
תרבוחב םיפתתשמה

  ורפסב קוסעל הברמ ,"האלפומה ןאמ תחפשמ" לע ןאכ תבתוכה ,ר ו נ י ב א ה ט י ג
  מממ הספדנ ,״67—47 תינמרג תורפס״ל ולוכ שדקוהש ,הל "תשק״ב .השדחה תינמרגה
  רשיה היזיבלטה בתכ ותעשב ,רמש־ןיע ץוביקמ ,ט ס י ל ד א ןר ."העווזב הרוחא טבה"
  חפס״ב 1969־ב אצי ולשמ ןושאר םירופיס ץבוק ."תשק״ב הנושאר םעפ וז ףתתשמ ,תיל
  םיירבעה יהולא" ,ולשמ םדוק רופיס .וניארוקל בטיה רכומ ןרוא (.י) קחצי ."םילעופ
  ש ותומל 50־ה תנש איה הנשה .וגיארוקמ םיבר לע זע םשור השעו נ "תשק״ב ספדנ
  וגרתב םה ףא) וירישמ השולש .(1921—1880) קולב רדנסקלא יסורה ררושמה
  יצק ןמ ררחתשה התעש ןיצק ,ב ל ־ ר ב לואש .טל "תשק״ב וספדנ (רטא השמ לש
  נלצא וספדנ ,ערז־תיב ץוביקמ ,י ו ל ה באוי לש וירופיס .נ "תשק״ב הנושארל םסריפ

  וועבצא ןיב" ,רלקניו דרפנמ לש ןורחאה ויריש ץבוק לע .םימעפ המכו המכ רבכ
  ןיא יאדו ,םיקיפא שיא ררושמה ,קזח לאיחי תא .אנ "תשק״ב הריקס הספדנ ,"ריעה
  תרוהב" ,הנורחאה ותפוסא לע הריקס הספדנ טמ "תשק״ב .וניארוקל גיצהל ךרוצ דוע

  אוה וז תרבוחב .ןייד השמ לש היפרגויבה תא םסריפ הז־התע תבט יתבש ."הבוזע
  ן י ט ק י ט .ד השמ ."ותבו עושעש" ,םדוקה ורפס לע אנ "תשק״ב הספדנש הריקס לע ביגמ
  וטע־ירפמ םיפדמ אוה הנושאר םעפ וזו ,הקירמאב ךנחמ ,ב״הראבש היפלדאליפ דילי אוה
א יה ,ןושחנ ץוביק תרבח ,וננועברב םיפתתשמה יקיתוומ ,ריאמ ■דרימ .תירבעב
" תשק״ב הריקס ׳ר ,"םימל תחתמ איהה ץראב" ,הנורחאה התפוסא לע .תיאנומזפו תררושמ
   הנושארל וספדנ תרבוח התואב .טמ "תשק״ב רבכ ונספדה ל ט י מ ללה לש וירישמ .אנ
• הצרמ שמשמ ודוע ט ק ר מ י ו נ לואפ ר״ד .ל ד א נ ךורב לש ויריש םג "תשק״ב
• תטיסרבינואמ ,תימס שנ םאיליו ׳פורפ .ב״הראבש גרובסטיפ תטיסרבינואב חרוא
ת ורפס לש םיחתנמה יבושחמ דחאכ םינשב תורשע הז וצראב עודי ,ילקרבב הינרופילאק
ק סע אוה .הברה םידימלת דימעהו ,הלש תינידמהו תיתרבחה הירוטסיהה עקר לע וצרא
ן ד ררושמה .יאקירמאה "רייטנורפ״ה לש תיתורפסה ותעפשהבו ותופקתשהב דחוימב
ם ילשורי תב ,רימע הזילע ."תשק" יארוק לא הנושאר םעפ וז ןאכ עדוותמ רמוע

ם ידלי תורפסל באז םש לע םרפה תא בורקמ־הז הלביק ,ןונבל לובגבש םערב ץוביק תרבחו
ץ בוק .1970־ב עיפוהש ,"םולהיו םוד םשגה" ,הרפס דעב תוברתהו־ךוניחה־דרשמ םעטמ
ש יא ,ןפ לא יתא ."םילעופ תיירפס״ב 1967־ב רוא האר ,"קורי ש:ש ומכ" ,הירופיס
ר בכ ,םינאידניאה תודלותב רקח קימעהו הקירמא־םורד תשבי תא בטיה ריכהש ,םילשורי
ת וחילשב" ."הקירמא־םורד לש ימורדה דוחב םינאידניא" לע הדובע (המ "תשק״ב) םסריפ
ם וסריפ ,עודי ןבומב ,אוה ,(1904—1960) בוכ׳צ ׳ץיבולבאפ ןוטנאל ״תימשר
ל ש היפוסוליפל הקלחמב ריעצ ךירדמ אוה יורק השמ .וננועברב ורבחמל ןושאר
ן הו הרישב ןה ,םינשה תצורמב ,"תשק״ב ףתתשה טיבש בקעי .ביבא־לת תטיסרבינוא
ם ע״ב איצוהל בורק ןייטשפרש ימע־ןב ׳םורפ .תרוקבו ןויע ירבדב ןהו הזורפב
."תיטסימה היווחה" ורפס תא "דבוע

.ןמלוא דג : הפיטעה בוציע .םערב הכימ לש אוה ״תשק״ תפיטע לע םולצתה
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