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שוביכה לש היפרגואיג תרפא עשילא 

.םידומע 235 .2002 .למרכ :םילשורי 

*הגייפ לאכימ 

העיגהש גנילרמיק ךורב ןעט היגולויצוס תעה־בתכ לש םינורחאה תונויליגה דחאב 

היגולויצוסה יכ ןעטו ףיסוה אוה .(2003 ,גנילרמיק)שוביכה לש היגולויצוסה תא חתפל תעה 

,תילארשיה הרבחה רקחל תוחפ תיטנוולר תישענ הנשל הנשמו ,הדועייב תדגוב תילארשיה 

עשילא ,הנהו .הנידמה לש התרדגהל רתויב םייתוהמה םיאשונב תקסוע הניאש םושמ 

איצוהו גנילרמיק לש ותצלמה תא לטנ וליאכ ,ביבא־לת תטיסרבינואמ ףרגואג ,תרפא 
.שוביכה לש היפרגואיגה :רתויב הרישי ותרתוכש רפס 

תא קידצמ רבחמה .רתוי ףוחדו בושח רפס לע בושחל השק ,רקחמה אשונ תניחבמ 

היוארה הדימב עדומ לארשיב רוביצה ןיאש המוד" :רוביצל תוריש לש םיחנומב ורפס 

וב ךמות אוהש ןיב ,שוביכה לש תויזיפהו תויפרגומדה ,תויתרבחה ,תוילכלכה ויתוכלשהל 

ןיאש רובס רבחמה יכ ונממ עמתשמש ,הז טפשמ .(9 'ע)"יקלח ןפואב קרש ןיבו ואולמב 

אוה .רפסה תובישחב טיעממ ,טלחומ ןפואב שוביכה תא ללושש ימ ילארשיה רוביצב 

ץימחמ אוה ךכבו ,הזע לבחו ןורמושו הדוהי ימוחתל שוביכה לש היפרגואגה תא םצמצמ 

עיפשמו ,תשבכנ הרבחו תשבוכ הרבח ןנוכמ שוביכהש ,גנילרמיק לש ותנווכ תא המ־תדימב 

.ןהייחב םוחת לכ לע 

אוה דציכו "שוביכ" גשומה תא הנבמ תרפא עשילא דציכ הלאשל סחייתא םרטב ךא 

ףסוא אוה רפסה .רוביחה לש ונכות תא הרצקב גיצא ,וילע יפרגואגה טבמה תא ןיבמ 

האוושה תישענ תובר תודוקנב .םירחא לשו ומצע רבחמה לש םימדוק םירקחמ לש ןגרואמ 

הביטקפסרפב ילארשיה הרקמה תא הביצמש ,םלועב םירחא שוביכ יעוריאל םייניע תריאמ 

לעש םייזכרמה םיאשונב םיפלאמ םינוידו םינותנ וב אוצמל רשפא .תיפרגואגו תירוטסיה 

היתונורתי ,םילשורי לש הדמעמ ,תויולחנתהה דמעמ ןוגכ ,ימדקאהו ירוביצה םויה רדס 

תכרעמ לש התועמשמ ,םייפרגומדה םימויאהו םיטילפה תלאש ,הדרפה רדג לש היתונורסחו 

הנידמ לש המויק תורשפאו תירשפא תילארשי הגיסנ לש תופמו תוינכות ,םישיבכה 

יעצבמ דע םיעיגמו ,רורטבו הדאפיתניאב םיקסוע רפסב םינורחאה םיקרפה .תיניטסלפ 

המורת תמרות תיפרגואגה טבמה תדוקנ ,וללה םימוחתה לכב ."השוחנ ךרד"ו "ןגמ תמוח" 

.רפסב יוטיב ידיל האבה ,תידוחייו הלודג 

תרשפאמ םיקרפל תקיודמה הקולחהו ,וכרוא לכל קתרמו אירק רפסה ,ךכ לע ףסונ 

רשאכ תונוש תויעבל תוסחייתה םשל ,ןעי רפס ןיעמכ ןהו תפטוש האירקל ןה וב שמתשהל 

,תופמ ללוכ רפסה .תילארשיה תוירוביצה תא תנייפאמה תוירוזחמב תועיפומו תולוע הלא 

יארוק .תיללכה הנומתה תא תולפרעמ אקווד תורחאו ,םינועיטה תנבהל תומרות ןקלחש 

ישומיש רפסה תא ואצמי ,םיגאדומ םיחרזא םהש ןיבו הימדקא ישנא םהש ןיב ,רפסה 

תובצעמש דוסיה תוחנה יבגל תויתרוקיב תורעה .ויהי רשא תויטילופה םהיתודמע ויהי ,רתויב 

.הז גשיה תובישחב טיעמהל תוכירצ ןניא רוביחה תא 

בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא 
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הרדש טוח תוקינעמ ןה ןכש ,ןורתי תולעב ןהיתש ;תודמע יתש תויבקעב גציימ תרפא 

טבמב ןוחבל םג ךירצו רשפא ןהיתש תאו ;תירוביצו תיתרבח תרוקיבל ןתיא ףונמו ביצי 

התוא רשקל ןתינש ,תיטלק תינויצ הסיפת ךותמ שוביכה תא גיצמ רפסה ,תישאר .יתרוקיב 

תגשה אוה לארשי לש יגטרטסאה סרטניאה ,רפסה יפל .הדובעה תעונת לש היתוסיפתל 

דחי ,ומצע תרפא)תויולחנתההמ קלח יוניפב הוולמ היהתש ,תיניטסלפה תושיה םע הרשפ 

םדקמו גיצמ אוה התואש ,תירשפא הפמ עיצה ,ןליא־רב תטיסרבינואב רקוח ,ץ"כ יסוי םע 

.(ורפסב 

־אלה הנחמל ךייש רבחמה יכ םשור רוציל לוכי ,שוביכה לש היפרגואיגה ,רפסה םש 

דוסי תוחנהמ אצוי רפסה .העטומ םשור והז ךא ,תונויצ־טסופה לש רורב־אלהו רדגומ 

המכמ תוחפל וא ,שוביכה ןמ תונויצהו לארשי תלצהכ רידגהל רשפא ותרטמ תאו ,תוינויצ 

הנחמ" לש תויתרוסמה תודמעה תא הנמאנ ףקשמ אוה ךכב .רתוי תורומחה ויתואצותמ 
.ינויצה ילארשיה "םולשה 

תורורב תויהל תוכירצ גיצמ אוהש תוימואלה תורטמהש עמתשמ תרפא לש וירבדמ 

לכב תולחנתהה ידיסחל ףא ילואו ,הנידמה יגיהנמל יאדווב ,םינותנה תא ריכמש ימ לכל 

תויביאנב בל תורימכמ תורימא רפסב םיאצומ םיתעלש איה האצותה .לארשי ץרא ילבח 

המ ,םיחטשב םיזחאמה יעצבמב יתועמשמ גשיהל וכז םילחנתמה םא קפס" :המגודל .ןהלש 

רורשל תבייחה תיללכה הריוואל קזנ ומרגו בחרה רוביצה לש ופצק תא םהילע וררועש םג 

גשיה שי םילחנתמה לש םדידל םאה .(50 'ע> "םיניטסלפה םע ידיתעה ןתמו אשמה תארקל 

?םיניטסלפה םע ןתמו ־אשמה ייוכיסל קזנ תמירגמ רתוי לודג 

ותוחרזאל הקיז ךותמ בתוכ אוהש ןוויכמו ,ברועמו ינופצמ חרזא אוה תרפאש ןוויכמ 

היהיש תופצל רשפא היהש ,תולבוקמ תויתרבח תומכסה םיתעל ץמאמ אוה ,ותוכיישלו 

ירוטסיהה ןויצע שוג" :סוזנצנוקה ירוזאל סחייתמ אוה ,המגודל ,ךכ .ןדגנ תאצל ןושארה 

...ןדריה תעקב יבושיי 26־ו ,תיליע רתיבו התרפא תורייעה םע ,ויבושיי 16 לע שדחתמהו 

דע ינידמה ךילהתה ךשמה לע עיפשהל לולעש יטנטילימ םרוג םהב תוארל רשפא םא קפס 

וניא ןורבחב ידוהיה בושייה םא לואשל רשפא .<63-62 'ע> "הימונוטואה לש הנוניכל 

יתרוקיב רקוחכ תרפא לש ודיקפת הז ןיא םאו ,ןויצע שוגמ תוחפ אל "שדחתמו ירוטסיה" 

רשפא ;םיבושייה דיתע לע קבאמב "שדחתמו ירוטסיה" לש יומידה דיקפת תא ןוחבל 

רבדל אלש ,ןמרביל טוויא לש םידקונ וא תרופ ןנח לש ןויצע רפכ עודמ הומתלו ףיסוהל 

,הזכ רפ?מ .תרפא לש ותעדל יטנטילימ םרוג םניא ,ןיע־תבכ תילקידר תולחנתה לע 

.קוידב הלא תודוקנב תיתרוקיב הבישחל תופצל רשפא ,הזכ םש אשונה 

םוחת ,רמולכ ,ונממ בתוכ אוהש ימדקאה םוקמל הרושק תרפא גיצמש היינשה הדמעה 

היפרגואגה תאו שוביכה תא רידגמ אוה .רצה ירנילפיצסידה ונבומב תיתרבחה היפרגואגה 

תונורחאה םינשב בחרתה היפרגואגה םוחת ,תירנילפיצסיד הניחבמ .םצמוצמ ןפואב ולש 

יעדמב םיבר םימוחתב .םירחא םיירנילפיצסיד םימוחת םע הרופ היצקארטניאל סנכנו 

ךכל ומרתו ,םהלש תוירואתב םוקמהו בחרמה יגשומ תא בלשל םירקוח וליחתה הרבחה 

יגולויצוסה חישב םיטלוש םייפרגואגה םיגשומה .הבחר הרדגה םמוחתל וקינעהש םיפרגואג 

גשומה תא ריכזנ םא ידו ,המצוע תובר תורופטמב םאו םיילרטיל םינבומב םא ,ונימי לש 

עצבמ אוה .ולש הנילפיצסידה תולבגממ גרוח וניאש ,יסלק ףרגואג אוה תרפא .לובג ירוזא 

תודותמ תועצמאב (ןכפהמ וניא ןאכ םג יכ ונעטיש שיו) ולש תיטמתה תונכפהמה תא 
.תוינרמש 
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והז .רפסב םיחכונ םניא טעמכ םיפרגואג םניאש םירקוח ,ירנילפיצסידה םוצמצה לשב 

ןד וניאו ,קיטסול ןאיא תא וא גנילרמיק ךורב תא ללכ טטצמ וניאש שוביכה לע רפס 

םה םא דחוימב ,םהירקחמב תיגולודותמ תונשדח םיבלשמש םיפרגואג םג ךא .םהיתונעטב 

,המגודל ,ילגוטרופ לבוי .ןוידב םיללכנ םניא ,תויתרוקיב תופוקשת ךותמ תאז םישוע 

?ןוידה אשונל הזמ יטנוולר תויהל לוכי המו ,ביבא־לת לש הנישה ריעכ הזע תא חתינ 

־ויצוסה תכרעמה תועמשמב ןוידה חותיפל תובר םרתש ףרגואג ,יתשינבנב ןורימ וליפא 

איבהש םייריפמאה םינותנל תוסחייתהל רבעמ ןוידל הכוז וניא ,שוביכה רצייש תיטילופ 

.ולש ןוכמה 

קסוע תרפא ,השעמל .תמצמוצמ איה שוביכה לש היפרגואגה לש תולחה תרדגה םג 

הרדגהל ןותנ ורפס תרתוכבש גשומה ךא ,הזע לבחו ןורמושו הדוהיב שוביכה לש היפרגואגב 

היפרגואג הניא ביבא־לת םורד לש השדחה תיתרבחה היפרגואגה םאה .רתוי הברה הבחר 

ביבא־לת לש יפרגומדה הייפוא יוניש תא ןיימדל רשפא םאה ?ידמל רישי ןפואב שוביכ לש 

תמסיס ?הדובע ירגהמ לש םתוחכונב הפלחוהש ,םיניטסלפ םילעופ לש תוממויה ילב 

םיוסמ ןבומב הללכ ־ "ביבא־לתמ הזע תא איצוהל" ־ ןיבר קחצי לש העודיה תוריחבה 

לש היפרגואגה לע ונוידמ איצוה ביבא־לת תאו ,הזעב הזע תא ריתוה תרפא םגו ,וז הנבות 

היינב ירתאבו ףוחה רושימב תודעסמב תיבחרמה הדובעה תקולח ,םיעבשה תונשב .שוביכה 

םינתשמה בחרמה ישומיש ,םויכ וליאו ,שוביכה לש היפרגואגב ביכרמ התייה ץראה יבחרב 

שי .הז רקחמ םוחתב תוללכנ ,ןהב ומקוהש תוטרדנאה ללוכ ,הלופעו הרדח ,הינתנ לש 

:ךכמ קמחתהל דוע רשפא יאש ךכ ידכ דע רכינ הז םויכ ךא ,רבעב םג ןוכנ היה הזש רעשל 

תמל וא טקרמרפוסל סנכיהל יד .ילארשיה בחרמה ללכ תא השבכ שוביכה לש היפרגואגה 

.ךכב חכוויהל ידכ הפק 

.שוביכה לש היגולויצוסה תא חתפל גנילרמיק לש ותעיבתל רוזחל רשפא ,םוכיסל 

לע ןכו ־ םיגולופורתנאהו םיגולויצוסה לעו ,ןוכנה ןוויכב דעצ יאדווב אוה הז רפס 

.םיאבה םידעצה תא תושעלו ךישמהל - תורחא תושיגב םילגודה םיפרגואג 

תורוקמ 

תיגולויצוסה הדוגאה ןועדימ :היגולויצוס .רבשמב היגולויצוס .(2003) ךורב ,גנילרמיק 
.2-1,28 ,תילארשיה 
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