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םיידיב הירוטסיה תיישע

 רופיס עומשל םישגא תצובק קרוי־ויגב הפסאתה 1959 תנש לש ביבאב דחא ברע
 אוהו ,טסנרא םקמ ינמרגה טסילאירוסה לש ונב ,ימי׳ג .טסגרא ימי׳ג לש ויפמ רזומ
 לש םירייצה יבושח םע חחושל דקש אוה .היסורב רוקיבמ רזח הז־התע ,רייצ ומצע
 ירחא םייאשח םירוקיבב ,תרתחמב םג אלא ימשר חרואב קר אל ,דארגנינלו הבקסומ
 תוארהל ךכ־לכ םיצפח תוצעומה־תירב לש הלא םירייצש רבדה המ תוארל ,תוצח
 םיחתופ םירייצה ויה ,ןפלוא רחא ןפלואב ,הריד רחא הרידב ךיא ראית אוה .ול
 יפלש־־םהלש תוטשפומה תונומתה תא יאקירמאה םחרואל םיארמו רתס־תונורא
 עודמ .ןכל־םדוק םינש שלש תמש ,קולופ ןוסק׳ג לש ותריצימ ויה תובואש םתאדוה
 ,םהייח תא ילואו ,םדיתע תא הנכסב םידימעמ םלועה לש ינשה הצקב םירייצ ויה
 רויצ ואב ןיינמ .רודחיש לש השעמ והז םהיבגלש היה רורב ? דב לע עבצ זיתהל ידכ

? וז ןיעמ תועמשמו הזכ
 קרוי־ויגב הרצונש תונמאהש הז היה חרכה יכ ונילע המוד ילוא רוחאל־הריקס בגא
 תושבגתה האב ןכא ירהש ,תאזכש תימלוע־ללכ תובישח הל הנקת 50־הו 40־ה תונשב
 וניאש יאדו רשקה םלוא .תיאקירמאה תינידמה המצעה לש התונוילע םע דבב־דב וז
 תונמאל הל שי יכ םיטעמ קר ורבס 1940־בש תדמוע הניעב הדבועהו ,ענמנ־יתלב
 םרוביח הקווד ירה השעמל .המצע וא תוירוקמ לש תוטלוב תולוגס הזיא תיאקירמאה
 בוקעל היהי יאדכו ,םיגשיהה תא רשפיא רשא אוה םייפיצפס םיצמאמו תוערואמ לש
.וידחי ורשקתנ ךיא תוארלו וללה תועקפה רחא
 תויטסינרדומ תורוסמ לש ןתומצעתה היה תאזה תמקרתמה תנוכתמב ןושארה םרוגה
 הכורעת קרוי־וינב הגצוה 1913־ב .ונלש האמל תונושארה םינשה־תורשעב זיראפב
 תונותעה ידי ־לע געלב הלבקתהש ,ירומרא־ תכורעת ,תינרדומ תונמא לש הלודג
 הקיז ושחש םידחא ויה לבא .הקירמאב םינמאה בור ידי־לע שפנ־ןויוושבו תיממעה

 ,סיבייד ראויטס ,ב1ד רותרא ,רבו םקמ ןוגכ םירייצו ,םיפוריאה םיטסינרדומל
 ־וינב .תטשפומ הרוצב ורייצ םבושבו הפוריאב והש ןיראמ ןו׳גו ילטראה ןדסראמ
 םייפוריא םינמא לש תוריצי תודימתב הגיצהש הירלאג ץילגייטש םלצה חתפ קרוי
 קר ול ויה ןיידע תינרדומ תיפוריא תונמא לש קדה חוליקה .םימדקתמ םייאקירמאו

 םימחלנ םהש הדבועל ויה םירע םהיכמותו םינמא םתואו ,הקירמאב םיטעמ םידיסח
.הרז תונמאל
 תא ודימעהו תוינידמבו הלכלכב םיימואלניבה םירבשמה ואב 30־ה תונשב לבא
 תיאקירמא תונמא רוציל ףחדה רבגו ,תימואלה םתייווה לע תופירח־רתיב םיאקירמאה
 ירוזאה רויצה הארקתנ םימיל רשא העונתב יוליג ידיל האבש—וז תונמא .תינייפא
הרמיתה היאשונב קרו םזילאיר לש הרוצ התיה הרקיעב—יאקירמאה יווהה רויצ וא
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ו רייצ יראק טראויטס ןו׳ג ,דוו טנארג ,ןוטנב םאמות ומכ םירייצ .והשלכ דוחייב
, תינשגרו השלח םתריצי הארית ילוא דבעידב םג םאו ;הקירמאב רפכה ייחמ תונומת
ם ינש רשע ךשמו ,תיאקירמא תונמאל השירד התיהש תדמוע הניעב הדבועה ירה
ו באש 30־ה תונש יהלשבו .וז םתשירדל קופיס םיאצומ םדא־ינב םינוילימ ויה
־ להנימ—תילרדפה הלשממה לש תויונמאה תינכתמ חוכ הרכההו העונתה
ץ ילמה רשאכ .םינמא יפלאל הדובע הנתנ רבשמה ימיב רשא (הדובעה־תוינכת
ת ונמאה לש סנאסנר ונוזחב האר טלווזור אישנה לש ותינכת לע לדיב ׳גרו׳ג
ר יקה־ירויצ לא בורקמ היפוצ הניעש ץראה־תב תיאקירמא תונמא ,תירבה־תוצראב
ך שמ ךכו .הילטיאב ד״יה האמה לש התלודג לא םיקחרמבו הנמז לש וקיסקמ לש
ל ש הבר הדימ .דתיה .תימשר תונמאל ברקתמה והשמ הקירמאל הל היה רצק ןמז
ה יגולואידיאל הרושקה ,הלשמ תונמא תחתפמ תירבה־תוצראש תיללכ המכסה
.רודה לש תיראטלורפה המגמה תא רבד לש ורקיעב תפפוחה תינידמ
, םתרכהב םיקזחתמו םרפסמב םיברתמ הקירמא לש םיטשפומה םינמאה ויה ךכ ךותב
ת שק וגצייש ףא .תויתנש תוכורעת ומייק ןכמ־רחאלו הצובקכ ונגראתה 1936־בו

ם ג ולו-סייומיד תסנכהש .דתיה תטלשה הדמעה ירה ,םיטשפומ תונונגס לש המלש
ה פדעה התיה .ומצעל אשומ תניחב הנומתה לש יוטיבה־חוכמ תערוג—"טשפומב"
ת ושק תוירטמואיג תורוצב יוליג ידיל אבש םזיביטקייבוא־יא לש תונונגס םתואל
. ימואלניבה דראגנאוואה ןמ קלח םמצע ואר וז העונת ינמא יכ ףיסוהל שי .תודחו
, ןאזיס לש םישודיחב ןויד בגא ,1938־ב רמא ,םירומ .ק .ל ׳גרו׳ג ,םהיגיהנממ דחא
 ...,ןוויכ וותה הלא םיינויח םידעצ יכ ררבתה" :םהירחא ואבש םיטסיבוקהו אריס
ת ונמאה תא טשפל םהילעש םמצעב םיאצומה רתוי םירחואמ םינמאל ךרדה התנופ
."ןהייח תא תולטונ תויוברתה לכ ןהמש שממ תומצע ןתוא לע הדימעהלו המינפ
ה תלגתהש ךרדכ טרפב ,תירוזא תיאקירמא תונמא לש גשומל וזב הלא םינמא
ת וחופנה תויטסילאיר־לאיצוסה הרובגה־תונומתב וא ,רפכה ייחמ תוינשגרה תונומתב
.םייטסיסקראמ םיגולואידיא לש םהיניע־שושמ ויהש
ו רמא אלש םתמגמב םיטשפומ םינמא לש תפפור הרובח קרוי־וינב .דתיה תאז־לכבו
ם וריקוהו הדיקשב םתוא ודמלש יפ־לע־ףא ,םיפוריאה םהירומ רחא הכילהב יד
ל ש ןושארה רושעב ודלונ םבורבש םינמא ויה הלא .הנממ־הלעמל־ןיאש הדימב
ם ירבשמהו יאקירמאה רבשמה לש תורדוקה םינשב םלושיב רמגל ועיגהש ,האמה
ם המ המכל התיהש הנומאה .הינשה םלועה־תמחלמל ואיבהש םילודגה םיימואלניבה
ר לטיה־ןילאטס הזוח םע שפנ־יחפב המייתסה 30־ה תונש לש יטסיסקראמה ןויגהב
ם קיתמהל היה רשפא־יא םלועה תא ודקפש לרוגה־ירה תוערואמה .1939 תנשמ
ם יברל היה הארנ התע .םתלוז ןיבו םיירוזא ןיב ,םיטסילאירה לש שגרב םקילחהלו
— ךכ־לכ תיחרכה התארנ ןכל־םדוקש—תטשפומה תונמאה לש הכרד וליפא יכ
.הבושת המע ןיא בוש ,ןהל הספתנש םיווקה־תודח ,תובשוחמה תוינומרהב
. םיטסילאירוסה לש תוישעהו תוחנהה לע תוהתל רתוי וקימעה םיקחודה םהישופיחב
קרו יטסילאיר ןונגסב ודבע ןיידע ,ןוטירב הרדנא לש ותגהנהב ,םיטסילאירוסה בור
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ירמאה םינמאה .תומולחה לש םייתרכה־תתה ,םיילנויצאר־יאה םיאשונב ושמתשה
ל ש תינדפקה תיטסינומוקה המגמב אל םג הזכ רמוחב בר ןינע ואצמ אל םיאק
ן ונגס וחתיפש ןוסאמו אטאמ ןוגכ םירייצ לש השיגב וניינעתה ךכמ רתוי .ןוטירב
ע בקנש אשונ םושב הקסע אלו הרכהה־תתמ הנוזנש הדובע־ךרד ,תויטאמוטוא לש
ם ישנאה םע םיבתכמ־תפילחב וחתפ ןכא םייאקירמאה םינמאה ןמ תצק .שארמ

ר תויב םידבוכמה םייפוריאה םינמאה ןמ םיבר המחלמה הצליא 1940־מ לחהו ,הלאה
ם יאקירמאה ולכי הנושאר םעפ וז .קרוי־וינל אובלו יטנלטאה סוניקואה תא תוצחל
, ץישפיל ,הדל ,לאגאש ,ןוסאמ ,ןוטירב ומכ םינמא םע יעצמא־יתלב עגמ הזיאב אובל
ם הש םיאקירמאה ושח אל בוש הנושאר םעפ וזו .םירחא םיברו ןמפוה סנה ,ןאשיד
ו תריב תושעיהל קרוי־וינ לכות לכה תולככ ירחאש םהל היה המדנ .םינתרקה
, זיראפו הרר&ה יבשומ תא התניש המחלמהש היה רורב .םלועה לש תיתונמאה
ר תי .הנש םישימחו־האמ הז האלימש דיקפתה תא אלמל הדעונ אל בוש ,המודמכ
ם יעבראה־תונשב התע ויה םה ,ןוצר־ישוחנ הלאה םיאקירמאה ויה םישנאכ ,ןכ לע
.האולמב םתואמצע תא ססבל םהמע היה רומגו־יונמו ,םהלש
, םיירותסמה םימוחתה ןמ באשת רשא תונמא חותיפ לש היעבה םע ולתפנ םה
ם לועבש המוצעה תוילנויצארה־יא ינפ לע חפטת אלש ,הרכהה־תת לש םירידאה
— רשאו ,ןילוחה־םלוע לש תונמאנ תונומתב וא יעשמל־תויושע תוטשפומ תורוצב
.םדועמ םלועה וא הפוריא ואר רשא לכמ הנוש היהת—לכמ רתוי בושח

ך ותמ .עבצה תיחפ תא ךפה שממ־לעופב .חרקה תא קולופ ןוסק׳ג רבש 1947־בו
, עבצה לש םיבשוחמ־אלה תועוצרהו םיפטנה תא טולקיש הדש ןימכ דבה תא הארש
ע בצ ליזהו תוריק־עבצ לש תיחפב הנק לבט ,הפצרה לע ולש לודגה דבה תא חינה
ה עונתה םושיר השענ דבה .חטשה ינפ־לע וב ףילצמו ףנפנמ ודועב הנק ותואמ
, אוהה דבב היתותוא הנתנ ,תכשמתמו תטהול ,העונת התואו ;ועורז לש הבוצקה
ן וגכ םירחא םירייצ .םהב תועטל ןיאש תודחאו שגר הקיפהש הנומת הלבקתהש דע
ת וינאטנופסבו חוכ בורב ורעתסה םה םג ,גנינוק־הד םליוו ןיילק ץנארפ ,לוורדאמ
ת קלח ינפ־לע תואלפומ תוחיתמו תופיקת לע םירמוש םהש ךות ,םילודג םידב לע
ע קרהו־תומדה הנבמ לחה תונורחאה ויתונשב לבא ,ריעצ תמ יקרוג לי׳צרא .דבה
ת ודשכ רתויו רתוי תואריהל ולחה םידבהו ולש םייאורימה םדאה־יפונמ םלעיהל
ו אלימו לכו־לכמ אשונה תא ושטנ ןוטסאג פיליפ ומכ םירייצ .היגרנא לש םיפוצר
ם הידב תא וסיכ ןכל־םדוקש ,םירחא םירייצ .השוחת־יזע לוחכמ־ישעמ םהידב תא
ו לסיח וא ולליד התע ,רתוי וא תוחפ םיפופצ םימגדב םיטושפ םייטסיוואטא םייומיד
ת ונש תישארל דע .דבלב עבצ לש םיטעמ תודש םהיתונומת לע וסמעו םייומידה תא
ת רחואמ תשדוחמ־הדילל דאמ דע םיננוחמ םינמא רתוי וא רסירת וכז רבכ 50־ה
. םתשגרהב םיזעו םתרוצב םיינוציק ,םילודג םידב םהידי תחתמ םיאיצומ ויה התעו
ת ונמאל ללכ התמד אלש תונמא ולא תוריצי ויה ןהלש תוטלחומבו תוינאטנופסב
ה ליחתש תונמאהו .האמה לש הנושארה תיצחמה ךשמ הפוריא החימצהש תטשפומה
.םלועל תכייש התיה עתפל ,היהת םהלש יכ םיאקירמאה וצר
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 ןו׳ג ןוגכ םיצולח ־םירקבמב הברה עייתסנ הזה יאקירמאה ץמאמהש שיחכהל ןיא
ו מכ םיצולח־םינפסאב ןכו דירפ לאכימו גרבנזור דלוראה ,גרבנירג טניילק ,םהרג

ה שוחת התוא ,ךלוהו־בחרתמה להקבו םינמאה לצא ,םייקל ורזע םה .םייהנגוג יגפ
ם ה םדא־ינב .חורפל הלוכי תונמא םוש ןיא הידעלבש תועמשמו תילכת לש
ת ועמשמ .ומצע תונמאה־אשומ תא ומכ ,תונמא־תריצי לש התועמשמ תא םירצויש
ם תושיגרש םישנא ידי־לע ,להקהו רקבמה ,ןמאה ידי־לע תחא־הנועבו־תעב תרצונ וז
ם היתושגרל למס אלא רוטיע וא טושיק אל תונמאב תוארל םתוא תועינמ םתרטמו
.רתויב תוידוסיה םהיתודמעלו רתויב םיקומעה
; םתריציב תוטלחומו הימונוטוא רתי וגישה םה ? הלאה םינמאה אופא וגישה המ
ם ינמאה .רחא רבד םוש לע תוזמרמ ןניאו רחא רבד םוש תוגצימ ןניא ולא תונומת
00 5 ךשמ ברעמה תונמאל ינייפא היהש עבטה םע חיש ־וד ותואל ץק ומש הלאה

־ אירוסהו םיטסירוטו׳פה ,םיטסינויסרפסקאה ,םיטסיבוקה וליפאשו תונורחאה םינשה
ל ש תינשרפכ תונמאה לש הדיקפת תא ומייס ,ךכ רשאב .םלוכ וב וכישמה םיטסיל
. תזמורמ תיפוסוליפ תרגסמ תואיצמה לע ופכ אל םה ;עבטה לש ותליבקמכ ,עבטה
. םלשל קלחה לש ותופיפכ ןויערל ,היציזופמוקה ןויערל ץק המש םהלש תונמאה
א יה ,ילאוטקלטניא־יטנא והשמכ תונמאה לש ינרדומה גשומה תא הקזיח םתדובע
א יהו ;םיקלח לש לוקשו ןווכמ רודיס ילב תימינפ תודחא גישהל רשפא יכ החיכוה
ר קיעב אלא םהב ןנובתהל ךירצש םימצע הקווד אל ןה תונמא־תוריציש החיכוה
ה רכהל ומרת ךכבו ,האצותה לע ךילהתה לש וכרע תא ודימעה םה .היווח תוצירממ
ת ודימתב םדקתמ ינרדומה םדאהש—הרושה ןמ םישנאה לשו—םינמאה לש תחצינה
י פ־לע־ףא ,ןכא .שארמ םתוזחל אל ףא םתופמל רשפא־יאש םישדח םימוחת לא
י די־לע המיבה זכרממ טשפומ םזינויסרפסקא לש וז תונמא הקחרוה רבכ 1960־בש

, תיגשומ תונמאו רפע־תודובע ,תיטניק תונמא ,פופ־תונמא ןוגכ ,רתוי םישדח םימזיא
.טשפומה םזינויסרפסקא לש םישדחה תונויערה ומזוה אל
ה יכרדמ תחא דוע אלא וניא טשפומה םזינויסרפסקאה יכ רווחתנ 60־ה תונש ךשמ
: תינרדומה תונמאה לש הביט הז ןכא יכ ,תינרדומה תונמאה לש רידת תוחתמנה
ת וחתפתה התוא לש םיטפושה־סכ רבע 40־ה תונש עצמאבו ,שודיח לש תלוביק
.הקירמאל הפוריאמ תדמתמ
ל בא ,ליגרה־רדגמ־תאצוי תונואגב ונייטצה אל הפוריאמ המזי התוא ולטנש םישנאה
ת עדל דאמ וביטיה םהו תונמאה לש התוניצרל םהיקמעמל־דע םירעה םישנא ויה םה
ל ש גשומל תותפתהל אלש םהמע היה רומגו־יונמ תאז־לכבו .םיפוריאה וגישה המ

ה תוסחמ רטפיהל םתא היה רומגו־יונמ .תונתרקל םתוא ןדש "תימואלניב תונמא"
א בגיהל יושע שיא םוש היה אל 1940־ב .הדוחייב תקהבומ תונמא רוצילו הפוריא לש
. תונתרק לש הללק התואמ הלש תונמאה תא תירבה־תוצרא לאגת בורקה דיתעבש
 הרקמה חוכב אל גשוה אוהו .הז רבד גשוהו םינש רשע ואצי אל ןכ־יפ־לע־ףא

.םדא־ינב לש םנוצר חוכב אלא ירוטסיהה
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