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 יורקה קרפב ,רהז ׳פורפ עיבצמ ״ותביבסו םדאה ןיב שדח לקשמ־יוויש" ורמאמב
ן הב תורומחה תויגולוקאה תויעבל םיירשפא תונורתפ יגוס ינש לע ,״רבד־ףום״
, ותרפה תעינמו יגולוקאה לקשמה־יוויש תרזחה (א :םויכ תטבלתמ תושונאה
.ויבשותו ץראה־רודכ ןיב שדח לקשמ־יוויש ורשפאיש תונורתפ שומימ (ב
ר יזחהל רשפא־יא םג יתעדלו ,תויגולוקאה תויעבל ״רבד־ףוס״ םייקש רובס ינניא
ו תעדל םיכסמ ינא .ותרפה תא לילכ עונמלו ותומדקל יגולוקאה לקשמה־יוויש תא
ץ ראה־רודכ ןיב שדח לקשמ־יוויש ורשפאי רשא תונורתפ ונכתייש רהז ׳םורפ לש
ת ייסולוכאב לודיגו יגולונכט חותיפ םירשפאמ הלא תונורתפ .ויבשותו ויביכרו

ק זנה רעזימ תמירג ידכ ךותו יבויח יתביבס ןזאמ תרימש ידכ ךות ,ץראה־רודכ
.םיאבה תורודלו ונרודל
ן ניא םויה לש ולא :תויתוחתפתה םא יכ תועובק תוכרעמ ןניא תומטסיסוקאה
א ל םינש־תואמ ינפלמ תומטסיסוקאהש ומכ ,םינש־תואמ ינפלמש ולא םע תוהז
ם יעצמא ונידיב שיו) ךכל גואדל ונתבוחמ .םינש יפלא ינפלמש ולא םע תוהז ויה
ר בכ .ילילשה ןוויכב היהת אלש תוחפל וא ,יבויחה ןוויכב היהת תוחתפתההש (ךכל
, לכתסה רשאכ ,היגולוקאב קסע וליפאו תומטסיסוקאה תא הניש ןומדקה םדאה
ר שאכ וא ,םידגבהו ןוזמה תא ול קפיסש ופרט לש םייחה־חרוא ירחא בקעו רקח
. ותדובע יכרצל םאו תויב תורטמל םא ,ןהייח־חרואו ותביבסש תויחה יגוס תא רקח
ה פידעהש ידי־לע תומטסיסוקאה תא קפס ילב התניש איה םג תיאלקחה הכפהמה
.והער לע םיוסמ חמצ ןז
ז אמ ושחרתה אלא הקווד ונא־וגנמזל םייניפא םניא תומטסיסוקאב םייונישהש ןאכמ
י רה ,סחיב־השידח איה תויגולוקאה תויעבל תוררועתהההש ףאו .םוקיה תישאר
ת ורעי תריקע ידי־לעש בתכ ןוטלפא רבכ .דימתמו זאמ תמייק ולא תויעבל תונרעה
ת תחשהו תוגיעמ שוביי םימרוג ,הפושח עקרקל לעמ ,םיה לא םירשימב םימה זוקינו
. םייגולוקא םיאשונב םינמזה לכב טעמכ וקסע םידוהיה ימכח םג .תונשד תומדא
ר יעמ רובעל ותשא תא ףוכל לוכי לעבה ןיאש" הנשמה ןיד תא י״שר שרפמ ךכ
ם יתבה ןיברקמו ןיקחודו [ךרכב] םש ןיבשייתמ לכהש" הזב "לודג ךרכל הנטק
ם יתבל םיכומס םיסדרפו תוניג שי" תונטקה םירעבש ןמזב ,"ריוא םש ןיאו וזל וז

."הפי ןריואו
ם תואיצמב םג םלוא ,תויגולוקא תויעב לש ןתרמוחו ןפקיהב תנייטצמ ונא־וגתפוקת
ם וחתמ רפסמ־תומגודב .ולא תויעב לע רבגתהל ריבכמל תונורתפו םיעצמא לש
.םימייקה תונורתפה יגוס תא טילבנ הביבסה םוהיז
לש הטילפה איה היגרנא רוצייל קלד תפירשב תורצונה תויתביבסה תויעבה תחא
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ם ויכ םלוא .היחמצלו םירמחל ןהו םדאה תואירבל ןה הקיזמה ,תינצמח־וד תירפג
ב ״הרא ,ןאפיב םימייק הלאכ םינקתימ) ימלגה קלדה ןמ תירפגה תא דירפהל רשפא
ת ירפגה תא בישהלו התורצןיה ןמזב תינצמח־ודה תירפגה תא דוכלל וא ,(הלאוצנוו
ק זנה תא םיענומ קר אל ךכ ידי־לע .(תינתירפג הצמוח רוציי) ינרציה לגעמל
.ילכלכ ךרע לעב רצומל ילאיצנטופה םהןמה תא םיכפוה םג אלא הביבסל
ל ודיגמ הלעמל הברה ,םייחה־תמרב היילעה לשב ,הנורחאל הלדגה תיתיבה תלוספה
ם ומיחל ןה וז תלוספ לצנל רשפא ןכל .לטובמ אל ירולאק ךרע הל שי ,היסולכואה
ם ימ תלפתהל וליפא וא (ב״הרא ,ןוטסובב השענ רבדהש יפכ) םימלש םירוזא

.(ב״הרא ,דנלייא־גנול תמגוד)
.םישיבכ תלילס וא ןינב־ירמח רוציי םשל לוצינל תנתינ ללכב תקצומ תלוספ
י ושע ,םיחותפ םימל ותוא םיקלסמ םא יתואירב קזנ םורגל לולעה ,יתיב בויב
ם ינתינה םינשדו—הזמ םייקנ םימל ,םימייק םיכילהתב ,ותוא דירפנ םא תלעות איבהל
.הזמ תואלקחב לוצינל
ם יכילהתב הריחבה םצע ידי־לע לכו־לכמ םימהזמ תטילפ עונמל רשפא םימעפ הברה
ת טילפב רושק םילוחכמ רוציי היה בר ןמז ,לשמל ,ךכ .םימהזמ םניאש םירמחב וא
ר שא ימוג לש היצזינקלווה ךילהת בקע ,םידרטימו קזנ ומרגש תירפג־תובכרת
, םייטתניס םיפרשב ימוגה תפלחה .וסיסב לא לוחכמה תורעש תרישקל שמיש
. םילוחכמה רוצייב םימהזמ תטילפ ירמגל תענומ ,רדחה לש הרוטרפמטב םישקתמה
.יד ילב דע איבהל רשפא הלאכ תומגוד
 וריחמ תא טעמ לידגהל הלולע הביבסה םוהיז לש ותעינמל םיעצמא תטיקנ םנמא
ם ימהזמה תא םיבישמ םהבש םיכילהת םתואב םג םיעודי םירקמב ,םיוסמ רצומ לש
ו ליפא ."תילכלכ הנניא םוהיז תעינמ" :הנעטה תופוכת תעמשנ ןכל .ינרציה לגעמל
ל לכ תניחבמ ירה ,תרחא וא וז תיטרפ תוליעפ וא הישעת יבגל וז הנעט לבקנ

ם יוסמ רצומ לש וריחמב לוחתש היילעה תמועל יכ .הדוסיב איה תיעטומ רוביצה
ג שומה ןוכסחה תא ןובשחב איבהל ונילע ,םוהיז תעינמל םיעצמא תטיקנ ללגב
ן זאמה תכירע .םוהיזה תתחפה בקע ילכלכהו יתואירבה םיקזנה תעינמ ידי־־לע
ם רגנה "דספה״ה ןיבו םהינימל םימוהיז תואצות לש ןתעינמב גשומה חוירה ןיב
א צוי ללכהש ונל חיכות םוהיזה תתחפהל םיעצמאב תיפסכה העקשהה ידי־לע
ה ביבסו הלוח הרבח :תוטשפב רמאיי םהל ,וענכתשי אל ךכב םגש הלאו .רכשנ

.האירב הלכלכ דעב ומלשל ךירצש ריחמה חרכהב םניא תרערועמ
. ונתביבסב הנורחאל ולחש םיילילשה םייונישה חכונ םינוא־ירסח ונא ןיא ,יתעדל
ל קשמה־יוויש לש ילילש רועריע תעינמל םייגולונכט םיעצמא לש ןווגימ וניזב
ו אלמל םייתרבסהו םייכוניח םיעצמא םילוכיש דיקפתב םג ןימאמ ינא .יגולוקאה
־ יוויש תלעבו תנזואמ הביבס לע הרימשהש חיכוהל ונידיבו .הז רועריע תעינמב
א יה אלא היסולכואה יובירלו יגולונכט חותיפל הקווד תדגונמ הניא יבויח לקשמ
, תוניחבה לכמ היביכר יכרצ תא קפסל הביבסה לש הרשכ רומישל איבהל הדיתע
.תויתרבחו תויטתסא ,תויגולויזיפ ,תויזיפ תוניחב תוברל
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