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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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 ןמ רתוי הבושח ,םלוא .דירא חווטל ךכ
 םירתאה ,םילחנה ,םיה—ףונה ןמ תומלעתהה
 התיה—המודכו עקרקה עבט ,םיירוטסיהה
 .תינרדומה ריעה עבטמ תעוושמה תומלעתהה
וריעה תיגולוקאה היעבה לש התוילאוטקא
 תאצומ ונמוי־רדס לע הנורחאל התלעש תינ
 תויפוטוא לש טלחומ רדעיהב הישרש תא
 םא—םויכ יכ רמול רשפא ילואו ,תוינוריע
 הקוקז לארשי־תגידמ—ידמ רחואמ דעומה ןיא
 לכב תצמואמ הבשחמלו תוינוריע תויפוטואל
.ריעה ינפ ןוקיתל רושקה
 שדחמ וניא ןהכ קירא לש רצקה ורקחמ
 ררועל אוה דיתעש תווקל שי לבא ,הברה
 לכ ןיא וז היעבלו .תינוריעה היעבב ןינע
ייעב יהוז .תונויצ־יטנא וא תונויצ לא רשק
 תילארשיה הרבחה לש רתויב הפוחדה הת
 שדוחמ חותיפל הייטנה .םויכ ןאכ היחה
 יטסינרדומ עקר לע תירפכ הקיטנמור לש
 ךישמהלו םייניעב לוח תורזל הל רוסא
 היפל הנמז רבעש הנשי היגולואידיא התואב
 ץראה לש הדיתע וליאו יחרכה ער איה ריעה
ותיש ןיב ,תירפכה תובשיתהה ךשמהב אוה
.תיפותיש אל ןיבו תיפ

לארשיב תחוור תוינידמ
יכראה עבטש גשומ אוה "החוור־תנידמ"
א והו 1941 תנשב ינקילגנאה לפמט ףושיב
 יטרקומדה הנידמה סופיט תא רידגהל אב
 תא ליבגמ הנידמה לש החוכ ובש ,ברעמב
 תיסאלקה הלכלכה חסונ תישפחה תורחתה
 עובקלו תוסנכהה תא שדחמ קלחל הרטמב
 וז הנידמ לש היעצמא ."ימואל םומינימ"
קומדה קבאמה ךרדב םילבקתמה םיקוח םה
 ירדסהב הנידמה תוברעתה םניינעו יטר
 ־תנידמ לש התילכת .רכו םיריחמ ,רכש
צוס ןוחטב היחרזא ללכל קינעהל החוורה
 תונואת ,תולחמ ,בער ינפמ ןוחטב—ילאי
."רבקה דע הסירעה ןמ" םתוא הוולמה—רכו

 :וכרע ;הארקמ / לארשיב החוור תוינידמ *
 ;ףורשיפ הלארשיו וינינ הידיל ,ןורוד םהרבא
.׳מע 1969 ; 500 ,ןומדקא

 קבאמ ירפכ ברעמה תוצראב הדסונ וז הנידמ
 ובו תיתיישעתה הכפהמב ותליחתש ,ךשוממ
 לדומה" .הבשחמ ימרז המכו המכ ובלתשה
 רוטפ וניא ,ןבומכ ,"החוורה־תנידמ לש
 וב םיאורה שי .לאמשמו ןימימ םירקבממ
 תיתרבח הכפהמ תארקל ןושאר דעצ קר
 בהזה־חופת" ןימכ וב םיאורה שיו המלש
 יפאוש לש םהילגרל ךלשומה ,"הנאיד לש
 בכעמו םלוב אוה ךכבו תיתרבחה הכפהמה
 תרתוימ תוחתפתה וב םיאורה םג שי .התוא
 תולצעה דודיע ,תודבע לש ןוויכל הארונו
 ןורשכ־ירסחו םילצע לש םנומימ לוע תלטהו
 ןיאש לוע ,םיחיוורמהו םירשכומה םכש לע
יסח .םימי־ךרואל וב תאשל הלוכיה הנידמ
 הרשפ הב םיאור החוורה־תנידמ לש היד
 תואיצמב התמשגהש ,תיתרבח היפוטוא ןיב
 לבסנ־יתלב בצמ ןיבל ,השעמל טויס איה
 לשב תולחמלו בערל היסולכואה תרקפה לש
 םהיניע דגנ .תומוא יתשל הייסולכואה תקולח
 רפשל הרטמה תדמוע םינורחאה הלא לש
 םיאתהלו "החוורה־תנידמ" תא ףרה אלל
 תיתרבחה תוחתפתהל הילכו היגשומ תא
.תימנידה

 ינועה ואשונש ,תוארקמ רפס ןאכ ונינפל
שממ לש החוורהו-דעסה־תויגידמו לארשיב
־ רמוחכ 1969־ב רואל אצי אוהו ,לארשי תל
 תילאיצוס הדובעל ם״היב ידימלתל דומיל
 לש ינוחטבה יטילופה בצמה" .םילשוריב
א יבה 1967 ינוי תמחלמ רחאל לארשי תנידמ
 יתורישב תוניינעתהה לש תפסונ הקיחדל
 אל תויעבה .ירוביצה םויה־רדסמ החוורה
 תוביסנ ללגב הדצה וקחדנ ןה לבא ומלענ
 אוה הלא תויעב עבטמ .ךכל ומרגש ןמזה
 ןהו בר ןמז הדצה ןתוא קוחדל רשפא־יאש
 קוחר אלה דיתעב המצע רתיב ופוצי יאדוב
 תכרעמב רתוי הפיקמ המרופיר ושרדיו

 ןורוד .א בתכ ,"לארשיב החוורה יתוריש
 השממתה ןכא תיזחתה .הארקמה חתפב
דקאה רוביצב יכ החיכומ הארקמהו האולמב
 ,החוורו דעס לש הז םוחתב ויקוסיעש ,םיאמ
 תושעורה תויוצרפתהה ינפל דוע שגרוה
 הכירצ ןיידעש ינועה תויעב לש תונורחאה
 יד אל יכו הברה תושעל לארשי־תנידמ
םלענ 60־ה תונשב םא .השענ רבכש המב
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