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:םירטוש לש המילא תוגהנתה - חוקיפב הכ רימא םחנמ 

ןוגראו םיבצמ םישנא 
.םידומע 372.1988 .םינפ ןוחטבל דרשמה תאצוה 

"".םירטוש תומילא לע תעדל תיצרש המ לכ" תויהל לוכי היה הז רפסל יפולחה םשה 

state of the art^ תא ,הצממהו תידוסיה וכרדב ,הז רפסב םכסמ רימא םחנמ יכ קפס ןיא 

,םיינכדע םירקחמל תויוסחייתה לש עפש רפסב שי .הרטשמהו תומילאה םוחת לכ לש 

ארוקה ךכ ידכ ךותשכ ,םירטושה תומילא לע ףיקמ סרוקל ךרע־תווש ותאירק ,השעמלו 

.ירשפא טביה לכמ הרטשמה תדובע לע דמול 

ינשהו ,םירטושה תומילא לש העפותל םירבסהב קסוע ןושארה :םיקלח ינש רפסל 
.םירטושה תומילא לע תידסומהו תיתרבחה הבוגתל סחייתמ 

ןפואב תרקחנ איהו םלועה לכב הדירטמ היעב הווהמ הרטשמה דצמ המילא תוגהנתה 

ןוידה לכמ .העפותל סחייתמה יפרגוילביבה רמוחה לש המוצעה תומכה םג ןאכמו ,ץרמנ 

וידיבש ,יתרבח חוקיפ לש יטסילופונומ־יתכלממ ןוגרא ,דניה הרטשמה יכ הלוע ונינפלש 

ןכש םיוסמ סקודרפ ןבומכ ךכב שי .ויניע־תואר יפ־לע תומילא טוקנל תלוכיהו תוכמסה 

.הרבחב תומילאה תמרב התחפה אוה הז ןוגרא לש וידעימ דחא 

תומלש תודיחיו םירטוש שי יכ הדבועה תא םילעמ ברעמב תורטשמה לע םירקחמ 

תקדצומ הניא תאז תומילא תחא־אלו ,םיהובג םלצא תומילאה ירועישש תונושה תורטשמב 

םיבר םירקוח ירבדלו רימא ירבדל .חרזאה תויוכז לש הטוב הרפהו קוח תרפה הווהמו 

שי .םירטושה ברקב תחתפתמש (תוברת־ תת וא) תוברתמ הבר הדימב עבונ רבדה ,םירחא 

רתוי ההובג תוליעיב תואצות תגשהל יעצמאכו ךרד־רוציקכ תספתנ תומילאהש 

תסחייתמ הרטשמה ידי־לע חוכב שומישל תודגנתההש רורב .יקוחה ךילהה ןובשח־לע 

תומילאב הזכ שומיש .יקוח־יתלבו יחרכה־יתלב ,רתוימ וניה הזכ שומיש םהבש םיבצמל 

.םיטרפכ וירבחלו ולוכ ןוגראל םילא יומיד רצויש אוה 

םיימינפה חוקיפה ינונגנמ לש םתשלוח לע ןבומכ דיעמ תומילא לש המויק םצע 

ךרוצו תוליעי ןיב המלידב אולכ ומצע תא אצומ רוביצה וליאו ,הרטשמה לש םיינוציחהו 

לעפת וזש ידכ הרטשמה תוליעפ לש יברמ ןוסירו חוקיפ ןיבל האוגה העישפב םוחלל 

.תומלוה תויטרקורויבו תויקוח תורדגה יפ־לע 

םיחופת" לש םהישעמ לאכ תומילאל תוסחייתה ידי־לע היעבה תא רותפל ןויסינה 

םיטוסל היעבה תא תמצמצמש השיג יהוז .ללכ קפסמ וניא "םיטוש םיבשע" וא "םיבוקר 

ידקומ לע עיבציש ,ינוגראו יתכרעמ ןפואב אשונב ןודל שי יכ הנבה תמייק םויכ .םירופס 

לש היומידמ דרפנ־יתלב קלחל תומילאה תא םיכפוהש םייתכרעמהו םיינוגראה השלוחה 
.הרטשמה 

,תיסחי הכומנ הניה םירטוש ברקב תומילאה תוחיכש השעמל יכ ותעיבקב קדוצ רימא 

יומידהש אלא ,בורל תיקוחו תקדצומ תומילא איה יזא תובורק םיתיעל תשחרתמ איהשכו 

ןיב ןיחבהל םג בושח ,רימא ירבדל .םייתרגשה אלו ,םיגירחה םיעוריאה ידי־לע עבקנ 

לככ .הרבח לכל הנכס הווהמש תנגרואמו החיכש תומילא ןיבל החיכש־יתלב תומילא 

המ .הרבח לכב תמייק איהש יפכ ,הרטשמ לכב שי תומילא לש תמיוסמ תומכ ,הארנה 

םירטוש לש ןמז ךרואל תומילאה ירועישב תודונת רחא בוקעל אוה תושעל ונילעש 
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םירפס תרוקיב ןמשיפ ןועדג 718 

לש םמויק בקע רצונ אל םילאה יומידה יכ רורב םוחתב םיקסועה לכל .תונוש תודיחיו 

תחא .ההובג תומילא תמר םירציימ םירופס םירטושש ינפמ אלא ,םיבר םימילא םירטוש 

םירחאה םירטושה ידי־לע םיכרעומ וללה םירטושהמ םיברש איה תכרעמה לש תויעבה 

סופדה תא ןבומכ תקזחמ וז הדבועו ,תילמרופ־אלה תכרעמה לש הדודיעב םיכוזו םיליעיכ 

.םילאה 

.םיטרפ לש תיפיצפס תומילא לש רצות הניה הרטשמה תומילאש ךכ לע עיבצמ רימא 

,רמולכ ,רשקהל סחייתהל שי םילאה רטושה לש ותוגהנתה תא ןיבהל תנמ־לע ,וירבדל 

.םירטושה לש הדובעה יאנתל 

עבונש בצמ וניה ץחל .יזכרמ גשומ וניה ץחלה ,הדובע יאנת גשומה תרגסמב 

יאנת עקר לע .הכומנ תימצע הכרעהמו ךומנ יתרבח בציממ ,יתרבח רודיבמ ,םינוכיסמ 

תיווזה איה הנושארה תיווזה .תונוש תויווזמ רטושב ןנובתמ רפסה ,הלא הדובע 
,אסיג דחמ ,תומילאל היציזופסידרפה :תושיג יתשל תוסחייתה שי הבש ,תיגולוכיספה 

םישנאה עודמ הלאשל תסחייתמ הנושארה השיגה .אסיג ךדיאמ ,דיקפתל תורבחהו 

ךותו דיקפתל ותנכה תעב דמול סייגתמהש המל תסחייתמ היינשהו ,הרטשמל םיסייגתמ 

.ותדובע ידכ 

לע עיבצמ רימא ,(ליעל הנושארה השיגה) תיתוישיאה־תיגולוכיספה המרב ןדש קלחב 

המכב םינייפואמ םינוש תועוצקמב םיקסועש םישנא יכ תסרוג תחאה :תודחא תוחנה 

הובג לאיצנטופ שי יכ תסרוג תרחא החנה :םהיתועוצקמל תוינייפואה תויתוישיא תונוכת 

תניחבמ םירטושה ןיב תונוש שי יכ תעבוק תפסונ החנה :תיתרטשמה הדובעב תומילא לש 

תא תוהזל רתויב בושח ,רימא תעדל .תודיחי ןתוא ךותב וליפא ,תומילאב שומישה 

תסייגמ הרטשמה יכ םיעבוקש םירקחמ שי .םייבצמה םימילאה תמועל םיינורכה םימילאה 

רבד ,תומיוסמ תונוכת ילעב םישנא לע תרמושו תננסמ ךא ,המ־תדימב תנווגמ הייסולכוא 

.תומילאבו חוכב שמתשהל םיטונש םישנא לש ןוגראב םזוכיר ידיל רבד לש ופוסב איבמש 

הנווכה ןאכ .תורבחה רומאכ אוה תומילאה תעפות לש התנבהל בושחש רחא ביכרמ 

תוחפל יכ קפס ןיא .תויעוצקמ תויונמוימ תשיכרו הדימל ,ןוגראל הסינכ לש ךילהת ותואל 

לש םתובישח תא לטבל אל הטונ רימא .הז ךילהתב תשכרנ המילאה תוגהנתההמ קלח 

תפקשמ לעופב םירטושה תוגהנתה ,ותעדל .םתעפשה תא ליבגמ אוה ךא ,תוישיאה ינתשמ 

,הרטשמה לש תילמרופ־אלה תרגסמה ךותב ךרעומש המו דמלנש המ תא הבר הדימב 

.המילא תוגהנתה יבגל תערכמ תובישח שי םירטושה תוברתל ,רמולכ 

טביהב ןנובתמ אוה םש ,םייניבה־תמר לא ונתוא ךילומ רבחמה ורקימה תביטקפסרפמ 

םהמ אלא ,הזכ וניא ימו םילאה רטושה אוה ימ הלאשה תא דוע םילאוש ןיא ןאכ .יבצמה 

השיגב .וזכ הבוגת וררועי אלש םיבצמה םהמו תומילאב ביגי רטושה םהבש םיבצמה 

,הז שגפמב .חרזאהו רטושה ןיב שגפמה אלא ,טרפה הניא חותינה־תדיחי ,תיבצמה 
.רטושה לש ותוישיאמ תוחפ אל תובושח עגמב ומיע אב רטושהש רוביצה .לש ויתונוכת 

,םירטושה תומילא לש "לזרבה־קוח" תא עבוקה ,Chavigny תא טטצמ רימא הז רשקהב 

תועונתב ,ילולימ ןפואב רטושה תוכמס לע רערעמש ימ יפלכ הבוגת ,דניה תומילא ויפלש 

םילהק םע םישגפממ האיציו הסינכ ראתמ רימא ךשמהב .המודכו תיביטקא תודגנתהב ,ףוג 

תויביסנטניאה תגרדו ןוכיסה תמר תניחבמ ההובג תונושב םינייטצמ הלא םישגפמ .םינוש 

.שגפמה לש 

לש םידיקפתבו הנבמב הליחת דקמתמ ןוידה .תיגולויצוסה המרל םירבוע וגא ןאכמ 
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תינוגראה תרגסמה תא רקוס רימא הז רשקהב .הרטשמ הנוכמה ילמרופה ןוגראה 

ןוגכ ,וינייפאמ תא ןכו ולש תויצקנופה תא ,ויתורטמו ןוגראה הנבמ תא ,תילמרופה 

רישי רשק שי הלא לכלש איה החנהה .םירטושה לש הדובעה יאנתו הימונוטואה יביכרמ 

.םיתיעל תיתבוגת תומילא איה םא םג ,המילאה תוגהנתהה תייעבל 

םירטושה תוברתב ודקמתהב ןוכנ השוע רימא ,םינוגרא לע יגולויצוס ןויד לכב ומכ 

תיתרגשה תוליעפבו חטשה תמרב רקיעב .דניה ןתובישחש ,תילמרופ־אלה תוברתבו 

יקב וניאש ארוקל ןתונ אוה :םיבושח־רתויה םיקרפה דחא והז קפס אלל .תימוימויה 

םיצחלהו הרטשמה תדובע יבגל רתוי הקומע הנבות הרטשמה םוחתב םייקה רקחמב 

תנבהל םרות הז קרפ ,ןכ־ומכ ;םימיוסמ םיבצמב תומילא תובוגת םידדועמה םייתכרעמה 

תושיג תריקסל רבוע רימא ךשמהב .תכרעמה ךותב םיישיא־ןיבה םיסחיה לש םייפוא 

ץוענ הרטשמב תומילאה תייעב לש השרוש יכ תוסרוגה ,רתוי תובחר תויגולויצוס 
םיכומנ םניה םירטוש לש תומילאה ירועיש יכ רבתסמ ,לשמל .הדובעה תביבסב םימרוגב 

.ךפיהלו ,תומילא ןהב ןיאש רוטיש תוביבסב 

הביטקפסרפמ םירטושה תומילאל סחייתהל ןויסינ השענ ובש יטרואיתה קרפה אקווד 

המ תמועל ,אשונב ונלש הנבותל דואמ טעמ קר ףיסומ תויגולונימירקה תוירואיתה לש 

םירטוש לש תומילא ריבסהל ןויסינה .תיגולויצוסהו תיגולוכיספה המרב רבכ ןודינש 

.ילאיווירט תצקו ץלואמ הארנ תויגולונימירק תוירואית תועצמאב 

תומילא לע תידסומהו תיתרבחה הבוגתב קסוע רפסה לש רתוי רצקהו ןורחאה וקלח 

לש הצממ הגצה לש ךרדב רחוב אלא ,אשונה תא תצמתל הסנמ וניא רבחמה .םירטוש, 

תלועפ לע חוקיפה תלאש אלא וניא תיתרבחה הבוגתה אשונ .רתוי בחרה יתרבחה רשקהה 

איה ימ יפלכו תיארחא הרטשמה המל - תוירחא לש תולאש הלעמ וז היגוס .הרטשמה 

תכפהנש ,םירמושה תוירחא לש הקיתעה היגוסל הרושקש הלאש השעמל יהוז .תיארחא 

,הפיכא לש םיעצמא לע לופונומה תלעב תינרדומה הנידמה לש התיילע םע הפירח הלאשל 

לע עיבצמ רימא .היחרזאל תקפסמ איהש םיתורישה דחא איה הרטשמהשו ,השינעו הייפכ 

לע ןגהל דעונש חוכ לש ומויק ןיבל יטרקומד יתרבח רדס םויקב ךרוצה ןיב תוינשה 

הלועש השק היעב וניה םויא הווהמ הניאש הרטשמ ןיבל הליעי הרטשמ ןיב ןוזיאה .ןוטלשה 

הרטשמה תדובע לש לודג קלח .יוכידל קוח תפיכא ןיב קדה לובגה והמ לע ןוידה ןמ 

הלעמ רבדה .רוטינלו חוקיפל תנתינ וזכ תוליעפ דציכ איה הלאשהו ,תעד־לוקיש בייחמ 

והשלכ בוליש אמש וא ינוציח ,ימינפ היהי חוקיפהש יואר םאהו ,חקפמ ימ ןוגכ תויעב םג 
.םהיניב 

עוציבהו תוינידמה תמרב תונורתפ לש הצממ ךא הרצק הריקס שי רפסה לש ופוסב 

.םירטושה תומילא תא תיחפהל ודעונש 

אוה .הרטשמה םוחתב דימלתו רקוח לכל תובישח לעב רפס והז יכ רמול שי ,םוכיסל 

לש הנבה םג ונל רשפאמש ,בחר ינוגרא רשקהב םירטושה לש םתומילא תייגוס תא גיצמ 

תויוסחייתהב עפושמ ,ינכדע רפס והז .וב תולעופה תושפנה לש הנבה םגו ומצע ןוגראה 

שיא לש םהיפדמ לע בושח רזע־רפס קפס אלל הווהי אוהו ,םוקמ־יארמו תויפרגוילביב 

.דחאכ קוחה שיא לשו הימדקאה 

ןמשיפ ןועדג 
הפיח תטיסרבינוא 
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