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 ינפוס הלוחב לופיט תקספה לע הטלחה תלבקב החפשמ יבורק דמעמ

 

 לופיטה תלאשב קסוע הכלהו האופרב םינוידה לולכמב רתויב םישיגרה םיאשונה דחא

 םיאנתב רתומ םאה הלאשב תובושת תורשעב םיקסוע םיקסופה ילודג .ינפוס הלוחב יאופרה

 םירוסי לבוסה ,ינפוס הלוח לש וייח תא טעמ ךיראיש לופיט ,שדחל אל וא ,קיספהל םימיוסמ

 .םשנומו םדרומ ףא םימעפו ,םישק

 :תודוקנ רפסמ םידקנ הילא עיגהל ידכב .וז היגוסב תיפיצפס הלאש ררבל הצרנ ןלהל

 םימיוסמ םיאנתב היפלש ,םיקסופב רתוי תלבוקמה הדמעה תא חיננ ןוידה סיסבב

 יוכיס ןיאו הרכהב וניאש הלוחב ,לשמל .לפוטמב םייח ךיראמ לופיט עצבל אלש רשפאתי

 לבס ול ומרגיש םילופיטמ ענמיהל ןיינועמו םישק םירוסימ לבוסה הלוחב וא ,הרכהל רוזחיש

 וא ,םדה ץחל לע הרימשל הפורת לש יוריע שדחל אלש ןוגכ ,השעת לאו בש לש ךרדב ,ףסונ

  .המודכו הזילאיד תנוכמל ורוביח תא וא ,האייחה וב עצבל

 תוענמיה קר אלא ,החיצר תבשחנ הניא ולא תולועפמ תוענמיהש ,אוה ךכל םעטה

 םיקסופה תעד ,הלא םירקמבו ."ךער םד לע דומעת אל" תוצמב ונבייחתה הב תושפנ תלצהמ

 ןאכ שי אלא ,בורקב תומי יאדובו ,ונתיאל רוזחיש יוכיס ןיאש ינפמ ,ותלצהב הווצמ ןיאש איה

 רוזחל לוכי וניאו הרכהב וניאשכ ןכש לכו ,םישק םירוסיבו לבסב וייח לש תיתוכאלמ הכראה

  .ללכ הרכהל

 קסופמ הכלה קספ תלבקל תונפל תטלחומ הבוח תאזכש הלאש לכב יכ ,רבדה רורב

 הלאשה תרמוח לשבו ,בצמל בצממ הנתשמ הערכההו םיבר םייתכלהה םיטרפהש ינפמ ,קהבומ

 .תוומו םייחב שממ תקסועה

 ,לופיט תקספה רשפאמ הכלהה יפ לעש יאופר בצמ רמולכ ,ולא םיאנתב םג ,םנמא

 הדימב .ומצע הלוחה לש ונוצרב יולת רבדה ןיידע ,הכלה קסופ יפמ רתיהל הערכה תלבק רחאלו

 לעו יאופרה תווצה לע הרומג הבוח ,תולאשל הנימא הרוצב ביגהל לוכיו הרכהב אצמנ הלוחהש

 ןיינועמ אוה םישקה וירוסייו יאופרה ובצמ תורמל םאו ,ונוצרל ויפ תא לואשל וב םילפטמה

 .םאולמב הלא םילופיט עצבלו ול עומשל הבוח ,תצקמב ולו וייח תא ךיראהל ידכב לופיטב

 :)אצ ןמיס א קלח המלש תחנמ( ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה בתכש אלא ,דבלב וז אלו

 םשכד םירבוס שי ,ססוג הלוחב לופיט לש וז הלאשב םיטבלתמ םיבר"

 םילעב וניא אוה יכ הז לע הלוחה תא חירכהל םיבייח ךכ העש ייח רובע תבש םיללחמש

 םירוסיו םיבאכמ לבוס הלוחה םאש רבתסמ ךא ,תחא עגר לע ףא רתוול ומצע לע

 ול ןתיל םיבייח המישנל ןצמחו לכואש ינבשוח ,דואמ קזח שפנ לבס וליפא וא םילודג

 תא שרוד הלוחה םא הלוחל לבס תומרוגה תופורתמ ענמהל רתומ לבא ,ונוצר דגנ םג
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 העש הפיש ול ריבסהל דואמ יוצר ותעד הפרטנ אלו םימש ארי הלוחה םא םלוא .הז

 "תוכז" הזש 'א 'כ ףד הטוס 'גב וניצמדכו ,אבה םלועה ייח לכמ ז"הועב הבושתב תחא

 ."דימ תומל רשאמ םינש 'ז לובסל

 ,הזה םלועה ייח ויפלש ףסונ לוקיש םג ןאכ שי תושפנ תלצה תלאש דבלמש ,רמוא יוה

 בצמ לכב הלוחל יאדכו ,םירפכמ םירוסיו ,שודק ךרע ילעב םה ,םירוסי לש בצמב וליפא

   .וייח תא וכיראיש

 וב לפטלמ םיענמנו ול םיעמשנ ןיאש הלוחה הארי רשאכ הזכ בצמב יכ תעדל שי ןכו(

 .)וציק תא ברקתש הרתי תושגרתהל ול םורגל לולע רבדה ,ותשקב יפ לע

 ,יאופרה לופיטה תא קיספהל תינורקע רתומ היהי ובש בצמב םג יכ םידמל ונא ,ןכ םא

 לופיטה תקספה תא שרוד אוה םא .ךכל רישכ אוה םא ,הלוחה לש וידיב הנותנ ךכ לע הטלחהה

 לופיטה תקספהל דגנתמ אוהשכש ןכש לכו ,לופיטב םיכישממ תאז שרוד וניא םאו ,ול םיעמוש

  1.ךרד םושב וקיספהל רוסא

 לגוסמ היה דועשכ( ןכל םדוק ונוצר תא עיבה אלו ,ביגהל לגוסמ ונניא הלוחה ובש בצמב

 .םיאפורה תערכה לע םג ססבתת התערכהש םכח תלאשב ,הכלהה יפ לע לועפל שי יזא ,)ביגהל

 הרכה יאנתבו ,ףוגב תוינויח תוכרעמ רפסמ לש תטלחומ הסירק לש םימיוסמ םיאנתב

 .השעת לאו בש לש ךרדב לופיט תקספה םיאפורל רשאל ברה לכוי ,םימיוסמ

 יבורק םנשיש הרקמב הכלהה יפ לע גוהנל שי דציכ :ונתלאשל םיעיגמ ונא ןאכמו

 וניאו הרכהב וניא תעכו ,וב וגהניש ץפח אוה דציכ ונוצר תא עיבה אלש ,לפוטמה לש החפשמ

 תא םיריבעמ ונא הז בצמב םאה .)רתיהל הכלה קסופ תארוה הלבקתהו( ונוצר תא אטבל לוכי

 לש לקשמה ותואב םתעדל םיסחייתמו ,ותחפשמ יבורק לא הטלחהה תלבקל תוכמסה

  2?וז הלאשב דחוימ דמעמ םהל ןיאש וא ,ומצע הלוחה לש ונוצר תעבהל תוסחייתהה

 ,ויבורק היפלש החנהמ קרו ךא תעבונ דחוימ דמעמ החפשמה יבורקל קינעהל הביסה

 םאה ,התוא עיבהל לגוסמ היה וליא ותעד התיה המ ןוכנ לא רעשל ועדי ,בטיה ותוא םיריכמה

 תורמלו הרצק הפוקתל ףא וייח ךשמה תא ףידעמ היהש וא ,רתוי לובסל אלש הצור היה

 לבקל החפשמ יבורק לש תוכמסב הריכמ הכלהה ןיא תאז דבלמ .היהיש םעט לכמ ,םירוסיה

 .)ופוג לע םילעב בשחנ וניא ומצע הלוחה וליפא( םבורק לש וייח לע תוטלחה

 
 ןמיס םשו ,א ,דע ןמיס ב קלח טפשמ ןשוח השמ תורגא לשמל ןייע ,םיקסופב תחוור וז החנה 1
 ,ולא םימסד האופר ול ונתיש הצור םא ונממ לואשלו ,הלוחהל הז עידוהל ךירצ..." :בתכ א ,הע
 ןיא ,ןירוסיב תויחל הצור הלוחה ןיא םאו ,ול תתל ןיכירצ ,התיממ רתוי הצור ןירוסי ייחב םאש
 ."ולא האופר ימס ול ןתיל
 ,רחא וא החפשמ בורק ,בר ,והשלכ םרוג הנממ אוה הבש הרהצה קינעה הלוחהש הרקמב 2
 .)המוקמב אלו קסופמ רתיה תלבק רחאל ,בושו( ךכל עמשיהל שי ,ומוקמב הטלחהה תא לבקל
 .אשונב ותעד הלוחה הליג אל ובש הרקמב תקסוע ונתלאש
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 לש ונוצרל רשאב החפשמה יבורק לש םתכרעה לע ךומסל ןתינש החנהה םצע םג ךא

 תכרעה ןיבל םדאה לש ונוצר ןיב יתועמשמ רעפ וארה םירקחמ .הילאמ תנבומ הניא הלוחה

 הכרעהה תא דימת וקינעי החפשמה יבורק ןכא םאה לוקשל שי ,ףסונב .ונוצרל רשאב ויבורק

 ריסהל ןוצרה ומכ םיישיא םילוקיש וברעי אלו ,הלוחה לש ונוצרל רשאב םהלש תקיודמה

 .ותשוריב תוכזל ןוצרה וליפא וא ,תומל הטונה הלוחב לופיטה לש השקה הסמעמה תא םמצעמ

 .החפשמה ךותב תועד יקוליח לש הרקמב היהת ,ידמל היוצמו ,רתוי תכבוסמ הלאש

 לש הרקמב .םידגנתמ קלחו ,לופיטה תקספהב םיכמות החפשמה יבורקמ קלח ובש בצמ ןכתי

 םיתיעל ךא .הכלה קסופ יפמ הטלחה תלבקל תונפל היהי ריבס ,הקולח םתעדש םיחא ינש

 דמעמ החפשמה ינבל שיש החנהב ,םאה .וינב ןיבל ,לפוטמה לש ותשא ןיב תקולחמ םייקתת

  ?הינב לש וא ,השאה לש התעד תא ףידענ ,הטלחהה תלבקב דחוימ

 וניצמ אל ,םינשה םע וחתפתהש תויתא תומרונלו קוחל דוגינב ,הכלהה תורפסב

 ,א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה וניבר יפ תא ונלאש ,ךכיפל .אשונל תשרופמ תוסחייתה

 :ויפמ ונעמש רשא הזו ,וחתפל תעה לכ תוחנומ הלא ןיעמ תולאשש

 תא םירחאמ רתוי בוט ךירעהל םתלוכימ עבונ החפשמ יבורקל שיש דיחיה דמעמה

 תרגסמב םהלש לבסה לשמל ךכ .םירחא םימעטמ ידוחיי דמעמ לכ םהל ןיא .הלוחה לש ונוצר

 .הלוחה לש ולרוג לע ללכ עיפשמ וניא םבורקב לופיטה

 יכ רעשל שי .החפשמה יבורק לש םתעד תא עומשל טלחהב שיש חינהל ריבס ,ןורקיעכ

 הלוחה םא םלצא ררבל שיש ,ןבומ .הזכ בצמב הלוחה לש ונוצר היה המ רעשל ועדי םה ןכא

  .הלא םיבצמב גוהנל דציכ ותעד תא הליגו אשונל רבעב סחייתה

 המ אוה לוקשל םישרומ םה ותואש ידיחיה לוקישהש ,החפשמה ינבל ריהבהל שי

 תולאשב םיפסונ םילוקיש םוש ןובשחב תחקל אלש םררועלו ,הלוחה לש ונוצר היה םתעדל

  .הלאכ תורומח

 ובצמ תא בטיה דמליש קהבומ הכלה קסופ ינפב ועיפוי החפשמה ינבש אוה רתויב בוטה

 ןיבהל הסניו החפשמה ינב לש םתעד תא עמשי ןכו ,םיאפורה תכרעה יפ לע ,הלוחה לש יאופרה

 .םתועמשמו םכרע תא

 לש ותעד תא ףידעהל שיש רבדה רבתסמ ,החפשמה ינב ברקב תועד יקוליח שישכ

 םג ךכ .םידליה לש םתעד ינפ לע ותשא לש התעד תא ףידעהל ,לשמל ךכ .הלוחל רתויב בורקה

 רתוי בוט ןיבהו ותלחמ תפוקת ךשמב וב לפיטש הז היה םהמ דחאו ,םידליה ןיב תקולחמ שישכ

 .הזכ בצמב וצפח היה המ רתוי ןוכנ ךירעהל םילכה וידיב שיש ךכ ,יללכה ונוצר תא םירחאמ

 תלטומ ברה לעו ,תוביסנה יפ לע תונתשהל היושע הערכההו ,קהבומ ללכ רבדב ןיא ,תאז םע

 ,רומאכ ךא – הנוכנה הערכהל עיגהל ידכב םילוקישה לולכמ תא לוקשלו בטיה ררבל תוירחאה

 .לקשמ שי החפשמה ינב לש םתעדל

 


