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*לארשיב היטרקומדהו ליווקוט 

אריפש ןתנוי לש ורכזל 

היטרקומדה תנבהל רתויב יטנוולרה וניה םייסלקה םיגולויצוסה ןיבמ ימ יתלאשנ וליא 

,ריעצה ליווקוט תא אל לבא ;ליווקוט הד סיסקלא תא רחוב יתייהש יאדוול בורק ,לארשיב 

היטרקומדה לע םימסרופמה םיכרכה תא הנש םישולש ול ואלמש ינפל דוע רביחש הז 

תא רתוי רחואמ םינש שמחו םירשעכ םסרפש הז ,דגובה ליווקוט תא אלא ,הקירמאב 

תוחפ העודי וז הדובעש יפ־לע־ףא .(ןשיה רטשמה :ןלהל) הכפהמהו ןשיה רטשמה 

.טעמכ הדימ־הנק לכ יפל הקירמאב היטרקומדה יכרכ לע הלוע איה ,(תפרצל ץוחמ) 

יניינע לוהינב ישעמ ןויסינ ליווקוטל היהש ינפל הבתכנ הקירמאב היטרקומדהש דועב 

,הנש םירשעכ הכשמנש תירוביצ הריירקמ ותשירפ רחאל בתכנ ןשיה רטשמה ,רוביצ 

היינשה הקילבופרב ץוח רשכ הנוהכ ףאו תימואלה הפיסאב תורבח רתיה ןיב הללכ רשאו 

רקחמ תונשב םג עייתסמ ןשיה רטשמה ,הז ישעמ ןויסינ דבלמ .םימיה־תרצק 

ץייוושל ,דנלריאל ,הילגנאל ,היליציסל ,הילטיאל רקחמ תועיסנב ;יפרגוילביב 

תואמב תפרצ תלשממ לש םייביטרטסינימדאה םינויכראב רקחמ לש םינשבו ;הירי'גלאלו 

רתוי תססובמו תרגוב הדובע הווהמ ןשיה רטשמה ,ןכ םא .הרשע־הנומשהו הרשע־עבשה 

ןפואב יטנוולר אוה ,ונניינעל תוחפ־אל בושחו ,הקירמאב היטרקומדה לש םיכרכה רשאמ 

ןוגכ ,תינרדומה תיזוכירה הנידמה ידי־לע תוטלשנש תורבח לש הקיטילופה תנבהל רישי 

.םירשעה האמב לארשי־תנידמו הרשע־עשתה האמב תפרצ 

יזכרמה וניינע יכ ןיבהל ליכשנ םא קר גשות ליווקוט לש ולעפמ לש תמלוה הנבה 

רטשמ השוריפ "תוריח" .תלדי/7,ד תייעבב דקמתה ,רקוחכ ןהו יאנידמכ ןה ,וייח לכ ךשמב 

ידקומ המכ ןיבל הנידמה ןיב קלחתמ אלא ,הנידמה לש לופונומ לניא יטילופה חוכה ובש 

תודסומ :ןלהל) הלא חוכ ידקומ לש םמויק םצע .הל םיביוחמ וא םיפופכ םניאש חוכ 

תוריחל סחייתה ,םירחא םיבר םע דחי ,ליווקוט .ינתוריח רטשמ רידגמה אוה־אוה (תוריח 

,1789 תכפהמ רחאל תפרצב תוריחה תודסומ לש םתורערעתה חכונל ,ליעב לאכ 

.תוביצי־יאו תוינוניב לש לפשל יטילופה רטשמה לש ותורדרדתה ךכמ האצותכו 

תחפשמל ןב ותויהב ורוקמ תוריחה תייעבב ליווקוט לש וניינע יכ בתכנ םעפ־אל 

תא וא ןתורדעיה תא תוכבל ידכ טרקוטסירא תויהל ךרוצ ןיא ךא ;ןכתיי .הקיתו הלוצא 

וצרא תבוטש עדא לכל ,ואל םא ןיבו ךכב םיריכמ םא ןיב ,השעמל .תויוריח לש ןתושלחיה 

הנידמ לש רטשמ תחת אלו ,ינתוריח רטשמ תחת םייחב יביטקייבוא ןיינע שי ול הרקי 

ףקת עדימ דמוע םיינתוריח םירטשמ לש םתושרלש םושמ ,תישאר :תוביס המכמ ,תינומגה 

םיכלהמ וטקני תונוטלשהש רתוי בר יוכיס םייק ןכ־לעו ,םיטלוש םה הבש הרבחה לע רתוי 

תורוש לא םיכשומו םיחימצמ םיינתוריח םירטשמש םושמ ,תינש ;תואיצמה תא ומלהיש 

הלא םירטשמב תולבקתמש תוטלחההש םושמ ,תישילשו ;רתוי םירשכומ םיגיהנמ תוטילאה 

תותחנומ תויטילופ תוטלחה םהבש םירטשמב רשאמ רתוי הבר תירוביצ הכימתב תוכוז 

תוינוניבב םינכתסמ תויוריח־ילד וא תויוריח־ילוטנ םירטשמ ,תורחא םילימב .הלעמלמ 

.תירבעל םוגרתב הרזעה לע קנלב תינראו רמלוא ומרייג ,קורטסא תידאל ייתורות .תירבעל םוגרתב הרזעה לע קנלב תינראו רמלוא ומרייג ,קורטסא תידאל ייתורות 
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תויוריחה תא בישהל שיש ןעט אל םלועמ ליווקוט יכ ןייצל רתומל .הזמ עורג ףאו תיטילופ 

תווהל לדח יטרקוטסיראה ןוטלשהש בטיה עדי אוה ,אוה ךופהנ ;היטרקוטסיראה ידיל 

."תויטרקומדה תוכפהמה ןדיע" ־ ותפוקתב תישעמ תורשפא 

םיאתמש ןוחבא ,ליווקוט לש הפוקתה ןוחבא לש היגוסל יתוא איבמ הז אשונ 

תנבהל חתפמה ,ליווקוט לש ודידל .דיל הפפככ תילארשיה היטרקומדב הקיטילופל 

ףוצר הז ןדיעש התייה ותנווכ ,"יטרקומד"ה הייפואב ץוענ יחכונה ןדיעב הקיטילופה 

תאוושה"ל ףחדה :דחא יזכרמ ףחד ידי־לע םיענומש ,ןויוושל םיקסופ־יתלב םייממע םיצחל 

תפרצב הלחהש ,וז תדמתמ תיטרקומד הסיסת .הייסולכואב םינושה םירבחה ןיב "םיאנתה 

תא לובסל דוע םינכומ ויהי אל םיילושה וא םיכומנה תודמעמה ינב יכ השוריפ ,1789 לש 

לוסיחל רשפתמ־יתלב קבאמל ואצי םה רחואמב וא םדקומב יכו ,תיתרבחה םתותיחנ 

העונת .רתוי ינויוושו קדוצ רטשמב ותפלחהלו םילבוס םה ונממש תוילפאה רטשמ 

בצעמה חוכהו רכיהה־ןמיס ,ליווקוט יניעב ,הניה הרבחב ןויוושה־יא דגנ וז תיטרקומד 

.וננמזב הקיטילופה לש ירקיעה 

קר אל התייה איה ויניעב ,וזמ הרתי .תיטרקומדה העונתל דגנתה אל ליווקוט 

החוכל טעמכ לוקשה ליגר־יתלב ידסזמ חוכ םג אלא ,הריצעל תנתינ־יתלבו תענמנ־יתלב 

תינרדומה תעב םלועב תפרצ לש התליהתש ךכב ריכה אוה ,ןכ־ומכ .תיחישמ תד לש 

םיתפרצה לכ תא הכפהש ,1789 תכפהמ לש םיביהרמה היגשיהמ הבר הדימב העבנ 

אלש> הנקסמל םג וייחב םדקומ בלשב ליווקוט עיגה הז םע דחי ךא .םיווש םיחרזאל 

,השעמל - לושכמ תפרצב הלליה ןויוושל הוח יטרקומדה ףחדהש <וייח ךלהמב התנתשה 

לש תרחאה הלודגה תיטילופה-תידסומה הפיאשה שומימל - העידיה אהב לושכמה 

.(הנידמה תוצירעמ)תוריחל הפיאשה ,1789 תכפהמ 

?תויוריחל הפיאשה תמשגהל עירפמ ןויוושל ףחדה עודמ 

דגנכ) טרפ תויוכז לש המישרמ הליגמ םיתפרצל הקינעה הכפהמהש איה תחא הביס 

שפוחש איה היעבה .ונימי לש לארשיב "ותוריחו םדאה דובכ" דוסי־קוחל המודב ,(הנידמה 

המכ דע ,דועו תאז .הנידמה תוצירע דגנ תיתועמשמ הנגה קפסמ וניא ומצעלשכ טרפה 

הרשע־עשתה האמב תפרצב ומייקתהש) םימיוסמ םיאנתב ,ילסקודרפ עמשיי הזש 

םורתל תולוכי שפוחל טרפה לש ויתויוכז (םויכ תילארשיה היטרקומדב םג םימייקתמו 

ןיב םילבלבמ םיבר םישנאש ןוויכמ ,לכ־םדוק ,הרוק הז רבד !הנידמה לש ינאכדה הייפואל 

תא םג וגישהש םיבשוח םה ,שפוחה תא םגישהב :הנידמה דגנכ תויוריח ןיבל טרפה שפוח 

םייטרקומד םיפחד ידי־לע םיענומש םישנא ,תינש .ןנעמל םוחלל םיקיספמו תויוריחה 

םיעתרנ ךא ,הירואיתב ,ןורקיעב קר תויוריחב םיתיעל םיכמות ("לאמש" ישנא ,רמולכ) 

תודסומש איה ךכל תוביסה תחא .השעמל הכלה ,לעופב הניט ןהל םירמוש ףאו ןהמ 

הלא ןיב רקיעב ,ןויווש־יאו רתי־תויוכז לש םישדח םיגוס םעפ־אל םיחימצמ תוריח 

םעפ־אל אוצמל ןתינ ןכל .הייסולכואה ראש לכ ןיבל תודסומ םתוא לוהינב םיברועמה 

,םיישפוח רפס־יתב :ןוגכ) תוריח תודסומ לש םתמקהל םידגנתמש היטרקומד ידיסח 

םיאור םהש םושמ (הנידמה חוקיפ תחת םניאש תד תודסומו םיימונוטוא טפשמ־יתב 

הלא לש םקוזיחל וא םישדח ןויווש־יא יאנת לש הריציל קודב םשרמ הלא תודסומב 

האנק"מ םיתיעל תעבונ תויוריחל תודגנתהה ,ליווקוט בתכש יפכ .רבכ םימייקה 

רשאמ רתוי *ןויווש־יאמ םינהנש הלא יפלכ יסחי חופיקו הניט ישגרמ ,רמולכ) "תיטרקומד 

.ןויווש לש ונוניכל תיתימא תוביוחממ 
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זא לש הקירמא םא חטשב קודבל דעונ 1830 תנשב תירבה־תוצראל ליווקוט לש ועסמ 

תונורקע ינש ןיב םויק־ודה תלאש .תויוריח תומייקתמ ןויוושה דצל הבש ץרא ןכא התייה 

ןכא תויוריחה םאה - תיתדבוע הלאש ,תחאה :רקחמ תולאש יתש ביצהל ותוא העינה הלא 

?רבודמ תויוריח לש גוס הזיאב ,ןכ םאו ,תיאקירמאה היטרקומדב ישממ עינמ חוכ תווהמ 

הלא תויוריח לש ןגושגש תאו ןמויק תא ריבסמ הקירמאב המ ־ תיטרואית הלאש ,תרחאה 

?ינויווש רשקהב 

הנפ ,תיאקירמאה היטרקומדב תויוריחה לש ידוחייה ןייפוא לעו ןמויק לע דמעש רחאל 

ןומט הלא תויוריח לש ןתוינויחל חתפמהש ןעט אוה רבד לש ופוסב .ןריבסהל ליווקוט 

םינכמ ונייה םויכש המב ,רמולכ ,םיאקירמאה לש (moeurs, mores) דסלמ'ד תונורקעב 

קומע תושרשומה <"תויציזופסיד"> תויטנ לש ךרעמ ותוא ־ םהלש יטילופה "סוטיבה"ה 

ןתינ הלא תויטנ ןיב .רוביצ יניינעב םיברועמה הלא לצא דחוימב ,םיאקירמאה לש םבילב 

:תונמל 

םיניינעב ברעתהל הנידמה לש היתונויסנ חכונל דחוימב ,הנידמל סחיב תואמצע חור * 

:םיימוקמה 

תאז השע") תימצע הרזעל תופידע ןתמו הנידמה לש עויס תועצה יפלכ תונדשח * 

:("ךמצעב 

הלועפ־ףותיש לש םישרשומ םילגרה ללוכ ,בטיה םילגרותמ םיינוגרא תונורשכ * 

;ךשמתמ 

יחנומב םוקמב (םיירשפא םיפתושכ ,רמולכ) םייטגרניס םיחנומב םירחא סופתל הייטנ * 

:(םיירשפא םיביריכ ,רמולכ) ספא־םוכס־קחשמ 

:תיגולואידיא וא תיטרואית השיג םוקמב תויעבל תיטמגרפ השיג * 

:(רבו סקמ לש ןבומב)"תוביוחמ לש הקיתא" םוקמב "תוירחא לש הקיתא" * 

;תורשפתהה תונמואלו "תושימג"ל ,ןיפילחה תונמואב תונמוימל סחיב ההובג הכרעה * 

;"רובעי לבו גרהיי" תודמעלו םישקונ רסומ תונורקעל סחיב הכרעה־יא ,ךכל םאתהבו 

;םתוא ףוקעל םיסנמו םהב םילזלזמש םישנאמ העיתרו ,םיכילהו םיקוח לש דוביכ * 

תודובעבו םיהובג םיסימ םולשתב הוואג ,המגודל) תויחרזאה תובוחה יולימב הוואג * 

.(תובר תובדנתה 

גוס תא שיחמהל איה ,הצממו תיתטיש תויהל תרמייתמ הניאש ,וז המישר תילכת 

היטרקומדב תיטילופ תוליעפל םייחרכה םיאנתב ליווקוט ספת ןתואש "סוטיבה"ה תויטנ 

תמסרופמה תילרדפה התקוח יכ חינהל שי ,הלא ןיעמ תויטנ לש תיתשת אלל .תינתוריח 

תוגילפמה תויוריחה לע ,תויוכמסו תויושר לש םיהדמה לוציפה לע - תירבה־תוצרא לש 

לכ לעו (העונתה שפוח ,תדה שפוח ,תודגאתהה שפוח ,תונותיעה שפוח) החיטבמ איהש 

,lettre morte רדגב תרתונ התייה ־ תיאקירמאה היטרקומדה לש םירחא םינייפאמ םתוא 

הז תמגוד ,בטיה ןמושמ יטילופ ןונגנמ תננוכמ התייה אלו ,ןכותמ םיקיר םיקוח לש ףסוא 

.הזה םויה םצע דע ףטושה ודוקפתב ךישממ רשאו 1830 תנשב ליווקוט שגפש 

תא רוקחל הליחתכלמ ותוא העינהש היעבל ליווקוט הנפ ,תפרצל ותרזח םע 
םיצמאמל בושו בוש עירפמ תפרצב המ ומצע תא לאש אוה התע .הקירמאב היטרקומדה 

לש תיתוברתה־תיתרבחה השיגה ידי־לע ךרדומ .תוריח תודסומ הב םייקלו ןנוכל 
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ותבושת תא ליווקוט אצמ ,הקירמאב היטרקומדה תא וחותינ ידי־לע םג ומכ ,היקסטנומ 

םתוברתב ,רמולכ ,םיתפרצה לש יטילופה סוטיבהה תויטנב :השפיח ובש םוקמב 

ןה לולכמבש הרימאב קפתסא התע תעל ךא ,הלא תויטנמ קלח הנמא ךשמהב .תיטילופה 

.םיאקירמאה ברקב ליווקוט הליגש תויטנל רומג דוגינב תודמוע 

וחותינל האוושהב חותינה תרגסמ תא ליווקוט ביחרה תפרצ לש הרקמב ,ךכ לע ףסונ 

ינתוריח־יטנאה הייפוא לש יתוברת דבס'לב דוע קפתסה אלו ,הקירמאב היטרקומדה תא 

םיינויווש־יטנא םיתפרצה ויה םינש תואמ ךשמבש הדבועה חכונל .תפרצב היטרקומדה לש 

וכפהנ ,הרשע־הגומשה האמה ףוס תארקל "דמל םג תעדל ליווקוט הצר ,תויוריח דעבו 

,סג לוחכמב תאז רייצנ םא .רתויו רתוי םיינתוריח־יטנאלו םיינויווש־ורפל םיתפרצה 

םיתפרצה לש שדחה סוטיבהה תויטנ ץבוקש היה וירקחמ ותוא וליבוה וילאש רבסהה 

לש ךרצמל תובר םינש ךשמב םינותנ םתויה לש היופצייתלב האצותב חתפתה 

.תינררומה הנידמה תא תונייפאמש הלא ,הירוטסיהב תושדה רטשמ תוקיטקרפ 

רטשמה לש הירואיתה תגצהב ךישמא ,יחכונה רוביחב יתרטמב בשחתהבו ,וז הדוקנב 

לש תויטנוולרה תא תוארהל ידכ ,םרשקהמ והשמ־םיקתוגמו רתוי םיטשפומ םיחנומב ןשיה 

,ןכ םא .וננמז־תב לארשיל דחוימבו ,םירחא תומוקמלו םינמזל םג ליווקוט לש הירואיתה 

לש ןתחצנהלו ןתחימצל תומרות ןה דציכו ,תינרדומה הנידמה לש תוקיטקרפ ןתוא ןהמ 

?יטרקומדה סוטיבהה תויטנ 

הנידמה לש הרישיה הטילשה תוינידמ אוה הלא תוקיטקרפ לש ןגראמה ןורקיעה 

תויצקנופ לש בחר חווטש ושוריפ הנידמה לש רישי ןוטלש .תיטרקורויבהו תיזוכירה 

איה הנווכה .הלשממה ידרשמ ידי־לע רישי ןפואב תולהונמו תוקפוסמ תויתרבח 

,תירוביצ הרובחת ,ירוביצ רויד ,תיעוצקמה םתרשכהו םידלי ךוניח :ןוגכ תויצקנופל 

יתוריש ,(םילטבומל ,םימותיל ,םיכנל ,םישישקל ,םיינעל) החוור יתוריש ,תרושקת יעצמא 

תחת .רודיבו תוברת וליפאו ,ההובג הלכשהו יסיסב רקחמ ,םיקווש לע חוקיפ ,האופר 

לש היתויונכוסו הינכוס םע רידת עגמב םיאב םיחרזאה בור ,הז ןיעמ רטשמ 
הנידמה ידיקפ םע םיחרזאה תא םיתמעמ םה :םירישי םניה הלא םיעגמ .הנידמה 

וא ןוצר ךותמ אלו ,הבוח ךותמ םישענ הלא םיעגמ .םייניב־ימרוג לש םכווית ילב 

:דצ לכ לש וחוכ תניחבמ ינוציק ןפואב םיירטמיס־א םניה הלא םיעגמ ,לכמ בושחו .הרירב 

םינועיטה ךרעמ תא טשפל םא .הנידמה ןתייוול לומ לא בצינ שלחהו דדובה חרזאה 

תיברמ לש תכשוממה התפישח יכ תעבוק ולש הזיתה ,ליווקוט לש ידמל בכרומה 

סוטיבה תויטנ ןמזה תצורמב החימצמ תינרדומה הנידמה לש רישיה הנוטלשל הייסולכואה 

ינא ךא ,"תויטרקומד תויטנ" הלא תויטנ הניכ ליווקוט .הייסולכוא התואב תויפיצפס 

תמרב ,לולכמכ ,תוינומהרמד - הרצקב וא ,תוינומהיתויטרקומד תויטנ ןתונכל ףידעמ 

תוברתה הווהמ אוה ללכה תמרבו ',ינומהרמדה סוטיבהה הווהמ הז תויטנ ץבוק ,טרפה 
.תינומהרמדה 

העפותב רבודמ ,תינומה־ומדה תוברתה לע ליווקוטמ קיסהל ןתינש המ יפ־לע 

:תילכתב תודגונמ ןהינפ לע תוארנ רשאו ןיגוריסל תופלחתמה תוזפ יתש תלעב תירוזחמ 

הזפ ,תרחאהו :(המדרתה תזפ :ןלהל) תיטילופ המדרת ןיעמ לש תכשוממ הזפ ,תחאה 

.(תילקידרה הזפה :ןלהל) תילקידר ,תטהול ,תיביסנטניא ,הרצק 

לש תינומה־ומדה תוברתה תא וא ינומה־ומדה סוטיבהה תא תוננוכמש תויטנה ןיב 

:תונמל ןתינ ,המדרתה תזפ 
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םיאקיטילופה ,הקיטילופה יפלכ ףרוג בועית ףאו ,ללכה יניינעב יללכ ןיינע רסוח * 

;ללכב רוביצה־ישנאו 

תויעבה תא רותפל תיטילופה תכרעמה לש הרשוכל עגונה לכב תידוסי תונקפס * 

;המצע תא ןקתל וא הרבחה לש תורעובה 

;יונישל וא העפשהל ןתינ־יתלבכ ספתנה ,םייקה בצמה יבגל תיטסילטפ השיג * 

;דבלב םיישיא םיניינעב קסעתהל ־ תיטרפה הריפסב רצבתהלו תגסל הייטנ * 

;םלבס ללוכ ,םיבשותה רתי לש םלרוגל עגונה לכב היתפא ידכ דע תיסיסב תושידא * 

רתוי הובג םיאצמנש הלא יפלכ (invidious distinctions) תוינרטנק תונחבהל הייטנ * 

;רתוי ךומנ םיאצמנש הלא יפלכ תועגופ תונחבהלו ,יתרבחה םלוסב 

;"םיכומנ"ה תודמעמה ינפמ ששחה - היבופ־ומד * 

;םיטסילאידיאו םזילאידיא ,םילאידיא יפלכ תיטמוטוא תונדשח * 

;הז םוחתל סחיב לכ־תעדוי תויניצ ,ןיפולחל וא ,יטילופה םוחתל סחיב הכובמ * 

 * etatisme) statism) - לכב הנידמה תא וא הלשממה תא םישאהל תיטמוטוא הייטנ

יקזנ ,רויד ,הקוסעת) תויעבה לכ תא רותפל הנממ תופצל ןמזב־ובו ,היהי אלש ןוסא 

.(המודכו עבט 

ןתינ ,תינומה־ומדה תוברתה לש תילקידרה הזפה תא תונייפאמה תויטנל רשאבו 
:תואבה תויטנה תא תונמל 

הזפבש םיחרזא ינומה לש תיטילופ תוסייגתה ,יטילופה םוחתה לא הריבכ הכישמ * 

;האלהו םהמ הניה הקיטילופה יכ ושח תמדוקה 

,הלא ןיעמ תולועפב ךומתל וא ,הנידמה תודסומ לע "הרישי הלועפ" טוקנל הייטנ * 

;"וישכעו ןאכ" תואצות תגשה םשל 

;הקיטילופל סחיב תוליגר־יתלב תובהלתהו תוביוחמ ,היגרנא * 

;תוירדילוסו תויטוירטפ לש תוהובג תודימ * 

;ללכה תבוט ןעמל תימצע הברקהל תונכומ * 

;"ךמע"ה יפלכ םיזע הווחא תושגר - היליפ־ומד * 

;"ןיקת להנמ ירדס" ,םיילמרופ םיצורע ,םייטרקורויב םילהנל סחיב תונלבוס רסוח * 

;ירשפא לכהש השוחת ,םזימיטפואו תויטנטופינמוא לש תושוחת * 

;הלחתהמ לכה ליחתהלו "שדח ףד חותפל" ןוצר ,ינונקה רבעה ןמ תפרוג תורענתה * 

;םיאבה תורודה ןעמל רתוי חיטבמו בוט דיתע תיינבל ,דיתעל תונווכמ * 

;תונשדחבו המדקב הנומא * 

תונקת" תוסחב) הנידמה לש םייקוח־אל תוינידמבו םידעצב הכימת ףאו תונחלס * 

."םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה" לקשמ לע ,("םוריח תעשל 

תילקידרה הזפב ןהו המדרתה תזפב ןה אוצמל ןתינ תואבה תויטנה תא ,ךכ לע ףסונ 
:תינומהה־ומדה תוברתב 

לש םיחנומב םתוארל הייטנה ,תויטילופ תועפות לש רתי־טושיפל הייטנה ־ תויתמכס * 

;המודכו "ןאכ ונחנא/םש םה" ,"לאמש/ןימי" ,"ןבל/רוחש" 

םיכשוממ הלועפ־ףותיש ירשקב דימתהל םיטרפו תוצובק לש תלוכי־יא - תויתתיכ * 
.תובירי תועיסל גלפתהל ילבמ 
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ןהיניב ףתושמה ךא ,םירומג םידוגינ תווהמ תילקידרה הזפהו המדרתה תזפ ,ןהינפ לע 

תויוברת יתש רשאכש איה תחאה :תוביס יתשמ ולו ,ןושאר טבמב הארנה ןמ השעמל בר 

ידיצ ינש ומכ ,דואמ תובורק ןה השעמל יכ דשחה הלוע ,טלוב הכ ןפואב תודגונמ ןניה 

הביסה :("הז תא הז םימילשמ םידוגינה" וא "הזב הז םיעגונ תווצקה" לקשמ לע) עבטמ 

תוקוחר תחאכ תוזפה יתש ,ןהיניב םילדבהה לכ םעש איה רתוי תיתועמשמהו תרחאה 

ליווקוטש תוברתה :תילכתב הנוש יפוא תלעב תרחא תיטילופ תוברתמ ברעממ חרזמכ 

.גשגשלו דקפתל וז ץראב תוריחה תודסומל תרשפאמ רשאו הקירמאב חתינו הליג 

לש ןקותעשו ןתחימצ תא יכ עיצמ ןשיה רטשמהב ליווקוט לש חותינה ,ליעל רומאכ 

רישיה ןוטלשה רטשמ לש םייתוברת םיטקפאב ריבסהל ןתינ וללה תוינומה־ומדה תויטנה 

ןוטלשב םיישחומ םיכילהתו םיטביה ובש ןפואה טוריפ .תינרדומה תיזוכירה הנידמה לש 

אל םא ,וז הרצרצק הסממ הברהב הבע רוביח ךירצמ תויפיצפס תויטנ םיחימצמ רישיה 

הבחר תשק שדחמ ץבקלו קרפל ,תיטילנא הניחבמ ,תשרוד וז המישמ .המלש היפרגונומ 

םהמ דחא לכ דציכ ררבל זאו ,תינרדומה הנידמה לש תויתלהנמ תוקיטקרפו םינייפאמ לש 

ןקלח תאש ,תונושה תוינומה־ומדה תויטנה תא חיצנמו חימצמ (םירחא םע דחי וא דוחל) 

רבדל אלש ,השענ םרט הז ןיעמ יטרואית דוביע ,יתעידי בטימל .השחמה םשל ליעל יתינמ 

לש תילאיצנטופה תובישחב זירפהל השק .לארשיב אלו תפרצב אל ,תיריפמא הקידב לע 

תורוקממ קלח טילבהל וזכ תירקחמ תינכות לש החוכב .הלא ןיעמ םיינאיליווקוט םירקחמ 

תונשב .טרפב לארשי לש הרקמבו ,ללכב תוינומה־ומד תויוברתב הקיטילופה לש תולדה 

תולד לש הז אשונ יכ יתחכונ ,ורכזל תשדקומ וז הסמש ,ל"ז אריפש ןתנוי תא יתורכיה 

לכ ךשמב והוקיסעהש םייזכרמה םיניינעה דחא הוויה היתורוקמו לארשיב יטילופה רטשמה 

.תפרצ יבגל ןכל םדוק הנש םישימחו האמכ ליווקוט תא קיסעהש יפכ שממ ,וייח 

ןמטייו השס 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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