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הכלממהו תדה־תמוא :תודהיה ץק םליע לאגי 
.םידומע 334 .2000 .דמח תיירפס ,תונורחא תועידי :ביבא־לת 

יטירבה ןוירוטסיהה רידגה "הירוטסיהה רקח" לע המישרמהו הפיקמה ותדובעב 

ןתודרשיהש םושמ ,(fossil people)ןבואמ םעכ ידוהיה םעה תא יבניווט דלונרא םסרופמה 

תוירקיע תויצזיליוויצ לע ולש תינתפאשה הירואיתל טלחומ דוגינב הדמע תורודה ךרואל 

תמבמ תוקלתסהו הכיעד זאו ,החירפ ,לודיג ,הדיל ורבעש ,תושונאה תודלותב 

ודיקפת תא אלימש רחאל םג םייקתהל ךישמה ,הז תמועל ,ידוהיה םעה .הירוטסיהה 

היה ידוהיה םעה ,יבניווט לש ודידל .ך"נתה תומדב םלועה ימעל ותרושב ןתמב ירוטסיהה 

םע - תונבאתה ראותה תקנעה היה אצמש ןורתפה .ולש הירואיתה תא רערעש גירח 

עיפוהש תעב ותוא הנייפאש תויתריצי התוא וב ןיא ךא ,יזיפ ןפואב ןיידע םייק ילואש 

.םלועל םורתל המ דוע ול ןיאו ,םימיה ירבדב הנושארל 

יכ תצרחנה ותעיבקב תכל קיחרמ ףאו ,המוד ךרדב תמיוסמ הדימב ךלוה םליע לאגי 

תודהיה לש התלוכי רסוח רקיעב איה ,ותעדל ,ךכל הביסה .חתפב דמוע תודהיה ץק 

דחוימב יוטיב ידיל אב אוה ךא יללכ וניה תודהיה לש רבשמה .הנרדומה יאנתל לגתסהל 

,תונידמה לככו "םייוגה לככ" םואל־תנידמ אל ־ ידוחיי רוצי התויהב ,לארשי־תנידמב 

.ותויכשמהל הבורע ןיאו תחטבומ הניא הזכ רוצי לש ומויק תוכזו ־ תד־תמוא אלא 

לכמ םינוש םידוהיה ךכב יכ ,םליע לש הזיתב בושח ביכרמ הניה תדה־תמוא לש הרדגהה 

םוקמה הניה לארשי .םלועב תונידמה רתי לכמ הנוש לארשי ךכבו ,םלועב םימעה רתי 

תיטילופ הדיחי תרגסמב םע ןיבל תד ןיב רבחל ןויסינ השענ ובש ינרדומה ןדיעב דיחיה 
.תחא 

םידחוימ םיטביה םג שי ךכמ האצותכשו ,ידוהיה םעל תוידוחיי תולוגס שיש קפס ןיא 

התועמשמ תא ראתמ אוהשכ םליע השוע בוטו ,תידוהי הנידמכ תרדגומש הנידמל םנימב 

שיש ןוכנ .תטלחומ הניא וז תוידוחיי םלוא .דיתעה יבגל היתוכלשה תאו תאז תוידוחיי לש 

ידוהיה םעה םא תעדל השקש םג ןוכנו ,תידוהי הנידמכ תרדגומש םלועב תחא הנידמ קר 

תופסונ תונידמ םלועב שיש איה תמאה םלוא ,תינתא הצובק וא תיתד הצובק רקיעב וניה 

.תדה ןיבל הנידמה ןיב קודהו יתוהמ רשק תומייקמש תוטעמ־אל 

תמיוסמ הפיפח ןהב שיש תוחפל תויזכרמ תויוברת יתש שיש דחוימב ןייצל יוצר 

לע ופכנש םייונישה לכ ףא־לע)וטנישה תד םע ןפי - הנידמו תד ןיב ידמל תיתועמשמו 

לודג טועימ ףא־לע> תידניהה תדה םע ודוהו ,(היינשה םלועה־תמחלמב התסובת רחאל ןפי 

שי ,ךכל רבעמ .(םיניא'גהו םיקיסה ןוגכ ,תופסונ תותד לש ןמויק ןכו םימלסומ לש 

ידוחיי יוטיב ןהב שיש ךא "תילסרווינוא" איהש תדמ קלח ןניהש םלועב תובר תונידמ 

סלוו ץרא־לבחב הייסנכ הדילו) הילגנאב תינקילגנאה הייסנכה :לשמל ,המואל רושקש 

,תינוויה ,תיסורה תיסקודותרואה הייסנכה ;<"סלווב הייסנכה" - רחא םש תאשונה 

(הקירמא םורדבו הפוריא םורדב רקיעבו) םלועה יבחרב תונידמ ןתוא וא ;דועו תיברסה 

קלוחמ םעה הבש דנלריאב בצמה וא ;ריכבו דחוימ דמעמ ןהב שי תילותקה הייסנכלש 

שי ,ןכ־ומכ ;םהב םיטנטסטורפהו םילותקה יזוחאל םאתהב םינוש םייטילופ םילבח ינשל 

;(עמתשמב םימעפלו ימשר ןפואב םימעפל) םלסיאל קודה רשקב תורושקש םלועב תונידמ 

תורושקה תונידמו היבנידנקסב םינרטולה ,היפויתאב םיטפוקה ןוגכ תופסונ תומגוד ןכו 
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םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 236 

הסנמ איהש ךכב הצוענ הניא לארשי לש התוידוחיי ,ןכ םא .תיחרזמה היסאב םזיהדובל 

דוגינבש ןכו ,תד התואב הפתושש תרחא הנידמ ןיאש ךכב אלא ,תמיוסמ תדל יוטיב תתל 

תיתשתהו הארשהה ,רוקמה הזה םויה םצע דע הווהמ הלש תדה ,ודוהבו ןפיב בצמל טלחומ 

.םלועה תייסולכוא תיצחמב םימכתסמ ןהינימאמש ,תופסונ תותד יתשל 

תגצומה הזיתל סחיב ,תוגייתסה םג תמיוסמ הדימבו ,הרהבה ירבד הלא ויה ןאכ דע 

ותמורתמ ,רפסה תובישחמ הז אוהכ עורגל ידכ םהב ןיא ,הז םע דחי .םליע לש ורפסב 

תועיפומה תותימאהמו ,הנידמב המוקמו תודהיה תודוא־לע לארשיב םייקתיש יוצרש ןוידל 

וירפס בורב הלגמש ןוירוטסיה וניה םליע ,וזמ הרתי .תודהיה לש התוהמל רשאב וב 

"תרחאה תונויצה" לע ורפס ,לשמל) הבשחמ תוררועמו תוירוקמ תויגולויצוס תונבות 

הניחבמ .(םינויצ־טסופה לש םתוררועתה ינפל הברה תידסממה השיגה ןמ הנוש השיג גיצה 

הברמ הניאש ,לארשיב היגולויצוסל תוינע־תדועת ןיעמ םג הווהמ ןודינה רפסה ,תאז 

היה םליע לש רפסה .תידוהיה היצזיליוויצה ףא רמול ןתינו ,תידוהיה תוברתב קוסעל 

גוח לכ אלש אלא ,תודהיה לש היגולויצוסב סרוק לכ לש םירפסה תמישרב ללכיהל לוכי 

הכש ,תודהיה לשו ידוהיה םעה לש תוידוחייה תורמל ,הזכ סרוק םייקמ ץראב היגולויצוסל 

תא ועיצהש םייאקירמא םיגולויצוס וא ,סקרמ לרקו רבו םקמ ןוגכ םיגולויצוס הכשמ 

.ךכל תקהבומ המגוד ידוהיב וארו (marginal man)"ילושה םדאה" גשומה 

לע םג זמור אלא ,תודהיה ץקב קרו ךא קסוע וניא םליע לש ורפס יכ ןייצל יוצר 

ונא רפסה תליחתב םא .רתוי יללכ טביהב ןהו םינפ יפלכ ןה - םיפסונ םיינפוס םיכילהת 

ררבתמ רפסה םויס תארקל ,ירוטסיה טביהב תודהיה תוהמ לש רדוחו הפי רואית םילבקמ 

תנידמכ הנידמה תרדגה לש הציקו תונויצה ץק רבדב תיזחת םג שי םינפ יפלכ יכ 

,םזינומוקה ןוגכ ,תויגולואידיא לש ןציקו םואלה־תנידמ ץק םג ,יללכה טביהבו ;םידוהיה 

תא ומייס ןהש םושמ ךרוצ דוע ןהב ןיאש ךא ,ינרדומה םלועה לע ןמתוח תא ועיבטהש 

תארקל םלועה תדעצהב (יבניווט לש הירואיתל קזח דה שי ןאכו) ירוטסיהה ןדיקפת 

הבש ,תוינרדומ־טסופ ןיעמ לש תטלבומ השיג שי םליע לש ורפסב ,ןכ םא .הנרדומה 

הבושח התייה תיטסינומוקה הכפהמה ,המגודל ,ןכל .טעמכ לכה תוזחל תכפהנ הנרדומה 

ותוא ;ךרוצ הב ןיא תעכו ,ינרדומה םלועל סנכיהל היתורורגלו היסורל הרשפא איה יכ 

ןועביקה רציממ תודהיה תא ץלחל תנמ־לע הצוחנ התייה איה - תונויצה יבגל ןוכנ רבד 

.תיסקודותרואה תודהיה לש 

תודהיב היסקודותרואה .םליע לש הזיתה לש הפרותה־ תדוקנ היוצמ הז ןיינעב אקווד 

םע דחי תונויצה החמצ הז ןולשיכ עקר לעו ,ינרדומה םלועה םע התודדומתהב הלשכנ ןכא 

תועונת ולגתה הלא תויוחתפתה דצל םלוא ;יטסילאיצוסה דנובה ןוגכ תופסונ תועונת 

תידוהיה תדה ןמ קתניהל הפאש אל םתדידמ ךא ,היסקודותרואה דגנ ודרמתהש תופסונ 

ןבומכ רבודמ .תודהיה תא שדחל אלא ,ינרדומה םלועב שדח ידוהי רחא שופיח ךותמ 

םימרזב רבודמ .םיביטוורסנוקהו םימרופרה - םייזעולה םהיתומשב םויכ םיעודיה םימרזב 

םייוטיב םהל שיו ,(םתעפשהב םגו םלדוגב םג> תירבה־תוצרא תודהיב םיליבומה 

םליע לש ורפס דוע לכ .הקירמא םורדב ןוגכ ,םלועב םירחא תומוקמב םג םילטובמ־אל 

םלוא ,ותשיג תא ןיבהל ןתינ (םואלה־תנידמל ידוחיי ידוהי ףילחת ,ירק) תד־תמואב קסוע 

היה ,הלוכ תודהיה לש תושדחתהה תלוכי תאו תודרשיהה חוכ תא ןוחבל הסנמ אוה רשאכ 

הנייפאש וזמ הנוש תודהי גיצהל ןויסינ לאכ תודהיב םישדח םימרז םתואל סחייתיש יואר 

ןייצל ידכ "תירוטסיהה תודהיה" גשומב שמתשהל הברמ םליעש ןיינעמ .הפוריא חרזמ תא 
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לש המש הז היה ימשר ןפואבש דועב ,היסקודותרואה לש הטבמ־ תדוקנמ תויכשמהה תא 

.הזכרמבו הפוריא ברעמב ןיידע הזכרתה רשאכ ,הכרד תליחתב תיביטוורסנוקה העונתה 

תטשופו הרוצ תשבול אלא ,תיטטס הניא תודהיה היפלש הסיפת ןייצל רומא היה הז םש 

לכ לש וא ,תרחא תד לכ לשו) תודהיה לש יתימאה ןחבמה םצעב והז .רודו רוד לכב הרוצ 

רבדה ןוכנ ?םינתשמ םיאנת םע דדומתהל תלגוסמ איה םאה ־ (תרחא תיתרוסמ תרגסמ 

תואיצמ לכו הפוקתו הפוקת לכ ךא ,"הנרדומה" לש רשקהב תררועתמ הלאשה םויכש 
םילגוסמ ויהי םאה ־ רבעה תלחג לע םירמושה ינפל םימוד םירגתא תוביצמ השדח 

?תונתשהל 

לשב אקווד תורודה לכ ךרואל דמעמ הקיזחה "תירוטסיהה תודהיה"ש דואמ ןכתיי 

ך"נתה תפוקתב דוע .םישדח םייטילופו םייתרבח םיאנת םע דדומתהל התונוכנו התלוכי 

,לשמל ,שדחל םיינחורה םיגיהנמה ועדי תיבה ןברוח רחאלו ,םימיוסמ םייוניש ולח 

העדי תונברה ;שדקמה־תיבב תונברוקל ףילחתכ תסנכ־יתבב אתווצב הליפת תועצמאב 

םע העדי תודיסחה ;רבעה יסקט לש םהיקודקדב םתורגתסה לעו םיארקה לע רובגל 

ןועביקה ,השעמל .םיידסממהו םירימחמה "םידגנתמה" לש תרגסמה ןמ ץלחיהל התווהתה 

,"הרותה ןמ שדח ןיא"ש העיבקב ואישו ,םינורחאה תורודב קר לחה "תירוטסיהה תודהי"ב 

תיגולואידיא תיתשת ןיעמ םויכ הווהמ ךא ןיטולחל השדח המצעב תיארנש העיבק 

.היסקודותרואל תיגולואיתו 

ולש דוסיה־תחנהב םג אלא ,תודהיה תא ותנבהב קר הניא הז רשקהב םליע לש תועטה 

תיטפשמ השיג לע ןעשנ םליע .םיגהנמ יפ־לע תולעופש תויתרוסמה תורבחה תא וראתב 

רסמנ ינשהש דועב בותכ ןושארה) גהנמ ןיבל קוח ןיב ישממ לדבה שי יכ תעבוקש 

יפ־לע קרו ךא םיגהנמה תא תועבוק תויתרוסמ תורבח יכ הרבס שי הז עקר לעו ,(הפ־לעב 

םינטפשמה לכ תא טעמכ םעפ הנייפא וז השיג .שממ לש םייונישל םוקמ ןתמ אללו רבעה 

ללוכ ,תורחא תושיג שי םויכ ךא ,תוירוטסיהו תויטבש תורבחב וקסעש םיגולופורתנאהו 

תא ןייצל ןתינו ,םדקתהלו תונתשהל תלוכיה תא תויתרוסמ תורבחל תוסחיימש הלאכ 

ןתלוכיל יוטיבכ תונורחאה םינשב (תויטבשו תויתד) תויתרוסמ תורבח לש תוררועתהה 

הסיפתה הללכבו) הנרדומה תוחתפתה אקווד .תונתשהל ןתלוכי תוכזב דורשל 
*ללכה תוררועתהה תא הבר הדימב הרשפאש איה תונורחאה םינשב (תיטסילרולפה 

לש ףקות ילעבכ םיגהנמב הרכה םג שי יטפשמ םזילרולפ לש תרגסמבו .תאזה תימלוע 

.םיקוח 

לש המוקמב בחרנו קימעמ ,יניצר ןוידב תוציחנה תא םויה־רדסל הלעמ םליע לש ורפס 

קר ראשיהל הלוכי הניא וז הרדגה .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ תרדגומש הנידמב תודהיה 

םעפ ידמ תרכזומש ןכותמ הקיר המסיס וא ,טפשמה־תיב תא םעפ ידמ קיסעמש קוחב חוסינ 

היטרקומד לש םייוטיב תודהיב ןיא יכ שארמ ךרפומ הארנש גשומ וא ,יטילופ םואנב 

לע ,היתורודל תודהיה תניחבמ תירוטסיהה תודהיה םע דדומתהל שי אלא ;תיתימא 

"הכרד הצק דע העיגה תירוטסיהה תודהיה" יכ זירכמ םליע ורפס ףוסב .םינושה הייוטיב 

ןוגרא לש ותוסחב רודל הלוכי תדה ןיא םויכ ,םליע תעדל ,רבעב בצמל דוגינב .(278 'ע> 
.יתכלממ 

םויקל הליחתכלמ הנידמה הנודינ הקיתעה תיתדה תידוהיה תוברתב 

ןיטולחל הנוש דסמ לע המקוה תידוהיה הנידמה .השדחה תעב ןכ אל .ספור 

החילצה תינויצה תוברתה תכפהמ .תירוטסיהה תודהיה לש הדסממ 
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שדחה ידוהיה בושיה תומדב ,ןתיא יתוברתו יתרבח הנבמ דימעהל 

.תילארשיה הרבחבו לארשי תנידמב לגלגתהש ,לארשי־ץראב 

תוברתה תא ףילחהל החוכב היהש תיתוברת המצוע ותעדל התייה תינויצה הרבחב 

ייחב םלוא ,קדוצ םליע יכ קפס ןיא תיללכה תוברתהו הפשה תניחבמ .תיתדה תידוהיה 

ןויצ ,הנשה תונוע ,םייחה ילגעמ - תויתד לש המינ םהב שיש םידעומו םיבצמ םג שי המוא 

םתחלצה תא םינייצמ ,הנידמו תד ןיב הדרפה לש ןויערה יאיצממ ,םיאקירמאה .םיעוריא 

יתד־ימואל גח וניהש ,(Thanksgiving Day) הידוהה םויב שדחה םלועב דתי עוקתל 

הז םוי .םיוסמ יתד םרז םושל ךויש אלל ,הפוריא תוצרא בורל דוגינב ,יכ םא ,ןירדהמל 

הנידמ לש היחרזא ,תירבה־תוצראב םינימאמה לכ יהולא ,םיהולאל הידוהל ולוכ רומש 

םנמוא סחייתמ םליע .םהלש "תיחרזאה תדה" ןמ קלח וניה הז םוי .תאז הרידא תינוליח 

תד"ב יכ הדבועל ויד רע וניא אוה ךא ,תיחרזא תד לש תאזכ העפות תמייק יכ הדבועל 

.תורצנה לש םיבר םיביכרמ שי ,"תינוליח" תויהל הרומאש ,תאז "תיחרזא 

לע תורצנה לש התעפשה אוה ברעמה תונידמ בורל ףתושמה רבדה ,הז ןיינעב 

הילע יזא ,רפסב רכזומ ןכא הז ןוצרו ,הז ברעמב בלתשהל הצור לארשי םא .םינכתה 

שחכתמ הב בשויה םעהש הז תונידמ לולכמב טעמכ הדיחיה הנידמה היהת איה יכ ןיבהל 

הניחבמ ךכמ עמתשמה לכלו ,בלצה - וז תוברת לש םיירקיעה הילמסמ דחאל ץרחנ ןפואב 

־ינבל העושי איבהל תנמ־לע ונב תא בירקמש לאב הנומא - תיגולואידיא־תיגולואית 

הייסולכואהש דועב ,םייתד םניא םה םא וליפא ,ףסה לע הז ןויער םיחוד םידוהיה .שונא 

העפותמ םלעתהל ןיא .הברקב םייתד־אלה וליפא ,וז תרגסמ תחת תלעופ ברעמה תוצראב 

םניא לארשי־תנידמו ידוהיה םעהש ךכל הביסה וז רבד לש ופוסב יכ ,וז הדבועמו וז 

ךכל הביסה םג וזו ;(יברעמה םלועב תוחפל) םלועה ימע רתיכ תויהל םילוכי 

ןיב האלמ הפיפח םויה לש םלועב ללכב שי םא) םואל־תנידמ קר הניא לארשי־תנידמש 

תויתייעבהו ,תד־תמואב רבודמש ךכל הביסה וז ,רבד לש ופוסב .(התעדמו תינתא הצובק 

עירכמו עיפשמ םרוגכ תורצנה לש םג אלא ,לארשי־תנידמ לש קר הניא וז העפות לש 

(marginal state) "תילוש הנידמ" ,דניה לארשי־תנידמ ,תאז הניחבמ .ברעמה תוברתב 

םג םיתיעלו) ןהב תטלובה תדהש ,(היקרוט טעמל) ברעמה תוצרא רתי לכמ הנושש 

טעמ־אל יולת ברעמב היקרוט לש הדמעמ ,ןכא) .תורצנה איה (תדסוממהו תימשרה 

הצוחנ תד־תמוא לש הרדגהה תא ריסהל תנמ־לע ,ןכ םא (.םלסיאל תימשרה התורכנתהב 

םע ,תינתא הצובקכו םידיחיכ ,םידוהי לש המלשה םג אלא ,הנידמו תד ןיב הדרפה קר אל 

דרטומ טושפה חרזאה ןיא םייחה תרגשבש ןוכנ .תיברעמה תוברתה לש יזכרמה הלמס 

הז טביה ןוחבל ךרוצ שי המואה־תד לש התוהמ תודוא־לע ןוידב ךא ,הלאכ םירבדמ 

אלל ותוברת תא תונבל לוכי וניא "רפסה םע"ש קפס ןיא ןכש ,ותועמשמ תא לוקשלו 

םילמסלו םייוטיבלו ,םש ועבקנש םיגחל ,ך"נתל ,רתויב תירעזמה ולו ,תוסחייתה 
.םש םיעיפומה 

יחישמה ןויערב דקמתמ אוה ורפס ףוסבו ,היסקודותרואה םע בקונ ןובשח שי םליעל 

םירותיו רחאל הארנכ ,היתונכש םע םולשב הרדה לארשי לומ וגיצמו יסקודותרואה 

ביצת וזכ תוחתפתהש ותנעטב קדוצ ,יתעד תוינעל ,םליע .םיחטשב ןבומכ ללוכ ,הדיצמ 

אוה ורפסב םינורחאה םיטפשמב .ול לכות איה םא קפסש ,היסקודותרואה ינפל ףסונ רגתא 

התבכרממ טמשייש רחאל תירוטסיהה תודהיה השעת המ" :הלאשה תא ויארוקל גיצמ 
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תא ךישמהל לכות אל תאז תעטרקמ הלגע" :איה (280 'עב> ותבושת "?יחישמה ןפואה 

".תויפוסה תונחתה לא העיגה איה .העסמ 

לכונ דציכ ,לוקלקה תא ןקתל לכונ דציכ :תרחא הישוק ארוקה ילוא לאשי זא םלוא 

הנחתה ןמ התוא איצוהל חילצנ דציכ ,ךרדה ךשמה לא התאצ תארקל הלגעה תא רישכהל 

המו ?שדחה הלולסמ לא - העיגה הילאש "תיזכרמה הנחתה" ןמ ,לנימרטה ןמ ־ תיפוסה 

?הז ןעטמב היתורודל לארשי תשרומ לש הקלח היהי המו ,התיא אשית איהש ןעטמה היהי 

תוינעל ,קוספ ףוס םיווהמ םניא הפיה ורפסל םליע לש םויסה ירבדו :ןודל דוע שי ךכ לע 

,"תרחא תונויצ" לע םליע בתכ ,רומאכ ,ונמזב .הזכ ןוידל םירגתא אלמ חיתפ אלא ,יתעד 

ץק לע זירכהל םוקמב יכ ןועטל רשפא :תינויצה העונתב תולפא תודוקנ לע רוא ערזו 

תודהי" ־ הרדסב ינש רפס בתוכו ךישממ היה וליא תושעל ביטימ םליע היה תודהיה 
."תרחא 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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