
היגולוקא

?>המ היגולוקא :גרוברו לאכימ
ם מצע ןיבל םייח־ילעב ןיב ,םמודהו יחה ןיב םיסחיה לולכמב תקסוע היגולוקאה
ה יגולוקאה .םדאה יבגל ףאו ,םיחמצ יבגל ןידה אוה .תממודהו היחה םתביבסל םניבו
, םייטויבאה םימרוגה יבגלו םמצע ןיבל םייטויבה םימרוגה ןיב םיסחיב אופא תקסוע
.׳ובו םיימילקא ,םיימיכ ,םייזיפ םימרוג םיללוכה
ת כרעמה תא תרצויה תחא תכסמל םימקרתמו דאמ םיבכרומ םה בורה־ לע הלא םיסחי

ם ינוש םייגולוקא םימרוג ןיב םיסחי לש תאזכ תכרעמ ."המטסיסוקא״ה וא ,תיגולוקאה
ל ש תומטסיסוקא ,לשמל ,ךכ .יעבט פוטויב וא תיעבט הביבס לש סופיט לכב תומייק
־ סיסוקא ןה תונושארה :רהנ לש וא םגא לש תומטסיסוקאמ תולדבנ רבדמ וא שרוח
.תויטאווקא וא תוימימ תומטסיסוקא תונורחאה וליאו תויתשבי תומט
ר פסמב היולת איהש יפל רתויב תבכרומ המטסיסוקאה ךותב םיסחיה תכסמש רורב
ת קידבל תשגל הנושארל רשפא םויכ ךא .םייטויבאו םייטויב םימרוג לש בר
ם יירקיעה םיביכרה תא אוצמל םיבשחמ תועצמאבו תיטילאנא הרוצב המטסיסוקאה
ה תוחתפתהל תונושה תויורשפאה תא שארמ תוזחל ףא ילואו ,המטסיסוקאה לש

.םינוש םינותנ םיאנתב
, תויעבט תומטסיסוקא לש תוטטומתהל תיגולויבה תורפסה ןמ תועודי תומגוד שי
ת ובשיתהה םע .םדאה תוברעתהמ האצותכ המרגנש תחא המגוד קר ילוא ןאכ איבנו

ן וזמ תויהל תנמ־לע םהמ—םייח־ילעב רפסמ םג םשל ואבוה הילרטסואב תיפוריאה
־ רורד תמגודכ ,םיילטנמיטנס םימעטמ םהמו ,זעהו תבנראה תמגודכ ,םיבשיתמל
ם לקאתהל וחילצה םקלחבו הלא םייח־ילעב וררחתשה םינשה םע .ריזרזהו תיבה
ק יזמ םתויהב יניצר דרטימ תויהל וכפה ףא םהמ המכ .םישדחה םייעבטה םיאנתב
ם ינש ךותבו ריהמ בצקב תובנראה וברתה ,לשמל ,ךכ .הלעמב־ןושאר יאלקח
.תשביה בור ינפ־לע וטשפ תוטעומ
, םיכ־ילעבל םיכיישה םיקנוי ולוככ־ובור בכרומ הילרטסואב יעבטה יחהו ליאוה
ל ע השק תורחתל ןתוברתהב תובנראה ואיבה ירה ,הברהב ךומנ םתייבר בצקש
ך כ ךותמו תונטק סיכ־תויח ןתואל ירקיע ןוזמ־רוקמ םג היהש ינוחמצה ןוזמה
ף רוט אצמנ אל סיכה־תויח ןיב ,ןכ לע רתי .ןתדחכהל תפסונ הפיחד הנתנ םג ילוא
םנמא ךרעב הפוקת התואב .תובנראה לש ןתוברתה בצק תא תסוול לכויש םיאתמ
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ל ק ףרטל זלה הנפ וררחתשה םע ךא ,עושעשו טרופס תורטמל לעושה תא ואביי

ת וכרעמב ףסונ שוביש םרג ךכב .תונטקה סיכה־תויחב קפתסהו תובנראה ןמ רתוי
.תילרטסואה תשביה לש תויעבטה תויגולוקאה
ר רבתי ,וז המטסיסוקאל ףסונ םרוג תרדחהמ האצותכ ומרגנש םיקזנה תא קודבנ םא
א לא ,םירשימב אל םינפ־לכ־לע ,תבנרא התואב ללכ רושק וניא םהמ קלחש ונל
ם יפוריאה ואב זאמ .תכרעמה לש םינושה םימרוגה ןיב תרשרש־תבוגתמ האצותכ אב
, םיחמצו םייח־ילעב ינימ הברה ודחכנ הילרטסואו תינופצה הקירמא ןוגכ תושביל
ת וכרעמב םייקה יעבטה ןזאמב םדאה תוברעתהמ הרשי האצותכ תוחפל םקלח
.תויעבטה תויגולוקאה
ע בקנ םינוש םינימו םייח־ילעב לש תויסולכוא ןיב לקשמה־יוויש וא יעבטה ןזאמה
ו עיגה תערפומ־יתלב תיגולוקא תכרעמב .םינוש םייתביבסו םייגולויב םימרוג ידי־לע
ך א ,םהיתויסולכואב סחיב־תולק תודונתב אטבתמה ןידע ןוזיא ידיל ופרטו ףרוטה
־ ירבכע םיבורמ ןהב ,"םירבכע תונשב" ,לשמל ,ךכ .םהמ דחא תדמשהב אל בורה־לע

ך א ,םישחנה וא םיסרודה תופועה ןיבמ םהיפרוט םג םיברתמ ,םינרבנה וא הדשה
בכעהש םינשב ,תאז תמועל .םירבכעה לש תיללכה םתדמשה תא םורגל ידכ דע אל
ם ייח־ילעב ןיב םפרט תא םיאצומ םה בורה־לעו םיפרוטה רפסמ תחופ םיטעומ םיר
ל ש תאז הנידע תכסמב ברעתמ םדאהש עגרב .הפוקת התואב םייוצמה םירחא
ך ותמש ,םייח־ילעב לש רתי־תפישח םרוגה חטשה־ינפ יוניש ידי־לע םא ,םיסחי
י רה ,ףרוטה תדמשה ידי־לע םאו ,םהיפרוט לש םתעיגפל רתוי םיחונ םישענ םה ךכ
.המטסיסוקאב השק שוביש ידיל ל״נה יונישה איבי
 הביאקה תרומשב יחה לייא ןימל רושק םהמ דחא .הלאכ םיבצמל תומגוד המכ שי
ולכואב היילע ךכ ידי־לעו רתי־תנגה וז היחל רשפאלו תוסנל תנמ־לע .הנוזיראב
ו ללכ הלא םיפרוט .וז הרומשב םיפרוטה בור האמה תישארב ודמשוה ,לייאה תויס
ר פסמב תרכינ היילע הלח ךכמ האצותכ .םינתו םיבאז ,(המופ) םירהה־רמנ תא
. םיפרוטה תדמשה םע ףלא־האמכו עצבימה תליחת םע םיפלא המכ ונמש ,םילייאה
ת ויסולכואב תופיגמ יובירמ העבנש םיסולכוא־תוצצופתה הלח וז היילעמ האצותכ
ב צמל טעמכ עיגהו םילייאה רפסמ דרי םינש המכ ךות .ןוזמב רוסחממו םילייאה
ל כב .הרידנ היח לע הנוכנ־יתלב הנגה תעינמל חקל תשמשמ וז המגוד .יתלחתהה
ה אישנה תלוכיל רושקה םיוסמ יטויב לאיצנטופ שי ,עבט־תרומש ללוכ ,יעבט רוזיא
י מרוגב תינתומ האישנה תלוכי .רחא וא הז ןיממ םייח־ילעב יבגל רוזיא ותוא לש
ר פסמל ןוזמ שמשמה םיוסמ לוביב תאטבתמ איה .םילקאבו םייחמצ םימרוגב ,עקרק
ת לוכי יפכמ לדג םייחה־ילעב רפסמש עגרב .םיינוחמצ םייח־ילעב לש לבגומ
א יבתש םיסולכוא תוצצופתה לוחת ,עבט־תרומש התוא וא רוזיא ותוא לש האישנה
ל ש תויסולכוא םיתעל .ןימ ותוא לש תויסולכואה תכיעדו םיבאשמה לודליד ידיל
ם תדמשה ןכלו ,ןמייקל תורשפא ןיאש ךכ ידכ דע תולדלודמ םימיוסמ םייח־ילעב
ק ספה ילב בוקעלו תואיכ עבט־ תורומש להנל אוה בושח הכ ךכ םושמ .תענמנ־יתלב
.המטסיסוקאב םייקה יעבטה ןזאמבו יפוטויבה לאיצנטופב לחה יוניש לכ רחא
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