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רוכב "הרדסב הנשה הנורחאה האצרהה תא חותפל חמש ינא  :ריצק םהרבא' פורפ

, תאזה האצרהה םג, ורבעש םינשב ומכ, תומדוקה תואצרהב ומכו" הכפהמה

תדוגא םג ונל ועייס ,  הל הצוחמו הטיסרבינואב םישנא לש דאמ לודג רפסמ

תונוטלשמ הברה םגו ףרטצהל הצורש ימ , ץוחב תועדומ המשש םידידיה

םגו יל םג ועייסש , הטיסרבינואב תונושה תוקלחמב םישנאמו הטיסרבינואה

האצרהה תנכהברושקש המ לכב הצרמל עצבמ הז תאזכ האצרה לכ תנכה .   

הצור ינאש ןושאר רבד זא , םיבדנתמ י"ע השענ לכה, ךבוסמ ידו לודג יד

תאש רפסל הצור ינא , ינשה רבדה. הלאה םיבדנתמה לכל תודוהל הז, תושעל

תליחתב ילוי ינוי תוביבסב ', וכו םיצרמה תא ןימזהל םיליחתמ תואצרהה

אל , הלכלכ לע האצרה הפ ןתנ לקנרפ' פורפש זאמ תורחא םינשו תויהו, ץיקה

, הלכלכב תחא האצרה השענש יוארה ןמש יתבשח זא, הלכלכב האצרה התיה

ראוד לע ול יתרפס . ץראב היה אל אוהו ןייטשניבור לאירא תא יתשפחו

םוקממ , תודחא תוקד ךות הנע אוה. האצרהה לע ול יתרפסו ינורטקלא

תונמזה לבקל שש אל אוה ללכ ךרדבש ר מאו ןוטסנירפב ב"הראב היהש

יכ ? המל תאזו. דימ לבקמ אוה הפו, לקוש אוה, בשוח אוה, תואצרהל הלאכ

הרייעה –איה הנווכה . הרייע התואמ ואב ילש אבאו ךלש אבא: רמוא אוה  

לבא , קוטסילאיבמ לש אבא לש החפשמה. ןוכנ טעמכ הז. קוטסילאיב איה

הכוראךרד ורבע םה, תונושה תוערפה ללגב ' גור תארקנש' זדולב דלונ אבאו,  

דיגנש , רבד לש ופוסב חתופהו, םיחתופ םג שי ללכ ךרדב, זאו, םיימוקמה יפב

םגו , רוטקרה אוהש ץיבלקני ןועמש רעונמ ירבח הז, תאזה האצרהה תא רחב

 .החפשמב לכה ןכל זא', גורמ אוה ולש אבא

תאז לכב לבא , םכתא האלא אל ינא, םידוהיה לש הירוטסיהה לע יתבשח 

אל , םכתושרב הצור ינאו, ןילופ לש בצמה לע ןיזגמ םייטב רקובה יתארק

וא ' זדול לע והשמ דיגהל קר לבא, החיתפה ירבדל ךייש אל, האצרהל ךייש

כ םש ויה-1800 ב-1790ב' זדולל עיגהל וליחתה םידוהיש', גדור םידוהי-100    ,

יסורל רבע הז-1820ב. היסורפ היה דוע הז זאו םיאנת םש ויה הלחתהבו ה  

קוסעל , םיתב תונקל םהל ונתנ םיסורה טאל טאלו, םידוהיל דאמ םיער
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לכב םידוהיו הישעת םש ומיקה םהו לדגו ךלה םידוהיה רפסמו ', וכו רחסמב

ירבח םגו , יתיישעת זכרמל תמיוסמ הדימב תאזה ריעה תא וכפה םה, םוקמ

כ "חאו, הלעו ךלה םישנאה רפסמ. םיחתופמ דאמ דאמ תוברתו הרבח

םלועה תמחלמ ינפל דוע , תורצ, דיגנ  ויה םעפ בוש, הינשה םלועה תמחלמ

תמחלמ ץורפ ינפל , ץרמנ רוציקב, ןפוא לכב, םידוהיל תורצ ויה, הנושארה

םישנא ףלא250טעמכ ' זדולב ויה, הינשה םלועה היה , היסולכואהמ שילש,  

םירבק ףלא180 ,הפוריאב םילודגהמ דחא אוהש ידוהי תורבק תיב םש    .

הנחמל םצעב ' זדול לש וטגה לש רוזאה תא וכפה םה, וסנכנ םינמרגה רשאכ

, םינמרגה ידיב ותמ' זדול ידוהי בורו, זוכיר תונחמל םשמ וחלש,  רצעמ

םישנא ןוילמ עבר טעמכ . דרש םיפלא המכ, ןטנטק רפסמ קר, ןטק רפסמו

 200' זדולב שי םויכ. המוד יד רופיס קוטסילאיבבו םיצאנה י"ע ודמשוה

םידוהי200ךרעב , םישנא הנש200ינפל רזח הז ןכלו ,    . 

, דיגהל קר לבא, םיחדבתמו םיבשוי הפ ונחנא יכ הז תא רפסמ ינאש הביסה

ונחנאש בצמהו , דאמ קזח םע הז, ידוהיה םעה לש הלאה תוליהקהמ, הנהש

א והש הצרמהש ומכש, דיגהל הצור ינאו,  השק בצמ אוה םויה וב םיאצמנ

לש עקרמ , דיגנ םיאב ונלוכ,  םסרופמ יאקיזיפ אוהש חתופהו םסרופמ ןלכלכ

ןכל זא .  חילצי אל הז םויכ םגש בשוח ינאו, חילצה אלש םע תדמשהל ןויסנ

ןועמשל אורקל הצור ינאו , הרדסה תא םייסל וליאכ הצור ינא תאז חורב

 . חותפל ץיבלקני

האצרהל המדקה ירבד–ץיבלקני ןועמש ' פורפ   

הזמ ץוח , ףיסוהל לוכי ינא המ, תאזכ תינלופ המדקה ירחא. םלוכל בוט ברע :ץיבלקני' פורפ

יפכ זא . הליעלו הליעל היבשות לבא. הפי ךכ לכ ריע אל הז', זדולב היהש ימש

הכפהמה רוכב תואצרהה תרדסב הנורחאה האצרהה תאז , רמא לו'צקש

בחרו ןווגמ להק האיבהו תומלוא האלמו , דחוימב תחלצומ התיהש  ג"סשת

, עדמה תיזחב םינוש םיאשונל רהוצ ול החתפ תמאבו,  הטיסרבינואה לא

רוביצה לא םג ןיינע םהב שיו , םהב תניינעתמ הימדקאהש, עדיהו הבישחה

 . בחרה
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לש ורכזל םיבר הרקוהו דובכ האיבמ תמאב תואצרהה תרדסש בשוח ינא  

ודימעה לארשי תני דמו  ידוהיה םעהש םינעדמה יריכבמ היהש ריצק ןורהא

ביבא לת תטיסרבינואב ללכב הימדקאה לש הנרק תא המירמו , םינשה ךשמב

םג תודוהל םוקמ הז זא , תוכרבה תשרפב קסע לו'צאקש ןוויכמו, טרפב

תרדס  םודיקו חותיפ , םויקב םינשה בר ץמאמה לע ומצע לו'צאקל

 בר גתומל הכפה רבכ איהש ךכל התוא איבהש הז תמאב אוהו תואצרהה

תרדסש התכזו , דאמ תכרבתמ ביבא לת תטיסרבינואש בשוח ינא. הרקוי

 .הב תמייקתמ תואצרהה

תא ריכהל יתודליב יל אציש , רפסל הצור ינא לו'צאק לש וירבדל ךשמהב 

םהינש , בטיה ותוא ריכה, תואלמגב אפור אוהש יבאש ןוויכמ, ריצק ןורהא

הל בייח ינא–ריצק ןורהאו ',  גדואמ, רפכה ותואמ תודלי רוביג היה , תודוות 

, םיעבשה תונש תליחת, םישישה תונש ףוסב ולש תואצרהה תרדסו ילש

, תיעדמה הכפהמה רוכבל ךפה םימילש המ, אתווצב כ"חאו וידרב םדוק

םויה דע . עדמה ןוויכל יתוא ופחדש בשוח ינאו תוקומע ילע ועיפשה תמאב

שמח התלע י נמודמכש, רפסה לש הנושארה הרודהמהמ קתוע קיזחמ ינא

ןורהאמ יתעמשש טפשמ ידי בתכב םושר , רפס ותואב. הזכ והשמ וא, תוריל

תועד אטבל םילגוס םניא םדאה ינב בור : אבה טפשמה אוה טפשמהו, ריצק

לע רבדל אלש , םתביבס לש תומודקה תועדהמ וא תולבוקמה תועדהמ תונוש

תונוי ער וא תועד תעדה לע תולעהל וא בושחל םילגוסמ םיטעמ קרש ךכ

תונויער תעדה לע תולעהל םילגוסמ וא םילוכיש הלא לעש בשוח ינא . הלאכ

, םייתימאה חורה ישנאו םידמולמה, םינעדמה םינמנ , הלאטכ

, ןיבהל ךירצ רוביצהשו, ךמותו םח תיב םהל תתל הכירצ הטיסרבינואהש

 . םלעופ תא ריקוהלו דבכל

יוטיב תתל ןתרטמ , וישכעו זא הכפהמה רוכב תואצרהה תא האור ינאש יפכ

םירגתאהו ונתוא םימדקמו ומדקש תונויערו תובשחמ ןתואל הבחר הרכהו 

, תיעדמה הליהקה לש תומא' דמ םיגרוח תמאבו, ונינפב םידימעמ םהש

וכותבש רוביצהו םינושה הינווגל תימדקאה הליהקה ןיב גולאטיד םייקל 
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ולש תואצות ה לבא, םינעדמה לש םתלחנ אוה עדמה, לכה ירחא. תלעופ איה

םג שי םייעדמ םימושייל רשאכ רקיעב , הלוכ תושונאה לש הניינעמ ןבומכ ןה

ןתונש עדיה תיזחב םיאצמנ ונחנא רשאכו תוירסומו תויתא , תויקוח תוכלשה

הביבסהו בצמה לע עיפשהל , רבעב, םלועמ, םלועמ ונל היה אלש חוכ ונל

 .תישונאה

תופוקתמ תחאב םוי ה תאצמנ לארשי תנידמב ההובגה הלכשהה תכרעמ

רבשמ לש ומוצעב םייח ןבומכ ונחנא . םלועמ הל ויהש רתויב תושקה רבשמה

םידדומתמ ונחנא הזה עקרה לעו . לארשי תנידמב ינוחטב, ילכלכ, יתרבח

םישופש םזילאוטקלטניא יטנאו תויטסילופופ תומגמ םע תונורחאה םינשב 

סחיב םיעמוש ונחנאו , לארשיב תיטילופה תכרעמבו הרבחה לש םיקלחב

תמאבש תונטק , יתרבח רוכינ, תואשנתה, תורגתסה, לטרק לע הטיסרבינואל

ןיעב תוננוגתה תדמעב הלוכ תכרעמה תא תודימעמ לבא , סיסב ןהל ןיא

 . הרעסה

םשרנש המ תא , תאז יתרכזה רבכ תויונמדזה המכב, יל ריכזמ הזה בצמה

ילסירפ םע דחי ש הז, היזאובל ןעדמהו םיסמה הבוג לש ןידה קספ ילושב

טפושה בתכ ןידה קספ ילושב . הניטוילגב גרוהל אצוהו ןצמח דוסיה תא הליג

ילב רשפא , םילאוטקלטניא, םיחמומ, םינעדמב ךרוצ ןיא הנידמל: תיתפרצב

 . הזכ בצמל םיעיגמ ונחנא םא ונל יובא. הז

דועב ,  םינטק ההובגה הלכשהל הנקמ הנידמהש, םייביצקתה תורוקמה

רקחמה תמרב תורדרדהמ דאמ ששוח ינא . רתוי םירקי םישענעדמה ימוחת 

יכ , ךורא חווטל תוינסרהה תואצותהו, הלש היצזינוניבמ, ההובגה הלכשההו

תאזה תואצרהה תרדס . םתוא דבאל לקו ןיטינומו דמעמ תונבל השק תמאב

םירושק ונחנאש םישנאו , וניתומוקמב םישנא ונל שי המכ דע ונל הארמ

קבאמב יכ . דבאל םייושע ונחנא הז לכ תאו, המרו ןיטינומ םהל שיש, םתא

, וניתומוקמב תמייקש הריוואבו, תמצמטצמה ביצקתה תגוע לע ילכלכה

יבולו חוכ ידקומ ונל ןיא . התוחנ הדמעב תאצמנ תיתוכיאה ההובגה הלכשהה

רופיס ותואל לשמ תמאב הז . ךורא חווטל םה םימרגנש םיקזנהו, םיקזח
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תלכלכ םא עדוי אל ינא . תוחפו תוחפ ותוא וליכאה םוילכבש סוסה לע עודי 

 רשק לע בושחל רשפאש יאדווב  לבא , הזה אשונב םג עגת לגנו'גה

ינאו , עדוי יניא ינאו, לגנו'גה תלכלכל אובמ, רומאכ אוה םויה האצרהה אשונ

רבודמ םא . תאזה תרתוכה ירוחאמ דמוע המ עומשל םכומכ ןרקס ןבומכ 

זא , ובג לע בכור, שלחה תא לצנמ קיזחה, רבג םילאד לכ הבש הלכלכב

תלבקמו תכלוה , וניתומוקמב תחוורש קושה תלכלכש איה השגרהה

םיצוחנה םייתרבחה םימושייהו םימלבהש ילבמ , ולאכ םינייפאמ

 .ךורא ןמזל םידקפתמ, ךורא חווטל םילוקישהו

םילוקישו ךורא חווטלו םיידימ םיילכלכ םילוקיש ןיב ןוכנה ןוזיאב 

הלכשהל םג , הרוהט לגנו'ג תלכלכבו, טושפ אל רגתא תמאב הז, םייתרבח

 . רתויב השק דיתע יופצ ההובגה

, תאזה האוושהב. בטיה םיחסונמ םיייטמתמ םיקוחב ליגרו, יאקיזיפ ינא

הרימאה לע יל חלסי ןייטשניבור לאירא ידידיו יתימעש הווקמ ינאו הלכלכ 

םילדומ םינוב הלכלכב ם א םג. עדמ הניא וז הניחבמ הלכלכ, תאזה

ןיא , םיקחשמה תרות, עדוי ינא, םייטסיטטס םילכב םישמתשמ, םייטמתמ

תילגנאב . םייריפמא ללכ ךרדב םיללכב ןאכ רבודמ רתויה לכל. םיקוח הלא

ןיבו םיקוח lawsןיב ןיחבמ יתייה   rulesםיללכ שי רקיעב זא םא הלכלכבו .  

rulesקסוע הלכלכהש רמול האב תאזה הנחבאה הברה תוכבוסמ תוכרעמב ת  

ןהבש תוכרעמ . םהב םיקסוע עבטה יעדמ ישנאש תוכרעמה ןמ רתוי

 . דיקפת םיקחשמ םייטילופ, םיינידמ, םייגולוכיספ םייתרבח םיטקפסא

, הטיסרבינואב םירקוחה יריכבמ אוה םויה הצריש ןייטשניבור לאירוא' פורפ

תא םייס אוה , הדוהתו ןיטינומל תוכוז ויתודובעש רקוח, םלועבו ץראב

דע הלכלכל רוספורפ הב שמישו -1979ב תירבעה הטיסרבינואב טרוטקודה  

אוה ליבקמב . -199ב  ביבא לת תטיסרבינואל רבעו ןוכנה דעצה תא השעש

לתל האוושהב , ב"הרא ןוטסנירפ לש תחדנה הטיסרבינואב חרוא הצרמ

תיאקירמאה הימדקאב דובכ רבח אוה לאירא…ביבא , םיעדמו תויונמא,  

תנשל ונורב סרפ ןתח אוה . '95זאמ םיעדמל תילארשיה הימדקאב רבחו 
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רבעמש , עדוי לאירא תא ריכמש ימ לכ. 2002תנשל לארשי סרפו , 2000

לע רשפתהל ןכומ וניאש , קהבומ הימדקא שיא םג אוה, קירבמ רקוח ותויהל

םא םג ולוק תא עימשמ לאירא . םיבושח ול םיארנש,  םיימדקא םיאשונ

לאירא . ךכ לע ותוא דבכמו ךירעמ ינאו תישיא תוחונ יאב םיתעל ךורכרבדה 

יתדמל ולא םירשקהב םגו , םיקזח קדצ שוחו תיתרבח תושיגר לעב םג אוה

לאירא ' פורפמ םיאתמ ןיא, לו'צאק רמאש יפכ, תמאב. וריקוהלו ודבכל

יריכהבו ג "סשת הכפהמה רוכב לש תואצרהה תרדס תא םייסלמ ןייטשניבור

ונל היופצ , לגנו'גה תלכלכל אובמ תרתוכה תחתש חוטב ינא, לאירא תא

, לאירא זא. תיתרגש אל יאדווב, תיביטקובורפ וליפא ילוא, תרגתאמ האצרה

 . השקבב

 "לגנו'גה תלכלכל אובמ "–ןייטשניבור לאירא ' פורפ

 ינא םג חותפל חונ רתוי שיגרמ ינא, וללה תוישיאה תומדקהה ירחא: ןייטשניבור. א' פורפ

. ריצק ןורהא תא יתרכה אל ינא, תישאר. םישנא העברא לש תישיא הרכזהב

, וליפא יתשגרתהו יתחמש דאמ דאמ, רמא לו'צאקש ומכ תמאב לבא

, היגלטסונה תניפב יכ? המל. תאזה הרדסב תוצרהל יתוא ןימזה לו'צאקשכ

ינא לש עוריאל יתוא חקל םעפ ילש אבא , ןטק דלי יתייהשכש ןורכז יל שי

, תואמצעה םוי לילב היה הזש, םילשוריב  הנגהה יקיתוו ןוגרא, בשוח

דאמ אוה הזה ןיינעב ילש ןורכזה . ריצק ןורהא לש האצרה התיה וזכרמבש

אלש חוטב ינא , היה םאו. היה אל ללכב הזה עוריאהש דשח יל שי. םומע

תושגרתהה תא רכוז ינאש הז , חוטב ןכ ינאש ידיחי רבד לבא, םולכ יתנבה

, יקסל'צאק תיבל םיחאה ינש יפלכ הוואגו הצרעה אלמ היהש,  ילש אבא לש

םגו יבא םג הנממ , תיתדגאה קוטסילאיבמ םתחפשמ, ריכזה לו'צאקש יפכ

ונבש עדי וליא חמש היה חטב ילש אבא יכ , יתחמש המל וניבת זא. ואב ימא

 .תאזכ הרדסב תוצרהל יתוא ןימזה ריצק ןורהא לש

ןנכתל יתלחתהשכ , יתבשחשכ. בצעב ןאכ ריכזהל הצור ינאש והשימ דוע שי 

ינאש דחא םדא ונשיש , ימצעל יתרמא, םישדוח רפסמ ינפל האצרהה תא

םדאה , תאז תא תושעל זועה תא יל היהי קר םא, ותוא ןימזהל הצור ארונ
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יתארק לבא .  יתוא ריכה אל אוהש חוטב ינאו ותוא יתשגפ אל םלועמ הזה

ןפואב הלכלכו הרבח יניינע בתכש יא נותיע היה אוה, ץראהב וירמאמ תא

השולש ינפל רטפנ יפסכ הירא , יתספספ לבא, ץימא דאמ דאמ ןפואבו ירוקמ

ריכזהל הצור ינאש םישנא ינש , םירמואש ומכ םיכורא םייחל ולדביו תועובש

רמאמ לע תיקלח תוחפל תססובמ תאזה האצרהה . הדות הברה םע םתוא

רמאמ tow tails of power and distribution of wells in the jungleםשב    

רוקמב לבא LSE –המ אוה הלכימ . הנוי'ציפ הלכימ םע יל ףתושמש שדח  

אל ךיא–מ אוה  ךכ לכ םתא המל . היליציסמ אוה? לגנו'גב קסעתמ ימ,  

 .לארשי דילי ינא, םיעתפומ

, ברעה ונתוא הוולש תגצמה תא יתא הנבש, ינולובז ילאל םג תדחוימ הדותו

הצור ינאש המ זא . ריגו חולב ןאכ שמתשמ יתייהש חוטב ינא, אוה אלמלאו

םיסרוק ינשב םינושאר םירועש לש ריצקת םכל שיגהל הז , םויה ןאכ תושעל

סרוקה תא חתופש ינוימדה רועשה אוה דחא רועש . הלכלכל אובמ לש

, וב האג דאמ ינא, דאמ ידוחיי סרוק הז. לגנו'גה תלכלכל אובמ ול יתארקש

שקבמ ינא הזה רועשה תא . םלועב רחא םוקמ םושב ותוא דומלל ולכות אלש

םש לע הטיסרבינואב שקה תותקבמ ילוא תורישי םכילא רדושמ , וניימדתש

 .לפאה לגנו'גה הבעמב  קחרה קחרה ולוז ךלמ ולוב

יל הארנש המ תא הבר תויתיצמתב גיצהל הסנא ינשה רועשב תאז תמועל 

רועש הז . -120ב תוחפל תיטננימודההלכלכה תרות לש יזכרמה טנמלאה 

הז , קושה תלכלכל אובמ רועשה תא ליחתמ יתייה םא, וב חתופ יתייהש

תינכות תרגסמב , דמל רבכ ילואו ותוא דומלל לוכי םכמ דחא לכש סרוק

. יברעמה תוחפל, םלועבו ץראב הלכלכל קוח לכב,  תיטרדנטסה םידומילה

. שממ הזה םלואב הזה סרוקה תא  ודמל הזה להקב םישנא המכש יל המדנ

 -70-75ה תא לבקל ידכ, הירטסיהב הזה סרוקה תא םיננשמש םיבר שי

תרכהל ךירדמ וב םיאורש םיטעמ אל שי . האלה רובעל ידכ דחוימה

ךכ לכ ונחנאש וז יאדוובו , םייח ונחנא הבש וז הבורקה תילכלכה היסקלגה
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םירועשה ינש ל בישקהל הז, םכמ שקבמ ינאש המ, םתא. הב תויחל םיצור

 :ועמשו ותיכסה זא. הדובע תמישמ םכל גיצא םפוסבו

ליחתהל בייח ינאש תיגולוכיספ השלוח הזיא יל שי םירועשה ינשל םדוק לבא 

. וישכע םג תאז השעא ינא זא הרצק תיגולודותמ הרהבה וזיאב האצרה לכ

, םמוקל הלולע, םיסרוקה ינשל, וללה םירועשה ינשל תפתושמה השיגה 

, תוקדטצהב אל לבא, ששחב ינא ןכלו, םינלכלכ םניאש םכמ ולא תא תוחפל

חסנל םיגהונ , ינומכ םייטרואת םינלכלכ. הליחתכלמ והשמ ריהבהל הצור

לדומ הלימה .  םילדומ םיארוק ונחנאש המ תועצמאב םהיתובשחמ תא

, סומכ יעוצקמ דוס םכל הלגא לבא. הדגא הלימהמ רתוי תיעדמ תלצלצמ

תילכלכ הירואתב . רבדה ותואב רבודמ, םלוכל ותואתולגל םילוכי םתא 

ונחנא , דטאה לשמב וא,  םישדחה ךלמה ידגבב, רטופ יראהב ומכ קוידב

והשזיא שארב שי הדגאה איצממל . ןיטולחל םיינוימד תומלועב םיעשעתשמ

אוהש לכשה רסומ והשזיא םג ולשי וילא סחיבו , םייחהמ תויצאוטיס בחרמ

תנתינה הדגא לכ , םיעדוי ונחנאש ומכ,  עמושל ואארוקל ליחנהל דאמ הצור 

רתוי תטשפמ איהש הב חיטהל רשפא , תיתואיצמ יתלב התויה לע לוטיבל

ןי ףוחירה ? ןוכנ. הדגאה לש הנורתי םג הז לבא, תואיצמהמ תקתונמו ידמ

, םירתוימ םיטרפמ ררחתשהל ונל רשפאמ, תואיצמה ןיבל תאזה היזטנפה

יאש והשמ תוריהבב ונל הלגת הזה ררחו שמה בצמבו תודירטמ תויטהמ

םיתחונ ונחנאש םרטו . םימייק ונחנא ובש םלועהמ ותוא תוארל רשפא

וא הבוט הצע יהשוזיא םג ונתחתמאב שי זא , הבוט איה םא הבוט הדגאמ

קוידב הז . ףוחירה ירחאש םייחל ותוא תחקל לכונש יטנוולר טנמוגרא תוחפל

. םילדומ םהל םיארוק ונחנאש תודגא שארב ונל שי. םינלכלכ םישועש המ

אל , לתלתפ ןפואב תואיצמל םירבוחמ, םייתבשחמ םיליגרתב כ "הסב רבודמ

ומכ שממ , בוט לדומב לבא, ויביכרמ לכמ טעמכ םלועה תא םיטשפמ, עדמ

יתועמשמ דאמ והשמ , קקוזמ והשמ, תאז לכב ראשהל רומא, הבוט הדוגאב

 .םלועה תא םישפותםדאה ינב ובש ןפואהמ תוחפל וא , םלועהמ
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דאמ ינא יכ ? המל, האצרהה לש תאז הדוקנב הינמיס השקבב ומיש, וישכע

יא לע וננולתי האצרהה ףוסב , תאזה המדקהה תורמל םכמ םיברש ששוח

ינאו , הלאכ םירבדו תוילכלכ תוינכות לע רבדל אלש, םלועל הלש תויטנוולרה

הינמיסל םכתא תונפהל אלא , האצרהה ףוסב זא ראשיי אל יל, ראשא אל

הצור ינאש המ כ "הסב, םכל יתרמא? םירכוז: םכל דיגהלו,  םתמשש תאזה

 .םילודג לש תודגא יתש הז, םכל רפסל

, הנורחאה האמב, םמצע םיסרוקל הנופ ינאש ינפל, הנטק תחא היעב דוע

םילכ תועצמאב , תילמרופ הפשב םהלש תודגאה תא חסנל ולגרתה םינלכלכ

םילדומ םיארנ הככו , תודגאה ירפס םיארנ הככ, איה האצותה זא. םייטמתמ

הברה הזש יתא ומיכסתו , תרחא הארנ הז לבא, רבדה ותוא הז. םינלכלכ לש

ונל תרשפאמ  איהש , תאזה תילמרופה הפשה לש טלובה ןורתיה. הפי רתוי

לע ןעשהל , שרדנ תויהל בייח, לדומה לש, הדגאה לש הפוס. תעמשמ תלטה 

רסומל םיצפוק ונחנאש םדוק ןתוא טרפל םיביי ח ונחנאש תוריבס תוחנה

וא ארוקה . השענש יוארה ןמ לבא, הז תא םישוע ונחנא דימת אל. לכשהה

לכ םישודנה םייוטיבב תוליחתמה תורימא תיביטקייבוא קודבל לוכי עמושה 

הדגאב ומכ אל–ש עבונ וניתוחנהמש ררבתי ןאכמ , היהי חרכהב: ךכ   ,

. תוחנההמ קתונמ אלפומ ףוסל גילפהלמ עונמ לדומה רבחמה, עונמ רבחמה

, םדוק םתיארש, איהה תילמרופה הפשהש איה הרצהו, תחא הרצ שי לבא

תורמל , תאז לכב איה. הלשמ איה, תחא םעפ דוע הב וננובתת, תאזה הפשה

םישנא . תויעדמ לש הילשא הבינמ איהש ששוח ינא, רמא ןועמשש המ

תודגאבםישפחמ םניאש תמא וללה תואחסונב םישפחמ הפשה , תאזמ עורג.  

לש םיעמושה לע דאמ תמצמצמ , הב םישמתשמ ונחנאש תאזה תילמרופה

יאמ ונחרב ? ונישע המ זא. תוילכלכה תודגאה לש, םיילכלכה םילדומה

ןוכנ זא . ילכלכה רדסמה ינהכ לש םירתסה תפש לא, םילימה לש תוריהבה

המישמ אל א יה, הלכלכב םישמתשמ ונחנאש םיילמרופה םילדומה תנבהש

ןאכ ונילא םיעיגמה םידימלתה תיברמ , תאז לכב לבא, ללכב תירשפא יתלב

המ םושמ , הקיטמתמב תודיחי שמחו םיימשב המאתה ןויצ םע, ביבא לתב
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, תיטילופו, תיתרבח הניחבמ יתייעב בצמ ןבומכ והזו. תאזה הפשב םישקתמ

אלא ,םיילכלכה םינועטה לע תרוקיבה לע דאמ השקמ הזה בצמהש םושמ  

 .םמצע םייטילנאה םינלכלכה תורוש ךותמ, םינפבמ האב תרוקיבהשכ

לכ ירוחאמו , םיילמרופה םילדומה םלועכ ימלוע רצ, יטרואת ןלכלככ, ןכ םא

לדומ שארב יל שי , עומשל םיכלוה םתאש הלכלכל אובמה ירועש ינשמ דחא

תושעל הסנא ינאש המ ? תאזה האצרהב השעא ינאש המ זא. דאמ ילמרופ

לגרומ ינא ללכ רדבש המל ךופהה ליגרתה תא תושעל אקווד הז ,  תוחפל

םילדומה תא םגרתל הסנא ינא , ילמרופה לדומב לפטל םוקמב. תושעל

 . חילצא ינא םא הארנו תודגאה תפשל םיילמרופה

ןושארה רועשל םיאבה םיכורב , םידבכנ םיטנדוטס, יתוברו יתוריבג, ןכבו

. הריוואל םכתא סינכהל ידכ היה הז). תגצמ. (לגנו'גה תלכלכל אובמ סרוקב

ךיא הארנ . ונטבשב תגהונה תילכלכה הטישה תונורקע לע דמלנ הזה רועשב

, תישפוח תיטסיכרנא הריוואב, הליעי האצותל האיבמ המלענ אלה לזרבה די

 . הלשממ לש תוברעתה םושב ךרוצ םוש אלל

לש םינונגנמב קסועש םוחת הז הלכלכ. הלכלכ ללכב יהמ ונמצעל רידגנ ואוב  

ןאכ , ןכ. הרבחה ינב תושרל םידמועה תורוקמה לש שדחמ הקולחו הריצי

ונכותב םיטרפה , תנווגמ, תיתוברת בר הרבח אוה לגנו'גה, םכל עודיכ, לגנו'גב

בר לאיצנטופ ונכותב שי ןכל , םהיתונוצרבו םהלש תולוכיב דאמ םינוש

והשמ רצייל םילוכי םה דחי םידגאתמ םיינש םא, רוצייב םג הלועפ ףותישל  

םהו , סוקוק שי הזלו םירמתה תא שי הזל, ןיפילחבו, דוחל םילוכי אל םהש

, לאיצנטופ ןכ םא ןאכ שי, ןכבו. םהידיב שיש םירצומה תא ףילחהל םיצור

 . םיברועמה לכ תבוטל היהיש הלועפ ףותיש שי

הזו םילבגומ ,  לגנו'גב ונלש םג, הרבח לכ לש תורוקמה, הלכלכ לכב ומכ לבא

לבקלו , ול שיש הממ טעמ תתל הצור דחא לכ. םיסרטניא דוגינ רצויש בצמ

תא קפסל ןאכ םג םירומא םיילכלכה םינונגנמה , ןכ םא. ול ןיאש הממ הברה

. םיסרטניאה ידוגינ תורמל, ילכלכה הלועפה ףותיש םייקתי הילע המיבה

ידוג ינו יפותיש ןיב רשגל רשפאש ונימאה, םש קוחרה אוהה, ןשיה םלועב



3-1177T                                 29.5.03ה .                                                                   א/ 

 בוטה םושירה ןעמל" רבח"

12

, לגנו'גב ןאכ ונחנא. קושה ןונגנמ םש וארקש המ תועצמאב קר םיסרטניאה

הלכלכ ןיב הנשי הדרפהש םירובס ונחנא , תאזה השיגהמ ונחכפתה

תא , תילעה תא תתרשמש תילאוטקלטניא הלובחת כ"הסב התיה הקיטילופו

תא תרשל הרומא , לגנו'גב ןאכ תילכלכה ונתטיש. הרבחה לש קזחה קלחה

הטישה , הז רועשב הארנש יפכו, טבשה ינב לכ לש הבחרה תיטילופה היארה

תוטשפתה לש תופיאש ןהש טבשה תופיאש לש ןשומימ תא ונל תרשפאמ 

. םולה דע הפי ךכ לכ ונתוא האיבה ונלש הטישה, ואר ללכבו, תוילאירטוירט

, םדאה שפנ לש תיגולוכיספ הנבה,  לגנו'גב ונלש תילכלכה תכרעמה דוסיב

ונחנא , ונלוכב היובח איהש תויביסרגאל, ךכל םיעדומ ונחנא. הקומע הנבה

תצק תויפוסוליפ תורותב םינימאמ ונחנאש תודוהל םישייבתמ אל 

תליחתבש , רמירטס סקמ ףוסוליפה אוה ונרוביגמ דחא לשמל, תויטסיכרנא

הנה-19ה האמה  for me you are nothingויתורימאמ תונינפ יתש ןאכ שי ,  

but my foodכו  . ונלש וטומה הז', וכו' ו 

. ךפהל. תוירציה תא תאכדמ אל איה, תגשגשמו תחרופ ונלש לגנו'גה תוברת

קר אל , הבר המכחב וארתש ומכ םילעתמ ונחנא תיעבטה תונפקותה תא

םה הלאה םירציה םג אלא , טבשה לש אמייקה רבו קדוצה קבאמה יכרצל

ונתוא םיש משמ רשא םיילכלכהו םייתרבחה םירדסה ילגלג לע ןמשה

 .ונתושרל םידמועה ןיבוטה לש שדחמ הקולחל

גישהל  טרפ לכ לעש הרכהה םע המלשהה ךיא הארנ םויה רועשב , ןכבו

האיבמ , רוקמב שוביש, הקזח עורזבו היוטנ דיב רתויב בוטה תא ומצעל

, תיתלשממ תוברועמב ךרוצה תא תמצמצמ תוחפל וא תענומ, הליעי האצותל

יזכרמה ןונכתה ינונגנמ תא ונייחמ  תקלסמ ןבומכו תתחשומ, תינזבזב  

יתלב ךכ לכ תויהל , םירשעה האמה לש הירוטסיהה ךלהמב רבכ וחכוהש

 .םייוצר

, לגנו'גב ןאכ ילכלכה ןונגנמה תא ריבסנ, תילכלכה תרוסמה בטימכ, וישכע

לש םתזיחא הבחרתה דחא רקוב . לגנו'ג ול ארקנש? םירכוז, לדומ תועצמאב

ונשבכ , ונכרד תקדצב ונתנומא חוכבו תיאבצה ונתונוילע חוכבו, טבשה ינב
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תחאב . תולחנ שש תוטשפ םשל תאזה ץראבו, תאזה תחטבומ אלה ץראה תא

תקלח ןהמ תחאב , םינפג תחאב, בשת יתוריית םגא ףוחל תחאב, טפנ שי ןהמ

ימ , 11רגנאה ןהמ תחאבו , ולוג ךלמה לש רבקה תקלח ןהמ תחאב, תובא רעי

רגנאה הז המ עדוי אלש םכמ שדוח ינפל הארנ הז ךכ– 11  , הריפסה הז.  

 . לגנו'גה לעופ ובש רוזאה

ארקנ , תאזה הישישל. ונירוביג תשש םיאבו םידרויו ודרי וישכע הדגאה לא

תוחנה חינא ןאכ םג , יתרמא, הדגא לכב ומכ, החנה לוכי םהמ דחא לכ, טבש

םהל שי . דבלב תחא הלחנ קיזחהל לוכי וללה םייוביגהמ דחא לכ, תוקזח

ואוב זא . תולחנה לע? המ לע םה תונוצרה, םינוש תונוצר ונלש םירוביגל 

ןיי הצור אוה55רוביג , לשמל, הארנ תופידעב טפנ , הנוילע תופידעב ול שי,  

תיעיבר תופידעב11רגנאהב ביבא לתב יוליב , תישילש תופידע ףוח, הינש   ,

תויתורירש ןה ןאכ תופדעהה ןבומכ . ישיש רעיהו,  ישימח תובא רבק

יהשוזיא תרתתסמ םירוביגהמ דחא לכ ירוחאמ , םהמ דחא לכל, ןיטולחל

 .לחנתהל הצור אוה הפיא, הפדעה

תא הליחת הנימ אוה , השדחה הירוטירטה לע טלתשה טבשהשכ, וישכע

וישכע לבא , וללה תולחנה תא להנל,  םידקפנ יסכנל יללכה סופורטופאה

תולחנה  תא טירפהלתילכלכה תינכותה תרגסמב טלחוה םיקקזנ טבשה ינב .  

הברה  שי . םוקמ הזיאב לחנתי םירוביגהמ ימ הנווכה הקולח. הקולח ןונגנמל

תשש ןיב תולחנה תא תוצקהל ידכ , תעדה לע תולעהל ןתינש םינונגנמ

קלחת הלאל . ןונ ןב עשוהי לש וימימ דוע ונל רוכז דחא ןונגנמ. םיטרפה

יפל שיא , ותלחנ טיעמת טעמלו ותחנ הברתברל , תומש רפסמב הלחנב ץראה

, ולחני םתובא תוטמ תומשל ץראה תא קלחי לרוגב ךא, ותלחנ ןתוי וידוקפת

 . רבדמב רפס. טעמל בר ןיב ותלחנ, קלחת לרוגה יפ לע

תקולח וא , תאזה ץראה תקולח ירוחאמש ןויער אוה ןאכ ןויערה, ןכבו

ןאכ שי –רבד לש ופוסב ויה , עשוהי לש תולחנה םהמ דחא לבא , תונויער ינש 

תא הצקתש , לרוג תלטה יהשוזיא היהתש אוה, דאמ יזכרמ ןויער אוה

תלטהש , הזה ןויערה תא םילבוס אל ונחנא לגנו'גב ןאכ לבא. תולחנה
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ונל שי . רבדמב קיזחי ימו שבדו בלח תבז ץראב קיזחי ימ עבקי, לרוג, תויבוק

עבוק1ףיעס , הזה קוחהו, תובוט תוביס דוסי קוח ארקנש המ לגנו'גב ןאכ   :

זא . הבוט הביס אל איה תויבוק תלטה, תובוט תוביס תויהל תוכירצ רבד לכל

 .ונלש ץ"גב ןחבמב דמוע היה םא קפס עשוהי לש ןונגנמה

. הליעי אל דאמ ללכ ךרדב היהת, תולחנה לש תימודנרה הקולחה, דועו תאז

הליעי אל תרמוא תאז המ–דאמ ריבס  הלרגההירחאש דאמ ריבס?   ויהי ,  

אל םגאה תא לביקש אוהש םכל וראת . תופלחה תושעל דאמ וחמשיש םיטרפ

תושעל וצרי םה . םיבודמ דחפמ רעיה תא לביקש אוההו, תוחשל עדוי

 . תאז רשיא אל עשוהי לש ןונגנמהו, הפלחה יהשוזיא

הדעוו אוה , הירוטסיהה ךלהמב םירחא תומוקממ ונל עודי אוהש רחא ןונגנמ

םירוביגה םיבצייתמ הז רחא הזב , רפכה  זכרמב םיבשוי טבשה ינקז. תרדסמ

תועצמאב ילוא , טבשה ינקז. םהיתונוצר לע םהל םיחוודמו טבשה ינב

לש רתויב הבוטה המאתהה תא םישפחמ , ונינקש שדחה יגולואיגה בשחמה

 . תוליעיה יאיבנ ןוזח תמשגה ןעמלו טבשה תראפתל. תולחנל םיטרפה

יכ ? המל. לגנו'גב ןאכ תרדסמה הדעווה ןונגנמ תא םג םילבקמ אל ונחנא

ונינקז תאו םיאמרל ונלוכ תא ךופהת תאזכ הדעוו לכש םיעדוי ונחנא 

םג אלא , םינוירבה תירב יכרעב קר אל םירימאמ לגנו'ב ונחנאו, םיתחשומל

 . ןוטלשה תוכיאל העונתה יכרעב

ןאכו , וב םילגוד ונחנאש תושדחה תולחנה תטרפהל ילכלכה ןונגנמה, ןכ םא

הטרפהו יוארכ שוביכה םוי םוסרפב דחא םוי ליחתמ , רקיעל עיגמ ינא

, ישפוח ןפואב אטבתהל לגנו'גה יקוחל קוניזה תוא ןתינ טושפ זאו תומושרב

 . םירוצעמ אלל

הזה הרקמב , ונלש םיטרפהש, לדומה לש תפסונ החנה וזו, םיחינמ ונחנא

ינש יל ונת , עירכהל רשפאש א"ז. םחוכ יפ לע םיגרודמ םירוביגה תשש

קזח ןבוארש וא . יממ קזח ימ, יעמשמ דח ןפואב ימ עובקל רשפא, םירוביג

םיארוק ונחנאש המ םג םיחינמ ונחנא . ןבוארמ קזח ןועמשש וא,ןועמשמ 

קזח ןועמשו ןועמשמ קזח ןבואר םאש א "ז, חוכה סחי לש, תויביטיזנרט
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. ןוכנ היהי אל הז ןהבש תוביסנ תולעהל לוכי ינא, יולמ קזח ןבואר םג, יולמ

קר אוה הזה רפסמה , םירוביגהמ דחא לכ תולגרמל ןאכ עיפומש רפסמה

םיצור םתא םא–יכרצל  ןכו , רוביג ותוא לש חוכה דדמ רותב וילא וסחייתת,  

רתוי , לודג רתוי, םחוכ יפלו ןימיל לאמשמ םירוביגה תשש תא ןאכ ונרדיס

 .קזח רתוי לודג רתוי רפסמ, קזח

? ןועמשמ רתוי קזח ןבוארש ךכל הזה לדומב תועמשמה המ, וישכע

םא . ותמכסה אלל ותלחנ תא ןועמשמ תחקל לוכי ןבוארש איה תועמשמה

לוכי ןבואר , התוא הצור ןבוארש הלחנב קיזחמ ןועמש, ןועמשמ קזח ןבואר

 . ןועמשמ הלחנה תא תחקלו עיגהל

םוש שרוד אל ןיפילחה ונלצא , לגנו'גב ןיפילחה  ונלצא, אוהה םלועל דוגינב

היהתש ידכ תונוצר שגפמ , המכסהב ךרוצ היה אוהה םלועב. תונוצר שגפמ

קזחהשכ . קזח ןוצר םיבהוא ונחנא.  דחא קזח ןוצר קיפסמ ןאכ. הקסע

ךרבמ , וילא שגינ טושפ אוה, ונממ שלחה י"ע תקזחומה הלחנה תא שקבמ

ילוא , יסחיה םחוכ תא םידדומ ילוא םיינשה, םולשל תובידאב ותוא

 .םוקמה תא דימ בזוע שלחהו, סומינ לש תומולהמ המכ םיפילחמ

הארשהב ותוא ונלביק . לגנו'גב ןאכ ונאצמה אל, ןבומכ הזה ןויערה תא

ינאו הילגנא תרבח לש טרס ךותמ פילק הז , וארתש אבה פילקה תאו, עבטהמ

 ףולשל וחרטש, היגולואוזל הקלחמהמ לקרט יסוילו בל הנפדל תודוהל הצור

ןבומכ ינא , יל ורמא םהו, היגולואוזל הקלחמה לש םיטרסה תיירפסמ ותוא

 . בגנה תוינזוא םיבככמ הזה פילקבש עדוי אל

 )פילק(

, הזח םיטילבמ, חוכה תא םינחוב, םולשל םיכרבמ: םינממסה לכ , ןכבו

לגנו 'גב םג ונלצא דבוע הז הככ. קלתסמ שלחה, תינולמג הכילהב םיכלוה

שש הזה הרקמב , תולחנ שי ונלש לדומב. לדומה ינותנ לע רוזחנ, ןכבו. ונלש

שי , תולרגהה בחרמ לע םיטרפה לש תופדעה שי, םיטרפ וב שי, תולחנ

ונל שי ? דוע ונל שי המו, תולחנה בחרמ לע םיטרפהמ דחא לכ לש תופדעה

 .לדומה לש םיביכרה לכ םה הלא. חוכה דדמ ןבומכ
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ובש ןויגהה לש רואת לולכל ךירצ , ילכלכ לדומ לכ, ילכלכ לדומ לש חותינ

הלכלכב . הפוס לא ןאכ תגצומ איהש ומכ התליחתמ היצאוטיסה תלגלגתמ

ונחנאש המ לש הרדגה תועצמאב םיחסנמ ונחנא הזה ןויגה תא ללכ ךרדב 

ןוירטירק לאכ םצעב לקשמ יוויש לע בושחל רשפא . לקשמ יוויש םיארוק

םילוכי אל ונחנא . התליחתןיבל הדגאה לש הפוס ןיב לש תויבקעה תקידבל 

תא ראתמ אוה לקשמה יוויש , ןורתפה גשומ, רשק לכ תרסח הרוצב תכלל

 . ףוסהו הלחתהה ןיבש רשקה תא,  תויבקעה

תלכלכל אובמ סרוקב ןושארה ונרועש לש יזכרמה עגרה םצעב עיגמ ןאכ 

ש הרדגהה איה תאזו תיזכרמה הרדגהה תא םכל גיצהל ךלוה ינא . לגנו'גה

 . לגנו'גה לש לקשמ יוויש םיארוק ונחנאש המ

 )תגצמ(

איה םיטרפל תולחנה לש האצקההש רמאנ , ןכבו. העורתל יואר תמאב הז

םיטרפה לש תאזכ האצקה היהת אל , טרפ ןיא םא. לגנו'גה לש לקשמ יוויש

םירוביג לע דחא טרפ והשזיא תאזה האצקהב היהת אלש ךכ , תולחנה לע

ונממ שלח טרפי"ע תקזחומש הלחנ יהשוזיא אצומש רתוי תיביטקרטא ,  

ןאכ שי ? לגנו'גב הרוק המ, בוש זא. קיזחמ אוה התואש הלחנה תא רשאמ

יווישב הרוק המ , שלחמ הלחנ תחקל לוכי, םדוק יתרמאש ומכ, קזח, תוחוכ

םירוביגהמ דחא ףא ןיא . םילרטונמ וללה תוחוכה לקשמה יווישב? לקשמ

האצקהב . ונממ שלחמ הלחנתחקל ידכ שומיש וחוכב תושעל ןיינועמש 

, רוביג והשזיא שי זאש ןבומב? לקשמ יוויש אל הז המל, לקשמ יוויש הנניאש

הגשה תרב ןכלו , ונממ שלח והשימ י"ע תקזחומה הלחנ ומצעל דומחל לוכיש

יהוז . ביצי אל אוה בצמה, לקשמ יוויש אל אוה בצמה  הזה בצמב ןכלו, ורובע

 . לגנו'גה לש תיזכרמה הרדגהה

ונתוא חמשמ דימת , הלכלכב לקשמ יוויש גשומ םירידגמ ונחנאש ירחא

, םירופיס לש תולחתה לש הבחר תשקל דיחי ףוס אבנמ הזה גשומהש תולגל

וליפאו לקשמ יוויש שי ונלש לדומל  , 1. סמ טפשמ. הזה לדומב בצמה םג הזו

 . דיחי
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קי פסמ איה, הזה טפשמה לש החכוהה תא הארנ ונחנא, םכל הארא ינא ואוב

ואובו , םתירוגלאה תועצמאב לקשמ יווישה תא הנבנ ונחנא, ןכבו. הטושפ

ףידעמ אוה , רתויב קזחה רוביגב הזה םתירוגלאב ליחתנ. השענ המ הארנ

 .םשל ותוא חלשנ ונחנא. ןייה תא רתויב

לבא , ןייה תא רתוי ףידעמ ןכ םג אוה ינשה רוביגה. ינשה רוביגל רובענ וישכע

ןייל ותוא חלשנ אלונחנא. שלח רתוי אוה הינשה הפדעהל ותוא חלשנ אלא ,  

היעב ןיא–טפנה םע לחנתהל הצור אוה ישילשה רוביגה . ףוחה לא, ולש   ,

קזח י "ע קזחומ רבכ ףוחה לבא, ףוחה תא הצור אוה ונלש יעיברה רוביגה

רוביגה .  רעיב קפתסי אוה ןכלו, ונממ קזח י"ע קזחומ טפנה םג, ונממ

היעב ןיא,ןיילבה אוה ישימחה ןייה , שופת ףוחה אוה, ונלש ישישה רוביגהו.  

בוט–שופת טפנה , שופת תשש ופוסבש םתירוגלאה הז . ולוג ךלמה הז יכ,  

לש בצמ אוה , ןעוט ינא, הזה בצמה. תחא הלחנב דחא לכ םיאצמנ םירוביגה

, םנשיש תויהל לוכי רוביג לכ ןבומכש םושמ? עודמ.  לגנו'גה לש לקשמ יוויש

, שפות אוה התוא רבקה תלחנל ףידעמ אוהש תולחנ ןנשי הזה רוביגל חיננ

ךותמ . ונממ םיקזח םישנרב י"ע רבכ תושופת, ףידעמ אוהש תולחנה לבא

תא שפת םירוביגהמ דחא לכ , ונממ םיקזח י"ע תושופת ןניאש תולחנה

הזה םתירוגלאה תועצמאב וילא ונעגהש בצמה ןכל . רתויב הבוטה הלחנה

האצקההש , ןאכ הז תא השעא אל ינאו תוארל לק. לקשמ יוויש לש בצמ אוה

 .לגנו'גה לש לקשמ יוויש לש הדיחי האצקה םג איה תאזה

. תורחא תויוצר תועונת םג ול שי, ביצי קר אל אוה לגנו'גה לש לקשמה יוויש

, הקולח ןיא. תוליעי הלכלכב םיארוק ונחנאש המ לש איה ןהבש העודיה

תצקמ לש בצמה תא רפשתש תולחנה לש תרחא הקולח ןיא תאזה הקולחל  

לש תמסרופמה הרדגהה וז , םהמ דחא תוחפל לש ערהל ילבמ, םישנאה

כ "הס םינווכתמ םה, ליעי והשמש םינווכתמ םינלכלכ רשאכ, הלכלכב תוליעי

 .הזה רבדל

הזו , םינעוט ונחנא ךכ. הליעי האצקה איה, ונלביקש תאזה האצקהה, ןכבו

ול םיארוק ונחנא , 2טפשמ לש ונכות םג הז , םינעוט ונחנא םתס אל ןבומכ
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יוויש תאצקה , תוירוטסיה תוביס הזל ארקנ,  ןושארה ידוסיה החוורה טפשמ

הטושפ החכוהה , םעפ בוש יכ? המל. הליעי דימת איה לגנו'גה לש לקשמה

האצקה שיש חיננו , לקשמה יוויש תאצקה לע ןאכ לכתסנ ונחנא, ןאכ דאמ

תחאל ונחלש הזה טרפה תאש חיננ . םיטרפה דחאל תוחפל הבוט רתוי איהש

. טפנה וא םיבנעה וא, ףוחה וא, רבקה תלחנ רשאמ הבוט רתוי איהש תולחנה

, ןכ םא ותוא םיזיזמ ונחנא, זוזל בייח היהי אוהש רבדה שורפ הזכ בצמבו

לבא , ונממ קזח והשימ י"ע שופתש םוקמ והשזיאל, הבוט רתויה האצקהב

יאדווב הז לבא , טפנה הדשל ותוא ונחלשש, רמאנ, ובצמ תא ונערה אל םא

ותוא ליבשב יכ , דימ הריטס םילבקמ ונחנא יכ, תושעל םילוכי אל ונחנא

םא . דימ ונערה ולש ובצמ תא, ןכ םאו רתויב בוטה היה טפנה הדש שנרב

ותוא םיחלוש ונחנא םא , םירוביגהמ דחא לכב, רמאנ, ותוא םיחלוש ונייה

ותוא תא םג קוחדל םיכירצ ונחנאש איה תועמש מה, רפתשי ובצמש םוקמל

ללגב ןבומכו , ונממ קזח י"ע שופתש םוקמ לא הלחנה ןמ אצוהש שנרב

םצעב וז ןכל , ירשפא יתלב הזה רבדה, לגנו'גב םירוביגה רפסמ תויפוס

אל , וילא ליבומה ךילהת הז.   ליעי אוה לגנו'גה לש לקשמ יווישש החכוהה

םיקפתסמ ) הזה םלועה(אוהה םלועה לש הלכלכ ה ידומילב םג, הז תא ונישע

הקימנידל בל תמושת דאמ טעמ םינפמ ונחנאו , לקשמ יוויש תרדגהב

ךילהת שי , טושפ רתוי בצמה אקווד, ונלש לגנו'גב, וארת לבא. וילא הליבומש

 . לגנו'גה לש לקשמ יווישל האצקה לכמ ליבוהל לוכיש טושפ

יוויש אל הז . תולחנה ששל וצקוה םירוביגה תשש, ירקמ יד ןפואב הנה זא

תא ףידעמ אוה 55,  הזה רוביגה לשמל יכ? לקשמ יוויש אל הז המל. לקשמ  

מ לודג55, ןייה ותלחנ תא שובכל לוכי אוהו-45  בצמה ןכל . ןייה תלחנ תא,  

 .לגנו'גה לש לקשמ יוויש אל אוה הזה

לש לקשמ יווישה לא ליבותש הטושפ הקימניד , ליבותש הקימנידה, וישכע

, וביבס םלועל ןנובתמ, שנרב םק רקוב לכ: האבה הקימנידה היהת לגנו'גה

םיטרפ י "ע בלש ותואב תוקזחומה הלא ךותמ רתויב הפידעה הלחנל הנופו

, היעב ןיא, ןאכל תכלל הצור, רקובב םק הזה שנרבה, רמאנ זא. ונממ םישלח
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מ תוחפ45 םשל תכלל לוכי אוה-55  ול ןיא , רתויב שלחה אוה הזה שנרבה.  

ןייל תכלל הצור ןכ םג אוה הזה בלשב  הזה שנרבה-30ה, תכלל ןאל לודג 50,    

הלחנה תא שובכל הווקמ אוהו-45מ הקימנידה ךיא הארנ ואוב , ןכ םא.  

לא וכלה םישנרב השולש , בל ומיש, הזה הרקמב. דחא בלש: םדקתת תאזה

וסב וה םה, תצק ודאתה םירחאה םיינשה, 45תא הלעמל ונראשה , רעיה

. תרחא הלחנ ושפחי םה.  הלחנ םוש אלל םוי ותואב הזה בלשב וראשנו

ףוחה לא וישכע ךלי-40ה לש שנרבה, לשמל בשוח אוהו ,קיר וישכע ףוחה ,  

ןכ םג -30ה, הזה שנרבה. םשל ךלי אוה ןכלו' ב םוי לש ורקובב קיר אוהש  

ךיא הארנ ואוב ', וכו קיר ףוחהש עגרכ הילשא שי ול םגש ינפמ, ףוחה תא ךלי

ונעגה ? ונעגה המלו דחא בוביס דוע. ןויערה תא םיאור םתא. םדקתי אוה

 . םדוק וילא ונעגהש לגנו'גה לש לקשמה יווישל

תוקימנידב הברה םיטבלתמ ונחנא , הנשיה הלכלכ, יפוי הזיא וארת זא

, דאמ טושפ אוה בצמה ןאכ, וילע םש םירבדמש לקשמ יוויש לש תוליבומש

רתויב עורגה הרקמב  תושעל רתויב ול אבש המ תא השוע, רקובב םדא םק

יווישל ונעגה , רדתסמ לכה םימי רפסמ ירחא,  תיב רסח אוה דחא םוי

 . יוצרה לקשמה

םיכירצ םה , תעדל םיטרפה םיכירצ, ךירצש המ לכ, לעפי הזה ןונגנמהש ידכ

הבהאה גחמ באב ו "ט תא ונכפה לגנו'גב הז ליבשב זא. יממ קזח ימ תוהזל

, טבשה ישנא לכ םיפסאנ, םישוע ונחנאש המ , הז םויבו,  חוכהגחל 

םה , םיבכוכה תאצ ירחא דעש רשא דע, הז םע הז, הז דגנ הז םיקבאתמ

הרואכלו , הלחתהב םתוא יתרדסש ומכ, תחא הרושב, אלמ חריב םידמוע

ונחנא םינלכלכה ונחנא הנה לבא , ינאגפ ילוא, יתד ילוא, קיתע גהנמב רבודמ 

, עושעש קפס הארנש המו, רבד לכל לנויצאר אוצמלב, בגא ךרד ,םיבוט דאמ

, שלחה אוה ימו קזחה אוה ימ לכה תא עדייל ךרדה םצעב אוה, גהנמ קפס

יווישל עיגתו , לעפת טבשה תלכלכש ידכ, בושח דאמ אוה הזה גורדהו

 . לקשמה



3-1177T                                 29.5.03ה .                                                                   א/ 

 בוטה םושירה ןעמל" רבח"

20

קופיסו תופידע לבקמ רתוי קזחה לגנו 'גבש םיאג דאמ ונחנא? דוע המ

וריתהש םיריישהמ קר רתויב בוטה תא רחוב רתוי שלחהש םתיאר . ויתונוצר

אלו םיקזח תויהל םישנא תדדועמ תאזה תילכלכה הטישה . רתוי םיקזחה ול

םימעטמ ונחפס , רוטקרה בל תמושתל, הלכלכל רפס תיב. בוט הזו תושומנ

םיקינעמ ונלש םיקסע להנמל רפסה יתב תא , ינפוג ךוניחל הדיחיל םיימדקא

םירחא לש םיסכנ לע תוטלתשהב החמתהש ימלNBAראות  הרבחה ,  

וישכעtake over “sבגא ךרד הזל םיארוק  םנמז םישידקמ ונישנא בטימ ,  

וזבזביש םוקמב , יקסע ינפ לע דאמ בוט הזו תורדג תיינבל, החטבהל אבצל

 . חור יקסע לע םהיתונורשכ

תחלצה תורמ לש, רמול םיכירצ ונחנאו םינוגה םישנא ונחנא, תאז לכב לבא

וליפא הלשממ היהתש ךרוצב םג םיריכמ ונחנא , ונלש ישפוחה לגנו'גה תטיש

לש הדיקפתש םיניבמ ונחנא . ללכה ןמ םיאצוי םיבצמב קר לבא, לגנו'גב

רידסהל םג אוה הדיקפת , ץוחהו שוביכה יניינע תא להנל קר אל הז, הלשממ

 . רידסמ וניא יעבטה רדסהש םירבדה תא

לע קרו ךא וחסונ , םיטרפה לש תופדעהבש ונחנה הזהלדומב וישכע דע 

ונייה םא לבא . שפות אוהש הלחנב קר ןיינעתה דחא לכ רמולכ. תולחנה

קר אל םיניינעתמ םיטרפהמ קלחש םיחינמ ונייהו תאזה החנהה תא םינשמ 

האצותה זא , םירחאה םיאצמנ הפיא םג אלא, םיקיזחמ םה הבש הלחנב

. תמייקתמ התיה אל, הליעי האצקהל איבמ לגנו'גה ןונגנמש תאזה האלפומה

קר ורוגי , ןאכ, רפסה רוזאבש םיבייחמ תדלומה תנגה ילוקישש חיננ, לשמל

חיננ ואוב לבא , ןבומכ אל וא, ןבומכ לבא, םישלופה ינפמ ןגהל ידכ, םיקזחה

אקווד , לקשמ יווישב זא. 11רגנאה תברקב אקווד רוגל ףידעמ קזח לכש 

הלשממב ךרוצ שי הזכ בצמב . בוט ךכ לכ אל הזו רפסהרוזאב ורוגי םישלחה 

לובגה רוזאב ורוגי לייחה ינב אקוודש ךכל ואיביש תויצלוגר הזיא עבקתש 

 .יוליבה יזכרמ דיל אלו

, קיר ראשיי ללכב הזה רוזאהש םיצור ריעה יבשותמ םיבר, לשמל םא וא

רחארועשב. ברעתהל ךירצ יזכרמה ןוטלשה זא', וכו םיקוריה, םגאה תפש   ,
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הלוכי הלשממה ךיא דמלנ ,  הזכ והשמ וא ירוביצ ןומימ ילוא ארקנש רועש

םע םיבצמ םהל םיארוק ונחנא הלכלכב , הלאכ םיבצמ םע דדומתהל

ובש הרקמב לשמלש זומרנ קר הזה אובמה רועשב ןאכ . תוינוציח תועפשה

ךירצ לבא , הרוצב גישהל רשפא הז תא, קיר ראשיי םגאהש םיצור טבשה ינב

המ י "ע, םירתוימ םיתוויע אלל הז תא גישהל ךירצ, ןבומכ הלשממ הז ליבשב

הפ ןיא םנמא , השענ ונחנאש המ הז.  תלוגלוג סמ הלכלכב םיארוק ונחנאש

םישולשל ןבומכ ינויווש ןפואב בשות לכ סייגנ ונחנא . ןמז הפ שי לבא, ףסכ

והשימ מ עונמל ידכ קיפסמ הקזח היהת תאזה תרייסה, הלוחכה תרייסל םוי

יבשות לכ לש ינויווש סויג לש הזה ןויערה . םגאה רוזא תא שופתל ןויערה תא

קזח היה ןבואר םא . תוחוכה יסחי תא תוועמ אל וב בוטש המ, לגנו'גה

קזח םג היהי אוה , םגאה ךרואל לרטפמ אוהשכ,  םוי םישולשה ינפל ןועמשמ

תועפ שהב הלשממ לש לופיטל זמר הז ןבא. םוי םישולשה ירחא רתוי

 . תוינוציח

תורמל . תונברק הבוג םג חוכב שומישהש, בר רעצב ונינפל םימשור ונחנא

, קזחה יפלכ ותשלוחב ריכמ שלחה דימת אל, יוהיזב תויועט,תויועט שי לכה 

שמתשהל ןבומכ ץלאנ קזחה זאו המוהמ תררועתמ , יוניפל דגנתמ אוה זא

תויולע ןה הלא .תוחנה ודמעמ תא שלחל ריכזהל ידכ, דבלב ריבס חוכב  

, תושעל המ, ןיפילח תויולע הלכלכב ןהל םיארוק ונחנא, דאמ תורעצמ

 .תוליעיה לש ףסכה שגמ הז לגנו'גה תלכלכ  תונברוק

םג שי –םייתרבחה םינוגראה לש לוכסתה תושוחת תא רעצב םג םושרנ   

ילוקיש ןובשחב םיאיבמ םניא לגנו 'גה יקוחש ןובשחב חקינ. לגנו'גב הלאכ

םיפידעמ , ץיקב עיזהל בהוא אלש אוהה םגו המטסא ילוח םג, לשמל. קדצ

ילוחמ רתוי קזח עיזהל בהוא אלש אוהה םא לבא , םיהמ קחרה רוגל

ונחנא , ןכ. תקדוצ יתלב היהת לגנו'גה לש לקשמה יווישש האצותה, המטסא

 . ןדא ןג אל אוה לגנו'גה םג, תושעל המ, תאז םיניבמ

לגנו 'גה יקוחש םויה וניאר, לגנו'גה תלכלכל אובמב ןושארה רועשה םוכיסל

אלפ הז האר–םיאיבמ  דאמ טעמ םע , םיקווש ילב, הליעי האצותל,  
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טפשמ ילב , ףסכ ילב, םלועה לע קיזחמ םיטרפהמ דחא לכש  היצמרופניא

 .לגנו'ג וללה. תיתלשממ תוברעתה אלל רקיעה רקיעהו, ירחסמ

אובמב ןושארה רועשל ם יאבה םיכורב םידבכנ םיטנדוטס, יתוברו יתוריבג

 . קוש תלכלכל

 )תגצמ(

תא דמלנ הזה רועשב . לגנו'גה תלכלכמ הנוש דאמ עמשנ אל הזש ודות

האיבמ המלענה דיה ךיא הארנ . ונטבשב תגהונה תילכלכה הטישה תונורקע

תילכלכה תכרעמה . תיתלשממ תוברעתהב ךרוצ םוש אלל הליעי האצותל

הז רועשב הארנש יפכ . םדאה שפנ לש הקומעה הנבהה לע תתתשומ ונלצא

שומימ תא רשפאל הדעונ , םולה דע הפי ךכ לכ ונתוא הדירטהש הטישה

םינימאמ , חילצמה םלועב ןאכ ונא. ונלוכ לש גושגשהו החימצה תופיאש

תיתרבח האצות תגשהל ןמשהו ףונמה איה , םיטרפה לש  רשועה תוואתש

תויפותש תורטמל ,תויעבטה תוירמוחה תוואתה תא הנפמ ונתוברת. הבוט  

תורותב םינימאמ ונחנאש , תודוהל םישייבתמ אל ונא, ןכ, תוליעומ

 , לשמל, רמואש תימס םדא לש וז ומכ תויפוסוליפ

“Every individual generally neither intends to promote the public 

interest nor knows haw much he is promoting it. He intends only  

his own gain and he is in this led be his invisible end and to 

promote   an end which was no part of his intention by pursuing his 

own interest, he frequently promotes that of the society more 

effectually than when he really intends to promote it”. 

ש ונרוביג הז גישהל טרפ לכ לעש הרכהה תמנפה ךיא הארנ םויה רועשב . ונל 

תענומ , הליעי האצותל האיבמ, תלוזב בשחתהל ילב, רשועה ברמ תא ומצעל

תתחשומ תינזבזב תיתלשממ תוברועמב ךרוצה תא תמצמצמ  תוחפל וא 

האמב תויהל רבכ וחכוהש , יזכרמה ןונכתה ינונגנמ תא ונייחמ תקלסמו

לילעבםייוצר יתלב םירשעה  . 
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ול ארקנש לדומ תועצמאב קושה ןונגנמ תא ריבסנ תילכלכה תרוסמה בטימכ 

שש תאזה ץראבו , תאזה תחטבומ אלה ץראה תא ונשבכ דחא רקוב. קוש

לכ . הלילעב םינקחשה תשש םיאבו םינופ הנה תאזה ץראבו? םירכוז. תולחנ

ןבו מכ שי םיטרפלו. דבלב תחא הלחנ קיזחהל לוכי, וישכע םג,  םהמ דחא

םירכוז-תונוצר  לכש , הזה םלועל דחוימה. תונושה תולחנה לע םהלשמ?   

. ףסכ אשונ ןאכ טרפ לכ ןבומכ? טרפ לכ אשונ המ תאזה הדווזמב עיגמ טרפ

וילא התחנ ? וילא עיגה הז ךיאש, ףסכ תורטש  תנמ םע קושל עיגמ טרפ לכ

תודיחי55םע עיגמ הז ויתולגרמלש רפסמב תנמוסמו , םימשמ ימ . 'וכ ו50,  

הדודה תויהל םילוכי , לא תתמ תויהל םילוכי םימשה? םימשה םה

לוכי הז ? ףסכה הז המ. םיפכ תעיגי לש האצות תויהל םילוכי, הקירמאמ

, םימשמ םימ תויהל לוכי, םיקורי תורטש תויהל לוכי, בהז תועבטמ תויהל

 .הרבעהל תנתינה תרחא האנה תבוט לכ תויהל לוכי

אל דחא ףא . ריינ תוסיפ כ"הסב ןה ףסכה תורטשש, ןאכ חיננ ונחנא לבא

ומכ אוה םליבשב ףסכו , ןמצע תולחנהמ קר תלעות שי םיטרפל. ןתוא לכוא

. תורחאה תורטמה תגשהל יעצמא כ"הסב, ונידלי תא םידמלמ ונחנאש

רישע ןבוארש הדבועה . הלחנ תקזחא  איה הדיחיה הרטמה הזה הרקמב

ןבואר םג לוכי ןועמשש המ לכש ,הדיחיה תועמשמה תא הל שי, ןועמשמ  

טרפ לכל , םיטרפ וב שי, תולחנ וב שי: לדומה ינותנ תגצה תא םכסנ. לוכי

 .קושל אב אוה התא ףסכ תומכו תולחנה תצובק לע תופדעה

קוקז טבשהו , השדחה הירוטירטבש תולחנה תא טירפהל ןיינועמ טבשה הנהו

רקיעל רובענו תומדקההלע גלדנ ונחנא. 'וכו' וכו,  הקולחל איביש ןונגנמל    .

לכ ? ונלש קושה תלכלכב ונלצא גהונש ןונגנמה המ םיארקנ םיטרפה לכ

הזו , רככב רקובב עברא תויהל לוכי הז, קושה םוקמל אובל םיארקנ םיטרפה

ירפסמ המלענה דיה תדרוי זאו , טנרטניאב ילאוטריו קוש תויהל לוכי

 . תולחנה לש םיריחמה תא תעבוקו תימש םדאמ, הלכלכה

רתויב ול היוצרה הלחנה יהמ בשחמ טרפ לכ , םיריחמה םיעבקנש ירחא

ןיא המ בל ומיש . התוא תונקל ךלוהו, ומצעל תושרהל לוכי אוהש המ ךותמ
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לש הדוקנ ןורקע , קיתעה לגנו'גה, לגנו'גב היהש המל דוגינב, ונלש םלועב

אלל רחא והשיממ והשמ תחקל תוכז ןיא דחא ףאלש , אוה ונתוברת

הטישה . דומצ ד"וע הוולתמ רחוס לכל םא םג, סומינב להנתמ לכה. ותמכסה

יצוליא תחת ןבומכ , םנוצרכ תושעל תורח שי םיטרפל. םיטרפ ןיב הלפמ אל

 . ביצקת

 )תגצמ: (עמשנ בושו, ונרועש לש תיזכרמה הרדגהל תעה העיגה הנה זא

תא ול שיש , הלחנ לכל דחא ריחמ,  םיריחמ רוטקוו אוה יתורחתה רוטקוו

דחא טרפ קוידב שי הלחנ לכל , םיריחמה ןתנהבש, האבה תיליפה הנוכתה

תכרעמ הז ? יתורחת לקשמ יוויש והמ, בוש רזוח ינא. התוא תונקל ןיינועמש

השוע םיטרפהמ דחא לכשכש הנוכתה תא הל שיש , הלחנ לכל תחא םיריחמ

, ומצעל תושרהל לוכי אוהש המ לש ץוליאה תחת ולש היצזימיסכמה תא

 . תחא הלחנ רחוב דחא טרפ קוידבש איה האצותה

ליבשב הז . לקשמ יוויש ונניאש םיריחמ רוטקוול רוטקוול אמגוד הנה זא

יוויש אל הזש הארנ ךיא . לקשמ יוויש אל הז. דמחנ הזה ילכה המכ םיגדהל

ךלי אוה , רתויב רישע אוה הזה טרפה, םיטרפהמ דחא לכ חלשנ, ןכבו? לקשמ

ךלי אוה , תולחנה לכ תא הלאה םיריחמב ומצעל תושרהל לוכי אוה, הלחנל

ןייה לא ךלי אוה םג50הזה טרפה . ןייה לא, רתויב וילע תפדעומה הלחנל   .

ןאכל תכלל הצור אוה45. הז תא ומצעל תושרהל לוכי אוה אוה המ 40,    

. רדסב טפנה הדש, וליבשב ידמ רקי ףוחה לבא, ףוחל תכלל הצור אוה? השעי

יוויש םניא וללה םיריחמה ןכבו . וללה םיריחמה לשהאצותה יהוזו ' וכו

אל הלאה םירתאה ינשל לבא , דחא קוידב עיגי אלכלש ינפמ? עודמ. לקשמ

םירתאה ינשלו , דחא ףא עיגה אל הלאה םירתאה תשולשל. דחא ףא עיגה

 . לקשמ יוויש אל הז.  דחא טרפמ רתוי עיגה וללה

 –תונומת תורכמנ הב ה טישה תא הפי ראתמ יתורחתה לקשמה יוויש דסומ

תורכמנ הב הטישה תא הפי ראתמ יתורחתה לקשמה יוויש דסומ , החילס

לבא , תרושקת לש םירדת םג הנורחאלו הנידמ תומדא, ךוג ןאו לש תונומת

הזה ןורתפה גשומ לע םיבשוח ונחנא הלכלכבש רמול ךירצ , בגא ךרד
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. רחסמה תא להנמש והשימ ללכב ןיא םהב,  רתוי הברה םיבחר םירשקהב

האצותה איה קושב תלבקתמה רחסמה תאצות אוהש ךיאש םיחינמ ונחנא 

 . יתורחתה לקשמה יוויש לש

ונתוא חמשמ הזו , הלכלכב ןורתפ  םיעיצמ ונל שי, ןכבו. רועשב ךישמנ

תא םירכוז , דיחיו םייק םירידגמ ונחנא ותוא ןורתפה גשומ רשאכ דחוימב

יתורחת לקשמ יוויש שי ונלש לדומל, הזה לדומב םנמאו, תאזה הרדגהה  

האצקה עצבנ , השענש המ. דאמ הטושפ איה החכוהה, ןכבו.  החכוה. דיחי

תולחנה לא םיטרפה לש האצקהב אקווד ליחתנ –לש  תאזה האצקהה ,  

םיטרפה תא םיריבעמ ונחנא , רשועה יפל דחא לכ. רבכ םכל תרכומ םיירגוסב

רתויב וילע תפדעומה הל חנה לא טרפ לכ, רתויב וילע תפדעומה הלחנה לא

 . תושופת אל ןיידעש תולחנה ךותמ

ןויערה ? םיריחמה תא עבקנ ךיא זא. םיריחמ ףיסוהל םיכירצ ונחנא וישכעו

ןאכ עבקנ , רתויב רישעה לש הלחנב  ליחתנ, השענש המ. רתויב טושפ אוה

לבא -55ל תחתמ, רמולכ, ומצעל תושרהל לוכי אוהש ריחמ היהיש ריחמ  

םיפידעמו תויהל םיצורש םירחאה םיטרפה לש םיריחמהמ רת וי הובג ריחמ

הצר הזה שנרבה םג . םיקיזחמ םה התוא הלחנה לע תאזה הלחנה תא רתויב

 -55 ל50ןיב היהי הזה ריחמהש ונל בושח ןכל , ה ושאר הפדעהב ןאכ תויהל

ל לעמ ומצעל תושרהל לכוי אוהש ידכ-55ב ךומנ אל הזה שנרבהש ידכ -50   

, הזה שנרבה, םיכישממ ונחנא ךכ', וכו' וכו. ןכ םג תאזה הלחנה לא עיגי

הובגו-50מ ךומנ ריחמ תאזה הלחנל עובקל םיכירצ ונחנא  41ריחמה לשמל ,  

רדסב הז-45מ ךומנ אוהש הזו, ןאכ דובעי לכ םדוק הצר הזה שנרבה יכ ,  

ריחמהמ ךומנ היהי הזה ריחמהש העינמ ונל ןיא ןכלו , טפנה הדשב תויהל

. םיריחמה תא תאזכ הרוצב עבקנו ךישמנ ךכ. תושרל תדמועש ףסכה תומכמו

. יתורחת לקשמ יוויש  םה וללה םיריחמהש םנמא קודבנ? וישכע השענ המו

 ? תאז השענ ךיא

דחא לכ יבגל קודבנ , וללה םיריחמה תכרעמ ןתנת, השענש המ, ןכבו

ה ז. ולש ביצקתה תלבגמ ןתנהב, רתויב תכלל ףידעמ אוה ןאל, םירוביגהמ
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לא ךלי אוה ןכלו , לוכי אל אוה, ןאכל תכלל הצור היה הז. ןאכל ךלי ןבומכ

תאזכ הרוצב ךישמנ–איהש , הינשה ותפדעה יווישה תא םירכוז םתא , יפויו,  

םנמאש ונאדוו , רותב תאזה האצקהה תא ונלביק, חינמ ינא, הזה לקשמ

 . לקשמ יווישב רבודמ

ביציו םייקקר אל אוה  ונלביקש יתורחתה לקשמה יוויש תונוכת םג ול שי ,  

דחא טרפל הקינעמה תולחנ לש תרחא הקולח לכ , לשמל. תורחא תויוצר

תבייח , לקשמה יוויש תאצקהב לבקמ אוהש המ ינפ לע ודי לע תפדעומ הלחנ

םיארוק ונחנא תאזה הנוכתל . םירכוז, רתוי הער הלחנ רחא טרפל קינעהל

יוויש תאצקה , ןושארה ידוסיההחוורה טפשמ . 2טפשמ הז , תוליעי הלכלכב

הילע גלדא ינא–החכוהה , הליעי דימת איה יתורחת לקשמה ןויער ותוא ,  

 .םיירגוס ףוס. םדוק וניארש

אוה , בוט רבד הז ףסכ ונלש קושה תלכלכבש בל םישנ? בל םישנ המל זא, בוט

תורוקמה םא . קושה לש תויופידע רדסב וב קיזחמה תא םדקל רזוע

ירה , הרבחל טרפה לש תדחוימה ותמורת לש רצות םה םייתלחתהה

תיביטקודורפ תויהל םיטרפה תא הצירממ תאזה תיתורחתה תכרעמהש 

רשועה תבהא תא םושרל , םירכוז, ונתנווכ תא םימישגמ ונחנא ךכב,  רתוי

. לועפל קושה תוחוכל עירפהל ךירצ אל ללכ ךרדב. ללכה ךרוצל םיטרפה לש

, קיזחמ אוהש הלחנהמ קר תפכא טרפ לכלש, םירכז, התיה היומסה ונתחנה 

יונפ ראשיי ףוחהש םיצור םהש וא . םהינכש ימ םג בושח םיטרפל םימעפל

לש םיבצמ םהל םיארוק ונחנאש הלאכ םיבצמ .  רפסה רוזאב רוגי ימו

ןכתיו , הליעי האצותל איבמ אל ללכ ךרדב קושה ןונגנמ. תוינוציח תועפשה

תייבג י "ע ילוא, רפסב םירוגמל הידיסבוס י"ע ילוא, ברעתת הלשממש יוצרו

, ונינפל תא ונמשר. 'וכו םגאה רוזאב תולחנתה ענמיש רמשמ ןממל ידכ םיסמ

תאז םינפהל ונחכש לבא , הליעי האצותל איבמ קושה ןונגנמ דימת אלש

טטצל דעל יאדווב וכישמיש , קושה תלכלכ לש םיטושה םידיסחה תצקמל

 . תויומסהתוחנהה תא ריכזהל ילבמ , 2רפסמ תא 
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קושה ינונגנמ דצב . רקי ריחמ הבוג קושה ןונגנמש ונינפל םימשור םג ונחנא

, ןיד יכרוע, רחסמב םיעקשומה ץמאמו ןמז, תורוקמ, הקסע תויולע שי

ךישמנו תוליעיה לש ףסכה שגמ הז , הלאה תויולעה תא רוכזנ. 'וכו םיכוותמ

ךכ לע , םייתרבחה  םינוגראה לש לוכסתה תושוחת א רעצב םג םושרנ. האלה

, המטסא הלוח ןאכ םג.  קדצ ילוקיש ןובשחב םיאיבמ םניא קושה יקוחש

, םיהמ קחרה רוגל םיפידעמ םהינש םא, ץיקב עיזהל בהוא אלש אוהה םגו

תאצות היהת , המטסאה הלוחמ רתוי רישע עיזהל בהוא אלש אוהה םא

 .ןדע ןג ונניא קושה םג, תושעל המ, תקדוצ יתלב קושה תלכלכ

, קושה יאלפ תא וארו וטיבה אוהש, קוש תלכלכב ןושארה רועשה םוכיסל

אל קר םאש , רמאנ, היבחרמ ונלש ימואלה םילשמה לישממ תארשהב ילוא

דבוכ תא , רסייתמה, יטרפה א"ז, ינרציה רזגמה לש תוזרה ויפתכ לע םישנ

 .  קוש וללה. בוט היהי לכה ןתנהנהו ןמשה ירוביצה רזגמה לש ואשמ

תוקד-57ב הלכלכל אובמב םירועש ינש ויה ולא םילדומ ינש יתגצה .  

םיילכלכה םינונגנמה ינש ירוחאמש תונויגהה תא םיעיבמ , םיגיצמ כ"הסבש

קר אל םיגוהנ , קושה קר אל, בגא ךרד םהינש. קושהו לגנו'גה: דאמ םיעודיה

חוכה , בל ומיש. לארשיב וליפאו ברעמה תוברתב םג אלא, םיפוקה תוברתב

תא עבק חוכ , אלכ לכב את לכב ינמודמכ הנשה ירודיס תא עבוק יזיפה

ןומטקב םג , םש קר אלש יל המדנו יטייבוס טסופה רטשמב םיסכנה תקולח

לבא . לגנו'ג םג שי לבא, תרדסמ הדעוו שי, וישכע ןורבח רה םורדב םגו' -48ב

הרבחב ןיבוטה תקולח תא ץירממה םרוגכ חוכב שומיש לע םירבדמ ונחנאשכ 

הרבחב שומיש שי תובורק םיתעל . עורזה חוכל קר םינווכתמ אל ונחנא,  

עבוק תוריכבה חוכ . תורוקמ לש האצקהה ןונגנמל ןמשכ, רחא גוסמ חוכב

, ישנה וא ירבגה הכישמה חוכ, ומצע תא דבכמש דסומ לכב הינחה ירודיס תא

עבוק קתווה חוכ . םישנל םירבגה וא םירבגל םישנה תאצקה ךילהת תא עינמ

יתבב םגו תורחבומ תודיחיב םגש יל המדנ , םיראפו'צ לש תומידקה תא

חוכ –םישנא איבמ , הקיטילופבו םינתמו םיאשמב עונכשה רשוכ. תובא  

ישפוחה םנוצרמ םיכסהל םישנא איבמ  , דאמ בושח חוכ אוה עומישה
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תוחוכה םג זא . םהלש םיסרטניאל קהבומ ןפואב ןיטולחל םידגונמש םירבדל

 .םירבד וא תורוקמ לש תואצקה רבד לש ופוסב םיעבוק הלאה

בשוח ינא . בוט. רתוי ןוכנ םילדומה ינשמ הזיא וישכע םילאוש ילוא םתא

. הלכלכב ןוכנ לדומ גשומל ןבומ שיש בשוח אל ינא, הנוכנ הדגא ןיאש ומכש

לכש יל המדנ תאז לכבו תואיצמה תא ראתמ אל םילדומה ינשמ דחא ףא 

ןועט קפסמ ונניא םהמ דחא ףא לש ח ותינ. תואיצמהמ והשמ ראתמ דחא

ילוא , דחי םהלש ףורצה לבא, תרחא וא וז תילכלכ הטיש דגנ וא דעב חצינ

 . הלכלכה לש לוהינה תונורקעל סחיב ונלש הדמעה סוסיבל והשמ םרות

איה הנה זא ? הדובע תמישמ האצרהה תליחתב םכל יתחטבהש םירכוז, בוט

יתנווכ , ןוכנ. םילדומה ינשןיב םילדבהה תא שפח איה המישמהו , האב

הז וללה םירועשה ינש תא , וללה תואובמה ינש תא גיצהל התיה תשרופמה

הז היה  םאה . םילדבהה תאיצמ לע רשפאה לככ השקיש ןפואב, הז דצל

רשפאש , תאזה האוושההמ ררבתמ אמש וא? ילש, דבלב ירוטר לולעת

, קושה תוברת תא ךכ לכ תוללהמה תויביטמרונה תונעטב שמתשהל

קר אל רישכהל ידכ , ברעהו םכשה, וניתוצוחב קר אלו, וניתוצוחב תועמשנה

 לגנו 'גה תוברת תא וליפא אלא, קושה תוברת תא

 . רוצעל ןוכנה ןמזה הז הלאשש יתוא ודמל

. הבשחמל תררוגהו תפלאמה האצרהה לע לאיראל תודוהל הצור ינא :ריצק' פורפ

, האבה הנשב. אובל ךישמהש לודגה להקל תודוהל הצור ינא וז תונמדזהבו

םוקמב ינורטקלא ראודב שמתשהל דאמ םילדתשמ ונחנא , ךישמנ ונחנא

םתאש  םיפד ץוחב שי , םשרהל הצור וא םושר אל םכמש ימ. ריינ לש ראודב

 . םיפידעמ םתא ךיא םושרל םילוכי 

 

 

   


