
 ∗תוהזו הפש לע

ימותחנ דהוא

 .םימומע םיגשומ עודיכ ןה תוהזו הפש .תוהזל הפש ןיב תויגולנא רפסמ טטרשל איה הז רצק רמאמב יתרטמ

 לש דחא ןפ .תומימע לש המוד הדימב תועוגנ ןהש איה תוהזל הפש ןיב תויגולנא טטרשל היצביטומהמ קלח

 ןיא םאה ךא .הפשל הפש ןיבש תולובגה תא ןמסלו דח ןפואב ןיחבהל ישוקב יוטיב ידיל אב וז תומימע

 ירה ,תואבצ אלא וניא הפשל הפש ןיב לידבמה יכ םינעוטה םיקדוצ םא ?תוהזה תלאשב םג המוד תומימע

 םגו תירוטסיה הניחבמ םג – םיכובסה העפשהה ירשקו תומימעהש המוד .תוהז לע המוד רבד רמול ןתינש

 .ןהיניב תוושהל היצביטומהמ קלח ןאכמו .תויוברתו תויוהז לע ןה תופש לע ןה םילח – תינושל הניחבמ

 גשומל הפשה גשומ ןיבש רשקה לע ןיינעמ רוא ךופשל יושע הלא תויגולנא לש ןטוטרש יכ איה יתווקת

 ןיב םיסחיבו תוהזב תורושקה תולאשב ןוידל תוריהבו תויטרקנוק לש המ תדימ תונקהל ףא ילואו תוהזה

 ןתינ םאה :ןוגכ תולאשב ןויד םשל יטרקנוק םגד קפסל הסנא תוהזל הפש ןיב היגולנאה תועצמאב .תויוהז

 ןפואב תויוהז יוביר לש בצמ גישמהל ןתינ םאה ?תויוהז ןיב גולאיד םייקל ןתינ םאה ?תויוהז ןיב תוושהל

 תדדצמה ןילרב לש ותדמע תא םיגדהל הסנא ,וז היגולנא תועצמאב ?ןהיניב חישו גיש ללוש וניאש

 לשו הפש לש םייללכו םיטשפומ םיגשומב ןאכ רבודמ ןיאש ריהבהל ינוצרב .םזיביטלר החוד ךא םזילרולפב

 אלו תוילמרופ אל( תויעבט תופשבו םיישממ תוצובקו םדא ינב לש תויטרקנוק תויוהזב אלא תוהז

  .ןהיניב תוידדה תוקיז ךותמו תמיוסמ תיפרגואיגו תירוטסיה תרגסמב תוחתפתמו תויחה )תויתוכאלמ

 ,ןכ ומכ .תינושארה ותוהזל ומא תפש ןיבש רשקה תא ןחבאו םיוסמ רבוד לש םאה תפשב דקמתא דחוימב

 ותוהז ןיבש סחיה ןיבל תורחא תופשל רבוד לש תינושארה ותפש ןיב סחיב ןוימדה תדימ תא ןחבא

 תסיפת תא חתפלו ריהבהל ןויסינמ קנוי הז רמאמל היצביטומהמ רכינ קלח .תורחא תויוהזל תינושארה

 וירפסב תגצומ איהש יפכ רקיעב ותשיגל סחייתא .תונורחאה םינשב רולייט סלר'צ גיצהש תיגולאידה תוהזה

 תוהזה תסיפת .'הרכהה לש הקיטילופה תניחבל :תויתוברת-בר'ו ,'תויטנתואה לש הקיתאה' ,'ימצעה תורוקמ'

 םגו ליעפ ןפואב םג – תחתפתמו תבצעתמ דיחיה תוהזש ןויערה לע תססובמ )לגה תובקעב( רולייט גיצמש

.טרפב "םייתועמשמ םירחא" םעו ללכב םירחא םע דיחיה להנמש גולאיד תועצמאב – ליבס ןפואב



 תסיפתב תועלבומה תומדקומ תוחנה רפסמ לע הז רמאמב עיבצהל ינוצרב רולייט לש ותשיגב הכימת ךותמ

 הקיז לע  עיבצהל ינוצרב ,ןכ ומכ .חתפמ וניא אוהש ותדמעמ תוכלשה רפסמ חתפל ןכו תיגולאידה תוהזה

 רולייט לש תיגולאידה תוהזה תסיפת .הפשל ןייטשנגטיו לש ותשיגל תוהזל רולייט לש ותשיג ןיב תניינעמ

 םייפוא לע עיבצה עודיכ ןייטשנגטיו .םירחא םע חיש תברעמ אלא תיטרפ הניא תישיאה תוהזה יכ השיגדמ

 םייח תורוצב חרכהב תנגועמ הפשב םייוטיב לש םתועמשמש ךכ לעו ,הפשה יללכ לש ישעמהו ירוביצה

 שומישה ונייהד ,ינושל-ץוחכ הארנש ,רשקהה ידעלבש איה ןייטשנגטיו לש ותדמע .םיירוביצ םיגהנבו

 קינעיש המ ןיא ,םיישונא םייח ינפואל םיגהנל טרפ .הרורב תועמשמ ירסח םה םיינושל םייוטיב ,ימוי-םויה

 .הפשב םייוטיבל תועמשמ הנקמ יטרקנוקה יתוברתה רשקהה ,וז השיג יפ לע .תועמשמ םיינושל םינמיסל

 לש ונועיט לע תנעשנ גולאיד ידכ ךות תישיא תוהז לש התווהתה תלאשל רולייט לש ותשיגש ינמוד

 יא" תאז תונכל ןתינ ןייטשנגטיו ירבד לע הזרפרפכ .תיטרפ הפש לש התורשפא-יא דגנכ ןייטשנגטיו

 איהש תוהז – "םירחא" םע התוא קולחל ןתינ אל ינורקע ןפואבש תוהז ,ונייהד ,"תיטרפ תוהז לש התורשפא

 הלוכי הנניא תוהזש רורב ,םירחא םע גולאיד ךותמ הווהתמ תוהזש ותנעטב קדוצ רולייט םא .דבלב ילש

.תיטרפ תויהל

 גיצא ןכמ רחאל .ןייטשנגטיו לש הפשה תסיפת תאו רולייט לש תוהזה תסיפת תא הרצקב גיצא הליחתב

.הפשל תוהז ןיבש רשקל עגונב יתדמע תא השיחממה המגודב םייסא .ןהיניב תויגולנא רפסמ

רולייט לש תוהזה תסיפת .א

 :בתוכ רולייט .תיגולאיד תוהז

 בצמה לש תערכמ הנוכת ןובשחב תחקל ונילע הרכהלו תוהז ןיב קודהה רשקה תא ןיבהל ידכ"

 .תיארנ יתלב טעמכל הכפה תינרדומה היפוסוליפב יזכרמה םרזה לש תיגולונומה הייטנהש ,ישונאה

 ,םימלש םדא ינבל םישענ ונא .ידוסיה יגולאידה ויפוא איה ישונאה בצמה לש וז תערכמ הנוכת

 תופש לש ןתשיכר תועצמאב ,םתוהז תא רידגהל םג ךכמ האצותכו םמצע תא ןיבהל םילגוסמה

.)32 ,'תויתוברת בר'( "עבמ תוריתע תוישונא



 תא םישכור ונא ןיא .ונתלוז םע ןילמוג יסחי םויק ידכ ךות הלאה יוטיבה ינפוא תא םידמול ונא

 ינב םע עגמו שגפמ ידכ ךות ןתוא םידמול ונא .ונמצע תוחוכב תימצע הרדגהל ונל תוצוחנה תופשה

 ,וז הניחבמ .’םייתועמשמה םירחאה‘ הניכ דימ טרברה גרואגש הלא ,ונל םיבושחה םירחא םדא

 ןפואב אלא ,ומצעב וילא עיגמ םדא לכש גשיה הז ןיא .תיגולונומ הנניא תישונאה חורה תווהתה

 םירחא’הש םירבדה םע גולאיד ידכ ךות דימת ונתוהז תא םירידגמ ונא .)םש( "יגולאיד

 ,הלאה םירחאה תצקמש רחאל וליפא .םהב קבאמ ידכ ךות םיתעלו ונב תוארל םיצור ’םייתועמשמה

)33( .ונייח ימי לכ ונכותב ךשמנ םתא חישה ,ונייחמ םימלענ ,ונירוה ןוגכ

 בחרמב הדמע טוקנל םג ועמשמ )self( ימצע תויהל ,רולייט יפ לע .ירסומ בחרמב תואצמתהכ תוהז

 ,אל המו תושעל יואר המ ,ער וא בוט המל עגונב תולאש תוררועתמ" ובש בחרמה אוה ירסומ בחרמ .ירסומה

 ,יסיפה בחרמה תא ומכ .)28 ,ימצעה תורוקמ( "ינשמו ילאיווירט אוהש המ תמועל תועמשמ לעבו בושח המ

 תובוטכ םיאור ונאש םיכרד רחא שופיחב ובוציעל םימרות ונא ךא ,םיאיצממ ונניא ירסומה בחרמה תא םג

 ונתוהז ,תוטלחה ילבקמכו םילעופכ :תאזה הנומתה תא םילשמ רולייט לש תוהזה גשומ .תורחאמ רתוי

 הביסמ .רולייט בתוכ "ירסומ בחרמב אצמתהל אוה ךנה ימ תעדל" .ירסומה בחרמב היצטניירוא ונל הקינעמ

 .דובא תויה לש השוחת ,)היצטניירואסיד( תואצמתה רסוח לש יפוא אשונ תוהז רבשמ ,וז

 עפשומ )ונתוהז תא םיננוכמ ונא ובש( ירסומה בחרמב םילעופ ונא ובש ןפואה  .תירוטסיה תווהתהכ תוהז

 םירחא" םע םימייקמ ונאש חישהמ ,תרוסמהמ ,ךוניחהמ ,ונשכרש םילגרההמ ,םידמול ונאש הפשהמ

 ונתוהז םלוא .םירחאו ,םייטילופ ,םייתד ,םייתוברת ,םייתחפשמ -- םינוש תוכייש ילגעממ ,"םייתועמשמ

 .עובק בצמ הנניא תוהז .דימתלו תחא הנותנ הנניא תוהז .םהב םידלונ ונאש םיאנתה ידי לע תעבקתמ הניא

 אל םלועל ונלש בצמה" :בתוכ רולייט .ליעפ קלח וב םילטונ ונאש ךשמתמ טקיורפ אוה תוהזה בוציע ,ךפהל

 אל תויהל בייח ונרובע  ןיינעה ,ןכל …ןמזה לכ םיווהתמו םינתשמ ונאש םושמ ,וננהש המב ונרובע הצמתמ

 רשוק ירסומה בחרמב תואצמתהכ רולייט לש תוהזה גשומ ."םיכלוה ונא ןאל םג אלא ,םיאצמנ ונא ןכיה קר

 ."תויהל הצור ינא ימ" ןיבל "ינא ימ" ןיב רשוק אוה ,קויד רתיל ."תכלל הצור ינא ןאל"ל "אב ינא ןיאמ" ןיב



 ,וניטבל תא םיחסנמ ונא ובש ןפואה לע תננוכמ העפשה שי םיעוריא עמשמלו בושחל ונדמל ובש ןפואל

 ונאש םיירוטסיה םיאנת ידי לע תיקלח תעבקנ ונתוהז םא םג .ןהיניב םיעירכמו תויורשפא ןיב םילקוש

 רחאמ ,ךפהל ;דימתל תחא ולא םיאנת ידי לע תעבוקמ הניא איה ,םתועצמאב םיבצועמ ונאו םכותל םידלונ

 .יונישל םינתינ םג םה ,ירוטסיה ךילהתב םיווהתמ ונלש תואצמתהה רשוכו ונלש תוירסומה תויוביוחמהש

 וניאו תוהזל עגונב( טסילאיצנסא( ןתוהמ וניא רולייט .ונייח ךלהמב ותיינבב םיקסוע ונאש והשמ איה ונתוהז

 .הירוטסיהה בוציעב ליעפ דיקפת אלממ םגש ירוטסיה רצומ איה ונתוהז .הירוטסיהל עגונב טסינימרטד

 טקיורפה ואר( תיחכונה ונתוהז בוציעל םורתל ידכ םג תינרדומה תוהזה תורוקמ תיילדב קסוע ומצע רולייט

.םיאב ונא ןכיהמ דומלל ינויח ,תויהל םיצור ונא ימ טילחהל ידכ .)'ימצעה תורוקמ' לש

הפשה תועמשמ לע ןייטשנגטיו

 לש הקיטנמסה ןיב תיגול דירפהל ןתינ אלש ךכ ,םייח תורוצבו םיגהנב תעקושמ הפשה ,ןייטשנגטיו יפ לע

 ןמ תגרוחה רתוי הבחר תרגסמ ךותב תועמשמ שי הפשה יגשומל .םהב שומישה לש הקיטקרפה ןיבל םיחנומ

 דומלל אוה הפש דומלל .הפשה יללכ תא םידמלמו םידמול ונא ובש ןפואב ףקתשמ הז רבד .דבלב הפשה

 .תמיוסמ הקינכטב תונמוימ שוכרל םג אוה שומיש ללכ דומלל .םייוטיבבו םיחנומב שומיש יללכ לש תכרעמ

 ךא .ןוכנה רדסב וילע רוזחל לגוסמ תויהלו םייעבטה םירפסמה ףצר תא דומלל שי ,לשמל ,רופסל דומלל ידכ

 לש הריפסבש ,לשמל ,דומלל שי ןאכו .םירפסמה ףצר יפ לע הנוש טקייבואל רפסמ סחייל דומלל םג שי

 אוה ללכה תא דמל והשימ םא תעדל ןוירטירקה .תחא םעפמ רתוי דחא רבד רופסל םיגהונ ונא ןיא םירבד

 לע העיסנו הכילה ומכ תולועפש יפכ .םימעפ רפסמ דחא רבד רופסיש דלי ןקתנ ךכ .לעופ אוה דציכ ןוחבל

.םהימודו העבצה ,תולאש תלאש ,הריפס םג ךכ ,ןומיאו לוגרת תושרוד םיינפוא

 ודיקפת איה קחשמ ילכ לש תועמשמה"ש ךכל המודב םמושיי-יללכב הכורכ הפשה יגשומ לש םתועמשמ

 םיעבוקה קחשמה יללכב רושק טמחשה קחשמב חירצה דיקפת .)563 ףיעס ,'תויפוסוליפ תוריקח'( "קחשמב

 דירפהל ןתינ אל ,המוד ןפואב .המודכו ,חולב םקוממ אוה ןכיה ,םירחא םילכ דירוהל ,תכלל ול רתומ דציכ

 ינב לש םהיתויוליעפב םיבולש םה ובש ןפואל רמולכ – הפשה קחשמב םדיקפתל םיגשומ לש םתועמשמ ןיב

 וא הבשחמ ומכ ,םיילטנמ םיכילהת וא תוילטנמ תולועפ וניא ןמיסב םייח-חור חפונש המ"ש ןוויכמ תאז .םדא



 תרגסמב םיללכ ידי לע ךרדומה שומיש – וב שומישה לש הדלות איה ןמיסה לש ותויח אלא ,הנבה

 תוקינכט לע טלתשהש יח רוצי ידי לע ןמיסה לש ותלחה לש הדלות איה :ונייהד ,תיתרבח גהנ-תרגש

    ."םהל ףופכ אוהש םייקודקדה םיללכה לעו וב שומישה

 יגול רשקכ עיפומ אוה רשאכו ךרד ינמיס קחשמב עיפומ אוה רשאכ הנוש , àלשמל ,ןמיס לש ותועמשמ

 .םיוסמ הפש קחשמב ודיקפת וא הילע הרומ אוהש הלועפה איה ןמיסה תועמשמ .םיקוספה בישחתב קוספב

 היגולנאה ןאכמ .םיוסמ יטרקנוק רשקה ךותב וא תמיוסמ הקיטקרפ ךותב קר רומאכ בטיה תרדגומ וז ךא

 םישומיש םהל שיש )11 ףיעס( הדובע ילכ וא )569 ףיעס( "םירישכמ םה םיגשומ" :עבוק ןייטשנגטיוש

 .םינוש

 תרוסמהמ קתונמ וניא – הפשה לש םיללכה לולכמ ,רמולכ – תמיוסמ הפש לש קודקדהש עמתשמ וז השיגמ

 ןפואב יחרכה ןפואב םירושק םייקודקדה םינבמה ,דחא דצמ .הפשה ירבוד לש םייחה תוחרואמו םיגהנהמ

.םיבשוחו םילעופ הירבוד ובש ןפואל יוטיב הווהמ הפשה ,ינש דצמ ןכלו ,םילעופ הפשה ירבוד ובש

תוהזל הפש ןיב תויגולנא רפסמ .ב

 ימ ןוגכ תולאשל תובושתל עקר הווהמש המ איה תוהז רולייט יפ לע .תוהזהו הפשה לש ינדוסיה יפואה

 תונוש תויורשפא םיכירעמו םינחוב ונא .קהבומ יביטמרונ דצ םג הז ןבומב תוהזל .תויהל הצור ינא המו ינא

 רשפאמש יגשומ עקר והז .תושעל יוארכו בוטכ םיריקומ ונאש המ תא םינווכמה םימיוסמ םילאידיא רואל

 תובישחו תועמשמ הנקמש עקר הווהמ איה – ינדוסי דממ תוהזל הז ןבומב .הז גוסמ תולאש ביצהל ונל

 ןבומב תוהזה .גוהנל יואר דציכ עירכהל ףאו ,תומליד ,תולאש חסנל ונל רשפאמש המ איה .תונוש תולאשל

 בר'( ונימעטלו וניתוהימכל תועמשמ הנקמש אוה ןכש ירסומה בחרמב לועפל ונל רשפאמש עקר איה הז

.)33-34 'מע ,'תויתוברת

  הז ןיא תוהזב ומכ ךא .ינדוסי טקפסא ןייטשנגטיו הגיצמש יפכ הפשל םג ,רולייט לש תוהזה תסיפתב ומכ

 יתוברתו ירוטסיה רצומ םג איה ,תוהזה ומכ ,הפשה .יסיפטמ וא יגול חרכה לש ןבומב ינדוסי טקפסא



 ריבחת יללכ םיחינמ עבמו חיש לכש ןבומב ינדוסי טקפסא הפשל .שונא תולועפמ האצותכ הנתשמו הווהתמה

 המ תא גצייל תנמ לע ,בושחל תנמ לע םישרדנה םימיוסמ גוציי יללכ לע רבדל ןתינ .םימיוסמ הקיטנמסו

 וא תוליעפ לכב .הפשה ירבוד ןיב רשקתל תנמ לעו ,הכותב לועפלו בושחל תנמ לע ,'תואיצמה' םיארוק ונאש

 קודקדה לע ,הפשה יללכמ רכינ קלח םיחינמ ונא ,תישעמ וא תיטרואית ,תישיא וא תיטרפ ,הבשחמ

 ףא םיססובמ םייתרבחה תודסומהו ,תיעדמה ,תיטפשמה ,תיתקוחה ,תוכרעמה לכ השעמל .הלש הקיטנמסהו

 .הפשה יללכ תחנה לע םה

 .וייח לוהינל יחרכה יאנת ,ותוהזל תידוסי תיתשת הווהמ ,רבוד לש ומא תפש דחוימבו ,הפשה הז ןבומב

 ונא הפשה תועצמאב .ונמצע ינפב םיעיפומ ונא ובש ןפואה תא תננוכמ איהש ןבומב םג תידוסי הפשה

.וניתוהז תא בצעל רמולכ ,ונמצע תא תונשל םילוכי ונא ותועצמאבש ילכה םג והז ןכלו ונמצע לע םיבשוח

 ונתוהז תא םישכור ונא ובש ןפואה ןיב בר ןוימד שי וז הניחבמ .תוהז ךותל הלידגו ,הנושאר הפש דומיל

 ,ללכ תעדומ הדימל לש ךילהת הז ןיא םירקמה ינשב .ונמיא תפש תא םישכור ונא ובש ןפואה ןיבל תידוסיה

 םינמואמו םידמול ונא הכותבש – םייח תוחרוא לש םלש לולכמ רמולכ – תיתרבח תרגסמ ךותב הלידג אלא

 םימדוקה תונוש תוקינכט לע תוטלתשה לשו לוגרת לש יפוא אשונ הז דומילש שיגדהל שי .דקפתלו לועפל

 םיינושל םיכלהמב שומיש ידכ ךות םיקחשמ קחשל ,םידגב שובלל םידמול ונא .םילנויצר םירבסהל

 ךותל םילדג ונא .אל .יגולויב ןפואב םיחתפתמו םיחמוצ ולא תוגהנתה ינפואש רמוא הז ןיא .םהב םירושקה

 ונא םרואלש םימגדו תואמגוד לש תכרעמ ונל םינקמ םהש ןבומב יביטמרונ יפוא ילעב םילגרה לש תכרעמ

 ונתוהז לש ידוסיה ןבומה תאש איה היגולנאב תיזכרמה הדוקנה .דיתעב גוהנל יואר דציכ טופשל םידמול ףא

 הברהו ,ונתעד לע םידמוע ונאש ינפל הברה – ונמיא תפש לש הקיטנמסהו ריבחתה תא ומכ – םישכור ונא

 לש הז ידוסי ביכרמל םיקומינהו םימעטה לע תוהתל וא לואשל ,רקבל )תיגול הניחבמ( ונל ןתינש ינפל

 ךא םירחוב ונניא םהבש רתויב םיידוסי םיביכר םנשי ונמיא תפשב םגו ונתוהזב םג ,רמולכ .ונתוישיא

 תיגול הניחבמ( םילוכי ונניא הידעלבש תידוסי הכ איה וז תיתשת .ונתוהזמ רתויב יתועמשמ קלח םיננוכמש

 ,םיישיא םיסחי חתפל ,תויורשפא ןיב רוחבל ,תואיצמה תאו ונמצע תא גצייל )תישעמ הניחבמ קר אלו

 דיתעב ונתוישיא תא בצעל וא ונלדג ובש ןפואה תא חתנלו רקבל יניצר ןויסינ לכ .דועו דועו ,רקבלו לואשל



 .תועמשמ םהל הנקמש םיגהנהו םילגרהה תכרעמו ונשכרש ןושלה יללכ תועצמאב חרכהב השענ

 .ונתוהז תא וא ונתפש תא תונשל ןתינ אלש עבונ אל – תוהזה לש ןה הפשה לש ןה – הז ינדוסי ביכרממ

 ונתפש וא ונתוהזש ללכ בייחתמ אל ,חרכהב םילבקמ ונאש טביה שי ,ונתפשב ומכ ,ונתוהזבש הדבועהמ

 ןכל .תמייקה ונתוהז סיסב לע השעיי תושעל הצרנש יוניש לכש אוה בייחתמש המ .םלועל העובקו הנותנ

 .תוהזל תיטסינימרטד וא תינתוהמ השיגב רבודמ ןיאש השיגדמ ךא םא-תפשל תישיא תוהז ןיב וז היגולנא

 רובס ינא ."ונדמלש הפשה ונל הביתכמש תולובגה ךותב םיאולכ ונא" :וז הנעט תא ןחבנ הבה וז הדמע רואל

 חרכהב ונא ןיא .הנוכנ הניאש רחא ןבומו הנוכנ וז הנעט ובש ןבומ שי ,תוהזה יבגל ןה הפשה יבגל ןהש

 וז םא םג ,ונלדג הילעש הפשל םיביוחמו םיאולכ חרכהב ונניאש ומכ ונדלונ הכותלש תוהזה ךותב םיאולכ

 ,רולייט ןעוטש יפכ .ונתוהז תא תונשלו בצעל םילוכי ונא תמיוסמ הדימב .בושחל ונדמל התועצמאבש הפשה

 ליעפ קלח )לוטיל םילוכי תוחפל וא( םילטונ ונאש טקייורפ אלא ןותנ יטטס בצמ הניא תישיאה תוהזה

 ונניא םלועל .םוקמ םושמ םיליחתמ ונניא םלועל ונתוהז בוציע לש הז טקייורפב ךא .ונייח ךלהמב ובוציעב

 .)עדיה יבגל תושעל ןתינש רובס טראקדש יפכ( הריחבל ןותנ לכה הבש תילרטינ הלחתה תדוקנב םיאצמנ

 .םילעופ ונא הכותבו ונלדג הכותלש תוברתבו הפשב ,תרוסמב ןגועמה םיוסמ סיסב ךותמ םילעופ דימת ונא

 ןושלב( םיוסמ ןפואב תוחסנתמ ויה תונושה תויורשפאה ירה ,ונתריחבל הרואכל היה ןתינ לכה ול םג

.תמיוסמ םיכרע תכרעמ וא םילוקיש יפ לע רוחבל ונילע היהו )תמיוסמ

 יללכב ןוידל תוהזב ןוידה תא לישמהל ןתינ ,תאז רואל .תינושאר תוהז ןיבל םא תפש ןיב היגולנאה לע

 – ימצע םע םג – ןד ינאש ןויד לכב ,רמולכ .בושחלו רבדל תנמ לע םייחרכה םיללכ ולא .הפשה לש קודקדה

 ונאש תיתשת ןיעמ איה )תוחפל הלש םימיוסמ םידברב( תוהז ,ךכל המודב .ילש ןושלה יללכ תא חינמ ינא

 ןיינע הז ןיא .ונושלל רושק אוהש יפכ ותוהזל רושק םדא ,יגולנא ןפואבו .וניתוערכהו ונינויד בורב םיחינמ

 שמתשמו חינמ ינא ,תידיתעה יתוהז בוציעב קסוע ינא רשאכ םג ,ךפהל .ונוצרכ וילעמ לישהל לוכי םדאהש

 .הלש םימיוסמ םיביכרב

 ותלוכיב ןיאשו הנממ גורחל וא הנממ קתניהל לוכי אוה ןיאש ?ותוהזל דבע אוה םדאהש ךכמ עמתשמ םאה



 ןתינ אלש יפכ .הפשל היגולנאב בוש עייתסהל עיצמ ינא ,ולא תולאש לע תונעל ידכ ?תרחא תוהז ןיבהל

 יבגל םג ךכש המוד ,םאה תפשב ומכ תיבב הב שוחלו הב איקב תויהל ,הירוב לע היינש הפש דומלל )טעמכ(

 םא םג .תוהזה יבגל םג ךכ ,הב אטבתהלו הב אצמתהלו היינש הפש דומלל ןתינש הדימב ,םלוא .תוהזה

 תאצל לוכי ינא ;הל רבעמ גורחל לוכי יניאש ןבומב הכותב אולכ ינא ןיא ,ןנוכמו ינושאר דמעמ יתוהזל

 שרוד היינש הפש דומילש יפכ ךא .ילש הבישחה ינפואו תומרונה תצקמ תונשלו יקפוא תא ביחרהל ,דומללו

 .תאז תבייחמ יתוהז יקפוא לש הבחרה םג ,םייחה תוחרואב יוניש םג ומכ הבר תונרקסו היצביטומ ,ץמאמ

 ינשב  .תרכומ אל תוהז לש דומילל שרדנה ץמאמל ויפואב המוד הרז הפש דומילל שרדנה ץמאמהש יל המדנ

 לש וזכ הבחרה ראתל תנמ לע .ונלש םירוגשה הנבההו הבישחה ילכו תומרונה תבחרהב ךרוצ שי םירקמה

."םיקפוא לש גוזימ" הניכ רמדגש המב שמתשא הדימה תומא

 ובש ןפואל שיש ןנוכמה דיקפתה יבגל ונלש תויביטיאוטניאה תושוחתה םע תובשייתמ ולא תורעהש ינמוד

 ,םהילא םיעגעגתמ ונא םיתעלש תוהימכלו םידחפל םג ומכ ,םירוגש םייוטיבל ,תוליפתל ,תוניגנמל :ונלדג

 ענמנו הרז ץראל רגיהש םדא ,המוד ןפואב .םהידי לע םיפדרנ ונא םיתעלו ,םהמ למגיהל םיסנמ ונא םיתעלו

 הנקמש תיבה ןדבא לש השוחתו םיעוגעג שוחל לולע ומיא תפשב וידלי תא לדגל וא וייח תא להנלו רבדל

 תאו ותוא תאטבמ ומא תפשש )הריגהה ללגב קר ול רווחתהל יושע הזו( שח אוה ןכש  .הרוגשו תרכומ הפש

 ןכתיי ,ןוצרמ תישענ הריגהה םא רקיעב ,תובורק םיתעל .ץמאמ שרוד וניאש חונינו יעבט ןפואב ותוהז

 יתש תא רוריבב תוארל שי .תושדח הפשו תוברת יוליג לש הוודח ףאו תונרקס םג תורזה תשוחתל הוולתתש

 ןיינעו תונרקס םע דחי רכומ בחרמב תואצמתהו ןוחטיב תשוחת לש ןדבא :הלאכ םירבעמ לש םינפה

 אוה הילאמ-תנבומה ונתוהז לא ומכ תינושארה ונתפש לא הזה לופכה סחיה .תושדח תוברתו הפש תשיכרב

 ,ינש דצמו ,תרכומ תוהז הנקמש תוטשפהו תוחונינה לע ,תיבה תשוחת ,דחא דצמ .ןאכ יתוא ןיינעמש

 :ןיינעמ יגשומ ןפ תופקשמ ףא וללה תושוחת .תונוש תויוהז ריכהלו תושדח תופש דומלל הכישמהו תונרקסה

 תורשפאה ,ינש דצמ ,)תינושארה ונתוהזמ יתועמשמ קלח הווהמה( תינושל תיתשת חינהל חרכה ,דחא דצמ

 תוהז לש ינדוסיה ןפה ןיבש היגולנאה עקר לע .תינושארה הפשה סיסב לע תושדח תופש עימטהל ףאו דומלל

 דומיל לע םילחה םיצוליאה לע תוכלשה רפסמ ןוחבל ינוצרב ,תושדח תופש דומלל תלוכיה רואלו ,הפשו

 .השדח תוהז דומילל היגולנאב היינש הפש



 תא ןה הפשה תא ןה חתפלו תונשל ןתינ ובש ןפואה לע םילחה םיצוליאב .תוהזב םייונישו הפשב םייוניש

:ןוימד יווק רפסמ תוארל ןתינ תוהזה

 לכ .םיירשפא יתלב םיארנ תוהזל תוהזמ וא היינשל תחא הפשמ תויגשומ תוציפק וא םיינוציק םירבעמ )1(

 םירשק לש תמייק תשר חותיפו הבחרה לש יפוא אשונ הזכ יוניש .םייק רבכש סיסבל סחייתהל בייח יוניש

 שי השדח הפש רוציל ןתינ אלש ומכ ןיאמ שי השדח תוהז רוציל ןתינ אל .םייקודקד םינבמ וא םייגשומ

 .םימייקה תוהזהו הפשה סיסב לע תישענ השדח תוהז םג ומכ השדח הפש דומיל .ןיאמ

 תוכורכ הפשה םגו תוהזה םגש רחאמ .יתצובקה דממל ישיאה דממה ןיב יחרכהו קודה רשק ונשי )2(

 םייוניש אלל דיחי טרפ לש ותוהזב םייוניש ,תונוש תוכייש תוצובק לש וא םירבוד לש סוחיי תוצובקב

 .םיירשפא יתלב אל םא ,רתויב םייתיעב םה וייח לש יתרבחה רשקהב

 ומכ ,הנוש תוכייש לגעמל תופרטצהבו םייח חרוא לש ינוציק יונישב ךורכ רתויב ינוציק תוהז יוניש םג )3(

 יתרבח לגעמ לכמ ךכב קתנתמו דדובתמ ריזנ השענש ימ לש תינוציקה המגודה םג .הבושתב הרזח לשמל

 וניא ריזנה הזכ ינוציק יונישב םג ךא .הרבחהמ יסיפ קותינ ביתכמה ,וייח חרוא לש ינוציק יונישב הכורכ

 .תודדובתה לשו תוריזנ לש המלש תרוסמ םע ךכב רשקתמ אוה ,ךפהל .תישונא תרוסממ קתונמב לעופ

.םייחה חרואב יונישב םיכורכ הפשב םייוניש וא/ו תוהזב  םייונישש רמול ףא ןתינ ,תאז הביסמ

 םינבומ רפסמבו םינפוא המכב ונתפש תולובג תא ביחרהל ןתינ השעמלש םיעדוי ונא וללה םיצוליאה ףא לע

 ביחרמ םדא האירקו הלכשה ,ךוניח ידי לע .הנושארה הפשב עדיה תא קימעהלו רישעהל ןתינ ,לשמל .םינוש

 עדי םוחת וא עוצקמ דומיל ידי לע ,ןכ ומכ .ולש הבישחהו יוטיבה תלוכי תא םג ךכבו ,ותפש תא רישעמו

 םיגשומה לולכמ לע ובשח .םדוק ונדיב היה אלש עדי לולכמו ןוגר'ז ,תיעוצקמ הפש שוכרל ןתינ םיוסמ

 שוכרל ןתינ .דוקירב וא תורדקב ןיפוליחל וא ,הגויב ,הימוטנאב ,היגולואוזב םלתשמה םדא דמולש םישדחה

 הפשב םאה תפש תא רימהל ןתינ .ןהב האלמ הטילש ידיל עיגהל אל ללכ-ךרדב םא םג ,תונוש תופש רפסמ

 .תירבעב םירגובמ םישנאכ םתוהז תא ןאכ ונבו ץראל ריעצ ליגב ועיגהש לארשיל םילוע לע ובשח .תרחא

 הרז הפשב תיעוצקמה םתוהז תא םינובו םצראל ץוחמ םייעוצקמ םידומילל םיאצויש הלאכ לע ובשח וא

 תפש איה תילגנאהש רמול ןתינ .תירבה תוצראב הרוטקטיכרא דמלש והשימ לע בשוח ינא ,לשמל .םהל



 םיעדויה שי ;םיער תחישל הב שמתשהל ךיא תעדל ילב תרחא הפשב אורקל דומלל ןתינ .תיעוצקמה ומיא

 הירוב לע הרז הפש םידמולה שי .תרבודמ תיברע קר םיעדוי םיבר ,לשמל .הב אורקל אל ךא הפש רבדל קר

 הפשב תושעל עדוי והשימש תולועפ לש םלש לולכמ ןיימדל לק .הנושארה םתפש לע בטיה דיעמ םאטבמ ךא

 םירמאמ םיבתוכ( תילגנאב םיימדקא םייח םילהנמה שי .אורקל תמועל בותכל ומכ ,תרחאב אל ךא תחא

 .הנהכו הנהכ דועו ,תירבעב םוי םוי ייחו ,)תורפס םיארוק( תיתפרצב םייתורפס םייח ,)םידמלמו

 תפש לש והשלכ ןבומ םיחינמ ללכ ךרדב הפשה לש תובחרההו תויוליעפה ןווגמ לכש שיגדהלו בושל שי ךא

 דומיל לש תקהבומה המגודה לע בוש ובשח .םתוא תרשפאמה )ליעל 7 הרעה ,בשרה לש םיחנומב( תיתשת

 תשכרנ היינשה הפשה ,יעבט ןפואב תשכרנ הנושארה הפשה דועב .הנושאר הפש תשיכר תמועל היינש הפש

 האב רתוי רחואמ בלשב קר .הנושארה הפשה לש םיינושל םינבמו םיחנומ םוגרת תועצמאב תרכינ הדימב

.הנושארה הפשל םגרתל ילב רמולכ ,יעבט ןפואב הב שמתשהל םידמול זאו היינשה הפשה לע תוטלתשה

 תרכינ הרוצב ונתוהז תא תונשל ףאו רישעהלו ביחרהל ונדיב שי .תוהזה לע םג לח המוד רבדש ןייצל ינוצרב

 ,רכינ ימונוקא-ויצוס יוניש ;תרחא תוברתלו ץראל רבעמ ןוגכ תוינוציק תואמגודב תטלוב וז תורשפא .דואמ

 תוהזב דח יוניש לש תורשפאל תואמגוד הלא לכ .הבושתב הרזח וא ,תד תרמה ,תרחא תוהזמ גוז ןב םע םייח

 רבכש תוהז לש תיתשת לע ,ונייהד ,םימייק תודוסי סיסב לע םילעופו םיחינמ חרכהב ונא הלא לכב ךא

 תונמוימ תשיכר ,ןומיא לש בלשל יגולנא אוהש דומיל לש בלש ונשי הלא לכב .עקרב תאצמנו השבגתה

 םירוגשל םיכפוהו םיעבקתמ םיוסמ גהונ וא םיוסמ הייאר ןפוא ובש בלשו ,הפשה יללכ לע תוטלתשהו

 םה ןכמ רחאל ךא רתויב םישק תויהל םילולע דומילהו השיכרה .ינש עבט םישכור ונא .םהילאמ ינבומו

.ונתאמ קלח םיכפוה

 ינוצרב הפש לש יונישל  תוהז לש יוניש ןיב היגולנאהמ .תושדח תויוהז םע תורכיהו תורז תופש דומיל

 גולאידש םינעוט םיבר םיטסיביטלר .הנוש תוהז ריכהלו דומלל תורשפאה לש וז – תפסונ היגולנא  חתפל

 לש םתועמשמש איה תוחוורה תונעטה תחא .ירשפא יתלב אוה תונוש תויוברת ןיב וא תונוש תויוהז ןיב

 םימוד םינועיט .םינפבמ תוברתה תא ריכמ וניאש ימל תנבומ תויהל הלוכי הניא ,'וכו םיקוח ,תווחמ ,םיגהנמ



 ןיבש רעפה וז השיג יפ לע .היינש הפשל תחא הפש לש תועמשמה תא םגרתל תורשפאה דגנכ םילעומ ןבומכ

 ןהיניב ןיאש םושמ ינורקע ןפואב רושיגל ןתינ יתלב אוה תונוש תוירוטסיה תופוקת וא תויוברת ,תויוהז

 .הנוש תוהז םע תורכיהו דומיל םג ומכ ,גולאיד תורשפאמה תופתושמ הדימ תומא

 דח ןפואב וז הלאשב ןודל ןתינ ורואלש םגד תווהל היושע הרז הפש לש הדומיל תורשפא םע האוושהה

 טעמכ ןכש המ ,תאז םע .ירשפא יתלב ונניא ךא ,יתייעבו השק תויהל יושע היינש הפש לש דומיל .ןינעמו

 אקוודש ינמוד .ונמיא תפשב םיטלוש ונאש יפכ הב טולשלו הירוב לע היינש הפש דומלל אוה ירשפא יתלב

 דומלל םילגוסמ ונא ובש ןפואה לע והשמ דמלל יושע היינש הפש דומלל םילגוסמ ונא םהבש הדימהו ןפואה

 תשיכר לש תויעבטה םג ומכ ,הפש לש דומילה תולק איה היגולנאה לש תפסונ הדוקנ .הרז תוהז ריכהלו

 רבכש רחאל ,רמולכ ,רגובמ ליגב הנממ קתנתהל לודגה ישוקה תמועל ריעצ ליגב )הב תומלתשה וא( תוהזה

 תאו םיקפואה תא ביחרהל יתימא ןוצר – היצביטומ שרוד הרז הפש דומיל .ינש עבטל הכפהו השכרנ

 המוד םיקפואה תא ביחרהל תונוכנ וא ןוצרש איה יתעצה .רידת ונתבשחמ תמרוז םהבש םייגשומה תולובגה

 תשרודה תיתפרצב הלילשה ,תירבע רבוד רובע לשמל .םישדח םייקודקד םינבמ דומללו ביחרהל תונוכנל

 ץמאמה לש גוסל המוד הז ןיאה .תילגנאב םשה ראותו םשה לש רדסה םג ומכ ,הנושמ תיארנ םיביכר ינש

 םיחנומ לש שדח ךרעמל רושק םג ךא ,לוגרת שרודה ץמאמ ?תרכומ אל תוהז לש שדח גהונ תדימלל שורדה

 .תורוגשה הדימה תומא לש יוניש ףאו הבחרה בייחמה םיגהנו

 אל םג ילוא ךכ ,היינש הפשב ןיטולחל איקב היהי אל םלועל םדאש ומכ .לובגה לע הרומ ףא ןאכ היגולנאה

 רבדהש אלא השדח תוהזב חונב שוחל לכוי אלש רמוא הז ןיא .היינש תוברתב וא תוהזב תיב ןב םלועל היהי

 םגדה תועצמאבש איה ןאכ תולעהל ינוצרבש תיזכרמה הנעטה .וילאמ ןבומ ונניא יאדוובו בר ץמאמב הנקנ

 םשל שרדנש המ .הרז תוברת םע תורכיהו דומיל לש תורשפאה לע בושחל ןתינ היינש הפש דומיל לש

 םישדח םיגשומ לש היינבו הבחרה ןאכ תשרדנ .ףסונ עדי לש היינקו הבחרהמ רתוי אוה היינש הפש דומיל

 תויקודקדה תוינבתהו םימייקה םיגשומה סיסב לע תישענש הבחרה – תושדח תויקודקד תוינבת לשו

 .תומייקה



 ,הרז תוברת םע תורכיהו דומיל לש תורשפאב ןוידל םגדכ ונל שמשל הלוכי הפש דומיל םע היגולנאה םא

 ונא םא םג .ידמל שלחכ תאז רואל הארנ רושיגל ןתינ וניא ינורקע ןפואבש יתוברת רעפ רבדב ןועיטהש ירה

 םינייפאמה דחאו םיבושחה םייוטיבה דחא איה הפש יכ ,לשמל )Hamann( ןמה לש הדמעה תא םילבקמ

 ירוגטק ןפואב הרז תוברת ריכהל ןתינ אלש הנעטה תא לבקל ונילע עודמ ,תוהז תצובק לש םיטלובה

 תא תחא לכ תוגיצמש תונוש טבמ תודוקנ אלא ןיאש תיטסיביטלרה הדמעה תא לבקל ונילע עודמו ?טלחומו

 םנמא רורב ליעל הגצוהש הפשה םע היגולנאה רואל ?ןהיניב תוושהל ףא וא טופשל ןתינש ילב ,הלש תמאה

 םע תורכיה םג ומכ היינש הפש דומיל .ירשפא יתלב ונניאש רורב םג תאז םע  ,ללכו ללכ טושפ וניא רבדהש

 םע ,םינוש עדי יפוג םע תורכיהל םייתימא ןוצרו תונוכנ אלא יפוסוליפ חותינ אקווד ואל שרוד השדח תוהז

 ךא .תונוש תוקיטקרפ םעו םילעפ לש תויטה ,םירשקה לש לולכמ םע ,םישומיש לש ןווגמ םע ,םילימ רצוא

 .םישדח םיללכ לע טלתשהל ןוצרו םירכומה םייקודקדה םינבמה תא ביחרהל ןוצר שרדנ הלא ךכמ רתוי

 גוזימ הניכ רמדגש המל בוט םגד תווהל יושע הרז הפש דומילש ינמוד ,יביטמרונ טביה הלא םיללכלש רחאמ

 .םישדח הדימ תומאו הלועפ יללכ תונקל םישרדנ ונא ןכש .הרז הפוקת וא תוהז דומילל ץוחנה םיקפוא לש

 ינונגנמ םע תורכיה ךרד הנוש תוהז םע תיתועמשמ תורכיה המ תדימב תוחפל תרשפאמ הלא לכ לש השיכר

 לש לדומהש איה יתעצה ,ןכ םא .םתועמשמ תא םיינושלה הייוטיבל םינקמש םינונגנמה םתוא ונייהד ,התפש

 ןיב םיקפוא לש גוזימו גולאיד ,האוושה לש תורשפאל תיטרקנוק המגוד ןיאמ תווהל לוכי תורז תופש דומיל

.תויוהז

 יוטיב אלא ןניא תונוש תופשש הנעטה ךותמ תונוש תויוהזל תונוש תופש ןיב האוושהל דגנתהל ןתינ

 :ורמאי .דבלב יתורירש גוציי ןפוא אלא ןכותב יתוהמ ינוש תופקשמ ןניא ןכלו גוציי לש תונוש תויצנבנוקל

 םאש איה וז הנעטל הבושתה ?רבדה ותואל םינווכתמ ונא רשאכ 'chair' וא 'אסכ' רמאנ םא הנשמ הז המ

 תוחרוא ןיבל הפשב םייוטיבה תועמשמ ןיב קודה רשק שיש ירה הפשל ןייטשנגטיו לש ותשיג תא םילבקמ

 ןתינ אל ןובשח לש ופוסב ,הרוהט הקיטנמס לש תיטרואית המר הנשי םא םג .תועמשמ םהל םינקמה םייחה

 ינוש שיש הדימב ןכל .םהב שומישה ןפואל םיחנומה תועמשמ ןיב ,ונייהד ,הקיטמגרפל הקיטנמס ןיב קתנל

 םג ףקשמ תופשה ןיב ינושה ,תורחא םילימב .הפשב םג ףקתשמ אוהש ירה םייח תוחרואב יתועמשמ

 לע בושחנ םא ,לשמל  .תונוש תויצטונוק תוכרעמו תויטתסא תויוקד םג ומכ תויוברת וא תויוהז ןיב םילדבה



 שאר וא שאר-בשוי תירבעב ותועמשמש chairman םהיניב אצמנ תילגנאב chair הלימב םישומישה ןווגמ

 לשו ןוגינ לש ,לולצמ לש םילדבהב לזלזל ןיא ,ךכ לע ףסונב .הרדתק לש ןבומב chair ףא אצמנ ,הקלחמ

 תוהז לא םילחלחמה םייתוברת םידברב םילדבה םיפקשמ יאדוב ולא לוכ .רובידה ןוטבו ןפואב המעטה

 הדבועהש ירה ,תוהז לש ינוש לע דיעמו יתוברת ינוש םג ףקשמ תונוש תופש ןיב ינושהש החנהב .רבודה

 הדימב ,בוש( תונוש תויוהז דומלל תלוכיה לע םג הדיעמ תורז תופש דומלל )תמיוסמ הדימב תוחפל( ןתינש

.תונוש תויוהז ןיב גולאידה תולובג לעו ,תונוש תויוהז ןיב תורכיהה תולובג לע ףא ילואו )תמיוסמ

 תועמשמ תא םגרתל ןתינ אל יכ סרוג ןמה .הפשל ןמה לש תינוציקה ותשיג תא ץמאל ןתינ ףא ןועיטה ךרוצל

 םא םג .תרחא הפשל ,ןהלש תויצטונוקה רשועו יוטיבה רשוע ,יתועמשמה הרשוע לע ,תחא הפשב םייוטיבה

 רומאכ ןכתיי .היתויוקדו היעבמ רשוע לע תינמרג דומלל לוכי אל יתפרצש ותדמעמ עבונ אל ,ןמה קדוצ

 הדימו תינמרגב תונמוימ לש הדימ שוכרל לוכי אוה יאדווב ךא הירוב לע תינמרגה הפשב טולשי אל םלועלש

 תלוכי לע הדיעמ איה ןכש .תיזכרמה הדוקנה ,תוחפל תינורקע הניחבמ ,וזו תינמרגה תוהזה םע תורכיה לש

.םינפבמ םג אלא ץוחבמ קר אל הניבהלו היינשל תחא תוהזמ עונל – תיטרואית םגו תישעמ םג – תמיוסמ

תירבעה הפשה תייחת לע .ג

 השודיח וא התייחת :ונילא בורקה ידוחיי הרקמ ידי לע תוהזל הפש ןיבש קודהה רשקה תא םיגדהל ינוצרב

 .לארשי ץראב התווהתהש – תישיאה ןה תיתרבחה ןה – תוהזל תיתשת תפשכו רוביד תפשכ תירבעה לש

 .הבחרהב ונממ טטצאו בשרה ןימינב לש ףלאמה ורמאמ לע ךמתסא הז ךרוצל

 גשיהה איה תירבעה ןושלה תייחתש הינוריא וא תוגייתסה לש ץמש אלל רמול רשפא ,בשרה ןעוטש יפכ

 אשנ ידוהיה םעהש ןושלה יפלכ ישגר סחי תללוכ וז הייחת .השדחה תעב לארשי םע לש רתויב אלפומה

 שדוק ןושל לש התכיפה ;השדח תוהז לש המוקתו תווהתה תלמסמה "התמ" ןושל לש האייחה ;תולגב חפיטו

 ןושלל -- תרבודמ ןושלל בתכבש ןושלמ רבעמ ;תוברעמתהו היצזירלוקס לש ךילהת תלמסמה ןילוח ןושלל

 לכב הצמתמ הניא ןושלה תייחת םלוא .)הדוהי-ןב םלחש יפכ( הב םיטטוקתימו םיקחשמ םידליש םוי-םוי לש

 ומויקב הז םייולתה ,םיבולש םילכ ינש םייושעה ,הליל-־ןב םייתרבח לדגמו המוח תמקהב"  הרקיע .הלא



:הז לש

 הסיסב לעש אלא ,תידעלבה וא הנושארה ונושל חרכהב הניאש ,טרפה לש תיתשת ןושל.1

 תופש טולקל ףאו ,ךרוצה יפל םייעוצקמו םייפיצפס ןושל ימוחתל גילפהל אוה לוכי

;תורחא

 natural" חנומה לש קיודמה ןבומב( "תיעבט ןושל" רמולכ ,הרבחה לש תיתשת ןושל.2

language"( תונבנ הסיסב לעו היעָבַמ ךותמש ,הרבחה לש רוביד ןושל תשמשמה 

 לשממה ,טפשמהו קוחה תכרעמ :ןהימוחתל תויעוצקמ וא תודחוימ "לע-־תונושל"

 תרושקתהו ךוניחה ,ןורטאיתהו תורפסה ,תוגלפמו םייתרבח םינוגרא ,הקיטילופהו

 יסחיו םידלי יקחשמ ,ברקה תעמשמו אבצה ,רחסמהו תואלקחה ,תינומהה

)3 'מע( ".הדובע

 םייחה ימוחת לא אלא םוי-םויה ייח לש ולא קר אל – םייחה ימוחת לוכ לא תלחלחמ תיתשתה ןושל

 ,םייטילופה ,םייתרבחה םייחה םיבצעתמו םינבנ םתועצמאבש םינוגראהו תודסומה לא ,םייעוצקמה

 ןיינב לש תיתשתה תפשל תירבעה לש התכיפה .לארשי ץראב םירחאו םייטפשמה ,םייתורפסה

 :בשרה בתוכש יפכ ,ןכש .הרבחהו טרפה לש תוהזה בוציעב ןנוכמ דמעמ הל הקינעמ הרבחה

 "קחשמ יללכ" ,םיחסונמ םיקוח לש םלוע --  הלשמ "לע־-ןושל" שי תאזכ תכרעמ לכל

 יסיסבה םילמה רצואו ריבחתה לע םינעשנ ,הלאו – יסופיט )discourse( עבמו םילבוקמ

 םדה איה תיתשתה ןושל .ףרה ילב םהילא םיבשו היעּבממ םיגילפמ ,תיעבטה ןושלה לש

 יללכ :היח המוא תווהמה תוברתהו הרבחה תוכרעמ לש תאזה הפופצה תשרה לכב םרוזה

)3 'מע( .ּהרדעהב םיררופתמו תאזה ןושלב םיחסונמ הלא תוכרעמ לש ןמויק

 הפשה .תירבעה ןושלה שודיחב ירוטסיההו יתרבחה ,יתוברתה רשקהה לש ותויזכרמ לע ןאכ עיבצמ בשרה 

 הדוהי ןבל דוגינב .םייח תוחרואו םיקוסיע ,תודסומ לש םלש לולכמב הכורכ איה .המצע ינפב תדמוע הניא

 הוניכש יפכ )'םילמל תשורח תיב'( 'םילימ לש הקירבפ' לע ,ןושלב תורסחה םילמ תריצי לע שגדה תא םשש



 ,אלא רחא וא הז ןיינעל תירבע הלימ לש 'המויק' אל אוה בושחש המ" ,)4 'מע( םירבעה םירפוסה געלב

 ,הלאכ םילימ טולקל לכותש ,והשלכ עוצקמ וא םייח םוחתב )טקֶלוידיא( הפש-תת לש המויק :לכ תישאר

 וא הטילק תורשפאמה ןושל תוינבת לש ןחותיפ :תינשו ;תיעוצקמו תיתטיש תכרעמב ןבלשלו ןנימזהל

 םילימ ישודיח  .)4-5 םידומע( "הפ-־לעבו בתכבש םיטסקטב רידסה ןבולישו תושדח םילימ לש האצמה

 תייחת ןכש .)רבעב םג ויה הלאכ םישודיח( םיליעומ ויה אל םמצע ינפב םילימ ישודיח קויד רתיל וא דבלב

 וז התיה השעמל .'תירבעב רמול רבכ רשפאש' םייזעול םיחנומל םילימ תאצמה קר התיה אל תירבעה ןושלה

.)4 'מע( תירבע הרבח לשו תירבע תוברת לש רקיעב אלא תירבע ןושל לש קר אל הייחת

 תודהיב הכפהמה תרגסמל ץוחמ ןושלה תייחת תא ןיבהל ןיא" בשרה ןעוטש יפכ ,ךכמ הרתי

 םצעבו ,ינושלה ,יעוצקמה ,יתרבחה ,יפרגואיגה םבצמב טלחומ יוניש" הללכ וז הכפהמ .)6 'מע( '"תינרדומה

 ,הנשיה תיתוברת-תיתרבחה תכרעמ-ברה םוקמב .תיללכה הירוטסיהב םהיאצאצו םידוהיה לש םמוקמ

 .)6 'ע ( "תוינרדומ תוינוליח תוכרעמל םהיאצאצו םידוהי וסנכנ ,תיתד התיה התרגסמש

 שידיי תירבע הללכ איה( תינושל-תלת וא ־וד התיה ץראל ץוחב החתפתהש ידוהיה דסממהו תוברתהש דועב

 דבלב תירבעה תא העבק לארשי ץראב ירבעה בושיה תמקה" ,)תינמרג וא תיסור( תפסונ תיפוריא הפשו

 ,תרגסמ ןושלל תירבעה התיה ינושל-־בר בצמ ךותב תצבושמ ןושלמ .הרבחה לש תיתשתה ןושלכ

 ורבידו תונוש תוצראמ ואבש םילועה תא דחאתש תרגסמ ןושלב ךרוצהמ ןוזינ ףא הז דסמ  .)9 'מע( "דסמל

 אלא בושיב הדסונ קר אל תירבעה" :םכסמ בשרה .ץראב החתפתהש תירבעה תוברתהמ קלחכ תונוש תופש

 יטמוטוא אוה ןושלה ןיינע םויהש ךכ ידכ דע חילצה ךופהה .וכפהתה רצות-־תרגסמ יסחי .ותוא הדסי םג

 .)4 'מע( "םהילגרל תחתמש עקרקה ומכ ,םיבשותה בורל וילאמ ןבומו

 תחת עקרקה תא ומכ םויה םילבקמ ונאש וילאמ ןבומ רבדל תירבעה הכפה תורוד לש ןטק רפסמ ךותב ןכאו

 תוחרואב המלש הכפהמ ונייהד – תוהז לש המלש הכפהממ קלח היהש ינפמ רשפאתה הז ךפהמ ךא .ונילגר

 תיטמרדה תורשפאה תא הארמ וז המגוד .השדח תילארשיו תידוהי תוהז לש הנוניכו הלוגה תודהי לש םייחה

 .ישילשהו ינשה רודה ינב תוהזמ וילאמ ןבומ קלחל התיה איהש הדבועה םע דחי ,תיתשתה תפש יוניש לש



 םייחה תוחרואב ילקידר יונישב ךורכ אלא יתורירש וא טושפ רבד וניא ןושל יונישש הארמ םג וז המגוד

.ןפוד יאצוי םיישונא תוהימכבו םיכרצבו ,הרבחהו

 הרושק הפשב םייוטיבה תועמשמש ירה ,ןייטשנגטיו לש ותשיג תא םילבקמ םאש תוארהל יתיסינ ,םוכיסל

 .םתוהזל הצובקהו םדאה תפש ןיב קודה רשק עמתשמ ךכמ .םייפיצפס םייח תוחרואבו ,הליהקב ,תרוסמב

 םייוטיבהמ דחא ןה תונוש תופש ןכל .תוהזה לש םיבושחה םינייפאמה דחאכ בשחיהל היואר הפשה ןכל

 ןיינעמ םגד העיצמ )תופסונ תופשו( היינש הפש לש דומילה תורשפא ,תאז םע .תונוש תויוהז לש םיקהבומה

  .ןהיניב גולאיד לשו תונוש תויוהז דומיל לש תורשפאה תא ןוחבל


