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 דחש־ןב הניר

 — ריבחתה תאדוה
 תרחא השיגל העצה

 רטסה־תיבב ריבחתה תאדוהב תולבוקמה םיברדה תרוקיב .1

 יכרד .ריבחתה own אוה רפסה־תיבב תירבעה ןושלה תארוהב רתויב םיחמומה םימוחתה דחא

 ,הירמש לע תזנקוש ריבחתה תאדוה .םינש תורשע הז ונתשה אל טעמב ץראב הז םוחתב הארוהה
 יגשיה לש םידה קד רפסה־תיבב עמשיהל ולחה הנורחאל .יתרוסמה יריבחתה חותינה ןמ הרס אלו

 .ריבחתה רקחמב תינרדומה תונשלבה

 םיבר םירומ לש םנייעמ שארב תודמוע ןניא היכרדו ריבחתה תארוה תורטמ יכ הארנ ,םלואו

 לש יתרוסמה תועמבו) תויקודקדה תורוצהו םיאגהה םוחתל אקווד םתעד םינתונה ,ןושלל

 קוסיע םהיניעב אוהש ,ריבחת אלא דמלל םינכוס םמאש םידומ שי .(דוקינה תדות — דפסה־תיב
 שאר לקהל יתתוכב ןיא .רתוי הברה ךבוסמ םוחת םיאור םה ״דוקימב וליאו ,״לק׳׳ו ״ימינה״

 רסוחל בלהיתמושת תא דדועל אלא .קשלה ימוחתמ רחא וא הז םוחת לש ותובכרומב וא ותובישחב
 ,ריבחתה תאדוהב ונתוא וחמש תורטמ עדמלו ,תולבוקמה ריבחתה תאדוה יכרדבש תוליעיה
 םירממסבו רפסה־תיבב תירבעה ןושלה עוצקמ תארוה לש םיצוליאה תרגסמב ןשממל רשפאשו
 .םירומל

 חותינ״ל ולוככ ובור שדקומ םירומל םירממסבו רפסה־תיבב ריבחתה דומילל בצקומה ןמזה

 ידכש ,אוה ןוכנ םנמא .אל ותו םסש תביקנ אלא וניאש ,טפשמה יקלח יוהיזל ,רמולכ ,״םיטפשמ

 המ לש רבד המא איה םג ריבחתב יסיסב חונימ תיינקהו .םיוסמ עדי שורד טפשמה יקלח תא תוהזל

 אלא ומא ,בר למעב םידימלתל הנקומה יסיסב חוממ ותואש ,איה תירקיעה יתנעט ,םלואו .ךכב

 תיוות ןתמו ,םהימדוגל םידדוב םיטפשמ קודיפ .הרטמ השענ תלבוקמה הארוהה ךרדבש ,יעצמא
 תא אלו ,םיטרפ אלא האור וניא דימלתהו ,המצעל איהשכ הדיחי לכ םיפשוח הזכש ״םרוג״ לכל

 .התוללכב הטישה

 םיבכרומ םיטפשמ ־חתנל־׳ םיעדוי רבכ םהש דחאל — ךרדה ףוסב ונידימלת תא קודבל הסננ
 — (טפשמה בוס לש קכנה םשה תא בוקנל םיעדוי ,בוש)בכרומל רבוחמ ןיב םיניחבמו םהיגוסל

 ,תירבעב חפנה טפשמה יקלח רדס והמ ?תירבעב םיחוורה םיטפשמה ימגד םהמ םיעדוי םה םאה

 יקלח רדס תא תוגשל ךל שיש שפוחה תדימ יהמ ? הז רדסב םייוניש לש תוירקיעה תויצקנופה ןהמו
 תועמשמ תעבהל תויפוליח תויריבחת תוינבת לא םיעדוימ סה םאה ?תירבעה הפשב טפשמה
 ריבחתה ירומ בורש .יל הארנ? תרחאב וליאבו תחא הפולחב שמתשהל לבוקמ תוביסנ וליאב ?הנותנ
 םיכורע םעא p לעו .וז ךרדב ריבחתה תועפותב ןנובתהל ורשכוה אל םהידימלתש ,תודוהל וצלאיי

 ןושל ־םתב םיחיכשה םיטפשמה יסופיט םהמ ןוגכ ,תודחא תולאש .הז גוסמ תולאש לע תונעל ללכ
 ,התיכב ןוידל ללכ תולוע ןניאש יאדוול בורק .רחא וא הז ינושל רדשב וא םיוסמ בלשמב וא םיוסמ

 .תיביטקלס הרוצב ולו ,ריבחתה ירועישב ןהב קוסעל טלחהב רשפא יכ ףא
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 םוחתב הארוה יכרדל הלבקה תועצמאב הלאכש תולאשל תעדה תניתנ יא תא שיחמהל רשפא

 וא לעופה תא דמלמה ,ויהיש לככ תונשוימ ויתוטיש ויהיו ,הרומ לכ .תויקודקדה תורוצהו םיאגהה

 לע ,ונלש תירבעב םישמשמה לעופה יניינב לע עדי וידימלתל תונקהל ןיינועמ ,םצעה־סש תא

 הז גשומ דימלתל תונקהל ,רמולכ ,המודכו םיצופנה םשה ילקשמ לע ,ןהיתורוצל תוירקיעה תורזגה

 ולא־יא לטונ .תאז תושעל םוקמבש ,הרומ ונל ראתנ הבה .ותפשבש תורוצה רטנווניא לע רחא וא

 ,םייאגהה םהיביכרמ תא וידימלת םע חתנמ ,ןושלבש תורוצה לולכמ ךותמ םידדוב תומש וא םילעפ

 תועונתו םירוציע לש םתוהמ לע דימלתה תא דמלל תעדה לע הלעי אל ,תורחא םילמב .ךכב קפתסמו
 ןושלב תוחוורה תורוצה תרכהל ילככ שומיש םהב תושעל אלו ,ןושלבש םיאגהה תכרעמ לעו

 םישוע ןיאו ,יעצמאב םיקפתסמ ריבחתה םוחתב .םלואו .ןתוגהנתה תא הביתכמה תויקוחה תנבהלו

 .וננושלבש תויריבחתה תוינבתה רטנווניא תרכהל ילכ ותוא

 רפסה־תיבב ריבחתה תארוה תורטמ .2

 תלוכי תא ללכשמ ריבחתה דומילש ונייצי םיבר ,ריבחתה תארוה תרטמ יהמ .םירומ לאשת םא

 רפסה־תיבב ריבחתה תארוהב תולבוקמה םיכרדה לש תידוסי הקידב ,םלואו .דימלתה לש העבהה

 תא םג ילואו ,םירחא ענכשל ידכ םימלשמ ונאש םייתפש סמ ןיעמ אוה תאזה הרטמה ןויצש ,הלעת

 ןיבו דימלתה לש יריבחתה עדיה ןיב םאתמ חרכהב ץא .ריבחתה תארוהבש לוכיבכ תלעותב ,ונמצע
 ,העבהה לולכשל יעצמא לוכ םדוק ריבחתה דומילב האורש ימ םג .ולש רובידה וא הביתכה תלוכי

 דעי תגשהל הכילומ הניא רפסה־תיבב ריבחת הב דמול דימלתהש הליבסה ךרדהש ,תודוהל ץלאיי

 םע .העבהמ ירמגל קתונמ קוסיע םה םיטפשמ יקלחל תויוות ןתמו תיריבחת היגולונימרט דומיל .הז

 םיטפשמ רוביחב דימלתה תא ליעפי ,רמולכ ,רתוי יביטקא ריבחתה דומיל היהיש לככש הארנ ,תאז

 ־םיינושלה םילדבהה חותינב ,םירחאב םימיוסמ םייריבחת םימגד תרמהב ,תומיוסמ תוינתה יפל

 תופולחה לש תויצקנופה רואיתב ,הנותנ תועמשמ תועיבמה תויריבחת תופולח ןיב םיינונגסה

 .העבהה לולכשל והשמ םורתל ידכ יאדו וב היהי הזכש יביטקא דומיל — תונושה

 :רפסה־תיב תרגסמב ריבחתה תארוה לש ,יתעדל ,תוירקיעה תורטמה ולאו

 הבו .(טפשמה לש תינבמה תועמשמה תדימל)םיטפשמ חונעפל תיסיסבה תויקוחה תיינקה .א

 םיטפשמ לש םיחוור םיסופיט לע עדי תיינקה .ב :ריבחתב םוחתב םיחנומו דוסי יגשומ תיינקה תעב

 .םינוש םיגוסמ םיינושל םירדש לש ינונגס חותינל ילכ תיינקה .ג :תירבעב

 םג ,יתעדל ,תינרמוי הניא הלאה םידעיה תגשהל איבי רפסה־תיבב ריבחתה דומילש הייפיצה

 םישגדהה תא תונשל אוה הרומהמ שרדנש המ .רפסה־תיבב ןושלה ירועיש לש תמצמוצמה תרגסמב

 םיקלח יוהיז ךרוצל (״םינוכתמ״ דימלתל תנתונה)תיביטפירקסרפ ךרדב דומילמ — הארוהה ךרדב
 אל חתונמה טפשמה .תירואית ךרדב תירבעה לש ״תיריבחתה הפמה״ דומילל ,םמש תביקנו טפשמב

 לע תעדה ןתניתו ,ונממ םינוש וא ול םימודה םיטפשמ תוצובק עקר לע ןחביי אלא .ודודיבב ראשיי

 ןפואב לפוטי אל דיחיה טפשמה .תויריבחתה תויצאירווה תא םידילומה ןונגסהו תועמשמה יכרוצ
 ינייפוא טפשמ אוה םאה — הללכה תריציל יעצמא שמשי אלא ,ומצעל תילכת היהי אלו ,יתונמדזה

 ךרדב טפשמה עבוה עודמ ?תוניחב וליאמ ?תירבעב ןפוד אצוי אוה םאה ?תומחב וליאמ ?תירבעל

 קלח לכ לש ומש תביקנ ךרוצל ושמשי אל טפשמה יקלח לש םיינוציחה רכיהה ינמיס ?אקווד וז

 םיינבמ םינמיס וליא ךמס־לע .םיטפשמ הב םיחנעפמ ונאש ךרדה תמגדהל אלא ,אל ותו ולש קלחו

 ?המצע הלועפה יהמו הלועפה לבקמ והימ ,הלועפה השוע ,לשמל .והימ הפשה רבוד ןיבמ
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 207 תרחא השיגל העצה — ריבחתה תארוה

 עיצנו ,תועמשמ־ודה תא םירצויה .םייקודקדה םימרוגה תא חתננ ,יעמשמ־וד טפשמב לקתינשכ
 תרכהב תינתומ תועמשמ־ודה תביס תא ןיבהל תלוכיה ירהש ,תועמשמ־ודה תעינמל םיכרד

 תא .תיריבחתה תינבתה ללכ תא ראתל שי .םייעמשמ־דח םיטפשמ לש םייסיסבה םינייפאמה
 םינקמש לוכיבכ הברה תובישחהמ ץקועה לטינ וז ךרדב .היקלח ץבש רשקה תאו .הלש תוינתהה

 תודיחב םצמטצמ וניא ריבחתה דומילו .(רחא וא הז טפשמ קלחל םינתונ ונאש תיוותה)״םש״ל
 .ןתריתפל ״םיטנטפ״ ןתמו ,טפשמ יקלח יוהיז לש ״תוישלב״

 תורזגמה רואל הארוה יכרד תמגדה .ב

 תירבעב (רוקמה)לעופ;1ימש ישומיש 3.1

 םיססהמ םיבר .ריבחתל םירומל םיישק טעמ אל תמרוג םידחא םיטפשמ ימגדב לעופה־סש תרוצ

 :הלאה תוינבתל רקיעב יתנווכ .ול ארקיי םש המ ,רמולכ .טפשמב ומוקמ תא עובקל

 .הטיסרבינואב דומלל הצר יחא .1

 .חילצהל ונלוכי .2

 וא

 .הטיסרבינואב דומלל השק .3

 תרוצ תא: תואדל שי םא תוקולח תועדה ,עודיכ ,2־ו 1 סופיטמ םיטפשמ ימגדל רשאב
 המלשהכ וא ,התוא םידקמה דטנה לעופה תייוולב ,״בחרומ אושנ״ יורקש הממ קלחכ לעופה־סש

 .3 סופיטמ םגדל רשאב .אושנה דיקפת תא אלממ ודבל לעופהשכ ,לעופל (!ויאשומ ללב־־קדב)
 םיקלחה תא חתנל דציכו ,טושפ וא בברומ טפשמ וב תוארל םא .הלאשב םיטבחתמ עדת

 לכל םיכיישה םיקלחב וא ,אשונה תיקוספל םיכיישה םיקלחכ — לעופה־סש תרוצ תא םימילשמה
 וא הז ןיינעב חוכיו תרגסמב אלא התיכב ררועתמ וניא לעופה־םש לע ןוידה ללכ־־קדב .טפשמה

 ,אוה אילפמה .לופיטל בור יפ־לע םיכוז םניא לעופה־םשב שומישה לש םידחא םיטביה .רחא

 העפותה תא ןיבהל םינפתמ ןיא .תרחא וא וז העפותל תיוות תתל תוטיהל בורמ ,םיבר םירקמבש
 השענ יתמ ,םילאשנ םידימלתה תוקוחר םיתעל קר ,לעופה־םשל רשא .הלש תוינתהה תאו המצע

 ףושחת ןיינעה תקידב .יוטנ לעופב םוקמב לעופה־סשב שמתשנ יתסו ,וז הרוצב שומיש תירבעב
 לע עיבצת ףאו ,ןהיניב רושקל םיגהונ ןיא תלבוקמה הארוהה ךרדבש ,תויריבחת תוינבת ןיב רשק

 רתויו יתטיש רתוי השענ ריבחתב קוסיעה pו .יריבחתה הנבמה ןיבו תועמשמה ןיבש רשקה

 .ילנויצקתפ

 הינתהה .תירבעב לעופ־סשב שומישל תוינתהה יתש תא םימיגדמ ליעלד םיטפשמה תשולש
 טקייבואה ןיבו לעופה־םשב עלבומה אשונה ידי־לע ןמוסמה טקייבואה ןיב תוהז איה תחאה

 טפשמה אשונידי־לע ןמוסמה 2־ו ו םיטפשמב .טפשמה לש םידחאה ם7לחה דחא ידי־לע ןמוסמה
 וא בחרומ אושנ לש קלח אוה לעופה־סש םא איה תחאו)לעופה־םש לש אשונה ידי־לע ןמוסמל ההז

 :וז תיריבחת הינתה שיחמהל רשפא ךכו .(ליגר לעופ אוהש אושנל תיאשומ המלשה אוהש

 .הטיסרבינואב דמלת ותשאש ,היח יחא .4
 .הטיסרבינואב דמלנ ונחנאש ,הצר יחא .5
 .הטיסרבינואב דומלל הצר יחא < ״הטיסרבינואב דמלי (אוהש) יחאש ,הצר יחא״ .6
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 ןמוסמה ןיב תוהז ןיא יכ ,(לעופ םש אלו)יוטנ לעופ שי אשומה היקוספב 5־ו 4 םיטפשמב
 שי ,תאז תמועל .6 טפשמב .לפטה טפשמה אשונ ידי־לע ןמוסמה ןיבו ירקיעה טפשמה אשונ ידי־לע

 אושנו אשונ תוגזמתהש אופא םיאור ונא .לעופה־םש תרוצ וב העיפומ ןכלו .םינמוסמה ןיב תוהז

 ידי־לע ׳ךסחנ״ רזוח ינושל דוסי :ןושלב ןוכסיח ןיעמ לש ןיינע איה לעופה־סש לש תחא הרוצל

 .תינושל הרזחמ ענמיהל תינונגס הלובחת ףא יהוז .לעופה־סש תרוצב ״ותועלביה״

 :טפשמב רחא קלח לכ םג תויהל לוכי לעופה־םש אשונ ידי־לע ןמוסמהש ,ןייצל יואר

 .הטיסרבינואב דומלל יחא לע תצחול ימא .7

 :טפשמה לש קמועה הנבמ הח

 .הטיסרבינואב דמלי יחאש יחא לע תצחול ימא

 המגודבו .ףיקעה אשומה ידי־לע ןמוסמל ההז לעופה־םש אשונ ידי־לע ןמוסמה הז טפשמב

 :תאזה

 .הטיסרבינואב דומלל איה ונתפיאש .א

 .אשונה לש ןיינקה יוניכ יאוול ידי־לע ןמוסמל ההז לעופה־םש אשונ ידי־לע ןמוסמה

 .ידעצ תא החנמ הטיסרבינואב דומלל הפיאשה .9

 .אשומה לש יאוולה ידי־לע ןמוסמל ההז לעופה־סש אשונ ידי־לע ןמוסמה הז טפשמב

 שי ,לבוקמה ״יריבחתה חותינה״ תניחבמ וזמ וז תונוש ליעל ואבוהש תואמגודהש יפ־לע־ףא

 וא)יאוולכ שמשמ לעופה־םשש שי :6 טפשמבכ ,(אשומ תיקוספ) אשומכ שמשמ לעופה־סשש

 ,א טפשמבכ ,(אושנ תיקוספ) אושנכ שמשמ לעופה םשש שי :9 טפשמבכ ,(יא־חל תיקוספכ

 ידי־לע ןמוסמה ןיב תוהז :רומאכ ,תחא איה תיריבחתה הינתהה תאז תורמלו ,םירחא םידיקפתבו

 ,רעשל שי .טפשמה לש םירחאה םיקלחה דחא ידי־לע ןמוסמה ןיבו לעופה־םשב עלבומה אשונה

 רשקהו ,יתונמדזה ןפואבו דרפנב דחא לכ הז גוסמ םיטפשמ וחתוני תלבוקמה דומילה ךרדבש
 .תיתטיש הרוצב האריי אל םהיניב

 ןייצמ וניא (הלועפה השוע) אשונהשכ איה תירבעב לעופה־םשב שומישל היינשה הינתהה
 הז שומיש .תיטנמס הניחבמ יללכ וא ימתס אשונ ןיעמ — ללכב םדא־ינב אלא .םיוסמ והשימ

 :וילע רוזחת .3 טפשמב םגדומ

 .הטיסרבינואב דומלל השק

 תיקוספ לש דיקפת (תוירשפאה היתובחרהו) לעופה־סש תרוצ האלממ טפשמ לש הז םגדב
 :המגודל .יללכ אשונ לעופה־סש ןייצי וז ץעמ םידיקפת תקולחב קרש בושחל תועט לבא .אשונ

 .הלוספ הרטמ הניא םיקסעב חילצהל הרטמה. 10

 .היצלפניאה תא דירוהל איה הרטמה.1־1

 תא הוושהו) ללכב םדא־ינב ןייצמ לעופה־םש תרוצ לש אשונה 11־ו 10 םיטפשמה ינשב

 :(הלעמל טרופמה יפ־לע וב תלעופ ׳א הינתהש .המוד טפשמל 11 טפשמ

 .היצלפניאה תא דירוהל איה יתרטמ.12

 אשונה ןכלו ,לעופה־סש לש אשונה ןיבו אשונה לש יאוולה ידי־לע ןמוסמה ןיב תוהז שי ןאכ

 .קמועה הנבמב ״ינא״ אשונכ אלא ,יללכ אשונכ שרפתמ ומא הז טפשמב לעופה־סש לש
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 רבידה יקלח לש םהיתונוכת לע תולאש ןבומכ תררועמ תויריבחת תועפותב תאזכש תוננובתה ךרד

 םע קודבל שי .״םהב ץא״ש המ לעו ״םהב שי״ש המ לע ,תיריבחתה תינבתה תא םיביכרמה

 לעופ תרוצל האוושהב לעופה־סש תרוצ לש תויריבחתה־תויגולופדומה היתונוכת תא םידימלתה

 המודב)ףוגלו ןמא היצקידניא הב ץא המצעל איהשכ לעופה־םש תרוצש וחכוויי םידימלתה .יוטנ
 לעופה־םש ישומיש ןיבו וישומיש ןיב האוושה המיאתמ תונמדזהב ךורעל יוארש ,הלועפה םשל

 ץאש םוקמבש ,דפצ ןכל .(רחא דצמ יוטנה לעופה ישומישל הלועפה םש ישומיש ןיבו .דחא דצמ

 ןוכסיח לש תוביסמ וא (ליעלד ׳ב היעוה)יללכ אשונ לש תויטנמס תוביסמ םא ,ףוגה תא שרפל ךרוצ
 אשונב ךרוצ שיש םוקמבו ,לעופה־סש טפשמב עיפוי ,(ליעלד ׳א הינתה)הרזחמ תוענמיה וא ינושל

 .יוטנה לעופה תרוצ עיפות ,שרופמ

 םילימ םילעפ ןיבו ״בחרומ אושנ״ תינבתב םיפתתשמה דזע־ילעדפ ץב תינבמ הנחבא 3.ו .ד

 .ריבחתל םידדמה תא .רומאב .הדירטמ ליגר אושנ ןיבו ״בחרומ אושנ־ יורקש המ ןיב הנחבאה

 ינשל דפסה־תיבב הבוז (־׳דומלל יתיצר״ ןוגב) לעופ־סש ותמלשהש יוטנ לעופ לש תינבתה

 רפסה־תיבב םיגוהנה ריבחתה ידפס .אשומו אושנ ,אשונ וא ,בחרומ אושנו אשונ — ״םיחותינ״

 םירומה םג ןכו ,םיחנומה ינשב םיקיזחמ םה לבא .הנחבאל ינבמ ןוירטירק םבורב םינתונ םמא

 לעופ־סשל לעופ לש ורושיקל םיכרדה יתש ןיב תינבמה הנחבאה דשאכ םגש .אוה הומת .ריבחתל

 קדצומ םיניש םיחנומב שומישה .םינוש םיחנומ ינש טוקנל שקעתמ אוה זא םנ .הרומל תרווחמ הניא
 רפסה־תיבב הגוהנה ריבחתה דומילל השיגבש דחאמ ,םלואו .תותש תועפותב רבודמשכ

 העפותהו .הדמולמ םישנא תווצמכ םימיוסמ םיחתמב ושמתשי .דחוימ שגד תלבקמ היגולונימרטה

 .תלפרועמ ראשית םהירוחאמש

 תיריבחת תוגהנתה תפקשמ ליגר אושנ ץבו (ילעופ־וד אושנ וא)בחרומ אושנ ןיב הנחבאה

 לש םיינבמה םיגוסה יפ־לע ץשלבש םילעפה תא קלחל רשפא .םילעפ תוצובק יתש לש הנוש

 לכ ונייהד ,םיתש םיגוסמ תוינבמ תומלשה ולבקיש רשפאש ,םילעפ שי .םילבקמ םהש תומלשהה

 :ץשלבש תוירשפאה תומלשהה יגוס

 ;לעופ־סש תרוצב המלשה .א
 ;(שרופמ אשונ תלעב) תיקוספ תרוצב המלשה .ב
 .ינמש ףוריצ תרוצב המלשה .ג

 .תומלשהה יגוס לכ תא לבקמ אוה .״הצר״ לעופה .לשמל .אוה וז הצובק לע הנמנה דחא לעופ

 :המגודל

 .(ליעל 6 טפשמ) הטיסרבינואב דומלל הצר יחא

 ןיב תוהז םויק — ליעל הראותש הינתהב ,לעופ־סש תמלשה לבקמ ״הצר״ לעופה הז םפשפב

 — הז טפשמבו ,טפשמה לש רחא קלח ידי־לע ןמוסמה ןיבו לעופה־סש אשונ ידי־לע ןמוסמה

 .״ישאר״ה אשונה לש ןמוסמה ידי־לע

 .(ליעל 4 טפשמ) הטיסרבינואב דמלת ותשאש ,הצר יחא

 .שרופמ אשונ תלעב תיקוספ תרוצב המלשהה ןאכ

 .הגוע הצר יחא .13

 .ינמש ףוריצ תרוצב המלשהה

This content downloaded from 192.115.99.141 on Wed, 30 Dec 2015 13:22:45 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 רחשךב הניר 210

 אושנה דיקפת תא אלמל םילוכי םהש ינפמ ,רזע־ילעופכ .יתעדל ,םתוארל ןיא הלאכש םילעפ

 ליגר אושנכ אלא ,״בחרומ אושנ״ תינבתמ קלחכ םתוארל ןיא ןכ לע .לעופ־םש לע ״ןעשיהל״ ילב םג

 .תיאשומ המלשה לביקש

 ןיא הידעלבו ,לעופ־םש תרוצ (ןלהל הארו .רקיעב וא)קר המלשהכ םילבקמה םילעפ שי לבא
 טפשמ יקלח לש םינמוסמ ןיב תוהז לש הינתה שי לעופה־םש שומישב ,ןאכ םג)ןושלב םויק םהל

 המלשה אלא םילבקמ םניא ״ליאוה״ וא ״זעה״ וא ״לוכי״ םילעפה ,המגודל .(ליעל ראותמכ .םינוש

 :לעופ־ םש לש

 .חילצהל תלוכי .14

 :אל

 .חילצת ךתוחאש תלוכי

 :אלו

 .רבדה תא תלוכי

 אושנ תינבתב .םתוא םילשמה לעופה־םש תייוולב .םיפתתשמה רזע־ילעופ םה הלאכ םילעפ

 .בחרומ

 ,םידחא רזע־ילעופ שי םנמא .םילעפה בור יבגל הפי םילעפה יגוס ינש ןיב תאזה הנחבאה

 לש המלשה םג ולבקיש רשפא לבא ,לעופ־םש תרוצ לע ״םינעשנ״ םה ןושלב םהיתועפוה בורבש

 :לשמל .(שרופמ אשונ תלעב תיקוספ לש המלשה אל םלואו)ינמש ףוריצ

 .דובעל ליחתה ןד .15

 :םגו

 .הדובעב ליחתה ןד.16

 :אלו

 .דובעי ורבחש ליחתה ןד

 :המגוד דועו

 .דודמל יתקספה .17

 :םגו

 .תודידמה תא יתקספה.1«

 :אלו

 .דודמי יחאש יתקספה

 הלועפ־תומש אלא םה ץאש הלעמ ,וללה םילעפה תא םימילשמה ,םיינמשה םיפוריצה תקידב

 לש תומלשה םילבקמ םניא םינודינה רזעה־ילעופ .לעופ יפילחת עודיכ םהש .תונושה םהיתורוצל

 :לשמל .הלועפ םש וניאש ,ליגר םצע־סש

 .הבובה תא יתקספה

 .דליה תא יתכשמה

 ,״דחפ״ ,״הצר״ .״בהא״ קגכ .״םיליגר״ה םילעפה ץב תיריבחתה תוגהנתהב לדבה שיש ,ןאכמ

 ,לעופה־סש תועצמאב אלא םיבחרומ םניאש ,רזע־ילעופ ץבו ,איהש המלשה לכ ולבקיש רשפאש

 .הלועפה־םש — ופילחת תועצמאב םג םימיוסמ םירקמבו
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 חקינ .תועמשמ לש הנחבא םיתעל איה םיליגר םילעפ ןיבו רזע־ילעופ ןיבש תינבמה הנחבאה
 :״שקיב״ו ״רמא״ םילעפה ינש תא המגודל

 .חרב דליהש .הרמא יתב .19

 .התיבל וחלשיי םיצפחהש ,השקיב יתב .20

 ,רמולכ ,שרופמ אשונ תלעב תיקוספ לש המלשה םילבקמ ״שקיב״ו ״רמא״ םילעפהשכ

 ־ילעופב םתועמשממ הנוש םתועמשמ ,רזע־ילעופכ אלו םיליגר םילעפב םיגהנתמ הלא םילעפשכ

 עיבה״ תועמשמב שמשמ ״רמא״ לעופה ליעל 20־ו 19 םיטפשמב .לעופה־סש לע םינעשנה ,רזע

 ״שקיב״ לעופהו ,״םילמב
 רשפא םיליגר םילעפבש ןבומ .״השקבב ותלוז לא הנפ״ תועמשמב —

 :לשמל .תועמשמה התוא ילעב ויהי תאז־לכבו ,תורחא תוינבמ תומלשה םג ולבקיש

 .םיפירח םירבד הרמא יתב .21

 ,הגוע השקיב יתב .22

 — תרחא תועמשמ ולבקיש רשפא ,לעופה־םש ידי־לע םיבחרומ הלא םילעפ ינששכ לבא

 :״ןווכתהל״ ,״תוצרל״ לש תועמשמ

 .חורבל הרמא יתב .23

 .חורבל השקיב יתב .24

 ,״ןווכתה״ לש תועמשמב ״שקיב״ו ״רמא״ םילעפב שמתשהל םישקבמ ונא םא ,תורחא םילמב

 תועמשמב '״שקיב״ו ״רמא״ ,עמשמ .לעופה־םשל דומצב אלא םהב שמתשהל• םילוכי ונא ןיא

 תרחאה תועמשמב הלא םילעפב שמתשהל םישקבמ ונא םא לבא .רבד לכל רזע־ילעופ םה ״ןווכתה״

 ינמש ףוריצ תמלשה ,תיקוספ תמלשה — איהש המלשה לכ םהל ףרצל רשפא ,ליעל הניוצש

 לעופכ ןאכ שמשמ ״השקיב״ םאה — יעמשמ־וד אוה 24 ןוגכ טפשמ ןכלו) לעופ־םש תמלשהו

 תמלשה ,תויורשפאה תחא תא הז טפשמב לביקש לעופ ,״התלוזל השקבב התנפ״ תועמשמב .ליגר

 ,ישארה אשונה ידי־לע ןמוסמה ןיבו לעופה־סש אשונ ידי־לע ןמוסמה ץבש תוהזה ללגב .לעופ־םש

 המלשהה תפסותב ןאכ עיפומה ,״הנווכתה״ תועמשמב ,רזע־לעופ אוה ״השקיב״ לעופה ילוא וא

 .<?ול תירשפאה הדיחיה

 תינבתה דציכ דימלתל תוארהל הבוט תונמדזה אוה הז ףיעסב ונודינש םילעפב לופיטה

 ךרדב ודמליי תויריבחתה תוינכתהש יוארה ןמ .םיטפשמ חונעפל ונתוא הכילומ תיריבחתה

 .רקע חונימב שומיש ךרוצל קר אלו ,תילנויצקנופ

 •לעופ־סש + לעופ״ תינבתה לש היתויועמשמ 3.1.2

 תוינבת ןיב היצלרוק הארמ ןושל .יטנמסה טביהה אוה ריבחתה ירועישב וב לפטל שיש בושח טביה

 תאז תושעל רשפא .תיתטיש הרוצב ךכב קוסעל יוארה ןמו .תומיוסמ תויועמשמ ןיבו תויריבחת

 — אצומ תודוקנ יתשמ
 .תועמשמה לש אצומה תדוקנמו תיריבחתה תינבתה לש אצומה תדוקנמ

 .ןושלב תשמשמ איה (תויועמשמ וליאב)תועמשמ וזיאב קודבנ ,תמיוסמ תיריבחת תינבת דמלנשכ

 תרוצ :(ןלהל הארו)ןושלב העיבמ איה תויועמשמ וליא — בחרומ אושנ לש תינבת ,לשמל

 יסחי וליא — םירבוחמ םיטפשמ :(3.1 .ליעל) העיבמ איה תויועמשמ וליא — לעופה־סש

 — םיינמש םיטפשמ לש םינוש םימגד : (3.3 .ןלהל) ? תירבעב ועיביש רשפא םהירביא ןיב תועמשמ
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 ודמלי ריבחתה ירועישבש יוצר ,תאז םע ?םיעיבמ םה אושנהו אשונה ןיב תועמשמ יסחי וליא

 וליא קודבל ודמלי סה .רמולכ ,תועמשמה לש אצומה תדוקנמ םג תועפותב ןנובתהל םידימלתה

 תטקונ םיכרד וליא ,לשמל .תמיוסמ תועמשמ תעבה ךרוצל ונתושרל תודמוע תויריבחת תופולח
 ?תירבעב תוימתסה תעבהל םיכרדה ןהמ וא ?הלועפה וב תישענש ןפואה תא ראתל ידכ תירבעה

 .תינורכאיד וא תינורכניס טבמ תדוקנמ לופיטל תונתינ הז גוסמ תולאש

 וליאב — (אשומו אושנ תינבת וא בחרומ אושנ תינבת)״לעופ־סש + לעופ״ תינבתה ,ונניינעלו

 :םיירקיע תועמשמ ידיקפת השולש ןייצל רשפא ?תירבעב תשמשמ איה תויועמשמ

 ויתועד וא ויתושגר ירפכ אלא ,הדבועכ אל הלועפה ןויצ ,רמולכ ,לעופה לש תוילאדומה ןויצ .א

 :המגודל .רבודה לש

 .תכלל יתיוויק .25

 .תכלל יתיצר .26

 .תכלל יתדחפ .27

 אוהשכ ןהו רזע־לעופ אוה יוטנה לעופהשכ ןה וז תינבתב עיבהל רשפא תוילאדומה תאש ,ןיוצי

 .״הוויק״ ,״דחפ״ ,״בהא״ .״הצר״ ןוגכ ,יאמצע לעופ

 הלועפה םאה — ןמזה ףצר ינפ לע הלועפה תסירפ ןפוא ,רמולכ ,לעופה לש טביהה ןויצ .ב

 ןיידע וא המלשוה םאה ?תימעפ־דח וא\תילגרה הלועפ איה םאה ?תילאוטקנופ וא תכשמתמ
 I :המגודל ?תשחרתמ

 .תכלל יתלחתה .28

 .תכלל יתקספה .29

 .תכלל יתגהנ .30
 .תכלל יתדמע .31

 :המגודל .(ילאיברוודא דיקפת) הלועפה ןפוא ןויצ .ג

 .שבלתהל יתדפקה .32

 .תכלל יתישקתה .33

 .ןגנל יתבטיה .34
 .סוט ונהבגה .35

 תוינבתה תמגודכ תוינבת לש לבוקמה ״חותינ״ב ללכ־־קדב קפתסי ״יתרוסמ״ה ריבחתה הרומ

 השועה הרומ ,םלואו .״בחרומ אושנ׳׳כ תינבתה םש תביקנ ונייהד ,35 — 32 םיטפשמב תומגדומה

 הזכש הרומ .הב תוינונגס תופולח תרכהלו וננושלבש תועפותה תנבהל יעצמא ריבחתה דומיל תא

 עיצהל דימלתה תא ררועי הרומה .תירבעב הלועפה רואיתל תויורשפאה תחאכ וז תינבת הלעי

 ,״תוריהמב יתחרב״ :סחי יפוריצב חו1רה שומישה ןוגכ ,הלועפה רואיתל תוינונגס תופולח

 שומישה וא ,״בטיה יתנגינ״ ,״רהמ ונכלה״ :לעופ־םשב שומישה וא ,״ישוקב ונכלה״

 םע חתנל שי .״רשי ונכלה״ ,״בוט יתנגינ״ :ירובידה בלשמב רקיעב חיכשה ,ראות־םשב

 רחא וא הז בלשמב ןתוחיכש תאו תויריבחתה תויצאירווה לש תונושה ןושלה תומר תא םידימלתה

 לופיט)םינושה קשלה ידבורב וא (תינורכניס טבמ תדוקנמ םינוש תונונגסב לופיט)ונלש תירבעב
 .(תינורכאיד טבמ תדוקנמ םינוש תונונגסב
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 סחיה יפוריצ לש םתצופתו תירבעב סחיה תולמ דיקפת ב.2

 ללכ .״סחי תלמ אובת אל אשונינפל׳־ש עודיה ללכה תא םהירומ יפמ יאדווב ועמש םיבר םידימלת

 ,(אשונה יוהיזב תועט תעינמל וא)אשונה יוהיזל ״טנטפ׳׳כ קרו ךא בוד יפ־לע םידימלתל רסמנ הז
 הז ללכ .העפותה תנבהל העפותה םש תרכה המוד ץאש .רורב ירהו .העפות תנבהל יעצמאכ אלו

 תמגוד ,דוקינב םיבר םיללכ םויה םג םידמלנש ומכ קוידב ,״ימולקד״־ינכט ןפואב ללכ־ךרדב דמלנ

 :״םימולקד״ה

 .״הנטק העונת אובת קזח שגד ינפל״
 :וא

 .״ענ אווש אוה שוגד רוציעל תחתמ אווש״

 תויטנופה תועפותב ןנובתהל תמל אל םבורב ,וז ךרדב דוקינ יללכ ןנשל ודמלש םידימלת

 לש pv ןיעמ)ןונישל םיללכ לש ףסואכ קודקדה תא ללכ־ךרדב םיאור םה .םדוסיב תודמועה
 לש תיטנופהו תיגולונופה תויקוחה תא יתטיש ןפואב הריבסמה תוללכה תכרעמכ אלו ,(תורזג
 אוה ללכה)״סחי תלמ אובת אל אשונ ינפל״ש ״חונ״ה ללכה תא ריכמה דימלת ,ונניינעלו .ןושלה

 אשונה אוהש רחא וא הז םחי ףוריצ לע רמאיו העטי אלש רעשל שי ,(תמלשומ טעמכ ותלחה יכ ,חונ
 ינפל אובת אל עודמ ־חמלתה תא לאשנ םא .ללכה תעידימ ולש ״גשיה״ה םכתסי הזב לבא .טפשמב
 םיקלח לש ינכט יוהיז אלא ותוא ודמיל אל יכ .בישהל עדי אלש יאדוול בורק ,סחי תלמ אשונה

 .טפשמב

 ךותו .סחיה תלמ לש היצקנופה תא לוכ־סדוק קודבל ךירצ ,וז הלאש ומצעל ררבל הצורה לכ
 .ללכה ירוחאמש ןויגיהה תא ןיביו ,תונוש תויריבחת תוינבת ןיבש רשקה תא ףושחי ךב ידב

 םילשמה ,(ינמש ףוריצ)םצע־סש ץבו לעופ ןיב דושיק אוה סחיה תלמ לש ידוסיה הדיקפת
 :המגודל .(ואל םא איה תכדצומ סחי תלמ םא איה תחאו)ותוא ביחרמה וא ותוא

 .קאיתמב ונרקיב .36
 .ץעה לע ספיט ןתנוי .37
 .הרעמה ךותב וחוני םילייטמה .38
 .הניד ירחא רמח ינד .39
 .בלכהמ יתדחפ אל .40
 .ביבא־לתל יעסת לא .41

 םיקלחה רדס תניחבמ םא םג)ותוא םילשמה םשל לעופה ןיבש ״קבד״ה איה סחיה תלמ
 תא הנשמ וניא טפשמב המוקימ .םצעה־סש ןיבו לעופה ץב עיפוהל תבייח הניא איה טפשמב

 םיטפשמ טעמ אל רבחי יאדווב ,סחי תולמ םהבו םיטפשמ רבחל שקבתיש דימלת לכ .(הדיקפת

 ונתניי םא םג .סחיה תלמ לש ידוסיה הדיקפת וימעל טולבי דימו ,4 נ — 36 םיטפשמה תמגודב

 םמילשהל שקבתי אוהו ,״בלכהמ״ ,״הניד ירחא״ ,״ץעה לע״ :ץגכ ,םידדוב סחי יפוריצ דימלתל

 .םיטפשמה אושנכ לעופה םירקמה בתב יעבט ןפואב ״fir״ זא םג ,םיטפשמל

 ףוריצל ינמש ףוריצ ץב וא)םצע־סש ןיב תרשקמ םהב סחיה תלמש ,םירחאה םירקמה לע המו
 יביטקא ןפואב םידימלתה תא ליעפהל דואמ יוצר)ןהב ןויעו תואמגוד לש ןווגמ ףוסיא ?(ינמש
 םש ןיב תרשקמ סחי תלמש .הארי (״חדתינ״ל םינותנ םיטפשמ םהל קפסל קר אלו ,םיטפשמ רוביחב

 :תויזכרמ תוינתה יתשב םשל
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 :המגודל .םצע־סש ןיבו ,לעופ לש לוגלג אוהש ,הלועפ־םש ןיב תרשקמ סחיה תלמ .א

 .ןכוסמ ץעה לע סופיטה .42
 .הרעמה ךותב החונמב ונרכזנ .43

 .ןואיזומב רוקיבה תא יתיחד .44
 .ךחוגמ בלכהמ דחפה .45
 .ביבא־לתל העיסנה לע יתבשח .46

 היצמרופסנרט רובעל םילוכי תירואיתה וא תיאשומה ותמלשהו יוטנ לעופ לש ףוריצ לכש תוארל לק

 םשו סחי תלמ התוא)ירוקמה לעופל התיהש המלשה לש הרוצ התוא לע רמושה ,הלועפ־סשל

 :(הירחאש םצעה

 ...ץעה לע סופיטה < ץעה לע ספיט ןתנוי
 ...הרעמה ךותב החונמה < הרעמה ךותב וחוני םילייטמה

 ...ןואיזומב רוקיבה < ןואיתמב ונרקיב

 .ותוא םילשמה םשה ןיבו לעופה ןיב תרשקמכ סחיה תלמ לש ינושארה הדיקפת טלוב הז הרקמב םג

 םיטפשמב :(לעופל) אושנל רואית וא אשומ לש דיקפת אלממ סחיה ףתיצ 41 — 36 םיטפשמב
 תורמל .(הלועפ־סש) םשה תא ראתמ אוה ןכש ,יאוול לש דיקפת אלממ סחיה ףוריצ 46 — 42

 ינפל ותוא תולעהל בושחו ,ץימא םינבמה ןיב רשקה ,חטשה ינפ לע םינושה םייריבחתה םידיקפתה

 .םידימלתה

 תוינבת לש תונושה תויצקנופב לופיט לולכל ,יתעדל ,ךירצ ריבחת תועפותב יטנבלר קוסיע
 תמועל ויתובחרהו הלועפה־סשב שומישה לש היצקנופב — הז הרקמבו ,תויפוליח תויריבחת
 ״םיספות״ ,ינמש ףוריצ םירצויה ,ולש יאוולהו לעופה־סש .ויתובחרהו יוטנה לעופב שומישה
 םירשפאמ ךכבו .רואית וא ,אשומ וא ,(ינמש) אושנ וא ,אשונ — דחא יריבחת קלח קר טפשמב
 יוטנה לעופהש דועב ,״םייונפ״ וראשנש םייריבחתה םיקלחב ,טפשמה ותואב ףסונ עדימ תסיחד

 ,אלפ ץא ןכל .ףסונ טפשמ תיינב תשרוד תפסונ עדימ תריסמ לכו ,טפשמ םהינש םירצוי ולש אושנהו
 שומישה חוור ,דחא טפשמב ידמל בר עדימ תובר םימעפ ןהב םיסחודש ,םינותיע תורתוכבש

 םירחא תורוקממו תונותיעה ןמ שממ לש תואמגוד איבי םא הרומה השעי הפיו ,הלועפה־תומשב
 .יוטנה לעופבו הלועפה־סשב שומישל

 לש תיטנמסה הצובקהמ לעופשכ ,איה סחי תלמ תועצמאב םצע־תומש רושיקל תרחא הינתה .ב
 התעמ תרשקמכ חטשה ינפ לע הראשנ ולש סחיה תלמי ,טמשוה (ןוויכ לעופ םיתעלו)םויק ילעופ

 :המגודל .םצע־תומש ןיב

 .ההובג גגה לע הנטנאה .47

 .ריקה ל ע <ש) הנומתה תא יתיאר .48
 .ב׳׳הראב ותירגש והז .49

 .הכישמ חוכ תונויצל .50

 .היפויתאמ םילוע יתשגפ .51

 ונתוא איבמ ותוא םילשמה םצעה־סש ןיבו לעופה ןיב תרשקמכ סחיה תלמ לש ידוסיה הדיקפת
 סחי תלמ לש המויק םצעש .ןועטל רשפא .חטשה ינפ לע ותוא םיאור ונניא םא םג .לעופה תא שפחל

 וניב תירוקמה תרשקמה איה סחיה תלמש ,(יולג וא יובח)לעופ לש ותואצמיה ״דישחמ״ טפשמב
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 ינמשה ץעדגל יאוולה סחיה ףתיצ ןיב םיסחיה ביט תקידב .םנמאו .ותוא םילשמה םצעה־סש ןיבו

 הצובקהמ לעופ סחיה תלמ ינפל ףיסוהל רשפאש ,דימ הארמ 51 — 47 סופיטמ תואמגודב ולש

 .״םייקתהל״ ,״אצמיהל״ .״תויחל״ .״תוהשל״ .״תויהל״ ןוגכ) םויקה ילעופ לש תיטנמסה

 :לשמל .(״ךרעיהל״

 גגה לע הנטנאה < גגה לע תאצמנ<ה) הנטנאה

 תידבה־תוצראב ונרירגש < תירבה־תוצראב ההוש<ה)ונרירגש

 רחאל ,תרשקמ .ותוא םילשהש םשה ןיבו םויקה לעופ ןיב הרשיקש ,סחיה תלמ ,הנהו .המודכו

 .לעופ ותוא לש ותמלשה ןיבו ,םויקה לעופ לש ואשונ היהש .םצעה־םש ןיב ,םויק לעופ תטמשה

 .חטשה הנבממ טמשוהש ,קמועה הנבמב םויק לעופ לעב ,ילעופ טפשמ לש תוצווכתה ץעמ ונינפל

 :האוושהל םימארה םינבמה הלאו

 .גגה לע תאצמנ הנטנאה .52

 .גגה לע הנטנאה .53

 רמולכ ,טפשמ לש קלחכ שמשיש רשפא .תאז תמועל ,53 טפשמ .ליגר ילעופ טפשמ אוה 52 טפשמ

 םלש טפשמכ םג דקפתיש רשפא לבא .תותש םיכרדב תומלשה לבקיש .(יאוולו ןיערג)ינמש ףוריצכ

 וא ,,םעבטמ םיינמש םיטפשמכ םתוארל שי םא .ןושל ישנא ןיב חוכיווה שוטנ הלאכש םיטפשמ לע)

 םילעפהש רמה םצע לע חוכיו ןיאש הארנ .םלואו 2.םהלש לעופה טמשנש םיילעופ םיטפשמכ

 תירבעב שיש .ןאכמ .םויקה ילעופ סופיטמ םילעפ אלא םתא הלאכש םיטפשמל םסינכהל רשפאש

 םיפוריצ םידימלתל תתל יאדכ) .הווה ןמזב אוה םא ,טפשמהמ םויק לעופ תקיחמ לש (תושר)ללכ

 ןויערה תא ונשי אלש םילעפ ףיסוהל םהמ שקבלו ,אושנה ץעדג תא םידסחה ,53 טפשמ תמגוד
 לעופ לש הקיחמ ללכ תירבעב שיש .הנקסמ ידיל םמצעב אובל ולכוי םידימלתה .טפשמב רסמנה

 תקרוח הנטנאה״ :ןוגכ טפשמל םלשוי ״גגה לע הנטנאה״ ןוגכ ףוריצש תעדה לע תולעהל ץא .םויק
 (.הטמשה־רב ותא הזכש לעופו תמיוסמ תועמשמ לעב לעופ ונינפל הז הדקמב יכ .״גגה לע

 סחי ףוריצ תרוצב יאוולו ינסש ןיערג .ןבומכ .לבקנ ,םינמש םיפוריצ ןיב תרשקמ סחי תלמשכ

 וניוצש תוינתהה יתשב ,רומאכ .טפשמב עיפומ םחי ףוריצ יאוול .(סחי תלמב חתופה ינמש ףוריצ)

 סחי ףוריצ לכש .ןאכמ .(םויקה לעופ טמשוהשכ .ב .הלועפ־םשל לוגלג רבע לעופהשכ .א)ליעל
 דקפתמ אוה חטשה ינפ לעו ,רואית וא אשומ לש לוגלג אוהש וא .רואיתכ וא אשומכ וא טפשמב
 לעופה ירואיתל שיש םייטנמס םידיקפת םתוא שי םיאוולכ םישמשמה סחיה יפוריצל קל .יאוולכ

 .לעופ ירואית לש םילוגלג םה םבורב ידהש .(ילוכו ןפוא רואית .ןמז רואית ,םוקמ רואית)םינושה

 לש יטנמס טוריפב םיקפתסמ ,םהיתובקעב םידומהו .םילבוקמה דומילה ידפס .אלפה הברמל ,םלואו
 תינייפוא המגוד יהוז .םייטנמס םיטביה ץא םירחאה טפשמה יקלחל וליאכ ,דבלב לעופה ירואית
 תויריבחת תוינבתב דדובמ לופיטלו .רפסה־תיבב ריבחתה דומיל ךרדבש תויתטישה רסוחל

 .וזמ וז תורוזג וא וזל וז תובורקה

 לע בישנ ,תירבעב ןהב תופתתשמ ןהש תויריבחתה תוינבתבו סחיה תולמ דיקפתב קירה רואל
 ?טפשמב אשונה ינפל סחי תלמ אובת אל עודמ — הז אשונב קירה תחיתפב הלאשנש הלאשה
 ,עודיכ .איהש .לעופל תפסות)לעופ לש הבחרה ונינפלש ,רומאכ ,הדיעמ םחי תלמ לש התעפוה

 ,ןאכמ .(ליעל ורכזוהש תוינתהב)יאוול .דמולכ .סצע־סשל הבחרה איהש וא .(רואית וא אשומ
 והומכ) טפשמה לש יניערג קלח אוה אשונה ירהש .אשונה ונמא סחי תלמ וינפלש םצע־סשש

 .רחא קלח לש הבחרה ומאו ,(אושנכ
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 5םהל םיליבקמה םירבוחמ םיטפשמו םיבכרומ םיטפשמ 5.3

 םיטפשמה יסופיט ינש ץב תועמשמה תברק 3.3.1

 :הלאה םיטפשמה תוצובקב ןנובתנ

 .הבישיהמ יתרדענ ,יתילחש ןוויכ .54

 .יתילחש ןוויכ ,הבישיהמ יתרדענ .55

 .הבישיהמ יתרדענ ןכלו ,יתילח .56

 .הבישיהמ יתרדענו ,יתילח .57

 הביס לש רשק

 .יתררועתה ,שמשה החרזשכ .5א

 .שמשה התרזשכ ,יתררועתה .59

 .יתררועתה זאו ,החרז שמשה .60

 .יתררועתהו ,החרז שמשה .61

 .ךל חלוס ינא ,תוניגה רסוחב תגהנתהש תורמל .62

 .תוניגה רסוחב תגהנתהש תורמל ,ךל חלוס ינא .63

 .ךל חלוס ינא תאז תורמלו ,תוניגה רסוחב תגהנתה .64

 .ךל חלוס ינאו ,תוניגה רסוחב תגהנתה .65

 .חילצת ,בטיה דמלת םא .66

 . .בטיה דמלת םא .חילצת .67
 יאנת לש רשק , ,

 .חילצת הז יאנתבו ,בטיה דמלת .68
r 

 .חילצתו ,בטיה דמלת .69

 ןמז לש רשק

 רותיו לש רשק

 ,םיבכרומ םיטפשמ םה םינושארה םיינשה ,ליעל םיטפשמה תוצובקמ םיטפשמ לש הצובק לכב
 ,םתוא םיחתנמ ונאש הנושה ״יריבחתה חותינ׳׳ה תורמל .םירבוחמ םיטפשמ םה םינורחאה םיינשהו

 ןיב םייגול םיסחי םתואו ,רתוי וא תוחפ תועמשמ התוא םיעיבמ תחא הצובקבש םיטפשמה לכ
 ירהש ,רתוי תובר תויצאירו רוציל ,ןבומכ ,ןתינ תועמשמ יסחי לש סופיט לכל)טפשמבש תויקוספה

 םעא םילבוקמה דומילה ירפס .(הנותנ תועמשמ תעבהל תונווגמ תוינונגס תויורשפא תקפסמ קשלה
 תרוסמ יפל .תינונגסו תינבמ האוושה םהיניב םיכרוע םניאו ,הלאכש םיטפשמ יסופיט ללכ םיתמעמ
 קסועה ,דרפנ קרפב ליעלד םיטפשמה גוסמ םירבוחמה םיטפשמה ואצמיי תלבוקמה דומילה
 יתטיש קוסיעמ תוענמיהה .רחא קרפב ואצמיי םיבכרומה םיטפשמה וליאו ,רבוחמה טפשמב
 הדרפהל ,םירבדה ראש ןיב ,האיבמ םייריבחתה םהייוליגבו ריבחתה ירועישב םייטנמס םיניינעב

 לבקמה דימלת .דימלתל השק ןהיניב הנחבאהשכ םג ,תועמשמ תובורק תוינבת ןיב תיתורירש
 ץבש םייגולה םיסחיה יכ ,בכרומ טפשמ וב האריש םייוכיסה םיבר ,56 טפשמ םגדמ טפשמ חותינל
 לש התעפוה ללגב םגו ,בכרומה טפשמב האור אוהש םיסחיל המודב ,האצותו הביס יסחי םה וירביא

 ןוויכ״)םיבכרומ םיטפשמב םג אוצמל ליגר אוהש 4,(״ןכלו״)הביס לש רשק העיבמה תינוציח הלמ
 םירבוחמו םיבכרומ םיטפשמ יסופיט הליחתכלמ תמעיש הרומ .(המודכו ״יכ״ ,״ש ינפמ״ ,״ש

r וידימלתש םייוכיסה םיבר ,םהיניב םילדבהה ללכ תא וידימלת םע דחי קודבישו ,םהל םיליבקמ 
 םידימלתה ,הזמ בושחו ,בר ןוימד םהיניב שי רשאכ םג ,רבוחמל בכרומ טפשמ ןיב יוארכ וניחבי
 םיינונגס םייוליגכ ןתוא תוארלו ,הפיקמ הרוצב ןתוא ראתל ,תויריבחת תוינבתב ןנובתהל ודמלי
 .תועמשמה תעבהל םינוש
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 םיטפשמה יסופיט ינש ץב םיינונגסהו םיינבמה םילדבהה 3-5.2

 תראתמה תיקוספה העיפומ (הצובק לכב םינורחאה םיטפשמה ינש תמגוד)רבוחמה טפשמב .א

 הכוז איה ןכלו .רבד לכל תיאמצע תיקוספכ ,ילוכו רותיווה וא .ןמזה וא ,הביסה תא תיטנמס הניחבמ

 שי (הצובק לכב םינושארה םיטפשמה ינש תמגוד) בכרומה טפשמב .טפשמב תינונגס הטלבהל

 תא הריהבמהו ,התוא תחתופה דובעשה תלמ ללגב ,יאמצע־יתלב הנבמ תירואיתה הלפטה תיקוספל

 .בכרומה טפשמה ללכ ךותב האלממ תיקוספהש יטנמסה דיקפתה

 ארוק וא עמושה לכ .םישרופמו םירורב םה תויקוספה ןיבש םייגולה םיסחיה בכרומה טפשמב

 תילעומה האצותה תא ראתיש .ךשמהל הכחמ ׳׳״.יתילחש ןוויכ״ :ןוגכ ,תיקוספב חתופה טפשמ

 .האווסה לכ אלב ,״תתרשמ״ה איהש המצע לע התרכמ בכרומה טפשמב הלפטה תיקוספה .החיתפב

 .רבוחמה טפשמב ןכ אל .״תתרשמ״לו ׳׳תרבג׳׳ל םידודב רכיה ינמיס אופא שי בכרומה טפשמב

 תא תיטנמס הניחבמ תראתמה ,תיקוספה תדמוע .״הבישיהמ יתרדענו .יתילח״ — 57 טפשמב

 יתרדענו״) תרחאה תיקוספל ךרע תוושכ ,(״תידקיע״כ) תיאמצע תיקוספכ ,(״יתילח״) הביסה

 ימ רכינ אל תינוציח הניחבמו .״תרבג״ ידגבב העיפומ ,״תתרשמ״ תויהל הדעונש ימ .(״הבישיהמ

 אלא םה ץאו ,םיימיטיגלו םיצופנ הלאכש םירבוחמ םיטפשמ .״תתדשמ״ה איה ימו ״תרבג״ה איה

 ,תינאיקסמוחה הלוכסאה לש השיגה יפלש .ריעהל שי) םיבכרומ םיטפשמל תירשפא הזרפרפ
 אלא הזמ הז םינוש םניאו .קמוע הנבמ ותוא שי הצובק לכב םירבוחמהו םיבכרומה םיטפשמל

 .(חטשה הנבמב

 םוקמ ,הביס ,ןמז לש דובעש תלמ דימת אובת בכרומה טפשמב הלפטה תיקוספה ינפל .ב
 ןיבש םייגולה םיסחיה תא תשרפמה הלמ עיפותש חרכה ץא ,תאז תמועל ,רבוחמה טפשמב .המודכו

 אלא ,״תירואית״ה תיקוספב ומא המוקמ .(״חפס תלמ״ —) תאזכש תשרפמ הלמ .םירביאה

 ראתמה רבוחמה טפשמב דביא ותואל ןאכ יתתוכ ״תירואית״ תיקיספב)״תירקיע״ה ת7יספב

 הלפט תיקוספכ עיפות וז תיקוספ .רחאה רביאה לש ילוכו ןמזה וא ,הביסה תא תיטנמס הניחבמ

 .(ליבקמה בכרומה טפשמב תירקיעכ עיפותש איה ״תירקיע״ תיקוספ :ליבקמה בכרומה טפשמב

 טפשמב תויקוספה ץבש םייטנמסה םיסחיה תא ריבסמה ינושל דוסי רמולכ ,חפס תולמ רדעהב

 ,החרז שמשה״) 61 טפשמב ,המגודל .המ תדימב םילפרועמ תויהל הלא םיסחי םילולע ,רבוחמה

 תחא הלועפ וא ,תוינטלומיס תולועפ לש העבה שי םא תואדווב עובקל רשפא־יא (״יתדדועתהו

 תויקוספה ןיבש םייטנמסה םיסחיה םירהבתמ חפסה תלמ תועצמאב .תרחא הלועפ ינפל השחרתה
 רשפא ,רומאכ ,הלאכש םיטפשמ .68,64,60,56 םיטפשמב וז ךרד תוארל רשפא .רבוחמה טפשמב

 .םיבכרומ םיטפשמכ דימלתה לצא וספתייש

 (טקיא־ז)רוחאל עיבצמה ןמיס איה ,רבוחמה טפשמה לש ינשה רביאב העיפומה ,חפסה תלמ

 ,ומצעל רסמכ רמאנ אל התע הז תעמשש המ :רמואכ ,ןכל םדוק עמשוהש עבמה םע רשק רשוקו

 .וישכע עמשתש המל ילוכו רותיו וא ןמז וא ,הביס רואית היה אלא

 תויקוספה ןיבש םייטנמסה םיסחיה יוטיבב (תושרופמ) תוריהב לש תונוש תוגרד אופא שי
 רבוחמה טפשמה תא דימעהל רשפא האבה הגרדב .בכרומה טפשמה אוה רתויב ריהבה .טפשמב

 תויקוספה ץבש םיסחיה ובש ,חפסה תלמ רסח רבוחמה טפשמה תא ףוסבלו ,חפסה תלמ לעב
 .הפידע םיינונגסה־סייריבחתה םיטנאירווה לש תאמש הגצה .המ תדימב םילפרועמ תויהל םילולע
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 ״תומש״ה םוש לע אלא תישענ הניאש .תועמשמ תובורק תוינבת ןיב תיתורירש הדרפה לע ,יתעדל

 .תואשונ ןהש םינושה (םיחנומ)

 חרכהב הניא ,רבוחמה טפשמה לש ״תירקיע״ה תיקוספב העיפומה ,חפסה תלמ לש המוקמ .ג
 התעפוה)הפוסב וא תיקוספה לש העצמאב ףא עיפוהל הלוכי חפסה תלמ .וז תיקוספ לש השארב

 :המגודל .(רומאכ ,תיחרכה הניא

 .תאז תורמל ךל חלוס ינאו ,תוניגה רסוחב תגהנתה .70
 :ליעל 64 טפשמל הוושהו

 .ךל חלוס ינא תאז תורמלו ,תוניגה רסוחב תגהנתה

 עובק אוה בכרומה טפשמה ךותבש הלפטה תיקוספב דובעשה תלמ לש המוקמ ,תאז תמועל
 .הלפטה תיקוספה שארב קרו ךא —

 ,בייחמ םירביא רדס שי .תויקוספה רודיסב שפוח ןיא ןודינה סופיטהמ םירבוחמ םיטפשמב .ד
 תויקוספה רדס .תויקוספה ןיבש םייגולה םיסחיה ביטל היצקידעא ארוקל וא עמושל שמשמה
 : 65,64:61,60:57,56 םיטפשמב .תואיצמב םיעוריאה לש ןמזה רדס רחא בקוע רבוחמה טפשמב

 יכ ,יאנתה וא רותיווה ,ןמזה ,הביסה תא (תיטנמס הניחבמ)תראתמה תיקוספה הליחת האב ,69,68

 םג ןכתיי ,םלואו .היינשה תיקוספב ראותמה עוריאה תא ןמזב םימידקמ הלא םיעוריא םירבדה עבטמ

 :ינשה םוקמב וב אובת ״תירואית״ה תיקוספהש ,רבוחמ טפשמ

 .הטיסרבינואב דמלת התאו ,ףסכ ךוסחא ינא .71

 הלועפה תשחרתמ המשלש תילכתה תא תראתמ הז טפשמב היינשה תיקוספה תיטנמס הניחבמ

 :המוד תועמשמ לעב בכרומ טפשמל הוושהו .הנושארה תיקוספבש

 .הטיסרבינואב דמלתש ידכ ,ףסכ ךוסחא ינא .72

 ךופהנ םא .״תירקיע״ה תיקוספה רחאל ״תירואית׳׳ה תיקוספה האב הז גוסמ תועמשמ יסחיב
 ןיב תועמשמה יסחי תא הנשנ ,(ןאכ םינודינה םירבוחמה גוסמ)רבוחמה טפשמב םירביאה רדס תא

 יתרדענ < הבישיהמ יתרדענו ,יתילח : 57 טפשמב םירביאה רדס תא ךופהנ ,המגודל) םירביאה

 רדעה לע יוציפכש ,רמול רשפא .(האצותהו הביסה ופלחתה רדסה ךופיהב — יתילחו ,הבישיהמ
 ,בייחמ םירביא רדס םייק ,רבוחמה טפשמב םירביאה ןיבש םייגולה םיסחיל םיינוציח םינמיס

 רחאמ ,תאז תמועל ,בכרומה טפשמב 5.(רומאכ ,תשרופמ הרוצב אל יכ םא)הלא םיסחי לע עיבצמה

 איה — המוקימב הלבגה לכ ןיא ,שרופמו רורב אוה תראתמה הלפטה תיקוספה לש הדיקפתש
 המוקימב תלבגומה ,יאוול תיקוספב ןאכ רבודמ ןיאו)וירחא וא ירקיעה טפשמה ינפל אובל הלוכי

 .(תראתמ איהש םצעה־סשל דומצב ,עודיכ ,העיפומ איה .טפשמב

 וא חפסה תלמל ףסונ)תויקוספה ןיב תובר םימעפ תרשקמ רוביחה ו״ו רבוחמה טפשמב .ה

 ״טנטפ״כ קרו ךא םיבר םירומל תשמשמ וז תיקודקד הנוכת) בכרומה טפשמבכ אלש ,(הידעלב
 יסופיט ינש ןיבש תוניחבמה תונוכתה תחאכ םידימלתה ינפל תגצומ הניאו ,רבוחמה טפשמה יוהיזל

 .(הלא םיבורק םייריבחת םיסופיט ןיב תיללכ תינונגס־תינושל האוושה תרגסמב ,םיטפשמה
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 םוכיס .4

 דומיל םוחתב ןוידל םייוארה םיאשונה ךותמ רתויב יביטקלס רחבמ סה ןאכ ונודינש ריבחתה יניינע

 :הלאה תונורקעה ידי־לע רקיעב תיחנומה ,ריבחתה תארוהל השיג תמגדה ךרוצל ואבוהו ,הז

 .תוינבמה ויתוינתה לע טפשמה לש םלשה םגדה ינייפאמ רואית .א

 תניחבמ וא ,הנבמה תניחבמ םיבורק) םיבורק םייריבחת םימגד ןיבש רשקה רואית .ב

 .(תועמשמה

 .תויפוליח תויריבחת תוינבת לש תויצקנופה רואית .ג

 .יריבחתה הנבמה ןיבו תועמשמה ןיבש רשקה רואית .ד

 יונישל םג איבת תונורחאה םינשב ריבחתה רקחמ הל הכזש הלודגה הפונתהש .תווקל שי

 .רפסה־תיבב ןושלל םירומה ברקב ריבחתה תארוהל השיגה

 היפרגוילביב

 .25א — 243 ימע ,(ט״ישתן גכ .וננושל .״ריבחתה תארוהו ינכמ חותינ- .יזוע ,ןתוא

 לש ךומתל רפסה־תיב .ןוכיתה רפסה־תיבב ריבחתה תאדוה לע .״תינבמה תועמשמה דוסיל .ריבחתה״ ,יזוע ,ןתוא

 .34 —15 ימע .1961 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

 .ב״לשת טבש ,<ד־כד)ד סרטנוק .גב רוזחמ .סעל וננושל ,״?והמ רצוי קודקד״ ,יזוע ,ןנרוא

 .ט־לשת םילשורי ,ןומדקא תאגדה ,טושפה טפשמה ,יתע ,ןתוא

 .ז״לשת ,הפיח תטיסרבינוא ,ריבחתב קסועו חסש ,השמ ,רזא

 .ו״כשת םילשורי .בתכב הלכשהל ירבעה ןוכמה .ריבחתה תודוסי ,עשוהי ,ואלב

 .1976 ביבא־לת .רואל האצוה םייאטיסרבינוא םילעפמ .ירבע ינורצית קודקדל *ובס ,ןח השמו באז ,רתד

 הטיסרבינואה לש ךוניחל רפסה־תיב ,ןוכיתה רפסה־תיבב ריבחתה תארוה לע .״ריבחתה תארוה תורטמ לע״ .לאפר .רינ

 .39—35 ׳םע .1961 םילשורי .תירבעה

 .ד״לשת ביבא־לת .יחימע תאצוה .הנוילעה הביטחבו םייניבה תביטחב םא ןושלכ תירבעה תארוה ,לאפר ,רינ

 .1981 ביבא־לת .החותפה הטיסרבינואה .9 —א :3 — 1 תודיחי .ןושלה תרותל אובמ ,לאפר ,רינ

 .ו9דא םילשורי ,ןומרקא תאצוה .תושדח תוירואית רואל טפשסה ריבחת .קחצי ,הקדצ

 .19או םילשמי ,רפס תירק .ונימיב תירבעה ריבחת ,קחצי ,הקדצ

 .ט״כשת ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה .ונימי ריבחתב םינדיע .דמשה טפשמה ,רזעילא ,ןייטשניבת

 .א״לשת .ביבא־לת תטיסרבינוא .דחואמה ץוביקה תאצוה ,ונימי ריבחתב םיתיע .ילעופה «ןוריצה ,רזעילא ,ןייטשניבור

 .19 —3 ימע .(ט״לשת) א תרבוח ,43 ,וננושל .״תיטנסס תויכרעו תיריבחת תויכרע״ ,רזעילא ,ןייטשניבת

 .1977 םילשורי ,רפס תירק .הבוט תירבע .םייח .ןזור

 .537 — 529 ימע ,1972 טסוגוא ,(4) חי ,תומגמ ,״ןונגסו ריבחת תארוהב השדח השיג לע״ ,קחצי .רגניזלש

 .(םיכרוע)רלשיפ ןויצ־ןבו רינ לאפר :ךותב ,״ריבחתה תארוהב חטשה הנבמו םייטנמסה םיסחיה הנבמ־ .קחמ .רגניזלש

 .162 — 150 ימע ,1976 םילשורי ,ןושלה תלחנהל הצעומה ,ומע קשלכ
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 תודעה

 .ו ד ימע .ריבחתה תודוסי .ואלב .ו

 .2 ימע .ונימיב תירבעה ריבחת .הקדצ :45 ימע ,טושפה טפשמה ,ןתוא .2

 .ואג ימע .ירבע ינורצית קודקדל אובמ ,רורדו ןח לש חונימה יפל .ירטמיסא יוחיא םיחואמ םיטפשמ .3

 טפשמב היינשה תיקוספה תא תרשוקה)״חפס תלמ״ .ירבע ינורצית קודקדל אובמב .רורדו ןח לש חונימה יפ־לעו .4

 .ו «9 ימע ,!הנושארה תיקוספל רבוחמה

 תא םינכמ (ירבע ינורצית קודקדל אובמ)רורדו ןח ,הז סופיטמ םירבוחמה םיטפשמבש בייחמה םירביאה רדס ללגב .5

 .ירטמיסא יוחיא םהירביא ץבש יוחיאה
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