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.יטסינמוהה ךוניחב םיכרד - םדא תויהל ינולא דורמנ 
.םידומע 253.1998 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

יטסינמוה ךוניחל השדח תיכוניח ךרדל רשנמ תויהל שקבמ ינולא דורמנ לש ורפס 

,ותנעטל ,תעבונה תיעוצקמ תונוא־ןיאמ הרומה תא ץלחל איה ותרטמ .לארשיב 
ותכאלמ עוציבל םיעצמא רסח הרומה תא ריתומהו ונתרבחב השפש יתוברתה םזיביטלרהמ 

.תיכוניחה 

םינושה הילוגלג תא הכותב תלפקמה ,ךוניחב תיטסינמוהה השיגה תא םכסמ רבחמה 

:אבה ןפואב ,םירשעה האמל דע 

,תישיאה ותחימצלו םדאה תוריח חופיטל תביוחמה םלוע תפקשה [...] 

תא ביצמה ירסומ דוקלו ,דיחיב תומולגה תולוכיה לש הבחרהלו שומימל 

- תישונאה ,רישעהו הבישחה לש הנוילע תילכתכ ותחוורו םדאה דובכ 

.תילכלכ וא תינמואל ,תיגולואידיא ,תיתד הרות לכ לש היוויצל לעמ 

לש התומדב ,וז הפקשה לש יטילופה םוגרתה רבדב המכסה תמייק ,תינש 

לעו םדאה ךרע ןויווש לע תססובמה ,תינמוהו הרואנ ,תיטרקומד הרבח 

תויוכז דוביכ לע ,תיתרבח תוירדילוסו תירסומ תושיגר לע ,םדאה דובכ 

ישונא םויקלו הניקת תוחתפתהל םישורדה םיבאשמה תדמעה לעו םדאה 

<57 'ע> .לכה לש דבוכמ 

,"יסלקה" יטסינמוהה ךוניחב תויזכרמה תושיגה תא רקוס רפסה לש ןושארה קלחה 

(הריפסה ינפל 600) הקיתעה הנותאב םיינוויה םיפוסוליפה לצא ,ינולא ירבדכ ,ותישארש 

־עבראה תואמב סנסנרה תפוקתב שדחמ חרפ יטסינמוהה ךוניחה .םיאמורה לצא וכשמהו 

ךישממ אוהו ,הרשע־הנומשה האמב הלכשהה ןדיעב םגו ,הרשע־ששהו הרשע־שמחה ,הרשע 

תאו יטסינמוהה ךוניחה לש םינפה יוביר תא ריהבהל האב ותריקס .ונימיב םג חתפתהל 

.וז ךוניח תסיפתב םיללכנה ,םירתוס ףא םיתיעלו ,םינושה םיביכרמה 

יביטמרונו ילוליכ םגד חתפמ ינולא ,תיפוסוליפה־תירוטסיהה ותריקס סיסב לע 

תימונוטוא הבישח ,תיתוכיא תוברת :לע־תורטמ שולש לע ןעשנה יטסינמוה ךוניחל 

תירסומ הסיפתב תנגועמה תיטסינמוהה השיגה .תיטנתוא תוישיאו תיתרוקיבו 
םיכרעה רבשמלו םויהד תויכוניחה תומלידל ןורתפכו הפולחכ תגצומ הרורב תילסרווינוא 

.הרבחה תא דקופה 

.תויתוברת־ברה ןויער םע ותוא החנמה תיטסינמוהה השיגה תא בלשל שקבמ ינולא 

איה תירקיעה הביסה .הפי הלוע אוה ןיא לזמה עורל ךא ,ומצעלשכ ךרובמ אוה הז ץמאמ 

םיילסרווינוא הדימ־ינק לש םמויקל תנעוטה ,תיטסינמוהה השיגה ןיב תיתוהמה הריתסה 

תיתרבח הצובק לכ לש התוברת תא הגיצמה ,תיתוברת־ברה השיגה ןיבל ,ירסומ טופישל 

תויטננימודה תוצובקה לש ינחוכ יוטיב תיכרע הינומגהב האורו התלוזל ךרע־תוושכ 
.הרבחב 

המוגע הז רואיתמ הלועה הנומתהו ,ונימיב ךוניחה בצמ תא ראתמ ינולא ,תישאר 

תויגולונכט תומגמו ,תוינללוכ תויתרבח תויגולואידיאב ןומא־יא הב םייקש הרבחב :ידמל 

דיקפתו תרתוימ תישענ ךנחמה תייצקנופ ,ךוניחה םוחתל תורדוח תויטסילאודיווידניאו 
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473 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

גניטיירה תוברת םיאלממ ינויערה קירה תא .דימלתל עדימ תרבעהב םכתסמ הרומה 

םייתוברתה םינקתה תא דבר לש ופוסב תעבוק וזו ,תיטסילטיפק תונדמח ידי־לע תענומה 

קוחהךוטלש ,היטרקומד תמגוד תויתוהמ תויגוסל בייחתמ וניא ךוניחה רשאכ .הרבחב 

תושירד וא תוניוצמל העיבתה תמגוד ,קוש לש "םייביטקייבוא" תונויער ,םולשל ךוניחו 

ךא ,םנמוא עלוק ינולא לש ורואית .קירה ללחה תא אלמל םיזרדזמ ,ךוניחה תטרפהל 

םיציחה תא ןווכמ אוה ךוניחה יאולחת לכל רוקמכ תוינרדומ־טסופה תוירואיתה תייארב 
.היוגש הרטמל 

תא םיססבמה םיבר םייסלק םיפוסוליפ ומכש ךכמ תעבונ ינולא לש הנושארה ותאיגש 

רשקהה ןמו חוכה דמיממ םלעתמ אוה ,תילסרווינוא תישונא תוילנויצר לע םתרות 

ףתושמ הנכמכ תוילנויצרב הפורצה הנומאה .םושיי ידיל וב תואב הלא תורותש יתרבחה 

םיימושיי־אל ךא ,םילענ םינכת תולעב תויפוסוליפ תומגידרפ תרצוי תושונאה ללכל 

לש ודובכ תבשה ,ינולא יניעב .ןובשחב ואבוה אל תויתרבחה תוביסנהש ןוויכמ ,םיתיעל 

יוכיסו הרעש המחלמ תבשה ווהי ךוניחה תכרעמל םייטסינמוה םינכת תרדחהו ךנחמה 

תומימת לש הלודג הדימב ךרוצ שי ?םנמואה .תוינכרצה תויטסילטיפקה תוסיפתה תסבהל 

הלוכי םייטסינמוה תונורקעב םירומה תוקבדש ןימאהל ידכ (האנק טעמ־אל תררועמה) 

השיג ץומיא יכו ,תושבי יצוח םייטסילטיפק םיסרטניאלו תוחוכל דגג־לקשמ תווהל 

תקחרה תא וא רפסה־יתבב תמדקומה תוחמתהה תא עונמל לכות תיטסינמוה־תיביטמרונ 

.יתורחתה־ילכלכה םלועל תויתילכת־יתלב תוישונא תולאשב קוסיע לכמ דימלתה 

,תיכוניחה תיפוסוליפה הבשחמב תויוחתפתה לש אצוי לעופ הניא תיכוניחה תואיצמה 

תוילכלכ תויולשלתשה לש רצות רקיעב אלא ,בושחל םיטונ םיבר םיפוסוליפו ינולאש יפכ 

,הפיקמ הנבה קר .םיידימת חוכ־יקבאמב תוכורכה ,תימלועה תכרעמבו הנידמב תויטילופו 

תורחתמה תויכוניחה תויפוסוליפל םהיניבו ,םינוש םייתרבח םיצוליאל תוסחייתה תללוכה 

הפמה לש תיתואיצמ האירק רשפאת ,תיכוניחה תואיצמה תא םיבצעמה םיביכרמה דחאכ 

ךרוצב םינימאמה לכ לש םהידעצ תא תוליעיב לכלכל ןתינ היהי הז ןפואב .תיכוניחה 

.ךוניחה תכרעמב תכל־יקיחדמ םייוניש ללוחל ףוחד 

־טסופ תוסיפת יפלכ רבחמה חתיפש היגרלאהמ תעבונ ינולא לש היינשה ותאיגש 

תא רמשל תונושה תוצובקה תוכזבו יתוברת םזילרולפב דדצמ אוה ,הרואכל .תוינרדומ 

אוה ,תאז םע דחי .תינרדומ־טסופ השיגמ םיעבונה תונורקע םהש ,תויתוברתה ןהיתורוסמ 

.וז הפקשהמ רזגיהל היושעה תיתוברת תויסחי לש רוכזיא לכ בעתמ 

ןיב בולישל סחייתמ לוליכה רשאכ ,(תיביטרגטניא) תילוליכ איה ותשיגש ןייצמ ינולא 

,יתנייצש יפכ .תויתוברת־בר תוסיפת ןיבל יסלקה יטסינמוהה ךוניחב תונוש תוסיפת 

תוירסומ תורטמש ,ידמל הכובס הכאלמ אוה הלאה תומלועה ינש ןיב בלשל ןויסינ 

.תיתוברת תויסחי לומ תילסרווינוא תוילנויצר לש יפוסוליפה ןויגיהה םע הב תושגנתמ 

וחנהש םיכרעו תוברת גניטיירה תוברת לומ ביצהל איה ינולא לש תילוליכה ותעצה 

?תושיגה יתש ןיב לוליכה ןאכ םייקתמ ןכיה .רבעב םיבר תורוד 

ףוסוליפכ .(output) טלפה תמרב אל ךא ,(input) טלקה תמרב השענ לוליכה 

,םזילאינולוקה וא תודבעה תמגוד ,יתרבחה יוכידה תולוועל עדומ ינולא ,רואנ ךנחמכו 

תרוקיבה תא ץמאמ ינולא רבעה טופישל ,ןכא .םייטסינמוה תונורקע לש םתוסחב ושענש 

־טסופה תוסיפתה ,הווהב ךוניחה יכסחל ןורתפ תתל אב אוה רשאכ ךא ,תינרדומ־טסופה 

תויסחימו תוינחוכמ חירמש המ לכ .ירסומה תוויעה תומלגתהל תוכפהנ תוינרדומ 
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הייחדה .יטסינמוהה ךוניחה לש ולוסיחב םשאומו "םיאמטה" תניפל ךלשומ תיתוברת 

קמעתהלמ ותוא םיענומ תוינרדומ־טסופ תויתרוקיב תושיג יפלכ ןיגפמ ינולאש לוזלזהו 

וקינעה הלא תוסיפתש תונכותהו ינויערה רשועה לכש איה האצותהו ,הלא תורותב 

".ךלוה לכה" :ינטשפה וטומב םימכתסמ 

חיטבהש יפכ ,תוינרדומ־טסופ תונכותו תיטסינמוה ךוניח תשיג ןיב תיתימא הזיתניס 

ורבח וליא יכ ,דחוימב רעצמ הז רבד .הז רפסב ארוקה אצמי אל ,וירבד תליחתב ינולא 

היהש ןכתיי ,לארשיב תואכודמ תוצובק לש המצעהה יצמאמל םייטסינמוה ךרד ישופיח 

ךוניחה ינפ יונישל קבאמה תא ליבומ היה םיצמאמה בוליש .יתרבח םזיביטקאל סיסב רצונ 

ילעב םירומל יטסינמוה ךוניחל םירנימסב) רצה יכוניחה םוחתל רבעמ תילארשיה הרבחב 

.הבחר תיטילופ־תיתרבח תוליעפ ימוחת לא ,(תועדומ 

קינסד הילו'ג 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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