
םיילאוטקא םיביטומלזדכ ללה
 ומצעל אוהשכ ילאוטקאה ביטומה י

 הכרעמ עורגל וא ףיסוהל ידכ וב ןיא
 •רוג .תיתורפסה הריציה לש יתונמאה
 לע וצרחי רישה וא ,ןאמורה לש םל
ולת הנורחאה וז .תיתובמאה םתמר יפ
ב אלו ,ביטומה לש ודוביע תרוצב הי

 אל תעמשנ ןכ יפ לע ףא .ומצע ביטומ
 תורפסל תינפומ איהשכ האירקה םעפ
* ה םייחל יומיב שמשל הנמיה תעבותו

רל ןוצרב הינפה לש המעט .םיווהתמ
 ול תעדונש ,ךנחמ םרוג תורפסב תוא
 לש תינחורה ותומד בוציעב תובישח
יבכ ,וב שי ילאוטקאה רמוחה .רודה
פמ םרוג תויהל םייושעה םינותנ ,לוכ
סל יושע אוה .אדירג לעפנ אלו ,ליע
יש ידכ ררושמל וא ,רפוסל ךרד לול
 •תמה תוערואמה לש םינילקרסל סנכ
א ,ילארמייג ףיקשמכ קר אל ,סישחר
.םתנוטהב קלח לטונש ימכ אל

 הנשוש תאמ ןמור ,םיבהואה םחל )•
 דיל םירפוסה תדוגא תאצוה ,ארירש
.ז״ישת ביבא־לת ,ריבד

מ םיריש ,םימחול קשונה יהלא )״•
ורי ,רפס תירק תאצוה ,ולש קחצי תא
.ו״ישת םילש

מה הסריגה תא לבקנ םא םג ,םלוא
 ןיבו תורפסה ןיב קודה עגמ תשקב
ממה תונכסה ןמ םלעתהל ןיא ,םייחה
ישמה עוציבב רפוסל תוברואה תויש
 חוורימה רסוח .היצזילאוטקאה לש המ
 ,םירפוסמה תוערואמה ןיבו בתוכה ןיב
בואה טופישה ביט תא שטשטל לולע
כ לפטהו ללככ ספתיי טרפה .יביטקיי
 ־תבשחהב אוה הנכסה דוח םלוא ירקיע
 ־ה ןיגב ,תומיוסמ תויושחרתה לש רתי

דה ךלהמל רפסמה לש הרתיה הבריק
גרל ,ףיוזמ םותאפל חתפ ןאכמ .םירב
 לש החוכ .םאקאלפ לש ןונגסל ,תונש
 םיעינמה תטלבהב היהיו היה תורפסה
 םייחצנ םהש ,םדאה שפנבש םיקומעה
ה ביטומב תוזחאהה .םינתשמ יתלבו
מ הנניא ,חבזמה תונרקבכ ,ילאוטקא
 !,ינש דצמ .תיחטשה הריציה תא הליצ
ל םיאתמ קיפא שמשמ אוהש םימעפ
.רצויל הזיחא תדוקנו ןכ שגר

י  רצוי לש וחתפל תוצבורה תונכסה
ומ םיילאוטקא םיביטומל ותדמצה לשב
 .הנורחאל ועיפוהש םירפס ינשב תונגפ
 ,ארירש הנשוש לש ןאמור ,ןושארה
 אוה .תויולגה ץוביק לש תויעבב ונינע
 אצוי רוחב לש םתבהא תשרפ ראתמ
 הרוחבו ,ץראב שרשומ הפוריא חרזמ
 רפס ,ינשה ,)•וקוראממ השדח הלוע
 ]שידקמה ,ולש קחצי לש שדחה ויריש
 תמחלמ לש יאול־תועסותל ויסויפ בטימ
 .)•• ל״הצ לש םייחה ידוהל ,רורחשה
 םיילאוטקאה םיביטומה םינתונ םהינשב
.חבשלו םגפל םמעט

 לש ןאמורל םיירקיע תונורסח ינש
 ןוכנ בצק רסוח :םהו ארירש הנשוש
זילאידיא לש השיגו םירבדה ךלהמב
 הניגרו זומר ןבואר םישגפנשמ .היצ
ארה לצא .םתבהא דימ תטהלתמ ,יול

 ,יולג ,ילולמ יוטיב הל תאצומ איה ןוש
 םירחסנ םה תושגרה הינשה לצא .עבות
 תושגר לש ,דחפ לש הטעמב םיטול
וחש תוששחה ,אופיא ,םייעבט .תותיחנ

 ־חממ וקורמ תב הריעצה הרענה תשש
 ,רתוי הובג סוטאטס לעכ אוהש הרז

ש לש תוגונעתל אלא ויניע ןיא אסש
ה תבבגמ רוזיחה ךילהתב םלוא .הע
 .םייתוכאלמ םיישק ךרוצ אלל תרבחמ
ב טטושל ןומיר ןבוארל תמרוג איה
והא ירחא שפחל ידכ ץראה יקלח לכ
 תילאירה תרגסמה .האצמל אלו יתב

 הריפסומטא ךותל תסנפופ הלילעה לש
 וא ,םדא ףדור ובש ,תוהלב םולח לש
 .םלועל גשות הרטמהש ילבמ ףדרנ
ב הכרב הב שי וז ןיעמ הריפסומטא
 ,הלילעב אלו הריואב ןינועמה ןאמור
.יטסילאיר ןאמורב אלו תילמס הריציב

תי תוכיראל ארירש הנשוש הררגנ ךכ
 לש ופוסב ריפש יתא לכה םנמא .הר
וכאלמה תעקפה ךותמ םלוא .ןובשח
 התצרש ךנחמה טקפאה םג לטכ תית
 בישהל התצר ירה .גישהל תרפסמה
א םייאדכ םא- :ןומר לש ותלאש לע
 תורכנתה יקוח םיקקוחמה ,הלא םישנ
שיל לארשי ןיב ,םידוהיל םידוהי ןיב
 לשב הרענ ,םבלב םיזבמה הלאו ,לאר
 םייואר םא — הב םיעגופ ,האצומ ץרא
 ."?ץראו םע תלואגל ןושאר רוד תויהל
 ביצהל הצפח םיברה לע גורטקה לומ
 סלפמ ןומר ןבואר- .יאכז אוהש דחא
।  ־ושכמה לכ תורמל יול הניגרל וכרד
 יררה וינפל המשש ךותמ םלוא ."םיל

 איה היעבה תמאב יכ אצוי ,םילושכמ
 ףוס .הל יוארש יפכמ רתוי תכבוסמ
וחבו הינלופמ רוחב ןיב םיאושנ ףוט
 .םוהת ינפ לע רבעמ םניא וקורממ הר
 האצי תרבחמה לש הבוטה התנווכ ךא
 יכ רורבה םשורה לבקתמ .הדספהב
 ןיב םידירפמ םירשגנ יתלב תומוהת
.הלאכ םינש

 םג הגשוה אל תרבחמה לש התרטמ
 הקינעמ איהש הרתיה תומלשה ןיגב
וטה תולעמה לכ .םיישארה הירובגל
 םקיחרמ הז רבד םגו םהב ורבח תוב
 העפשוה ארירש הנשוש .תואיצמה ןמ
 ןמ ,םיעדוי אלב ילוא ,הדימה לע רתי

לש לומת- ןונגע לש לודגה ןאמורה
 לש ותומד ןיב הבר הברק שי .םוש*

ינש .רמוק קחצי לש וזל ןומר ןבואר
שקתהה •שפנ ינינא ,הכאלמ ילעב םה
ייה ןמ- תורענל םהלש תישפנה תור
פה ןתו שידא לומ לא תצפנתמ "בוש
 המשנ ילעב •תונורחאה לשת ימינ

 דועב םלוא .םנוקית תא םישקבמה םה
 הקיגארסה תא סופתל ליכשמ ןונגעש;

 םישמ ,ורובגל שממ לש ןורתפ רדעהסש
 הקיתאמילבורפה לכ ושפנב תרבתשמש
 ארירש הנשוש תלשכנ ,הפוקתה לש
 קחצי לש קבאמה .לק ןורתפ תגצה י״ע
 ץוענ אוהש םושמ ,ךורא אוה רטוק
 קנויו ומצע לש תימינפה הידוהה ךותב
 .ולוכ רודה לש ימוהתה רבשמה ןמ
 לש תינחור היעב הגיצמ ארירש הנשוש
מנ איה םלוא ,"הלואגל ןושארה רודה-
 הניחבמ ידמ רתוי לק ץרפמל תטל
 םה הרובג לש םילושכמה .תיתורפס
קו ישלבה ןורתפה לש הריפסב רתוי

והאה תבותכ לש ישעמ יוליגב םירוש
 ,תוימינפ תויעב לע תורבגתהב אלו הב
.תוקומע

 הנשוש לש ןאמורה תכרעהב אטחנ
 תולוגס המכ םג ןייצנ אל םא ארירש
 התביתכ ןונגס תורפסמה לש תויבויח
עב איהו ירופיס ןורשכ הל שי .םיענ
 םג תעדוי איה .הנחבא ל^ תלוכי תל
ג ,םייססאלס םיגצומ לש רואחה דוס
 לש ענכשמ חוכב דיוצמ ישארה הרוב
 רפסבש םיגולאידה םג .היצקפסורטניא
 לכ םלוא .תינושל תלוכי לע םידיעמ
 ביטומה לש ולצב םילפאומ וראשנ הלא
 םרוגל ,חז הרקמב ,ךפהנש ,ילאוטקאה
•שילחמ

.ד
ה תניחבמ ,תצקמב הנוש היצאוטיס

 ילאו סקאה ביטומה לש ומוקמ תכרע
 .ולש לש ויריש רפסב תילגתמ ,הריציב
 תובישח תעדונ רפסבש םירישה ןיב
ישה .ןורחאלו ןושארה קרפל תיתורפס
 •ימב םירושק ץבוקבש םינושארה םיר

 םימחולו םילייח לש ^וומ .תוומה ביט
 םתוא הנכמ קדצב .ישרטה םריצ אוה
 פח םיבכוש- :ללוכה םשכ ולש קחצי

צה יכ ולש לש וחבשל רמול שי ."םש
עזל המ יוטיב תתל הלא ויטויפב חיל
 ,ונתאמ דחא לכל הוולתמה ,ישפנה עוז
 תמשנ חקולה ,תוומ לומ בצינ אוהשכ
 רישת אוה האג דחוימב .ויריקימ דחא

."םירוהה לע הלפת-!

 םישועו םכרדכ םימק םה םוי ותוא
.הקיתשב םתכאלמ

 זאמו .םתלד לע ימ קפוד—רחא
.הקיפד לכ םדירחת

 ־סיטו בר שיש רהל םה םילוע רבכ
— תורבקב םדלי תא םינ

 יבש .םתנקיז הליחתמ הז םוימ
.תורעשה תנבלו ףוג

:רישה םויסבו
תדעב ,רופכ לש םימיב םקזח

, תומשנ יריכזמ
.תסנכה תיב ללחב ימד לושמב

 ...הדוס יפנכ קשמו תתרו
 םישירחמ ,הלפתמ םירזוח םה הנה

.םיקעוז םניאו
 סיכש אמאו אבאב ךומת ,םיהלא

...םיקירה םיתבל
—13 םימחול קשנה יהלא( 14(.

 ירה ,הלא םיריש לש םחבש ונייצ םא
 לע לטומה השקה דיקפתב בשחתהב .דז

 םע דדומתהל הסנמ אוהש העש ןטיסה
 סנכנ ולש .דחאכ רזכאו ןידע אשונ
 םיטויפב .םולשב אציו סדרפל םעפה
מה תא ךישממ אוה ץבוקבש םינושארה
 ,םירצק םייריל םיריש תביתכב תרוס
 ,תושגר לש קומע דבור לע םינעשנה
 תזחוא- ןושארה ורפסב חילצה םהבש
ש ולש לש תיפאה ותלכי ."דקש ףנע
 תולוק- ורפסב תקפסמ יתלבכ התלגתנ
 הזיחא תדוקנ הל האצמ ,"םימח שונא
ר תוננער שי •"םיניצק םרוק יקרפ-ב
 .אשונב בר שודיח ,הלא םירישב הב
 ולוצינב הכורכ ,רתיהש הזעהה תדימ
 .תיבשנ האצי ילאוטקאה ביטומה לש
טשטמש ,שוטשטה דגנ ןועטל רשפא
 .הזורפה ןיבו הרישה ןיב ,םירישה םיש
ויחמ תעבונ םירוטבש תויטויפה םלוא
 ם הכמ ו םיירוקמה םייומידה ןמ ,םתוינ
 ארקמל תיולתמ תישממ האנה .יטסאלפה

:ןוגכ תורוש
 ליסחכ הגילפה דקפמ רתנס שארב

םחוימ
 קיזחנ הרחנ ךרשנה רוטב ונחנאו

וירחא
םישתוכ וא לוחב ונילענ םיעיקשמ

בקעב
 השקה שירחב םיסגו םיכופה םיבגר

.הדיעצל
 ץורנו ךלנ ונרוטב תוצרפנ תוצרש

תופילח
 ירופיס ,תועומש בבל לע םילעמ

...םיקיתע םיכינח
.)169 דבע ,םיניצקה םרוק יקרפ(

 ררושמה ליכשמ םוקמ לכב אל םלוא
 .הזוהה ןמ ביטומב הכלהכ שמתשהל
 תטלתשמ ולש תוירטנצוגאהו םימעפ
 ־בד ונילע ריטממ אוהו םירוסה ךלהמ לע
 אוה רקיעב .היחדה תא םיררועמה סיר

 לש רתי תטלבהב הזרפה ללכל עיגמ
 אצומ תדוקנ תישענ איהשכ ,ותוישיא
 שי לשמל םעט המ .םירבדה תכרעהל
 ב .פ- :"תאזה ריעה- רישה לש ומויסב
 ,םע( "תאזה ריעה דבע ריאמ ןב קחצי

 תולובג שי ,"וגא-ל דובכה לכ םע .)46
 זתכישהבו ותסלבהב ,בוס םעט לש
•םיזורחה םיספספ ותארקלש אישל

 םוחתב רקיעב אוה ולש לש ונורסח
 םילילצ ןתנש אוה .רוהרהה .היסכלפרה
* סא ."תונע לוק- ויריש רפסל םישולח
 'ל תובנגתמה הצחסל־תויפוםוליפ תור
 שגרה ןס םתוא תוקיחרמ םירוסה ךות
 חוימב .בוטה םעטה ןמ רתוי עורגש המו
 ־יסקייבוס איה הרימאהשב רישה םגפנ
 לע הזירכמ תאז םע דחיו רתויב תיב
 ־אנ וגלוכ יכ יוארה ןסש ,תמאכ המצע

•no ןיפ
 ,םירישה לש םכרעב קפקפל םג שי

 דנ םיעמשנה םיילאוסקאה םילילצהש
* ורימז הדימה לע רתי םיריכזמ םכות
 לש ויריש .תויטילופ תוסיפת לש ןהית
 ידי לע םג העודי הכימב םימגפנ ולש
 אציו-( תוהולאה לע הריתיה םתרקפרתה
 ־םיסניא אקוד .)104 ׳מע ״םיהולאל יבל
 ויהולאל ןסיפה ןיב תררושש וז תוי

 חוורימ קיזי אל םינפ לכ לע .הדושח
ולאה ןיבו שונאה ררושמה ןיב םייוסמ
.תוה

•ו
 קחציו ארירש הנשוש לש םהירפס

 הריצי ימוחתל םה םיכייש יכ םא ,ולש
 םהב םינוויכה דחא לע םיעיבצמ ,םינוש
 .הנוקית תא הריעצה תורפסה תשפחמ
ה :םה ,ולש רכיהה ינמיסו הז ןוויכ
ויחה השיגה ,הווהה ןמ בואשה אשונ
שהל ןויסנהו הווהתמה תואיצמל תיב
 תוריציה .שממ לש תובלתשה הב בלת
 תוילאנידראק תויעבב תועגונ ונינפלש
 ןובשח לש ופוסכ םלוא .הפוקתה לש
 •תיתורפסה ןתלעמ יש לע הנספשית ןה
ינפה תויקוחב תינתומ היהת וז חלעמ
רעה ןעסמב דחוימבו הריציה לש תימ
 םוקמל לעמ םהש םיכרע ,הכש םיכ
4&זל לעשו
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