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ילבק תולולח תואשילק םוקמב ,ישארב תרנכ ךלש הריחבה לע תוירחא
,"ץראה" ,"הירלג"( רבעש עובשה ףוסב סאילא סניאל ישארב תרנכ ד"וע הקינעהש ךוראה ןויאירב

רבכ וכפהש ,לאמש־ןימי־םיחרזמ לש ריצה לע תויטסילופופ תואשילק שולש לע ישארב הרזח ,)2.7
.ןתכרפה לע בכעתהל בושח ןכלו ,םיבחר םילגעמ ברקב תומויסקא ןיעמל

רנא'ז הז .לאמשב תיחרזמ יטנא תונעזג ללגב ןימיל יתרבעו לאמש יתייה :איה הנושארה האשילקה
המשאה תא תולתל םישקעתמ םה ,םיקהבומ ןימי ישנא םהש ףאש ,םיחרזמ לע דחוימב ביבח
המל זא ,והשמב לאמשה תא םישאהל רשפא םא יכ ,לאמשב הזה יגולואידיאה הנחמל םתוכייתשהב
.הריירק הזמ התשע סיסקבא־יול ילרוא ?תונמדזה ץימחהל

ישארב לש וזה הנעטה לבא ,תיחרזמ־יטנא תונעזגמ ףח ילארשיה לאמשהש ןעטאש הנורחאה ינא
ךכ לכש ,הלאה םישנאה ובש ןפואה איה תחאה :תוביס המכמ תירסומ אלו הרשי אל ,תממוקמ הימודו

היה אל וליאכ .ןימיב תיחרזמ־יטנאה תונעזגה לומ םישריחו םירוויעל םיכפוה ,יחרזמה םדובכל םידרח
םע" הנוכשב תויחל םיזנכשא םייתד הנימזהש ,"הנומאב" ן"לדנה תרבח לש ריפחמה ןוטרסה םלועמ
ךיא לע לשא ןתנ לש עלבה ירבד ומסרפתה אל םלועמ וליאכ ;םיחרזמ ילב רמולכ ,"םהומכ םישנא
.דוכילה לש תוישומישה תומהבה םה םיחרזמה

הכוז ינעזגה יזנכשאה ןימיה ,היינש לארשיו הנושאר לארשי לע תיביטלופינמה הירואיתה תוסחב
ישארב לש יחרזמה טהלה לכ היה הפיא לואשל רתוימ .םיחרזמה וידהוא ברקב תטלחומ תוניסחל
הלאה םישנאה .תיליווא תוזיזפכ שפתנש השעמ השעשכ "יחרזמה ןגה ול חרב"ש ריבסה והינתנשכ
.ןויגיה יללכב הדימע וא רבסה םושב תביוחמ אלש המויסקא םמצעל ורצי

יתרבע זא םיחרזמה יפלכ םיינעזג ויה לאמשב" םילמב תצמתל רשפא התואש הנעטה ,ךכמ רומח
ןוויכמש תרמוא ישארב .האוושמהמ םיניטסלפה תא ירמגל תקחומ איה יכ תירסומ יתלב איה ,"ןימיל
ןימיה לבא .ביריה הנחמל תרבוע איה םתוא שינעהל ידכ ,היניעב ןח ואצמ אל לאמשה הנחמ ישנאש
המלועב םימייק םניא םיניטסלפהשכ .םיניטסלפה לש שנועה אוה ,לאמשה לש שנועה ונניא לארשיב
הרקיעש ,יגולואידיא הרדש דומע תרסח תיטבש הקיטילופל ךפוה לכה תמאב זא ,ישארב לש
.םיניטסלפה ןובשח לע תידוהי־םינפ תוטטוקתה

דבכ ריחמב הל הלעש ,ינרתח טקאכ ןימיל רבעמה תא גיצהל ןויסינה איה היינשה האשילקה
טעמ ןפואב .סג רקש טושפ הז ,האשילקל רבעמ רבכ הז .)"תיתרבח יתדספהו תילכלכ יתדספה"(
התהימכמ םלעתהל רשפא יא ירה — תסנכל ץורל התנווכב םא ןכמ רחאל דימ תלאשנ איהשכ ,ימוק
דרת איה תסנכ תרבחכש תרמואו השיחכמ איה — ןאירבטא־לטסיד־תילגה תצבשמל תרתסומ אלה
הכורכ היהת תסנכב תורבחש ,תאזכ םייח תמר הל בינה תאז לכב ןימיל רבעמה ,רמולכ .םייחה תמרב
.הנממ הדיריב

ריחמ הבגש ינרתח טקא הזיאכ ותוא גיצהל ןויסינה לבא .ישונאו יעבט אוה חוכ ידקומל רובחל ןוצרה
ףוצח אלא ,ךחוגמ קר אל אוה — תוירוביצה היתועפוה רפסמ תא רופסל השקש השאב רבודמשכ —
םינמא טהלב הפדר איהשכ ,בגר ירימ לש רהוזה ימיב ךיא בטיה תרכוז ינא .הדיחיה אל ישארב .שממ
ובשחש םיחרזמ ויה ,לאמש לעו ןימי לע תוארטאיתו םינוגרא לע המייאו ,םינלאמשו םיניטסלפ
ותוא לע פמרט תספות ישארב .םינלאמש המכ ןבצעי הז יכ ,ינרתח ארונ טקא איה הב הכימתהש
.קוידב טנמיטנס
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םצעבש הנעטה איה ,הידעלב ןויאר םילשי אל ןימיהמ "חכפתה"ש יחרזמ ףאש ,תישילשה האשילקהו
לכ םע תויחל הלוכי ינא" .לאמשהמ רתוי הברה "םיברע בהוא"ו ןעזג אל ,יטסילרולפ אוה ןימיה
םתוא הרידגמ ינא המל .םיזורד ,םיסקר'צ ,םיברע ויהי ילש םינכשה לכש .הרוצ התואב קוידב םישנאה
.דוכילה יעיבצממ םיבר לש השיגה תאזו .דימת ילש השיגה התיה תאז ?םיביואכ הליחתכלמ
."םולכ ?םיפתושמ םייח ןעמל השע לאמשה המ .לווע הז םינעזגל םתוא םיכפוהש הזו היצמיטיגל־הדה
םע חונב ירמגל שיגרמ ןימיה היפל ,"סומוחה תחלצ תקיטילופ" לש היצאירווב הפ רבודמ ,לודגב
הברה שיש דועב .םיברע םינכש דיל תויחל םינכומ אלש ,םינלאמשה םה םייתימאה םינעזגהו ,םיברע
ןימיה ,אל :בושו בוש ריכזהל ךירצ ןושארה קלחה לש רקשה תא ,הנעטה לש ינשה קלחב תמא
המרל דעו תימואל־תיתוהזה המרהמ םתוא ףדור אוה .םיברע םע חונב שח אל ללכב ילארשיה
גיהנמה הבש תואיצמב הזה גהלה לע םויה רדסל רובעל רשפא יא .טרפה ייח לש רתויב תיסיסבה
.תסנכל םכרד תא ללסו םיימיטיגל םיפתושל םיטסינהכה תא ךפה ישארב לע ץרענה

המולע תיחרזמ תוהזל יוטיבכ אל ,ידגנה הנחמל שנועכ אל .דצ תרחב תא — ישארב ןידה תכרוע
קזחה דצב תרחב .המושייב דואמ תומילא תוקיטקרפו תיגולואידיא הדמע ול שיש דצ תרחב — יהשלכ
תוירחא לבקל הז ,תויהל תרמייתמ תאש הקזחה השאה רותב תושעל הלוכי תאש םומינימה .ינסרודהו

.תולולח תואשילק ירוחאמ רתתסהל םוקמב ,ךלש הריחבה לע

"תימוקמ החיש" רתאב תכרוע איה תבתוכה
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