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תיתגלפמה תוליעפה תובחרתה
י רה ,היגולואידיאל הזע תורכמתהמ ץרמו קוזיח באוש יתגלפמה לוציפה היה םא
. תיתגלפמה תוליעפה לש תבחרנה תופעתסהה תוכזב ול ןתינ רידא ידסומ רוציב
ן וטלשב סופתל ידכ הנושארו־שארב תונגרואמ תוגלפמה ,לשמל ,תירבה־תוצראב
ם יינידמ םינועידי איצוהל ןה תולוכי םייניבה־תפוקתב .םיילארוטקלא םיקבאמ תעב
י נקסע וקסע "םזיסוב״ה לש ותחירפ ימיב .ימוקמה גרדב םייתורבח םינודעומ שמשלו

ת ופופכ וללהש היה רורב ךא ,תויפורתנאליפו תויתרבח תולועפ תצקב םג עבורה
א לא תוריחבה ןיא השוריב לארשי הלביקש רטשמב .תולוק תגשה לש המישמל
ם וי־םוי םיעוקש םייפסכה היבאשמו הישנא ,היתוחוכ רקיע ;הגלפמה ייחב הדוזיפא
ת מקהב ורזע תוגלפמ .תוגלפמב תורושק ןניא רחא םוקמ םושבש תובחרנ תולועפב
, תואפרמו רפס־יתב ודסי ןה ;םיינוריע םינוכישו הישעת ילעפמ ,םייאלקח םיבושיי
, תע־יבתכו םינותע ואיצוה ןה ,ןהלשמ האצוה־יתב ןהל ויה ;םילוח־תופוק ולהינ
־ תועונת לע ןתוסח וזערפו טרופס־ינודעומ וקיזחה ,תסנכ־יתבו תוברת־יתב ומיקה
ם ינוגרא וסנריפ וליפאש תודחא ןהב ויה דוע תואמצע תזרכה רחאל המ־ןמז .רעונ
ת וגלפמה וקיסעה תאזה תוליעפה לכ לוהינל .םהלשמ םייאבצ־םורטו םייאבצ
ן הלשמ יארשא־תודסומו םיקנב ודסיי התוא ןממל ידכו ;סחיב־םילודג עבק־ינונגנמ
.הל הצוחמו ץראב ןהלשמ תויבגמ ולהינו

. םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסהה אוה וז המגמ לש רתויב קהבומה יוליגה
ר תוי אל לכה־ךסב ונמש תויטסילאיצוס תוגלפמ יתש ידי־לע 1920־ב הדסונ איה
ר ודה ךלהמבו ,ראותמה גוסה ןמ תולועפ םוזילו דדועל תנמ־לע םירבח יפלא המכמ
ע בר טעמכ ורציי וילא םיפנוסמה םילעפמהש ךכ ידכ דע הז ןוגרא לדג ךכ־רחאלש
ת ודוגאה ;הדובעה־חוכמ הזכ זוחא וקיסעהו לארשי לש ימלגה ימואלה רצותה ןמ

־ תפוק ;חורבו ףוגב םידבועה ןמ זוחא 90 ודגיא וילא תופנוסמה תויעוצקמה
ה קזחתה וז םידבוע־תרבח .היסולכואה ללכמ םישילש־ינש הפיקה ולש םילוחה

ל ש דמעמ וליפא וא הנידמה םע ןויווש הל ועבת היגיהנממ םידחאש ךכ ידכ דע
ת טלש י״אפמ 30־ה תונש תישאר זאמש ,תורדתסהה לש התחלצה .התמועל תופידע
ל עופה" .ןהלשמ םימוד תודסומ ,תורחת ךותמ ,חתפל תורחא תוגלפמ העינה ,הב
ו מדקש—םיטסינויזיברהו ,יחרזמה לעופה תורדתסה תא דסי ,לשמל ,יתדה "יחרזמה
ו ברקתה אל םלועמ הלא םינוגרא .תימואלה־םידבועה־תורדתסה תא ודסי—"תוריח״ל
ו לכיש ךכ ידכ דע וקזחתה םה לבא ,תורדתסהה לש התתמצעו הרשע רועישל
ו עייס םינפ־לכ־לעו תורדתסהב עלביהלמ ןהלש דוסיה־תוגלפמ לש םירבח עונמל
־יתלב םוחתל רבעמ לא תיתגלפמה תוליעפה תופעתסה לש תנוכתמה תרבגהל
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ת א תוקחל ףואשל ולכי אל וא ופאש אלש ,תורחא תוגלפמ .הקיטילופה לש יעצמאה
ן תוליעפ זוכירל םימיוסמ םיחטש ןהל ורחב ,היתולועפ לש ףקיהה בחורב תורדתסהה
י לעב רפס־יתב תשר תמקהב "יחרזמ״ה זכרתה ךכ הנה .תוריחבה־תמחלמל ץוחמש
ם ייללכה־םינויצה ;ןזוקזחהבו תובישי דוסייב הזכרתה לארשי־תדוגא ;תיתד המגמ
י לב תוגלפמה לכ .םיפוצ־ינוגראבו טרופסב ,םייללכ םיינוליח רפס־יתבב וזכרתה
ת ע־יבתכ ואיצוה בורה־לעו ,תירבעב ןהלשמ םיימוי םינותע ואיצוה ללכה־ןמ־תאצוי
ן הלשמ ןומימ דסומ וא דחא קנב תוחפל היה ןלוכל ;תונושל המכו המכב םירחא
.תילכלכ תודגאתה לש םירחא םיגוס וא םייביטרפואוק םיילכלכ םילעפמ המכו
ד וע םיצוענ תוגלפמה לש הז דוחיי־ןמיס השוריב לארשי הלביקש ךכל םימעטה
ה רבחה .השדח הרבח םג אלא השדח הנידמ קר אל התיה לארשיש הדבועב
; ןכל־םדוק םינש וא דחא רוד ללכ אצמנב התיה אל 1948־ב התואמצע תא הגישהש
ם ישנא .םירחא תומוקמב ויחש םדא־ינב לש תנווכמה םתלועפ חוכמ הרצונ איה
ל ע השדח הרבח תונבל ידכ תונטק תורובחב ודגאתהו לארשי־ץראל ואב הלא
י וצרה הביטל רשאב תורובחה ןמ תחא לכל ויהש םירדגומ תונויער לש סיסבה
ם ידיוצמ םייזכרמ תודסומ ומקוהו ללוכה לעפמה ססבתהש םע .הרבח התוא לש
ו ללה תונטקה תוצובקה ושענ ,םוקמ לכב םידוהיו םינויצ ידי־לע וסיוגש םיפסכב
א לש םישדח םילוע .הלאה תודסומב העפשהה לע תורחתמה תוינידמ תוגלפמ
ם וק םעו ,תוגלפמה ןמ תחאב דימ וטלקנ ץראל־ץוחב הגלפמ וזיאל רבכ וכייתשה
ה יה רשפא ךכיפל .תרדגומ תינידמ תוכייש ילעב םיבשותה בור אופא ויה הנידמה
ת א ועבקו תוינידמה תוגלפמה תא תורבח וחימצה רחא םוקמ לכב םאש רמול
.היפא תא ובציעו הרבחה תא ודליש ןה תוגלפמה לארשיב הנה ,ןייפא
ן תורכמתה םע דחי ,ינידמה םוחתל ץוחמש תוליעפל תוילארשיה תוגלפמה לש ןתסינכ
ת ונמאנה־ירשקו םייח־ךרד השעית הגלפמל תוכייתשהש ומרג ,היגולואידיאל
ל לכב ברעמב וא הקירמאב תעדה לע התולעהל ןיאש הדימב וקזחתה םייתגלפמה
ה נידמה המק רשאכ .תויטסינומוקה תוגלפמל םירוסמה לש קצומה ןיערגל ץוחמ
, םייתגלפמ םינוגרא ידיב ויה זא דעש םיחטשב תינושארה תוירחאה תא הילע הלטנו
ע גמ םהל היה אלש םידוהי לש תינומהה הריגהה האב ךכ םע דבב־דב רשאכו

ה דימב המלבנ וא וז העפות לש התוטשפתה השלחנ ,תינויצה הקיטילופה םע םדוק
־ יעצמאו םירחובה לש לגרההו היצרניאה ירה תאז־לכב .טעמ דוע הארנש יפכ ,הבר
" ףצ״ה לוקה תא דאמ וליבגה םפוריצב תוגלפמה לש םיינוגראה תולגתסהה
ם ינטק םייוניש ואיבה הנש םירשע תצורמב וכרענש תויללכ תוריחב עבש .לארשיב

ם יבורמה םיגוזימהו םיגוליפה תא ןובשחב איבנ םא ,תוגלפמה לש יסחיה ןחוכב דאמ
.הפוקת התוא לש

תיתגלפמה תורמה זוכיר
ל ש היצרדפנוק איה תויצראה תוגלפמה ןמ תחא לכש ןויערל םיליגר םיאקירמאה
ידכ םינש עבראב תחא םייחל תררועתמה תוימוקמו תוירוזא תוגלפמ תורשע
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ל ש םיכרצלו ,הפוקתה ראש .תואישנל ותולעהל לדתשהלו אישנל דמעומ תונמל
י צרא ןוגראב השעמל ללכ היולת תימוקמה הגלפמה ןיא ,םירחא תוריחב־יקבאמ
ם יימוקמ וא םיירוזא םיגיהנמש םיאקירמאה יניעב עיתפמ הז ןיא ןכל .והשלכ יזכרמ
ת ורמהל םינש לע םינש ךשמ םילגוסמ ,סרגנוקב וא ריעב ,הנידמב תודמע םיספותה
ם דמעמ תרימשל םיגאוד םהש ןמז לכ תיצראה תיתגלפמה הגהנהה לש היפ תא

.םהלש םתניפב
ל כב יתגלפמה זכרמב וז ןיעמ תולת־יא התיה השוריב לארשי הלביק ותוא רטשמב
ר שפיא אל רטשמה .והומכ עמשנ אל טעמכש רבד אוהש גרד לכבו איהש הנוהכ
ת וגלפמב אוצמל רשפאש תישיאו תימוקמ תולת־יא לש הטעומ הדימ התוא וליפא
ת ויזוכיר לש םיתפומ ןהב םיאור לשמימ לש םימגד םידמולה םיאקירמאש ,תויטירבה
־ זוחמ לש תוגלפמה ,תוחפל ,הינטירבב .תונגל וא תולעפתהל םייוארה תעמשמו

ם תונתייצ תורמלו ,טנמלרפל ןהלש דמעומה תריחבב תירקיע העד ןהל שי הריחבה
ל ש קיפסמ רפסמ רידת הז רטשמ חימצה םללכב טנמלרפה־יריצ לש תיסופיטה
ך ומסל אלש טנמלרפב הגלפמה תוגיהנמ תא וצליאש םיינדרוט וא םיקזח םידיחי
.הלש תורושה־ישנא תכימת לע תומוצע םייניעב
ד מעומ לש תורשפאב הכלהל וליפא טעמכ הריכמ תוריחבה־תטיש ןיא לארשיב
ת ושעיהל וילע ירה תסנכל ולש ותודמעומ תא גיצהל והשימ הצור םא .יאמצע
ז וחא תוחפל גישהלו ,תומיתח 750 רושיאב ולשמ ״המישר״ שיגהל ,הגלפמ הליחת
. תואצותה יבושיחב ןובשחב ותמישר תא איבהל ןתוי םרטב ץראב תולוקה ללכמ דחא
ר וביד־תושר לבקי ,ןמזה לש תיסחי הקולח רבדב תסנכב גהונה ללכה יפ־לע
ע גונה ללכה יפ־לעו ;םייללכ םיחוכיוובו קוח־תועצה לע קוידב תוקד שמחל
ם ילהנב תולתיהל לוכי אוה .והשלכ יונימ לבקל בר יוכיס ול ןיא ,תודעווב תוגיצנל
ת ותליאשה ןמז תאו םויה־רדסל העצה לע חוכיווה תא םיחנמה רתוי טעמ םיישפחה
א ל םא וייחל םעט שממ היהי אל ךכל טרפ ;ץקוע שותי לש דיקפת אלמל ידכ
ת אצויה תסנכב .יולת ־יתלב תויהמ לדח אוה הז הרקמבו ,העיס וזיא םע תירבב אובי

ר חביהל "הזה םלועה" יממעה ןועובשה לש םיכרוע ינש וחילצה וב דחא הרקמ היה
ן ועובשה ירהש ,ללכה תא חיכומ הז גירח םצעב לבא ;םייולת־יתלב ראשיהלו

ד מוע וניאש יעצמא ,תסנכב םהילולעתל םוסריפל ילכו הצפקמ םהל קפיס םהלש
.םירחא םיילאיצנטופ םידמעומ לש םתושרל
ת ורמה תרימשל דחא חתפמ־ןונגנמ האיצממ לארשי לש תוריחבה תטיש ךכ הנה
ד עב אלא םידמעומ דעב םיעיבצמ םניא םירחובה .הגלפמה תגהנה לש תיזכרמה
ו א תומישרב םידמעומה רדס תא תונשל תושר םהל ןיא ;תויתגלפמ תומישר
י די־לע עבקנ גורידהו תובכרומ תומישרה תוגלפמה לכב .םהלשמ תומש ףיסוהל

ן יב תוחוכה תקולח יכ ררבתהש רחאמו ,ןהמ תחא לכ לש םייזכרמה תודסומה
ה מישרב לבקמ דמעומהש םוקמה ירה ,סחיב־הביצי תונושה תוילארשיה תוגלפמה

ב ח תסנכה־רבחו ליאוה .לובג־ירקמ הלא־יא איצוהל ,הלפמכ וא הריחבכ והומכ
ןיא ,תישיא רחבנ אל אוה—תיזכרמה תיתגלפמה תושרל ותריחב לע ךכ־לכ הדות
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, הגלפמה ידי־לע הנמומ תוריחבה־תכרעמ ,וב ךומתיש ולשמ הריחב־זוחמ ול
ה תואל ותונתייצו ותונמאנ חרכהב ירה—היהש םוקמב ומש תא הסינכהש איה הגלפמה
.שדחמ רחביהל ונוצר םנמא םא תוטלחומו תומלש תושר
ה גייסל שי תיתגלפמה תוגיהנמל תסנכה־רבח לש ותופיפכ לע םירבדה תועמשמ
־ לעש—לארשיב תוגלפמה ךותב חוכה־הנבמ תנבהל הבושח המצע איהש—הרעהב
ל ודג תוגלפמה רפסמו ליאוה .תוגיהנמ התואל םיכייש םמצע תסנכה־ירבח בורה

ה גלפמ לכ הלוכי—120 קר-ךכ־לכ ןטק תסנכה־ירבח לש ללוכה םרפסמו ךכ־לכ
א ל םלועמ ,רתויב הלודגה הגלפמה ,י״אפמ .סחיב־םיטעמ םירבח קר סינכהל
ה סינכה אל םלועמ הלדגב הינשה הגלפמה וליאו ,ריצ םישימחמ רתוי תסנכל הסינכה
ע יבשהל וליפא וב יד ןיא הגלפמ לכל םיבשומ לש ןטק הכ רפסמ .השימחו־םירשע
ם ירקמ המכבו ,םידמעומה תומישר תא םירשאמה םייזכרמה םידעווה ירבח לכ תא
ת וגלפמה לש תולהנהה ירבח לכל וליפא קיפסמ תסנכב תומוקמה רפסמ ןיא
ה טמלש םידמעומ לש םהייוכיס רתויב םילד ךכמ האצותכ .ולאכ תומישר תודבעמה
ם יקיתו ךוות־ידומע לש םהיתומש ןכאו ,יתגלפמה גרדימה לש תרמצה םורממ
ת סנכה ןיא ךכ םושמ .תסנכה־ירבח לש תומישרה תא בושו בוש םיאלממ תוגלפמב
ס רגנוקהו יטירבה טנמלרפה ושמישש ומכ ,דיתעל םיגיהנמל םינומיא־שרגמ תשמשמ
ל ש תוטילשה תותיליעל ןודעומ קרו־ךא טעמכ תויהל הטונ איה אלא ,יאקירמאה
.תונושה תוגלפמה
י די־לע תוגלפמה יוביר תא חיצנהל הטונ תיתגלפמה תורמה לש תינוציקה תויזוכירה
ה יהש תונטק תויכראגילוא ידיב םייתגלפמה םיניינעה לע הטילשה תא תנתונ איהש
ם יקוליחה תא ומליגש וא םהיתוגלפמ לש דרפנה םויקב הקזח־לש־סרטניא ןהל
ה יה ילוא הנידמה תפוקת לש התליחתבו הנידמל ומדקש םימיב .ןהיניבש תוניטהו
ת עבש ינפמ ןיירושמה סרטניאה ןמ רתוי ןינעל ךייש תועדה־יקוליח לש םמוליג
ה ניחבמ תורושה־ישנא תא רתוי וא תוחפ תפפוח תוגלפמה תוגיהנמ התיה איהה
ו ב ןיחבהל רשפאש קזח ןוצר ,"ללכה ןוצר" הנמאנ עינה םלוכ תא ןכש ,תינויער
ה תיה איהה תעב תוגלפמה וקיזחה וב "יטרקומדה םזילארטנצה" לאידיא .רוריבב
־ המאתהה תא השבישו היגולואידיאה תעיקש האב זאמ .תושממ לש הבר הדימ וב
ו כפה תוגלפמה לש יטרקומדה םזילארטנצה ילהנו ,םיגהנומל םיגיהנמה ןיב חורב
־ ינונגנמ לע םישלוחה תוגלפמה ינקסע לש םתטילש תא הווסמה קד ףיעצ תויהל
ם ירבדה־עבטמ ולא חוכ־תוצובק .תויסאלקה תומגודה יפ־לע ונבנש םירידא הגלפמ
ר שאכ וליפאו ,ןהלש םידחוימה םיסרטניאה תיווזמ תיתגלפמה היגטרטסאב ולכתסה
ת רגסמב ןמויק לע ןגהלו ףיסוהל תוצובקה וטנ תוגלפמ ןיב םיגוזימו םיכרעמ ומק

.תודרפנ חוכ־תועיסכ השדחה
ם יפינסל היהתש ידכ ולש ותגלפמב הטישה תא ןקתל ןוירוג־ןב דוד הסינ 1957־ב
ם יריעצ ,םישדח םישנאל תרמצב םוקמ תונפל ידכ ,תוגיהנמה תריחבב העד רתי
ר וזיב לש תרכינ הדימ םישגהל חילצה ץראב ליגרה־רדגמ־אצויה ודמעמ תוכזב .רתוי
םלואו .היתובקעב תכלל וזרדזה תורחא תוגלפמו ,י״אפמב יופינה יכילהתב ילמרופ
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ת א ביחרהל וצלאנ חוכה־תוצובקש התיה תומרופירה לש תירקיעה האצותה יכ המוד
ת ומרופירה וגישה אל ,םינפ־לכ־לע .ךפיהל אלו םיפינסה לא ןתטילשו ןהיתולועפ
ת וגלפמב וא ,י״אפמב ומקש םיטעמה םיריעצהו ,ןוירוג־ןב ףאש הילאש האצותה תא
.הטמלמ היילע ידכ ךות הקווד אלו ףוריצ ידי־לע םהיתודמעל ועיגה ,תורחא

ינידמה רטשמה לע יתגלפמה יפואה תעפשה
ה שוריב לארשי הלביק ותואש תוגלפמה רטשמ לש רכיהה־ינמיס לש חותינה ךלהמב
ד ומענ ןאכ .םהמ ועבנש תויסופיט תואצות המכ לע ,דחאכ המגודבו זמרב ,ונעבצה
י לארשיה ינידמה רטשמל ףתושמב הלא רכיה־ינמיס וקינעהש הפונתה לע הרצקב
.לארשי לש הנויסנ םהילע הפכש םינוקיתב ןייענו ףיסונ םרטב וללכב
י לארשיה רחובה ינפב ודימעה םיינויערה ןהיעצמ לש ברה ינושהו תוגלפמה יוביר
ר טשמה יכ סורגל רשפא וז הדימב .תויצטניירואו םיעצמ לש ליגר־יתלב רחבמ
ם יתעלש ,תוגלפמה יתש לש רטשממ רתוי "יטרקומד" הארנ תוגלפמ יוביר לש
ר וכזל שי תאז םע .לשמל ,יאקירמאה רחובל תוטעמ תופולח חינמ אוה תובורק
, ויתולאשמ תא אטבל רתויב הביטימה הגלפמב רחבש רחאל ,ילארשיה רחובהש
 תמייקה הטישה יפל יכ ,ואולמב עצמ ותוא לש ותמשגהב תוארל ול ןתינ אל םלועמ
 בורה תא גישהל הלוכי הגלפמ םוש ןיא הקצומ תיתגלפמ תונמאנו יסחי גוציי לש
ה יצילאוק־תולשממ תויהל וחרכוה תולשממה לכ .הלש עצמה תמשגהל שורדה
ת ולולכה תוגלפמה יעצמ תא תרכינ הדימב שילחה הז רבדו ,הרשפ לע תוססובמה
ם וקמ לכב היטרקומד לש םיידוסיה רכיהה־ינמיסמ איה וז ןיעמ הרשפ ,יאדו .ןהב
א יה יתגלפמ־וד רטשמב םלוא ;יתגלפמ־וד רטשמ לש תרגסמב םג תישענ איהו
ן ימ הזיא דעב שארמ תעדל רחובה לוכי ךכיפלו ,תוריחבה ינפל רקיעב תישענ
ה רשפה המ חטבל תעדל רחובה לכוי אל םלועל לארשיב וליאו ,עיבצמ אוה הרשפ
.תוריחבה ירחא תבכרומה היצילאוקה ביטב יולת הז רבד ירהש תיפוסה
ת ואצות דוע ועמתשנ הנממ סונמ ןיאש הרשפה לש הדעומ תעיבקב לדבהה ןמ
ת וריחבה ירחא הרשפ שבגל ךירצש םוקמב .לארשיב םיינידמה םייחל תובישח־תובר
ח טבומו ,תוחפ םימי ךיראתש תנתונ תעדה ,הגישהל רתוי היהי השק חרכהב ירה
ה גשוה וליא רשאמ תירסומ הניחבמ הדילס רתי עצוממה רחובב ררועתש ונל
ת ושיגדמ תוריחבה ,לארשיב דחוימבו ,םוקמ לכב ירהש .תוריחבה ינפל טקשב
ת ופוצר ןה ,תונושה תוגלפמה ןיב םיפתושמה תודוסיה תא אלו םיקוליחה תא
־ ורקעל "שדקתהל״ו רוזחל תוגלפמה תא תוצלאמ ,היציזופואה דגנ תורמ תופקתה
ת א איזקל תואיבמ ןה רבד לש וללכבו ,"םתרהטבו םתומלשב" םיירוקמה ןהיתונ
א יה תוריחבה־תכרעמ לש התורירמ ירחא הרשפה םצע .תוחצנתההו תויתעיסה חור
ת ורשפתה ;הב םיברועמה םיגיהנמה לש םתונכ תא קפסב דימעהל לולעה השעמ
ה עיתר אלל דומעל ילבו תאז תושעל זע ןוצר־יא רתוהו־יד חיכוהל ילב ,הלק
ה גלפמה־ןמאנל םתס תויניצ הארית חרכהב ,"תוינורקע" תודוקנ המכ לע תוחפל
איה תוריחב־תכרעמ ירחא לארשיב הלשממ תבכרה ןכל .רבכמ אל והוררועש
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ר וביצב תיניצר היצזילרומיד ומע אשונה שיתמו בואכ ,ךשוממ ךילהת ללכ־ךרדב
ם כסה ידיל עיגהל תוצלאנ ויה תוגלפמ .ץראב היטרקומדה תוביציל תרכינ הנכסו
, הכותב םיקיתה תקולח לעו הדיתעה הלשממה לש דוסיה־יווק לע םיטרפ־יטרפב
ת יתד הגלפמ דצמ השירד .דחאל ויהו םיאשונה ינש דימת וגזמתה חוקימ ידכ ךותו
ר וחסל רשפא ,ריזח־אובי־קוח וא תבש־קוח תקיקח דוסיה־יווקב ,לשמל ,לולכל
־ תודחא דצמ "ילכלכ דרשמ״ל השירדו ;הקלחמ וא רש לש הנוהכ תרומת הב
ר וכמל אלש תובייחתה תפסותב תוחפ בושח דרשמב הפילחהל רשפא הדובעה
ם ימרוגל וקרופ םידרשמ .םוקל דיתעה הלשממה לש הייח־תפוקתב הינמרגל קשנ
־ אשמה ילהנמל ןורמית־רשוכ־רתי רשפאל ידכ ןאכלו ןאכל וכלשוה םהיתוקלחמו
, לשמל ,ימואל־חוטיבל־דסומה .תודמעו םיראת לש םיכרפומ םיפוריצ ושענו ,ןתמו

ת ורייתה תא ;חותיפה־דרשמל וריבעהל רשפאו הדובעה־דרשמל וחפסל רשפא
ד רשמ התושעל וא ,הישעתו־רחסמל הריבעהל ,הלשממה־שאר־דרשמל סינכהל רשפא
י לוא םהל ןיא םירחא דועב םיקית השולשב קיזחהל דחא רש לוכי ;דרפנ יתלשממ
 המכו המכ לש םהידיקפתב קוסעיש רשפא ןוחטבה־דרשמ ןוגכ דרשמ ;דחא םג

, הרבסהל ,ראודל םידרפנ םידרשמ ומקויש רשפא ךכ ךותבו ,םירחא םידרשמ
ר וביצה דועב ,םוסריפ ירוקרז לש םרואב השענ הז לכ .תורייתלו תותדל ,הרטשמל
ה גלפמ לכ השיגדה תע התוא לכו ;תקתושמ תסנכהו םישדח לע םישדח ןיתממ
ל כבש הינוריאה .תורחאה לע תוירחאה תא הליטהש ךות ולוכ הזה רבדה םויא המכ
ל לכ־ךרדב וכז םיכשוממה הדילה־ילבח ירחאש ךכב האטבתה ולוכ הזה בצמה
ה מייתסנש םינדמ תפוצרו סחיב־הרצק םויק־תפוקתל רבד לש ופוסב ומקש תולשממה
ך ילהתה שודיח תא ובייח תאזבו ,הל עבקנש דעומה רמגל םדוק בר ןמז הרעסב
 הייחו הל הדעונש הפוקתה תיצחממ תוחפ הלשממ לש הייח וכשמנ ךכ הנה .זיגרמה
.התנוהכ תפוקתמ םישילש־ינשמ תוחפ וכשמנ תסנכ לש
ר בדה איבה ןרקיעמ תופפור תויצילאוק לש יפוא תואשונ לארשי תולשממו ליאוה
. התוחתפתהב סופסיח לש הבר הדימלו ץראב לשמימב תיזכרמ הנווכה רסוחל
ה להינ ןהמ תחא לכש ,תונושה תוגלפמה לש ןהיתורומש תושעיהל וטנ םידרשמה
. הגלפמה לש התלעות ןובשח תאו ימואלה סרטניאה תא הלש התסיפת יפל םתוא
ה כומנ וא ההובג תופידעב תוכזל וטנ םינושה םידרשמה ידי־לע ומוזנש תוינכת
א ל הנוממה רשה לש תיתגלפמה תוכיישל םאתהב ביצקתה ןמ תובצקהב רתוי

ת א וסייגיש רשפא י״אפמ ידיבש םיבושחה םידרשמה .ןמצע תוכזב רשאמ תוחפ
ו ליאו ,ץראה לש תומדקתמה תורישה־תונקתל םאתהב רתוי וא תוחפ םהידבוע
ם יפוג ושעייש לוכי תורחא תוגלפמל םיכיישה םידרשמו תוחפ םיבושח םידרשמ
.הגלפמ־ירבח לש "רתוי םילענ״ה םיקוסיעה דוסביסל
י ״אפמ לש התטילש התיה הטישה לש ,רתויב תילרוגה םתסה־ןמו ,תיעיבר האצות
ש ילשה תוכזבש הדבועה ןמ וקלחב עבנ הז רבד .תויתלשממה תויצילאוקה לכב
ה גלפמה וז התיה תודימתב גישהל עצוממב החילצה ותואש תסנכב תומוקמה ןמ
הספתש דחוימה םוקמה ןמ האצות וז התיה ירה ךכמ רתוי לבא .רתויב הקזחה
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ם יפתוש הל ךושמל הלכי י״אפמ .תילארשיה תינידמה תשקה זכרמב י״אפמ
ד ועב ;תויתדה תוגלפמה ןמ תחא לכמו הל ךומסש לאמשהו ןימיה ןמ היצילאוקל
ם לועמ תושעל ולכי אל תאזו ,ןלוכ הנדכלתת םא קר בור סייגל ולכי היתוביריש
ה קיתמה י״אפמ לש הפוצרה הינומגהה .לאמשלו ןימיל ידמ תוקחורמ ויהש ינפמ
ע טוקמה יפואה תא רתוי הטעומ הדימבו לשמימה לש תוביציה־יא תא הבר הדימב
ח תפמ־ימוחת המכב הגהנהה לגס לש תופיצר הרשפיאש ידי־לע ץראב לשמימה לש
948 1־מ .רתוי הביצי תיתגלפמ־וד היטרקומד לש וז לע וליפא התלעש הדימבו
ה שימח תמועל ,םינוש הלשממ־ישאר העברא קר לארשיל ויה ,לשמל ,התע דע
ה שולש קר הל ויה .הינטירבב הלשממ־ישאר העבשו תירבה־תוצראב םיאישנ

־ תוצראבש ןמזב־וב—ןוחטבה־דרשמב העבראו ץוחהו רצואה ידרשמב םינוש םירש
ה ווש תוליבקמה תורשמב ושמישש םינושה םישנאה רפסמ היה הינטירבו תירבה
.וילע הלעש וא—ןהל ויהש הלשממה־ישארו םיאישנה רפסמל
י אוול־תאצות דוע ול התיה ,טילשה הדמעמ תא חיטבהש ,י״אפמ לש היבירי רוזיפ
י רחא .תיארחאו תיביטקורטסנוק היציזופוא רדעיה לש בצמה תא חיצנהש ךכב תחא
ופוא רתויב תובורק םיתעל הראשנ התירב־ילעבו י״אפמ ידי־לע הלשממ תבכרה
ן כל .הלשממל תיללכ הביאל ץוחמ ףותיש לש םידדצ דאמ טעמ הל ויהש היציז
ר חאמו ;יביטנרטלא עצמ תבייחמה תשבוגמ תנוכתמ םוש הלש תרוקבה התלעה אל
 היהי םימיה ןמ םויבש "הנכס" הל הפקשנ אל םלועמ התוללכב היציזופואהש
ט וקנל המצעל תושרהל הלכי ירה ,היתועצה תא םישגהלו תוירחאב תאשל הילע
.היגוגמיד וא היגולואידיא ייוויצמ תושקבתמה רתויב תוינוציקה תודמעה תא
ה קזחה העפשהה היה השוריב לארשי הלביקש רטשמה חימצהש דוחיי לש וק דוע
. ישממה ילארוטקלאה ןחוכל האוושהב תויתדה תוגלפמה לש הליגר־יתלב הדימב
ר תוי היה לק ךכב ןכש תובחר תויצילאוק ביכרהל דימת י״אפמ הפידעה תינורקע
ה שעמה־ייחב םלוא .רתוי חונ השענ ךכיפלו הלשממב היפתושמ דחא לכ לע רתוול
ו ללהש ינפמ תויתדה תוגלפמה לע הבר הדימב ןעשיהל הכירצ י״אפמ .דתיה
ו א ,רבד לש וללכב ,השידא י״אפמ התיה ויפלכש חטשב ןהיתושירדב ומצמטצה
, םינפהו ץוחה תוינידמ םוחתב םירותיו לע ושקעתה תורחאה תוגלפמהש ןמזב
ו יה י״אפמ יבגל .ןהלש תוניינעתהה לגעמב יזכרמ םוקמ וספתש ,הרבחהו הלכלכה
ב ור לעש רבדה שוריפ היה הללכב ץראה יבגל ךא ;הז רדסהב םירורב תונורתי
ט ועימ־תוגלפמש םושמ תדב ןדוסיש תכל־תוקיחרמ תולבגה ופכאנ םיסולכואה

.םיינזאמה־שפנ ויה תויתד

רטשמה תולגתסה
ם יעודיש וא ,1965־בו 1691־ב ןובל־תשרפ לש תורעסה תא םירכוזה םיפיקשמ יכ ףא
, י״אפמ לש דוחיא איהש) תילארשיה הדובעה־תגלפמ ךותב תועיסה ןיב םיחתמה םהל
ם ייוניש ולח ירה ,הליחת קפס ךכב וליטיש רשפא ,םויכ (י״פרו הדובעה־תודחא

תוגהנתהה דוסיב םיחנומה םיסופדה ןמ הברהב םיחוטבו םיקימעמ ךא םייטא
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ם יירקיעה םיווקהש איה לארשיל סחיב תילרוגה הדבועה .תילארשיה תינידמה
— תוברתהו הרבחה ,קשמה תא םג אלא הקיטילופה תא קר אל ללוכ רבדהו—הייחבש
ם יאנתב ;אוהה ןמזב ולעפש םימרוגו תוחוכ תעפשהב הנידמה םוק ינפל וססבתה
ו ניפש וא ,ומלענ וא הלא םימרוגו תוחוכ ושלחנ הנידמה תמקה הללוחש םישדחה
ם ייחבש םיווק םתוא לע םג יוניש ופכ ךכ בגאו ,םישדח םיצחלו תוגאדל םמוקמ
ת ובורק םיתעל התיה הכורכ תשדוחמה המאתהה .םהידי־לע ובצועש םיילארשיה
ה ברה לש םיניירושמה םיסרטניאב תועיגפו םירקי םילגרה לע ביאכמ רותיווב
ל ש תיווזה ןמ םלואו .םירבשמו תוגיסנ ,עורג ךילהת הז היה ןכל ;םישיאו תודסומ
ד ע ישממ ללוחתה רבכש יונישה הארנ ןכא לארשי לש המויקל שמחו־םירשעה לבוי

.רתוי דוע ישממ הארנ ךכ ךותמ רשבתמה חוכב־יונישהו ,דאמ
ר טשמה לש תיליחתה הפונתה תפידהל תויארחא ויה תוחוכ לש תוכרעמ שלש
ת ולועפהו הנידמה תמקה תדבוע (1 :וילע םייונישה תייפכלו ילארשיה ינידמה
ז רוזמה ילכלכה חותיפהו הלודגה הריגהה (2 ;םמצע לע היתונוטלש ולביקש
ך להמב .לארשי לש םיישחומה ןוחטבה יכרצ לש םייוויצה (3־ו ;ךכמ בייחתנש
ר כיהה־ינמיסמ דחא לכ הבר הדימב וידחי הלאה תוחוכה וניש םינשה שמחו־םירשע
י לוא .יתגלפמה רטשמה לע ןהיתועפשהמ הברה םג ומכ תוגלפמה לש םייסיסבה
א ישל העיגהש ,תוגלפמה ןיב תרבוגה תוברקתהב ללוכה יונישה ףקתשמ לכמ רתוי
ת ורשפאה תא תוחפל החתפ רשאו ,ךכ־רחאלו 1967 לש ימואלה־דוכילה־תלשממב
.תושדח תויגוס לש סיסבה לע תנגרואמה להקה־תעדב רומג תוכרעמ־דודיש לש

הנידמה תועפשה
ה יגוס החלצהב הבשיי לארשי־תנידמ לש הזרכהה לש הדבועה םצעש וניאר רבכ
ה נידמ לש ןויערב לגדש) ריעצה־רמושה ןיב הזע תקולחמל רוקמ התיה ןכל־םדוקש
, דחא דצמ ,(תינויצ הנידמל ןתודגנתה לע) הדוגאה תוגלפמ יתש ןיבו (תימואל־וד
ה מגוד קר היה הז רבד םלוא .ןהילא תובורק ויה ךכל טרפש תורחא תוגלפמ ןיבו

ן יב תועדה־יקוליח תא הגרדהב הנידמה תמקה התיחפה הב הרוצל תחא תיפיצפס
ם יגוליפל הקדצה ושמישש תוינויע תויצפוא ולא־יא הלטיבש ידי־לע תוגלפמה
. ןויסנה ןחבמב תובייחה תוישעמ תוינידמ תויצפואל תורחא הכפהו להקה־תעדב
ל ש הז ךילהת תוחדל ולכי תטשפומ הבישח לש לגרההו היגולואידיאל תורכמתהה
.לכו־לכמ ותוא עונמל ולכי אל םה ךא ,ותוא וחד םנמא ףא תולגתסה
ה לספש ידי־לע תועדה־יקוליח לש םפקיה תא המצמיצש יד אל הנידמה תמקה
ה קיזו תונמאנ לש יבויח ףתושמ דקומ הקפיס םג אלא תולפט תוינויע תויצפוא
ו יה רבעב .תוגלפמל םייטסיראלוקיטרפה תונמאנה־ירשקל לעמ אשנתהש תישגר
ף נכל הליחת ויה םיטונ תוגלפמ־ירבחש דע ךכ־לכ םיקזח הלאה תונמאנה־ירשק
ם תגלפמל בוטש המ יכ החנה ךותמ תאצלו תיתגלפמה תונמאנל הנידמל תונמאנה תא
, הילמס רשוע ,הנידמה לש הלקשמ דבוכ ואב ןמזה םע ךא ;הנידמל בוט אוה םהלש

.תוגלפמה לע הרוכב הל ונקהו ,דבלב הב תדקוממ םתונמאנש םירגהמ ינומהו
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־ םדוקש םידיקפת הברה המצע לע הלביקש ךותמ ויתותוא ןתנ הנידמה לש הלקשמ
, ימואלה חוטיבב ןידה אוהו ,ימואל ךוניחה השענ ךכ .תוגלפמה ידי־לע ואלמתנ ןכל
ה דימב ןורחאה ןמזבו ,רפסב תובשיתה ,ןוכיש ,הלטבא־ חוטיב ,הדובעה־תוכשל
ת ידוהיה תונכוסה ידיב ןותנ היה ןכל ־םדוקש ,םישדחה םילועב לופיטה םג העודי
ת ופעתסה תא ותיחפהו ומלב הנידמה תולועפמ הברה דועו הלא םיתוריש .תוגלפמהו

.תוגלפמל תונמאנה־רשק תא ףפורל ועייס תאז םע דבב־דבו ,תיתגלפמה תוליעפה

הילעה תעפשה
ה נידמל תונושארה םינשה עבראב .הרומתל םיכרד הברהו הברהב המרת הילעה
ם יילפכ ידוהיה הבושיי תא ולידגהש ,םילוע 700,ססס־ל בורק ץראל ואבו ומרז
ח רכה ןמזה תצורמב .ךכ ־רחאלש םינשה הרשע־שמחב ואב הזל המוד רפסמו ,רתויו
, לכ־םדוק .דוסיה ןמ םייקה רטשמה הנתשי הלא םינומה לש םתטילק םעש היה
ם המע ואיבה אל לדה םנעטמבו םאלסאה תוצראמ ואב םישדחה םילועה תיצחמ
 תיצחמה ןמ ;והשלכ גוסמ ינידמ ןויסנ טעמ קרו תירנירטקוד תינידמ תרוסמ לכ
ו ריכה םש םוקמ ,תויטסינומוקה הפוריא־חרזמ תוצרא לש ןהיאצוי בורה ויה הינשה
. העיתרבו תונדשחב הילא סחיתהל ויה םיטונ ןכלו יוכידל יוסיככ היגולואידיאה תא
ו צלאנ ,ץראה תמדא לע וכרדש עגרב הריחבה־תוכזב וכז הלאה םילועה לכו ליאוה
, ימואל שגר ןוגכ םהיניעב םיבושחה םירבדב רתויו רתוי םהילא תונפל תוגלפמה
ט הלה תא ופילחה הלא םירבד .םוימוי־ייח לש תויגוסו ,םהיגיהנמ לש םתוישיא
ת א השטשיטש ,תישעמ ,תיטמגארפ הייטנב תוגלפמה לש יתד־ואינה יגולואידיאה
ש אר ,יגומלא ףסוי ,רפוסמה יפכ ,ןתנש הבושת המיגדמ הז יוניש .ןהיניב םילדבהה
ו דגנכ ןעטש ימל ,50־ה תונש יהלש לש תוכרעמה ןמ תחאב י״אפמ לש תוריחבה־הטמ
י לעב םישנאו חור־ישנא הגלפמה לעמ תוקיחרמ תוינטשפה ויתוטישו ותשיגש
״1 הרבעמ יצח״ ,תירוטיר לאש ״? םה המכ״ :תיגולואידיא תושיגר
ה מירזה .קשמה לע התלועפ תועצמאב תוגלפמה רטשמ לע םג העיפשה הילעה
ת יקנעה המישמה ינפב לארשי תא הדימעה לכ־ירסח םבורש םישנא לש תינומהה
ם הל קפסל ךרוצה ינפב הנושארו ־שארבו ,םהב לופיטהו םנוביש ,םילועה יופינ לש
ן והה אובי ןיינמ :תוילרוג תולאש יתש םע דדומתהל היה ךירצ .תרצוי הדובע
ת ונושה תוגלפמה ונע הליחת .ותלעפהל המזיהו ןוגראה תא קפסל ןיאו ,שורדה
ה תיהש ,י״אפמ .הלש תטשפומה היגולואידיאל םאתהב תחא לכ ולא תולאש לע
ם יאלפה־תולוגסב תובושתה תא אוצמל רשפאש הליחת הרבס ,לשמימל תיארחא
ת חא דיב ףסכ תספדה ידי־לע ןוה סייגל השקיב איה .יטסילאיצוסה ןונכיתה לש
ר וטקסה לש םירדאקב החטב איהו ,הינשה דיב שוקיבה לע רומח בוציק תלטהו

ו קפסיש שדחה יתלשממה תודיקפה ןונגנמ לש וינצינו םייקה יביטרפואוקהו יפותישה
ב יזכהשמ ירמגל הטטומתה ךכ־רחא לבא וז השיג החלצ המ־ןמז .המזיהו ןוגראה תא
־ תונחמב שדוח־שדוח ורבטצה םילוע יפלא־תואמו ,הרהד היצלפניאה ,חוקיפה
1952־ב .רוידבו הדובע־תומוקמב רוסחמה תמחמ הרקי הלטבבו םיללמוא הטילק
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א בה רוקמ לכמ לודג ןוה אובי ידי־לע קר אובת העושיהש י״אפמ הסרג רבכ
ו ז הרכה .דיבעהלו דובעל לכותש המזי לכ לש הדודיעו הלוצינ ידי־לעו ןובשחב
־ ברעמ םע םימולישה־םכסה לע םותחל י״אפמ לש התונוכנב לודג קלח הל היה
ם יגוחב תבהלושמו הזע תודגנתה חכונ ךכ לע דומעלו ,רשפאתנ זא הקוודש ,הינמרג
ם ע היצילאוקל סנכיהל י״אפמ לש התמכסה דוסיב הנומט התיהש םג איה .םיבחר
."תיטסילטיפאק״ה םייללכה־םינויצה תגלפמ
ש גדה ןכש ,םדצמ םג תולגתסהל תוא התיה הלשממב םייללכה־ םינויצה תופתתשה
ם יבאשמה ןמ לודג קלח תעקשהב היה ךורכ ןיידע י״אפמ לש שדחה יטמגארפה
ד יקפת הנידמל קינעה ןיידעו קשמה לש "ילעופה רוטקסה" תועצמאב םיירוביצה
ו יה תוקוקז תורחא תוגלפמ םלוא ."יטרפה רוטקסה" לש תולועפה לועיתב עירכמ
, לשמל ,"תוריח" .תויגולואידיא תומגוד לש ןתטילשמ ררחתשהל ידכ רתוי בר ןמזל
ב גאו םירוהט םיינמואל םימעטמ ,הינמרג םע םימולישה־םכסהל זועב הדגנתה
ו תמשגהל התודגנתהמ הקספ יכ ףא ,םירחאה םילוקישה לכמ הרומג תומלעתה
ת וינידמה לכל אלא םימולישה־םכסהל קר אל הדגנתה ם״פמ .ררשואש העשמ
ה באשש ,הלש תינכתל ףיטהל הפיסוה תודחא םינש ךשמו י״אפמ לש תילכלכה
, תיבמ ץמאמ ידי־לע רקיעב ןוה תריצי התפצש ,םייגולואידיא תורוקממ הארשה
, םייפותיש םייתישעתו םייאלקח םילעפמב םילועה ינומה לש םנוגריא ידי־לע
ר כינ תספור וז השיג התיה המכ דע .יטרפ ןוה לש םילודג םיבאשמ "רובחיש״בו
ס ייגל ושקתה המצע ם״פמ לש רבכ םימייקה םיצוביקה וליפאש הדבועה ךותמ היה
ה נידמ־תומדא דוביע ידי־לע רוצייה תא ביחרהל םהל רשפאיש קיפסמ םדא־חוכ
 היצוביק ויה ,תורחא תועונת לש (םיבשומלו) םיצוביקל המודב .הנורחאב ושכרנש
ם זילאיצוסה יזועמ תא השעמל וכפה תאזבו ,הריכש הדובעל קקדזהל םיכירצ הלש
.םייפותיש םייטסילטיפאק םילעפמל רוהטה
ן יב םיילאנירטקודה תולובגה תא קר אל וקחש םילועה לש םייפאו הלודגה הילעה
ס יסב לע םשירשהל וללה וחילצהש תודסומהו םיסופדה ןמ הברה םג אלא תוגלפמה
. דתיה םיבשומבו םיצוביקב הריכשה הדובעה לש התע ונאבהש המגודה .הנירטקודה
־ םלוס לש תיתגרדהה תופחתסהה התיה תפסונ תערכמ המגוד ;תוברמ תחא קר
ת ועיבתה ץחלב תאזו ,"בושיי״ה ימיב דוע תורדתסהה התנבש ינויוושה תורוכשמה
ל ש יסחיה עפשה ללגבו הלועמ הרשכה לעב םדא־חוכל חמוצ קשמב תורבוגה
ל ופונומה ןורבש תא וללכ תופסונ תומגוד .םישדחה םילועה ברקב םיטושפ םילעופ
ה דבועהו ,םילוע־םיאלקח לש תודגנתהה ללגב םייביטרפואוקה קווישה־תודסומ לש
־ ילעפמ לע הטילשה תורדתסהה לש םייזכרמה תודסומה ידימ הטמשנ השעמלש
ת וגלפמה לכש ךכב אטבתה הלא םייוניש לש םתעפשה ללכ .הלש םיריעצה תשורחה
ו נתשה תוגלפמה ןיב םיקבאמהו ,ורערעתה ןתונלבוס־יאו ימצעה־ןנוחטב ,ופפורתה
ך ותב תויוחצנתהל רתויו תורגוסמ תותיכ ןיב תוברקל תוחפ ומדש דע טעמ־טעמ
.ןהב םיבשחתמו הזה םלועה תושירדב םג םידומ הבש ,תחא היסנכ
יכ ףא ,הנידמל תד ןיב םיסחיה תלאשב תקולחמה תואצותמ לקהל םג העייס הילעה
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, רבדב תוכורכה תויגוסה לש ןכוביס .היעבל ןורתפ תאלעהל הברה המרת אל
, תודגונמה תופקשהה ןיב ומייקל רשפאש בהז־ליבש אוצמל ןיא הרואכלש הדבועה
ה טושפ הלעפה ידי־לע הערכה ללכל עיגהל ןויסנ לכמ תועבונה תורומחה תואצותהו

ם ולבל םיכסהל ,םיטסינומוקלו ם״פמל טרפ ,תוגלפמה לכ תא ועינה ,בורה ןוטלש לש
ת ואמצעה תעב ררשש ווק־סוטאטסה תרימש ידי־לע הנידמו תד לש היעבה תא
ן תוצרפתה תא ענמ אל הז םכסה םלוא .רדגומ־יתלב דיתעל יפוסה הבושיי תא תוחדלו

ר ותחל ויה תויופצ ולאו ,ויתונקסמו ונבומ םצעל סחיב תופוכת תויושגנתה לש
ם ישל ועייס םאלסאה תוצראמ םילועה ינומה .תבחרנ תקולחמ ידיל איבהלו ויתחת
ה נושה ירוטסיהה םנויסנש ינפמ תוניתמ לש הדימ םיביריה לע ףוכאלו וז הנכסל רכס
.הנידמו תד לש הלאשב רתוי הברה תוקפואמ תועדב קיזחהל םתוא ררוע
ם ימדוק תועד־יקוליח לש םשוטשיטל הלודג המורת תינומהה הילעה המרת אופא ךכ
ה ילע התואב חרזמה ידוהי לש דאמ דע הובגה םקלח ,תמא .םיוטיב ןותימל וא
ק וליח םלוא ;״תיתדעה היעבה״ לש התומדב השדח היגוס ,וניארש יפכ ,םג חימצה
ם יכרדב הלגתה תאז תחת .יתדע סיסב לע ,םייק־תונב ,תושדח תוגלפמ חימצה אל הז

, תפתושמ היעב ןלוכ לע הפכש ידי־לע ,וז הרוצבו ,תומייקה תוגלפמה תא וצחש
ח רזמה ידוהי ולחהשכ ,הנושארב .תופקשהבו תוגאדב ןהיניב רבוגה ןוימדל םרת
ת עדמ םירעבנו ינידמ ןויסנ־ירסח ,םילדלודמ םה םג ויה ,לארשיל םהינומהב עיגהל
 תונויסנה .תויאמצע תוגלפמב הליעי הרוצב ןגראתהל ולכויש ידכמ ץראה יאנת תא
ם ינוגרא ןתושרלש ,תומייקה תוגלפמה .סרח ולעה תויתדע תומישר תמקהל םיטעמה
ם ישדחה םילועה תא סייגל רתויב אופא ושקתה אל ,םיבחרנ םיכמות יגוחו םיקזח
־ יאצוי וטלקנש יד אל םויה דע םימותסה םימעטמ ךא ,ידמל אוה רזומ .ןהיתורושל
ח רואב וניש אלש הלאכ םיזוחאב ןהיניב וקלחתה ףא אלא תומייקה תוגלפמב חרזמה
ת גהנה הליחת השידקה אל ךכ םושמ .ןהיניב תוחוכה־יסחי תא תועמשמ־לעב
ם ושמו ,תיתדעה הלאשל היוארה בלה־תמושת אולמ תא ,הלשממה םגו ,תוגלפמה

ק שמהו תוינידמה ,הרבחה תוכרעמב ועמטייו ופיסוי חרזמה ידוהיש ורעיש ךכ
, ימואלה ךוניחה ,תיתרבחה תודיינה ןוגכ םימייק בוליש־ינונגנמ לש םתלועפ ידי־לע
י קלחה םבולישש רווחתנ ןמזה תצורמב םלוא .יאבצה תורישה ,תורדתסהב תורבחה
ר תונה רעפה לע ףקות־רתיב םתוא דימעמ קר והשלכ םוחתב חרזמה־יאצוי לש

־ תותיבש ,תונגפהב םתמערת האטבתה םעפב־םעפכ .ומע םתמלשה־יא תא ריבגמו
ת ומילא לש תויוצרפתהב וליפא םימעפל ,תושרה לע רגת־תאירק לש םישעמ ,תבש
ם יחלצומ תונויסנב רתוי םייק ךב יוטיב הל האצמ םג איה ,ל״הצמ תוקירע רפסמבו
ה צעומהו היריעה גרדב םייתדע םידמעומ גיצהל חרזמ־יאצוי לש רתויו רתוי

ץ חל לש בולישה .ןהב תולת ילב ןהו תומייקה תוגלפמה תרגסמב ןה ,תימוקמה
ת א ץליא תויזכרמה תויתגלפמה תויושרה לש ןתטילש לע םינפבמ םימויאו ץוחבמ
, ןהיתורושבש םייחרזמל תודחוימ תולקה ןתמב ןהיניב תורחתהל תוגלפמה לכ

.התמלשהלו םתובלתשה תשחהל םידחוימ םיצמאמ תושעל הלשממה תא ןברידו

(אובי ףוס)
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