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ת ויטרקומדל האוושהב שטשוטמ לארשי לש יתקוחתה רטשמהש רבדה ןוכנ םג םא
ר חא ינידמ רטשמ לכמ ,םתסה ןמ ,רתוי הב חתופמ תוגלפמה־רטשמ ירה ,תורחא
ת א ליעפהל ידכ תוגלפמה "ואצמוה" ,לשמל ,תירבה ־תוצראב .ישפחה םלועב
ת וגלפמ ידי־לע "האצמוה" ,תמייק איהש הדימב ,הקוחתה לארשיב ;הקוחתה
ה נידמל םג אלא הקוחתל קר אל ומדק תוגלפמה .ןתלועפ ךרד ידי־לע הלבגוהו

.התוא ורציש םיירקיעה םירישכמה ןמ ויה ,רבד לש ותימאל ;המצע
ף עוסמ יתגלפמ ןונגנמ לארשי החתיפ ינוביר םויק לש הנש שמחו ־םירשע תצורמב
ם ידבכנ םידיקפת תואלממה ץחל־תוצובק ינימ לכו ,חוכ־רידא יאבצ דסמימ ,דאמ
ן יבו םיימינפה ןיב ,הלאה םייחב תועמשמ־לעב דצ םושש רבתסמ םלוא ;הייחב
, תוגלפמל סחיתהל ילב הכלהכ וניבהל ןיא ,הווהב ןיבו רבעב ןיב ,םיינוציחה
.ןהלש הקימאנידלו ןהיתונוכתל
ת וביסמה ידי־לע בצוע תינוביר הנידמכ המויק תא לארשי החתפ וב תוגלפמה־רטשמ
ה נידמ ןכ־ירחאו ,םידוהיל ימואל תיב לארשי־ץראב םיקהל ינויצה ץמאמל וולתנש
ו תוא ולידבה ןפוריצבש תונוכת רפסמ אוהה רטשמל וקינעה תוביסמ ןתוא .תידוהי

ש גנתהש היצרניא לש דאמ רידא חוכ ול וקינעה םג ןה .רחא תוגלפמ־רטשמ לכמ
ה תיה האצותה .הנויסנו לארשי לש המויק לש הנתשמה תואיצמה םע רוזחו רוזח
ת ולגתסה לש יתגרדה ךילהת תאז־לכב םמע וררגש ,ידמל םירעוס םיינידמ םייח
ו תוזחבו ותרוצב ללכ טעמכ עגנ אלש ךות רטשמה לש ויפא תא הניש הבר הדימבש
, ואיזעל תולגתסהה ךילהת תא ואיבה ,הל םדקש רבשמהו ,ינוי־תמחלמ .תינוציחה
ץ רמנה רגתאה ינפב ולוכ תוגלפמה־רטשמ תא דימעה המחלמה רחאל אבש המ וליאו
ם נויסנו ץראה לש םיינידמה היגיהנמ יסוסיה .שדוחמה ונוקיתל ויתודלות לכב רתויב
י טסילאמרופה ,ינססהה יפואל הביסה דאמ הבר הדימב םה רגתא ותוא חכונ ןרמתל
ם חיב המחלמ התוא זאמ ,"הפה לא דיה ןמ" ,לארשי תלהנמש ץוחה־תוינידמ לש
.המחלמ התוא התלעהש תויגוסל
ת וגלפמה־רטשמ לש רכיהה־ינמיס חותינ ידי־לע הליחת שגנ ולוכ הזה אשונל
ר טשמל ונתנש ףחדהו ,הנידמה ינפלש םימיב םתרוקת ,השוריב לארשי הלביקש
 ׳רנויסנמ םיעבונה ,הרומתל םידגונמה םיצחלה תא חתננ ךכ־רחא .ילארשיה ינידמה
• הלא םיצחלב דומעל ידכ תוגלפמה־רטשמ לגתסה הב הרוצה תאו ,לארשי לש
ת ולעהל הסננו הירחאלש םימיהו ינוי־תמחלמ לש תדחוימה העפשהב ןייענ ,ףוסבלו
.רטשמה לש ודיתעל סחיב םישוחינ המכ
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ותעפשהו ה שרומ ה ־רטשמ
י וביר (1 :תוירקיע תונוכת עברא ול ויה התישארב לארשיב םקש תוגלפמה־ רטשמ
 הליעפ תיתגלפמ הקיטילופו דאמ הקזח תיגולואידיא היצטניירוא (2 ;תוגלפמ לש
 דאמ ההובג הגרד (4־ו ;םייחה ימוחת לכ לא תיתגלפמה תוליעפה תבחרה (3;רתויב
 וקינעה ךכבו ,הז תא הז קזחל ויה םיטונ הלא םיווק .תיתגלפמה תוכמסה זוכיר לש
.דאמ הקזח "תינרמש" הייטנ וללכב רטשמל

תוגלפמה יוביר
 םיבכרומה םייחב התיה הצוענ לארשי לש תוינידמה תוגלפמה לש ןתישאר
 בושייה לש ימצעה־לשמימה ןוגראבו תימלועה תינויצה תורדתסהה לש םיינתחדקהו
 וארקתהש תוצובק ורחתה הנידמה תמקה ינפל םינש־תורשע ךשמ .טדנמה ימיב
 םהב העפשהה לעו הלאה םינוגראה ינשב הטילשה לע בר ץרמב תועונת וא תוגלפמ
 ךכ־לכ תושבוגמ ולא תוגלפמ ויה רבכ התואמצע לע לארשי הזירכהש העש .םהילע וא
 ילב ןתלועפב וכישמה םינבומ ראשבו ןהיתולועפל הרטמה תא ופילחה טושפש דע
 רבכ ,תוגלפמה יוביר תוברל ,הלעמל וטרופש תונוכתה לכ .תולקבש־הלק הערפה
.תושרשומו תועובק ויה
 תוגלפמ עבראו־םירשע ורחתה 1949 ראוניב וכרענש הנושארה תסנכל תוריחבב
 רתוי וא דחא דמעומ ריבעהל וחילצה רשע־הששו ,םהלשמ תומישרב םינוגראו
 ,"תוירקיע" תוקיתו תוגלפמ וגציי וחילצהש תומישרה ךותמ רשע .םיבשומה 120־ל
 לש המישר איבנ הזב .תוידוהי תוגלפמל תופנוסמ תויברע תוגלפמ וגציי םיתשו
:וללה תוריחבב ןהמ תחא לכ הגישהש תולוקה יזוחא לשו תוירקיעה תוגלפמה

(1949 ראוני) הנושארה תסנכל תוריחבה תואצות

35.7% י״אפמ
14.7% ם״פמ

12.2%תדחואמה תיתדה תיזחה
11.5% תוריח

5.2%םייללכ םינויצ
4.1%םיביסרגורפ
3.5%(י״קמ) םיטסינומוק
3.0%םיטועימ
10.1%תורחא תומישר

100%
 רטשמ לכ לש ודוסיב םיחנומה םימעט םתוא םה תוגלפמ לש הז יובירל םימעטה
 להקה־תעד לש השוביג רמולכ ,להקה־תעד לש תיריצ־בר הקולח :יתגלפמ־בר
.תיסחי תוגיצנ לש הטישו ,וז תא וז תוצוחה תויגוס רפסמ ביבס תנגרואמה
 ןלוכש ,תוירקיע תויגוס שמח ביבס תגלופמ להקה־תעד התיה 1949 לש לארשיכ
 ,תישאר .הנידמה תמקה םע טעמ ךא ונתשהו הנידמל םדקש ןויסנה תשרומ ויה
לאמש־תוגלפמ שמח וקלחנ ןאכ .תיסיסבה תילכלכ־ויצוסה הרותה לש היגוסה התיה
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־ תדוגא־ילעופו יחרזמה־לעופה ,י״אפמ ,ם״פמ ,תיאניתשלפה־תיטסינומוקה־הגלפמה)
, םייללכה םינויצה תגלפמ ,תיביסרגורפה הגלפמה) ןימיה תוגלפמ שמח לע (לארשי

ו יה תוגלפמ לש הצובק לכ ךותב םג .(לארשי־תדוגאו ,יחרזמה ,תוריחה תעונת
ן יב ודירפהש הלא ןוגכ ,תוילכלכ־ויצוס תויגוסב השעמלו הכלהל םידבכנ םיקוליח
י טמגארפה םזילאיצוסה לע ,י״אפמ ןיבו ,הלש יתאמגודה םזיסקראמה לע ,ם״פמ
ם יביסרגורפה לש םתנומאל תימואל תונלהנל תוריח לש התייטנ ןיב וא ,הלש ליזנה
; ם״פמל םיטסינומוקה ןיב ,לשמל—תוחפל תוגלפמה ןמ המכ ןיב ךא .תישפח המזיב
רגורפה הגלפמה וא תוריח ןיב ;לארשי־דוגא־ילעופו יחרזמה־לעופהל י״אפמ ןיב
ם יילכלכ ־ויצוסה םיקוליחה ויה—ןלוכ וא ןימיה תוגלפמ רתימ תחא לכו תיביס
ת וגלפמ םויק קידצהל ידכ םהב היה אלו ללכ םימייק ויה אלש וא רתויב םיטעומ
ן ולידבהו תומודה תוילכלכ־ויצוסה ןהיתופקשה תא תורחא תויגוס וצח אלול ,תודרפנ

י נשה ירקיעה ריצה התיהש ,תיתדה הלאשה איה ולאמ תחא .וללה םירחאה םיחטשב
.להקה־תעד לש
ל ארשי־תדוגא־ילעופו יחרזמה־לעופה ןיב הדירפה הנידמב תדה לש המוקמ תייגוס
ת וגלפמ ראש ןיבל לארשי־תדוגאו יחרזמה ןיבו תוילאמשה תוגלפמה ראש ןיבל
ל ע תססובמה הנידמ לארשיב םיקהל ושקיב ולאה תוגלפמה עברא לכ .ןימיבש

ה ברה ופתתשה ,יחרזמה־לעופה ,תילעופה ותחולשו יחרזמה לבא ;תידוהיה הכלהה
, תילעופה התחולשו לארשי־תדוגא וליאו ינויצה לעפמב הדימה אולמב םינש־תורשע
, ץקה־תקיחד םושמ וב וארש יפל ינויצה לעפמל ודגנתה ,לארשי־תדוגא־ילעופ
ה נידמה תמקה .םירוהט םיישעמ וא םייתד םילוקיש ךותמ לארשי־ץראל ואב ןהירבחו
ע יפשהל תנמ־לע לועפל ןכו תמייק הדבועכ התוא לבקלו לגתסהל ןתוא העינה
.םויה דע ותושעל םיברסמ ןהירבחמ תצקש דעצ ,היתודסומ ךותב התוינידמ לע
 סחיב תורחאה תוגלפמה לצא תודמע ינימ לכב ולקתנ הצובקכ תויתדה תוגלפמה
ט רפ ןלוכש ףא ,תיטרקואית הנידמל ודגנתה תוגלפמה ראש לכ .תדה תלאשל
ת רוסמבש םימיוסמ תודוסיו ך״נתה לש ימואלה־יתוברתה ךרעב וריכה םיטסינומוקל

, תורחאה תוגלפמה ךותב תודמעה וקלחנ תדל שרופמב םיעגונה םיניינעב .תידוהיה
י שנא תא איצוהל ,הנותמ תוילאקירלק־יטנאב רומגו תובשחתהבש תונלבוסב לחה

.םייטנטילימ םיינוליח םיטסיאתא ויהש םיטסינומוקהו ם״פמ
ה תיה דחאכ לאמשהו ןימיה ךותב הקולחה תא קידצהל העייסש תפסונ היגוס
ה עידוה אלש דע .תונויצה לש תוילאירוטירטהו תוימואלה תועיבתה תרדגהב הרושק
־ הגלפמה הדגנתה ,תידוהי הנידמ תמקהבו הקולחב התכימת לע תוצעומה־תירב
ת ודגנתה .הנידמה תפיאשלו ינויצה לעפמל לכו־לכמ תיאניתשלפה־תיטסינומוקה
ל ש םיביכרה דחא ,ריעצה־רמושה ןיבל וז הגלפמ ןיב ירקיעה קוליחה תא העבק וז

ם תנשמב םיטסינומוקה םע תפתוש התיה הזל טרפ ךא תינויצ המצע הבשחש ,ם״פמ
ר תימ לדבנ ודצמ ריעצה־רמושה .תוצעומה־תירבל םתקיזבו הקודאה תיטסיסקראמה
ת נידמל אלא לארשי־ץראב הרוהט תידוהי הנידמל אל ףיטהש הזב לאמשה תוגלפמ
.תיברע־תידוהי תימואל־וד
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 תיאבצה התחולשו תיטסינויזיברה הגלפמה ,תוריח לש הימדוק ולדבנ דגנכש־הנחמב
 ־ויצוס םירקיעב ויה םיפתוש םהמעש םייללכה־םינויצה ןמ ,ל״צאה ,תיתרתחמה
 יתשמ לארשי־ץרא לכל םתעיבתב ,ןללכב תוגלפמה ראשמו ,דאמ םימוד םיילכלכ
 .םיינויצה תודסומה תרגסמל ץוחמ ,םדבל םתרטמל םחליהל םתונוכנבו ןדריה תודג
 תועובש םיחא־תמחלמ לש הנכס ינפב בושייה תא הדימעה הנורחאה תאזה הייטנה
 תווצל ,תינמזה הלשממה שאר ,ןוירוג־ןב תא הררועו הנידמה םוק ירחא םידחא
.העבטלו ,הנלטלא ,ל״צאה איבהש קשנה תיינאב תוריל
 דחאתהש) ריעצה־רמושה תא ,םיטסינומוקה תא וצליא התורמ תלטהו הנידמה תמקה
 םהיתודמע לבא ,ולא תודבועל לגתסהל תוריח תאו (ם״פמב הדובעה־תודחא םע
 םג ,לשמל ,םיטסינומוקה .םתוא דחיל ופיסוהש תושדח יוטיב תורוצ ואצמ רבעשלמ
 ,הדוסיבש תינויצה הרותה תא לוספל ופיסוה ,לארשי לש המויק תדבוע תא ולביק םא
 ופיסוה םהו ,םידוהיה־תנידמ אלא דבלב תידוהי הנידמ אל לארשי התיה היפלש
 הקלתסהש ףא ,ם״פמ .וז הרות לש תוישעמהו תוינויעה היתונקסמ לכל דגנתהל
 יברעה טועימה לש ויתויוכז לע תיספורטופא המצע התאר ,תוימואל־ודה ןויערמ
 הטעימ יכ ףא ,תוריח .םיינוחטב םימעטמ וילע ולטוהש תולבגהה תא קיתמהל השרדו
 תעמשמ תא הלביק הנלטלא תשרפ ירחאו תילארשי הטנדיריא לע יולגב רבדל
 םע ץראה לש היסחיב רתוי תמחול הדמעל הארק ,םיניוזמה היתוחוכ לע הנידמה
 םדקל ידכ יחרזא ירמו בוחר־תונגפהכ "הרשי הלועפ״ב דדצל הפיסוהו היתונכש
.הלשממל דגנתהלו היתורטמ תא
 הנתנו תומדוקה תויגוסב תועדה־יקוליח תא הריבגה ץוחה־תוינידמב היצטניירואה
 ־תירב לש הליעפה התכימת וליאכ היה המודמ ריעצה־רמושה .קודיצ־הנשמ םהל
 תדלומה ריכת םימיה דחאבש רבכשמ ותנומא תא תיפוס התמיא לארשיב תוצעומה
 ןורחאה גייסה רסוי תאזבו ינויצה םזילאיצוסה לש תובוטה ויתולעמב תיטסילאיצוסה
 .הילא תטלחומה ותוריסמבו תוצעומה־תירב םע ותוהדזהב ריעצה־רמושהל ול היהש
 ם״פמ תא ריעצה־רמושה אופא ץירמה ,לארשי תמקהל הכרעמה לש המוציעב
 ןיעב הארו ץוחה־תוינידמב ירמגל תיטייבוס־ורפ היצטניירואל תובהלתהב ףיטהל
 לש ינשה הצקב .לארשיב תינגרוב־תינויצ וא תיאקירמא העפשהל ןמיס לכ הער
 תובציתהב ודדיצו םיעבשומ םיטייבוס־יטנא םיילכה־םינויצהו תוריח ויה תשקה
 ירנירטקוד־אלה םזילאיצוסהש ,י״אפמ הדמע תוצובקה יתש ןיב .ברעמה ןימיל היולג
 שושיג־ךרד הלחה י״אפמ .ברעמ יפלכ אלו חרזמ יפלכ אל התוא בייח אל הלש
 הטקננש ,("תוהדזה־יא" ךכל הארק איה) "תיבויח תוילרטיינ" לש היצטניירואנ
.םייטמגארפ םימעטמ יונישל התיה הנותנו םייטמגארפ םימעטמ
 לכה ירהש הנושאר הגרדממ היגוס תויברעה תוצראה םע םיסחיה ובשחנ אל 1949־3
 ,ןתמו־אשמ להנתה םהילעש וא ,ומתחנ הז־התעש קשנה־תתיבש ימכסהש ךכל ופיצ
 םע הנורחאה המחלמה לע תוגלפמ המכ לש ןתפקשהב לבא .םולשל וכילוי
 םג החימצה הרהמ־דעש הדמע התיה תעלבומ תויברעה תונידמהו םיאניתשלפה

תתחפהו םידנפאהש הסרג ם״פמ .תינידמה היצטניירואה לע תועד־יקוליח וז הלאשכ  
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י נומה תערלו םהלש םתלעותל תאזו תניוזמ תודגנתהל םיברעה תא ותיסהש םה
ם ילעופה־דמעמ םע הלועפ־ףותישו םולש םיבייחמ םהלש םיסרטניאהש ,םילמעה
, לארשי םע םולש־ימכסה תורכל תויברעה תולשממה ובריס רשאכ ,ןכל .ידוהיה
ם יינכפהמ םירטשמ לש םתיילעל היניע תאשונ איהשו תעתפומ איה ןיאש ם״פמ הנעט
ד גנכש הצקב .ילארשיה־יברעה דוסכיסה לש ובושייל יאנתכ תויברעה תוצראב
ן יעמ ,הל ומדקש קבאמ לש םינשה־תורשעב םג ומכ ,המחלמב תוארל תוריח התטנ

ה נוחצנב קר םייתסהל לכותש תוינתא תוצובק יתש ןיב תיניווראד םויק־תמחלמ
ה בורעה םה תוחישקו חוכ יכ .דתיה הרובס ךכיפל .התלוז תענכהבו תחאה לש רומגה
ה ספת הלאה תווצקה ינש ןיב .ידוהיה דצה חצני רבד לש ופוסבש ךכל הדיחיה

ם ייושע םייברעה םינומההש המומע הרכה הב התיה .תיסופיט םייניב־תדמע י״אפמ
ה תסהה אלול תונויצל הביא םילגמ ויה אלו םידוהיה םע הלועפ־ףותישמ חיוורהל
ך כ ךותמ .לארשיו םדקתמה בושייה לש המגודה ןמ םיאריתמה ,םהיגיהנמ דצמ
ה רומתה הדיתעש ם״פמ לש היתווקתל ,תוחפ הרכה־ףקותב םג םא ,התיה תפתוש
ה ב .דתיה ךכ ךותב .םידוהיל םיברע ןיב הנבהל עייסל תויברעה תוצראב תיתרבחה
, תוימואל תופיאש וא תויוברת לש תושגנתה ןוגכ ,רתוי יתוהמ ןינעה ילואש השוחת
ת ונפלו םתציחמב םידוהיה תא לבקל םיברעה תא וענכשי היטמולפידו חוכ קר ןכלו
.םוקמ םהל
949 1־ב ."תיתדעה היעב״ב .דתיה הרושק םיינידמ םיקוליח הררועש תישימח היגוס
ל ש םהיתושירדו םהיתונלבוק הנעמשית ןעמל תוריעז תוגלפמ המכ םיברעה ומיקה
ה פוריא־זכרמ יאצויו םינמית ,םידרפס םידוהי ומיקה ןכל־םדוק בר ןמז .םיברעה
ם יזנכשאה לש םחוכ ןורתי חכונ םהלש םיסרטניאה םודיקל תודרפנ תוינידמ תוצובק
ם יינידמ םינוגרא וחילצה אל ןכ־ירחא אל םג 1949־ב אל .הפוריא־חרזמ יאצויו

ה יעבה" לבא .ימואלה גרדב םיבושח םיינידמ תוחוכ תושעיהל ינתא סיסב לעש
ם ויא רוצילו יתרבח בוליש לש תיניצר היגוס הרהמ־ דע התשענ המצע "תיתדעה
.שדח ינידמ גוליפ לש שובכ
ד ודיע באש—בושייבו תינויצה תורדתסהב ,התמקה ינפלו—לארשיב תוגלפמה יוביר
י פל .תיסחיה תוגיצנה תטיש תא םהל וצמיא השולשה לכש הדבועה ןמ הבר הדימב
— הנוהכל םידמעומה ירה הינטירבבו תירבה־תוצראב םויכ הגוהנה תוריחבה תטיש
ם ירחתמ—טנמלרפב וא סרגנוקב בשומל ןיב ,הנידמ־לשומ תרשמל ןיב ,תואישנל ןיב
ו יבירי וליאו תולוק־בור לביקש דמעומה הכוז ףוסבלו ןותנ תוריחב־זוחמב הז םע הז
. ותנידמב תולוק הברה לבקיש רשפא סבוהש תואישנל־דמעומ .המואמ םילבקמ םניא
ח ולוקה־בור תא גישה אלש ינפמ רבד םושב ותוא םיכזמ םניא הלאה תולוקה לכ לבא
ט נמלרפל וא סרגנוקל םידמעומ תורשע דימעהל הגלפמ הלוכי ,ךכל המודב .שורדה
ל כ ךא ,הלוכ ץראה יבחרב תולוק דאמ הברה גישהל ךכבו הריחב־תוזוחמ תורשעב
ל יאוה .הלטבל היתולוק לכ ירה םייפיצפס הריחב־תוזוחמב בור לבקת אל דוע

ג יצהל היושע הגלפמ ןיא וז הטיש יפל ירה ,תואצוהו הדובע הברה תובייחמ תוריחבו
יא סרגנוקל תוריחבב ,ןכ לע רתי .חצנל םיבוט םייוכיס ול שי ןכ םא אלא דמעומ
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 תנמ־לע םיריצ רפסמ לש םתריחב תא גישהל הלוכי הגלפמ ןיא םא ,טנמלרפל
 ,ץורימה ןמ לילכ קלתסהל היהת הטונ ,הלא םיפוגב העפשה לש הדימ הל היהתש
 םירחובה תוזוחמ לש וז הטיש ךכ הנה .הלודג הגלפמ וזיא םע תחא הדוגא תושעל וא
.זוכירה תא תדדועמו ינידמה לוציפה תא העיתרמ תוינבור תוריחבו דחא ריצ
 תואצותה תא קיפהל רשק םירשוק םימרוגה לכ תיסחיה תוגיצנה תטישב ,הז תמועל
 .לארשיב ומכ ןוקית םוש ילבו תוביקעב תלעפומ הטישה רשאכ טרפב ,תוכופהה
 ,תסנכב םיבשומה לכ םיצקומ ול רשא דחא הריחב־זוחמ תבשחנ הלוכ ץראה ןאכ
 תולוקה רפסמל םאתהב תונושה תוגלפמה ןיב םיקלחתמ וללה תוריחבה רחאלו

 תולוק קר בושיי־םוקמ לכב תחא הגלפמ לבקתש רשפא ךכ .ןהמ תחא לכ הגישהש
 הלוכ ץראה יבחרב םפוריצב ךא—(ירמגל וזבזבתי תיאקירמאה הטישה יפלש) םיטעמ
 סנכיהל תוגלפמ הברה ץירממ ומצעלשכ הז רבד .םידחא םיטדנמ הל וקינעיש רשפא
 תכל הקיחרמ הטישה לש התעפשה לבא ;יולת־יתלב חרואב תוריחבה־תכרעמל
 המכב תוכזל תוחילצמו תוריחבה־תכרעמל תוסנכנ תוגלפמ הברהש םושמ .רתוי
 ,תסנכב בור גישהל תלגוסמה תחא הגלפמ ךל ןיאש איה תיפוסה האצותה ,םיבשומ
 יוכיס דאמ הריעז הגלפמל וליפא ןתונ הז רבד .היצילאוק־תולשממ קר םוקל תולוכיו
 יאדכו יאדכ השענ ולוכ ץמאמה ךכבו הלשממל היריצמ םינש וא דחא סינכהל
 םוש ןהל איבי אל הז רבד ירהש גזמתהל תונטק תוגלפמל ץרמה ויא ׳וב ךישמהל
 לכ תמייק הגלפמ ךותב הצורמ־יתלב טועימל שי תאז דגנכו ,שממ לש תלעות
 העיתרמ הלוכ הטישה ךכ הנה .ולשמ הגלפמ םיקהלו שורפל םלועבש םימעטה
 תויגוסב שגד םישל תוינידמ תוצובק תדדועמ איה .לוציפ תדדועמו ינידמ זוכיר
.ילוא ןהל םיפתושמה םיסרטניא םתואב אלו ןהיניב םיגלפמה םיווקבו
 רשק תורשוק תיסחי תוגיצנו להקה־תעד לש תיריצ־בר הקולח ךיא וניארש התע
 הלאה םימרוגה ינש ושרתשה עודמ איה האבה הלאשה ,תוגלפמ לש יוביר חימצהל

 תינויצה תורדתסהה—הנידמה תמקהל ומדקש םיינידמה םינוגראב וא לארשיכ  
.יבושייה ימצעה־ לשמימהו תימלועה
 תא וז תוצוחה תועובק תודמע רפסמ ןיב רבכ תגלופמ הרבחש םוקמב ,ללכ־ךרדכ
 הלוכי וא הצור הרבח התוא ןיאש םוקמבו ,תיתוגיצנ הטיש ןוניכל העשה עיגהב וז
 תוגיצנ לש רטשמ ןנוכלמ סונמ ןיא ,ולאה תודמעה ןמ תודחא וא תחא הדמע קוחדל

 תוגיצנה תטישב םינוקית הלא־יא .הזה יליחתה גוליפה תא ריבגמו חיצנמה ,תיסחי
 תידוסי הפורת לבא ;םיקוליחה רפסמ תא העודי הדימב ותיחפיש רשפא תיסחיה
 ־רחאלש תוגלפמה ןיב ןוצרמ־םיגוזימו תידדה תולגתסה לש ךרדב קר גישהל רשפא
תעדש םוקמב ,הז תמועל .גוצייה תטישב המרופיר ידי־לע םססבל היהי רשפא ןכמ

 תוברוקמ תודמע לש תוכרעמ יתשל וא תושבוגמ תודמע יתשל קר תקלחתמ להקה  

 הטישהו ,גוציי לש הטיש לכ ול רוחבל ישפח רוביצה ,גוציי תטיש ןנוכל ךירצש ןמזכ  
 תצורמב םוקל תויושעה תוגלפמה רפסמ לע תערכמ העפשה הל היהת רחבי <יב  

 ,תוינבור תוריחבו םידיחיל הריחב־תוזוחמ לש הטיש רוביצה ול ץמאי םא .ןמזה    
תויגוס הברה הנררועתת ןמזה לכש רשפא .םינשל הקולחה חצנותש תנתונ תעדי  
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 הנשבשתש רשפא .תמייקה תוינשה תרגסמב ץבתשהל היהת ןתייטנ לבא ,תושדח
 אל ןה דא ,ןהיתומשו ןייפא תא הנינבת ,תוגלפמה יתש ןיב תוחוכה־ןזאמ תא
 הגלפמ חימצת תילרוג היגוס וזיאש רשפא םיקרפל .הלופכה תנוכתמה תא הנינשת
 הלופכה הקולחה תא גוצייה תטיש ריזחת ךורא חווטלש תנתונ תעדה לבא ,תישילש
 הגלפמה לש םיחלצומה תונויערה תא "הנדודשת" תומייקה תוגלפמהש ךכ ידי־לע
 איהו הדצה תומייקה תוגלפמה ןמ תחא ףחדת השדחה הגלפמהש ידי־לע וא השדחה
 יתשל הליחתב הקלחנש הרבחה םא לבא .הינשה הלודגה הגלפמה השעית המצע
 היושעה האבה היגוסה ירה ,יסחיה גוצייה תטיש תא הל תצמאמ תועובק תודמע
 טעמכ ,תומייקה תוגלפמה ןמ תחא ךותב עלגתהל יושעה אבה סומלופה וא ,ררועתהל
 ירמגל תונשל השק ,הז רבד עריאש העשמו ;תחא דועו ,הגלפמ דוע וחימציש יאדו
 תא תועבוקה תוילרוגה תולאשה ןכל .יוכיד־יעצמאל קקדזהל ילב גוצייה תטיש תא
 ן גוצייה תטיש המקש ןמזב תשבוגמה להקה־תעד הגלפתה ךיא :ןה תוגלפמה רפסמ
 הקולח יפל תשבוגמ .דתיה םא וא ,זא תשבוגמ להקה־תעד .דתיה אל ןיידע םאו
? הלבקתנש גוצייה תטיש המ—הלופכ
 תופיאשה ןעמל לעפתו רבדתש תימלועה תינויצה תורדתסהה תא לצרה םיקה רשאכ
 םה .רתויב תונווגמ תופקשה ילעב היכמות ויה ,םידוהיה לש תוימואלה־תוינידמה
 םהמע ואיבה ןכלו ,הרבחה תובכש לכמו תוביבס ינימ לכמ ,לבת יווצק לכמ ואב
 תונושה תוביבסה ןמ םיחוקל םיילאידיא םייתרבח־םיינידמ םייומיד לש בחר ינוש
 ןכ־ירחא תודחא םינש ךשמו תינויצה תורדתסהה הדסונש ןמזב יכ ףאו .םהלש
 הביט ירה ,תונגרואמ תוגלפמ לש הרוצ הלאה םייומידהו תודמעה ושבל אל ןיידע
 ־תטיש לש הנוניכ תא וענמ הלעפ ןהבש תוביסמה ביטו תינויצה תורדתסהה לש
 היתואצות לכ לע ,תיסחי תוגיצנ לש הטיש וחתיפ הרהמ־דעו תינבורו תירוזא תוריחב
.תוענמנ־אלה
 תובורק םיתעלו ,"ךרדב תידוהיה הנידמה" הל ארק תינויצה תורדתסהה לש הדסימ
 םא םג ,הלאה תואוושההו םירואיתה .השעמל םייתכלממ תודסומ היתודסומ ובשחנ
 ונאשכ תטעמתמ םתלעות ,יללכ ירוטסיה ןבומב האובנה ןמ םהב היהש ררבתה
 •היתודסומו תינויצה תורדתסהה לש םיינידמה הקימאנידהו יפואה תא ןיבהל םישקבמ
 םיפוגה םע ףתושמ דצ םוש םהל היה אל ,תוילמרופ תווש־תוריזג הלא־יא איצוהל
 רכינ לדבה תלדבנ תינויצה תורדתסהה .דתיה ,רבד לש ותימאל .םתוא וושה םהילאש
 תונידמ" ןתונכל רשפא ,בגא־ךרד ,ןהמ הברה םגש—תוימואל תועונת ראשמ
 יבחרב רזופמ היה רבדל תינויצה תורדתסהה הרמיתה ומשב רשא םעה ןכש—"ךרדב
 ליאוה .היתופיאש אשומ היהש ץראה־חטשב לטובמ טועימ תקזחב היהו ולוכ םלועה
 יריה אל ,ןותנ ץרא ־חטשב לושמל תבייחה הלשממ תינויצה תורדתסהה .דתיה אלו
 •ריוצר תירוזאה תוגיצנה .דתיה םא םגו .םיילאירוטירט תוזוחמ לש גוצייב םעט לכ
 אל תינויצה תורדתסההש םושמ רתויב רחש־תרסח .דתיה ירה ,רחא םעט הזיאמ
 ירתיה אל תינבור העבצה ,םינפ־לכ־לע .םירדגומ םיילאירוטירט תולובגב הלעפ
ירתיה חרכהבש םושמ לכה לעו ,הייפכ לש דוסי הב היה ךורכ ןכש רקיע־לכ היוצר
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 ידרוסבא בצמ—םבור תא אל םא ,םירבחה ןמ רביב קלח גוציי אלב ריאשהל הדיתע
 תגצימ איהש הנעטבש תירסומה תוכמסה התיה הדיחיה התוכמסש תורדתסה ליבשב
 הדימ התואב טעמכ הל שורד ףסונ רבח לכ היה ךכ םושמ רשאו םידוהי ינימ לכ
 הל ץמאתש הזמ רתוי יעבט רבד ןיא יכ היה המוד ןכל .ול השורד איה התיהש
 רפסמ לכל התצקה טושפ רשא הטיש ,הצמיא רשא הטישה תא תינויצה תורדתסהה
 לש ןוילעה יגוצייה דסומה ,סרגנוקל ריצ חולשל תוכזה תא םירבח לש ןותנ

.העונתה
 הריזבו םידוהיה ברקב תובישח לעב חוכל התיהו ליח תינויצה העונתה התשעש םע
 וטקנש גוצייה תטיש םע דחי הירבח לש ןווגמה עקרה ואב ,תימואלניבה תינידמה
 הגוע ןהל וגע תודחא .תוגלפמו תועיס לש בר רפסמ וחימצהו םינגרואמה היתודסומ
 ,םיגיהנמ םישיאל ביבסמ תורחא ,העונתל תוותהל ושקיבש הקיטקאטה תמחמ ןמצעל
 .דיתעל־הנידמה לש ילכלכהו יתרבחה ,יתדה יפואב םירושקה םימעטמ תורחא דועו

 ןמ םירחא ,הפוריא־ברעמ לש תילרבילה היטרקומדה ןמ םתארשה ובאשש ויה
 םזינאיפוטואה ןמ םירחא דועו ,תימלהליווה הינמרג לש יראטירוטואה םזילטיפאקה
 ,תונושה תויצטניירואה .הפוריא־ חרזמ לש ינכפהמה םזילאיצוסה ןמ וא יטסילאידיאה
 רקעיהל ולכי אל ,םייתנשל תחא ימלוע ינויצ סרגנוקב הפוטח השיגפ ושגפנש
 בור היה םא םג ,הלוכ תורדתסהה תא קתשל ילב תינקספ תחא הגהנה ידי־לע
 ףוכאל ידכמ התיה השלח יראטנולוו ןוגראכ תינויצה העונתה .הגהנה התואל חטבומ
 שורפל ויה םילולע הבושח תודדומתהב םידיספמה ירהש ,גיוסמ־יתלב בור־ןוטלש

 ־תופר תורובח־תורובחל תונויצה תא ררופל ךכבו ,םידרפנ םיינויצ םיפוג םיקהלו
 תורדתסהה לש תילמרופה תודחאה לע רומשל ינויחה ךרוצה ללגב ,ןכל .םינוא
 גוציי ולביק ןה :םיטועימה תוגלפמ לש ןהיתויוכז דימת ודבוכ ,תימלועה תינויצה
לועה םיסרגנוקה ןיב םיניינעה תא ולהינש ינויצה־לעופה־דעוובו תינויצה הלהנהב
 תוינויצה תוגלפמה וחתיפ ןמזה םע .תינויצה תודיקפב תורשמ ולביק ןהירבחו ,םיימ
 רשאכו ;רתויב םילודג םיידוהי םיזוכיר ויה ןהבש תוצראב ןהלשמ תודסומו םינוגרא
 .יתגלפמה לגדהו יתגלפמה ןעטמה תא םהמע ואיבה לארשי־ץראל ןהירבח ורגיה
 ירבעה בושייה לכל תיתקוחת תרגסמ ואב־בורקמש םינויצה ומיקה 20־ה תונשב
 םיסמ ליטהל תוכז םע דחי וז תרגסמב הרכה טדנמה ןוטלשמ ושקיבו לארשי־ץראב
 תוצובקל תיסחי תוגיצנ חטבותש יאנתב לבא ,ונתינ תוכזהו הרכהה .בושייה ינב לע

 הטיש התוא .לכו־לכמ רוביצה ןמ שורפל תוכזה דחא לכל רמשיתו הליהקב תויתדע
 תודחאה לע רומשלו רשפאה לככ םיבר םירבח לולכל חרוכ ותואו תיראטנולוו
 המגמב תאזו ,בושייה לש ימצעה־ןוטלשה תודסומב םג אופא ולעפ ץוח־יפלכ
 הנטקה תיאמצעה העיסה לש המויק לע ןגהלו יסחיה גוצייה תגהנה תא חיטבהל

 ןמ תחא לכלש ינפמ םייאמצע הגלפמ־ייחל ףחדה שגדוה וליפא בושייב .רתויכ
 לש הרוצב ןיב ,הלש תיגולואידיאה היפטואה תא שממל תונמדזה הנתינ תוביטחה

 םיביטרפואוק תמקה וא ,תישפחה המזיה תרגסמב םירדה יסדרפ דוביע ,יפותיש ץוביק
.םייתד שרדמ־יתב דוסייב ןיכי
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 םוקמ היה אלש דע ךכ־לכ תוססובמ תוגלפמה ויה רבכ 1948־ב הנידמה הזרכוהשכ
 ,הלשמ היגולואידיא החתיפ רבכ ןהמ תחא לכ .והשלכ יוניש לע בושחל וליפא
 ,הלשמ הקזח־לש־סרטניאו הלשמ היכראגילוא ,הלשמ היגולויזארפ ,הלשמ תודסומ
 תינמזה הלשממה הזירכהשכ .וז םע וז חצנתהלו לועפל ,תויחל ולגרתה ןבורו
 תוגיצנה תא העבק ,הנושארה תינובירה תסנכל תוריחב לע לארשי לש הנושארה
.תיעבטה תוריחבה תטישכ תיסחיה

תיביסנטניא הקיטילופו תיגולואידיא היצטניירוא
 חנומה םייטירבהו םייאקירמאה הקיטילופה־יקסע לש םזיטמגארפה גופס םילקאב
 ומכ שממ תואנקו םזילאיר־רסוח ,תויתאמגוד לש ןוג־תונב הוולמ "היגולואידיא"
 תוגלפמ רשאכ .בזכו האנוה לש יאוול־ילילצ ומע אשונ "הלומעת" חנומהש
 לע םה םירבדמ םיטשפומ תונויער לע םירבדמ םייטירבו םייאקירמא םיאקיטילופו
ופקשהל תושפנ תושעל םישקבמ םהשכו ;תויגולואידיא לע אל םלועל ,״תונורקע״
 .הלילח היצנירטקודניאל וא הלומעתל אל םלועל ,"תמוסרפ״ל םיקקזנ םה םהית
 לש חנומ רבכמ אל דע "םזיטאמגארפ" היה לארשיב הקיטילופה לש םילקאב םלוא
 שודיק לש תירסומה העווזה לע ףא וא תואר־רצוקו םזינוטרופוא לע זמרמה יאנג
 אלו תחתופמ היגולואידיא לש לגד האשנ אלש הגלפמ .הרטמה חוכמ םיעצמאה
 ןוטלשל קר םהיניעש םיטסינוטרופוא רבח אלא .דתיה אל היצנירטקודניא לע הדקש
 וא ולוכ שדקומה תוחפל דחא ןואטב לארשיב הגלפמ לכל היה ןכל .תואשנתהלו
 ־םיצרמ ,היגולואידיאב הלשמ םיחמומ הל ויה ;״דוסי־תולאש״ רוריבל וקלחב
 תוברת־תודעו ,הלשמ ןויע־ימיו םינוירנימס ,"םיליעפ״ל הלשמ השרדמ ,הלש םידדונ
 טהלה תכיעד לע םילבאתמ "יתגלפמה ןופצמה" ירמושו םיקיתו .הלשמ םינודעומו
 לכ לע םיעוושמ םדק־יאיבנ ויהש המינ התואב תונורחאה םינשב יגולואידיאה
 םג ,רתוי םימסרופמה םהיתפומל המודבו .םיהולאה יניעב ערה תא השוע לארשיש
 התארשה יפ־לע תויחל בושתו לארשי "םחנית" ןכ םא אלא ןברוחו סרה םיזוח םה
.תיגולואידיאה
 ןהבש תוירוטסיהה תוביסמבו הביבסב דוע תוצוענ היגולואידיאב וז תוקבדל תוביסה
 רזופמ םע ברקב המקש העונת התיה תונויצהו ליאוה .ינויצה לעפמה חתפתה
 ומז קרו הייפכ־יעצמא םוש הל ויה אלו ליאוה ,םוקמ לכב טועימ היהש דרופמו
 אל ,המצעל העבת ותואש ץראה־לבחב תישממ הזיחא הל .דתיה ,הלחהש ירחא בר
 יצבל לכותש דע תוחפל ,התרטמ תגשהל ירסומ ץחלו לודיש לע אלא ןעשיהל הלכי
 לש םבל לע רבדל .דתיה הכירצ .םירחא םיעצמא תטיקנ הל רשפאתש הדמע הל
 הא ;הלש עצמה אוה םהיתולבסל דיחיה ןורתפהש םענכשלו םיפדרנה םידוהיה
 •רייחי הבורע םהל העיצמ איהש ענכשל .דתיה הכירצ םיללובתמהו תויוכזה־יווש
ה לש תינכתהש ענכשל .דתיה הכירצ תרוסמב םיקיזחמה תאו ;םדובכלו םנוחטבל

הרימלוע תומצעמ המכ לדשל הילע היה .הבטימב תודהיה חור םע דחא הנקב הלוע
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 ־יאב לכ תא ענכשל הילע היהו ,הב ךומתל בייחמ ןמצע ןהלש סרטניאהש בושחל
 םידוהי לש םהיתונעט תא םותסלו תאז לכ גישהל ידכ .עוציב־תב התינכתש םלוע
 ,תוימשיטנאה לש היתוביסו הביט לע המלש היגולויצוס חתפל הילע היה םייוגו
 רידת ךירעהלו רוזחלו ,תודהיה לש תיחישמה הנומאהו הירוטסיהה תא שדחמ שרפל
 תויהל לארשי־ץראו תונויצה ולכויש יפכ תוימלועה חוכה־תודבוע תא שדחמ
ואידיא לש יללכ רצוא־תיב הרהמ־דע רצונ ךכ .ןהילע עיפשהל וא ןהמ תועפשומ
 תחא לכ ,ןהלשמ תופסות ול ופיסוהו ונממ ולטנ העונתבש תוגלפמה לכש היגול
.הבבל ־תייטנכ
 ץחל־תצובקכ המ־ןמז תינויצה העונתה הלעפ לצרה רודואית לש ותגהנה תחת
 ןגראת םרטב ידוהיה ימואלה תיבה ליבשב רטרא׳צ גישהל התרטמש תימואלניב
 וז הלודג תינכת התלעש העשמ ךא .הפוריאמ םידוהיה לש תיללכה םתאיצי תא
 ־ץראב תונטק־םוי לש תיטא תובשיתה תדובעל היצמאמ תא העונתה הנויכ והותב
 ויה םישק ץראב םיאנתהו ליאוה .םיטעמ םיצולח לש םלמע לע תססובמה לארשי
םידמעומ סייגל היה רשפא ,בורל תונברקו לבסב ויה םיכורכ הב םייחהו דאמ
תורפתשה וא תמדוק תיביסנטניא היצנירטקודניא ךותמ קר הכאלמה תיישעל
םינושארה םיצולחה ושענ ינויצה לעפמה לש ותחלצהו ותומדקתה םע .תינויער

םתוח תא םהב ועיבטהו ץראבש תוגלפמהו תודסומה בור לש םהיגיהנמו םהידסימ
.היגולואידיאל הרתיה םתביח  
 ־ואידיאל תוילארשי תוגלפמ לש ןתורכמתהל רתויב תידוסיה הביסהש רבתסמ לבא   
 איהה תעב .האמה ףס לע הפוריא לש החרזמב ןלודיגו ןתדיל תוביסמב הנומט היגול   
 תרמחהו הלכשהה תעפשהמ האצותכ רתויב רומח רבשמ ינפב תודהיה םש הדמע  

 תונקל וחילצהש ןילופבו תיראצה היסורב םידוהי הברהו הברה .םידוהיה לש םבצמ  
 ,וענכתשה דס־הו 60־ה תונשב תוילרביל לש הרצקה הפוקתב תינרדומ הלכשה םהל  

 הקבד ,תנשוימ םתדש ,םימוד םיאנתב םביבס םירצונ הברה וענכתשהש ומכ  
 ךכב הליחת וביגה םהמ םיבר .הקיזמ וא ,המדיקל תדגונמ ,תבזוכ ,לבה־תוגומאב  
 —םהה םימיב וכליהש תובורמה תורותה ןמ תחאב תטהול הנומאב םתד תא ופילחהש    
 העדל־םיחא םיסור לש תוצובקל ופרטצהו—תויטסילאיצוס וא "תוינומע" ,תוילרביל  
 .םהילע הביבחה הרותל םאתהב הדוסימ התונשל וא תיסורה הרבחה תא ןקתל ןויסנב  

 םיתעלש תוערפה תוצרפתה בקע דחוימבו ,1881 רחאל האבש היצקאירה בקע םלואו   
 תוינכפהמו "תומדקתמ" תוצובק ידי־לע הקיתשבש־המכסהב ולבקתנ תובורק  
 הללגבו םירחאה ןמ םתוא הלידבמ םתודהי יכ הלאה םידוהיה ןמ םיבר וספת ,היסורב  
 הנה .יוניש־תילכת וז הנתשת םא ףא תיסורה הביבסב םתרות תא םישגהל ולכוי א  

 ,םירחא םיליכשמ םידוהי .םייוגל םג אלא םייתד םדועש םהיחאל קר אל ויה םירז ךכ  
 תידוהי תוברת לש דוסי לע שדחמ תידוהיה תוהזה תא רידגהל ושקיב ונמזבש  
 הנותנ םלעפ לש תיפוסה הרטמה הנהו ואצמ ,רוציל וסינ התואש הרואנ תינולי^ 

  Sדחאכ הלאו הלא .םמע־ינב לש םיקפקופמה םהייוכיסו קפקופמה םבצמ ללגב הנכס 
תיתרוסמה תודהיה ןמ םנצח רענל םהל רשפאמה םתייעבל םלוה ןורתפ תונויצב וא  
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 וחמצ אופא ךכ .םידוהי ראשיהל ךכ ךותבו-מהיניעב הפידעה הביטנרטלאב הרימהלו
 תורות קר אל ויהש תויגולואידיאב ולגדש תובורמה תוינויצה "ףקמ״ה־תוצובקה

.תד־יפילחת םג אלא תוינידמ
 ודביאש םדא־ינב לש רוד ליבשב תד לש דיקפת האלימ תונויצב תוקבדהו ליאוה
 ־ןועט ,בהלנ ,ילאטוט יפוא םיינויצה הקיטילופה־יקסע םהל ונק םתשרומ־תד תא
 תורירמב הזב הז ומחלנ םישנא .לארשי לש הקיטילופה־יקסעל השוריב רבעש ץפנ
 הלואגהש המוד הרכה ךותמ תאזו ,םייתדה םיסומלופה תא םיריכזמה הרשפ־רסוחבו

 ־תיארמ לע תוחפל רומשל םלוכ םה םיבייחש העידיה .םיינזאמה־תופכ לע תלטומ
 המכ המש ץוחבמ חוכב־היכמות לומ ןה תונויצה לש היביוא לומ ןה תודחא לש ןיע
 םיגייס לבא ;ןתמחלמב קיסהל תוגלפמה ולכיש תויפוסה תוישעמה תונקסמל םיגייס
 םישטשוטמה תולובגה ךותב קבאמה לש המארדהו זועה תא רתוי דוע ופירחה קר הלא
 אטחכ התיה הרשפו תיגולואידיאה התרהט תא םייקל הפאש הצובק לכ .רתומה לש
 העיס לש התמקהל תקפסמ הליע התיה הטועפ תיטקאט תקולחמ וליפא ;היניעב
.תובהל־יבצוח םימואנ הוולמ ץק־ןיא תוחקמתהלו השדח
 הקיטילופה־יקסע תא תוילארשי תוגלפמ ולהינ וב טהלל תומגוד לש ךיבמ עפש שי

 ־רמושה םע הדחאתה םייתנש רובעכו 1946־ב י״אפממ השרפ תינלאמש העיס .ןהלש
 תישארה הרחתמה התשענש ,ם״פמ תא ומע דחי המיקהו ינוציקה־ילאמשה ריעצה
 ףירחה ולאה תויטסילאיצוסה תוגלפמה יתש ןיב קבאמה .םילעופה תולוק לע י״אפמב
 רודל םילוכי םניא בושש הינמאנו י״אפמ יבזוע ואצמ םיצוביק הברהבש ךכ ידכ דע
 ךירצ תומוקמ המכבו ,טועימה תא בורה־תצובק השריג םוקמ לכב .תחא הפיפכב
 ־ימימ תודידי־ירשק .ומצע ץוביק ותוא לש םיקלח ןיב לית תורדג ביצהל היה
 .ורבשנ תוחפשמ ,ודרפוה םידלי־תורבחב דחי ולדגש םידלי ,ויה אלכ ויה םירוענה
 ם״פמ הרכמ םאו ,אל וא םיטסילטיפאקל י״אפמ הרכמנ םא ןוגכ תויגוס לשב תאז לכ
 הז סומלופ עיגהש ירחא רצק ןמז ירה הינוריאה־הברמל .אל וא םיסורל התמשנ תא
 תושקבתמה תונקסמה המ הלאשב םיגלפ השולשל המצע ם״פמ הגלפנ ואישל
.היצזינילאטס־הדה תישארמ

 ךשוממה קבאמה תא האיבהש ,וז השרפ .1948־ב הנלטלא תעבטה תא רבכ ונרכזה
 דמלל רשפא ,םיחא־תמחלמ ףס לעש אישל ל״צאה ןיבו ןגרואמה בושייה תודסומ ןיב
 ־תמכח לש השעמ תוארל וליפא רשפאו ,הכלממה תבוט לש םימעטמ הירוגינס הילע
 תרתכה ,השעמה לע הנדחה לבא ;תוריל ןוירוג־ןב ןתנש הדוקפב הצימא םיאנידמ
 בורק ךשמ ןוירוג־ןב הליגש סחיהו ,"שודקה חתותה" ראותב יגארטה קשנה־ילכ
 םניא וליאכ ויגיהנמ לאו םייק וניא וליאכ סבומה ביריה לא ןכ־ירחא הנש םירשעל
.תטהול תואנק לש ןגפמ אלא ויה אל הלא—םדא־ינב
 הלוכ השרפה .הצמישל־העודיה "ןובל תשרפ״ב תוארל ונא םילוכי תחא המגוד דוע
 וליפא ,תאז םע ;ןאכ ונלש ןוידל תעגונ הלוכ אלו הכרצ־לכ הרורב הניא ןיידע
 ופידעה אלול הלוכ היעבה תא בשיל היה רשפא םיבלש המכו המכב יכ רורב וישכע
התגולפ היה ודוסיבש רבד .ףרוע־ישקבו טהלב םקבאמב ךישמהל םיביריה םידדצה
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 עוציבל הארוהה ןתמל תוירחאה רבדב (םלוכ י״אפמ ירבח) ורבד־ישוע ןיבל רע ןיב
 ־לבל־הבירמ תויהל ,רבד לש ופוסב ,ךפה םירצמב תלשוכו המוגפ הלבח־תלועפ

 םייחה תאו ןיקתה לשמימה תא הקתיש ,1960-61 ־ב הנשמ הלעמל הכשמנש שרוד
 וליאכו .התוא הקסיר ףא טעמכ אלא י״אפמ תא הגליפש יד אלו ,םיליגרה םיינידמה
 ןינעל בושל ,ןכמ־רחאל םינש עברא ,ןוירוג־ןב םואתפ טילחה תאזב היה יד אל
 ירה םעפה תאזו ;ותשירפ־םוקמב המימת הנש הב תוגהל קימעהש רחאל השרפה
 הדעו םיקהל ובבל־ריחב ומוקמ־שרוימ קיתווה גיהנמה לש השקבב לחהש רבד
 לוכשאו ןוירוג־ןב ןיב עורפ קבאמ השענש ופוס היעבב ןייעתו רוזחתש תיטפשמ
 ,היפכ־ןויקנו לארשי לש השפנ רבכ היה תקולחמה־עלסו הל הצוחמו י״אפמ ךותב
 רדגב לארשי לש התמשנ לרוג ראשנ ףוס־ףוס ברקה תמוהמ ךושכ .ךכמ תוחפ אל
 ןמ וידיסחו ןוירוג־ןב ושרפש םע לילכ הצפונ י״אפמ לש התומלש לבא ,םלענ
.םהלשמ הגלפמ ומיקהו העבצהב טועימב וראשנש רחאל הגלפמה
 ;םיילארשיה הקיטילופה־יקסע לש גזמה לע םידע האמכ םידיעמ הלא ןיעמ םירבשמ
 תועטל לקנב לולע ■רתוי םיעוגר םיינידמ םימילקאמ הסונמ־יתלב ףיקשמ לבא
 םילהנתמ הקיטילופה־יקסע לארשיבש ןיבהל םדא בייח .ידמ רתוי םהב תולתלו
 תויוצרפתה לש תיתימאה ןתובישח תא ךירעהל ונוצר םא דאמ הובג חתימב ליגרכ
 וליפא וא םייטסינוטרופואכ קר אל ביריה יסיסכט תא תונגל אוה ליגר רבד .הז גוסמ
 םייתד םירבוד רשאכש אוה ליגר רבד .םיעשפו םיאטח םהב תוארל אלא םיימומרע
 םה היאושינ םדוק השא הל השכרש שוכר חיטבהל האבה קוח־תעצה דגנ םינעוט
 בשחנ הז ןיא .לארשיב החפשמה־ייח לע רומג ןברוח איבהל וז לש הפוסש םיקעוז
 םיחצרמ לש םתשנעהב וניינעש ץוחה־רש עימשמש הרעה רשאכ ןפוד־אצוי רבד
 םיעשפל תושידאב ותוא םימישאמ האושה חכונ ותמיא־תדרח תמועל ריווחמ םייצאנ

 תויוצרפתה םעפב־םעפכו תובבל־ישיערמ םימואנ ,רצי־טהל ,תומזוג .ומעל ושענש
 לארשי הלביקש תרוסמה יפל הקיטילופה לש הקוח־םחל םה תבהלנ תואנק לש
.השוריב

(האבה תרבוחב ךשמה)


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_059.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_060.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_061.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_062.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_063.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_064.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_065.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_065.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_064.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_064.tif

