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 "ר

 ,תירבע תוברתל לבב לדגממ
 ?הרזחו

 שימלח הביבא

 (תישאר תרבחמו תכרוע) טיבש רהז
 ,לארשי־ץראב תירבע תוברת לש התיינב /

 תילארשיה תימואלה הימדקאה ,ןושאר קלח

 690 ,ט"נשת םילשורי ,קילאיב דסומ ,םיעדמל

 ימע ה"כ +

 ידוהיה בושייה לש היפרגוירוטסיהה

 יטוח הגורא 20־ה האמב לארשי־ץראב
 לע םירקחמ םה אלה ,םיבר יתש

 תינוציחה — תינידמה הירוטסיהה
 םעו תומצעמה םע םיסחיה תכסמ)

 ,תוריחבה תוכרעמ) תימינפהו (םיברעה
 המכסהה ימוחת ,םיקבאמה ,תוגלפמה

 בךעה יטוח וליאו .(תקולחמה תודוקנו
 תילכלכהו תיתרבחה הירוטסיהה —
 תודובעהשכ ,םשו הפ קר םירוזש —

 הכ דע ומסרפתהש (ןמצעלשכ תובושחה)
 הנומת תוגיצמ ןניא ןיידע הלא םימוחתב

 ידוהיה בושייה תודלות רקח .תללוכ

 וכרדו ,תיסחי ריעצ ירה אוה לארשי־ץראב
 הליחת תווטל ירוטסיהה רקחמה לש
 ,ןוטלשה תודלות ,תרגסמה רופיס תא

 קרו ,םיינידמה םירדסההו תומחלמה
 ימי ירבד" בתכה לע ולעוהש רחאל

 הירוטסיהה" רות אב "םינזורהו םיכיסנה
 ."הטמלמ

 תביתכ לש הז ילסרבינוא רדס
 לש ילטנמונומה לעפמב רמשנ הירוטסיהה

 האיצומה ,םיעדמל תילארשיה הימדקאה
 תרדס (קילאיב דסומ ףותישב) רואל

 ידוהיה בושייה תודלות" לע םיכרכ

 "הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץראב
 ןיבמ ןושארה .קסיל השמ לש ותכירעב
 וניינע טדנמה תפוקת לע םיכרכה

 ,ינשה ;תינוציח תינידמ הירוטסיה
 הנורחאלו ¡תימינפ תיטילופ הירוטסיה

 תוברת לש התיינב לע ךרכ רוא האר
 תא םג הסכמה) לארשי־ץראב תירבע
 שדקוה הלש ,תינאמ'תועה הפוקתה יהלש
 לש ומוקימ .(הלוכ הרדסב ןושארה ךרכה

 הלוע הרדסה יכרכ ףצרב שדחה ךרכה
 ,תמייקה תנוכתמה םע דחא הנקב אופא
 תוברת לש התיינב — ולש ומוחתב םלוא

 םע לש הירוטסיה תדמלמ שימלח הביבא ר"ד
 החותפה הטיסרבינואב לארשי

 רדס עיצמ אוה — לארשי־ץראב תירבע

 התליג הנורחאל דע .לבוקמה ןמ הנוש
 רתי ןיינע תינויצה היפרגוירוטסיהה

 לע שגד המש איהשכ ,היגולואידיאב
 תוברתה רקחב .שעמה תא החינזמו ללמה

 וברה"ש ךכב יוטיב ידיל רבדה אב תירבעה
 וברס םינבלבו ןבתב וליאו ,חורב לפטל
 ,ונינפלש ךרכה .(3 ימע ,טיבש רהז) "תעגל
 המישמה תא ומצעל ביצה ,תאז תמועל

 לש ירמוחה דסמה תא הליחת תקצל
 ךרכב ,ךכ רחא קרו ,תיתוברתה תכרעמה

 תוברתה תוהמ לש הרות אובי ,אבה
 .תיגולואידיא־תינכותה הניחבהמ תירבעה

 הלעמ ןוידה לש הז רדסש ימ לש ותעד חונת
 חסונ ירוטסיה םזילאירטמ לש חוחינ ופאב

 ."יגולואידיא לע־ויינבו ירמוח סיסב"
 היווהה"ש החנהה לע יונב וניא רפסה

 הלוע ¡אוה ךופהנ ."העדותה תא תעבוק

 ןפה תרכהש ,עלבומבו שרופמב ,ונממ
 תנבהל יחרכה יאנת איה יגולואידיאה

 ,תירבעה תוברתה תודסומ לש םתיינב
 הפ" הלא תודסומ לש םתחימצ ירהש

 ןיינע התיה אל "תובא תדמח ץראב
 הערכה ירפ אלא ,וילאמ ןבומו יעבט

 תובישח םהל הסחויש ךכמו תיגולואידיא
 היגולואידיאה לש הסוסיבב הרידא

 טיבש בקעי .התמשגהו התצפה ,תינויצה
 התריצי ךילהתב תוברתה לש הדמעמ")

 תודמע ,לארשי־ץראב תימואל הרבח לש
 הדמעמ") רינ לאפרו ("דוסי יגשומו דוסי
 הייחתה ךילהתב תירבעה ןושלה לש

 ןיאש רשקה לע םידמוע ("תימואלה
 ןיבל תינויצה היגולואידיאה ןיב וקתנל
 .לארשי־ץראב תירבעה תוברתה תיינב
 םירמאמ לש םתללכה םצע :ךכמ הרתי
 יוניב אוה רהצומה וניינעש ךרכב הלא

 לע הרורב הרימא איה תוברתה תודסומ

 .הז רשק לש ותוהמו ומויק
 :תפסונ הזת הבר תוריהבב גיצמ רפסה

 ירבעה יתוברתה זכרמה לש ותוחתפתה

 ינומגה דמעמל ותיילעו לארשי־ץראב
 םיזכרמה תסיסגל תורושק ידוהיה םלועב

 רהזל שי הילעש ,וז הנעט .הפוריאב
 סייחה הרפסב) םינושאר תוכז טיבש

 ,1933-1910 ,לארשי־ץואב םייתורפסה

 הפקות תא תקנוי ,(1982־ב רוא הארש

 תסיסגל טיבש העיצמש ךוראיתה ןמ

 ,התטישל ,העריאש ,הפוריאב םיזכרמה

 ,רקחמב לבוקמ היהש הממ רתוי םדקומ

 תוברתה יזכרמש היה המדנ דועש תעב

 ,םתחירפ אישב םייוצמ הפוריאב תירבעה

 רשק אללו האושה ינפל בר ןמז ןפוא לכבו

 .הילא

 וכעד הפוריאב תירבעה תוברתה יזכרמ

 תורחתב תירבעה לש התסובתמ האצותכ

 שידייה תפש — התרצ םע הלהינש

 שידייה ןוחצנ דועב םלוא .התוברתו

 ,יעבט ,יכיטס ןפואב שחרתה הפוריאב
 יטנתוא םינכרצ להק הל היה ובש םוקמב

 ־ץראב התרוכב תא התנק תירבעה ,ימנידו
 ,תנווכמו תעדומ הלועפ תועצמאב לארשי
 ,שקיע קבאמ רחאל קר הב התכזו

 והז .תותיחנ תדמעב האצמנ ותישארבש

 ,לארשי־ץראב "תוברתה תמחלמ"ל עקרה
 דודג")יוכידו תונחוכ ייוליג םג הב ויהש
 ,("!תירבע רבד ירבע" ,"הפשה יעגמ

 ינייפואה ,םילאה היפוא עבונ ןאכמו
 וייוליג לע קבאמה תנבה .ינכפהמ בלשל

 ןזאל ידכ הב שי םתפוקת רשקהב
 ,ויפלכ רתיה תויתרוקיב תא ןתמל וא

 ־רחאלש־המכוח לש בוטרוקב הקולה

 (החצינש וז איה תירבעהש העידיה)השעמ

 לא סחיב יונישה ןמ ,המ תדימב ,הנוזינו
 — הירבודו התוברת ,הפשה — שידייה

 .האושה תובקעב
 ררועמ שידייה תוברת לש םוגעה הלרוג

 ,(םינוירוטסיה לע הרוסאה) הבשחמה תא
 תוברתה לש הלרוגב תולעל היה לולע המ

 ־ץראב זכרמה םק היה אל םא תירבעה
 ךכל הוולתמו ."לובמה ינפל" לארשי

 "לכיהב םלצ" טעמכ אוהש) רוהרה דוע

 תירבע תוברת לש התיינב לע ןוידב

 "שדוקה לוליח" ןיעמו לארשי־ץראב
 יזכרמ לש םמומיקב םילגודה לש םהיניעב
 שרדמה תיבמ הצופתב תידוהי תוימואל

 ,ןכאש)תונויצהש דבלב וז אל :(יטסידנובה
 (הפוריא ידוהי תא עישוהלמ הדי הרצק
 ,וא) הילכמ תירבעה תוברתה תא הליצה
 ,(התייחת ינפלש בלשל הגיסנמ ,רעצמל

 ,חווט ךורא ירוטסיה ןובשחבש אלא
 הסחמ הנתנש איה תינויצה לארשי תנידמ

 שי סא ,םויכ ירהש .התוברתו שידייל םג

 תלחג ןיידע תבהבהמ ובש לבתב םוקמ
 תוארדתק ולא־יאב קר אלו — שידייה
 םוגרתב) תידייה תורפסה תודמלנ ןהבש

 דומילל רזע ילככ) הפשהו (תילגנאל
 — (תונשלבו לארשי םע לש הירוטסיהה

 .לארשיב הז ירה

 ־ץראב תירבע תוברת לש התיינב ךילהת
 וגייתל םייושעה םינממס ףוצר לארשי
 רסוח לש יוליגבו תויוהז יוכיד לש השעמכ

 אוה ימ םלוא .תויתוברת־בר יפלכ תונלבוס
 תירבעה תוברתה יננוכמ ?אכדמה "עשרה"

 ירמוש ויה אל ,רוכזל שי ,לארשי־ץראב
 תיטננימוד תיתילונומ תוברת לש תומוחה

 ושקיבש "םישדח םילוע" אלא ,תשרשומו
 השדח תוברת השדחה םתדלומב רוציל

 לש וחוסינב "תיביטרגטניא תוברת" וא)
 ושע הלא םישנא .(23־22 ימע ,טיבש 'י

 םיבורק םיסכנ לע באוכו עדומ רותיו

 לש התריצי תבוטל ,אבא תיבמ בלל

 הניאש ,השדח תידוהי תיביטקלוק תוהז

 םינמז / 118
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 רופיס .םישימחה תונש ,הרבעמב תירבע רועיש
 ןוחצינב םויה הארנ תירבעה תוברתה לש החלצהה

 חטבומ וניא ללבש

 תוידוחייה תורוסמה לכ ךס — תבורעת
 בושייב םינושה היסולכואה יקלח לש
 תאזכ האירק .השדח תבוכרת אלא —
 תירבעה תוברתה לש היינבה ךילהת לש

 (תודסומה אקווד ואל ,ןכותה תמרב)
 תואנ הדימ שוחו הביטקפסרפ הקינעמ

 "ךותיהה רוכ" לע ךשמתמה חוכיוול םג
 .הנידמה תישארב ןאכ ללוחל וסינש
 תוברתה"ש ,איה רפסה לש דוסיה תחנה

 ידוהיה בושייה יניעב הספתנ תירבעה
 הלעמב ןושאר םרוגכו תימואלה ותוברתב
 תימואלה תוהזה לש התושבגתה יכילהתב

 ,1 ימע) "ץראב שדחה ידוהיה בושייה לש
 ,תושגדומה םילימה .(ח"א ,ילש תושגדהה

 םיעיפומה ראותה־תומשב ינושה םג ומכ
 תוברת לש התיינב") רפסה תרתוכב
 הלוכ הרדסה לש המשבו ("תירבע

 ("לארשי־ץראב ידוהיה בושייה תודלות")
 םירטמרפל בלה תמושת תא םיבסמ

 תוצרחנה תודמעה ךא ,םירחאו ץיבורוה הראשנ רשא ,תבשב לגרודכ יקחשמ ."בושייה" הנוכמה רוביצה תרדגה לש
 "ןטב תושוחת" תניחבב ויה הכ דע וגצוהש הברמל .הזה םויה םצע דע הפקותב ןוירטירק יפ לע רדגוה "ידוהיה בושייה"

 אבהל .םינותנ דסמ ךמס לע חותינ אלו רקסנה רחא םוחתב רבדה ןכ אל ,רעצה וללכנ אלו ,(ינתא וא יתד אלו)יגולואידיא
 הז ןיעמ ןויד ךורעל ירשפא היהי אל ךרוצל תוחותפ ויה תוירפסה לכ" :רפסב ,לארשי־ץראב וררוגתהש םידוהיה לכ וב

 םיעיפומה תוריקסלו םינותנל שרדיהל ילב םושמ ,םיגחבו תותבשב םג דומילו האירק לש תימואל המוקתל ופאשש הלא קר אלא
 .ונינפלש ךרכב םיבשותה ונפתה הלא םימיב אקוודש הייוטיבמ דחא .לארשי־ץראב ידוהיה םעה

 הניחבמ דואמ ינרע בושיי רייצמ רפסה שדוק תורפסב ןויעלו םינותיע תאירקל היה וז הפיאש לש םיירקיעה םיישעמה
 יפ לע המישרמ תוליעפ להינש ,תיתוברת העיגפ ששח םושמ הזב היה אלו ,לוחו השבגתהש תיתוברתה היווהב קלח תליטנ

 יסחי סג ,טלחומ םג — הדימ הנק לכ .(374 ימע) "תדה תווצמב .תירבעה הפשה הזכרמבו ,ץראב

 ירפסמה ולדוגל סחיב תוליעפה ףקיה) הז טוטיצ חוקל ונממש רמאמה לידבהל ,"ירבע" ראותה־סשב שומישה

 האוושהב) יתאוושה םגו (בושייה לש ירבעה בושייב תוירפסה תוחתפתה") אל הוויל "ירבע" ראותה םשו) "ידוהי"מ
 יאדוובו ןמז ותואב תורחא תורבחל ימע ,יקסרודיש בד תאמ ,"לארשי־ץראב ,תוברתלו הפשל םירושקה םצע־תומש קר

 — רמול רצ — ןהו ,הנכשה וזל םירפסה תכירצ" םיפיעסהו (396־367 הטיסרבינואהו תירבעה היסנמיגה ומכ

 .(םיטעמ אל םימוחתב ,ונימיל האוושהב לש ויפוא"ו "םיארוקה להק ףקיהו םידודגה ומכ םיפוג םג אלא ,תירבעה

 םג ,דחושמ יתלב ףיקשמ וא ארוק לכ רמאמה ךותב) "ודובירו םיארוקה להק םלועה תמחלמ יהלשב ומקוהש ,םיירבעה

 יגולואידיאה ןעטמה ןמ ררחושמה הז ־ץראב תירבעה תול"ומה תוחתפתה" םידוהי לש תודיחי םג םהב ויהו הנושארה

 םג םיגשיהה תכרעה לש תועמשמב) (246*229 ימע ,טיבש רהז תאמ ,"לארשי אלו ול ןיא ,(תירבה תוצראמו הילגנאמ

 אלו תימואלה הייחתל םתמורת יפ לע תיתרבח הירוטסיהל רתויב םיבורקה םה החמצ בושייב ,הברדא .תוינענכ םע םולכ

 םיטנמיטנסמ ,(םייתוברת םיגשומב קר שי םהיבגלש םימוחתה לכמ .הטושפכ לכמ הקניש הרישעו האלמ תירבע תוברת

 ןמ לעפתהל אלש לוכי וניא היגלטסונמו בושייה תא ןוחבל םירשפאמה םינותנ סג הב ויהו ,םעה תורוקו הפשה ידבור

 תנווגמהו תססותה תיתוברתה תוליעפה םוחתה והו ,תוברת ינכרצ לש להקכ .תידוהיה תרוסמה ןמ םיבואשה םיביכר

 ירבח ,לשמל ,ויה הלאכ .בושייה לש לכל הווש טעמכ ,רתויב יממעהו בחרה .תיתד אל תוברת וז התיה לבא

 םינשה הנפמב ץראב ורייסש ,ליפ תדעו ןוירטירקמ לידבהל ,תילכלכ הניחבמ) שפנ תדה לש המוקמ היה רתוי דוע םצמוצמ

 ןמ תוקומע ומשרתה םה .1937־1936 תלחנ התיה אלש ,הפשה תעידי :רחא טביהב תירבעה תוברתה לש התיינבב

 ,תירבעה תוברתה לש ההובגה המרה לבחו) רפסב םיאבומה םינותנה .(לכה תוחתפתההו החימצה — הז רפסב ןודנש

 לש לופונומ אלו םיברה תלחנ התויהמ םירפסה תומכ יבגל (דבלב םייקלח םהש ,תינידמ תונוביר רדעיהב .תודסומה לש

 התויה לכ םעש" ךכמו היצנגילטניאה לש םרפסמו ,(םוגרתו רוקמ) רוא וארש לע ולהנתה היסהרפה יניינעמ םיבר

 ירה הקיתעה תידוהיה תרוסמב הרושק רפכבו ריעב תוירוביצה תוירפסב םירפסה ,(ירוטדנמה ןוטלשה) אתוכלמד אניד יפ

 ."איה ברעמה תוברת עירכמה הבורב .רתויב םימישרמ םה ,ןהב םירקבמה לשו עירכהל ךרוצה בושייה ןמ ךסחנ ךכו

 םיאצויה םירפסה תומכ םג םתוא ומישרה ירגוב)"ץראב רוד" ארק המכו המ הלאשה ןיב חתמה דקומב תובצינה תוקולחמב

 תפומ תוריצי לש תירבעל םוגרת) רואל ץראה ידילי — תיבושייה ךוניחה תכרעמ לכבו .לארשי תנידמב םינוליחל םייתד

 םינותיע לש םרפסמ ,(תירוקמ תורפסו רבעב הנודנ רבכ (ריעצ ליגב ולעש הלאו ,םיירוביצ םיניינעב תוערכה ולבקתה תאז

 םינועובשו (העברא) תירבעב םיימוי ןד ,אריפש ןתנוי ,לייווצרוק ךורב ידי לע ןיינעב קוק ה"יארה לש וז לשמל ומכ

 ם"נזכז / 119

 ו/פיס .םישימחה תונש ,הרבעמב תירבע רועיש
 ןוחצינב םויה הארנ תירבעה תוברתה לש החלצהה

 תונבומ וניא ללבש
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 הפנעה תילקיסומה תוליעפה ,(הרשע)
 איה התרמצש ,ירבעה ךוניחה תכרעמו

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 אוה תיוגע תוברת לש התיינב רפסה
 הרודס היצפסנוק לש □ישרמ בוליש

 לש ישומישו טרופמ יופימ םע תקמונמו
 הינווגלו הימוחתל תיתוברתה תוליעפה

 ,(טיבש רהז) תונותיעו תורפס —
 שאוהי)הקיסומ ,(ירא־בל ןועמש)ןורטאית

 תונמא ,(רינ לאפר) ןושל ,(גרבשריה
 ,(רנוד היתב)הקיפרג ,(סלב הליג)תיטסלפ

 השמ) עונלוק ,(רחש ןתנ ,ןחלומה) רישה

 דחא לכ .(רונמ ארויג) לוחמו (ןמרמיצ

 ,ומצע תוכזב ךרע לעבו ןיינעמ ויקרפמ
 הנומתו רישע ספיספ □ירצוי דחי םלוכו

 תורפסה הכוז םירבדה עבטמ .תללוכ

 ללכב הלקשמל תודוה ,דבכנ םוקמל
 עדיה םוחת התויהו תיתוברתה תוליעפה

 □ג עודיכ והז םלוא .רפסה תבצעמ לש
 ךכ □ושמו ,רכומו רקחנ רתויה םוחתה
 אקווד רפסה לש ותמורת דואמ הבושח
 םירכומה ,םירחאה םימוחתה תגצהל

 לש הפנעה תיתוברתה תוליעפה לש ,תוחפ
 .בושייה

 איה רפסה לש תיגולונורכה םויסה תדוקנ

 וב םירקסנה םיכילהתה ךא ,הנידמה □וק
 ותימאל .הזה □ויה םצע דע ומלשנ אל
 תעב םא .הגיסנ הלח ףא □קלחב ,רבד לש

 התיינב לעפמ היה הארנ הנידמה תמקה
 רופיסכ לארשי־ץראב תירבע תוברת לש
 ןוחצינכ הארנ אוה □ויה ,החלצה לש

 תואשילקה ןסחמב .חטבומ וניא ללכש
 לע וז דובכ רחא הל תנכוש תוינויצה

 לודגה גשיהכ התשרשהו תירבעה תייחת
 ,תונויצה לש תקולחמב יונש יתלבהו רתויב

 תא דכלמה קבדה תירבעה לש התויה לעו
 תוהזה גתו ןויצב בשויה םעה יקלח

 םלועל אל לבא .ולגש וינב לש קהבומה
 תרושקתה ימוחתב ילבולגה רפכה .ןסוח

 הנכסו ,תירבעה לע □ייאמ הימדקאהו
 ףס דע תויתוברת־ברה תחיתמב □ג הנומט

 ראותמה הזמ ךופה בצמ תריציו העיקפה
 תוברת לש החופיט לע רותיו :רפסב

 יתוברתו ינושל לבב לדגמב התרמה ,תירבע

 תילגופירטנצ תויתוברת־בר לש השודיקו
 ימיב) םעפ □א .ףתושמ הנכמ אלל

 םיטירבה וליטהש תוירפסמה תולבגהה
 ןיב המידק תוכז ןתמ ולקש (היילעה לע
 עדויה הזל □יהז םירושיכ ילעב □ילוע ינש

 הנושב) לארשיב הגוהנ ןיא □ויכ ,תירבע
 תוצרא ןשארבו תורחא הריגה תוצראמ
 לש תימשרה הפשה תעידי תבוח (תירבה
 ונעגהו ,תוחרזא תלבקל יאנתכ הנידמה

 תכרעמב הלומעתה ובש ןמאיי־אלה בצמל
 שארלו לארשי תנידמ לש תסנכל תוריחבה
 תלהנתמ □ידוהיה תנידמ לש הלשממה

 .ןימיל לאמשמ תובתכנה תופשב
 תחצנמ הכפהמ לש התובידנ יהוז םאה

 תוחיחזמ רבדה עבונ ילוא וא ?תסיופמו

 התיה אל ילואו ?תויתפכא רסוח ?תעד
 רידגהש יפכ) םוגיפ אלא תירבעה תוברתה

 תינויצה תורדתסהה תא ןוירוג־ןב דוד

 (הנידמה םוק רחאל הקוריפל ארקשכ
 דמוע ןיינבהש רחאל וריסהל רשפאש
 םירשקתמ הלא םירוהרה ?ולת לע חטבל
 רפסה .תפסונ ךרדב ונינפלש רפסל

 הנווכה ןיא .םיילאוזיו םיטנמלאמ ףח

 םירויאל אלא ,רקיי ראופמ עבצ סרטנוקל
 תחא הנומת) טסקטה ןמ םיבייחתמה

 דחוימב טלוב ןורסיחהו ,(םילימ ףלא הווש

 תישומישה הקיפרגה לע קתרמה קרפב
 .תוירבעה תויתואה לש היפרגופיטה לעו
 אלמלא הז ןיינע לע תבכעתמ יתייה אל

 לש טלחומה םרדעיהש ששחה יב רוענ
 אלא ,תינורקע הטלחה ירפ וניא םירויא

 יתאצמ ךכל ומר .ביצקתה תולבגמ לש

 תמלשהל שרדנש ךוראה ןמזה ךשמב
 ךרכה לש (ותנכהמ לידבהל) ותאצוה
 ימלש ךא ,ט''נשתב רוא הארש) יחכונה
 ירבדבו ,(!1993 ראורבפב ומתחנ הדותה

 רפס הננכת תכרעמה" :ישארה ךרועה

 תירוטסיהה תוחתפתהה תויגוסב ףסונ

 ימע) "לארשי־ץראב תונמאהו תוברתה לש

 םא קפסש ןונכת לע דיעמה חוסינ ,(ג"כ

 םילשהל ךרדה אצמיתש תווקל שי .עצובי

 ןוידה יכו ,הלוכ םיכרכה תרדס תא

 יפלכ קר אל םלשוי בושייה לש תוברתב

 אלא - םינכתהו היגולואידיאה — הלעמ

 ."בושייב םוימוי ייח" חסונ ,הטמ יפלכ םג

 ןוחטיבל ןוחטיב ןיב
 ןלוג ןועמש

 ףטושה ןוחטיבה תסיפת / 7ט דוד
 ,התוחתפתהו היתורוקמ ,לארשי לש

 תיירק ,ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה ,1956*1949

 ימע 346 ,1998 רקוב הדש

 תילארשי־תיברעה המחלמה םות םע
 המשב תואמצעה תמחלמ — הנושארה
 תינידמה תרמצה הדדומתה — ילארשיה

 ןוחטיב תויעב םע לארשי לש תינוחטבה
 ורקיעש ,ידוסיה ןוחטיבה :םיגוס ינשמ

 המחלמ לש "ינש בוביס" תארקל תוננוכתה
 ,ףטושה ןוחטיבהו ¡ התארקל תונכהו יתבר

 בצמ ריתוהש תוימוימויה תויעבה ורקיעש

 ריכב רקוחו ףנע שאר אוה ןלוג ןועמש ויד
 ל"בטמב הירוטסיה תקלחמב

 תובקעב רצונש המחלמ־אלו־סולש־אלה
 ימשרה ויוטיב תא אצמש בצמ ,המחלמה
 לארשי ןיב ומתחנש קשנה תתיבש ימכסהב

 .המחלמה םויסב היתונכשל

 הנחבהה תא לט דוד ןייצמ ורקחמב

 הפוקתב םג תלבוקמ התיהש ,םהיניב
 ןיחבה ,לשמל ,ךכ .רקחמה בסנ הילעש

 ןיבל "ףטוש ןוחטיב" ןיב ןוירוג־ןב דוד
 דוחי)"תורודל ןוחטיב" וא "ללוכ ןוחטיב"

 ותויהב ,ןייד השמו ,(208 ,180 ימע ,דועיו

 שמתשה ,ל"כטמרכ ןכמ רחאלו ם"גא שאר

 ימע ,ךרד ינבא) "ףטוש ןוחטיב" יוטיבב

 ל"הצב הירוטסיה תקלחמ .(147 ,120

 ימו ,םיגוסה ינש ןיב הירקחמב הניחבמ

 תמחלמו םימיה תשש תמחלמ תעב ןהיכש

 ל"את ,הקלחמה שארכ םירופיכה םוי

 גהנ ,("שטנל") ןולייא םהרבא ('לימ)

 (ידוסיה ןוחטיבה) "םלוע ייח" ןיב ןיחבהל

 םשכ .(ףטושה ןוחטיבה) "העש ייח" ןיבל
 רושיק השענ ךכ בגא" יכ ןעוט לטש
 ידוסיה ןוחטיבה :'ןוחטיב יגוס' ינש ןיב

 ינלוג יטומ םג סרוג ,"ףטושה ןוחטיבהו
 תא" יכ (18 ימע ,ץיקב המחלמ היהנו)

 תרמצה ברקב תויזכרמה תושיגה יתש

 רשאכ ,קודבל שי לארשיב תינוטלשה

 םירושימ ינשב ,ימואלה ןוחטיבב םיקסוע

 .1 :םיבלטצמ םיתעל ,םיליבקמ םיתעל

 ."ףטושה ןוחטיבה .2 (...)ידוסיה ןוחטיבה
 תוינידמ תא ןחוב ונינפלש רקחמה

 הפוקתב לארשי לש ףטושה ןוחטיבה
 עצבמ דע תואמצעה תמחלמ םותמש

 היתורוקמ לע דמוע אוהש ךות ,יניס
 ירקיעה ושודיח .םיישעמה הייוטיב לעו

 ןיב ןיחבמ אוה :עיצמ אוהש ףוקיתב
 ןהיניב לובגה וק תאש ,תופוקת יתש
 ,ותנעטל .1956 תנש תליחתב ביצמ אוה

 הססבתה ,רישע דועית לע תכמסנה

 לע הנושארה הפוקתב ןוחטיבה תוינידמ

 תא בצייל תילארשיה הגהנהה לש היצמאמ

 יפרגומדהו ילאירוטירטה ווק־סוטטסה

 ,ורצבלו קשנה תתיבש ימכסהב עבקנש

 תמייק התיה היינשה הפוקתב דועב

 ,םייגטרטסא־ואיג םייוניש לשב ,הכרעה

 ץרחנ קשנה תתיבש רטשמ לש ולרוגש

 תיוולנ .תישחומו תמייק המחלמה תנכסו

 הנושארה הפוקתב דועבש ,הנחבהה ךכל

 תיגשומ ,ףטושה ןוחטיבה תוליעפ הלהנתה

 ירה ,ידוסיה ןוחטיבל רשק אלב ,תישעמו

 ףטושה ןוחטיבה דמעוה היינשה הפוקתב

 הלש המחלמל תוננוכתהה לש הלצב

 לש היתובשחמו הצרמ רקיע םינותנ ויה

 .הגהנהה

 לש לובגה תומחלמ ורפסש ,סירומ ינב

 לע אוה םג בסנ 1956-1949 ,לארשי

 לארשי לש ףטושה ןוחטיבה תוינידמ

 וזכ הדרפהל קקזנ וניא ,םינש ןתואב

2o םינמז / ו 
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