
הידוגינו םינווכהה־תרבח :ןורבע זעוב
 הנוכמה הכותב ףנע ותוא דחוימבו ,"םינומהה־תוברת" לש הנכרצ ,"ןומהה־שיא"
 ,רטילורפ תויהל יושע אוה .והשלכ יתרבח דמעמ םע ההז וניא ,"רודיבה תיישעת"
 ונתרדגה יבגל עבוקה הדימה־הנק .ןוילעה־ינוניבה דמעמה וא ינוניבה דמעמה ןב
 ,יתימאה ונוצרל ,תיתימאה ותושיל ותורכנתה ,יללכה םלועה ינפמ ותורגתסה אוה
 *תחו ,תואיצמה תשרב ימעפדחה ומוקיממ םיעבונה םירבדה לכ ,תויתימאה ויתויטנל
תהל הכילומה תוסנכתה ,תוינטשפו תוללכומ תופולג לש בזוכ םלוע ךותב ותוסנכ
יאה ,רבד לש ותימאל .תימתס תוישיאל התכיפהו ותוישיא לש תמדקתמה התוררופ
 תודמעמב רתוי הברה תורדגומ־יאב תרדגומו תטלוב תויהל היושע תינומהה תויש
 הלכשהב םיכוז הלא תודמעמש יפל ,םירחאב רשאמ םיטילשהו םידימאה םייתרבחה
 תיתונמאה ,תיטילופה הלועפה ףקיה אולמ םעו תיתוברתה תרוסמה םע םתוא תתמעמה
 ,תיתריחב תועמשמ הלא ינפמ םתורגתסהל שי ךכיפל •םתרבח לש תיעדמהו
 תונורתיב הכז אלש ,םיטלשנה תודמעמה ןמ םדא לש ותורגתסה רשאמ רתוי תבקונ
.הלא
 תחא תכפוה תופייעה .ףייע אוה ."רודיב״ל קוקז "םינומהה־תוברת" לש הנכרצ
 דאמב הלקה וזש הדבועה ףרח ,תיגולונכטה היצזיליביצה לש תוקהבומה תונמסתה
 תופייעה .הרבחה ינב לש םבור תדובעב םעפ ךורכ היהש תינפוגה תוצמאתהה לטנ תא
 .הלתמא םג איהו—היתוביס לע טוריפ־רתיב דומענ םירבדה ךשמהבו—תיתימא איה
 וא תמא־לש־תונמא תוריצי ינפמ ןומהה־שיא לש תורגתסההו הדילסה תבוגת תא
 ץמאתמ ינא" :תופייעב ץרתמ אוה םתניתנ עגרב םיטלקנ םניאש םיבכרומ תונויער
 שקבלו רדבתהל אצוי ינאשכ בושחלו ץמאתהל ינממ שורדל ןיאו ,םויה לכ השק דבועו

 -בורב ,הללכ אל םויה ךשמב ותדובע ירה .ומצעלשכ רזומ ןועיט הז ."ברעב עוגרמ
 הלאש ךכל החכוה לכ ןיאו—תובכרומ תוילאוטקלטניא תויעב ,םירקמה לש םבור
ובעש ,םילאוטקלטניאה :אוה ךופהנ .רודיבה ינכרצ הקווד םה ולאכ תויעבב םיקסועה
 טפשמה םלוא .הרית וניא ץוריתה ,רמולכ .תונמאה יבבוח םה םה ,חומ־תדובע םתד
 ענמיהל תעדומו תינושאר השירד יהוז :רורב יביטיזופ ןכות ליכמ ונאבהש ינוימדה
יבסו עגור םירשפאמה ,םייתרגישו םיעודי םירבד םע קר עגמב אובל ,תובכרומ לכמ
 ינטשפה תא קר טולקל ןכומ הלא םירבד עימשמה שיאה .ליעפ ינחור ץמאמ אל ,תול
.ןיבהל ה צ ו ר אוה ןיא .רגתסה ןהיניבש תופולגה תינבתב יונבש המ תא וא ,רתויב
 ,ץמאתמו לעופ אוה הדובעה־םוי ךשמב :ותנעטבש תרחא הדוקנל ונבל םישנ הבה
מאתהה ביט ,אופיא ,והמ .וירחאל "תואיצמה ןמ החירב״לו הגופהל אוה יאכז ךכיפלו
י תוליבסו ןורויע לש הז לומגתב ותוא הכזמה תוצ
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 ומצעל דבאש םדאה אוה לאטיפאקה יכ הדבועל יביטקייבוסה יוטיבה אוה לעופה’
 םדאה איה הדובעה יכ דכל יביטקייבואה יוטיבה אוה לאטיפאקה וליאו ,ןיטולחל

 ויתולוגס תומייקתמ לעופ רותבו ,אדירג לעופ רותב םייק םדאה ...ומצעל דבאש
 סקראמ חסנמ ךכ 1."ול ר ז אוהש לאטיפאקה ןעמל תומייק ןהש הדימב קר תוישונאה
 סקראמ דמוע ןאכש דועב םלוא .הדובעה־יסחי םוחתב ינאילגהה רוכינה לש ויוטיב תא
 .תיתרבחה הלועפה ימוחת לכב םייק הז רוכינש לבוקמ םויכ ירה ,דבלב לעופה לע
 םינד ,תויתטישו תוקמע לש תונוש תומרבו תונוש אצומ־תודוקנמ ,תונוש תורוצב
, להנימה־שיא 6.ןמזיר דיודו ־טייו .ה .ו 4,טגרא הנח 3,לילא ק׳ז 2,המקרמ וז העפותב
 ,לעופה ןמ תוחפ־אל תישונאה םתוהממ םירכונמ טסילאטיפאקה ףאו ינכטה החמומה
 יהוז .רוצייה ךילהתב םתופתתשה חוכמ אלא םמצע יניעב םויק םהל ןיאש ךותמ
 ־תמו הלדגש לככו .הדובעה לש תטשפומה ,תילנויצארה התקולחמ הרישיה האצותה
 תוהדזהמ ,יתרבחה גרדימב ודמעמל בל םיש ילב ,טרפה קחרתמ ךכ וז הקולח תטרפ
 ט ו ל ש ל ו הז ךילהת עובקל ותלכי תכלוהו־הנטק הדימ התואבו ;ולוכ ךילהתה םע
 לש ודוקפית תורוצמ תחא ותלועפ תכפוה ותוא תתרשמ הקינכטה היהתש תחת .וב

.ינכטה ןורקעה
 תורבח ילהנמב ףא אלא ,םייאמדקא תוברל ,םיריכש םידבועב קר אל םירומא םירבדה
 םילודגה םינוגראה ןמ דחא לכ לש הלועפה־תכרעמ .םייאמצע םיקסע ילעבו תולודג
 יפכ ,רתויב םיימיטניאה םהייחל דע ,הילהנמ לע התעמשמ תא הפוכ םויכ םימייקה
 אוצמל שקבמה ,ןתפאשהו ריעצה להנמה .״The Organization Man״^ טייו ראתמש
 .ןוגראה תושירדל םאתהב ותשא תא ףא רחוב ,ןוגראה םלוסב ונממ םיהובגה יניעב ןח
חמ םדאש לככ :ךפיהלו .ונוגראב שרדנה ןקתל המיאתהל ותוישיא תא ״ץהגמ״ אוה
 רושק אוה ךכ (היצרופרוק) דיגאת לש יגרדימה םלוסב רתוי הכומנ הגרדב קיז
 תושעל להנמה ןמ רתוי אוה ישפח ךכו ונממ תושרדנה הדובעה־תועשב קר הדובעל

.םייטרפה וייחב ויניעב בוטכ
 ימוחת לכ .ת י מ ו נ ו ט ו א תכרעמ ונימיב התשענ הקינכטהש איה לילא לש ותנעט
 תולעופ םימוחתה לכב תוררושה תוקינכטהו ,ימאנידה ינכטה ךילהתב םיעלבנ םייחה
כטה תומדקתההו היצרגטניאה ,תוליעיה .תוידדה היצרגטניאו תובלתשה לש ןוויכב
 תאו הרבחה תא תבצעמ הקינכטה .טקייבוס ,אופא ,ןה .ןמצעל תורטמ ןה תוינ
.היאשומ ,אופא ,םיכפוה םה .היכרצל םאתהב הכותבש םיטרפה לכ
 ואיבהל ,ותדובע לש תללוכה הרטמה תא דבועל ריבסהל םיצמאמה יכ םיעטמ לילא
 ןורתפ תניחבב םניא ,ריעזה וקלח תא אלממ אוה וב ךילהתה לולכמ תנבה ידיל
בוסכ דבועה לש תויטננאמיאה ויתורטמב ךילהתה בוליש :רמולכ—רוכינה תייעבל

 ותרטמ דבועה ןיא ירהש .ךילהתל דבועה לש טלחומה ודובעישל יעצמא אלא—טקיי
 םדאש הדבועה אל :רמולכ .להנמ אוה םא םג ,תיפוסה ותביס אוה ןיא ,ךילהתה לש

 ןיאש הז אוה עבוקה םרוגה ;תעבוקה איה יללכה הדובעה ךילהתמ ריעז עטקב קסעומ
 אוהש עדוי לייח לכ םג .םיפיקעב אל ףא ,ותרטמ לאכ דבועה לא ןווכמ ולוכ ךילהתה
םע "תיגולואידיא״ה ותוהדזה םלוא ,תיברקה הלועפה ןמ דבלב ריעז קלחב אשונ
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 וייח תא בירקהל ןכומ היהיו הנולת אלל ודיקפת תא אלמיש ול תמרוג ברקה תרטמ
 ,וב אלממ טרפהש דיקפתה לש ותובישח תעידיו ,ךילהתה תעידי .הרטמה ןעמל
 םע ההוזמ ךילהתה תילכת ןיא דוע לכ ,ותא ותוהדזהל תוקיפסמ תובורע ןניא ןיידע
.טרפה לש ותילכת
 ־דבע״כ—דבלב גרובכ לועפל דבועה לע לטינ וב ,ןשיה גוסה ןמ הדובעה־רטשמ
עמב דבועה לש ותקופת הדורי .לשוכ אצמנ—תיטסיסקראמה הרדגהה יפל ,"רכשב
 ,ענ־טרס לש ויעטק־יעטקל קרופמה ילנויצאר רוציי ךילהתב ,ול השידאו תניוע תכר
 ורצונ ךכיפל .ושומיש םותב וכילשהלו ולצנל ןתינש הדובע־ילכ שמ#מ אוה וב לעפמב
 ןתילכתש ,םייתישעת שונא־יסחיו תיתיישעת היגולוכיספ לש תושידחה תוקינכטה
 לפטל וילע לבקמ לעפמה .לעפמה םע דבועה לש אלמה יביטקייבוסה ובוליש
 ־תונרק תועצמאב ודיתעו ונוחטבל גאוד אוה ,דבועה לש תויתרבחהו תוישיאה תויעבב
 ידי־לע רוצייה ךילהת םע תיביטקייבוסה ותוהדזה תא םייגמ אוהו ,םייוציפו־היסנפ
 קרו־ךא אלא ,דבועה םשל השענ וניא הז לכ םלוא .רכו םיחוור־תקולח ,ץמאמ־יקנעמ
 לעפמה קיסעמש םיצעויה־םיגולוכיספה לש םדיקפת ןיא .יגולונכטה ךילהתה תלעותל
 תא חיטבהל םא יכ תימינפה םתואמצע תלדגהו םידבועה לש םתוישיא חותיפב עייסל
.וכותבש ישונאה ביכרה תניחבמ רוצייה ךילהת לש קלחה ודוקפית
 ־דחה תויביטקייבוסה ויתוילכתל תנווכמ הניאש ,השדח תוישיא דבועל םיארוב ךכ
 תוישיא רמולכ ,הז ךילהת עצבתמ הב הרבחהו ינכטה ךילהתה תועיבתל אלא תוימעפ
 ךילהתה רתוח וילאש לאידיא םשל תישענ הניא וז תוהדזה .ךילהתה םע ההדזמה
 תשרדנה תוהדזהה :רמולכ .ומצע תרטמ אוה .י מ ו נ ו ט ו א אוה הז ךילהת ןכש ,ינכטה
 .יתומכ הדימ־הנק םע אלא ,תללכומ םאו תיטרפ םא ,יהשלכ תישונא הרטמ םע הניא
ונ ךכ ."םדא לש ו י ו ו ש המ" הלאשה העיפומ "םדא לש ו כ ר ע המ" הלאשה תחת
 תיעדמ תויביטקייבואל תנעוטה ,(adjustment) ״תולגתסה״ה לש היגולוכיספה תרצ
 קפואב "הרבחה" תא תלבקמו תולפטכ תויכרעה תוסיפתה תא תלטבמ איהש םושמ
חומ םיכרע אלו—תויתרבחה תוגהנתההו תושיגה לש טלחומה הדימה־הנקכו טלחומה
 היצרגטניא התילכתש היגולוכיספ ,אופא ,יהוז .תיתרבחה תרגסמה ןמ םיגרוחה םיטל
 ׳ימעפדחה ,טלחומה ודמעמ תא וז השיג תללוש ךכש ןויכמ .הרבחה לש תירטילאטוט
 ־ימגד לש דוחיי־ילוטנ םיקתעכ םיטקייבוסה לכ תא תספותו ,ישחומה טקייבוסה לש
 ־חישה ךילהתב "םישוביש" אלא ןניא םהיתויעבו ידדה ףוליחל םינתינה ,םיליבס דוסי
 'ינבל אורבל וז היגולוכיספ תרמואש השדחה תוישיאה .םהלש (היצזילאיצוס) רוב
 ׳תוימונוטואה ויתוילכת םע תיהוזמ הניא ירהש ,טקייבוסל אופא איה הרז הרבחה
 רשא דועב .ומצעל רכונמו ןקורמ ומצע שח אוה ,התוטלתשה םע ,ךכיפל .תוימעפדחה
 וילע הליטמש דוקפיתל ,ותדובעל תדגונמ ותואמצע יכ שח ןשיה הדובעה־רטשמב
 שדחה רטשמב ירה ,ותוישיא תא אצמ וז תוממוקתהבו םדגנ םמוקתה ךכיפלו ,הרבחה
 ׳ול הצוחמ תושממ ול ןיא .יתרבחה ךילהתב אוה בלושמ ולוכ־לכ .וז תוממוקתה הלטב
 'ימב־דיחיה ומוקיממ תעבונה ,ולש תיתרבח־ץוחה אצומה־תדוקנ הלטוב ירהש
תשוחת ןדבא איה הז בצמ לש תיחרכהה הדלותה .וכותב תושממ ול ןיא םג ךכיפל !ונ
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 .תימתסכ ,תיביטקייבוס ,תשחומ איהו—תימתס תישענ תוישיאה .תימצעה־תוהזה
 אצמיהל תורשפא לכ ללושה ,הז ילאטוט היצרגטניא־דילהת תדילי איהש תוישיאה
 ־דח תוישיא״כ הזוקרמ ידי־לע תרדגומה איה־איה ,"הלילשה תא ללושה" ,ול זוחמ
.תונקסמ ןתואל הזוקרמו לילא םיעיגמ תונוש אצומ־תודוקנמ ."תידממ
 תונתשהב םג תרכינ תינרדומה הרבחב טרפה לש תיתוהמה תוליבסב תרבוגה הרכהה
 ־תונש לש תערכמה תועמשמה תא השיגדהב ,לשמל ,הזילאנאדכיספה .השינעה יגשומ
 םוחת לע הלח ונתרכה יכ העבקבו ,תוגהנתההו תוישיאה בוציעב תונושארה םייחה
 ונתוישיא יכ ןועטל תורשפאה תא הרצי ,עדומתתה תומוהת תמועל דאמ לבגומ ישפנ
 ־ילאנארכיספה היפאריתה לש התרטמ יכ ףא) תינתומו הליבס ,רבד לש ודוסיב ,איה
 תאו ינאה תא הנוכנ ןיבהל תלוכיה ,תורגבה .(הז בצממ ונצלחל ,ןבומכ ,איה תיט
 תונשרפב .קוחר לאידיא איה ,הלא םינותנל םאתהב ילנויצאר חרואב לועפלו הביבסה
 הנעמ םניאש םימרוג ידי“לע תענומכ תישונא הלועפ לכ טעמכ ץרתל רשפא תינוציק
 -דקומ םיבלשב ושבגתהש תויגולוכיספ תורוצת םא יכ ןותנ ישחומ בצמ לע ילנויצאר
 תא ןיבמ וניאש יפל וישעמל יארחא וניא םדא :רמולכ .תוישיאה תוחתפתה לש םימ
.םהמ ענמיהל לוכי וניאו םהיעינמ
 יתרבחה ועקר תדלותכ םהילא עיגה אלא וישעמל דוע יארחא וניא טרפהש רחאמ
 הלועפ וניא בוש עשפה .השינעהו אטחה יגשומל השיגה הנתשמ חרכהב ,יתחפשמהו

 תענמנ־יתלב האצות אוה אלא ,תישפח הריחב ךותמ ,עדומב תטקננה תיתרבח־יטנא
 ןמ לטינ ךכבו ,עשפב המשא הרבחה :רומאל .םייגולוכיספו םייתרבח םיאנת לש
 הילדחמ לשב והשלכ טרפב הרבחה לש המקנ יהירה ז קדצ לש דוסי לכ השינעה
ירצ הטיפשה תאו ,תייופיר תויהל תבייח העישפה לא הנוכנה השיגה .הלש היעשפו
 תירסומה תוירחאה ןורקע לש ותלילש ,השעמל ,יהוז .םייאופר םיגשומ תוחנהל םיכ

.תימונוטואה
יאב הרמוה ,תיביטקייבוסה ,תיתימאה ותוישיאש םדא ותוא אופא אוה ןומהה־שיא
 .ינכטה ךילהתב "קלח״הו םלשה ובוליש תא תרשפאמה ,תיאשומ ,תיתוכאלמ תויש
 ךילהתהש הדבועה חוכמ האב ,םיהז םיקתוע ןומהמ דחא קתועל ,ןומה־שיאל ותכיפה
 לעפי ןכ םא אלא ןכתיי אל תואנה ודוקפית .היצזידרדנאטסל קוקז ינכימה
 תילנויצאר להנתהל לוכי וניא ,לשמל ,רוצייה .(uniformities) תויודיחא לש הדשב
 לועפל םיבייח לכה .ומעטו ורשכ יפכו ותנבה יפל ,ולש בצקה יפל דבוע לכ לעפי םא
 םא םיהז םיטירפ לש ינומה רוציי ןכתיי אל ,ינש דצמו .ןוכתמ ותוא יפל ,בצק ותואב
 לעופ בייחמ יתיישעתה ךילהתהש םשכ .ומעט יפכ ,הנוש הרוחס חוקל לכ שורדי

 ,ימעפדח אוה ישחומ ינא לכש רחאמו .ידרדנאטס ןכרצ בייחמ אוה ךכ ,ידרדנאטס
 המצע לע תרזוחה ,תטשפומ תוישיא המוקמ לע עובקלו וז תוימעפדח לטבל אוה חרכה
 איה םלועה לא התוסחיתהש ךכב יטילאנאה טקייבוסל המודה ,תויפוסניא תורדסב
 םצעמ תאזכ תוישיא .ישחומה ינאל הרזו תבזוכ תוישיא ,רמולכ—תיתומכ חרכהב
 היצרגטניאה יפחד יפ־לע תלעופ איה ןיאש רחאמו .דוחיי־תלוטנ ,תימתס איה התרדגה
יתרבחה טקייבוסה לש ונוצר הב םנפומ תאז תחתו ,הלשמ ןוצר איה הרסח הלש
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 *גטופה תא שממל ידכ .ומצעמ הלוג םדאה .תיגולונכטה הימונוטואה רמולכ ,יתימאה
."ומצע תא אוצמלו שפחל" אוה סונא ולש תיביטקייבוסה היצ
 *וביר לע רתיווש ,עושו לד ,םדא־לכ אוה ןומהה־שיאש הרכה ללכל םיעיגמ ונא ךכ
 תא הב האורו תינכטה הימונוטואה יביתכתל ענכנש ,ולש תויביטקייבוסה לע ,ותונ
 שח הז םדא ןיאש איה לילאו הזוקרמ לש םתנעט .ותייווהו ותוליעפ לש טאמירפה
 ,"תידממ־דח העדות" ללכל עיגמו יגולונכטה ךילהתב ולוכ־לכ עמטומ אוהש ,ותדיבאב
 ,"תרשואמ העדות״ל ,"ידממ־דח רשוא" ללכל עיגמ אוה .דיחיה וקפא אוה ךילהתהו
.הלילשה דממ תלוטנ

 ותעידי ירה ,םירבדה ךשמהב ןודנ הלש תופסונ תוניחבבש ,ונתסיפת יפ־לעש ןבוס
 תורשפא לכ תענומ ,היצזיליביצב יתימאה ובצמ לע רמולכ ,תמאה לע טקייבוסה לש
 תחא הפיפכב חרכהב תורד "תבזוכה העדותה״ו "תמאה תעדות" .תאזכ תימרת לש
 *לע קוספל והשלכ הדימ־הנק עובקל היה רשפא־יא םג ןכ אלולו ,טקייבוס לכ ברקב
 איה ותונוביר לע ןומהה־שיא רותיו לש תיחרכהה האצותה .בזוכ והמו יתימא והמ ויש
 .תילכתו ןכות הרסח ותדובע ףאש ןאכמו ,תילכתו ןכות לכ םירסח וייחש השוחת
 ,ישחומ ינאכ ,אוהש תילכת ,ולש הניאש תילכת תורישל עצבתמ ולש הדובעה־ץמאמ
 וב תכסננה תופייעה .ומצעל ףא—טקייבוס תויהמ לדח אוה ךכ ךותמו ,היבגל אשומ
 ץמאמה תניחבמ ירהש—המצע הדובעה ןמ ,םיבר םירקמב ,תעבונ הניא ותדובע לגרל
 תא תסנוא התויהמ אלא—םעפ־יא התיהשמ הלק םויכ הדובעה ,תוחפל ,יזיפה

.ותוימצע
 ."רודיב״ה וא "םינומהה תוברת" לש יתימאה הביט והמ ןיבהל התע ביטינ ךכיפל
 דממ םע תומיע ידי־לע ינאה לוטיבמ תעבונה תופייעה תגפה הנניא הז לש ותילכת
 * י ג ס םא יכ—התוברתב יתימאה הבצמ םע ,רמולכ—ינאה לא תוישיאה תא ריזחמה
 השענ רבדה .התימאל תיביטקייבוס םויק תורשפא לש תטלחומ המלעהו הר
 רודיבה :רמולכ .תואיצמ־תריתסמ ,תינכימו תינוגדח ,תרחא תבזוכ תוליעפ ידי־לע
 ןמ תומלעתהו טקייבוסה לוטיב לש עבטמ ,דחא עבטמ לש םה םידדצ ינש הדובעהו

סוחמ וייחש הדבועה תא םדאה תעדותמ ריתסהל יעצמא אלא וניא רודיבה .תואיצמה
 םיבצעמו וב םיטילש םה אלא ,םבצעמ וניאו םהב טלוש אוה ןיאש ,תילכתו ןכות םיר
 .ינומה ותויה ,תישאר :רודיבה לש תוינייפאה ויתונוכתמ תודחא ןאכמ .ותוא
 ןמ עונמל ידכ ,תינומה הבוגת יוריג ךות ,ןומהב ליגרב תומייקתמ רודיב תולועפ
 .יתימאה ישחומה ובצמ םע ושיגפהל תמייאמה ,היצקפסורטניאהו תודידבה תא טרפה
 *בוסל טרפה ןיב הציחמ אוה ,םיללכומה םיטרפה יקתע לש יספדהה יובירה ,ןומהה
 —תונשערה ברימב ליגרב תומייקתמ רודיב תולועפ .שערה ,תינש .ולש תויביטקיי
 םה ףא ורציי שערה־ימומה םישוחהש ידכ—תילולימ םאו תינועבצ םא ,תילילצ םא
 הנוכתל תוינוציח ןה ןיידע ולא תונוכת םלוא .יתימאה ינאה ןיבל העדותה ןיב הציחמ
.ףיוזמה שפוחה דממ איהו ,רודיבה לש רתויב תיתוהמ
 ׳התוריחל תפאושו םיימונורטה םיכילהתל הדובעיש לע תעדוי המצעמ־הלוגה תוישיאה
ךילהתה םלוא .הב תמסרכמה תונקירה תשגרהו התקוצמ םעט והז .הזכרמ לא התרזחל
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 אוה ץיח ,המצעל הרזה ,תללכומה תוישיאב םנפומה ,לילבמ ךילהת אוהש ,יתרבחה
 .ימעפדחה ,יתימאה הזכרמ לא עיגהל ידכ .הלש תויביטקייבוסה ןיבל תוישיאה ןיב
 תוחוכה דגנ לועפל תונוכנל ,בר ץמואל תוישיאה הקוקז ,ה ת ו י מ ת ס מ ץלחיהל ידכ
 לדלודמה יאלמ ךותמ היגרנא לש הריבכ העקשהל ,הביבסש םימוצעה םיימונורטהה
.הזכרממ הקוחר התויה ינפמ אליממ רבכ
יאהש השוריפ ,הבצמ לש האלמו תעדומ הנבה ,הזכרממ הקוחר איהש הדבועה תרכה
 .םיימונורטהה םיכילהתה לע תרבגתמ איהש ,היצרגטניא לש בלשב רבכ תאצמנ תויש
 הרכהה .התרדגה םצע ךותמ איה הליעפ הרכהה .תיביסאפ הרכה ןכתית אל ןפש
 םילשת ןעמל ,רמולכ .דחא ךילהת לש םידדצ ינש םה וילע תורבגתההו בצמב האלמה
 לש הילשא הל היהתש חרכה ,המצעמ־תולג לש בצמ םע ,הדובעיש םע טעמב תוישיא
 שממב השענ רבד םוש ןיאש העשב־הב הימונורטהה לע תורבגתה לש הילשא ,שפוח
 ינפב דומעת זאו ,הבצמב ריכתש הילע הריזג תאזכ הילשא ןיאב .תאז תילכת תגשהל
 הניב תצצוחה שפוח לש הפולג הל הצוחנש ןאכמ .םחליהל וא ,ררופתהל :הרירבה
 ןמ תקתונמ התויה םושמ הפולג היהת וז .הדובעיש לש יתדבועה בצמה תרכה ןיבל
 ,דדרמה ךילהתה ןמ קלח השעית תינכימ המצע איהש יפלו .תידובעישה תואיצמה
 ללכב ןכתיתש אוה הז ךילהתב יתוהמ רקיעו .תוישיאה־ררופמ
.תינויצזיליביצה תכרעמה ןמ הרומג תוקתניה
 לעש דועב ,תוירבה יפב "שפוח" ללכ־ךרדב הנוכמה איה־איה תוקתניה לש וז הילשא
 לש "ידממ־דח" םוחת ותואב הנותנ איהו ,"םזיפקסא" ,תונחרב אלא איה ןיא תמאה דצ
.טקייבוסל תילכתב רזו ינוציח רושימ לע םייוצמ וז ןה הז ןה .ימונורטהה ךילהתה
 ,ףיוזמ שפוחו תונחרב לש רתויב תועודיה תורוצה ןמ תודחא רוקסנ םיאבה םידומעב
 ןהו "םינומהל תוברת" וא "רודיב־תוברת״כ רדגומש המ ךותב ליגרב תולולכה ולא ןה
.רומגה ןדוגינ וליפא ןה לוכיבכו ,קוחיר־תילכת ןהמ תוקוחר תוארנה ולא
 תגכ ,ןהילאמ־תורורבו תומימת החירב תורוצ לע רובידה תא ןאכ ביחרהל ונל ןיא
 ־תונובש בלב תויולתה תויטנמור חור־תונחטו אשד־ירכ לש תוקותמ שטיק תונומת
 ־לימו תוכיסנ לע םיידובילוה םיטרס וא !טקשו קרי לכמ תוקוחרה ,תויתיישעת ינוע
.הלאב אצויכו ,םירנוי
 םע תודדומתה לש הילשא ןהינכרצל קינעהל תוסנמ תונחדב לש רתוי תונינא תורוצ
 ,דנוב םמיי׳ג לש ותומד .םהמ המימת החירב לש אלו םיינויצזיליביצה םיכילהתה
 תונמוימבו החלצהב ליעפמ אוהש יד אל .הקינכטב ט ל ו ש ה םדא לש וז איה ,לשמל
כטה תוכרעמה ןמ קומחל חילצמ םג אוהש אלא היגולונכטה יגוס לכ תא תישונא־לע
 ותויה ףא לע .ןסרהלו ודבל ןהילע רבגתהל ,ודגנ תולעפומה תומוצעה תויגולונ

 ,תאז םע .וילע תלטובמ העפשה ןונגנמל תעדונ ,יטירבה יאשחה תורישה ,ןונגנמ חילש
 תויגולונכטה תומצעמה לש ןתורישבו ,קוח־יריפמ דגנ תועצובמ ויתולועפש הדבועה
רעמה דגנ וז תימינפ תודרמתה לע םיפוצה לש המשאה־שגר תא הטיקשמ ,תולודגה
 יואר .תוהדזהו תונמאנ םג םא יכ הדובע קר אל םהמ תועבותה ,תויגולונכטה תוכ
־תה תא םג אטבמ הלא םירפסבו םיטרסב רקי דויצ לש ינוטיסה סרהה יכ דוע ןייצל
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 םירישכמה תסירהו ,ינומה רוציי לש תוברתב דדובה ירמחה אשומה לש וכרע תוסעמ
רוקהו םיפוצה לש םתאנהב בושח קלח תאלממ ודגנ םילעפומה םיינמכחה םיינכטה
 ויה ןכש ,הדילסו תוצלפ ררועמ הזכ םרה היה תירמח הניחבמ תוינע תויוברתב .םיא
.ישונא ץמאמ לש הזכ סרה ינפמ םיעתרנ םיפוצה
 ־רעמה ירוביג לש םתומדכ ,דנוב לש ותומד ירה ,היגולונכטה דגנ הז ימינפ דרמ ףרח
 לכ .דוחיי לכ םירסח םהו אוה .קהבומ ינכט רצומ איה ,ב״ויכו "ןאמרפוס" ,םינוב
 יסחי םג ךכו ,ןה תומוד םישנה לכ .תומוד םלוכ יפלכ תובוגתהו ,םה םימוד םילבנה
 םירזוח םישנא ,םיעוריא ,תומוקמ לש תונתשמ תותיזחל תחתמ .ןהמע ןימהו הבהאה
 ,רוציי*תופולגכ ,תונוכמכ תולעופ תויומדה .המצע היצאוטיס התוא לא בושו בוש ונא
לוה ,הרצקה .יתיישעת רוציי לש טרפימל המודב תודיפצו תועובק הלילע־תוחסונ יפל
 עבוקש יפכ ,תינכטה היצזיליביצה .םינומה־תוברתב ונינמש תונוכתה לכ תא ןה תומ
 האחמה לש םירתומה םיסופדה תא םג אלא הרבחה יסופד תא קר אל תנגראמ ,לילא

.הדגנ דרמהו
 תוקיזמה תורוצה תחא אלא הניא םיינוימד םירוביגב וז תולתיהש רמול ךרוצ ןיא
 תגרוח איה יטילופה השעמה םוחתב העיפוהבש תולתיה—םירוביגב תולתיה לש תוחפ
 ,ןילאטס ,רלטיה לש םהינחלופ ,ןכא .תיתרבח האוש תכפוהו רודיבה םוחתמ ירמגל
 המלגתהש יפכ ,תירודיבה הרואפתה דוסי תא דימת םיליכמ רצאנ וא ןוד־הצ־ואמ
 םלוא .ןיסב "םימודאה תורמשמה" ירבח לש תוכולהתב וא םייצאנה "הגלפמה־ימי״ב
 ־מורה היכילהת לע ינאה לש תשדוחמ תונוביר שוכרל בזוכ ןויסנ םג והז ךכל רבעמ
 תפחוסה םתמירזב עדומב טרפה ףרגנ ןהב ,רבשמ תותעב רקיעב ,הרבחה לש לכ־םיס
 תוכזל יאשומה טרפה יפוסיכ תא זא תאטבמ רוביגב תולתיה .םיירוטסיה םיעוריא לש
 לוכיבכ תדמועה תוישיא םע תוהדזה ידי־לע תוביסמב הטילשו תונוביר לש הילשאב
 !ותחלצהב ףתוש ומצע שח גיהנמה ירחא ךלוהה שיאה .הנוצרל ןתוא הפוכו ןהל לעמ
 תא רשפאמו וקזחמ אוה גיהנמל ותכימת ןתמ ידי־לעש הדבועה ןמ קופיס קיפמ אוה
 לש ותוריחו וחוכמ קלח יכ שח אוהש אצמנ גיהנמה םע ו ת ו ה ד ז ה ךותמו ,ותחלצה
 .וידיסח תוישיאו גיהנמה תוישיא ןיב הרורבה הלדבהה הלטב ןאכ .וילע לצאנ גיהנמה
יאה םע גזמתהל ולכויש ידכ תיאשומה םתוישיאמ תוררחתשהל םיפאוש וידיסח
 יביטקייבוא יתרבח הנבמ לכ ,עוצימ לכ לטבל שי ךכ םשל .תישפחהו תטלשה תויש
 לולעה רבד לכ ,תוישיא־לא תומרונ לש ןרואל תימצע־תרוקבו יוהיז ,הדרפה הפוכה
פומ יצוביק טקייבוס םע הנניא תוהדזהה .גיהנמה ןיבל םיגהנומה ןיב ץיחכ דומעל
 טילשה לש ותורמ תלבקב הכורכה ,תנגרואמ הרבח לכב תיחרכה איהש תוהדזה—טש
 ףוג םע הנניא תוהדזהה :רמולכ .ט ר פ םע אלא—הרמהל ןתינהו הקוחה ידי־לע עבקנה
 ןמ דבוכה־זכרמ תקתעה ידי־לע האב איה אלא ןירוח־ןב רבח אוה טרפה ובי יללכ
בח הנמא ,אופא ,ןאכ ןיא .ר ו ב י ג ,ישחומ םדא לא תנווכמ איהו ,גיהנמה לא טרפה
 ,יאנת אלל ,לילכ עלבנ טרפה .ותרבח ןיבל טרפה ןיב יאנת־לע רדסה ןאכ ןיא ,תיתר
לתשה לש יוטיב הנניא ,טרפה תא המילשמ הניאש תוהדזה יהוז .גיהנמה תוישיאב
אלא ,"יעבטה בצמ״ב רשאמ רתוי ותומצע תא חתפל לכוי הב ,הרבחב תינוצרה ותוב
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 ןכש ,והשלכ השעמל תירסומ תוירחא לכמ תוקלתסהו ינאה תלילש לש הלועפ איה
 תוישיא ול רשא גיהנמה ביבס שיא ןיאש ןויכמו גיהנמה אוה םישעמל דיחיה יארחאה
צמאב לבקל לוכי אוה ןיא ,תופולג ,תורויחה ויתואובב תויהל םיכפוה םלוכו ,ולשמ
 עמוש קר .תואיצמה ןיבל ויתולועפו ונוצר ןיב םילמוגה־תלועפ לע תרזוח הבוגת םתוע
 וביבס האור וניא ,תואיצמה ןמ לילכ קתינ אוה ךכ .ולש ונוצרו ויתועד תא םהיפמ אוה
 בוש רוזחל ליחתמ אוה ותא דדומתהל יתדבוע רמוח רדעיהבו ,ומצע יללצ תא אלא
 תוישיא לודלידב םיכורכ הנוקירו םיגהנומה לש םתוישיא לודליד .ומצע לע בושו

.התונקורתהו גיהנמה
 ־רקונכטה םיכילהתה דגנ דרמ לש יוטיב ליגרב תובשחנה תועפותל םיעיגמ ונא ןאכ
 הנווכה .הנממ הרומג תוקמחתהו "תורטפתה" לש יוטיב ,הרבחה לש םילילכמה םייט
 ,הלא םימיב "םיפיה״ה לשו םדוקה רושעב "םיקינטיב״ה לש ולא ןוגכ תועונתל איה
וחנ תובכש לש רעונב אלו הקווד ינוניבה דמעמה לש רעונב קרו־ךא טעמכ וחמצש
 תא ,םיידוקיפה וירושיכ תא חתפל שרדנה רעונ ותוא ,רמולכ .תיתרבח הניחבמ תות
 הרבחה לש םילילכמהו םינגראמה היצחלב תאש־רתיב שח תיביטקייבוסה ותונוביר
סה ידי־לע תאז תושעל וסינ ולא תועונת ירבח .םהמ טלמיהל שקבמו תיטרקונכטה
 ,"תסדנוהמה הרבחה" לש םיינכימהו םיירמחה ,םייתורחתה היכרעמ הרומג תוקלת
גרואמ תכרעמ לכמ תוקמחתהו תוירבה־תבהאו הונעו תוינע לש רדנ תלבק ידכ ךות
 ,םהלש ינאה ךותב הרומג תועקתשה :ףסונ דעצ ודעצ םה .םמצע ןיבל םניב וליפא ,תנ

 לש הלילשה דעצ קר אל :רמולכ .תיתרבח תכרעמ לכמ תגרוחה היווח רחא שופיח
 דגנכ טלחומה "ינא״ה .טלחומ יבויח ךרע ירחא שופיח םג אלא "הרבחהמ האיצי"
חומה ,הרשפה־תרסח השגדהה .תיגולונכטה הרבחה לש תילכתב־םירבחושמה היכרע
."תירטילאטוט״ה תרגסמב טקייבוסה תלילש דגנכ טקייבוסה לש ,תטל
 *טהה םיכילהתה דגנ דרמ ןניא ,רבד לש ותימאל ,ולא תועונת יכ חיכוהל הסננ ונחנא
 ףא ןורחא ןובשחב אלא דוע אלו ,םהלש קהבומ יוטיב םא יכ םיימונור
 לש םיינוציחה םימזיריינאמה ועמטוה הב תוריהמל קר הנווכה ןיא .םתוא ןה תוקזחמ
 םיעבצה ןוגכ ,יתיישעתה בוציעהו הנפואהו רודיבה תוישעת יכרצל ולא תועונת
 הב הליבסה תויטרבורטניאהש ךכל רקיעב איה הנווכה ;״םיילדוכיספ״ה תומגודהו
 םיכילהתהש ,ינאה־תלילש ,ה מ ת ם ה ה ךילהתמ קלח אלא הניא ולא תועונת תולגוד
.טרפה לע םיפוכ תיגולונכטה היצזיליביצה לש םיימונורטהה
 .אוהש גוס הזיאמ ,ץמאמ לכ תקספה איה ולא תועונת לש תינושארה העיבתה
לתשה רמולכ ,תיטסירייראקו תילכלכ הלועפ חרכהב איה הלועפ ,ןהיגשומ תרגסמב
 ,והשלכ ילאוטקלטניא ץמאמל הביאה ףא ןאכמ .יתימאה ינאל תרכונמה תכרעמב תוב
 ־לע אשומל טקייבוס ןיב חתימה לוטיב ,תיעצמא־יתלב ,"הרשי תוסנתה״ל הפיאשהו
 הייפרה תועצמאב תגשומ ,"ינא״ה לא ,"תמא״ה לא ךרדה .אשומה םע "תוהדזה״ה ידי
.הרומג תויביסאפב העיקש ,תיללכ
 גיהנמ לש ותגהנהב "רוביצב הליפת" תראתמ 7,רתויב תניינעמ הסמב ,גנילירט הנאיד
השקתמ יריל ר״ד לש ויפמ םיטטוצמה םיעטקב יכ ףא .יריל יתומיט ר״ד "סיפיה״ה
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 ףא םיתעלו םיטפשמ ןיב ינויגה רשקב ףא וא ,יהשלכ הרורב האידיאב ןיחבהל ארוקה
 ןיא—םיינויער עצמו הרות יעטקכ םתאבהב הזרפה םושמ ילוא שי ןכלו ,םילמ ןיב
.םירבדה לש הפיקעה םתועמשמב תועטל
 לש ולוק עמשנ ,ץראב עודיו לבוקמ גוסמ ,"תכסמ" לש תנוכתמב היושעה ,הגצהב
 ...סמנ ...דרויו עקוש ...םימח הכ" :רבג לש ולוק ןכמ־רחאלו ,״זכרמה לא ופוצ״ :יריל

"...םייח תמישנ ...םשונ
ינפה תילגתה] עסמל חתפמה" :ד״סלב שומיש ידי־לע—? וז הייפרה תגשומ דציכ
חאה הדועסה דימתו ,שדוקה־םחל ,עיבגה והז .ימיכ יעצמאב דימת ךורכ [.ע.ב—תימ
 תועצמאב תימינפה היווחה תא] םיטלוקש ירחא ...רוחאמש המ לכל םולש :הנור
 תופאשמ השירפ ...ךכ־לכ הפי שחרתמ הז .קחשמהמ םיאצויו םיעקוש [.ע.ב—םסה

"...םימדוק םיפחדו
 ,עוטקה ,לפרועמה ,ומצע חסונה אוה דחאה .הלא םיטוטיצ ךותמ םיטלבתמ םירבד ינש
 »העיקשו הייפרה לש בצממ תיחרכה האצות יהוז םלוא .רורב יתבשחמ וק לכ רסחה
 טטומתמ ,טקייבוסה לש תנגראמה הלועפה תקספה ,ינוצרה ץמאמה קותינ בקע ירהש
ולכ ,ומצע ריבחתה טטומתמו הדי־לע ןיוצמה רבדה ןיבל הלמה ןיב קיודמה רשקה
 וזל הבורקה האצות ,רוכזכ ,יהוז .תילאודיבידניאהו תרדגומה תוישיאה תררופתמ—רמ
צות תגשה םשל םיינגוניצולה םימסב שומישה אוה ינשה רבדה .ןומיהה תעפות לש
 ןוגריא לש ץמאמ ידי־לע םיגשומ םניא ,"זכרמה" שופיח ,ינאה לא היינפה .וז הא
 יוניש ילב ,ימיכ ,ינכימ חרואב םיגשומ םה .תישפנ הקמעהו לוגרית לש ,תוישיאה
 םדאה .היצזינכימה ךילהת לש רחא יוליג והז ,השעמל .םתארקל תוישיאה לש הרשכהו
 רותפכ לע הציחל .ץמאמ אללו דימ ויתויצר תא קפסל לגרוה תיגולונכטה הרבחב
 ןתינ לכה .תוטעומ תועשב תושבי הצוח אוה סוטמב .היזיבלטב םיקוחר םיפונ ול הלגמ
חרתהו תיטסימ היווח אל עודמ ,ןכבו .ץמאמ אלל ,תישפנ הנכהב ךרוצ אלל ,עגר־ןב
 לש תרחא המרל היילעש רורב םלוא ? תימיכ ״רותפכ־תציחל״ ידכ ךות תוישיאה תוב
 תובכרומ לש שדח בלשל התאלעה ,תוישיאה לש שדחמ־ןוגריא תבייחמ העדותו הרכה
 םייחה חרואב יתוהמ יוניש אלל ,ץמאמ אלל ,ךכ־לכ "לוזב" תגשומה היווחו .תוקמעו
 יפכ ,םימסב שומישה לש האצותה .הזכ שדחמ־ןוגריאב הכורכ הניאש רורב ,הבשחמהו

.תימתסל התכיפה ,תוישיאה קוריפ לש הקווד איה ,טטוצמה עטקה ןמ רבתסמש
 ץמאמה ירפ ןהש ,ותרדגהו ותועמשמ תא רבד לכ דבאמ תוררופתהו קוריפ לש בצמב
 תועמשמ" :יריל ר״ד לש וירבד בוש הנה .תועמשמ־רסח ךפוה לכה .יביטארגטניאה
 לכ תא ,המשאה לכ תא ומצע לע לביקש םדא םעפ היה הנהש איה ירצונה םותימה
 םידיתע ,הז סותימב םכמצעב תוסנתהל ולכות םא .ןתוא קחמו ,השעת־אלו השע תווצמ
"...ערה ןמו בוטה ןמ םלועה תא וררחשו ובוש ...ררחתשהל םתא
 הדמע תטיקנו םישעמ ןיב הנחבה תובייחמה ,תוירסומה תוירוגיטקה :רמול הצור
יטק לכ אלל ,הליבסה תישגרהו תיזיפה תוסנתהה .תועמשמ לכ תוחפקמ ,םהיפלכ
 .המואמ לכ ןיא הרשיה היווחל רבעמ .הדיחיה תושממה איה ,ןוגריא לכ אלל ,תוירוג
.הליבס תוינשוחל ,תוידיימה תויווחה ירוריפל תטרפתמ תוישיאה
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 םה ערו בוט ירהש ,תוליבסה לש תיעבט האצות אוה ערו בוט ןיב הנחבהה לוטיב
נעמ תולבקה שי ןאכ םג םלוא .הלועפל תישיא תוירחא לשו הלועפ לש תוירוגיטק
 יזכרמ לא הלועפל תוירחאה תרבעה .הקווד הלועפה םלועב םייקה ירסומה בצמל תוניי
 תוירחא רסוח לש בצמ תורצוי דיחיה לש ותלועפ־שפוח תלילשו םייתרבחה חוקיפה
חאמ ערה תאו בוטה תא ריאשהל האירקה .ערו בוט ןיב לדבהה שטשטימ ובש ירסומ
 הב הרבח לש התופקתשה םא יכ הרבחב םייקה בצמה לע האחמ אופא הניא וניר
 יכ םיאור ונא וז הניחבמ םג .תוירסומ תוערכה עירכהל טרפה לש ותלכי תטעמתמ
 היצזיליביצב םילעופה תוחוכל הריתס הניא ולא תויטרבורטניא תועונת לש ןתשיג

 ־יטנא היגולואידיא תריצי—םירמוא ונייה טעמכ ,םהלש המלשה םא יכ תיגולונכטה
 ןתרושב ירהש .תירסומה ותוירחא לע ורותיוול הקדצה טרפל הקינעמה תילאוטקלטניא
 חרואב הנממ שרופה טועימה יפלכ קר אלו הרבחה ללכ יפלכ תנווכמ ולא תועונת לש
 ,םייקתהל תנמ-לע הלועפ לש םיסופד םייקל בייח הרבחה ללכש רחאמו .שממ יזיפ
.הרבחה לש הרומג היצזילארומ־א וזכ הרושב תלבק לש תיביטקייבואה הדלותה היהת
 ־ולחה םימסה לש םתעפשה תודוא־לע רבחמל עודיה רתויב יתטישהו ףיקמה רואיתה
 8."לואשו ןדע״ו "הרכהה ירעש" ,ילסקאה סודלא לש וירוביח דמצ אוה םיינגוניצ
 תויביסנטניאב םימצעה תא תוארל הכז הלא םימסב שומישל תודוה יכ ןעוט ילסקאה
 ,המצע תושיה תולגתה אוה םימצעה םלוע .ןאזיסו רמרו ,יל׳ציטוב לש תוינוזחבו

 םדיקפתש ,םיבצעה־תכרעמו חומה ידי־לע םיננוסמו םימלבנ המע תוהדזההו התרכהש
 רחבמה תא קר ריתוהלו תושיה לש םירשיה םימשרה תעפיש ינפמ טרפה לע ןגהל
 תובקעב ילסקאה ךלוה ךכב) .תינויצולובא ,תישעמ הניחבמ ול ליעוהל יושעה ריעזה
 ול עריאש המ לכ תא עגרו עגר לכב רוכזל ,חוכב ,לוכי םדא לכ (.ןוסגרב לש ותנשמ
 חורה אוה ,חוכב ,םדא לכ .םוקיב םוקמ לכב שחרתמה רבד לכב ןיחבהלו ודועמ
 רשפאל ידכ .ריחמ לכב םייקתהל אוה וניינע םייח־לעב אוהש הדימב לבא ,המצעלשכ
 חומה לש םותסשה ךרדב המצעלשכ חורה תא לעתל אוה חרכה ,יגולויבה םויקה תא
 רשפאמ אוה .לועיתה םותסש תא ףוקעל יעצמאה אוה ןילאקסמ םסה .םיבצעה־תכרעמו
."ומצעל אוהשכ רבדה" םע תיטסימה תודחאה תייווחב תוסנתהל ונל
 אוה ןיא .הליבס איה ןילאקסמל קקזנה טרפה לש ותשיג ,הלא םירבדמ רבתסמש יפכ
 ושפנ תא ןגראמ אוה ןיא ,תיטסימה היווחה תארקל ויפא תא לגרתמו וחור תא ןווכמ
 הכוז אוה אלא ,תירסומ הניחבמ ומצע ךכזמ אוה ןיא ,התגשהל וייח־תוחרא תאו
 תא קלסמ ימיכה רמוחה .ימיכ רמוחל תוקקדזה ידי־לע ,ןכומה ןמ תיטסימ היווחב
 לע ילסקאה ירבד תא טטצנ ןאכו .תושיה םע עגמה ךרדמ תישעמה העדותה םוסחמ
:םסל קקדזמה לש ישפנה ובצמ

י ע תרבוע ,המוצע הדימב רמתשמ הנחבהה־רשוכ יכ ףאו■ עגפנ וניא טקלטניאה ־כ ףא"
, דחוימב והשמ תושעל םעט לכ האור וניא ןילאקסמל קקזנה -דערל הקומע הרומת ןיצרה
ם ניא םנעמל לובסלו לועפל ןכומ היה םיליגר םינמזב רשא םירבדה בורש הלגמ אוהו
. "םהילע בושחל רתוי םיבוט םירבד ול שיש רבתסמה םעטה ןמ תאזו ,ןינע לכ וב םיררועמ

 לובסלו לועפל תאז־לכב ןכומ תיטסימה היווחה לעבש םירבדה םהמ הלגמ רפסה ןיא
ותושעל יאדכש רבד םוש ןיאש הביסה ןיא םלוא .הלאכ םירבד ןיא הארנכו ,םנעמל
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 הלועה תיבב ונב דכלנ וליא יכ םיכסמ היה ילסקאהש חינהל שי) היווהל האוושהב
 ,ןוצרה תופפורתה םצעש אלא (תיטסימה היווחה תא ותובישחב החוד רבדה היה שאב
 איה הדבוע ךא •והשמ תושעל תורשפא לכ תלטבמ ,היווחה לש התוליבס תאצות איהש
 לכמ תוענמיה ידיל ,תוליבס ידיל חרכהב האיבמ הניא המצעלשכ תיטסימה היווחהש
שיה תועדוותהה תא םהל סחימ ילסקאהש םמצע םינמא םתואש איה הדבוע .הלועפ
 היווח לש ה ת ר ב ע ה ל םהייח תא ושידקה—ןאזיסו יל׳ציטוב ,רמרג—תושיה לא הר
 למע לש םינשב םיכורכ ויה הלולכישו החותיפ ,הדומילש הקינכט תועצמאב הקוודו .וז
תמ אוה ןיא ילסקאה לש ורפס לכב םלוא .תוליבסב אלו תוליעפב—רמולכ ,השקו בר
 וללה םינמאה תא עינה המ הלאשה םע תעדה־לע־תלבקתמ הרוצב דדומ
 ,םסה תעפשה תחת ויתויומשרתה רואיתב ,ןכ ומכ ?הז י ב י ט א ק י נ ו מ ו ק למעל
 תמצע לע ורבדב .תינשוחה תומשרתהה לע קרו־ךא טעמכ רובידה תא דחימ אוה
 לש םמשר ןיבל הז םשור ןיב ריבעמ אוהש הלבקהבו ויסנכמ ילפק וילע ושעש םשורה
רואמ תוילכ תניחב ולא תונומתב ןד אוה ןיא ,תומסרופמ תונומתב גירא ילפק
 ־תריצי לש תיתימאה התועמשמ םלוא .וז תוילכ ךותמ םיסיסרב קר אלא תנג
 תא ונא םילבקמ וירבדמ .הנממ םיאצומה םיסיסרב אלו הת ו ילכ ב איה תונמא
 יפכ ,הז הזח ךא .אוהש ומכ ודקפש ןוזחה תא רייצל ןמאה הסנמ ותעדלש םשורה
יהזמה םירפס לע םיארוק ונא .ה ר ו צ ־ ר ס ח והירה רבד לש ורקיעב ,וראתמ אוהש
 לכב ךא ,תילטנדנצסנארט תועמשמ םכותב םינפוצה םידרו יפרט לע ,םיטישכתב םיר
 עבונה ינויגהה ישוקב ללכ ןד אוה ןיאו .תנגרואמ תכרעמ םיאור ונא ןיא הלא
 םילמעו רמוחב דאמ השק םיקבאנ ,םילודגה־ילודג ללוכ ,םיגמאה יכ בטיה עודיש ךכמ
 ןמ תילכתב־הנוש איה םיתע םהיצמאמ ךותמ תחתפתמה תיפוסה הרוצהו ,ונוגריאב

.םעינהש ינושארה ןויערה
 .ןותנ תקזחב ללכ הניא ,תונמא־תריצי לש הרוצה ,תוילכהש איה וז הישוק לע הבושתה
 תא ביחרהל" טלחהב םייושע םהו ,לובטיש לככ םינדע־תונויזחב לובטל טרפה לוכי

 איהש םושמ ,ןותנ הניא הרוצה םלוא—ינרוצ דוביעל םלג־רמוח ול קפסל ,"ותעדות
 המלשו הנותנ הרוצה התיה וליא .טקייבוס ותויה ףקותמ ןמאה ףאוש הילאש הרטמה
 יביטקינומוקה לולכמה .יביטקינומוק לולכמ תריציב תוצרל ןמאל הביס לכ התיה אל
.ומלוע תאו ומצע תא ןגראל ,טקייבוסל תויהל טרפה לש ופחד ךותמ רצונ
וקתל קוקז אוה .םתס םדאל ןתינ יטסימה ןוזחה ןיאש םיאצומ ונא תיטסימה תורפסב
 ורישכמ ויפא הנבמש וא ,ול יואר תויהל ידכ חורה־ךוכיזו לוגריתל ,הרשכה לש הפ
 ךכ ידי־לע .תוישיאה ןוגרא לש תמיוסמ המרב רושק ןוזחה ,רמולכ .הליחתכלמ ךכל
 > תוישיאה תושבגתה לש הנוויכ תא החנמה ןורקע אוהש יפל ,ירסומ ךרע ןוזחה לבקמ
סימה היווחה רבעל התומדקתה ידכ ךותש יפל ,ילטנדגצסנארט ךרע םג לבקמ אוהו

 רבע אלש ימ .תושיה לא הסוחיילו וז לש התדידמל ןחוב־ינבא תוישיאה תחתפמ תיט
 רסח ותויהמ ,תיטסימה היווחה לש הביט תא ךירעהל לכוי אל ףא הזכ חותיפ ךילהת
 היווחב םיסנתמהש הדבועה םצע ירה .טקלטניאו ןויסנ לש תושורדה ןחובה־ינבא תא
שי אלא ,המצעל־הקיפסמה ,"הרוגס" היווח וז ןיאש החיכומ היגולואית הביבס םינוב
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 רוזגל יושעה דמעמ ףא םהל שי הלא םימוחתש ןאכמ .םייחה ימוחת לכל תוסחיתה הל
 רשפא רגסומ רמאמב .וז היווח לש ,תיתושיה ,תיביטנאטסבוסה התופקת יבגל טפשמ
 םגש יפל ,םלועל והואצמי אל ףא "םמצע תא םישפחמה" הלא לכש ןאכ ףיסוהל

 תונוביר ללכל טרפה עיגמ ותועצמאבש ךילהתה אוה "ינא״ה .ןותנ תקזחב וניא ינאה
ופיח" ידי־לע אל ,הלועפ ידי־לע קר ךכל עיגמ טרפהו .תימצע־העיבק ללכל ,תימינפ
.םיליבס "םיש
 איהש םושמ ,תוישיאה תא ת ס ר ו ה הב הסנתהש היווחה ירה ילסקאה לש רואיתה יפל
 תוליבסה תא שרוד ילסקאה .ליבס בצמב תוישיאה תא הדימעמו ןוצרה תא תרערעמ
 .השעת־אל תווצמ תבכרומ איה רשאב הליבס איה תוירסומה תיצחמ יכ הנעטב ,חבשל
 םיסחימ ונא ןיא ךא ,םיער םישעמ תושעל לגוסמ וניא רגפ םג .דאמ הנושמ הנעט וז
 הריחבה־שפוחמ עבונ השעת־אל תווצמ לש ירסומה ןכרע .ךכ לשב ירסומ ךרע ול
 ןיא בוש ,ער וא בוט תושעל ןוצרו דוחיי יד םדאב רתונ אלש העשמ .ערה תא תושעל
תהל חתפ ןהירה תוליבסהו ןוצרה תוררופתה .ער תושעמ ותוענמיהל ירסומ ךרע לכ
 ־תודיחי לש תידוקפיתה ןתודחא ידי־לע תרצונ תימצעה־תוהזהש יפל ,תוהזה תוטטומ
.ןוצרה אוה היוליגש תודחא ,תוישיאה לש הנשמה
 הריצי רשוכב רקיע־לכ תורושק ןניא םיינגוניצולהה םימסה תויווחש אופא רבתסמ
גטניא .תינוביר הלועפ איהש ,הריציל תדגונמ ןהבש תוליבסה םצע ירהש ,תיתונמא
 תטטצמש ליהבמה טופטיפה ךותמ .רסומה ןיבל ןניב רשק לכ ןיאש וניארה .תיביטר
קלטניאה רשוכה תא תוקזחמ ןה ןיא יכ רבתסמ יריל ר״ד לש ויפמ גנילירט הנאיד
 .העדות תוביחרמ ןהש םתודע תא לבקל קר ונא םילוכי ןהל םיקקזנה הלא יפמ .ילאוט
:גנילירט ׳בגה לש הירבד תא איבהל יואר ןאכו

דות׳ הלמה לש םינבומ ינש הברקב תדחאמ העדות־תביחרמכ ד״סלה תייווח תרדגה..."
ו נתנווכ וב ונשמתשהב רשאו ,׳העדות־תת׳ ןבומל ותוא םידגנמ ונאש הז ,תישאר—׳הע
ן בומ ,תינשו !ןתועצבתה ידכ ךות ןיחבהל םילוכי ונא ןהבש תוישפנ תויוליעפ ןתואל
ו רואית יפ־לע ד״סל לטונה לש ובצמ תא ןודל םא .הליעומהו הליעפה הרכהה רמולכ ,דובכה
ת פצומ שפנה ד״סלה םתעפשהבש דאמ רשפא ירה ...ולש הז סכטב יריל ר״ד לש ושוריפו

ה ז שדח רמוחב השוע שפנהש המ םלוא .הינפל םירוגס םה ללכ־ךרדבש תושגר ויא םייומיד
ו נא רתוא גוסה ןמ ,תועמשמ־תלעב הדימב תרבגומ תינחור תוליעפ לע ללכ׳ דיעמ וניא
"...העדותה תמר תא ונתכרעהב םישיגדמ

 ,ינומה הדימ־הנקב "תויטסימ" תויווח רוציל תורשפאבו ,םימסל קקזנה לש תוליבסב
יצה לש תוקהבומה היתוגיחבמ םיתש אופא ונא םיאצומ ,ענה־טרסה־תטישב לוכיבכ
 .תוינומהו ז טקייבוסה תונוביר לע רותיו ,אשומ לש תוליבס :תיגולונכטה היצזיליב
 היצזיליביצה דגנ דרמ ןניא ולא תוינומה תועונתש ,אופא ,אצמנ רתוי קימעמ ןויע בגא
 ראשו עונלוקה תוקינכט אלא דוע אלו .םינומהה־תוברת לש היוטיב תורוצמ ןה אלא
 ידי־לע תוראותמה תויווחה תא הבר תלוכיב רבכ תוקחמ תיתוזח הילשא לש תוקינכט
בוסה דמעמה לוטיב לש ,תוינשוחה תויווחל תודימצ לש הז םלוע .םירחאו ילסקאה
וח תובוגתל תוישיאה לש התטירפ ,ןהירחאמש תוישיאה לש ,ינשוח־אלה ,יביטנאטס
חטשימה ימ לע תוישיאה תדמעה יהוז .תוישיאה לש הדודיר ךילהתמ קלח אוה ,תוינש
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 תכרעמ ,הליבס חרכהב יהירה תובשוחה חטשימבו .תובשוחה לש ,"ידממ־דח״ה ,דחאה
.ןוגריא לש תכרעמ אלו םייוריג לע תובוגת לש
 תילבויצארהו תיבובירה תירסומה תוירחאה לוטיב ,םיירסומ הדימ־יבק לש םקוליס
 —ןוילע ךרעכ היווחה תויביסבטביא לש השגדהה ,יאמצע טקייבוס לש דמעמב הכורכה
 םשב הירבח לש דרמה .דבלב "תיפיה״ח העובתל תויבייפאה תועפות ןביא ולא לכ
 ־יאו "הבהא" לש תורוצב ללכ־ךרדב הלגתמ אוה התעש דועב ,הבובתה דגב שגרה
 ? ״בוט״ חרכהב אוה שגרהש ובל ןייבמ ירהש—תומילאב רחמ לגלגתהל לולע ,תומילא
 הלועפב תיכיטסה תופתתשהה תשגרה לש תויביסבטביאה .םייבחצר תושגר םג שי

ותו ירסומ הדימ־הבק לכ רדעיהבו ,תיבוזחה תויביסבטביאה תא תשרל הלולע המילא
 —יבוציח תורמו־תוירחא־דקומ ביבס שבגתהל איה היושע תירסומ תוירחא לש העד
 שפבב ןכש ,אשומ תביחבב טרפה היהי ,ותומילא תפובת אולמב ,זא םג .גיהבמ ביבס
 המחגל התע רכמתמ אוהש םשכ גיהבמה לש ותבווכהו ובוציעל רסמתי הצפח
 שוחי אל םירקמה יבשבו .םיימיכ םיעצמאב תלעפומה ותרכה־תת לש תיתורירשה
 טרפה תויה תדלות ,תיבובירה העדותה תדלות אוה הז שגרש יפל והשלכ המשא־שגר

.טקייבוס
 ־וטסה דרמ" תועובתבו "שדחה לאמשה" תועובתב םג תרכינ לכשה לע שגרה תפדעה
 לש תוירבירטקודה םצעש ,תאז־לכב ,ןיוצי .הז קרפב ובבייבעמ ןביאש ,ללכב "םיטבד

 ןהיתוללכהו הרקמו הרקמ לכב םיילוגסה םיאבתה תא רוקחל ןבוריס םצע ,ולא תועונת
 .תיגולונכטה הרבחה הפוכש תוינטשפה תופולגל םה םייניפא ,תויתמסיסהו תוינטשפה
 .םאפרל ואצי לוכיבכש םיאולחתה תא רתויב הפירח הרוצב םילגמ הלא "םידרומ" םג

 טאמירפה תא קר ריכזנ ןאכ .תומסיסו תופולגל םידבעתשמ אלא םידרומ םה ןיא
»: ךכ לע בתוכ םליש דראודא ׳םורפ .הלא לוכיבכ־םידרומ לש ישגרה

 ךרע תלעב תוהמ אוה ,דבלב ותוישונא ףקותמ ,םדא לכש הפקשהה תדמוע הלא לכ דוסיב"
 .ובש יתוהמה תמשגהל האלמ תוכז לעב אוהשו הנחבהוו־חותינ־רב וניאש ,רערועי־לב
 .ויתוקושת■ תמשגהו ונוימד ןכות ,ןהב הסנתמ אוהש תושוחתה ,ותוישגר םה וב יתוהמש המו
 רשוכ לש ולודיג תחטבה .םדאל הדימ וכפה ויתושגר t לכל הדימ דפה םדאהש דבלב וז אל
רהה אוה םייחב בוטהש ןאכמ .והשלכ דסומ לש וכרעל דדומה איה תלבגומ־יתלב השוחתל
."ןודילוהש תויווחה לשו ולא תושוחת ?ש תדמתמה הבח

תורעזו

 .יטרפה ןיבקה יסחי :ה קרפ ;״םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ״ .תורחש יבתכ :םקראמ לראק 1
.1965 ,םילעופ־תיירפס ; 131 ׳ע

Herbert Marcuse : One-Dimensional M an ; Sphere Books Ltd., London, 1968. 2

Jaques E llul: The Technological Society; Jonathan Cape, London, 1965 (Tr. from 8

French).
Hannah A rendt: ׳The Human Condition; A Doubleday Anchor Book, New York, 1959. *



141 םינומהה־תרבח

William H. Whyte : The Organization Man ; Doubleday, New York, 1957. » 
David Riesman : The Lonely Crowd, 1950. « 

Diana Trilling : Celebrating With Dr. Leary; “Encounter” , June 1967. ד 

Aldous Huxley: “The Doors of Perception” and “Heaven and Hell” ; Penguin Books, s 
1961.

Edward Shils : Plenitude and Scarcity ; “Encounter”, May 1969. •


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_037.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_067.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_068.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_069.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_070.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_071.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_072.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-049\99995025-049_073.tif

