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םינוגראב העפשהו המצוע :יטילופה קחשמה לאומס קחצי 
.םידומע 344 .2002 .ןתיב־הרומז ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח 

םניה םימסרפתמש הלא .ןוגראה ידומיל םוחתב תירבעב םימסרפתמה םירפסה םיטעמ 

בחרה קושל םידעוימה םיילוהינ םיאשונב םיירלופופ םירפס לש םימוגרת ללכ־־קדב 

לע לטנש לע לאומס קחציל הדות־יריסא תויהל ונילע ךכיפל .םילהנמה לש תיסחי 

:םינוגרא ירלופופה ורפס .ןוגראה ידומיל םוחתב םיינויע םירפס תירבעב בותכל ומצע 

אוה התעו ,תוטעמ־אל םינש הז הארוהב ונתוא שמשמ רבכ םיכילהתו םינבמ ,םינייפאמ 

.רתוי םצמוצמו דקוממ םוחתב םעפה ,ףסונ רפס ונל עיצמ 

,יטרקורויבה לדומב תובר םינש ךשמב הדקמתה תיגולויצוסה תינוגראה הירואיתה 

תינוגראה תיתרבחה היגולוכיספה .םיילמרופ םיכילהתו הנבמ ,רדס ,תוילנויצר שיגדהש 

םיילמרופ־אל םיכילהת לא הטבמ תא םנמוא הבסה ("תינוגרא תוגהנתה" םויכ יורקש המ) 

םימרותה םיטביהב רקיעב הדקמתה איה םג ,תיגולויצוסה השיגל המודב ךא ,םינוגראב 

םינוגראב תוינומרהסיד תועפות .תוגיהנמו לרומ ,תודיכל ןוגכ ,ןוגראה ךותב הינומרהל 

ןה ."יונישל תודגנתה" ,לשמל ,םהמ רטפיהל וא םהמ םלעתהל שיש "םישער"כ וספתנ 

תונכלמ תובר םינש ךשמב וענמנ תיתרבחה־תיגולוכיספה השיגה ןהו תיגולויצוסה השיגה 

תודשכ םינוגרא לש הסיפתה .תינוגרא הקיטילופ ־ ןהל האיה םשב הלא תועפות 

התלעפהבו המצוע תריבצב םיקסוע - תוצובקו םידיחי - םינוש םימרוג םהבש םייטילופ 

הפוקתב קר היצמיטיגל הלביק םהלש םיסרטניאה תאו םהיתופקשה תא םדקל תנמ־לע 

תינוגרא תוגהנתהב אובמה־ירפס ולחה הנש םירשעכ ינפל קר ,לשמל ,ךכ .הנורחאה 

.םינוגראב הקיטילופו המצוע לע קרפ יטרדנטס ןפואב לולכל 

הפיקמ הרוצב אשונה תא רקוס רפסה .ןורחאה ורפס תא לאומס שידקה ולש אשונה הז 

לש יופימ ,םינוגראב המצועה תורוקמבו "המצוע" גשומב יטרואית ןויד :ללוכ אוהו ,הצממו 

תינוגרא הקיטילופ םימדקמ וא םירשפאמה םיאנתה לש יוהיז ,םינוגראב יטילופה ךרעמה 

םידקמתמה םיקרפ ןכו ,םינוגראב יטילופה קחשמה להנתמ םביבסש םידקומה לשו 

,תיתצובקה הריזה ,תישיאניבה הריזה - תונוש תוריזב תינוגרא הקיטילופ לש תוריקסב 

תא ףיקמ אוהו רתויב תידוסי הדובע השע רבחמה .תינוגראניבה הריזהו תילוהינה הריזה 

לע עודיש המ לכש רמוא םא ידמ רתוי תמאל אטחא אלש יל המדנ .המישרמ הרוצב םוחתה 

.הז רפסב יוצמ ,בושחש המ לכ תוחפל ,םינוגראב הקיטילופו המצוע 

הז ןיא .ידמל יטקלקא רפס רצוי יטנוולרה עדיה לכ תא רפסב לולכל ןוצרה ,רחא דצמ 

םנמוא גיצמ רבחמה .הדיחא תיטרואית השיגל ביוחמ וניא אוהו ,תמיוסמ הזת גיצמה רפס 

הירואית הניהש ,"םייטילופה םיללצה תיירואית" ויפב תארקנה הירואית אובמה קרפב 
ינש שי תינוגרא תוגהנתה לכל יכ הירואיתה לש תיזכרמה התנעט םלוא .ותנעטל תינשדח 

,ימשר־אלה ןפהו ,ויתושירדלו ןוגראה יללכל תויצב אטבתמה ,ימשרה ןפה ־ םינפ 

הנעט הניה - האנה־ תובוט תקפהל תויונמדזה תלצנמה תינתלעות תוגהנתהב אטבתמה 

םג .תינוגרא הקיטילופב םינוידה לכ סיסבב תדמוע ףאו תינשדח הניאש ,רתויב תיללכ 

תרעשה" ,לשמל .תוירוקמ ןניא ולש תויטרואיתה תוחנההמ רזוג רבחמהש תורעשהה 

םידדועמ המכסה־יאו טקילפנוק ,תומימע ,תואדו־יא יבצמ יכ תסרוגה ,"תוריהבה 
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המצוע לע םירמאמו םיקרפ הברהב העיפומה תרכומ הנעט .רגיה ,תינוגרא היצזיטילופ 

.םינוגראב הקיטילופו 

בהנש הדוהי לש ורפס תמגוד ,ינשדח רקחמ רפס לאכ רפסה לא סחייתהל ןיא ךכיפל 

םינשב תירבעב רואל ואציש ,תוברת םיסדנהמ הדנוק ןועדג לש ורפס וא ןוגראה תנוכמ 

וניא תידוחיי תיטרואית השיג וא הזת רדעה .דומיל רפס לאכ רקיעב אלא ,תונורחאה 
םיטנדוטסל הנושארבו שארב דעוימ רפסה .הז גוסמ רפסב רבודמשכ תערגמ חרכהב 

םילהנמ :םיפסונ םילהקל םג ותוא דעיימ רבחמה .לוהינל רפס־יתבבו הרבחה יעדמב 

,םיליכשמ םיארוק לש בחרה רוביצהו רוביצ ירחבנ ,תרושקתו תונותיע ישנא ,םידקפמו 

הקיטילופ לע םיסרוקב שומישל םיאתמה דומיל רפס הנושארבו שארב והזש יל הארנ ךא 

תמישרו טרופמ םיניינע חתפמ ללוכו ,הריהבו תיארחא הרוצב בותכ אוה .תינוגרא 

רוקחל ונתלוכיל המורת הווהמה ,ישומיש םיחנומ ןולימ וב ללכנ ןכ .הפיקמ ןיכומיס 

,וניפב םירוגש רבכ ןולימב םילולכה םיחנומה ןמ םיבר .תירבעב םהילע רבדלו םינוגרא 

ךלעפ" ןוגכ ,תובוט ויתועצהמ קלח .תוחפ םירכומ םיחנומ עיצמ לאומס םירחא םירקמבו 

רובעב "םילהנמה תצעומ לש תידדה הליענ" ןוגכ ,תוחפ תוחלצומ ןקלחו ,actor רובעב 

 interlocking directories.

לע תושקהל לולע הז רבדו ,ךכ־לכ רורב וניא םיקרפל רמוחה תקולח לש ןויגיהה 

תוחוקל רפסב תואבומה תומגודה ,ןכ־ ומכ .שומיש רפסב תושעל וצריש םיטנדוטסו םיצרמ 

הדשהמ אלא ,תינוגראה הקיטילופה הדשמ תוחוקל ןניא ןקלחו ,תרושקתה יעצמאמ רקיעב 

ינור תא תונמל ןויסינה ,תוימואל תויתשתל דרשמה תמקה :לשמל ,ינוטלשה יטילופה 

תויטנוולר םנמוא הלא תומגוד .יקסניול הקינוט תשרפ וא הלשממל יטפשמה ץעויל ןואדב 

םג תומייק תויטילופ תועפותש רסמה תא תטשטשמ ןהילע תוכמתסה ךא ,תמיוסמ הדימב 

ייחמ הקיטילופ לש תומגוד גישהל םנמוא השק .םתוהמב םייטילופ םניאש םינוגראב 

תועפות לע יולגב רבדל םיטונ םניא םישנא ןכש ,םייטילופ־אל םינוגרא לש םוימויה 

,"יסיסע"ה אשונה ףא־לעש ךכל םרוג ןרדעה ךא ,םידבוע םה םהבש םינוגראב תויטילופ 

ןתינ ןוגרא לכב טעמכ יכ קדצב ןייצמ רבחמה ,לשמל .והשמ ישושביו םיצימ לוטנ רפסה 

תידוקפת הקדצה םהל ןיאש םיילוהינ םידיקפתו תוינוגרא תודיחי המכו המכ אוצמל 

תחא המגוד וליפא איבמ וניא אוה ךא ,םייטילופ םיכילהת ףקשמ םמויקשו תיתימא 

תומגוד לש ןתללכהמ ,האירק רפסכ ןהו דומיל רפסכ ןה ,חיוורמ היה רפסה .וז העפותל 

רתוי םיכשוממ םיעוריא ףא ילואו ,םינוגרא לש םהייחמ רתוי תוניינעמו רתוי תובר 
.דומילה תתיכב חותינל םינתינה 

םיווהמ ההובג הלכשהל תודסומה יכ ןעוט רבחמה .םיארוקל תרכומה המגודל סחייתנ 

לש ןתומימע בקע ,םודיק יכילהתל עגונה לכב תספתנ תינוגרא הקיטילופל הבוט המגוד 

.םודיק דגנו דעב םיקומינה לשו םודיקה יכילה לש תופיקשה רסוחו םודיקל הדימה־תומא 

לש תונברוק םתויה לע םילבוקה לגס ירבח טעמ אל שי ולא תוביסנב 

םג םהב שי .יתדע אצומו ליג ,ןימ ימעטמ חופיק לשו תונמקנ לש ,הפידר 

איה םהיתוקלחמב םיריכב םיתימע יפלכ םתונדרמ יכ םינעוטה הלאכ 

דסממה תא םימישאמה םג שיו ,םודיקה יכילהתב םיחפוקמ םתויהל עינמה 

.תויטילופ תויתרבחה םהיתופקשה לשב םהל לכנתמ אוהש ךכב ימדקאה 

הדוהתל הלא ןיעמ םיינוגרא־םינפ םישושחלו םישחר םיכוז תעל תעמ 

םיטנדוטס לש תינלוק תוסייגתה םיררוגו תרושקתה יעצמאב הבחר 
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לגס תרבח וא רבח תבוטל רוביצ ירחבנ לש תויבמופ תויוסחייתהו 

ןיב םיפתתשמ־בר יטילופ קבאמ חתפתמ הלאכ םירקמב .הרואכל םיחפוקמ 

(228 'ע> ".תדמעומל וא דמעומל םידגנתמה ןיבו םידדצמה 

גוחה) תרושקתה־יעצמאב בחרנ רוקיסב וכזש הלאכ םיעוריא המכ הנורחאל ויה ,ןכא 

תשרפ ,"םישדח" םיגולויצוסו םינוירוטסיה לש םמודיק ,הפיח תטיסרבינואב הנידמה עדמל 

התוא חתנמו ,הבחרהב תאזכ המגוד איבמ היה וליא רבחמה השוע היה בוט .(רימק תירוא 

.ורפסב םיעצומה םיגשומה תוכרעמב שומיש ךות 

תירבעב ינוגראה םירפסה ףדמל הבושח המורת הווהמ רפסה ,אוהש תומכ םג םלוא 

םיצורה םיטנדוטסל טלחהב ץלמומ אוהו ,("ינוגראה םירפסה ןורא" לע רבדל ןיידע םדקומ) 

.הז םוחתב סרוק דמלל םיצורה םיצרמלו םינוגראב הקיטילופה םוחת לע דומלל 

רימש זעב 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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