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 םירקי םיטנדוטסו תויטנדוטס
 

 
 אל םירגתא ונינפב ביצמה ,רבשמ לש םימיב ונתוא םיספות םיברקה – ןאדמרהו אחספה ,חספה – ביבאה יגח
 םינבומ ויהש ,םיטושפ םירבד לע שדחמ בושחל םיצלאנ ונחנא .ונייח תוחרוא תא תונשל ונתוא ץלאמו םיטושפ
 ונתוא שמיש רשאו ונכרצש בחרמה .עגמ ,םייזיפ הברִקו שגפמ ,בחרמב תישפוח העונת :שדוח ינפל קר םהילאמ
 יחווטב הטילש לש רישכמל היהו )compartmentalization( רודימ רבעו םחתנ ,טעמכ יעצמא יתלב ןפואב
 הארוההו הדימלה יסופד םג ונתשה ליבקמב .וילאמ ןבומ וא ,דוע ישפוח וניא רודמל רודממ רבעמה .העונתה
 לש שדחה ובצמ תא םימיצעמו םידדחמ קר הלאה הדימלהו הארוהה יסופד .םיילאוטריו רקיעב ושענש ,ונלש
  .Homo virtualis-כ םדאה

 
 לע רתוול השק יאדוובו ,ולש תויטננימודל םיליגר אל ונחנא .לק וניא ילאוטריווה דממב םויקהש חינמ ינא
 ,)La Phénoménologie de la perception( הסיפתה לש היגולונמונפה בושחה ורפסב .םייחה לש תויזיפה
 הניא םלועה תעידיש הנעטב תינאיזטרקה "וטיגוק"ה תסיפת דגנ יטנופ-ולרמ סירומ יתפרצה ףוסוליפה אצוי
 אוה יזיפה ףוגהו ,םלועה תנבהב התוחפ אל תּובישח ןויסינל ,יטנופ-ולרמ יפל .הבשחמב קרו ךא תללוחתמ
 ונלש עדיהו םלועה ,בחרמב ףוגה לש תיטילופהו תיביטמרופרפה הלועפה ילב .תואיצמה תסיפת לש םוידמה
 .םלש וניא ונלש םלועה עדי – ילאוטריווה דממל ףוגה םוצמצ לש םימיבש ,ןכ םא ,ןכתיי .םימצמטצמ
 
 תויגולונכטה ,אמגודל .םלועמו זאמ ילאוטריו היה בשוחה םדאהש םינעוט םיבר םינוירוטסיה ,ינש דצמ
 .תיברעמה היצזיליוויצה לש התורצוויהל ומרת ,הנש 5,500 ינפל הנושארל םירֶמּושה וחתיפש תוילאוטריווה
 ןמזה תקולח .2 ;הפשה לש לולכשלו הטשפהל ליבוהש ,יתיבפלאה בתכה .1 :תויגולונכט עברא ואצמוה רֶמּושב
 םלועה תדידמ תא הרידסהש ,הקיטמתמה .3 ;תוכרעמו םישנא לש היצזינורכניס הרשפיאש ,תופוקתו תודיחיל
 .ןיפילח רחס רשפיא יסחיה םכרעש ,תועבטמו תוירטינומ תוכרעמ .4-ו ;תואיצמ יגוציי העינה ליבקמבו יזיפה
 .םייתוברתה ויגשיהל עיגמ היה אל תוילאוטריווה תולוכיה אללו ,יזיפל ילאוטריווה ןיב דימת ענ בשוחה םדאה
 ךרטצנ דוע וביט לעש בלש ,םינש יפלא ינפל לחהש ךילהת לש םימדקתמה םיבלשה דחא תא םיווח ונחנא םויה
 .דומעל
 
 רקחמהו היישעה לש םמוקמ המו ?ילאוטריוול יזיפה ןיב סחיה הנתשה דציכ ,ילבולג רבשמ לש הלא םימיב
 ,ןוכנ ?תונמאה לש םינושה הידמה לע ילאוטריווה דממה תוקזחתה עיפשת דציכו ?וזכ הפוקתב םייתונמאה
 .הילאוטריווה ןמ שי וקסאל תורעמב םייתילואילפה עלסה ירויצב רבכ .העבט םצעמ תילאוטריו תונמאה
 ילאוטריווה דממה ןוויכל תויונמאה תא הפחד תונורחאה םינשה 150-ב תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהה
 לש יביסאמה ילאוטריווה הנפִמה איבי דציכ איה םויכ הלועש הלאשה .םישדח העבה יסופד חותיפל הליבוהו
 ?הדיקפתו הדמעמ ,תונמאה לע יחכונה בצמה עיפשי דציכ ;םישדח םייתונמא העבה יסופד חותיפל הלא םימי
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 האיציה ינפוא לע הבישחהו רבשמ תרגשל תיללכה תוכרעיהה ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה תרגסמב
 תא הפרטש ,השדח תואיצמ רצי יחכונה רבשמה .ידיתע יוניש לש תויצפוא םג תנחוב הטיסרבינואה ,רבשמהמ
 תומרופטלפה ,השדחה תואיצמה תא לבקל םישקתמ ונחנא םא םג .םלוע ירדס לע םתסה ןמ עיפשתו םיפלקה
 ,תונמאה ישנא ,ונחנא .ונלש היישעב ןתוא םיעימטמ ונחנא דציכ בושחל ונילעו ראשיהל ידכ ןאכ תוילאוטריווה
 ענכושמ ינא .ונלש קוסיעה ימוחתב תיתרוקיב הדמע ךותמ םישדח הלועפ יסופד חותיפל ,המישמל םיביוחמ
  .הז אשונב םג םורתל המו דיגהל המ שי תויונמאל הטלוקפלש
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  ,םויסל
  .רגסב דמעמ םיקיזחמו האלמ תואירבב םייורש םתאש הווקמ ינא
  .שגפיהלו עונל בושנו ,ונלש תויסיסבה תויוריחה תא הרזחב לבקנ םדקהבש הווקת ילוכ
  .השפוחה רחאל םידומילל הרזחה תארקל תוחוכ רוגאל וסנ .םייעובש לש תיתיב השפוחל םיאצוי ונחנא
  .םינושה הטלוקפה ישנא םע רשקב ודמע אנא ,ךרוצה תדימב
 
  .םכל םירקילו םכיתוחפשמ ינבל ,םכל תואירב הברהו חמש גח
 
 
 
        

 ,םיקזח ויה
 ,םכלש       
 

 
                                                                                                           
 ןרע                                                                                                              
 
 


