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 תא לבקל ץלאנ ןוסקינו ,תומימע לע הרמש הדלוג
 ילארשיה ןיערגה

ב"הראל לארשי ןיב תיניערגה הנבהה הדלונ ךכ

 תיניערגה תינכותה לע תיאשח הנבהל ב"הראו לארשי ועיגה ןהבש תוביסנה לע םישדח םייוליג

 ילארשיה ןוירוטסיהה ,םירבחמה .ןוטגנישאווב עובשה ףוסב םסרפתהש רמאמב םיעיפומ תילארשיה

 םיימינפ םיכמסמ םיפשוח ,רב םאיליו יאקירמאה רקוחהו ,"הצצפהו לארשי" רפסה רבחמ ,ןהכ רנבא

 ב"הראל לארשי לש תימשרה העדוהה םהבו ,תיניערגה הייגוסב לארשי םע ויעגמ לע ןוסקינ לשממ לש

 .)יט-יפ-ןא( יניערג קשנ תצפה תעינמל הנמאה לע םותחת אלש

 דר'ציר ,זא ב"הרא אישנל ,ריאמ הדלוג ,זא הלשממה שאר ןיב 1969-ב הגשוהש "תיניערגה הנבהה"

 התינכות תמילבל לארשי לע םייאקירמא םילשממ וליעפהש םיצחל לש רושע ומויסל האיבה ,ןוסקינ

 ןוסנו'ג לשממב םידיקפו ,הנומידב ימוטאה רוכל םיחקפ םיאקירמאה ורגיש 60-ה תונשב .תיניערגה

 הבריס לארשי .יט-יפ-ןאה לע התמיתחב לארשיל "םוטנאפ" ברקה יסוטמ תקפסא תא תונתהל ושקיב

 ."ןוכיתה חרזמל יניערג קשנ סינכהל הנושארה היהת אל" היפל ,המומעה התרימאב הקבדו

 ןיכה לשממהש ,םילגמ רבו ןהכ .ב"הרא תוינידמב יוניש הרשיב 1969 ראוניב ןבלה תיבל ןוסקינ תסינכ

 םיכמסמה יפל ךא .גווסמ ןיידע הנכותש ,לארשיב יניערג קשנ תואצמיה לש תוכלשהה לע הטמ תדובע

 ,1969 רבמטפסב ,ןוטגנישאווב ריאמ לש ןושארה הרוקיב ינפל ךירעה לשממה ,םוסרפל ורתוהש

 סיסב לע ."וחירי" גוסמ עקרק-עקרק יליט רגשלו סורפל תלוכיו יניערג קשנ רבכ שי לארשי ידיבש

 אל" לארשיש בייחתהל ריאמ לע ץחליש ןוסקינל ץילמה יאקירמאה ץוחה דרשמ ,תאזה הכרעהה

 ןוסקינ םא רורב אל" ,רבו ןהכ ירבדל ."םיליט סורפת אלו יט-יפ-ןאה לע םותחת ,יניערג קשנ קיזחת

 ."אלש םיארמ םינמיסה ךא ,תאז הסינ

 לבא ,םויה דע עדונ אל םתחיש לש קיודמה הנכות .1969 רבמטפסב ןבלה תיבב ודעונ ןוסקינו ריאמ

 רביחש םיימינפ םיריכזת יפל .לארשי לע ץחלה םויסלו תונידמה יתש ןיב הנבהל האיבה איהש עודי

 יאקירמאה סרטניאה תא ריאמל ריהבה אישנה ,ר'גניסיק ירנה ,ימואל ןוחטיבל ןוסקינ לש וצעוי

 קשנ תסנכה" היפל ,תאזה החסונה תא."יניערג יוסינ ךורעת אלו יולגב יניערג קשנ גיצת אל" לארשיש

 זא לארשי רירגש לשממל עיצה ,יניערג יוסינ תכירע וא ומויק לע העדוה התועמשמ "רוזאל יניערג

 יניערג יוסינמ וא העדוהמ תוענמיה .םדוק םישדוח המכ וכרענש תוחישב ,ןיבר קחצי ,ןוטגנישאווב

 .היתולוכיל סחיב תומימעב גוהנלו ,תיניערגה התינכות ביבס תויאשח לע רומשל לארשי תא בייחת

 ירחא קר יט-יפ-ןאל ףרטצהל םא טילחת לארשיש ןוסקינל החיטבה ,ר'גניסיק לש ריכזתה יפל ,ריאמ

 ."םינש שולש תוחפל" עקרק-עקרק יליט סורפת אלו ,1969 רבמבונב תוריחבה

 אל" לארשיש רירגשה רמא ,1969 רבוטקואב 7-ב ,ר'גניסיקל ןיבר ןיב הדובע גרדב ךשמה-תחישב

 יכ ,ןוסקינל בתכ ר'גניסיק .1972 דע םיליט סורפל אלש החטבהה לע רזחו ,"תיניערג המצעמל ךופהת

 הנידמ ךיא ןיבר תא יתלאששכ" .תיניערג המצעמ היהת אלש רמול תשקעתמ לארשי עודמ ןיבה אל



 חוסינה תא 'םיפידעמ' םהש רמא טושפ אוה ,יניערג קשנ 'קיזחהל' ילב תיניערג המצעמל ךופהל הלוכי

 ."םהלש

 תובייחתה הב תוארלו ,התיהש לככ תלפרועמ ,ןיבר לש החסונה תא לבקל ןוסקינל עיצה ר'גניסיק

 אלש תובייחתמ תויניערג-אל תונידמש רמאנ הנמאב( יט-יפ-ןאה לש עמתשמ חסונל תיאשח תילארשי

 רוסמל שקבתה ר'גניסיקו ,ותצלמה תא לביק ןוסקינ .)תרחא ךרדב וגישהל אלו ,יניערג קשנ רצייל

 תסירפ ינפל ב"הרא םע בוש ךכב ןודל ומיכסיש יאנתב ,"תעדה לע תלבקתמ" םתבושתש םילארשיל

 ."וחירי" יליט

 קוחר יכה" תיניערגה הייגוסה תא הפחד ב"הראש ןוסקינל בתכ אוה ;ןוידה ףוס תא ךכב האר ר'גניסיק

 זאמ הרמשנ איהו ,הנומידב םיאקירמאה םיחקפה ירוקיב תא םמויסל האיבה הנבהה ."ונלוכיש

 םוחתב "תיטמולפיד היירטמ" הרומתב הל הקינעה ב"הרא .תומימעב הקבד לארשי .תונדפקב

 .יניערגה

 לודג ןוחצינב התכזש ,ריאמ .יט-יפ-ןאל לארשי תופרטצה התיה החותפ הרתונש הדיחיה הייגוסה

 ,ר'גניסיק לש ודרשמל ןיבר אב 1970 ראורבפב 23-ב ,רבו ןהכ יפל .אישנל הבושת החיטבה ,תוריחבב

 ."הנמאה לע םותחל הנווכ ןיא לארשיל" ,םדוק םישדוח השימח ןוסקינ-ריאמ תחיש רואלש ול עידוהו

 אלש התיה תפסונ השקב .לארשי תונווכל סחיב ןבלה תיבב "הנבה רסוח" היהי אלש ,אדוול שקיב ןיבר

 השעש םושירה יפל ,ר'גניסיק תבוגת .לארשיל יאקירמא קשנ תקפסאל יט-יפ-ןאה ןיב דיתעב רושקל

 ,הזה לפרועמה חוסינב ,ךכו ."אישנל רבעוי רסמהש" ןיברל רמא אוה :"תבייחמ אל" התיה ,החישל

 .המויסל השרפה העיגה
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