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וירבח יניעב 2000 ץוביק ־ "םידלי לש םקוחצ יל רסח" ימהרבא ילא 
.םידומע 147 .2002 .ןיקנבט די 

*לאפד־ןב ילא 

הסמ רצוי וניא ףאו ,ץוביקה חותינל השדח הירואת איבמ וניא ימהרבא ילא לש ורפס 

ץוביקה ירבחל הרוקש המב ןיינעתמש ימל בושח ךמסמ אוה ;יצוביקה ןויסינה ךותמ תישיא 

איה וז הדובע לש התובישח .םויכ םהייח תואיצמ לש הכובסה תלוברעמב םהיתוסיפתלו 

.םהלש םינושה םייחה ירשקהל סחיב םיאטבתמ םמצע םיקינצוביקה תא םיעמוש ונאש ךכב 

ומיקהש לעפמל םהייח לכ םירושק ויה הלא םישנאש הדבועב ןומט וז תואטבתה לש הכרע 

ופוסבו ,תוימוימויה ויתושירד לכב ודמע ,םהלש הדובעה חוכ תא וב ועיקשה ,םהידי ומב 

וכלהש ךרדב ןנובתהל םתוא תובייחמה תוימויק תומליד ינפל םויכ םמצע ואצמ רבד לש 

,ימהרבא ילא לש ורפסב תראותמה היצאוטיסה יהוז .שדחמ התוא ךירעהלו הכ דע הב 

רזגמ"ב ןווגמ ישונא ףונ םיגציימה ,םיצוביק הרשעב ךרעש קמועה תונויאר םישימחב 

.םייפלאה תונש לש "יצוביקה 

,תונורחאה םינשה 18-15־ב םיצוביקב תולחה תורומתה לע םיבר תורוקממ םיעדוי ונא 

תוטלחהה תלבק ךילהת לש היצזילמרופה ,הכירצה םוחתב הטרפהל תרבוגה הייטנה לע 

,םיטרקונכטה תבכשב ביטקלוקה לש ותולת תא הריבגהש תילהנמה הכפהמה ,תויביטקלוקה 

ביטקלוקה לש םיבר םיתוריש תחיתפ ,םירבחה ןיב ילאיצנרפידה לומגתה לש ןורקיעה תסינכ 

(בכר ילכ ללוכ) רקי יטרפ שוכר תרידח ,(םידליה יתב דעו לכואה רדחמ) ץוחבמ תוחוקלל 

םיבשות תלבק תועצמאב תיתליהק הבחרהל םיטקיורפ ,םירבחל תוריד ךויש לש המגמ ןכו 

ולוכ רזגמב םירצויו םינוש םימגד יפל םיבר םיצוביקל םיסנכנ הלא לכ .דועו םירבח־אל 

ירבח ךיא :הטושפ איה התא דדומתהל שקבמ רבחמהש הלאשה .בושיי יסופד לש ןווגמ 

תובקעב ישיא רבשמב םינותנ םה םאה ?םישיגרמ םה המ ?הלא לכ תא םיאור ץוביקה 
?תאז 

אוהש תיביטקייבוסה תואיצמהש ךכב יוטיב ידיל תואב רפסה לש ותונימאו ותוניצר 

םיקינצוביקה רשקזוו רשקה לכב .תידממ־דחו תיעמשמ־דח תויהלמ הקוחר ונינפל ףשוח 

םגו ,םהיצוביקב ושחרתהש םייונישב םינומטה "םיגשיהו תונורתי" לע עיבצהל םישקבמ 

הגיצמש תואיצמ הרצונ ,השעמל ."םיילילש םיטביה"ו "םיישק" ,"תושדח תויעב" לע 

תורז לש השוחת ץוביקה ירבח םישח םיבר םירקמב ,המגודל .הלשמ םירגתאו תומליד 

םישדח םיפוצרפ" תעפוהו הרבחה ייח לש היצזילאודיווידניאה חכונל הליהקה יפלכ רוכינו 

לע חמשש ימ שי ,תאז תמועל .לכואה רדחבו םידליה יתבב ,ץוביקה רצחב "םירכומ אל 

.ץוביקה תפוקל תפסונ הסנכה תגציימ תרכומ יתלב תומד לכ יכ שיגדמו ,השדחה תואיצמה 

,ישונאה ףונל הבושח תרובגת םג ןה תוריכשב ץוביקב רוגל תוסנכנש תושדח תוחפשמ 

ץוחמ םידבוע רשא םירבחה ,ןכ ומכ .תונורחאה םינשב ותוא ובזע ויתונבו וינבמ םיברש 

םג ךא ,ףתושמה הדובעה לגעממ האיצי םיגציימ (רבעבמ רתוי םויכ םיבר םהש) ץוביקל 

.יתקוסעתה קפואה תבחרה לש הריווא םירצויו ביטקלוקל תפסונ הסנכה ךכב םימרות 

ךלוה "תיב" גשומה :דחוימ ןויצל היוארה ,הרומח העפות לע םג עיבצמ ימהרבא ילא 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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היה ולוכ ץוביקה ,תורחא םילימב ."ותיב אוה וצוביק"ש רבח לכל רורב היה ונמזב .הנתשמו 

,רוביצה תודסומ תא ,לכואה רדח תא ,םידליה תיב תא ללכ הז תיבו ,קינצוביקה לש ותיב 

גשומה יכ ימהרבא ילא הלגמ םויכ .ןבומכ ,ולש־ותריד תא םגו ,םינושה םיפנעה תא 

םחוימ ,(תיתפרצב foyer וא תילגנאב home)"ןק"כ אלא םירוגמ םוקמכ קר אל ,"תיב" 

ןיבל וניב רדגה תא דירוה ץוביקהש לככ .ולוכ ץוביקל אלו ,רבחה לש ותרידל קר בורל 

.תוחפשמה ןיב תוימינפה תורדגה והבג ךכ ,תינוציחה הביבסה 

אוהש ףנעה וא לעפמה ןיבל וצוביקב דבועה רבחה ןיב רעפ רעפנו ךלוה הדימ התואב 

,ץוביקה תודסומ םע ןתמו אשמ בגא הדובעה םוקמב ץבתשמ רבחה היה ונמזב .וב קסעומ 

.ורטפל םג םתוכמסב רשא ,לעפמה להנמ וא ףנעה זכרמ ידי־לע קסעומ רבחה םויכ ךא 

רבחה לש ודמעמ ךא ,והשלכ הדובע םוקמ ילב רתוויהל רבחל חיני אל םנמא ץוביקה 

,יתקוסעת ןוחטיב־יאב ךורכ רבדהו ,וילע םינוממה םע ויסחיב קרו ךא יולת הדובעב 

םיישקהש ךכל םיעדומ םירבחה ,תאז תמועל .שממ לש סוטטס תדרחל חתפתהל לולעה 

קשמ חותיפל תויפולח םיכרד םיריתומ םניא םהילא עלקנ ץוביקהש םירומחה םיילכלכה 

.תוינוציחה תוילכלכה תושירדב דומעל לכויש 

םיקינצוביקה לש םסחיב לחש יתוהמ יוניש גיצמ ימהרבא ילא לש ורפס ,רבד לש ופוסב 

לש תרבוג תוטשפתהב ןיחבהל רשפא ץוביקו ץוביק לכבש ררבתמ .הלוכ הליהקה לא 

םיבשותל המודב ."תויצוביקה" לש המוקמ תא םיתעל ספותה ,("תוימוקמ") "םזילקול" 

םהש הדבועה תא טילבהל םויכ םיטונ םיקינצוביקה ,םירחא םיגוסמ תוירפכ תוליהקב 

לע אב הז שדח שגד .רחא אלו םיוסמ רוזאב ןכושה ,רחא אלו םיוסמ םוקמב םיררוגתמ 

ייח לש רדגומ םגדב הכימתב תנגועמ תויהל הרומאה ,תיצוביקה תוהזה תטלבה ןובשח 

רתוי טיעמהל םיקינצוביקה לש םתייטנל ,ןבומכ ,הוולתמ וז העפות .רוביצו הלכלכ ,הרבח 

"ץוביק" גשומה לש רכיהה ינממסמ ויהש היגולואדיאהו םייחה ךרד לש ןכרעב רבעבמ 

.בר הכ ןמז ךשמב 

ידי־לע ונמזב חסונש יפכ ,יצוביקה ןויערה דיתעל סחיב ימיטפוא וניא הז רפס ,ןכ םא 

ךרדה ףוס תא רשבמ וניא הז רפס ,תאז םע .הקצומ היגולואדיא תלעב תיתעונת תוגיהנמ 

תעדל ןיא רשא ,"םיצוביק" לש םישדח םיגוסב רבכ רבודמ םא םג ,םמצע םיצוביקה לש 

דוקשל םהל רשפאת רשא ,יהשלכ השדח ןוזיא תדוקנ םכרדב ואצמי םאו ,דיתעב ועיגי ןאל 

אוה הלא תולאשב ןוידה .םיביציו םירדגומ םימגד חופיט לע הריבס ןמז תפוקת ךשמב 

םדא ינבש ןפואה לע ךמסמ הנושארבו שארב תויהל שקבמ רשא ,הזה רפסה תרגסמל רבעמ 

וז הניחבמ .םהלש םייחה יסופדב םיללוחמ םמצע םהש תורומתה לע םיביגמו םיסנתמ ,םייח 

:יתרבח יונישב םיקסועה םיגולויצוסל הבושח תויהל היושעש ,תניינעמ תמא תררבתמ 

םניא םייתרבח םירדסהו םינבמ ובש בצמ ,רמולכ) ביטקלוק לש רבשמ טלחהב ןכתיי 

.ישיא רבשמל םמצעב ועלקיי םייתרבחה םינקחשהש ילבמ (תרוקיבה ינפב דוע םידמוע 

לכ :תכל קיחרמ ישיא רבשמ לש םינמיס םילגמ םניא ימהרבא ילא ןייארש םישנאה ,ןכאו 

הבוח ומצעל האור אוהש ,השדחה תואיצמה תא תיניינעו הלוקש הרוצב גיצמ םהמ דחא 

לש םתלחנ התייהש וזמ תוחפ החוטבו תוחפ תיביטקלוק איה וז תואיצמ .הילא לגתסהל 

.תושדח תוסיפת ץומיא בגא התא דדומתהל םינכומ םהש תואיצמ וז ךא ,רבעב םינייאורמה 

,םייוניש םתוא לכש ךכב ןומט (טרפה תולגתסה ךא הליהקה רבשמ)הזה סקודרפה לש ודוס 

,םינויד ךותמ םהילע וטילחה םמצע־םהש םייוניש םה ,םויכ םתא םידדומתמ םיקינצוביקהש 

תא ףשוח ןיידע ץוביקה לש ותונתשה יפוא .תפתושמ הטלחהו םמצע ןיבל םניב םיקבאמ 

.ץוביק ןיידע אוה ץוביקהש הדבועה 
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