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ילארשי ינוניב דמעמ לע :'םינופצ' ילמרכ־םיובנריב הנפד 

.םידומע 273 .ס"שת .תולוכשא תיירפס ,סנגאמ :םילשורי 

םיבושח םיאשונ לע םירוביח תונורחאה םינשב הקיפה תילארשיה היפרגונתאה 

,םייברע םיירפכ ברקב םד־תמקנ לע ,םיכנ םידלי לע ,תוימואל־תויתד םישנ לע :םינווגמו 

לע ,םירווע לע ,םילאוסקסומוה לע ,םילשוריב םיברעו םידוהי יסחי לע ,םיוודב ייח לע 

לע ,היספליפא ילוח לע ,םינקז לע ,תויתרוסמ תויחרזמ םישנ לע ,וקורמ יאצוי לש תונומא 

םינתונ םירקוחהש אוה הלאה םירוביחה בורל ףתושמ טלוב וק .דועו ,םינואיזומב השענה 

.רזלו יטוזקאל בשחנש המב אקווד םיקסועו ,םהלש הנילפיצסידב םיקומע םייוואמל רורד 

קוסיעה טלוב םיאשונה תמישרב .טעומ וניה יתרגשל בשחנש המב יפרגונתאה קוסיעה 

תיחרזמ־אלה ,תיתד־אלה ,תישנ־אלה תידוהיה הייסולכואה לש םייחה תרגשב טעומה 

וניא טעמכ תילארשיה הייסולכואה לש בושחו לודג שוג .תינפוג הניחבמ תידוחיי־אלהו 

יפרגונתאה לעפמה לש ותובישחמ עורגל ידכ וז הרימאב ןיאש םגה ,הלאה םירקחמב חכונ 

.וללכב ילארשיה 

תפסות דוע קר ןאכ ןיא .תדחוימ בל־תמושתל יואר ונינפלש רפסה ,הז עקר לע 

ראתל רידנ ןויסינ אלא ,תילארשיה הרבחה לש תידדצ הטמסב "יפרגונתאה יוסיכ"ל 

ייחב קסוע ילמרכ־ םיובנריב הנפד לש רוביחה .ישאר ילארשי בוחרב השענה תא ןיבהלו 

אשומ הווהמ אלא ,דואמ הצופנ קר הניא וז הבכש .היוצמה תינוליחה תילארשיה תונגרובה 

הבכשל ספטל םיחילצמ םניאש הלא .הלודגה התובישח הזבו ,וילא םיפאוש םיברש יוקיחל 

.רפסה םשכ ,גולגלב הלוהמ האנק לש המינב ,"םינופצ" הינב תא תונכל םיגהונ וז 

יפרומאה וביט בקע השק םג איה .תובישח תלעב הניח המצע לע הלטנ תרבחמהש המישמה 

םיליגרה תודשה ישנא תמועל "םינופצה" לש הובגה ידמעמה םוקימה בקע ןכו ,הדשה לש 

,םהלשמ םיכומנ תודמעמ ינב רוקחל בורל םיפידעמ וללה .םיפרגונתא־םירקוח לצא רתוי 

.רתוי הלק ךומנ דמעמ ילעבל תירקחמה השיגה ןכש 

,םינש רשעמ רתוי ינפל ג ביבא תמרב הלש הדשה־תדובע תא הלחה ילמרכ־םיובנריב 

ןיידע םירכינ רוביחב .רואל הנורחאל אציש הז רפס בתכנ וסיסב לעש טרוטקוד הקיפהו 

,םעפ־אל תוילאיווירט ,תויוסחייתה :יאטיסרבינוא ראות תלבק ךרוצל הדובע לש םינמיס 

תתל ילבמ ,תיאקירמאה תואיצמה םע תורזוח תואוושה דחוימבו) תיטנוולר־וליאכ תורפסל 

לכ וליא המישרמ תויהל הלכיו ,רתויב הכורא רפסה ףוסב תורוקמה תמישר :(לנויצר ךכל 

םיניינע חתפמ תנכה ,רתוי הבושחו תרחא הכאלמב ;ןיינעל ויה הבש םיטירפה תואמ 

לבוס רפסה ,ףוסבלו ;למע םמצעמ וכסח אקווד רואל־האצוההו תרבחמה ,ליעומו טרופמ 

,הז לכל רבעמ ךא .יגולויצוס גושימ לש הפיטע בקע תינכרא הביתכמו תוטעמ־אל תורזחמ 

.שממ לש רבד דמול הלא םימוסחמ לע רבגתמש ימ ־ רתוי הברה בושחו 

םירשע תואמ שולש לש רקס תרבחמה לש הרקחמ ללכ םינש־תבר הדש־תדובע דבלמ 

תעב הייסולכואהמ 100/0־כ לש הובג רועיש םיווהמש ,ג ביבא תמרב בא־יתב השימחו 

המכ תאז־לכב ונל םירסמנ ךא ,טרופמב רפסב םימכוסמ םניא רקסה ינותנש רזומ .רקחמה 

דחי םייח 800/"־מ תוחפ אל ־ הנוכשב החפשמה ייח אשונב :המגודל ,םיבושח םינותנ 

םינמלא וא םישורג ,םיקוור םניה םידדוב םיזוחא קרו ,םידלי םע בורל ,םיאושנ גוז־ינבכ 

תוחפ אלל ;(הטיסרבינואל ותברק בקע רוזיאב תוריד םירכושש םיטנדוטס םניה רתיה) 
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הנוכשב תמייק ;(ילוכו םיחא ,םירוה) הנוכשב החפשמ־יבורק שי םיבשותהמ 30"/0־מ 

םיכמות הנוכשב םירחובהמ 40"/"־מ תוחפ אל ;תיטילופו תיתדע ,תיתלכשה תוינגורטה 

ונופש םישנא ןכו ,ןוכישה דרשמ לש תואכז ילעב םיריעצ תוגוז הברה שי ;ןימיה שוגב 

יפ־לע תגצומ איהש יפכמ תוחפ הברה הדימא הייסולכואה ;הסירהל ודעונש תונוכשמ 

תשיכרל םירוהב ועייתסה םיבשותהמ 700/"־כש הכירעמ תרבחמה ;הלש ינויזיוולטה יומידה 

.םירישע םניה 100/0־כ קרו ,םייפסכ תובוח שי םיברל ,םהיתוריד 

איה ,הז רקחמב תרייטצמ איהש יפכ ,תילארשיה תונגרובה תנומתב תפלאמה הדבועה 

םתובישחב םילבגומ תבחרומה החפשמה אשונ ןכו תילכלכה"תיתרבחה המרה אשונש 

יבחרבו תומוקה־יבר לש םיירוביצה םירוזאב םימייקמ םינכשהש םיברה םישגפמב .הנוכשב 

דמעמ יניינעב םיעגונה םיאשונ לש הרדס תולעהלמ ןיטולחל םיענמנ םה ,הנוכשה 

עקר ,הקיטילופ ,הקוסעתו הלכשה ;ןוגכ ,גלפמ לאיצנטופ ילעב םיאשונ םניהש ,החפשמו 

תלבקו תונכרצ :ויה חחושל םינכשה וברה םהילעש םיאשונה .אצומה־תחפשמו ישיא 

הטלב תונכרצ לע םירובידב ."הבוט" תיתנוכש תוחרזאו "הנוכנ" תורוה ,םייואר םיתוריש 

ףינס לע םישנה תחא לש הרימא ,המגודל) ההובג המרב תוריש לבקל תצרמנ העיבת 

הפ םישנאה ועגנ רשאכ םג .(168 'ע ,"!ש"לצ ילצא ולביק םיאפורה עובשה" ,םילוח־תפוק 

החישב ,המגודל .ינכרצ ןוויכל טסוה אוה ,םהיניב תוחישה ךלהמב יטילופ אשונב םשו 

הזיא" .םיחטשה תבשות תפתושמ הרכמ לע ,הדפיתניאה לש רשקהב ,יהשימ הלאשנ תחא 

הליו !םהל שי תיב הזיאו ,הלילב תחאב הדגל תעסונ איה" ,התנע איה "?הדפיתניא 

יהשימ לש ימיטיגל לנויצר .ושטשוט םישנאה ןיב םיילכלכה םילדבהה <176 'ע) "!תעגשמ 

רבדהו םינטק םידליהש היה תיגוציי־תיתנפוא ןולס תכרעמ המצעל שוכרל הלכי אלש 

.תיפסכ תלוכי רדעהב םעפ ףא הקמונ אל השיכר־יא .ןולסה לע יוארכ רומשל השקמ 

םילעב לש ,הסנכהו הקוסעת לש בחרה םוחתה לכ לע רבדלמ תויבקעב וענמנ םישנאה 
.דחאכ םישנ לשו 

תרבחמה השקיב הלש רקסב .תורוהה היה םיבשותה ןיב תוחישב בושח אשונ 

הגרדל דרי "יעוצקמה קוסיעה" דיקפת .םתובישח יפל םייתרבח םידיקפת גרדל םירקחנהמ 

.(135 'ע> םלוסה שארל עיגה "הרוהה" דיקפת וליאו ,(ךומנ) 13 דע (.הובג)1־מ םלוסב ,8 

ןכלו םינכשה ןיב יתרבח חתמל רוקמ תווהל לוכי היה הלכשההו הקוסעתה אשונש םשכ 

,אימחמ־אל ידמעמ אצומ לע םיטרפ ףושחל לוכי היה תבחרומה החפשמה אשונ םג ,םלעוה 

ףתושמ אשונ וויה םידליו תורוה ,אסיג ךדיאמ .םינכשה ןיב חישה ןמ אוה ףא אצוה ןכלו 

ופתתשה ןכו ,םידליל הרשעה־יגוח לע םהיניב תובר ורביד םינכשה .תונכרצ ומכ ,יולג 

לש המרונ הטלש םישנאה ברקב .םירוהל תונותיעו תורפס וארקו תורוה יגוחב לעופב 

בצמל המודב ."ךירצש ומכ ירמגל לפטל" ,תחא םא האטבתהש יפכו ,"הנוכנ תורוה" 

קומינה .יפסכ רוסחמב דלימ הרשעה־גוח תעינמ קמנל ליבק היה אל ,םיצפח תשיכרב 

אשונ רשפא ךכ .גוחב ףתתשהל ברסמ דליהש היה תימוקמה תוברתב דיחיה ריבסה 

לש םהיתונוצר קר ויפלש יומיד ךכל הוולנו ,תודימא לש יומיד ללכה לע ליטהל םיגוחה 

םירוהה ןיב הטקש תורחת הררש .תילכלכה המרה אלו ,תוחפשמ ןיב םילידבמ םידליה 

תונכשה תחא .רתוי בוט הרוה ימ ,הרשעה־יגוח רתוי וידליל קינעי ימ הלאשה ביבס 

ול ןיא ,דובא דלי אוה לבא ,ןובנו ינורשיכ דלי" ,םיגוחב ףתתשה אלש דלי לע הריעה 

םתוגהנתהב םיפקשמש ימכ וספתנ םידלי .(150 'ע)"גוח םושל ךלה אל אוה םייחב .סנא'צ 

חירפהל גהנש ,הדלי לע הריעה תוהמיאה תחא ,ךכ .החפשמה לש (status) בצימה תא 
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'ע)"תיב ןימ הזכב לדג אוהש ובשחי .םיענ אל" ,בוחרה רבעל ותריד ןולחמ יאנג־תולימ 

המ דיגהל יתחכש ,אמא יוא" ,ןגב ומוי תא ומכסב ,ומאל הדרחב רמא רחא דלי .(145 

תורחתב תוכז־תודוקנכ ,םהיגשיה תועצמאב ,ושמיש םידליה ."הכונח לע יל תרמאש 

לש דחה היוטיבכ וא ,םירוהה לש תדבוכמ תימצע הגצהל ושמיש םה .םירוהה ןיב בצימה 

.(145 'ע> "תימצע הגצהב רזבא" םהל שמיש דליה ,תרבחמה 

.םיבשותה ןיב תוחישל ףתושמ היהש ישילשה אשונה התייה "תיתנוכש תוחרזא" 

דעו לש תוצרחנב ,םירדוהמה תוינקהו יוליבה יזכרמב ,םתנוכש תוכיאב ואגתה םישנאה 

ןמזוהש דעו תובישי ויה .הייריעה לומ םיימוקמ םיסרטניא לע הדימעב םהלש הנוכשה 

דגנ ץרמנ קבאמ הללכש ,תימוקמה הירוטסיהה תא וריכה לכה .יאנותיע רוקיס ןהילא 

תויבמופ תויוליעפ ונגרא םיירחסמ םיפוגו הנוכשה דעו .הנוכשה דיל תורבק־תיב תמקה 

יפלא ןהילא וכשמש ,המודכו ןורכיזה־טוי ןויצ ,הכונחו תוכוס תוגיגח ןוגכ ,תובר 

.םירגובמ ינומה םג ,םידלי דבלמ ,ופתתשה יתליהקה זכרמה ןגראש תויוליעפב .םיפתתשמ 

ןהב היה אלש הלאכ קר ךא ,תוימואל תוסייגתה תולועפב םג האטבתה תימוקמה הוואגה 

רושימבו .(םיפורשה למרכה תורעי לש םמוקישל המרתה ןוגכ)גלפמ יטילופ לאיצנטופ 

הרקויה יומידל םאתהב םיריידה תוגהנתה לע ודיפקה םיתב ידעו :רתוי םצמוצמ 

.(םיניינבב םיפתושמ םירוזאב יונה תרימשו תוטקש תועש לע הדפקה)ןירקהל ולדתשהש 

םעפ הגהנש הכובמב הרפיס תחא השיא .יוקיחל תפומ לעכ םתנוכש לע ורביד םישנא 

ג ביבא תמרבש ודיגי םישנא ,ימצעל יתרמא" :הפיסוהו ,הנוכשב תזרפומ תוריהמב הבכרב 

(117 'ע)".םיעגושמ ומכ םיגהונ 

תוניינעמ תוטטיצ לש רשוע דבלמ .תונכש יסחי לש םביטב ןד ,רפסב הפיה ,בי קרפ 

תוגוז ןיב םיסחי לש םיטרופמ םירואית הז קרפב שי (רפסה יקלח רתיב םג תורזופמה) 

,תובר םינש וכשמנש ,לוכיבכ־תויודידיש העיבקב רמוחה תא תמכסמ תרבחמה .םינכש 

.תיפיצפס הרזע תגשה םשל ,(instrumental) תינרישכמ ,תיקלח תוסחייתהב ונייפאתה 

טועימ תא תנייצמ תרבחמה .בר היה אל ידדהה ןומאהו ,תלוזב יתימא ןיינע טעמ ךא היה 

רבעמ תלוזב תוניינעתה טועימ לש רשקהב תאז תשרפמו ,םינכש ישגפמב תוליכרה 

הנכמ תרבחמהש המ ךרוצל םינכשב בר שומיש היה ,הז תמועל .תישעמ תועייתסהל 
תונכשה יסחי :רחא חוסינב .(107 'ע) "יתנוכש־יתרבחה םלועל תוכייתשהה שומימ" 

תרבחמה .ומצע יניעבו תלוזה יניעב יתרקוי יומיד חתפל לוכי םדא הבש הריזכ םישמשמ 

ןיב םישק תושגר לש ןובילו רוריב ,הפישח לכ ןיא בורל ךא ,םינכש ןיב םיחתמ תראתמ 

ןיאו) הנוכשהמ הריקע ףס לע םידמוע םישנא רשאכ קר .םינפ־תדמעה הברה שי .םישנאה 

םילוע םיחתמה ,(הנוכשהמ םיבשותה לש תיללכה ןוצרה־תועיבש בקע ,הצופנ העפות וז 

םתביזע לע ועידוהש םינכשל הינוריאב ריעה והשימ .יולג יוטיב םילבקמו חטשה ינפל 

רפסהו ,תונכשה יסחי לע קרפה .(206 'ע) "םכב עיקשהל יאדכ אל רבכ זא" ,הבורקה 

.תובושח תותימא ףשוחו קמועל ןחוב ,וללכב 

תנשוימ ,"תיעדמ תויביטקייבוא"ל תרתוחו תקפואמ ילמרכ־טיובנריב לש התביתכ 

םייפרגונתאה םינותנה םא ,ונינפלש גוסהמ יתוכיא רקחמב םלוא .חבשל היואר ךא טעמ 

תונשרפל .הזיתל תיעמשמ־דח החכוה ללכ־ךרדב םיקפסמ םה ןיא ,רתויב םירישע םניא 

תוירואית יתוכיא רקחמב בורל םיוולנ ,םביטמ םייקלח םניהש ,םייפרגונתא םינותנ לש 

לבוקמ ןכל .ישיאה יכרעהו ימויקה ומלוע יוליג ־ הלאמ בושחו ,רקוחה לש םייומידו 

לע לקהל ידכ ,ארוקה ינפל ומלוע תאו ומצע תא ףושחי רקוחהש הז גוסמ םירוביחב 
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רמוחה לע קר ןעשיהל אל תנמ־לעו ,רקחמה תונקסמ לש ןתופקת רבדב תרוקיבהו טופישה 

םשור תרצוי ךכבו ,תאבחתמ תבתוכה ונינפלש רפסב .(ועבטמ עוטקהו יקלחה)יפרגונתאה 

,רהצומ יכרע טופישמ ףח רפסהש יפ־לע־ףא .תילאירוספורפ־תיתוכמס הביתכ לש רתוימ 

בושח .הדילסב ןתוא וטפשיש (םמיע הנמנ ינאו) םיארוק שיש תויוגהנתה וב תוראותמ 

המל רושק ,שרופמב תאז רמול ילבמ וילא הליבומ תרבחמהש ,הז טופיש םא תעדל ארוקל 

.(הלש םיישיאה "יתרבחה םלועה"ו םיכרעה ,תודמעה) רקחמל האיבה המצע איהש 

םירבד הילע רמול אל - היוצמ תילארשי תונגרוב לש יווה ראתל הרתח תרבחמה 

החוסינכ ,"ילארשי ינוניב דמעמ לע" והשמ רמול השקיב איה .התוא טופשל אל ,םילילכמ 

אהב ינוניבה דמעמה לע רמול שיש המ לכ תא תוצמל ילבמ ,רפסה לש הנשמה־תרתוכ לש 

םיאשונב ויתודמע לש וא ינוניבה דמעמה לש יטילופה םוקימה לש רוריב ןאכ ןיא .העידיה 

לולכמ ךותמ עטק לע רוא ךפוש אוהש ךכב הצוענ רפסה לש ותובישח .םיירוביצ 

תיבה לש האלמה תויטרפל ץוחמ יוצמש עטק ותוא ,ינוניבה דמעמה לש תויוגהנתהה 

הכ הניא ג ביבא תמר .םירוגמה תנוכש לש תיסחיה תויטרפה ךותבו תיניערגה החפשמהו 

שיו - םיבר םילארשי לש יווהה תא תפקשמ איה .ןימאנש םישקבמ היבשותש יפכ תדחוימ 
.החוד הז יווה אצמיש ימ 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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