
תרבוחב םיפתתשמה

ת יתורפס היגוסל םעפה קקזנ ,ביבא־לתו ןוטסוב תואטיסרבינוא שיא ,יסגא ףסוי ׳פורפ
, תמגרתמו תרקבמ ,תררושמ ,ןרוא םירמ .לזרב ללה ר״דבו ,אקפקב ,ןונגעב ודי חלושו

ר חא" ,ןושארה היריש ץבוק .תונושארה םינשב רקיעב ,תונמוזמ םיתעל "תשק״ב הפתתשה
 1971־ב ספדנ ,"דעומ םדא" ,ינשה ,םילעופ־תיירפסב 1962־ב עיפוה ,"הלאה םירבדה
ו ירישמ הנושאר םעפ וז סיפדמ ןדלא דדנא .(גנ "תשק״ב הריקס ׳ר) "דקע" תאצוהב
ת ואטיסרבינואב דמל ,לאערזי־קמעבש הב־יצפח דילי ,בגנבש יראב ץוביק רבח אוה ."תשק״ב
ד יתע וטע ירפמ שדח םיריש ץבוק .הריש ירפס העברא הכ דע איצוהו ,ביבא־לתו םילשורי
ן יב תוירשפא תוקיז לש םינוש םידדצב הינויעב תרכומ רב הלט .וז הנש ףוסב עיפוהל
, הנושאר םעפ וז "תשק״ב אוה ףא ףתתשמה ,ץ י ב ר ו ג י ל ז .ןומדקה סותימל ןונגע י״ש
, וירבד םוסריפב הכ דע טעימש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב 24 ןב טנדוטס אוה
י בכרה ה ו ד ח ןכ אלו ,"תשק״ב הירישמ םעפ אל רבכ המסריפ ר ס ו נ י ג הריאי
ס רפב התכז הנורחאב .וניארוקל תושדח םינפ תניחבב איהש ,(הצומק ף״כ ,היורצ ש״יר)
ת וארל דיתע ןושארה היריש ץבוקו ,ןמוינ תאצוהו םירפוסה תדוגא םעטמ הריצי ירוכיבל
ל אכימ ׳םורפ ."תשק" יארוקל בטיה ,ןבומכ ,רכומ רלקניו דרפנמ .בורקב רוא
ת טיסרבינואב היגולואוז ידומיל ותעשב םייס ,ןוינכטב היגולויבל הקלחמה ןמ ,ג ר ו ב ר ו
ל ש םיינוציק םיאנתל םייח־ילעב לש םתמאתה םוחתב םה םיבושחה וירקחמ .ב״הראבש ליי

ר ״ויו היגולוקאל תילארשיה הדוגאה ידסיממ אוה רהז הרזע ׳םורפ .תוחלו הרוטרפמט
, תויתשרות תולחמ רקוחו רמושה־לת ח״היבב תימינפ הקלחמ להנמ םג אוה .הלש ןושאר
, דכ תרבוח ׳ר) "תשק״ב ולש םדוק רמאמב .םח םילקאב םדאה לש היגולויזיפו הנוזת
ו חרזאתנש ,ןתעשב תוינשדח ,תומגמ רפסמ ורשבתנ ,"דיתעה ןונכיתל םיווק" ,(1964 ץיק
" תשק״ב הירישמ המסריפ רבכ ליחי םירמ .70־ה תונש לש תילארשיה תואיצמב הכלהכ
ם יפדה אל הנש 15־כ הזו ,הנושאר םעפ וז "תשק״ב םסרפמ למרכ .י .(ונ תרבוח ׳ר)
, "םיבותכ״ב ךלוהו רסנמ ולוק היה ,1932 תנשמ לחה ,תומדוק םינשב ךא ,וירבדמ המואמ
ח ונמה לש ותכירעב אלש תומבב ןכו ,"רמשמה לע" לש יתורפסה ףסומבו "םיתע" ,"םירוט"

" תויעב״בו (ןבפול .י ימיב) "ריעצה לעופה״ב ,(רבוחל .פ ימיב) "םינזאמ״ב ןוגכ ,יקסנולש
ו רופיס תא במ "תשק״ב סיפדה ,תורפסה־רקוחו רפסמה ,זול יבצ .(ןומיס .א ימיב)
, ולש ןמור .(1970 ,דחואמה ץוביקה) ״תונוע״ ,וירופיס ץבוקב ןכ־ירחא ללכוהש ,״תימולש״
" שפנ" תרדסב .(חנ תרבוחב הריקס ׳ר) "דקע" תאצוהב רבכמ אל עיפוה ,"םוקמה תודגא"

ך כ לע ףא) אובמ םהל םידקהו ןומיר .צ .י לש ויריש ךרכ תא ךרע ,םירפוסה תדוגא לש
ץ וחה־תורישב רבעשל ,הניטנגרא דיליו 37 ןב ,דגמ םוחנ .(וז תרבוחב הריקס ׳ר
ה טיסרבינואב םייאקירמא־וניטאלו םיידרפס םידומילל גוחב תורפס םויכ דמלמ ,ילארשיה
־עדמלו היגולופורתנאל םיגוחל םג תפתושמה תרגסמב תינאידניא היגולופורתנאו תירבעה



, הפיח תטיסרבינואב הנידמה־עדמל רוסיפורפו ןוירוטסיה ,הבדנ ףסוי ר״ד .תותדה
ת ודלות—י״לינ" ןכו "רבעה ןמ תוהוגנ״ו "םידוהיהו יקצורט" םכותבו הברה םירפס רביח
ק רפ .גרבנייפ םולשבא לש ותוישיאב רושקה רקחמל תדחוימה ותקיז ונממש ,"תינידמ הזעה
ו נתרבוחב עיפוה ילארשיה תוגלפמה־רטשמ לע ןרפס בדנ ׳םורפ לש ותדובעמ ןושאר
ת עפוהל 15־ה לבוי תרבוח איה ,ונלש ׳ס תרבוחב רוא הארי םייסמו ישילש קרפו ,תמדוקה
ג וחב 1972 רבמבונב עימשהש האצרה דוביע אוה ןורבע זעוב לש ורמאמ .״תשק״
ן ורטאית ןקחשכ רקיעב עודיה ,ןרוק סחנפ .ביבא־לת תטיסרבינוא לש ןורטאיתל
ת מסרפמ ,הלאה־קמע תבשות ,טור ה ו ד ח .חל "תשק״ב וירישמ רבכ םסריפ ,עונלוקו
, 23 ןב ררושמ ,וניארוקל תושדח םינפ אוה ףא ,סאמש בקעי .הנושאר םעפ וז "תשק״ב
ל ש תכרעמה ריכזמ התע שמשמ ,ןונבל לובג דילש הטוסאפ רפכה דיליו םילשורי בשות
, תופשה יתשב םיריש בתוכ אוה .תיברעה הפשב (חרזמה) ״קרש־לא״ יתורפסה ןוחריה
ך רד־תרומ ,ןרפש היסנ .תיברעל תירבעה הרישה ןמ םגרית ףא ,תיברעו תירבע
ה מסריפ ,ביבא־לתו םילשורי תואטיסרבינואב היפוסוליפו תירבע תורפס הדמל ,תיעוצקמ
ו ירבד ."תורפסל תורבחמ" תאצוהב ,"תותמ תונחת" ,םיריש ץבוקו תויאנותע תובתכו םיריש
ד חוימ סנכב עימשהש האצרה חסונ םה הרוזנצה לע ןייטשפרש ימע־ןב ׳פורפ לש
׳ פורפ .לארשי־תנידמב הרוזנצה תולאשב ןוידל תונמאו־תוברתל־הצעומה ותעשב הנמיזש
ה דוגאה ר״וי אוה ,ביבא־ לת תטיסרבינואב הביבסה־יעדמל הקלחמה ןמ ,רומדת בקעי
ת ילארשי הדעו) ס״אביו םעטמ ריווא םוהיז רקחל הדעווה ר״ויו היגולוקאל תילארשיה
.(הביבסה תוכיאו הריפסויבל

.ןמלוא דג יארחא (יתאז ריכזהל ךרוצ דוע שיה) הפיטעה בוציעל

ר פסה עובש — רפסה גח״ תארקל
עיפוה ג״לשת "ירבעה

םירפסט העבש
 תודחאתהו תוברתהו ךוניחה דרשמ םעטמ
" וידחי" תאצוה — לארשיב םירפס תואצוה
יפומה תויגולותנא תרדסב יעיבר רפס והז
 רפסה עובש גח" תארקל הנש ידמ תוע
 םירחבנ םירופיס הגשה ץבוקב ."ירבעה

:לש םהיתוריצימ
זפררא קחצי רהזי .ס
םחש ןתנ זומ1י וימ’נב
דגמ ןרהא
בוטרב ךונח רימש השמ

רופיס לבל תואובמ םידקהו ךרע
לזרב ללה

ר חאל וריחמו םידומע 336 רפסב
:ירבעה רפסה עובש

י ״ל 10.—
¥

:ועיפוה רבכ וז הרדסנ
 הזורפ — לארשי סרפ ינתח
הריש — לארשי סרפ ינתח

םירופיס ז״ט — םירפסמ השש
 ץראה יבחרב םירפסה תויונחב גישהל

"וידחי" תאצוה ידרשמבו
ביבא״לת ,284191 .לט ,29 ךבילרק ׳חר

שאלפ
ףלוו היני׳גריו :תאמ

ר ופיס ,הלודגה תרפסמה לש הזורפ תנינפ
, גנינוארב־טראב תררושמה לש הבלכ לע
ו ב םיבלושמו רבד לכל היפרגויבב בותכ
 ,הייח חרוא ,תררושמה לש התיב ירואית
, גנינוארב טרבור ררושמל התבהא תשרפ
גנאה הרבחה ייחמ תויסופיט תונומתו
.תמדוקה האמב תיל

י״ל 6.30

רבדמב תואסכ
םירמ הקבר :גראמ

מה תררושמה תאמ שדח םיריש ץבוק
ת וקדבו תוקמעב העיתפמה ,הנימב תירוק
ת וטשפ .תויעבט־תוירטנמלא תויווח לש
.רתויב בכרומ יטויפ יוטיב לש תורישיו

י״ל 6.—

ריבד תאצוה
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