
םירפסו 58

סוישסולאס
ל ש תוירוטסיהה ויתוריציב ,ןהב שי המ
י אדכש ,ונידיל ועיגהו ורמתשנש סויטסולאס
מויה לש תוינידמה תויעבב דורטה ארוקל ול
ואמה יטרפב הקווד ןינע ול ןיאו רעוסה םוי

ה מוד ?ןב ןויעל תונפתהל ,םיראותמה תוער
, הברה :איה תחאהו הטושפה הבושתה יכ
.דאמ הברה וליפאו
אלקה היפרגוירוטסיהה לש התויחצנו■ התלודג
ה לשמ הפשב תרבדמ איהש ךכב ןה תיס
ה פשב תאז םעו ,הל תודחוימ תויעב לאו

וקת תויעב לאו■ ונילא םג תורורב תרבודה
ל שמימ-תטיש לש התטומת .היתומדוקו ונתפ
תה ;החוכ אישב ,םימי-תקיתע תיאקילבופר
; המצע-בר יטילופ ףוג לש ותודחא תוררופ
; תוריחה לש התלימקו םיצירע לש םתיילע
; תורוגש תויטילופ תומסיס לש תעדה-תבינג
ן יב קבאמ ;הגיהנמה תיליעה לש התונוונתה
ד רובוט לעו. ןוטלשה לע םישיא ןיבו תובכש
- סולאס תריצי לש הנכת םה הלא לכ—האנהה
ם יירוטסיה םירוביח הברה לש םג ומכ סויט
.םירחא
רדומה היפרגוירוטסיהה יכרב לע ןומאש ימ
ה ימומל סויטסולאס לש וירבסהב אצמי תינ

, תופולג ,הברה תוכריפ ונמז-תב הנידמה לש
ורה היפרגוירוטסיהה םלוא ;תומימת ףאו

- יסה הלוצאה—הישוע ידיב תבתכנה וז ,תימ
א ובמב יקסבושריו .ח ׳םורפ ירבדכ—תירוטנ

ה יצטניירוא תלעב איה ,םירפסל םידקהש
. תיגולויצוס וא תילכלכ אלו תיטילופו תיתא
כלכו םייתרבח םיניינע םיראותמ ךכיפל"
, תינידמו■ תירסומ היצאוטיס לש קלחכ םייל
ן בומכ רשפא .ןמצע ינפב תויעבכ אל לבא
ם יגשומב הכלהכ ריבסהל ןתינ םא תושקהל
ת ורומת תפוקת לש היתויעב תא םייתא
ל ש הפוקת ,םייתרבחו םיינידמ םיעוזעזו

...הלודג תילכלכו תיתרבח ,תינידמ תוחיתמ

ת מחלמ ,אניליטאק תמחלמ :סויטסולאס *
: תימורמ ;םימיה-ירבדמ םיעטק ,אתרוגוי

עה ;יקסב/שריו .ח :אובמ ;יקצרובד הרש
, םילשורי ,קילאיב דסומ ;ןמצש .י :תור
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ת יטילופ הירוטסיה לכ-םדוק התיה וימיב
. ..תימורה■ היפרגוירוטסיהה לש היצטניירואהו

."תיתא היצטניירוא איה
א יה םויטסולאס לש תירוטסיהה הדימה־תמא
, חורדוע ,ץרמ■ לש שפנ-תולעמ :"סוטריו״ה
י דיל תואבה ,ןורשכו■ הדיקש ,תלוכי ,דובכ
ה דימ-תמאב .תיאבצו תינידמ תוליעפב יוטיב
, תוינכתו םישיא ,תוערואמ דדומו ןד אוה וז
ופרה לש התולסחתהל תירקיעה הביסה תאו

ת ינחורה התוכיא ןדבאב אצומ. אוה הקילב
י כרע תרמהבו תיאמורה הלוצאה לש הנשיה
ת פידר ,ןוטלש-תוואת לש הלאב 7סוטריו״ה
ת ומילאה ,תותיחשה יכרדב דובכהו. תורתומה
, קדצבו למעב הנידמה התגששמ ךא" .עשפהו

ו רבדוהו םילודג םיכלמ המחלמב וענכוהשמ
תפנו ...וגאתרק שרושמ הרקענשמ ...עורזב
ף נאתמ לזמה לחה ,תושביהו םימיה לכ וח
ו דמע הלקנ-לע רשא םישגא .לכב ערופו

ם הל ויה ,הרצבו האלתב ,הנכסב ,למעב
, תורחא תוביסנב םייוצרה ,רשועהו יאנפה
ת וואת הליחת הרבג ךכ ;הווהלו הסמעמל
ו יה ולאו ,ןוטלשה תוואת ןכמ־דחאל ,ןוממה
ע צבה תפידר ירהש ;ןלוכ תוערה לכל תובאכ
־ תודימה ראשו רשויה ,הנומאה תא התחיש
זכא ,תוריהי הדמיל הלא לכ תחת ;תובוט
ח קימב לכה תמישו םילאב לוזליז ,תויר
ם יבר םישנא הצליא הלודגה תפידר .רכממו
, םיווש םבלו םהיפ ןיאש ,בזכ־ישנאל ךפהיל
י פ-לע אלא ןפוגל אל הביאו■ תודידי םיגדה
ם ינפ-יבוט תויהל םישקבמו ,םמצע תבוט
ה לא םימומ ולדג הליחת .בל-יבוט תויהלמ
. שנוע םהילע לטוה ףא םימעפו ,טעמ־טעמ
ה תנתשנ ,הפיגמכ עגנה השפשמ ,ןכ-ירחא
י רזכא ךפה םילשמימב בוטהו קדוצהו ריעה
ת יצמת יהוז .(י ,"אניליטאק") "אושנמ השקו

ע יגמה חוכה לע םויטסולאס לש ותפקשה
ת יליעה לש התונוונתה :תינידמה הירוטסיהב
תה איה-איה הררשהו עפשה לומ הגיהנמה
י רהש ;תמייקה ןוטלשה תרוצ לש התונוונ
ת עבוקש איה תיליעה ןמז לכבו םוקמ לכב
, הרסומ ,היקוח ,הנידמה לש התומד תא
ר שייה הכילומ וז תונוונתה .הידעיו. הדוכיל
, עשפהו תותיחשה לא ,םירדסה רועריע לא
.תוצירעה לשמימו תוריחה ןדבא לאו
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ן ושארה. אוה (ס״הנפל 35—86) סויטסולאס
ה ריצי—תירוטסיהה היפרגונומה ירבחמל
ת ומד וא ,ךרע-בר דחא ערואמ׳ הניערגש
, ערל וא בוטל ,הלעמו המכשמ תטלובש תחא
ה ז רחא הז םיאבו םיפדורה תוערואמהשכ
ם ה תרגסמ קר אלא הל רקיע םניא םרשקהו
ת א םיטמה ,םיניב-יקרפו תומדקה םתואל
ם יגיצמו וכלהמ ףטשמ םעפב־םעפ רופיסה
חמה לש ,םילואשה וא םיירוקמה ,ויגיגה תא
י תש דבלמ .םחקלו םתביס ,תוערואמה לע ,רב
ר פסמ־םיעטק ונידיב ורמתשנ תויפרגונומה
יינעב ,רסיק לא םיבתכמ דמצו םימייה-ירבדמ׳
, םינוקית תועצה םע ,םיילאוטקא הנידמ ינ

ומה .קפסב תלטומ םהלש תויטנתואה תדימש
דק ,"אגיליטאק תמחלמ׳" ,הנושארה היפרגונ
חרתה יכ ףא ,"אתרוגוי תמחלמ" ,הינשל המ
ו רשקל םדוק םינש-לבוי הנורחאה וז הש
ר חאל יכ הארנ .אניליטאק לש םסרופמה
חמ לש תוסרומב המויאה תא רשקב הליגש
ם ייוארה ןמ." אוהש רשק ,הקילבופרה תל
" הנכסבו עשפב ושודיח לשב ןורכיזל רתויב
ר וזחל סויטסולאס שקיב ,(ד ,"אניליטאק")
 ןיא .הישרש רחא טוריפ־רתיב תוקחתהלו
ת א ורואיתב הרוש המזגהה תדימ יכ קפס
ורה ירהש ,אמורל התנכסו המחלמה יישק
 תונכסו הלאמ םישק םינמז ורבעו וחלצ םיאמ
א לא .הידימונ לש התודרמתהמ תולודג

 דרמתמה תוסחהךב דגנ המחלמה ךלהמבש
והו קימעמה ערקה הנושארל עלגתנ ףוצחהו
, תאשנתמהו הרוגסה היכרגילואה ןיב ךל
- דמעמו ,םעה־יטושפ ,"םישדחה םישנא״ה
ם עפב ."םישרפ״ה לש תשעתמה םייניבה
ל ש היכרגילואה תלצנמ׳ ,ותעדל ,הנושארה
ת ונורטפהו תוסחה ירשק תא "סטיליבוג״ה
צעה םע דחיש םירשק ,תוסח-יכלמ לע הלש
וט דגנכ ,הירפמיאה קבד םה תיאבצה המ
ת וגלפמ גהנמ" .הלוכ הקילבופרה לש התב
ם ק ,וב םיכורכה ערה יכרד לכ לע ,תועיסו.

ם ולשה ללגב ןכל־םדוק תוטעומ םינש אמורב
 וגאתרק ןברוח יגפל ירהש ...םירבדה תעפשו
ה נידמה תא יאמורה טאנסהו םעה ולכליכ
 ןיב ביר היה אלו׳ תוניתמבו הוולשב וידחי

 תמיאמ .הררשה לע וא תראפתה לע םיחרזאה
ךא .בוטה יכרדמ ריעה הקחר אל ביואה

* ירפ ואב ןהילאמ ,תובבלהמ הז דחפ דסשמ
ת ועיס יתשל לכה וגלפתנ ךכו ...תוריהיו תוצ
, "אתרוגוי") "םירזגל הערקנ ךוותב הנידמהו

ה יתובקעב אבש המו אתרוגוי תמחלמ .(אמ
" ולשכ ;האצות לש יוליג אלא הביס םניא
ת ורשפאהו ,ץוחמ׳ סטיליבונה לש היתונ
צע אתרוגוי תודעכ ,אמורב רבד לכ תונקל
ושארה םעפב תיבמ הדמעמ תא ורעריע ,ומ
 ןיב הכוראה תקולחמה הבשיתה זאמ• הנ

ם ע דחי ,םישרפה ;םיאבלפהו םיקירטפה
ו מוה״ה תאלעהב וכמת ,ולש םינובירטהו םעה
א בצה תא רצי זלה .הררשל ,סויראמ ,"םובונ

י טילופ רישכמ׳ שמשל דיתעה ,שדחה יאמורה
ז אמו ,חלוס ,והרחתמ ידיב עירכמו רידא
ת ולשלתשהב יזכרמה דיקפתה תא אלימ
.תוערואמה
ת נש ,ם״הגפל 63 תנשב ,אניליטאק רשק
א לא היה אל ,ורקיק .ט .מ לש טלוסנוקה
- לבוי לש תנאוסה הירוטסיהב הרצק הדוזיפא
ו ל אב ומוסריפ .הקילבופרל ןורחאה םינשה
שנש םיירוטסיהה םיכמסימה תוכזב רתוי

ילופ םיבירי לש םטע ירפ ,ויתודוא-לע ורמת
־ םרגנומהו אניליטאק דגנ ורקיק ימואנ : םייט
ת א אלממ ורקיק ןיא הב ,םויטסולאס לש הי

ר וטניס ,אניליטאק .רקיע-לכ יזכרמה דיקפתה
, טלוסנוקל תוריחבב תודחא םימעפ לשכנש
ש שורתהו ,"רג״ה ורקיק ינפמ ףגינ ףא םעפו
ם ויפמופ לש ותוהש תא לצנל שקיב ,ךכ בקע
לשה תא סופתלו סטאדירתימ דגנ המחלמב
ה לוצינ ךות ,תטלשה סטיליבונה ידימ׳ ןוט
ש ומישו םירישעו׳ םיינע ןיב האנשה לש
ה פרגו הביהלהש ,תינסרהו תמייאמ המסיסב
— תונושה םעה־תובכישמ םיכמות הירחא
לכ תובוח-תטימש ,"יאבונ ילובט״ה תמסיס
ינ) תויצפירקסורפל החטבה םע דחי ,תיל
ח ילצה ורקיק .םירישעה לש (תומרחהו םייוד
ותל הכז ,אגיליטאק לש ויתומיזמ תא לכסל
צע האר וימי ףוס דעו ,"תדלומה יבא" רא
ו מצע אניליטאק .הקילבופרה לש העישומ ומ
ה פוג ריעב םירשוקה וירבחו ,ברקב לפנ
.גרוהל ואצוה
ל כב יקב וניאש ,הרושה ןמ ארוקה לש וניינע
- םדוק אוה ,הינמכמו תיאמורה הירוטסיהה יזר
-ופה התפקשהבו וינפל תחנומה הריציב לכ
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 םיטוב תובורק םיתעל ירהש !תיתאה-תיטיל
 רצות םניא םיירוטסיה םיכילהת יכ חוכשל
לב ןהיפנעל תויתרבחו• תוילכלכ תוכרעמ לש
 םילבוקמ תונויערו םיכרע לש ףא אלא דב
 רשאמ רתוי אמורב ןוכנ רבדהו ,םיפתושמו

 -רוטסיהה הפקשהב וניינע .תורחא תופוקתב
 המצעלשכ תניינעמ השרפ יכ ףא ,תיפרסוי

 השרפ ,ןוירוטסיהה לש וייח תשרפ איה
 הילכנב ברועמ היהש הנידמישיא לש תרזוח
 ךותמ יאדוו וחרכ־לעב ,שרופה ,התולוונו

 ןמ ,תוצע-דבואו בזכואמו שאוימ ,תורירמ
 רבעה לע בותכל הנופו השעמבש תוליעפה
 ימיב בתוכ !בטיה וריכהש ,יחהו בורקה
 ,רסיק ישרוי לש ינשה טאריוומוירטה טולש
 םיחלוס ויה אלש רבתסמ רשא ,ויאונש
 ורבעמ לע תולצנתהל קקזנ אוהו ,םהיביואל
 תא הלעמ אוהש ךות ,הביתכה לא שעמה ןמ
 טעמכ הווש הגרדל הירוטסיהה תביתכ
צעלשכ תפלאמו תניינעמ השרפו !התיישעל
 םינשרפה ןיב תקולחמה תשרפ איה המ
 תנבהל םיבושחה םירבדה םה םיטעמ" רשאכ
 שיש התכרעהלו םויטסולאס לש ותריצי
ינמ רבדב תקולחמ^-״ונימיב המכסה• םהילע
 חופיק ,תונווכמה תוטמשהה ,הביתכה יע
חמה לש ויתואנשו ויזמר ,תיתדבועה תמאה
 ויתוחנהו ותוירוקמ ,ונונגס תולוגס ,רב
 תא תומאות ןה דימת אלש ,תוירוטסיהה
.תואיצמה
סיה הניא סויטסולאס לש הירוטסיהה םלוא
 תנווכמ הביתכ אלא ,"תיביטקייבוא" הירוט
 ,רסומ ףיטהל ,דוסי-תוחגה חיכוהל ,תיתילכתו
 רשאמ רתוי אוה בושח הזבו ,חקל איצוהל
 .ךרע־תבר תירוטסיה היצמרופניאל רוקמכ
 ןוירוטסיה !ןורתפ עיצמ וניא סויטסולאס
 אל יכ עדויו ריכמה ,ימיספ ןוירוטסיהו ,אוה
 יגש .האישב רבכ התויהב הלחמ• אפרל ןכתיי

 םה קרש ,ריכה רשא םילוגדה םישנאה
יק ,תיתרוסמה "סוטריו״ה תולוגסב םיננוחמ
 חצרנ ןושארה :םמלועל וכלה ,וטאקו רס
 !וישרוי לא ןומהה בל תא ךשומה לאל היהו

 -ילבופרה לש םשודקל היהו דבאתה ינשה
 לע חוכיווב ,הלא ינש ןיב תומיעה .םיאק
 האיש קפס ילב אוה ,טניסב םירשוקה לרוג
הספש ףא רשפא ."אניליטאק תמחלמ" לש

 םלוא ,תונורחאה םינשה לש רסיקל ותדהא
 םיצור םניא הירפמיאהו םעה יכ אוה עדוי

 .תוביציו רדסב אלא וילע תצרענה תוריחב
 ימכו ,הווהה ןוקיתל הפורת עיצהל ודיב ןיא
 .םירבדה תוביס רחא אוה שקבמ■ רבעב וייחש
 לילכ ונוימדב הארנ רבעהש אופא אוה יעבט
 היה אלש יפכ ,תולעמה-רהוטו תומלשה
 ,תודמעמ■ ןיב םיכוסכיס יכ עדוי אוה .םלועמ
 דע םלוא !דימת אמורב ויה םישיאו תותיכ
 ומויא השאר■ לעמ יולת 146-ב וגתראק ןברוח
 רמשו רציש אוה הז םויאו ,ץוחבמ ביוא לש
 ,"הידרוקגוק״ה תא ,תימינפה תודחאה תא
 םיטעמה לש "סאטינגיד״ה ןיב ןוזיא איהש
 -אס םיזגמ ןאכ םג .םיברה לש "סארביל״הו
 הארנ הווהה ךא ,העוט ףאו ,הברהב םויטסול
 ללטצמ רבעהש דע עויזמיו םויא הכ ויניעב
.םידמגתמ וימיגפו

וטסיהה תורפסב ,תרזוח האירקו ,האירק לכ
 המכ דע בוש הריכזמ׳ תיסאלקה היפרגויר
 תורודה לש תיפרגוירוטסיהה הביתכה הדביא
 רואיתה תויח לש תיחולחלה תא םינורחאה
 לע תרזוח הירוטסיהה ןיא יכ ףאו .ןונגסהו

 תרחא החור ירה ,דימת תרחא התפשו המצע
 םירבדה םיארנ םינש יפלא קחרמב םג !איה
 םירכומ ,םיבורק סויטסולאס בתוכ םהילעש
.םינבומו

 -יטאק תמחלמ״ל עיפוהש לקולק םוגרת דגנכ
 ,(יחטש אובמ ףוריצב) הרבעש הנשב "אניל
 תומלשל יקצרובד הרש לש המוגרת הלעתמ
 םידקהש אובמה וליאו !תולילצו קויד לש
מת אובמל תפומ• אוה יקסבושריו .ח ׳םורפ
 ףיקמ תאז םאו ,וינע ,םייגיע-ריאמ• ,יתיצ
 אלש לוכי וניא הירוטסיהה בבוח .קימעמיו

 וינפל איבהש לע "קילאיב דסומ״> תודוהל
 תיפרגוירוטסיהה תורפסה ינמכממ ףסונ רפס
.האנ שובלב ,תיסאלקה

.א .כ .נ

ןוטלשה םעט
וטה ה׳זאטרופירה ןיבש םוחתב אצמנ רפסה
 ןאכל םיבר םינמיס וב שיו ,תורפסל הב
-ושפני ,לבוקמה ןבומב ןמור אוה ןיא .ןאכלו
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