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יטסינימפה לאמשכ תולוק :םולשל תויחא רכשי הודח 
.םידומע 156 .2003 .גנילסר :ביבא־לת 

*יאקרב רמת 

תוינכות תכרוע ,רכשי המח .וינכתבו ותרוצב יטסינימפ רפס אוה "םולשל תויחא" 

ןיב עסמל תארוקה תא הנימזמ ,תיטסינימפ םולש תליעפו "לארשי לוק"ב תוירטגמוקוד 
.םינוש לאמש ינוגראב תורבחה ,חטש תוליעפ ,םישנ שמחו םירשע לש םייחה ירופיס 

םזינימפ ןיב הקיזה יבגל היתונבותב בלושמה ,ישיאה הרופיסב תחתופ רכשי ,עסמל הנכהכ 

העונתהש יפ־לע־ףא ,התנעטל .יתרבחו יטילופ םזיביטקא ןיבל יוכידמ רורחש ןעמל העונתכ 

ילושב חתפתה ,תילארשיה הרבחב תויופידעה ירדס תא תוגשל החילצה אל תיטסינימפה 

הזכרמבש הבישח ,ןוחטיבה תוינידמ לע תרחא הבישח עיצמש יטסינימפ םרז יטילופה חישה 

םישנה לש בחרה תודמעה חווטל תעדומ רכשי ,תאז םע .ימואל דעיכ םולשה דמוע 

הביטקפסרפב ןלוכ תא ךורכלמ תרהזנ איה ןכלו ,ילארשיה לאמשב תויטסיביטקאה 

,ןיפולחל .יטסינימפה לאמשה לש ויתולובג תא רידגהלמ תענמנו ,תחא תיטנרהוק תיטסינימפ 

תא דעתלו םולש תוליעפב תוקבדה םישנ לש םיגושה ןהיתולוק תא עימשהל תשקבמ איה 

יתרוקיב ןויד רדעה חכונל אקווד ,שוביכה דגנ תולעופש תונושה תועונתב ןתוטלבתה 

ךכ םשל .הצקא־לא תדאפיתניא ץורפ םע "םולשה הנחמ" לש ותושלחיה חכונלו תרושקתב 

םינוגרא םקלח ,םינוש לאמש ינוגראב תורבחה חטש תוליעפ םע תוחיש רכשי הכרע 

םיעיפומה םיגולוגומל תוחישה תא הדביעו ,הלאכ םניא םקלחו םתרדגהב םייטסינימפ 
.הז רחא הזב רפסב 

דציכ תוראתמו ,םיישיאה ןהידדמ םיעוריאב תארוקה תא תופתשמ רפסה תורוביג 

שפחל ואצי הלא םישנ .,טסיביטקא םייח חרואב ורחבו תויטילופה ןהיתודמע תא ושביג 

ןמו ינויצה סוזנסנוקה ןמ רוכינו תורז לש תושוחת תובקעב תויטילופ הלועפ יכרד רחא 

שוביכה תוקיטקרפל ועדוותהש רחאלו ,תיטסירטילימהו תירבג־תיטסיניבושה תוברתה 
תופתתשמה לש תונושה םייחה תוביסנ .םישנ לש הרדהו יוכיד ווחו םדא תויוכז תסימרלו 

ןתדמעל תירדגמה ןתוהז ןיב רבחל ןתוא עינהש יטנגניטנוקה לולסמב יוטיב ידיל תואב 

םזינימפה תא רושקל הכירצ אל ינא ,תישיא" :ילוינפסא הליבנ לש היתולימבו .תיטילופה 

רשקה תא תוכירצ ויה תוידוהי םישנ לבא ,םתא תוהדזהל ידכ םיניטסלפה לש יוכידל ילש 

ןקלח .<29 'ע> "רחאה יוכיד ךכ־רחאו השיאה יוכיד םדוק :םיניטסלפב ךומתל ידכ הזה 

תוקחדנ ןהש ושחש רחאל קרו ,םישנלו םירבגל םיפתושמ לאמש ינוגראב ןתוליעפ תא ולחה 

תורגסמ רחא רותל ולחה ,ילארשיה לאמשה לע חספ אל ירדגמה חוכה הנבמשו םיילושל 

הלחה תורחא לש ןתוליעפ .םישנל םידרפנ הלועפ יבחרמ ורצי וא תויטסינימפ הלועפ 

תיטסינימפה ןתעדות השבגתה רתוי רחואמ קרו ,םישנ ינוגראבו תויטסינימפ תורגסמב 

הרכהה םנמא .טרפב שוביכה דגנו ללכב יוכיד תורוצ דגנ קבאמ לש תללוכ הסיפת ידכל 

לוק תרציימ הניא איה תאז לכב ךא ,ןלוכל תפתושמ םיגושה יוכידה ינפוא ןיבש הקיזב 

תורחובה ןהיניב שי ,םישנל םידרפנ הלועפ יבחרמ תריצי דצל ,ךכו ,תחא הלועפ ךרדו דחא 

.םישנלו םירבגל םיפתושמ לאמש ינוגראב לועפלו ךישמהל 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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תרגסמ רדעה .גיצמ אוהש תודמעהו תולוקה יובירב אוה רפסה לש וחוכ ,ימעטל 

תא סיביצמ םיגולונומה לש יארקאה םרדס ןכו דיחא ירוטסיה רפיס וא תללוכ תיטרואת 

.הווש דמעמ תולעב ,תויפולח םלוע תוסיפתב תופתתשמה לש תונושה תוביטקפסרפה 

,תוחותפ תוירוגטקב רפסב םישמשמ תויתרוסמו תוהמיא ,תוימואל ,תוינתא ,תונויצ ,םזינימפ 

ןהייח יכלהממו תויתרבחה ןהיתודמעמ םינוזינה תונכותו םינכת ןהב תוקצוי תופתתשמהש 

,תיטילופה ,תירדגמה ־ תונושה תויוהזה ןיבו יטילופל ישיאה ןיב שגפמה תודוקנ .םינושה 

תודמע תורצונ ךכו ,תופתתשמה ןמ תחא לכ לצא תורחא ןה - תינתאהו תימואלה ,תינימה 

השביג ובש ימנידה ךילהתל תארוקה תפשחנ רפסה תאירק ךלהמב .תונווגמ הלועפ יכרדו 

,תימלסומ־תיטסינימפ ,תיחרזמ־תיטסינימפ ־ תפקוממה התוהז תא תופתתשמה ןמ תחא לכ 

הייזנכשא־תיטסיביטקא ,תיבסל־תיטסינימפ ,תינויצ־לאמש־תליעפ ,תיניטסלפ־תיטסינימפ 

םינושה םהינונימ תא ,תורבודה לש ןתלועפ ינפוא תא םינוש םינמזב רידגמש ךילהת ,דועו 

לע הפוכ וניאו תינתוהמ הסיפת לכמ ףח רפסה ,הז ןבומב .תללוכה ןמלוע תסיפת תאו 

ףוגב םירבודה םיישנה תולוקהש יל המדנ ,תאזמ הרתי .תורדגומ הבישח תומזירפ תארוקה 

,רמולכ .הלש/ולש רדגמב יולת יתלב ןפואב השיאכ תארוקה לא םינופ המדקהה ןמל ןושאר 

אוה ,ןהידי־לע רפוסמ אוהש יפכ ,רפסב תורבודה לש םייחה ירופיסל תופשחיהה ךילהת 

.תויטסיגימפכ וא תוישגכ וב תורדגומ תוהדזהה תודוקנ לכש ,ישנ הלועפ בחרמל הסינכ ןיעמ 

הרבחה לע תושדח טבמ תודוקנ תארוקל עיצמ יטסינימפה לאמשה יבחרמ לא הז עסמ 

תא תוארל רשפא םיילושהמ אקווד ךיא" ־ םואב תילד תרמואש יפכ וא ,תילארשיה 
.<78 'ע> "רתוי בוט זכרמה 

ישיאה ןיב שוטשטה תא תקזחמ רפסה תורוביג לש תוימוימויה תוקיטקרפב תודקמתהה 

םייטרפה םיבחרמב תויתרבח הלועפ תונכוסכ רפסה תורוביג תא הדימעמו ,יטילופל 

תיטסינימפה הביתכל ףרטצמ רפסה ,הז ןבומב .םהיניב הנחבהל תושרדיה ילב ,םיירוביצהו 

,רמולכ ;ילכראירטפה יתרבחה רדסה תחת םיילושל תקחדנה תישנ הפשל יוטיב תתל הסנמש 

רשקה לע תדמועו יטילופה חישה תולובג תא תרגתאמה ,תינרתח הפשל יוטיב ןתונ אוה 

,הטילש לש תוקיטקרפ לע תססובמ הניא התמצועש הפש ,יטילופל ישיאה ןיבש יטננמיאה 

תיטסינימפה ותפש .תרחאה לש הלוקל יוטיב ןתמו הבשקה ,ףותיש לע אלא ,סוכינו היכרריה 

תרוצב םייח ירופיס גיצהל הריחבה .וינכתל ותרוצ ןיבש המילהב בטיה תפקתשמ רפסה לש 

תולעב ,תויטרקנוק םישנל ,םיטקייבוסל םיטקייבואמ רפסה תורוביג תא תכפוה םיגולונומ 

הלוע וז הריחב .ןהלש תוימוימויה תוקיטקרפה תא תונווכמ רשא תויצביטומ לש עפש 

יונישל תורתוחה תויטסיביטקאכ תופתתשמה תא םיראתמה ,םיגולונומה ינכת םע דחא הנקב 

תויטסיביטקא לש ןלעופ דועיתב קר הצמתמ הניא רפסה לש ותובישח ןכל .יתרבחה רדסה 

יטילופה השעמב םג הנומט איה אלא ,(הכורב המזוי ומצעלשכ אוהש)יטסינימפה לאמשה ןמ 

.הז גוסמ תיטסינימפ הביתכ תאטבמש ירסומהו 

םיגולונומ תרוצב רפסה תורוביג לש תודמעהו םייחה ירופיס תא גיצהל הריחבה ,תאז םע 

,תונושה ןהיתודמע .תופתתשמה ןיב חיש־וד לש דממ רפסב רסח ןכש ,םיוסמ ריחמ הבוג 

תוכוז ןניאו ריוואה ללח לא תוקרזנה תואירקב המ־תדימב תורתונ ,םיתעל תודגונמה ףאו 

םיגולונומהש יפ־לע־ףא ,ןכל .המצע רכשי לש הדצמ וא תופתתשמה ראש דצמ הבוגתב 

תויוטבחתהו תויגולואידיא תומכסה־יא ,םיחוכיו ,םישנ לש םיפתושמ םיקבאמ םיראתמ 

תתל חילצמ וניא רפסהש השוחתה יב הרתונ ,םישנ תווחא לש התמצועלו הביטל סחיב 

.תונושה יטסינימפה לאמשה תורגסמב להנתמש תופתתשמה־ברו ימנידה חישל יוטיב 
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תושוחתב יוור ספיספל רפסה תורוביג לש םייחה ירופיס םיפרטצמ עסמה לש ומויסב 

תיטסירטילימה תיטילופה תוברתה ,תיגאכדהו המילאה תואיצמה חכונל לוכסתו סעכ 

תופתתשמה לש ןהידי תא תופרמ ןניא הלא תושוחת ךא .ךשמתמה שוביכה תוקיטקרפו 

תונשל רשפאש הנומאה ןמו הריהז תוימיטפואמ ןלעופב דימתהל חוכ תובאוש ןה .רפסב 

,"הרוק והשמש דע ,רוריפ דועו רוריפ דוע ןבאב תתסל" ־ ילזמ הלר תרמואש יפכ) 

תונמיהל יעמשמ־דחהו שקיעה ןבוריסמו ןהלש תיטרפה תויפשה לע רומשל ןוצרה ןמ ,(26 'ע 

ותמורת ,ךכיפל .תולובג אלב חוכ לש תוינידמל היצמיטיגל ןתונ ותקיתשב רשא ,בורה םע 

םרזה ןמ םישנ לש םיינברסהו םיינרתחה תולוקה תעמשהב איה םולשל תויחא רפסה לש 

לש תימוימויה תואיצמבש תולוק ,ילארשיה יטילופה חישה ילושב םקוממה ,יטסינימפה 

.םיקתשומ ףא תובורק םיתעלו םייד םיעמשנ םניא תילארשיה הרבחה 
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