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וישכע םולש ,םינומא שוג :הדגל תופמ יתש הגייפ לאכימ 

,לוכשא ןוכמ ,תולוכשא תיירפסו סנגאמ :םילשורי .לארשיב בחרמה בוציעו 

.םידומע 280 .2003 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

*'ץיברוג ילז 

,םיכורע תונחלוש ינש ,תופמ יתש הגייפ לאכימ ונינפל סרופ הדגל תופמ יתש ורפסב 

לש תוינפוג תויווה יתשו םלוע תוסיפת יתש ,תוגהנתה ינפוא יגש ,תורודס תונשמ יתש 

תורמייתמ וללה תורחתמהו תויפולחה תופמה יתשש ,בחרמ ותוא לש ,המדא תרבכ התוא 

הפמה הסורפ רחאה דצה ןמו ,םינומא שוג תעונת לש הפמה הסורפ דחאה דצה ןמ .בצעל 

.וישכע םולש תעונת לש 

ץראבכ וב תורעתהל םיסנמה ,בחרמב םילחנתמה תעונת איה םינומא שוג תעונת 

הלגד לע התרח רשא ,וישכע םולש תעונת תבצינ הלומ ;תינחור הקזח וילע עובקלו תובא 

יפ־לע םהילעבל םריזחהל ידכ ,הדגה תא ,םיחטשה תא ,בחרמה תא בוזעל האירקה תא 

קינעהלו בחרמה תא בצעל תשקבמ םינומא שוג תעונת .ירסומהו ירוטסיהה ,יטילופה ןובשחה 

הדגה ,בחרמה בוציעמ תוענמיה לע תדקוש וישכע םולש וליאו ,הקיתע־השדח הרוצ ול 

,יתרבחה בצמה ילוקיש תאז לכב ,תובאה ץרא ןכא וז םא םגש הסיפתה ךותמ ,םיחטשהו 

.הילע רתוולו הנממ תגסל ,הבזועל שיש הנקסמל םיליבומ יוושכעה יתאה ,יטילופה 

יתש לש תויגולואדיא־תויטילופה תודמעה ןיב הז דוגינ ,הגייפ לש ותנעט יפ־לע 

תימצעה תולכירדאבו ןנונגסב ,ןתולהנתה ךרדב ,ןתייווה םצעב יוטיב ידיל אב תועונתה 

לע תוברתב םג אלא ,םייטילופ תועד יקוליחבו םירובידב קר אל םייקתמ חוכיווה .ןהלש 

ישרוש לא אקווד רתוח וניא רפסה ,הז ןבומב .םיילולימ םניא םהמ םיברש ,היביכרמ לכ 

תא ריבעהלו טולקל הסנמ אלא ,רוד תונשמ רתוי תילארשיה תוברתה תא הצוחה חוכיווה 

םינפוא ןיב ןיחבמ הגייפ .םינושה וידדצ לע חוכיווה לש "הקיטאופ"ה וא "הקירוטר"ה 

,םדא ינב ובש ןפואה ,רמולכ ,("סוטיבה" ותוא הניכ היידרוב רייפש) סחי לש םינוש 

םפוג ,םהיתוכילה ,םרוביד תועצמאב ץראבו םלועב םיעוטנ םינוש תונחמ וא ,תויוברת 

,יניעב .יגולואדיאה וא יטילופה חוכיוובו םהלש תימשרה היגולואדיאב קר אלו ,םשובלו 

,םיירקיעה ןהיתונויער לשו תועונתה יתש לש הירוטסיה םג וב שי םנמא .רפסה לש ורקיע והז 

שוג לש תונושה תויוועהבו תויווחב ,תויווהב םייניע תריאמ תוננובתה רקיעב וב שי ךא 

.וישכע םולש לשו םינומא 

הסנמ איהו ,בחרמה בוציעב הקוסע םינומא שוג ,רפסה תנעט תא םכסל הסננ םא 

ךכו ,ןורכיזו תומש ,תוחיר בחרמל קינעהל ,רמולכ ,בלכ ומכ ,ותוא "ןמסל" םיכרד אוצמל 

תבבוסה תוברת רציימו שיגדמ םינומא שוג לש תוגהנתהה ןפוצ םג .וילע תולעב עובקל 

.העיטנו (תיגולואיכרא)הריפח ,דוקיר ,לויט ,הנגפה ,הבצה ,הזיחא ,תולחנתה ,עקרק ביבס 

תעונת ,התמועל .ןגפומב ינפוג אוה המצעל תצמאמ איהש ןונגסהו םינומא שוג לש היכרע 

השיג תחתפמו השיגדמ ,היבס רודל התניחבמ תכייש תיצולחה תונויצהש ,וישכע םולש 

קוחיר"ב התוגהנתה תנייפאתמ ךכל םאתהבו ,תננוצו תילנויצר ,תיתרוקיב ,תימדקא 

,בחרמהמ תגסל תשקבמ וישכע םולשש ןוויכמ .<ןמפוג גניוורא תאז הנכמש יפכ> "ידיקפת 
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תיבוציע־יטנא אקווד איה הלש תיבוציעה היגטרטסאה ,ותועצמאב םלשלו ונממ רטפיהל 

תולילצב ,תעד ןויקינב ,ןויקינב אקווד תניינועמ איה ,רמולכ ,ליעל רכזוהש ןבומב 

הגיסנ ,קותינ לש םיוסמ גוסב אקווד םירושק הלאו ,רק חותינבו ןגוה לוקישב ,תיתבשחמ 

.תאז ראתל ביטימ הגייפש יפכ ,המגודל ,וישכע םולש תונגפה תא םינייפאמה ,קוחירו 

,וישכע םולשל םינומא שוג ןיב ןיחבמה וקכ רפסב תשגדומ תוינפוגה אקוודש ןיינעמ 

ןפואב הפקת תיארנ וז האוושה .תועונתהמ תחא לכ לש ןהיתודמעל המילהב ,רומאכ ,תאזו 

,תויטנתואה ,עקרקל רשקה תדימ - היתויועמתשהו "תוינפוג"ה תדימ ,תאז לכב ךא ,יללכ 

קוחירה םאה ,המגודל :הילע תוהתל רשפאו ,הילאמ תנבומ הניא - טהלהו תוברועמה 

רשק ,תוינפוג לש התוחפ הדימ לע דיעמ וישכע םולש לש ןייפאמכ ראותמה ,דיקפתה 

ינחלופ וליאו ?ןגפומ יתלב ןוחטיב לע אקווד דיעמ אוה ילוא וא ?תויטנתואו טהל ,עקרקל 

םה ילוא וא ?קזחו חותפ ,רישי ,ינפוג רשק לע םידיעמ םה םאה ־ םינומא שוג לש עקרקה 

ילויט לש קמועה הנבמל המודב) ?ימוקמה חאלפה תמועל רסח הזיא לע אקווד םידיעמ 

רשפא דציכ ,ךכ םאו (.וילאמ ןבומ ידילי לויטל רשאמ רתוי םוקמ ינחלופל ומדש ,רבצה 

?תיטילופה העדותה ןיבל סוטיבהה ןיב רשקל 

ןוידהמ דבכנ קלח ספותה ,ןורכיזה אוה בחרמה בוציע יבגל סומלופה לש רחא טביה 

ןורכיזב קוסעל הברמ םינומא שוג תעונת ,תאז ראתמ הגייפש יפכ .הדגל תופמ יתשב 

ומכ ,ןורכיזה תא תרצוא המדאה וליאכ ,םירחאו הלאכ םינחלופב ותוא הייחמו תובאה 

,וישכע םולש וליאו .ןורכיזה תא תויחהל ךירצ ףוגה תא תויחהל ידכו ,ףוג לש ןורכיז 

תרוסמל תרכנתמ ,ןורכיז תקחומ איה ,םינומא שוג תעונת לש התסיפת יפ־לע דחוימב 

שוגש ,ןאכמ .בייחמכו ישממכ ןורכיזב הרכה־יא ידי־לע היריצמ תואיצמה תא תרקועו 

.החכשה םע ההוזמ וישכע םולש וליאו ,ןורכיזה םע ההוזמ םינומא 

רתוי תובר ןה םירבדה עבטמו) תובר ןה הל תויודעהו ,המצעלשכ הקזח הנעט יהוז 

,תאז םע .ןושאר ילכמ הרישי העידיבו הדיפקב רפסב תוראותמו (םינומא שוג לש ודצמ 

תודמועה תוחנהה תא שדחמ קודבל יאדכ ,ףוגה ןיינעב הרעהל המודב ,ןאכ םגש יל הארנ 

לע ,ומצע ןורכיזה לע אקווד תתשומ וניא תועונתה ןיב תומיעהש ןכתיי .האוושהה סיסבב 

,םיבותכל ,רבעל) וילא סחיה לעו וב שומישה ןפוא לע אלא ,ותויח תדימ לעו וכרוא 

,םינומא שוג יבגל .םתסה ןמ הזב הז םירושק םירבדה יכ םא ,ם"ויכו הלוגל ,היגולואיכראל 

ןורכיזה ,וישכע םולש יבגלו הגייפ יבגל וליאו ,הנומאב ךורכ ןכ לעו סותימ אוה ןורכיזה 

הינבה לש םיחנומב אלא ,(היה אל וא היה) רקש וא תמא לש םיחנומב קר ןחבנ וניא 

דומיל םשל ןורכיזב תשמתשמה ,םיסותימ תצתנמ ,תיתרוקיב השיג תרשפאמה ,תיתרבח 

.ידיימ יטילופ עצמכ חרכהב אל ךא ,תוהדזה םשל וליפאו 

הבצהה ידי־לע תילארשיה תוברתב תקתרמ תולכתסה עיצמ הדגל תופמ יתש רפסה 

םתשיגב םירתוחה ,תוחפ םירכומ םיגשומב וישכע םולש תמועל םינומא שוג לש תאזה 

ןויעהו ברה טוריפה תורמל ךא .ינויערה וא יטילופה ןוידה לש תוליגרה תורתוכה תחת 

,ןבומכ ,עבונ הללכהה ןמ קלח .הללכה לש הרתי הדימ הגייפ לש ונוידב שי רדוחהו שיגרה 

,ךכיפל .ןויצב בשויה םעה תא ערוקה סומלופה לש תוליבומ תועונת יתשב רבודמש ךכמ 

תודיחא תוינויערו תויתרבח תויושי יתשכ וא ,תויומלש יתשכ תוספתנ תועונתה יתש 

לש תיטנטסיסנוקה תוהזה תא ןכ לעו ,םידוגינה תא דדחמ ףא ןהיניב תומיעהש ,תובצועמו 

לובג ץצוח ןהיניבו ,וישכע םולש איה וישכע םולשו םינומא שוג אוה םינומא שוג :תחא לכ 

תאז לכ .(םלוע תסיפת)ימלוע־ןיבו (הפמה לע םהירוגמ םוקמ) יבחרמ־ןיב ,יתוברת־ןיב 
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םינמז רעפב םא םג ,ןהיניב םייקה (ינויצ) יגולואדיאהו ימונוקא־ויצוסה ןוימדה תורמל 

תובקעב םג ילואו ,זא לש םירבצהו םעפ לש םיצולחה תובקעב ךלוה םינומא שוג) םיוסמ 

הלא תועונתש ךכמ קר תעבונ הניא הללכההש יל הארנ ךא .(םויה לש םילויטה רעוג 

תפשמ תעבונה ,תיטרואתה החנהה ןמ םג אלא ,דגונמו םלש םייח־טלועו הדמע תוגציימ 

,םלש רבד אוה <וקופ לשימ יפ־לע ,סרוקסיד) חישהש ,המצע תואיצמה ןמ קר אלו רקחמה 

ףוסא רמולכ ,ומצע ךותב ירמגל אוה ומצע חישהשו ,ירמגל וב אצמנ וב אצמנש ימש 

תויתייעבה ךא .תויושיה ןיב דירפמ ןכא רחאה ןיבל וניב ץצוחה לובגהש ךכ ,םיילוש 

המכ איבמ ןכא הגייפ .תמלענ הניא ,בוציעה־יא וא בוציעה דוסיב וא ,חישה דוסיבש 

תונורתפ איצמהל וא אוצמל שיו ,חישה לש ודמעמ עגרל רערעתמ ןהבש ,תוניינעמ תומגוד 

עירמ יברע דלי ובש טרס תגצה לע רפסמה עטקב וא ,וניבא םהרבא לע עטקב ומכ)םיידיימ 

ןכיה הלאשה תרתונ תועונתה יתשב ךא .(ץראה ןמ ומצע תא שרגמ הרואכלו םילחנתמל 

העיגמה תודגנתהב אל יכ םא ,(resistance) תודגנתהה דצב ,חישה ירוערעב םילפטמ 

םיישקה םילגתמ ןכיה .םינפבמ תודגנתהב אלא ,םתוא תקזחמו תולובג תרצוי אקוודו ץוחבמ 

קוחיר" וא "תיתבשחמ תולילצ" ,"עצמ" ,"םוקמ" ,"ףוג" תריציב ,בוציעה תכאלמב 

?"ידיקפת 

,תועונתה ןיב חישה .םעוזו דרח ,בואכ ,ינבצע ,בוצע םג אוה ;דבלב בצועמ וניא בחרמה 

ידכ ךות בצעתמ ומצע חישה .קיר ללחב שחרתמ וניא ,םידדצ ינש לכ לש חיש ומכ 
,םירחא תוחוכו םידחפ ,תובזכא ,תויובהלתה ,תויושידא ,תולפמ ,תונולשיכ ,תודגנתה 

םייונישה קר אלו .ןמזה תסיפתב םילחה םייונישהו הלש הדמתהה ,הירוטסיהה תורומת ידי־לע 

רבע רבכ שי תועונתה יתשלש הטושפה הדבועה םג אלא ,תילארשיה הרבחה ךותבו םלועב 

הלוכי יטרואת ןוידל הזה קדסה תחיתפ .םהב ןנובתהל תולוכי ןהש םיניינע תולשלתשהו 

איה תשקבתמה הלאשה .ליעל רכזנה ,תועונתה ןיב ןוימדה לשב ,דחוימב תניינעמ תויהל 

ףא ,םלשהמ קלחכ אלא ,"רחא" ןיומדכ אל ,רחאה דצה לש העדותב קחשמ דצ לכ דציכ 

הימדקא שיא ידי־לע בתכנ רשא ,ונינפלש רפסה .דירטמ והשמ ריכזמ וא דירטמ אוהש 

לע תולעהל עיצמו תועונתה ןיב הוושמ ,וישכע םולש שיאכ יללכ ןפואב ומצע תא האורה 

םג אלא ,יתוברת־יטילופה ןוידה תא וא תימדקאה היפרגונתאה תא קר אל םינוידה ןחלוש 

.תימצעה הניחבה תא 
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