
 םיסותימו תוירוטירטו םיטבש לע :םוחתה תוברתב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה :14 טסופ
 םיימדקא

-ןיב םילדבה םימייק םאה .תימדקאה הארוהה לש םימיוסמ םייזכרמ םיטביהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה ונרכה 13 טסופב
 ?םירחא םיטביהב ?הדימל לש םיטביהב ?תימדקאה הארוהה לש םיפסונ םיטביהב םיירנילפיצסיד

 הימדקאב תוירנילפיצסיד תוקלחמ לע קימעמ יגולופורתנא-יגולויצוס רקחמ וכרע Becher and Trowler (1989) םירקוחה גוז
 יתכרע וללה םיאצממה סיסב לע .םילדבנ תוירוטירטו םיטבש םיגציימכ םירידגמ םהש ,םייתוהמ םייתוברת םילדבה ןהיניב והיזו
 םע הימדקאב הדימלו הארוהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה אשונב רפס )ךשמהב ואר( דרופנטס ׳בינואב ןותבש תנש ךלהמב
 הטיסרבינואב הארוהה םודיקל זכרמה שאר זא התייהש ׳ץיבוקנירמ לשימ ׳רד יתתימע םע ףותישב ,םוחתב םיליבומ םיבתוכ
 ..(Hativa & Marincovich, 1995) ל״נה

 םיחוקלה ,וז המישר לש םיארוקה להק תא ןיינעל םייושעכ יל םיארנש הז אשונב רקחמ יאצממ גיצא םיאבה םיטסופהמ םידחאב
  .א״ת ׳בינואב יתכרעש םירקחממו ןורחאה רפסה יקרפמ

 לע םיוסמ ירנילפיצסיד םוחת לש תוברתה לש ףותישה תא המיגדמה ילש תישיא תוסנתה ןאכ ראתא ,םירקחמ יאצממ גיצאש ינפל
 .תונוש תוצראב וליפא ,םינוש םיימדקא תודסומב םוחתה ותוא לש תודחא תוקלחמ ידי

 תוקלוח םינוש םיימדקא תודסומב הנילפיצסיד התוא לש תוקלחמ ךיא :ישיאה ינויסינמ רואית
 הנילפיצסידה תוברת לש םיטביה ןהיניב

 תישיא הדובע לש תויוליעפ ביבא לת ׳בינוא לש הימונורטסאו הקיזיפל רפסה תיבב יתלהינ 1994-1989 תוימדקאה םינשה שמחב
 לוהינ ידכ ךות .םינשה ןתואב )הז רחא הזב( רפסה תיב ישאר תשולש תנמזהב ,תאז .םתארוה רופיש םשל םיצרמ המכ םע
 .וזה הקלחמה תוברת לש םינוש םיטביה ריכהל יתדמל ,םיטנדוטסו םיצרמ םע תובורמ תוישיא תויצקארטניא

 ןיבמ רכינ קלחש איה )הקיטמתמה םוחת תא םג תנייפאמש( הקיזיפל םלועב תוקלחמה לכב הארוהה תוברתל תידוחיי הנוכת
 לע םיססובמ ,םיאבה םיסרוקב הדימלל םדק תשירדכ םישמשמו ראותל תונושארה םייתנשב םינתינה ןושאר ראותל סיסבה יסרוק
 יא .)הטמל רויא וארו 2 ו 1 תיסאלק הקיזיפב םיסרוקה ,המגודל( םינשב תואמ ינפל רבכ חתופו הלגתהש )יטמתמ וא( ילקיזיפ עדי
 ,ללכ ךרדב ומכ יכ םא( הקיזיפה לש והשלכ ףנעב תידוחיי תוחמתה םהב הצרמהמ שרוד וניא ולא םיסרוק לש ןכותה תעידי ,ךכל
 םינכתב בטיה יקב הקלחמה לש לגס שיא לכו ,)ומצע סרוקב גצומה הז רשאמ סרוקה יאשונב עדי רתוי הברה הצרמהמ שרוד
 יפל הקלחמה לש לגסה ישנא תא ףילחהל ןתינ ,וז תואיצמ סיסב לע .םתוא דמלל לגוסמו ,ךכל רבעמו ולא םיסרוק לש םיילקיזיפה
 תודיחיה/םימוחתה תיברמב לגסה ישנא ןיב םייקתהל הלוכי הניא הז גוסמ תימינפ הפולחת .וללה סיסבה יסרוקב הארוהב רות
  .םהב דמלל ידכ תיפיצפס תוחמתה םישרודש עדיו םינכת םיללוכ סיסבה יסרוק םג ולא םימוחתבש םושמ ,םירחאה תוימדקאה

 הארוה תונש עברא-שולש רתויה לכל רחאל ופלחוה א״ת ׳בינואב הקיזיפב סיסבה יסרוקב םיצרמה ,עבק ךרדבש יתיליג הנהו
  .םיטנדוטסה ירקס יפל הארוהב ונייטצהש םיצרמ וליפא תופיכתב ופלחוה םג ךכ .ןכ ינפל וליפא וא ,סרוקה ותואב

 תא דמלל דמול הצרמה הנושארה הנשב״ :אבה רבסהה תא יל וגיצה םה הז רחא הזבו זאד רפסה תיב ישאר תא הז ןיינעב יתלאשת
 המרל העיגמ ותארוה תישילשה הנשב .תרפתשמ ותארוה היינשה הנשב .הבוט קיפסמ אל ןיידע ותארוה ןכלו סרוקה
 ירחא יכ״ התייה הבושתהו ?תילמיטפואה הארוהל עיגהשכל ותארוה תא םיקיספמ םתא עודמ זא :רוקחל יתכשמה .״תילמיטפואה
 ולש יעוצקמה תוחמתהה םוחתב וניאש רמוחה ותוא תארוהמ םמעתשהל ליחתמ הצרמה סרוקה ותואב הארוה לש םינש 3
 .״...ותארוה תוכיא תדרוי הז םעו ,תדרוי בטיה דמללו ץמאתהל ולש היצביטומהו

 םע הדובע לש הרטמ התואל דרופנטס ׳בינואב הקיזיפל הקלחמב ןותבשב יתיליב )1995-1994( ןכמ רחאלש תימדקאה הנשה תא
 לע םידחא תונייטצה יסרפ לביקש Douglas Osheroff ׳פורפ( זאד הקלחמה שאר תנמזהב ,תאז .םתארוה םודיק לע לגסה ישנא
 הרומ םגו ןייטצמ ןעדמ תויהל רשפאש דיעמש המ ,לבונ סרפ ול קנעוה ןכמ רחאל הנששו ןושאר ראות יסרוקב ותארוה
 דועו ,םינש שולש לכב םייסיסבה םיסרוקב םיצרמה תפולחת לש העפות התוא תא קוידב וז הקלחמב יתיליג ,יתעתפהל .)...ןייטצמ
 ...היינשה ...,הנושארה הנשב( א״ת ׳בינואב יתלביקש הז תא ןיטולחל ףפח בורשוא ׳פורפמ יתלביקש רבסהה ,יתעתפהל רתוי
  .)...תיעיברהו ...תישילשה



 ירקס לע תוירחאה תא םג ללכש דיקפת( הארוהה םודיקל זכרמה שארכ רבכ יתשמיששכ ,)2010 ב ךרעב( ןכמ רחאל םינש
 ילא התנפ איה הייונימ רחאל רצק ןמז .רוטקרה תינגסכ שמשל ׳ץבוק-קינלאירפ הניד ׳פורפ תיאקיזיפה התנמתה ,)הארוהה
 ...הארוה תונש שולש רחאל סיסבה יסרוקב םיצרמה תפלחה יבגל הלש הקלחמב תשרשומה הנומא הרובע קודבל השקבב

 סרוק ותואב דמלמ הצרמ ותוא רשאכ ,םינוש םיצרמ המכ לש הארוהה ירקסב םיגורידה תא קודבל יתשרדנ וז הקידב עצבל ידכ
 תרבחמ( ןלפק הרש ׳רד י״ע הבר תוליעיב להונש אלפנ םינותנ סיסב יתושרל דמע ,ילזמל .תודחא תובקוע םינש ךשמב רזוח ןפואב
–1999 םינשה 12 ב( תופיצרב ועצובש הארוה ירקס 24 לש תואצותה לכ תא ןמז ותואב ללכ הז םינותנ רגאמ .)הווקא טיירב

 .וללה םינשה לכב םינולאשה יטירפב יוניש לכ לח אל רשאכ ,)הנשב םירטסמס ינשב , 2010

 המכ ךשמב סרוק ותוא רזוח ןפואב דמלמ םהמ דחא לכשכ הקיזיפל םיצרמ 9 לש הארוהה ירקסב םיגורידה תא גיצמ ןלהלש רויאה
 תא .םיטנדוטסה יניעב הארוהה ביטל תודע שמשמו ,הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש לע דיעמ הובג גוריד .תובקוע םינש
 .תובקוע )םינש( םימעפ 4 תאז לכב םהב ודמילש ךכ אוצמל יתחלצהש םייסיסב םיסרוקב םיצרמה ןיבמ יתרחב ו-א םיצרמה
 הצרמהו ,םימעפ 7 - ז הצרמה :תורזוח םימעפ 4-מ רתוי ודמיל םהמ םיינש ןכלו הקיזיפל םימדקתמ םיסרוקב ודמיל ט-ז םיצרמה
 ןוצר תועיבש( 1 מ םלוס לע אוה הז רקסב גורידה .יקפואה ריצה לע םיניוצמ םיסרוקה לש םיבקועה םירפסמה !!!םימעפ 12 - ט
  .יכנאה ריצה לע גצומו )ההובג( 7 דעו )הכומנ

  ?תונקסמה המ זא
 הארוהל תונושארה םינשה 3 ךשמב יבקע ןפואב הלוע םגוריד :״םינשה שולש תרעשה״ תא םימייקמ ׳ח-ו ׳ג םיצרמה ינש קר       -

 .תיעיברה הנשב דרויו ,סרוקב
 רפתשהל םיכישממ םה לבא תונושארה םינשה שולשב םגורידב הפיצר היילע לש יאנתה תא םימייקמ ,ו ,ה :םיצרמ ינש דוע       -

 .תיעיברה הנשב םג םתארוהב
 לש תוירשפאה תויצניבמוקה לכב םיגהנתמ םה ןכמ רחאלו ,היינשל הנושארה הנשהמ םגורידב םידרוי אקווד םיצרמה תשמח ראש       -

 .םיבקוע םיסרוקב גורידב הדיריו היילע

 .סותימ הווהמ ,רמולכ ,תיחדנ איה ןכלו היוגשכ ןאכ החכוה ״םינשה שולש תרעשה״ :םוכיסל

 הארוה יבגל םיוסמ סותימ ךיא הארמ אוה .תמיוסמ הנילפיצסידב םוחתה תוברת לש םיוסמ טנמלא םיגדמ הזה טסופה :תונקסמ
 יאדוול בורק .תונוש תוצראב הקיזיפל תוקלחמ יתשב ימדקא לגס ישנא ידי לע תובר םינש ךשמב םשוימו ףתושמו ץמואמ
 תוקלחמב םג ילואו םלועבו ץראב תורחא הקיזיפל תוקלחמב םג )םויכ םג ילואו( הפוקת התואב לבוקמ היה הזה סותימהש
 .הקיטמתמל

 אנא :)םהילא תונפל ולכותו ולא תוקלחמב םיתימע םכל שיש וא( הקיטמתמו הקיזיפל תוקלחמב וז המישר ירבחל הזב הנופ ינא
 .הזה סותימה יבגל ,םכל שי םא ישיאה םכנויסינ לע ונל ובתכ
 לע וא םכלש םוחתה תוברתב םידחוימ םיטביה לע ונל רפסל םילוכי םתא םאה - תורחא תוקלחמב לגס ישנאל םג הזב הנופ ינא
 ?םילבוקמ םיסותימ

 ,הארוההמו םיצרמהמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבשב :תונושה תונילפיצסידה תוברתב םיפסונ םילדבה גיצא םיאבה םיטסופב
 הארוהה יכרד/תויגטרטסא/תויוגהנתהבו ,הדימלה לש םיפסונ םיטביהב ,םהלש םיסרוקב הדימלב ישוקה תא םתשיפתב ,םהינויצב
 םיצרמה לש
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