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שענש) תיחרזמה לאגנב ,רימשק תלאש ןוגכ
וקמ" ץוח־תויעבב .ןיס וא (שד־הלגנב הת
 רתוי הל רוזעל מ״הרב הלכי ולא "תוימ
 תוינידממ התנפש אלפיי אל ןכלו ,ב״הראמ
 ־סמ םלשל הפיסוה הל ,תוהדזה־יא לש
 הגהנ ךכ .מ״הרב םע תורשקתה לא ,םייתפש
 יטייבוס קשנב תניינועמ התיהש םירצמ םג
 היזנודניא התנפ תאז תמועל .לארשי דגנ

 םירשק ףלחו ,ברעמה לא ונראקוס רחאלש
.םיישעמ םיסרטניא ושגדוה םיינאיסא־ורפא
 הקוסע התיהש ,תינאיסא־ורפאה העונתה
 הברה התנפתה אל ,ינידמה םוחתב רתויב
 היסא תונידמ .הרבח וא הלכלכ תולאשל
 ןהב 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
 הליכי תינאיסא־ורפאה העונתה ןיא ךכב ךא
 תוצרא תוקוקז ךכב .הארנכ ,הברה ליעוהל
ופמה םלועה לש ותרזעל "ישילשה םלועה"
.הל הנקקדזת תובר םינש דועו ,חת
פלש רפסב תועיפומ ןתומכשו ולא תולאש
 םיכרדהו הרוצה לע תיתטיש וגל רסומה ,ונינ
 ־ורפאה תועונתה וא העונתה וסינ ןהב
 בכעתמ רבחמה .ןמע דדומתהל תוינאיסא
 ־נאבמ תוינאיסא־ורפאה תודיעווה לע דחוימב
וימה ןהיתויעבו ןהינויד ,ןעקר ,האלהו גנוד
 הינאזנטו היזנודניא ,ודוה תויעב לע .תודח
 גיצמ אוה ןתואו ,רובידה תא דחימ אוה
 היסאו הקירפא תוצראב ולא תויעבל המגודכ
.ןללכב
תכל םימואנ רפסל ושמיש םיירקיע תורוקמ
 הקירפאו היסא תוצרא יגיהנמ לש םיב
 תא ורציו תואמצעל םהיתוצרא תא וכילוהש
 .תונושארה ןתואמצע תונשב ןהיניב םירשקה
 רמוח עפש וקפיס תוינאיסא־ורפאה תודיעווה
 ול התיה .הבחרהב רבחמה שמתשה וב
 לש בר רפסמב רקבל תונמדזה םג רבחמל
 םיבר םע חחושלו "ישילשה םלועה" תונידמ
 העונתב בושח דיקפת ואלימש םישיאה ןמ
 ותואיקבו ,הז ישיא ןויסנ .תינאיסא־ורפאה
 םהיתותוא ןאכ םינתונ ,אשונב רבחמה לש
.הבוטל
תא םכסל לארשיב ןושאר ןויסנ אוה רפסה

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

.י .א

סנרול

 ־לע הצפוהו החפוט "ברע־שיא םנרול" תדגא
 ידי-לע ,סאמות לוואל ,יאקירמא יאנותע ידי

 וא ,סביירגו 1שכ םייטירב תורפס־ישנא
 (טראה לדיל) םייאבצ תועד יגוה ידי־לע
פהל םגש אלפיי אל .(לי׳צר׳צ) םיאנידמו
 השקתה םנמאש ,הקווד ילגנא שיא םק הכיר
 ,הינטירבב רוקמב ורפס תא םסרפל הליחת
 לש הלוסיח םע םילשהל החונ התיה אלש
 לש תובושחה תוילאירפמיאה תודגאה תחא
 סנרול" ורפסב ,ןוטגנידלוא דרא׳ציר .הרבע
אלמב חתפ ,1955־ב רואל אציש ,"ברע־שיא
 םנרול לש תישיאה ותומד לש הסירהה תכ
 קיזחה־הרחה .ןטלרשו יאמר ,ןרקשכ וגיצהו

 ילטיינ םיליפ ,יטירב םירבחמ דמצ וירחא
 לש םיידוסה וייח" םרפסב ,ןוסמיס ןילוקו

 1969־ב רואל אציש ,"ברע שיא סנרול
.(ןוסלנ סמות תאצוה)
 הז ןינעלו) רייש םרמע לש "ירוקמ״ה ורפס
 רבד ףיסומ וניא (שרדינ דוע "תוירוקמ" לש
 תילגנאב תמייקה תורפסה ןמ עודיה לע
 "רבד" תאצוהב 1936־ב דוע אצי תירבעב)
 סנרול" ,סנרול לע ףסא לאכימ לש ורפס
 תא םכסמ והירה ,םצעב .("הדגאבו םייחב
 לע היצטניירוא ךותמ ,תועודיה תודבועה
 חרזמב םנרול תולילע לש יטילופה יפואה
 יכ בטיה רבחמה עדויש ףא ךא .ןוכיתה
 יבש םוקמב םייתסהל הכירצ הירוטסיהה
 םא םג) הזילאגאהו היגולוכיספה הליחתמ
 רגה תינרדומ היפארגוירוטסיה הלוכסא שי
 םיצמאמ עיקשמ אוה ,(ךכמ ךפיהה תא תסר
 תדחוימה תומדה יביכר תא ףושחל ןויסנב
 יבגל .התלועפל םיישפנה םיעינמה תאו
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י מ תא ,ןבומכ ,אוה רקיעה הירוטסיהה
ל עפ ימ םשב ,סנרול לש ויעינמ ותריש
ה מכ דעו ,וב גישהל רתח המ ,ןוכיתה חרזמב
א יה־איהש ,וז הלאש .ויתורטמ תא גישה
ע נכשמו קפסמ ןוידל הכוז הניא ,תערכמה
.רייש לש ורקחמב
סיה רפסל תשרדנ הנוכת הניא "תוירוקמ"
ת ירבעב סנרול לע שדח רפס ךא ,ירוט
ת ירבע בתכייש קר אל ונממ שורדל רשפא
־ יתלב תודבוע םג איביש אלא ורוקמב
ה ביטל השדח הראה תוחפל וא ,תועודי
ל ש "תימשאהה היצטניירוא״ה לש היעינמלו
ת יבהווה היצטניירואל תדגונמה ,םנרול .ה.ת
ת לאשב בלתשהלו עוגנל תבייחהו (יבליפ)
ם זילאירפמיאה ןיבל תונויצה ןיב םיסחיה
ס גרול תא רייש וירעמ ידמ רתוי .יטירבה
ה אילפה־הברמלו ,תויאבצה ויתולועפ תאו
ד ימעהל היושעה תומד וב אוה אצומ ףא
" בושיי״ה תוגיהנמ תא יבויח־יתלב רואב
.אוהה ןמזה לש לארשי־ץראב ירבעה
ה יה אל היגטרטסאהו תיאבצה הניחבה ןמ
א לש ,תילוש הלילע אלא "יברעה דרמה"

. המחלמה ךלהמ לע שממ לש העפשה עיפשה
ינש הטישפ־יעצבימ אלא היה אל "דרמ״ה
ת ורטמ דגנ ןייסוח ףירשהו םנרול ולה
 ףלאמ תוחפ) ןטק יאבצ חוכב תויכרות
ל ש יתרוסמה יפואה לע ךמתסהבו (םימחול
ר בדמה ןמ עתפ־תוטישפ :תיברעה המחולה
ת ירקיעה תילכתהשכ ,וילא הריהמ הגיסנו
ל בא ."ללש קלחל ,גישהל ,ףודרל" איה
" דרמ״ה לש םייאבצה םידממהש הדבועה
י חפטמו סנרול ידי־ לע המוצע הדימב ומזגוה
נמור" תקזחב ויה םלוכ אלש ,ולש םותימה
ע ורגל הב ןיא ,דבלב "םייחרזמ םינקיט
ל ש ינידמ ןכוסכ סנרול לש ותובישחמ
ט לקנו חפונ "דרמ״ה לש סותימה .הירפמיאה
ם ייטילופ םיגוח ודמע ובג ירחאמש םושמ
ת וחוכה דחא היה אוהו הינטירבב המצע־יבר
ת ינידמה הפמה בוציעל ואיבהש םיעינמה
.ינרדומה "ןוכיתה חרזמ״ב תיתלשושהו
 טעמכ אוה הז יוטיב—סנרול לע תמאה"
א ובמב םקייס רפוטסירכ בתכ ,"וכופיהו־רכד
ן וטגנידלוא לש ורפס לש הינשה הרודהמל
ה קווד ןיינועמ וניא ןוירוטסיהה לבא ,(1969)

י תדבוע רואיתב אלא "סנרול לע" תמאב
ל ש ,םיינושאר תורוקמ לע ןעשנה ,קיודמ
ה זכ רואית .םנרול לש תיטילופה ותוליעפ
ת יתיצמת הרוצב רייש לש ורפסב אצמנ
 םעט המ איה ההימת ךכיפלו ,דבלב תיקלחו
.םסרופש יפכ רפסה םסרופ

.ש .י

׳תעבה ןוטלשב הירוס
ה שק תירוסה תוינידמה הבשחנ םינש ךשמ
ו ויש הב ויהש תופוכתה תוכיפההו הנבהל
ה ז רבד .תוילנויצאר־יאו תואנק לש תוזח הל
ת פוקתו תירוסה ׳תעבה תגלפמ לע דחוימב לח
ן ד ונינפלש רפסה .וז הנידמב הלש ןוטלשה
ן וטלשל ותולע זאמ הירוסב ׳תעבה תודלותב
ר אורבפב 23־ה תכיפהל דעו 1963 סרמב

ו ז הגלפמב ןוטלשה תא הריבעהש ,1966
ה יה ולש םזילקידארהש הלש ילאמשה ףגאל
. 1967 ינוי תמחלמ תא ושיחהש םימרוגה ןמ
שמה ובצוע ונינפלש רפסה ןד ןהבש םינשב
ו ב שיו ,הלש ןוטלשה־תגלפמו ירוסה רט
ת וחתפתהה תנבהב םג הברה ונעייסל אופא
— 1966 םינשב) ןכמ־רחאל הירוסב הלחש

ף וסב הרצק הריקס תאבומ ןהילעש ,1972
.(רפסה
י לארשי לכ ינפלש תוירקיעה תויעבה תחא
א יה תויברע תונידמב וניינעש רפס רבחמה
קמב .וללה תוצראבש תורוקמל השיג־רסוח
י פל רתוי דוע ךבוסמ בצמה ונינפלש הר
, תרגוסמו הנטק הצובק היה דימת ׳תעבהש
ה יתוערכה בורו הינויד תוידוס לע תרמושה
. םימצמוצמ םיימינפ םיפוג ידי־לע תועבקנ
ל ע עודיה ורפס תא לוס קירטפ בתכ רשאכ
—1945 םינשב הירוס : ירבע םוגרתב) 1958
רעמ תאצוה ,"תרמצה לא קבאמ—הירוס"
- ישנאו םיאנידמ תורשע ןייאיר (1968 ,תוכ
היה אל ,ילארשיכ ,ץיבוניבר .א .םיירוס אבצ
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