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 תושיג שולש :הנורוקה תודוא חישה

 1אצמ ןורוד ר"ד 

 

 .)DISCOURSE( חיש םג איה הנורוקה .תואיצמה םלועב תנגועמה תושחרתה קר אל איה הנורוקה

 .תואיצמכ םירידגמ ונחנאש המ לע תונשרפ תרוצב רבודמ )תינאיוקופ( תיפוסוליפה תועמשמב

 תויתרבח תוצובק לש םיסרטניא תרדגהו חוכל םיעגונה םיניינעמ םג טעמ אל תעפשומ וז תונשרפ

 בתכנה טירסתכ אלא ,רשקה תלוטנו תיתדבוע תואיצמ תנומת ףקשל ידכ קר אל חכונ חישה הזככו

 קחשנ תישונא תכרעמכ ונחנא ובש ןפואה תא רידגהל ידכ ,ואל םא ןיבו ןיעדויב םא ןיב ,סדנוהמו

 .תואיצמה ןורטאית תמיב לע ונלוכ

 הלא ידי לע תספתנה תינשרפ-תיביטינגוק תרגסמ לש התריצי אוה חישב רתוי דוע קתרמש המ

 חוכה תורוצ ןיבו רמאנה ןיב רושקל ילבמ תואיצמה לש יביטקייבואו יעבט םוליגכ ותוא םיגפוסש

 לש ןיינע רשאמ רתוי הברה יביטינגוק ןיינע אוה חישה ,ןכ לע .הזככ ותוא תובצעמו ותוא תוננוכמה

 רואיתו היצמרופניא תרבעהל תוכרעמכ ןויד אל םגו החיש אל וז .םישנא ןיב תימתס תרושקת

 ביתכתש םיללכה תכרעמ תא חסנמ םוי לש ופוסבו םלועה תסיפת תא ונרובע רידגמ אוה .תואיצמ

 הרצקב ןאכ החסונש הירואיתה לקשמ לע .םלוע תסיפת התוא סיסב לע ונלש תולהנתהה תרוצ תא

 ףוע היבגהל םיסנמ םא רכינ הזו ,יתרבחו יטילופ חיש םג אלא ,תואיצמ קר אל איה הנורוקה ,הרתי

 .וזה תושחרתהה לע םיננובתמ תישונא תכרעמכ ונחנא דציכ ןוחבלו

 ןלוכ .םלוע תוסיפת שולש תואטבמה  .חיש תורוצ שולש תוארל ןתינ  הפגמל תויוסחייתהה ללשב

 תא תגציימש ימכ המצע תא האור ןהמ תחאו תחא לכ .הנורוקה - תושחרתה התואל תוסחייתמ

 ,ינויער רצות ןה דחיב ןלוכ םלוא ,התליב ןיאש הלודגה תמאה תא ,העידיה א"הב תואיצמה

 .'וטנ' תואיצמ לש גוציי ןהש ינפל הברה יתסיפת ,יביטינגוק

 גוצייכ הנורוקל תסחייתמ איה .תיעדמ - תיטסינרדומה איה ,הנושארה השיגה וא ,ןושארה חישה

 םיסינ לש תיטסיטטסה ותשיג יפל 'רוחש רוברב' לש םיחנומב ,ידמל השדח תיתדבוע העפות לש

 
 חותינב הקסע ולש טרוטקודה תדובע .ךוניח שיאו יברע-ידוהיה ךוסכסה םוחתב הצרמו רקוח אוה אצמ ןורוד ר"ד 1

 ,'הוחא' תללכמב דמלמ אוה .בגנבש ןוירוג-ןב תטיסרבינואב הבתכנו יניטסלפ-יברעה טועימה יפלכ ידסממה חישה
 םירקחמו םירמאמ םסרפמו ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמב 'לארשיב םיברעה' רקחמה תינכותב חרוא רקוחכ שמשמ
  .ילארשיה ןוחטיבהו ןיעידומה ךרעמב םיריכב םידיקפת אלימ ורבעב .םיפסונ םימורופבו תונותיעב

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 רינל יבצ רקוחה לש תיביטינגוקה ותשיג יפל 'תיסיסב / תיבצמ העתפה' לש םיחנומב וא ,בלאט

 ףאו תישחומ ,תיתימא העפותב רבודמ ,וזככ. ןיעידומ ישנא לש היצינגוקו ןיעידומ יניינעב קסעש

 ישונאה רדסל םידקת רסחו םוצע רגתא הביצמ ןיאמ שי תניחבב התעפוהו ןאכ התוחכונש ,תיעדמ

 ירוטסיהה ןמזה תופיצר תא תרבוש וליאכש העפות וז .הכ דע ותוא ונרכהש יפכ םינושה וידבר לע

 ןבומב ,התעפוה עגרמ היהיש המ ןיבו( העפותה תעפוהל דע היהש המ ןיב ןמזה הדש תא תקלחמו

 ,יאנפה תוברת ,הלכלכב ול םדקש הזמ יונישה תילכת הנוש היהי סוריוה תעפוה 'ירחאש םויה'ש הז

 .הזב אצויכו תרושקתה

 וללה םיחנומב תואיצמה לע בושחל םיטונה הלאמ טעמ אל ןכל .ךפהתה ומכ םלועה ,וז השיג יפ לע

 ,רומאכ ,איה אצומה תחנה רשאכ ,'ירחאש םוי'ב םייחה ואריי דציכ הלאשב ףרה אלל םיקסוע

 קר הנניא וז השיג .ירשפא םוחת לכב טעמכ ,'ינפלש םויה'מ תירוגטק הנוש היהי 'ירחאש םויה'ש

 תססובמ תיעדמ השיג לע איה ףא תססובמה יחכונה רבשמב תולהנתהה תרזגנ הכותמ ,תיטרואית

 םינותנ תססובמ ,)םינפלואה תא םידקופה האופרל םירוספורפה רפסמ ךכ לע ודיעי( םירקחמ

 הלועפ סופד לכ תרבושה תיתנידמו תישונא תולהנתהו )םינתשמ תוכיאבו בצקב ןהינימל תוקידב(

 השעמל וז .דועו 'רוטינ' ,'חוקיפ' ,'רצוע' ,'רגס' ,'דודיב' ומכ םדוקה רדסל ינייפוא היהש 'ילאמרונ'

 הנורוקה העיפוה זאמ םינורחאה תועובשה תיברמ ךרואל תיטננימוד התייהש תיביטינגוקה השיגה

 .ונמלוע ךותב

 םידעצה ףקיהב ףירחמ אוהש לככו רבשמה תליחתב תמיוסמ תוחכונ תלעב התייה היינשה השיגה

 יפל.תינרדומ טסופה השיגב רבודמ .תשדחתמה התוחכונ ינמיס תא אוצמל ןתינ תונידמ תוטקונש

 ןיימודמ אלא ,אצמומ רבשמ לש ןבומב ןיימודמ אל .ןיימודמה ףס לע רבשמב רבודמ ,וזה השיגה

 .היצרופורפ ללכמ האצי וא דוביאל הכלהש תמא וז לבא ,תמא לש םיוסמ ןיערג ול שיש הז ןבומב

 העפותב רבודמ ,םלוא .ליעפ סוריווב רבודמ .הנורוק ול םיארוקש המ רבד םייק ,וזה השיגה יפל

 יעצמא ,תויתרבחה תותשרה ללגב םידקת ירסח םידממל תחפונמו תמצעומ הלש יחכונה חפנבש

 .םלועה תחטשה לש עבקה בצמו 'רפרפה טקפא' ןבומכו חוכ יפדור םיאקיטילופ ,תרושקתה

 איה .תיתנועה תעפשל המודה הלק הלחממ רתוי אלב רבודמ יכ השיגה ידדצמ ורמאי ,הזה רשקהב

 ,הניגב הקינאפל סנכיהל ןיא יאדוו ,היתוכלשהבו היתויועמשמב זירפהל ןיא לבא ראשיהל ידכ ןאכ

 תחטשה רקיעבו םירחא םיעגנ וא תולחמל סחיב םיהובג דאמ אלה התומתה ינותנ ודיעי ךכ לעו

 תיפיצפסה תוינידמל רשק םוש אלל םלועה תונידמ ללכ לצא המוד דאמ איהש םיקבדנה תומוקע

 ,תויתנוע תועפש לע ועיבצי וז השיג ישנא .ףיגנה תוטשפתהל סחיב תונידמ ןתוא ידי-לע הטקננש

 אלו הנורוקה סוריוומ רשאמ רתוי הברה ןהמ םיתמ םדא ינבש ןישיב ןיערמ ראשו סדייא ,הירלמ
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 םתוא ולבס ןהמש תונוש תולחמ ןיבל םירגובמ םיאליגב םיתמה רפסמ ןיב הפיפחה לע ןכש לכ

  .שדחה סוריווה אלו תוריטפל תויארחאה ןהש ןכתייו הנורוקה תעפוה ינפל םישנא

 דחא דצמ .תונוש תויתבשחמ תולוכסא יתשמ םיאב הישנאש אוה וזה השיגב ןיינעמה רבדה

 התוסחב רשפאמה לודגה ךסמה איה הנורוקה יכ םינעוטש םיקהבומ לאמש ישנאו םילרבילה

 אכדל ידכ תואיצמה תא לצנל ינומגה חוכ ילעב םיגיהנמלו םירטשמל התועמשמ תמצעה לש ריחמבו

 העפותכ הנורוקה תא םיאורה ןימיה ישנא ,ינש דצמ ;ילרבילה רדסה תויראש תא רתוי דוע

 הטישהו תונידמה תלכלכ לע תמייאמש ימכו ימלועה יטסילטיפקה ילכלכה רדסה תא תשבשמה

 ןוצרה אוה הלאל םגו הלאל ףתושמה .ירוביצה ןונגנמהו הנידמה תואצוה םוצמצ לע תססובמה

 תרמוחמ טיעמהלו תוסנל ךכמ רתוי דועו ,תואיצמה לש ספאה תדוקנל ונכ לע רזוח רדסה תא תוארל

 םלועה תא םיליבומש ימכ )תיטסינרדומה( חישה לש הנושארה השיגה ישנא תא רייצלו העפותה

 רושימב ןהו םדאה תויוכזל עגונה יטילופה רושימב ןה ,םלועה עדי אל והומכ רבשמלו טלחומ סואכל

 .תישונאה החוורל עגונה ילכלכה

 םג הגהנ ךכ .רבשמה תליחת םע פמארט ינקירמאה אישנה עימשהש םיצויצהו תולוקה ויה הלא

 תולוק וא הידבש םויכ תגהונ ךכ .תיטירבה תשביב סוריווה תוטשפתה תליחתב תיטירבה הגהנהה

 וא הפוריאב תורחא תונידמ וטקנש הלאמ רתוי םייביסרגא םידעצ תוציחנב קפקפל וטנש םירחא

 עקר לע ,הנורחאב לבא ,תינרדומ-טסופה השיגב ודדיצש תולוקה ותחפ ןמזה ףלחש לככ .ב"הראב

 תויגרנא ינרדומ-טסופה חישה רבוצ ,םיילכלכה םירשקהב דוחייב ,רגסה לש יאוולה תועפשה

 תוילכלכה תודנ'גאה ילעבל רשפאמ אוהו רחאמ םג ,חישב תיתועמשמ תוחכונ ול שיו תושדוחמ

 השיגה לש תויטננימודה רוערע תבוטל ירוביצ ץחל רצייל ידכ וב שמתשהל תויטילופהו

 .הפיכב הכ דע הטלשש תיטסינרדומה

 ךופהיש הארנכו רבשמה חתפתמש לככ ןמזה ריצ לע חתפתמ ,תישילשה השיגה לש סופיטה בא

 תואיצמב ונלש תולהנתהה תרוצ תא רקיעבו תוסחייתהה תרוצ תא בצעתש תיטננימודה השיגל

 .:םיקהבומה חישה יסופיט ינש ןיב וא הצקה תושיג יתש ןיב תבלשמש םייניב תשיג וז .תיחכונה

 תויועמשמה ךותל קומע הקיחרמ אל לבא תיטסינרדומה השיגה ךותמ והשמ תספות וז השיג

 ץמאל ילבמ תיטסינרדומ טסופה השיגהמ והשמ תבאוש הדימה התואבו ,הנממ תורזגנה תוילאטפה

 .הבש תוריהזה רסוח תא

 דחא דצמ .רחאו ילכלכ ,יתרבח .ךכמ רתוי ףאו יאופר רגתא לש גוסכ הנורוקה תא האורה השיג וז

 תעפשה תפיגמ אל וז ינש דצמ לבא ,רתוי םיהובג הקבדהה ירועיש יכ ,הליגר תיתנוע תעפש אל וז

 הלחמ םג הנניא הנורוקה .הלש יאופרה טקפאה תניחבמ םדא ינב ינוילימ 50 הלטקש תידרפסה
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 תבכשב רקיעב עגופ אוה .םדא ינבל היצטפדא רבעש רכומו ההוזמ סוריווב רבודמ .העודי יתלב

 וא הנורוקה( םישישק םתואב רתוי עגפ המ תואדווב רמול האופרל השק ןאכ םגו תמיוסמ םיאליג

 ףאו םימוטפמיס םיחתפמ אל ללכ םישנאה תיברמ לבא ,)ןתיא ואבש תומדוקו תופסונ 'עקר' תולחמ

 .סוריווהמ םימילחמ

 'םיעגושמה תיב' תשיג ןיב ליהמת אוה הנורוקה רבשמ וז השיג יפלש ירה ,רופיסה אוה ךכ םא

 תינייפואה ןוזיאמ האציו הרערעתהש תוילמרונה תשיג ןיבל ינרדומה-יעדמה םלועל תינייפואה

 הרמב עוקשל ךירצ אל ,תונושארה הצקה תושיג יתשל דוגינבש רמוא הז .ינרדומ טסופה םלועל

 לש גוסב ףטעתהל ךירצ אל םג לבא ,ונילולסמ תא שדחמ בשחל אל םגו "םלועה ףוס" לע הרוחש

 השיגהמ רזגנש המ .רבשמה לחה הבש ןמזב הדוקנ התואל הריהמו תטלחומ הרזח לש הילשא

 .ןיימודמ רגתא אלו יתועמשמ רגתא איה הנורוקה .תוחכופמו םזילאיר לש ליהמת אוה תישילשה

 ותא דדומתהל םיעצמאהו םילכה התחתמאב רשאכ תושונאה תא אצומש רגתא והז ,ינש דצמ לבא

 .םימוד םירגתא םע ונימדוק ודדומתה ובש ןפואהמ הבוט רתוי הברה הרוצב

 ןיב .תיזזתב עגרכ אצמנ םלועה .בכרומ רגתא איה הנורוקה חישה לש ישילשה סופיטה בא יפל

 ןשיה תרזחל ,תוילאמרונל ההימכה ןיבל דיתעה יבגל תואדווה יאו תואיצמה לש יונישה ,סואכה

 יפל םלועה ,אל .ןוזיאה תדוקנל רבד לש ופוסב איביש ןוכתמה והז .תמזגומכ תואיצמה תייארלו

 רצק ןמז קרפל םג ילואו םיוסמ ןפואב אלא ,הנורוקה תובקעב ןיטולחל הנתשי אל השיג התוא

 הז .תוקישנלו םירוביחל ,תואצוהל ,תועיסנל ,תודעסמל ,הפקה יתבל רוזחי הארנכ אוה .תיסחי

 םיאצמנ ונחנאש ןה תובוטה תושדחה ,הזה רשקהבו .ןמז דאמ הברה אל לבא ,ןמז טעמ חקיי םנמא

 חישה תושיג יתש ןיב ךוותהו ןוזיאה תדוקנל המצע תא ןרכנסל הליחתמ תכרעמה ובש בלשב

 םלועה תלוכסא ןיב .הנקתה ירסח םיימיטפואה ןיבל תורוחשה יאור ןיב .תונצקומהו תויבטוקה

 .הנורוקה תובקעב רוזחל ךירצ וילאש ןשיה םלועה תלוכסא ןיבל הנורוקה תובקעב אוביש הנתשמה

 תויווחה לע ,ונלש הדימלה ךילהת לע ססובמה םייניב בלש אוה ןוזיאה תדוקנ תאיצמ לש בלשה

 תכפוה הנורוקה ובש בלשה והז .םישכור ונחנאש ןויסינה לעו ונלש הנתשמה יביטינגוקה לע ,ונלש

 רבודמ ,םירבדה עבטמ .תניימודמ תינוציח העפות וא תמייאמ תינוציח העפותל אל .ונתאמ קלחל

 תוערה יתשמ ונתוא ץלחמש בלש םג והז לבא ,היצאוטיסה לוהינלו הנבהל רתוי בכרומ בלשב

 םזימיטפואל אל םגו תטלחומ תוימיספל םוקמ ןאכ ןיאש ,רמוא הז .תונצקומה תויביטינגוקה

 היצינגוקה תא בצעל םגו תואיצמה לע ןנובתהל רתוי יוארה חנומה היהת הריהז תוימיטפוא .טלחומ

   .הילא סחיב ונלש


