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 תיעבטה הרירבהו ןיוורד

 הירואתה ןיידע ,הנש 160 מ רתוי ירחא םג
 'תיעבטה הרירבה' הנוכמה ,תינויצולובאה
 .דואמ תיטנוולר תארנ ,סאלאוו ןיוורד וחסינש
 תויעדמה תוירואיתהמ תחא יהוז ,השעמל
 לע רתויב בחרנה ןפואב עיפשהל החילצהש
 לש תויראלופופה יכ ןכתי .תישונאה הפקשהה
 טושפה ןורקיעהמ רקיעב תעבונ ,הירואיתה
 אצמנה חמוצהו יחה ןווגמ לכ :הסיסבבש
  .דחא ףתושמ ןומדק באמ ליחתה ,ונביבס
 ורפסב םיעיפומה תונויערה תא טעמ ביחרנ םא
 תויסולכוא יכ הארנ ,"םינימה אצומ" ןיוורד לש
 קר ךא ,רודל רודמ תונתשמ ,םייח םירוצי לש
 .תוברתהלו דורשל םיכוז ןהב םיטרפהמ קלח
 ןהל תונתונה תונוכת ילעב םה ,הלא םיטרפ
 תונוכתה .םהירבח פ"ע יתורחת ןורתי
 ,אבה רודב ןכלו םיאצאצל תושרומ ,תוליעומה
 .רתוי תוצופנ ויהי ,טרפל תויבויח תונוכת
 תורוד ךרואל ,תיעבטה הרירבה לשב ,השעמל
 תויגולוקא תושינב םילדגה םימוד םינימ ,םיבר
 הז תונוש תונוכת ילעבל ךופהל םילוכי ,תונוש
 ןווגמה רצונ ךכ .םילדבנ םינימל ףאו הזמ
   .םויכ ונל רכומה ,בחרנה יגולויבה
 רופסניאל התכז ,תיעבטה הרירבה תירואת
 ,ליבקמב ךא ,םינשה ךלהמב תויעדמ תוחכוה
 ורתונש תולאש ולעה לטובמ אל תויפצת רפסמ
 .תורבסומ אל
 אוה ,םוצעה ובנז תא שרופ סווטה רשאכ ,לשמל
 ראשנ ליבקמב ךא ,הבקנה תא ךשומ םנמוא
 בנזה רשאכ םג .ןמדזמ ףרוט לכל עיגפו ףושח
 השקמה ,בר לקשמ וירחא בחוס סווטה ,לפוקמ
 הרירבה דציכ ,ןכ םא .םיפרוטמ חורבל וילע
 ןפואב תועגופה תונוכת םויק 'תרשפאמ' תיעבטה
 היגטרטסא דציכ ?דורשל טרפה יוכיסב רישי

 תינויצולובא הניחבמ הביצי תויהל הלוכי ,וזכש
 ?רודל רודמ תרבעומ תויהלו
 

  (Handicap principle) הדבכהה ןורקיע
 גולואז היה ,)1928-2017( יבהז ץומא 'פורפ
 ,גשיבא ,ותשא םע דחי רשא ,ילארשי גולויבו
 המכ םע דדומתהל הסנמה הירואת הגה

 ןיוורד לש הירואתב תולגתמה תוריתסהמ
  .המילשהל השעמלו
 :הזל הז םירסמ תעה לכ םיחלוש ח"עב יכ עודי
 םיבר םירכז ,הבקנה םע גוודזהל שקבמה רכזה
 םירסמ יכ ,ןעט יבהז .דועו הירוטירט לע םהינב
 ילעב ויהיש ידכ םינימא תויהל םיבייח הלא
 םייח לעב ,המגודל .לבקמה דצה לע העפשה
 וקחרתה -קזחה רכזה ינא' :רסמ רדשמ רשא
 יכ ,רסמה לבקמ תא ענכשל לעופב בייח ,'ינממ
 יאמרכ בשחי ,ןכ אל םאש ,םירבדה םה ךכ ןכא
 ינויגה ,ןכל .ךרע לכ היהי אל םירסמה תרבעהלו
 ,ביצי ןפואב ,היצולובאה ךלהמב וחתפתי יכ
 יכ אדוול ידכ .בזכ ירסמ תוחפו םינימא םירסמ
 רסמה .ריחמ םלשל חלושה לע ,םינימא םירסמה
 ומצעל תושרהל לכויש ךכ ,וילע 'דיבכהל' בייח
 לודג ,ןוסח ןכא אוה םא קרו ךא ותוא חולשל
    .ןעוט אוהש יפכ חלצומו
 חורב ,ונלש סווטה תמגודב םיננובתמ ונא רשאכ
 הדבכהה יכ ןיבהל תעכ ןתינ ,'הדבכה'ה תיירואת
 תונימא תרצוי ,רכזה לע םוצעה בנזה לש
 רכז  ,הבקנה לש הדידל .הבקנל רסמה תרבעהב
 ראופמ בנז בחוס אוהש ךות םייקתהל לגוסמה
 ,דחוימב ןוסח אוה ,הארנה יפכ ,הזכש דבכו
 ,ןכא .ומיע גוודזהל יאדכו םיבוט םינג אשונ
 בנזה ילעב םירכזב תורחוב סווטה תובקנ
   .רתויב םישרמה

 
 
 לעופה הדבכהה ןורקיעל תובר תואמגוד ןנשי
 תופוליטנאה ,אוה םהמ דחא ,יחה םלועב
 ףרוטה ינפ לומ לא הנווכב יכנא ןפואב תוגלדמה
 וב תעקשומ רשא ,הז ןגולידב .תוחרוב ןניאו
 רבעומ ,הנכסהמ ןתוא קיחרמ וניאו הבר היגרנא



 .הברה התוריהמו התונוסחל רורבו ןימא רסמ
 הירחא ףדרמב יכ ןיבמ ,ףרוטה ,רסמה לבקמ ךכ
 אוה התוא סופתל יוכיסהו הבר היגרנא עיקשי
 .שארמ רתוול ףידע ןכלו דחוימב ךומנ

 
 

  םוירווקאב גוז ןב תריחבב םילוקיש
 לש םילוקישב וזכרתה רשא תודובע ןווגמ
 י"ע גוויזל רתויב המיאתמה הבקנה תריחב
 תובקנה תא םירחוב םירכז יכ תוארמ ,רכזה
 תוירופה ןה יכ החנה ךותמ ,רתויב תולודגה
 םע ,דיל הפפככ המיאתמ ,תאז הדבוע .רתויב
  .תיעבטה הרירבה ןורקיע
 איה תרחוב רכז הזיא םע ,הבקנה יבגל המ ,ךא
 ןפואב רחבת איה יכ ,חינהל ינויגה ?גוודזהל
 רשא ,רתויב קזחהו לודגה גוזה ןב תא המוד
 יעבצל ןתינה לככ םיבורקה םיעבצ גיצמ
 ,ןאכ םג ,תדמוע החנהה סיסבב רשאכ .האווסה
 הזכ רכז יכ תסרוגה תיעבטה הרירבה תיירואת
 םיפרוטמ רתויב ליעיה ןפואב קומחל לגוסמ
 .םיפתושמה םהיאצאצל םיליעומ םינג שירויו
 Poecilia( יפוגה יגדב ושענ רשא תויפצת

reticulate(, םירכזהש ךכ לע ,אקווד ,תוזמרמ 
 םיטלובהו םיינועבצה  םה ,רתויב םיראלופופה
 לש יוטיבל םידע ונא םאה ,ךכ םא .רתויב
 החיוורמ םצעב המו ,םיגדב הדבכהה ןורקיע
  ?הבקנה ךכמ
 םירכזל ונתנ ,םיפוגב עצובש ידנק רקחמב
 םע םוירווקא( ברקתמ ףרוט םע דדומתהל
 תופצל תובקנל ליבקמבו ,)תיכוכז תציחמ
 םיזעונ םירכז ,ןיינעמ ןפואב .רכזה תוגהנתהב
 תוניינעתהל וכז ,םעבצב תולת אלל ,רתוי
 ,ףסונב .תובקנה דצמ הברהב תיתועמשמ
 םיעבצה ןיב רישי רשק לע עיבצה רקחמה
 םיגד .ולש הזועתה ןיבל ,גדה גיצמש םיזעה
 ,רתוי םיזעונ ,רתוי טלוב םיעבצ עפומ ילעב
 ףרוטה תא רתוי בר קחרממ תוהזל םילגוסמ
 ,ברלש ןוויכ .דורשל רתוי הובג יוכיס ילעב ןכלו
 תוגהנתה תא שארמ אבנל הלוכי הניא הבקנה

 ,ולש תודרשיהה יוכיס תאו ילאיצנטופה רכזה
 םירכז םע גוודזהל תופידעמ יפוגה תובקנ
 םה ,הובג יוכיסב יכ החנה ךותמ ,םיינועבצ
 ךותמו ,ךכ ןתושעב .רתוי םיזעונו רתוי םיינויח
 ןה ,תשרומ הנוכת איה תודרשיהה תלוכיש החנה
 תא תולידגמ ,תילאיצנטופ ,יטסיטטס ןפואב
 ןהיאצאצ לש רתוי הבוט המאתהל םייוכיסה
     .הביבסל

 
 
 ליעי יובירל הז עדימ לצנל לכונ דציכ
  ?ונלש םוירווקאב
 םיגדה תובקנש ךכל תויודע לש בר רפסמ ונשי
 ,גוודזהל תוצור ןה םתיא ,םירכזה תא תורחוב
 ,קזח עבצ .םיגיצמ םה םתוא םיעבצה פ"ע
 תדוגנתלו בוט יתואירב בצמל בצמל רשוקמ
 ,ןיינעמ ידנלוה רקחמ .תולחמ דגנכ תנייוצמ
 םגאמ דילקיצ יגד תובקנ םג יכ ,רוריבב הארה
 םהיעבצ פ"ע םירכזה תא תרחוב הירוטקיו
 ומכ תורחא תונוכת לע רתוול תונכומו םיטלובה
 .םיזע םיעבצ ןובשח לע ,תוגהנתהו לדוג
 ,ונלש םוירווקאב יוביר דדועל הצרנ םא ,ןכל
 :םיאבה םילוקישה לע תעדה תא תתל יאדכ

 םיפיה םירכזה תא רוחבל לדתשנ .א
 תובקנה תאו ןתינה לככ םיינועבצהו
 ילוקישמ קר אל ,רתויב תולודגה
 ,הנבה ךותמ אלא ,ךשמהל היצקלס
  .רתויב חלצומה היהי הזכש גוויז ברלש

 הרואתה גוסו תומצוע תריחב .ב
 הנכהה בלשב תובושח םוירווקאב
 רשא תיתוכיא הרואת .גוויזהו היברל
 טלחהב הלוכי ,םיגדה יעבצ תא טילבת
  .םוירווקאב היברה לע עיפשהל

 לע םיססובמה ,םיעבצ יקזחמ תונוזמ .ג
 תונוזמל דוגינב( םייעבט םיביכרמ
 עייסל םה םג םילוכי ,)םיילאנומרוה
  .יובירב

 לש םיעודיה םילוקישל םיפסוותמ ,הלא לכ
 הרוטרפמט ,םימה תוכיא לכימה חפנ תריחב
  .דועו



 
 ינבכ ונילא םג רושק הדבכהה ןורקיע םאה
 ?םדא
 ידכל אב אוהש יפכ ,ןורקיעה תא ונראת םנמוא
 ימל ךא ,טרפב םיגדבו ללכב ייחה םלועב יוטיב
 בבוסה ייחה םלועמ קלחכ ומצע תא האורש
 יוטיבל תורעשה רפסמ תולעהל ןתינ ,ונתוא
  .םדא ינבכ ונלצא םג ,ןורקיעה
 ינב תוגהנתה ,הרקמ לכבו גולויצוס ינניא םנמוא
 ,סווט לש תאזמ הברהב תבכרומ ,םדאה
 ריעהל חמשא ךא ,יפוגה גד וליפאו הפוליטנא
 ,תודבוע רפסמל ארוקה לש ובל תמושת
 :אשונב רוהרה תודדועמה

 תוססובמה ,תומודק תוישונא תורבחב .א
 רמשל היה ןתינ אל ,טוקילו דייצ לע
 ויה םירבגה ןיידע ךא ,בר ןמזל ןוזמ
 ושע םה .ךרוצל רבעמ הברה ,םידצ
 תא םישרהל ידכ ,הארנה יפכ ,תאז
 קלח תקירז לש ריחמב םג ,םישנה
 םהל התלע ותגשה רשא ,ןוזמהמ
 .ןוכיסו הבר היגרנאב

 םירבגש דואמ גוהנ ,ינרדומה םלועב .ב
 .םיפתושמה םייוליבה רובע םימלשמ
 םיעיקשמ םה ,רוזיחה ךילהתמ קלחכ
 תב תא םישרהל תנמ לע ,םיבר םיפסכ
 תוכשמנ ,תובר םישנ ,ליבקמב .גוזה
 םיטלוב סוטטס ילמס םיגיצמה םירבגל
   .דועו הרקוי יבכר ומכ

 תויטסיאורטלא תויוגהנתהו תומורת .ג
 ןוויכ 'הדבכה'כ בשחהל תולוכי ,תובר
 יהשלכ תיתודרשיה תלעות תארנ אלש
 םיארמ םירקחמ .םרותה דצמ
 תוימינונא ןה םא םג ,הלאכש תומורתש
 םיפיקע םיחוור תואיבמ ,לוכיבכ
 .םימרותל

 

 תויוגהנתהל תופסונו תובר תומגוד ,ןנשי
 ינבב הדבכהה ןורקעל יוטיבכ ןשרפל ןתינש
 ונילע הליטמה תד ץומיא :ומכ ,םדא
 םיגתומ תיינק ,םיבר םיישקו םירוסיא
 תא תוהזל השק םלוכב רשא ,תונמוא יצפחו
 םיריבעמ ליבקמבו תיתודרשיהה תלעותה
 לכ תא עצבל םילגוסמ ונא :רורב רסמ
 ונמצע לע סימעהל ליבקמבו םוימויה תולטמ
 הלוע םצעב ךכ .תופסונ תורגתאמ תולטמ
  .טרפה ותוא לש ימצעה ךרעה
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