
209 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

.תוכנ לש היגולופורתנא ־ לפקתמ לקמב ןשד המלש 

.םידומע 232 .1996 .ןקוש תאצוה 

תחת תילגנאב הנושארל העיפוהש) םיאור םניאש םישנאב תקסועש ,וז היפרגונתא 

רתוי תבחרומ הסרגב תעכ תאצוי ,<1992 ,"ינוס" תאצוה ,"םירוויע םישנא" תרתוכה 

לש םיירוביצהו םייטרפה םייחה לש הריקס תתל הסנמ רפסהש יפ־לע־ףא .שדח םשבו 

לש תיתרבחה הינבהב רקיעב קסוע אוה ,לארשיב תולבגומ ילעב םיטרפ לש וז הצובק 

הדובעה .תולבגומה ילעב ןיבל םיליגר םילארשי ןיב םיבכרומה םיסחיב ,ירק ,"ןורוויעה" 

םיאורש הלא ןיב םג םיסחיו תוחנ יתרבח בצימ ,םיפיטואירטס ,המגיטסב םיאשונב תזכרתמ 

.םמצע ןיבל םירוויעה ןיב םגו םיאור םניאש הלאו 

םינוש םירואית ליכמ אוהו ,םירוויע האמ םע תויפצתו תונויאר לע ססובמ רקחמה 

םירקוחש ךכ ידכ דע לודג - ינוג־ברו לודג םגדמה .רבחמה תונעט תא םיגדהל םיאבה 

םישנא לש ןה תומגודה בור .יתומכ חותינ רדעיה לע והתי תיתומכ היצטניירוא ילעב 

םיטלקמב תוממעשמו תויתרגש תודובעב םיקסעומה ,ידדגב אצוממ םיינע ,םיאור םניאש 

לש רתוי הבחרה היווחל תוסחייתה הרסח .ביבא־לת רוזיאב םינפלטכ םידבוע וא ,םינגומ 

 rural blind, תולחממ וא םיכרד תונואתמ םירוויע לומ הדילמ םירוויעל ,םיטועימל

־ילעבל וא םירוויע ל"הצ יכנ לש היווחל תנתינ הטעומ בל־תמושת .המודכו תוינורכ 

רש וא) תירטאיכיספ הקלחמ שארב דמועה ריכב גולוכיספ ןוגכ ,םיחילצמ םירוויע עוצקמ 

לש פיטואירטסה תא םימאות ןכל־םדוק ורכזוהש הלאמ קלח .*שדחה יטירבה ךוניחה 

הביבס םיפידעמו ךשוחב םייחה םיילאיצוס םירקמ ,םינוא־ירסח ,םיינע ,םינכסמכ םירוויעה 

םישגא ומכ קוידב" אוה רוויע יכ הקיעמ תמדוקה המגודהש תעב הב ,תינלדב תיתרבח 

.תוארל לוכי אוה ןיאש קר ,"םירחא 

תונושה תושיגב תפקתשמ תובלתשה ןיבל תולדביה ןיב הימוטוכידה דציכ הארמ ןשד 

לכ ומכ לבא .ןורוויעל תוירלופופ תושיגב םג ומכ ,םייזכרמה םיימואלה םינוגראה ינש לש 

םישנאל עודמ :תויופצ־יתלבו תושדח תולאשל תובושת קפסמ ןשד ,הבוט היפרגונתא 

ךכ לכ םיטעמ הייחנ יבלכ שי עודמ ?םהיתבב היזיוולט ירישכמ שי ךכ לכ םיבר םירוויע 

םירוויע עודמ ?םירוויע םיחרוא הכרבב םילבקמ םניא תונולמ עודמ ?לארשיב םירוויעל 

םיביצי תויהל םיטונ האור השאל רוויע לעב ןיב םיאושינה עודמ ?רתוי םיחיוורמ םימיוסמ 

?םירופ תא אל לבא ,תואמצעה םוי תא םיבהוא םה עודמ ?ךופהה הרקמב רשאמ רתוי 

לש םימיוסמ םיטביהב םיטלוש "ןורוויעה תכרעמב" תוטלחה ילבקמ דציכ ףשוח ןשד 

םיפלא תנומשב םילפטמה םינוגרא השימחו םישולש שי לארשיב .םיאור םניאש הלא 

דשחה תא הלעמ הז סחי .םירוויע םייתאמ לכל דחא ןוגרא ,תורחא םילימב וא ,םירוויע 

לש םהייח רופיש רשאמ תרחא הבושח תיתרבח היצקנופ תתרשמ "ןורוויעה תכרעמ"ש 

לש תכרעמ ידי־לע תענומ רוויעל המיאתמ הדובע וזיא הטלחהה ,ונייהד .םירוויעה 

דציכ הארמ ןשד .רוויעה לש יתרבחה ומוקימ תא תורמשמה שארמ תועובק תוירוגיטק 

םג ,תויטרפל השילפ ,תירוביצ הייחד ,הדובעב הילפה םע םידדומתמ ךומנ דמעממ םירוויע 

קהבומ ןפואב םה ךא ,בוטל םינווכתמש "ןורוויעה תכרעמ"ב םיבדנתמב רבודמ רשאכ 
.רחא ינתא אצומ וא בצימ ילעב 

םירואית"כ יל תוארנ ןה ,תובר תומגודב ולש חותינה תא הבגמ ןשדש יפ־לע־ףא 
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םקרמ תא הרסח וזו ,ץוחבמ הפוצ לש טבמ־תדוקנמ רופיסה תא םירפסמה ,"םיזר 

םלעתמ לבא ,ףוגב ףד אוה ."ימוקמ"ה לש וטבמ־תדוקנמ ,"הבועמ רואית" לש תויובכרומה 

ויניע תא תוסכל הסנמ וניא םג אוה .ותוא םיעדיימה לש ןימה יסחיב ןוידמ ןווכתמב 
תנמ־לע ,(םתיא דבוע ינאש האופרל םיטנדוטסה תא וב בייחמ ינאש יוסינ) םוטא יוסיכב 

רקחמה תולבגמ .םייניע םהל ןיאש הלא לש םלועה םע תיתפמא טבמ־תדוקנ ומצעל רוציל 

.תיתרוסמה היגולופורתנאה לש תולבגמה ןכ־לע ןה 

,םיאושינל גוז־ינב תאיצמ ןוגכ ,םיטקילפנוקו םייתרבח םיאשונ החלצהב ףשוח חותינה 

וזיאב הלאשה תא ןכו ,םינפה־תצובק/ץוחה־תצובק לש םיחתמו יחרזא בצימ תגשה 

לבא ,הליהק םירצוי םישרחה .המלש הליהק תורצוויהל סיסבה תא הווהמ תוכנ הדימ 

אלא ,תיעבט הליהק אל :עצמאב והשלכ םוקמב םיאצמנ םירוויעהש הארנ .אל םיטפליפאה 

.תויוליעפו םיפתושמ םיסרטניא לש סיסב לע תוירקמ תושיגפ 

קסועה הרופ ןויד קפסמ וניאו ,"רוויע תויהל הז המ" לש השוחת ןתונ וניא רפסה לבא 

רבחמהש תונקסמהמ תובר .םירוויע םניאש הלא לצאו םירוויעה לצא ןורוויעבש תוילמסב 

ינוע לש םיאשונל תורושק תוארנ ,םיינמפוג בצימ תגשה יסקטב תוקסועה ,ןהילא עיגמ 

תולאש הלעמ וניא" ןוידה ,ךכמ רתוי .ומצעלשכ רוויעל רשאמ רתוי יתרבח דמעמו 

רפסה ,רחא דצמ .יזכרמ יגולופורתנא תעיבתכ ךרוע ןעטש יפכ ,"תובושח תויגולופורתנא 

אלמל איה וז היפרגונומ לש התרטמ" :ותרטמכ יעמשמ־דח ןפואב ריהצמ ןשדש המב חילצמ 

ילעב םהש ךכב םדאה יגב בורמ םיגושה םישנא לש רקחמה ,יפרגונתאה יוסיכב ללחה תא 

תניוצמ תפסות היהי רפסה .<5 'ע)"םחוכ תא תללוש םהלש תוברתהשו דחוימ ינפוג ןויפא 

.דועו תואירב תועוצקמ ,תילאיצוס הדובע ,היגולויצוסב םיסרוקב האירקה תמישרל 

הימדקאה תולובגל ץוחמ המורת םירת תירבעב רפסה לש ותעפוהש איה יתווקת 

יחכונה ןוידל איה יתנווכ .רתוי םיבחר םייתרבח םירשקהל - תילאיצוסה הדובעהו 

ןשד לש ותדובע .תויולבגומ ילעבל הדובעה קושב תווש תויונמדזה ןתמ הניינעש הקיקחב 

םע דדומתהל םיצלאנ םה דציכ ,הדובע אוצמל םיבר םירוויע םישנאל השק המכ המיגדמ 

ןעוט אוה ,ךכ לע ףסונ .הדובעל םירבחו םיקיסעמ לש הנבה־יאו תומודק תועד ,הילפה 

םייונישל םיקוקז םה תובורק םיתיעל לבא ,דחוימב םירוסמ םידבוע םה םירוויע םישנאש 

םינזכרמ לש הדובעה תייצאוטיס .רתוי יתודידי היהי הדובעה םוקמש תנמ־לע םילק 

תויזכרמה תא ךופהתו בושחמה תמר הלעתש לככ רתוי השק היהת םיבר םירוויע 

הלוכי ,הדובעה םלועב םייונישה תא המידקמ התעפשהש ,בושחמה תכפהמ ךא .תורתוימל 

תורבחב דובעל ולכויש ,םיבר תויולבגומ ילעב לש הדובעה תויורשפא תא רפשל םג 

,םיבר םיאשונ הלעמ רפסה .םתולבגומ ללגב םויכ ףרטצהל םילוכי םה ןיא ןהילאש 

־יטילופה ןוידה תרמצל ,תויולבגומה ילעב לכ לש תינבמ הילפהו תואשנתה ,הריגהב 

הז רפס םא ."יכונא יחא רמוש" תויהל רמוא הז המ לש הלאשל ונתוא ריזחמו ,יתרבחה 

.הבושח הרטמ תרשי אוה יזא ,תויולבגומ ילעבל תונתינה תויונמדזהה רופישל םורתי 

'ץיבומרבא ירנה 
ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:56:39 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


