
ותב>בסל םדאה ן>ב שדח לעשמ־>ח>ש :רהז הרז^
גוויגולוקא תויעב לש תוררועתה ימרוג
 ן הנש 30 וא 20 ינפל אלו וישכע תויגולוקא תויעב םויקל תוירבה וררועתה עודמ
 לודג ץראה־רודכ לש ויבשות רפסמ :תישאר .הגאדה תא םיקידצמ םירבד המכ
 ישונאה ןימה לש ותעפוה םוימש םיבשוח .הירוטסיהב םידקת הל ןיאש הדימב
. םינוילימ 5 לע ץראה־רודכ יבשות לש םרפסמ הלע אל םלועמ הנש 10,000 ינפל דעו
0,000 1 ינפל ךרעב ,הטיח לדגל תויח תייבל וחילצה הב הפוקתב לח בר לודיג

 הכשמנ וז "הציפק" .שפנ ןוילימ 100 ידכ התלעו הצפק תימלועה היסולכואהו ,הנש
 הנמ רשאכ ,הנש 200־כ יגפל דע יטא לודיג לח הירחאו רתוי וא הנש ףלאכ
 דעו הרשע־הנומשה האמה ףוסמ ,הרצק הפוקתב .שפנ ןוילימ 500־כ ץראה־רודכ
ם ינויליב 3־מ הלעמל םויכ םייח הכרעה יפל :7 יפ וא 6 יפ רפסמה לדג ,ונימי
.תורוד 5—4 ךותב הלח איהו המוצע הילע יהוז .ץראה־רודכ ינפ־ לע םדא ינב
 םויכ םיסלכאמה םינויליב םתואש רבתסמ .היעבה ןמ דחא קלח אלא הז ןיא לבא
 רבעב םדא־ינב ולכישמ רתוי הברה םתביבס לע עיפשהל םילוכי ץראה־רודכ תא
 ינוילימ לש םלמעב התנבנ תיניסה המוחה :המגודל .הנש 100 ינפל דע וליפאו
 קנע־ירישכמו קנע־ירוטקרט םילגוסמ םויכ וליאו ,דאמ תובר םינש ךשמ םדא־ינב
 רתוי שי םויכ .רצק ןמז ךותבו םיטעמ םישנא תרזעב הכאלמה תא םילשהל םירחא
 תורעי םוי־ידמ םיתרוכ ריינה רוציי ךרוצל .םינותעו םירפס םיארוקה שיא ןויליבמ
 לש הביצקת תיצחמלו הנש 50־ל ךרעב וקקדזה תפרצב ד״יה יאול ימיב .םימלש
 םינוב םויכ ;יאסרו תא תונבל ידכ—הרישעו הלודג הנידמ התיהש—תפרצ תנידמ
 םויכ הלודג תיגולונכטה תלוכיה !הנש־ידמ םנוד 200,000 לע דבלב קרוי־וינב
 ,םירבד תושעל םדאה לש ותלכיש רבדה שוריפו ,םעפ התיהש הממ רועיש־ןיאל
 ,םירה רוקעל ,תורהנ סורהל ,םירכס םיקהל ,םיקרח לוטקל ,תישארב ־ירדס ךופהל
.תררחסמ תוריהמב הלדג ׳וכו תולעת רופחל
 לודג והירה תוחתופמה תוצראב .תומוקמה לכב הווש ונניא הביבסה לע סמועה
 דחא יאקירמא הביבסה םוהיז תניחבמ .תולשחנה תוצראב רשאמ רתוי רועיש־ןיאל
 קרו םידוה ןוילימ 400־כ שיש ןובשחב איבנ םא .םיניס וא םידוה 100 דגנכ לוקש

 הברה הרומח ודוהב היסולכואה יוביר תייעב הרואכל ירה ,םיאקירמא ןוילימ 200
 לכ לש הסמעמה ירה ,םוהיזה תניחבמ רבדב לכתסנ םא ךא .ב״הראב רשאמ רתוי

 היעבהש ןאכמ .םיאקירמא ינוילימ 4 לש וז לע הלוע הניא הביבסה לע ודוה יבשות

.תויתיישעת תוצראב רתוי הברה הרומח
םיכירעמ .היסולכואה לודיגמ רתוי ׳הכרה לולת רוטכ תלוע יגולונכטה חותיפה
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. הנש 35 וא 25 ךותב המצע תא ליפכהל הלוכי תוצראה בור לש היסולכואהש
! םינש 10 ידמ תלפכנ (לארשי ללוכ) תוחתופמ תוצראב למשחה תכירצ ,הז תמועל
ה יזיבלט ,וידאר ירישכמ ,םיררקמ ,תוינוכמ ,ויה אל טעמכ וא ,ויה אל הנש 50 ינפל
־ ולכואה לודיגל סחי לכ אלל הלדג תוינוכמהו תונוכמה ,םירישכמה תומכ .רכו ׳וכו
י פל יופצה לע רתוי הברה הלועה תוריהמב לדג הביבסה לע סמועה ןכלו ,היס
.היסולכואה לודיג לש המוקעה
־ תמר .םינורחאה תורודב רתויב תטלוב הרוצב התלע ישונאה ןימה לש וייח־תמר
ם דאה לש עצוממה םייחה־ךרוא לבא ,חרכהב רשוא המע האיבמ ההובג םייח
, רתוי תובוט ותנוזת תמרו ותואירב ,רתוי ההובג ותלכשה ,היהש הממ הברה לודג
ח וכשל ונל לא ,תאז םע .רתוי הלדג ׳וכו טרופסמ ,השפוחמ ,תונמאמ תונהיל ותלכי

ו שוריפ .היפולכואה יובירכ עקשוה ישונאה ןימה רציש רשועה לש לודגה ובורש
ו הז .היסולכוא יובירב עקשומ ףסומה ךרעה לש ובור החוור תפוקתבש רבד לש
ד וע לכש עבוקה עבט־קוח הזיאמ האצותכ הארנכ ,םיעדוי אלב םייקה ךילהת
ת עפשה לע הרעה האר) םיברתמ םירוציה תוברתה םירשפאמ םיינוציחה םיאנתה

ה נקסמל ועיגי םא םיעדויב הז קוח ורפי םדא־ינבש ןכתיי םלוא .(126 ׳מע ,תופיפצה
ה ברהמשו היסולכואה יובירב הקווד םלמע רקיע תא עיקשהל םיחרכומ םה ןיאש
ו זכ הטלחה שומימל םיעצמאה .לדגת אל םלועב היסולכואה םא בטיי תוניחב
.לעופב םויכ רבכ םימייק

t בער יופצש וא—םיכויליבה לכל ןוזמ לדגל רשפא סאה
ר וטב םילוע ןוזמה לש ורוציי יעצמאש ,יטירבה דמולמה ,סותלמ עבק 18־ה האמב
א ל ןמז־קרפ ךותבש הפצ אוה .ירטמואיג רוטב הלדג היסולכואהש העש יטמתירא
ל ש תוירואיתה וקיעה תובר םינש .ישונאה ןימה תא ליכאהל המב היהי אל ךורא
ה לעהש הממ הברהב הלודג היסולכואל ונעגהשכ ,םויכ .ישונאה ןימה לע סותלמ
ם לועב םויכ שי םג םאש רבתסמ .התדבתה ותאובנש ררבתמ ,ותעד לע סותלמ
( הנוזת־תת תמייק םלועה ןמ ן־ב ךרעבש םיחינמ) םיבר תומוקמב בערו הנוזת־תת
ם ויכ םייוצמש רבדה שוריפ .םייגולונכט אלו םרקיעב םה םיינידמ ךכל םימרוגה ירה
ף או ,םלועה יבשות לכל ןוזמ קפסל םיידש (תועקרקו דויצ) רוציי־יעצמא םלועב
ק לח רבמה יאלקח לכו ,לדגל אל ידכ םיאלקחל תמלשמ ב״הרא תלשממ .הזמ הלעמל
י נפמ יאלקח רוציי־יאמ םיחיוורמ םיבר םיאלקח .יתנש קנעמ לבקמ ויתומדאמ
. הנשל םירלוד ינויליב םילוע םתקזחהו םמוסיאש םימוצע םיפדע שי הקירמאלש
ם ינז וחתופ תויאלקח רקחמ־תונחתב ."הקוריה הכפהמה" הלח תונורחאה םינשב
. רועיש־ןיאל םינגדה רוציי לדג תוטעמ םינש ךותבו ,הטיחו זרוא לש רתוי םיבוט

0 2 ינפל ורצקש הממ םנודל רתויו 4 יפ ,2 יפ סריתו הטיח םויכ םילבקמ ץראב םג
ר פסמל קיפסת ןוזמה תומכש אופא רבתסמ .םירחא םילודיגב ןידה אוהו ,הגש
י כ ףא ,שלושמ וא לופכ רפסמל ףא וא ,ץראה־רודכ לע םויכ םיאצמנה םיבשותה

הדוע הזב הכורכה (121 ׳מע האר) םיקרחה ילטוקו ןקנחה יליכמ םילבזה תייעב
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ד אמ וחתפתה ימלגה ןוזמה לש יוצימהו דוביעה יעצמא ,ןכ לע רתי .ןורתפ הנועט
 תדימבו ,תובר םינשל םוסיאו הנסחא ןכו רתוי אלמו בר לוצינ םירשפאמ םהו

.םינש־תורשעל םג ךרוצה

!ותביבסו םדאה ןיב לקשמה־יוויש רמשיי ךיא
, היסולכואה יובירל ליבגמ םרוג בורקה דיתעב היהי אל ןוזמ טועימש הארנו תויה
ל ש ץאומה החותיפ םעו ,ץראה־רודכ לע םיבשותה רפסמ לש ףסונ לודיגל תופצל שי

ד יבכהלו ותביבס לע עיפשהל םדאה לש ותלכי תוריהמב לדגת יאדו היגולונכטה
ת ויעבה ןמ המכ לע .ץראה־רודכ לש "המטסיסוקא״ה םויקל תישממ הנכס היהתו הילע
.רובידה תא התע ביחרנ תויגולוקאה

רמוא סוהמ
: םיירקיע תורוקמ ינשמ עבונה ,ריוואה םוהיז איה רוביצב רתויב תרכומה העפותה
־ תצומחתב לחה ,םילער לש המלש הרוש שי םהוזמה ריוואב .הישעתהו תוינוכמה
ם ימעפל םיטשפתמ םירחאו הלא לכ .ןחרז וא ,תירפג םיליכמה םירמחב רומגו ןמחפה
. ותואירבלו םדאל ,הישעתל ,תואלקחל םיקזנ םימרוגו םירטמוליק תואמ לש םיקחרמל
י אנתב דאמ תרבגתמ איה תויגולוקאה תויעבה לככש רתויב הרומח היעב יהוז
ת א םיסכמה לפרעו חיפ תבורעת רמולכ ,(smog) חיפרע תריצי תמרוגו תופיפצ
ב יבא־לת לעמ תוארל לוכי ביבא־לת ןוויכל הדוהי־ירה רוזאמ עסונש ימ .םיימשה
ם ילודג םייתישעת םירוזאב .תוינוכמ תטילפו הישעת תלוספ ולוכ בכרומה רוחש ןנע
; רוחש ונוראווצו םיירהצב רזוח אוה היקנ הצלוחב רקובב אצוי םדאשכ םלועב
י תב לש םתציחר עצבימ תא לוג־הד ךרעשכ .ריוואה בכרה לע דמל התא ןאכמ
ן בא היוצמ הרוחשה הבכשל תחתמש שיא ומצעל ראית אל םידא ץחלב זיראפ
 ריווא תובר םינש םימשונה םישנאל תיתואירב הניחבמ תוחפ אל רומח רבדה .הנבל
.תואירה ךותב םג אצמנ ,הצלוחה לע ץוחב םיאורש המ וא ,תיבה לע םיאורש המ .הז

תורהנ סוהיז
ל לוכ ,תוצרא הברהב .תורהנה סרה לש היעבה איה רתויב הקיעמ תפסונ היעב
 ןוכיתה םיל םרוזה רהנ ףא השעמל דוע ןיא לארשיב .םלוכ תורהנה ותחשנ ,לארשי

ש ומישה .וכותל םימרזומה םיכפש ידי ־לע ברחנ אלש םייעבט םייחו םיגד וב שיש
ת ובר תוניחבמש רמול רשפאו ,תוחפל יוצר־יתלב רבד אוה םיכפש תמרזהל תורהנב
ו כפהש םילודג םימגא םג אלא תורהנ קר אל ודימשה תירבה־תוצראב .ינסרה אוה
ם הינימל םיכפשה רשאכ .שממ םיכפש־יביבל םדאל םהמ האנהש םייח םימגאמ
ם יכפשה תומכ רשאכ .םתוא לרטנל ידכ ןצמח לש תמיוסמ תומכ השורד ,רהנל םיסנכנ
־ ילעב .םיגדל קיפסמ ןצמחה ןיאש ךכ ידכ דע הלדג תשרדנה ןצמחה תומכ ,הלדג

.םיתמ רהנב םיחמצהו םייחה
ז וכירש םימגא םויכ שי הפוריאבו ב״הראב .תיפסכה תיעב איה תפסונ הרומח היעב
 היוצמ תיפסכהש םייתישעת םיכילהת ינימ לכמ האצותכ הובג םהיגדב תיפסכה
־ינבל הנכס תויהל היושע םיגדב תיפסכה .םימגאה ךותל םימירזמ התואו םתלספב
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ר בעב רובצה תעידיל אבש רמוח לש המגוד קר איה תיפסכה .םתוא םיכרוצה םדאה
.םביט לע ודמע אל ןיידעש הלאכ םהב ,םירחא םירמח שי הומכ .קוחר אלה

םיקרח־ילטוק
ת וכורכה תונכסהש םושמ רקיעב ,םיקרחה־ילטוק תייעב איה רתויב הגיאדמ היעב
ת ורוטלוקונומ לש םייקנע תודש שי .שומיש לש תובר םינש ירחא קר ולגתה םהב
ה זכ הדשמ הטיח תלכואה רופיצ ;.יט.יד.ידב ,לשמל ,םיססרמ םהבש תויאלקח
ף רוטהש וא ,םיקיזמ םידממל העיגמ הפוגב .יט.יד.ידה תומכש ינפמ דמשיהל הלולע
ל ש ןפוגמ אבש רמוחה לש רתוי דוע תולודג תויומכ ופוגב זכרמ רופיצה לש
ם יגד םייוצמ וב רהנל ותוא ףרוגו .יט.יד.ידה ןמ קלח ףטוש םשגה .ףרטש םירפיצ

ם יאצוי םימהש ינפמ םפוגב הלוע .יט.יד.ידה זוכיר ,םיגדה ףוגב םירבוע םימ .םינטק
. יט.יד.ידה זוכירו ,םינטקה םיגדה תא םילכוא םילודג םיגד .ראשנ רמוחהו גדה ףוגמ
ה תמ וססורש תודשמ םירטמוליק יפלא קחרמבש עריא .רתוי דוע לדג'םפוגב
ה לערה ידממל דע םדקתה םיגדה ףוגב .יט.יד.ידה זוכיר לש ךילהתהש ינפמ ,הגדה
ר שפא־יא ,ינש דצמ .וססורש תודשה ןמ םירטמוליק יפלא קחרמב תאזו ,התיממ
ה כפהמ״ל הבר הדימב יארחא היהש םדאה .םיקרח־ילטוקב שומישה ןמ לודחל

ן ימה לש קלח היהי םיקרח־ילטוקב שומישה תא וקיספי רחמ םאש רמא "הקוריה
ל ש םישדח םיגוס אוצמל שיו ,תמייק היעבה ,תאז םע .בערמ תומל ךירצ ישונאה
ו הומצמציש וא ,הביבסל קזנ ומרגי אלש םייביטקלס שומיש־ינפאו םיקרח־ילטוק
.רעזימל דע

ןצמחה ןזאמו ןוטקנאלפזו
ם ייאת־דח םייח־ילעב םה הלא .ןוטקנאלפ םייק תורהנב ,םימגאב ,סוניקואב
ן צמחה תומכ ב״הראכ תחתופמ ץראב .םייגולויב םיכילהתב ןצמח רוציל םילגוסמה
, םיימיכ םילעפמ ,הדלפ רוצייל םירוכ .תרצוימה ןצמחה תומכמ הלודג תכרצנה
. ןוטקנאלפה ןמ ,סוניקואה ןמ עיגמ ףדועה .ןצמח םיכרוצ םלוכ ׳וכו תוינוכמ
ת וצראה לש ןועריגה תא אלממה ןצמח םירצוי הלא םיריעז םירוצי :רמולכ
ר צןיהל לולע-ענמנה רדגב רבדה ןיאו—ןוטקנאלפה תא וליערי םא .תוחתופמה
, םימיל ומרזי םהמו ,תורהנל םימרזומה םינוש םיקיזמ םירמה שי .ןצמחב רוסחמ
ו זראנש םייביטקא־וידאר םירמה שי .םש םמויק לע וליפא םיעדוי ןיאש הלאכ םהב
ק לח םויכ רבכ .םינש־תואמ הזיראב ורמשייש ובשחו םקוליס ינפל תרפוע ילכימב
ם ורזל םייושע םייביטקא־וידאר םירמח רמולכ ,ךרוצה־יד םוטא וניא םילכימה ןמ
ל ש םמויקל הנכס תויהל םימיה ןמ םויב םה םייושע םהב תומוקמל עיגהלו םיל

.םימב םייחה־ילעב

תונורתפ
ן ינעב ונרמא רבכ .ונינמ רשא תויעבה לע טלתשהל רשפא ךיא ררבל םוקמה ןאכ
ל כ ןיאש ןבומו ,םהב שומישה תקספהל עיגהל יוכיס לכ ןיאש םיקרחה־ילטוק

ם יעצמאה ,אופא ,םה5 .הישעתה תא ותיבשיש וא תוינוכמב עוסנל וקיספיש יוכיס
רשפא ריוואה םוהיז םוחתב שדח רבד םוש ואיצמי אל םא םג 1 םטקנל הבוחש
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ר בכ םייוצמהו םיעודיה םיינכטה םיעצמאב ,דאמ הבר הדימב וידממ תא םצמצל
ש י ןכש ,תרתוימ איה הלמרו הפיחב טלמה ילעפמ לש המוצעה ןשעה תטילפ .םויכ
ם ייושעה—םגישהל רשפאו קושב םימייק םה לבא ,ףסכ םילוע םה םנמא—םירישכמ
י בגל ןידה אוה .רתויב תרכינ הדימב הלא תשורח־יתב לש הטילפה תא תיחפהל
י די־לע םימרגנ ,80% ףא םימיוסמ תומוקמבו ,ריוואה םוהיזמ 50% תוחפל .תוינוכמ
ש ומישל םיאיבמה םירישכמ רבכ םיעודי הז ןינעב םג .תוינוכמ תוטלופש םיזג

 ןידה אוה .תפסונ הפירש תפרשנ וזו ,תוינוכמה תטילפ לש ,אלמ טעמכ ,רזוח
ת כרוצה ,ריינה תיישעת איה לכמ רתוי תומהזמה תוישעתה תחא .םימ םוהיזב
ת ויגולונכט רבכ שי םויכ .הרדח־לחנ ךכ לשב סרהנ ץראב .םימ לש תולודג תויומכ
, םויכ ךורצל םיגהונש םימה תומכ תיעיבשב שומיש ךות ריינ רציל תורשפאמה
, םייתוכאלמה יוקינה־ירמח ,םיטנגרטדה םה תרחא המגוד .רתוי הרקי הטיש וז יכ ףא
, תורהנל םיעיגמ םהשכ ,הלא םינחרז .ינאגרוא ןחרז לש הלודג תומכ םיליכמה
ש מתשהלו םיטנגרטדה ןמ ןחרזה תא קיחרהל רשפא .םהב םייחה תא םיסרוה

.תוחפ םיקיזמ םירמחב
ן ורתפהש ןבומ ךא ,היעבה ןמ קלח רותפל רשפא תושדח תואצמה ילב ףאש ןאכמ
ם והיז לש תויעבב וקסע אל רבעב .תושדח תואצמה רמולכ ,היגולונכטה אוה אלמה
ם לשל ןכומ היה אל שיא .רבדב םסק היה אלו ךכב ןיינעתה אל שיאש ינפמ ריווא
ש יא חרט אל םג הזמ האצותכו ,ריוואה םוהיז לש היעבה תא רותפל ידכ הטורפ
ם ירצומה תא ונקיש תשורח ־יתב יפלא שי םויכ .הז ךרוצל םירישכמ איצמהל
ו צלאיי חשורח־יתב .םוהיז דגנ םיקוח קקוחל םידמוע תובר תוצראב יכ ,הלאה
ך ותבש קפס לכ ןיא יכ המוד .תואצמה הנייהת םג זאו ,קוש רצווי זא ;םתונקל
, ןלוטיב וא ,ןמוצמיצ ןוויכב תכל־תוקיחרמו תובושח תואצמה הנאובת םינש רשע
.הביבסה םוהיז לש תוילילשה תואצותה לש

רערועמ לקשמ-יוויש לש תונכס—םילקא
ה יה ןהבש תופוקת ויה .םויה אוהש יפכ ץראה־רודכ לש םילקאה היה דימת אל
, םיבטקה־ינוחרק לש הריבכ השילג התיה .חרקה־תופוקת—רתוי הברה רק םילקאה
ל כ ךפה הזמ האצותכו ,ונימי לש הפוריא־זכרמ דע טעמכ ןופצה ןמ ועיגהש
ה מ הרק הפוקתה הפלח רשאכ .רתויב הרק הרוטרפמט לעב רוזיא ץראה־רודכ
ש יו ,םיבר םימע לש היגולותימב ראותמ לובמה ."לובמה" ך״נתב הנוכמש
ר שאכ רמולכ ,הלאה םינוחרקה ורישפה רשאכ עריאש המ אטבמ אוהש חינהל דוסי

ך שמנ יאדו ךילהתהו ,עובשב וא םויב הרק אל רבדה .םיימילקאה םיאנתה ונתשה
ה יילע הלח רישפה חרקהו םיאנתה ונתשה רשאכ לבא ,רתוי ילואו םינש תואמ
.םלועה לכב םימה יסלפימב
. םילקאה תוביצי תא הלאש־ןמיסב הדימעמ 20־ה האמב םדאה לש היגולונכטה
ץ ראה־רודכ .הבר תוניצרב ןתוא םילעמ עדמ־ישנאש ,תויורשפא המכו המכב רבודמ
ללחל תרזחומ םג ונילא העיגמש הנירקה .הנירק לש תמיוסמ תומכ שמשה ןמ לבקמ
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ם ינעוטה םינעדמ שי .אצויו עיגמש םוח לש לקשמ־יוויש רצונ ללכ־ךרדבו ,ןוציחה
־ תצומחת־וד תומכ תכלוהו־הלדג תוינוכמהו תשורח־יתב םיטלופש םירמחה ללגבש
, עודיכ ,הבש ,"הממח לש טקפא" ידיל איביש הטעמ ןיעמ רצונו ריוואב ןמחפה
ן מחפה־תצומחת־וד יובירש םינעוט .תאצל תולוכי תוטעמ קרו תוסנכנ םיינרק
ה אצותכו—תוקיפסמ םיינרק הנאצת אל—תרזוחה הנירקה לש היסקלפדל איבי ריוואב
־ רודכ לש תעצוממה הרוטרפמטה םאש ובשיח .ץראה־רודכ לש ומוח הלעי הזמ
4—3°־ב הלעת ץראה ת ולודגה םירעה ןמ רכינ קלחו ןופצב חרק־ימי ורשפוי °
.ףצוי םימיה יפוחל ךומס תויוצמה םלועב
ו ניאש רבד הז ?םדאה לש ותוליעפ תובקעב ריוואה־גזמב םייוניש ונכתיי םאה
רפמטהש עמשמ ;םוח־ייא תויהל וכפה םלועב םירעה לכ .הרק אוה—תורקל יושע
ם ייתישעת םירוזאב םיעקשימה תומכ .הביבסה לש וזמ ההובג ריעה לש הרוט
ת ומכ תא םילעמו םימ־ידא םירשוקה םיקיקלח ריוואל תוטלופ תובוראה .הלוע
ר מולכ ,ףסכה־דידוי לש ורוזיפ תועצמאב גישהל םיסנמש המל המודב םיעקשימה
.םשג תרוצב םתעקשהו םימ־ידא לש םשוביגל םיאיבמ םיקיקלחה
ה יילע םינייצמ ,םיסוטמ לש הלודג העונת םהבש ,יטנלטאה םוניקואה ירוזאב
ה ריפסומטאב אל וסוטיש ,םיילוק־לע םיסוטמ ולעפוי רשאכ .םשג ימי לש םרפסמב
ו ראשיי וטלפיש םירחאה םיקיקלחהו םימה־ידאש שושחל שי ,הריפסוטארטסב אלא
ה לא םירוזאב לדגת ,רבדה הרקי םא .רתויו םינש־תורשע ילוא ,תובר םינש םוקמב
.ןטקת שמשה תנירקו ,ךלתו רבגת תוננעה ,לפרעה תומכ
י תש שי דיתעה יבגל .םויכ רבכ תורכינ םילקאה לע םדאה תועפשהש ונא םיאור
ם יגלשהו הרוטרפמטה הלעת םדאה לש ויתולועפ תעפשהבש םירמוא שי :תואובנ
ך לתו דרת ץראה־רודכ לש הרוטרפמטה—ךפיהה הרקיש םירמוא שיו ,ורישפי
ך כ םירחא םימוחתב ומכש חינהל שי .חרק־תפוקת רוזחתו ונתוליעפמ האצותכ
י לב םיקיזמה םיכילהתה תא רוצעל ידכ םיעצמאב זוחאל רשפא הז םוחתב םג
.תוינויח תוישע לש ןמוצמיצ ידיל איבהל

תינכרצה הרבחה
ר שפא םלוכב אלש םייתרבח םיטקפסא וב םיברועמ יכ וימדוקמ רתוי ךובס הז קרפ
ה נושארו־שארב םירומא םירבדה .הימיכו הקיזיפ ,הקיטמיתמ לש תוטישב לפטל
ה לודג תינרדומה היגולונכטב םהב םישמתשמש םלגה־ירמח תומכ .םלגה־ירמחב
0 2־ה האמב הב ושמתשהש קלדה תומכ :המגודל .רבעב השמישש וזמ ךורע־ןיאל
 רבד הז ! 1900 דעו 0 תנשמ תואמה 19 לכב הב ושמתשהש קלדה תומכמ הלודג
ם נמא .ילרנימה־ינמושה קלדה לזאי םינש־תורשע ךותבש ואצמו ובשיח .דאמ רומח
ת וטושפ ןניא תויעבה םוינארוא יבגל םג לבא ,תימוטא היגרנא זא היהתש יאדו
ם ייוצמה םירמה םהלש אצומה־תדוקנש םימוטא םיכילהת חותיפב ךרוצ היהיו

ה רוצב קר אל םילצונמה םלג־ירמחב םייולת ונא ןיידע םויכ ,םוקמ לכמ .עפשב
יונב "תוחתופמ״ה תוצראה רתיו ב״הרא לש קשמה .ןווכמ זובזיבב אלא תינזבזב
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ה נבית םא ,תינוכמ .הנמז םדוק קרזיהל תדעוימה הרוחס רצימ ןרציהש ךכ לע
י אקירמאה ןרציה .הנש םישולש ףאו םירשע ,רשע היחתש ךכל העינמ לכ ןיא ,בטיה
ק פס ןיא .םייתנש רובעכ הפילחי ןושארה הילעבש ךכל תנווכמה תינוכמ הנוב

ו ליפא ילואו ,הנש 30 ילואו 20 שמשתש תינוכמ רציל תלגוסמ תיאקירמאה הישעתהש
ל ש קנע רוזחמ לע היונב תיאקירמאה הלכלכה תכרעמ םלוא .רקויב רתוי הלעת
.םירחא םירמחו הדלפ ןאכ םיזבזבתמ ראשה ךותבש ללכ בושח הז ןיאו ,תוינוכמ
ת ואקשמ רוכמל םינרציל יאדכ אל (לארשיב םגו) ב״הראבש רבתסמ :תרחא המגוד
. ימעפ־דח שומישל קובקב חתופ ןכלו ,תשורחה־תיבל םריזחהל ךירצש םיקובקבב
ל כב תוקרזנ ולאכ תויחפ לש םינויליב הברהו תכתמ היושע תיחפ יהוז ב״הראב
ה ל תוצקהל ,הקלסלו הפסאל ךירצש תלוספ לש היעב תררועתמ ןכ ומכ .הנש
 ןיא בושש תמא .הלבותב ןוכסח לכ ןאכ ןיאש ,בגא ,רוכזל יואר .רכו קנע־יחטש
ה יריעה תינוכמ תא םיליעפמ ךא ,תואקשמה־ןרצי לש תיאשמב קוליסל םישמתשמ
ק ובקבה קוליס דעב םלשמ ןכרצה וישכע ,רמולכ .הלבזמל םיקובקבה תא העיסמה
.היריעל אלא תשורחה־תיבל אל
ו נרכה אל תוטעומ םינש ינפל דע .תפסונ המגוד איה תושמושמה תוינוכמה תייעב
ת ורבק־יתב םהש קנע־ישרגמ האור םישיבכב עסונה לכ םויכ ךא ,ץראב התוא
. תובר םינש םהב תוחנומ ןהו תונשיה תוינוכמה תא םיליטמ םש תומוקמ ,תוינוכמל
, רשפא .הנש 30 הנמייקתתש תוינוכמ רציל ,רומאכ ,רשפא .תויגולונכט שי ןאכ םג
ם יאיבמ ןהילא תולודג תורצח רמולכ ,קוריפ ינקתימ םיקהל ,תובר תוצראב גוהנכ
ת או תשוחנה תא ,תיכוכזה תא םידירומ ןהבו שומיש ללכמ ואציש תוינוכמה תא
ש ומישלו הסיחדל םיאיבמ ראשה תא וליאו ,רזוח שומישל םימיאתמה םיקלחה רתי
.לזרב־תלוספכ רזוח

ל ככ לודגל בייח רוצייהש החנהה לע תפפוכמ חתופמה םלועכ םויכ תטלשה הרכחה
י אקירמאה רבחמה ארקש המ תרצוי וז הרבח .ילכלכ רכשמ היהי ןכ אל םאש ,הנש
ת נוכתמ ןאכ ונינפל .(תננכותמ .־חלב) ״planned obsolescence״ דראקפ סנאו
ן ידה אוהו ,ןשוימ היהי םייתנש דועבש היזיבלט־רישכמ רוציל תנווכמה רוציי
ם ישדח הכירצ־ירצומ שוכרל ךרוצ היהי דימת .םוקמוקבו הסיבכה־תנוכמב ,תינוכמב
, םיקסעומה רפסמב תוריהמב לדגה ,םלש ילכלכ ףנע רצונ אלא דוע אלו .םינשי תחת
.הכירצב תוברהל םהילעש תוירבה תא ענכשל ודיקפת לכו ,ותעפשהבו ויבאשמב

סילופולאגימה תארקל
ריעל תירפכה הרבחהמ
, תירארגאה הרבחה .רפכב תושונאה לש הבור־בור יח דבלב הנש 100 ינפל דע
ם ייונישבו—ונצראב ןיידע יוצמ אוהש יפכ ,יביטימירפה רפכה לע תתתשומ התיהש
־ רוציי :םיאבה תונורקעה לע תתתשומה הרבח איה—לבת תוצרא בורב ,םחיב־םילק
; םיינוציח םיילכלכ םימרוגב תולת־יאו טעמכ תטלחומ תימצע־הקפסא חיטבמה ימצע
החפשמה תרגסמב םיקקזנה רתי לכלו הלוחל ,ןקזל ,ךרל הגאד ;בער ינפמ החטבה



ו 25שדח ל ק ש מ ־ י ו ו י ש

ם ינימה ינש ינב—םינקזו םידלי ללוכ—םיליגה לכ לש האלמ תובלתשה ,הבחרה
ת א ואצמ הלא תונורקע .רפכ ותוא ינב לכ ןיב תישיא הרכה ;הדובעה תכסמב
ן הלש רסומה יכרעש ,תויטסיאתונומה תותדה לש השעת לאו השע תווצמב םדוסימ
.תירפכה הרבחה לש הייח־חרוא תא םיאטבמ
ה ובג היה תירארגאה הרבחה המע האשנש תונורתיה דעב טרפה םלישש ריחמה
י אנת ,טעומ רודיב ,םיבר םייח ימוחתב םירומח םיגייסו םירוסיא ,השק הדובע ללכו
ה קיזחה הנש םיפלא־תרשעכ ירהש ,הארנכ יאדכ היה ריחמה ךא .סחיב־םישק םויק

־ תרסח הרידא הכפהמ הז ןינעב הלח 20־ה האמב .היסופדו איה ,דמעמ וז הרבח
, לשמל ,ב״הראב .ריעב רוגל ורבע תוחתופמ תוצראב םלועה יסולכוא בורו ,םידקת

ם ייח 80%—70%־כ םויכו ,רפכב םיסולכואה בור תיחכונה האמה תליחתב ויח
י וניש ןאכ שי ןכש ,םימוחתה לכב םיבורמ םיעוזעז הוולמו הוול הז רבעמ .םירעב
.תינרדומה ריעל יביטימירפה רפכה ןמ ורבעמב הלוכ םדאה תביבסב.ינכפהמ

ריעב םינומלאה תרבח
י מ םיעדוי םניא םישנאה .תינומלא הרבחה ריעב .ירמגל ,ןבומכ ,הגוש בצמה ריעב
ל ש ונב תא דודשל אב אל קנבל סנכנש דדושה .םהל תפכיא הז ןיאו ,םהינכש
י ושע ימו םש אצמנ ימ ול תפכיא אלו ףסכ שי םשש ינפמ קנבל סנכנ אוה ,ןכשה

, תוינוכמ 50,000 הדובעל תועסונ רקובב םא .דושהמ האצותכ גרהיל ףא וא עגפיהל
ה רקמב תאצמנש תינומלא תינוכמל אלא רכומ גהנל םירפוצ ןיא .םירפוצ ירה
ת א הז םיריכמ םישנאה ןיא ׳וכו רחסמב ,םיעושעשב ,הדובעבש בצמ רצונ .ךינפל
. תוירבה ייח לש םיבושחו םיבר םידדצ םיעבוקה םהינימל םידיקפה תא אל םגו ,הז
ה שולש תבכרומה ,הבחרה תירפכה החפשמה תטטומתמ תינוריעה הרבחב ,תינש
ו רבחל גאוד םדא הב ,הזל הז םוקמ־תבריקב רתוי וא תוחפ םייחה תורוד העבראו
" הנטקה החפשמה" המק .םיירטנמלאה ויכרצ לעו טרפה םויק לע תדקוש איהו
ת א םיבזוע םידליה רשאכ ,ךרעב םירשע ליג דע םידלי םע השאו לעב תבכרומה
ם שפנל םיבוזע םינקזה םישנאה .תורוד רשק אלל ,תדדובמ תאזה החפשמה .תיבה
ם יצור ונניאש ינפמ ,"תובא־יתב" היקנ ןושלב וניפב םיארקנה תונועמל םיפסאנו
. הרבחב היצקנופ םהל ןיא ,תושעל המ ןיא םינקזל ."םינקז־יבשומ" םהל אורקל

: תירפכה הרבחב ךכ אל .רמגנ ןינעה הזבו ,"היסנפל תאצל" ךירצ םדא 65 ליגב
ת לדגמ אתבס ,םאלמל לוכי אוהש םידיקפת םתוא אלממו ,החפשמב אצמנ שיאה
. רתוימ ךפוה אוה ריעב .תוצע ןתונ ,תורפה תא ליכאמ ,הדשל ךלוה אבסו דליה תא
ך א—םירבד ינימ לכב םיקסוע םהו ,דומלל םתוא םיחלוש .םידליה יבגל ןידה אוה
.החפשמה לש הריציהו הדובעה תכסממ םיקתונמ םה השעמל
ל כב םיירטנמלא םיכרצ יוסיכו תמיוסמ תולת ־יא םישנאל החיטבה תירפכה הרבחה
ה יהי אל בלח־יקלחמ לש התיבש היהת םאש ששחה םייק ,הז תמועל ,ריעב .תע
. וקתושי םייחהו םירוזמרו םינגזמ ולעפי אל זאו למשח־דומע טטומת הקזח חור .בלח
א ל תינוכמה־ גהנש הזב יולת אוה .םריכמ וניאש םיבר םישנאב יולת ריעה בשות
בלח ול ואיביש הזב יולת אוהו ,הרובחת תתיבש היהת אלשו בוחרב ותוא סורדי
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 לוכי אוה ןיא םהידעלבש םירבד םתוא לכ תא ול ושעיו למשח ול וקפסיו םינותעו
 םילוכיה םישנא הברה תללוכה הפנעו הכובס תכרעמב יולת אוה ,רמולכ .תויחל
 .ול דגנתהל וא וב ךומתל ,וזיגרהל אל וא וזיגרהל םילוכיה ,תובשל וא דובעל
 ־יונישו ,רפכב שיאה ןמ ירמגל הנוש רוצי תויהל ךפוה אוה םלועב ודמעמ תניחבמ
.םמוציעב ןותנ ישונאה ןימהש םירומח םיעוזעז ררוג הז דמעמ
סילופולאגימה
 ,הדמתהב הלוע ןהמ תחא לכב םיבשותה רפסמ ןכו םלועב ןרפסמש ,קנעה־ירע
 לדגש לככ .יגולוקאה םוחתב רקיעבו םיבר םימוחתב רתויב תושק תויעב תודימעמ
 לש תויעבה תא רותפל רתוי השק ךכ והשלכ םצמוצמ חטשב םיסולכואה זוכיר
 הלועה ןינע אוה רפכמ םיכפש קוליס :לשמל .׳וכו םוהיז ,הרובחת ,םיכפש קוליס
 רתוי הברה הלוע םיבשות יפלא־תואמ לש ריעב בויבה תייעב ןורתפ .דאמ טעמ
 העסהה תולע תא םיבשחמ םא .רתוי המכו המכ יפ—םינוילימ לש ריעב ךא ,שפנ לכל
 םירטמוליק םתוא קחרמל ותעסה ךא ,טועפ ריחמה ירה והנשמל דחא רפכמ םדא לש
 ,םיללכושמ םישיבכ לש תשר השורדש ינפמ רתוי המכ־יפ הלוע ריעה זכרממ
 העיסנה ירהש ליעומ וניא הז לכו ,תופסונ תוכרעמ ינימ לכו תורטושו םירוזמר
 םע לדג שפנל דעסה ביצקת .תונואתהו זגורה ,ריוואה םוהיז םיברתמו תכשמתמ
 .׳וכו ותקולחו ןוזמה תאבה ,םימה תקפסא ,תלוספה קוליסל ביצקתה ןכו ,ריעה לודיג
 היתוליחת תוארנ ץראב םג .יגולוקא ןוסא איה םילופולאגימה ולאה תוניחבה לכמ
 זחאנ אל םא—םונהיגל ונייח תא ךופהתו חיפר דעו הירהנמ ערתשתש קנע־ריע לש
 הרדחו ביבא־לת ןיב ןיידע םימייקה קרי־יספ לש םתרימשל םיעצמאב תוריהמב
 םימעטמ םעפה—היסולכואה רוזיפל תוריהמב לעפנ אל םאו ,הפיח ןיבו הניבו

.םיינויער־םיינידמ אלו םייגולוקא
היתואצותו תופיפצה
 לש היתואצות לע םידמלמה םייח־ילעב ראשבו םיקדייחב ,תודלוחב םירקחמ שי
 םילדח םה םיוסמ ףסל העיגמ תופיפצה רשאכש עודי םיקדייח יבגל .תופיפצ
 והשלכ טקפא ללגב ,הארנכ ,תאז .׳וכו ןצמח ,ןוזמ יד תיברתב שי יכ ףא ,תוברתהמ
 דאמ תובר תוניחבמש—תודלוח תרבחב .הכ דע ותוהזל וחילצה אלש תופיפצ לש
 לש תוטטומתה הלח םיוסמ לובג תרבוע תופיפצה רשאכ—ונלשל דאמ המוד איה
 םיריעצ לש תויפונכבו ,ידדה חצרב רומגו החפשמה תוטטומתהב לחה ,םייחה־ירדס
 יד םלועב תונוש םירעב וניניעל שחרתמה לא ןוימדה .תוללותשמו תוטטושמה
.הדרח ררועל וב
סדא ידיב הרצונש תיתוכאלמ תביבס—ריעה
 היתועפשה .תיעבט הביבס אלו התוא ורצי םדא־ינכש הביבס איה תינוריעה הביבסה
 בחור םירטמ 2 דוע ומכ ,תוחונל וא יפויל קר אל תועגונ השדחה הביבסה לש
 םייחה תא תונבל םאה .ריעב םייחה םהמ תידוסיה הסיפתה לש איה היעבה .בוחרל
 תרוצב תונבל םאה ?םכותבש םיזכרמל קודה רשק ןהלו תונטק תונוכש לע
ידיב לכה ? ׳וכו תוברתו תוינק יזכרמ םהיניבו הזמ הז םיקחורמ םיתב וא ,תובוחר
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 ־ינב לש םהייח לע תכל־תקיחרמ העפשה ילעב םירבד ןאכ עבוקה ,םירעה־ןנכתמ
 שמשב תוקד 10 תכלל םדא בייחתש הלילד היינב םימח םירוזאב תונבל םאה .םדא
1  ההובגו הפופצ היינב תונבל ותוכזבו לצ ףידעהל וא—תלוכמה־תונחל תשגל ידכ
 םיטושפ םיאשונ לש תומגוד המכ ולא ? אל וא םשגל ףושח היהיש בוחר תונבל םאה
 ־יגנכתממ םיברש ׳וכו הרבח ,הדובע ,רשק ,הרובחת לש לולכמל סנכיהל ילב ,רתויב
 הנושארו־שארב תנווכמה הרוצב תונבנ תובר םירע .םהילע םתעד ונתנ אל םירעה
 רויע ךילהת ךות ונייח בוציע .תוחפ הברה בושח ראשה לכו—םינלבק לש םהיחוורל
 .ןהילע התעד תתל תצלאנ תישונאה הרבחהש רתויב תויניצרה תויעבה תחא אוה
 וניתועידי תוטעמ .תשדחתמו השדח העפות איה הלודגה ריעה לש השדחה הביבסה
 —תוירשפאה היתואצות לעו תרצוי איהש המטסיסוקאה לע ,םדאה לע התעפשה לע
 םיקיפסמ ןיאש דע הריהמ הכ תוחתפתהה :ןכ לע רתי .ןמז רחאל ןיב דימ ןיב
 לש ןפואה תאו רויעה יכרד תא ןווכל ידכ "רזוח ןוזיה" ףוסאל ,ןויסנ רובצל
 רקחל םיבצקומה םיעצמאהש אוה עיתפמ .השדחה הפופצה המטסיסוקאה תריצי
 ןיבהל םיליחתמ וישכע קרו רתויב םימועז ויתועפשהו רויעה לש םינושה םידדצה
.היבשות לע תינוריעה הביבסה לש תוגלפומה תועפשהה תא

רבד־ףוס
 תאצות ןה לבת יבחרב להגימו עדמ ישנא םויכ תוקיסעמה "תויגולוקא״ה תויעבה
 ־רודכ היורקה המטסיסוקאב ותביבסו םדאה ןיב שדח לקשמ־יוויש רחא שופיחה
 ;הנש 200־כ ךותב 6 יפ חיסולכואה יוכיד :רבדב םיירקיע םימרוג השולש .ץראה
 ;היסולכואה לודיגמ רתוי הברה הריהמה ,היגולונכטה תוחתפתהב םידקת־רסח לודיג
 בור לש םזוכירל איבה הנש האממ תוחפ ךותבש ,תוחתופמה תוצראב ץאומ רויע
 ־יוויש תא רפהל דחי ורבח הלא םימרוג .ריעה—השדח תיתוכאלמ הביבסב םיבשותה
 יחה תלערה ,םימגאו תורהנ סרה ,םימהו ריוואה םוהיז ךות ,יגולוקאה לקשמה
 ־ידקומב תזכרתמה תינכרצ־תירמח הרבח תריצי ,םלג־ירמח לש איזע־תכירצ ,הגדהו
.תוגהנתהה םוחתב םיעוזעזו יתרבח רבשמ ינמיס םילגתמ םהב תופיפצ
 לש ךילהתב תויוצמה ולאכו תומייק תויגולונכט תלעפהב המודמכ אוה ןורתפה
 לככ .ותרפה תא עונמלו יגולוקאה לקשמה־יוויש תא ריזחהל ידכ חותיפו רקחמ
 תונפהל הלכלכהו הנידמה ישנא תא חירכיש ץחל רצןײ ,תאז שורדל רוביצה םוקיש
 תוכורכ רתוי ךובס הארנ ןנורתפש תויעבה םלוא .םישורדה םיבאשמה תא ןינעל
 היונב וז הרבח .תיתיישעת־רתבהו תיתיישעתה הרבחה לש ינכרצה־ינרמחה יפואב
 ־ירמח תוברל ץראה־רודכ לש םירוצעמ־רסח לוצינ לע ,הכירצב ץאומ לודיג לע
 אוה תישונאה הרבחה לש םיכרעה־םלוסב יוניש .ובש יחהו עבטה תורצואו םלגה
 ינויליבל ץראה־רודכ ןיב שדח לקשמ־יוויש ורשפאיש תונורתפה שומימל יאנת
.םדאה־יגב ויבשות
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