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63 ו ל א ו ו ל א 

רפס-תיבב דא םייקתהל הלוכי תימיטניאה תירבעה 

ישממ לאידיא דליל ןתונה ,ויפרזל יגולואידיא 

ימניד-יעבט ןפואב ררועל הז םושמ לוביהו ,יטרפו 

היגוגדפה תרתוח םהילאש ,םיהובגה תושגרה תא 

היחתה תעונתל ישפנ סיסב םישמשמ םהשו ,תירבעה 

."תיגולואידיאה התמחלמלו תימואלה 

.הזב יד 

.ב 'ר 

דלאו ולא" 

שדחה ורפס וניניעל הארנ ינוגבר ספיספכ 

הריקסב 'דימ .«"ולאו ולא" — ןונגע י"ש לש 

םינבאה תא העבקש ןמאה די תרכינ 'הנושאר 

.הקדה ןמ הקד תירויצ הנבה ךות ,תוינונבאהו 

דהוימה רהוזבו קהובב ןהמ תחא לכ הקיהבמו 

ירבאכ ,וז תא וז תומילשמ ןה ןממ וב דא .הלשמ 

.םלשומהו ינומרהה ספיספה ףוג רצונ ךכו .הלא ףוג 

וז הרוצ תיארנ הרזומו הרז המ ,הז םע דחיו 

י"ש אב .רודה ןב ירבעה ארוקה ןיעל רופיס לש 

םייגולוכיספה חותינה ילכ תא ומצעל לגיסו ןונגע 

םשומיש ןונגנמש ,םיללכושמהו םינידעה םיישפנהו 

בוקנל חילצה דציכ הנה .רתויב ךבוסמו בכרומ 

,םדאה לש םימוטאה םיכבנה ךותל המינפ רודחלו 

— תורוד לע תודוד •לש השורי לבס סומעה רוציה 

,וייותיפו קשחה ימענמו קשח ,אטחה רעצו אטח 

זיעמ .ואלמתנ אלש םייוואמו םיטסומ תונוצר 

לש ודוקרזו הלא םיכבנב קימעמ אוהו ןונגע 
.וכרד תא ול ריאמ ןורשכה' 

רתויב םייזויצדפה ןחבמה ילבש ןמזב ובו 

ןושלל ,וליאכ ,קקזנ אוה ןיא הנה ,ותושרל םידמוע 

םלוא ,םילמ ןתוא ,לוכיבכ ,רבדמ אוה .ורוד 

ןמ דחא לש ותלוגסכ — ,םילמה לש המיענה 

— ,"ולאו ולא"ב םירופיסה דחאב םיעיפומה םישנאה 

דגונמ בכרהו .דאמ הנושו ונלשמ הקוחר איה 

דוסה וב ילוא ,הריציה ךרד ןיבו ןושלה ןיב הז 

שוריפה ןאכ ילוא ?ןונגע לש ברה וחוכ לש 
תירבעה הזורפה לע ותעפשהל רתויב רבסומה 

? הבוטהו הריעצה 

,עגונ ןונגע לש וטע המב רבדב לדבה ןיא 

,יממע השעמ רופיסב וא ,המודק הדגא ןיעכב םא 

,ישפנ םיעותעת הארמב וא ,םתס הצלה רופיסב וא 

ויתולוגס .םיינרדומה ונייחמ חוקל רופיסב וא 

תלבוקמה תירופיסה הפילקה תא תועקוב תודחוימה 

לש וירופיס לכ"ט ינימש ורכ ,"ו5או ו5א" (* 

.ב''שת ,םי5שורי ,!סוש תאצוה ,דוננע ףסוי ?אזטש 

ידימ אצוי לכה דימו .הכותב ןרהוז תא תועבוקו 

קחדנה םדאב השעמ ותוא ןיאו .רבד לש וטושפ 

הנינש וא הצלה השעמ ,םידמוע םילודגש םוקמל 

לש ןיתישה לא הריתח התואמ וב םג שי ,םתס 

רסומ ףאו .םייחה תועפות תא ותשיפתו םדאה 

.םירבדה עבטבש לכשה רסומ בוש וניא לכש,דה 

ודוחיב טלוב ,ומצע ינפב דמועו עובק ,וליאכ ,אוה 

אוהש ,םדא לש עבטב ןירשימב העיגנ ול ןיאו 

רסומל םיקוחו לכשה רסומל םיקוח שי .דוחל היווה' 

קיספהל שקיב ...ץר אוה המ לע עדי אלו" .שפנה 

אל וצרש יפ לע ףאו .ןהילאמ וילגר וצר ,ותציר 

.ךמוקממ וזז 

ןיאש ,הז םירופיס ץבוקב עיבהל ןונגע הצורה 

עבטמה ןמ והשמב תונשל םדאה לש ונוצר חוכב 

ופיסב וירוביג לכ ןיא .רבדה ןכש המוד ו עובטה 

('םירוביג םשב םתוא תונכל רתומה) הלא םיר 

ישחרלו םישעמל למס שמשמה ,ומצע אוה ףאו 

ופוסב קוליח ןיאו .םולכ אלו לועפל םילוכי ,םישעמ 

םילודג םוקמל קחדנה אקיר ותוא ןיב ,השעמ לש 

ןיב וא ,"תורחא םינפ" רופיסבש ןאמטראה ןיבו 

ארח וירופיסמ דחא) "תוליל" ,"המילש תפ" רוביג 

דקה אטחה ."ותשורגו אפורה" ,(ןונגע לש םינוש 

םישחנמ .וילע םישנענ םהו םלוכ בלב ןנקמ ןומ 

.המואמ תושעל םילוכי םה ןיאו םהל יופצה תא םה 

תירב ךותמ םדאה לש ובלב םיכורכ ןטשהו ךאלמה 

,ידוהי ועמשמ םדא לכ ןאכש ןוויכמו םיר^ב ןיב 

.המבו המכ יפ הקימעה וליאכ וז תידב 

לול ויתוריצי תא הפי חתנל יאדכ וז הניחבמו 

ושפנ תדיח לע ןהמ דמלנ הזמ רתויו והשמ .ןונגע 

וציח תוחוכ וליאכש ,הזה רודה ןב ידוהיה לש 

וכל דבעושמ אוה םצעב ךא 'והושבכ םיקזח םיינ 

רשג ותואכ איהש הפוס — ושפנו םינומדקה תוח 

תחתמש םילג םתואו "אפורה לא" רופיסבש רוחש 

וארק .םילועו םילפקתמ ,םילועו םילפקהמה רשגל 

יתו "םישנו םישנא" רודמבש םירופיסה ינש תא 
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הילפאמה ייכד תא ןיבהל וקימעה .תעדל וחכוו 
םירופיסה רוזחמב ישונאה עדי-תתב םיגאושה 

דומעל וסנ ףא .וניבתו — "םישעמה רפס" רודמבש 

לבב וליאב םישחרתמה םיסנה ירופיס דוסי לע 

וניניע" ,"לשבנ אלו" '"לארשי-ץראמ רפע" םוי 
אלפומ ותוא לכ .םכיניע וריאיו — "תואורה 

רבועה קרבבש רואמה אלא וניא ,םירבדבו תועפותב 

רעצה תוינחו .שפנל שפנ ןיבש םימוצע םיקחרמ 

תושפנה עסמב ,חרכהבש תוינח אלא ןניא לבסהו 

.םלועבש 

ויפנכ שרופ אוהו דסחה ךאלמ רבוג הנה ךא 

ןחה םעונ ןוטלשל עיגמ זא .היווהה לע ולשמ 
תישונאה החישבש ,ומצעלשכ השעמה רופיסבש 

.תזורחמב רבנע יזורחב תכסהתמהו הילאמ תעבונה 

תורסקמה לעב אבס ותוא וליאב רבדה המודו 
י תעשב בשוי ,םנה ול שחרתנש 'הז רפסבש ,תוברה 

עופעפ ןיבו ותרוסקמ תא םטפמ ,תחנבש שפונ 

ידח תורעה םיאלמה וירופיס עימשמ אוה עופעפל 

תויטנ לע ,םייחה תוזחמ לע דודיח ירבדו תופ 

וואנו .רמאי ריש ירבד ףאו .םעגרו םחרא ,םדאה 

עטקב תימלושל םידעוימה הלא ריש ירבד דאמ 

תעד תוחיחזו םעונו .ןוגינה םהב דחוימו "יבל םע" 

ישי למ0 לש המגודל םיילאיר תוזחמ תאלעה ףאו 

ךומישיה םע קבאמ לש קרפ ."בהואל ביואמ"ב 

םנהו תירבעה ןושלל דחוימה קרפהו .ותערכהו 
דיודכ"בש הריטאסהו ?"חירמ" הלמב שומישבש 

לש היארו הנבהו תוחקיפ ?"ריש ילכ םהל ובשח 

.תודבוע תולשלתשה 

בוציעב ןונגע לש וחוכ תא םויס םע ןייצל שיו 

טעמכ ןיידע הכרבתנ אל וננובאדל .תיממעה הדלבה 

.חורה העיתפמו שי הנהו .וז הדלב תריציב ונתריש 

השעמה ירופוס ךרדב עפשב תמעפמה תידלבה 

•הרש התכז אל רשוכ,תעש התיהש יפ לע ףא" ומכ 

לעב" ,"תמא ןהוכ" '"רבק תזוחא" ,"םינבל הניד 

עטקה ומצע רואב חרוזו .דועו "ןחוטהו םיחירה 

ינפל ט"שעבה לע תודלבה בטיממ הדלב ,"תועמד" 

.ץבילישיק ומשש לחא רפכב ב"וש אוהו ותולגתה 

תא האור היה ךיא ,רפסמ האמ ןבכ ןקז יוג 

היהשכ יקלארשי" :ויפלח תא זיחשמ ט"שעבה 

'""תועמדב ןבאה תא חלחלמ היה וניכס תא זיחשמ 

וירופיס לכ"מ ינימשה ךרכה אוה ,"ולאו ולא" י 

"רפסל האי האצוהבש יונה ."וונגע חסוי לאומש לש 

רדנל .פ 

(ס"עי)ןיסגיקלז .א .י 
קחצי" לע ןהב לארשי לש האנה היפרגונומה 

יחש ,רמומה ירבעה םגרתמל ,(*ךוסניקלז דראודא 

,ןוקיתה תמאמו קדצה ץמואמ הב שי ,הנש האמ ינפל 

תא תלקלקמה הבהאבש הזרפהה ןמ יסג לבא 
סומה היצטיליבהידה איה רבחמה תרטמ .הרושה 

אוה וחופיק תאש ,ןוסניקלז לש תיתורפסהו תיד 

םגרתמב םג ,וללהמ לע ודימעהל שרוד אוה !עבות 

ודוהשמ הלודג איה ונתורפסב ותעפשהש ,רצוי ' 

התוקבדש ,תירסומ י תוישיאב םגו ,אלמ הפב הב 

.םימתו רשי רוקממ העבנ תורצנב 

,ןוסניקלז לש יתורפסה חופיקל רשא ,הנהו 

ירהש ,תצקמב איה תמזגומ וז הנעט יב יל המדנ 

שרופמה יבויחה וסחי תא שיגדמ ומצע רבחמה 

ונורשכ לא ןיקסנלומס ץרפב ומע רעשב טפוש לש 

אוהו ,רביע-תפשב תושעל אילפמ םגרתמכ ס"עי לש 

ויי^. ,זוסניקלז דראודא קחצי :ןהב 5ארשי (* 

.ב"עת ,א"ת ,הליפט תאצוה ,יתורפסה ולעפטו 

יבתכב תולעפתה םתעשב וררוע וימוגרת יכ ריכזמ 

ותדובעו ותורענ העדונשמ ךאו 'םיירבעה תעה 

םירבעה יתפש לע תולעפתהה הלבנ — ןויסימב 

הז דצמו .ללהה תא וילע רומגל וקיפסהש םדוק 

שפנה-תעונת יכ 'םינפ לכ לע ,רמול ןיא ירה 
איה 6"עי ינפב גייתסהל ירבעה רוביצל המרגש 

לופיל זלהל ול המרגש וזמ תיעבטו המימת תוחפ 

םתד ץיפהל םיאבה ,'םימחולה, םירצונה הנחמ לא 

ירצונ-ירבע לע שרפ ירבעה רוביצה םאו .לארשיב 

ינשמ ,הארנכ ,הז ירה ,החכש לש קוד ןיעכ הז 

רעבקש ,שפנבש היטנה ינפמ ,תישאר :םימעט 

שיבמ ערואממ םישמ-ילב תעדה תא חיסהל ,םימכח 

קיפסה םייתניבש ינפמ ,תינשו !םיענ-יתלב וא 

,אוה קפס .הברה וא טעמ תונתשהל ןונגסב ונמעט 

לע ירבעה רוביצב תוהכל םוקמ שי םא ,אופיא 

יכ ןועטל וא 'ם"עיל ול השענש שרופמ לוע 

ןיאה .ולרוג וא ומצע ידי לע חדוהשמ רתוי והוחד 
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