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יקסבוקפס לקיימ תאמ

 הנורחאלש אלא ,ולש תוענה תונומתב םסק ללוחמ אוהש הנש 15 הזמ .ףשכמ אוה ןלוג ןורוד
 לוכיבכ ,םיינכטה םיכלהמהו םיעצמאה תוטשפבו ללכה ןמ אצוי ץמאמ-רסוחב םג תודובעה תורכינ
 דע םימחר רסח חור-רוקב טקייבואל ןיתממ ,ףרט רופיצ ומכ לעממ ףיקשמ ןלוג .די-רחאלכ ושענ
 ,רמולכ – הזה גוסה ןמ טקייבואב םעפ אל רבודמ תונורחאה ויתודובעב ,ןכאו ;אצמייו עיפויש
.האור אוהש המ לע דיעמ ,וב הפוצ ןלוג .)found object( יוצמ טקייבואב

 הדמע םג ךכ ;תיתוזח וא תינושל הקירוטר יהוזש ןיב ,ןלוג לש תודובעל הרז גוס לכמ הקירוטר
 ,טסיה וב סינכמ אוהש ךות הזחנש רבדה תא םשור ,םהילע דיעמו םירבדב ןנובתמ אוה .תיטופיש
 :דועו תאז .רחא םלועמ הארמל דעבמ וליאכ ,הנוש ןפואב ותוא תוארל רשפאתמש ךכ ,והשלכ לפק
 המ ול תפכא אל ללכ – םירחא לש תויפיצל לילכ שידא אוה ,תועפשהו תונפוא ינפב ןיסח ןלוג
 אוהש המ לע דיעמו רבדב ןנובתמ ,הטקש הנתמהב קפתסמ אוה .ולש תודובעב תוארל םיפצמ
 ןונגסה לש תולשבה ןמ ,הזה ןחבומה רבדה ןמ והשמ שי ןורחאה ןמזה ןמ ויתודובעב .האור
 םיבתכומ םיללכו תונונגס רחא ,םימייק םימידקתו תואמגוד רחא הייהנה תא ןאכ ןיא .רחואמה
 ךלהמ םוש ןיאש יפכ שממ ,הפוצל תופנחתה םוש ןיא םג ;המשל הסרתה ןיאש יפכ שממ ,שארמ
.ולש םוכחתה תא ,רצויה לש ותלודג תא ןיגפהל דעוימה

 ,םינש-ךורא ןויסינ םע עיגמה ןוחטיבב הוולמה תוטשפ( םיינכטה םיכלהמה תוטשפ תא םיאתמ ןלוג
 הרבוח תחא הדובעב .קרפה לע דמועה םיוסמה ךרוצה לא )ןויסינ-יבר תדליימ וא רגנ לש הז ומכ
 דעצמב םישנאה ליחנ תא הטלקו ,2011-ב ,יצחו העש ךשמל ריוואב ךכ הקזחוהו טומל המלצמה
 )edge finding( תווצקה תא דדיחש רטליפב דוביע הנומתה הרבע ךשמהב .ביבא לתב ןוילימה
 ךא תוימינונאה תשוחת תא ןיצקה דבב-דבש רבד ,)threshold( םילסקיפה לש תוידוגינה תא ריבגהו
 יט תוצלוח וא טוליש לע ,םינוש םיגוסמ תובותכ .םיטרפו תויומד לש תוירלוקיטרפה תא דדיח םג
 ןאכ םיעיפומ )Fish & Chips – ילע הביבחה וז ומכ ,תילגנאב תונורחאה ,תירבעב תונושארה(
 ידמ .םייללכ םיסופיט המכ ידכל םישטשטימ םיפוגו םיפוצרפש העשב-הב תאזו – האלפומ תולילצב
 ומכ – דחי םלוכב םאו ,לוקב םא ,הנומתב םא ,בצקמב םא – המצוע יבר םילג םיווהתמו םילוע םעפ
 םג הרוק המוד רבד ;םעפ ידמ תועמשנה תואמסיס וא ,ריוואב תופנומ תועורז ,ףכ-תואיחמ לש הלא
 רתוי ךא .הנומתה זכרמ תא םואתפ תוספותה ,םיוסמ םגד תולעב תוצלוח לש הנושמה תופרטצהב
 תויטילופה תוביסנה לש ןתוידוחיי תורמלש השוחתהו – ןומהה – הזה יביטקלוקה רוציה והז לוכמ
 .ןארהט וא ריהק ,דירדמ ,ןודנולב ,םלועב רחא ןומה לכל יידמל המוד הזה ןומהה ,ןאכ תוקחשמה
.היפוטואל זומיר ןאכ שיש ילוא רשפא

 ךא .תוירחא-רסח ןפואב 'ירויצ' ראותב שמתשהל םיגהונ ,הענה הנומתה לש רשקהה ךותב ,םעפ אל
 ,תוישחומו תוסיחד לש השוחת םיריבעמ םייומידה ןכש ,הדובעה תא קוידב השוע 'ירויצ' ראותה ןאכ
 ןמ ףא םישרוד ומצעל ביצמ ןלוגש תולובגה םתואש םג המ ;רישע םקרמל םיינייפואה הלא ומכ
 ןאכ שרדנ הכרעכ התוא ךירעהלו תמאב הדובעב תופצל תנמ לע :'ירויצ' אוהש הייפצ ןפוא הפוצה
.ןוימדה ןמ םג ומכ ,ןזואה ןמ ,ולש ןיעה ןמ – הפוצה ןמ הברה

 תובאושה תוריצי ,פולב תונרקומה ןלוג לש תופסונ ואדיו תודובע יתשב יידמל טלוב ירויצה רשקהה
 ,ןפוד אצוי הארמ לעב רגובמ ןקחש ,יזח ןהב עיפומ .ןוקייב סיסנרפ לש ויתוריצי םע שגפמה ןמ
 .לצ ליטמ ,די םירמ ,בבותסמ ,בשוי אוה :דחאכ ינניחו יטסילמינימ ןפואב תולועפ לש הרוש עצבמה
 םינפ – םיוסמה םדאה לש וללה תוילסרבינואהו תוטושפה תולועפה תרדס תא טיסמו דבעמ ןלוג
 ,תוועתמ יומידהש לככ .הגרדהב יומידה תא תוועמה יבוביס רטליפ תועצמאב – הז ףוג ,קוידב הלא
.תישארה תדוקנל ,עצמאה תדוקנל םיברק ונא ךכ

 ןוסא ,הלחמ ,הנקז לש רצותכ בשחיהל יושע ללוחמ ןלוגש גוסה ןמ ינפוג תוויע ,תויוושכע םייניעב
 ונאש רשפא :תורחא םג ןנשי ךא ,הזה יומידה תא תוארל תחא תורשפא םנמא יהוזו .המחלמ וא
.הזטסקאל ליבומה ,הכ דע עודי אל היהש ביתנב וא ,הרעסה בלבש טקשב ןאכ םיננובתמ



וקסועו יעונלוקה רופיסה תפשמ תוקחרתמ ןה ןייפואבו רויצ םע תובתכתמ ואידיוה תודובע
ואיצמה גוציי ירוחאמש םיעינמה תא ףושחלתוסנמ ןהש רמול ןתינ .תוננובתהבו רואיתב ת
לבקתמ ,ןמזה ריצ ךרואל םיטקייבואה תעונתו תויומדה לש יובירבו לופכשב ,תילאוזיוה ת
ש היצרטסוליא יהוז .םוקמהו ןמזה בחרמ תא תתוועמש ,ךשמתמ הווה לש היצרטסוליאת
ה :ותוא תגציימה תירטמואיגה הרוצהלש התולבקתה ךותמ אקוודש ,יראינילה ביטרנה ל

רחואמהו םדוקה תא תעבוקה היכרריהה תלטבתמ ,וק

 הפוצה יניעל תשחרתמ ,לילצהו טקייבואה לופכשב ,ןמזה לש תנווכמ החירמ התוא ךותמ
ב הז םישגופ םינושה םיטנמלאה .יטואכהויארקאה ךותב תעמשמו רדס לש יוליג :תווהתה
ירוכ הלגתמ םוימויה יפד ןיבמ .תראותמה הנצסב שחרתמל השדח תועמשמ םירציימו הז
ידה לופכשה תועצמאבו ,ותושרבש םיילטיגידה םיעצמאב .יטתסא אלפ ,תננכותמהיפרגוא
 טעמכ היצאוטיס ןנובתמה רובע ןלוג רצוי ,ילטיג
ויה יסקטבש ילאיצנטופה אלפה לאו ,הווהה עגר לא תועדומה תא הריזחמה ,תיביטטידמ
.םוימ

הו תיתוברתה ותוהמ תפשחנ ,יובירה לקשמ לע ,המצע תווהתה התוא ךותמ ,ןפוא ותואב
רמב ןתושחרתהב ,תודובעה .ןמזהו בחרמה,העונתה רוטשמ :יתרבחה רדסה לש תישונא
- יתרבח רדס לש םיננכותמ םינגפמ תעדה לע תולעמ ,ינאברואה בח
ה תא תורייאמו ,תויאבצ תוכולהתו םיימואל םיסקט ,םיימשר םיעוריאבםיגצומה ,יתוברת 
כ םיישפוחהו ,םיישיאהונייח םיננכותמו םידדמנ םהיפלש םיארנ יתלבה םייתרבחה םיקוח
לש אלפהו ,דחא דצמ תויטנטלמ ןיבש רפתה לע עונל תודובעה תוחילצמ הז ןפואב .לוכיב
 לש םיקזבהל ,ןוחטבו טקש ןיב לטלטמ הפוצה תישגר המרב.ינש דצמ תיעבט תויארקא 
 .המיאו הדרח

- ביטרנה ןיב ,ךשמתמה הווההו יראינילה ןמזה ןיבש רבעמ ותואב
והתהה ןיב לידבהלתורשפא ןיא ,יטרפל ירוביצה ןיב רפת ותוא לע וזה העונתבו ,םומעשל 
למ הריציב ישונאה ךרוצה ןיבו ,עבטה לש טלשנ יתלבהו יטואכה ךותמ רדסו הרוצ לש תו
.יתרבח רדסו הרוצ לש תיתוכא


