
:זועמ השמ
ותוחתפתהב תירוסה תימואלה תושיה ןויער
ת ריזו תיטילופ הסיסתל למס איה רוד ימי הז רשא—תירוסה תיברעה הקילבופירה
. תרכינ תיגוטלשו תינידמ תוביצי תונורחאה םינשב הלגמ—בורל תויאבצ תוכיפה
־ תמחלמ תובקעב הב ועריאש תויאבצה תוכיפהה תרשרשל טלוב דוגינב ,לשמל

967 1־תמחלמ רחאל ירה—תירוס הירוטירט ןדבאב הכורכ התיה אל עודיכש-1948

ם מויאל הפשחנ הריבה קשמדו ןלוגה־תמר הדבאש ףא ,וז הנידמב רטשמה ךפהנ אל
.הנממ מ״ק 70־כ קחרמב םיבצינה ,ל״הצ תוחוכ לש
ם תלועפו אבצה ינודיכ לע הבר הדימב ןעשנ ירוסה רטשמהש סורגל רשפא ,יאדו

. ׳תעבה ,ןוטלשה־תגלפמ לש תפעוסמ חוקיפ תשר ידי־לע ךמתנו ןוחטבה יתוריש לש
י כ המוד .הנודנה העפותל אלמ רבסה םושמ הב ןיא ,הנוכנ איהש המכ לכ ,וז הסריג

י נפמ םיבשותה ןמ קלח לש םדחפ םרוג לע קר תכמסנ הניא הירוסב תוביציה
ם יליכשמ—םימיוסמ היסולכוא ירזגימ לש תוהדזהמ םג הנוזנ איה 'אלא ,ןוטלשה

־ תבחרתמה ,וז תוהדזה .רטשמהו הנידמה םע—םירכיאו םילעופ ,םיטרקורויב ,םיריעצ
י פוא לע עיפשמה יזכרמ םרוג קפס ילב איה ,הירוס לש התואמצע זאמ תכלוהו
946 1־ב התואמצע אובבש ,הירוסש רמול רשפא ,ןכאו ;הירוסב םייטילופה םייחה

ה ליהק ןינב לש ךילהתב םינש הז היורש ,םע אלל הנידמ תוניחב הברהמ התיה
.הלשמ תימואל תושי שוביגו תיטילופ
ת ורודב תירוסה תושיה ןויער לש ותוחתפתה ךילהת רחא תוקחתהל שקבנ הז רמאמב
.םייתרבחה־םייטילופה םיכילהתה עקר לע השעמל־הכלה ומושיגו םינורחאה

כ
ל ש ןטק גוחב תמדוקה האמה לש 60־ה תונשב תירוסה תוהזה ןויער עיפוה הנושארל
ה לא םיליכשמ .תורייבב םיירנויסימה ךוניחה־תודסומ יכינח םבור ,םירצונ םיליכשמ
ת ונורקע לעו םייברעה תוברתהו ןושלה יכרע לע תססובמ תירוס הליהק תמקהל וארק
ם היבגל .תפתושמ תדלומל תונמאנו ,םיחרזאה לכ ןויווש ,הנידמה ןמ תדה תדרפה לש
ם וקמ דעונ הכותב םלוא ,תינאמ׳תועה תדלומה בחרה ןבומב (ןמו) תדלומה .דתיה
, םימלסומ ,הב םיבשויה לכל תפתושמ תדלומ איהש הירוס (דאלכ) ץראל דחוימ
י רצונה תועדה־הגוה ידי־לע ורדגוה וז תדלומ־ץרא לש תולובגה .םידוהיו םירצונ

ח רזמב תרפ־רהנמ :אבהלכ 1866 ינוימ ״ראב׳חא־לא תקידח״ ןותעב ירו׳ח־לא ליל׳ח
.ןופצב הילוטאנא דעו םורדב יברעה רבדמה ןמו ברעמב ןוכיתה םיה דעו
. תירוסה תושיה לש ןויערה םודיקל ידמל םיבוט םינותנ הפוקת התואב ורצונ הרואכל
ה מצע איה ,הירפמיאב ןוטלשה ןסרב הקיזחהש ,תינאמ׳תועה המרופירה־תעונת
תונורקע לע תדסוימ היהתש השדח תינאמ׳תוע תיטילופ הליהק םיקהל רבכ־הז הרתח
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ם ג םימילו ,המרופירה־תעונת לש היגיהנמ .יטוירטפה־ירוסה גוחה לש הלאל םימוד
ה שוחתה קוזיחל ,םיפיקעב וא םירשימב ,םנמא ולעפ ,"םיריעצה םינאמ׳תועה" ישאר
ר בדב םיינאטלוש םיווצ ואצוה םתעפשהב .הירוס תייסולכוא ברקב תיטוירטפה
ם תרטמש םיינרדומ םייתלשממ רפס־יתב וחתפנ ;הדעו תד לדבה ילב םיניתנה ןויווש
ו מקוה ,ףרגלט־יווק וחנוהו םיכרד וללסנ ;וזל וז תונושה תודעה בוריק תרהצומה
ת וצובק ןיב עגמה לע לקהל ידכ םהב היה הלא לכ .םינותע ואציו סופד־יתב
, החפ תחדמ ומכ םירשכומו םירואנ םילשומ ולעפ ךכל ףסונב .תונושה היסולכואה
ל ש תיתשתהו ךוניחה ,ןוחטבה ,לשמימה רופישל ,"םיריעצה םינאמ׳תועה" ישארמ
.תידדה תוברעו הבוט תוחרזא לש השוחת םיבשותב רידחהל וסינו םתטילש־זוחמ
ת והז חותיפל םיילאיצנטופ םיאנת םג הירוסב ורצונ וז תוחתפתה םע דבב־דב
ל ש םיתיאלוה קוח תובקעב .הזוחמו קשמד ריעה לע תססובמ תילאירוטירט

 בסוה ומשו קשמד (תיאלו) לילג לש טופישה םוחת הבר הדימב בחרוה 1864
י בשותל יתד־ינחור זכרמ שמשל הפיסוה קשמד ריעה ."הירוס תיאלו" הנושארל
, הכמל ׳גחה־תרייש לש סוניכה םוקמ התיה איה :דחאכ םירצונו םימלסומ-רוזיאה
־ ותרואה־תינוויה ,תוירצונה תויכראירטפה זכרמ ןכו היימוא־תיב לש דגסמה בשומ
ה אמה לש הינשה תיצחמב קשמד התכז ךכל ףסונ ךא .תילותאקה־ תינוויהו תיסקוד
, הלודג היצניבורפ לש זכרמ התויה דבלמ ;דבכנ יביטרטסינימדא דמעמל םג 19־ה
 רדסהו ןוחטבה תרימש לע יארחא היהש "ןתסיברע אבצ" תדקפמל בשומ השמיש
.הלוכ הירוסב
ת ויטילופ תוליהק תורצויה לש תומגודה ףרחו ,הלא םיבושח םינותנ ףא לע ךא
ג וחה םוחתמ תיתד־לע תירוס תויטוירטפ לש ןויערה גרח אל ,םירצמבו ןונבלב
.םינוס־ םימלסומו םיזורד המכ ילוא ללכש ,םירצונ םיליכשמ לש ןטקה יתורייבה
, החפשמה לש תיתרוסמה תרגסמב ןיידע קבד הירוסב היסולכואה לש לודגה בורה
ת ורגסמ ךותב ,הצחמל־םייאמצע וא םיימונוטוא םייח להינו ,תיתדה הדעהו טבשה
ה יסולכואה תא ךופהל םינפ־םושב החילצה אל תינאמ׳תועה היצזינרדומה תעונת .ולא
ל וציפה היה דחוימב טלוב .תחא תשבוגמ הרבחל תלצופמהו תינגורטהה הירוסה
ם ירצונו םימלסומ לש תיתדה תונרמשהו תונמאנה ןמ עבנ אוה .יתד־יתדעה דוגינהו

ת ושדחה ךוניחה־תותשר םג .תודרפנה תויתתיכה ךוניחה־תוכרעממ קניו ,דחאכ
.ודוסימ בצמה תא וניש אל 60־ה תונש רחאל הירוסב ובחרתה וא ומקוהש
ה טלקו ידמל תמצמוצמ הראשנ השדחה תיתכלממה־תינאמ׳תועה ךוניחה־תשר
ר קיעב וכנחתה םיברה םיירנויסימה רפסה־יתבב וליאו ,דבלב םימלסומ םידימלת
ר רועל ןויסנ םוש םהב השענ אל" יטירב לוסנוק לש ותודע יפל ;םיירצונ םידימלת
ו א םהלש טילשל תונמאנ לש והשלכ שגר ,םיינאמ׳תוע םיניתנ םלוכ ,םידימלתב
1."םהלש הנידמל תויטוירטפ

; זוחמה ילוא וא ,ריעה ,רפכה םוחתמ הגרח אל תילאירוטירטה תוהזה תשוחת םג
ז כרתהל ופיסוה אלא קשמד לש התויזכרמב ללכ וריכה אל תורייב וא בלח יבשות
ולחה היתונבו םילשורי רוזאב וליפא .ץוח־יזכרמ יפלכ תויצטניירוא חתפל וא םמצעכ
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ם ינצינ .תיתדע־ןיב תיניטסלפ העדות לש םינצינ ,תרופ עשוהי הארהש יפכ ,חומצל

ם לגתהש ינוציחה רגתאל הבוגתכ רקיעב 20־ה האמה תישארב ועיפוה הלא
2.לארשי־ץראב תינויצה תובשיתהבו תידוהיה תוררועתהב

ג
ת ילאירוטירט תוהז לש םינושאר םיטלוב םינמיס ועיפוה ,תאז תמועל ,הירוסב
ת יטילופ תרגסמ לש הנוניכ תובקעב ,הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל קר הגרדהב
ם ישדחה ןוטלשה תודסומ םהל ולגיס ,לשמל ,ךכ .לצייפ רימאה ידי־לע תדרפנ תירוס
ה לשממה" הליחת ארקנש ,לצייפ לש לשמימה :ירוס ־ילאירוטירט חונימ הרהמ־דע
ה נידמהו "תירוסה־תיברעה הלשממה״ל ומש תא הניש ,"הירוסב תיברעה תיאבצה

ס רגנוקה" םג ארקנש ,"ימואלה סרגנוקה" ."תירוסה הכלממ״כ 1920־ב הזרכוה
, הלודגה תיברעה הנידמה תוינידמ" תא שוטנל הטלחה הנש התואב לביק ,"ירוסה
ת ירוסה הכלממה תוינידמ תא טוקנלו ,יברעה דרמה לש הקוחרה הרטמה התיהש
ל כ יגפ־לע תדחואמה הכלממה ערתשת ,ירוסה סרגנוקה תרדגה יסל 3."תדחואמה
־ תימואלה התרדגהב תיברע היהתו םייעבטה היתולובגב תיפרגואיגה הירוס

.תיתוברתה
 הצמיא לצייפ לש הירוסב תיברעה תימואלה העונתהש עובקל אופא רשפא הרואכל
ת ושי תמקה רבדב תמדוקה האמה ןמ יטוירטפה־ירוסה גוחה לש ותסיפת תא הל
: תוסיפתה יתש ןיב םיידוסי םילדבה ויה ,םלוא .הלודגה הירוסב תיברע־תירוס
; תירוס־לכ אלו תיברע־לכ התוהמב .דתיה הירוסב תיברעה תימואלה העונתה ,תישאר
ה תאר הירוס לש הדוחיאבו הלודג תיברע הנידמל זכרמ תניחב הירוס תא התאר איה
ה ירוסב תיברעה תימואלה העונתל ,תינש .יברע־לכ דוחיא תארקל ןושאר דעצ קר
ה יהש ,(ירצונ) ירוסה־יטוירטפה ינויערה םרזל דוגינב ,תימלסומ םלוע־תסיפת .דתיה
ם חיתנ םא ,הנידמה ןמ תדה תדרפהב לגד ומצע לצייפש םנמא רשפא .ןורקעב ינוליח
ם יהולאל תדה) "עימגלל ןטו־לאו יהאליל ןיד־דא" :תמסרופמה ותמסיסל תוניצרב
ם הו רתוי תינרמש .דתיה ירוסה סרגנוקה ירבח בור לש םתשיג םלוא 4,(לכל תדלומהו

, סרגנוקה ןיכהש הקוחתה חסונב .לצייפ לש תילרבילה ותוינידמ לע השק תרוקב וחתמ
.תירוסה הנידמה תד אוה םאלסאה יכ םנמא עבקנ ,רושיא לבקל קיפסה אלש אלא

ד
ו תכלממ תליפנ רחאל םג הירוסב קבאיהל ופיסוה תורתוסהו תורחתמה תוסיפתה יתש
ת ירוסה הגלפמה ידי־לע הצמוא תינוליח־תירוס תויטוירטפ לש הסיפתה .לצייפ לש

ו ז הסיפת הראשנ ,19־.ד האמב ומכ ,םלוא .1930־ב המקוהש ,הדאעס ןוטנא לש
ת ונויערל םיברוקמ ויהש ,םיואלעו םירצונ רקיעב ,םיטועימ תודע ינב לש םתלחנ

ף יסוהו הז ןויער החד הירוסב םינוס ־םימלסומ םיברע לש לודגה בורה .הגלפמה
ל ש "ימואלה שוג״כ םיוטיב תא ואצמש םימלסומו םייברע־ןפ תונויערב קובדל
.׳תעבה תגלפמב ןמז רחאלו ,(הלתפה) הירוס
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 ברקמ לילכ המלענ תירוסה תוהזה תשוחתש ,ןבומכ ,קיסהל ןיא הז לכמ ,םלוא
 הדימבש רשפא ,הברדא .תירוטדנמה הירוסב תיברעה תימואלה העונתהו היסולכואה
 לש םתמקהלו תדרפנ תינידמ תרגסמ לש המויקל תודוה ,תישאר—הקזחתה תמיוסמ
 היצמאמ זוכירל תודוה ,תינש ;הלשממו טנמלרפ ןוגכ ,םיימוקמ לשמימ־תודסומ
 תודחאל קבאמה ןובשח לע ,םיתפרצה דגנ קבאמב הירוסב תימואלה העונתה לש
 חכונל םג תירוסה תושיה השבגתה תמיוסמ הדימב ,תישילש ;תיברע־לכ תואמצעו

 .תויברע תונידמ ראשו םירצמ ,קאריעב תודרפנ תויטילופ תויושי לש ןתורצניה
 ולטנ ףא אלא תיברעה תודחאה זכרמכ הירוסב ריכהל ובריסש יד אל ולא תונידמ
 .תיברע־לכה העונתה תגהנה תא—םירצמ ךכ־רחאו קאריע הליחת—ןמצעב ןהידיל
 וליפא וא תירצמה ומכ תשבוגמו הקזח תירוסה העדותה התיה אל ןכ־יפ־לע־ףא
 דוגינבש ,הז היה ךכל ירקיע םעט .(לארשי־ץרא ייברע לש וזכ םג ילוא וא) תינונבלב
 ירוטדנמה ןוטלשה לביח הירוסב ירה ,ןונבלב וליפאו קאריעב ,םירצמב תוחתפתהל
 םינושארה הידעצ תא עטק אוה .תיטילופ הליהק לש התמקה ךילהתב השק יתפרצה
 ;לצייפ רימאה לש ונוטלשל ץק םש רשאכ תודחאו תואמצע תארקל הירוס לש

 1920־בש ידי־לע םיירוטסיהה םיירוסה םיתיאלוה לש םחטש תא םצמיצ ךכ־רחא
 "הבר ןונבל" תנידמל ןודיצו עאקב ,ילופירט ירוזאב םיבחרנ םיחטש חפיס

 תא שילחה ירוטדנמה ןוטלשה .היכרות תבוטל התרדנסקלא רוזא לע רתיו 1938־בו
 ידי־לע הנידמה לש תילאירוטירטה התודחא תאו קשמד לש תילאיצנטופה התויזכרמ
 םיילגופירטנצה תוחוכה תא קזיחו םילבחל הלוציפ תא ריבגה ףאו דסימ ,היחהש
 ןוטלשה םלב ךכ םע דבב־דב .םיזורדה־רהבו םיואלעה־רהבש הלא רקיעב ,הילושבש
 ןיב םידוגינה תא ףירחהש ידי־לע תימואל תודחא לש תומגמ לישכהו יתפרצה
 תודע לש תיתוברתה־תיתדה וא תינידמה הימונוטואה תא ביחרהו קזיח אוה :תודעה
 ןקתלו לוציפה תא לטבל חרט אלו ,תוירצונהו תויסקודורטה־תוימלסומה םיטועימה

 קר םייתלשממ רפס־יתבב ורקיב ,לשמל ,1938־ב .ךוניחה־תכרעמב רוגיפה תא
 ודמל—םירצונ םבור—רתיה וליאו ,םימלסומ םבור ,הירוסב םידימלתה ללכמ שילשכ

6.םירזו (רקיעב םייתדע-םיירצונ) םייטרפ רפס־יתבב

 תודמעמה ןיב בוטיקה םג ירה ,יתדעניבה דוגינהו ךוניחה־תכרעמב לוציפה דבלמ ךא
 דצמ :ירוטדנמה רטשמה תחת ונוקית לע אב אל תירוסה היסולכואב שרשומ היהש
 תובכשה ינב לש םייחה תרוצב יוניש לכו םייחה־תמרב רופיש לכ טעמכ לח אל ,דחא
 ילכלכה םדמעמ קזחתה ,ינש דצמו ;םיחאל׳פה רקיעבו ,תוינוניבהו תוכומנה
 םיניישעתו םירחוס ,תועקרק־ילעב—הנוילעה הבכשה ינב לש ינידמה־יתרבחהו
.תחא תירוס הרבח לש התורצניה ךילהתל ,ןבומכ ,ועייס אל הלא לכ .םילודג

ה
 אל תירוסה היסולכואב יתרבחה־ילכלכה רעפה לש ומויקש שיגדהל שי וז הדוקנב
 תנווכמ תוינידמ לש האצות ,רקיעב ,אלא ירוטדנמה ןוטלשה לש וילדחמ ירפ קר היה
הדימב .תירוטדנמה הירוסב ימצעה־ןוטלשה ןסרב וקיזחהש ןוילעה דמעמה ינב דצמ
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— תוירוביצהו תויתלשממה תורשמה יאשונ לש םלדחמ ירפ בוטיקה םג היה העודי
.םירחא םיימואל םישיא וא הלתכה יגיהנמ ויהש ןיב
ן מ קלחב האשנ המצע איה תירוטדנמה הירוסב תימואלה תוגיהנמה :תרחא ןושל
ת וימואלה תוגלפמה .תחא הרבחל תירוסה היסולכואה לש השוביגב רוגיפל תוירחאה
ה ניחבמש ,לודגה שוכרה ילעב לש הבכשה ןמ תוחפשמו םישיא ביבס ומקוה
ם ויקב םיניינועמ ויה םה .םירצ םיידמעמ םיסרטניא וגציי תילכלכ־תיתרבח
ת ינכת לכ תוותהלמ וענמנו ,תינאמ׳תועה הפוקתב דוע רצונש "ווק־סוטאטס״ה
ה יסולכואה לש תובחרה תובכשה םודיקל איבתש ךורא חווטל תילכלכ ־תיתרבח

.תינוריעהו תירפכה
ח ופיטלו תיתדה תואנקה תשלחהל םדואמ לכב הלא םיגיהנמ ולעפ אל הזל המודב
ם ישיא תונושארה היתורושב הביצה תימואלה הגהנההש תמא .תיתדעניב תונלבוס
 ,הנומאו ןופצמ שפוח לש תונורקע סנ לע ולעהש תומסיסו םיעצמ המסריפו םיירצונ

ו מכו ,תוקיר םילמ רדגב וראשנ הלא לכ םלוא .תיטוירטפ הוחאו תיתד תונלבוס
ת ימואלה העונתב תורושה־ישנא לש םתעדותל ורדח אל ,טדנמה ינפלש הפוקתב
ו רבוחש (1930) הירוס תקוחתב םיפיעס ,לשמל ךכ .םינומהה תעדותל אל יאדוובו
ת ויוכזב ןויוושו תדהו ןופצמה שפוח תונורקע לע ורבידו הלתכה יגיצנ לש םתארשהב
ם ידיקפ לש םתודגנתה ללגב םתומלשב ומשגוה אל (6, 15, 28 םיפיעס) םיחרזאה
ם יטדנמה־תדעו םעטמ הנשמ־תדעו .(אמלוע) םיימלסומ תד־ישנאו םיריכב םיירוס
ר יעהל תרעטצמ הדעווה" :הלש ח״ודב העבק 1934־ב אשונה תא הקדבש תדמתמה
ם יתעל ןיידע תלקתנ ,קוחה ינפב ןויווש תעבוקה ,תירוסה הקוחתה תלחה יכ
ע ברא רובעכ 8."םיימוקמה תונוטלשה דצמ תונלבוס לש חור רדעיה ללגב םילושכמב
י טפשמ יוטיב ןתנש 1936־מ ישיאה דמעמה קוח אמלועה ץחלב לטוב ,1938־ב ,םינש
7.תדהו ןופצמה שפוח רבדב תירוסה הקוחתה תונורקעל

ם ירושק ויה תירוס תיטילופ הליהק תמקה לש ךילהתה בוכיעל ושעש םירחא םימרוג
. תטלשה תימוקמה תילעה ישנא ברקב תושדח תועפשהב וא תויתרוסמ תויטנב
; (בלח לומ קשמד) תוימוקמה־תוירוזאה תומגמה ,תישאר ,תוקזח ויה הלא םיגוחב
. תונכש תויברע תונידממ תועפשה :תישילשו ;תויברע־ןפה תויצטניירואה ,תינש
ל וגד ימואל־ירוס גיהנמ וא קזח ימוקמ־ירוס זכרמ רסוחמ הבר הדימב ועבנ ולא לכ
, לשמל ,ויהש ומכ—היסולכואה לש תוהדזהו תודחא ,תוכמס לש דקומ שמשל לכויש
.דאדגבב הכולמה־תיבו לצייפ וליפא וא ,םירצמב סאחנו לול׳עז
ה גהנה .םיירוס־ללכ אלו םיירוזא העפשהו דמעמ ילעב םישיא ונמנ הלתכה תגהנה לע
ם לוא ;ומוציעב םיתפרצב קבאמה היה דוע לכ יראדילוסו דכולמ ףוגכ העיפוה וז
־ םיישיא םיווק יפ־לע לצפתהל ויגיהנמו שוגה ולחה תפרצ םע 1936־םכסה רחאל
י מואלה גיהנמה .תונכש תונידמ יפלכ תויטנ וליגו םיימוקמ־םיירוזאו םייתחפשמ
" תיטוירטפה תיזח״ה תגלפמ תא 1937־ב םיקה ,לשמל ,רדנבהש־לא ןאמחר־לא דבע
י מסק־לא םזאנ—בלחב הלתכה ףינס לש םיריעצ םיגיהנמ .תוימשאה־ורפ תויטנ הליגו
התיהש תיבלחה "םעה־תגלפמ" תא 40־ה תונש ףוסב ומיקה—אי׳חיכ לא ידשורו
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 ־לא ירפוש לש ותגהנה תחת הראשנ הלתכה תרתי .תיקאריע היצטניירוא תלעב
.םירצמ רבעל הלזפו ,"תימואלה הגלפמ״ל המש תא התניש ,ילתוק
 ךשמ המצע איה השמיש ,תונוש תויברע תונידמ יפלכ תויטנ ולגנ הירוס ךותבש םע
 רהסה" תינבת :ןוגכ היתונכש לש דוחיא וא חופיס תוינכתל אשונ תונוש תופוקת
.40־ה תונש תישארב הללאדבע לש "הבר־הירוס" תינכתו דיעס ירונ לש "הרופה
 השעמל וז התיה 1946־ב תיאמצע הקילבופיר הירוס התשענ רשאכש אופא המית ןיא
 תונויסנה .תדכולמ הרבח אללו תשבוגמ תיטילופ הליהק אלל תינוביר תיטילופ תרגסמ
 האמכ ךשמב תיתרבח־תיטילופה תוחתפתהה וליאו םישואב ושע תירוס תושי םיקהל
 םיידמעמו םיירוזא ,םייתדעה םידוגינלו לוציפל הכורא ולעה אל היצזינרדומה תונש
.היסולכואה ברקבש
 לכונ תירוסה תילעה לש םג ומכ היסולכואה לש ינגורטהה יפואל תיקלח המגדה
 דחא ,הלאחפ ביבח ראתמ ךכ .1947־ב ירוסה טנמלרפה ירבח לש רואיתמ קיפהל
 לש רורצ אלא האור יניאו יביבס ןנובתמ ינא" :ויתימע תא ,טנמלרפה ירבחמ
 םהב ויה ...ןורקע םושל םיפתוש םניאש ,םתוא דחאמה רבד ןיאש םישנא ...םידוגינ
 ורבידש ויהו תינמרא וא תידרוכ קר ורבידש ויה ,םילוגד טע ישנא םהב ויהו ,םירוב
8."הייפכ םתצקו שוברת ושבח םתצק ,תיכרות קר

ו
 לש הדוחיאו יתפרצה טדנמה םויס םע ורצונ תירוס תושי תמקהל םייסיסבה םיאנתה
 תכיפהל ךרדבש םימוצעה םילושכמה לע רבגתהל ידכ ךא ,תינוביר הביטחכ הירוס
 הכורא הפוקתל הירוס התיה הקוקז תחא תיטילופ הליהקל תלצופמה היסולכואה
 ׳תעבה תכיפהל דעו 1946־מ ,םלוא .הביקע תוינידמ לעבו ביצי ,קזח ןוטלש לש
 ,ילכשש בידא תפוקת :ולאכ תורצק תופוקת יתש קר הירוס העדי 1963 סרמב
 דוסיי תארקל םיבושח םידעצ ושעג ןכא הלא ןמז־יקרפב .םירצמ םע דוחיאה תפוקתו
 תוביציה־תורסח םייניבה־תופוקתב גוסנו רפוה הז ךילהת םלוא ,הירוסב השדח הרבה
 רטשמ לש ונוניכ םע קר .העובקו הדיחא היצטניירוא היה רסח ומצע אוה ףאו
 תרמצב םיקבאמה ףרח ,הירוס התכז ,התואמצע זאמ הנושארלו ,1963־ב ׳תעבה
 זאמ ,תיתטיש לעפ ׳תעבה רטשמ .תוביקעו המצע ,תוביצי לש הדימל ,רטשמה
 םהיגשיה לוצינ ידכ ךות תאזו ,תירוסה הליהקה שוביג לש ךילהתה תרבגהל ,ותמקה
.םינוש םימוחתב םימדוק םירטשמ לש
 ימימ ורבעש םינש רשעמ תוחפ ךותב יכ הדבועה תטלוב ןוטלשה־יסחי םוחתב
 תודוסיה תא עקעקל הירוסב ןוטלשה חילצה םירצמ םע דוחיאה תפוקת דעו ילכשש
 םוחתב .קשמדב קזח יזוכיר לשמימ םיקהלו הירפירפהו רהה ירוזאב םיילגופירטנצה
 הימונוטואה המצמוצו םירחבנה־תיבל יתדעה גוצייה תטיש הלטוב תודעה ןיב םיסחיה
 ־לדג קלח לוטיל ולחה ולא תודע ינב .םיטועימה תודע לש תיכוניחהו תיטפשמה
 העייס םהינימל תרושקתהו רשקה יעצמא לש םתובחרתה םג ;םיינידמה םייחב ךלוהו
רשא ,ריעצה רודה יבגל רבדה ךכ דחוימב .תונוש תודע יאצוי ןיב תובבל־בוריקל
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.דיחא ימואל ךוניח לודגה ובורב לבקל לחה הנושארל
 תובחרתהל םינושה היגרדל יתכלממה ךוניחה תכרעמ התכז ,טדנמה םות זאמ ,ןכא
 הדירי הלח תיתכלממה ךוניחה־תשר לש התובחרתה םע דבב־דב .רתויב םשור־תבר
 תאז םע 9.(םייתדעה) םייטרפהו םירזה רפסה־יתב לש םרפסמבו םזוחאב הלולת
 ורקענ ,דחא דצמ :רפסה־יתב לש םידומילה־תיגכתב תידוסי הרומת םג ,ןבומכ ,הלח
 הירוטסיהה ,ןושלה—הב ושגדוהו וחתופ-ינש דצמו ,הנושלו תפרצ תוברת הנממ

.תויברעה תוברתהו
 םוצמיצל התשע םינורחאה םירושעה ינשב הירוס תא הדקפש תערכמ הרומת דוע
 הנושארל ,הירוס העדי הלא םינש ךשמ .םינושה תודמעמה ןיב ילכלכה־יתרבחה רעפה
 תויעקרקה תומרוסירה .שממ לש תיגידמ־תיתרבח הכפהמ ,הלש תינרדומה הירוטסיהב
 -הנוילעה תיתרוסמה הבכשה לש ילכלכה סיסבה תא וסרה תונושה תויקשמהו

 החוכ םג .יתרבחה הדמעמ תא ורעריעו-סילודג םיניישעתו םירחוס ,תוזוהא־ילעב
 בקע ןכו תוקיתווה תוגלפמה רוזיפ בקע לילכ טטומתה וז הבכש לש ירוביצה־ינידמה
 ןה הירוסמ המלענ וז הבכש .םייתרוסמ םייטילופ םיגיהנמ לש םתולג וא םרסאמ
.תינידמ תילעכ ןה טילש דמעמכ
 ,םיריעצ םיאקיטילופו אבצ־יגיצק הנומה השדח תינידמ תיליע המק וז לש המוקמ לע
 ךרדה םג הללסנ .תוינרדומ־תוילקידאר תוגלפמ ירבחו םירפכו הדש־ירע יאצוי םבורב
 .היצנגילטניא ישנאו םיריכש ,םילעופ ,םירכיא—תויממעה תובכשה לש ןתיילעל

 תילעה רוד ימי הז רשא השדח תירוס תינידמ הליהקל סיסבה ןה ולא תובכש
.הבצעל הסנמ תטלשה

ז
 תינויער םיעד־תומימת תינידמה היסולכואב ןיא תואמצעה רודב םג ךכ רבעבכ םלוא
 בוש ובסנ תוירקיעה תקולחמה תודוקנ .השדחה הליהקה לש היפאל רשאב המלש
 הקיזהו הרבחה לש יתוברתה־ימואלה ןויבצה ,יברעה דוחיאהו הירוס םיאשונה לע

, 50־ה תונש תישארב .תילכלכ־ויצוסה המרופירה תלאש ןכו ,הירוסב הנידמו תד ןיב
 יצמ :ריעצה רודב העפשהה לע תויזכרמ תוסיפת יתש ורחתה בוש ,30־ה תונשבכ
 ־הגלפמה ישנא בוש ואשנ התואש ,תיאמצעו תינוליח תירוס תושי לש הסיפתה ,דחא
 תוימואל לשו תללוכ תיברע תודחא לש הסיפתה ,ינש דצמ ;תימואלה־תירוסה
 •׳תעבה תגלפמ לש העצמ דוסיב תחנומ התיהש ,תימלסומ הקיז הלוטנ הניאש תיברע
.תירוסה הרבחב המרופירב ךרוצה לע ,רתוי וא תוחפ ,ומיכסה ולא תוגלפמ יתש
 עצמאמ לחה רקיעב ,הריעצה היצנגילטניאב הזיחא הל התנקש תישילש הסיפת

 תירוס תושיב הדדיצש ,תירוסה תיטסינומוקה הגלפמה לש וז התיה ,50־ה תונש
.הרבחב תיטסילאיצוס הכפהמב הלגדו תינוליחו תדרפנ
 תירוסב השדח תינידמ הליהק שבגל הסינש ןושארה ירוסה טילשה ,ילבשש בידא
 אוה .תימואלה־תירוסה הגלפמה תונויערמ תרכינ הדימב הארנכ עפשוה ,תיאמצעה
,תיטסילאיצוסה־תיברעה הגלפמה גיהנמ ,ינארוח םרכא תעפשהל םג ןותנ היה
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 טקנ יברעה םלועהו הירוס לש היגוסב ,לשמל ,ךכ .׳תעבה םע הגזמתה 1953 ףוסבש
 תשגדהלו הירוס לש התואמצע רוציבל לעפ אוה :תירוסה הגלפמה וק תא ילפשש
 הייפא תא ילכשש טילבה תאז םע דבב־דב םלוא ,יברעה םלועב דחוימה המוקמ
 תוימואלה תוגלפמה ברקב וחוורש תומגמל המודב—הנידמה לש ימלסומהו יברעה
 בורעיש לש תיצולחו תצרמנ תוינידמ טקנ ילפשש .׳תעבב םיגוח לצאו תויתרוסמה

 םיטועימ תודע המכב תושק העגפש תוינידמ ,םיירוביצה םייחהו תיכוניחה תכרעמה
ה ללכ 1950־מ תירוסה הקוחתה תטויט ,לשמל .םיטלוב םיימלסומ םינממסב הנייטצהו
 הנידמה ,םאלסאה תדל ךייתשמ הירוסב היסולכואה בורו תויה" :אבה טפשמה תא
 םירצונ םיגוח דצמ ץחל תובקעב קר ."ולש םילאידיאבו םאלסאב התוקבד לע הזירכמ
 ריהצמה ףיעסה עיפוה הקוחה לש יפוסה חסונבו ,הרשפ הגשוה םיילרביל םימלסומו
.הנידמה אישנ לש ותד אוה םאלסאה יכ
 הגלפמה לש ,׳תעבה לש תויגולואידיאה ןיב קבאמה ךשמנ ילכשש לש וקוליס רחאל
 םגו הריעצה היצנגילטניאה יגוחב העפשה לע םיטסינומוקה לשו תימואלה־תירוסה
 בושח ןוחצנ הלחנש ,׳תעבה תגלפמ .תיאבצה הנוצקה—הירוסב שדחה חוכה־דקומב
 הגלפמה ,תישארה התבירי לע רובגל 1955־ב החילצה ,1954־ב טנמלרפל תוריחבב
 ־לא ןאנדע י׳תעבה ןיצקה .אבצב חתפמ־תורשמ לע תודדומתהב ,תימואלה־תירוסה
 היהש ,דיד׳ג ןאס׳ע יואלעה ןיצקה לש ותקחרה ידיל איבה ,ל״כטמרה־ןגס ,יפלאמ
 הגלפמה רבח ידיב יפלאמ־לא חצרנש רחאלו ;אבצב תירוסה הגלפמה יגיהנממ
 לא האצוה הגלפמה .ול הצוחמו אבצב הגלפמה ירבח לע לודג דוצמ ךרענ תירוסה
.וחכשנ אל היתונויער םלוא ,הירוסב לועפמ הלדח טעמכו קוחל ץוחמ
 ,תיטסינומוקה הגלפמה ,הינשה התבירי םע ׳תעבה הקבאנ ,1958—1957־ב ,אבה בלשב
 הגלפמה דהוא ,לשמל) הריעצה הנוצקבו היצנגילטניאב הבר העפשה הל התנקש
 המגמה החילצה םעפה םג .(הירוס אבצ לש ל״כטמר 1957־ב הנומ ירזב־לא ףיפע
 תוימואלה תוגלפמה תרזעב :תינלדבה־תירוסה המגמה לע רובגל תיברע־ןפה
 האצוה תיטסינומוקה הגלפמה .םירצמ םע דוחיאל הירוס תא ׳תעבה ךילוה תוקיתווה
 ,הלא תונויערמ המכ .וחכשנ אל הלש היתונויער םג םלוא ,הפדרנו קוחל ץוחמ לא
 םע דוחיאה תפוקתב וצמוא ,תירוסה־תימואלה הגלפמה לש היתונויערמ םידחא ומכ
 ןיב טלובה ;םיריעצ םיניצקו םיאקיטילופ לש ברו ךלוה רפסמ ידי־לע םירצמ
 ,עודיכ ,השענש ,(דיד׳ג ןאס׳ע לש ויחא) דיד׳ג חאלצ לרנגה ויה וללה םיניצקה
 טילש לכמ רתוי ילואו 60־ה תונש לש הינשה תיצחמב הירוס טילשו ׳תעבה גיהנמ
.הירוס לש תינידמה הליהקה בוציעל השע ול םדקש

ח
 ־תימואלה הגלפמה לש תוסיפתה ןמ ,הארנכ ,דיד׳ג חאלצ עפשוה ,ילכששל המודכ
 המכ םג יאדוו ,דיד׳ג עפשוה ,ילכששל דוגינב םלוא .תחאכ ׳תעבה־תגלפמו תירוסה
 .תיטסיסקראמה וא תיטסינומוקה םלועה־תסיפתמ םג ,ומע ןוטלשה תרמצב ויתימעמ
םימוחת המכבש שדח וק ׳תעבה רטשמ טקנ הירוס תודלותב הנושארל יכ הארנ ,ןכאו
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 לש המלוע־תפקשהלו תימואלה־תירוסה הגלפמה לש הסיפתל רתוי בורק אוה
 הז שדח וק .הקיתווה ׳תעבה תגלפמ לש היתונויערל רשאמ תיטסינומוקה הגלפמה
 ;רטשמה ישאר לש תויגולואידיאה־תוינידמה תודמעה תא םאתש םושמ קר אל טקננ
 בתכוהו רטשמה ישאר לש םיינוטלשה םיסרטניאה ללגב םג םשגוה הבר הדימב
.יואלעה־יתדעהו ירפכה־ידמעמה םאצומ ידי־לע
 םזילאיצוסה תא השריפש ,הקיתווה ׳תעבה־תגלפמ תמועל יכ ןייצל שי ,תישאר
 המודב) ןותמ יפוא ול הנתנו תיברע תוימואלו םזיטאטא ,ילאיצוס קדצ לש םיחנומב
 ־םייעדמ םיחנומב םזילאיצוסה תא דיד׳ג לש ׳תעבה רטשמ האר ,(ילכשש רטשמל
0 1.רוצייה יעצמא לע םעה תולעבו "םילמעה תודמעמה" קבאמ לש םייטסיסקראמ

 דמעמה לעו היצנגילטניאה לע רקיעב ונעשנש ,ילכששו ׳תעבה תגלפמל דוגינב ,ןכאו
 תא ףידעמו הלא םיגוחמ גייתסמ שדחה ׳תעבה רטשמ ירה ,שדחה ינוריעה ינוניבה
 רטשמה ישאר בור םיכייתשמ םהילאש ,םיחאלפה רקיעבו ,"םילמעה תודמעמה"
.םמצע
 םיעפשומ ׳תעבה רטשמ לש וישאר ויה תרחא הבושח תינויער ■תינידמ המגמב םג
 רתוי םיטסינומוקלו תימואלה־תירוסה הגלפמל םיבורקו יואלעה־יתדעה םאצוממ
 הנידמה לש ירוסה־ילאירוטירטה הדוחיי תפדעהל איה הנווכה .קיתווה ׳תעבל רשאמ
 ,הרואכל .׳תעבה לשו תימואלה העונתה לש תיתרוסמה תיברע־ןפה המגמה ינפ־לע
 ןמ קלח אוה ירוסה ץראה־לבח יכ ריהצמו תיברע־לכ תודחאב ׳תעבה רטשמ לגוד
 ,השעמל .תיברעה המואה ןמ קלח אוה ירוסה לבחב יברעה םעה יכו תיברעה תדלומה
 ידכ דע םיתעל ,תיברע־ןיבה תוינידמב רתויב יאמצע וק ומוק זאמ הז רטשמ טקונ
 תונידמה רתימ הירוס לש הדודיבב תונכתסהו םירצמ לש התוגיהנמ דגנ הסרתה
 ■ינידמה הרטשמ בוציע תא רטשמה ישאר ופידעה ,ונמזב ילפשש ומכ .תויברעה
 הדוחיי תא ושיגדה םה .הווקמה תיברעה תודחאה תגשה לע הירוס לש יתרבחה
.תויברעה תונידמה ראשמ רתוי תינכפהמו תמדקתמ הנידמכ
 תופקשהה תא דיד׳ג לש ורטשמ ול ץמיא הנידמו תד יסחי לש תיטירקה הלאשב ףא
 ׳תעבה תגלפמ לש ולא תא אלו םיטסינומוקה לשו םיימואלה־םירוסה לש תוינוליחה
 ־תכרעמ בורעיש לש הפיקת תוינידמ דיד׳ג לש ורטשמ טקנש ףא ,םנמאו .הקיתווה
 ירה ,רתוי ףאו םירצמ םע דוחיאהו ילפשש תופוקתב ומכ םיירוביצה םייחהו ךוניחה
 ומ תדהו תואברעה ןמ םאלסאה תדרפהל הז רטשמ לעפ הירוס תודלותב הנושארל
.הנידמה
 לכב רתויב תזעונהו תיצולחה ילוא התיהש ,דיד׳ג רטשמ לש תינוליחה המגמה
 ישאר לש יתדעה םאצוממ םג ןבומכ העבנ ,רוזיאב "םימדקתמה" םיברעה םירטשמה
 ויבו םניב לדבהה לע עיבצמה יתדה־יתתיכה םרוגה תא שטשטל םתייטנמו רטשמה
 תינוסה בורה־תדעב ןה העגפש ,וז תוינידמ .תיגוסה־תימלסומה בורה־תייסולכוא
ת טמשהב 1969־מ תירוסה הקוחתב ילמרופ יוטיב הלביק ,תוירצונה תודעב ןהו

 עיפוה הז ףיעס .םאלסאה תד איה הקילבופרה אישנ לש ותד יכ עבוקה ףיעסה
וא ,תדחואמה־תיברעה־הקילבופירה תקוחתמ רדענ ,1950־ו 1930 לש תוקוחתב
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, 1969 יאממ הירוס תקוחתב םלוא .1964־מ הירוס לש תינמזה הקוחתב עיפוהו רזה
 :רומאל ימתסה טפשמה רתונו ירמגל הז ףיעס טמשוה ,דיד׳ג לש ורטשמ תחת
969 1 תקוחת ןיב רחא לדבה .״הקיקחל ישאר רוקמ איה תימלסומה טפשמה־תמכח"
 ירבח לשו הנידמה אישנ לש העובשה חסונב אוה 1964־ו 1950 לש תוקוחתהו

 ןוטלשה דסומ״כ רדגומה (1964 תקוחת יפ־לע ,״תימואלה הצעומה״ וא) םעה־תצעומ
950 1 לש תוקוחתב ״רבפא הללאב עבשנ ינא״ חסונה תמועל .״הנידמב ןוילעה
 םיפיעס) "יתנומאבו ידובכב עבשנ ינא" חסונה 1969 תקוחתב עיפומ ,1964־ו

11.)60 ,52

ט
 היהתש השדח תינידמ הליהק הירוסב שבגל ףאש דיד׳ג לש ורטשמ יב רבדה הארנ
 תודוסיה לכמ .תוינוליחו םזילאיצוס ,תוירוס ,תואברע :דוסי־ינבא עברא לע תססובמ
 תלחנ םהש יפל ,רתויב םיקצומה ילוא םה תיברעה תוימואלהו תוברתה יכרע וללה
 םיגוחו םינמראה תא ,הריז׳גבש םידרוכה תא איצוהל ,היסולכואה לש הבור־בור
 ־וטירטה תוהזה שגר אוה היסולכואה בורל ףסונ ףתושמ־הנכמ .םיילותאק םירצונ
 ,הירוס לש תינידמה תרגסמב תווצ-ייח לש לגרהה ןמ עבונה ,תירוסה־תילאיר
 אלל בחרתה ,׳תעבה רטשמו ילכשש ידי־לע חפוטש ,הז שגר .תורוד ינשכ הז תמייקה
 דבע לש ותומ תובקעבו ,םירצמ םע דוחיאה לש ונולשכמ האצותכ םג קזחתהו קפס
.רצאנ ־לא
 —דיד׳ג לש תירוסה הליהקה ןויערב םייוצמ ויהש םירחאה תודוסיה ינש ,תאז תמועל
 םיגוש םיגוחב רטשמה דגנ הסיסתל רוקמ ויה—תוינוליח רקיעבו ,םזילאיצוס
.תירוסה תושיה שוביגל לושכמו היסולכואב
 —םייתרוסמה םיינוריעה םייניבה־תודמעמ ןיב םינטק אל םיגוח יכ ,לשמל ,עודי
 ייח לש ינוליחה־יטסילאיצוסה יפואה תא םיניוע—שדוק ־ילכו םירחוס ,הכאלמ־ילעב
 תובכשמ קלח םהב האר אוהש ףא דיד׳ג לש ורטשמל ודגנתה וללה .הלכלכהו הרבחה
 םינוונח ,הכאלמ־ילעב לש םייעוצקמ םינוגראב ומעטמ ונגרוא ףא םקלח ;םילמעה
.תיטרפ תילכלכ תוליעפב עירפמ ןיאב ךישמהל ושרוה םקלחו ב״ויכו
 ־ירשק לש תכרעמל רתוי הבורק הלא םיגוח לש תיתרבחה־תינויערה םתוהדזה
 םירושק םתצק .ןשיה רטשמה לש םיינרמשהו םייסקודותרואה־םימלסומה תונמאנה
 ,ועפשוה םהמ םיבר ;הקיתווה תינידמה תילעל הקיטילופ וא הלכלכ ,הרבח־ירשק ויה
."םימלסומה םיחאה״ו אמלועה ידי־לע ,םיעפשומ םדועו
 הירוסב תונוש םירעב וכרענ ,ןוטלשל ׳תעבה תיילע רחאל ,67—1964 םינשב ,ןכאו
 תינוליחה תוינידמה דגנ םיימלסומ שדוק־ילכו םירחוס לש תולודג תותיבשו תונגפה
 ־רסח" ׳תעבה דגנ תואירק ועמשנ אמלוע ידי־לע ונגרואש תונגפהב .רטשמה לש
 ןמ המכב ." ׳תעב וא—םאלסא .וא ,רבכא הללא" :ןוגכ תומסיס ועמשוהו ״םיהולאה
 הנוהכה ישאר םג ליעפ קלח ולטנ םיימלסומה םיגוחה לש תואחמה וא תונגפהה
תמאלהב ואטבתהש ,רטשמה לש תוירצונ־יטנאה תויטנה דגנ וחמ םה .תירצונה
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 לש םיימינפה םיניינעב תוברעתהב ןכו תדה ידומיל םוצמיצבו יתדעה ךוניחה

12.תודעה

 תודלותב םידקת־תרסח המגמ לש התוחתפתה לע עיבצהל ידכ ןהב היה ולא תועפות
 דגנ םיירצונו םיימלסומ תד־יגוח ןיב הלועפ־ףותיש :איהו ,תינרדומה הירוס
 םג המוד המגמב ןיחבהל ילוא היה רשפא .דיד׳ג רטשמ לש תינוליחה תוינידמה
 תינידמה תילעה יגוחל קר הנווכה ןיא .םירחא םיגוחמ םירצונו םימלסומ לצא
 ,רטשמה לש תומרופירה ןמ השק ועגפנש ,תוימואלה תוגלפמה תוגיהנמלו הקיתווה
 היצנגילטניא—שדחה ינוריעה ינוניבה דמעמה יגוחמ םירצונו םימלסומל םג אלא
 ,םישדחה םיטילשה ידי־לע םייטילופה םייחה יזכרממ וקחדנש-הריעז תונגרובו

.םירפכהו הדשה־ירע יאצוי
 ,דחאכ םיירפכו םיינוריע—תירוסה היסולכואב םיבחרנ םיגוחש הרבס שי ,ןכ לע רתי

 רבד דגנ םעזו תורירמ תושגר םישח—םירחאו םיזורד םג ,םירצונ םג ,םיגוס םג
 הנידמב ןוטלשה תודסומ לע תיואלעה הדעה ינב לש תוטלתשה תניחבב םהל הארנה
 ,הלא םיגוח תעדל ,רתויב תטלוב .םהיתודמעמ תודעה רתי ינב לש םלושינ בגא
 דיד׳ג חאלצ היה הל ,אבצב םיואלע לש ("יפיאט ליתכת") תיתדעה תוצבקתהה

.רקיעב יארחא

 הלע רשאכ דסא ׳טפאח לרנגל ויה םיריהנ דיד׳ג לש ורטשמ תונורסחש קפס ןיא
 דחא .דיד׳ג חאלצ ותדע־ןב תא חידהש רחאל ,1970 רבמבונב הירוסב ןוטלשל
 רטשמה לש ותדמעב יוניש לע עיבצה םינפ־יניינעב דסא טקנש םינושארה םידעצה
 יפ־לע הירוס אישנ רחבנ ומצע דסא יכ ףא .הירוסב םאלסאה לש ומוקמ יפלכ
 ־לכב ,הנידמה אישנל רשקב ״ימלסומה ףיעסה״ טמשוה הנממש תנקותמה הקוחתה
 ןויארב ."רבכא הללא״ב אישנה תעובש לש יתרוסמה חסונה תא הקוחתל ריזחה תאז
 ;קדצו הבהא לש תד םאלסאב האורו הללאב ןימאמ אוהש דסא ןייצ ינונבל ןותעל
 ־הילע) ׳גחה תווצמ תא םימיה דחאב םייקל הווקמו תדה תווצמ לע רמוש אוה יכו
 ןמ התטסש םיואלעה תכ ןב) הירוס אישנ ףתתשה ןכא תונוש תויונמדזהב 13.(לגרל
 תימלסומה תדה ימכח יפלכ סויפ לש תווחמ השעו םידגסמב תוליפתב (םאלסאה
 ,ןוטלשל ותולע זאמ ,םידעצ דסא טקנ ךכל ליבקמב .םיינרמש־םימלסומ םיגוח ראשו
 "שפוח רתי קינעהו תיטסיסקראמה־תיטסילאיצוסה תילכלכה תוינידמה ךוכירל
 םיניישעתו םירחוס לש םייניבה־תובכש תא סייפל המגמב תיטרפה המזיל הלועפ

14.םינטק

 -דיד׳ג רטשמ לש תויראלופופ־אלה דוסיה־תוסיפתמ םיתש יונישל לעפש ךות
 תורחאה דוסיה־תוסיפת יתשמ דסא זז אל—יטסיסקראמה םזילאיצוסהו תוינוליחה
 לש ותשיג הלא םיאשונב םג .תוידוסהו תואברעה רמולכ ,שדחה ׳תעבה רטשמ לש
 אל ןוטלשל הלע זאמ .ומדוק לשמ רתוי השימגו תיטמגארפ שדחה ירוסה טילשה
לש ותמשגהל ישעמ דעצ השע ףאו תיברעה תודחאה ןויער תא ללהלמ דסא לדח
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 תוקילבופירה תייצרדפ תא ,בולו םירצמ םע דחי ,1971 לירפאב םיקה רשאב ,הז ןויער
 תיברע־ןיב תוינידמ תטיקנב הירוס אישנ ךישמה תאז םע דבב־דב םלוא .תויברעה
 ־יתלב" תויברע תונידמל הירוס לש הירשק קוזיח ידכ ךות ,תנזואמו תיאמצע
 םלועב וצרא לש הדוחיי תא שיגדמ ודועב .ןונבלו ןדרי ,הידועס ומכ "תומדקתמ
 םיקה וז הלועפ תרגסמבו ;הירוסב תימואלה תודחאה שוביגל םג דסא לעופ ,יברעה
 ,(הימדקת־לא הינטו־לא ההב׳ג־לא) "תמדקתמה תימואלה תיזחה" תא הנורחאל
 תגלפמ ידי־לע תגהנומו תויטסילאיצוסו תוימואל תוצובקו תוגלפמ הכותב תדגאמה

".׳תעבה

אי
 ־תואמ הזמ הנושארל ,הירוסב םקוה ןורחאה רודה ךשמ יכ רמול רשפא םוכיסל
 תוימונוטואהו תוילגופירטנצה תויטנה לע רבגתהל חילצהש קזח ינוטלש זכרמ ,םינש
 .היסולכואה לכ לע תורמ לש הבר הדימ גישהל םגו תונוש תויתרבח תוצובק לש
 םיכרעל תונמאנה הקזוח ,תודמעמה־ןיב רעפה םצמוצו ירוזאניבה לוציפה לטוב
 ברקב תירוסה תילאירוטירטה תוהדזהה תשוחת הרבגו םייברע םיימואל ־םייתוברת
 ןורחאה רושעב ילכלכה חותיפה תפונתו תינידמה־תיתרבחה הכפהמה .םיבשותה
 םיחאל׳פה ,תויממעה תובכשה לש ילכלכ־יתרבח םודיקל תרכינ הדימב ומרת
 ןיערג ,תשבוגמ הרבחל ילאיצנטופ סיסבל ,םיליכשמה דצל ,םתוא וכפהו ,םילעופהו
.תירוס תינידמ הליהקל
 םילושכמ העורזו הכורא הדוע תחא הרבחל הירוסב היסולכואה שוביגל ךרדה ,םלוא
 וא טבשה ,תבחרומה החפשמה לש תויתרוסמה תויתרבחה תורגסמה ןיידע .םיבר
 דוכילל תועירפמו תינוריעהו תירפכה היסולכואה ןמ רכינ קלחב תוקזח הדעה
 ;תודמעמה ןיב םידוגינב ןידה אוהו ,ריעל רפכה ןיב םידוגינה ומלענ אל .הרבחה
 חופיקו תורירמ תושגרב ןיחבהל רשפא םייתרוסמה־םיינוריעה םייניבה־תודמעמב
 תיתדעה תויראדילוסה :ןכ לע רתי .םילעופו םיחאל׳פ לש תוכומנה תובכשה יפלכ
 ,םירצונ לש תורכינ תוצובק ברקב ופרחוה אלא ושלחנ אל תודעה ןיב בוטיקהו
 ,םישגרומ תיאמצעה הירוס המק זאמ הנושארל .םינוס־םימלסומ רקיעבו ,םיזורד
 תיתד האחמ לש שגרו תיתדע תויראדילוס ינוסה־ימלסומה בורה יגוחב םג ,הארנכ
.הנידמב חוכה־יזכרמ לע יואלעה־יתדעה דוסיה תוטלתשה חכונ
 קוליסל הדמתהב ,דסא־לא ׳טפאח ,הירוס לש שדחה האישנ לעופ ,רומאכ ,םייתנש הז

 הרבח תמקה לש ךילהתה זוריזלו היסולכואב םישדחהו םינשיה םיחתמהו םידוגינה
 ,יואלעה יתדעה ואצומ ףא לע .תירוסה־תיברעה תושיה ןויער ביבס תדכולמ ,השדח
 םע תומיעה ;וז תירוטסיה המישמ תמשגהל תושורדה תולוגסב הירוס אישנ דיוצמ
.ותכאלמב דסאל ,הארנכ ,םיעייסמ םורדמ הירוס לש הנוחטב לע םויאהו לארשי
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 תלבק םשל רוביח ,1918—1929 תיאנימםלפה־תיברעה תימואלה העונתה תחימצ ,תרופ עשוהי2

.רגו 26 ע״ע ,1970 ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל־רוטקוד ראות
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