
357 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

רבעשל םייתד לש םיגולונומ רשע העברא :לואשל עדוישו בל ןועמש 
.םידומע 238 .ח"גשת .רואל האצוה לוגרח :ביבא־לת 

ןיא ךא ,תירוביצ תובישח לעב אוהו תינומהה תרושקתב טלוב "הבושתב הרזחה" אשונ 

ןושלב וא) תדה תשיטנ ,ךופהה אשונל רשאב .שממ לש ירקחמ־יגולויצוס ןויע ןיידע וילע 

לע רבדל אלש ,תרושקת ישנא לש תוניינעתה וליפא ןיא ,("הלאשב הרזח" תוטוידה 

לש תוררועתהה ףרח םויכ םג תטלוב תדה תשיטנ ,לארשיב תיחרזמה הבכשב .םיגולויצוס 

תוילע העפותל שי ,הז תמועל ,םייזנכשאה םיימואלה־פייתדהו םידרחה יגוחב .ס"ש 

."תוגורסה תופיכה" יריעצ ,םיימואלה־םייתדה יגוחב קסוע ונינפלש רפסה .םידח תודרומו 

תונש ףוס דעו הנידמה םוק ירחא .תדה לש הבר השיטנ םברקב הלח טדנמה תפוקתב 

תונשמ .םיידרחה םיגוחה לא - ךופה ןוויכב וענ םיבר .ךילהתה טעמכ קספ םיעבשה 

םייטילאה ךוניחה תודסומ לש םהירגובמ עברכב תעכ רבודמ .העפותה השדחתה םינומשה 

ךוניחה ילהנמ לצא .תווצמ םייקל םיקסופש ,תוינוכיתה תובישיה ,םיימואלה־מייתדה לש 

יפלכ םיניגפמ םהידימלתש הכישמה רסוח בקע רבשמ לש השוחת תעכ תררוש יתדה 

תודסומ לא .הכלהו ארמג ידומיל ,םיעיצמ םהש םייסיסבה םייתרוסמה דומילה ינכות 

רשאמ תוחפ ןורחאה רושעב םיכשמנ םה ,רדסהה־תובישי ,תוינוכיתה תובישיה לש ךשמהה 

תוניכמ ןוגכ םירחא ךשמה ילולסמ םע השק תורחתב תעכ תויוצמ רדסהה־תובישי .רבעב 

תוניינעתהה םוחתל ץוחמ ןיידע תאצמנ וזה הסיסתה לכ .ליגר יאבצ תוריש ףאו תויאבצ 

בושחהו קימעמה רפסה .עוצקמב םיליבומה לש טרפבו ,םיילארשיה םיגולויצוסה בור לש 

.ואלמל הרבח ינעדמל יואר היהש ללח אלממ הזה 

ןייאר אוה .ןושארה ורפס הזו ,םלועב עסונה ופי בשות ןמואכ ומצע תא גיצמ רבחמה 

תדה תא ושטנ ,תוימואל־תויתד תוחפשמב והומכ ולדגש םישנ עבראו םירבג הרשע 

,תונפלואב ,תוינוכית תובישיב)יטילא יתד ךוניח ולביקש יפ־לע־ףא םינוליחל וכפהנו 

ינב"ב םיכירדמכ רבעב ושמיש םבור .(רדסה־תובישיבו תוהובג תובישיב םג םקלחו 

לש דקומה תודוקנ .םהמ דחא לכ רבעש ךילהתה תא ראתל םתוא בבודמ רבחמה ."אביקע 

םיבלשה ,םמצע םע םהיטבל ,םינייאורמה ורבעש החפשמה יסחיב תוכופהתה :ןה תוחישה 

,םיינוליחו םייתד םירבח םע םיסחיה ,תרוסמ יטרפ לש השיטנבו םויקב ורבעש 
לש תולאש ,תוינוליחה תונמואהו תוברתה םע תורכיהה ,תונריתמה םע תודדומתהה 

אוה הביתכה גוס .דועו דועו תיתרבח תודידב לש תולאש ,תויגולואית תולאש ,םזינימפ 

שי .תופלאמה םהיתויואטבתהב אלמ רפסהו ,םידרפנ םינייאורמ לש life histories ןיעכ 

וניא רבחמה .רפסה אשונל רז וניאש ארוקל םג םישדח םניהש םירבד לש הפישח ןאכ 

םג רפסב ןיא - רתוי בושח ךא ;טרופמ אובמ םידקמ וניא םגו זכירש רמוחה תא םכסמ 

וז .הבוט היפרגונתאב ומכ תויטנתוא וב תררוש .ןהשלכ תוינולבש וא תוילנב תועיבק 

תודהיה לש טרפבו ,ילארשיה הווהה לש עטקל סחיב הנבות תנתונה תירוקמ הדועת 

,םהידלילו םייתד םירוהל רוזעל" ,תישונא איה ותביתכב רבחמה תרטמ .תילארשיה 

הז לבקלו ,רתוי בוט הז םע הז רשקתל ,רתוי בוט הז תא הז ןיבהל ,םייתד תויהל וקיספהש 
."תודידב תוחפבו תונלבס רתיב הז תא 

ןוימדה דצב .רפסה ירוביג לש םידרפנה םהירופיס םוכיסל םיווק המכ ןלהל 

שי .םהיניב דואמ הנוש תדה תשיטנ ךילהת ,םינייאורמה ןיבש יללכה יתוברתה־יתרבחה 
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םירפס תרוקיב ןשד המלש 358 

.ךופה ןפואב ומצע האורש ימ שיו ;טעמכ ללפתה אל א התיכב רבכש ומצע לע דיעמש ימ 

:ךכ יתד םדאכ ןורחאה ומוי תא ראתמ םהמ דחא 

,החנמ םירהצב ,תירחש רקובב יתללפתה ,יתד תויהל אל יתטלחהש םויב 

ילש םירוהה תיבל יתעסנ ...הפיכה תא יתדרוה תיברע תליפת ירחאו 

וחקל םה "...הזה רופיסה םע יתרמג ...ילש ןיליפתה הנה" ,םהל יתרמאו 

ילש םיחאה תשולש לש ןיליפתה םירומשש הפיא ,ןוראב ומשו ןיליפתה תא 

.םייתד תויהל םה םג וקיספהש 

;תדה תשיטנ עקר לע םינש ךרואל םירוהה םע רבשמו חתמ לש םיסחי ראתמש ימ שי 

וקיזחה םתודלימ רבכש םירקחנה ןיבמ שי .ידדה דובכו תיסחי חוגינ רשק ראתמש ימ שיו 

םהייחל םירשעה תונשב הקומע תוניצרב םמצע םע וקבאנ דועש שיו ,תולילקב תדב 

תווצמה לכ לש השיטנל םתוא ךילוה הביזעה ךילהתש שי .תיתד תומלשל עיגהל תנמ־לע 

םויב םוצ ןוגכ) תדחוימ תוילמס ילעב םישעמ לע דיפקהל םיכישממה שיו ,תוינחלופה 

.תורשכ תרימש לש הדימ תמייק םידחא יתבב .(ריזח רשב תליכאמ תוענמיהו םירופיכה 

ידמ רתוי ורעתי הלאש ששחב םירסייתמו םהידלי םע תסנכ־תיבל םיכלוה ףאש שי 

םהירבח ברקב םינוליחכ בר ןמז ויחש םירקחנה ןיבמ שי .תינוליח רעונ תוברתב 

שיו ;בבחל ופיסוהש הרבחהמ קתניהל אל םג ךא תווצמ רומשל אל ןוצר ךותמ ,םייתדה 

תושגר ךותמ םא ,םתרבח בועית ךותמ םא ,רבעה ןמ םירבח םע ירמגל רשק וקתינש הלאכ 

םימוד םירקחנה רשאכ םג :רתוי קומע רושימבו .תרוקיבמ ששח ךותמ םאו תוחונ־יא 

לע םירבועש םישנא שי .העדותב םילדבה םהיניב םימייק ,תרוסמה תא םיצרופה םישעמב 

תימצע תועדוממ וררחתשה אלש םמצע לע םידיעמה םירחאו ,יתרגשו יעבט ןפואב הכלהה 
:תיתד 

ינאשכ .תבשב הירגיס קילדמ ינאש רכוז ינא ,תבשב הירגיס ןשעמ ינאשכ 

.בלחב רשב לכוא ינאש עדוי ינא ,תנמש בטורב קייטס לכוא 

םייחל םירבועה שי דחא דצמ .השיטנה ךילהתב םינפ־בר דיקפת ל"הצב תורישל 

תרימשב רתוי םיינדפקכ םמצע תא םיראתמה שי ,רחא דצמ ךא ;תורישה תעב םיינוליח 

זא וניש אל םישנאו השקונ תרגסמ וויה םיכרפמ םייאבצ םיסרוק .אבצב אקווד תווצמ 

היהש חוודמ םירקחנה דחא .הדיחיב "יתדה" לש דיקפת םהילע הליטה תרגסמה .םגהונמ 

םידקפמהש ששח ךא ,תדה תא שוטנלו הפיכה תא דירוהל הצרו תרייסב לולסמב ךינח 

הדרח בורב .ךכ לע ותוא ולישכיו לולסמה יישק בקע הריבשמ עבונה השעמכ תאז ושרפי 

תינפתה ןיאש וענכשל ידכ םייתדה ויטבל תא ול ריבסהל הסינו ינוליחה ודקפמל הנפ אוה 

(.וניינעמ אשונה ןיאש ורמואב ןויד ןובנה דקפמה ענמ ולזמל) .תיאבצ היעבל הרושק ולש 

תופתושמו םיחווידב תורזוחש ,תדה תביזע לש ךילהתה תרגסמב תומגמ המכ תומייק 

םיברמ םירקחנה :יגולואיתה םוחתב איה תחא המגמ .רבעשל־םייתדהמ םיברל הארנכ 

ףא שי ;םהל יטנוולר וניא לאהשו דוסיה־תונומאל רשקב םייטסונגא םהש םמצע לע דיעהל 

תמועל .(יתרוסמ ידוהי ןפואב אל ,יטסיאד ןבומב) םייתד םינימאמכ םמצע תא םיגיצמש 

הייטנה איה םינייאורמל תרחא תפתושמ המגמ .תוטעמ תויטסיאיתאה תורהצהה ,הז 

הצקל םיבורק ויה םה םרוקמב .לאמשהו זכרמה ןוויכל םירקחנה לש השדחה תיטילופה 

יכינחב וקבד ובש יתדה ןווגה לש ןפ םלצא ,רתיה וז תוינמי .תיטילופה תשקה לש ינמיה 
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359 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

.תויטילופ תודמעב יוניש המיע הררג תויתדה תא םישנאה תשיטנ .תימואלה־תויתדה 

ףא־לע ,םישנאה ולכי תיטרואית .תפלאמ תויטילופו תויתד תודמע לש וזה תודימצה 

ןמיס ונינפלש רמוחב ןיאש הדבועה .תינמי תיטילופ הדמעב קובדל ךישמהל ,תדה תשיטנ 

אלו ,תויתד תודמע ןכא ןרקיעב ןה םיימואלה־םייתדה לש תוינמיה תודמעהש תזמור ךכל 

סוסיההו קופיאה איה םינייאורמל תישילש תפתושמ המגמ .תונחבומ תויטילופ תודמע 

םיסחי חותיפ ינפמ המיסח םהב עבט יתדה־יכוניחה םעקרש םישח םה .םינימה ןיב םיסחיב 

.ירוקמה םבוציע תעפשה ךות לועפל םיכישממש שיו ,ךכ לע ורבגתהש שי .םיררחושמ 

הקיסומ ,הווהה לש ילקיסומה יתונמואה ןונגסה םע חונב דימת םישח םניא םג םישנאה 

רחא ףתושמ ןפב ךורכ רבעשל םייתדה בצמ לש הזה דוחייה .ררחושמ דוקירו םייזעול רמזו 

ןה ושרפ םהמש םייתדה ןמ ןה םינוש ,םידחוימ םישח םישנאה .תודידבה - םבצמ לש 

תא שיו ,םיינוליח שי ,םייתד שי" :םהמ דחא אטבתהש יפכ ,יתד רבע םירסחה םינוליחמ 

הקיעמו השק תודידב לש םיבצמ םיראתמ םינייאורמה לכ טעמכ ".הז תא ורבעש הלא 
.תוינוליחל םהלש לולסמב 

תיטסילאודיווידניא הריתח אוה ,םינייאורמה לכל הארנכ ףתושמה ,רתויב בושחה ןפה 

תוחוכ ידי־לע םהייח לש ןוגראה תא םיחוד םישנאה ."ימצע שומימ" םינכמ םהש המ רבעל 

.דבלב םה־סהיתושוחת יפ־לע םהייח תא טוונל םיצור םה .םהל רבעמש תוברתו הרבח 

תוליעפ ובהא םישנאה .יסיפה יוטיבה םוחתב דחוימב זועב תולגתמ הלאה תושוחתה 

,בתכומ־אל שובל שובלל וצר ,תונבו םינב ןיב תויורכיהל וכשמנ ,םילויטו תיביטרופס 

ןוצרה .ורקיע אל הארנכ ךא הזה בכרהה לש קלח ןה תונתוואתו תוינימ .תויווח תווחל 

.ול ופשחנ םינייאורמהש יטילאה ךוניחה לש תונוכתמ דחוימב ןוזינ יסיפ ימצע יוטיבל 

תוינרדומה ללגב ןה תיתרוסמה תידוהיה תויתדה ללגב ןה ,בר ינדמל שגדה שי הז ךוניחב 

וז תינתלכש תוידדצ־דח .(סינכמו יתרקוי עוצקמ תארקל הלכשה הריקומה) תינרמוחה 

בוציעמ טלמיהל וניה םהל ףתושמה ףחדהש םישנא ונינפל .םיבר ידי־לע תלבסנ הניא 

.םהל ינוציח ימויק 

:ירמגל םהמ םירסח וא ,םינייאורמה ירואיתב תוחפ םיטלובה םימרוגה םיפרטצמ ךכל 

,עדמו תד ןיב תושגנתהה תייעב ,תורוד המכ ינפל תדה תשיטנ ידיל איבהש יסלק אשונ 

הגהנהה לש תוירסומה תלאש ,רחא יסלק אשונ .ונינפלש רמוחב עיפומ וניא טעמכ 

ללגב יתבזע" ,אטבתה םהמ דחא .םינייאורמה תא דואמ דירטמ וניא אוה ףא ,תיתדה 

םתוניינעתהו םתוברועמ טועימ לע ילוא דיעמ רבדה ."רדסב אל םייתדהש ללגב אל ,ימצע 

תוירסומ־יא לע םינועיט לש ירוביצה ץקועהש ,םידרחב םיימואל־םייתד םיריעצ לש 

תלאשל דחוימבו ,יגולואיתה אשונל םג .םהיפלכ רקיעב הנפומ (ילוכו סויגמ תוטמתשה) 

.ונינפלש רמוחב הלודג תוחכונ ןיא ,האושה לומ לא יהולאה קדצה 

תוברתל םיינייפוא םישנא םה תדה תא םיבזועהש איה רפסהמ הלועה תיללכה הנומתה 

המ םע םיכלוה" ־ םייטסיסיקרנ תצק ילואו םילבכב םילחובה ,תינרדומ־טסופ 
:ךכ וליפא אטבתהש םהמ ימ שי ."םישיגרמש 

ינא יכ ...םויה יתד רתוי ינא .תאזה תוברתל ...תדו הבהא ןומה יל שי 

.םיהולאל בורק רתוי הברה שיגרמ ינא ...וב ןימאמ ינאש המ תא השוע 

דוקל איה םג הפופכ ,הליגר תינוליח ןיבו וזכ ןיב ,תינרדומ־טסופ תימויק הדמע ךא 

תא םיאור םה ובש ןפואה .םמוקמו םנמז ידי־לע םימחותמה הלשמ םיכרעלו הלשמ יתוברת 
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.תיתכלהה תדה יבזוע תנבהל יתועמשמ - םתעדל ,םיררחושמו םייאמצע םישנא - םמצע 

לודג" יכ הנימאמהו יהולאה וצה ןורקע טלוש הבש ,תרוסמ ירמגל תרתוסה הדמע ןבומכ וז 

."השועו הווצמ וניאש יממ השועו הווצמ 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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