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תילארשיה ץוחה־תויגידמ הכרעמ לע ר׳צירב לאכימ לש ורקחמ

 םירושקה םינוש םיאשונב ךרע־יבר םירפס רפסמ םלועב ומסרפתה תונורחאה םינשב
 ביבא־לת תטיסרבינואמ ןאירא ׳סורפ ;םינפ־יאשונב וקסע םהמ המכ .לארשי־תנידמל
 לע רפס עיפוה המ־ןמז ינפל .לארשיב םיגולואידיא םייוניש לע בושח רקחמ רביח
 וידימלתו טדטשנזייא לאומש ׳םורפ ;תחלצב םדי ונמט אל םה ףא םיגולויצוסה .י״אפמ
 .הבושח המורת ומרתו היתויעבו הינוג לע תילארשיה הרבחה ירקוח שארב ודעצ
 ףקיה לע דיעמ רעונה תויעבו לארשיב ךוניחה־תכרעמ ,ץוביקה לע םירפסה רפסמ
 ןה בותכל ולחה הלכלכ יאשונ לע .םלועב תוניינעתהה לעו התשענש הדובעה
 ,תובר םינש לארשי תלכלכ לע םינוממ ויהש םישיא ןהו הז עוצקמל םירוסיפורפה
 בתכנ לארשיב הרישהו תורפסה לע .ץיבורוה דוד רמ ,רבעשל לארשי־קנב דיגנכ
 :םינבומ םימעטמ ,הלותב עקרקה התיה םיחטש ינשב .תורז תופשבו תירבעב הברה
 .הלש ץוחה־תוינידמבו ,המויק תונש שמחו־םירשעב לארשי־תנידמ לש היתודלותב
 ירפס םבורש אלא ,וללה םינשה 25 לע םיבר םירפס ובתכנ אל יכ תרמוא תאז ןיא
 טטרשל ,רחא וא הז שיא לש ונועיט קזחל—םייתמגמ ףא םהמ המכו ויה תונורכז
 וא הז גיהנמ לש ותואר־תדוקנמ תינידמהו תיאבצה ,תיטמולפידה הירוטסיהל םיווק
.רחא
 דוד םידמוע המישרה שארב .םירפס רביח אלש ילארשי יטילופ גיהנמ טעמכ ןיא
 "ןייד השמ ,"תשדחתמה לארשי תנידמ" לש הירוטסיהה תביתכב ךישממה ,ןוירוג־ןב
 ינפלש רחאל "יצרא" ורפס תא םסרפ הז־התעש) ןבא אבא ,סרפ ןועמש ,ןולא לאגי

 םירפוסכ וטלב םמלועל וכלהש הנידמה יגיהנמ ןיבמ .("ימע" תא םסריפ םייתנש
 רחאל וליפא ךא .לארשי־תנידמ לש םינושארה היאישנ ינש ןכו תרש השמ םיינידמ
 הפיקמו האלמ הנומת לבקל היה השק הלא םישיא לש הפנעה תורפסה לכ תאירק
 ודמעו תובר תוניפ וריאה םירבחמה ןפש הפוקתה לש םיריעסמה תוערואמה לע
 הירוטסיהב יתטיש קוסיע וקסע אל ךא ,ותואר־תדוקנמ שיא־שיא ,תונוש תויעב לע
 לש השיגה .ןתותימא תא חיכוהל ושגינו תומיוסמ תוחנה וגיצה אל ,ונלש השדחה
 ולכי םיטנדוטסו רקחמ־ישגא .תיטקלקא התיה ,ןוירוג־ןב לש דוחייב ,םהמ המכ
 •הבר תלעות ואיבה םנמא ךכבו ,םרקחמל בושח םלג־רמוחכ הלא םירפסב שמתשהל
וקסעש לארשי לש ץוחה־יסחי לע םירפס המכ ועיפוה תונורחאה םינשה םירשעב
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 היתומחלמ שלש ןוגכ םידחוימ תוערואמ וא תרחא וא וז הנידמ םע םיסחי רואיתב
 רפסמ םינמנ לארשי לש ץוחה־יסחי לע תורפסל םימרותה יבושח םע .לארשי לש
 ,(הינמרג) רענש סקילפ ,(תפרצ) רוצ בקעי ,(המרוב) ןהכה דוד ,רבעשל־םירירגש
 םירירגש רפסמ .(תוצעומה־תירב—לארשי יסחי לע בושח רפס רביחש) ןגד רודגיבא
 ידוסי רקחמ לבא .(תירבה־תוצרא) תליא והילא םהב ,םהיתונורכז תא התע םיבתוכ
 ׳םורפ לש ותדובע ירפ אוהו ,הנורחאל קר םסרפתה לארשי לש ץוחה־תוינידמ לע
.ר׳צירב לאכימ
 רבודמה ןיא .ויפא לע דיעמ רבכ "לארשי לש ץוחה־תוינידמ תכרעמ" רפסה לש ומש
 תכסמ ונינפל אלא דרפנב םיעוריא חתנל ןויסנבו תוערואמ לש ירוטסיה רואיתב
 חתפמ־ימרוג ,ץוחה־תוינידמ ינכת ,תוטלחה־תלבק יכילהת לש הפיקמו הכורא
 *תפקשה התיה המ ,םיעבוקה ויה ימ תוארהל ןויסנו םיטילחמה םישיאה לע םיעיפשמה
 םישגא תורשע ,ורקחמ לע ר׳צירב דבע םינש רשע .םתוינידמ תא ובציע ךיאו םמלוע

 םשור .תחאכ תבזכאמו םשור השוע האצותה .ארק םירמאמו םירפס תואמ ,ןייאיר
 שומישה ,רמוחב האלמה הטילשה ,(םידומע 700) התומכ ,הפקיה לשב השוע איה
 ,תבזכאמ .םימגדו תולבט ,תיעדמה החכוהה יכרד ,תומייקה רקחמה־תוקינכט לכב
 ץוחה־תוינידמ לש הדומילב םיקסועל רבחמה הליג אל רבד לש ופוסבש יפל
 ןהמ תחא .תומייק תוחנה רפסמ קזיח קר אלא םדוק ועדי אלש םירבד תילארשיה
 ־תוינידמ בוציעב ופתתשהש םיפוג המכו המכמ דחא היה ילארשיה ץוחה־דרשמש
 לש ןתוגהנתהל םגד רוציל ןויסנה איה הבזכאל תפסונ הביס .לארשי לש ץוחה
 הירואיתל דאמ הבר הדימב דבעושמ רפסה .תיגיגכ־רה לארשי לע ותופכלו תונידמ
 רשפאה לככ דומצ תויהל אוה הסנמו ליאוה .הבר תויתוכאלמ לש השוחת ידכ דע
 ,תושגרל לקשמ ןתממ קחרתהל בשוחמ ץמאמ וב שי ,םייעדמ הירואיתלו םגדל
 םימישרתה ,תולבטה םיאב הז תחת .תוינידמה יבצעמ תא הכירדהש הריוואל ,תופאשל
 הנייטצה דאמ תובר םינש רשא הטישב ןכותו רדס ןיעמ תוארהל םידעונה םימושירהו
.רדס־יאו היציאוטניא ,רותליאב
 תונש תליחתב ילארשיה ץוחה־דרשמב רטוז דיקפכ הרצק הפוקת דבע ר׳צירב ׳סורפ
 תטיסרבינואב רוסיפורפ הנמתנ ,תירבה־תוצראב וידומיל תא םילשהש רחאל .50־ה
 היפרגויב לש הרבחמ אוה .ודוהב וקסע םינושארה וירקחמ .לאירטנומבש ליג־קמ
 םיסחיל םיחמומ ברקב .היסא־תשביו ודוה תויעב לע םירפס המכ דועו ורהנ לע הלועמ
 ינפל .םיימואלניבה םיסחיה לש הירואיתה הדשב ויתומורתב םסרפתה םיימואלניב
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיל רוסיפורפ הנמתנ םינש רפסמ
.ןמצייו םייח םש לע הרדיתקב קיזחמ אוהו
 ־שארב שפחמ אוה ז תוצרא לש ץוח־תוינידמ לע ר׳צירב לש הירואיתה אופא יהמ
. (1 ׳ע) תונידמ לש תוגהנתה יסופד לע ףסונב האצותל הביסה ןיב סחיה תא הנושארו
 אוהש םגדה .תימינפ הקיטילופ לש םינחבמל המודה הטישב ץוח־תוינידמ קדוב אוה
 המושת ידי־לע תעבקנ תוינידמ :םיאבה םירבדה תא תורופס םילמב רמוא םיקמ
(input) תימינפו תינוציחל תקלחתמ וז הביבס .תיביטרפואה הביבסה תא תללוכה.



יגיזדמ ןורימ128

 םיסחיו יהשלכ המצעמל הנידמ התוא ןיב םיילארטאל־יב םיסחי ,תירוזיאה תכרעמה
 םינומ הנידמ תוגהנתה לע םיעיפשמה םיימינפה םימרוגה ןיב .תורחא תונידמ םע
 תותיליעו םיסרטניא תוצובק ,יטילופה הנבמ ,תילכלכה ,תיאבצה התלכי תא

.תורחתמ
 הביבסה לע היצמרופניא הריבעמ איהש ךכב איה ףא העיפשמ תרושקתה תכרעמ
 הביבסה לע ףסונב .םהיתוטלחה לע העיפשמו תוינידמה יעבוק לא תיביטרפואה
ואידיאה ,תירוטסיהה תשרומה תא תללוכה ,תיגולוכיספ הביבס םג הנשי תיביטרפואה
 ,תומצעמה ,םינכשה ,םצרא יבגל םהלש םייומידה ,םיגיהנמה לש תוישיא תויטנו היגול
 ןיב ןיחבמ ר׳צירב .תוטלחה תלבק לש ךילהתה אוה אבה בלשה .םירחתמה םיפוגה
 .דמעמו תוברתו חותיפ־הלכלכ ,היטמולפיד־תוינידמ ,ןוחטב־אבצ םיחטשב תוטלחה
 הרקמב .תואצותהו עוציבה םיאב ףוסבל .תויטקטל תויגטרטסא תוטלחה ןיב ןיחבמ אוה
 ,תילאבולגה תכרעמב ,תיביטרפואה הביבסב קסועה קלחב ,רפסה לפטמ לארשי לש
 ,לארשי לש תוילכלכה היתויעבב ,ןוחטבה תכרעמו ל״הצב ,תינוכית־חרזמה תכרעמב
 ־ץוחה־תדעו רקיעבו תסנכה לש הדמעמב ,היצילאוקה תולשממו תוגלפמה תטישב
 הנומ אוה וללה תוצובקה םע .םיסרטניא תוצובקבו ,ץוחה־תוינידמב ןוחטבהו

 תוללוכ תורחא תוצובק .הנידמ־ידבוע ,הרוזפה תודהי ,ןוחטבה תכרעמ תא תובושחכ
 לארשי־ץרא ןעמל העונתה ,ח״יש ,םידרפסה ,"הזה םלועה" ,"קולטואא־וינ" תא
 ןה ףא תועיפשמ תונושה תוגלפמה .םינשרפו םיאמדקא ,םינענכה ,ןפצמ ,המלשה
.תמצמוצמ הדימב םג םא ,ץוחה־תוינידמ לע
 ידוהיה דממה ,םיגיהנמה לש םמלוע־תפקשה םינייפאמ תיגולוכיספה הביבסה תא
 שי רפסה לש הז עטקב .םיישיא יפוא־יווקו תיטסילאיצוסה היגולואידיאה ,םהלש
 ,ריפס ,ריאמ ,לוכשא ,תרש ,ןוירוג־ןב לש םלועה־תופקשה ןיב תוניינעמ תואוושה
 יעבוק לש םצמוצמה ימינפה גוחב םיללכנ הלא םישיא .ןיידו סרפ ,ןולא ,ןבא
 םיינכט םילהנב רתוי קסוע תוטלחהה תלבק לש ךילהתל שדקומה קלחה .תוינידמה
 לארשי לש ץוחה־תוינידמש רחאמ .ותדובע תרוצו ץוחה־דרשמ לש והנבמב רקיעבו

 לש םהינייעמ בור השעמלש רחאמו ,יברעה־ילארשיה ךוסכיסל ביבס הדקמתה
 ,"ךוסכיס" ותואל םינותנ ויה הלש ץוחהו ןוחטבה יניינע לע םידקפומה הנידמה יגיהנמ
 םיכירצ ויה אל הרואכלש םיבר םירבדב קוסעל שי ץוחה־תוינידמ תא ראתל ידכש ירה
 ־יעצמא ,הלכלכה ,תוגלפמה לש טרופמ רואית ןאכ שי .הז גוסמ רפסב ללכיהל

 םידממ רפסל םיפיסומ וללה םיטרפה לכ .דועו היסולכואה הנבמ ,םיינומהה תרושקתה
 אשונה תא םיריתסמ םה םיתעלו תפטוש האירק לע השעמל םידיבכמה םיבחרנ
 רקחמה היהי הז רפס יכ טילחהש רבחמל ינייפא אוה םיטרפב לופיטה .יזכרמה
 םייזכרמו םייזכרמ םישיא לע םיטרפ־יטרפ ונתאמ ךסח אל ןכלו ,אשונב "יביטיניפד״ה
 לש רופס־ןיא םימואנ רקיעבו ,תוגלפמ־יעצמ ,וידאר־תוינכת ,םינותע לע ,תוחפ
.םילארשי םיגיהנמ

 ,היטמולפיד וא ,ץוח־תוינידמ ןוחבל רשפא םא איה ררועמ הז רפסש תיזכרמה היעבה
,תימואלניבה תכרעמה םיאצמנ ץוח־תוינידמ לע םיעיפשמה םיינוציחה םימרוגה ןיב
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 הדובע איה אלא ללכב "תונמא" הנניאו "ירשפאה תונמא" הנניא הייוניכ ףא לעש
 ,רשפא םולכ .תוטלחה תלבקו ותכרעה ,רמוח ףוסיא לש םילמג־תדובע רקיעב ,הרוחש
 ןוחבל רשפא יכ הרומג תונכב רמול ןכתייה ז עדמה למזיאב הז ךילהת חתנל ,אופא
 לע ססובמה תילכתב יביטקייבוא רקחמב ,תוגולשכ רקיעבו ,םיגשיה ,היטמולפיד
 *תוינידמב החלצהל תופצל שי םימיוסמ םיאנתב יכ עובקל ןכתייה 1 םיפארגו תולבט
 םחיב־ריעצ עוצקמ אוה םיימואלניבה םיסחיה רקח 1 ןולשכל םירחא םיאנתבו ץוח
 ,הנידמה יעדמכ ,רתוי םיקיתו םימוחת קיבדהל תנמ־לע וליאכ המוד .הרבחה-יעדמב
 .תוירואיתו םימגד תונבל הז םוחתב םירקוחה םירהממ ,היגולויצוסה ףאו הלכלכה
 דוחייבו ,םימיוסמ םיבצמ יבגל שומיש וללה תוירואיתב שמתשהל דאמ השק ,םלוא
 .הנידמ לכלו הרקמ לכל םיאי םהימגד יכ םירקוחה ונעטי .לארשי־תנידמ יבגל
 .היגוורונ וא ץייושכ רתוי תועוגר תונידמל לארשי תא תוושהל ןיא ןכ־יפ־לע־ףא
 רצימ ר׳צירב ׳םורפש רבד ,ץוח־תוינידמ לש ךורא חווטל ןונכית לע רובידש ןאכמ
 דועב לארשיב תוינידמ ןנכתל רשפא ךיא .ןובשחב אב וניא טעמכ ,ורדעיה לע
 וסנכי םיפסכ המכ ,יתנשה יפרגומדה לודיגה היהי המ שארמ תעדל ןיא םלועמש
 השקומ ,תפסונ היעב תררועמ לארשי לע הביתכ ,ללכב .תולובגב הרקי המו ל״וחמ
 םיחנמ התוינידמ תאש "תילמרונ" הנידמ לארשיב תוארל רשפא םאה :תוחפ אל
 הכירצמ איהו ךכ־לכ תילמרונ הנידמ איה ןיא אמש וא ,םימייק םימגד תועצמאב
 םג םאו ,תונידמה לככ הנידמ לארשי יכ סורגל הטונ רבחמה .תדחוימ הדימ־תמא
 םימגדה יפל התוינידמ תא דומלל העינמ לכ ןיא ךא ,תודחוימ תויעב תלעב
.תימואלניבה הריזב תונידמ תוגהנתה לש םישדחה תוירואיתהו
 קזחל תודעונה תודבוע לש תבשוחמ היצקלס תמחמ תמגפנ וז תיעדמ הטיש ,םלוא
 תא םתרזעב תונבל ידכ םימואנ תריחב ,לשמל .ולש ילאוטפצנוקה הנבמה תא
 םיתעל ונתשה םיגיהנמה תופקשהמ המכ םלוא .לארשי יגיהנמ לש םלועה־תפקשה
 תרזחהב ןוירוג־ןב ךמת ינוי־תמחלמ רחאל דימ יכ ריכזמ ר׳צירב םא .תובורק
 שמח רובעכ ירה ,"תמא־םולש" תרומת ,ןלוגה־תמרו םילשורי איצוהל ,םיחטשה
 .םיחטש תרזחהבש המכחבו ךרוצב קפס ליטה רבכו ויתועד תא ןוירוג־ןב הניש םינש
 ולחש תורומתב האגתמ ומצע ןייד .םיעודי ןייד לש ויתועדב רתוי םיריהמה םייונישה
 •תורשע ונתשה אלש תודוסי המכ שי ,תמא .הנתשמה תואיצמה רואל ותבשחמב
 דומעל לוכי וניא ר׳צירב ׳פורפ ז דבלב םרואל םייח־תנשמ תונבל ןכתייה ךא ,םינש
 םג אלא הרקש הממ קר אל תועפשומ ויתועד .ירמגל יביטקייבוא ףיקשמכ דצה ןמ
 רפסמ ללוכה ,ולש םויסה־קרפ תא ןיבהל דאמ השק ןכ אל םאש .הרקיש הצרש הממ
.תילארשיה ץוחה־תוינידמ לש תונולשכו םיגשיה יבגל תונקסמ
 תולאש רפסמב רבחמה לש ותדמע תא תולגמ ןהש יפל ולא תונקסמ לע דומעל יאדכ
 יתש ונתנש הכימתהו הרכהה תא הנומ אוה םיירקיעה םיגשיהה ןיב .תויזכרמ
 היצמיטיגלה תלבקו ם״ואל התסינכ תא ; 49—1948 םינשב לארשיל תולודגה תומצעמה
 תוחכונהו יבויחה יומידה תא ;תובר תונידמ םע םיטמולפידה םיסחיה תא ;וז ךרדכ
־תירבהו תפרצמ ינויחה יאבצהו יטמולפידה עויסה תא ;תררחתשמה הקירפאכ
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 יביסאמה יאבצהו ילכלכה עויסה תאו 1955-1966 םינשב תפרצל לארשי ןיב השעמל
, 1950 תנשב ולחה תונולשכה וליאו .1967־תמחלמ ירחא רקיעב ,תירבה־תוצראמ
 .האירוק־תמחלמב תירבה־תוצרא לש התדמעב ךומתל לארשי תלשממ הטילחהשכ
 ־תנידמ לע ואב תילארשיה ץוחה־תוינידמב תוהדזה־יא לש הרצק הפוקת םותכ
 תורכנתה ,ישילשה םלועה תונידמ ברקב ךלוהו־רבוג דודיב ,ר׳צירב תעדל ,לארשי
0 6־ה תונש ףוסבו תוניועל התיה 50־ה תונש עצמאבש ,תוצעומה־תירב דצמ תרבוג
 יפלכ תוינידמה יכ רובס אוה .םירצמב היסייט םע תניוזמ תושגנתה לש תורשפאל
 ימואלה סרטניאה לש תיעטומ הכרעהמ העבנ טרפב תוצעומה־תירבו ללכב תומצעמה
 לש םזינומוק־יטנאה ןמ רקיעב העבנ וז תועט .תוינידמה יבצעמ ידי־לע לארשי לש
 וחנז ,הנידמה ןוחטב לש םילוקיש תארשהב .תיחרזמה הפוריא יאצוי ,י״אפמ יגיהנמ
 המלשנ רעצה־הברמל .תוצעומה־תירב םע תודידיבש תונורתיה תא וירבחו ןוירוג־ןב
 לארשיל תוצעומה־תירב ידוהי לש תינומהה םתאיצי תליחת ינפל רפסה תביתכ
 לארשי יגיהנמ תא ףקות אוה .וז העפות לע רבחמה תעד תא אורקל היה ןיינעמו
 תא וריבגה קר ךכבו ,ם״ואה ןמ תיטא תוקתניה לש תוינידמ םמצעל ושרהש לע
 ."לארשי תדוצמ" לש תוילאטנמב הדודיב לע הביגה לארשי .הנידמה לש הדודיב
 לש התוהדזה הריבגה ךכ ישילשה םלועה תונידמ לש ןוגרא ם״ואה השעגש לככ
 םיאטבתמ םיפסונ תונולשכ .היפלכ ם״ואה לש תונדשחה תא ברעמה םע לארשי
 םיסחיב אובל אל 1955 תנשמ הטלחהבו ודוה םע םייטמולפיד םיסחי רדעיהב
 ־יתלב הסיפת התיה ןיס לע הטלחהל תירקיעה הביסה .תיממעה ןיס םע םייטמולפיד
 םינשה לכ וצר לארשי יגיהנמ יכ ןעוט אוה .ןודינב תירבה־תוצרא תדמע לש הנוכנ
 תויוברע לארשיל תתל תוחפל וא ,הנגה־הזוח תורכל תירבה־תוצרא תא עינהל
.לספנ הזכ יוכיסב עוגפל יושעה דעצ לכ .הנוחטבל תויאבצ
 רובס אוה .תויברעה תונידמה םע םיסחיה לע רבחמה חתומ רתויב השק תרוקב
 תוימיטיגלב ,המויקב ,לארשיב הרבהה־יאל םיארחא םיברעה הבר הדימב םנמא יכ
 המרת אל לארשי לש התוינידמ יכ ןעוט אוה לבא ,רוזיאב תויחל התוכזבו הלש
 הנידמה יגיהנמ תא םישאמ אוה .ןוכיתה חרזמב יגולוכיספה חרקה תריבשל הברה
 םירודח םה יכ רמוא אוהש ףא ,ןואפקה תריבשל םיירוקמ תונויערו ןוימד רסוחב
 תלשממ לש היניעב ןוכיתה חרזמה לשו בחרה םלועה לש יומידה .םולשל ןוצר
 תא וניבה אל לארשי יגיהנמ יכ עבוק ר׳צירב .העטומ היה 1967 תנשמ לארשי
 וכישמה ;תירוזאהו תילאבולגה "התוביוחמ״ו היתורטמ ,תירבה־תוצרא תוינידמ
 ןוחטבה םרוג ;םיניוע תונחמ ינשל רתויו רתוי קלחתמ םלועהש וסרג ;ם״ואב לוזליזב
 םהל ןיאש םיביוא םה םיברעהש הרכהה הרבגו ,רחא לוקיש לכ לעמ עירכהש אוה
 התגש לארשי יכ רמואו ףיסומ אוה .םיניבמ םה חוכה תפש תא קר יכו לארשיל הנקת
 תיאניתשלפה תוימואלה לש המוקמ תא ןובשחב האיבה אל ינוי־תמחלמ ירחאש ךכב
 המוגעה ותנקסמ .ירוטסיה ןוזח םילוטנ ויה לארשי יגיהנמ יכו ירשפא רדסה לכב
 ויה אל ,הנידמה ןינבבו ןוחטבב תומלוה תובוגתל איבה יברעה רגתאהש דועב יכ איה
.לארשי ןוחטב לש היצקנופ .דתיה הדוסיב רשא ץוחה־תויגידמב םיליבקמ םיגשיה
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 התשעש ףאו ,הנממ קוחר םולשה ,תירבה־תוצראב היולת לארשי אופא תאצמנ התע
 ־תוינידמב תרכינ תומדקתה .דתיה אל ,תילכלכהו תיאבצה התלכי חותיפב קנע־ידעצ
.היגיהנמ לש תנשוימה םמלוע־תסיפת תרגסמב האולכ הדועש ,הלש ץוחה
 לבא .הילע ובישה אל ןיידע םהו ,לארשי יגיהנמ לע רתויב הרומח תרוקב יהוז

 חא תיעדמ הרוצב חיכוהל דאמ השקש אוה רבחמה לש תונקסמה לכב ןיינעמה
 ינשה קלחה תא סופדל התע ןיכמ ר׳צירב ׳םורפ יכ איה תמאה .וללה תונקסמה לכ
 תונש שמחו־םירשעב לארשי לש תוילרוג תוטלחה עבש חותינב קסועה ,ורפס לש
 ,הינמרגמ םימוליש לבקל ,םילשוריל הריבה תא ריבעהל הטלחהב לחה ,המויק
 ,תיממעה ןיס םע םייטמולפיד םיסחי ןוניכ תוחדלו האירוקב ם״ואה תלועפב ךומתל
 םע םייטמולפיד םיסחי ןנוכל ,ףתושמה יפוריאה קושל לבקתהל הטלחהב הלכו
 םר׳גור תמזי תא לבקלו ,ינוי־תמחלמלו יניס־תמחלמל תאצל ,תיברעמה הינמרג

 רמוח הברה ליכי הז רפס .גניראי תוחיש שודיחו שא־תקספה רבדב 1970 תנשמ
 רשפא ןכלו ,ונינפלש רפסב הלא םיאשונב ותדמע תא עבק רבכ רבחמה לבא ,שדח
 ולבקתנ דציכ ריבסהל וילע םיליקמ ר׳צירב לש םימגדה .ולא תוטלחהל סחיתהל
 תירקיעה הלבגימה .תועטומ וא ויה תונוכנ םא עובקל רתוי הברה ול השק .תוטלחה
 "תוילאטנמה" לש תוחפ דועו יברעה םלועה לש דאמ הטעומ העידי איה ולש
 יגיהנמ לש םימואנו םירמאמ ,םירפס תורשעב יוטיב ידיל האבש יפכ ,תיברעה
 םיגיהנמ לש תוכרעהל שדקומ סרכה־בע ורפסמ דאמ ןטק קלח .םהיליכשמו םיברעה
 קר לבא ,םיברעה תייעב תא לארשי יגיהנמ לש םתייארב קסוע אוה הברה .םייברע
 אופא ןיא הז יזכרמ אשונב .לארשי תייעב תא םיברעה לש םתייארב דאמ טעמ
 יבגל ןייד לש וא ןוירוג־ןב לש םלועה־תסיפת תא םיטרפב ןייצל יד אל .רפסב ןוזיא
.לארשי יבגל םיברעה לש םלועה־תסיפת תא םג ןוחבל יאדכ .םיברעה
 ־תטימל רוזיאה תא סינכהל ןויסנו ,דחא דצמ ,ןוכיתה חרזמה יניינעב תואיקב רסוח
 הברה םיעייסמ םניא ,ןוכיתה חרזמה לש תכרעמ־תת םייורקה ,"םילגעמ" לש םודס
 תונידמה לש ןתמצע לע תודבועו םירפסמ הברה שי .םיברעה לש םתוגהנתה תרבסהל
 לע רבדה עיפשמ ךיאו תוינרמש וא ןה תומדקתמ םא הלאשב םינויד שי ,תויברעה
 אל .לארשיל תיברעה הביאה ישרש תא הרצקב חתנל ןויסנ ןיא לבא ,ןתוגהנתה
 ,ברעמל תיטסינומוקה הביאה לע והשמ תעדל ילב הרקה המחלמה תא דומלל ןכתיי
 תיברעה הביאה לע והשמ רמול ילב לארשי לש התוינידמ תא ןיבהל ןיא םג ךכו
 תפקמה היפרגוילביבה .לארשי־תנידמלו לארשי־ץראב ירבעה בושייל ,תונויצל
 רצאנ לע דחא רפס םג הב ןיאו תויברעה תונידמה לע םירפס םירשע קחודב תללוכ
 .יביטקייבוא־יעדמ תויהל שקבמה רפסל השק הלבגימ יהוז .םירחא םיברע םיגיהנמ וא
 עובקל יד אל .ךכ וביגה עודמ דומלל שי ,תמיוסמ הרוצב לארשי יגיהנמ וביגה םא
 .הבוגת יכרד םהל הביתכהש איה תיברע־יטנא־תינויצ־תיפוריא־חרזמ תוילאטנמ יכ

? תיברע תוניוע םהבש ירקיעהש ,דאמ םייביטקיבוא םימרוג ןאכ ויה אמש
 רתוי תובורמ ןה לארשי לע רפסבו ,תולבגימ רפסמ שי ץוח ־תוינידמ לע רפס לכב
עובקל רבחמל לק .תוידוסה םרוג ללגב תאזו ,תורחא תונידמ לע הביתכב רשאמ
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 ליאוה .הזעהו ןוימד לארשי יגיהנמ וליג אל תינוכית־חרזמה היטמולפידה חטשב יכ
י נפל ,60־הו 50־ה ,40־ה תונשב םיברע םיגיהנמ םע םיעגמ לע םיברה םיכמסמהו

 החנה ססבל השק ,םימלענ וראשנ םהמ םיברו ומסרפתה אל ,הירחאו ינוי־תמחלמ
 ירחאש ,תוזיתופיה רפסמ תולעהל רשפא םייקה רמוחה רואל יכ רמול היה ףידע .וז
 ךרדב דלה אל רבחמה לבא .תואיצמה ןחבמב ודמעי אל ילוא םיכמסמ לש םפושיח
 םיכמסמל תוכחל אלש ףידעה אוה .לארשי יגיהנמ יפלכ רתוי תנגוה םג איהש ,וז
 הדוקנב .םולשה ןעמל "יד ושע אל" יכ עובקל רהימ תאז תחתו הביטקפסרפ תצקלו
 .םסרפתהל תולוכי ןניא תוידגנה תונעטה יכ ר׳צירב ׳םורפ םע חכוותהל היהי השק וז
 רתוי לבא ,תצק ונממ םלעתמ אוהש ףא ,ר׳צירב לע םג דאמ דיבכמ תוידוסה םרוג
.ויתונעט תא רותסל םיאבה לע דיבכמ אוה
 לש ץוחה־תוינידמ תעיבק לע ועיפשהש םיישיאה םימרוגה תא בטיה ןיבמ רבחמה
 ־יא ;תטלוב המגוד ילוא איה תרשו ןוירוג־ןב ןיב תישיאה היטאפיטנאה .לארשי

 םלוא .תפסונ המגוד שמשל תולוכי ןבא אבאל ריאמ הדלוג ןיב תובורמה תונבהה
 לדבהה תא אוצמל השק יעדמ תויהל רמיתמה רפסב םא השק הלאש תררועתמ ןאכ
 לכב לארשיב םינותע רפסמב יוצמה גוסה ןמ תיטילופ תוליכר ןיבל יעדמה ןיב
 םידיקפ םע ןויאר ךותמ טוטיצב עייתסהלו םיגיהנמ לש םייפא תא ראתל .ישש־םוי

 םימרוג ןכש ,הצחמל־תיאנותע הדובע ןיעמ וז ירה ,יולגב תוהדזהל ובריס םיתעלש
 המו םילעופ םה יתמ תעדל דאמ השק לבא הירואיתלו םגדל םנמא םיסנכנ םיישיא
 ברה קוסיעה יכ רמול רשפא הזל ליבקמב .תוינידמ תעיבק לע םתעפשה תדימ
 םידומע םישולש .זרפומ אוה "תינכטה תיליעה" םייורקה םילארשיה םיטמולפידב
 ,םתלכשה ,םליג לע תועידי וגל תונתונ תובר תולבט .םידיקפ תורשע המכל םישדקומ
 היצמרופניאה לכ .ץוחה־תורישל םתסינכ תנשו לארשיל םאוב ךיראת ,םתדיל םוקמ

 תא עבק אל םלועמ ץוחה־דרשמש בטיה שיגדמ רבחמהש העשמ חרכה הב ןיא תאזה
 .הקווד לארשיל תיגייפא איה ןיאו ,העיתפמ העיבק וז ןיא .לארשי לש ץוחה־תוינידמ
 .ץוח־יניינעב לפטל תונידמ־ישאר ולחה הינשה םלועה־תמחלמ ירחאש רוכזל שי

 יבגל םג אלא ,יתואישנה רטשמה תלעב ,תירבה־תוצרא יבגל קר אל רומא רבדה
 תימלוע־ללכ העפות יהוז .תיברעמה הינמרגו הינטירב ,ודיפמופו לוג־הד לש תפרצ
 ףסונ לארשיב .תולשממ־ישאר לש םתלחג־תזוחא םויכ םה ץוח־ינייגע ,עודיכ ,ירהש
 היה ןכא ,ןוחטבה־רש םג היהש ,ןושארה הלשממה־שארו יתחטבה דממה םג ךכל
 יולגב ףידעה אוה .הנש הרשע־שמח ךשמ לארשי לש ץוחה־יניינעב הטילשה תומדה
 ךכ .לצב ץוחה־דרשמ תא חינהו ןוחטבה־דרשמ לשו ןוחטבה לש םיסרטניאה תא
 הדלוג לש התנוהכל תונושארה םינשב ףא אלא תרש השמ ימיב קר אל רבדה היה
 הגהנ ריאמ ׳בג יכ עובקל רשפא דוע .תרש לש ותורטפתה ירחא ץוח־רשכ ריאמ
 ביבאב הלשממה־תושארל הרחבנש רחאל ץוחה־רשבו ץוחה־דרשמב המוד הרוצב

.1969
 ז רבחמה שדיח המ :הלאשה תא אשונב איקבה ארוקה לאשי ,רפסב האירק רחאל
תלעות רפסה ןמ קיפי אל לארשי לש ץוחה־תוינידמ יניינעב יוצמ וניאש ארוק
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ניבה םיסחיה לש תוירואיתה חונימו םיינכטה םיחנומה ,השק ותאירק ןכש הברה
 רחא רפס רדעיהב םלוא .הנבהה לע ףאו האירקה לע דיבכהל םייושע םיימואל
 רפס לכ רדעיהב השעמלו ,ץוחה־תוינידמ תעיבק לש םיכילהתה תא חתנל הסנמה
 לש ףיקמה ורוביח ונל ראשנ ,הנידמה לש תיטמולפיד הירוטסיה וליפא ,הז אשונב
 רבחמה לש ותעד תא ססבל אבה ,יתמגמ רוביח הזש לע םיילפכ רצ ךכיפל .ר׳צירב

 .םירומח ויה תונולשכהשו םיבורמ םיגשיהב הכרבתה אל לארשי לש ץוחה־תוינידמש
 תא גיצהל ,תוינידמה תעיבק לש םיכילהתה תא תוארהל רבחמה הסינ אלול
 אוה לבא .בטומ—ולעפש יפכ ולעפ עודמ ריבסהל ,היבצעמ ינפב ודמעש תויורשפאה
.םישוחינו תורעשה לש םוחתל סנכנו תכל קיחרה
 תא דהוא וליפא וא ,"המלשה לארשי־ץרא" ישנא םע הנמנ ר׳צירב ׳םורפ היה וליא
 אשונב .הלעהש ולאמ תוכופה תונקסמל עיגמ היה ,תוריח תגלפמ לש היגולואידיאה
 .תושגר־רסח יביטקייבוא ףיקשמכ דצה ןמ דומעל השק תקולחמב ךכ-לכ יונשה
 .ופוג תא חתנמ אוהשכ הלוחה תושגר תא ןובשחב איבהל בייח חתנמ־אפור וליפא
 ־תוינידמב םיקסועה לכ תא ווילש םירעוסה תושגרה ןמ םלעתהל הסנמ ר׳צירב ׳סורפ
 תושגרו טהול גזמ ילעב םישנא לארשי לש ץוחה־תוינידמ תא ושע ףוס־ףוס .ץוח
 רתוי בטיה ןיבהל ידכ םהב יגולוכיספ רקחמ דורעלו תוסנל היה ףידע ילוא .םיזע
 ,םולשה אשונב ואטבתה םימעפ המכ תונמלו רופסל רשאמ הלועפל םתוא עינה המ
 דבכנ םוקמ םלצא אלימ הז אשונ םא עובקל ךכ־רחאו ם״ואה וא םיטילפה ,םילשורי
.אל וא העדותבו הבשחמב
 לבא ,תידוסיו הבר הדובע התשענ .רעיה תא תוארל השק םיטרפ בורמ ,םוכיסל
 ;בטומ ,םימגדלו תוירואיתל דומצ ראשיהל רבחמה הסנמ דוע לכ .תבזכאמ האצותה
 .אוה־ויתושגרל ןקרופ רבחמה ןתונ ובו וז תרגסממ םיטולחל גרוח םוכיסה־קרפ לבא
 ,המודמכ ,איה תעגופ השעמלו ,התופירחב תטלוב םוכיסה ןיבל רפסה ןיב הריתסה
 ־תוינידמ דומילל רתויב הבושח המורת ונינפל ןאכ ירה ןכ־יפ־לע־ףא .יעדמה ויפאב
 ,םתדובעב םיבר םירקוח הז רפס ךירדי קפס ילב .טרפב לארשי לש וזו ,ללכב ץוח
 םלג־רמוח ,בוט לכמ וב ואצמי ,תיטרואיתה תרגסמה תא םהל וצמאי אל וליפאו
 ץוחה־תוינידמ לש טקפסאה—וז ץראב וגייח לש יזכרמ טקפסא תנבהל בושחו רישע

 ןוחטבה־תוינידמ לש היצקנופ קר ,רבחמה ירבדל ,איה ץוחה־תוינידמש רחאמו .ונלש
.הנידמה לש "שפנה־רופיצ״ב ןאכ ונא םיקסוע ירה ,לארשי לש
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