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ן ורחא רוד עווגל םת ןאכ ...ידוהיה םעה
. "הלואגל ןושאר רוד דלונ ןאכו ,דובעישל
 רטעל האי ויידעש םירבדה גוסמ הלא ירה
מדזהב ,ץוביק לש לכוא־רדח (!ילוא) םהב
־ אלש םיארנ םה לבא ,המיאתמ תיגיגח תונ
, יושעה םובלא תרגסמב םניינעל־אלו םמוקמב
ת חטובו תיניצר ,תיעוצקמ דיב ,לכה־ךסב
ו תלאשמ יתוא תממוקמ ןכ ומכ .ךכ־לכ
, ןולא הירזע לש "תיטנסרטניא״הו הדוסחה
ה חיתפה־ירבד םויסב ,עבטה־תנגה שיא
ל כל תורשפאה ראשית דימת״ש קר אל—ולש
 אלא ויפונמ םשרתהלו יאה־יצחל אובל "םדא
ל לגב ,ולש תוינושארה עגפית אל״ש םג
־ גומא ."םדא־ינב לש םיפלוחו םיירקמ םיכרצ
 אל םימי־ךרואלש איה ,תוחפל ,ונא־ונת
ל ארשי לש הלעתה־לובגבו יניסב םולש ןופי
־ יגב םיפלא־תואמ תוחפל יאב ובשיי אל םא
. "םיפלוחהו םיירקמה" םהיכרצ לע ,םדא
ת חא עבט־תרומשכ יגיס תא רמשל שקבמה
ב טומ ,הדשה־תייחלו־םיהולאל־האלפנ ,הלודג
ק פס םהילע םגו .םירצמה ידיב ונריקפיש ול
.םלש בלב ךומסל לכוי םא
ה אלממ הזכ םובלא לש ותעפוה םא עדוי יניא
, יל ירב .ךכ תווקל שי .ישחומ "ךרוצ" הזיא
ו יאור בלב רוציל יושע אוהש ,םוקמ־לכמ
ת א ריכהלו תאצל ימינפ "ךרוצ" ויקיזחמו

א ל ןיידע םא .הנושארה תונמדזהב יאה־יצח
.ןכ תושעל ומידקה

.ח .מ

גוינאיסא־ורפאה העונתה
ה קירפאו ןוכיתה חרזמה רקחל חוליש־ןוכמ
ה תע םסריפ ביבא־לת תטיסרבינוא דילש
ת ויושעה תוירוקמ תויפרגונומ לש הרדס
־ יאה לש השדחה הירוטסיהה תנבהל םורתל
ה עונתה" לע ,ןהמ תחא .הווהב ויתויעבו רוז
ע ודיה ,יחמק דוד ר״ד רביח ,"תינאיסא־ורפאה
,ויחא םע םבתכש ,תילגנאב םימדוק םירפסמ
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י נש" ,"רתס־יכרד") יחמק ןו׳ג יאנותעה
י לבב ןד םע בתכש וא ,("העבגה ירבע
ם ג רוא ואר הלא לכ .("שאה תפוס")
.תירבעב
לע ,היתודלותבש ,תינאיסא־ורפאה העונתל
־ הרצק הירוטסיה ,הז רפס ןד התדיריו התיי
ם לועה" תוצרא וגישהשכ המק איה .סחיב
־ תמחלמ רחאל ןתואמצע תא "ישילשה
י רפ ,רבחמה תעדל ,.דתיהו ,הינשה םלועה
זמה ןיב "הרקה המחלמה״ו היצזינולוק־הדה
ד חאתהל ולכי ולא יתשל תודוה .ברעמהו חר
, תותד ,תופש ןהל רשא תוצרא תחא העונתב
־ ולחל םינוש ,םיסרטניא םג םיתעלו ,םיעזג
, המיאתמ תינמז הרוטקנוינוק התיה .םיט
ל ש םיפתושמ םיינמז םיסרטניא םג ילוא
ינולוקה תונידמה ןמ האלמ תואמצע תגשה
. ךכב יד היה אל םימי־ךרואל ךא—תוילא
ה ברה בר היה העונתה ירבח ןיב דירפמה
־ תונידמה לש םיסרטניאב ןה ,דחאמה ןמ
. היגיהנמ לש םהיתופקשהב ןה תורבחה
 הער הרקה המחלמה התיה ונ־ואל וא ורהנל
ו ליאו ,םלועה ןמ הריבעהל לדתשהל ךירצש
ה לעמה םרוג .דתיה הרוט וקס וא רצאנ יניעב
־ מית.ד חוכ תא ריבגמו םתובישחו םחוכ תא
ה עונתב ואר םיניסה .םהלש הטיחסהו ןור
ו לכוי ותועצמאבש רישכמ תינאיסא־ורפאה
י לוא ,ב״הראו מ״הרב ןיב הרשפה עונמל
י ברעמה םלועה דגנ המחלמ רחרחל ףא
ם תסטהב .מ״הרב תוברל ,"ןבלה" םלועהו

־ יס ,םולשב תווצה־םויק תא םיניסה וגיצה
ל ש תויומס תורוצ״כ ב״ויכו קשנה־קור
נולוקהו םזילאירפמיאה םע הלועפ־ףותיש
."ןשיהו שדחה םזילאי

וש םירבד אופא הלמיס "תוינאיסא־ורפא״ה
־ ורפאה תויראדילוסה .םינושה היפתושל םינ

ר שאמ המסיס לש רדגב רתוי התיה תינאיסא
ו ללה תונידמה תחא הקקדזהשכו ,תואיצמ
ת ומצעמה לצא רתוי הלבקל הלכי הרזעל
ך כ .תוינאיסא־ורפאה היתורבח לצא רשאמ
ו רהנ .יניס־ודוהה ךוסכיסב ,לשמל ,היה
ך א ,תימלוע תימואלניב תוינידמב קסע דוע
־ גועמ ,ידנאג הרידניא וא ירטסאש ,וישרוי
־ תולאש ןתואבו םינפ־תויעבב רתוי ויה םיניי
ודוה לש הנוחטבל םירשימב ועגנש ץוח



םירפס180

שענש) תיחרזמה לאגנב ,רימשק תלאש ןוגה
וקמ" ץוח־תויעכב .ןיס וא (שד־הלגנב הת
ר תוי הל רוזעל ט״הרב הלכי ולא "תוימ
ת וינידממ התנפש אלפיי אל ןכלו ,ב״הראמ
־ סמ םלשל הפיסוה הל ,תוהדזה־יא לש
ה גהנ ךכ .ט״הרב םע תורשקתה לא ,םייתפש
י טייבוס קשנב תניינועמ התיהש םירצמ םג
ה יזנודניא התנפ תאז תמועל .לארשי דגנ

ם ירשק ףלחו ,ברעמה לא ונראקוס רחאלש
.םיישעמ םיסרטניא ושגדוה םיינאיסא־ורפא
ה קוסע התיהש ,תינאיסא־ורפאה העונתה
ה ברה התנפתה אל ,ינידמה םוחתב רתויב
ה יסא תונידמ .הרבח וא הלכלכ תולאשל
ן הב לח אל ךא תואמצע וגישה הקירפאו

, ינועה ףקיהבו םייחה־תמרב ישממ יוניש
ידמ לש תירקיעה ןתייעב .ילוחהו תורעבה
, יתרבחו ילכלכ חותיפב ךרוצה איה ולא תונ
ה ליכי תינאיסא־ורפאה העונתה ןיא ךכב ךא
ת וצרא תוקוקז ךכב .הארנכ ,הברה ליעוהל
ופמה םלועה לש ותרזעל "ישילשה םלועה"
.הל הנקקדזת תובר םינש דועו ,חת
פלש רפסב תועיפומ ןתומכשו ולא תולאש
ם יכרדהו הרוצה לע תיתטיש ונל רסומה ,ונינ
־ ורפאה תועונתה וא העונתה וסינ ןהב
ב כעתמ רבחמה .ןמע דדומתהל תוינאיסא
־ נאבמ תוינאיסא־ורפאה תודיעווה לע דחוימב
וימה ןהיתויעבו ןהינויד ,ןעקר ,האלהו גנוד
ה ינאזנטו היזנודניא ,ודוה תויעב לע .תודח
ג יצמ אוה ןתואו ,רובידה תא דחימ אוה
ה יסאו הקירפא תוצראב ולא תויעבל המגודכ
.ןללכב
תכל םימואנ רפסל ושמיש םיירקיע תורוקמ
ה קירפאו היסא תוצרא יגיהנמ לש םיב
ת א ורציו תואמצעל םהיתוצרא תא וכילוהש
. תונושארה ןתואמצע תונשב ןהיניב םירשקה
ר מוח עפש וקפיס תוינאיסא־ורפאה תודיעווה
ו ל התיה .הבחרהב רבחמה שמתשה וב
ל ש בר רפסמב רקבל תונמדזה םג רבחמל
ם יבר םע חחושלו "ישילשה םלועה" תונידמ
ה עונתב בושח דיקפת ואלימש םישיאה ןמ
ו תואיקבו ,הז ישיא ןויסנ .תינאיסא־ורפאה
ם היתותוא ןאכ םינתונ ,אשונב רבחמה לש
.הבוטל
ת א םכסל לארשיב ןושאר ןויסנ אוה רפסה

 לכל הדבכנ המורתו בר רזע וב שיו ,אשונה
ה עונתה לש לודגה ךבסב אצמתהל הצריש ימ
ם דוע םמצע הישאר ףאש ,תינאיסא־ורפאה
.היתורטמו היכרד לע םיהות

.י .א

סנרול
־ לע הצפוהו החפוט "ברע־שיא סנרול" תדגא
י די־לע ,סאמות לוואל ,יאקירמא יאנותע ידי

ו א ,סביירגו 1שכ םייטירב תורפס־ישנא
( טראה לדיל) םייאבצ תועד יגוה ידי־לע
פהל םגש אלפיי אל .(לי׳צר׳צ) םיאנידמו
ה שקתה םנמאש ,הקווד ילגנא שיא םק הכיר
, הינטירבב רוקמב ורפס תא םסרפל הליחת
ל ש הלוסיח םע םילשהל החונ התיה אלש
 לש תובושחה תוילאירפמיאה תודגאה תחא
ס נרול" ורפסב ,ןוטגנידלוא דרא׳ציר .הרבע
אלמב חתפ ,1955־ב רואל אציש ,"ברע־שיא
ם נרול לש תישיאה ותומד לש הסירהה תכ
ק יזחה־הרחה .ןטלרשו יאמר ,ןרקשכ וגיצהו
י לטיינ םיליפ ,יטירב םירבחמ דמצ וירחא
 לש םיידוסה וייח" םרפסב ,ןוסמיס ןילוקו
 1969־ב רואל אציש ,"ברע שיא םנרול
.(ןוסלנ םמות תאצוה)
 הז ןינעלו) רייש םרמע לש "ירוקמ״ה ורפס
ר בד ףיסומ וניא (שרדינ דוע "תוירוקמ" לש
ת ילגנאב תמייקה תורפסה ןמ עודיה לע
" רבד" תאצוהב 1936־ב דוע אצי תירבעב)
ס נרול" ,סנרול לע ףסא לאכימ לש ורפס
ת א םכסמ והירה ,םצעב .("הדגאבו םייחב
 לע היצטניירוא ךותמ ,תועודיה תודבועה
ח רזמב םנרול תולילע לש יטילופה יפואה
י כ בטיה רבחמה עדויש ףא ךא .ןוכיתה
י בש םוקמב םייתסהל הכירצ הירוטסיהה
 םא םג) הזילאנאהו היגולוכיספה הליחתמ
* יגה תינרדומ היפארגוירוטסיה הלוכסא שי
ם יצמאמ עיקשמ אוה ,(ךכמ ךפיהה תא תסר
ת דחוימה תומדה יביכר תא ףושחל ןויסנב
י בגל .התלועפל םיישפנה םיעינמה תאו

— ובדמב דרמה / םנרול :רייש םרמע *
׳ אבש תאצוהו םילעופ תירפס ;וירחאלו
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