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, "תירוזאה הגהנהה" תובישח התלע הגלפמה
ואלה הגהנהה" ןובשח לע ,רתוי תינוציקה
. ולא תוגהנה יתש ןיב קבאמ ליחתהו ,"תימ
, יאבצה ףגאה ךותב םג ויה תועד־יקוליה
ץ רפש ךוסכיסב דחוימב יוטיב ידיל ואבש
ח אלצו זפאח־לא ןימא םילרנגה ןיב 1965־ב
3 2־ה תכיפה לע קרפב םייסמ רפסה .דיד׳ג
יעצל ןוטלשה תא הריבעהש ,1966 ראורבפב
ב ר לקשמ עדונ םהיניבש ,םיינוציקלו םיר
ורדל םג תמיוסמ הדימבו) םייואלע םיניצקל
ח אלצ תא התלעהו זפאח תא הקיחרה ,(םיז
.הירוס לש ןרותה "קזחה שיא״כ דיד׳ג

םויקה ןחבמב תונטק תונידמ

ם וחתב קסוע לטיו רוסיפורפ לש ורקחמ
:  םיימואלניבה םיסחיה תרות לש ״יסאלק״ה
ב חר םוחתב .תוחוכה־יסחיו תוחוכה־ןזאמ
ן יב םיסחיה : דבלב דחא דצב לפטמ אוה הז
ה מצעמ םע הינש וא תישילש הגרדמ הנידמ
ן יב תומיעה יסחיב דחוימבו ,הנושאר הגרדמ
ה שולשב רחב לטיו .המצעמל הנטק הנידמ
 לע דמלל םיאבה םייטמגידאראפ םירקמ
ל בא ."קיודמב אקווד ואל יכ םא" ,ללכה
־ סוכ׳צ ,דנלניפ—םירקמה תשולש ןיב ןוימדה
ד מלל לוכי אוהשמ רתוי—לארשיו היקבול
ם יעירכמ םילדבה אוה הלגמ והשלכ ללכ לע
ק פס ליטהל ידכ דע ,"הרקמ״ל "הרקמ" ןיב
.המלש הירואית חסנל תורשפאב בר
ם דוק :ןיעל דימ רקדזמ עירכמ דחא לדבה
־ וד םלועה היה אל הינשה םלועה־תמחלמל
ן ורמיתה תלוכי .יתמצעמ־בר אלא יתמצעמ
0 3־ה תונשב היקבולסכ׳צ לש תילאיצנטופה
ה לש ןורמיתה תלוכימ המכ־יפ הלודג התיה
ו נא םילוכי רתויה לכל יכ המוד .הירחא
ל כ ןחבנ םהיפ־לע םיגחב לש הרדס עובקל
ה לודג המצעמ ןיב תומיע לש הרקמו הרקמ
.ומצעל הנטק המצעמו
לש וסוסב ,אוה לטיו רוסיפורפ לש ןוידה

;  םויקה ןחבמב תונטק תונידמ : לטיו דוד "
ת ירפס / דבוע־םע ;ירעי םייח :םוגרת
.׳טע 1972 ; 189 ,״םיקפא"

ה מצעמה ןיב תומיעה .ירוטסיה ןויד ,רבד
כנה םילגעמ השולש ףיקמ הנטקהו הלודגה
ל ש ימואלהו יאבצה החוכ :הזב הז םיסנ

־ יחנ ,הלש ןורמיתה רשוכ ,הנטקה הנידמה
ה רשקנש תותירבה תכרעמ ,התטלחה־תוש
; ׳וכו הכותבש המכסהה תדימ ,התוביצי ,ןהב
ה תרטמו הלודגה המצעמה לש יאבצה החוכ
ניבה בצמה ; ךוסכיסב הלודגה המצעמה לש
ה יצאוטיסב תמייקה תוחוכה תכרעמו ימואל
, תולודגה תומצעמה ןיב םיסחיה ,הנותנ
ה נידמה לע הסוחה המצעמה לש התרטמו
־ ורשפא־תבר ,תכבוסמ תכרעמ יהוז .הנטקה
ל ש הינשה תיצחמב רשא ,םינוג־תברו תוי
ת כרעמה ןמ תילכתב־הנוש איה 20־ה האמה
.ןכל־םדוק תרכומ .רתיהש
: םיסקודאראפ האלמ תינרדומה תכרעמה
ת ומצעמ ןיב ןרמתל תלגוסמ הנטק הנידמ
שמל לעמ הברה ינידמ חוכ שוכרלו תובירי
א צמיהל הלוכי הלודג המצעמ ;יתימאה הלק
הנידמ םע ילאטוטו ךשוממ יאבצ תומיעב

ה שאה
הלודגה

in
תומולחה

ז נק עשוהי תאמ שדח ןמור
ת ונוש תודע ינבל ףתושמ תיב ירייד — ונינע
י לעבו םיימשג םייצרא םהב ,ביבא־לתב
, שפנ יעגפנו םידדוב ,םינוהמת םהבו הוואת
ק ד םזילאיר .םיימוימויה םהייח תלילעו
ן ושל תוטשפל הריתח .המינפ האור ,ןידעו
.ימינפ זוכירבש תוניתמ .ןונגסו
ת ללוכה ,הלבונהו ןמורה תיירפסל ןושאר
ת ורפסמ תפומ ירפס םוגרתו הלועמ רוקמ
.םלועה
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י רחאמ תותופכ הידישכ הב םחליהל דא הנטק
ג ישהל תנמ־לע היתוחוכ לכ תא ץמאלו הבג
ת וסחה־תמצעמש העשב תאז ,תלבגומ הרטמ
־ ביסב תברעתמ הניא הנטק הנידמ התוא לש
ה יושע הז דגנכו ;םירשימב יאבצה דוס
־ לע תילאטוט הרטמ גישהל הלודג המצעמ
ם ויאב שומיש םיתעלו) לבגומ שומיש ידי
עמה יסחי .הנטק הנידמב (העתרה־תוינידמו
, תורטמה ביטב ,תוביסמב םייולת תכר
ירב וא הבריקב ,חוכב שומישל תורשפאב
ם ינתשמ םיאנת ראשו םייפרגואיגה קוח
.םינווגמו
ן יב תומיעה לש יטמגידאראפה הרקמב
ת א לטיו חתנמ תוצעומה־תירבל לארשי
ו ב אצומו "יברעה־ילארשיה ךוסכיסה"

ם יטקילפנוקה ןמ ירמגל גרוחה ךוסכיס
ו יתורטמ תא דצ לכ עדוי םהב םיילגויצארה
, רבד לש ופוסב ,יושע אוה ןכלו תורדגומה
־ ביסב .תעדה־לע־לבקתמ םכסה הזיאל עיגהל
ט קילפנוקה תורטמ ,לטיו רובס ,ונינפלש דוס
 ךכמ תוחפ אלו םידדצה לע תומכסומ ןניא
ם ידדצה ןמ דחא לכ ךותב תומכסומ ןניא
ה בע הבכש תחת ורבקנ ןוזיאה יללכ .המינפ
ן יאו תוילנויצאר-יא תונומאו םיסותימ לש
 הנקסמה .םירושימה ןמ דחאב ףא הירטמיס
ת א תררוג וז תואיצמ יכ איה תימיספה
י ושעה עבק לש ךוסכיס תארקל לארשי
־ יא לש דבכה ןנעה ףולח םע קר רתפיהל
י מש לעמ תירוטסיה היגולותימו תוילנויצאר
י קרפב ךוראה ,לארשי לע קרפה .רוזיאה
א וה ךא ,טרופמ ירוטסיה ןויד ונניא ,רפסה
ו יחותינו ותוריהב םושמ הבר הכרעהל יואר
.םיבושחהו םיקיודמה םייטילאנאה

.».כ

יבצה ץרא
ה לודג תפיאש לש יבויח ןעטמ לעב םדאשכ
ן יידעו 50 ליגל ,עיגמ וא ,ברקתמ הליהת וא
־ עבטמ ,ודיב ותוואת תיצחמ וליפא ןיא
ם א .וינפל םודא רוא הזיא תצינ םירבדה

ת כרעה) יבצה ץרא :באילא הבול הירא *
ם ע ;(לארשיל תוחותפ תויורשפא / בצמ
.ימע 1972 ; 483 ,דבוע

, רוכזיש רשפא ,אוה הנידמ־שיא וא אבצ־שיא
ל יגבש ,הירוטסיהב ודומלתו ויתוארקמ ךותמ

־ רסיק ,לשמל ,הטראפאנוב היה רבכ 46
ל וכי הנלה־טנס יאל וכרד ותושעבו רכעשל
ת וחפ) םייפוסוליפ םירוהריהל רכמתהל היה
ה שעש הירוטסיה "תכיתח" לע (רתוי וא
ע יגה ליג הזיאב רוכזי םג רשפא .וידי־ומב
ן נורתמה וישוביכ־עסמב ןודקומ רדנסקלא
ה גיהנמ ריעצה־טיפ השענ ליג הזיאב ,ודוהל
ל יג הזיאב ףא וא ,תמחול היצילאוק לש
־ תוצרא תואישנל ידנק ןו׳גכ בהז־רענ עיגה
א יה ,לשמל ,תינויצה הירוטסיהה םאו .תירבה
־ תפיקנב רוכזי יאדו ולש "תוסחיתהה תכרעמ"
י אזחמו טסינוטיליפ ,לצרה רודואית יכ בל
7 3 ליגב השעג ,ירגנוה־ידוהי אצוממ יאניו
־ ימלוח םידוהי ינומהל רתכומ־יתלב ךלמ
ת וכלמל סנכנו ומלועל ךלה 44 ליגבו חישמ
ם ע ,43 ליגב יכ ילוא רוכזי םג ןכ .הדגאה
ן מצייו ר״ד רבכ עיגה ,רופלב־תרהצה תלבק
ה שענ 37 וא 36 ליגבש ,ולש הריירקה אישל
ל יגבשו "םיירבעה םידודגה" יבא יקסניטוב׳ז

־ רש בורוזולרא םייח השענ והשמו־םישולש
."ךרדב תידוהיה הנידמה" לש ץוחה
ה נוטלש עקר לע ,הלא ויעמ םיתע-יבושיח
ם ייחב היכראגילוא ןיעכ לש יביטקפאה
ה עפשה חרכהב םהל שי ,לארשיב םיינידמה
ת וגהנתהה לעו תישיאה הקיטקאטה לע
ו א ברקתמה יתגלפמ ןקסע לש תירוביצה
ם ימעטמ םא דוחייב ,50 ליגל ,רומאכ ,עיגמ
־ יפוריצ הזיא חוכמ וא ,םהשלכ םייביטקיבוס
ו יתונש בטימ תא עיקשמ אצמנ ,תוביסמ
ן וגכ) דבלב "הדש״ב עוציב ידיקפתב ונואו

י פכ ,(ינכט עויס ,תובשיתה ,םידוהי תלצה
פתב .באילא (הבול) הירא ונעדוימל עריאש
ה שע םא ,םדא לוכי הלאכ עוציב ידיק
ל ש םחור־תרוקלו שפנ־תוריסמב ותכאלמ
, םידבכנ םיגשיהל הב עיגהו וילע םינוממה
, תויראלופופ לש לטובמ־יתלב ןוה ול שוכרל
ה נפנ אוהשכ לבא ,"םירשק״ו הדהא ,הכרעה
ר צח לא תוששואמ תועיספב םהמ רבועו
י מינפה־יטילופה קבאמה לש םייחבטמה־תיב
ה לא לכב ןיא ,רעצה הברמל ,יכ ול ררבתמ
א לו "חבט" לש סוטאטס ןיידע ול חיטבהל
."חבטנ" לש
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