
שדחה לאמשהו לאדשי :בוליכיא תירוא
 .שדחה לאמשה אוה תילארשיה תונותעה תא תודימתב םיקיסעמה םיאשונה דחא
 ףתושמ הנכמ לבא ,רמאמל רמאממ הנתשמו תנווגמ שדחה לאמשה לש ותומד תכרעה
 םידעיה דחא יכ החנהה לע םיססובמ םלוכ :וז העונתב םינדה םירמאמה בורל שי דחא
 העונתה ירבח םע גולאיד תריצי תויהל בייח תילארשיה הרבסהה לש םייזכרמה
 לע ,יומסב וא יולגב ,תססובמ וז החנה .לארשי יפלכ ילילשה םסחי תא תונשל ידכ
 וב םיאור םניאש הלא .ב״הראב ונלש יבויחה יומידל ביואכ שדחה לאמשה תייאר
 םיירסומה םינקתה רצוי תא ,ב״הרא לש שדחה ןופצמה תא וב םיאור וז הניחבמ הנכס
 שדחה לאמשה לש וז הייאר .םיאקירמאה תדהאב תוכזל ידכ םהב דומעל לארשי לעש
 יבגל תפלוסמ הכרעה לעו ,ןתונמיהמ לע תוהתל יאדכש תוחנה רפסמ לע תססובמ
.ב״הראב שדחה לאמשה לש תישממה ותעפשהו וידממ
 ותומדל םיווק טטרשל הסנא ןכ ומכ .ןהב ןודלו ולא תוחנה ףושחל הסנא הז רמאמב
 וחותינ ךותו 1יתרוסמה לאמשה לש וזל ותוחתפתה תלבקה ךות שדחה לאמשה לש
.תויתרבח תועונתב תונדה תוירואית תרגסמב

שדחה לאמשה לש ותוחתפתהלו ותומדל םיווק
 תוחתפתהמ םישקיה לע הקלחב תססובמ לארשיב שדחה לאמשה ררועמש הגאדה
 תועונתה יתשל "לאמש" ראותה תדמצהש הארנ ."שדחה" לש וזל "ןשיה" לאמשה
 תוארל לכונ לאמשו ןימי לש יתרוסמה ףצרל םאתהב .ןהיניב תיעטומ הלבקה תרצוי
 לאמשה ,השעמל .ןימי לאכ יתרוסמה לאמשל סחיתנ םא קר לאמש שדחה לאמשב
 םזיציטנמורו םזיכראנא־ואינ ,םזילאיצנטסיזקא לע תססובמה העונת אוה שדחה
 ,ימאק ,רטראס םה העונתה לש םיינויערה היתובא :רמולכ .יאקירמא יטסילופופ
 לש תינכפהמה םתנשממ העונתה תעפשומ ןכ ומכ .םירחאו סלימ ,הזוקרמ טרברה
 םייתוהמ םילדבה שי ,אבהל הארנש יפכ .םירחאו ורטסאק ,ןימ־י׳צ־וה ,הראווג ה׳צ
."ןשי״ל "שדח״ה לאמשה ןיב
 אלא ,"ןשיה" לאמשה לש יתרוסמה ורוביג ,ןוירטלורפה ךותמ אל חמצ שדחה לאמשה
 שגדה וכותב גזימ יתרוסמה לאמשהש דועב .ב״הראב הובגה־ינוניבה דמעמה ךותמ
 לאמשה החוד ,םדאכ םדא לכ שומימ לש יכרע שגדה םע תואנ ירמח םויק לש ינרמח
 ירבחש ךכמ עבונ הז רבד .דבלב יברעה טקפסאב דקמתמו ינרמחה שגדהה תא שדחה
 .יטמילבורפ םהל הארנ וניא ירמח םויק ןכלו ,החוורו עפש תרבחב ולדג שדחה לאמשה
c om-) תועמשמ־תלעב תיתרבח תרגסמ תריציב אוה העונתה ירבח לש שגדהה

munity), שופיח .תועמשמ־תלעב תימצע תוהזו ,םימח םיינושאר םירשק תריצי 
,םיעובצו םיינרמחכ םיספתנה ,םירוהה לש םתוהז תאש ךכמ עבונ תימצעה־תוהזה
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 רתי טשפומו ינגורטה תוהדזה־אשומ איה "ב״הרא״ש רחאמו ,םינפהל םילוכי םה ןיא
.הדימה לע
 (ןוירטלורפ) בחר יתרבח םיסב תלעב תינומה העונתכ חמצ יתרוסמה לאמשהש דועב
 יוניכ אוה שדחה לאמשה ירה ,היגולואידיאו תומסיס ,םילמס ,ינוגרא הנבמ שביגו
 תיתרבח העונת וז ןיא 2.ףפור ןהיניב ינוגראה רשקהש םיטנדוטס תוצובקל ללוכ
 םג .תואטיסרבינואה הדקומש םיטנדוטס תעונת אלא דכולמ ןוגרא תלעבו תשבוגמ
 3,טספיל גולויצוסה לש ונדמוא יפ־לע .תבחרנ הכימת העונתל ןיא תואטיסרבינואב
 לש םיטנדוטס רוביצ ךותמ ללכב ב״הראב םירבח 30,000 שדחה לאמשה הנומ

י רבח 300—200 הנומ ,ב״הראב םילודגה ןמ אוהש ,ילקרב לש סופמקה .6,700,000
 דוע ןטק תונטקה תואטיסרבינואב .29,000 לש םיטנדוטס רוביצ ךותמ ״שדח לאמש״
 הקווד שדחה לאמשה תחימצש הארנ .העונתה ירבח לש יסחיהו טלחומה םרפסמ רתוי
וסהו תויגולוכיספה תוירואיתה חותינל סנכיהל ילבמ .תירקמ הניא תואטיסרבינואב
 ,תישאר .תוטושפ תודבוע רפסמ תוטלבתמ ,רעונ־תויוברתבו רעונב תונדה תויגולויצ
 םחיתנ םא .תובר תוניחבמ המוד עקר ילעב םישנאל זוכיר םוקמ איה הטיסרבינואה
 םירבח סויגו תרושקת ,תונגראתה לע לקמ זוכירה ירה ,דבלב יגולוקאה דממל
 קינעהל הלוכיה תועמשמ־תלעב תיתרבח הצובק תריצי םג תרשפאתמ .םישדח
 ,הובג־ינוניב וא ינוניב דמעממ םיאב םבור םיטנדוטסה .םירבחל הכימתו הרכה

תההו שימגה םויה־רדס תניחבמ .רשקו עגמ אוה םג רצוי המודה יתרבחה עקרהו
 תוליעפל םנמזמ שידקהל םיטנדוטסה םילגוסמ ,תומצמוצמה תויתרבחה תויובייח
 םיכמתנ םה תיפסכ הניחבמו ,תוחפשמב לפוטמ וניא םיטנדוטסה לש םבור .תיטילופ
 והשמ אלא הריירק ןהב םיאור םניאש תויקלח תודובעב םיקסוע וא םירוהה ידי־לע
 הב םייניב־תפוקת ,רבעמ־תפוקת איה םידומילה תפוקת ,ןכ ומכ .בייחמ־יתלבו ינמז
 ןהל אוצמלו תטשפומ הרוצב תויעב חתנל םמצעל תושרהל םיטנדוטסה םילוכי

 תואיצמה םע רשפתהל םיצלאנה ,םינעוצקמל דוגינב תאז .םייטסילאידיא תונורתפ
 תיאקירמאה הרבחה ךותב יא ןיעמ איה הטיסרבינואה ,תרחא ןושל .הדובע ידכ ךות
ידיא עקר תניחבב איה ךכ רשאבו ,םינש רפסמל המוד עקר ילעב םישנא םיזכורמ וב
 תינידמהו תיתרבחה הריוואה ,ינש דצמ .ןהינימל םיטנדוטס-תועונת תחימצל ילא
 תויתרבח תועונתו שדחה לאמשה תחימצל תרכינ הדימב איה םג המרת ללכב ב״הראב

.תורחא
 ,תרתוימו תקדוצ־יתלב המחלמ הב םיאור ב״הרא יחרזאמ םיברש ,םאנטייווב המחלמה
 ־רסוחלו ןוטלשה לש תבחרנ היצמיטיגל־הדל ואיבה ,תונוש םינפ-תויעב לע ףסונב
 תעידיל םיבר םירבד האיבמ הניא הלשממה יכ םינעוט םיבר םיחרזא .דסמימב ןומא
 ־רסוח לש השוחת רוביצב הרצונ ךכמ האצותכ .םירחא םירבד תפלסמ איהו רוביצה
 םה דסמימה לע םתעפשהו םיחרזאה לש תיטילופה תופתתשההש השגרהו ןוחטב
 םירוחשו םינבל םיאקירמא ןיב בוטיקל םרתש םרוג הז היה הבר הדימב .דבלב הידב
 קוח" תייפכב לזרב־דיב גוהנל ,םירבד ראש ךותב ,חיטבמה ינוציקה ןימיה קוזיחלו
׳תואישנל תונורחאה תוריחבה תואצותב תוארל רשפא הנימי הייטנל תודע ."רדסו
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 לש םיפגאמו םירחובה תולוקמ רכינ קלחב ,ינוציקה ןימיה דמעומ ,סלאו הכז ןהב
 ינפל וכרענש תוינושארה תוריחבב םג .םיילרביל ללכ־ךרדב םיבשחנה היסולכואה
 הכימתב "רדסו קוח" לש םיינרמשה םידמעומה וכז תוישאר םירע המכב םישדח רפסמ
.תבחרנ
 תועונתה יתש לש הנושה ןתשיגב ץוענ שדחל יתרוסמה לאמשה ןיב ףסונ לדבה
 קוסיע ,היגולואידיא תריציב רתיה־תוקסעתה תא החוד שדחה לאמשה .היגולואידיאל
 תילמרופ היגולואידיא ול ןיאש יד אל שדחה לאמשה .יתרוסמה לאמשב יזכרמ אוהש
 הדוחייב היעב לכ קודבל שיש איה ותשיג .היגולואידיא תריציל דגנתמ אוה אלא
 ךכיפלו ,יטנסרטניאו םיקפא־רצל םדאה תא תכפוה היגולואידיא .ררחושמ ןפואב
 האצותכ .ךכל םאתהב לועפלו תונוש תויושחרתה תיביטקייבוא ךירעהל לוכי אוה ןיא
 .תנקותמ הרבח לש ןוזח וא תשבוגמ היגולואידיא לכ שדחה לאמשל ןיא וז השיגמ
 ־לע םה תוהדזהה־ילמס םג .דבלב תוהדזה־ילמסו תומסיס רפסמ שדחה לאמשל שי

 שי .רכו ,דסמימה דגנ ,םאנטייווב המחלמה דגנ :רמולכ ,םייפאב םיילילש בורה
.םייבויח תוהדזה־ידקומ רשאמ האחמ־ידקומ רתוי העונתל
 תא האור יתרוסמה לאמשה .תוימואלל ןסחיב רושק תועונתה יתש ןיב ףסונ לדבה
 אלא הניא תינידמ היצפיצנמא .תימואל־לע תילסרבינוא הרבחב יפוסה לאידיאה
 ־יטנא הדמע שדחה לאמשה םנמא אטבמ הז דגנכ .לאידיאה תמשגהל ךרדב דחא בלש
 בהלנ ךמות אוה :הברדא .המצעלשכ תוימואל ללוש אוה ןיא ךא תינוציק תיאקירמא
תפתמה תונידמבו םזילאינולוקמ תוררחתשמה תונידמב רמולכ ,"ישילשה םלוע״ב
אירפמיא ,תתתשומכ התייאר לע תססובמ תיאקירמאה הרבחה תלילש .ןהינימל תוח
 ־תצלפמכ ספתנ ,שדחה לאמשה לש האנשה ידקוממ דחא ,"דסמימ״ה .העובצו תיטסיל
רקומדה םיכילהה תועצמאב דסמימה לע עיפשהל הסנמה חרזא 4.תיתילונומ קנע
.םיצוק לא ערוז םייט
 לש היעבה ינפב שדחה לאמשה דמוע תואטיסרבינואה הדקומש םיטנדוטס תעונתכ
 ירבח .שממ לש יוניש תעונת תושעיהל ונוצרב םא הבחרה הרבחל םירשג תריצי
 לאמשה ירבח .םישוכה תא ליעפהלו ןגראל תונויסנ ושענו ,ךכל םירע העונתה
 ךא ,תורחא םירעו וגאקיש לש םיישוכה תואטיגב תונוש תולועפב םדי וסינ שדחה
 תונוש ויתויעבש םושמ העונתה ןמ ומצע קתינ ישוכה ףגאה .הריתי החלצה אלב
 םירג ,ארקיהל םישוכה םיפידעמש יפכ ,םיאקירמא־ורפאה .ןבלה ףגאה לש ולאמ
 םיקסעומ ,םהידליל תואנ ךוניח קינעהל םילוכי םניא ,םיעורג רויד־יאנתב ןיידע
 םולחה !דעסה־דרשמ ידי־לע םיכמתנה םילטבומ םהש וא ״לוחכ ןוראווצ״ תודובעב
 ,שדחה לאמשה ירבח לש םהירוה ידי־לע םשגוה רבכש ,תואנ םויק תריציל ינרמחה
 היעבה םישוכה ינפב תדמוע ךכל ףסונב .תואטיגה ינכושל היוצר הרטמ אופא ונדוע
 תפיקזו תיאקירפאה תוברתה רוזחיש ,תועמשמ־תלעב "הרוחש" תוהז תריצי לש
 יוליג תבייחמ וז תוליעפש איה החוורה העדה .םירוחשה־םיאקירמאה לש םתמוק
 גשוי וא ןבלה םדאה ידי־לע ןתנייש יהשמ הז היהיש רוסא .םיימצע הריציו
.ותרזעב
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 ,ןוירטלורפה תויעבל יוטיב ןתמ יבגל לופונומ ול היהש ,יתרוסמה לאמשל דוגינב
 .תיאקירמאה הרבהב דאמ הנטק הבכש לש האחמו םיטבל שדחה לאמשה אטבמ

 ץיקב ךרענש ןורחאה סנכב בוש חכוהש יפכ ,דאמ הנטק העונתה ברקב תודחאה
 החמ הכימת תשיכרל םייחכונה םייוכיסה .העונתב ףסונ גוליפ לח וב ,וגאקישב 1969

 ־ימת השבגתה ןהיבגלש תויעב םנמא שי .דאמ םישולק םיארנ הטיסרבינואה ילתכל
 ירבח ךא ,םאנטייו־תמחלמל תודגנתהה ןוגכ ,תיאקירמאה הרבחב הבחר םיעד־תומ
 ,ינש דצמ .הילע לופונומ לכ םהל ןיאו וז האחמ ונגריא אלו ומזי אל שדחה לאמשה
 יולת—ירמגל ררופתת םא וא קזחתתו שבגתת םא הלאשה ,רמולכ—העונתה דיתע
רבינואה תבוגתבו תונוש ץוחו־םינפ־תויעב לע ביגהל ב״הרא תלשממ לש התלכיב
.םהיתושירדו םיטנדוטסה ישעמ לע תואטיס
 תשבוגמ תיתרבח העונת שדחה לאמשב תוארל ןיא יכ רבתסמ הלעמלש חותינה ןמ
 םיארנ העונתה לש תומצעתההו תושבגתהה ייוכיס יכו ,יתרוסמה לאמשה תמגודכ
 העונת—רומאל ,תיביסרפסקא העונת ודוסיב אוה שדחה לאמשה .רתויב םישולק
דגומ הלועפ־יכרדו םידעי תלעב תינכפהמ העונת איהשמ רתוי ,האחמ אטבל האבה
 רסוח ,ינוגרא שוביג רסוח םה 5יביסרפסקא שגדה תולעב תועונתל םינייפא .םיר
.ינויער שוביג רסוחו תוכייתשהו תורבח לש םירדגומ םינחב רסוח ,הדיחא תוגיהנמ

    העונתהו םידוהיה

 ירבח ןיב םידוהיה לש םגוציי ףדוע אוה םילארשי טעמ אלו םידוהי גיאדמה םרוג
.הרושה ןמ םירבחכו םיגיהנמכ שדחה לאמשה
 טלבתהל םידוהיל איה תרוסמ :תידוהיה הירוטסיהב תרכומ העפות וז ירה ,השעמל
 לש רצות הבר הדימב אוה שדחה לאמשהו ליאוה ,ב״הראב .תינלאמש העונת לכב
 תיקלח ,העונתב םידוהיה לש ההובגה םתופתתשה תרבסומ ,הובגה־ינוניבה דמעמה
.הז דמעמב גלפומה םגוציי ךותמ ,תוחפל
 ׳לארשיל םג ומכ תודהיל תוינלאמש תועונת ירבח םידוהי לש ילילשה םסחיל רשא
 םידוהי לש םתופתתשהב תימצע־היצקלס לש דוסי ,הארנכ ,שי .תרכומ העפות וז םג
 םהל םישפחמו םתודהי תא םיחודה םידוהי ללכ־ךרדב םה הלא .תוינלאמש תועונתב
 *האנש" לש יוליג ןאכ אצמנ ילוא ,רובנל רתוי קימענ םא .רתוי בחר תוהדזה־דקומ
 לאמשל םיטונה ,םוקמ־לכמ .םירחא םיטועימו םידוהי לצא הצופנ העפות 6,"תימצע
 העונתב תורבחה .הליחתכלמ ילילש אוה ,לארשיל םג ללכ־ךרדבו ,תודהיל םסחי
.תודהיה ןמ קותינל קוזיח תנתונ קר
 תיטסילאיצוס־ודבספ היצמיטיגל ןתונ שדחה לאמשהש ןועיטה אוה הגאדל ףסונ רוקמ
 דוגינב ךא ,שדחה לאמשב תמייק ,הארנ דועש יפכ ,תוימשיטנא .תוימשיטנאל
 הלילש שדחה לאמשה לצא ןיא 7,יגולואידיא רשכה ךכל ןתונה ,יתרוסמה לאמשל
 ןכוסמ שדחה לאמשה הארנ וז הניחבמ .יגולואידיא סיסב לע תודהיה לש תילאטוט
 דוגינב ,שדחה לאמשה .תוימשיטנאל היצמיטיגל ןזומב יתרוסמה לאמשה ןמ תוחפ
תישגר היווחל ההימכ תמייקש המוד :הברדא .התוללכב תד ללוש וניא םג ,יתרוסמל
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 הקיטסימל הכישמבו םימסב שומישב ראשה ךותב אטבתמה רבד ,תיתד־ןיעכ וא תיתד
8.קוחרה חרזמה לש

:םיאבה םייללכה םיווקב ןייטצמ שדחה לאמשה יכ הארנ ,םוכיסל
.לקשמ־תלעב תיטילופ וא תיתרבח העונת אלו תיביסרפסקא האחמ־תעונת אוה
 םזיכראנא־ואינ ,םזילאיצנטסיזקאב אוה ילאוטקלטניאה השגדהש העונת יהוז

.יאקירמא יטסילופופ־םזיציטנמורו
 שוכרל החילצה אלו ב״הראב תילוש הראשנ המויק תונש עשת ךשמש העונת וז

.ןהל ץוחמ וא תואטיסרבינואה ךותב תבחרנ הכימת

לארשיל העונתה סחי
 רשאב ."ישילשה םלוע״ל דהוא אוהו המצעלשכ תוימואל ללוש וניא שדחה לאמשה
 לארשי ,לכה ירחא .הנבהל השקו רזומ לארשיל ביקעה ילילשה וסחי יכ הארנ ךכ
 החמצש הנידמ איה ,תינכפהמ תיטסילאיצוס העונת לש רצותכ הבר הדימב תרייטצמ
 הנידמ איהו ,יטירב םזילאינולוקמו יכרות םזילאירפמיאמ תוררחתשה ידכ ךות
 תוצרענה תונידמה שארב דומעל םיכירצ ונייהש רמוא ןויגהה .המויק לע תקבאנה
 יאקירמא ץח־שארכו תיטסילאירפמיא הנידמכ ול רייטצהל אלו שדחה לאמשה לע
 לארשי יפלכ שדחה לאמשה לש וסחי יכ םורגל ץראב הייטנה ןאכמ .ןוכיתה חרזמב
 .םישובכה םיחטשהו םיטילפה תייעבמ דחוימבו ,םיברעהו לארשי יסחימ קר עבונ
 התדמע לש תיביטקפא הרבסה רוציל לארשי הכירצ הז סחי תונשל ידפש העדה החוור
 ילילשה וסחי ,השעמל .םיטילפה תייעבל יבויח ןורתפ עיצהלו תונושה תויעבה יבגל
 ,תונויצ־יטנא לש םימינ וב תורוזש .רתוי הברה בכרומ לארשיל שדחה לאמשה לש
 ןיב םיסחיה לע םג םאנטייו תמחלמל סחיה תללכה ,תויאקירמא־יטנא ,תוימשיטנא
 ."ישילש םלוע" תוכפהמ לש םגדה יפ־לע תינויצה העונתה תטיפש ,םיברעהו לארשי
.ינוי־תמחלמ לש תואצותה ןמ קוזיח ובאש קר ולא םימינ

 תלילש הנומט לארשיל ילילשה סחיה דוסיב יכ הארמ 9קזיא ליר תיגולויצוסה
 םזילאסרבינואה טועימלו ידוהיה םזילקידארה טועימל האיבהש העונתכ תונויצה
 ,"תויטבש״כ שדחה לאמשל ול תספתנ תימואל תידוהי העונת .ידוהיה לקידארה לש
 השיג .םירצ םיימואל םיסרטניא לש תוטורפל םיישונא־ללכ םיכרע תטרופה העונתכ
 העונת תונויצב האר ,לשמל 10,יקצורט .יתרוסמה לאמשל םג תינייפא תונויצל וז
 תוכייתשהה־דקומ .ללוכו ילסרבינוא ןורתפ אוצמל תחת שדח וטיג רוציל הסנמה
ונאה אלא תידוהי הנידמ וא תידוהיה הליהקה ,הרייעה וניא ררחושמה ידוהיה לש
 אוה ולש לאידיאה יכ ןעי ללכב תוימואל ללוש יתרוסמה לאמשה .התוללכב תוש
 ,ינש דצמ .הז ללכ לש יטרפ הרקמ איה תונויצל תודגנתהה .תימואל־לע הרכח
 תאז םע ךא ,םזילאינולוקמ תוררחתשהו תימואל החימצ לע ךרבמ שדחה לאמשה
 העונת לכו תויטבש איה "תימואל־תידוהי" העונת עודמ .תונויצה תא הנגמ אוה
 לאמשה ידי־לע הררבוה אל םלועמש היגוס וז ?תיביסרגורפ איה תרחא תימואל

הנכמ הראווג ה׳צ .העונתה יצרענמ קוזיח לביק תונויצל העונתה לש הסחי .שדחה
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 םירחאו ןוד־הצ־ואמ לש םסחי ."תימואלניב הדיגבו עשפ ירפ" לארשי־תנידמ תא
.טוריפ ךירצ וניא וז הנידמל
 תויושחרתה וא ב״הרא ךותב תויושחרתה ןה שדחה לאמשה לש תוניינעתהה דקומ
 תא טעממה םרוג לארשיב האור שדחה לאמשה .ב״הרא לש התוינידמב תורושקה
ב תוכ 1965־ב דוע .ב״הראב שחרתמב םתוברועמ תאו םידוהיה לש תיאקירמאה תוהזה
 ןמכייא ,טדנרא הנח לש הרפסל סחיתמה רמאמ ,העונתה ירבודמ 1,,רטכורפ ןמרונ

 םהילע ולביקש הנעטב ב״הדא ידוהי תא רטכורפ הנגמ הז ורמאמב .םילשוריב
 —ךכ ךותמו ,ןפוד־יאצויו םיסחוימ ,םידחוימ םמצע שיגרהל ידכ ״ןברק״ לש יומיד
 ףתושמ ידוהי לרוג לשב לארשי םע תוהדזהה .םוקמהו העשה תויעבמ םיקתונמ תויהל
אמב .ב״הראב שחרתמה ןמ קותינלו ןברקה יומידל קוזיח תנתונ 12הדמשהה־תונחמב
 לש תוהדזהל סיסב לכ דוע ןיא יכ ,העונתה ירבודמ אוה םג 13,רטכפ בתוכ רחא רמ
 ־ידוהיה יומיד לש היצמרופסנרטל איבה המחלמב ןוחצנה .לארשי םע ב״הרא ידוהי
 לארשי .חצנמו םחול שיא אלא זוכירה־תונחממ לבוסה טילפה דוע הז ןיא .ילארשיה
 .ב״הרא לש התכימתל דוע הקוקז הניא ךכיפלו ,רטכפ ןעוט ,םיטילפ ץבוק דוע הניא
 קודיצ ול ןיא בוש השלחה לארשיב הקזחה ב״הרא תכימת לש יפורטנליפה ביטומה
.התמצע תא לארשי החיכוהש רחאל
 ךרצותש יאדוול־בורקו ,חרזמה יאצוימ לארשי יסולכוא לש םבור ,רטכפ ןעוט ,ןכ ומכ
 הכרד ךכיפלו > החרזמ לארשי הנופ יתוברתה ןוויגה תניחבמ .םיברע םג טולקל
.ב״הרא ידוהי לש וזמ תדרפנ
 לש תויאקירמא־יטנאל יוטיב אוה לארשי יפלכ שדחה לאמשה לש ילילשה וסחי

 .תחשומו יטסילאירפמיא אוהש וילע הקזח תכמות ב״הרא וב דצה ,םהיבגל .העונתה
 ןכ ןויסנכ אלא םזילאירפמיאל יוטיבכ תספתנ הניא רוזיאב היסור לש התוברועמ
.לארשי־תנידמ לש התמקהב הכמת רשאכ התשעש תירוטסיה תועט ןקתל
 תא שדחה לאמשה לש סחיה אטבמ תויאקירמא־יטנאו תונויצ־יטנא רשאמ תוחפ־אל
 14 ן א י ד ר ג ןותעב .םיברעה םע לארשי יסחי לע םאנטייו תמחלמ יפלכ סחיה תללכה
 לכ ןיא לארשי לש המויק םצע לע םישקמ םניאש םידוהי יכ רטסל סוילו׳ג בתוכ
 תספתנ ,םאנטייו םע הווש־הריזג ךות !םאנטייו־תמחלמל םתודגנתהל ירסומ ךרע
 יתוכאלמ ןפואב םייקתהל הפיסומה תעלבומ ,חרזמב תיאקירמא תעלבומכ לארשי

.ב״הרא תכימתב
 לש התילכתו התוהמ יבגל הנבה־יאמ הבר הדימב תעבונ לארשי לש וז היארש המוד
 ול אצומ תויתרבח תועונת תכרעהל הדימ־תמאו ינכפהמ לאידיא .תינויצה העונתה
 יפכ ,תינויצה העונתה ."ישילשה םלועה" לש תוינרדומ תוכפהמב שדחה לאמשה
 ןפוד־תאצויו תדחוימ העונת איה םיבר םינבומבו ,הז םגד יפל הלעפ אל ,הארנש
.תורחא תוינכפהמ־תוימואל תועונתל האוושהב
 תימואלה הרכההו תוהזה שוביגב ליחתהל תוכירצה ,תוימואל תועונתל דוגינב ,תישאר
 וז הניחבמ תרשכומ עקרקה התיה ,תוהדזה־ילמסו תומסיס תריציבו םינומהה לש
־םיהב עבק לש תועפות ויה שדוקה־ץראל הילעו תיחישמ ההימכ .תונויצה תחימאל
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 ךכב אוה תיטילופ־תימואל העונתכ תינויצה העונתה לש הדוחיי .תידוהיה הירוט
 העונתל תויטבשמ תודהיה תא הכפה ומכ ךכבו םימייק תושגר הליעפהש

 תוימואל השעמל ךא ,תויטבש איה תידוהי תוימואל שדחה לאמשה ןושלב .תימואל
 הפוריאב החמצש יפכ תוימואלה תנשמ :תילכתב־םינוש םיגשומ ינש םה תויטבשו
 ־הרדגה איהש תויטבשל דוגינב ,הליעפ תימצע־הרדגה איה התילכת 19־ה האמב
 אוה םואלה־ןבש דועב ,דלומ סוטאטס אוה "טבש־ןב" :תרחא ןושל .הליבס תימצע
 סחיתמ וניא שדחה לאמשה .הליעפ תופתתשהו תימצע־הרדגה ,העדות ךותמ הזכ
 לש ךשמה תונויצב האור אוהו ,הליעפל הליבס תוכייתשהמ רבעמ לש הז טקפסאל
 תריציבו תימצע־הרדגהב ןתישארש תושדח תוימואל תועונתל דוגינב ,תינרמש תרוסמ
 רושקל וסינ אלש ,תינויצה העונתה יגיהנמ תמשא יהוז ,העודי הדימב .תימואל תוהז
 םידוהיה תנידמ ורפסב .רתוי בחר ימואלניב עקרל םידוהיה תוררחתשה תא
 הינפ ןיא ךא םלועב דיחיה לבוסה ימואלה טועימה םניא םידוהיה יכ לצרה ןייצמ
 תינויצה העונתל תתל ןויסנ .םילבוס םימואל לש "לנויצאנרטניא" דוסייל תונויצה לש
 ויבתכב תוארהל הסנמ ,לשמל ,בוכורוב .ינויצה לאמשה יגיהנמ ושע ילסרבינוא עקר
 הניא ,תימלוע םילעופ־תווחאל הריתסב תדמוע הניא תידוהי־תימואל העונת יכ
 .המוא לכב םילעופה תעונת לש רורחישה תפיאש תא תמאות איה אלא ,םזיניבוש
 םילעופה־תעונת יכ תוארהל ותרטמו ,יטגולופא ,םצעב ,אוה הלא םיבתכב דקומה
 תא ןובשחב איבהל שי ,ינש דצמ .תימלועה םילעופה־תעונתמ קלח איה תידוהיה
 התחימצ תישארב קפואב וארנ אל ןיידע "ישילשה םלועה" חסונ תוכפהמש הדבועה
 יבגל םג הפי וחוכ הז ראותו ,"תמדרנה תשביה" ןיידע התיה הקירפא .תונויצה לש
 תינויצה העונתה .רתוי תרחואמ הפוקתב תוימואל תועונת וחמצ ןהבש תורחא תוצרא
 םא םג ,םירחא םילבוס םיטועימ לש םלרוגל הדהא תעבהב קפתסהל ,אופא ,הצלאנ

 תונוש תונידמל שממ־לעופב עויסו הרזע הטישוהו המק המוי אובב לארשי־תנידמ
 ילארשיה עויסה ןמ ירמגל םלעתמ שדחה לאמשה ,םינפ־לכ־לע .היסאבו הקירפאב
.ישילשה םלועב תונוש תוצראל
 תטלחומ הרומת ידיל איבהל הפאש איה :תינכפהמ העונת התיה תינויצה העונתה
וקמה תורדגההש הארנ ,תאז םע .ךכב החילצה ףא הבר הדימבו ,ידוהיה םעה ייחב
 ללכ-ךרדב תוללוכ וללה .תינויצה העונתל תופי ןניא תוינכפהמ תועונת לש תולב
 וא המוא התוא לש רחא קלח דגנ המוא לש קלח תוממוקתה :םיאבה םיטנמלאה תא
 םיעצמאה תא תושיגדמה תורדגה שי .יטסילאינולוק וא יטסילאירפמיא ,רז חוכ דגנ

 התרדגהב ילרגטניא קלח זא תכפוה תומילאהו הידעי תמשגהל העונתה הליעפמש
 תחדהל יעצמא םתס אל תומילאב האור ,לשמל ,ןונא׳פ ץנארפ .תינכפהמ העונת לש
 רשא םיאכודמה םינומהל היפאריתוכיספ יעצמא תשמשמ תומילאה ,ותעדל »ןוטלשה
 .םברקב ורבטצהש םיינפקותה תושגרל יוטיבו ןקרופ תתל ולכי אל הברה םינש ךשמ
 העונת יהוז .ל״נה הניחבה תא האלממ הניא תינכפהמ העונתכ תינויצה העונתה
 .תומילא־יעצמאל הקקזנ אל ךכיפלו ,םייק ןוטלש חידהל הפאש אל התישארבש
־יעצמא תא םג עבק הז דעיו ,לארשי־ץראל םהירוזפמ םידוהי רוקעל היה הדועיי
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ה תוליעפ רקיעו םיסרתמה לע התלע אלש תינכפהמ העונת התיה תונויצה :הלועפה
־ ץראב םידוהיה תויוכז תא חיטביש "רטר׳צ" תגשהל ןויסנב ,תינידמה הריזב אטבתה
ן יא תונויצה לש ינכפהמה היפאל רשקב .ץראב תולחנתהו המשגהב ןכו ,לארשי
ל ש םהיתויוכזב שדחה לאמשה ריכמ המ־םושמ .תודבוע רפסמ ןיבמ שדחה לאמשה
ן יב הווש־הריזג האור אוה ןיא ךא ,הקירפאל "בושל" םיצורה םיאקירמא־םישוכ
, תינש .הקירפאל "בושל" םיצורה םישוכל לארשי־ץראל "בושל" םיצורה םידוהי

ם יצרענה ורטסאקו הראווג ה׳צ חסונ ,ודנאמוק־ישנא ויה אל תינויצה העונתה יגיהנמ
ד מעמ לש םידגבב םה םישובל ,תינוציחה העפוהה תניחבמ .שדחה לאמשה לע
י כ הארנ .זא לש תולודגה תומצעמה יגיהנמ דצל םימלוצמ םתוארל רשפאו ,ינוניב
ם ע רשק הרשקש תינרמש העונתכ תספתנ איה תונויצה לש התוגיהנמ יפוא לשב
ת ינויצה העונתה לש וז הסיפת .לארשי־ץרא ייברע תא לשנל ידכ תולודגה תומצעמה
ת ישארבו םויכ תועונת לש םיימואלניב םיסחיל השיגב םילדבה לע םג תססובמ
י פלכ טלחומ ןומא־יא תואטבמ םויכ תוינכפהמ תועונת .תינויצה העונתה לש התחימצ
י רחא החמצש ,תינויצה העונתה יגיהנמ .תולודגה תומצעמהו "םימואלה־תחפשמ"
ם ולש לש תכשוממ הפוקתו הינמרגבו תפרצב 1848 לש תוכפהמה ,הילטיא רורחיש
ם ידוהיה תנידמב .םימואלה תחפשמב טלחומו םימת ןומא םיאטבמ ,םלועב
א יה תולגהש רחאמ םידוהיה תייעבל יפוס ןורתפ איה תידוהי הנידמ יכ לצרה בתוכ
ם רה דוע השרי אל ךכיפלו ,לצרה ןימאמ ,רואנ אוה םלועה .הנשית אלש העפות
ם ידוהיה לש תוירוטסיהה תויוכזה תא ר ש א ל אב אל ודוסיב "רטר׳צ״ה ןויער .ןברוחו
ם יביוחמ ויהיש ידכ ,הנידמה תריציב םלועה ימואל תא ףתשל אלא לארשי־ץראב
.התוא רוצנל תירסומ הניחבמ

ב ושייה .וז המימת הסיפתמ תינויצה העונתה הררחתשה רתוי תורחואמ תופוקתב
ש דחה לאמשה .תימצע־הרדגהל עיגהל ידכ םירז תוחוכ דגנ קבאמ להינ ץראב
ר עה ןוטלשה תחדהל הנושארה םלועה־תמחלמב םידוהיה תופתתשהמ ירמגל םלעתמ
ם ייוליג םה הלא .םיטירבה דגנ ירבעה בושייה לש יתרתחמה קבאמה ןמו ינאמות
, םיטסילאינולוקו םיטסילאירפמיא תוחוכ תחדהל "ישילשה םלוע״ה חסונ םיקהבומ
י כ הארנ .תירקמ איה שדחה לאמשה לש תיתטישה תומלעתההש ןימאהל השקו
, "ישילש םלוע" תוכפהמ לש םגדה יפ־לע תינויצה העונתה תא טפוש שדחה לאמשה
 יטננוסנוק יומיד רוציל ידכ .וז העונת יבגל הפי וחוכ דימת אל יכ וניאר רבכש םגד
. רורחישל קבאמ לש תופוקתמ ןווכמב שדחה לאמשה םלעתמ תינויצה העונתה לש
ת ועונת יתש ןיב קבאמכ םיברעהו לארשי יסחי תא האור אוה ןיא ךכמ האצותכ
.תיביסרגורפ תימואל העונתו םזילאירפמיא ןיב קבאמכ אלא תוימואל

תילארשיה הרגסהה דיקפת
ל אמשה םע ןיידתהל ךרוצ וא םעט שי םא הלאשל ,ונלש אצומה־תדוקנל רוזחנ םא
ו ז יכ הארנ הלעמלש חותינה ןמ .תילילש איה ךכ לע הבושתה יכ יל הארנ ,שדחה
־רכמ העפשה היהת אמש שושחל ןיאו ,ב״הראב התעפשהב תילושו תמצמוצמ העונת
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 לש תומצעתההו תושבגתהה ייוכיס םג .תורחא תויעב וא לארשי יפלכ היתועדל תע
 איה ןיאו ב״הרא לש "הנופצמ" וז העונת ןיא ,תיגש .רתויב םישולק םיארנ העונתה
 ,םיקסוע ונא ןופצמב םאו .לארשי טפשית םהיפל רשא םיירסומה םינקתה תא תרצוי
 העונתה :דאמ םייביטקלס םה העונתה ירבח לש םייתאה םינחבהש ןייצל יואר ירה
 הירבח יפמ ונעמש אל ךא ,םאנטייו תמחלמב םלפאנב שומישה לע ב״הרא תא הנגמ
 העונת יהוז .וז המחלמב םיזגב שומישה דגנו ןמיתב רצאנ לש ותמחלמ דגנ האחמ לכ
 תיסורה השילפה לע האחמ לכ המסריפ אלו ,הייפכו םזילאירפמיאל תדגנתמה
 העיפומ הז דגנכ .הרפאיבב השענה לע הביגה אלש ,תינאמוה העונת > היקבולסוכ׳צל
.ןוכיתה חרזמב בצמל הדיחיה תיארחאכ לארשי

 הארנ ,םיבאשמ תאצקהב תויופידע רדס הל שי תילארשיה הרבסההש החנה ךותמ
 .שדחה לאמשה ירבח ת ו ש פ נ תא שוכרל ירנויסימה ןויסנל ישעמ ךרע לכ ןיא יכ יל
 לאמשה ירבח םילעמש םינועיטב ןודל תילארשיה הרבסהה תבייח הז תמועל
 אלא וז העונתל םייניפאו םידחוימ הלא םינועיטש םושמ אל תאזו ,ונדגנ שדחה
ושה םיפוג ראשו םיברעה לש הלומעתה הלעמש םינועיטה םה הלאש םושמ ,ךפיהל
 רעונל ריבסהל בושח דחוימב .לארשי לש התוינידמ תא וא/ו המויק תא םילל
 תא "ישילשה םלועה" חסונ םינכפהמו תוכפהמ לש יטנמורה יומידל ךשמנה יאקירמאה
 ־תנידמ לש קהבומה ימואלה־ינכפהמה הנויבצ תאו תינויצה העונתה לש הדוחיי
.םהילע ץרענה םגדה יפל וז הלעפ דימת אל םא םג ,לארשי

.תורעה
ת ותיכו םימרזמ תומלעתה ךות ,תוינגומוה תועונת םה וליאכ "ןשי״הו שדחה לאמשב ןודנ1

. םירחאו יקצורט ,סקראמ לש םהיבתכל רקיעב סחיתי יתרוסמה לאמשה חותינ .ןכותב תונוש
. (היפרגוילביב האר) העונתה ינואטבב תועבומה תודמע לע רקיעב ססבתי שדחה לאמשה חוחינ
:״שדח לאמש״ תרתוכה תחת תוללכנ תואבה םיטנדוטסה תוצובק 2

(S tudents F or A  D em ocratic — Society (SDS — ה ל .רתויב הלודגה הצובקה יהוז
. 1960־ב הדסונ איה .םיכמות 25,000־כ — םיגיהנמה תנעט יפלו ,םיסמ־ימלשמ םירבח 6,000־כ
.New Left Notes : התאטב
)The Student Non-Violent Coordinating Committee (NSCC — ןגראל ידכ 1960״ב הדסונ

.םורדב םישוכה תויוכז־ןויווש ןעמל תונגפהל םיטנדוטס
:שדחה לאמשב ןמצע תוללוכ ןה ךא /׳ןשיה״ לאמשה לש בא־ינוגראמ ןאצומ תואבה תוצובקה

W.E.B. Dubois Clubs (Soviet-Oriented Communist Party).
The Progressive Labor Party (Mao-Oriented).
Young Socialist Alliance (The Trotskyist Socialist Workers Party).
Young People Socialist League (The Socialist Party).

ם יילקידארה Progressive Labor Party ־הו רתויב םינגרואמה םה Dubois Clubs *ה הלא ךותמ
.רתויב
:ןהילע םיעמוש ןיא בושו םימי וכיראה אלש םיטנדוטס תוצובק דוע

The Free Speech Movement.
The Southern Students Organizing Committee.
Northern Student Movement.
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The Student Union For Peace Action.
Seymour M. Lipset & Philip G. Altbach : “Student Polities and Higher Education « 

in the United-States’’. Student Politics, N.Y., 1967.
c :ורפסב ,The Power Elite הבר הדימב בציעש יומיד 4 . Wright Mills

Alfred McClung Lee, Principles of Sociology, : רפסב  Herbert Blumer 5 לש ורמאמ האר  
Kurt Lewin: “Self-Hatred Among Jews” , Resolving Social Conflicts. N.Y., Harper & • 

Row, 1948
: Kari Marx, Early Writings, Translated רפסב ״םידוהיה תלאשל״ סקראמ לש ורמאמ האר 7

.and edited by T.B. Bottomore. N.Y., McGraw-Hill, 1964
.יאקירמאה רעונה לש םירחא םיקלחלו שדחה לאמשל ףתושמה רבד “

Rael J. Isaac, “Good Guys (Arabs), Bad Guys (Israel): The Leftist View” . Congress » 
bi-weekly, Feb. 5, 1968, Vol. 35, No. 3

Irving Howe (ed). The Basic Writtings of Trotsky. N. Y., Random House, 1963. xo 
pp. 206—215

N. Fruchter, “Arendt’s Eichmann and Jewish Identity” . Studies On The Left, Winter n  
1965

.רשקה שרוש דבלב הז ,רטכורפ יפל 12
Henry Pachter, “Jewish Righteousness and Left-Wing Anti-Semitism” . S alamag undi, !• 

Spring 1968
Geraldine Rosenfield, interim Report "14 ירטגמוק" ןותעה תכרעמ לש ימינפ ח״ודב טטוצמ

On the New-Left and Alienated Youth. American Jewish Committee, Dec. 1967 (Not 
for publication).
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