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, תוחפשמה תובר־המ יתספת אפרמ־יכושח םינקזל דסומב יבא ססג וב ךוראה שדוחב
י רוסיי .תינרדומה התימה לש םיאנתה תונברק םהש םידומלגה םינקזה םיבר־המ
ת א ועיתפה ,הרבחה יבגל תכשמתמ םייח־תפוקת לש תואצותה ,םהיתוחפשמו םינקזה
ו נתבוחמ לבא .תוומו ילוח לע ונתבשחמב בכעתהל םיבהוא ונא ןיאש םג־המ ,ונלוכ
ת יאופרה היגולונכטה לש התומדקתה בקעש ינפמ תגלפומה הנקיזה תויעב לע בושחל
ר חא תירזכא הדימב םירגפמ םינקזל הגאדל ונלש םייתרבחה םירודיסה בור ירה
ו נקורתנ תוומו םייחל סחיב ונלש תויתוברתה תוחנההו תונומאה בורו ,שורדה
.ןכותמ
י דכ החמומ תויהל ךירצ םדא ןיא לבא ,הלאה םירבדה תא תבתוכ ינא תיחמומכ אל

ו ילע איבהל םיבורק ושפנ־יבוהא לש םזידאסל דע םיכשמתמה הסיסגה־ילבח ויהיש
ה מ לש תואצותב תאשל םיכירצ םיליגר םישנא יפלאש רמול רתוי ןוכנ .טעמכ ןברוח
ם הילע טלתשהל ונדמל אל ןיידעש םירבד ,ונלוכל םיללועמ "םהירקחמ״ו "םיחמומ״ש
י אופרה רקחמה תואצותב שומיש ושעיש ךכב יד ןיא .תישונא הביבסל םכימסהל וא
, שממ לש תומדקתה רדגב היהיש אוה הרבחב שדוחמה םבוליש ;םינקז םילוח יבגל
ה בשחמה אוה וננמז־תב היצזיליביצה לש רתויב םיתחשנה םידדצה דחאש םג רשפאו

ס חי ילבו םיישונא םיכרעמ שולתב ,היגולונכטהו עדמה לש העורפה תוחתפתההש
ע דמה לש ןוגר׳זה יחנומב ."המדיק" רדגב איה ,םדא־ינב לש םהייח לע םהיתועפשהל
ם יזכורמה" םירקוחה ןיב הפירח תוחיתמ לש בצמ םייק וישכע רוגשה יתרבחה
ם יגשומה .םילעופ םה הבש תישונאה הליהקה ןיבו "הליהקה ןמ םישולתו רקחמב
ד יה־חלשמ םצעו ,םדא־ינב ןיב הלמחו הקדצ ,תויראדילוס לש הרואכל ־םינשוימה
ט עמכ בשחתמ וניאש בל־םוטא יטרקורויב "ךילהת״ל םוקמ וניפ ,האופרה לש הלענה
ם תוא םיהזמ אלא תחקלנו תנתינה תירותסמ תתמ םניא בוש םמצע םייחה .םדא־ינבב
ה תוא "ךורצל" וברי רשא לככש ןבומו ,תכרצנה "הרוחס" םע רתויב ינרמחה ןבומב
.ראיווקב וא םלפנב ,הלחמב וא הדילגב אוה רבודמהש ןיב—•בטיי ךכ
ת ורבח ראשב םניהש יפכמ םיבוט םניאו םיעורג םניא לארשיב םיאנתהש רבתסמ
— םהלש תויעבב רדתסהל םילוכי םיתפרצהו םידנלוהה ,םיאקירמאה לבא ,״תוחתופמ״
א וה .םירשימב ונניינע אוה לארשי־ץראב שחרתמש המ ;םניינע הז ירה ,אל םאו
ם יבר ,ןכ לע רתי .ונידלי לע עיפשי ונא־ונתועצמאבו ,ונירוה תועצמאב ונל עגונ
ה רובק לש הכרעו תוומ לש וכרע ןוגכ םיידוהי השרומ־יכרעל םאתהב םיגהונ ונתאמ
ה ליחתב .םייתעבש הדילס ררועמ םינקזב לופיטה הקווד ךכ םושמו ,לארשי־ץראב
ה יהי רשפא ךיא היה יתבשחמ רקיעו ,לארשיב וררשש םיאנתה חכונל יתדרחנ
ללכב ונל שי םא תוהתל יתלחתה ךכ־רחא .רפושמ ינכטו ישונא לופיט ןאכ חיטבהל
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ל ע וז תוכז הלוע םאו ,םימיוסמ תולובגל רבעמ םדא־ינב לש םהייח ךיראהל תוכז
ט ילחי ימ ירהש ,ינא תעדוי ,הנכס ןועט גשומ אוה "םימיוסמ תולובג" .םרצקל ונתוכז
, םיעטוקמ תונויער אלא ןאכ תולעהל ידיב ןיא ןכל ? ימ תעד לעו ,תולובגה ןכיה
, םיליגר םישנא ,םדא־ינבש הוקתב םירבדה תא ינא תבתוכ .םמצע תא םירתוס וליפא
י אנתל רתוי םיינמחרו םיישונא תונורתפ רחא ורותיו היעבה ינפב בל־רשויב ובציתי
, םייחה תשודק לע תודוסח תוללכה ירחאמ םתס םהל ורתתסי אלו תינרדומה התימה
.תופסונ םייח־תונש ןתואמ תועבונה תויעבה ןמו םינקזה תולבסמ תומלעתה ידכ ךות
ת ודמע יתש ןיב דימתמ ןוזיאל ףופכ ,החונ־יתלב הרשפ וזיאב ןורתפ הזיא ןומט ילוא
ם ינקזה ןיידעש ןמז לכ רפושמ ישונא לופיט קפסל ,דחא דצמ :ןהיניב יבטק דוגינש
ר וזחמב יחרכה ערכ תוומה םע םילשהל ,ינש דצמו—םהייחמ האנה וזיא םיקיפמ
ם דא־ינב לש םהייח תא ךיראהל אלו ,"בושנ רפעל" יכ הדבועה םע םילשהל ,עבטה
ה רבחהש אלא הילע טילחהל לוכי דיחי שיא ןיאש ,תמיוסמ הדוקנל האלהמ
ת ורשפ לש ןינע אוה ומצע תוומה .שדחמ הרידגהלו שדחמ הב ןייעל לכות התוללכב
ם ינתונ ונאש לופיטה .תוברתה רדסל עבטה רדס ןיב רידת תונתשמו תוחונ־יתלב
 תוברתבו הרבחב וניניבש ידדהה סחיב דחא דצ קר אוה םיתמלו םיססוגל ,םינקזל
; תשדוחמ הכרעהל תוקוקזה ןה םייח ונא הב תוברתה לש תוחנהה ןמ המכו ,הנותנ

ל ש קלח המצע איה הנקיזה ימי תא ץק־ןיא דע הכיראמה תיאופרה היגולונכטהמ

.יתוברת בצמ
ם דאב יאופרה לופיטה תא קיספהל ךירצ יתמ טילחהל לוכי דיחי שיא םוש ןיא
. וידיל םירבדה תא לוטיל עבטל וחיניש םע תבהוא הגאדב תאז תחת ופיקהלו הלוח
ק ר תויהל לוכי ןורתפ לש ןויסנ לכו ,םימכסומ םיללכ ןיא ,ןכומה ןמ תונורתפ ןיא
 יוארה ןמ תיצוביק תוכימס ול ןתות םרטבו ,תוברתל עבטה ןיב הרשפ לש ןויסנ
, םיינידמו םייתד םיגיהנמ ,םיילאיצוס םידבוע ,םיאפור קר אל רשויב וב ונודיש תוחפל
ל ש םלבסב תאשל םיכירצה ןינמה ןמ םדא־ינב אלא ,םיילכלכו םייטפשמ םיצעוי

ת גשהל ץחל־תוצובק רוציל םהיתוחפשמו םינקזה םיכירצש יד אל .הלאה םירבדה
ם הב םיקבד ונאש םיגשומה ןמ הברהב שדחמ ןייעל םג ךירצ אלא לופיטו הרזע רתי

ן אכ הב היהי תורוגש ןושל־תועבטמ לש ןתקידב .םהיפ־לע םייח ונא ןיא בושש אלא
 ונווכתה אלול "הוקת שי םייח שי דוע לכ" םירמוא םדא־ינב ויה םאה .ףלאמה ןמ
ה וקתהש העש תאז םירמוא םדא־ינב ויה םולכו ?תוחפל תיקלח המלחהל הוקתל
ם יאפר־חור התוא ,יח רגפכ םישדח לע םישדח ררגיהל איה םהל תרתונה הדיחיה
? תואיצמל התיה התעו רולקלופה תא תפדרמה

םירפסמו תודבוע המב
, הייטסארו׳פ ן׳ז) דיתעה לא םינווכמה דיחפהל־דע םיזילע םירפס םתואמ דחאב
ת יתפרצה הכפהמה ןמזב .תפרצל עגונב הלאה םירפסמב יתלקתנ ("תועשה 40,000״
ם יאושינ־ייח לש עצוממה ךשמה ,הנש 25־ל 20 ןיב תעצוממה םייחה־תיזחת התיה
בור .11 ליגל לעמ םימי וכיראה תודלווה ןמ שילשמ תוחפו ,םינש 18—17 היה
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ת ורבחב ,םויכ .45 ליגל עיגה העבראמ דחא שיא קרו ,14 ליגב ומתיתנ םידליה
ת עצוממה םייחה־תיזחת ,לארשי ןוגכ ןתוא תופיקמה ולאבו "תוחתופמ" תויתיישעת
 ינאגרואה לובגה־הצקל בורק רמולכ ,90־ל עיגתש רשפא בורקבו ,80־ל 70 ןיב איה
ה יסולכואה ןמ עברל בורקש רבדה שוריפ .הנש 100 אוהש ,םדא ייח לש עצוממה
י לב םייתרבחה תודסומהו תוחפשמה ידי־לע ורבצנש תודותעב םייולת ויהי ונלש

.םיינרצי םמצע םה ויהיש
ם לשל ונילע היהי המכ .תעדה תא ןהילע תתל יוארש תולאש רפסמ תושקבתמ ןאכ
־ ירסח םייח לש םינש 30 וא 20 ךשמ תואיכ וניכרצ וקפוסיש ידכ הנקיז־חוטיבב
ך יראהל םהל תקפסמ םתורישע םדאה־ינב בור תיגולוכיספ הניחבמ םאה ?תוליעפ
־ יתב בור לש םימויאה ןווינבו םומעישב ,תודידבב תויחל יאדכ םולכו ,ךכ לכ םימי

ת ונמיהל םדא־ינב לש םתרשכהב וישכע זכרתי יאופרה רקחמהש עגרל חיננ ? םינקזה
ר בדה תואצות הנייהת המ—הזמ הלעמלו םינומש ליג דע ליעפה הדובעה ־חוכ לע
ם לוסב הכפהמ תללוחמ היצמוטואהש ןמזב הדובעה־קושל םיסנכנה םיריעצה יבגל
, רניו טרברונ לצא האר) םירקחמ התע םישענ הארנה יפכ ? הקוסעתהו תועוצקמה
ת שלופ הקיטנרביקה ןהבש תומיוסמ תודוקנ" לע קרפה ,"מ״עב םלוגהו םיהולא"
ה מ .תוומלאל עיגהל וליפאו ,ץק־ןיא־דע םייחה תא ךיראהל המגמב ("תדה םוחתל
?תועונצ םינש םייתאמ ,לשמל ,ונלוכ היחנ םא תושונאל תויופצה תואצותה הנייהת

תוברתהו עבטה
ת ולובגל רבעמ רבדה ןכ םאה ךא ,ונל םה םישודקו וניניעב םידבכנ םייחה הכלהל
־ ינב םג ,םייחה םירוציה ראש לכל המודב ?תיתוברת הרדגה םירדגומה םימיוסמ
ל בא .םינוחמצל אל ףא ,םייקתהל תרחא ךרד לכ ןיא ;לוכאל ידכ גורהל םיבייח םדאה
ן ובשחב רשא ןוזמה תקפסא לע ןגהל ידכ ישונאה ןימה תא ונסיר םייתוברת םיעצמא
ם ייאקירמא־םינאידניא לש םיטבש הברה .שונא־תצובק לכ לש המויק הב יולת ןורחא
ת ויחה םגש ןהל םריכזהב םייח־ילעב לש תוחורמ דיצל םתכל ינפל הליחמ ושקיב
ש ורדש הממ הלעמל וגרהי אל ,םדאה־ינב ,םהש ויה םיחיטבמו ,לוכאל ידכ תוגרוה
, "חצרת אל" לש הרבידה תא ועדי "םיארפ" וניפב םייורקה הלא .םתייחמ םצעל םהל
ג רוה יח רוצי לכ ולוכ עבטה־רוזחמב יכ ,טלחומב הילע רומשל רשפא־יאש םג ועדיו
, ןופצמ םג ול היה לבא ,ונממ קלח אוהו עבטב יולת אוהש עדי "ארפ״ה .לוכאל ידכ
ם יבורקו םידגונמ תחא־הנועבו־תעב םהש ,עבטה ירדס תא בשיל םיכרד אצמ ןכלו
י די־לע תאזו ,(חצרת אל) תוברתה לש הרדס םע (תויחל ידכ גורהל הבוחה) הזל הז
־ ףותישל תורחת ןיב ביצי־יתלב לקשמ־יוויש אוה ומצע עבטה רדס .הרפכ לש ןחלופ
ך כ ידכ דע םיברתמ םניאו הז תא הז םידימשמ םניא םייח־ילעב לש םיעזג ;הלועפ
— הבטימב—היצזילאוטקלטניאה ןיא הז ןבומבו ,םהלש תונוזמה תקפסא תא ובירחיש
.רציה לש ונודיע אלא
ם לצב ארבנה שיא לש וייח ;םדא־ינב לצא רבדה ךכ אלש ףעזב ןאכ ונעטי םיבר
םימיוסמ תולובגל רבעמ םעפ־יא רבדה עבקנ םולכ ךא .השודק לש רבד םה םיהולא
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י סופדל םאתהב ,התלוזל תחא הרבחמ םינתשמ םהו תוברת לש םיחנומב םירדגומה
ו ימי תא רצקל תוכזה לע םיררוע ויה אל טעמכ ? הלש המויקל תנתונ איהש גושימה
— הלש המויק יחנומב רבדל תיצוביק תוכימס שונא־תצובק הנתנ רשאכ רחא םדא לש
, תימצע־הנגהל תוכזב םיזחאנ םידדצה ינש המחלמ לכב .ינויערה וא ,ינחורה ,יזיפה
.קדוצ ןינע וניינע ןיאש וא ןפקותה אוהש םלועל הדומ וניא םחול־דצ םושו

, חצר זא איה הגירהה .דיחיב םירומא םירבדהש העש רתוי הברה םימצמוצמ תולובגה
ת ושר קר .םירשימב ךייח לע םימייאמ םהבש םירקמל תלבגומ תימצעה־הנגהה תוכזו
־ ינונגנמו ,תלוזה לש ותוריח וא וייח רבדב קוספל תיאשר תיצוביק תוכימסל הכוזה
.הצובקה לש המויק תא םג םיחיטבמ הלא תוסיו
ב גאש ינפמ םייתורירש םיארנ םהו ,עבטל תוברתה ןיב הרשפ לש םיגוס הברה שי

ת ווסהל תוברתה הסנמ עבטה יקוח םע—תוברת לש םירצומ—תונומא בשיל ןויסנה
ת א ובירקה ןהבש תורחאו ,םידוליה תא ובירקה ןהבש תורבח ויה .הרוסל התריזח תא
ם יילוש לע הרימשב ינויח ןינע תישונאה הצובקל שי תולד לש םיקשמב יכ ,םינקזה
ומיקסאה םיאיצומ בטוקה־רוזא לש ףרוחה לחהב ,ךכ הנה .המויק םצעל ןוחטב לש
5  ומצעב הטלחהה תא לביק אל דיחי םוש .האופקה הממשב תומל םינקזה ןמ המכ םיס
ע בטה רדס לא הרזחל הצוחנ תיצוביק תוכימס התיה דימת :הטילחה הלוכ הצובקה
ם יחכוש ונא לבא ,דאמ םיירזכא םיסומיקסאה וניניעבש קפס ןיא .םויקה תחטבה םשל
־ תיבב תינרדומ התימ וליאו תועש המכ וכרא ןקזה םומיקסאה לש ותסיסגו וירוסייש
ב רקב ,תיחכונה האמה ףס לע ,לשמל ,חרזמב .םישדח לע םישדח תכשמנ םינקז
ן וצרל תאטוח הערפה אוה יאופר לופיטש התיה הרבס ,בערה לובג לע ויחש םידוהי

ה לעמלמ איה הריזג יכ ןויערה לבא ,ילילפ ןווע בשחנ הדוליה לע חוקיפה .םיהולאה
ם ייחה־ךשמ ץוציקלו הדוליה תטעמהל ינמלוג יעצמא ושמיש תומי ימו היחי ימ
.החנזהל רושיא ןתינ תדה םשב .הלמחל־דע דורי קשמב עצוממה

־ ילוש רשאכ םדא־ינב לש םהייח תא תורצקמה שונא־תוצובק אופא שי השעמל
ן יאש ינפמ הקווד לבא .הנכס ידכ דע םימצמטצמ ןוזמה תקפסאל סחיב ןהלש ןוחטבה
ר שאבש איה ךכל הלבקהה ירה ונלש תיעבטה הביבסה לע העיפשמ תוברתהש קפס
ת ינהנה תישונא הצובק התוא םדא ידי־השעמ םיאנתל תודוה םיבחרתמ הלא םיילוש
־ תמכח .םייחה־ךשמ תא הכיראמו הדוליה תא הברמ איהש ידי־לע תמצעתמ םהמ
לקח ןוגכ ,םדאה לש תומודקה ויתואצמה ראש תובקעב החתפתה תיריפמא האופר
ל ש תוצובקל םיעירכמ תונורתי וקינעהש ,הקינכטו םירישכמ ,תומהב לודיג ,תוא

.ריע־יבשויו עבק־יבשות
ו יה ןיידע םויקה יאנת םייוכיסב רופישה תורמלש ןמז לכש רבדה אוה ינויגה ךא
ל בש ,טלחומ בוט תניחב םדאה ייח וארנ דימתמ םויאל םייופצו הרעשב םייולת
. םינש־יפלא לש הזה ןויסנב תושרשומ ונלש תונומאה .חבושמ הז ירה וב הברמה
ת אזו ,והשלכ ןותנ דיחיל "יעבט״ה םייחה-ךשמ והמ םיעדוי ונא ןיא טעמכ ,השעמל
ן יא .עבטל תוברתה ןיב םינתשמ םיפוריצ ינימ לכב תויורש שונא-תוצובקש םושמ
וא ירסיק חותינ הזיא אלול םייחב ראשנ רחא וא הז שיא היה םא תעדל םילוכי ונא
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ע צוממכ קר ורידגהל רשפא יהשלכ הרבחב "יעבט״ה םייחה־ךשמ .יטויביטנא לופיט
ה מוצע הדימב חתפתה ,תוברתה לש יאוול־רצומ אוהש ,יאופרה עדמה .יטסיטאטס
פאלו םישנא רתוי לכלכל הלוכיה תיתיישעת ,תיברעמ עפש־תרבח לש התחימצ םע

ה לש האנהה־תובוט תא תודימתב הביחרמ איהש םע ,רתוי םיכורא םייח םהל רש
ה מידקהש ,יסחי רוסחמ לש הלכלכ ידי-לע ובצוע ונלש תונומאה .היקיפמ לגעמ תאו
ע בטה־ךרדמ ןכלו ,היגולונכטהו תיתיישעתה הכפהמה תוצצופתה תא םיבר םימיב
יקב וניניעב לושמ םיירשפאה םיעצמאה לכב םדא לש וייח ךיראהל בוריסה ןיידע
ן יא הבש ,עפש־תלכלכב ינויגה רבד והז .וניניעב גרהכ והומכ ,רמולכ—ינודזה םרוצ
. םייחה־ךשמ תא וא הדוליה תא ליבגהלו עבטה לא בושל שממ לש דוסי לכ הרואכל

ה יהש הממ רתוי הברה םימי םיכיראמ תוחתופמ תורבחב םינקזה ךכמ האצותכ ךא
ם ינקזה לע תורזוג תופסומ םייח־תונש ןתואש הדבועל בל םיש ילב ,בייח עבטה
ם ינכומ ונא ןיא הרבחכו םידיחיכש םג־המ ,םייטסידאס םייוניע תובורק םיתעל
. םהב לפטל תנמ־לע םישורדה תונברקה תא בירקהלו םיתואנה םירודיסה תא תושעל
, טקשב תומל םהל ושריש ועוישו וננחתהש םינקז םירוה לע םירפסמה םידידי יל שי

ת חא הדידי .םייוניע לש תועובש המכ דועב םתוכזל ידכ םתוא וחתינ םחר ילב ךא
ה פיה תיבב תאצמנ איה" .הלש אמא לע יל הרפיס ילארשיל האושנה תיאקירמא
. והומכ ןיאמ ללכושמ דויצ לעב תיב ,קרוי־וינ לש תידוהיה הליהקה התנבש רתויב
י נועגש דחפ הב שיש ינפמו ,תודעור הידיש ינפמ בערמ טאל ־טאל תעווג אמא לבא
. םילוחה תא ליכאהל תויחא יד םש ןיא טושפ .לוכאל המיכסמ איה ןיא תומהדזהמ
ד י היהת ילוא זא .םינקז תלכאהל תינורטקלא הנוכמ איצמהל ךרוצ היהי בורקב
."םשאר לע דודיע לש החיפט םינקזל ןתתש תיתוכאלמ
ן יבש םייחה־ךשמו תותימהו תודילה רפסמ םויכ וליפא ירה תויתיישעת תורבחב
 .רידת םגיאדהלו תוירבה תא קיסעהל םיפיסומ ,םיקה יאנתל םסחיב ,תוומו הדיל
־ תורבח ןיב רעפהש םע ,הדוליה לע חוקיפ לש תוטישל םויכ תוקקדזמ תורבח הברה
ם יצלאנ תונושארב רשא דועב .ךלוהו בחרתמ תוינעהו תולשחנה תורבחל עפשה
ם יפטעתמ םדאה־ינב בור תורחאב ירה ,ץק םהל ןיאש הסיסג-ילבח לובסל םינקז
ך ותמ בר קזנ המרג םילשחנ םימעב הנייגיה לש םייברעמ םיגשומ תגהנה ,ןכא .בערב
רפל ןונכית וא הגאד ךכל ליבקמב ויה אלש םושמ ,היסולכואה תוצצופתהל העייסש
א לא דבלב יזיפ םויק ונניא םויקה הז ןבומב .הלדגה תאזה היסולכואה לש התסנ

ם תואש םיחנומב תורחתב דומעל הצובקל םירשפאמה םייתוברת םיאנתל תולגתסה

.רתויב "םיחתופמ״ה םיעבוק
ו לכויש ידכ ? םויקה תלאש ,ןובשח לש ופוסב ,תבצינ תויברעמ עפש־תורבחב וליפא
ה רבחה וא ,םהירוה םיכירצ תיגולונכט היצטניירוא תלעב הרבחב "םייקתהל" םיריעצ
ת ורחת־רשוכ לש גשומה .םיסמ תלטה ידי־לע ,םכוניחב רתוי הברה עיקשהל המצע
ם הל ןיאש םתוא יכ ,תילרוג תובישח ול שי דמעמ קיזחהלו םייקתהל םדאל רשפאמה
יהל םייופצ—םילוח־םינקז ןיבו לכש־ייוקל וא חצונמ םע ,טועימ ןיב—תורחת־רשוכ

-יחש םישנא וא ,םידחוימ תודסומב םינכושמה םישנא ,תוישונא־תת תוירוגיטק בשח
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ם מצעב םינקזה ונגראתה ב״הראבש ןייצל יואר .תורחא תולבגהל הנותנ םתור
ל כמ רתוי ליעוה חוכ לש הז ןטק ץמוקו ,"םישישקה םיחרזאה תגיל" ,ץחל־תצובקל
ה רזעל קוחה־תעצה תרבעהב םדאה דוביכ רבדב תופודשה תויטסילאידיאה תוצילמה
.תיאקירמאה תיאופרה תורדתסהה ...לש הנוצר דגנכ ,תיאופר

ילוס ידי־לע םהיניב םירשוקמ ,םייתרבח תודמעמו תוינתא תוצובק ומכ שממ ,תורוד
ם ייתוברת םימרוג הליחתבש ,ףפור לקשמ־יוויש הזיאל תונווכמה תורחתו תויראד
ו נא םידמוע התע .ונכ לע ובישהל םיסנמ םה ןכ־ירחאו רידת ותוא םירערעמ םישדח
.ףירח רבשמ לש ולאה תורומחה תופוקתה תחאב
ע בטה ןיב תידוסיה תושגנתהה תא וריבגה יתיישעתה רוצייה לש תוינרדומה תוטישה
. עבטב ונלש ןוזמה תקפסא לש הרשיה תולתה הטעמתנש םושמ הקווד ,תוברתל
ה שגרה ונב ןיאו ,םינובלח ונל קפסל ידכ תומוצע תויומכב תומהבו תופוע םילדגמ
י כ לע עברא־לע יכלוה וא םיתש־לע יכלוה םייח־ילעבל תולצנתה וזיא םיבייח ונאש
, ונלש האצמה איהש ,תוברתה .םתוא "ורציי" וניכרצ קופיסל קר יכ ,םתוא ונטחש
ר ציל םייגולונכטה םיעצמאה ונידיב םייוצמ ןכש ,חרוכה־םלוע ןיבו וניניב הכוית
ה טעמתנ ךכל ליבקמב .ומצעב עבטה לש ותלכי יפכמ רתוי הברה תולודג תויומכ
א לש ידכ ותוריהמ טאמ תינוכמ לש גהנ הזיא .עבטה תוכלמ םע ונלש תויראדילוסה
ם ילבוס ונחנא ן םישיבכה לע םיכופש םהיעמש םיעות םילותחו םיבלכ םתוא סורדל
.שיבמה םתתימ חרואל ירמגל םישידא ונאו ,ונל עירפמ וניא דוע לכ םמויק תא
- םיריעשה ילוא וא—"םיסרדנה םיבלכה" םה .םינקז יבגל םג ןידה ךכ ,הברה םינבומב
ה מלענ ונלש שדחה עפשה םעש ומכ שממ .תינרדומה היצזיליביצה לש—לזאזעל
ף א ,תורודה ןיב תויראדילוסה המלענ םג ךכ ,עבטל םדאה ןיב תמיוסמ תויראדילוס
. ךופהה םשורה תא ררועל תנווכמ םייחה לש תיתוכאלמה םתכראה חטשה ינפ־לע יכ
י פסכהו ישגרה ריחמב םירפכמ ונא .ישונא אל ,ינכט לופיט אוה ןתינה לופיטה לבא
־ ינב ונחנא המכ וארו ואצ" :ונא םירמוא לוכיבכ .רשפאה רדגבש רתויב ךומנה
ז א־וא ."ולא םדא־תוברוחב םילפטמ ונא ?םייחב דובכ םיגהונ ונחנא המכ ,תוברת
.וניניעב "שדוק" םייחהו וננה "רסומ־ילעב״ש םינפ דימעהל ונא םילוכי
־ וואגב ,ונא םיממוקתמ וניכרצ תא תרשל ותוא םיפוכו עבטה לע םיטלתשמ ונאש םע

ע בטה ןיידע רבד לש ופוסבש ונל הריכזמ איה רשאב ,תומה תואיצמ לע ,הבר יכ ונת
ן וציחה ללחבו ץראב םידורה םילא-ינב—העש־יפל ,םינפ־לכ-לע—ונחנא ןיאש ,קסופ
ם יכיראמ ונא ךכ ךותב לבא .םתלוז לככ םיתמו םיברתמ ,םידלונה םירוצי םתס אלא
ו נא םיזב םג תאז םעו ,םיימש־םש־לוליח ךרדב ילוא ,הנקיזה ימי תא יתוכאלמ חרואב
ת א ויה םידבכמ תויתרוסמה תורבחב .לאידיא תגרדל םירוענה תא ונא םילעמו הל
־ יליט לע דלי לכ עדוי םויכ ךא ,הצובקה לש הנויסנ רבצזו תא ולמיסש םושמ םינקזה
ו סחויש תולוגסה ןמ הברה ול הנק םדאהש םומעב שח אוהו ולש אבסמ רתוי ללח
ל כב־יוצמה חוכה וא ,תימוטאה היגרנאה לש לוכי־לכה חוכה ןוגכ—תוהלאל רבעשל
ל ש ערהו־בוטה יגשומ תא לבקי םאש שח דלי לכ .תוינרדומ תרושקת־תוכרעמ לש
םינקזב דובכ גוהנל אופא לכוי ךיא .תולשחנהו תורגפמה םדאה־תוצובקל ךייתשי ובס
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- דע דרחיהל קר םילוכי םיריעצה .יד ילב דע םהייחב םה םיכישממ ךאש םילשוכה
יטקפאה םיכרעה לבא ,םה םג ועיגי ךכל יכ הרכה־קפס ךותמ םספתב םהיקמעמל
ר וזעל ולכויש—תיתצובקו תיתחפשמ תויראדילוס ,הבהא ,הלמח ,הגנע ןוגכ—םייב
ם ה הלא לכ ,תורודה ןיב םירשקמה םירשקה םג ןכו ,תוומה תושממ םע םילשהל םהל
.ןבומכ המחלמ ימיב אלא—םתוא השיגדמ תינרדומה תוברתה םא קפסש םיכרע
ת ויגולואידיא ידי־לע ושלחוה תורודה ןיב ורשיקש תוקיתעה תויתרבחה תוביטחה
— תידדה הרמהל תונתינ םהיתודיחיש םינומה לש םיחנומב םדא־ינב תורידגמה
- ינב תא םכותב להנל רתוי לקש לככו—רעונה־תעונת ,הגלפמה ,ןכרצה ,לעופה
 הדימב םידבכמו םירכוז םיתמה תא .לאידיא תגרדל רתוי םתוא םיממורמ ךכ םירוענה
ה עשב וא—האושה-פויב וא ,רבמבונב 11־ב ומכ—ינומה חבטל תונברק ולפנש
.קנע־ןואילוזואמל םייואר םהש דע םיבר הכ םישנא לע ןברוח ואיבהש
ל ע תילולימה הרזחה ןמ גרוחה דובכ ,םינקזב וא ,םייחב גוהנל םיריעצה םילוכי ךיא
י כ םשורה תא םילבקמ םהש העש רעזימ־ריחמב םנופצמ תא תוליצמה תוצילמ המכ
?  היגולואידיא לש הדסחב הצקה לא הצקה ןמ הנושו וילאמ טעמכ םקש םה שדח רוד
ד עו םידליה־ןגמ ,ליג־תוצובקל םייחה תא קלחל הייטנה הרבג ,לשמל ,לארשיב
, "םיאתמ״ה דסומב המצע רודגל הטונ הצובק לכו ,רעונה־תעונת ללוכ ,םינקזה־בשומ
 .דאמ הפפורתנ םירחא םישנאל הקיז ךותמ וייח־ךשמ תא יחה םדאה תשוחתש דע
, תוחנ עזג "םישדח םילוע" םהש םהירוהב תוארל םידליה תא ודמיל ונלש רפסה־יתב
ת ובורק םיתעל וניריעצ וננולתה לארשי־ץראל עיגהל םינקז םישנא ופיסוהש לככו

ה מ םילקבש־לק גשומ ,ןבומכ ,םהל היהיש ילב—םינקז־בשומ תויהל תכפוה ץראהש
ם א .ונלש "םינקזה-יתב״ב ץק־ןיא־דע םיכשמתמה הסיסג־ירוסיי םתוא לש םביט
ן מ הברה דגנ תוחמל ונילע ירה ,םירוה דובכבו ,םדאה דובכב ונא םינימאמ ןיידע
ה עש רתויו רתוי תויחל יאדכ םנמא םא לוקשלו ,םידליב םירדחומה לוכיבכ־םיכרעה
.םלקו זובל היואר תבשחנ הנקיזהש

־ ירשק תורודה ןיב שי הב רשא שונא־תליהק רוציל תוחפל תוסנל לכונ אל םולכ
" רכוז" טבונה ערזה וכותבש ,עבטה־רוזחמל ומדי תוברת לש םיחנומבש תויראדילוס
ץ רחנה ורדסכ םנמא לבקתמ "בושת רפעל״ה הב רשא שונא־תליהק ? תמה חרפה תא
ל ש תומככ "םידבועמ״ה םייחה ןמ רתוי הב דבוכמ תוכיאכ םדאהש אלא ,עבטה לש
, הבהא לש לופיט םינקזל קינעיש רוביצ :רמול הצור ."הכירצ״ל ימיכ־ויב ךילהת
.םתסיסג-ילבח תא םתס ךיראי אלו ,םיישונא םיחנומב
ן יבו ונלש תישממה תיתוברתה הביבסה ןיבש רעפל תעדה תא תתל ונילע הבוח
ב וש תויהל םדאה־ןב לכוי ןעמל תומכה תא תיחפנש יואר ילוא .הילע ונתבוגת תרוצ
־ ךשמ לש ירוציקו הדוליה ץוציק .ךייש אוה הילאש הליהק ךותב יח שיא—תוכיאל
וטא המחלמ ,תוזכורמ תוצצפהמ תוחפ ישונא־יתלב רבד ויהי ילוא עצוממה םייחה

.םינקז־יתבו—תימ
ת ובייחו עבטב תויולת ןה ןיידע ,םויקה יאנת תא תוינרדומה תורבחה ונישש המכ לכ
ונא םיאכז םא הלאשה ,תוברת לש םיחנומב ,הנהו .תיתוברת הניחבמ ותא רשפתהל
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ה ללוח תיאופרה היגולונכטהש העשב םדאה־ןב תא ליפשהלו הסיסג־ילבח ךיראהל
ט יבהל ונילעש תיזיפאטימו תירסומ הלאש איה םויקה יאנתב ךכ ־לכ תינוציק הרומת
, המלחהל הוקת ןיאש העש שונא־תולבס לש הז םוכס ףיסוהל יאדכה .ןיעב־ןיע הב
י  םילטונ עבטה וא םיהולא ויהש המ—תהקל חירכמה וא—ןתונה אוה םדאהש העש
ש יא םיאור ונאשכ .ןויגה הב שי םא קפס ,לבסה לש וכרע רבדב תינחורה הנעטה
, תורפופש ךותמ םשונו הרכה ילב בכוש וא ,םישדח וא תועובש ךשמ באכמ חווצמ ןקז
א לש לע ורעצ תא םוגמיגב עיבמ אוהו ואכדמ ובצמש ךכ ידכ דע "ששואתמ" וא
י רה "ינחור רשוע" ףיסומ הז רבד םא—ופכב ושפנ תא ףורטל בלה־ץמוא וב םק
ם יכירצ וא ,םניה םיבוט םייחה םא יכ ,התוהמב תיטסידאס איה ונלש םייחה־תסיפתש
.האנהל םג אלא ונתינ לבסל קר אל ירה ,םיבוט תויהל

ה סנכהה ןמ קלח הזיא תוקדוב תוינרדומ תורבח הנייהתש רסומה תא רתוס הז ןיא
— המחלמ ,רקחמ ,חותיפ ,ראפ־יניינב ,שומיח ,ךוניחל שידקהל ןתנווכב שי תימואלה
ה ז םוכסו ,םינקזל ונביצקתמ 0.5% קר איצוהל ונא םירמוא ,חיננ ,םא .םינקזב לופיטו
ך יראהל איה תילילפ תוטש ירה ,תואלמיגה ליג ירחא םינש שמחל קר הגאד חיטבמ
ם ימיענו םיחונ םייח תויחל םהל ורשפאיש םיתואנ םירודיס ילב םדא־ינב לש םהייח
ה פרח לבא ,"הנקיז עצבימ" לש יפסכה ריחמה דמואב השוב לכ ןיא .רשפאה לככ

 ארבנ םדאהש ,שדוק םה םייחהש םינפ־תדמעה ידכ ךות ריחמה ןמ עתריהל איה
ד צל רבעמ ,הזמ רתוי בושחו ."םירוה דובכ״ל םייואר םינקזהשו ,םיהולא־םלצב
.םינקזל שידקהל םדאה ןכומש הגאדהו הבהאה תומכב ןייעל ךרוצה אוה ,יפסכה
ת א שדחמ ונשרפב ילוא ירה ,וניתושגר תא תבצעמ הדוע ונלש הקיתאהו ליאוה
ן ייעל לכונ תוומו הנקיז לש םיינרדומה םיאנתה לע םתלוחתב םייתאה םיכרעה
ה ליהקה תבייח .וניתודמע תא ןקתלו ונלש תוינידמה־יווקב ,חנכסח־רעזימב ,שדחמ
ה שקי רשא לככו ,רמוחה ןובקר לש טאומ ךילהת רמשל םתס אלו םדאה תא דבכל
י שונא לופיט ידי־לע הקווד ילוא ירה תינומה תוברת לש הפוקתב םדא ךירעהל
ת או היגולונכטה לש לובגה־תוגסה תא החלצהה ברימב ףודהל לכונ םדא־ינבב
.ונלוכ תא התיחשמו הנממ תעבונה היצזינאמוה־הדה

הליהקהו םדאה
י ניעב רשאכ לבוס אוהו ,םדא תניחב ומצע האור אוהש וז אלא םדאל הרדגה יל ןיא
ל ש תשרו יתרבח עקר ,םייח־תשרפ ,תוישיא תונוכת לעב םדא תויהמ לדח אוה ותלוז
ו ניא ןקז שיא ףא .וייחל סחיב תוילרוג תוטלחה לבקל םדא לוכי .םיישונא םיסחי
. וליבשב םילבקמ םירחאש הטלחה יהוז .םינקז־בשומב וייח תא םייסל ונוצרמ רחוב
. לכה לע ללכ־ךרדב םילח "אתבס״ו "אבס" םייוניכה םינקז־יתבב לבא ,םש ול שי םדא
ם צעב ךכו ,חל רוכז אוהו שונא־תליהקל םעפ היה ךיישש ימ אוה םדא ,ותנקיזב וליפא
ף טהו םישנה ויה הנש־ידמש יל תרפסמ התיה יתבסש ינא תרכוז .םיתמה םג ויה
. "םיתמה םע הרבחל חוראל" סינותב ידוהיה תורבקה־תיבל ישש־ימיב ביבאב םיכלוה
ןיב תובשיתמ ונייה ךכ־רחא" .תרמוא התיה "!ונייחל תא ונטרמו וניכב ךיא יוה"
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, תוקחוצו תוטפטפמו ונתא ונאבהש םיבוטה לכאמה־ירבד לכ תא תואיצומו םירבקה
י ׳גארפ דודה לצא תורצענ ונייהשכ .תובצמה ןיב םיאובחמב םיקחשמ םידליה דועב
."תונותחל רבחמ היהש םיקיחצמה םירישה תא דימת ונרכז
, תינומלא התיה אל םתתימ לבא ,םע־יטושפ ,היח הליהקמ קלח ויה וללה םיתמה
ו נא ןיא בושש דע ךכ־לכ םיבר םידלונה ילוא םויכ .תורודה ןיב רשקמ היה ןורכיזהו

ו ליפא ,םיטושפ םישנא ירה תאז םעו .םיתמה תא םירכוז ונא ןיאו םייחה תא םידבכמ
ל ש הזה םחיל רתוי הברה זע שגר םהב יח יכ המוד ,ונצראכ השדח הריגה־ץראב
."םיכמסומ״ה תודסומה ברקב רשאמ הליהקל םדאה
ה יה הנהנ .ותנוכשב םידידי ול הנק ,לארשיל אב שישק ליגב יכ ףא ,לשמל ,יבא
ם יהוש זגה־ליבומו ברברשה ,ןינבה־ילעופ ,רוודה היה ובש ןטק הפק־תיבל תכלל
ל ע וירופיס תא וכירעה םהו ,םהיתוחישל בישקהל היה הנהנ .םיירהצה־תקספהל
ד ימת היה ןמדזמ ונימי לש תירבעה תא עדי אל טעמכו ליאוהו ,ול רכומה חרזמה
ב ור ושקיב "םירמ־תיב״ב יבא היהשכ .שידיילו תירבעל תיברעמ םגרתיש והשימ
־ תיבב םירוקיבב הצור אוה ןיאש םהל יתרמא ינא ךא ,ורקבל הלאה םידידיה
ה שוע ינא יתייה המ תא תעדוי" :יל רמאו תאז עומשל רעטצה זגה־ליבומ .םילוחה
ן אכ הנה ,יאר ,ןכבו ?הלא לכו םילוח־תפוק ,תידוהיה תונכוסה ,היריעה םוקמ לע
ף סונ ףגא תונבל םילוכי ויה אל םאה .םהיניב לודג ןגו תובא־יתב ינש שי הנוכשב
ם יקוקזה הנוכשב םירקמה לכ ליבשב ,לשמל ,שיא רשע־םינש וא הרשע דועל
ם יאפורה ולכוי ובש ,םילוח־תפוק לש ףינס שי בוחרל רבעמ ?יעוצקמ לופיטל
ל כמ רתוי םדא־ינב םיקוקז ,הזה בצמב ,הזה ליגב לבא .םינקזה םילוחה תא לבקל
ן מ ךכ־לכ םיקתונמ םמצע םישח ויה אל םינקזה .םביבס םייחב שיגרהל ,הרבחל
ה יה רשפא .םידידיו םיבורק םיפקומ םהשכ ,הביבס התואב רוגל ופיסוה וליא םייחה
ו מכ ,ךכ־לכ רומח זא היה אל ערקה .םבצמב רופיש לח רשאכ התיבה םתוא ריזחהל
ר פס־תיב ומכ שממ ,ולשמ תורבק־תיב רפכ לכל היה םג ורבע־םימיבו ...שנוע
. תייח םתאש םישנאל בורק ,ראשית םשש תעדל עיגרמ הז היה .ולשמ ראוד־דרשמו
."םילוכי םניא םירישע קר .ךכב דומעל םילוכי רתויב םיינע םיבושיי

, "םישדח םילוע" לש םינוכיש הרקיעש וז הביבסב תשבגתמ הליהק .זגה־ליבומ קדצ
ת ודיינה תורמל תאזו ,םיפתושמ תונורכז לש ףחסה םע ,םינשה םע תחמוצ איהו

, רתוי רקי אוה ורג הבש הליהקב םינקזב לופיטה .ונימיב םדאה־ינב לש תרבגומה
 הברה םישאונ םירקמ ינש ויה ירוה וררוגתה וב תובא־תיב ותואב .רתוי ישונא לבא
ם לועב הבורק תחא שפנ אלב ,תקתושמ תחא הנקז םש התיה .יבא לש הזמ רתוי
ב ר ןמז הלא ןיעמ םירקמל ביצקת הל אצמנ אלש ,היריעה םע הכרעמ רחאל .ולוכ
ת לפטמ אובתש תיארחאה תילאיצוסה תדבועה הגישה ,ביצקתה־תנש םות ינפל
ה יה ינשה הרקמה .הליכאהלו ,הליבשב והשמ לשבל ,התוא תוקנל םויב םייתעש
ל וכיש חוכה לכב ותשאב ץיברמ היה םעז־תמח לש תופקתהבש ילינס ןקז לש הז
: תורירמב וריעה הנוכשב םישנאו ,ןועמב ונכשל היריעה לכות םרטב תמ אוה .רוזאל
."הלשממל ףסכ תצק ךוסחל קיפסה דוע ותומב"
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א ל—םייח םה הב הליהקה ךותב :רשפא םאו—םינקזב ינכט םתס אלו ישונא לופיט
ן חביאש רחאל ,ןגטנר־םוליצ אפורה שקיב יבא לש הרקמב .ךכ־לכ םעט־רסח היהי

־ ןגמ לש סנלובמאב ותוא ונלבוה וידעלב־רשפא־יאש "קתפ״ב םידיוצמ .םייכריב רבש
ה אופרה לש התומלגתה תויהל ךפה וניניעבש ,בוליכיא םילוחה־תיבל םודא־דוד
, לפטמ אוה םהבש םירקמה רפסמל סחיב אוה ןטק ןוסאה־ירקמ רדח .תיטרקורויבה
ת ונורדסמו תומלוא לש םימנודל התוא םיוושמ רשאכ רתוי דוע תעזעזמ ותוקחדו
ת וריינה תא גישהל ידכ רובעל םדא־ינב םיכירצ םהבש שיש־יפוצמו םשור־יזע
ם ימעפל וא לופיטל םילוחה תא םיריבעמ ןוסאה־ירקמ רדחמ .םהל םיצוחנה םינושה
־ םוליצל םרות אוביש דע םיכחמ ,תוקנולא לע םהמ םיבר ,םילוח תורשע .םתס "ןוימ״ל
ל וקב תוטבחנה תותלדל דעבמ הרק םיצרפ־חור וב תבשנמ ףרוחבש ןורדסמב ןגטנר
־ תותלד לע טעמ דוע בר איצוהל היה רשפא ילוא בר הכ ףסכ ואיצוה םא .ןואש
ם ילוחה לש םתוחונ יכ המוד לבא—םיקנבבו םיטקראמרפוסב ומכ ,תוינורטקלא הרקב
ן גטנרה תקלחממ אבא רזחוה רשאכ .הלעמב־ןושאר לוקיש איה תוקוחר םיתעל קר
ן יאש רמא ,תורובש ויכרי יתש ןכא יכ זופחו דרטומ אפור רשיא ןוסאה־ירקמ רדחל
ך רוצל םימי שדוח רובעכ הלוחה תא ריזחהל שרודה "קתפ" דוע ןתנו ,תושעל המ
. העונת־רסוח לש שדוח רחאל םירבשה ואפרנ ךיא תוארל ידכ ,ףסונ ןגטנר־םולצת
. וב לפטל ךיא תוארוה םוש ונלביק אל םג ונאו ,םוקישה־ףגאל לבקתנ אל אבא
א וביש דע וניכיח העשמ הלעמלו ,הסינפה־םלואל ותקנולא לע ותוא ואיצוה
. יוארכ םילפטמ םהבש ,םיקיתב קיות ןגטנרה םולצת .התיבה ותוא עיסיו סנלובמאה
ל ופיטב קר אטבתמ ןכ־ירחא הלוחב לופיטה לכ םא ןגטנר־םולצתב עצב המ לבא

? ןקיתב
ח וכ־שושתו דחפנ ןקז לש תומרהו תופיחד ,תוכישמ ,תורירג ןתוא לכש וליפא רשפא
א ב םא קר לבא ,הנחבא תעיבקל ליעומ ןגטנר־םולצת .יללכה ובצמ תא תורימחמ
, תוומ־תנכס םהב שי םינקז לצא םירבשש ללכ־ךרדב אוה םכסומ .ויתובקעב לופיט
. םדאה ןויזב הז ירה םצעב ?תושעל המ ןיא םא וז הסמב םדימעהל םעט המ ןכבו

ה אפרמ התיה וליא ,םיישונא םיחנומב רתוי היה ליעומ המ־דעו ,רבדה היה הנוש־המ
ו א ,תיבב ונלש הלוחב לפטל ונל תרזוע התיהש תנמואמ תוחא הבו הנטק תימוקמ
ל ש םתכיפהלו םתמרהל תוטיש ,לשמל ,שי .האפרמב לפטל הל רוזעל ונלוכי וליא
ם ילפטמה תא ודמלי םא רתוי הברה ליעומ הז היהיו ,זוזל םילוכי םניאש םילוח
ם תוא יקייתיו ןגטנר־ימולצת ושעיש תחת תוטיש ןתואב שמתשהל הלא ןיעמ םילוחב
.אובי־רודל
, ך״נתב םירצמ ילאיצוס ןוחטבל םינושארה םיקוחהש תובורק םיתעל ונא םיראפתמ
ם זינאמוה לש םיכרע םירודחה םיטסילאיצוס תויהל םירמיתמ ונאש יפ־לע־ףא ךא
ה יגולונכטה לש רתויב םיעורגה םידדצה ןמ המכ ונא םילבקמ יכ המוד ,ידוהי

, ונלש תיתוברתה תרוסמה ךותמ םלואו .התוליעיב תוכזל ילב תיאקירמאה תינוגראה
ה יגולונכט לש השומישב וליפא ,רתוי לודג רצוי־חוכ תולגל לכונ ,הזה םוקמה לש

"תובחרומ" תוחפשמב םייח ,חרזמב דחוימב ,תוירבה ויה ורבע םימיב .םינקזב לופיטבו
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, םיפלחתמ ויה החפשמה ינבמ הברה .המצע הביבס התואב תובורק םיתעל ,תודכולמ
ם יארחאה לע ךכ־לכ קיעה אל לטנהו ,םתטימל םיקותרה םילוחב לופיטב םהיניב
ת ורוזפו תונטק תורידב תוררוגתמ תוחפשמה בור וישכע .םהב לופיטל םיישארה
, המע האיבהש דודיעה לע ,הנשיה תיתחפשמה תויראדילוסה .תוצרא וא םירע הברהב
ו השמ ונלש םייאופר־ויצוסה םיתורישה ואיצמיש ילב ,התיה־אלכ השעמל .דתיה
ם דאה תא דבכל ,רותחל םיכירצ ויה ךכל הקווד ירה תאז םעו .הל תוותשהל לכויש
.החפשמה תומדב ןה ןקזה הלוחה תומדב ןה
, תוישיאה תא םיקחוש םיכשמתמה םתסיסג־ילבחו םינקזב לופיטה םיכרד המכו המכב
ם ינקזה יבגל קר אל לעפיש ןיד םדאה לש ימצעה־דובכל ונב עובטה שוח ותואו

ת ויחל םילוכי ליגרה־רדגמ־םיאצוי שונא־ירוצי קר .םהב םילפטמה יבגל םג אלא
ם א .םהיקמעמל־דע ודרחייש ילב הלא ןיעמ ישפנ לבסלו תיזיפ תנוונתהל ךומסב
ך שמ .ולש תואיצמה־תסיפת םצע הנתשתש ופוס ,שפנרדוושו יושק השענ םדא ןיא
, דבלב סוסמו קמ חירהלו בקרו םיאלח אלא תוארל יתלוכי אל םישדח לע םישדה
ה יה אל הרואכלש ךכ־ידכ םויא רקש םה יכ היה המוד ,םמצע םייחה םג ףא ,ביבאהו

.תויחל ףיסוהל דוע םעט

: ול יתרמא ,ביבא־לתל הרזחב ,םירמ־תיב לש להנמה ,ןועמש ינעיסהשכ תחא םעפ
ל כוי אל רבד םוש וליאכ המדנ .יניע דגנלש תוארמה ןמ ררחתשהל הלוכי ינניא"
״ ? רבשיהל ילב ,םוי־םוי ,הזב םיכישממ תויחאהו התא ךיא .םדגנכ לוקש תויהל
ם ילוחה תא רופסל אלש ,לשמל ,הסנמ ינא" .ןועמש בישה ,"םילגרתמ ןיא םלועל"

ד רצ אוה ,"...םתוא רופסל בייח ינאשכ .הז ןינעב הלפת הנומא יל שי .םלועמ ונלש
ו נל ואיצמיש םייחב םירחא םירבד תויחל יאנפ יד ונל ןיאו .םלענ דחא" ,ויתועבצאב
ה רשע־ששל הרשע־םיתש ןיב דבוע ינא .ןאכ םילפטמ ונא ובש לבסה לכ לע יוציפ
ה ל קוקז ינירה השפוחל תאצל יתעש העיגמש דעש ךל חיטבמ ינא .הממיב תועש
. םינקז םיינורכ םילוח םע דובעל םינכומה םישנא אוצמל לק אל ,הזמ ץוחו .דאמ
, םיבזוע םידבועה ןמ םידחאשכ .םויב לופיט תועש ששל תוחפל םיקוקז הלאה םילוחה
ם ילוכי ונא ןיא םיצמאמה לכ תורמל ךא—ונתלכי בטימכ םמוקמ תא אלמל ונילע
. לבקל םיצור ונייהש גוסה ןמ םידבוע גישהל אל םג ,םהל ץוחנש המ םילוחל זא תתל
ה לא בור תא םישאהל רשפא־יא לבא ,ללכה־ןמדוואצוי ןה ונלש תויחאה ןמ המכ
."םתס הדובע אלא איה ןיא םהיניעב םא חז ןיממ הדובע םישועש
ב ל וחישקי ןכ םא אלא הכאלמה תא תושעל םילוכי םניא בורהש ןיבהל יתלוכי
, תוישונא ראשיהל וחילצהש תויחאה תובר המ הקווד היה עיתפמה .שגרמ ומטאייו

ן יבהל המכ־יפ יל היה לקנ .םתריטפ לע ובאדו םילוחה ןמ םידחא לא ורשקתהש
ק רו ללה םישדחה לטנב תאשל יתחלצה ימצע ינאו ליאוה בל וחישקה תודחאש
ת וררופתה לש הז יטא ךילהתל דע םדאשכ .העגרה־ימסב גלפומ שומישל תודוה
ס פות אוה עתפלש ינפמ קר ,דעו־םלועל ילוא ,םייחה לא וסחיב והשמ תחשנ ןובקירו
.וילע ךומסל רשפא־יא בושש רבד איה "תיעבט" התימ יכ
הדוגא םג םאו—תיאשח הדוגא ןיעמ םה ןועמב םינקז םירוה םהל רשא םישנא
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י אשונמ דחאו—לכב־היוצמה תיאופר־ונכטה היטרקורויבה תמועל עשי־תרסח איהש
, הז ןיעמ ףוסל םיעיגמש ינפל דבאתהל ךירצ אל וא ךירצ םא אוה םיירקיעה םתחיש
ר חאלש תוארוה ריאשי תילכתב וילע הלולצ ותעדש םדא םא ? תאז תושעל שי י ת מ ו
ל ככ בואכמ־םפאבו תוריהמב תומל ול וחיניו יאופר לופיט ול ונתי אל םיוסמ ליג
ת וכז םדאל ןיא םא לבא .לטובמו־לטב רבדה היהי תיטפשמ הניחבמ ירה ,רשפאה
ם ישל תופורת־ילעפמו םירקוח ,דעס־תודסומ ,םיאפורל תושרה המ ,וייחל ץק םישל
ל ש םהיתועפשהב בשחתה ילבו ,רבדב עגונה לש ותמכסה ילב ,ה ש ע מ ל ץק םהל
" םיחמומ" ?םדא־ינב לש םהייח לע הלאה—םיילכלכהו—םייעדמה םיסרטניאה
 תוקינכטה ילוא ךא ,תוומה ינפמ םיאריתמו םימי ךיראהל םיצפח לכהש םירמוא
י עבט ילוא אוה חונל ןוצרה .תוומה־ארומ תא םג םיכיראמ הלאה םישדחה םימסהו
" םולשב חונל" יוטיבהו ,תויחל ןוצרה ןמ תוחפ־אל תומיוסמ תוביסמב ימיטיגלו

ר קחמב־תזכורמה ונתפוקת ילוא ?תמאב ךכ לע םיעדוי ונא המ .וז הדמע ףקשמ
ך ילהתב םיזוחה לשו ,תינרדומ התימל םינודנה הלא לש םתשגרה המ ררבל הלוכי
.ןינע ותוא יבגל ,הזה םויאה

ו ליאכ לשמ ,םינטק םידלי לש לוקהו הארמה תא םיבהוא םינקז :בל יתמש דחא רבדל
ך ולה םיכלוה םהלש םיישיאה םהייחש םע םיכשמנ םייחהש החטבהה םהל הצוחנ
ו ללה רשאכ ,םינקז־יתבב .תוומה ארוממ תוהפ־אל יעבט הז רבד יכ המודו ,ר^סחו

ד ע ךשמתהל הז ארומ יושע ,םייחה ןמ םיקתונמ ךא תינכט הניחבמ לופיט םילבקמ

.תוירזכא ידכ
ג שומ תקיחשב םידדצ דוע לע תעדה תא תתל שי ונלש דחוימה ילארשיה רשקהב
ם ירודיסה תא ונישע יבא לש ותרובק רחאל .םדאה לש ימצעה־דובכהו םדאה
ם לועמ יכ ףא ,תידוהיה תרוסמל קומע רשק רושק היה אבא .הבצמה תמקהל םיצוחנה
ו תריטפו ותדיל לש םיכיראתה תא וטרחיש ןידה ןמ יכ היה המוד ןכל .קודא היה אל
ן מ לבקי אל םלועלש ונל רמא טרוחה לבא .ותבצמ לע תוימורו תוירבע תורפסב
ך יראתה תא קר טורחל שיו ,ירצונה חולה יפל םיכיראתל תושר אשידק“ארבחה
י ״ל 5,000 םלשל םינכומ ויה הינמורמ םישדח םילוע המכ״ש ונל רמא אוה ."ירבע״ה
־ יתבבש יתוריעה ."הרירב התיה אל לבא ,והשמ םהל רמואה ךיראת תוארל ידכ
0 8־ה תונשמ תובצמ לע לשמל ומכ ,תוימור תורפס יתיאר לארשיב םירחא תורבק
? 1966 לש ןולוחב רתומ רבדה היהי אל המל ןכבו ,בקעיךורכזב הרבעש האמל
ה יה תינוריעה היצילאוקל תויתדה תוגלפמה וסנכנ רשאכש היה טרוחה לש רבסהה
.םהלש הלועפה־ףותיש תרומת וגישהש םירותיווה דחא הז
. ןידה תא יתלביקו יבא לש ורבק לע חרזאה־תויוכז רבדב בירל הנכומ יתייה אל ,ןכבו
ם דא־ינב לש דוסיה־תויוכזב העיגפ םושמ וב שי הז גוסמ םכסה יכ יל הארנ תאז־לכב
 הריתי תולקב יכ ,תינוריעה היצילאוקב תוטלושה ת ו י ת ד ־ א ל ה תוגלפמה דצמ
י מצעלשכ .ךכב שח וניאו טעמכ בחרה רוביצה וליאו ןהלש תיטילופה ןתלעותל ורתיו
ם ייתדה וגאד וליא לארשיב תגהונ איהש יפכ תדה תא רתוי הברה תדבכמ יתייה
.םירגפ יבגל ןחלופ לש תורגישל אלו םייח םדועב םדאה לש ודובכלו םדא־ינבל
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ם לועמ םיתמ־יחותינ דגנ ךכ־לכ הכושח הרוצב תולוק־ילוקב וחימש תד־ילודג םתוא
ר ידגהל ,םדאה לש יתוהמה ימצעה־דובכה לע ןגהל ,תעגמ יתעידיש לככ ,וסינ אל
ם יאנת הזיאבו ,שפנ ליצהל ידכ ברעתהל םיאפור םיאשר םיאנת הזיאב ,םייחה םהמ
ו נלש הרבחה תא ועינה אל םה .םשה־לוליחו םזידאס םתס וז ןיעמ תוברעתה היהת
ה לודג הקעז םהיפמ יתעמש אל .שדחמ םשרפלו םירהצומה היכרע חכונל בציתהל
א צוי ונלש יתדה דעסה־רש תא יתעמש אלש םשכ ,םינקזה לע םייופכה תונויזבה דגנ

ם ילוחב לפטל םיתואנ םימוכס תבצקה ןעמל היצילאוקהדולשממ ךותב ץצוח
ד סמימה םא ידיב קפס .םיהולא םלצב ארבנש ,םדאל דובכ םינתונה םיאנתב םינקזבו

ו א יעדמה דסמימה ןמ רתוי ישחומ ישונא ןכות ונלש "םיכרע״ל תתל לגוסמ יתדה
ם עכ ונחנא קודבנ םא לבא .ווק־סוטאטסהו "רדס״ה תוחוכ לע םינמנ םלוכ .יטילופה
ת באוסמ םינומה־תוברת לש היתושילפל תודגנתה הלגנו ,שדחמ הלאה םיכרעה תא
ל ופיט שורדנש ידי־לע ,ראשה ךותב—ונייח ךותל תיטרקורויב־תינוטלש היכררייהו

ח פינ תמאב זא־וא—םיתמלו םיעווגל דובכ לש סחיו ונלש םינקזב רתוי בוט ישונא
י לואו ,ונמצעל םינמאנ היהנ ,וניתונומא לש הנשיה הפילקה ךותל םישדח םייח
.םינכפהמ היהנ שממ־לעופב
ם ידבועל רפסה־תיבב וכרענש םינוידה דחאל יתעלקנ םידחא םישדח ינפל :המגודל
ם יתורישה" לע ןויזופמיס תרגסמב ,תירבעה הטיסרבינואב דלאוורב םש־לע םיילאיצוס
ו לוכ םלועה יבחרמ םילודג םידמולמ ואבוה בר ריחמב ."הטיסרבינואהו םיילאיצוסה
ם יקוקזה םישנאל וארק דירחמ םג םאו עדומ־יתלב רומוה ךותמו ,תואצרה עימשהל
ם ילוכי םניאש ,ףסכ םהל ןיאש "תוחוקל"—"תוחוקל" דעס־־תודסומ לש םתרזעל
ו טמשוה םה רשאב םדא־ינבש עיתפמ הז ןיא .םהל םירכומש המ "תונקל" אלא
ת א דיגהל וללה "תוחוקל״ה ןמ םידחא ונמזוה וליא .וינוידמו ןויזופמיסה לש ותרדגהמ
. םינש וא דחא רבד םהמ "תונקל" הלוכי םידמולמה תרצע התיה זא יכ םבל םע רשא
א טאטמב וציצה אל ףאו ,ראפ־תוינוכמב םוקמה ןמ םהל וקלתסה םיבכוכה־םימאונה
ם יתורישה" רבדב הלודגה הזרכה תחת דמעש—הכלהל ,םהלש "חוקל״ה—הלבחו ןקזה
י נומכ הזה אטאטמה בשח ילוא .םקלתסהב םהב טיבהו "הטיסרבינואהו םיילאיצוסה
ם ישנא הברה ליצהל היה רשפא הזה רדוהמה ןויזופמיסה לע ואיצוהש ןוממבש
ב ייח ,תודהיה לש ישעמה רסומה תא תרכוז ינאש לככ .תשאונ תוקחד לש העשב
, דיחיל ,רבדה שוריפ היהי ינרדומה רשקהב .םיינעל ותסנכהמ רשעמ שירפהל םדא
ן צוציק בגא) הנידמה לש הביצקתמ רשעמ—הנידמה יבגלו ,םמה יוכינ ינפל רשעמ
ה יהת השעמה־ייחב הז ללכ לש ותמשגה .(רעזימל דע תורתוימ ראפ־תואצוה לש
.תינויער הקווד אלו תירסומ הכפהמ ,תינרדומה הפוקתה לש הלודגה הכפהמה

ותנקתו לארשיב בצמה
 תומוקמב רשאמ רתוי םיעורג םניא םינקזל סחיב לארשיב םיררושה םיאנתה ,רומאכ
ת א הכיראמ איהש ידי־לע ,ןאכ םג .ךכ לשב רתוי םתא םילשהל ןיא לבא ,םירחא
רקיע־לכ לק הז ןיאו ,וניתודסומ תא תיאופרה היגולונכטה העיתפה ,םייחה־ךשמ
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ש י ןכ־יפ־לע־ףא .םתוא ןממל וא—ךכב תוכורכה תויעבל דסח לש תונורתפ אוצמל
, םישדח םירגהמ לש הרבח לודגה הקלחב איהש ,תאזה ץראל םידחוימ םהש םיאנת
־ תעל םהל וניכהש תונוכסחה וא תודותעה לכ תא ודביא הילע םינמנה ןמ םיברש
י ד ןיא טושפ יכ המוד .הריגה לש היעב הנושארו־שארב הנניא היעבה לבא .הנקיז

ם יתורישב אלו "ןבלמ״ב אל ,םילוח־תפוקב אל ,תודסומ יד וא ,םייפסכ םיעצמא
ם ינש ינפל דעש םוקמ .אלמ תוחא־לופיטל םיקוקזה הלא לכב לפטל ,ונלש םיינוריעה
, םיפלא ליבשב וישכע םתושעל שי םירקמ תואמ המכ ליבשב םירודיס ושענ תודחא
. תודבועה תא קיבדהל וישכע םיליחתמ קר ונלש םיילאיצוסה םיקוחהו תודסומהו
 ןיב םיענ םהב זופשיאה יריחמש ,םייטרפ תונועמל םיכפשנ "םיפד^ע״ה םינקזה

ר יחמל האוושהב ,ןכא .הקווד םיעורגה ןמ םניא םירקי תוחפהו ,םויב י״ל 30־ל 14
ל ופיט קינעהל םיחילצמ הלאה תונועמה ןמ םידחאש רבדה אילפמ ינוניב ןויסנפ לש
ן ניא לארשיב תוחפשמה בורש ריחמ אוה םויב י״ל 14 וליפא לבא .סחיב־בוט
א וה השק ,םידליב תולפוטמה טרפב ,תוחפשמה יביצקת לע ץחלהו ,וב דומעל תולוכי

ע יגמש המ ןיבו ותשגרה יפל וידליל בח אוהש המ ןיב ערקנה ,םייניבה־רודל אושנמ
ם שא־תושגרו הדרח לש הארבנש איה האצותה תובורק םיתעלו ,םינקז םירוהל
 .הריציו תוליעפ תוקקוש םינש תויהל תוכירצ ויה ןיידעש םינשה תא םיקחוש
, םינקז םירוהב לופיטל הנשב י״ל 600 לש יתנש יוכינב םיריכמ ונלש םמה־תונוטלש
ה אצוה .תכשוממ הפוקתל זופשיאל וללה םיקוקז םא הז־אוהכ־ףא םיניינעתמ םה ןיאו
ם ישנאל סמ תולקה קינעהל שי .הנשב י״ל יפלא 6 דע 5־ב עצוממב תמכתסמ וז
ב ורב ."אלמ תוחא־לופיט״ל םיקוקזה םיינורכ םילוח םהש םינקז םירוהב םיכמותה
ל ארשיב תוחפשמ המכ .יארקמה רשעמה ןמ רתוי הברהב הז רבד םכתסמ םירקמה
י ״ל 5,000 ןתוא םלשל ידכ ,ןכא ?הנשב י״ל ףלא 60 וא 50־מ הלעמל תורכתשמ
ם יפיעס החפשמ לכ לש הביצקתב שי ךכל טרפ יכ ,רתוי הברה רכתשהל םדא בייח
, דומיל־רכש ,התנכשמ ימולשת ,םייחרכה תונוזמ ןוגכ םמצמצל רשפא־יאש םיעובק
ק ר ץצקל רשפא .םיישממ תונוכסח שי םיטעמל קרו םיסמו ימואל חוטיב ימולשת
ת וחפשמ הברה .אכודמה לארומה תא ששואל םיעייסמה םינטקה תואנהבו םיקונפתב
ה שא רתוות ,"ןועמ״ל ןקז בא ריגסהל אלש ידכ ,םימעפלו ,תובוח לועב תוסנכנ
ת ואצוההש ןמזב אקווד תדרוי החפשמה תסנכה ךכו ,הלוחב לפטל ידכ התדובע לע
ך כל טרפ ,בר רקויב תולעל לוכי אוה םג יתיבה לופיטה יכ—הלעמ־הלעמ תועיקרמ
ת וחפשמל תיתכלממ הרזע וא/ו ,סמ־רוטפ .החפשמב םיחותמ םיסחי ידיל איבמ אוהש
.תישונא תוניגהו רשי לכש לש ןינע ויהיש ןיד ,וז ןיעמ הקוצמב תונותנה

ה דעו .תסנכה־ירבח תא קיסעתש יאדכ הנומימו םינקזל הגאדה לש הלאשה לכ
, הלוכ היעבה תא רוקסתש ןידה ןימ ,םיפסכה־תדעו תא לולכתש ,תסנכב תבחרומ
ם יניינע םה הלא .םיצוחנה םייונישה תא ללוחל ידכ םיירוביצ םיצחל ואוביש ןידו

ם עבטב ןומט ונלש יתימאה ןוההו ,םדא־ינב לש םהייחל רתויב רשי חרואב םיעגונה
. רתוי םיבוט םיתורישב הרומתל תמאב םייוארהו םהמ שרדנ הברהש ,וניחרזא לש
.התוא םירצויה םה אל ךא ,היעבה תא םיכבסמ םירגהמ תייסולכוא לש םיישקה
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ם יצלאנה—הלעמו 90 דע 70 ינב—םישנא לש ליג־תצובק לש וז איה תיזכרמה היעבה
ה פי לפטמ "ןבלמ" ,תמא .םהייח דעב ריחמה תא םלשל ןכומ וניאש םלועב תויחל
ץ ראב הבישי תונש שמח רחאלש ללכה תא לטיב ןמזמ אלו ,םינקז םירגהמ הברהב
א ל םירקמ המכבש ךכל הביס לכ ןיא ךא .ולופיטמ תונהיל םיאכז םישנאה ויה אל
ם ילוחה בור ויה םירמ־תיבב .םיקיתו םיבשותמ רתוי בוט לופיט םירגהמ ולבקי

ם יסדנהמו םירומ םהמ םיברו ,הנש םישמח דע םישולש תאזה ץראב ובשיש םישנא
ו קקזנו ובש םיעגרל םא ךא ,תירבע ורביד בורה .םהייח־תונש בטימ תא הל ונתנש
. םתומ־חרוא יבגל םולכ־אלו רבדה הניש אל ,תיברע וא תיסור ,תילוינפס ,שידיאל
 ותסיסגב הז תוזחל תוכזה ןמ תונהיל םהל רשפאל וקיפסה םהלש הנקיזהדוובציק
ב טימכ םיתמ וללה ,"חרזמה תודע" תויורקה ולאב םיינעה־יינעל רשא .הז לש
;  עבש־ראב תרבעמב הדכנ םע הררוגתהש תחא הנקז לע יתארקש יל רוכז .םתלכי

ף רה ילבש ,הנקז אתבס התוא םירהל ךרצוהש לע המיח לש ףקתהב התוא גרה רענה
ב ייחל היה ךירצ ונלש םיילאיצוסה תודסומה תא .תמהדזמו הטימה ןמ תלפונ .דתיה
־ תלעבב לופיטה תא דיקפהל ןיא יכ ,הזה רענה תא רשאמ תוחפ־אל טעמכ ןידב
ף יקהל הכירצ ,תמייק איהש הדימב ,םינקזל הגאדה .רגבתמ רענ לש וידיב הנקז םומ
. ׳וכו ץראב קתו ,אצומ לדבה ילב ,הלוכ היסולכואה תא ימואלה חוטיבה ידי־לע
 הרוצב תויחל אלא םישדח המכ דוע תויחל אל אוה ךרוצהו—ויכרצ יפל דחא לכל
.רשפאה לככ תישונא

ת לפטמ לש הרזע םיקפסמ ונלש םינושה תודסומהו ,יקלח ןורתפ לע וישכע םידקוש
ם יתורישהו דעסה יתוריש תאו ,רתוי הברה תושעל ךירצ ךא .יתיב לופיט רשפאל
ם ינוגרא םוקמ לע .דחאכ רזבלו דחאל היה יואר ונלש םיילאיצוסהו םייאופרה
ת וכרעמ תולהנמה תוינוריע דעס־תוקלחמו ,"ןבלמ" ,םילוח־תפוק ןוגכ םיליבקמ
ל פטתש ,ילאיצוסו יאופר חוטיב לש תדחואמ תכרעמ תויהל הכירצ ,תוליבקמ
, ץראב םתבישי תפוקת וא םתד ,םדמעמב בשחתהל ילב ,םהיכרצ יפל םדא־ינבב
. ינכט קר אלו ישונא לופיט עבורו הנוכש לכב םיקפסמה םינטק תודסומ לולכתשו

ם יימוקמה תונועמה ןמ דחא לכו ,היח הליהק לש השגרהה תא ליחנהל לכוי רוזיבה
ה נושה ,ולשמ ימוקמ יפוא ,םיווש םיינכט םירודיסל ץוחמ ,ול היהי הלאה םינטקה
ה נומידב רשאמ םחפ־לא םואבו היפסועב הנושה ,קרב־ינבב רשאמ הוקתה־תנוכשב
ה ביבסב םיבשוי לופיט םילבקמה םינקזה ויהי םוקמ לכבש אלא ,הנומש־תירקב וא
ה לאה תונועמה ויהיש וליפא רשפא .םהל םירכומה תוירבה ךותבו םהל תרכומה
־ ינב .םיימוקמ םיחרזא דעוו יזכרמ דעס־דסומ לש םיבלושמ החגשהלו לוהינל םינותנ
ת ימוקמה הקיזהו ,םהלש הליהקל ךיישה ןועמל סחיב הואג־שגר חתפל ולכוי םדא
ו די־גשיהב םניאש םינטקה םיישונאה םיתורישהו םייזי׳פה םירופישה תא קפסל לכות
ן מ אורקל וא ,לשמל ,םישדח םינוליו וא ףסונ םילגלג־אסיכ שוכרל .יתלשממ ףוג לש
ח וראל םתס וא ,תושדחה רחא בוקעל םילגוסמ םדועש םילוח םתוא ינזאב ןותעה
־ םולצת לע הלועה "לופיט" והז—תימוקמה תוליכרה תא םהל רפסלו הרבחל םהל
םילעפמה .ןוה ןהילע םישוע תופורת־ילעפמש םימס תרזעב םייח תכראהו ןגטנר



123תינרדומ התימ תומל

י דכ םיסמ־תפסות ומלשיש היה יואר ףסונ רקחמב ועיקשיש תחת ,תמאב םירידאה
ר קחמל םתובהלתה תא ןנצל עייסי הז רבד .םידבכנה םהיחוור ךותמ םינקז־יתב לכלכל

"."םירשעו־האמ דע" ונימי תא ךיראמה
רשיה הרבחה ןהב הללקתנש תוללקה תחא איה המזגהל־דע תזכורמ היטרקורויב
ל ע תותואנ תומיתח גישהל ידכ םינוש םידרשמב תוצצורתהב ןמזה־זובזיב .תילא
ן וטלשו חוכ לש ארונה זוכירה ,ךרע ןהל ןיא יכ ררבתמ תובורק םיתעלש ריינ־תוסיפ
ה אופרה ,דעסה תודיקפ דגנכ ליגרה חרזאה לש ותשלוח ,םירחא לש םהייח תערכהב
ם ואיתה תדימ ,הלש תורגוסמהו תופתושמה תודעווה לע ,םיילאיצוסה םיתורישהו

ע גונש המב ןווכמה ילואו לשוכה םואיתה־רסוח ,םיקיתל עגונה לכב הלש האלפומה
ם הילעו דוסיה ןמ ןוקית םינועט הלאה םירבדה לכ—םדא־ינבל םיתוריש ןתמל
ע גמב םידמועה םיילאיצוסה םידבועה .רתוי םיישונאו םייטרקומד ,םישימג תושעיהל

ת חתש תורצה םע םיהדזמו טקאט ־יבר ,הנבה־יכורב ,םירשכומ םה תוירבה םע רשי
ת אזה היטרקורויבה לש היכבסב תוצע־ידבוא םהו עישוהמ םדי הרצק לבא ,םדי

.הלש היכרצ תא אלא םעה יכרצ תא אל תתרשמה ,המצע תא החיצנמה
ם יתורישה ךיא רוביצל ריהביש הרבסה־עסמב ונלש םינותעה וחתפיש ןידה ןמ
ת ונוטלשה .ןקתל שי המו ,םהב שמתשהל ךיא ,םילעופ ונלש םייאופרהו םיילאיצוסה
ב גא ,םיסוניכ סנכל םיכירצ—׳וכו םיילכלכה ,םייתדה ,םייטפשמה ,םייאופרה—ונלש
־ אטימהו תוירסומה תויעבב ןייעל ,םיליגר םיחרזא לש רשפאה לככ הבחר תופתתשה
ת ורומתב תוגהלו ,השדח היגולונכט ידי-לע םייחה תכראהב תוכורכה תויזיפ
ם ינקזה וכיראיש ךכל אל גואדל המגמ ךותמ ונלש םיכרעה־תכרעמב תובייחתמה
ו כראי אל םג ולו ,םניה םייחב דוע לכש אלא תיסחי וא הרומג החנזה ךותב םימי

.שונא־תליהק לש קלח ,ויהיו ,םמצע ושוחי ,ךכ־לכ םהייח

(ףוס)
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