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, אריפש ■דטינא לש הרמאמ םע דחי ,רמאמה
ת ועונת לש רקחמל דוסי־ןכא יאדו אוה
ן מ םויב דיתעה ,לארשי־ץראב לאמשה
ו רקחמ וב ליחתהש המב ךישמהל םימיה
ר מושה" לע תילגרמ הנקלא לש םלשומה
."ריעצה

תיימואל־וד
א שונה יכ סיטה ר״ד תנייצמ הרקחמ חתפב
־ חלמ רחאל ילאוטקא השענ תקסוע איה וב
־ וד" רבדב ןויד חתפנ בוש יכו ינוי־תמ
צראה הלאשל ירשפא ןורתפכ "תוימואל
ם יארוקל הלגמ איה היתונקסמב .תילארשי

ן ויער תא רוקחל הלחהש העש יכ תונכב
ה זע הנומא וב הנימאה "תוימואל־וד״ה
ת ינקפס התשענש רחאל םגו ,ינידמ ןורתפכ
־ הארנה דיתעב ושומימ תורשפאל רשאב
. "ול תינורקע תודגנתה לכ יל ןיא" ןיעל
ה ניחבמ ןורתפה תא לבקל איה הטונ ,הברדא
ל ש היתונקסמ .תילאוטקלטניאו תישגר
א שונ תא בטיה תומאות ןכא סיטה ר״ד
א לא היה אל ולוכ־לכש ןויער :הרקחמ
־ רסומ תודמע ןיב רשפל ינויצ־ידוהי ןויסנ
ן ויערה יגוה לש תונוש תוילאוטקלטניא־תוי

־ תינידמה תואיצמב תודחוימ תובשחתה אלל
ה דמע .תירוטדנמה לארשי־ץראב תיתרבחה
, םייטרואית םיינידמ םימגד ןינב לש ,וזכ
־ תילאוטקלטניא תוחונ גישהל םתנווכ לכש
ק ר תינייפא הניא ,םינובה לש תינרסומ
־ תירב״מ ,"תוימואל־וד״ה ןויער יקיזחמל
ה הימת ,ןכא ."ריעצה־רמושה" דעו "םולש
וטקלטניאה היתודמע תובשיתמ ךיא איה
, התעיבק םע תרבחמה לש תוירסומהו תוילא
" ךוסכיס״ה תרצש רשפא יכ ,ךכל דאמ ךומס
ל ש תטלחומה םתולתב התיה ילארשיצראה
ת ולת ,תויברעה תונידמב םיאניתשלפה
לע תופנל תורשפא םילארשיה ןמ הענמש
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א לו טועימ־בור לש ןורתפ םיאניתשלפה
."תוימואל־וד" לש ןורתפ

ו א טספינאמ הבתכ אל סיטה ר״ד ךא
ו א היתועד אלו יעדמ רפס אלא טלפמאפ
, תרוקבה ןחבמל םידמועה םה היתושגר
ו תונמיהמב םוגפל ידכ םהב שי ןכ םא אלא
ה תנווכ המ לואשל רתומ ךכיפל .רקחמה לש
" תוימואל־וד״ה ןויער יכ תבתוכ איהשכ
י נויערה־יטילופה ריוואה ללחב דהדהמו בש
ב תוכל עודיה לככ ז 1967 ינוי רחאל ונלש
ן ויער לדב וליפא הלעוה אל ולא תורוש
ה מחלמה רחאלש תונויערה־תעפושמ לארשיב
ה מלש לארשי־ץראב תונובירה תקולח רבדב
— תחא הנידמ גוחב תונוביר תקולח .םינשל
ע בוקה ,"תוימואל־וד" לש ירוקמה השוריפ הז
ובקו םיביצי םיילהנימו םיינוטלש םירדסה
י זוחא לש שארמ הנותנ הקולח יפ־לע ,םיע
ל ש ןויער ןוידל הלע ,םנמא .תונובירה
־ ץרא תקולח לע תססובמה "תוימואל־וד"
ת ילכתב־תוינוביר תונידמ יתשל לארשי

, והשלכ יביטרדפ רשק וזל וז ילוא תורושקה
ן מ תילכתב־הנוש "תוימואל־וד" יהוז ךא
־ תירב" ישנא ונווכתה הילאש "תוימואל־וד״ה
ת ויטנוולרה־יא .םינושה םהילוגליגב "םולש
ל ש יחכונה ןדיעב תוימואל־ודה ןויער לש
ן ויערכ וליפא ילארשיצראה "ךוסכיס״ה
ת וינאמוהו רסומב בטיה טשוקמו ינמכח
ר בעב ונמנש הלא הקוודש ךכמ ררבתמ
בות תוימואל־וד לש םיבהלנה היכמות םע
ם יחטשה תא תונפל לארשימ וישכע םיע
ה לילח לארשי ךפהית לבל ןדריה־ברעמב
א יה םתנווכ םעפהו ."תימואל־וד" הנידמל
ל ודג יברע טועימ הבש תידוהי הנידמל
ל ש והשלכ רדסה תופכל לארשי לכות וילע
ם ויה הכפה "תוימואל־וד״ה .טועימ־בור
ל וגליגו—הוקת־תמסיס אלו הרהזא־תמסיס
ת וריהבה־רסוח לע דיעהל ידכ וב שי הז

יחתמ ןויערה לש ויחסנמ יבתכ תא הוילש
ב וקיעה—סיטה ר״ד הרחבש הדותימה .ותל
" תוימואל וד״ה ןויער לש וילוגליג רחא
ט דנמה תפוקת תא ףפוחה ירוטסיה ףצרב
ד צמ ררועש הבוגתה רחא בקעמהו יטירבה
־ יתלבו םיימשר ,םינוש םייטילופ םישיא
אלו ,רקחמה תא תלפרעמ איה ףא—םיימשר
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תפה ןמ הזיאב ןיבהל ארוקה השקתמ תחא
ה כלהל םיירשפאה "םיימואל־וד״ה תונור
, ןונבל חסונ תונוביר תקולחב :רבדמ בותכה
ר יצרדפב ,ץייוש חסונ ילאנוטנק רדסהב
, רעצמ םגפ והז 1 תוינוביר תונידמ יתש לש
, וגוסב ינושאר ,ףיקמ רקחמ ונינפל ירהש
י סומלופ תא תובר םינש הוילש ןויער לע
ו דמעש תומגמה ןמ המכו תירבעה תוירוביצה
.ונברקב םיכלהמ ןהל שי ןיידע וירחאמ
א וה "טדנמה תפוקתב תוימואל־ודה ןויער"
. רוטקוד־ראותב הילעב תא התכיזש הדובע
" שלב״כ ןוירוטסיהה תא גיצמה רקחמ והז

ת ונדקשבו תוצירחב תויודעו םיכמסמ ףסואה
ם לש רואית תתל ותרטמו חבש לכל תויוארה
ל וגליג לש וא ערואמ לש רתוי וא תוחפ
ב תוכ .םישיאו תויטילופ תוצובק ןיב האידיא
נעתה יאשונ תא חרכהב םצמצמ וזכ הדובע
א ל שלתנ םיטטיצהו תויודעה ףצרו ותוניי

ד ימת אל ;ירוטסיהה־יתרבחה ורשקהמ טעמ
.ךכמ םירכשנ ,ןודנה ןינעהו ,ארוקה

תינויצח היגולואידיאב ריעה
־ בואה ייחב יטנלאוויבמא דיקפת היה ריעל
ם ג ומכ הפוריא־ברעמב תידוהיה היסול
, דחא דצמ .(הרייעה םע דחי) החרזמב
ר תוי הברה התוברתב תמדקתמ ריעה התיה
ה קחר הב תידוהיה היסולכואהו רפכה ןמ
ר פכה לש ןווינהו רוגיפה ןמ ךכ ידי־לע
ה נגריא ,ינש דצמ ,םלוא .ורבעש תואמב
ת א תואטיגב וא החותפה ריעב הבישיה
־ ריעז ,תינגרוב תיתרבח הצובקכ םידוהיה
ה לכלכו הרבח תרוצ ,הזמ תוחפו תינגרוב
ה יסולכואה ןיב סחיה לע התעפשה העודיש
ק ותינל הפיאשה .תידוהי־אלהו תידוהיה
הפיאשה תדלות התיה ריעה ןמ תודהיה
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, םידוהיה לש ילכלכה־יתרבחה הנבמה יונישל
נמורה תונויצה עקר לע קר אל התלע איהו

ל א הבישכ "ןויצ־תביש" לש התייארו תיט
ך ״נתה תפוקתמ םירבעה לש המדאה־תדובע
ר יעה תייחד לש יללכה עקרה לע םג אלא
■ ראפה .היסורב רקיעב ,רפכה לא הבישהו
ה פוריאב יטסיסקראמה לאמשהש הז אוה סקוד
ל ש רתוי םדקתמה בלשה תא ריעב האר
ת מועל ;הכפהמה דקומ תאו היצזיליביצה
ו נפ ,ינויצה לאמשה רקיעבו ,תונויצה ,הז

ל ארשי־ץראב .רפכה לא םא יכ ריעה לא אל
ת וטעומ םירעה ויה אליממ תינאמותועה
ם יעודי .בלה תא וכשמ אל ןהב םייחה־יאנתו

ם ע ואב־בורקמ םינויצ לש השיגפה ירואית
ת ינויצ היגולואידיא .רכו םילשורי ,ופי
ת וינויצה תויפוטואה לפש המרג וז תירפכ
ל א ונפ םיינויצה םייתרבחה תונויסנה לכו

.תירפכה תונגראתהה תורוצ לאו רפכה

ו ז היגולואידיא אל םא בושחל םוקמ שי
ל ע קבאמה תא הללוחש איה הריחב לש
י בגל ויתואצות לכ לע ,"הדובעה שוביכ"
ה יסולכואה לא היסחיו תילארשיה הרבחה
ם ה ; םירע תונבל ואב אל םינויצה .תיברעה
. המדאה־תדובע תועצמאב שדחתהל ואב
ו אב םה וליאו "היצזיליביצ" התיה ריעה
ואידיא ."תישונא הדע" ,"תוברת" רוציל
ם ושמ הדהא ררועל הב שי ,בגא ,וז היגול
, תינרדומה ריעה לש הלודגה הלילשה תעונת
ם יתווע ריעה תחינז המרג השעמל ךא
.י״אב םיילרוג

ל ש ותדובע אשונ איה ריעה לש וז החינז
ם יקרפ־ישאר תניחבב הפוג איהש ,ןהכ קירא
ת חינז .דאמ הצוחנו רתוי הפיקמ הדובעל
ר פכה תכיפהו היגולואידיאה ימוחתב ריעה
ע ירכמה םרוגלו הבשחמה לש יזכרמ אשיומל
ת ומלעתהב הכורכ התיה םייטילופה םייחב
ן פש .השעמל ץראב שחרתמה ןמ תעוושמ
־ תומחלמ יתש ןיב הכלהו הבחרתה ריעה
ם ויה דעו יטירבה טדנמה זאמו ,םלועה
ם יבשוי ץראה יסולכוא לש עירכמה םבור
א לל האב וז תובחרתה .תורייעבו םירעב
, "הוונינ״כ ריעה תיאר .תנווכמ היגולואידיא
ב חרתהל ריעל ןתינש המרג ,םיאטחה רוקמ
בקע ואבש תולקלקה לכ לע ןונכית אלל
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