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ךרועה רבד 

היגולויצוס לש ישילשה ךרכה תא םימילשמ ונא ,ןיינמב ישישה ,הז ןויליג תעפוה םע 

תארקל הנתיא דתי תע,היבתכ עקת ותעפוה תונש שולש ךשמב יכ ינמוד .תילארשי 

.לארשיב הרבחה יעדמ ישנא ברקב יוצר חרואכ לבקתהו דיתעה 

,תומישרו םירפס תורוקיב ,םירמאמ קר אל ליכמה רכומ סופדב בצעתה תעה־בתכ 

.םירדגומ םיאשונב םירמאמ יצבקה ןכו תקולחמו הבשחמ יררועמ םיאשונב ןויד םג אלא 

ליכמ יחכונה ןויליגהו ,םירז םילעופבו ההובג הלכשהב ונקסע םימדוקה תונוילגה ינשב 

םייקתהש סנכב ופתתשהש םיצרמה ןמ קלח לש םטע־ירפ ,"סויפה" אשונב םירמאמ ץבקה 

םדאה תויוכזל הברנימ זכרמ םע ףותישבו תילארשי היגולויצוס תמזויב ראורבפ שדוחב 

.ביבא־לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה םעו םיטפשמל הטלוקפב 

תארקל ולסוא ךילהת םדקתה הבש הפוקתב דוע דלונ הזכ סנכ םייקל ירוקמה ןויערה 

,תעכו ,הדאפיתניא לש המוציעב תילארשיה הרבחה האצמנ סנכה לש ומויקל דע ךא ,ודעי 

הארנ ןכ־יפ־לע־ףאו .לפרעב טול הארנ דיתעה ,הז ןויליגב םוסרפל רמוחה תנכה תעשב 

םישק םיניינע ללוכ ,ויביכרמ לכ לע סויפה אשונב םג קוסיע תשרוד תיחכונה הפוקתה יכ 

ןיב הרכהו תידדה הנבה לש הלודג הדימב הוולמ תויהל בייח אוביש םולשה יכ ,םיבקונו 

וחנוי ,תווקל שי ,זאו ,הרכההו הנבהה וגשוי סויפה ךרד .סרתמה ידיצ ינשמ םישנא 

תדבוכמ ךא העונצ המורת וניה הז ןויליג .לחוימה םולשה תארקל םייתימאה תודוסיה 

ולטנ ,הז ןויליגב םירבחמה דבלמ ,ומצע סנכב .םולשל ךרדה ישפחמ לע לקהל ץמאמל 

־ץוחב ללוכ ,תורחא תומבב ומסרפתי םהיתודובעמ קלחש ,םיפסונ םיפתתשמ םג קלח 

.ימוקמה בחרמל רבעמ לא םג עיגהל םייושע וב ולהנתהש םינוידהו סנכה ידהש ךכ ,ץראל 

וראיתש ץראל־ץוחמ םיחרוא ופתתשה ובו ,םייתאוושה םיטביהל םג שדקוה דחא בשומ 

.הפוריאבו הקירפא־טורדב ,הקירמא םורדב סויפו םולש לש ךילהת 

תליהק תא תרשל יל היה בר גנוע .ךרועכ ידיקפת תא יכונא יתמייס הז ןויליגב 

יתלביקש הז דיקפתב ,םירחאה הרבחה יעדמ ישנא תא ןכו ,םיגולופורתנאהו םיגולויצוסה 

לש ומויק ןעמל דודיע ונתנו די וטישוהש הלא לכל בל ברקמ תודוהל ינוצרב .ימצע לע 

לש םירקוס ,םש־םוליעב םיינוציח םיארוק ,תכרעמה ירזועו תכרעמה ישנא :תעה־בתכ 

.יתעד תוינעל ונעגה הילאש האנה המרה הגשוה םתוכזבש םירבחמה ןבומכו ,םירפס 

,הלוכ תכרעמל ןכו ,גוצרה הנח 'פורפ השדחה תכרועל לחאל אלא יל רתונ אל תעכו 

.ךרדה ךשמהב החלצה 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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