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יתרבח רגתאכ ךוניח (םיכרוע)רורד לבויו סורג תיבהז 
.םידומע 194 .2004 .תומר 

*ןולייא הנח 

לכ תאו ,רורד לבויו סורג תיבהז ,רפסה יכרוע תא ךרבל הצור ינא ירבד תישארב 

יטומ 'פורפ לש ורכזל תשדקומה םירמאמ תפוסא םוסרפ לש הכורבה המזויב םיברועמה 

ידי־לע תכרעומו העודי יכוניח־יגולויצוסה רקחמל בל־רב 'פורפ לש ותמורת .ל"ז בל־רב 

לכ .יתד־יתכלממה ךוניחה רקחמב יזכרמה וקלח דחוימ ןויצל יואר .םוחתב םיקסועה לכ 

,בל־רב 'פורפ לש ויתועבצא תעיבט תא לקנב ההזמ הז אשונב םעפ־יא קסעש ךוניח רקוח 

תמכוסמ בל־רב 'פורפ לש תנווגמהו הרישעה ותדובע .הזה רקחמה םוחת לש וינפ תא הנישש 

בל־רב 'פורפ לש ותמורתב ןדה ,רורד לבוי לש ורמאמב הכרעהו דובכ ךותמו הבחרהב 

עדיה תא רישעהל םיכישממ ויה בל־רב 'פורפ לש וירקחמש קפס ןיא .ךוניחה רקחל 

.תע םרטב וייח ועטקנ אלמלא יכוניח־יגולויצוסה 

יטומ 'פורפ לש ותדובעלו וייחל שדקומ ןושארה .םירעש השולשמ בכרומ רפסה 

םירמאמ תופוסא םיללוכ ,ירבד ךשמהב םהילא סחייתאש ,םיפסונה םירעשה ינש .בל־רב 

.(ישילשה רעשב)ילמרופ־אלה ךוניחלו (ינשה רעשב)יתד־יתכלממה ךוניחל םיסחייתמה 

בר ןיינע יתאצמ .םירמאמ העברא ללוכ ,יתד־יתכלממה ךוניחל שדקומה ,ינשה רעשה 

.יתד־יתכלממה ךוניחה לש הירוטסיהב קסועה ,ץכ בקעי ידי־לע בתכנש ,ןושארה רמאמב 

וליבוהש תויוחתפתהה תאו הנידמה םוק ינפל יתדה ךוניחה תוחתפתה תא רקוס רמאמה 

םיאיקב םניאש ימו ,בר עדימ ללוכ רמאמה .ןכמ רחאל יתד־יתכלממה ךוניחה תמקהל 

תמייק ,תאז םע .תובר ונממ דומלל ולכוי לארשיב יתד־יתכלממה ךוניחה לש הירוטסיהב 

ךוניחה ירגובמ םיבר לש תיוושכעה תיתדה הנצקהה ןמו תיטילופה ךרדהמ תומלעתה רמאמב 

תכרעמה ךותב יתדה ךוניחה םוקמ לש הדלות ךכב תואדל רשפא הדימ וזיאב .יתד־יתכלממה 

ךוניחה ןיב םירשקה לש הירוטסיהה עקר לע ,תאזה העפותה תא ןיבהל ןויסינ ?תיתכלממה 

.דחוימב בושחו ןיינעמ תויהל יושע ,תיתכלממה ךוניחה תכרעמל יתדה 

תויתכלממו תויתד לש בולישב אוה םג קסוע ,סורג תיבהז ידי־לע בתכנש ,ינשה רמאמה 

תופוקת עבראל יתד־ינויצה ךוניחה לש ודוקפת תא תקלחמ סורג .יתד־יתכלממה ךוניחב 

,הרבחה לש המויקל םישורדה םיירקיעה םייתרבחה םידיקפתה תעבראל םאתהב ,תוירקיע 

השיגה לע חוכיווב חותפל הצור יניא .(Livesley 8c MacKenzie)יזנקמו ילזווייל יפ־לע 

עקר לע יתד־יתכלממה ךוניחה לש וידיקפת תא חתנל ןויסינה לע אל םגו ,תיטרואתה 

ךוניחה לש "יתרבחה דיקפת"ל סחייתהל הצור ינא .טעמ ץלואמ יניעב הארנש ,וז השיג 

לש היילעה תטילקב הזה ךוניחה לש ודיקפת תא וב תללוכ תרבחמהש ,יתד־יתכלממה 

,יתד־יתכלממה ךוניחה לש תינרירב־אלה השיגה תא תנייצמ תרבחמה .םישימחה תונש 

הובג רועישל המרג וז הייסולכוא תטילק .םיבר םיחרזמ םידימלת טלק אוהש ךכל המרגש 

הרואכל" הרציו ,יתד־יתכלממה ךוניחב <א"ח - ילש תואכדמה)"חופיט ינועט" םידימלת לש 

יפלכ תרוקיב לכמ הפח וז םירבד תגצה .(89 'ע> "תויתדעל תויתד ,תולשחנ ןיב םאתמ 

ויתודובעל ,לשמל ,תוסחייתה לכ ןיא .ךוניחה תכרעמב םישימחה תונש ילוע לש םתטילק 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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195 (1)ז תילארשי היגולויצוס 2005-ה"סשת 

,יתד־יתכלממה ךוניחב םעטמ תועינ לש םירבגומ םינממס םויקל ןעטש ,ןח הכימ לש 

הגאד ,הז יכוניח רזגמב םיחרזמ םילוע לש תיביסמה הטילקה עקר לעש ךכמ םיעבונה 

תנעוט יניא .תידיתעה הטילאה לש תיגולויצוסה התוהז תא חיטבהל תמייקה הטילאה 

םהמ םלעתהל ןוכנ הז ןיאש ינתרובס ךא ,ןח לש וינועיט םע םיכסהל תבייח תרבחמהש 

־יתכלממה ךוניחה לש יתרבחה ודיקפתב ןד רשא קרפב המוד יפוא ילעב םירחא םינועיטמו 

תא םכסמה קרפב ,רורד לבוי חוודמ תיחכונה הפוסאב ,השעמל .םנ לע ותוא הלעמו יתד 

רפסמ תא רקובמ ןפואב לידגהל בל־רב 'פורפ לש ותצלמה לע ,בל־רב 'פורפ לש ותדובע 

'תויברעמ'ל תובישיה וקלחנ םינומשהו םיעבשה תונשב" יכ ,תוינוכיתה תובישיב םיחרזמה 

לע םג ידמל יתייעב היה "יתרבחה דיקפתה" עוציב ,רמולכ .<59 'ע) "קהבומב 'תויחרזמ'ו 

לש וסחי רבדב תמייקה תרוקיבל תוסחייתהש הרובס ינא .בל־רב 'פורפ לש ותפקשה יפ 

עקר לע תענמנ יתלב איה ,חוכיו תורטמל ולו ,םיחרזמה םילועל יתד־יתכלממה ךוניחה 

.הז אשונב םימייק םירקחמ 

ךוניחב קסוע ,םריע בקעיו עדימש םירמ ידי־לע בתכנ רשא ,הז רעשב ישילשה רמאמה 

ןיב רשקמ רמאמ תויהל ,יתסיפתל ,רומא היהו ,יתד־יתכלממה ךוניחה ךותב ילמרופ־אלה 

לש םרמאמ רחאל .ךכ הז ןיא ,ירעצל .ילמרופ־אלה ךוניחב דקמתמה רעשה ןיבל הז רעש 

ןב לש יתדה ונקויד לש םיינייפואה םיווקב ןדה רמאמ עיפומ הז רעשב םריעו עדימש 

,ההומת הטלחהה .יתד־יתכלממה ךוניחה אשונב רעשה תא רגוסה רמאמה אוהו ,יתדה ץוביקה 

.ןבומכ ,יתוהמה טביהה ךכמ בושח ךא ,תיתכירע הניחבמ ,יתסיפתל 

ךוניחל שדקומה רעשב םג .ילמרופ־אלה ךוניחל ידמ בחר םוקמ שידקמ רפסה ,ימעטל 

ךוניחה אשונב םירמאמה בור .הז אשונב קסועה רמאמ ,רומאכ ,עיפומ יתד־יתכלממה 

.יתד־יתכלממה ךוניחב ללכ םינד םניא ילמרופ־אלה 

קסע בל־רב 'פורפש םינייצמ םיכרועהו ,"יתרבח רגתאכ ךוניחה" ארקנ רפסה םנמוא 

וניא הז םוחתש רורב ךא ,יתד־יתכלממה ךוניחה לש רשקהב אל םג ילמרופ־אלה ךוניחב 

תריקסמ םגו רפסב העיפומה וימוסרפ תמישרמ תוארל רשפאש יפכ ,תיעדמה ותדובע דקומ 

טביהב דקמתהל הטלחהה .רפסה יכרועמ דחא ,רורד לבוי ידי־לע הבתכנש תיעדמה ותדובע 

.הז רעשל םירמאמה תריחב םג ךכו ,ימעטל ,תבזכאמ איה הז 

.םדוק יתרכזהש ,םריעו עדימש לש םרמאמ עקר לע דחוימב תבזכאמ םירמאמה תריחב 

םריעו עדימש .יתד־יתכלממה ךוניחב ילמרופ־אלה ךוניחה לש תויתייעבב ןד הז רמאמ 

תדגונמ <"יאנפ יוליב"ל היצמיטיגל תקנעה)ילמרופ־אלה ךוניחה לש דוסיה תוחנהש םינעוט 

ךוניחה תכרעמב ךכל ואצמנש תונורתפב םינד םה םרמאמב .תודהיה תורוקממ הלועל 

לע ססובמ וניא םיעיצמ םהש ןוידהש םינייצמ םירבחמה .תיתדה ךוניחה תכרעמבו תידרחה 

תיריפמא תוסחייתה הייהת ילמרופ־אלה ךוניחל שדקומה קלחבש יתיפיצ .יריפמא רקחמ 

.<בל־רב 'פורפ םג קסע הבש)וז תקתרמ היגוסל 

ללכ םיקסוע םניא ילמרופ־אלה ךוניחב םיקסועה םירמאמה ,דחא רמאמ דבלמ ,ירעצל 

חותמל האב יניא .הז רשקהב תמייקה תויתייעבב םינד םניא אליממו יתד־יתכלממה ךוניחב 

לע אלא ,םייוארו םיבוט םלוכש ,ץבוקה לש הז קלחב םילולכה םירמאמה לע תרוקיב 

דיחיה ףתושמה הנכמה .ילמרופ־אלה ךוניחל שדקומה רעשב דחי םתוא לולכל הטלחהה 

וא ,הבחר הנומת םירצוי םניא םהו ,ילמרופ־אלה ךוניחב םקוסיע אוה הלא םירמאמל 

־יתכלממה ךוניחל םיסחייתמ םניאש ךכמ םלעתנ םא םג ,הז ךוניח לש ,תוחפל תשדחמ 

,אריפש לש םרמאמ אוה יתד־יתכלממה ךוניחל סחייתמה הז רעשב דיחיה רמאמה .יתד 
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ילמרופ־ אלה ךוניחה לש תויתייעבל תורישי סחייתמ וניא רמאמה םנמוא ,.רלדאו רייפ 

תילמרופ־אל תוליעפ לע םיניינעמ םייריפמא םיאצממ גיצמ אוה ךא ,יתד־יתכלממה ךוניחב 

לש> הלאה םירמאמה ינש ןיב רשקל ןויסינש הבשחמהמ ענמיהל הלוכי יניא .הז ךוניח םרזב 

.תוקתרמ תואצות בינהל לוכי היה (היתימעו אריפש לשו םריעו עדימש 

ךוניחה ירקוח לכש עדמ שיאל תשדקומה ,הבושחו תכרובמ המזויב רבודמ ,םוכיסל 

,יתד־יתכלממה ךוניחה רקחמל רשקנ בל־רב 'פורפ לש ומשש ןוויכמ .תובר ול םיבח 

,הזה יכוניחה רזגמה תא רתוי בוט ןיבהל ונל עייסת םירמאמה תפוסאב האירקהש יתיוויק 

המשגתה וז הווקת ,ירעצל .םיקתרמ םייתרבחו םייכוניח םיכילהת וב םישחרתמו ושחרתהש 

.דבלב יקלח ןפואב 

תיקלח ססובמ רמאמהש ,רייפ ירש לש טרוטקודה תדובע לש תוחנמה תחא יתייה ,תואנה יוליגה ןעמל .1 

.ומצע רמאמב קלח לכ יל ןיא ךא ,היאצממ לע 
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