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א יה (ארקמבש ןועמ וא) ןאעמל ברעמ־ןופצמ מ״ק 45 ,ןדריה־רבע םורדבש הרטפ
ד ע ס״הנפל הינשה האמה ןמ רוזיאב וטלש רשא םיטבנה לש המודקה םתריב

, םימשב וכילוהש ,םיטבנה .אמור תולובגל םתכלממ החפוס הב הנשה ,ג״הפסל 106
, הטבש ,תדבעכ םירע ומיקה ,ןוכיתה םיה ילמנל ברע יאה־יצחמ תובוט םינבאו םילבת
־ עלס) הרטפ התיה ןלוכב הפיה .ןהידירשמ םימשרתמ ונא םויה דעש ,תישממו הנצינ
ה לוכ הבוצח המצע ריעה .םיהובג םירה ןיב רוגס איג ךותב תנכושה (םודא
.םודאה עלסה ךותב
9 1־ה האמה תליחתב קר .היישנה־םוהתב עוקשל ריעה הלחה תימורה הפוקתה ףוסב
, תובצמ 750־כ הב ואצמנו ,דראכרוב בקעי םסרופמה עסונה ידי־לע שדחמ התלגתה
ו קיפסה זאמ .רייד־ לא שדקמו ״ןוערפ תנזח״ ומכ םיראופמ םיטנמונומ הז ללכב
י דיב תובכרה תשר תבחרה ןכמ־רחאלו ,תיזא׳גחה תבכרה תלילס .םוקמב רקבל םיבר
.םוקמל השיגה לע ולקה ,םיטירבה
א יה—ץ״עמ לש הדובע־הנחמ 50־ה תונשבו ,םיסורה םינבמ רפסמ םויכ—החונמ־ראב
ם ילייטמה תוצובק לכ .מ״ק 25 קחרמ ,לארשי לובגמ הרטפל רתויב הבורקה הדוקנה
ם ישנאה .החונמ־ראב תוביבסמ ואצי ,הרטפל לארשימ עיגהל וסינש ,50־ה תונש לש
ם ויה תועשבו םודא ירה לא ליפעהל ,הלילה ךשמב הברעה תא תוצחל וננכית םלוכ
— רמולכ ,הברעה לובגל ךרד התואב ברעה תדר םע בושלו ,הרטפ תברקב רתתסהל
.לארשי לובגל ץוחמ תוממי יתשמ תוחפ לש תוהש
־ ידאווב תרבוע הנושארה .הרטפל עיגהל וסינש םילייטמה ינפב ודמע םיכרד יתש
י רה ,הרטפל רשייה הכילומ איהש ףא .החונמ־ראבל תינופצ תאצמנ איהו ,אסומ
, הרטשמ־תנחת הנשי הרטפ לא אסומ־ידאוומ האיציבש םושמ תנכוסמ ךרד וז
הביישוח־ידאו תא תרבוע הינשה ךרדה .ץלחיהל וייוכיס םינטק וז ךרדב דכלנהו
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ך רד .המצע ריעל ךילומה ליבש אצוי הנממש הרטפל םורדמ מ״ק 8 הדוקנל העיגמו

.רתוי החוטב תבשחנ ,הכורא איהש ףא ,וז
ם ירהה תודרומבו הברעב םינכושה םיוודבה דצמ ןה הנכס הפקשנ הרטפל םיכלוהל
ל כו ,םיקומע תוידאוו םיעלס־יקיקנ האלמ הביבסה .ינדריה ןויגלה ישנא דצמ ןהו
ת כתינה תבלוצ שאמ תעתפומ תויהל הלולע וז הביבסב הכרד השועה הנטק הדיחי
ם ילולעה תובקעל דאמ םישיגר םיפחי םיכלהתמה םיוודבה .םידדצה לכמ הילע
ד ע םהירבח ועיסהש פי׳ג תועצמאב הברעה תא וצח םילייטמה ןמ קלח .תולגתהל
ד ועב ,חרזמל ברעממ ,ןבומכ ,םה הזכ פי׳ג ריאשמש ילוקה ינמיס .םירהה תולגרמל
ה תארנ תאז לכ םע .םורדל ןופצמ םה ינדריה לובגה־רמשמ לש ילוקה ינמיסש
, רעונ ינב ולדח אל ולפנש תונברקה תורמלו ,יסחי ןפואב הטושפ הרטפל הכילהה
.הילא עיגהל תוסנלמ ,50־ה תונש ילייטמ

*

0 3־הו 20־ה תונשב .הרטפל עיגהל וסינש םינושארה םילארשיה ויה אל םה ,יאדו
ל חר התיה םהבו ,תולודגו תונטק תוצובקב ,םיבר םילארשי םילייטמ הרטפל ועיגה
ם יבהלנ עסמ־ימשר הבתכו 1934־ב יבצ־ןב קחצי הלעב םע םש הרקיבש תיאני

, יקסבלסרב ףסויו יאנליו באז ,םימסרופמה ץראה־ירייס .םוקמה יפי תא םיראתמה
.םהילע ולדגתה םיברש ,םהירפסב התביבסו הרטפ תא הבחרהב וראית
, הפוריא-חרזמ ידילי םבור .ץראה־ידילי םניא 30־הו 20־ה תונש לש םילייטה םלוא
ק הבומ יוטיב ידיל האב ץראה תא םתייאר ךרד .לארשי־ץראל םאיבה ינויצה ןוזחהש
. 1940־ב הנושארל אציש ,"ץראה תא תעדיה" ,יקסבלסרב ףסוי לש ורפסל המדקהב
:יקסבלסרב בתוכ ךכו

ה קיניה תורונצ ,םירהבתמו םיבחרתמ ויגשומ ,תומלענו תולפונ ץראה ןיבו ךניב תוציחמה
ה קימעמ ץראב ךתושרתשהו ךתוהרזאתה תשגרה ,םיפנעו םיבר הימשרו ץראה ןמ
 הנתשנ אל רשא ,םוקמה לש ירוטסיהה םשב םיקבד םהשמ ...תונורכזהו ...תחטובו
ת דלומ תמבו לודיג עקרק : םייאליטרעו םיטשפומ םה ןיא בוש ,םינש יפלא ךשמב טעמכ
ם הב הלגמ התאו ,ןחו תוימיטניא םהילע לצוא םהב עובטה הביבסהו ץראה םתוח .םהל
ן ילמוגה תעפשה ...הלוגב םהב ןיחבהל תלוכי אל רשא ,םיקד םיטרפ יטרפו םיטרפ
א לב ילוא ,תבלתשמו אופיא איה ןינע־תבר הקיתעה ונתורפסב ץראה דומילב רשא
 םע תירב תתרכ ןהב ,ךתביבס לאו ץראה לא ךב םימקרנה הבהאה ירשקב ,םיעדוי

.ץראב םישדחתמה םייחה

ת א ,השדחה ץראה םע תוהזה תשגרה תא שפחמ ץראב םינושארה םילייטמה רוד
צראה ףונה ןיבל הפוריא־חרזמ לש "רדח״ב םרוקמש תודלי תונורכז ןיב השיגפה
ד בלב םיריית םמצע וארש רתוי םימודק םיידוהי םיעסונכ אלש .ישממה ילארשי
. רבעה תועצמאב עיגהל םיצור םה וילא—דיתעה לא םהינפ וללה ,שדוקה־ץראב
, תאש־רתיב ףא יגוי־תמחלמ רחאלו ,הלא ונימיב םג תמיוסמ הדימב ךשמנה ךילהת)
י רייס .(היגולואיכראב ץראב םיבחר םיגוח לש םתוניינעתהב יוטיב ידיל אב רשאו
ץראה ידילי םניא ,יתשנבנבו יקסבלסרב ,יאנליו ומכ ,םינש ןתואב הירקוחו ץראה
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ם ה ;דבלב םייביטמרופניא םניא ,םויכ םיבתכנה םירפסה בורכ אלש ,םהירפס .םבורב
ר שא היבשוי בל לא ץראה תא ברקל איה תרהצומה םתרטמו ,שרופמב םייתמגמ

.ואב בורקמ־הז
, םהימדוקל דוגינב ,םה .ח״מלפה רוד ינב ,40־ה תונש ילייט וכנחתה הלא םירפס לע
י והיז .םהיבגל תמייק הנניא ץראה םע תוהזה תייעבו ,לארשי־ץראב רבכ ודלונ
ש י יכ הדבועה תוחפ אל הבושח ךא ,ןבומכ ,בושח חטשב םיירוטסיהה תומוקמה
ת ירוטדנמה לארשי־ץראב ולדגש רעונה ינב .תאזה ץראב םוקמ לכל עיגהל םחוכב
ה שוחת .אליממ הספוקב תחנומה ,תוהז דוע אל ,תאזה ץראה לע תולעכ שוחל םיצור
ם הילע םירסואה ,"ןבלה רפסה״ו יטירבה ןוטלשה דגנ קבאמה תליחת םע תרבגתמ וז
א יה ץראה :״הקװד״ לש ןינע זא תויהל ךפוה לויטה .ץראב םיבחרנ םירוזאל עיגהל
: תיתילכת תושעיהל תורייסה הליחתמ םג זא .הצרנש םוקמ לכל עיגנ ונאו ונלש
, ץראה תא ריכהל ךירצ .םהמ םלעיהב ןמאתהל ךירצ םיטירבב םחליהל תנמ־לע
ת ועסמ .הדוקפ־םויל ןוכיהל שיו אובל היופצ ןחבמ־תעש יכ ,לבסה רשוכ תא חתפל
ם ינחבמ לש םתישאר םה אלא ץראה תרכהל תועסמ קר םניא םימסרופמה ח״מלפה
. ןחבמו הסמ שוריפב תויהל ךפוה עסמה ,דיתעב דומעל םיריעצה וכרצוי םהב
־ רבדמבו בגנב וכרענש תועסמ טורטורפב םירייצמה םירואית אלמ ח״מלפה־רפס
 ,רגתאב ,םיישקב אלא ץראה םע תוהז תשגרהב וא ףונה יפיב ונניא שגדהו ,הדוהי
.ןחבמב הדימעה תלוכיב
, יללכ רגתא םג ןאכ יובח הז םע ךא ,דחא לכל ישיא רגתא םנמא איה ןחבמב הדימעה
ם יישק לע תורבגתהו "ץראה שוביכ" ןיעמ ןאכ שי .ימואל רגתא-וליפא רמול ןתינ

ה רטפל וכלהש םינושארה .הילע תולעב תשיכרכ הומכ תאזה ץראה ךינפב הדימעהש
ת מקה םע .(הז ןינעב ןפוד־אצוי אוהש ,ןויצ־רה ריאמ דבלמ) ח״מלפה יכינח ויה
ח סונב תועסמל םוקמ דוע היה אל ,ץראה לע תולעבה תשגרה שממתהב ,הנידמה
ם שפחב ,הנידמה םוק רחאל םג םילויטב וכישמה םיקהבומה םילייטמה ךא ,יח״מלפ
ץ ראה הלכיש המ םילייטה וצימ רשאכ .הכילהב רתויו רתוי םישק םירגתא רחא
ל ארשי־תנידמ ימוחתב רתויב םיזעונה הכילהה ירגתא לע ורבג רשאכ ,םהל עיצהל
.לובגל רבעמ אצמיהל היה לוכי הז רגתאו ,שדח רגתאב ךרוצ היה ,זא לש
ם ידדוב קר .50־ה תונשב רעונב תלבוקמ .דתיה אל ץראל־ץוחב תוטטוש יכ רוכזל שי
ל ויט .60־ה תונשב קר םלועב הלחה םילודג םידממב רעונ־תוריית .תאז ושע
ם ינמז םתואב ץוביק וא בשומ ישנא לש םדי־גשיהב היה אלש יד אל ל״וחב
ם יירבדמ תועסמ לע םינומא ויהש ,ח״מלפה ישנא לש םייפא תא םלה אל םג אלא

.רקיע םה לבסה־חוכו רשוכה חותיפ םהב
ו השמ םג הב היה ;ישיא ןחבמב הדימע קר אל התיה לובגל רבעמ לא הכילהה
ת א ןתנש אוה לובגל זובה .ימואלה םעטה—יח״מלפה עסמה לש ףסונה םעטה ןמ
ם יבר תומוקמב לייטל דוע קיפסהש ,ח״מלפה רוד .הז גוסמ םילויטל יאידיאה םעטה
־ ףוס םייחכונה תולובגב תוארל לוכי היה אל ,םהילא עיגהל היה רשפא־יא רבכש
רורב הלא׳ג־תיבבו לאומס־יבנב הנידמה םוק ינפל ולייטש םישנא םתואל .קוספ
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ה ז רודל .דבלב יערא לש גשומ אוה "םילשורי רודזורפ״כ יתוכאלמ גשומ יכ היה
י רוטסיה עקשמ לוטנ ךא ,ינידמ לובג ,יתוכאלמו ירקמ ןינע אוה לובגה יכ היה רורב
ת יזיפאטימ תועמשמ .םייק ־ןבו ביצי והשמל ותוא ךפוהו הז גשומל הוולתמה
־ רתיבו ,תונברק ליפהל לובגה תייצח הלחה רשאכ ,ןמז רחאל קר לובגל הפסונ

.יניס־עצבימ רחאל—תאש
:הרטפל העסממ הבוש רחאל יארובס לחר תבתוכ ךכו

ם הינפל ,םירחא םיבר דועו הלא .לובגה לא תכלל וצרפתה ילארשיצרא רעונ ינב
א וה ץראה תומלש תשקב לש רבסהה םאה .ינאטילל ,ןומרחל ,הרטפל וכלה ,םהירחאו

ל ובגה םכשמ אמש וא ? הפורצה האידיאה םנולקצבשכ לויטל םישנא וכלה םאה ? הצממה
ת ונקתפרהה רצי אל םאה—תורחא םילמב ז וירחאמ הדמעש הנכסה םצעב ,ותויה םצעב
ן םירבדה ירחאמ דמוע
ה פיאשה ,תכלל "ךירצ״ש טילחהו ותעדב לקש אל לובגה תא ותוצח םרטב דחא לכ םנמא
.דוסיכ האידיאה תא הלגת קמועל תיניצר הצצה קר ךא ,תינאטנופס־תישגר התיה
ו תוקבאיה תא ,טהלה תא ? ברק־ילא םתאצב ח״מלפה ישנא לש םהיניע תא ימ רכוזה
ה מ־דע עדי בושייה ךא ,העטנ היה ילוא רז 1 תוברקב ףתתשהל ותוכז לע דחא לכ לש
י נבל .םייח יבהוא הלא םימחול ויה המ־דע ,תוומה תאו המחלמה תא הז אבצ אנש
, ץראל ונמצע שוביכ :ץראה שוביכמ קלח ונל היה לויטה ךא ,תונכס ורסח אל ונרוד
...הירה בגשל ,המוחל ,התוחיחצל
י רה םנשי ז אקווד בגנל םכשמי המ .בגנב םילויטל רעונ ינב יפלא םיאצוי םינש הז
ו נשי .םהימימ םירקמ תונייעמו שרוח לש הדמח תוניפ םהבו ,םילשורי ירהו לילג
ת מסוק םעט המ ז הזה רבדמב םהילגר םירענה ותתכי עודמו .םיצרפמ רישע ףוח
ד מעה ז ףונ־יפי לכ לע הופידעי הככש ,םיהולא־תחוכש ץרא התואב הממשה ונירענל
ם א יכ ,תנברדמו האידיאה היובח יהשלכ ךרדב ןאכ םג ןה ן וז הכישמ תביס לע והשימ
ו בהאנש ילב תאז השענ אל—ויבצחמ ףושחל ונילע המוש םא ,בגנב בשיתהל ךירצ
.הלודג הבהא
א וה ,ששגה אוה לייטה וליאו .הילע ןגמ לייחה .תותימצל ץראה תא הנוק בשיתמה
."הננתא דל יכ" ץראה תא רותל חלשנה "לגרמ״ה אוה ,רייסה

ח ״מלפה רוד ינב תא עינהש אוה קהבומה ימואלה םרוגה אל יכ ןייצל שי הז םע
ר בקל וכלה אל םה .םיקהבומ םיידוהי תומוקמל וכלה אל םה .לובגה תא תוצחל
ה רטפל וכלה םה .רתוי םהל בורקה ןויצע־שוגל אל ףא ,הלפכמה־תרעמל וא ,לחר
ש גדה םשוה אל םימדוקה םהיתועסמבש ומכ .תינבלצה ףיקש־תעלקלו תיטבנה
ו כלה אל לובגה תא םתוצחב םג ךכ ,חטשב םיידוהי םידירש שופיחב ירקיעה
.םייפיצפס םיידוהי תומוקמל

ו רגבתהש הלא ,50־ה תונש יריעצל םג םוסקל הפיסומ יח״מלפה החסונב תולייטה
ח רואבו רעונה־תועונת תרגסמב לייטל םיברמ הלא םיריעצ .הנידמה םוק רחאל רבכ
ם ירופיס ,םדוקה רודה לש םיעסמה תולילע תא םיריכמ םיריעצה םילייטה .יטרפ
. םתוא םיבהלשמו (ח״מלפה תשרומ םה ףא) םיציזמוקבו העונתה ןקב םיכלהמ הלא

ן מ ,יאגרפ םר .50־ה תונש לש רעונל םימסוק ח״מלפה רוד ינב לש לויטה ינוניג
, יצחו 14 ןב ותויהב דוע הזכ לייט תומדמ םשרתה ,1957־ב הרטפל םיכלוהה
קש םע ,ףחי ,ןקוזמו ריעצ רוחב יתיאר" :ונמויב בתוכ אוה .בגנב ןושארה ולויטב
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ש י המ׳ .׳הברעל׳ ׳י תודעומ םכינפ ןאל׳ .המורד ןוויכב םיכלוה הרוחבו ובג לע לודג
ר גמ הירא ומשש יל ררבתהו הרצק תורכיה .עגושמ ונ—׳תוצמו רזג׳ ׳?קשב
ם ינש עברא ,הרטפל ךרדב ותומ תא אוה ףא אצמי רגמ הירא ותוא ."ןוריע־ןיעמ
.םר לש ותכילה ינפל

 תומוקמב רוזחמה םש תביתכו הייפכב םיבג ימ ןוניס ומכ "םיסכט״מ םסקומ םר
, תונפחיה לע ונמויב בותכל הברמ אוה דחוימב .םילייטמה םינמדזמ םהילא םינושה
:טעמכ ןחלופ ןיעמ הכפהש

ם ילדנס םע אלא ףחי קוידב אל םנמא ,ףחי ךלוה ינאש הז אוה ץיווש אל ,תונכב
ם לוא ,םיילענ םע בוט דלי ומכ יתישע ילש ןושארה עסמה תא .םהידעלב םיתעלו
ל ויטה תא .הביבסב ךכ בבותסמ יתייה םג ןכו םילדנסב ךלוה דימת יתייה ׳ירודכ׳ב
 קמר׳ג ,להמ־ןיע ,תרצנל .ףיכ שממ היה הזו םייברג לע יתישע הרזחבו רהה־רוהל ונלש
ת צק הזש יתחכונ הדיריבו ,ףחי וליפא םעפו ,דימת רובתה לע .םילדנס םע יתישע ׳וכו

ש ממ הזש תומוקמ םנשי םלוא ,רשפא םוקמ לכב אל .דאמ םיילגרה יל ובאכ ,השק
ת ולעל וא תדרל םלוא ,ףוריט הז םילשורי ירהו םיעלס ןיב תכלל .ךכ תכלל גונעת
ש תכמהמ היילעבו דוהי־לא בקנב וילענ תא דירוה אל םחנמ .ללכב לאידיאה הז םיקוצמ
ז יז לכ שיגרמ ינאשכ ,ףחי יתילעש יתשגרה טושפ רהה־רוהב ,םלש היה םש ינוחצנו
ה ׳זיטסרפ אל הז .םיילענב דאמ יחטש הזש וא ןכתיי אלש רבד ,אל וא ביצי אוה םא
ד ירוהל חונו לק .םיילענ םע רשאמ בוט רתוי םילדנס םעש אצומ ינא לבא ילצא
.העוט ינאש דאמ ןכתיי ,דמלנו ןויסנהמ הארנ .םיאנתל םאתהב שובללו

א והשכ יוטיב ידיל אב "תורייסה סותימ" לא וסחיב םר לצא רתויב ינוציקה יוטיבה
ם הל הרומ אוה םשו ,רובתה ןמ החירזב תופצל ״ירודכ״ב "םיפילא״ה תא ךילומ
.הלועה שמשה ינפל ךרב עורכל
ן יבל רייסה ןיב היצאיצנרפידה הנושארל הלח אבצל םיסייגתמ הלא םיריעצ רשאכ
י אדוול בורק םנמא .ח״מלפה רוד לש הפוקתב תמייק התיה אלש הנחבה ,לייטה
א בצב ךא ,רכזנה יאגרפ םר ומכ ,םייפאב םילייט םג ויה אבצב םירייסה בורש
ט ווינ ומכ ,עוצקמה לש ינכטה דצב םיאיקבה םילועמ םירייס חומצל םיליחתמ
.ידמל השולק ץראה־תעידיב םתוניינעתה ךא ,היפרגופוטו
ר וזחל חילצהש ,םינחנצה־תרייס שיא ,ירטימד אוה הז גוסמ רייסל תקהבומ המגוד
ה מצע הרטפ לע ;םולשב רוזחל חילצהלו דעיה לא עיגהל היה בושח ויבגל .הרטפמ
י פוא תא םג הנוקמ ,ללכ־ךרדב תורחבנ תודיחיב ,ל״הצב תורישה .דאמ טעמ עדי

ן חוב־ןבא תויהל עסמה ךפוה 50־ה תונש עצמאב .םייתימאה םילייטה לש םהילויט
, הרטפל םיכלוהה ןמ םיברל תוהדזה־תומד שמישש ,ןויצ־רה ריאמ .הלועמה םחולל
ל א םיזעונ תועסמ ךרע םג ךכל ףסונבו ,לומגתה־תולועפ רוביג ,זעונ םחול היה
: ונמויב בתוכ אוה .וילויט יפואב לחש יונישל רע ,לשמל ,יאגרפ םר .לובגל רבעמ
ר ויס לכ .רחא ןוויכל הטונ איהש אלא ,הגפש רמוא אל ,הפ טטושל ילש הקושתה"
. "החמומ תויהל לדתשמ ינא הזבו ,יאבצ רויס והז—דבלב ישיא גונעת םשל אב אל
ת ויהל ךפוה ,ךכ־לכ רורב יאבצ םתוח וילע עבטוהשמ ,לובגל רבעמ לא עסמה
ן וילעה הדימה־הנקש םיבר םיריעצל םסוק הז רבדו ,תיאבצ הזועתל ךרע־הווש
.םחולה ,"רטייפ״ה לש הדימה־הנק אוה תלוזה תכרעהלו םמצע תכרעהל םהלש
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ה ארנש יפל ףונל עידצהל וידוקפ לע הווצמ ,הרטפל םיכלוהה ןמ ,ידעלג ןד רשאכ
ר צונש קודהה רשקל יוטיב םושמ ךכב שי ירה ,ךרוצה־יד םימשרתמ םניא יכ ול
.הינוניג לע תויאבצה ןיבל תולייטה תבהא ןיב תע התוא

#

ל ארשי־תנידמ לע רוצמה תעבטש לככ רבוג לובגל רבעמ תועסמ ךורעל ןוצרה
־ יצחמ הגיסנה רחאל תאש־רתיב תרבגתמ המצע רוצמה תשוחת .תכלוהו תקדהתמ
ה למיס ,לומגתה־תולועפ רחאל תשקבתמה הנורחאה הילוחה ,יניס־תכרעמ .יניס יאה
ה ארנ הליחתש רוצמ ,1948־תמחלמ רחאלמ רוצמה תמוח תא ץורפל ןויסנה תא
.ימויק טויסכ לבקתהל לחה ןכמ־רחאלו יערא בצמכ
י כ תיפוס החיכוה ומכ יניסמ הגיסנה .השק "עגפנ" יניס יבחרמ לא ץיצהש רודה
ן ויסנ לכש םיעובק תולובג םה 1948־תמחלמ רחאל םייערא וארנש תולובגה
.ןולשכל ןודנ םצרפל
ת א וננכית 18.3.57־ב הרטפל וכלהש העבראה .ךייש־לא םראש התנופ 10.3.57־ב
ל כ םע .עובשב םעסמ החדנ תונוש תוביסמ ,ןכל־םדוק דחא עובשל םתאיצי דעומ
ה זיא שי יכ הבשחמה ןמ ענמיהל השק ,וז םיכיראת תוכימסב ןכתיתש תוירקמה
ת וחפל ,ןכל־םדוק בר ןמז ןנכותש עסמה יכ הדבועה ןיבל יגיסמ הגיסנה ןיב רשק
.הגיסנל ךכ־לכ ךומס לעופל אציו םק ,וב םיפתתשמה ןמ קלח ידי־לע
. השולש ורזח .1957־ל 1953 ןיב הרטפל עיגהל םילייטמ 15 וחילצה ,עודיה לככ
. םחור יניעב םשל ועיגה רתוי דוע םיבר .דעומ־דועב ורזחוהו עיגהל וסינ םיבר
ה כילה לע ומלחי ,םיפלא וליפא ילואו ,תואמש היה ךירצ ,וכלייו ומוקי 15־ש ידכ
ל ש תישיאה םהייח־תשרפ תא קר תמלגמ הניא הרטפל הכילהה תשרפ ןכש ,תאזכ
.רוד לש וייח־תשרפל יוטיב םושמ הב שי אלא וכלהו ומקש םתוא
, 1953־ב וכלהש הלא :תוצובק יתשל קלחל רשפא הרטפל וכלהש םיריעצה תא
 רוד ,7—1956 םינשב וכלהש הלאו ,(ןויצ־רה ריאמל ץוחמ) ח״מלפה רוד ינב םלוכ
.יניס־עצבימו לומגתה־תולועפ
ל חר ןכו ,תורוחב יתשו םירוחב השולש ,1953 טסוגואב הרטפל וכלהש השימחה
ל ש םייניפא םיגיצנ םה ,הנש התוא לש לירפאב הרטפמ רוזחל החילצהש יארובס
ל ע הרבע תיסופיט תילארשיצרא תודלי .״ץראב־רוד״ וא ״ח״מלפה רוד״ יורקש המ
ת כינח התיהש אלא ,ןילופ תדילי התיהש ,ררדנומ םירמל ץוחמ) םהמ דחא לכ
, יאלקח רפס־תיב :רתוי וא תוחפ ,המוד היפרגויב םלוכל .(הפיחב ״ריעצה רמושה״

ם ע .1948־תמחלמ התיה םהייחב תיזכרמה היווחה .בשומ וא ץוביק ,רעונ־תעונת
ם הל תווצה־ייח עתפל םהמ ולטינ ,ותיבל םהמ דחא לכ רזח רשאכ ,המחלמה םות
ד ימת״ל םלוה ףילחת אב אל .אבצב וא קשמב ,רעונה־תעונתב דימתמו־זאמ ולגרוה
ה רטמ ןעמל תויחל דמלש רוד ,ודוסיב יטסילאידיא רוד אוה ח״מלפה רוד ."ונחנא
, "רחמה תא שפחמ קינח״מלפה" .רגתא שפחמ הז רוד המחלמה םותבו ,תמיוסמ
.הז םילאידיא־רודח רוד ליבשב ןכות וב היה דימת אל ינרמוחה רחמהו
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ה רטפל םיכלוהה בור .ךכב וחילצה אלש ויהו ,השדחה תואיצמל ולגתסהש ויה
ח ורהו הנח־סדרפב יאלקחה ם״היב ךינח ,ןוריע־ןיעמ רגמ קירא .ולגתסה אל 1953־ב
. "ירחא״ש םימיב ומוקמ תא אצמ אלש רוחבל תטלוב המגוד אוה ,וז הרובחב היחה
, תובר תואלת רחאל עיגהל חילצה הילאש ,הרוצנה לשא־תיבב קירא בשי 1948־ב
ן נכותש בושח עצבימ לכ תארקל עיפומ היהו ,בגנה־תביטחל ךייתשה ןכמ־רחאלו
.ולש םסרופמה ״בגנה־תױח״ ןקז תא לדיג םג םש .הביטחב
ה רגישה תודובעב דימתהל חילצה אל ,הלמה ןבומ אולמב "סופיט" היהש ,קירא
, וייחב "תויחרכה" תועיסנ ינימ לכ תוצצ ויה םעפ־ידמ .ןוריע־ןיעב וירוה קשמב
, ויה םילויט .תודיעוו םיסוניכל ,שדח קשמ לש עקרקל־הילע םוי לכל עסונ היהו
ה כרעש םיטנדוטס תרובח םע לייטל הבריהו ,הלועמ רייס בשחנ אוה .הגספה ,ןבומכ
ב ור תא ריכה םג םש .הדוהי־רבדמבו בגנב רקיעב ,ץראה יבחרב םיזעונ תועסמ
.ןורחאה ועסמב וילא ופרטצהש הרובחה ינב
. הז רוד ינבל קפסמ רגתא התיה דימת אל בגנבו לילגב םישדח םיבושי תמקה םג
י אצומב יאשחב ומקוהש תודוקנה 11 חסונב וא ,״לדגמו המוח״ חסונב תובשיתה
ר חאלש תובשיתהה .הלמה ןבומ אולמב תיתובשיתה הקתפרה התיה ,1946 רופיכ ־םוי
ת וחפ ,תדסוממ תובשיתה רבכ יהוז ךא ,תויראטנולוו לע ןיידע תתתשומ הנידמה םוק
ו פרטצה וז הרובח ינבמ םינש .ישממ רגתא םושמ הב שי דימת אלש ,רתוי וא
ב קעי אוה אלה ,"קלק" היה םהמ דחאה .1948־תמחלמ רחאל הלאכ םיבושייל
ר שא וירבחל ףרטצה המחלמה רחאלש ,"ירודכ" ךינחו םיעטנ בשומ ןב ,דלפיילק
י נב בור תא הנייפיאש הקיטילופו רוביצ תויעבל הקיזה .חתפי ץוביק תא ומיקה
ואידיאה םיחוכיווב ליעפ קלח חקל אוה :רתויב ףירח יוטיב ידיל ולצא האב רודה
. םסרופמה גוליפל רבד לש ופוסב ואיבהו ץראה יצוביק תא זא ודקפש םייגול
, "דוחיא״ל רבעש חתפי ץוביק תא וירבחמ המכ םע בוזעל ץלאנ ,רבד לש ופוסב
" םירבוגה״ל וירבחו קלק ופרטצה השדח תובשיתה תמקהל רושיא לבקתנ אלש רחאמו
ץ יוושוא ילוצינמ םישדח םילוע וב ובשי .רגפמו ןטק קשמ זא היהש ,(תודג םויכ)
ה יהש ,קלק .תפתושמ הפש םמע האצמ אל חתפי יבזוע תפש ,חרזמה תודעמו

ר חאל שדוח .והשלכ עובק ףנעל תודגב סנכנ אל ,םרפה זכרמו םינפ־ריכזמ חתפיב
.הרטפל הכילהה ןינע הלעו ץצ "םירבוגה״ל ועיגה
ת ובשיתהל הנפ ,לארשי־הווקמ ךינחו הוקת־חתפ דילש שעמ רפכ ןב ,ץנימ ןתיא םג
־ תדוקנכ 15.5.52־ב הדסונש ,רקוב־הדש ינושארמ היה ןתיא .1948־תמחלמ רחאל
ת ונופטש ימ לוצינ—תומודק תויטבנ תוטיש לע תססבתמה תיתרגיש־יתלב בושיי
ה דידנו ,רוטקרט תדובע םוקמב תומהב תדובע ,תיתוכאלמ האקשהב שומיש אלל
ר חאל חרכהב אבה תונטקה־םויל לגתסהל ןתיא חילצה אל תאז םע .ןאצה ירדע םע
ו ילא לויט םוש ץימחה אלו ,תמיוסמ הדובעל רשקתהל חילצה אל אוה .דתי תעיקת
ב תכמה עיגהשכ .קשמב ומע "םירוריב" המכ ףא םרגש רבד ,ףרטצהל היה לוכי
י מי תשמח ול ורשואש רחאלו ,ןתיא ססיה אל הרטפל לויטה רבדב רגמ קיראמ
.ךרדל אציו םק שקיב םתוא השפוחה
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ת ולגתסהה התשק ,קמעבש עשוהי־רפכ בשומ תב ,(רקורד) אכיקע־ןכ הליג לע םג
ו נמזב הפתתשה הליג .1948־תמחלמב ליעפ קלח החקלש רחאל םיירורפא קשמ ייחל
־ תמרב ח״מלפה תרשכהב םייתנש הבשי ,הדוהי־רבדמב םיזעונה ח״מלפה תועסמב
־ תדקפמ התיה ןכמ־רחאל .ראדארה־תעבג לע ברקב הפתתשה המחלמה ןמזבו ,לחר
ל ש ולועב רקיעב הליג האשנ היבא תומ רחאל .םילשורי ירהב תיברק הקלחמ
ה יה השק ןכ־יפ־לע־ףא .רתוי םירידנ הילויט ושענ ךכיפלו ,עשוהי־רפכב קשמה
ת בשוימו תיניצר ,תיארחא התיה הליג .הז ןוגכ ינקתפרה השעמל הדצמ תופצל

ם נמאו .הנממ ףדונ תנכוסמ תונקתפרה חירש הנכסב המצע דימעתש ידכמ התעדב
ה רטפל הכילהה גשומ רשוקיש םדוק הברה ךרענ השימחה לש םעסמ יכ רוכזל שי

ן ובשחב ואיבה ,םהינפל וכלהש ןויצ־רה ריאמו יארובס לחרכ ,השימחה .תוומה לא
ל ולע הרטפל לויט יכ חינהל דוסי םהל היה אל ךא ,יבשב הליפנ לש תורשפא
ל ע תינחצרה הפקתהה ינפל התיה הרטפל הנושארה הכילהה .תוומב םג םייתסהל
ך רדב תליאל םידרויה בכרה־ילכ לע תופקתהה ינפלו ,םיברקע־הלעמב סובוטואה
ה שקו ,ותנידמל רזחוה תועטב לובגה תא הצחש ימ לכ הב הפוקת וז התיה .הברעה
.םינדריה ידיב חצר לש תורשפא תעדה לע תולעהל זא היה
ם יכלוהה וחינהש לככ ריפש הכ בצמה היה אל חטשה־ינפל תחתמ יכ ןייצל שי םנמא
ה נידמל הניט ורטנ לובגל רבעמ לא םהיחטשמ ושרוגש םיוודב יטבש .הרטפל
ו חצרנ השימחה יכ הרבסל תוכילומ ידמל תוססובמ תוחנהו ,םתלחנמ םתשריגש
ד רוה ,רוזיאה יטבשמ יוודב ,רוכ׳דמ־ריב תרטשמ דקפמ יכ וליפא עדונ .םיוודב ידיב
ם ירבדה ךא .השימחה תא וחצרב ומצע תעד לע לעפ יכ לע חצרה רחאל הגרדב
ד וע־המ ,הרטפל תכלל וטילחהש םיריעצ םתואל םיעודי ויה אל ,רומאכ ,וללה
, יארובס לחר—םולשב הרטפל עיגהל רשפא םנמאש םהינפל וחיכוה רבכ םינשש
, ןויצ־רה ריאמו ,ח״מלפה ימימ רקורד הליג לש הבוטה התדידי ,דורח־ןיע תב
.שפנ־חפמ רודחו עודי־יתלב יאל״חנ זא
ג וסמ תועסמל תדגונמ .דתיה אל איה ףא םיריעצ םתוא ויח הב תירוביצה הריוואה
, יאנליו באז לצא הרובחה ינבמ קלח ורקיב םתכל ינפל יכ תרפסמ העומשה .הז

ם אינהל הסינ אלש קר אל אוהו ,םעסמ ןונכיתב השימחה וכמתסה ורפס לע רשא
. ןוצרב םהילא ףרטצה זא יכ רתוי היה ריעצ וליאש רמאו ףיסוה ףא אלא ךכמ
ץ ראב זא הררשש הריוואה תא ראתל ידכ ןהב שי ךא ,דבלב תועומש ,רומאכ ,ןה ולא
.הז גוסמ םילויט יבגל

־ ידאוולו ןונראל ,ינאטילל וכלהו ןומרחל וכלה .םיריעצ זא וכלה הרטפל קר אל ,ןכאו
ם ינורחאה םימיה ןמ תונורכז ולעהש םידידי .לובגל רבעמ םירחא תומוקמלו ,טלק
ל ע ורעטצהש ףא שיו ,הרטפל םיכלוהב ואניק םיבר יכ םינייצמ ,הכילהה ינפלש
ק לח וביגה ,לשמל ,ךכ .םה םג םיפרטצמ ויה זא ןכש ,ןכל־םדוק ךכ לע ועדי אל יכ
ו סחיתה הב תולקה .ןתיא לש ותכילה דעי לע םהל עדונ רשאכ רקוב־הדש ישנאמ
ן נח ודידיל קלק חלשש בתכמב םג יוטיב ידיל האב הז ןיעמ לויטל םישנא
לויט ןנכותמש ןוריע־ןיעמ עגושמהמ תוירחאב העדוה העיגה" :רמא וב ,חתפיב
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 !!!דימ—ףסונ דחא ףא ףרצל אלו ףתתשנ םא עידוהל .הרטפל ,םיעגושמ׳ םישנא לש
ן ינע הז .ףרטצא וזכ הקתפרהלש יל המדנ .ךתטלחהכ הנע .קירא ינמוד ומש
ש גפימל ךרדל ןנח אצוי ןכאו ."רתויב ידוס ןבומכ ןינעה .לכה ללוכ םימי 6—5־ל
, אפור לא זפחנ אוה .ונטבב והופקת םיזע םיבאכ :בכעתמ אוה הירבטב .הרובחה לש
.הפיחב וירוה תיבל עסונ ןנח .תטלחומ החונמ לש עובש :תונקספב עידומ הלהו

ה דחיתנש תוומ לש הקיזיפאטימ התואמ ןיידע תררחושמ 1953־ב הרטפל הכילהה
י ארובס לחר הבש רשאכ .הרטפל םילויט תע התואב םיננכתמ םיבר .ןמז רובעכ הל
, תובשיתהה ישנאמ רקיעב ,םיבתכמ המכו המכ הילא ועיגה 1953 לירפאב העסממ
ה תארנ לובגל רבעמ תולייטה .הרטפל לויט ןונכית רבדב היצמרופניאל תושקב םהבו

.וללה תונוצרה לגל רכס חתפ יארובס לחר לש חלצומה הלויטו ,תירשפא
־ תמחלמ רחאלש םוימויה־ייחב םמוקמ תא םנמא ואצמ אל הרטפל וכלהש השימחה

ם הירחא הרטפל וכלהש םיריעצה ןמ רתוי םירגובמ ויה םה יכ םג רוכזל שי .1948
ת יטאה תורגבתהה .(28 תב התיה הליג וליאו ,22 ןב היה ,ןתיא ,םהבש ריעצה)

. םיסוחדו םיכשוממ תווצ־ייח ללגב ילוא ,רוד ותוא ינבמ רכינ קלחל התיה תינייפא
, ררדנומ םירמל ץוחמ ,בורקה ןמזב החפשמ םיקהל דמע אל ,לשמל ,םהמ שיא
ם זקו האושה תוארומ תא רבעש םעיחי ץוביק רבח ,יפסכ לארשיל אשניהל הדמעש
ם ידומילל התנפש הדיחיה םג התיה םירמ .ותרבח תומ לע עמש רשאכ וייחל ץק
ע יגהל ובשח םנמא םבור .המחלמה ןמזב תוחא השמישש רחאל הטיסרבינואב
ת וחפ תלבוקמ התיה םידומילל ךרדה ךא ,םהייחב רחא וא הז בלשב הטיסרבינואל

.םיבר םיישקב הכורכו םימי םתואב
ו ליא תאז םישוע ויה אל הרטפל וכלהש ח״מלפה רוד ינב םיריעצה יכ חינהל שי
, ינוהמת סופיט היהש ,רגמ קיראל ץוחמ ילוא) םהל תברוא תוומ־תנכס יכ ועדי

ה תואב וייח־חרואמ הצורמ היה םהמ דחא לכ אל םנמא .(יחצנ "שפחמ״ו טטושמ
.םייפא תא םלה אל ,תעדמ שפנ־ףוריחב לבוגה ,ינקתפרה עסמ ךא ,תע
ר בודמ יכ תונותעה הרובס הליחת .הלוכ ץראה תא המהדתב הכמ השימחה חצר
ם ילארשיב יכ רבתסמ רשאכ םגו ,םיימוי תליאב והשש הילטיאמו תפרצמ םירייתב
ם ילייטמש תעדה לע תולעהל ןיא" ,30.8.53־ה ןמ "רמשמה לע" ירבדכ ,ירה רבודמ
ך רדב ועת יכ הארנו ,ןויגלה ילייח םע ׳תושגנתה׳ השעמ עצבל וכליי םיידוהי
ה קיתעה תיאמורה ךרדה יכ רפסל עדוי ףא "תונורחא תועידי" ."הביבסב םלייטב
ת א ורבע תועטבש םילייטמב רבודמ םתסה־ןמו ,לובגה תא תובר תודוקנב הצוח

.קשנה־תתיבש וק
ם ירומאש םירבחו ,עריאש תא הליחת םיטלוק םניא השימחה לש םיבוטה םהידידי
ל ומגת־תלועפ ףא םיננכתמ םהמ המכ .םימומה םיבשוי עסמב ףתתשהל םה ףא ויה
ך א ,ץראה יבחר לכמ םיבוט םידידי ךכ םשל סייגל םיסנמו םיחצורה דגנ

.לעופל תאצוי הניא םתינכת
, סותימל ךפהיל רבכ הליחתמה ,הרטפ .לעופל דוע םיאצוי םניא םיפסונ תועסמ םג

סותימל םיספתנ זאו ,םייתניב ורגבש ח״מלפה רוד ינב תא קתרל החילצמ הניא בוש
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ע צמאב תורגבל ועיגהש ,30־ ה תונש ףוס ידילי םה הלא—רתוי ריעצה רודה ינב

.50־ה תונש

ן וזנו ח״מלפה רוד ילושב דמוע ,רודה לש גצימה ובטימל ןבומכ הנווכהו ,הז רוד
ם יינוציח םינוניגב יוטיב ידיל האב וז תרוסמ .ומדוקמ השוריב לביקש תרוסמה ןמ
־ ןונגס םג .תקורסת חסונ וליפאו ,(תיסור הצלוח ןיידע ,יקא׳ח יסנכמ) שובל ומכ
ש ומישב וניא רבכ ןקלחש תויברע םילמ ללוכה ״ינמרבח״ גנלס-המוד רובידה
ם תוא םה רעונה־תעונת ןקב םירשומה םירישה .(המודכו העאמ׳ג ,שלעמ) םויכ
ר ודה לש םידוקירה םגו ח״מלפה רוד לע ךכ־לכ םילבוקמ ויהש םייסור םיריש
ם יינוציח םינוניג דבלמ .ריכזהלמ סה "םיינולאס םידוקיר" ;תואנקב םירמשנ םדוקה
, ח״מלפה רוד ךנחתה םהילע םייתרבחה םילאידיאה תא םג השוריב הז רוד לביק
ם ילאידיאה ןיבל 50־ה תונש לש תואיצמה ןיב הריתסה עלגתהל הלחה ןאכו

.40־ה תונש תא ונייפיאש
ל צא .תויראטנולווה דוסי תא ,ןבומכ ,רתוי השיגדה "בושיי״ה לש ןוגראה תרוצ
ת רוצ ןיבל הנידמ־םורט ימי ןיב לדבהה תא םרשב לע ושחש ,ח״מלפה רוד ינב
ן כומ וניא רגמ קירא .תבקונו הפירח םיתעל איה הריתסה ,תיתכלממה ןוגראה
ל וכי וניאו תרויע תעמשמל לגוסמ וניא יכ הנעטב ,ל״הצל םינומא־תעובש עבשיהל
0 5־ה תונש לש "בוטה רעונה" .ויניעב תקדוצ הארית אלש הדוקפ םייקל חיטבהל
ה נידמהש םג־המ ,םדוקה רודה לש תוגהנתה יסופדו םילאידיא ךבסב ןיידע יובש
ך ילהתה רעונה יניעמ םלענ ךכו ,טדנמה ימימ תומסיסב זחאיהל הפיסוה הריעצה
־ ץרא תכיפהו םישדחה םיחרזאה ינומה תטילק :ויניעל שחרתמה עירכמה יתרבחה
. הכותל םינוש תודוסי תגפוסה תינגורטה הרבחל תימיטניאהו הנטקה לארשי
ת יתימאה תיתרבחה הקתפרהה תא רעונל גיצהל ךירצ הז ךילהת היה הרואכל

״ םידודג״בו ״תודע״ב תואנקב רגתסהל ״בוטה רעונה״ ףיסוה תאז תחת לבא ,וינפלש
 הדובאה לארשי־ץרא" לש םימזינורכאנאב ןיידע םיעוקשה ,רעונה־תועונת לש

."תחכשנהו היפהפיהו

, תואיצמ התוא לע םישנאה ובשחש המ ןיבל התיווהכ תואיצמה ןיב רעפ רצונ
ש י .רעונה ברקב םיישממ םירגתא לש תורצויה שארמ ללש הז םואית־רסוחו
א ל תילאוטקלטניא תישיא תומדקתה ומכ םיקהבומ םיישיא םירגתא יכ םג רוכזל
ש וריפב ובשחנ םה ;תויביטקלוקה יכרב לע ןומאה רעונה תעד לע ללכ זא ולבקתנ
. הזה רעונה תא הנייפיא אל תונדרמ םג ,ינש דצמ .הכרעמה ןמ החירבו הדיגב
ו סינ אל םישנא .הלמה ןבומ אולמב םלת־ךלוה רוד הז היה :רבד לש וכופיה
. לבוקמה ןמ םינוש תוגהנתה־יסופדב וא דחוימ שובלב םדוחיי תא טילבהל זא
ה צר אל שיא ;ותלודג אולמב זא דמע ״הירבח״ה וא ״ה׳רבח״ה גשומ ,הברדא
."ה׳רבח״ה ןמ דחא תויהל התיה הפיאשה ;הנוש תויהל
,םירופס םיפלא ,דבלב טועימ םהירה ,השעמל ?50־ה תונשב "ה׳רבח״ה םה ימו
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, תולודגה םירעב םימיוסמ רפס־יתבב ודמל םה .ןוטה תא ןתונה יזכרמ טועימ והז ךא
ת ליהת תא ןיידע ואשנש ,לארשי־הווקמ וא "ירודכ" ומכ םייאלקח רפס־יתבבו
ת רוסמב דוע םרוקמש םינוניגל בזכא־אל רוקמ ויה הלא רפס־יתב .םדוקה רודה
י ורקש המל תקהבומ המגוד היה יאגרפ םר .ותישארמ רפסה־תיב לש תראופמה
ה לא ,םימסרופמה םירופיסה תאו "ירודכ" יריש תא ועדיש הלא ,"םדב םיטסירודכ"
.םיוסמ ןחלופ לש םינהוככ תרוסמה יקסע לכ תא ועדיש

ה דובע־תונחמ ,םילויטב תושיגפ ךותמ בטיה הז תא הז וריכה םיוסמה ןותנשה ינב
ה לאו ,םייאלקחה רפסה־יתבב םיגיצנ ויה םינושה "םיניערג״ל .םיפתושמ םיסוניכו

ם ירכומ ויה תורחאה רעונה־תועונת יגיצנ םג .םירחאה "םיניערג״ל רשקמ טוח ויה
ם ייזכרמה ה׳רבחה לע ורפס־תיבב רפסמ "תדחואמה העונתה" רבח היהשכ .לכל
. האלה םרסומו םירופיסה תא עמוש "ריעצה רמושה" שיא םג היה ,ולש "ןיערג״ב
.הזכ תויהל ףאש תוחפל וא ,"ה׳רבחה ןמ דחא" היה דחא לכ
 האצוה תישממ היציזופוא לכ .לבסנ־יתלב וליפא ,לבוקמ־יתלב היה םזימרופנוק־ןונה
, זא לש הלשממה־שאר תוריהבב תאז אטיב תיטילופ הניחבמ .הנחמל ץוחמ לא
. היצילאוק תמקהל יאנתכ "י״קמו תורחל ץוחמ" עבטמה תא עבטש ,ןוירוג־ןב דוד
" ה׳רבח״הו ,דירחהל תיטסימרופנוק הרבח התיה 50־ה תונש לש תילארשיה הרבחה
.הנממ דרפנ־יתלב קלח ויה םה ףא
ת וצרפו ,ןהב רדגתהל םיטסילאודיבידניאל דאמ תונטק תוצרפ ורתונ תאזכ הרבחב
, יביטאמרונ־יטנא םזילאודיבידניא הז היה אל .ח״מלפה רוד לש םגדה יפל ורזגנ הלא
ידניאה ."יטנא" והשלכ רבד תושעל וא דסמימה דגנ תאצל הנווכ םוש התיה אל
.הקווד יביטאמרונ־רפוס היה 50־ה תונש לש םזילאודיב
י נפב שממ לש םירגתא הדימעהש ץראב הדיחיה תרגסמה השעמל זא היה אבצה
ן וילע יוטיב—קויד־ רתילו ,רוד לש ןוילע יוטיב תויהל וכפה םינחנצה .םיריעצה
ת צרענה יוקיחה־תומד תויהל ךפה דגנמ ושפנ ךילשמה םחולה .רודה לש דסוממ
.ותרובג הלדג ךכ וינפב םידמועה םיישקה ורבגש לככו ,רתויב
־ רה ריאמ .םלוכמ רתוי תויהל ופאש אלא ,םלוכ דגנ ונפ אל םיטסילאודיבידניאה
ם יינוציק םיטסילאודיבידניאל המגוד םה ,לומגתה־תולועפ ירוביג ,בונדרב ימריו ןויצ
ת ומלגתה תויהל וכפה זא וליאו םידרומל ךפהיל םייושע ויה םירחא םיאנתבש
.רודה לש תצרענו הנוילע
. דתיה "םירחאה ןמ רתוי ינא" לש תויביטאמרונ־רפוס התוא יוטיבל תורוצה תחא
ו כלהש םישנאה ךא ,קוחל דוגינב םנמא התשענ וז הכילה .לובגל רבעמ לא הכילהה
ת צירפ .וכנוח םהילעש םינכתה תא םות דע וצימ ,הברדא ,אלא ודרמ אל הרטפל

ק נחמה תצירפ ;קהבומ ינדרמ השעמ התיה הפוקת התואב ינידמה־יתרבחה קנחמה
.ומצעל רוד ותוא דימעהש םיסופדב הפי הבלתשה ,תאז תמועל ,יפרגואיגה
ל הוא אלימ רפוסה .ךכ םירבדה תא ואר םימי םתוא לש תילארשיה הרבחב םיבר
י דכ ומצע לע רעונה רזגש ןחבמ הרטפל הכילהב האור (31.3.57 ,״בחרמל״)
,וירבדל .הזכ רשקל החכוהה םורמ אוה הז ןחבמ ותעדלו ,ץראל רשקה תא קודבל
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ה ידגארטב םיניינעה ךלהמל והשמב המודה "הריזג לגעמ" ןימל הלא םיריעצ וסנכנ
ע בצאה תעיטק ןחבמל הרטפל הכילהה תא הוושמ אוה .ץלחיהל ןיא ונממו ,תינוויה
ה לועה בל־ץמואל החכוה אוהש ןחבמ ,ואבצ לא םיפרטצמל ךרוע אבכוכ־רב היהש
ם ינש שלש טעמכ (16.9.60 ,״אשמ״) דגמ ןורהא םג הלעמ המוד השיג .לבוקמה לע
. "םיטהול תולוח" טרסה תובקעב הררועתהו הרטפ תשרפ הבש רשאכ ,ןכמ־רחאל
ת וידאוובו הברעב תובקע תפשב תובותכ תודלב״כ הרטפל הכילהה תא ראתמ אוה
ה סומכ שפנ־תאשמ ךותמ םירהל םיליפעמ לע ,הלא ןיעמ םירופיס .םודא יקוצ ןיב
. ..תוילמס תודגאב קר אצומ התא—שמשה לא הסיטב םיפרשנ וא ,ךרדב םילפונו
, תונרמח לכמ ,תונתלעות לכמ םילטרועמ ךכ־לכ ויהש ץראב םישעמ דוע ויה אל
ת ונכתסה וא ,םייחה לע הנגהכ תשדוקמ איה וליפאו ,איהש תישעמ הרטמ לכמ
"...לובגל רבעמ לא הלאה דוסה־יטול םילויטה ומכ—תדלומה ןעמל
ה לועה השעמכ אלא הרובג־השעמ םתסכ קר אל הספתנ הרטפל הכילהה ,ןכא
ו ז הרוצב ,עינהש אוה חז םרוג ,ןכאו .ברקה־הדש לש היוצמה הרובגה לע ותזועתב
.1956-7 םינשב הרטפל עיגהל וסינש הנומשה לכ תא ,תרחא וא
ו סינש ח״מלפה רוד ישנא ןיבל םניב םילידבמו םתוא םינייפאמה םיווק המכ שי
ץ וח ,רידס תורישב םילייח םלוכ ,רתוי םיריעצ ויה םה .םהינפל הרטפל עיגהל
ם ינוש םיינוחטב םידיקפתב קסע אוה ףאו ,הרטפל ותכלב 22 ןב היהש ,דעלג ןדמ
ת ריש ,24 ןב היהש ,יש םרימע .אבצה ןמ ורורחיש רחאל תליאב ותבש תעב
.רידסה תורישה רחאל לובגה־רמשמב
953 1־בש דועב ,םירבג קר ופתתשה וז הפוקתב הרטפל הכילהה תונויסנ תשולשב
ה דוקנ .רומאכ ,רוזחל החילצה ףא יארובס לחרו ,הרטפל עיגהל תונב שלש וסינ
ם ג םא ,רתויב ליעפ קלח תונבה ולטנ 1948־תמחלמב יכ רוכזנ םא ונל ןבות וז
ת א ןהירבח םע דחי ורבע לחרו הליגש ונרכזה רבכ .הדימה אולמב ופתוש אל
, םילשורי ירהב תוברקב קלח ולטנ םימילו לחר־תמר תרשכהב םיכרפמה םינומיאה
י עבט .תוברקה ךלהמב עצפיהל הקיפסה ףאש תיאבצ תשבוח התיה םירמ וליאו

ח ״מלפה לש םימדוקה תועסמה לכבש ומכ ,הז גוסמ לויטב קלח הנלוטתש היה

.הוושב־הווש תונבו םינב ופתתשה

 ןוצרה ,רכזוה רבכש יפכ ,אוה הזמ הז םינושה םיריעצה תנומש ןיב רשקמה טוחה
ע יגהל וצרו תיאבצה תוליעפה תרגסמב ונייטצה םקלח ."רבעמו לעמ" ןייטצהל
ע יגהל חילצהש ןויצ־רה ריאמ ץרענה םדקפמ תמגודכ ,רתוי דוע םיהובג םיגשיהל
ם יגשיה םתואל ועיגה אלש םושמ שפנ־חפמ ושח םקלחו ,םולשב רוזחלו הרטפל
.הז ןורסח לע יוציפ םושמ הב היה הרטפל םתכילהו ,ופאש םהילא םייאבצ
ב שות ןינב־ןלבק םויכ ,ירטימד .רוזחל חילצהש םהיניבמ דיחיה אוה ןמרכ ירטימד
ן ילופמ ץראל אב אוה .הרטפל וכלהש םיריעצה ןיב ןפוד־תאצוי תומד אוה ,דודשא
לחהו אבס־רפכב וירוה תיבל רזח ןד ץוביקב הרצק הייהש רחאלו ,13 ןב ותויהב
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״ ה׳רבח״ה ןמ רוריבב הנוש היהו ,רעינ־תעונתב ךנחתה אל ירטימד .ןינבב דובעל
ם בור ,םינחנצה־תרייס ישנא לע הנמנ וסייגתה םע .וז ןיעמ הכילהל םידעומ ויהש
ה פחד ותורז ילואו ,זעונ םחולכ טלבתה ירטימד .ןבומכ ץראה־ידילי ,םיקשמ־ינב
ר יאמ ודקפמ ירופיסמ דאמ עפשוה ,םוקמ לכמ ;םירחאה ןמ רתוי טלבתהל ותוא
־ רה ריאמ קרש םוקממ רוזחל רשאמ רתוי זעונ רגתא תויהל לוכי המו ,ןויצ־רה
?וינפל ונממ רוזחל הכז ןויצ
ת ולובג תייצחב ולגרוה םינחנצה .וז ןיעמ תונכתסה המלה םינחנצה־תרייסב הריוואה
ן כמ־רחאל דימש הדבועה .ילילש השעמ ךכב ואר אלו ,לומגתה־תולועפ תעב
ן ינעל םינחנצה ידקפמ לש םסחי לע איה ףא הדיעמ םיניצק־םרוקל ירטימד חלשנ
ו ירבח בורמ לפנ ותלכשהבש ,שדח הלוע רענל דבכנ גשיה הז היה קפס ילב .הז
, םתכרדהב םשאוה אוהו ,ויתובקעב תכלל םירחא ולחה רשאכ קר .תרייסב

.אבצה ןמ ררחוש
, הרזחב םכרדב םירנויגל םע ברקב ותומ תא אצמו ירטימד םע ךלהש ,יול רורד
א והו ,ןויצ־רה ריאמו ופפוס ויה וידקפמ .יסופיטה "רטייפ״ה תומד תא הקווד םלגמ
ו ל התארנ אל הרטפל הכילהה .םינחנצה ועציבש לומגתה־ תולועפ בורב ףתתשה
ו כלהש רורדו ירטימד .תוברמ תחא תונכתסה דוע וז התיה ,דחוימב ןכוסמ עצבימ

ה נכסה לע םנמא ועדי ,השימחה חצר רחאל םינש שלשכ ,1956 לירפאב הרטפל
, הרטפל הכילהה .םתכילה ינפל תוומ לש השוחת םירודח ויה אל ךא ,םהל תברואה
ם ינחבמל יעבט ךשמה ןיעמ םהיניעב התיה ,םולשב רוזחל םדקפמ חילצה הנממש
.םהב דומעל ךירצ זעונ םחולש

ש וריפב איה הכילה ןאכ .1957 סרמב הרטפל וכלהש העבראל רשאב רבדה ךכ אל
.העבראה ןמ דחא לכב המסריכש תמיוסמ לשכ ־תשגרה לש האצות םג

ס ייגתהש ,"ריעצה רמושה" ךינחו ןילופ יאצוי םינויצ תחפשמל ןב ,לשמל ,ףלש ןמלק
־ םרוקב ותויהב החבסה לע ברקב תילוש המישמב ףתתשה ,ל״חנה תרגסמב אבצל
ו יחא .המיחלב קלח חקל אל ןכלו םיניצק־סרוקב היה יגיס־עצבימ תפוקתב .םיכ״מ
ם המ המכו ,הלתימל החינצב קלח וחקל וירבח ,תוברקב ףתתשה אביקע ריעצה
ע קר לע םג הניבהל רשפאש הפיאש—ןייטצהל ףאש דימתש ,ןמלק .וגרהנ ףא
ם יכרעה תא סנ לע התלעהש הרבחב לדג ךא ץראה־דילי היה אלש הדבועה
־ עצבימב קלח ול היה אלש לע ומצעל חולסל היה לוכי אל—העידיה־א״הב םיירבצה
:הדידיל זא בתוכ אוה ךכו .יניס

י תלוכי אל םנמאו .סרוקל יתסנכנש לע ימוי תא ללקמ ינאש תבתכשכ תקדצש קפס ןיא
ק רו םוקמ לכב םה הרבחה לכשכ ,וישכע .סרוק וב רובעל ידכ רתוי עורג ןמז רוחבל
ה זה רבדה .ןאכ תבשל ץלאנ ינא—םימחול ,יחא תוברל ,ילש םיכינחהשכ ,םיסיסבב אל
ה רבחה לכל שי השגרה התואש ןיינעמו ,יתוא רבוש ןוכנ רתוי וא ,יתוא גרוה טושפ
ר בד לש ופוסבשו ץוחנ אוה הז רבדש רמוא לכשה יכ ףאו .ונלש סרוקבש םינוגהה
ו ניא בלהש ירה ,רתויב בוטה דצה לע המישמה תא אלמל םילגוסמה םינושארה היהנ
...הז םע םיכסמ

תרייסה דקפמכ (התבטי םויכ) ןאידר־ןיע תוזחאיהל ןמלק חלשנ םרוקה םויס רחאל
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ו ז הרבעהו ,תוזחאיהה דקפמ־ןגס דיקפתל ךכ־רחא רבעוה תונוש תוביסמ .םש
 ריי5 אוה יכ חיכוהל ךרוצה תא תאש־רתיב וב הררוע ילואו ,הארנה יפכ ,וב העגפ
."רטייפ"—ללכבו ,הלועמ
ף לש ןמלק לש ודוקפ ,דוד־ןכ םחנמ תא רוריבב ונייפיא יאבצ עקר לע לשכ־ישגר
ת שרשומו הקיתו החפשמל דלונ ,"ירודכ" ךינח ,דוד־ןב םחנמ .ןאידר־ןיע תוזחאיהב
ל אהשע ,ויבא .ןויצל־ןושארב שממ תיעקרק הלוצא הבשחנש ,ןוזדיוד תחפשמ ,ץראב
ם ייאבצה־םיימואלה םיכרעה .תואלקחה־דרשמ ל״כנמס איהה תעב היה ,דוד־ןב
ן יעכ םנמא היה םחנמו ,"ה׳רבח״ה ידי־לע םג םיצרענ ויה החפשמב םיצרענ ויהש
ע די לעב ,הלועמ רייס ,ןייטצמ יאטרופס—ךנוח םהילע םיכרע םתוא לש תומלגתה
ה שוחת םלועמ עדי אל םחנמ .עלקנ הילא הרבח לכב היחה חורהו ,בחרנ יאלקח
 היה ומצע אוה ;ןהשלכ תומרונל עיגהל ךרוצ שח אל אוה ,ישיא ןולשכ לש
ה עיפומ ןולשכה תשוחת .עיגהל םירחא ופאש ןהילאש תומרונ ןתוא לש ןתומלגתה
.אבצל סויגה םע הנושארל ולצא
ם ינחנצל הכילה איה "םיבוטה הרבחה" ינפב תדמועה הרירבה 50־ה תונש עצמאב
ל ש הפוקתב .("םיינולאס ה׳רבח" םיכלוה סיטלו ,הזובמ ןיידע ןוירשה) .ל״חנל וא
ה כילהה ,רעונה ברקב הדגא תוכפוה םינחנצה תולילע רשאכ ,לומגתה־תולועפ
־ זאמ היהש דסומ ,"ירודכ" ירגוב .רהוז תלוטנו הרופא תיארנ "תוינבגע־ל״חנ״ל
ו רבח ,יאגרפ םר .הז אשונ לע חכוותהל םיברמ ,"םימחולל רצויה־תיב" דימתמו
י זיפה רשוכה לעב ,םחנמ וליאו ,םינחנצל תכלל טילחמ ,םחנמ לש רתויב בוטה
. ל״חנל ךלוה ,םינחנצל הכילהל יעבט דמעומ היה ומכש ,ןייטצמה רייסה ,הלועמה
ר חואמ) וישנא תוכיאב םסרופמ היה ,םחנמ ךייתשה וילאש ,"לילגל" ןיערג םנמא
ך א ,וישנא ברקב תוכייש תשגרה רוציל חילצהו ,("םירוטקודה ןיערג" ארקנ רתוי

, םחנמ .םינחנצל האוושהב עיצהל המ ןיערגל רבכ היה אל תיביטקייבוא הניחבמ
ם ינחנצב ףא רשא םחנמ ,תסחוימ־תינרגתס שממ זא התיהש ,13 תטיישל ץלמוהש
ם לש היה אל וז הטלחה םעו ,ל״חנל וירבח םע תכלל הקווד רחב אוה ,והושקיב
י רבדכ ,"קשמב בקרנ" אוה יכ השגרהה תא וב הריבגמ היליקלק תלועפ .וימימ
ת מישר שארב ועיפוהש ,18 רפסמה״ :וירוהל זא בתוכ אוה .םר ורבח לש געלה
ת ורמל ,קשמב הבישיל עגונב הטלחהה תא תצקמב רערעמ ,היליקלק ברקב םיגורהה

ב רעה־ןותעמ קר ןה יתעמשש תועידיה .םיגורהה ןמ שיא תישיא ריכמ ינניאש
ק שמב תבשל המיענ אל השגרה וז ,ןכ םא .דוע םש היה המ עדוי ימ ,ישש םוי לש
א וה ,היליקלק ברקב עצפנ יאגרפ םרש העידיה רואלו ."םיגרהנו םימחלנ םירחאשכ
ת בשחנ ןאידר־ןיעב הבישי םג ,תונורחאה תויוחתפתהה רואל" :בתוכו ףיסומ
."׳בו׳ג׳ל
י וציפה ןמ וב היה ,דוד־ןב םחנמ לש ויפא תא םלה אלש ,הרטפל ינקתפרהה עסמה
ה בשחמה תא תאשל ול היה השק .ל״חנל וירבח םע ותכלב ץימחה רשא לכ לע
ך ליי ,היליקלקב עצפיהל ףא קיפסהו לומגתה־תולועפב קלח חקל רשא ,םרש
.תיבב ראשיי ,לכה ץימחה דימתש ,אוה וליאו ,הרטפל
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ע יגהל ודואמ לכב ףאוש ,"ירודכ" ךינח אוה ףא ,ביבא־לת דילי ,יאגרפ םר ,ןכאו
 ידכ הפ־לע םירפסמה־חול תא דמול אוה .רודה ינב לע תוצרענה תומרונ ןתואל
ו לגי אלש ידכ ורבח לש ןתש הקידבל שיגמו ,ולש הייארה־רצוקב וניחבי אלש
 רבכ ול םימסוק םינחנצה ינוניג .םינחנצל סייגתהל ידכ תאז לכ—ויתולחמ תא
ו נא המכ דע ךל יתרמא רבכ םעפ" :ויבתכממ דחאב בתוכ אוה ."ירודכ״ב ותויהב
. בלל דאמ ונל העגנ הזע לע הלועפהו ,םינחנצה לש םייחה תא ׳ירודכ׳ב םייח
ד ע דורי חורה־בצמש ךכ ,הפקתהב ולפנש הרבחה תנומש בטיה וגל םיעודי ןכו
ה כילהה תא ץירממ קר הז ,המינה אולמכ דירומ אל הז לרומל רשקב ...דאמל
."ול הכחמש המ בטיה עדוי דחא לכש תורמל םינחנצל
ש ממ הז" :בתוכ אוה ךכו .ותוא םיביהלמ םינומיאה ,םינחנצל ותוסייגתה רחאל
ן מזה לכ ,תוצירה ןמזב ,תורעתסהה ןמזב .תונמאתמ תוקלחמ ךיא תוארל גונעת
ב וחסל ,רושימ לע אל הז ללכ־ךרדבו ,תורעתסהב אצמנ ינא רשאכ ...םירשו םירש
ה לוע לרומה—תויריה ךותב םירישה תא רשו ,ץוצר ,ףייע ,עיזמ ינא ,יד יל שי
."תאז רובעל רבג לכל עיצמ יתייה" :בתכ תונושאר תוחינצ רחאל .״לכה םיחכושו

ם ג תמסוק ,50־ה תונשב תכלוהו־תקזחתמה תוהז ,"רטייפ״ל "רבג" ןיב תוהזה
ה שולש יל שי" :בתוכ אוהש יפכ ,אבצה ינוניג לש םסקב יובש אוה .ןבומכ ,םרל
. םתא םחליהל ילעש ה׳רבחהו ,ילש יזועה ,(דודגה) התמוכה : אבצב עגרכ םירבד
ו ניא םג אוה ."ןושאר םוקמב יתבתכ תועטב אל ,דודגה ,ןוכנ רתוי ,התמוכה תא
ה יהי״ש תינייפאה תילארשיה הבשחמה .הלועפ לכ רחאל ויללעמ לע רפסלמ לדח
י לואו ,הפוקת התואב םירחא םיברכ ,םר .רתויב ול תיסופיט "ה׳רבחל רפסל המ
ו יבתכמב .ברקב תוומ רקיעבו ,תוומה תשוחתל םג דאמ שיגר ,רתוי תטלוב הרוצב ףא
ן כלו בותכל דחופ ינא" :ןושלה וזב תוומה לש רואיפ ןיעמ אוצמל רשפא ותרבחל
ה מכ׳ :רמא ד״גמה רשאכ ,האנק ילוכ תמאב יתייה םלוא ,המואמ ךל בתוכ יניא
. ..ועסנ םה ...ףוצרפל ץוחמ יל הדמע האנקהו ׳...תינש םהיתורבח תא וארי אל םהמ
י נאש ךיא ךל תראתמ אל תא תמאב ...רחואמב אל ,יתמחנ תאזו ,עיגי ירות םג

ל ש ותליפנ לע הבוגתכו ."ועסנו הרידא הרישב ולע םה רשאכ ימצע תא יתלכא
ל ע ...לפנ ןונמאש רחאל המיענ אל הריווא .דתיה םכלצאש תרפסמ תא" :דידי

י שקבת—ןכ םאו ,המוקמב ייהת אלש הווקמ ינא .בותכל המ יל ןיא ולש הרבחה
, יל ינימאת לבא ,תויוטש בותכל ליחתמ ינא .ילש םייפנכה תא ונלש ד״גמהמ
."ול קחוצ שממ ינאש תוומל בורק ךכ־לכ יח ינא
ר חאל .וירבחלו ודקפמל בח אוהש הבוט־תרכהל יוטיבה םג אוה ברקב תוומה
ת ודוה ךא ,םינחנצה ןמ וקלסל וצר ותרבח תא תוארל ידכ הנחמה ןמ בנגתהש
ע דוי יניא" :זא בתוכ אוה הבוט־תרכה אלמו ,הדיחיב ראשנ אוה ודקפמ יצמאמל
ל כל םתא היחא םא םלוא ,יתבוטל ושעש המ לע םהל בישהל לכוא דציכ קוידב
( ...בצומ הזיא לע גרההל הכזאש ןובשחב איבמ ינניא) יצחו םייתנש דוע תוחפה
ם גו ,הדיחיב יתראשנ םללגבש הז לע םהל תודוהל תונמדזה וזיא רבכ אצמא
."ברקב הנווכה ,ימצע תא חיכוהל
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 הדיעמה הדבוע ,היליקלק ברקב עצפנש רחאל םילוחה־תיבב ןמוי בותכל לחה םר
 ותכל ינפל האווצ ריאשה םג אוה .םירבד חיצנהל וב ןניקש ךרוצה לע איה ףא
 ותואש ,דוד־ןב םחנמ ורבח דיל רבקיהל ונוצר תא עיבמ אוה ותאווצב .הרטפל
 םהיכרד ודרפנש רחאל המ־תוקחרתה םהיניב הלח רשאכ םג ,וימי לכ ץירעהו בהא
 םירתימ הלא־יא לע טרפ תוומה .תמה םר תא וחור יניעב האר יחה םר .אבצב
 ודידיל רמא ,"ביבא־לתב אלו הרטפב תרבוע םיימשל ךרדה ילצא" .ושפנב םייומס
 תויאורהה ןמ םעפנ ,םיינוציח םינממסלו םינוניגל ךכ־לכ שיגר היהש ,םר .ותאצ ינפל
.ותומבש תיגארטה
 ינבמ םיברל התיה תיסופיט ,ךכ־לכ תינוציק אל ילוא םג םא ,תוומל המוד השיג
 םיטסילאוטיריפסה תונויסנל סחיב ותעשב ןייד השמ לש ותרעה ףא הרוכז .רוד ותוא
 ומכ יניצ טפשמ .םיתמה םהירבח תויומד תא בואב תולעהל וסינש םינחנצ לש
 ,השתהה־תמחלמ ןמזב לבוקמ היהש ,"רפסה־תיב לש ןורכזה־תטרדנא לע תוארתהל"
 השעמכ ברקב תוומה תא הארש ,50־ה תונש לש רעונה תא ןייפאלמ קוחר היה
 ,ועימשהל היה רוסא תובר םינש ךשמש ,"םודאה עלסה" ,רפח םייח לש וריש .יאוריה
.הרטפל ךרדב ברואה תוומל רעונה לש יטתאפה סחיה תא רוריבב אטבמ
 ללגב יניס־עצבימב ףתתשה אל יאגרפ םר םג ,הרטפל ומע וכלהש וירבח תמגודכ
 רחאלו ,לומגתה־תולועפ לש ןפוס תא הנייצ יניס־תכרעמ .היליקלק ברקב ותעיצפ
 .הכרדה ידיקפתל רבעוה םרו ךייתשה הילא תרייסה הרזופ םילוחה־תיבמ ותאצ
 ודבל ךרעש עסמה תמגודכ ,םישק םינחבמ ינימ לכב ומצע דימעהל לחה םר
 ומצע שח ןורמת ותוא רחאל ."לודגה ןורמת״כ רידגה ותוא עסמ ,ידג־ןיעל לבושמ
.הרטפ :רתוי לודגה ןחבמל ןכומ
 ןורטאיתה יאמיב היה ויבא) םינמא תחפשמל ןב ,דעלג ןד היה וז הרובחב יעיברה
 םנמא דעלג ןד .(יפלח םהרבא ןקחשהו ררושמה אוה ודודו ,רניטנטסנוק ןושרג
 לשכ־ישגר הוולמ התיה תיאבצה ותוליעפ לכ ךא ,יניס־עצבימב המ־קלח חקל
 תויעב ךא ,םיניצק־סרוק רובעל ףא קיפסהו 101 הדיחיל בדנתה אוה .החלצה־יאו
 ךכ־רחא קלוס הז דיקפתמ םג .הכרדה ידיקפתל רבעוה אוהו וירכועב ויה תעמשמ
 ךא ,תרייסה דקפמ הנומ םשו תליאב בשיתה ורורחיש רחאל .תעמשמ תויעב ללגב
 תא הליגש ימ ,קהבומ לייטכ .רחא והשימ לע דיקפתה לטוה יגיס־עצבימ ינפל
 .שוביכה רחאל יניס יאה־יצחב לייטל דעלג ןד הבריה ,תליא דילש תובתכה־ןוינק
 לש ומויסב .המחלמה רחאל הנירתק־הטנס רזנמל עיגהש ןושארה היה םג אוה
 הז רבד .הרטפ קר הראשנ ,תכלל ןאל רבכ ול ןיא יכ ארזע ודידיל רמא הז לויט
.דעלג ןדכ "יחצנ שפחמ" יבגל רתויב יעבט דעצ זא הארנ
 ,רומאכ) יניס־עצבימב ופתתשה אל 1957 סרמב ןאידר־ןיעמ ואציש העבראה לכ
 לכש אוה בושח ךא ,ןבומכ ,םידיחיה ויה אל םה .(ןד לש סחיב־ןטקה וקלח דבלמ
 ברקב תופתתשה־יא ללגב המשא־תשגרה .ךכ לשב המשא־שגר שח םהמ דחא
 "בושיי״ה לש ותישאר ימימ לחה ,טעמכ תימואל תילארשי הנוכת ןמזמ רבכ הכפה
םיכייתשמה םילייח לצא דחוימב הפירח וז השוחת .הירחאלו ינוי־תמחלמב הלכו
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ה רפכ ןיעמ ,המודמכ ,אופא התיה ,הינוכיס לע ,הרטפל הכילהה .תורחבנ תודיחיל
.המחלמב תופתתשה־יא לע תאזכ

#
ם הילע םילטונ רעונה בטיממ םירוחבש הדבועהו ,העבראה לש תיגארטה םתכילה
ה נגמ םנמא תונותעה .ץראב רוביצל הקעזא־תוא תשמשמ ,רחש־ירסח םינוכיס
ת וינוכמ יבנוג לאכ םהילא סחיתהל שי יכ ןעוט ףא "בירעמ״מ ןד ירואו ,השעמה תא
ל ש ותשגרה תא ןפוא־םושב תפקשמ הניא וז תינוציק האוושה ךא ,תוריד יצרופו

ת פקשמ איה ןיא רקיעב .דחאכ הצרעה לשו יוניג לש השגרה ,םימי םתואב רוביצה
 16.6.57־ב רבכ ,ןכאו .וז הכילהל םייעבטה םידמעומה ,רעונה ינב לש םתשגרה תא
ה רטמב רבליס־רפכמ ואציש םירענ השולש לש םתסיפת לע העידי ןותעב העיפומ
.הרטפל עיגהל
ר פסה־תיבב היהש השעמ ךותמ תפקשנ וז השרפל ברועמה סחיל הרורב תודע
ו רפס־תיב לש ןולעה יפד לעמ עיקוה רפסה־תיב להנמ .ביבא־לתב ״ובג־רה״ ידוסיה
ה שקבב ךוניחה־רש לא התנפ העודי תירוביצ תוישיא .הרטפל םיכלוהה תעברא תא
ת תל טלחוהו ,ךוניחה לע חקפמה ןמ הפיזנ לביק רפסה־תיב להנמ .ךכ לע ביגהל
, םילפונה רכז תא רהטלו ,שדח רואב השרפה תא ריבסהל רפסה־יתב ירומל הארוה
ה כילהה תגצה םע םלש בלב אופא ההדזה אל רוביצה .השעמה ןמ תוגייתסהה לכ םע
ך א תינוציק הנקסמ התיה וז הכילה ןכש ,תעד־לקו ינקתפרה השעמכ הרטפל
.רעונה ךנחתה םהילעש םיצרענ תוגהנתה יסופדמ תינקסמ

ו יה יבוט יכדרמו יש םרימע .1957 רבמבונ ףוסב הלח הרטפל הנורחאה הכילהה
.הרטפ תשרפ לש םינורחאה תונברקה ינש
ן ב היהש םגה .אבצב ומוקמ אצמ אל אוה ףא ,םייח־רפכ בשומ ןב ,יש סרימע
. יארוט תגרדב אבצה ןמ ררחתשה ,תינוכית הלכשה לעבו ,"תדבועה תובשיתהה"
ם יגשיהל עיגהל חילצה םנמא םשו ,לובגה־רמשמל סייגתה יאבצה ותוריש רחאל
. םסאק־רפכ תשרפב ברועמ היה ודודג יכ ,יניס־עצבימב קלח חקל אל אוה ףא .םיאנ

ו תויהב הירגלובמ הצרא אב ,הלמרב ריכה ותואש ,יגרט יגדרמ ,הכילהל ופתוש

ק חרוה המ־ןמז רובעכ ךא ,סיט־םרוקל םנמא לבקתה אבצל וסייגתה םע .10 ןב
" קינבו׳ג״כ וילע רבע אבצב ותורישו ,םינחנצל םג לבקתה אל אוה .סרוקה ןמ
.ריוואה־ ליחב
. ךכ־לכ ץירעה התוא "רטייפ״ה תומדל תפומו המגוד יבוט יכדרמ האר יש םרימעב
ם היניב המקרנ םימילו ,ןורטל רוזאב לובגל רבעמ תועסמ ךורעל ולחה םינשה
, אבצב תופוצמה תומרונה לא עיגהל חילצה אלש ,יש םרימע .הרטפל תכלל תינכת
י כדרמ וליאו ,רתוי םיזעונ םירגתא שפחל ףיסוה ךא לובגה־רמשמב ונוקית אצמ
ו מכ ,"והשמ הווש ינאש חיכוהל" רגתא ול רת ,יאבצה ותוריש לכב לשכנש ,יבוט
ה פירח התיה וז הטלחהל ןאכ הוולתמה תוומה תעדות .ותאצ ינפל ברע ודידיל רמאש
שקיב םהבו וידידיל םיבתכמ ריאשה יכ רבתסה ותומ רחאל .יבוט יכדרמ לצא דאמ
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ת ובוהאה תוריציה תא ותומל הנשה־םויב ועימשי תאז תחתו תורכזא ול וכרעי אלש
ר שאבו ,ןכל־םדוק לייטל הבריה אל אוה ,רייס לש סופיט היה אל יבוט יכדרמ .וילע
ן חבמ ויבגל התיה הרטפל הכילהה .יש םרימע לע טלחומ ןפואב ךמס הז עסמל
.םיאתמ רגתא היה תונברקה רשע רבכ ליפהש ביתנה ;הלמה ןבומ אולמב
ה רטפל עיגמ םנמא 60־ה תונש תישארב .םבאב ולכוס הרטפל תכלל םיפסונ תונויסנ
 בכר גישה אוה ;וימדוק לש ךרדב אל ךא—םינחנצה תרייסמ "ישוכ"—ףסונ ילארשי

, "ישוכ" .ם״וא־שיא לש וגהנכ ןדרי־תכלממל םנכנ יאקירמא ריעצ תיוולבו ,ם״וא
ו תוישיא תא אטבל לוכי וניא ,לומגתה־תולועפ לש רהוזה־תפוקת רחאל סייגתהש
, ןונרא לחנל ךרעש זעונה עסמבו ,הרטפל לויטב .אבצה תרגסמב ןפודה־תאצוי
ת עב יוטיב ידיל אובל הלכי אלש ,לבוקמה לע הלועה הזועתה יוטיב ידיל האב

.יאבצה ותוריש
ו תנכס ךא ,רעונה ינבל תומולח־זוחמ הרטפ לש סותימה ןיידע 60־ה תונש תארקל
־ יתלב הכ השענ רגתאה ,המצע תא התצימ הרטפל הכילהה .ונממ הלטינ תישממה

.ותושממ תא חפיקש דע ירשפא
ר ושע ךשמב התוא ןייפיא רשא םזימרופנוקה רערעתמ 60־ה תונש לש לארשיב
ט עמכ תינטראפסה תועינצל דוגינב ,שובלב תוילרביל רתי ןמע תואיבמ ןהו ,םלש
ם ידוקיר״ו ,םייאקירמא םיטיהלל םמוקמ םינפמ םייסור םיריש .50־ה תונש לש
ם ג ךכל ליבקמב הלח תפסונ תוחתפתה .םיצוביקב וליפא םיחרזאתמ "םיינולאס
ן מזב םידלי ויה ןיידעש ,"הנידמה ידלי" רוד .ילארשיה רעונה לצא לובגה תעדותב
. "עגפנו ץיצה" רשא ,יניס רוד רבעש תוחכפתה ךילהת ותוא רבע אל ,יניס־עצבימ
ל ובג תצירפ לש היווח עדי אל םלועמו ,רוצמב הנותנה הנידמ ךותב דלונ הז רוד
ר בד תקזחב היה לובגה .(סחיב־םצמוצמ לובגל רבעמ תיאבצה תוליעפה ףקיה)

י נפמ םג ,ותוא הקיסעה אל לובגה תא ץורפל תורשפאה ,הז רוד יבגל וילאמ־ןבומ
ו תעדב הלעה אלש םושמ םגו םדוקה רודה לש הלאמ םינוש םיקוסיעל ןותנ היהש
.ןיעל הארנה חווטב אל םינפ ־לכ ־לע ,תרחא תורשפא
ר עונ־תועונת לש םיציזמוקב םירפסמש רופיס איה הרטפל הכילהה 60־ה תונשב
ה טרדנאה לומ לא ,תליאל םידרויה רפסה־יתב ילויטב וא ,תוכלוהו־תוקמטצמ
.הרטפל םיכלוהה רכזל המקוהש
ם יכלוהה ןמ דחא לכ לצא ולעפש םיישיאה םיעינמל רשק ילב ,יכ אופא רמול רשפא
ן כמ־רחאל קרו ,תימואל השרפ הנושארו־שארב איה הרטפל הכילהה תשרפ ,הרטפל

.תישיא השרפ
ת ונברק הנושארו־שארב ויה םייח ובש אלו ואציש םירענה תרשעו תורענה יתש
.הפוקת לש
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