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תצעומ םילעופה
לע ףס תואמצע

היה עיגהל ךכל ילב תרזע 'שותה וידבוע לש םיסובוטוארק רישי 'ל
תאמ יבצ ןליא
.םיב תודובע בויבה הכורכ ןהב ־יא .כיכא־לת
התאשכ חחושמ םע בקעי .ןהכ
ית םינפ .ונוא'תירקלהל הקלח .ןשיה קיתװה לבוט ולוב .קריב תומיענ ףאו ולבפ ךא טעמכ ןיאו
הװלש תומיענו הכוסנ .וילע וליאו קחרמב תוקד תורופס תועמשנ .תונולת ןינעה .טושפ ־ה שאר הצעומה תימוקמה ץדמנה ־פהו
ם שמתשהל װשלב ת-יכ'ינת ירה רשפא רמול יכ ןוזחהלע
םיחרזא םיעדוי םהש םילבקמ תורש ינתלע התא אשינ רבכ ךלוכ ־ילגב
תירחא םימיה רבכ םייקתנ תיבב תורדתסהה .ונואיתירקב יגיצנ
ונממ
חותיפהרוואב ־־ הנומתה הנוש זןיסולהל םש התא האור בוט םינענו תולועפל הצעומה ־דויב ןוזחה לש .הירקה ילוא םושמ
ורבע שולש תועיסה תצעומבםילעופה` התוריכזמבו םיפתשמ הלועפ אלל
תנתונ המילב איהש יוכי יביסריססנוקה .,ב.ש) (.א.ש לש ־ה
ריע השדח :תמקומ יפונמ קנע ;םיבבוס םילעופ םהיתואמב םימיקמ םע
לע
םינוכישל
איהש ימוחתב .התלועפ תודע שיא תמחמו וניאש הצור דקנל ייע לכ םיכוכיח .תונידמו םישועםירבדמו ןינעל םינפהשכו םישעמל --
םילעמו
ירע
תפמ
ריע השדח
.ןדישוג הל תתל
םיגוסמ םינוש
ךכל איה תשר ךוניחה הפנעה ־מהו םתיב לש ישאר תויושר
תוימוקמ םג ןזאמ םיגשיהה רכינ .ןיעל
התא ססושס םע ישנא הצעומה תוד .רויד תעונתמ
לכו היינבה בושייה .תודוס תשר תולועפ תוברתה 'רחא .תורחא ןיא אוה הצור סחייתהל
םימוכסה ־גנה
!”סולפה תצעומו םילעו'ה רוורב ולוכ ;הנהנ תויה
ונבשי םע םהרבא .ינלוג ריכזמ גוח היצרוקדל נוחו ךוניח םירזהל

א

־

תוב -הירקה עמושו םהיפמ תא ונוזח םיב הינכייסמכ תויופתתשההו `ב םירהצה .תיברעבו
לש םבושיי תאו תוינכת .ולודיג ןכא תמק, .םישיבכ בויב תוכרדמו ־קומ
ישנא הצעומה םיכלהמ תולודגכ וא םישד .חותיפל
ונעמשהירקב יכ ללגב ןתוא ־כת
לע ךכ רפסמ ונל ימס .ץכ ןגס
יתש תואמגוד םיאיבמ ןונל ינשמ
תוינ' תולודג ןיא םישידקמ תמושת ר”וי הצעומה תימוקמה םעטמ ־הא
בל -הייואר ־תוטוו..ל ןהש יושח'הכ צ”עופ־ע”ה שארו תקלחמ רדשה :התצקה תורמל העונתה הבריאלה
:םיה תעצבתמ וישכע תװבע בויב .םישיבכב רבכ םיננכתמ םירבעמ
תוב ייהל םיבשותה .םוי'םוי
לבוכ פוקסי ךרד הכורא רבע רפכ תיללכ הירקב תבחרהו לכ םישיבכה םייעקדקיתת ידכ חיטבהל ןפואב
וגוה והפ ובשוב וב תישארב  1940.תוכרדמהו תמאבש) םנמז עיגה `ל א" ..תא ייח םידליה םתכלב םינגל
 421תוחפשמה !תונושארה דעו `הל הב אלל אצוי ןמ ללכה םיניכמ .ס'היתכלו
רוזא !היישעת םיחתמנ .םישיבכ רמ הצעומה הדע ינינעל .ךוניחה
הלעמל דשע־םיגשמ
רתוי תירק
תג תדעוצח תארקל  20םיזינ יוק םימ .למשחו ללסנ קרוע הזו םינש תודחא ויא רככ תרמשמ
ףלא םיבשות
יולה` בשות םייתנשיהגשכ תובורקה בחר ןוויכמ .הדודיירוא שיבכב דול .הינש םימייק  9־ינג .םידל ןועמ
'60לו .ףלא םותב שמח םינשה יה .תירקל וכשמהש היהי שיבכ שדח לש .צ.א.א ןגו םידליל תחתמש ליגל
ךוניח הבוח תופתושב םע .ע.א.א
רבעל .ת”פ
.תונורקב
ס”יב ינוכית בייק רבכ . 4םינש ־ו
לע ,ונחלוש ךיא םינענ
תאשונ השעה תייקיעה הינבב
םיבשותה לגעמה רגסנ םויקב ס"יב םידליל
איהי -יובחה הטיקא” תא ".וואריקןן תולועפל .הצעומה הנע :ימס התא..
םירוגמה לולכיש `3500ב יחי .האור םוקמה יקנ .הפיו רשפאייאו .םירגפמ
יווה
וא תמושת בלה הנותנ אל קר
'.י םיי. .`.םיריעצה אלא םג םינבל 'ה
םירגוב םימיבו הלא שממ הכרענ
המשרה ןוכישל תוגוז םיריעצ ־תמו
םיגװכ תשגל ןינב תוניצרב ־מבו
תנש ד”כשת איה תנש לבויה `25ה ומויקל לש בושיה
.תוריח
דסונש תנשב  1939רפכ.כ .יונוא םע ןהילע לש  40תוחפשמ
הפשב תוברתה השוע הצעומה
תונושארה הביבסב תיברע הממוש :הנייצו תבשו רושעה
תא היתולועפ ףותישב םע ־דתסהה
המויקל לש תושרה תימוקמה הזרכוהש הצעומה תימוקמ
.תור תמייקו הטלחה ןממל לכ גוח
ובוא'תיוק תנשב 1954.
לכו הלועפ חטשב י:־..ה־יתובדתה
! '  ,.תוחתפתמ תימנידה לש ונוא־תירק לכב יפנע םייחה
ואצמייש »יול םימזוי .םיאשונו
`הו
םיכילהתל
לא
בושייש
רבעמ
ןטק
הגרח
םיילפיצינומה
הל
ונוא'תידק יורק
הבכ תנכוש
היה -יופצ .םהל
הכ דאמ א”תל ראשלו ירע .ןד־שוג
טקשב הרולשבו
לש
םעו תאז הקוחר
היסולכואה .תימוקמה
לוסיח הרבעמ התװיהש 40%יכ
םיפפואת .התוא בור יבשות םוקמה
תמקהי םינובש `יפלאל .תוחפשמ תשר .רפסיתב תחפומ
ם־::.ומה דתםנדפ הצוחמ הל ביאב
ךוניח תוברתו ינודעומו רעונ ןוירוטברסנוקהו ןודעומה ינכטה
(.דועו תלילס ,םישיבכ תעיטנ תוניג .תוירוביצ תבחרה תשר
רחאל םוי .למע לא החונמה .םתיבב
.למשחה רגאמ םימ .לודג בויב .יזכרמ ומודיק לש לעפמ
הטישה הבר שי הרייעב תאצומה
התסנרפ ץוחב יביתנל תרובחת ־לי
םימה עוציבו תינכת רוזיאל הישעת הכאלמו וב ונכושי
תודיש םיעסונ ירוביצ יואר .ומשל
 25 .ילעפמ רוציי הכאלמו .םינוש
וניהת אופיא לע ךכ ינשש יוק ־ד
**
הלא" םה' םיגשהה םיוולמה תא הצעומה
םוקמל ייראמ
סובוטוא '.וכה
םיכ תא ךרדה אלל .ךרי” העשב
תימוקמה" ובוא”תירק רשעכ תונש
.המויק
ןתינש עיגהל הגה איתמ ילבמ `הל
תארקל רושעה ינשה ורשכוי ילכ התדובע ךשמהל
ףיק תא ןגיתמר קרביינכו
החותיפ ילכלכה תכלוה תמשגתמו תינכת רופישל תמר
ךדיאמ ונלקתנ םוקמב הדבועב
",
רוידה תיחכונה לש יבשות םוקמה תוחפשמל תודגה יאנתב
:הרזומ ךרד הבוט הכילומ איתמ
רויד םידורי 500־כ) (רפסמב י"ע תסירה םינבמה םינשיה
ךרד ףולאה הדש
תירקל ונוא
לודג
לע
יפ םינש
חטש
תמקהו םינבמ םישדח ,םיינרדומו
אקעיאד אלא הניאש תנקתומ יסנל
רתויו” םחטשב לש םהיתב .,םויכ תוריד הלא ודמעוי תושרל
הע םיתאמכ םירסמה םינורחאה
תוחפשמה יאנתב השיכר .םיחונ ליבקמ ונתינכתל תוגוזל
!הלש רכתסנ יכ עטק הז רבוע לע
םיריעצ ןתנת תורשפא םירוהל םישקבמה רויד רודל רגבתמה
ינפ חטש יקסניוסל'לת רבעשל `ש
שוכרל .תדיחי רויד תרגסמב לעפמ ןוכסחה -ןינבל ךשמב שמח
חםרכ י”ע :כהררשמ ־ .ןגיתמדל
םינשה .תואבה תירק ונוא הדעונ לידגהל תא התייסולכוא
הארמה#
ךותמ החטבה הרורב וחותיםש אל
דע "40ל ףלא שפנ 10־ב םינשה .תובורקה חפוטי
עירפי תלילסל ךרד .תירקל הנהו
ינוצ'י'הןויוזי-י האנה לש תירק .ונוא ללכושת רפושתו תמר
םיתורשה
תשקעתמ תייריע ןג־תמד הז ןמז
שות י
בר הניאו השדמ' לולסל עמק
מהז
דצ .דצב חותיפל יללכה לש תירק ונוא הנותנ הגאדה`
.שדח םירוריבה םיבי ףאו ־רעתה
השעת
הכאלמו
םגוויםל
לש
וז
היבשות
יתוברתהו
יתרבחה
תוכ הרטשמ אל וליעוה קרו ־דוב
,י”ע תנווכ תודסומ .ךוניח תוברת טרופסו םיימוקמ תוליעפל
םיד יבשותמ םוקמה םיזיעמ עיסהל
םהיתוינוכמ ןיב תדדומתמה ־חפהו
ברק רעונה םירגובמוװ
םנבו.ךרדבש .-בורס !םה םג 'ב

םירבעמ םייעקרק'תת םידליל
ןוכישו םיריעצל
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הצעומ תימוקמ ונואיתירק
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ךכ־לכ חותיפל .יטרקנוקה םירבדל
.רמוהבש הז רבכ רדתסי .והשכיא
ותוא ןיינעמ רתוי יפוא .םוקמה
חורה .ולש המ היהת תומד ־שותה
ביכ ויחיש .םוקמב
תישארב אוה ראתמ תא ־תירק
ונוא הרייעב תינוניב .הלדוגב `ה
תכייתשמ הניחבמ תילכלכ קלחכ
ילרגטניא .ןד־שוגל ת”פמ דעו ־ות
.זול זכרמלו .*.דובהתה לש .דול

הירקה תדמולה

ןונכית םוקמה הנוש םיבושיימ
םירחא ךכב קלחש ןמ זכרמה ןשיה
ךישמי תויהל יונב הינב הכומנ םע
תוניג ».דברה וליאו אקווד תוסינכב
הירקל ומקוי םינינפה יבר .תומוקה
ינוש דחא האור שאר הצעומה ךכב
זכרמבש הרייעה שממ םקוי קראפ
לודג לע לכ .וינקתימ ומוקימו חונה
רשפאי לכל חרזא עיגהל אלכ רתוי
20־ם תוקד הכילה םוקמל .שפונ
קחשמ .יוליבו
אוה רפסמ לע עבטמ העבטוהש
אל
:םוקמכ ונואיתירק” .תדמול
בושח .המ רקיעה םישנאהש ־מול
.םיד םידעו ךכל םיגוחה .םיברה ־ו
סייב ברע ,םירגובמל ללוכה ־ועש
יר תוחרזא .הבוט ךרענ דקפמ ינא
םיתיבפלא םוקמב רועיבל תורובה
ךרדב לש דומיל ס”היבב ףאו ־ב
.םיתב ןמו רבעה ינשה הגאד ־יתל
ךוג תוטועפה .םיכרה חותיפב ייה
.תוברתה .הרכהה םינודעומה רההו
םינ חטשב דומילה :ביבחתהו ־אדה
הג הוושה םישיבכל הרואתלו ־גמלו
ישד םיקחשמ לכב יקלח ,בושיה `ח
תקול לטנה יללכה הרוצכ ־רגורפ
:תיביס הדימב קוחהו רשפאמ
.לכב הלא דועבו תואמגוד שקיבש
אל רפסל ןהילע האוד בקעי ןהכ תא
הכרד תדחוימה לש .נוא'תירק ־ב
הנויסנ אוצמל תונורתפ םימיאתמ
םייחל .םוקמב
שאר הצעומה םייסמ תא ורואית
הלגמו ונל המכ תוינכת תודמועה
ינפב :עוציב

”החפשמהו .

הצעומה י”אפממ םעו םחנמ תיזג
צ”עופיע'והחאמ שיא תוריכזמה ־חו
רכ הצעומה .תימוקמה וגהנתהש
גוזכ ”םינתוהמ ..לכל .רבד םיליעפה
םיווקמ יכ לג חותיפה םוצעה דמועה
החתפב לש ונוא'תירק אל איבי ומע
תונכס גוליפ לוציפו המחלמו לע
תושפנ םישנאה .םישדחה
טרופס” "םיפלאל
םשב ךותבש הצעומה םיניינעה
לכ ארוק רודמב טרופסה עדווי
םיריפש ־ -ןב םיניקת םיפיו `תיה
םיס םע הצמה ןיאובתיווקסוו הז לע תוליעפה תיביטרופסה השועה

אשונב רליה.
ןבומכו ןיאש
עובש תכרענ האצרה םעפ) שוחב
תמב (.תונותע תועפוה ;תויתונמא 'ה
תוגצ תינורטאית אלו םוקמב `תושו
תוגצה לש גוחה יטמרדה
וור
.ימוקמה

רהזילכהטעמכ.

לכ

-

;

.

1

,

-

-

.

תמקה םישרגמב

לודג

העקשהב לש יצחכ ןוילימ .י”ל יש
ותיינב תגרוח ןמ .לבוקמה רגאמה
םקוי לע העבגה ההובגה .םוקמבש
אוהו היהי הובג וליפא ןמ םינינבה
ינב  12תומוקה התפייו ונממ הדש
תיפצת .בחרנ תינכתב תחא עצומ
םיקהל ימורמב רגאמה ןודעומ `ל
רעונ .םידייצלו תילעמשכ הליבומ
.וילא תינכת תרחא העיצמ םיקהל
תא רגאמה תרוצב ילסנמונוםהנבמ
לודג
ןועמ םידלי וססיל םידלי
ר
כר

'

,טי

.הרקמ ךותמ רשעיםינש יפלא רת
םה

בושיב .הז תצובק לגרודכה לש
”לעופש איה הגילב '.א הרויסגו
דנלוהב התכז תונוחצנל .םיאנ לכוא
ואב הטישה איה טרופס- ..םיפלאל
אל קר .־םיפולאל םיפלא ןיא .זיידע
לבא 500 ,רככ םינמאתמ ”לעופהמ
תולמעתהב רעונ םירגובמו םישת
}םירבגו .היהשכ גניפ .גנופ לזפרודכ
.ףעו העילק הרטמל וליפאו .הביכר
תירקב ונוא םיטלוק הילע םרזב
.קד לבא .עובק תישענו תלועפ
הטילק .תדחוימ םישדחב םינורחאה
וטלקנ םוקמב 100יכ תוחפשמ םװדמ
הקירמא תינכתהו טולקל  100־סזוג
תרפ םישדחב ,םיבורקה םילועה ־קס
םיסל הפי הטילק הרישי .היבאהמ
.הדובעב תורדתסהב .ע.א.אשכ ירנ
םת תלועפל .הטילקה ןיב ראשה
ינפלוא תירבע םיללוכה  20תיתיב
דומיל תלחנהל ןושלה םע  250ילת

-

תעבש םיפלא
יבש םוקמה
תחפשמב .תורדתסהה ,לעו ןכ יפה
תולוע תופתושמ יבשל .םיפונה `ו
הצעומה תימוקמה תפתתשמ םוכסב
רכינ ביצקתב תצעומ .םילעופה
בור יבשות ונואריוירק םיסנרפתמ
תרובעמ ץוח .ביבאילחב תמו ן.ג־
קרביינב חתפו.הוקת` הססיב ינופמ
םיס דבלב םידבוע םוקמב תודובעבו
תוריש .תונוש
.ןטנטקהתודסומב ]יתבבו
הישעתה ךכ תינפומ בור תוליעפה
םושמ
יחטשל .ןוגריאה תוברתה .ךוניחהו
רענה .טרופסהו
רצקה המישרה תונמל זוא" ־פמה
םילע .םיברה .לשמל` םוחתב רמה
םינודע ןודעומב ינכט ;הוונל לעופה
תועשב .צ”החא ףיקמו תופיכ `י
למשח
רעונ םיקסועה תויחבעב
אע ינולק ..םידימ
תכתמו חוצינב : 13םיכירדמ
ללשמ תולועפה הנהנ רוביצה ”וב
הפועת ךשומה תועיבקב 180
ול אקװריואלו ירבח .זװרדתסהה
ינש
ךכ השעמלש הלוע תעפשה יסוזה
תורות םוקמב לע החוכ .ישממה ר-
תררוש וב הדיוא. .יתיתורדת'סה
ינודעומ רעונה דבועה ו
שי ?תינכת
ןיא” ”תויעב
עודמ זוחא העישפה
קחרמי ישנאכ :יחיש תצקזנת
וגואיתירק אוה יספא
ירה אל ןכתיי לכהש בהפי
סיכ ותביבסב ילוא
ב ר ףשפשמ' .וידי 'אב
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תירק. -ונוא 'ה'ו הדובע
תני בד ויוה
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עצבמ

.ו .תונוכמ הריפת .ו .םיטילקת .ו .זג
החמומ םייתדל םיילמשח
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הנוב

:

ילדגמ םימ
תודובע
לועית
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םירוגמ

תוליו

!! א ו

;\.

גוזימ ",א

:ההדזה
?רדלופ

הריכמ םיאנתב תוחונ

וררג בקעי

תודובע ,רפע תקפסא ףיזפיז
לוח ירמחו ןבא
המר
5
תירק .ונוא 'חר

"הלועה"
”יריה

'

הדובא

יכדרמ לוובוב
תיישעת

תונידמל

ינבאו

הפש

תופצרמ
ירצומו טלמ יסיכוש

לכ.

!ינימ

ינוקית תואנוכמ

}ה"עב

"ופחד"

ביטרפואוק דובעל

.

:דרשמ תמר ,ןג ךרד יקסניטוב'ז .לט[הפ

13154

איצומ לעופל תודובע תוירופב תירקב ונוא

לפוא
הידגב

תירק ,ונוא

מ ב

.ו

.ביבא`לת 'חר

א`צומ לעופל .חוך`פח `ו'`2ח

.למ 126306
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תעצבמ תודובע ןיגב ־־ טװיר ־־
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ךוש" .ש"מש ו"ק”
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הגס

וטפש דומעמ
,חלפ םיקיסעמה לכ
םילעופ לכל ,רתויה
ףוס-דוע* האגוהנסה \,ורגעי
היאמ םיפנוסמ הדובעל ?סב

כ!"מ
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””.ל !שי"
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 1%ורוגי וב
ביואכ .תושפנ
»

!1111־
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”!ואריש אוה תלוג םסקה
`.פוטסה לאו אהי רכוה לע
ויה שפח םינש ובשו”

!
!''-.זויו

;

ףלא :טפסופ `רבכו
100

באייתב

!

'

תורדתסההו-ו"
תבלתשמ הפי ?יריפמ
!!!5%
הסכה'תישאיו
שבוג םוקמב”

לודג
.םק רבכדאמ ךרוצל תמקה }רפוס
ראוניב  1964התכיה
עקשוהש הב ובכופוכס' לש
װיוופיובודווסולמ ייל תורשל ויה
םיב .םיכוסכסה !”) סופסוי "סל
תייוקבש ונוא הגשיה תומייק
 '1תוינכרצי תורישב (.יםצע
תינבגוב שוכרל העברא
־סיגבוב
לכ
גיופוץוו`
םיביטרפואוק ,םישדח תאו
םייטסיטטסה
`

.

.

.

ו

.-

הוונ שיעי םנוד ותונשל  -:ונכ
עקרק תויהל
רשפא

\
\

!סופול יניעידומ
־?ל
חיש”. :וינקתום ידסציא
,
הבוצמ

הצעב תופתושבו פהיועוה
”ובילמ י"ע תרבח תפתושמה
.תיטוקסה
םא וצרת
לש שי :תויענו'ויכבי אפ
תוצמשה
םירקמ
,םייטיבוס
,םילבוט ועס .רישי ]הב קלח ינ

השטינ

\

\

,
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\

\

.החותספובמורכזו

,
שי תייעב”סג תואפ
תוחפשמה
תורנ םינוקולבב םירצ
תנסכ'יהכרו  1931.הטסה והי
הפוג האפקה רבכו
הב
פיל
.סינ תובגל ןוכיס ינוכמו קולבה
ולבקיש הריד לוס .הריד
`תור
.רתויבתונחתה אל הנייהת .ג
]לבא טעמכ יפ םיינש ןמ
.טינוסולה היהתו תורשפא סוחל
לכל ,הרייו הוװתסהחװהרח ת
תו םיאנתב םיחונ סוסל
'

טנ.ן

.₪
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הניחבה" תיתורדתסה תבשחנ רפכ
ונוא
רהזנ הנשפיתצעוסכ לש .קרביינב
בצמה
,הכלהל
השעמל
תלהנמ
הצעומה
אלו תא היתולועפ ןפואב רבצנ
.יא
תצצומ סחוי םויה וב םוקת
.תיאמצעאס'לתפ
תיאפצוי וא »אל וגםפרתח יומס

םילעופהו” ":הפירולעוה

הסוב .הלפמ

האורו
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