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רלמאס רמ לס תכלה־בכוב
 ילוצינמ ,ןקז ידוהי קרוי־וינ תוצוחב ול ךלהמ
 ־ארקב דלונ ןכל־םדוק הנש םיעבש .האושה
 ול הנק תידרופסקוא הלכשה ,הינלופבש בוק
 אוהו ,ןשיה סופיטה ןמ תילגנא תוברתו

 ךשמ .הרואכל םיליגר תוערואמב ןנובתמ
 :ירוטסיהה עקרה .דבלב םיימוי אוה ןמורה
 ,םיירוטסיה אל םיימוי .60־ה תונש יהלש
 ,םייללכה תוערואמה תניחבמ דוחיי לכ ילוטנ
תמה יבגל םיילמס דאמ דאמ ןכ־יפ־לע־ףאו
 תכלה־בכוכ אוה ,ונלש ץראה־רודכ לע שחר
 רותרא לע רפסמ ולב לוס .רלמאס רמ לש
יינע ינשב הרואכל קסעתמה ,ןקזה רלמאס
 לש ותומו ותסיסגב :דאמ םיישיא םינ

 ־בו ,רנורג הילא ר״ד רישעה ורשב־ראש
 .הלוש ותב לש טעמכ םיילילפה היתונועגש
 תיתורפס הדותימב שומיש תועצמאב םלואו

יסה גיצמ רוחאל־תוגיסנו העדותה םרז לש
 רדרדימ יקרוי־וינ םלוע לש טרס ונינפל רופ
.ויתוכלשה לעו וירשקה לע
 לש ותעדותב שחרתמ ןמורה לש ובור
 ,ילינס אל ךא ןקז ידוהי—ומצע רלמאס
 ראשמ רתוי הבשחמ־ןנערו ףירח ,ןונש
 אוה .ןבורב תוידוהי ,תויקרוי־וינה תויומדה
 אוה .חחושמ ,שיגרמ ,רכוז ,טלוק ,ןנובתמ
 תילאוטקלטניאה ותרקב טבש תחת ריבעמ
 ־וינש ,תיתיישעת־רתבה הרבחה תוברת תא
זכרמ תועפות יתש .השדקמ־תיב איה קרוי
 לש וחומב שחרתמה לכ עקרב תודמוע תוי

 תיגולונכטהו תיעדמה תוחתפתהה :רלמאס
 —ןוציחה ללחל הצירפה האישש המוצעה
 ;רלמאס רמ לש וניאש ,רחא תכל־בכוכל
םייתרבחה םיכרעה תכרעמ לש התורערעתהו

 ;רלמאס רמ לש תכלה־בכוכ ;ולב לוס *
 ,םילעופה תירפס ;ןייטשקילג םייח :םוגרת

.׳מע 1971 ; 228

 רלמאס .ללכב ינרדומה םלועב םייתוברתה
 .יטסיפוטוא רקבמ אלו יגולואידיא יאנק וניא
 תקדוצ וא הבוט הרבח לע םלוח אוה ןיא
.סחיתמו ראתמ ,ןנובתמ טושפ אוה .רתוי

יטסינמוה אל ןורתפ

 ונה יגולונכט יעדמ חותיפ םאה הלאשה
 םידעי תגשהל יעצמא וא ומצעל תילכת
 —םייטילופ וא םייתוברת ,םייתרבח—םירחא
 .םויכ תישונאה תוגהב תויזכרמה ןמ איה
 ,הלילשב אל םא ,קפסב םיסחיתמ םיבר
ש םיריבכה םיישונאהו םייפסכה םיצמאמל
 ,דעש ללח־תויגולונכט חותיפב םדאה עיקשמ
 םיאנתב םייח לבת יבחרב םינוילימ־תואמש
 ןויגהה יכ םינעוט םיבר .הנוזת־תת לש
 תויעבה תא ,לכ־םדוק ,רותפל בייחמ טושפה
 םא טילחהל ךכ־רחאו ץראה־רודכ לעש
.םיבכוכה ןיבש בחרמל גילפהל
 סחיתה ,ילארשיה ,ךיירטשנטור ןתנ ׳םורפ
. (1963) ״התומדו המצע״ ורפסב הז אשונל
:בתכ םש

 הייטנה תיישעו ןוטלשה ימוחת תבחרה"
 יבגל התע תלעפומ הנוילע המרונ ןוטלשל
 תא הכותב תנמוט איה ךא ,סומסוקה
 םדא־ינב יבגל םג לעפות איהש הנכסה
 תאז גישתו ,דבלב םיפופכל םתוא השעתו

 לעו .םינוש םייעדמ םיעצמא שדוג ידי־לע
 קר אלו ,םדאה לש ימצעה־םויקה רצי ןכ
 ,תולועפה ימוחת לש תיתרקב הקידב
 תושעל תוכמסה םפא תא תוארל םיבייחמ
מיאה .םדאל ןוטלש הדש סומסוקה תא
 תא ריבגהל ידכ אב ימסוקה םזילאירפ
 תקתונמ התוא תושעלו הנידמה לש המצעה
ידמה תא םיננוכמה םיישונאה םיטקאה ןמ
 ."לילכ םדגנ הנפת אלש הילע םירמושו הנ

 "חור־ישנא" םינוכמה הלא הקווד ,ןיינעמ
 םיתע .ללחה ישוביכל הלילשב םיסחיתמ
 ןאכ תרתתסמ םיינינע םיעינממ דבלש המוד
 קנע־יביצקת תיינפה ןפש תיעוצקמ האנק
ה םיפוסוליפה תא הריתומ ללח־תוינכתל
.סחיב־םיינע םהירבחו םיגולויצוס
 היגולונכטהו עבטה־יעדמ ישנא ,םתמועל
 תיווזמ קר אל ללחה שוביכ תא םיאור
תפמ םה אלא םהלש תיעוצקמה תומדקתהה
ירקחמב יכ תנעוטה היגולואידיא םג םיח
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 תויעבל ןורתפ תורשפא ילוא הנומט ללח
 ידי־לע ולאגנ אלש תויתרבחו תוישונא
 תגצומ וז הדמע .םיאקיטילופו חור־ישנא
וה יאקיזיפויב ,לאל ר״ד ידי־לע ןמורב
 אוה .תיאקירמאה ללחה־תושרב דבועה יד
:רמוא

 .םינפב יניצר והשמ שחרתמ תאז־לכב..."
 .הגשיה תולובג תא השח קפס ילב המשנה
 ,גילפהל רשפאש םוקמל גילפהל אלש
 ינא .תוחתפתהה תא םולבל יושע הז רבד
 הז ןכ לעו ,דכב השח המשנהש ןימאמ
 .שדח ןוחכיפ טילשהל לולע הז .חרכה
ומה לע םשור השעת היגולונכטה ,ןבומכ
 ךכב האור ינא ...םישנאה ןמ רתוי תוח
 אלו אירמהל לכונ םא ...ילנויצאר חרכה
 וטינקי .הילכל ונמצע ןודנ ,ןכ השענ
 ־תוכלמ הנהו .דימתמ רתוי זא ונתוא
 לבקל הניתממו ונילעמ שממ הגה םיימשה
."תיפוסה תוצצופתהה ירבש תא

 תיעמשמ־דח הדמע טקונ וניא ומצע רלמאס
 ־ינלופ־ידוהי־יטארקוס סופיט ,אוה .חוכיווב
 "חורה־ישנא" לע םג תרוקב חתומ ,יאקירמא
 ףא םחיתמ אוה ןיא ."םינעדמה" לע םג
 אוה אצומ .ולא ךויש־תוירוגיטקמ תחאל
יקיל תודוה" .ןהיתשב הפרותה־תודוקנ תא
 שוחל תמאב ישונא רוצי יושע ותנבה תצ
 תוררחתשה" ;״שדקמב יחה שורבכע אוהש
 ליבשב .הפי התלע אל תוילאודיבידניאל וז
 ליבשב ךא ,בר ןינע הב שי ןוירוטסיהה
 תובבל הדירחמ איה לבסה תא עדומש ימ
 תומשנ .אלמה םרכש תא םילבקמ םניאש
."ןוזמ םוש תואצומ ןניאש
 .רלמאסמ תוחפ דוע הדמע טקונ ולב לוס
 —םיכרד־תשרפ לע םיאצמנ ונחנא :ןמורב
יבשה ,םיסורה רבעב היהש המ לא םירשגה
וסמ םניא ןיידעו ידמ םיבורמ דיתעל םיל
 ןיא .לבסנ־יתלב הווהה ,הפמה לע םינמ
 שח ,ינש דצמ .תאז רמול אלא תושעל המ
 ידיב ןותנ דיתעהש ,ומצע רפוסכ ,ארוקה
 ,יטסינאמוה היהי אל ןורתפהו םינעדמה
.יגולונכט םא יכ ,יטילופ וא יתרבח

תומילאו ןימ
 רבק־רובמ םיימעפ לצינ רלמאס רותרא
 םיבר םידוהי םע דחי הרונשכ ,םעפ .שממ

 ,התמשנ זא החפנ ותשא) ץיוושואב םירחא
 אבחתה רשאכ ,היבש םעפ ;(יח אצי אוהו
 ואציש םינלופ םיערופ ינפמ רבק־תזוחאב
 רחאלש ןילופ תא ןנוכל הובגמ הטלחה עצבל
 תרזעב עיגה הקירמאל .םידוהי אלל המחלמה
 ןוממ השעש ,רנורג ר״ד רישעה ורשב־ראש
 תודירגו תויתוכאלמ תולפה עוציבמ בר
 ־ל הדבא הינשה םלועה־תמחלמב .ןהינימל
 חסונ תיטסינאמוהה ומלוע־תפקשה רלמאס
 תיגולואידיאה ותדמע םצעב יהוז ,יתעדל
 יאנותע שמיש תע הילגנאב הנק התוא ,ןשי
 ותוהש תונש םירשע ךשמ .המחלמה ינפל
 ,תילכלכ החוורו שפוח ייחל הכז קרוי־וינב
 ונוצרמ אלש .תחנ עבש אל ומצעלשכ ךא
 לגנו׳ג ,יתוברתו יתרבח לגנו׳גב ברועמ היה
 ףא ןטירופ ונניא רלמאס .תומילאו זימ לש
 "ץפק" ינוי־תמחלמ תעב .המחלמ־ןברס אל
 ודימעהב (רנורג ר״ד ןובשח לע) לארשיל
 םדקתה ידמל תממורמ חורבו ,יאנותע ינפ
 וז השרפל םג .םיחצנמה םימחולה תובקעב
.תורשפ־תרסח תבקונ תרוקבב סחיתה
 םייתוברת־ויצוס תונורקעכ תומילאו ןימ
 םימוטפמיס ינשכ ולב לוס ידי־לע םיגצומ
 םהינש .ברעמה־תוברת לש הנווינל םיירקיע
 ,תירברב ,תילנויצאר־יא תוסחיתהל םייוטיב
 יכרע שארב ובצינו ולע םה .םייחל תיתייח
 סחיהו ןויגהה תופפורתה םושמ הרבחה
 םיפתוש .תוערואמל לוקשה ילאוטקלטניאה
 ־וסיפורפ ,םיישוכ םיסייכ םה לכשה־ןויפרל
 אישנ וליפאו ,םיאקיטילופ ,םידבוכמ םיר
 ןושלב) העומשה ירבדלש ,תירבה־תוצרא
 ינפל ותורבג תא חיכוהל הסינ (ןמורה
 רלמאס .ותורכז תפילש ידי־לע םיאנותע
 רמושה םיסופיטה ןווגימב דיחי טעמכ אוה
רוטמה םיבצמה לכב טעמכ תעד־תולילצ לע
 םישחרתמ ךא ,םיפרוטמ—עלקנ םהילא םיפ
 רנורג ר״ד .עצוממ םדא לכל ומויב םוי ידמ
 ודיקפת תא אלממה יבויח סופיט אוה םג
 ריתומו תמו ססוג רנורג ר״דש אלא ,הנומאב
 ־םיפרוטמ תבו ןב תיאקירמאה הרבחל
 ,ןורחאה קידצה ילוא אוה רלמאס .הצחמל
 וניא ולב לוסש אלא ,הווהה לש םטארקוס
 השדח תוברת דסיל ןוטלפא תא וילא דימצמ
 ותרובח ינב .הנשיה תא ןקתלו ססבל וא
עבט־תרומש וב םיאור ויצירעמו רלמאס לש
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־ תעפוש ותב ,הל׳גנא .ךרד־הרומ אל ךא
ר למאס ינפב החיטמ ,רנורג ר״ד לש תוינימה
:ותמשנ תא איצומ היבאש העש
. אוהה אכדמה רדחב םידחוימ םייח יח התא"
. והשמ םע הזל שי רשק הזיא ךא ,םיסקמ הז

ל ש םהיניינע תא ןיבמ התאש הרובס ינניא
ה מ ז הפ לגשמב ןווכתמ התא המל .תוירבה
״? הז לע עדוי התא
רעמה הרבחה תודוסיש איה רפסה תנקסמ
ה רבח לש הדיחיה התווקתו םיררופתמ תיב
ן יידע םיבבותסמה םינקז םירלמאסש וז
ונא תעד־תויפש םחומבו םשפנב םיאשונו

ם ידחא םיערז עורזל ,ילוא ,וחילצי תיש
ו כליי םרטב ריעצה רודב הזה רצומה לש
.םמלועל

ןבלה תיבהמ רדש
י מואלה־דוכילה־תלשממ לש התליפנו התיילע
י דכ .תקתרמ תיטילופו תימואל המארד איה
ך רוצ שי תעדה תא חינמ ןפואב הראתל
וגמו הבחר היצמרופניא :םירושיכ רפסמב
ם ירשימב רושקה לכ לע רשפאה לככ תנו
ומע תיטילופ הנבה ;וז השרפב םיפיקעבו
י טילאנא רשוכו תישיא היצנגילטניא ; הק
פאש המכ דע ,תיביטקייבוא הדמע ; הלועמ
;  המודק־המגמ רסוח ; תוערואמה יפלכ ,רש
.לפטל רקיע ןיב הנחבה
ל ש התלועפ תפוקתב שמישש ,תילגרמ ןד
ל ש ינידמ בתכ ימואלה דוכילה תלשממ
ן מ הזיאב ךרבתה םא קפס ,"ץראה" ןותע
ת יבהמ רדש" ,ורפס ןכל .ל״נה םירושיכה
פמה תבחרומ ה׳זטרופיר אלא וניא ,"ןבלה
ר וביח זאמש ףא לע—התומימתב ונתוא האיל
.דבלב הנשמ הלעמל תצק הפלח רפסה
ת ודבוע ףוצר רפס אוה "ןבלה תיבהמ רדש"
ב רועמ ללכ היה אלש םדא ןיינעל תולוכיה
ן ותע ארוק לכ םלוא .ותעשב "םיניינעב"
ב ר שודיח תודבועב ןיא יכ שוחי ילארשי
ם נמא שי .םשו־הפ ןהב לקתנ יכ רוכזי ומכו
ם דוק ועדונש םירבד תבחרהו םישדח םיטרפ

ת אצוה ;ןבלה תיבהמ רדש : תילגרמ ןד ♦
.׳מע 1971 : 239 ,זפתוא

ת צק—רקיעבו ,םיקיודמ םיכיראת ,רוציקב
ם ימעטמ רשפא םלוא .םייטילופ ליכר־ירבד
ן יא—תימצע ןיבו תינוציח ןיב—הרוזנצ לש
ך ופשל םייושעה םיכמסמ גיצמ תילגרמ ןד
.ורפס אשונ לע שדח רוא
ך רדב ארוקה אצמי וז תונשוימל ינונגס ןמיס
ד יקפ" :רבחמה לש ידמ תימתסה ותביתכ
ג הנ" ,(26 ׳ע) ״...ןנולתה םילשוריב ריכב
, (30 ׳ע) ״...הסונמ יאקירמא טמולפיד רמול
׳ וכו ,(106 ׳ע) "ל״כטמב ריכב ןיצק עבק״
א רוקב ןומא־יא ררועמ הזכ ןונגס .׳וכו

ן יא תילאוטקא הבתכב וא העידיב ירהש
י אנותע ןונגס עולבל אלא םימעפל הרירב
ה ווסמ אוה יכ ררבתמ םיתעלש קמחתמ
, בייח רפס רבחמ םלואו .יאנותע "ןופפלמ״ל
ורוקמ תא ארוקה ינפל גיצהל ,המודמכ
.וית
רמ ןד ףריצ תקפקופמה תימתסה הביתכל
ף א םיכחוגמ םיארנה םייצילמ תונויסנ תילג
־ תיטילופ הביתכב רמוחו־לק ,הפי תורפסב
ר במבונ שדוח ףלח" :לשמל .תירוטסיה
ד חא דצמ" ,(25 ׳ע) ״רבמצד יגלש ואבו
ה שרפל תוירחאב תאשל שיא הצר אל
ש ארמ הב ףתוש היה אלש תינוחטב תינידמ
 .(34 ׳ע) ״התוא ולטליט םירעוס םילג רשאו
ה ברמ תילגרמ ןד ןיא "ץראה״ב ויתובתכב
ת וכזב םאה ."רבמצד יגלש״ב שמתשהל
1 ןנגסמה
, יתעדל ,תיעטומ אשונל רבחמה לש ותשיג
־ תלשממ לש םייתימאה םירוביגה .הרקיעמ
, תילגרמ ןד יפ־לע ,םה ימואלה־דוכילה
ד מל ,לשמל ,ךכ .םילארשיה םיאנותעה
ה ליג "בירעמ״מ ףירח ףסוי יכ תעדל ארוקה
י כ ,(23 ׳ע) ״סר׳גור תינכת״ לש הנכת תא
" ץראה״מ ןוליא סומעל הרמא ריאמ הדלוג
א ל תוברקב תיטייבוס תוברעתה תורשפאש
ו היעשי יכ ,(41 ׳ע) ןובשחב ללכ האבוה
ת יבל ןפליט "תונורחא תועידי״מ תרופ־ןב
ש קיבו דשא יגח "רבד" לש ינידמה ורפוס
ר ישי וידאר רודישב שרפלו ךירעהל ונממ
ר יאי יכ ,(70 ׳ע) םיינידמה תוערואמה תא
־ ש הנמיהמ העידי לביק "ץראה״מ רלטוק
.׳וכו ,לארשי לע תצחול תירבה־תוצרא
א יה הקיטילופב תונותעה תכלממ לש התקיז
ורפוס יפל ךא ,המצעלשכ תניינעמ השרפ
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