
ל״ז עובלג החונמ 

תאמ 

ןמצלוה רנבא 

תרקוח ,עובלג החונמ ׳םורפ המלועל הכלה ,(3.1.1998) ח״נשת תבטב ׳ה ,תבשב 

.ביבא־לת תטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחב םירומה יקיתוומו תירבעה תורפסה 

ינפל ךא ,תובר רקחמ־תוינכות התחתמאבשכ תואלמגל האצי ןכל־מדוק םייתנשכ) 

םלועה ןמ התוא האיצוהש ,תירזכא הלחמב התקל השירפה תוולשמ תונהיל הקיפסהש 

.(םיכשוממ םירוסיי ידכ ךות 

־תיבב הרמל איה .(20.3.1926)ו״פרת ןסינב ׳הב םילשוריב הדלונ עובלג החונמ 

תוחפשמב לופיטב הקסעו ל״הצב התריש רורחשה־תמחלמבו ,הפיחב ילאירה רפסה 

הדמלו ביבא־לתב םירומל שרדמה־תיב תא המייס .הירבחמ םיבר םהב ,םיעגפנה 

ראותה ידומיל תא .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ןושארה ראותל ךוניחו תורפס 

רוטקוד ראות הל קנעוה 1972־בו ,ביבא־לת תטיסרבינואב המילשה ישילשהו ינשה 

תיבמ הילע תועפשההו ןמשירפ דוד לש תיתורפסה תרוקיבה תניחב׳ הרקחמ לע 

םינוש תודסומב הדמיל 1962 זאמ .ישוקלא הילדג ׳פורפ לש ותכרדהב בתכנש ,׳ץוחמו 

לגס םע התנמנ ךליאו 1968־מו ,(םיצוביקה־רנימס ,לרב־תיב ,םיסדה)םירומ תרשכהל 

תגרדל דע תוגרדה־םלוסב התלע ובש ,ביבא־לת תטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחה 

םוסרפ :םירחאה התיישע ימוחת הבוטל ורכזיי תרקוחב התוליעפ דצב .רבח־רוספורפ 

הפנע תירוביצ תוליעפ ;םייתורפסה תעה יבתכבו תונותיעב תרוקיב־תומישר לש ףטוש 

תרופיס ירפס תביתכ ;םירבעה םירפוסה תדוגאב דחוימבו ,םינוש תוברת־תודסומב 

וסנוכש ,םייריל םיריש תביתכ ;הירוענ תויווח לע םקלחב םיססובמה ,רעונלו םידליל 

.(יווד־שרע לע הבכושב עיפוה ץרחאה היריש ץבוק) םירפסב םקלחב 

םינשה ןיב רוא וארש ,םירפס הנומש תללוכ עובלג החונמ לש תירקחמה התביתכ 

.םיירקחמ םירמאמ תורשע דועו ,הרידההו הכרעש םירפס השימח ןכו ,1995-1975 

םהבש םיירקיע םימוחת השיש תוהזל ,המודמכ ,רשפא הזה ףיקמה לולכמה ךותב 

תוחיגב רבודמה ןיאש ,דחוימב טלובש המו — הרומכו תרקוחכ היצמאמ תא הזכיר 
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לכב ךשוממו ףוצר קוסיעב אלא ,רחא וא הז ןוויכב תופלוחו דעומ־תורצק תויארקא 

רמוחהש :יתימא רקוח לש קהבומה רכיהה ןמיס והז ילוא .ליבקמב הלאה םימוחתה 

םהילא רזוחו םהב קימעמ ,ויאשונ םע יח אוהו ,רמוחל חינמ וניא אוהו ול חינמ וניא 

.תובר םינש ךשמב תושדח תויווזמ 

רקיעב ,תירבעה הלכשהה תורפס — דחאה :ונרכזהש םימוחתה תשש הלאו 

הריטאס ,רצק רופיסו ןמור) הב םינמתסמה םינושה םירנא׳זה לע ,תרופיסה 

םינבמ׳ הרפסב סנוכ הז םוחתב םימדקומה הירקחממ טעמ .(היפרגויבוטואו 

.רפסב וסנוכ םרטש ,הלכשהה תריש לע תוטעמ־אל תודובע דצב ,(1977)׳תויועמשמו 

עובלג החונמש היפרגונומב קר רבודמ ןיאו ,ןמשירפ דוד לש ותריצי — ינש םוחת 

לש הרדסב םג אלא ,(ה״לשת)׳הקיטנמורל םזילאיר ןיב׳ ,רקבמה ןמשירפ לע הרביח 

םוחת .וילע הבתכנש תרוקיבבו ןמשירפ תריציב תורחא םינפ לע םיפסונ םירקחמ 

רקיעבו ,ט״יה האמה יהלשב תיטסילאירה תירבעה תרופיסה לש התיילע — ישילש 

ותרובח ינבו רודגיבאךב לש םתריצי :הזה ךילהתב ׳שדחה ךלהמה׳ תצובק לש המוקמ 

הרובדו קילאיב ,רתב — םירשעה האמה תישאר לש תרופיסב םתעפשה תובקעו 

׳תירבעה תורפסב ול הצוחמו שדחה ךלהמה׳ הרפסב וסנוכ הז םוחתב הירקחמ .ןוראב 

ז״יה האמה ףוסב התישארמ תירבעה תונותיעה תודלות — יעיבר םוחת .(א״נשת) 

יתש לע ילטנמונומה ׳תירבעה תונותיעה ןוקיסקל׳ב קר רבודמ ןיא ,בושו .ונימי דעו 

תע־יבתכו םינותיע לע םיפסונ םירקחמ לש הרושב אלא ,(ב״נשת ,ו״משת)ויתוסרג 

תרופיסה — ישימח םוחת .׳רשק׳ תעה־בתכב דחוימב ,םסרפל התברה עובלג החונמש 

,׳תוהז יעצפ׳)בוטרב ךונח לע תויצולחה תויפרגונומה יתש הזכרמבש ,׳pKn רוד׳ לש 

תומד לע םירקחמ ןכו (ה״נשת ,׳םנורבשו בהזה תומולח׳)זומת ןימינב לעו (ח״משת 

,תירבעה םידליה תורפסב םירקחמ — ישיש םוחת .תרוקיבבו תרופיסב ויומידו רבצה 

.(ד״נשת)׳רעונו םידלי תורפס לע׳ הרפסב הסניכ םהמ רחבמש ,תרופיסו הריש 

דצב םיקישמו םיבורק םימוחת ובו ,ןווגמו רישע ירקחמ בחרמב ,אופא רבודמ 

תשקבתימה הלאשהש ,ןאכמ .הזמ הז דואמ םיקוחרו םינוש הרואכל םהש םימוחת 

המ ,איה תירבעה תורפסה תרקוחכ עובלג החונמ לש הלעופ תא ךירעהל אבש ימל 

?םהב הקסעש םירשקההו םירנא׳זה ,תופוקתה ,םיאשונה ,םיטסקטה ללש ןיב רשקמ 

דוסיה־תוחנה ןהמו ?תרקוחכ המלוע־תפקשה לש סיסבהו בלה והמ :תורחא םילמב 

?תונווגמ ךכ־לכ תויתורפס תועפותב הלש תוננובתההו הריחבה יכרד ורזגנ ןהמש 

הסיפת תרייטצמ עובלג החונמ לש התביתכמש ,הליחת עובקל שי ךכ לע תונעל ידכ 

,התוא הניינע תינונקה הפיה תורפסה קר אל .ומצע תורפסה גשומ לש דואמ הבחר 

,םייתורפס םיטספינמ ,םידליה תורפס ,תונותיעה ,תרוקיבה :ךכל רבעמ הברה אלא 

ראשנש המ םג אלא ,ספדנש המ קר אלו .תוידועית תויפרגויבוטואו םירפוס תורגא 

הז םירושקכ התאר םלוכ תאו ,התוא וניינע הלאה םיטסקטה יגוס לכ .די־יבתכב חנג 

.רקחמל םייוארכו הזב 
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,הירקחמב ונחבנש םיטסקטה יגוסב קר אל תרכינ וז הביחרמו הבחר הסיפת 

םלועמ .םחותינב הליעפהש רקחמה תודותמ לשו הייארה־תויווז לש ןביטב אלא 

םינושה םירשקהה לע לואשל הגהנ אלא ,וחותינבו יטתסאה רואיתב הקפתסה אל 

םהיניב — תפקשמ איה םתואו הביגמ איה םהילעש ,תבצעתמו הריציה הנוזינ םכותמש 

;תויפוסוליפו תויטתסא תולוכסא ;יתורפסה רודה ינייפאמ :רצויה לש היפרגויבה 

תויוחתפתהו תורומת לע הפוריא תורפסב םיכילהת לש םהיתועפשה ;םירנא׳זה תודלות 

.תירבעה תורפסב 

שופיח יכ ,הארנ .יגולואידיאה רשקהל דחוימ םוקמ רומש הלאה םירשקהה לכ ןיב 

הירוביח לכב טעמכ רבועה יומסה ינשה־טוח אוה היגולואידיאל תורפס ןיב רשקה 

ולביק םירבדה .הלש רקחמה יאשומ תריחב תא ,ילוא ,ריבסמהו עובלג החונמ לש 

תורפס — םנורבשו בהזה תומולח׳ :ןורחאה הרפס לש הנשמה תרתוכב שרופמ יוטיב 

,ךכ .הרוחא הברה דוע םיכשמנ םהישרוש לבא ,דומת ןימינב תריציב היגולואידיאו 

זאד םירופיסה ירבחמ׳ :האבה החנהה תדמוע הלכשהה תורפסב הינויע דוסיב ,לשמל 

ידכ םהב היהש םינבמ וחתיפו תויגולואידיא תויועמשמל םנוצרמ םמצע תא ודבעיש 

חמצ תויועמשמ ןיבל םינבמ ןיבש וז הקיז ךותמ .תויגולואידיא תויועמשמל תונעיהל 

ךלהמה׳ תרופיס לע הירקחמב .(5 ימע ,׳תויועמשמו םינבמ׳)׳ירבעה רופיסה חתפתהו 

תיטסילאיר הביתכל םיפיטמה ,םייגולואידיא םיטספינמ ןיב הקיזה ןכ םג תנחבנ ׳שדחה 

ןמשירפ דוד לע היפרגונומב .יתורפסה םשומימ ןיבל — םייתרבחו םייטתסא םיעינממ 

הכפהנ לודג רקבמ לש תיגולואידיא־אל הרואכלו תיטסיציטתסא הנשימ דציכ התארה 

םוקמ רומש הלש תונותיעה ןוקיסקלב .המצע ינפב העיפשמו תבייחמ המרונל השעמל 

,ט״יהו ח״יה תואמב ידוהיה רוביצב םייזכרמה םייגולואידיאה םיחתמה רואיתל דבכנ 

תוריצי לש ,םייגולואידיאה םירשקהה רואיתלו ,תירבעה תונותיעה ינפ תא ובציעש יפכ 

הדחיי ׳ץראב רוד׳ לש תרופיסב הינוידב .תונותיעה יפד לע ומסרפתהש תורפסה 

תישיאה תיגולואידיאהו תישפנה תוהזה לש היתודונתו השוביג תשרפל בחרנ םוקמ 

תורפסב וליפאו :ידוהיה בטוקל ׳ינענכ׳ה בטוקה ןיב ,רודה־ינב לש תיביטקלוקהו 

תיליכשמה הארקמה ןמ ,םינווגמ םירשקהב תועלבומ תוינויער תונווכ הפשח םידליה 

.׳תואלפה ץראב הסילע׳ דעו ׳ןוילטבא׳ 

םייטתסא םינבמ ןיב רשקב עובלג החונמ לש יתטישהו ביקעה הקוסיעש ,חינהל שי 

־תפקשהבו הלש היפרגויבב ,התוישיאב ידוסיו קומע והשמ ףקשמ תוינויער תויתשתל 

היושע ,תישיא־אלו תיביטקייבוא הרואכל איהש תירקחמ הביתכ םג ירהש :המלוע 

,רעשלו זעהל קר רשפא .תינחור היפרגויבוטוא לש גוס תויהל — ונל עודיכ — 

םיחתמ תיוור הרבחב ,םיעבראהו םישולשה תונש לש לארשי־ץראב החמצש ימכש 

לע השח ,יריל יוטיב לש תלוכיו ךרוצ המצעב התליג דבב־דבו ,םיזע םייגולואידיא 

.לא הגרעה ןיבל תיגולואידיא תוסיוגמו תוברועמ ןיבש הזה םידוגינה ףוריצ תא הרשב 

טלוב תרקוחכ התוליעפ ןיבל הלש תישיאה היפרגויבה ןיב רשקה .יטתסאה דממה 
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םיירקחמה םיחוסינל דעבמ .׳ץראב רוד׳ ,הרוד ינב לע התביתכב לוכמ רתוי ןבומכ 

ירשק םירכינ ,רודה ינב לש םתריצי םע הלש תוהדזההו הכרעהה ,הבהאה תרכינ 

דוסיה־תויווח ירהש ;םמלוע םע הלש תימיטניאה תורכיההו םתא םיצימאה תוערה 

רורחשה־תמחלמב תלייחכ התריש םגש ימכ ,הלש היפרגויבה ןמ קלח ןה םהלש 

אוה ,ימש ןרהא תא ,לשמל ,ריכזהל התברה איה) הירבחבש םיבוטה תא הב הדביאו 

תא עובתל הלש ךרוצה עבנ ןאכמ .(םיבורקה הידידימו םידומילל הרבח היהש ,׳ימי׳ג׳ 

ידכל התומד תא וחטישו הכרעב וטיעמהש ימ ידימ ׳pאב רוד׳ תרופיס לש הנובלע 

,םקויד לע םירבד דימעהל התריתח םג העבנ ןאכמו ,םיסג םיפיטואירטס לש רורצ 

.םיטרופמ םייפרגונומ םירקחמ תועצמאב םתובכרומו םדוחיי 

.התביתכ לש םירחאה םימוחתב םג רכינ רקחמה אשומל קומעה ישפנה רשקה 

ןיבל םידליה תורפס תרקוח עובלג החונמ ןיב תוקיזה לע ,לשמל ,עיבצהל רשפא 

התוא העינהש איה אשונה תבהא קרש ,רעשל רשפאו ;םידליה תרפוס עובלג החונמ 

תדובע לש תוכורא םינש וב עיקשהלו תונותיעה רקח לש םירידאה לעפמל רסמתהל 

תונוילגו םיכרכ יפלא ךותמ טרפל טרפ טוקיל ךות ,הבוט־תיופכו הרופאו תינדקש ךרפ 

ורזעייש םירקוחו םידמול לש תורוד דוע תונהיל םידיתע היתוריפמש הדובע — 

.הלש ׳תירבעה תונותיעה ןוקיסקל׳ב 

הרקחמ ןיינבל הלשמ םיירוקמ םיכבדנ עובלג החונמ הפיסוה התדובע ימוחת לכב 

.תויצולח ךרד־תוצירפ תניחבב ןהש תומורת המרת םקלחב .תירבעה תורפסה לש 

תא ךישמהל ,לשמל ,ךירצ .התושעל הבר הדובע דוע הראשנ הלאה םימוחתה לכב 

םתריצי תא םייפרגונומ םירואית ראתל :םירשעה האמה ךות לא תונותיעה ןוקיסקל 

תרופיסה תא טוריפ רתיב תופמלו ראתל שי :ךכל וכז םרטש ׳pאב רוד׳ ירפוס לש 

ףיסוהל עובלג החונמ הננכת םירחאבו הלא םיאשונב .דועו דועו ׳שדחה ךלהמה׳ לש 

אקוודש ,היתימעמו הירוממ המכו המכ וב וכזש המל התכז אלש דואמ רצו ,לועפלו 

תשדוחמ הפונת תישארו קוניז־וק אלא םויס־וק אל םהל התיה תואלמיגל השירפה 

תויווח לש ןנמיסב ודמעש ,הייח ויה םילק אל .היירופ הדובע לש תוכורא םינשל 

קומעה םרעצל ,תרסיימו השק היהת םייחה ןמ התדירפ םג יכ רזגנ הנהו ,ןדבואו לוכש 

.היריקומ לכ לש 
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