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הקעז :שרגנייפ ■ 

הקיטאופב רקחמ 
תיביטינגוק 

הרישב שוגירו תועמשמ 
תירישה היציאוטניאה ישרושל 

/ד'ימשת/רוצ ןבואר 
א"ת ץ''כ ןוכמ תאצוה 

ןבואר חתפמ "הדישב שוגירו תועמשמ" 
תורפסה רקחב תינשדח היאר תיוז דוצ 
.תיביטינגוקה הקיטאופה איה התוהמש 
םוחת איה ,רבחמה תרדגהכ ,וז הקיטאופ 
כב תורפסה רקח ורקיעש יראנילפיצסידךיב רקחמ 
תשקבמ איה .יביטינגוקה עדמה ידי לע םיעצומה םיל 
עדימה ךולהית בצעמו גייסמ ןהב םיכרדה תא תולגל 
.תויתרוקיבה תוערכהה תאו הרישה ןושל תא ישונאה 
:דחא ןורקיע :םייזכרמ תונורקע ינש םיחנמ רפסה תא 
ילהת תויטתסא תורטמל תלצנמ הרישה יכ הנעטה 

אליממ םימייקה ,(םיינושל הז ללכב)םייביטינגוק םיכ 
תורפס אל תויווחב תישונאה תכרעמה דוקפת ךרוצל 
יכרימ ןוכסח" יקסבולקש ירבדכ רשפאמ הז לוצינ .תוי 
ןיאל תינוכסח איה וז החנה ןכש "יביספצדפה ץמאמב 
םיינושל וא/ו םייטתסא םינונגנמ תחנה רשאמ ךורע 

.םילדבנ 

תלצנמ הניא הרישל תונעיהה ,דוצ לש ותנעטל 
,תשבשמ הלא ,רישי ןפואב הלא םייביטינגוק םינונגנמ 
תורטמל םלגסל תנמ לע ,םתוא תתוועמ ףאו היהשמ 
ראתמ ךכל םאתהב .הליחתכלמ ורצונ אל םה ןמשלש 
םיטאלרוקה ןוגרא לש תומר שולש רבחמה 
ילהתה .א :םייטאופה םיכילהתה לש םייביטינגוקה 
שלכ שוביש וא יוניש .ב .םיליגרה םייביטינגוקה םיכ 
םאתהב שדחמ םנוגריא .ג .וללה םיכילהתה לש וה 

תועפותה תגצה רחאל ,ךכיפל .םירחא תונורקעל 
םיקדבנ "תומילאה תנגרואמ" !דגנכש תויביטינגוקה 
רוגו "תומילאה ינגראמ" ,הלא םינונגנמב העיגפה יגוס 
םיללכנ העיגפה ימרוג תרגסמב .םמצע העיגפה ימ 

ורקעו הרישה ןושל לש םייטאופו םייטתסא תונורקע 
קיע .דיורפ ידי לע וגצוהש יפכ םיינולותאפוכיספ תונ 
רקה תומשרתה תא עיקפהל בושח ןויסנ דצב :ינש ןוד 
רבחמה הסנמ ,יתורירשה םזינויסרפמיאה תושרמ אר 
ובחתו תוינבת ףסואכ תורפסה תסיפת תא עונמל םנ 
יכרעה ומלועל ןהלש תויטנבלרהש ,תויתורפס תול 
יה תוחנהמ תחא .ידמל תוקפקופמ םדאה לש ישגרהו 
תוזחל הקיטאופה לש החוכב ןיאש איה רפסה לש דוס 
יפיצפס ריש תמגודב םיספתנה םיטקפאה תא שארמ 
ידי לע םישפתנה םיטקפאה תא לבקל תבייח איהו 
םה םהילעש םיללכה תא עובקל זאו ,םינותנכ ארוקה 
שולשב טסקט לכב רבחמה קסוע ךכיפל .םידסוימ 
תונשלבה ,הקיטאופה ילכב טסקטה רואת .א :תומר 
שי תאת ,וא ,ספתנה טקפאה רואת .ב .הקירוטרהו 
.נ .םייביטנרטלאה םיספתנה םיטקפאה ,שיגדהל 

ואב ריבסהל ידכ הב שיש תיביטינגוק הזתופיה תעצה 

אהו טסקטה הנבמ ןיבש רשקה תא יטנטסיסנוק חר 
חרואב םישפתנה (םייביטנרטלאה םיטקפאה וא) טקפ 

ןושארה ןורקעה תא םיגדהל תנמ לע .יביטיאוטניא 
תורטמל םימייק םייביטינגוק םיכילהת תוויע :ונייה 
ישכ לש תוקתרמ תואמגוד יתשב יתרחב תויטתסא 

.ךושלה-הצק" תעפותו תיגולונופ תור 
מור ןשלבה לש וירקחממ דחא :תיגולונופ תורישכ 
םידחא םיילסרבינוא םיקוח לע דמלמ ןוסבוקאי ןא 
םיאטבתמ הלא םיקוח .תיגולונופה הקימנידה לש 
לש ךופהה ךילהתב ,דליה לש ןושלה תשיכר ךילהתב 
תוננמוסמה יקוחבו ,היסאפא ילוח לצא ןושלה תחכיש 
שכר םהב םירקמ ואצמנ אל ,המגודל .םלועה תונושלב 

רוצ ןבואר 

תא דביאש חומ-עגפנ וא ,Y הגהה ינפל ט הגהה תא דלי 

בלשב יכ רבתסמ .המודכו ,Y הגהה ינפל ט הגהה 

ךכל תקפסמ היאר דלי לכ ןתונ ינושל-םורטה םולמילה 
ןמזב .םלועבש תונושלה לכ יאגהב שמתשהל וחוכבש 
,םייתורירש םיינושל םינמיס תשיכרב םדקתמ דליהש 
תא טקונו ךישממ אוה ,םתדגנו םיאגה תרירב ידכ ךות 
ךרוצל הטילש םהב הנק אל ןידעש םירחאה םיללצה 
לש ורקחמ .האיפוטמונואו תואירק ומכ לילצ תווחמ 
ומיש ינש םיחוור םידליה ןושלב יכ דמלמ ןוסבוקאי 
שומיש - דחאה :םילילצב בטיה םילדבנ םיש 
שומיש - ינשה .ישוגיר-יתלב אוהש ילאיצנרפר 

ן -עש םילילצמ תלעות קיפמה יביטומאו יביסרפסקא 
1 ."םייתורירש םיינושל םינמיס" ךרוצל ולצונ אל ןייד 

יתלב םיאגה תוינבת סינכהל יתרבח רתיה שי הרישב 
יש בגא עיפומה (המודכו היצרטילא) םיילאיצנרפר 

.םיאנה םתואב ילאיצרפר שומ 

נהה תורוקממ דחא ,תיטילנאוכיספה הירואתה יפל 
תואנהל הגיסנה אוה םדאה לצא םיירשפאה הא 
טוברישה ןונגס לשמל ךכ .רתוי ריעצ ליגל תוינייפואה 
דליה תאנהל הגיסנ םושמ וב שיש ,הרוטקירקה לש 
,תוספסוחמה תוירוטומה ויתולועפ תא ריכהל דמלה 
הגיסנ םושמ םהב שיש ,גהל ירבדו םילמ יקחשמ וא 
איה ךכל תילסרבינוא המגוד .ינושל םורטה םולמילל 
,תיתודליו תנחנחתמ תובר םימעפ איהש םיבהא ןושל 

ןייפאמש המ . Y הגהב L הגהה תרמה לשמל ומכ 
."תנווכמ תויליטנפניא" ןוסבוקאי 

ןונגנמב שומיש הרישה ןושל השוע רוצ לש ותנעטל 
ןפואב שממתמה הגיסנ לש הז יגולוכיספ-יתאנה 

י םלוא .רובידה ןושלב תיליטנפניא הגיסנב יפיצאפס 
הלא ,תויליטנפניא תוגיסנב יטויפה ךרעה הולתמ םא 

םתס ןניאו ,דבלב "תונבומ" תוגיסנ ןה 
לת הינבהה .(םיבהואה ןושלבכ)תנווכמ-תויליטנפניא 
ועל הגיסנה .תורפושמ תוינבתב תרחא וא וז ךרדב היו 
,תימתס תויליטנפניא תניחב איה ןחבומ-יתלב םל 
הגיסנה תחנומ תיתונמאה האנהה לש הדוסיב וליאו 

תוינבת לש ןתסיפת בגא תנחבואמ יתלב הסיפתל 
ןה תורפושמה תוינבתה .תורפושמו תונבומ ,תונחבומ 
תוקפסמ ןה ךכ ידי לעו ,תילאיצנרפר תועמשמ תולעב 
חיסמ אוה זאו ,ונבש "ינוטלפאה רוזנצה" תשירד תא 
רואל .וחורל םניאש תודוסיה םתואמ לוכיבכ ותעד 

ןושל ןיבש הקיזה תא ריבסהל אופיא ןתינ ליעל רמאנה 
רתוי יתודלי שומישל הגיסנבש האנהה ןיבו הרישה 
תכרעמל הגיסנהש ךכ ןושלה לש םיאגהה תכרעמב 
איה רשאכ ,יטויפ ךרעל הכוז תיביטימירפ תיגולונופ 
גה יפוריצב יטאמגטניסה שומישה ןמזב תשחרתמ 

.יעמשמ דח חרואב ונממ קלח הניא ךא ,םיא 
רשאכ העדותה תטלופ המ :"ןושלה הצק" תעפות 
וניא אוה ךא םדא לש "ןושלה הצקב תדמוע" הלמ 

זהב רכזיהל לגוסמ 

על החילצמ הניאו העדותה תתב תרתתסמה הלמ 
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הרישב שוגירו תועמשמ 
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לכ לש המעטש ונימב דחוימ 'ימעט" שי העדותל תול 

תחא תפדרנ הלמ אל ףא .ול הושי אל תרחא הלימ 
ץוח רסח לש תדחוימ השוחת התוא עיבשהל תלגוסמ 
תקחדומה הלמה הלוע רשאכ .תחאה הלמה התואמ 
ינה .םימלענ "םעטה" וא השוחתה ,האלמה העדותל 

תעפות רקחל ,רוצ ראתמ ותוא ,לינ'קמו ןואדב לש יוס 
ורה ,תוחוור תוינשלב תוירואתב ךמות "ןושלה הצק" 
.תוינולונופו תויטנמס תוינובת לש םירבצ םילמב תוא 

וללה תוינובתה ןמ המכ יכ םידמלמ יוסינה יאצמימ 
ןתינש הזכ ןפואב חווטה ךורא ןורכזב תונסחואמ 
ןסחואמ ףסונ עדימ יכ הארנ ןכ ומכ .דרפנב ןגישהל 
תוינבת ,תוטשפומ תורוטקורטס לע עדימ ומכ ,דרפנב 
אלעה רשאכ .תומגופה רדסו תורבה רפסמ ,תומאתה 

יכ ,הערפה אלל תשחרתמו הקלח איה הלמ לש הת 
תחא הלמכ םיעקוב דרפנב םינסחואמה עדימה יעטק 
תוינוכתל עדומ וניא םנמא רבודה .תיאדיחיו המלש 

וא לושכמב לקתנ תוינובתה גוזימ רשאכ ךא ,תונושה 
בצמ רבודה הווח ,םלש וניא הלמה "םושיר" רשאכ 
לע תניפואמ 'ףושלה הצק" תייווח .ףושלה הצק לש" 
;תנחבומ יתלבו תיביסנטניא ,תוחפמ השוחת ידי 
תובר תוטשפומ תורוצו תוינוכתל תנווכמ היצפצרפה 

רפסמש לככ .ןהמ תחא ףאב תדקוממ הנניא ךא 
תרבוג ,רתוי לודג תויגולונופהו תויטנמסה תוינובתה 

תררופמ הלמהש ןמז לכ ,רמולכ .השוחתה תמצוע 
השוחתה תעראתמ ,עונמ םהיניב גוזימהו ,היביכרמל 

ועמשמל הולתמה תנחבומ יתלבה ךא תיביסנטניאה 
.תוקחדומה תוינרוצהו תוילילצה ,תויטנמסה תוי 

השוחתה לש ירשפאה הרוקמ יכ דוצ קיסמ ןאכמ 
וכת לש הכימס תכסמב ,תיטסיווננילרכיספ הניחבמ 
רנמ תרחא וא וז הביסמ רשא תוינולונופו תויטנמס תונ 
טונד תלעב הרורב הלמ תווהלו וז לא וז חומצלמ תוע 
וזפש תוינובתה רפסמ לדגש לככ .בטיה תרדגומ היצ 

תכסמה תוכימס תרבוג ןכ ,הישנה ןמ "ולעוה"ש תור 
יוטיב ידיל האב הז גוסמ השזחת .רתוי הייוור תוכיאהו 

:ונייה "םיפונה תסירה" לש םיבצמב רקיעב תורפסב 
ךכ ידי לעו םהלש תועמשמה יביכרל םילימה רוזיפ 
תורפיסבש רחאמ .ףוג תולוטנ תויוכיא לש הינב 
תא תמאות אהתש הלמהש םושמ תענמנ תורכזיהה 

םיבייח םידחפמה םיביכרהו ,תמייק הניא םינותנה לכ 
רחתה תראשנ ,תודכלתה אלב דרופמ בצמב ראשהל 

.הפקות אולמב תיביסנטניאה הש 

תונמאב םא זהז ןונגנמ תורפיסה תלעפתמ דציכ 
תויצטונדה םה רתויב םישקבתמה "םיפוג"ה הלמה 
וטנ תוזח" ררועל רתויב תשקבתמה ךרדה ,םילמה לש 
לא ,האלהו ןהמ בלה תמושת תא חיסהל איה "ףונ תל 
לא ,םידחפמ תועמשמ יביכרלו ,םהלש תויצטונוקה 
ויב תטלובה ךרדה .לוכיבכ םירזפתמ םייטנופ םיטרפ 
איה "ףוג תולוטנ תויוכיא" רוצילו םיפוג "סורהל" רת 
יוו לש ותרדגה רואל רקיעב) ,הרופאטמב שומישה 
רצויה תוקלחמ יתש ןיב ןוימדכ הרופאטמה תא טסמ 
הדבועה םצע ,(םש אלל רתוי תיללכ ,תישילש הקלחמ 
ררועל היושע ,הז דצב הז םיאצמנ םימיוסמ םירויצש 
.תופתושמ תויוכיא ולא-יא םהמ טישפהל ארוקה תא 
ומכ ,תטשפומ הירוגטק תעדה לע תולעהל רשפא 
םיללכנה םימצעה תרכזה ידי לע ,ףושלה הצק" בצמב 

רוכה רקיע ,"ןושלה הצק" תעפותב ומכ אלש ,ךז< .הב 
,תטשפומה הירוגטקה לש התאלעה תויהל לוכי הנ 
יהל "קהבומ" ףסונ רביא ללכ ןיאש ענמנה ןמ הז ןיאו 
השוחתה ןונגנמ לוצינ ןאכ שי ,רמולכ .וב רכז 
תועמשמה יביכר דוריפ לש בצמב לעופה יביסנטניאה 

.הלמ ללכל םתודכלתה יאו 

תנה ,ףוגה תלוטנ תוכיאה סיסבכ דמועה ןונגנמה 
רפסמ ידי-לע םגדומ ,תויצומא תייוור תוכיאכ תספ 
דוסיבו הרישל תונעיהה דוסיב דציכ דמלמו ,םיריש 

תא .דחא יטנאמס ןונגנמ חנומ "ןושלה הצק" תעפות 
תדסוימ םהילע םיללכה תא ןחובה ינשה ןורקיעה 
ןיב ,רוצ םינדמ ,רישה ןמ הלועה תספתנה תוכיאה 
יקודקידה חרחב וקוסיע ידי-לע ,ראשה 
דבכוי לש ריש תאוושה ידי לע .יקודקיד-יטנאהו 
העידה תא םינדמ אוה יקסנולש לש רישל םירמ-תב 
.יקסנולש לש וירישב תשפתנה המצועה לע תחוורה 
רשלב-םייטאופ םילכ תרזעב רבסומ הז ספתנ טקפא 

םעזאוג 
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ן^מור לש תוירואיתב יוטיב ידיל םיאבש יפכ ,םיי 
הפרנה-יקודקידה תרתה יבגל טסמיוו לשו ןוסבוקאי 
ועמשמ ןיא יקודקידה תרתה .ץרמנה-יקודקיד-יטנאהו 
םיתרת םנ אלא ,דבלב המוד תיקודקיד תמויס 
קמבו ,תחא תיקודקיד הירוגטק םע םינמנ םהירביאש 
םניאש םירביאב תיסחי םיבר םילילצ םיבר םיר 
ינש דימעמ ,יקודקיד-יטנאה תרתה .תרחב םיפתתשמ 
תועמשמב ןוימדה תדימ - דחאה :םינתשמ 
רדקיד-יטנאה תרחב .םיאנהב ןוימדה תדמ - ינשהו 
רוגטק תמועל ילילצ ןוימד תחא הפיפכב םייוצמ יק 
יתשו ,וזמ וז תונושה תויטנאמסו תויטקאטניס תוי 
םימודש לככ .ארוקה תסיפתב לוכיבכ תוקבאנ הלא 
ןכ ,תויועמשמה רתוי תונושש לככו ,םילילצה רתוי 
תא טילבהל תוירוגטקה ןמ תחא לכ תייטנ רבגת 
ברימו תועמשמב ינושה ברימ שי רשאכ ,ךכיפל .המצע 
יאה תא ריבסהל תנמ לע .חתמ רצונ ,םיאגהב ןוימדה 
םיחרתב םיבר םיארוק םיניחבמ הב "תצרמנה" תוכ 
תיביטינגוק הזתופיה רוצ עיצמ םייקודקיד-יטנא 
תעגונ םייקודקד-יטנא םיחרחל תונעיהה יכ תנעוטה 
גנמב שומיש השוע איהו תינושלה ונתורישכ ישרושל 
יוסינ יפ לע .תורחא תוינושל תולועפל יארחאה ןונ 
צכ תשפתנ הלמ לכ יכ ררבתה קדאלק ידי לע ךרענש 

תקפומ הלמל תנתינה היצאיצוסאהו ,תוינובת לש רור 
ירעזמה יונישה עוציב :ונייה .ירעזמה דוגינה ללכ יפ לע 
וא הנורחאה תינובתה לש הנמיס יוניש ומכ רתויב 

ורק םיתיעל תררועמ Man הלמה ,אמגודל .התטמשה 
רנה יונישה .Boy אלו Woman הבוגתה תא רתויב תוב 
אלו Male]^ [+ MalelTD -] הנורחאה תינוכתב לח זמ 
 ^[Aduh]^ [+ Adult -] ינפלה תינובתה איהש

.הנורחאה 

הנוכת אופיא אוה תויצאיצוסא תקפה לש הז ןפוא 
ומצע תויצאיצוסאה קיפמ יכ םא ,תיסיסב תישונא 
תויריבתתהו תויטנאמסה תוירוגטקל עדומ וניא 
אוה תויצאיצוסאה תקפה ןפוא .ןהב שמתשמ אוהש 
עזמה היגרנאה תלעפה קוח ךות לעופה ןונגנמ אופיא 
ז תורפיסה תורטמל הז ןונגנמ לצונמ ,ךכ םא ,דציכ .תיר 

הקפהה ללכל דוגינב םירצונ םייקודקיד-יטנא םיחרת 
הווהמ אוה ךכבו ,םילמ תויצאיצוסא לש הטושפה 
דמועה יגולוכיספה ןונגנמה דגנכ "תנגרואמ תומילא" 
יקודקיד-יטנא חרת לש הרקמב .היצאיצוסאה סיסבב 
תובורקו ,רשפאה לככ תובר תוירוגטק הנש :אוה ללכה 
תא ריבסהל יושע הז רבד .המישרה שארל רשפאה לככ 

םיארוק םישח ובש הובגה היגרנאה ןעטמ תאו תתמה 
.םייקודקיד-יטנא םיחרתב ,תונוש תונושלב ,םיבר 
תנה טקפאה היהי יתמ תוזחל היהי ןתינ ךכל םאתהב 

.הפרנ יתמו ץרמנ חרחה לש ספ 

דציכ איה רפסב תולועה תונינעמה תולאשה תחא 

םיטקפא הריציה התואב יביטיאוטניא חרואב םיספתנ 
ןיב רוצ ןחוב הו רשקהב .הזמ הו םינושה םייביטנרטלא 
.תירטמה תורידסה לש תויפיפה תנוכת.תא ראשה 
,תילנויצר תויהל תירטמה תורידסה הטונ אסיג-דחמ 
ינויחל תונתינה תורדס ידכ םיטפצרפ תנגראמ איה 
תואדו לש תיגולוכיספ הריוא םושמ .הב שיו ,שארמ 
םיבצקמ ללוחל הלוכי איה ,אסיג-ךדיאמ .הטילשו 
וליפא ,תילנויצר-יא תוכיא םושמ םהב שיש םיצרמנ 
.םייביטימירפה ףופיתלו דוקירל המודה ,תיטטסקא 
םיווש םידדצ שי תירטמ תורידסל ,תורחא םילמב 
העשב הב :ןוצרה חוקיפו תעדומ הרקב םע םיבושח 
יתלב ,םיידוסי םייגולוכיספ םיכילהת המכל המוד איה 
רוזחמ םיעוריא םיחנומ םהמ םיבר דוסיבש ,םיינוצר 

ןהש לככ ,תויוניצומאו תויסיפ תויוליעפ .םירידס םיי 
ונה תימתירה ןתורידס תרבוג ןכ ,רתוי תויביסנטניא 
תנוכת לש השרושב .עדומה חוקיפל רבעמ גורחל הט 
לקשמ םוסח תעדל ."ןוחטב" חנומה יוצמ וז תויפיפ 
רנל תודרחה תא גיפהל ידכ וב שי ,שארמ יוסחל ןתינה 
המודמ ןוחטב" קינעהל ,תומימע וא תועמשמ וד חכ 
ישפח שיגרהל לכוי ארוקהו "ומש ינוטלפאה דומצל 
הלאשה .םירחאה רישה ידבורב תומימעל תונעיהל 
"הבוטה תירטמה תינבתה" םאה הארנכ איה תערכמה 

ודמ וא יתימא ןוחטב לש תיגולוכיספ הריוא הדילומ 
ננופמוק וב םיפתתשמ רוקמב רשא)ל"נה ןוידה .המ 
עיבצמ (םליכהלמ העיריה הרצק דשא םיפסונ םיט 
תועיר יקוליחל םיירקיעה תורוקמה דחא לע השעמל 
לצא לשמל ומכ)תירטמ תורידס ילעב םיריש תכרעהב 

ישב םישח תיבויח םתכרעהש םיארוק .(ןפו ןמדזולא 
אוה סומתירה ידי לע קנעומה ןוחטבה יכ הלא םיר 
בוג רישב םישלוחה םיילנויצר-יאה תודוסיה :המודמ 

רוק .הל תודוה םירבגומ ףאו ,ןוחטבה תשוחת לע םיר 
הארנכ םישח תירטמה תורידסב םגפ םיאודה םיא 

תשוחת תא ןזאל ידכ םיילנויצר-יאה תודוסיב ןיאש 
תורידסה ,םתשגרהל ,זא וא .הילע רובנלו ןוחטבה 
תויהל רמייתמש המל ינתלכש יפוא הוושמ תירטמה 

הפוכ אוה ,הזמ עורג וא.הזה םלועה ןמ אלו ירותסמ 
הקולחה יכ קפס ןיא .יתודלי-ינטשפ רדס ןימ וילע 
,הרקיעב תיגולודותמ הניה םינגראמה תונורקעה ינשל 
רבחמה גיצמ ןתוא תומגדהה לש בחרנה סופרוקב ןכש 
ךות בלושמ ןפואב וא הז דצב הז תונורקעה ינש םילעופ 
יטינגוקה הקיטאופה לש תקתרמה היארה תיוז תריצי 
,גרבדלוג ,ןמדתלא לש םהיריש יכ קפס ןיא .תיב 
,רבחמה ןחוב םתוא ,ןמכיפו יקסבוחינרשט ,יקסנולש 
עו שדח דמימ תיביטינגוקה הקיטאופה דואל ולביק 

■.רתוי קומ 

ילאיבצ הנר 
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