
 ,הברעמ ,התיבה ךרדה לש הכרוא לע ןנולתמ התא"

 ".החרזמ תיפוסניאה ךרדה לע חנאנ ינאו

1 .)נ"הפסל 6-ה האמה ,ינאירוק יטסיהדוב ריזנ( ו'צייה

תילאוטריווה תויטנדנצסנרטה ןדיעב תוימוקמ

 אהווא תטיסרבינוא לש סופמקה לעמ הובג ,ילש הנטקה רדחה-תריד ןולְחל דעבמ

)Ewha(, תונוכש .ןאה רהנה ןגא לא םרוזו תולולת תועבג לש ןדָרומב ינוריעה ףונה שלוג-

 ויתסה-ילע תא תוערוזו תונורדמה תא תושרוח םיקוריו םילוחכ ןהיתוגגש םירוגמ

 ,לואס ריעה בלבש רהה – ןאסמנ םמורתמ םיינוגססה ריעה-ילפמל דגנמ .ןהימלתב

.םירטמ 260 הבוגב אשינ לדגמ ושארבו

 דיינה בשחמה גצ לא ןייוולמ תרגושמה ,ץראה-רודכ לש הנומת לא ןולחה ןמ הנופ ינא

 תא ההזמ ינאשכ רצועו םיריצ ינש לע ותוא בבוסמ , 2Google globe  -ב טוונמ ינא .ילש

 םעפ ידמ רצועו 'ןיא םוז'ב ברקתמ ינא .האירוק יאה-יצח לש ,תלגועמה ,הנטקה הרוצה

 לש ראתימה-יווק .ילש התיחנה זכרמ תא בוש ביצמו יומידה תא בבוסלו תוטהל ידכ

 דימ .האירוק יפוח – םהיתובקעבו ,תושביה – םהירחא ,םינושאר םימלענ תכלה-בכוכ

 לדגמהו ןאסמנ רה רבעל ריעה לעמ ףוחירב .ןאה רהנה ילותיפ תא ההזמ ינא ךכ-רחא

 דע םיקוריו םילוחכ םיפער לש תוגג ינפ לע ףלוח ,ברעמ-םורד-ברעמ וקב ענ ינא ,וילעש

 םוז'ב רתוי דוע ברקתמ ינא .אהווא תטיסרבינוא לש תועבגה-תצובקב הניחבמ יניעש

 יניינב ינפ לע ,העבגה-הלעמב הטיסרבינואה לש הייסנכהו ןוידטצאה ינפ לע טוונמ ,'ןיא

. רג ינא ובש ןיינבה לא ףוסבל עיגמו םיטפשמהו תויונמאה



 לש – םנמא ,תויערא – תויחכונה תולבגמה ללגב םא ,תיסיפטמ תוברעתה תמחמ םא

 ןולחה-תיגוגזל דעבמ רבוע ימצע תא אצמא אבה דעצב .וציקל עיגמ יעסמ ,היגולונכטה

 לש תלוברעמב ,הטמ ,הטמ ללוצו בשחמה-גצ לא הרזחב עקוש ,ןטקה ירדח ךות לא

 3 .תיפוסניא הגיסנ

 .קחרמה לש האדיאב בטיה הכורכ ,ןותנ םוקמ לש היווח רמולכ ,םוקמה תא ונתייווח

 ,יתוברת ,יפרגואג – בצממ רמולכ – רתאמ ׁשורפל תלוכיה תומשגתה אוה 'קחרמ'ה

 ףקשמה ,םדאב דקוממ גשומ אוה 'םוקמ' .ול ץוחמ ,האלהו ונממ תויהל :ישגר וא ,ילטנמ

 ,ביציכ שחומה םוקמ ןיבו – דימת הנתשמ ,הדנו הענ תושי – תוחכונה ןיב ללח-יסחי

.הנתשמ וניאש

 ההימכ – דחא דצמ :וז תא וז תורתוס תוקושת םיבר םירקמב העיבמ םוקמל תוסחייתה

 ,הנממ טלמיהל הקושת – ינש דצמ ;היתולובגב חונמ אוצמל ,היפנכ תחת סנכיהל

.היתולבגממ קחרתהל

 םיישונא םירשכ ןה םדא לש ומוקמ תולובגל רבעמ לא תולעתהל תלוכיהו הקושתה

 דליה לש ךרוצה אוה קחשמה לש ורוקמש רבוס  , 4 םיקוחה רפסב ,ןוטלפא .םיידוסי

 ,שפנה לש ךרוצב אוה תויתריציה רוקמ – רעשל לכונ – ןכ ומכ .ץפקלו רתנל רענה לשו

 רמולכ ,"ישפוח קחשמ"לו ןורמית-בחרמל הקוקז תויתריציה .קנזל ,הבשחמה לש

5 .םינותנ תולובגב תוריח לש סקודרפל

 םימוגרתב – תופשה ןיבש העונתב הלת רמאדאג גרואיג סנאה ינמרגה גולונמונפה

 לולסמ הוותמ םוגרתה .תושדח תויועמשמו תובשחמ לש ןתורצוויה תא – םירואיבבו

 לש הקימנידהו הנבמה .רחאב תוחנל ידכ תחא םוקממ לוכיבכ "קוניז" :ירטס-דח

 תונשרפה ;תומוקמ ינש ןיב תירטס-וד העונתכ רואיתל םינתינ ,תאז תמועל ,תונשרפה

 ךולה העונתה תועצמאב תועמשמ תללוחמ איה רמולכ ,הזארפארפ לש הרוצ תשבול

 קחשמ"ב תורשפאתמ תועמשמ תקפהל םיכרדה יתש .םיינושל םיעבמ ינש ןיב בושו



 םילמ ןיבו םירבדל םילמ ןיב – )םינותנ תולובגב( העונתה תלוכיב רמולכ – "ישפוחה

 .ןמצע ןיבל

 ותוהמ תא לאה םצמצ היפ-לעש ,האירב לש הירואת ןייצמ 'םוצמצ' ילבקה חנומה

 ,יפוסה םלועה תא ןכשל ידכ וב היה רשא ,'הבשחמבש ללח' ריתוהל ידכ תיפוסניאה

 ,האירבה לש תיהולאה תועמשמה תרתסנ ובש ,הזכ ללחב קרו ךא  .ומצע ינפב דמועה

 אוה :וכופיהו רבד אצמנ 'םוצמצ'ה גשומב .ישפוחה ןוצרלו ימשגה םוקיל המוקת שי

 םלועהש ,יטננמיא לאו ,תויתביסל – ץוחמ וא – םדוק אצמנש ,ילטנדנצסנרט לא אטבמ

 תלבגומ-יתלבה ותלוכי ,דועו תאז .6)ג ,ו היעשי ,"ודובכ ץראה לכ אולמ"( וב רודח יעבטה

 ,םיטביהש ,הז ןבומב תנייאמ :ימשגה םלועב םיקחרמ תנייאמ ,התייווה עבטמ ,לאה לש

 לא ,תורחא םילמב .םוקמו םוקמ לכב םיאצמנ תילסרבינואה היווהה לש ,תונוכת וא

 ,תוילסרבינוא תוימוקמ :םיכפהה ינש תא ליכהל יושע ,הזה לאה-גשומ וא ,לוכי-לכ

.תויטנדנצסנרטו תויטננמיא רמולכ

 המב יולת תויהל יושע 'םוקמ' לש רורב ןויער שוביג ,המדאל תוקותר תֹוירב ,ונדיד יבגל

 תעב תומוקמ ינשב אצמיהל תלוכיה-יא :תיסיסב תימויק הלבגימ הנורחאל דע בשחנש

 לא ָרבעמ םוי-םוי ונא םיווח הב רשא ,הפוקתב םייח ונאש אלא .תחא הנועבו

 םיקוח רשאכ ,ונלש תינפוגה תואיצמה לש תוילאוטריווה ,תויוטשפתהה וא ,תֹוכשַמהה

 .םפקות תא םידבאמו םיכלוה תונשי תולבגמו םיבר

 ,וז העונת תעינמ יזא ,והנשמל דחא 'םוקמ' ןיב העונת לע תועמשמה תתתשומ ןכא םא

 לע םיאל הלולע ,העינמה הקושתה תרפהב םאו םוקמה תולובגו קחרמה לוטיבב םא

.תועמשמ לש המויק תורשפא םצע

 ,וז איה םויכ תויגולונכטה תויוחתפתהה לש תוילבולגה תואצותה תחא יכ ,הארנ

 עבטב ויה רשא ,ןמזו ללח יקחרמ לע ונרבגתה תישונאה היווחה לש םינוש םיטביהבש



 .םהיניבש יזיפה קחרמה ףא לע יומדבו לילצב וידחי אצמיהל םייושע םיינש .םירבדה

 לש תנוּוקמ תוכשמתהכ םיווחנהו םישמשמה ,תושממתהו תומשגתה לש םיכלהמב

 םייזיפ םיללח תינמז-וב סופתל וא ,ילאוטריו ללח םהיניב קולחל םילוכי םה ,תוימצעה

 לש לכ-תופיקמ תותשר תועצמאב ,ןמזבו ללחב הזמ הז םיקחורמ םירתאב םינוש

.ןייוול-ירודישו "תויח" טנרטניא-תומלצמ

 התפיאש םע דבב דב ,הנהו .םלועה תא המצמצ ונימיב תרושקתה ,דואמ ישממ ןבומב

 קפסב היגולונכטה הדימעמ ,םיימשג םיקחרמ לע רבגתהל ידכ תוריהמה תא לידגהל

.העונתב ךרוצה םצע תא

 'םוקמ' ,הקיסיפטמ וא ,הזילנא-וכיספ ,היגולונמונפ ןוגכ קוסיע-ימוחת לש בחר חווטב

 .תועמשמ תקפהב דוסי-ינבא םיבשחנ – 'העונת'ו 'לובג' ,'קחרמ' – וב םיכורכה םיגשומהו

 םייוניש וללוחי ,ןהיניבש םיסחיבו ,וללה םיגשומב תוניוצמה ,תויוהמב םייוניש

.ןהמ תולועה תויועמשמב

 טלושו םלועב ןכוש ישונאה )טקייבוס( אשונהש ,וז איה תינרדומה תרושקתבש תימרתה

 םילוכי ,איה וא ,אוהש ינפמ תולובגל רבעמ לא תולעתהה תא הווח םדאה :זכרמה ןמ וב

 ךא .לכב-הוֹוה תוחכונ לש השוחת ידכ דע ,תחא הנועבו תעב םהל ץוחמו םהב אצמיהל

 תכלה-בכוכ לש וילוש לא ילש רדחה ךותמ ענ יטבמש העשב .ןוכיס הב שי וז תוחכונ

 בצינ ינא ,ףוסניא דע הצוחה בושו המינפ ץוחבמ ילש טבמה לש טבמב טיבהל בשו

 הקושתה ,םוקְמל םדא ןיבש סחיב ,ילסקודרפ חרואב ."ימצע"ב ימצע ןדבא תנכס חכונל

 תלוכיה דוביא ידיל איבהל הלולע תוימוקמה תולובג תא לטבלו קחרמה לע רבגתהל

.היצנדנצסנרטל תורשפאה דוביא ,'קנזל'
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 תובכרומ תורוצ-תוינבת" .הלש גצה לא תנווכמ ואידיו-תמלצמ רשאכ רצונ ואידיו-בושמ  3

 תומוד ]הלא תוינבת[ םיבר םירקמב .האלולב דוכל רוא ]תועצמאב תוקפומ[ תועעונתמו

 תורוצ – םימעפלו ,ןיאה ךותמ םימלשומ םיכובמ םירצונ םימעפל ...תויוצמ תוילטקרפ תורוצל

 םיארנ םידחא ואידיו-יבושמ ;עבטב תואצמנ הלאכש תובר תורוצ .תועבצא-תועיבט ומכ תויווק

 םיבכוכ-יריבצו תויניילול תויסקלג לש הרוצ םישבול םה םימעפל ...םימזינגרוא-ורקימ ומכ

http://dataisnature.com/?p=186   ".ללחה-יקמעמבש
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 יוטיבב רומאש המ םג ןתארוה 'קחשמ' – הל תירבעה הליבקמהו ’spiel‘ תינמרגה הלמה  5

 םג ועמשמ לעיפ ןיינבב 'קחצ' .'קחצ'/'קחש' שרושמ אב ירבעה 'קחשמ' .free-play ילגנאה

 )םייטוראה ויעמשמ לע(  קוחצ ,קחשמ .)ח ,וכ ;ט ,אכ תישארב( 'םיבהא יונית' ,'תוסלעתה'

 תא םירידגמ ףא םה אלא ,דרפה ילבל הזב הז םיכורכ םיגשומ קר ,המודמכ ,םניא שפוחו

.תישונאה תויתריציה לש םירטמרפה
  

 םדא ןיבש הלאו ורבחל םדא ןיבש הלאל תוקלחנ תווצמה .'םוקמה' יורק לאה ,םימכח-ןושלב 6

.םוקמל




