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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

ד ךרכ 

1 'סמ תרבוח 

2002—ב"סשת 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

ןודרוג ןושרג ש"ע הרבחה יעדמל הטלוקפה 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 
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תילארשי היגולויצוס 

תומדקתמ רקחמ תודובע םע חיש םילהנמה םירקחמל המב שמשל תעה־בתכ תרטמ 

תכרעמה .םיימוקמ םירמוחלו םוקמכ לארשיל טבמ תיינפה ךות תימלועה היגולויצוסב 

תא תופקשמש תויטרואית תושיגו תויגולודותמ לש ןווגממ םייעדמ םירמאמ הנימזמ 
םויה־רדס לע םידמועה םייזכרמ םיאשונב םינוידו תוסמ ;היגולויצוסה לש םזילרולפה 

ומסרפתהש םירמאמ לע תובוגת ןכו ;תילארשיה תואיצמב שגד תמיש ךות ,יגולויצוסה 

.תומדוק תורבוחב 

הפש לכב וא תירבעב)ומסרופ םרטש םיירוקמ םירמאמ קר םסרפל לוקשת תכרעמה 
.<תרחא 

־םיארוק ידי־לע ימינונא ימדקא טופיש ורבעי תעה־בתכ תכרעמב ולבקתיש םירמאמ 
.םיחמומ 

.הנשב םיימעפ עיפומ תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ 

:םירבחמל תויחנה 

.לופכ חוורב םיספדומ םיקתוע השולשב רמוחה תא שיגהל שי • 

תורוקמ תמישר ,םיילוש־תורעה לולכי רמאמה .הלמ 9,000 לע הלעי אל רמאמ ףקיה • 

.ריצקתו האלמ 

,תילגנאבו תירבעב רמאמה תרתוכ :ובו רעש דומעב הוולי (רבחמה םש אלל) רמאמה • 

.ת/בתוכה לש יעוצקמ/ימדקא ךוישו ,ל"אוד ,ןופלט רפסמ ,תבותכ ,ת/רבחמה םש 

תרבוחה יפ־לע השעית תיפרגוילביבה המישרהו תויפרגוילביבה תוינפהה תגצה • 

.תילארשי היגולויצוס לש הנורחאה 

וא ל"אודב ךמסמכ םוסרפל לבקתהש רמאמ לש תיפוסה הסרגה תא ריבעהל שי • 

.תונולחל word תנכותב IBM םאות ןוטילקתב 
.םוסרפה ינפל םירבחמל ההגהל רבעות סופד תטויט • 

םא .ןפוד־יאצוי םירקמב קר ולקשיי תילגנאב די־יבתכ .תירבעב תויהל בייח דיה־בתכ • 

.תירבעה הסרגל גואדל ת/רבחמה לע היהי ,םוסרפל רשואי דיה־בתכ 

.די־יבתכ הריזחמ הניא תכרעמה 
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םיניינעה ןכות 

תכרועה רבד 

 39

 61

 87

 105

 143

 193

 209

 213

 217

בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב 

םירמאמ 

גרבנטכרט הלאיסרג 

יסופדב םייוניש :הריחב ץראל טלקמ ץראמ 
לארשיל הריגהה 

ןהכ ןוני 

רדגמ ילדבה :ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ 
ל"הצב רידסה תורישה לש תויוכיאה תסיפתב 

יחמק לואש ,רד לאקזחי 

לע - "תיתוברת הנגה" לע תיניינע הנגה 

תויתוברת־בר לש תישממה תועמשמה 
ףלש ןואיל 

?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא 

רשקהב "תוברת־תיולת תנומסת" לע תורעה המכ 

ילקולג 

ןידלוג לגיס 

:"םייק ינא עמשמ ,ךסמה לע יתוא סימש םא" 
םתדחכה םע םיאומוה לש תודדומתה יכרד 

תספתנה תילמסה 

המק תימע 

תושממ ,ןוידב :תודחא תופורטסטקו "ןורוויעה לע" 
תיגולויצוס הדובעו 

ןויד 
בהנש הדוהי ,רואלא רמת 

תורעה - תיתואיצמ הרשפל יפוטוא סויפ ןיב 
"תילארשי היגולויצוס"ב אנאחור םידנ לש ורמאמל 

2001 ,(2)ג 

רוערעו רוהרה 

סרפ ןנחוי 

הבושת ־ יתואיצמ אל דעומב סויפ לש תועדומ אנאחור םידנ 

םירפס תרוקיב 
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217 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

םירפס תרוןליב 

 219

 224

 227

 231

 234

 237

 241

 245

 248

 252

:לע ןזח םייח 

,40־ה תונשב תירבעה הדישב תומילאו תוימואל :המחלמה האדמ םואתפ 

רבח ןנח 

:לע ןוזיבג תור 

.לאפרךב רזעילא ,ןוירוג־קל לארשי ימכח תובושת :תוידוהי תויוהז 

:לע שוב יגח 

,הליש תילגרמ ,רדגמה יארב תונויצבו בושייב םישנ ־ תושדחה תוירבעה 

(תוכרוע) םקור־ןזח תילגו קרק תור 

:לע ןמרמיצ השמ 

.רגרבצלז־זוע הינפ ,ןילרב ,םילארשי 

:לע םשל רזעלא 

,םירשעה האמה יהלשב תירבה תוצרא ידוהי - תוהדזה הליהק הריגה 

ןוהבר יזוע 

:לע ןמטוג־ןורהא ברימ 

.".(ךרוע)יבלח חאבר ,םולש הוונב םידוהיו םיברע ישגפמ :תויוהז ןיב גולאיד 

:לע ןלפק ימיק 

.(ךרוע) דלפ באוי ,תוילארשיה רגתא - ס"ש 

:לע רוד לאינד 

.ןרוי םענ ,השדחה תויתכלממה ,2 ץורע 
:לע וילוזור ינד 

(ךרוע) רד לאקזחי ,םייגולוכיספו םייגולויצוס םיטבמ :הנתשמ ץוביקב ךוניח 

:לע דקוש השמ 

 The Future of Tradition: Customary Law, Common
 Law and Legal Pluralism, Leon Sheleff
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of Israeli Society
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of Israeli Society

 Published by the Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, in collaboration

 with the Institute for Social Research, Department of Sociology and Anthropology, and funded by
 the David Horowitz Institute for Social and Economic Research

 Editor: Hanna Herzog

 Board Members:

 Hana Ayalon, Nitza Berkovitch, Deborah Bernstein, Tamar El-Or, Dafna Izraeli,
 Noah Lewin-Epstein, Nadim Rouhana, Ronen Shamir, Yehouda Shenhav

 Editorial Assistants:

 Adi Efrat, Shirley Houser

 Advisory Committee:
 Israel:

 Eyal Ben-Ari, Nachman Ben-Yehuda, Erik Cohen, S.N. Eisenstadt, Eva Etzioni-Halevy,
 Tamar Katriel, Baruch Kimmerling, Vered Kraus, Bilha Mannheim, Motty Regev,

 Sammy Smooha, Ilan Talmud, Niza Yanay
 Abroad:

 Liah Greenfeld (USA), Charles Kadushin (USA), Pnina Lahav (USA), David Nelken (Italy),
 Adam B. Seligman (USA), Gershon Shafir (USA), Seymour Spilerman (USA), Shmuel Trigano

 (France), Amiram D. Vinokur (USA)

 Address for manuscripts:

 Israeli Sociology - A Journal for the Study of Israeli Society

 Department of Sociology and Anthropology, the Gershon H. Gordon Faculty of Social Science
 Tel Aviv University 69978; Tel. 972-3-6408964; Fax. 972-3-6409215

 e-mail: socis@post.tau.ac.il

 Address for ordering information and subsciption:

 Ramot Publishing - Tel Aviv University
 32 Levanon Street, Tel Aviv 69975, Israel

 Production: Ay a Darel

 Language Editor: Guy Preminger

 Composition: Rachel Shamir

 © Copyrights

 Ramot Publishing - Tel Aviv University, 2002
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 Israeli Sociology

 Israeli Sociology objective is to serve as a platform for studies that conduct a

 dialogue with advanced research studies in sociology across the world, and that

 investigates Israel as a place, and its local materials. The journal welcomes
 scientific articles drawing on diverse methodologies and theoretical approaches,

 and reflecting sociology's pluralism; theoretical articles; essays and discussions

 of pivotal issues on the sociological agenda, with an emphasis on the Israeli

 reality; and responses to papers published in previous issues.

 Israeli Sociology will consider only original work that has not been
 published beforehand (in Hebrew or in any other language). Manuscripts sent to

 the journal will be reviewed anonymously by reader-experts.

 Israeli Sociology is published twice a year.

 Instructions for authors:

 • Manuscripts must be typed, double-spaced, and submitted in three copies.

 • The manuscript's length should not exceed 9,000 words, including the
 abstract, footnotes, and a full bibliography.

 • The manuscript (without the author's name) must be sent with a first page

 that shows the title in Hebrew and English, the author's name, address, phone

 numbers, e-mail address, and his or her academic/professional attribution.

 • The references in the bibliography, and the bibliography itself should comply

 with the format of the latest issue of Israeli Sociology.

 • The final version of the manuscript should be sent to the editors as an
 e-mailed attachment, or on an IBM-compatible diskette, in Word for
 Windows.

 • Authors will receive a proof copy of their manuscripts before publication, for

 typographical corrections.

 • The manuscript must be submitted in Hebrew. Manuscripts in English will

 only be accepted in unusual cases. If the manuscript is accepted for
 publication, the author must then submit a version in Hebrew.

 Manuscripts are not returned to authors.
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5 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

תכרועה רבד 

תדובע ירחא האב וזשכ דחוימב ,תרגתאמ המישמ הניח יעדמ תעיבתכ לש הכירע 

םע ףותישב ,ףלש ןואיל .ףלש ןואיל יפורפ דיקפתב ימדוק לש הרישעמו הרוסמ הכירע 

חתופה ,הנושאר הגרדממ בושח יעדמ לעפמל תודוסי חינה ,הנושארה תכרעמה ירבח 

ךות .היגולופורתנאבו היגולויצוסב םיניינעתמהו םירקוחה תייליהק ינפל םיבחר םירעש 

תויליהק ברקב םיימדקא הרקויו ןיטינומ תלעב תיזכרמ המבל תעה־בתכ ךפהנ רצק ןמז 

תולאשב םיקסועה ןיינעו השעמ ישנאו תוטלחה ילבקמ ,םיטנדוטס ,םירומ ,םירקוח לש 
.לארשיב תויתרבח 

וכפהנ םינכשה םע םיסחיהו תולובגה ,ןוחטיבה תולאש הבש ,תילארשיה הרבחב 

תעיבתכ ,ןכל .יתרבחהו יטילופה םויהירדסמ תוקחדנ תויתרבח תולאש ,חתפמה־תולאשל 

םינוש םיטביה ריאהלו םיימוקמה םיכילהתב ונתנבה תא קימעהל שקבמה יגולויצוס 

דעי םג אלא ,ימדקא דעי קר אל אלממ לארשיב םייחה לש יתרבחה םקרמב םיעגונה 

,תילארשיה הימדקאה" :ןושארה ןויליגב ףלש 'פורפ לש וירבדכ .הנושאר הגרדממ יתרבח 

יפלכ ,םינפ יפלכ םג תוביוחמ הל שיש רוכזל תבייח ,ץוח יפלכ בורל םינפומ הינפש 

ןושארה ךרועה ,ףלש 'פורפל הרקוההו הכרבה אולמ ".התוברת חופיטו לארשיב הרבחה 

ןסינ :ושרפש תכרעמה ירבחל בל־ברקמ תודוהל וז תונמדזהב תשקבמ ינא .ךרדה ללוסו 

,רוא־לא רמת ,ןולייא הנח :םדיקפתב ךישמהל ותואינש םירבחל תודות .זוליא הוואו ןיבור 

:םישדחה םירבחל תוכרב .בהנש הדוהיו רימש ןנור ,ןייטשפא־ןיול חנ ,ןייטשנרב הרובד 

תא לטסירק ילט המייס םיכרועה יפוליח םע .אנאחור םידנו ילאערזי הנפד ,ץיבוקרב הצינ 

תוזכר יתשל תודות .הרוסמה התדובע לע הל הדומ ינאו ,תכרעמה תזכרמכ התדובע 

לש ,ןהלש תפתושמ הדובעבש הווקמ ינא .תרפא ידעו רזואה ילריש :תויחכונה תכרעמה 

ססבלו ךישמהל חילצנ םיכירעמה־םיטפושה לשו םירמאמה יבתוכ לש ,תכרעמה ירבח 

יתרבחהו ירקחמה םויה־רדס בוציעב תפתתשמה תססות המבל וכפוהלו ,הז בושח לעפמ 
.לארשיב 

היגולויצוסה לש המסק"ש בתכ ,היגולויצוסה םע השיגפל הנמזה ורפסב ,רגרב רטפ 

ובש םלוע ותוא תא שדח רואב תוארל ונתוא תצלאמ הלש הביטקפסרפהש ,הדבועב ץוענ 

לש הראהה .העדות לש תדמתמ הרומתב תקסוע היגולויצוסה ,וזככ 1."ונייח לכ ונישע 

הוולתמה שוגירה קר הניא יתרבחה־ישונאה םויקה לש םיעודי־יתלבו םישדח םידדצ 

םא ,בוש .העדותבו עדמכ היגולויצוסה לש יטסינמוהה קודיצה םג אלא ,יעדמ אצממל 

חותפ ,בחר קפוא אלא הניא תיגולויצוסה הביטקפסרפה" :רגרב רטפ לע ךמתסהל 
תוצראל םישוח ול שיש שיא אוה ,ובטימב ,גולויצוסה .םדא לש וייח ינפ לע ררחושמו 

ויניע אשונהו םדאה־תויורשפא לש הלדנ־יתלבה ןרשעל ותוימינפב חותפה ,תורחא 

השוע ,הנבהל ותריתחב" 2".תישונא תועמשמ ילעב םישדח תומלועלו םישדח םיקפאל 

תיירפס ,דבוע םע :ביבא־לת .(29 'ע) היגולויצוסה םע השיגפל הנמזה .(1970) רטפ ,רגרב 1 

.םיקפוא 

.60 'ע ,םש 2 
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תכרועה רבד גוצרה הנח 

והז 3".םיליגרה םוחיתה־יוקב תובשחתה אלב םדא־ינב לש םלועב וכרד תא גולויצוסה 

םירמאמה .ןותיעה תכירעל םג ימיע האיבמ ינא ותואש ,ילש יגולויצוסה "ןימאמ ינא"ה 

טופישב םיחמומה־מיארוקה תא החנתש תילאוטקלטניאה הרשויה ,תכרעמה ןחלושל ועיגיש 

,רקחמ תוטישל ,םיאשונל תכרעמה ירבח לשו ילש תוחיתפהו ,םהילא תוחלשנה תודובעה 

,הווקמ ינא ךכ ,הלא לכ - רוערעו רוהרה ,ןוידל ולעיש תויגוסלו תויטרואית תושיגל 

תוחפ אלו ,הרבחב ,תיעדמה הייליהקב ודמעמ תא ססבל תילארשיה היגולויצוסל ורשפאי 

.יטסינמוהה םלועב ךכמ 

ול רוסא ךא ,העשה־תונותיעל ףילחת תויהל ־ ךירצ וניאו - לוכי וניא יעדמ ןותיע 

תעב רבכ .סויפב קסע ףלש ןואיל ךרעש ןורחאה ןויליגה .וביבס השענהמ םלעתהל םג 

תויריה ידהשכ רואל אצי.יחכונה ןויליגה .קחרתמו ךלוה סויפה יכ הארנ ןויליגה םוסרפ 

לש ורמאמל סרפ ןנחוי לש ותבוגת .דימתמ קוחר הארנ סויפהו ןיידע םידהדהמ םיעוגיפהו 

,אנאחור םידנ לש ותבושתו ,יניטסלפ,ר־ילארשיה הרקמב חוכו תוהז לע אנאחוד םידנ 

,ונתוא םידדועמ םג םה ךא .םימיה יעוריא לא ,םיארוקה ,ונתוא םירבחמו םירזוח 

דדועת תכרעמה .וז המב יבג־לע ךשמתמ ימדקא ןויד להנלו ביגהל ,םירקוח תייליהקב 

וקסעיש םירמאמ הכרבב לבקתו ,וז המבב ומסרפתהש תודובע ביבס וחתפתיש םינויד 

לש רקחמה וא/ו תויעבה זכרמב תודמועה תועפות לש גושימלו רקחמל תונושה םיכרדב 
.תילארשיה הרבחה 

םיעוריאלו ירקחמ,ד־יגולויצוסה חישל - הלופכה תויטנוולרל תוביוחמה חורב 

היגוסב בהנש הדוהיו רואלא רמת ןיב גולאיד וז תרבוחבש ןוידה רודמ איבמ - םיידיימה 

לע םיכמסנ םהש ךות ,יגולויצוסה ןוימדהו תואיצמה םלועל םרושיקו הארוה ינפוא לש 

תאצוה ,השדחה היירפסה)ןורוויעה לע וגאמאראס הזו'ז לש ורפס לש תיתרוקיב האירק 

קרוי־וינב םימואתה ילדגמ לש הסירקהו עוגיפה חותינ לעו ,(2000 ,דחואמה ץוביקה 

,יגולויצוסה םויה־רדסל תועצהו תונויער לש רשוע קר אל גולאידב שי .2001 רבמטפסב 

ןוידה תמבב האור ינא .הביתכה ןונקב חיש ןוגראלו תושדח הביתכ יכרדל העצה םג אלא 

.םיאשונו םיבתוכ תניחבמ :עמשמ יתרת ,לכל החותפ המב 

,רד לאקזחיו ןהכ ןוני ,ףלש ןואילכ םיקיתו םירקוח דצל ,תיחכונה תרבוחב ,ףוסבל 

לגיסו המק תימע ,גרבנטכרט הלאיסרג ־ םיריעצ םירקוח לש םירמאמ השולש םילולכ 

הלא םיריעצב תוארל תשקבמ ינא .םהלש טרוטקודה תודובע ירפמ םימרותה ־ ןידלוג 

היגולויצוסב תוארל םיריעצה םירקוחה לא תדחוימ האירק תונפהלו ,ךרד ינמס 
תונייטצמ תוירנימס תודובע לע םיססובמה םירמאמ גיצהל ולכוי הבש המב תילארשיה 

םירקוחהש קפס לכ יל ןיא .טרוטקודה תודובע לש רקחמה תוריפ לע ןבומכו ,א"מ תודובעו 

גאדנ ,ונדיצמ ,ונא .תילארשיה היגולויצוסה תיינבב הבושח הילוח םניח םיריעצה 

םודיקה יכילהב ךרעומו רכומ קלח ווהי וב םימוסרפהש ידכ תעה־בתכ לש המרה תחטבהל 

.םיקיתווה לש םג ומכ ,םיריעצה םירקוחה לש 

תכרוע ,גוצרה הנח 

.26 'ע ,םש 3 
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7 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב 

*גרבנטכרט הלאיסרג 

אובמ 

.תונמאה רקחב תיזכרמ היגוסל רבכ אל הז ךפהנ הרבחל תונמא ןיב רשקה ביט 

הדסימ םירשעה האמה תישאר לש תוינרדומהש הדבועה חכונל דחוימ ףקות שי וז הלאשל 

־ הרבחב םינושה היישעה תודש ןיב הדרפהו הנחבה ,דחא דצמ :םייזכרמ הנחבה יגוס ינש 

ןמצע תא תורידגמה תוליהק ןיב הנחבה ,רחא דצמו :ילוכו יתונמאה ,ילכלכה ,יטילופה 

התייה תיטסלפה תונמאה תיישע לש רשקהב הרבחה תודש ןיב הדרפהה תועמשמ .תומואכ 

היישעל רושקה לכב הימונוטוא תעבותה תיתרבח העפותכ םזינרדומה לש ושוביג 

,ללכב תורחא תויתרבח תוישע ןיבל תונמא ןיב רשקה ביט המ הטלחהה ,רמולכ .תיתוגמא 

,דגנמ .ןמאה ידיב הנותנ ,טרפב תיטילופ־תיתרבח העפותכ תוימואלה ןיבל הניבו 

סויג יכילהת לע הססבתה תומואכ ןמצע תא תורידגמה תוליהק ןיב הדרפהה תועמשמ 

Deutsch, 1966;) תשבגתמה תימואלה הליהקה ןעמל תוריש תעדות חופיט לעו םיבחרנ 

 Gellner, 1983; Hutchinson, 1987; Anderson, 1991; Alter, 1990; Hutchinson 8l

 1994 ,.(Smith
םזינרדומה ־ וללה תועפותה יתש לש תובלטצהב רצונ ילארשיצראה תונמאה הדש 

בושייה תפוקתב תונמאה הדש לש ודוסימ ינפוא תא ןוחבל שקבמ הז רמאמ .תוימואלהו 

,ירק ,(social simultaneity) תיתרבח תוינמז־וב לש גוס רצונ וז הפוקתבש ןועטלו 

יטילופה ־ תוידוחיי תוקיטקרפ ביבס םישבגתמה םייתרבח תודש לש ינמז־ובה םנוניכ 

בחרמ רצונ בושייה תפוקתבש ןעוט הז רמאמ ,רתוי יפיצפס ןפואב .הזמ יתונמאהו הזמ 

תיליע תונמא לש הדש תונבהל תיטסלפ תונמא ינכוס לש םתפיאש ןיב שיגפהש יתרבח 

הז בוליש .תשבגתמה תידוהיה תונגרובה ברקב תיתוברתה (orientation) תונווכמה ןיבל 

רשפא םג אלא ,תיטסלפה תונמאה הדש לש הינבהה ךילהתב יזכרמ םרוגל ךפהנ קר אל 

הרבחב החמצ ךכ .תימונוטוא תונווכמ תלעב תיטסלפ תיתונמא היישע לש התחגה תא 

תוקיטקרפ לשו הימונוטוא תעבותה תיתונמא היישע לש תיתרבח תוינמז־וב תיבושייה 

,תורחא םילימב .הרבחה לש םינושה היקלח תא לילכהל תורתוחה תוימואל־תויטילופ 

־יפ־לע־ףא ךא ,סייגמו ףחוס יתוברת־יטילופ ךילהתכ םנמא ראותמ המואה תיינב ךילהת 

העיבתה .דסמתה ףא אוהש אלא ,חמצ ילארשיצראה יתונמאה םזינרדומהש דבלב וז אל ,ןכ 

תונמא" ,רתיה ןיב ,השוריפש ־ תימוגוטוא־תיטסינרדומ תונווכמ תלעב תונמא תיישעל 

תונש ףוסב רבכ תיטסלפה תונמאה לש תוטלובה תועיבתה תחא התייה ־ "תונמא םשל 

.1948 יאמב "םישדח םיקפא" תצובק לש התמקה םע תיטננימודל הכפהנ איהו ,םירשעה 

,בושייה תפוקתב תיטסלפה תונמאה לש טלחומה הסויג רבדב לבוקמה רבסהה לומ לא 

ךבדנ לע ךמסנה רבסה ־ רחא דצמ ,ילעופה רזגמה לש תויטננימודה רבדבו ,דחא דצמ 

.ופי-ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 

הדש לש ודוסימ ןפוא תניחבש ןעוט יחכונה רקחמה - תוימואלה לע תוירואית לש בחר 

.המואה תיינב ךילהתל טלחומ ןפואב ףפכוה אל הדשהש תדמלמ ילארשיצראה תונמאה 

הקיז ףשוח לארשי־ץ־ואב תיליעה תיטסלפה תונמאה לש התודסמתהו התחימצ חותינ 

אוה ,ךכ לע ףסונ .םינחבומ םייתרבח תודשב תנייפאתמה ,תוינרדומה לש הדוסימ ינפואל 

יטילופה הדשה ןמ ותולדבנ לע ןאכמו ,הז דוסימ ךילהתב תונגרובה לש הקלח לע עיבצמ 

םילימב .וב הרצונש תיטסלפה תונמאהו בושייה רקחב תלבוקמה תסייגמה הסיפתה ןמו 

תא ןנוכל חרכהב חילצמ וניא יטילופה חוכה זכרמ ,המוא תיינב לש םיאנתב ,תורחא 

אשונהש ןאכמו ,הווהתמה הרבחב תיתוברת הדחאהל םיליבומה םייתרבחה םינונגנמה 

.שדוחמ ןויע שרוד 

תילארשיה היגולויצוסהש ןיינעל שדח דמימ ףיסומ יחכונה רמאמה ,וז טבמ־תדוקגמ 

תא ןחוב תרופ־ןב ,הז רשקהב .תילארשיה תידוהיה תונגרובב הנורחאל תולגל הלחה 

.י"א־הניתשלפב תובשייתהה תישאר ןמל תידוהיה תונגרובה לש הינייפאמו התוחתפתה 

הנבמ בצעתמ םהבש תומוקמה לכב התוא םיניבמש יפכ וז תוחתפתה ןיבהל שי ,ותעדל 

רימש .(9 ,ט"נשת ,תרופ־ןב> ןיינק חתפמה־גשומ לע תססובמכ ,ונייהד ,יטסילטיפק 

הנידמה לש ןנוכמה הדיקפתמ רקחמה לש תכשוממ תומלעתה לע עיבצמ (סופדב) 

תידוהיה תונגרובה לש לטובמ־אלה הקלחמו י"א־הניתשלפב תיטירבה תילאינולוקה 

לבוסה םוחת ותואב דחא טביה ריאהל הסני יחכונה רמאמה .המואה יוניב טקיורפ תרגסמב 

.לארשי־ץראב תונמאה הדש לש ותוחתפתה ןיבל תונגרובה ןיב הקיזה - ירקחמ ךסחמ 

תא דילוהש רשק ,תונמאה הדש לש ותחימצ ןיבל תונגרוב ןיב הקיזה ינפואב ןודל ידכ 

קלחב .םיירקיע םיקלח ינשל רמאמה תא קלחא ,בושייה תפוקתב תיתרבחה תוינמז־ובה 

ךילהת לש םיגשומב ילארשיצראה תונמאה הדש תא גיצא - "הדש םינוב" - ןושארה 

ןכו "תונמא הדש" גשומב יטרואית ןויד לולכי הז קלח .תונמאה תדובע לש רוצייה 

,םינמאה תדוגא ,ןמאה :הפוקת התואב וחיגהש הדשה תודמעל םאתהב םיקרפ־תת 

.םייתונמאה םיסרפהו ,תונמאה תוכורעתו םינואיזומה ,תיתוגמאה תרוקיבהו תונותיעה 

תילארשיצראה תינגרובה היישעה יביכרמ תא גיצא - "םינמאה םע דחי" - ינשה קלחב 

תויציזופסיד ומייקתה תיבושייה הרבחבש ררבתמ .תונמאה הדשל םייגולומוה ויהש 

.תילכלכ וא תיטילופ הניחבמ תויגולומוה חרכהב ויה אלש ,תונוש תוצובק ןיב תויגולומוה 

הדש לש ותחימצ תא רשפאש יתרבחה בחרמה תא ורצי הלא תויגולומוה תויציזופסיד 

.תימונוטואה תונווכמה תלעב תיתונמאה היישעה החתפתה וב רשאו ,תיליעה תונמאה 

הלואגל תיליע תונמא ןיב" - ןושארב .םיקרפ־תת ינשל קלחתי הלא תויציזופסידב ןוידה 

דרפנ־יתלב ביכרמכ תיליעה תונמאה תודוא־לע תונגרובה תסיפת תא גיצא - "תינרדומ 

תינגרובה תיתונמאה תומזיה ןחבית ,"תינגרובה תומזיה" ,ינשה קרפ־תתב .הרואנ הרבחמ 

.יטרפה רזגמבו ינוריעה רושימב 

,בושייה תפוקתב תיתרבחה תוינמז־ובה לש םיללוחמה תורוקמה תא גיצמ רמאמה 

רשפא־יא רשאו תיסחי םיימונוטוא םיאנתב םימייקתמה םייתרבח םימוחת לע עיבצמו 

לע שדח רוא ךכב ךפוש רמאמה .ינללוכו דיחי יתרבח ןורקיע םושל היצקודר םהל תושעל 

תיינב ךילהתב הרבחה תודש רתי ןיבל תונמאה הדש ןיב םימקרנה םיסחיה גראמב ןוידה 
.המוא 
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9 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב'יסשת 

הדש םינוב 

ןיב ,ורשפאש ילארשיצראה תונמאה הדשב תודמע וחמצ דציכ ןיבהל הסננ הז קלחב 

ויה המ קודבנ ןלהל .תיתונמא הימונוטוא תעבותה תונווכמה תוחתפתה תא ,רתיה 

הביטקפסרפה .םהלש יתרבחה ליפורפה היה המו ורצונ םה דציכ ,היישעה לש היביכרמ 

לש הדלות אלא ,ןמאה תוינואג לש ידבלב רצות תונמאה תדובעב האור הניא תיגולויצוסה 

תא תוביכרמה תונושה תודמעה ןיב םימייקתמה ןילמוגה־ יסחי תשר לשו ףתושמה ץמאמה 

םתורצוויהב רבודמ .ילוכו םינואיזומה ,הכורעתה ,הירלגה ,רחוסה תודמע ןהיניבו ,הדשה 

תריצי" תרדגומה תרצותה לש רוצייה תרשרש תא םיביכרמש םייתרבחה םינונגנמה לש 

תיתרבח הריזכ יתוברת הדש רידגהל ןתינ יטילנאה רושימב .(Becker, 1982) "תונמא 

םילאוש ונא ןיא ךכ םושמ .(Bourdieu <fe Wacquant, 1992)ידוחיי היישע ןויגה תלעב 

רצונ יתמ אלא ,תונויצה לש הירוטסיהב הנושארל תיליעה תונמאה אשונ עיפוה יתמ 

תא ורשפא םייתרבח םיאנת וליאו ,תונמאה הדש לש ותיינבהל תושורדה תודמעה לולכמ 

.ותוא תמייקמה הקימנידה תחימצ 

ןוידה זכרמב .תונמא הדש ןנוכל םינוש םישנא לש זע ןוצר לש איה תרייטצמה הנומתה 

ןוצר"כ הרידגהל ןתינש תיללכ העיבת לש הדלותכ הדשה תודמע לש ןנוניכ דמוע 

תדובע לש הרוציי ךילהת תא םירשפאמה םינונגנמ רוציל ןוצרה ,ונייהד ,",תונמא 
תיינבו יתרבחה יונישה םנמא ויה הדשה תא ודילוהש םייתרבחה םיאנתה .תיליעה תונמאה 

ןדוסיי תא וגיהנה םייזכרמה םייטילופה תוחוכה אלש ןיחבהל רשפא הז םע דחי ךא ,המואה 

אקווד אלא ,ילארשיצראה תיטסלפה תונמאה הדש תא תוביכרמה תונושה תודמעה לש 

.םייתונמאה םינכוסה ןווגמ 

art) תונמוא תמייק התייה וינפל .תורצוויהב הדש היה בושייה תפוקתב תונמאה הדש 

 craft), תיליע תונמא אל ךא (fine art), תלבוקמ התייהש הקולחה יגשומב שמתשנ םא

םיאצממב ןויע .םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב יפוריאה תונמאה הדשב ןיידע 

לש םתורצוויה תא ןמזב־ובו ,הדשה ימזיל םיפתושמ םייתרבח תודוסי ףשוח םיירוטסיהה 

.תיתונמוא היישע ןיבל תיליע תונמאכ תרדגומה תיתונמא תוליעפ ןיב תולדביהה יאנת 
ועיפוה יתונמאה רוצייה תרשרש תא וביכרהש תונושה תוילוחהש הלגמ יגולויצוס חותינ 

תונש תארקל םצעתהש ךילהת ,םירשעה האמה לש םירשעה תונשב קר דסמתהל ולחהו 
.םישולשה 

ןמאה 

־ץרא תניחבמ םיילארשיצראה םינמאל ויה םיפתושמ תודוסי וליא הלאשה תלאשנ 

םיטביה רחא תוקחתהה .תיתונמאה הסיפתהו תיעוצקמה הרשכהה ,הריגהה ןפוא ,אצומה 

ףצר תונבל הדעונ אל וז תוקחתה .ןמא יורקה ןכוסה לש ונקויד טוטרש תא תרשפאמ הלא 

בישהל שיש הלאשה ,תורחא םילימב .יתצובק ןקויד טטרשל אלא ,תוידוחיי תויפרגויב לש 

.היה אוה ימ אלו ,ילארשיצראה ןמאה היה המ איה הילע 

,םירשעו האמ אוה הנידמה תמקה ברע לארשי־ץראב ויחש םינמאה לש רעושמה םרפסמ 
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תא הדשב רתאל םנמא רשפא םירשעה תונשב לחה 1.םמצע תוחוכב הצרא ורגיה םבורו 

הלגת הדשב הקימעמ תוננובתה םלוא ,םינוש םייתונמא תונונגס לש הליבקמה םתעפוה 

.וב ולעפש םינמאה ןיבמ םיברל םיפתושמ היישע ינפוא 

תעונתב ןויע .הזכרממו הפוריא חרזממ םירגהמ ויה םיילארשיצראה םינמאה בור 

התייה אל הלא אצומ־תומוקמ בוזעל הפיאשהש הארמ םימי םתואב תידוהיה הריגהה 

הזמ סירפל זא ועסנ םירחא םינמא ,ןכאו ,לארשי־ץראל ועיגהש םינמאל תידעלב 
2.הזמ תירבה־תוצראלו 

תבצעמ הפוקת ורבע הנודינה הפוקתה ךרואל לארשי־ץראב ולעפש םינמאה בור 

תיתונמאה הרשכההש הלעמ בושייה תפוקתב םינמאה לש םייחה ילולסמ תקידב .הפוריאב 

יזכרמ דוסיל התייה ,תויטרפ תוידוטסב םאו תודסומב םא ,סירפב רקיעב ,הפוריאב 

םא .היינשה םלועה־תמחלמ ץורפל ךומס קר העטקנש הקיטקרפ ,תיתרבחה םתיישעב 

ודמלש רחאל ץראל ועיגה םבורש חכווינ ,וז הפוקתב 3םיליעפ ויהש םינמאל סחייתנ 

רתוי רחואמ ואציו לארשי־ץראב תיתונמאה םתרשכה תא וליחתה םטועימ קרו ,הפוריאב 

םינמאה .הקזחתה קר אלא ,וז המגמ התנתשה אל םישולשה תונש ךרוא לכל 4.הפוריאל 

1946 תנשמ םינותנ 5.תויטרפ תוידוטסל ןהו רפס־יתבל ןה דומיל יכרוצל ועסנ תוינמאהו 

,ריגת הנויצ :םהיניב ,םהיתוחפשמ םע דחי םתוריעצב הצרא ועיגהש וא ץראב ודלונש םיטעמל טרפ 

.קוילצ הנויו בושרגוב היסומ ,יקסנשיל היתב ,ןמטוג םוחנ ,לטסק השמ 

סיסוקרמ סיאול ,1894־ב עיגה (Max Jacob, 1876-1944) בוק'ז סקמ :סירפל ורגיהש הלא ןיב 

 (1883-1941 ,Louis Marcoussis) קרט הינוס ,1903־ב עיגה (Sonia Terk) 1905־ב העיגה,

Chaim Soutin,) ןיטוס םייח ,1912־ב עיגה (Marc Chagall, 1887-1985) לאגאש קראמ 

יתונמא ךוניח ולביקש רחאל תירבה־תוצראל ורגיהש הלא ןיב .1912־ב עיגה (1894-1943 

Stefan Hirsch, 1898-) שריה ןפטס ,(Chaim Gross, 1904-1995) סורג םייח :הפוריאב 

.(Louis [Leib] Lozowick, 1898-1973) קיבוזול בייל (1964 

.תוחפל תחא הכורעתב םימי םתואב וגיצהש ,רמולכ 

םירגהמ וא ץראה ידילי ויה רתיהו ,הפוריאב םידומיל רחאל לארשי־ץראל ועיגה 70»/» תוביבסב 

רגניזלש לאומש ,דחאה :םירקמ ינש ריכזנ םינושארל המגודכ .ןאכ םהידומיל תא וליחתהש םיריעצ 

:1919 תנשב הצרא הלעו הינמרגבש גרבנרינב תונמאל הימדקאב דמל ,1896 תנשב ןילופב דלונש 

תנשב הצרא הלע ,בייקב תונמאל הימדקאב דמל ,1891 תנשב היסורב דלונש יקצירז ףסוי ,ינשה 

,יקסנשיל היתבו ריגת הנויצ .סירפב הרשכהל אצי ,1927 תנשב ,רתוי רחואמ םינש עבראו ,1923 

הידומיל תא הליחתה ,ץראה תדילי התייהש ,הנושארה .היינשה הצובקל תודע תווהמ ,1900 תודילי 

ןיינבב םייקש דומילה תוצובקב *טנטסנוק םימיל ארקנש) יקסבוניטנטסנוק לצא 1921 תנשב 

טול הרדנא לצא סירפב הדמל 1926-1924 םינשבו ,לאלצבב הנש הדמל ךכ־רחא ,הילצרה היסנמיגה 

 (Andre Lhote). םינושארה הירועיש תא הלביק ,רשע ליגב הצרא העיגהש ,יקסנשיל היתב תלספה

הימדקאב םידומיל תפוקת הרבע 1921 תנשב ,לאלצבב הדמל ךכ־רחא ,ןאי הריא תרייצה לצא 

.סירפבש (Ecole des Beaux-Arts)"ראזוב"ב לוסיפ הדמל 1926-1923 םינשבו ,אמורב 

,Julian הימדקאב םלתשה) <בודיוד> דוד־ןב :םינמנ ץראל־ץוחב רפס־יתבב ומלתשהש הלא ןיב 

,Academie Colarossi) דגיס ,(1930 תנשב ,Grande Chaumiere) ינבא ,(1913-1912 םינשב 

הרדנא לצא הדמלש) ריגת :םינמנ םינמא לש תוידוטס תרגסמב ומלתשהש הלא ןיב .(1929 תנשב 
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,רגנילק) םידומיל ךרוצל םירפב והש לארשי־ץראב םיבטאה ללכמ תיצחמכש םילעמ 
 1946).

רבכ .םיילארשיצראה םינמאל תידוחיי התייה אל ,סירפל רקיעבו ,הפוריאל וז הריהנ 

המ ורציו ,הזכרמו הפוריא חרזמ ידילי ,םיידוהי םינמא הב ועקתשה האמה תליחתב 

עיגהל ולחה תירבה־תוצראמ םג .(Golan, 1985)"סירפ תלוכסא"כ רתוי רחואמ רדגוהש 

ךוניחה לש ותוינויחל עגונב הסיפתה .(Baigel, 1991) ידוהי אצוממ םינמא סירפל 
תיבושייה הרבחל האבוה ,טרפב סירפבו ,ללכב הפוריא תוריבב רפס־יתבב יתונמאה 

לקנרפ קחצי רזח רשאכ םלוא 6."ץש לש לאלצב ירומ" םרידגהל גוהנש הלא ידי־לע 

תא ץיפהו תורדתסהה לש תוברתל זכרמה דיל ולש וידוטסה תא חתפ ,1925 תנשב םירפמ 

.סירפל הכישמה הרבג ,םזינרדומה "תרושב" 

הפוקת התואב וחתפתהש תונושה תויטתסאה תויונשרפל דעבמ ,רתאל רשפא םאה ךא 

ונראית ןכל םדוק ?םמצע תא םינמאה וספת ובש ןפואב ןוימד ,םינמאה ןיב וניחבה רשאו 

םג דמל ןמאהש ןייצל רתומל .הפוריאב הרשכה יזכרמל ילארשיצראה ןמאה לש ותקיז תא 

,רמולכ .הרבחב תודמעה רתי ןיבל ןמאכ ולש־ותדמע ןיבש םיסחיב תוכורכה תויציזופסיד 

.ומצע תודוא־לע ןמאה לצא םיוסמ יומיד תורצוויה םג השוריפ תיתרבח הקיטקרפ תיינבה 

המלש הנומא ילעבכ םירשעה האמה ברע םייפוריאה םינמאה תא םיראתמה שי ,הז רשקהב 

השגרה התייה םינמאל .התלגתה םרטש הבחר תיתונמא "הירוטירט" לש המויקב 

תרבסה םשל תויוצרה תורופטמה תא אוצמל ןתינ תויטסלפה תויוגמאה תרגסמבש 

םיחנומב סויה ידי־לע ראותמה ,הז בצמ .(Hughes, 1991) הנתשמה תיתרבחה תואיצמה 

ןמאה ספת ותרגסמבש ,הרשע־עשתה האמה ךשמב חתפתהש ןויגיהמ עבונ ,תושגר לש 

- תושיגר - םידחוימ םידלומ םירושיכ לעבכ ,ותביבס ידי־לע ספתנ םגו ,ומצע תא 

הפשל המגרתל ,רחא דצמו ,תואיצמה תא תודחב סופתל ,דחא דצמ ,ול םירשפאמה 

וז הסיפת התייה ,םיילארשיצראה םינמאה ןיב ברה ינושה תורמלש ןיינעמ .תיתונמא 

רתיה ןיב הלעמ םימוסרפה תריקס .הנודינה הפוקתה לש הכרוא לכל םלצא הרוגש 

.םיירמוח םיסרטניא רדעה םגו תוחילש ,תוידוחיי ,תוינורשכ :ןוגכ תונוכת 

סירוב קינעה - הריפצה ןותיעב ,המגודל ,ועיפוהש הלא - םימדקומה וירמאמב רבכ 

רוסמל תלוכי לשב ,תויונמאה ןיבמ רתויב הובגה דמעמה תא תויטסלפה תויונמאל ץש 

תונויער .תושגרה תומלגתה תונמאב האורה ,הדוסיב תיטנמור הסיפת וז 7.םילענ םירסמ 

־ץראב תידימתה תיתונמאה הכורעתה" לש 1922 תנשמ גולטקב בוש ועיפוה םימוד 

התואר־תדוקנמ 8".הריאמ אירלקפסא יננוחמ ,הלוגס ידיחי תפש איה תונמאה" :"לארשי 

Marcel - רמורג לצא ,המאתהב ,1937־ו 1935 םינשב ודמלש) ןייפ ןואילו ץרווש היחו ,<טול 

 Gromaire, זיירפ לצא םג הדמל ץרווש .(סירפב אוה םג(Friesz, 1936 תנשב>.

םירוב .םילשוריל םתעגה ינפל סירפב ודמל ,ןבר באזב הלכו ןפ לבאב ךשמה ,ץש םירובב לחה ,וללה 

Grande הימדקאב דמלו 1903 תנשב סירפל רבע ןפ לבא ,1895-1889 םינשב סירפב ההש ץש 

 Chaumiere, 1911-1907 םינשב ריע התואב דמל ןבר באזו.

םגיצהב תותחשנה םהיתודימ ףרצל ,םהייח ירטשמ תא ביטיהל ,[םעה ינב לש] םחור תא םמורל" 

(1985 ,הנומלצ לצא טטוצמ)"...הלמחהו תוירזכאה תא ,בוטה תאו ערה תא וניניעל 

תונמא") "ילניגירואו ימצע והשמ םע דלונ ןמא לכ" :םירפמ רבכ בתכ ןמסרפ ףסוי רייצהש יפכ וא 

בתכ רתוי רחואמ רושע .(16-15 'ע ,ינש ךרכ ,[1938] ח"צרת זומת ,תיזג ,"היולת יתלבה רויצה 
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תויה ,וירחא םיאבה לש הלא תאו ץש לש תונויערה תא דחי ךורכל ןיא ,הקיטתסאה לש 

הניה רתיה לש םתסיפתש דועב תונמא לש תינרדומ הסיפת הניה ץש לש ותסיפתש 

אלא ;ירשפא ןכא הז רשק ,תיגולויצוס תואר־תדוקגמ םלוא 9.הלש תיטסינרדומ הסיפת 

יכ ,תויטתסא תויתונמא תויוכיאו ןונגס לש םיגשומב בושחל ונל לא ,וניבהל תנמ־לעש 

.היישעה תייציזופסיד לש םיחנומב םא 

הזמ םיינרדומ םימרזל םיכיושמה םינמא - םינושה םינמאה לצאש אופא רבתסמ 

תונמאה תועצמאב ךופהל לוכיש ןנוחמ םדא לש היה ןמאה יומיד - הזמ םייטסינרדומו 

תונמא תריצי לכ ,וז הסיפת יפ־לע .תוטוידהה יניעל םייולג םיטקייבואל תויומס תועפות 

בורל ואטוב הלא תונורקע .ןמאה לש ותוינואג תא תאטבמ איה ירהש ,הנימב הדיחי הניח 

ינמ דחא" ןכש ,יקצירז ףסוי ןעט ,"רייצ תויהל לק ךכ־לכ אל" :תיתרבח תוחילש תרוצב 

שמשמה ,הזה ףנעה תא רישעהל ידכ קיפסמ רבכ הזו .תאזה תוחילשה תא אלממ ףלא 

,תירוטסיה הניחבמש ךכמ עבונ "תוחילש"ב וקוסיע 10."תיטתסא הארשה רוקמ תושונאל 

קר עיבהל רשפאמה רוהטו יליצא םוחתכ תויטסלפה תויונמאה תא רידגהל תורשפאה 

ינפל םינש רשע ,ךכ םושמ .ירמוח סרטניא לכמ ןקותיגב הכורכ התייה םילענ םיכרע 

ינפמ גרבסקילג םייח ןמאה לש ותנגהל האציש םינמא תצובק הנעט ,הלא םירבד םוסרפ 

תאזכ תורקפהל סחייתהל ,םירייצל ,ונל השק" :םויה ראוד ןותיעב וילע ומסרופש םירבד 

11".עצבה תפידרמ ונויקינב אוה דיחיה ודובכש יתריצי למעל סחיב ןותיע יפד לעמ 

ותוא דימעמ ךא ,ןמאה תא ןייפאמ םיירמוח םיסרטניא רדעהו תוחילש לש בולישה 

ןמ ,לשמל ,דומלל ןתינש יפכ ,ולהק ידי־לע ןבומ וניא אוה ,דחא דצמ .רסוימ בצמב 

חור - תחנ ךכו ךכ ופסכ דעב לבקל הצור להקה" :רגניזלש לאומש לע ובתכנש םירבדה 

רקיעב ,ולצנל םיצורה הלא ידי־לע ףדרנ אוה ,רחא דצמ 12".הנוק וניא - אלו ,תילנב 

יסחיכ םיראותמ וחוקל םע וא תונמאה רחוס םע ןמאה לש וירשק ,וז תרגסמב .תילכלכ 

תונשב םסרופש רופיסב לארשי־ץראב םידיגו רוע םימרוק הלא לוצינ יסחי 13.לוצינ 

וקני לסרמ רייצה .(13 ,1942 ,וזמג) "חוכב תועד הגוה אוה יתימאה ןמאה" :וזמג םייח רקבמה 

תוברת קר אל ותריציב הליגש ...זואוטריו ןמא..." :אבה ןפואב רבד ןותיעב רנרל ידי־לע ראות 

חוכ לש הגיזמ ,הנידע תיריל הייטנ םג אלא רויצב תולכירדאה תמכחו הקינכטב הטילש 

.(5.12.1948 ,רבד) "יטויפ שגרו ילאוטקלטניא 

תונמא השוריפ ,הז הרקמב ,תינרדומ השיג .תונמא יבגל תונושה תוסיפתל תסחייתמ וז הנחבה 9 

ןונגסה ,הז ןבומב .ירוטסיה (narrative) רפיסמ וא תואיצמה ןמ היאשונ תא תבאושה תיביטרוגיפ 

לש הילשא ,תונוש תוירויצ תוקינכט תועצמאב ,רוציל הסנמו ימדקא וניה תונמאה תדובע לש 

םינושה םימרזה תעפשה לע ,יללכ ןפואב ,עיבצמ םזינרדומ גשומה ,ותמועל .תידממ־תלת תואיצמ 

תוקינכט תועצמאב תינוציח תואיצמ תוקחל ןוצרה הלא תושיגב .םזינויסרפמיאה ירחא ורצונש 

אטבל ידכ םישדח םיעבצו תורוצ שפחמ ןמאה ,תאז תחת .םלענו ךלוה תימדקאה תרוסמהמ תובואשה 

.תטשפומה תונמאה אוה ויאישמ דחאו ,םינוש םיבלש םזינרדומל .ויתותימא תא 

.37 'ע ,יעיבר ךרכ ,[1940] א"שת זומת-ןוויס ,תיזג ,"ונתכורעת" 10 

.4 'ע ,30.1.1930 ,םיבותכ 11 

.19 'ע [7-6] 1926 ןסינ ,תונמאו ןורטאית ,"רגניזלש תכורעתל" ,לואש־יבא יכדרמ 12 

לש םהייח בצמל המגוד ינאילידומ ואידמאו וסור ירנא ושמיש ,1926 תנשמ ,םיבותכב רמאמב 13 

םותח רמאמ ,"תואובב") םירחוסה תמשאב בערמ םיעווג םינמאהש היה רמאמה לש רסמה .םינמאה 
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13 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב'יסשת 

תא ללוגמ ,אכירא ףסוי תאמ "רייצ לש ןינוקיא" ,רופיסה .תיזג תעה־בתכב םיעבראה 

:ויתוחוקל יפלכ וסחי לע רתיה ןיב רפסמו ,יבנשא םשב ילארשיצרא רייצ לש ורופיס 

ירה !ברע תונפל ולצא רקבל ךירצש בונסו רישע ןתשרח ותוא הז ירה !תוחורה לכל" 

הפכש אוה־אוה ,קחוד תעשב תונומת תריכמב ול עייסמה בוטה ודידישכ ,וז השיגפ ועבק 

הרושק הלא םינמא לש תחנ־יאה תשוחת 14"!תפוזמו עבש ןתשרח ותוא לש ורוקב וילע 

ךא .רוציל קר ודועייו ונימב דיחי וניה ןמאה ויפלש תינרדומה תרוסמב חוורש יומידל 

רתיה ןיב עבונ הז רוכינ שגר .וילא הרבחה תורכנתהל הדגנהכ גצומ ותוחילש לדוג 

הלאכ ,תיליע תונמא תוריצימ ,רמולכ ,ותריצי ירפמ סנרפתהל ןמאה לש ותלוכי רסוחמ 

.תוננובתהל ודעונש 

תונושארה םינשב .תונווגמ תודובע ללכ םיילארשיצראה םינמאה לש הקוסעתה הנבמ 

םהיתויונמוימ לוצינ היה המזוי לש רחא גוס 15.םילעופכ תירקיעה םתסנרפ תא םקלח ואצמ 

הקוסעת קיפא ביבא־לת ינמא ואצמ םירשעה תונש ףוסב 16.הליהקה תורישל םינמא לש 

לש תומבה בוציעבו 17םירופב עדילדעה בוציעב וקסעוה םה .תורואפת תיינב - שדח 

18.תובר םינש ךשמבו הנשה לכ ךרואל הסנרפ רוקמ ושמישש ,להאהו המיבה ינורטאית 

תרפסמ בולרוא הנח ,הנש התואמ ,ןותיע ותוא לש רחא ןויליגב .(3.11.1926 ,םיבותכ ,ףיקשמה ידיב 

.(4.10.1929 ,םיבותכ ,"ןילוח־תחיש") תפרצ ינמאמ קלח לש השקה םלרוגכ היניעב הארנש המ לע 

.ז-ב 'ע ,יעישת ךרכ ,[1946/7] ז"שת ןסינ-ןוושח ,תיזג 14 

רשאו 1921 תנשב עיגהש ןונבל יכדרמו ,1928 תנשב הלעש יגונוסוק ףסוי ,לשמל ,וקסע תואלקחב 15 

תנשב עיגהש רלדנה דוד ןוגכ םינמא ודבע םישיבכ תלילסב .לאלצבב וידומילל ליבקמב הדשב דבע 

,דבע יאנבכ .1934 תנשב הלעש גרובנדנרב בקעי לספה :המגודל ,תותיסב וקסעש םג ויה .1924 

:גולטקהמ וחקלנ הלא םייפרגויב םיטרפ .1935 תנשב הפיחל עיגהש לאכימ־ריאמ גנגפלוו ,לשמל 

.1990 ,הילצרה ןואיזומ ,1939-1906 ילארשיצראה לוסיפה תורוקמ 

עיגהש ,לקנרפ קחצי םינמאה ידי־לע 1920 תנשב םקוהש ,"רמתה ביטרפואוק" ,לשמל ,היה הזכ 16 

תונגראתהב .ןמז ותואב ךרעב ועיגהש (יקסבוניטנטסנוק) טנטסנוק גוזהו ,1919 תנשב ץראל 

אל ךא) ביטרפואוקה תמקהב ברועמ היה ןמרפ בקעי םגו ,אידג־דח םירמו ןירפלה בל םג ופתתשה 

היסנמיגב ומיקה םה הלא דצל ךא ,םתריכמבו סרח ילכ רויצב וקסע םה השעמל הכלה .<וב רבח היה 

- לארשיב תיטסלפה תונמאה רקחו דועיתל רפיצ תיב) תויטסלפ תויונמא תארוהל וידוטס הילצרה 

םינושארה הידעצש הדיעה ריגת הנויצ תרייצה .<"רמתה"/"ןמרפ בקעי" קית ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

איה ,ןמהל־ןמסורג גוזה טקנ המזוי לש רחא גוס .<180 ,1978 ,םלב) הז וידוטסב ושענ תונמאב 

.םילג־תבב הקימרקל הכאלמ־תיב 1933 תנשב דחי ומיקהש ,ותרשכהב לספ אוהו תיתונמא תיאקימרק 

הלואפו לאומס הווח תויאקימרקה ידי־לע "לפסו דכ" הכאלמה־תיב ןויצל־ןושארב םקוה םינש ןתואב 

.ןוסנורהא 

ןובנ הירא ,ןיבול הירא ,ןמטוג םוחנ ,ןבואר :ןוגכ םינמא עדילדעה בוציעב ופתתשה םינשה ךרואל 17 

.(4/3218 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא) לקנרפ קחציו 

,ןיבור ןבואר ,יננח־לא הירא ,ימש םחנמ :םירייצה המיבה ןורטאיתב וקסעוה 1948-1928 םינשב 18 

יקסנאיבלוק ףסויו רגרב הינ'ג ,לקנרפ קחצי ,ךורא הירא ,אבס םולש ,טרהנייטש בקעי ,ידקומ השמ 

,1926 תנשב לועפל לחהש ,להאה ןורטאיתל תורואפת ,דבב דב ,ובציע םג םקלח .(1946 ,ךונח) 

םוחנ תא םג ןורטאיתה קיסעה הלא דצל .לקנרפו ךורא ,ידקומ ,ןבואר ,רגרב ,ימש ,יננח־לא םהיניב 

.המיס ןורימו ידלפ לארשי ,ןמטוג 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרס הלאיסרג 14 

:םיירקיע תורגסמ יגוס ינשב תויטסלפה תויונמאה תארוהב םיבר וקסע ,הלא םיקוסיע דצל 

הלכו ,םינוכיתב ךשמה ,םיידוסיה רפסה־יתבב לחה ,רפס־יתבבו 19;םינמאה לש תוידוטסב 

וז המזוי לש תויטנוולרה ,הדשה הנבמ תניחבמ .םימי םתואב ולעפש תונמאל רפסה־יתבב 

.תונמאה הדש לש ותורצוויה ךילהתב "תוילוח"ה תחא ,דניה תונמאה תארוהש ךכב הצוענ 

הדשה הנבמ לש ודוסימ תא רשפאמה יתרבח ןונגנמ הווהמ הארוההש ןועטל רשפא ,תיללכ 

תא רצייל ידכ םלוא ."ןמא תויהל" דמולה םינמא לש שדח רוד הדימעמ איהש ךכ ידי־לע 

תוילוח ,תונמאה תדובע לש רוצייה ךילהתב תופסונה תוילוחל קוקז ןמאה ,ותרצות 

fine) תונמא ןיבל (art craft) תונמוא ןיב הנחבהה תא םג ורשפא ילארשיצראה הרקמבש 

 art).

םינמאה תדוגא 

תדוגא" .תונמאה תדובע לש התורצוויה ךילהתב תפסונ הדמע םיווהמ םינמא תודוגא 

קר תימשר הדוגאכ המשרנ איה םלוא 1920 תנשב םילשוריב המקוה "תירבע םינמא 

לא טבמ ,דחא דצמ :העיתפמ הניא הז ןוגרא תמקה 20.192 3 תנשב ,םינש שולש רובעכ 

תודוגא ,רחא דצמ ;התוא הנייפאש "תונגראתה"ה תדימ תא ףשוח תיבושייה הרבחה 

וז הקיטקרפ .(White <fc White, 1993)יפוריאה תונמאה םלועב העודי העפות ויה םינמא 

לש םבצמ םודיק תא ורשפאש םייתרבחה םינונגנמה דחאל הכפהנו םילשוריל הקתעוה 

תליחתב תיבושייה הרבחב השקה ילכלכה בצמה חכונל .ללכב םיילארשיצראה םינמאה 

תא םדקל םיכרד אוצמל וסינ םיימלשוריה םינמאהש אופא אילפמ הז ןיא ,םירשעה תונש 

.םניינע 

.תונמואל תונמא ןיב הניחבמה תונווכמה תא רתאל ןתינ הדוגאה תמקה םע רבכ 

תא םעה ברקב ץיפהלו חתפל" איה הדוגאה תרטמש התוליעפ תליחת םע וריהצה הידסיימ 

םירמוח תגשה ןוגכ ,םירחא םייעוצקמ םיניינעב לופיטה ."ירבע חורב יפויה םעטו תונמאה 

םירייצה תדוגא"ו "המידק" תונמאל הדוגאה :םירחא םינוגרא ידי־לע השענ ,ץראל־ץוחמ 

.(434-415 ,ט"נשת ,סלב)"םיעבוצהו 

.תוכורעת ןוגרא היה תונושארה היתונשב הדוגאה המזיש יזכרמה לעפמה ,ךכו 

,"םילשורי ןעמל הרבחה" לש תידעלבה התמזויב דוד לדגמב וכרענ תונושארה תוכורעתה 

ויה ,1928 תנשב ,תיעיבשה הכורעתל דעו ,1921 תנשב ,היינשה הכורעתב לחה לבא 

תיתונמאה תרצותה תגצה ,ןושאר טבמב 21."תירבע םינמא תדוגא" לש תוכורעת הלא 

וחתפש וידוטסה דעו ,1910 תנשב ןאי הריא תרייצה הנתנש ביבא־לתב םינושארה םירועישב לחה 19 

הנושארה הארנה לככ התייה (ןאפילס רתסא) ןאי הריא תרייצה .1945 תנשב יקצמיטסו ןמכיירטש 

דמלל הליחתהו 1906 תנשב םילשוריל העיגה איה .תיטסלפ תונמא דומילל יטרפ וידוטס החתפש 

תוביבסב ביבא־לתל הרבע ,הז דסומב היתודימלתמ תחא התייהש ,יקסנשיל היתב .תירבעה היסנמיגב 

.הלשמ וידוטס החתפו 1910 תנש 

,יול לאומשו הירא־רוג ריאמ ,השארב דמע םגש ,דוד־ןב לאומש ונמנ הדוגאה לש הידסיימ םע 20 

.<ם"שת ,הפי> יקצירז ףסויו ןיבור ןבואר םירייצהו בוקינלמ םהרבא לספה םג - ןכמ־רחאלש םינשבו 

תוכורעתב וגצוהש תודובעה ודעונ ,הדוגאה תאז הרידגהש יפכ ,יפויה תצפהל יעצמא ןתויה דבלמ 21 

.הריכמל םג הלא 
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15 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

תונמאה הדש תורצוויה לש תוארה־תדוקנמ םלוא ,ימואל ןפ האטיב הדוגאה לש המש תחת 

הרבחה" לש התמזויב ונגרואש תוכורעתב ןכש ,תיתרבח תונחבומ לש דצ הז היה תיליעה 

עצמאמ .הפי תונמא תוריצי ןהו תיתונמוא תרצות ןה וז דצל וז וגצוה "םילשורי ןעמל 

1928 תנשבש דע ,בחרתהל ביבא־לת יבשות םינמאה תצובק הליחתה םירשעה תונש 
22.וז ריעל םילשורימ הדוגאה הרבע 

תיתונמאה תרוקיבהו תונותיעה 

התריז הניה תירוביצה הרפסה ,רמולכ ,התפישחב יולת תונמאה תדובע לש המויק 

הלגתה תונמאה םלועש הארמ תילארשיצראה תונותיעה לש תפקמ הקידב .תירקיעה 

הנודינה הפוקתה לכ ךשמב תימויה תונותיעה תועצמאב ףיצר ןפואב ירבעה ארוקל 

תרוקיבל טרפ 23.הדשה תחימצ הלחה זאמ אשונל ושדקוה תובר תובתכ .הז רקחמב 

תא :יתוזח ןפואב םג םיארוקל תיטסלפה תונמאה הפשחנ ,תימויה תונותיעב הבותכה 

תימויה תונותיעה תריקס .תויטנוולר תויצקודורפרב רייאל וגהנ םינותיעב תובתכה 
לש םינושה םיגוסב תיטסלפה תונמאה לש הברה התצופת לע תדמלמ תעה־יבתכו 

.תילארשיצראה תונותיעה 

קוקז אלא ,תימויה תונותיעב קר ללכ־ךרדב םייקתמ וניא יתונמאה ןוידה םלוא 

תע־יבתכ בושייב ויה םירשעה האמה לש ןושארה רושעב רבכ .ול םיידוחיי תע־יבתכל 

ןודל ותנווכ לע ריהצהש ןושארה תעה־בתכש המוד ךא ,תיתורפס המב ושמישש םיבר 

,לארשי־ץרא ינמא לש ןוחריה :תונמאו ןורטאית ןוחריה היה תיטסלפ תונמא יאשונב 

.ןהכךייטשנרב םירמ לש התכירעב ,1928־ו 1925 םינשה ןיב תופיצרב אציש 

רחואמש ,םיבותכ תעה־בתכ ,םירפוסה תדוגא ןועובש רואל תאצל לחה 1926 תנשב 

הז ןועובש ."םיבותכ תרובח" לש הנואטבל ךפהנ ,םירפוסה תדוגאב גוליפה םע ,רתוי 

אשונ ויה אלש ףא ,וב וללכנ תויטסלפה תויוגמאה ,רמולכ ,וימדוק לש השיגה תא ךישמה 

ךא .תיתוזח המב שמשלו הז םוחתב השענב םיארוקה תא עדייל גהונה םג ךשמנ .יזכרמ 

םינמאל המב שמיש אוה .יסומלופה ויפואב ,רתיה ןיב ,וימדוקמ לדבנ הז תע־בתכ 

הדשב םיעגונה םיאשונ םג םהיניב ,תקולחמב םייונש םיאשונב ןויד םשל חור־ישנאלו 

תא 1932 תנשב דסייל דיתעש ,ריפלט לאירבג םג הנמנ "הרובחה" ישנא ןיב 24.תונמאה 

הכפהנ איה :םישדח םינכת הדוגאה ךות לא תקצל טלחוה הבו תיללכ הפסא המייקתה 1934 טסוגואב 22 

לש םילספהו םירייצה תדוגא"ל "תירבע םינמא תדוגא"מ המש תא התנישו תיעוצקמ הדוגאל םג 

.*ט"נשת ,סלב)"לארשי־ץרא 

<7.4.1921) םויה ראוד םינותיעב תובתכ ומסרופ דוד לדגמב הנושארה הכורעתה לגרל ,המגודל 23 

.(8.4.1921) ץראהו 

קלח דגנ הפירח תרוקיב :(22.5.1928) ותדובע תוידוחייב ריכהל ןמטוג םוחנ לש ותעיבת :ןוגכ 24 

,(9.2.1928 ,ןג 'א :םותח) לאלצב ימואלה תוכנה־תיב םללכבו ,םיימואלה תוברתה תודסוממ 

לש תעד יוליג" :(23.2.1928 ,ריפס 'י ר"ד :םותח) "לאלצב ימואלה תוכנה תיב תלאשל" הבושתהו 

ףוגנזיד ריאמ ןיבל לאגאש קראמ ןיב חוכיווהו :<30.1.1930) גרבסקילג רייצה תבגהל "םירייצ 

דרפנייתלב קלח ויה תויטסלפה תויונמאהש ןייצל רתומל .(19.11.1931) ביבא־לת ןואיזומ תודוא־לע 

גרח אל הז תע־בתכ םג ךא .יקסנולש םהרבא לש ותכירעב םיתע םג םהיניב ,םירחא תע־יבתכמ םג 
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ןושארה היה ,שדוחל תחא םסרופש ,הז תע־בתכ .תונמאלו תורפסל תיזג תעה־בתכ 

ןה וקסעש םירמאמ וללכ ויתונוילג .תובר םינש ךרואל ויתונווכ תא שממל חילצהש 

תויונווכמה ןיב םילדבה ויה םא היגוסל סנכיהל ילבמ .תיטסלפה תונמאב ןהו תורפסב 

רתי ןיבל תיזג ןיב טלובה ינושה ,םינושה תעה־יבתכו תימויה תונותיעה לש תויתונמאה 

תומכ .תויטסלפה תויונמאה יפלכ ןושארה הליגש דחוימה סחיב ןומט היה תובותכה תומבה 

וב וללכנש תוברה תויצקודורפרהו תוכורעת לע תורוקיבה ,תיטסלפ תונמא לע תוסמה 

,דחא דצמ ,םירקבמלו םינמאל המבכ ןוחריל היהש דיקפתה לע תדמלמ הלחתהה ןמל 

.רחא דצמ ,ויארוק להק לש יתונמאה םעטה בוציעל יעצמאכו 

רקבמה ללכ־ךרדב .ינרדומה תונמאה םלועב יזכרמ דיקפת עדונ תיתונמאה תרוקיבל 

תא חנעפמו "הפ" םהל שמשמ אוהש ,תיתונמא העונת םע וא ןונגס םע ,ןמא םע ההוזמ 

םירדגומ רקבמה וא תיתונמאה תרוקיבה ,תיגולויצוס תואר־תדוקנמ םלוא .םהיתונווכ 

 supporting personnels, ןמאה ןיב ןילמוגה־תוסחייתה תא האור היגולויצוסה ןכש

הריזב ־ ףסונ וא שדח - יתרבח ןורתי גישהל הרטמב תודמע לש תידדה הינבהב רקבמל 

ימ ,הרצונ איה יתמ ,רקבמה תדמע הרצונ דציכ םילאוש ונא ,ונתואר־תדוקנמ .תיתונמאה 

תרוקיב .תופסונ תועפות םג וא םינמא קר ומדיק םה םתיישעב םאו ,םירקבמה ויה 

,לארשי־ץראב תונמאה הדש לש ודוסיי ינפל דוע המייקתה תידוהיה תונותיעב תיתונמא 

תכירע .(595-555 ,ד"נשת ,ןמצלוה> הרשע־עשתה האמה לש םינומשה תונש יהלש ןמל 

הדשב םירקבמה ןמ קלח ןיבל הפוריאב תידוהיה תונותיעב ובתכש םירקבמה ןיב האוושה 

ולדגו רתוי םיריעצ ויה םינורחאהמ קלח יכ ףא ,בר ןוימד הלגמ לארשי־ץראב תונמאה 

25.ץראב רבכ 

עדימו ,תויצקודורפר לש לודג־אל רפסמ ,דחא רמאמ בורל וללכ ויתורבוחו ,וימדוק ועבטש םגדהמ 

.הדשב השענה לע 

תנש דילי) ןמדירפ 'א דוד ר"ד :םיאבה םישיאה תא תונמל ןתינ םיילארשיצראה םירקבמה ןיב 25 

ידוהי ךוניח לביק אוה ותוריעצב .ותלהנה רבחו ביבא־לת ןואיזומ ידסייממ דחא היהש ,(1889 

ליבקמב .הניוובו ןילרבב ותוחמתה תא ךישמהו הווקסומ תטיסרבינואב האופר ידומיל םייס ,יללכו 

ןותיע ,ארוקה ןיע תא ךרע אוה ןילרבב .תירבעב הקיטסיצילבופ םסרפ םג אוה האופרב וקוסיעל 

הצרא ותעגה רחאל .םלועהבו חלשהב ,יקרוי־וינה טפנוק וצב םג ףתתשהו ,יתורפס־יפרגוילביב 

תויתורפס תולאשב ולש תרוקיב ירמאמ .הלא תויוליעפ יתשב ןמדירפ ךישמה 1925 תנשב 

.רבדבו םיינזאמב ועיפוה תויתונמאו 

בתכש ,(1893 ,ןילופ דילי ,תשק ןורושי אוה) ץיבלפוק בקעי לארשי־ץראל רזח רתוי רחואמ םייתנש 

היסנמיגב דומלל ידכ לארשי־ץראל ותוריעצב חלשנ אוה .םיבותכ ןוחריב תויטסלפ תויונמא לע 

אוה רתיה ןיב .ןילרבב ךכ־רחאו אמורב הליחת - הפוריאב דומלל עסנ 1920 תנשב ךא ,הילצרה 

הרישו תורפס יעטק ,םירמאמ םסרפל לחה 1927 תנשב הצרא רזח רשאכ .ץייוושבו סירפב םג ההש 

ןמור ,ןאמ סמות לש םטע־ירפ ,תויפוריאה היפוסוליפהמו תורפסהמ םגרתש תוריצי ןכו ,וטע־ירפ 

.גרבנירטס ןו'גו לקספ סאלב ,ןודנול ק'ג ,ןלוד 

ךוניח ותוריעצב לביק ,(1901 ,היצילג דילי) ריפלט לאירבג ,תיזג ןוחרי תא דסייל דיתעש ימ םג 

םע .הב ומקש םישדחה םייתורפסה םיגוחב תוברועמ ידכ ךות ,הניווב םיהובג םידומיל דמלו ברועמ 

קר רסמתה םישולשה תונש תליחתמ ךא ,לעופכ ריפלט סנרפתה ,1925 תנשב ,הצרא ותעגה 

.תיתונמאו תיתורפס תוליעפל 
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17 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

םסרפמה ,יפוריאה ידוהיה רקבמה ןהש םושמ םיעיתפמ םניא הלא םינייפאמ 

וותוהש תוליעפ ינפוא םיכישממ ילארשיצראה רקבמה ןהו ,םש תידוהיה תונותיעב 

הריציה םוחתב לודיגל ליבקמב ,וז האמ עצמא תוביבסב .הרשע־עשתה האמה לש הפוריאב 

האצוהה םלוע לש ולודיג םע דחיו - הקיסומבו תורפסב ,תויטסלפ תויונמאב - תיתונמאה 

ורצי הלא םיאנת .תיתונמאו תיתורפס תרוקיב םוסרפל תויורשפאה דואמ ובחרתה ,רואל 

םוחתב רקבמכ קר אל תויונמאהו תורפסה רקבמ דיקפת בצוע התרגסמבש תינבמ תונמדזה 

םיאנתב .תוברתה לש םינושה םימוחתב טעמכ אשונ לכב אטבתהל לוכיש ימכ אלא ,םיוסמ 

תרוקיב גוסל - תימדקאה וז תמועל - תיאנותיעה תרוקיבה הכפהנ הלא םישדח םייתרבח 

.(White 8c White, 1993) ץופנו טלוב ,ףסונ 

םמצע תא וארש םילאוטקלטניא לש היישעכ הלא םינשב החמצ תיתונמאה תרוקיבה 

ותרשכהש םדא אוה תונמאה רקבמ .םמדקל וצרו תוברתה םוחתב םיאשונל םיביוחמ 

דימת אלו ,םייטסינמוהה םימוחתב םג רתיה ןיב ,םיבר םימוחת לע םיערתשמ וקוסיעו 

וחימצהש םיאנתה ןיב ןוימד םייק .ידעלבה וקוסיע הווהמ תיטסלפה תונמאה תרוקיב 

תונותיעב רקבמה תא וחימצהש הלא ןיבל יפוריאה תונמאה הדשב רקבמה תדמע תא 

הוויה ,רתוי רחואמ טעמ יכ םא ,לארשי־ץ־ואב ןהו הפוריאב ןה ,דחא דצמ :תירבעה 

תושיגנל וכפהנ תויונמאה ,רחא דצמ ;תטשפתמו תחמוצ העפות תירבעב בותכה םוידמה 

,ללכב תושדח תודמע תייוותהל תונמדזה ורציש םישדח םיאנת וחתפתהו ,רתויו רתוי 

.טרפב רקבמה לש וז תאו 

לע םיעיבצמ םהינשו ,םירקבמה יגוס ןיב םיניחבמה םייזכרמ םילדבה ינש םג שי םלוא 

לש תללוכה םתיישע חותינ ,דחאה :תיליע תונמאב קוסעל ילארשיצראה רקבמה לש ונוצר 

קלח םנמא התייה תונמא לע םתביתכש הלעמ תיפוריאה תירבעה תונותיעב םירקבמה 

שגדה ךא ,טרפב תירבעה תוברתלו ללכב תודהיל תיפוריאה תוברתה תאבה טקיורפמ 

.תיללכ תיפוריא תונמאב שגד םש ילארשיצראה רקבמה ,םתמועל .תידוהי תונמאב םשוה 

םא ־ 26תיפוריא תונמא לע רמוח ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םסרפל הייטנה תא ראתל ןתינ 

ךרואל הביציב ־ 27תילארשיצרא תונמאב ,לשמל ,ןויד ידכ ךות םאו רמאמב יזכרמ אשונכ 

רדגומה אשונה ביבס רצונ םירקבמה יגוס ןיב ףסונה לדבהה .ןאכ הנודינה הפוקתה לכ 

.תילארשיצראה תרוקיבב יוטיב טעמכ ןיא הז אשונל ןכש ,"תישומיש תידוהי תונמוא"כ 

,תורחא םילימב וא ,תונמואב קסע אלו ,תונמאב קר דקמתה ילארשיצראה רקבמה ,רמולכ 

הכלהש וז ןיבל תיפוריאה תיליעה תונמאה ןיבש חווטה אולמב קסע ילארשיצראה רקבמה 

.לארשי־ץראב המקרנו 

וידומיל םויס םע .ריעצ ליגב ביבא־לתל ותחפשמ םע עיגה ךא <1910> הפוריאב םנמא דלונ וזמג םייח 

אוה רתוי רחואמ .ןוברוסב תונמאו היפוסוליפ ,תורפס דמלו סירפל וזמג עסנ הילצרה היסנמיגב 

לש עובקה תונמאה רקבמכ וזמג שמיש 1940 תנשמ .הניו תטיסרבינואב רוטקוד ראותל ךמסוה 

.ץראה 

לופ לא בתכמ" ;[1943 רבמבונ-רבמטפס] תיזג ,ריפלט 'ג תאמ ,"ךוג ןאו טנסניו ייח" :המגודל 26 

תיזג ,דיינש נ"א תאמ ,"תיסאלקה ןווי תונמאל" ;[ט"צרת ןסינ] תיזג ,הלוז 'א תאמ ,"ןזס 

רבמצד] תיזג ,ריפלט 'ג תאמ ,"?םירשעה האמה תוזח טקרטסבאה תונמא" ;[1942 רבמצד-רבמבוג] 

.[1948 ראוני-1947 

.(15.6.1927) םיבותכ ,ץיבלפוק 'י תאמ ,"להאהב םיינרדומה" ;המגודל 27 
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תדובע לש התצפה ךילהתב דחא טביה קר הווהמ תונותיעה יפד לעמ ןויד ,השעמל ךא 

.תיעצמא־יתלב הפישחל ןבומכ הקוקז תונמאה תדובע :תונמאה 

,ותרצות תא גיצמ ןמאה :תונמא תוכורעתו םינואיזומ 

הצובקב וא תודיחיב 

תויועמשמ תאשל לוכיש רופיס לש גציה ןה :םיבר םינפ שי תונמא תוכורעתל 

םזינויסרפמיאה ןוגכ יפיצפס ןונגסב ךשמה ,תונמאה םשל תונמאב לחה ,תובר תויתרבח 

דחא ,דניה הכורעת ,הז םע .המואה לש הרופיסב הלכו ,טשפומה םזינויסרפסקאה וא 

תגשהל תויורשפא םהינפל תוחתפנ התועצמאב ןכש ,םינמא לש םמודיקל םינונגנמה 

ןונגנמ לש ומויק ,וז הניחבמ .הצקמ תונמאה הדשש - םיילמסהו םיירמוחה - םילומגתה 
.םיילארשיצראה םינמאה יבגל תוחפ בושח היה אל הז 

רצונ הז יתרבח ןונגנמש עובקל תרשפאמ םיירוטסיהה םיכילהתה לש תפקמ הכרעה 

תנשב ןמרפ םזיש הכורעתה םע ־ הנושארב :םילשוריבו ביבא־לתב טעמכ תינמז־וב 

(התמקה תנש> 1920 תנשב תירבע םינמא תדוגא המזיש הכורעתה םע - היינשבו :1920 

דוד לדגמב תיתנשה הכורעתל ליבקמב .<ס"שת ,הפי) דנלזירפ ןו לש יטרפה ותיבב 
יפואל םאתהב םינוש תומלואב גיצהל םינמאה ולחה ,וז הדוגא לש הנוגראב ,םילשוריב 

28.תויתצובק וא תוינטרפ תוכורעתב ,המזויה 

ףשחנ תונמאה םלוע הכרדש תיזכרמ הילוח הווהמ ןואיזומה ,ינרדומה ןדיעב םלוא 

רבודמ .וב ותעפוה םצעמ יביטקייבוא ףקות לבקמה רופיס ,ורופיס תא רפסמו ולהק לא 

,הזמ םינמאה ונממש םייזכרמה תורוקמה דחא הווהמ איה ןכש ,בר חוכ תרגואה הדמעב 

.דניה ןואיזומב תונמא תדובע לש הגצה .לחוימה דובכה תא םיבאוש ,הזמ םייתונמא םימרזו 

.תויתונמאה תועפותה לש היצמיטיגלה תלבקו תודסמתהה ךילהתב יזכרמ בלש 

וז הפוקתב .בושייה תפוקתב ודסונש תונמאל םינואיזומה תא םג תוארל שי הז ןפואב 

29,(1906) לאלצב ימואלה תוכנה־תיב :םייתונמא םינואיזומ השולש לארשי־ץראב וחתפנ 

ןיב האוושה .(1936) דורח־ןיע ץוביקב תויונמאל ןכשמהו (1932) ביבא־לת ןואיזומ 

תונמאה הדש לש ותייגבה ךילהתב ביבא־לת ןואיזומ לש ולקשמש תדמלמ הלא םינואיזומ 

תא רשפא םינמאה תדוגא ןיבל וניב הלועפה־ףותיש .םירחאה לש םלקשממ לודג היה 

יזכרמה עוריאה םינש ךשמב התייהש ,לארשי־ץרא ינמא לש תיתנשה הכורעתה לש המויק 

.תונמאה יבבוחו םינמאה ברקב 

היסנמיג ןוגכ רפס־יתבב תוכורעתה הליחת וכרענ ,תויעוצקמ תוירלגו םימיאתמ תומלוא רדעה לשב 28 

"להא"הו "דבועה רעונה"ו םילשוריב "הרונמ" ןוגכ םינודעומב ןכו ,םילשוריב "למל"ו הילצרה 

.ביבא־לתב 

ושקהש םיבר םיילכלכ םיישקמ ,ךרדה לכ ךרואלו ותחיתפ ןמל ,ןואיזומה לבס תחוורה העדל דוגינב 29 

קרו ,סיקרנ יכדרמ לש ותלהנהב ,השדחה ותנוכתמב ןואיזומה תימשר חתפנ 1925 ינויב .ולועפת תא 

.תיזכרמ הגוצתל ,תונמאה ףסואה ךפהנ זא 
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19 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

תיתונמא תונוילע תרדגהל יתרבח ןונגנמ :םיסרפ 

תכרעמב םייזכרמה םימרוגה דחאל םייתונמא םיסרפ וכפהנ ינרדומה ןדיעה ךלהמב 

וקינעה תיבושייה הרבחב הנבנו ךלהש תונמאה הדשב םג .תונמאה הדש לש םילומגתה 

לע םיחוודמ הפוקתה ימוסרפ .תיטסלפה תונמאה ימוחתב תודובע לע םיסרפ םינוש םימרוג 

,"םימולהי סרפ" ,"תידוהיה תונכוסה סרפ" :םיעבראה תונש עצמאב וקלוחש םיסרפ המכ 

תויטסלפ תויונמאל "ףוגנזיד סרפ" היה םיסרפה ןיבמ בושחה .דועו "ימלשורי סרפ" 

היהש הדבועה ןמ ןה הארנה לככ תעבונ הז םרפ לש ותויזכרמ .ביבא־לת תייריע הקינעהש 

לכ ךרואל ,ונייהד ,1950 תנש דע 1936 תנשמ תופיצרב טעמכ קלוחש דיחיה םרפה הז 

.ןואיזומה תולעבל ורבעוה תוכוזה תודובעהש םושמ ןהו ,ןאכ הנודינה הפוקתה 

אלא ,יטילופה זכרמה לש ותמזוי ירפ היה אל ילארשיצראה תיטסלפה תונמאה הדש 

תא ורשפאיש םינונגנמ רוציל םהיפתושו םינמאה לש םנוצר תדלות הנושארבו שארב 

אל הז הדשב םינבמה םיכילהתה ,הז ןבומב .תיליעה תונמאה תדובע לש הרוציי ךילהת 

הריז תיינבהל וליבוהש םיכילהת ,םייפוריא תונמא יזכרמב ושחרתהש הלאמ םינוש ויה 

ךא םירשעה תונש ךלהמב חומצל ולחה הדשה תודמע .ידוחיי היישע ןויגה תלעב תיתרבח 

תיבושייה הרבחה ללכ לע תוננובתה .םישולשה תונש ךלהמב הצואת לביק ךילהתה 

תניחב .תודמעמה הדש לש םוחתב השחרתה המוד תולשלתשהש הארמ וז ןמז־תדוקנב 

ינכוס לש םתפיאש ןיב שיגפהש יתרבח בחרמ רצונ בושייה תפוקתבש תדמלמ םיכילהתה 

ברקב תיתוברתה תונווכמה ןיבל תיליע תונמא לש הדש תונבהל תיטסלפ תונמא 

לש הינבהה ךילהתב יזכרמ םרוגל ךפהנ קר אל הז בוליש .תשבגתמה תידוהיה תונגרובה 

תלעב תיטסלפ תיתונמא היישע לש התחגה תא רשפא םג אלא ,תיטסלפה תונמאה הדש 

.תימונוטוא תונווכמ 

םינמאה םע דחי 

תוירוטסיהו תויגולויצוס תואר־תודוקנמ תיבושייה הרבחה תא םיראתמ םיבר םירקחמ 

רזגמה לש תיטילופה תויטננימודה הלא ויהי ,תודיחא ורציש םימרוגה תא תוטילבמה 

Kimmerling,)ילארשיה-יברעה ךוסכסה וא <1991 ,ינורחא ;1975 ,אריפש) ילעופה 

 1989 ,1983; Shafir). הברהב תינוגבר וז הרבח התייה השעמל הכלה ,ןכ־יפ־לע־ףא

ברה קוסיעהש המוד ,הלא םיכילהת לש םתובישחמ טיעמהל ילבמ .הראתל גוהנש יפכמ 

לש רשקהב ןיבו םידוהיה לש רשקהב ןיב ,תילכלכה־תיטילופה הטילשה תושבגתהב 

תונגרובה תאו הרבחה תא םירקוחה יניעמ הבר הדימב המילעהש היטה רצי ,םיברעה 
.הכותב תשבגתמה תילארשיצראה 

תונגרובה תישאר תא הנושארה היילעה ירביאב תוארל לבוקמש יפ־לע־ףא 

ינגרובה דמעמה אקווד אוה ונניינעל יטנוולרש גלפה ,<ט"נשת ,תרופ־ןב> תילארשיצראה 

,הכאלמ־ילעב ,םירחוס הלא ויה .הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל םצעתהל לחהש ינוריעה 

תעגה םע לדג םרפסמש ,םיישפוח תועוצקמ ילעב םדיצלו ,ןוממ יניינעב םיקסועו םיכוותמ 

.<ט"נשת ,תרופ־ןב :1995 ,ידעלג) םישולשה תונש תליחתב תיעיברה היילעה 

סיסב לע תונגראתה תעדות רסח ךא ,תיסחי לודג םנמא היה הז ינגרוב דמעמ 
לכ רדעהב הנייפאתה ,תמצמוצמכ תראותמה ,ותוליעפ ,דועו תאז .יטילופ־יגולואידיא 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 20 

־םיילכלכ םיפוג לש רצה םיסרטניאה םוחתל רבעמש םיאשונב תפקמ הלועפל הרמוי 

תא ליבוהש דמעמה תונגרובה התייה םירחא תומוקמבש העשב .(1990 ,ירורד) םייעוצקמ 

דמעמ לש וינוגרא ירחא הכרתשה איה י"א־הניתשלפב ידוהיה בושייב ,תימואלה העונתה 

םיסרטניאב תונגרובה הדקמתה ,תרופ־ןב ןעוט ,התונגראתה תדימל עגונה לכב .םידבועה 

.(ט"נשת ,תרופ־ןב> הלש םיידיימה 

ןיא ,הרחתמ תיטילופ הגהנה דימעהל םיילעופ־אלה םיגוחה לש םתחלצה־יא םלוא 

היישעה תגצה םוקמב ,רמולכ .המשרנ אל םתיישעש וא עמשנ אל םלוקש התועמשמ 

היישעב האורה הסיפת דימעהל שי ,תיטילופכ וא/ו תילכלככ תונגרובה לש תירשפאה 

רבודמ .תיתרבחה הלועפה םצע תא תרשפאמה תבכרומ הצירטמ לש הנצחה תיתרבחה 

תודמעו (תוכרעה ,תונויער ,תוסיפת) תויציזופסיד לש תכרעממ בכרומש הנבמ ןונגנמב 

םייתוברת םיטקייבואב שומיש ידכ ךות תושממתמש ,ןהיניב ימינפ ינויגה רשק תולעב 

הצירטמ ןיימדל רשפא .ןהל םיידוחיי םירושיכב הצובק וא/ו םיטרפ ידי־לע תוגצומ רשאו 

וניא וא ־ הרבחב ךרעומ רשאו הצובקל הצובקמ הנתשמה "יתוברת ןעטמ" ןיעמכ וז 

"ןעטמ"ה .תונוש תוצובק לש "םינעטמה" ןיב תישענש האוושהל םאתהב - הב ךרעומ 

תא םירשפאמה ,םייתצובק וא םיישיא ,תויונמוימו םירושיכ תרוצב הרבחה יניעל ףשחנ 

הלועפה תצירטמ ,דועו תאז .טרפב תיתונמאה וזבו ללכב תיתרבחה הריזב היישעה 

אל םיאנת םע דדומתהל םייתרבחה םינכוסל תורשפאמה תויגטרטסא הדילומ תיתרבחה 

30.םייופצ־יתלב ףאו םינתשמ ,םיעורי 

םיאנתב םג ,רמשל ןוצרה היה ילארשיצראה ינגרובה דמעמב םיטלובה םינייפאמה דחא 

לש הצרעה ןהיניב ,הפוריאמ ואבוהש תוינגרוב תויציזופסיד ,יתרבח יונישו הריגה לש 

רבכ ויה םירשעה תונשב .טרפב תיליעה תיטסלפה תונמאה לשו ללכב תינונקה תוברתה 
וז תונחבומ םייפוריאה ינגרובה דמעמהו תונמאה הדש לש תיתרבחה הלועפה תוצירטמ 

לש הלאל תויגולומוה ויה ינגרובה דמעמה לש תויזכרמה תויציזופסידהמ קלח םלוא ,וזמ 

דועב האובב השוריפ תופקתשה ירהש ,"תופקתשה" לש בצמב רבודמ ןיא .תונמאה הדש 

,תחא תללוחמ העפותל הקיז שי םינוש תודשב תונוש תועפותלש השוריפ היגולומוהש 

שפחל שי ךכיפל .םינוש ךא םיליבקמ םינפואב תומלגתמ תויגולומוה תועפות ןכ־לעו 

תוינרדומ תויציזופסידב רבודמ ונינפלש הרקמבו ,תועפותה לש ללוחמה רוקמה תא 

ומייקתה תיבושייה הרבחבש ררבתמ .תיתרבחה הלועפה תצירטמב תועקושמה 

הניחבמ תויגולומוה חרכהב ויה אלש ,תונוש תוצובק ןיב תויגולומוה תויציזופסיד 

אלא ,ידבלב םרוג לש תינוויכ־דח הינתהב רבודמ ןיא ,רמולכ .תילכלכ וא תיטילופ 

םיידוחייה תורוצהו תוחוכה לש יפיצפסה םכווית תועצמאב ןיפיקעב םיאטבתמה םירשקב 
.רחא וא הז הדש לש 

"סוסיבה" גשומב רבודמ רוקמב 30(habitus) ויבתכמ םיברב עיפומ רשאו היידדוב 'פ ידי־לע חתופש, 

 Bourdieu, P. (1983). "The Field of Cultural Production, or: The Economic :םהיניב

 World Reversed". Poetics, 12, 311-356; Bourdieu, P. (1994). Distinction: A

 Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Mess.; Bourdieu, P. and

 L.J.D. Wacquant (1992). An Invitation of Reflexive Taste. Cambridge, Mass.;

 Bourdieu, P. and L.J.D. Wacquant (1992). An Invitation of Rellexive Sociology.

 .Chicago: The University of Chicago Press
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תשבגתמה תונגרובה לש הלועפה תצירטמב םיביכרמ וליא :הלאשה תלאשנ ןכיפל 

תיתונמאה היישעה בחרמ לש ונוניכ תא ורשפא הזמ הווהתמה תונמאה הדש לשו הזמ 

?תיבושייה הרבחב םידיגו רוע םרקש תימונוטואה 

תינרדומ הלואגל תיליע תונמא ןיב 

ףשוח ,םירפסב הלכו תימויה תונותיעב לחה ,הנודינה הפוקתה ןמ םימוסרפ חותינ 
םישבולה םיביטומה תעפוהל יתנווכ .יפוריאה תוינרדומה חישמ םייזכרמ םיביכרמ 

התואב החוורש תונושה תוהימכהו יתונמאה טופישה ,תועיבתה תכסמב הרוצ םיטשופו 

םיעיפומה תוינרדומה חישמ םייזכרמ םיביכרמ ינש הלעמ םיאצממה חותינ .הפוקת 

וצכ תיליעה תונמאה :לארשי־ץראב תיתרבחה היישעה לש םינושה םימוחתב םייגולומוהכ 

.הפוריאל ההימכהו יתרבח 

יתרבח וצכ תיליע תונמא 

בושייה תפוקתב תונמאה תייגוסב םיקסוע רשאכ תושקבתמה תונושארה תולאשה תחא 

רוציל ללכב עודמ ,ןכ לע רתי ?תיטסלפ תונמא אקווד עודמ :ומצע וילאמ־ןבומב תעגונ 

העבנ הארשהה םאה ?םייתונמא תודסומ דסייל וזה תופיחדה ןיינמ ?תיליע תונמא 
לש תודלומה ויתודימ תא חפטלו רמשל תיאלפ תלוכי שי תונמאה תיישעלש הנומאהמ 

ימדקממ קלחש ןכתיי םאה ?הרבחה תבוטלו ותבוטל םייוניש ללוחל ,ןיפולחל וא ,םדאה 

Bourdieu 8l Darbel,) לברדו היידרוב םינעוטש יפכ ,וז היישעב ואר תיליעה תונמאה 

?תורואנל עיגהל תנמ־לע םישורדה רהוזהו הינומרהה תא הכותב תללוכה הטיש ,(1995 

.ןכש הארנ 

ותעד־תווחב ץש 'פורפ ללכש הרהזאה לע ךמתסהב יתונמאה ןוצרה תא ןיבהל רשפא 

.ליגרה ןמ אצוי אוה" :בושייב רוביצה לש "יתוברתה ותמוק רועיש"כ רדגוהש המ לע 

אלש ,ירקיעה הנורסח .היתונורסחו היתולעמ לכ םע ,תירבעה תוברתה חטשב רקיעב 

לש םיחנומב המשל תוירבע לש הז ןורסח רידגמ ץש ".ךונחב תונמאה תא הכותל ונסנכה 

וז תראממ הלחמ העגפ ירבע קר ךונח הב ולבק םישנאהש לארשי־ץראבו..." :הלחמ 

[יט 'ג - תולפט ,תוצירפ ,תלוספ] דנוש ןיב ןיחבהל ולדח םישנאהש דע ,רתויב 

םש ,1929 תנשב ץראה ןותיעב יטסיצילבופ רמאמב העמשוה וז חורב האירק 31".תונמאל 

בושיה" :תוערואמה לשב המרגנש הקספה רחאל תיתונמאה תוליעפה שודיחל רבחמה ארק 

32."םייתוגמאה ויכרצ לע רתוול לוכי אל ,ידוהיה 

תחיתפ לגרל םואנ ,זאד ביבא־לת תייריע שאר ,ףוגנזיד ריאמ אשנ 1931 תנשב 

ונל הרקי ןכ־לע יכ..." :רתיה ןיב רמא ובש ,לארשי־ץרא ינמא לש תישפוחה הכורעתה 

לכ לש יאליע ינחור ךרוצל קופיס הב םיאצומ ונאש ינפמ ...היתויולגתה לכב תונמאה 

:רתוי רחואמ םינש המכ בתכ יאני 'ג תונמאה רקבמ 33"...יפויל תפאושו תבשוח היח שפנ 

.2 'ע ,11.11.1928 ,םיבותכ 31 

.8.12.1929 ,ץראה 32 

.4.3.1931 ,ץראהב ואולמב םסרופ הז םואנ 33 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרס הלאיסרג 22 

םעה לש ותואטבתה ךילהתב עינמ חוככ תוישפנה תופיאשהו םיפוסיכה םישגפנ תונמאב" 

קראמ רייצהו ףוגנזיד ריאמ ןיב חוכיו להנתה םיבותכ ןותיעה יפד יבג־לעמ 34".הרבחהו 

35.ןואיזומה םקוה ובש ןפואה ןמ תחנ עבש אל ןמאה .ביבא־לת ןואיזומל רשקב לאגאש 

,דחא רבד רורב יל" :ןואיזומה תמקהל ויקומינ הבו ףוגנזיד לש ותבושת תניינעמ וננוידל 

שגרה חותיפל ,יפויה רופישלו תונמאל זכרמ :רמולכ ,ןואיזומ היהיש ךירצ ביבא־לתב יכ 

36"...תרצויה תונמאה תומדקלו להקב יטתסאה 

.יסיסב ךרוצ תגרדב ןאכ ודמעוה ,טרפב תיטסלפה וזו ,ללכב תויונמאהש המוד ,ןכ םא 

־יא הידעלבש תיתרבח תוליעפכ ידוהיה רוביצהמ קלח ידי־לע וספתנ ןהש םשורה רצונ 

הנומאה :טקיורפכ תוינרדומה לש התנבה אלל וז הפיאש ןיבהל ןיא .הרבח תונבל רשפא 

בוט םלוע ןנוכל םדאה לכוי "םינוכנ"ה םיעצמאבש ,ונייהד ,תינוליח הלואגב תיסיסבה 

לש ובתכממ הלועש יפכ ,ךכל םיעצמאה דחאכ וספתנ תויטסלפה תויונמאה .רתוי 

:תונמאל הימדקא דסייל ךרוצב ןדה ,1936 ראורבפב ףוגנזידל 37לטסק ח"י יאנותיעה 

תררועמ ,תונורחאה םינשה ךשמב דוחייב ,ץראב ירבעה בושיה תלדגה 

לש ולרוגל דואמ ונבל דרח הז םע דחי ךא ,דיתעל תווקת ןבומכ ,ונב 

,םימלוח וגא וילע רשא "ימואלה תיב"ה םאה ...תינחורה ותרוצלו בושיה 

תיב וא ...הזל הז םינוש ילואו ,הזל הז םירז םיתב לש ץוביק הז היהי 

לכ דגנ ןיינבה יכבדנ תא קזח חוכב קיבדי רשא טלמה היהי המ ?...רדהנ 

.תונמאה דוחייבו היפנע לכל תוברתה ...?היוצמ יתלב וא היוצמ חור 

הלואגה תונוכת ,ונדידל ,היפנע לכל תוברתה לע רבדמ יאנותיעהש יפ־לע־ףא 
יפ־לעש םושמ (םימי םתואב הרדגוהש יפכ ,"הלודגה תונמאה" וא) תיליע תונמאב תויוצמ 

יפויה םלוגמ םייטסלפה םייתונמאה םייוטיבב קר ,היידרוב ירבדל ,תינרדומה הסיפתה 

.(Bourdiue <fc Darbel, 1995)ימימשל ירמוחה תא ךפוהש ,ילטנדנצסנרטה ,ילסרווינואה 

תא אטבל לטסק רייצה ביטיה ,הפוריאב שחרתמה לע רבכ עדונ רשאכ ,1942 תנשב 
:לאוג חוככ תונמאה לש תילסרווינואה הנוכתה תודוא־לע הסיפתה 

בישקנ ,הלודגה האושהו שערה תולוק ןיב ,תעדה ףוריט לש וז הפוקתב 

,ראשת הריציהו ףולחת ,רובעת המחלמה :רייצה לש ולוק הקד הממד לוקל 

ילגלג לש תופייעה ךותמ ,התומד בוציעב הלעי שדח ןויבצו חרפת תונמאה 

החונמל ,תישפנה הקיטנמורל עגעגתי בוש םדאה ,המחלמל רשא ףעזה 

38.ונצראב תונמאה תחירפל ,תישונאה הריציה תושדחתהל ,טקשו 

.14 'ע ,ישילש ךרכ ,[1938] ט"צרת רדא ,תיזג ,חיפלט 'ג> יאני 'ג 34 

.3 ־ע ,19.11.1931 ,םיבותכ ,"יתללפתה ,דזל אל" ,לאגאש 'מ 35 

.4 'ע ,19.11.1931 ,םיבותכ ,"ביבא־לת ןואיזומ ילבח לע תצק" 36 

.השדחה תיברעה הרישהמ םגרת ,ותמקה תעב ץראה ןותיע לש תכרעמ רבח ,םילשורי דילי יאנותיע 37 

ריכזמו לארשי־ץראב תינויצה הלהנהה לש תונותיעה תכשל להנמ :ןוגכ םיבר םדיקפת אלימ לטסק 

תונכוסה לש הלהנמו הדסיימו ,ריבד תכרעמב קילאיב נ"ח לש וריכזמ היה .תינידמה הקלחמה 

."תוליסמ" תורפסלו תונותיעל תימואלניבה 

.1942 ,רושעה תרבוח ,תיזג 38 
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23 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב'יסשת 

היגוהמ דחא .הרשע־הנומשה האמה לש הינמרגב לחה תדל ףילחתכ תונמאה ןוניכ 

תורדענ תויונמאה ,ותעדל .דליש פ"קי ןוירוטסיההו ףוסוליפה היה הסיפתה לש םינושארה 

הלענה המישמה תא ןתועצמאב םישגהל רשפא ךכ לשבו ,םיידיימ םיירמוח םיסרטניא 

תודחא תא םדאהמ הערק תירוטזיליוויצה תוחתפתהה ,ויניעב .תושונאה םודיק :לוכמ 

קר ,רמולכ .תויונמאה תועצמאב קר אופא רשפאתת שדחמ םתדחאהו ,לכשהו םישוחה 

ןיירוט .(Bürger, 1984)ובש ישונאה לאיצנטופה לולכמ תא חתפל םדאל רשפאת תונמאה 

דצה ןמ ,תיתרבחה תונתלעותה תייחדו ,דחא דצמ ,םיהולא לש ותומלעיה םעש ןעוט 

,תונמאה לש ןתרזעב איה יוצרה שפוחה שופיחל תוינרדומה לש תוסרגה תחא ,רחאה 

הזמ תויקוחל רבעמ ,טלחומ בצמכ תונמאה תייאר ,ותעדל .היפוסוליפהו תוינימה 

Touraine).59, 1992)ונימי דע םייקתהל הכישממ ,הזמ תונתלעותלו 

ןמ היוצר הרבחבש הסיפתה תמלגתמ םייתונמא תודסומ םייקל זעה ןוצרבש ינתמוד 

המוד ."םיקלחה תא דחאל" הלוכי איה קרש םושמ תיליע תונמא םייקל חרכהה 

םתיישעבש ,תילארשיצראה תוירוביצה יקלח ןיב ףתושמ הנכמל התייה וז היציזופסידש 

היגולומוה .םינוש םייתרבח תודשב ולעפ םה ןכש ףתושמה ןמ הברה היה אל תיתרבחה 

הץינהה דוסיב הדמע - הרבחה לש יסיסב ךרוצכ תיליעה תונמאה תייאר - וז 

 (motivation) ןוגכ ,,תונמאה רוצייה תרשרש תא תוביכרמה תונושה תוילוחה תמקהל

.ביבא־לת ןואיזומ 

םידע ונא אמש וא תודסומה לש םתמקה םע םייתסמ טקיורפה שומימ םאה םלוא 

םייתונמא תודסומ לש תדמתמ הינבה לש ךילהתכ תואיצמה תא האורה הסיפתל םג 

:בושרגוב ר"ד ןעט ביבא־לת תייריעב 1925 תנשב םייקתהש ןוידב ?םלולכשו 

ונמצעל ררבל םיכירצ ונא - רכו ןואיזומה ,תובחר ,טרופסו טישל עגונב 

ונל ןיא זא ,המידק דעצ לכ השענ אלו רבכ ונל שיש המב קפתסנ ונא םאש 

אלש עיצמ ינא .טלחהב םיינויח םה הלא םירבדש אצומ ינא .תושעל המ 

םא .אבהל ונתוליעפ לכל ןיערגה איה־איהש הריצי תדובע הנשיש חכשנ 

,דיתעה תדובעל דוסיה תא חיננ אל םאו התע וז הריצי תדובעב ליחתנ אל 

40.ונתדובעל םוקמ לכ ןיא זא 

הפוריאל טבמה 

רחא יזכרמ ןייפאמל סחייתהל ילבמ "תינרדומ הלואג" גשומה תא ןיבהל השק 

הבש תואיצמ תיינבהל סחייתמ הז טביה .(Eurocentrism)"םזירטנצוריא"ה :תוינרדומב 

הפוריא ינבב האורה העדות התואל איה הנווכה .תימלועה המבה זכרמכ הפוריא הדמעוה 

הלכשהה ימימ .(Foster, 1985) תוחפ םיישונאכ םדאה־ינב רתי תאו ,"יתימאה םדאה" תא 

.(Said, 1994) תינרדומה תוברתב הילאמ תנבומל וז הסיפת הכפהנ ךליאו 

יבחרב ץופנו דסוממ יתרבח־יתוברת חיש וז היווה התייה תונויצה לש התדיל תעשב 

הדש תאו ללכב הרבחה תא וננוכש הלא ידי־לע לארשי־ץראל אבויש ,הלוכ הפוריא 
לאכ םייפוריאה םינמאה לא תוסחייתה לש תונוש םיכרדל ליבוה יתונמא חיש רחא שופיחה 

.תראב דנלורו ונרודא ,השטינ לצא תועיפומ וז הסיפת לש תונוש תוסרג ,ןיירוט תעדל 39 

•[ 1 ]9 ,3218 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא ,19.4.26 ,הדעווה לוקוטורפ 40 
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ךרד היה תונמא ירפסו םיגולטק לש תואובמב םייתפרצ םיררושמ טוטיצ ;יוקיחל לדומ 
41.הז שופיח לש תרחא 

תונמא לע" תרתוכה תחת ,ימש םחנמ לש הבתכ תיזג ןוחריב המסרופ 1934 תנשב 

- יכ ןעטנ הבש ,"ץראב רויצה 

תוברת ןבל ומצע תא האור ,יתפרצה רויצה תרוסמל ברקתמ ץראב רייצה 

תא רתוי םיקפסמהו רתוי םירישעה ,םייברעמ יוטיב יעצמא לעבו הפוריא 
42.תירויצה תישפנה ויתויווח 

ןולשיכל םרוג המ ןכו "םלוע" גשומה וליבשב והמ םידמל ונא ימזק לש ויתונעט ךשמהב 

:יתונמא 

וקה תא ךישמה ...היסורב ונינמז לש םגו המחלמה ינפלמ יסורה רויצה... 

רועיש לעב ,רייצ ףא הכותמ המיקה אל היסור ...תיטסלפ תרוסמ רסוח לש 

לש התחלצה דוס לע ודמע אלו םמלוע ךותב םה ורגסנ ...יפוריא המוק 

,םלועב תיטסלפה תונמאה יכרד תא ריכהל ודמל אלו ,תיתפרצה תונמאה 

43.םה םמלועב ורגסנ םא יכ 

תודוא־לע תונויערל .תוילסרווינואו תפרצ ןיב הפיפח רצי ימש ,תורחא םילימב 

אצמנ ,ילארשיצראה ןכוסה יניעב ורייטצהש יפכ ,הפוריא תונמא לש התונוילעו התויזכרמ 

וניא ולוכ חרזמה לכ..." :השדחה תידוהיה תונמאה ורפסב ץרוש לש ויתונעטב םילשמ 

,ץרוש) "הז חטשב ןויסינ םוש ןיידע שכרנ אל ,ינרדומה רויצה תניחבמ ןיידע חתופמ 

ספתנ םינש תואמ ךשמבש ןעוטה ,רטסופ לש וירבסהמ דחא תא םיגדמ הז ןויער .<1941 

.םילשמ םרוגכו יתרבח/יתוברת ךסחכ :םינוש םינפוא ינשב ברעמה ידי־לע "יפוריא־אל"ה 

הז אל םלוא .תויחו עפש ,תודחא למיסש םוקמ ,ןיפולחל וא ,תוארפה גציהל היה חרזמה 

תושחרתהה זכרמכ הפוריא לש וז הסיפת .(Foster, 1985)יפוריאל ךרע־יווש ויה הז אלו 

לשו ללכב םילשוריב תוברתה תודסומ לש םבצמ לע רמאמב המגודל האטוב תיתוברתה 

:טרפב לאלצב תוכנה־תיב 

תוריציל ,ונלש תונמא ת־ריציל [תינפומ] ...תירקיע בל תמושת... 
דומעל ידכב .הלוכ תוישונאה תוריציב םג םיניינעתמ ונא םלואו .תוידוהי 

44.הנושארב ןריכהל ונילע - תורחאהו תויפוריאה תויונמאה לש ןהבג לע 

הדשב היגולומוה אוצמל רשפא תונמאב יוקיחל לדומכ התכרעהלו הפוריאל ההימכל 

־תמחלמ תונשב בושייה לע רבעש רבשמה חכונלש הריבסמ טיבש .ילארשיצראה תורפסה 

םייחה לש םמויק תכשמהב עייסל ילארשיצראה דרשמה ץלחנ ,הנושארה םלועה 

,תיתפרצב םהינש ,רישו הרמא וזמג םייח ריכזמ <1942)ונצראב תונמאה ורפסל גולורפכ ,המגודל 41 

רוקמה תפשב הליחת ואבוה םיטוטיצה ינש .רלדוב תאמ ינשהו ,ירלו לופ לש וטע־ירפמ הנושארה 

.תירבעל םוגרתב ךכ־רחא קרו 

.1934 ,ו-ה תורבוח ,היינש הנש ,ה"צרת-ד"צרת ,תיזג 42 

.םש 43 

.2 'ע ,9.2.1928 ,םיבותכ ,"םינקנק" רודמ ,ןג 'א 44 
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25 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

םוגרת לש ףיקמ לעפמ הננכתש הדעו םיקה המחלמה תליחתב רבכו ,ץראב םייתורפסה 

,דחא דצמ ,יזכרמ םוקמ תמגרותמה תורפסל היה הליחתכלמ .<ג"משת ,טיבש) תפומ־ירפס 

יוקיחל לדומכ ,רחא דצמו ,ליעל וניארש יפכ ,תירבעל התייה אלש תרוסמב הילוחכ 

ופאש רואל םיאיצומה םג .תויתריצי לש גוס םוגרתה תדובעב ואר םירפוסה .הביתכב 

אורקל לכוי ילארשיצראה ליכשמהש ךכב חיטבהלו תיפוריא תורפס ירבעה ארוקל שיגהל 

.תיפוריאה תורפסה בטימכ וספת םהש המ תא 

תפתושמ היציזופסידל יוטיב .דניה םייתוברת םיכרצב ספתנש המ תודוא־לע המכסהה 

דמעמב םנמא רבודמ ןיא .תינגרובה תוגיהנמל תיטסלפה תונמאה הדש לש וינכוס ןיב 

הז ינוש .תוילעופה תוצובקה לש הזמ הנוש היה ולש יתרבחה ליפורפה ךא ,דיחא ינוניב 

הלכשה ןוגכ ,םיפסונ םימרוגב םג אלא ,ילכלכהו יגולואידיאה םימרוגב קר ןומט היה אל 

חרזמב םאצומ־תוצראב השכרנש הלכשה - םייחרזאה םיגיהנמה ברקב רתוי ההובג 

התייה וז תוגיהנמ .(1990 ,ירורד) הזמ םייפוריא־ברעמ םיימדקא תודסומב וא הזמ הפוריא 

ופשחנ םהש הלוע םיטלוב םישיא לש תויפרגויב חותינמ .תיפוריא תיתוברת תשרומ תלעב 

.וכותמ ולעפ ףאו ותוא וגפס ,ונממ ועפשוה ,יללכ יפוריא עקרל 

זכרמב תובצעמ תופוקת רובעל תונמאה הדש לש וינכוס ברקב תללוכה הייטנל 

,המגודל .תינגרובה תוגיהנמה ברקב הליבקמ התייה ,תפרצב רקיעב ,הברעמבו הפוריא 

תונש עצמאמ תפרצב תימיכ הסדנה ידומיל תפשוח ףוגנזיד ריאמ לש היפרגויבה תקידב 

היפוסוליפב ראות לעב היה בושרגוב םייח ר"דו ;הרשע־הנומשה האמה לש םינומשה 

האמה יהלש ןמל הפוריא תודהי לע טבמ ־ ןפוד־אצוי היה אל הז בצמ .ןרב תטיסרבינואמ 

תוילמרופ דומיל תורגסמב םידוהי לש תרבוגו תכלוה תופתתשה ףשוח הרשע־עשתה 

הז ןיא ןכל .הפוקתה לש םיידרגנוואה םיגוחב םתופתתשה םג תטלוב ךא ,תויפוריא 

לשו הזמ םייתונמא םינכוס לש הלועפה תצירטממ קלחל וכפהנ הלאו הלאש עיתפמ 

,תיגולויצוס תואר־תדוקנמ .לארשי־ץ־ואל ועיגה םרטב דוע הזמ תינגרוב תוגיהנמ 
"םיילסרווינואה" םיכרעב הנומאו "יפוריא"ל תונעיה לש הרוצב תפשחנ וז הצירטמ 

םינושה תודשה ןיב תופקתשה לש סחיב רבודמ ןיא םלוא .גצייל הרמייתה הפוריאש 

םינשה תצורמבש דועבש הארמ תודשה ןיב האוושה ןכש ,לארשי־ץראב םידיגו רוע ומרקש 

ויתורוקמ ,ילארשיצראה תונמאה הדשב תיטננימודל תיטסינרדומה תפרצ תונמא הכפהנ 

תויגולומוה לע רבדל טלחהב רשפא הז םע .רתוי םינווגמ ויה תורפסה הדש לש םייפוריאה 

ןועטל רשפא ,תיללכ .םהיניב תרשוק תיפוריאה תוברתל הצרעהש ,תודשה ןיב 
דוסי וויהו הזב הז םירוזש ויה תיליעה תונמאה לש הצרעהה תייציזופסידו םזירטנצוריאהש 

.תיבושייה הרבחה לש םינושה םיגוחב הלעש ",תונמאה ןוצרה" תווהתהל יזכרמ 

תינגרובה תומזיה 

רשאמ הנוש התייה ילארשיצראה תונמאה הדשב החתפתהו הרצונש תיתונמאה תומזיה 

הדשב ומייקתה אל ,תיליע תוברתכ הרדגוהש תונמאה תדובעל עגונה לכב ןכש ,הפוריאב 

לש התורצוויה תא םירשפאמה "הכימתה ינבמ" לש םינושה םיגוסה ילארשיצראה תונמאה 

הדש לש םתחימצ ןיב רשקה .תונביהל םיכירצ ויה הלא םינבמ .המצע תונמאה תדובע 
םנמא ויהש תומזי ינפואב אטבתה הזמ ינגרובה דמעמה לשו הזמ ילארשיצראה תונמאה 

גוס לכמ ,המזוי לכ ירוחאמ .וללה הכימתה ינבמ תא ןנוכל תפתושמ הרטמ ילעב ךא םינוש 
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דצמ ,תזכרתמ תיגולויצוסה הביטקפסרפה םלוא ,תיזכרמ תומד בורל םנמא תדמוע ,אוהש 

,ןהיניב םימקרנה םיידדהה םיסחיה גראמב ,רחא דצמו ,תויתרבחה תומזויה יפואב ,דחא 

.תיתונמאה היישעה םצע תא רשפאמה אוה־אוה הז גראמ ירהש 

תלשממ הכרעש ןיסולכואה דקפממ .ריעה תא ופידעה םילוע,ד־םירגהמה ,תיללכ 

םינומש הניתשלפב תידוהיה הייסולכואה התנמ הנש התואב יכ הלוע 1922 תנשב טדנמה 

,תרופךב> םירעב ויח םהיניבמ 820/0־ו ,םדא־ינב העבראו םיעשת תואמ עבש ףלא השולשו 

,תיעיברה היילעה .תוידוהיה םירעה ןיבמ תפדעומה ריעה התייה ביבא־לת .<ט"נשת 

הייסולכואב יסחיה הלקשמ .בושייב הלודגה ריעל ביבא־לת תא הכפה ,"תיטסילטיפק"ה 

ןיא .(Metzer, 1998) 1931 תנשב 35"/0־ל 1922 תנשב 220/0־מ לדג תינוריעה תידוהיה 

תונש ףוסב .וז ריעב דחוימב טלב תונגרובה ןיבל תונמאה הדש ןיב רשקהש אופא אלפ 

וזכרמל םג אלא ,ילארשיצראה תונמאה הדש לש וזכרמל קר אל ביבא־לת הכפהנ םירשעה 

.שבגתמה ינגרובה דמעמה לש 

תינוריעה תומזיה 

םנמא םילעופש םייתרבח םינונגנמ לש םתיישעמ תחמוצה וז איה תינוריע תומזי 

יוניש ובוחב ןמוטה ןויער םדקל םתרטמ םצעש םינוגרא םיווהמ םניא ךא ירוביצה םוחתב 

תיתרבחה הריזה תרגסמב ולעפ (תוימוקמ תויושר ,לשמל) הלאכ םינוגרא .יתרבח 

םה ,(לשמל ,תוימואל תועונת)יתרבח יוניש םישקבמה םינוגראמ לידבהל םלוא ,תיללכה 

זא הנוכש המ לש ותריז וז התייהש ןועטל רשפא .תיחרזא־תיטילופ הרטמ ןעמל ומק 

וזכ תיתרבח הריזל התייה ביבא־לת תייריע .תילארשיצראה תונגרובה וא "יחרזאה שוגה" 

תודמע ודסונ הייריעה תמזויב .תונמאה הדש לש ותורצוויה ךילהתב יזכרמ דיקפת האלימו 

לש םיידברמה םיכילהתה לע ועיפשהש (םייתונמא םיסרפ ,תיתונמא היירפס ,ןואיזומ) 

תקימניד לש המויק תא ורשפא רשאו ,הזמ םייתונמא תונויער תצפה לעו הזמ הדשה 
.הדשה 

ןויערהש ,ביבא־לת ןואיזומ ,הייריעה תמזויב ,ימשר ןפואב חתפנ 1932 לירפאב 2־ב 

הדעווה הטילחה 1925 תנשב רבכ .ןכל םדוק רפסמ םינש וטבנ ומיקהל "ךרוצ"ה רותיאו 

שידקהל ,בושרגוב ר"ד הלש שאר־בשויה תעצה יפ־לע ,הייריעה לש ךוניחלו תוברתל 

רחואמ רפסמ םישדוח 45.תונמאל הירלגו ןואיזומ תמקה םשל תוילארשיצרא תוריל ףלא 

הצלאנש םירומחה םימוצמצה תורמל .ביצקתב הדעווה הנד ,1926 לירפא שדוחב ,רתוי 

שולש וז הרטמל תוצקהל עיצהו הדעווה שאר־בשוי רזח ,הפוקת התואב גיהנהל הייריעה 

ןויער םלוא 46."וב ךרוצה לעו ןואיזומב רסחה לע ריעה"ו ,תוילארשיצרא תוריל תואמ 

הרטמב רוביצה ללכ לא התנפ תדסיימה הדעווה .1930 תנשב קר לישבה ןואיזומה 

ךרוצה רבסוה ץראה ןותיעב םסרופש רמאמב .תונותיעה תועצמאב ,רתיה ןיב ,ומירתהל 

ריאמ הדוה ב"צרת תנשמ בתכמב ,ןכא 47.םורתל שקבתה רוביצהו ,ןואיזומה תמקהב 

.[1]9 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא ,25.8.1925 ,הדעווה לוקוטורפ 45 

.[ 1 ]9 ,3218 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא ,19.4.1926 ,הדעווה לוקוטורפ 46 

תיב - יתוברת ןוכמ ביבא־לת תירבעה ריעב דסונ לארשי־ץראב תונמא יבבוח לש הצובק ידי־לע" 47 

רמ ביבא־לת תייריע שאר שידקה הז ןואיזומל .'ביבא־לת ןואיזומ' :תויתונמא תוריציל רצוא 
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27 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

וז ותוליעפמ 48.וזכ הינמ תיינק לע - למשחה תרבח דסיימ - גרבנטור סחנפל ףוגנזיד 

ןתוהמב תונוש תודמע ילעבל תפתושמ היישע תצירטמ לש הנומת הלוע גרבנטור לש 

49.תונמא תודובע םורתל תוינפ םג ויה םיפסכה ףוסיא לע ףסונ .תיבושייה הרבחב 

רשפא יללכ ןפואב :תוניחב המכמ הבושח ןואיזומה תדמע ,תיגולויצוס תואר־תדוקנמ 

םיגוס ןיב ןילמוג־תלועפ הב תמייקתמש תיתרבח הריזכ ינרדומה ןדיעב ןואיזומ ראתל 

הדימבו תונכרצ ינפוא ,היצמיטיגל ינפוא ,הגוצתו ןוימ ,רומישו תונפסא לש םייפיצפס 

תוכלשה תולעב תוישע דילומש ןוגראב אופא רבודמ .יתרבח רודיב לש םיוסמ גוס םג הבר 

ובש ךרעמב אלא ,תויאליטרע תויועמשמ לש ןתורצוויהב רבודמ ןיא ןכש ,תויתרבח 

.הזב הז םיגרתשמ םייתונמא ןויגיהו (positions) תודמע 

תודמע שולש ורצונ ,תיתפרצה הכפהמה רחאל ,ירוביצה ןואיזומה דסומ לש ונוניכ םע 

,הנהנהו הנענה אשנה רותב ןואיזומב (visitor) רקבמה לש וז התייה הנושארה :תויזכרמ 

:תעדל ול רתומ םישדחה םייתרבחה םיאנתה תחתש הז ,בחרה רוביצה ,תורחא םילימב וא 

ןואיזומב רקבמה רוביצל רשפאמה ,תויחמומה לעב רצואה לש וז התייה היינשה הדמעה 

םוקימב גצומה תא וגיצהב ,ןואיזומה .גצומה ,אשונה םצע התייה תישילשהו :תעדל 

,טקייבואה לש ותועמשמו ותוהמ תא עבוק ־ ונוימב קסוע אוה רשאכ ,רמולכ - םיוסמ 

עודמ תוריבסמו תוכייש לע תורומה תוירוגיטק תונבנ יתגוצת ךרעמ תריצי ידי־לע ןכש 

יתרבח ןויגיה דמול להקה ךכ ידי־לע .גצומ אוה ובש םיוסמה םוקמל ךייש טקייבוא לכ 
.םיוסמ 

גולטקל אובמב .ביבא־לת ןואיזומ תמקה תא תוארל שי ובש יתרבחה רשקהה והז 

:בתכנ ,ותחיתפ דובכל רואל ןואיזומה איצוהש ןושארה 

לש וזמ ,ללכ ךרדב ,הנוש הנניא ביבא־לת ןואיזומ לש תישארה ותדועת 

תולועמה תוריציל סוניכ־תיב שמשל :איהו ,וגוס ינבמ םלועבש ןואיזומ לכ 

ךוניח תיב םג אליממו ,תושדחהו תוקיתעה ,הקיטסלפהו רויצה תונמא לש 

להק לש בוטה םעטה תחבשהלו ,םיריעצ תונורשכ לש םחותיפל עייסמ 
.ונצרא 

 ja (םיחוורמ םירדח 12 ובו תומוק יתש לש ןינב) דלישטור תורדשב רשא יטרפה ותיב תא ףוגנזיד."

המורת ידי־לע תאז השעי ,הז דסומ לש ולולכשבו ותריציב ףתתשהל ובל ואשיי רשא ,דחא לכו 

אישנ ־ קילאיב נ"ח :ןואיזומה דוסי־דעו ידיילע םותח ".*הנשל י"א הריל יצחמ תוחפ אל) תיתנש 

,גרבדוג ל"י - םירבח ;ריכזמ - יררה 'ח ר"ד ;תירבזג - ץיסרפ 'ש ;אישנ - ףוגנזיד 'מ ;דובכה 

.(25.2.1931 ,ץראה) םולבלקנוד 'מ ר''ד ,ןמטוגךויצ־ןב 'ש ,חקור 'י ,ןפרוטנאךיול 'א 

התא תאזה האלמהו תידיימה הבגהה ידי־לע .הקומעה יתדות תא עיבהל יל אנ־השרה" :בתכ ףוגנזיד 48 

תויהל ,תונמאלו בוט םעטו יפויל זכרמ שמשל דיתעה ,הזה תיבה תא חתפל ךישמהל יתוא דדועמ 

,א''תע ירוטסיה ןויכרא ,ב"צרת ןוויס 'ח ךיראתמ בתכמ) ".ונמעו ונריע תראפתל יתוברת זכרמ 

<ב7 קית ,<6)7 

תא הגיצהש הנומת ןואיזומל םורתל השקבב יקצינברלו קילאיבל ףוגנזיד הנפ 1930 רבמצדב ,לשמל 49 

לש ןוילעה ביצנל בתכ הנש התוא רבמצדבו ,<ב3 קית ,(6)7 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא) םידבוע םהינש 

ןויכרא) תפרצב ומרתנש םילספ ינש םיסכמ םולשת אלל ופי למנמ ררחשל הרטמב לארשייץרא 

לרק ר"ד ןואיזומה לש ןושארה ולהנמ םסרפש רמאמב ,ךכ לע ףסונ .(ב3 קית ,(6)7 ,א"תע ירוטסיה 

,תונומת הנומשו םירשע לש ףסוא ןואיזומל םרת ןפרווטנאמ ןיול השמש רפוסמ ,1935 תנשב ,ץרוש 
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תייארכ ןכל םדוק ןאכ ונרדגהש המ תא תפשוחש יתונמא ןויגיה לש הגצה יהוז 

תונש ךרואל .םדאה לש ויתודימ רופיש תא תרשפאמ תונמאה ירהש ,יתרבח וצכ תונמאה 

,תונמאה םלועב םש־ילעב םינמא לש תוריצי ללכו ,לדגו ןואיזומה ףסוא ךלה םישולשה 

50.םידוהי־אלו םידוהי 

תיטתסאה הכרעההו ןוימה תוקיטקרפל ירהש ,בר חוכ תרגואה הדמעב רבודמ ,ןכ םא 

ןונקב ללכיהל םייואר תוינמא וא/ו םינמא וליאו תונמא וזיא העיבקב יזכרמ דיקפת שי 

תומיוסמ תויתונמא תועפותל היצמיטיגל הקינעמ וז הדמע ,תורחא םילימב .,תונמאה 

ןואיזומה לש ותמצוע ,ביבא־לת ןואיזומ לש הרקמב .תורחא תועפותמ התוא תללושו 

לש ותיינפ .ותונגראתה יבלשב רבכ יוטיב ידיל האב תונמאה הדשב תודמעה ךרעמב 

הכפהנ הנושארה ותכורעת תא ףתושמב ןגראל הרטמב םינמאה תדוגא לא דסיימה דעווה 

תא דסייל םיצמאמה תליחתל ליבקמב ,1928 תנשב .תיתונמא היישע ןברדש םרוגל 

התפיצ הדוגאה .ביבא־לתל םינמאה תדוגא לש הידרשמ ורבעוה ,ביבא־לת ןואיזומ 

ראשיהל וטילחה הפוריאמ ועיגהש םינמא רתויו רתויש קר אל ןכש ,התוא קזחי רבעמהש 

הלעפ אל םירשעה תונש ףוסב םלוא .הילא ורבע םיימלשורי םינמא םג אלא ,ביבא־לתב 

תרגסמב השחרתה הדוגאה דעו לש שדחמ ותונגראתה .<ט"נשת ,סלב) הדוגאה טעמכ 

דסיימה דעווה תמזויב ,הכרענ וז הנשב .1931 תנשב ביבא־לת ןואיזומ תמקה לע הזרכהה 

ךרדה םג החתפנ ךכב .רבעשל ראודה־תיבב תיללכ הכורעת ,ביבא־לת ןואיזומ לש 

הכורעתה םע 1928 תנשב וקספוהש ,םינמאה תדוגא םעטמ תויתנשה תוכורעתה שודיחל 

דעו רחבנ ,1932 לירפאב ןואיזומה לש ותחיתפ תארקל .םילשוריב דוד לדגמב הנורחאה 

.הכורעתה תא ןגראש אוהו ,הדוגאל שדח 

תויונמאל ףוגנזיד ריאמ םש־לע םרפ תאצקה התייה הייריעה םעטמ תפסונ המזוי 

הדשב יזכרמ לומגת םעה םייתונמא םיסרפ 51.1936 תנשב הלחה ותקולחש ,תויטסלפ 

תוכורעת ןה תויטסלפה תויונמאה םוחתב ןמא לש הריירקב תרתוכה תלוג .תונמאה 

אטבתה תונמאל ףוגנזיד סרפ .רכומ ןואיזומ לש ףסואב ללכיהל ויתודובעל תורשפאמה 

ינמא לש תיתנשה הכורעתב וגצוהש הלא ןיבמ ,םיכוזה לש תודובע תיינקב השעמל הכלה 

סרפב הכזש ןמאה לש ותדובע .ותובישח ןאכמו ,ביבא־לת ןואיזומ ליבשב ,לארשי־ץרא 

הביטקפסרפה ןמ .ןואיזומה ילתוכ ןיב תגצומ תויהל רתוי םיהובג םייוכיס תלעב התייה 

.םינכרצ להקל תגצומו תיבמופל תכפהנ איה םא קר תמייק תונמא תדובע ,תיגולויצוסה 

םשל .םישנא ףלא םישימח ביבא־לת ןואיזומב ורקיב 1941 תנשבש ןייצל רשפא הז ןיינעב 

Kees van ןוגכ םירחא םינמא לשו James Ensor לש תונוש תופוקתמ הרשע־שמח ןהיניב 

 Dongen (101 'ע ,3 תרבוח ,ד"צרת ,ביבא־לת תייריע תועידי).

תנירוק םיבול :םיאבה םינמאה לש תוריצי ללכ הז ףסוא ,ט"צרת תנשל ןואיזומה ךירדמ יפ־לע 50 

 (1858-1925 ,Lovis Corinth), קנרטספ דינואל (1862-1945 ,Leonid Pasternak),

Vincent van Gogh,) ךוג ןו טנסניו ,(Wilhelm Lehmbruck, 1881-1919) קורבמל םלהליו 

James Ensor,) רוסנא סמיי'ג ,(Franz Lenbach, 1836-1904) ךבנל ץנרפ ,(1853-1890 

Theodore) וקיר'ג רודואית ,(Marc Chagall, 1887-1985) לאגאש קראמ ,(1860-1949 

 (1791-1824 ,Gericault) ןמרביל סקמו (1847-1935 ,Max Liebermann).

.88 'ע ,[1939] ט"צרת ,ביבא־לת תייריע לש הנשה רפס 51 
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םיעבש תואמ עבראכ םימי םתואב התנמ לארשי־ץראב תידוהיה הייסולכואה ,האוושה 

52.ביבא־לתב ובשי ףלא םישישו האמכ םהמ ,שפנ ףלא העבראו 

ןואיזומ לש ,תונמאה ןויגיהה תא קתעשל ודעונש םייתרבחה םינונגנמה ,ןכ םא 

לש תויללכ תוכורעת םג ךרע ןואיזומה .עובק ףסוא תבכרהל קר ומצמטצה אל ביבא־לת 

.תויתצובק תוכורעתו דיחי תוכורעת ,םינמאה תדוגא םע ףותישב תילארשיצרא תונמא 
הלעפ םישולשה תונש עצמאמ .תואצרהו תודדונ תוכורעת םג וללכ ולש הדובעה תוינכות 

.תונמא תיירפס וב 

תינכותמ הלוע תיטסלפה תונמאל ביבא־לת תייריע הקינעהש תובישחל ףסונ דה 

הלא תויונמאב ירוביצה ןיינעה ."ןויצ רעש" תינוריעה היירפסב תונמא ירפס לש תושיכרה 

53.ביבא־לת תייריע תועידי הייריעה לש ימשרה ןוחריב ףטושה חווידב םג אטבתמ 

תונמאה הדש לש ותיינבה ךילהתב ביבא־לת ןואיזומ לש ולקשמש תדמלמ האוושה 

רשפא םינמאה תדוגא ןיבל וניב הלועפה־ףותיש :םירחא םינוגראו םינואיזומל תיסחי לודג 

עוריאה התייה םינש ךשמבש ,לארשי־ץ־וא ינמא לש תיתנשה הכורעתה לש המויק תא 

.תונמאה יבבוחו םינמאה ברקב יזכרמה 

ןיב הלועפ־ףותישל תועצה ןהיניב ,תונוש תועצה ונפוה ףוגנזידלו ביבא־לת תייריעל 

ופוסב ושמומ אלש םגה ,הלא תומזי יגוס .יטרפ ןוהו הייריעה ,םיירטנולוו םיירוביצ םיפוג 

החנההמ עבונ הלא תונויערב ןיינעה .םייבמופל וכפהנש תונויער וליכה ,רבד לש 
.םימי םתואב תויוצרכ וספתנש תוישעה יפוא לע תדמלמ םתאלעה םצעש תיגולויצוסה 

וב הנומטו הריווא יאדווב רצוי אוה ךא ישממל דיימ ךפהנ וניא יפיצפס ןויערש ןכתיי 

שאר ינזואב לטסק ח"י יאנותיעה הלעה 1936 ראורבפב ,לשמל .דיתעב עיפשהל תלוכיה 

העיצה וז תינכות ."תונמאה לכיה"ב ןכושתש "תונמאל הימדקא" דוסייל תינכות ריעה 

ריבסה ריעה שאר לא ותיינפב .הימדקאה תינכות תא שממל הרטמב ןוה סייגל שרופמב 

,יתילכת־בר ןיינב ופסכמ תונבל ןוה לעב ענכשל שי :העקשהה תא ןממל ןתינ דציכ לטסק 

תוליעפ םשל תותיככ - רחאה וקלחו ,הרכשהל םידרשמלו תומלואל שמשי וקלחש 

וליאו ,םיפשנו תוכורעת ,םיטרצנוק ,תוגצהל שמשל ולכוי הנבמבש תומלואה .הימדקאה 

הריזחמ התייה וז הרכשה ,ויבושיח יפ־לע .ןהינימל תויתוברת תודוגאל ורכשוי םידרשמה 

תארוה תא תדסבסמ םג ןמזב־ובו ,עיקשמה ידיב םיחוור הריאשמו תיטרפה העקשהה תא 

הדוגא הדסונ הז ןויער ביבס 54.המצע הימדקאב תויטסלפה תויונמאהו המרדה ,הקיסומה 

לכיה"ו וז המזוי השמומ אל ,םיצמאמה לכ תורמל ."תונמא לכיה ןעמל הדוגא" םשב 

שממתה אל הלא תועיבת וחסונ ומשלש יזכרמה ןויערה ,ןכ םא .םלועמ םק אל "תונמאה 

50 'ע ,1941-1940 ,9-7 תרבוח ,ביבא־לת תייריע תועידי :םיאבה תורוקמה ןמ וחקלנ םיטרפה 52 

 Gertz, A. (1947). Statistical Handbook of Jewish Palestine 1947 (pp. 46- :(124)

 .48). Jerusalem

"ביבא־לת ןואיזומב סנבור לש הריצי" :המגודל ,ותלוכתבו ןואיזומב תועגונה תובתכ םסרפ ןוחריה 53 

םירמאמ םגו ,(64 'ע ,4 תרבוח ,1934) ביבא־לת ןואיזומ לש ןושארה ולהנמ ,ץרוש לרק ר"ד תאמ 

והשמ ?ביבא־לת לש הלולכשל תושעל המ" :ביבא־לת הארמ לע בתכש ןמטוג םוחנ ןוגכ ,םינמא תאמ 

.<15 'ע ,9 ןויליג ,1933»"ריעה לש תינוציחה התרוצ לע 

.[1913] 4 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא 54 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 30 

השורדה תיתרבחה הריוואה לש התורצוויהל םרת ןמויק םצעש חינהל ריבס ךא ,םלועמ 

.הווטנו ךלהש תויתונמאה תוישעה םקרמ לש ותושבגתהל 

דחאל התייה - תילארשיצראה תונגרובה לש התריז ־ ביבא־לת תייריע ,םוכיסל 

.ןאכ הנודינה הפוקתב תיטסלפה תונמאה הדשב תוילוח וננוכש םייזכרמה םימרוגה 

תיטרפה תומזיה 

ולחה ךליאו 1920 תנשמ ןכש ,תומזי לש םירקמ רופסניא וז הירוגיטקב לולכל רשפא 

ןאכ תסחייתמ "יטרפ" ראותה תלימ .תונמא יניינעב תונוש תועצה עיצהל םינוש םישיא 

רסוחב רתיה ןיב ןייפאתמ ינרדומה ןדיעב ןמאה יומיד .יתונמא קוש לש ותוחתפתהל 

קוש היה ןודינה ןדיעב ,ךכל דוגינב םלוא ,ירמוחו ילכלכ ןיינע תלוטנ הדמעב ,ירק ,ןיינע 

.תונמאה תדובע לש התצפהו הרוציי ךילהתב םייזכרמה הכימתה ינבממ דחאל תונמאה 

בצימ תוצובקו תודמעמ לש םתורצוויה ךילהתל ףפח יפוריאה תונמאה קוש לש ולודיג 

 (status) ולעפש םירחוס ביבס הרשע־עבשה האמב ןגראתהל לחה הז תונמא קוש .םישדח

ןיבל וששורתהש םינפסא ןיב ,רחא דצמו ,ויתוחוקל ןיבל ןמאה ןיב ,דחא דצמ - םיכוותמכ 

תונמאה קוש ךפהנ הגרדהב .ןנוה תא רובצל ולחה התע הזש תויתרבח תוצובק ןתוא 

.דואמ תפעוסמו תבכרומ תילכלכ תוליעפל 

תפוקתב תונמאה קושב ועריאש םירבדה יבגל אלמ םינותנ דסמ ןיא ,וננובאדל 

.םהיתוכורעתמ ונק וא םינמא לצא תודובע ונימזהש םיירוביצ םיפוג לע עודי .בושייה 

םא ,תודובע שוכרל םיירבעה םידבועה תורדתסה הלחה םירשעה תונש עצמאב דוע ,לשמל 

.הירבח יכרוצל ינללוכ הנעמ יבגל התסיפת ךותמ םאו םינמאל עויס לש תוינידממ קלחכ 

,הזירקו ידלפ ,יולה ,ידקומ ,יקצמיטס ןוגכ ,םכרד תישארב םינמאמ תודובע ונקנ ךכ 

ןאכ הנודינה הפוקתה ךרואל .וקנימ ,לשמל - הצרא םתיילעל ךומס - םירחא םינמאמו 

,ןמטוג ,יקסבוניבטיל ,ןבואר :םיעודי רבכ ויהש םיילארשיצרא םינמא לש תודובע םג ונקנ 

.(1986 ,אדוי־רב)והידבועו ןונבל ,גרבסקילג 

קוש חותיפב ןיינע רבכ הלגתה םירשעה תונשבש ךכ לע םיעיבצמ םינוש תורוקמ 

1919 רבמצדב .יטרפ ןומימב הרוקמש תישיא תומזיל המגוד וניה ןמרפ בקעי .יתונמא 

תונמא ףסואו םירפס לש לודג ןעטמ םמיעו ,ותחפשמו (1960-1881)ןמרפ הצרא ועיגה 

התוליעפב ברועמ ןמרפ היה הסדואב דוע .םאצומ־ריעב שכרנש (תוריצי םייתאממ רתוי) 

ךשמב תויתנש תוכורעת הכרעו 1907 תנשב םש המקוהש "תירבע םינמא תדוגא" לש 

הצרא ועיגה םע .גיצמ לכמ תוחפל תחא הנומת הכורעת לכב תונקל גהנ ןמרפ .רושע 

תחא .(1978 ,סלב) ביבא־לתב תיתונמאה היישעה םודיקל םתרנו ותוליעפב ןמרפ ךישמה 

ונגרא 1920 תנשב ."רמתה" םינמאה ביטרפואוקב הכימת התייה תונושארה ויתומזוימ 

לש יטרפה ופסואמ תונומת וגצוה הבש ,הילצרה היסנמיגב הכורעת "רמתה" תצובקו ןמרפ 

55,הזוח םתחנ םידדצה ןיב .ץש לש רפסמ תודובעו ביטרפואוקה ירבח לש תודובע ,םזיה 

לש םהיתודובע קר אלא ,הריכמל ללכ ועצוה אל ופסואמ ןמרפ גיצהש תונומתה םלוא 

,ופי ירעב" תדדונ הכורעתכ הכורעתה הננכות הזוחה יפל .םיילארשיצראה םינמאה 

,סלב)"(לופוניטנטסנוקו דיעס טרופ ,תוריב םירעב ילואו) הירדנסכלאו ריהק ,םילשורי 

."ןמרפ בקעי" קית ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,לארשיב תיטסלפה תונמאה רקחו דועיתל רפיצ תיב 55 
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הכורעתה" םשב הירלג וב חתפו ןנאש־הונ םלוא תא ןטרפ רכש 1921 תנשב .(1978 

עיצהל וריצבו ולש ףסואה תא םש גיצהל ןנכת אוה ."הניתשלפב תידימתה תיתונמאה 

הירלגה הרגסנ םיילכלכ םיישק לשב ךא 56,לארשי־ץרא ינמא לש תונמא תודובע הריכמל 

םיבר םיישק לש הנומת אופא תלבקתמ םיקיודמ םיילכלכ םינותנ אלל םג .1922 ףוסב 

איה השקה ילכלכה בצמל תרחא תודע .םירשעה תונש תליחתב יתונמא קוש םוזיל ןויסינב 

ריבסה ובו ,ץש םירוב 'פורפ לא ,1924 תנשב ,םירפמ ריעצה ןמטוג םוחנ בתכש בתכמ 

57.וז ריעב ותונמאמ סנרפתהל תורשפא רדעה ללגב םילשוריל רוזחלמ ענמנ אוה יכ ורומל 

.םיישקב ולקתנ תונמא קוש ררועל םיצמאמה ,ןכ םא 

תויזכרמה תוביסה תחא ,ביבא־לת ןואיזומ לש ןושארה ולהנמ ,ץרוש לרק ר"ד תעדל 

חתופמ ",תונמא קוש רדעה" התייה ילארשיצראה תונמאה הדש לש ותוחתפתה בוכיעל 

םע ביטייש המ יבגל ףוגנזיד לש ותסיפת םע דחא הנקב הלוע הז רבסה .(1941 ,ץרוש) 

ותוליעי תא ןיטקי יטסילטיפק־אל סיסב לע ידוהיה קשמה ןוגרא ,ותעדל :לארשי־ץרא 

עונמל ידכ ,רמולכ .(1991 ,ינורחא) תיברעה תרצותה תמועל תידוהיה תרצותה תא רקייו 

ועקבש תולוקל תינייפוא התייה ףוגנזיד לש וז העיבת .קוש תלכלכ השורד הז בצמ 
.תילארשיצראה תונגרובהמ םימי םתואב 

תונמא תודובע .תונמא תוריציב רחסב תוררועתה הלח םירשעה תונש עצמאב םלוא 

תכורעתב הריצי הנקש ,רמולפ דרול ןוילעה ביצנה ןוגכ ,םייטרפ םישנא ידי־לע ושכרנ 

רייצב ךמת דנלזירפ־ןו קודצ ,ןכ־ומכ .ם"נשת ,הנומלצ) 1926 תנשב "דוד לדגמ" 

58.193 5־ל 1925 ןיבש רושעב ויתוריצימ רכמו ףסאו ,יקסבוניבטיל 

דגא" תכורעת לע ,1930 ראוניב ,םויה ראוד ןותיעב ירסיק ירוא םסרפש תרוקיבב 

גרבסקילג לש תחא ,ןמטוג לש תונומת יתש ורכמנ הכורעתבש חוודמ אוה 59,"י"א ינמא 

,ותנעטל .תוילארשיצרא תוריל םיעבראל רשע ןיב וענש םיריחמב ,ןמוינ לש תחאו 

ןיב ,ידמ הובג היה ןריחמש םושמ ןבואר לש תונומת ורכמנ אל הכורעת התוא תרגסמב 

לש תישדוח תרוכשמש ןובשחב איבהל שי .תוילארשיצרא תוריל תואמ עבראל םייתאמ 

,ידעלג) תוילארשיצרא תוריל רשעל הנומש ןיב התייה םימי םתואב תינוניב הגרדב דיקפ 

תוריל תואמ עבש לש יוושב תוריצי הפוקת התואב רכמ ןבוארש רפסמ ירסיק .< 1995 

עבראו םירשע דועו ,סירפב תונמאה ןוירטסינימלו םייטרפ םישנאל תוילארשיצרא 

באז ,הירא־רוג ריאמ ,דוד־ןב לאומש :ונמנ הכורעתב םיגצוימ תויהל םירומא ויהש לאלצב ינמא ןיב 56 

הדיאו ףסוי ,לקנרפ קחצי ,<ידלפ) ןמדלפ לארשי :ויה ופי ינמא .ומצע ץש םירובו רוש ש"א ,ןבר 

,לארשיב תיטסלפה תונמאה רקחו דועיתל רפיצ תיב) ריגת הנויצו *יקסבוניטנטסנוק זא) טנטסנוק 

.("ןמרפ בקעי" קית ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

•L42/36 קית ,יזכרמה ינויצה ןויכראה 57 

רוביצ־שיא היה אוה .1919 תנשב הצרא הלעו 1886 תנשב דנלוהב דלונ דנלזירפ־ןו <דירפגיז> קודצ 58 

.(1993 ,תרפע) תונמא ןבדנו 

,ביבא־לת ,38 יבנלאב הכורעת וכרע הצובקה ירבח .1929 ףוסב הנגראתה "י"א ינמא דגא" תצובק 59 

,ןיבול ,יקצירז ,גרבסקילג ,ןמטוג ,לאיולא :לש םילספ העבראו תונומת םיעברא וגצוה הבש 

.ןייפו ןמוינ ,בולרוא ,ריגת ,ימש ,ןבואר ,בוקינלמ ,יקסבוניבטיל 
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- קרוי־וינב תינרדומ תונמאל ןואיזומל ןהיניבמ עברא - תירבה־תוצראב ויתונומתמ 

60.רלוד ףלא השישו םירשע לש ללוכ ריחמב 

,ןכל םדוק גצוהש יפכ ,האוושה םשל לדומכ יפוריאה קושה תוחתפתה תא גיצנ םא 

תונשב קר לארשי־ץראב שבגתהל לחה יטסילטיפק ןונגסב תונמאה קושש ןועטל לכונ 

תונש תליחתמ .ןהה םינשב וחתפנש תונושה תוירלגה תושמשמ ךכל יוטיב .םישולשה 

,ביבא־לת) "ללה םינמאנ הפק" ןוגכ ,םייטרפ הגוצת תומוקמ חתפתהל ולחה םישולשה 

(1936)"ץכ" ,(1934)"תיכשמ" - ביבא־לתב :ןהיניב ,תונמאל תויטרפ תוירלגו ,(1936 

"רלגנ" ־ הפיחב :(1938) ךטילופומסוק" הירלגל רתוי רחואמ הכפהנש ,(1937)"ךב"ו 

.(1935) "השדחה הירלגה"ו (1933) "יקצמיטס" ,(1932) ךוויד" - םילשוריבו :(1935) 

םיידמעמה םייונישל הרושק אלא ,תירקמ הניא תונמאה קוש לש תיסחיה תוררועתהה 

.ליבקמב ושחרתהש 

בצקב תודונת היה בושייה תפוקתב רתויב טלובה ילכלכה ןייפאמהש םינעוטה שי 

ודיצמ הזו ,ןוה אובייב יולת היה הז לודיג ןכש ,ןוההו הדובעה ,רוצייה ימרוג לש לודיגה 

םינש ויה .טדנמה תלשממ לש העקשהה יפואב םגו הבכרהבו הריגהה ילגב םג יולת היה 

1920) םירשעה תונש תליחתב ןוגכ ,דואמ ךומנ ןוהה ילעב לש ביכרמה היה ןהבש 

(1926-1924) תיעיברה היילעב ןוגכ ,תיסחי הובג הז ביכרמ היה ןהבש םינש ויהו ,<1922 

ןכש ,תובושח תוכלשה ויה ןוהה אובייל ,יללכ ןפואב .(1938-1932) תישימחה היילעבו 

םייחה תמרב היילעל וליבוהש תיתשתה תבחרהו תועקשהב לודיג ,רתיה ןיב ,רשפאש אוה 

 .(Metzer, 1998)

ןוה סיסב לע יתצובק לודיב רצונו ,דדחתהו ךלה תידוהיה הרבחה לש דובירה ךילהת 

לודג יטרפ ןוה האיבה קר אל (1926-1924) תיעיברה היילעה .(1995 ,ידעלג)ילכלכ 

לש ןתוינוגבר .תיבושייה הרבחב "תויחרזא"ה תוצובקה תא הקזיח םג אלא ,תיסחי 

תישימחה היילעה לש התעגה םע הקימעה תיבושייה הרבחב תונושה תויתרבחה תוצובקה 

ףלא השימחו םיעבש האממ זא הלדג לארשי־ץראב תידוהיה הייסולכואה .(1938-1933) 

.היינשה םלועה־תמחלמ ברע ףלא העבראו םיעבש תואמ עבראל (1931 דקפמב) 

רכה ילבל תוניחב המכמו ,הבר הדימב בושייה לש ותומד התנתשה הלא םינש ךשמב 

ימוקמה רצותהו ,תידוהיה הייסולכואה ללכמ 830/־־ל העיגה תינוריעה הייסולכואה .טעמכ 

ויה 1935-1933 םינשה ,וזמ הרתי .<1995 ,ידעלג ;1991 ,ינורחא)יצחו םיינש יפ חמצ 

ימרוגב תנזואמו הלודג תפסותמ הרקיעב העבנש ,םידקת תרסח תילכלכ תואג תונש 

59.30/0־מ הדמתהב הלע יטרפה ןוהה לש וקלח .(Metzer, 1998) עדיו ןוה ,הדובע :רוציי 

.(1995 ,ידעלג) 1937 תנשב 840/0־ל האמה תליחתב לארשי־ץראב ידוהיה ןוהה לכ ךסמ 

תורדתסהה תונרק לש ןהיתוסנכהב הפירח הדירי המשרנ םירשעה תונש ףוסמ ,דבב דב 

.<ס"שת ,סורג) תחפו ינויצה ביצקתה לש וחוכ ךלה ןכלו ,תומורתמ תינויצה 

היינשה םלועה־תמחלמ ךא ,רבשמל בושייה תלכלכ העלקנ םישולשה תונש יהלשב 

:םיירקיע םימרוג השולשמ רקיעב העבנ המחלמה ןמזב תואגה .התוששואתהל הליבוה 

םיתורישלו םירצומל ןוכיתה חרזמב תירבה־תולעבו הינטירב תואבצ לש לדגה שוקיבה 

ימוקמה רוצייהו לארשי־ץראמ אוציי־תורוחסל ינוכית־חרזמה קושה תחיתפ ,םיימוקמ 

רתויב הלודגה תילכלכה הרומתה .(Metzer, 1998 ;ס"שת ,סורג) אוביי־יפילחת לש לדגה 

.4.1.30 ,םויה ראוד ,"לוחכמה ישנא לצא" 60 
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33 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב''סשת 

ךשמב ומקוה םישדח היישעת ילעפמ תואמ שמח :תיתשתהו היישעתה םוחתב התייה 

,םיבר םיפנע הפיקה תיתיישעתה תוחתפתהה .התביבסו ביבא־לתב םהמ 60"/» ,המחלמה 

תיישעתב הלכו ,ןוזמבו ליטסקטב ךשמה ,(ברק־יסוטמ יכרוצל) םימולהיה ףנעב לחה 

קספ המחלמה ימיב ךא ,ץוח תורוקממ היישעתב תועקשהה לכ ועיגה זא דע .תוכתמה 

םמצע םילעפמה ורבצש םיחוורה רוצייה תבחרהב ועקשוה ומוקמבו יטרפה ןוהה אוביי 

.(1995 ,ידעלג) םתוליעפמ 

.ילכלכה טביהל קר הרושק הניא םישדח םייתרבח םידבר לש םתושבגתה םלוא 

םאתמ םייקתה דימת אלש תפשוח דחי תונמאה הדש לעו תודמעמה הדש לע תוננובתה 

ותמקה ךילהת ,המגודל .תואג תונש ןיבל תונמאה הדשב תוילוח לש ןתורצוויה ןיב קיודמ 

תוירלגהמ קלח םגו ,1932-1930 לפשה תונשב אקווד שחרתה ביבא־לת ןואיזומ לש 

שי ןכל .רבשמ תפוקת ,רומאכ ,התייהש ,םישולשה תונש לש היינשה תיצחמב וחתפנ 
.םיפסונ םימרוג שפחל 

תונווכמכ ונייפאתה תיעיברה היילעה ישנא ,תישילשהו היינשה תוילעה ישנא ומכ אל 

ילכלכה םדמעמ תא רפשלו ססבל לוכמ רתוי וצר םה .תיטסילאודיווידניאו תיגשיה 

תוינגורטהה תא קימעה ,"תישימחה היילעה" ,םהירחא עיגהש הריגהה לג .(1991 ,ינורהא) 

היילעב םיאבה ללכמ 250/0 קר וויה הפוריא זכרמ תונידמ ראשו הינמרג ילוע .תיתרבחה 

םינשה ךשמב ,ןכ־יפ־לע־ףא .ןילופמ רקיעבו הפוריא חרזממ ויה םילועה בורו ,תישימחה 

לודגה ינושהמ האצותכ רצונ הז העטומ יומידש םירבוסה שי .הינמרג ילוע םע הז לג ההוז 

,הינמרג) הפוריא זכרמ ילוע .הינפל ועיגהש תויפוריא־חרזמה תוצובקה ןיבל וז הצובק ןיב 

םירגהמ ואיבהש וז לע הברהב התלעש יטרפ ןוה לש תומכ םמיע ואיבה <היכ'צו הירטסוא 

תואקנבה ,םיסנניפה ,ןוגראה ימוחתב ההובג המרב עדי ילעב ויה םהיניבמ םיבר ;םירחא 

ןיד־יכרוע ,םיאפור ןוגכ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב לש הובג זוחא םהיניב טלב ;חוטיבהו 

דבכנ קלח ולטנ םה ;תירבעה הטיסרבינואבו ןוינכטב ובלתשהש םינעדמ ןכו ,םיסדנהמו 

,תורחא םילימב .תילארשיצראה תינומרהליפה תרומזתה ןוגכ ,תוברת תודסומ תמקהב 

וא ,תיטסלפה תונמאה הדשב ןכרצל ךפהיל בר לאיצנטופ לעב היה הז לגב עיגהש רגהמה 

.וכותב הדמע לעבל ,ןיפולחל 

לש האלנ־יתלבהו יבקעה הקבאמב ילעופה רזגמה לש הירוטסיהה תא תוארל רשפא 

םירחא םירזגממ ואבש ,תוחפ־אל תויבקעה ,רגיתה־תואירק לע רבגתהל התסינש הצובק 

הנחמל םיבר תולוק וקינעה הריעזה תונגרובהו תינוניבה תונגרובה ןכש .הרבחב 

לש תויטננימודה תגשה ךילהת לע םג המייא תיעיברה היילעה ,ןכ לע רתי .יטסינויזיוורה 

היילע .םירחבנ תודסומ ויה בושייה לש םייטילופה תודסומה ירהש ,םידבועה ינוגרא 

שגפמה ."יחרזאה" רזגמה רבעל ףכה תא תוטהל הלוכי התייה שממ לש םינגרוב לש 

לש תידמעמה התעדות תא תמיוסמ הדימב בציע תניוע תינויצ הגהנה םע י"א־הניתשלפב 

.(ט"נשת ,תרופ־ןב> תיעיברה היילעה תונגרוב 

םיכילהתה לומ לא התוא הדימעמו ןוידל הרבחה תא הריזחמה תיגולויצוס הביטקפסרפ 

דועב .רקחמב ראתל גוהנש תויטננימודה יגוס לכב םיעיקב תולגל אופא היושע םייטילופה 

ובצועו תויטסיביטקלוק ויה "הדובעה תודחא" ידסיימ לש תיטילופה םתוברתו הקירוטרהש 

לש ברה םלקשמ טלב תיבושייה הרבחב ,(1975 ,אריפש) תיסורה תויתנידמה לש התומדב 

הלש היצזירטלורפ־הדה יכילהת לשו ,הזמ ןהלש יטרפה ןוההו תוילעופ־אלה תוצובקה 

םילעופה תעונת ,דחא דצמ :םיכילהת ינש תיבושייה הרבחב וליחתה הלא םינשב .הזמ 
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תריבצב ,תודסומ יוניבב ,תורדתסהה ירבח לש םרפסמב רכינ לודיג לח - המצעתה 

לש המגמ החתפתה ,רחא דצמ ;תימואלה הלהנהב חתפמ־תודמע שוביכבו םיילכלכ םיסכנ 

ומכ .רתויו העברא יפ םינש הנומש ךות לדג תודיקפב םידבועה רפסמ .היצזירטלורפ־הד 

(1994 ,קסיל) קסיל .הטנרמ םיסנרפתמה רפסמו םיסנניפב םיקסועה רפסמ םג ולדג ןכ 

:םיקיתווה ינב ורחבש ןוכיתה רפסה־תיב גוסב היצזירטלורפ־הדה תמגמל קוזיח אצומ 

.םוקמ ספא דע םיאלמ רחסמל רפסה־יתבו תויסנמיגה ויה םיעבראהו םישולשה תונשב 

יובירב ןייפאתהש ,תובשומב ךוניחה יפוא לע 1932 תנשב תורמ ןנולתה יקסנלימס השמ 

ולקשמ ,וזמ הרתי .(377-345 'ע ,םש) דחא יעוצקמ רפס־תיב אל ףא תמועל תויסנמיג 

ןפואב המוד היהש לקשמ ,תיבושייה הרבחה תלכלכמ 600/0-50"/» היה םיתורישה ףנע לש 

.(1995 ,ידעלג) הפוקת התואב םייפוריא־ברעמה םיקשמבש הזל עיתפמ 

שביג ילעופה רזגמהש יפ־לע־ףאש ךכ לע תועיבצמ ליעל וראותש תועפותה 

הרבחה ,בושייה תלכלכ לע וז תויטננימוד לש התעפשה ףא־לעו ,תיטילופ תויטננימוד 

לש וירבד תא איבהל רשפא הז רשקהב .תינגרוב־תיטסילטיפק הרבחכ החתפתה תיבושייה 

:ףוגנזיד ריאמ 

,יתרבחה קדצל ופיטהש םיאיבנה לש םהינב ינבמ םנמא אוה לארשי םע 

,תאזה תעל םלוא ...תינרדומה היטרקומד־לאיצוסה ידסיימ םג ואצי ונממ 

קנויו סנרפתמה ,ינוריע ,הז אוה ינגרוב םע יכ תודוהל ונא םיכירצ ידה 
תושירד ...לא הזה םעה תא וכשמת םאה ...ינשוכרה רדסהמ לכה 

<1991 ,ינורחא)?תוינוציק תוילאיצוס 

תא הענמ אל איה ךא ,םייתרבחה םירעפהמ קלח הנתימ תילעופה הטילשהש ןכתיי 

העדות תולעב תוצובקו תודמעמ לש הרבחב םתושבגתה :ףוגנזיד יפ־לע "הרושבה" 
.תנחבומ 

םוכיס 

תוינמז־ובה לש התורצוויה תא םירשפאמ םייתרבח םיאנת וליא הארה יחכונה רמאמה 

רשקהב ,הז הרקמבו ,המוא יוניב ךילהת לש ומוציעב (social simultaneity) תיתרבחה 

דקמתמ יגולויצוסה ןיינעה .תיתונמא הימונוטואל העיבת חתפמה תיטסלפ תונמא הדש לש 

תפוקת לש הרקמב .הזכ גוסמ תוינמז־וב לש תודלוויהל חתפ םיחתופה םיינבמה םימרוגב 

ומייקתה ובש יתרבח בחרמ ורציש תויתרבח תוביסנ לש ףוריצו תובלטצהב רבודמ בושייה 

ןיבל תיליע תונמא לש הדש תונבהל תיטסלפ תונמא ינכוס לש םתפיאש ןיב תויגולומוה 
תדמלמ םיכילהתה תניחב .תשבגתמה תידוהיה תונגרובה לש תיתוברתה תונווכמה 

םירשקהה דחאל התייה תילארשיצראה תונגרובה תחימצ ,המואה תיינב ךילהת תורמלש 

שוביג תא םג אלא ,תיליעה תונמאה הדש לש ותוחתפתה תא קר אל ורשפאש םייזכרמה 
.וכותב תויטסינרדומה תויתונמאה תויטנה 

םייקה רקחמה עקר לע ןיבהל שי תיתרבחה תויגמז־ובה לש התורצוויה תובישח תא 

וינווג לע ,רקחמה .וב םילאוטקלטניאה לש םדיקפתבו המואה תיינב ךילהתב קסועש 

דיקפת ,טרפב םייטסלפ םינמאלו ,ללכב םילאוטקלטניא לש תוצובקל סחיימ ,םינושה 
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המוא יוניב לש םיאנתב ,תודסוממה תויתבשחמה תוינבתה יפ־לע .הז ךילהתב יזכרמ 

תויתרבח־תויתוברת תוקיטקרפ :ףקיה־בחרו ףתושמ ,ידבלב ללוחמ םרוגב םשומ שגדה 

לארשיב יטילופה־יגולויצוסה רקחמה םג .תניימודמה תימואלה הליהקה תא תונכמה 

תויטננימודה הלא ויהי ,תודיחא ורציש םימרוגה תא טילבמ תיבושייה הרבחב קסועה 

רוציל הייטנה לש הדלותכ .ילארשיה-יברעה ךוסכסה וא ילעופה רזגמה לש תיטילופה 

תויתרבח תועפות ,הדיחיו תחא האצות בינמ ידבלב דחא םרוג הבש תיתרבח הינתה 

תונמאה הדשו ,הזמ התוברתו תילארשיצראה תונגרובה :ןהיניב ,תויוסח ורתונ תומיוסמ 

תבלטצמ תיגולויצוסה המגידרפה וז הדוקנב .הזמ תיתונמא הימונוטואל תועיבת ץמיאש 

תא ירוירפ־א ץמיא הז רקחמ םוחת ןכש ,תילארשיה תונמאה לש היפרגוירוטסיהה םע 

םילימב ."םיילקול" םינייפאמ תאשונ תונמאה תדובע המוא תיינב לש הפוקתבש החנהה 

,עמתשמ הלא תוסיפת יתשמ ."תסיוגמ תונמא" רציימ תונמאה הדש וזכ הפוקתב ,תורחא 

תונמאה היפלש הייאר ,ןיפולחל וא ,יטילופה הדשל היצקודר לש ךילהת ,רבד לש ופוסב 

ןפואב .תויטילופ תורטמ ילנויצר ןפואב תפקשמ המוא יוניב לש הפוקתב תרצונש 

תפוקתב :תונויצה לש לעה־רפיס תא תומאות הלא תוירקחמ תושיג ,רמול שי ,עיתפמ־אל 
.תידוהיה תוימואלה תמשגה - תחא הרטמל הרבחה לכ המתרנ בושייה 

הבש הריז הניה הרבחש החינמ הז רמאמב תגצומה תירקחמה הביטקפסרפה ,ןתמועל 

היצקודר םהל תושעל רשפא־יאו ,תיסחי םיימונוטוא םיאנתב םימייקתמ םייתרבח םימוחת 

ךכ םושמו ,ולשמ ןויגיה הדש לכל ,תורחא םילימב .ינללוכו דיחי יתרבח ןורקיע םושל 

.תודשה ןיב רשק לש םיוסמ גוס ירוירפ־א חינהל רשפא־יא 

תינרדומ תינגרוב הרבח :תמכסומ הנחבאה ,םירקוחה ןיב תועדה־יקוליח ףא־לע 

הרפס לש ןבומב םא ,הרבחב םינוש תוליעפ ימוחת ןיב תרבוגו תכלוה הדרפה השוריפ 

לש "התוינויח" ,ןכא .םינוש םייתרבח תודש לש ןבומב םאו ,תיטרפ הרפס תמועל תירוביצ 

שפוח"ל ןמאה לש "הילאמ תנבומה ותוכז" םע דחי ,"תילמרונ" הרבחב תיליעה תונמאה 

תונווכמה ןמ דרפנ־יתלב קלח ויה ,םיידוחיי םידלומ םירושיכב ספתנש המ לשב "הלועפ 

לש םמודיק תא הללכ וז תונווכמ .תיבושייה הרבחב תינגרובה תוגיהנמה ברקב תיתרבחה 

לחה ,ירשפא־יתלב תונמאה תדובע לש הרוציי ךילהת היה םהידעלבש הכימתה ינבמ 

.תע־יבתכב הלכו תונמאל תוירלגב ךשמה ,ביבא־לת ןואיזומב 

לש םייזכרמה ויאשנ לש םתיישע דוסיב הדמעש הלועפה תצירטמש ןועטל ןתינ 

תופסונ תויציזופסיד םג הללכ איה ךא ,תימואל תונווכמ הללכ יתוברתה ךילהתה 
תא וצמיא דחאכ םייטסלפה םינמאהו תונגרובה .תיפוריאה תוינרדומב תועובט ויהש 

התוחתפתהב םיללחכ םהיניעב ספתנש המ תא "אלמל" ידכ תוינרדומה תויציזופסיד 

הרבחה לש לדומה סיסב לע תידוהיה הרבחה "לומרנ" לש ,וז הביטקפסרפ .המואה לש 

תפתושמ תונווכמ .תיליעה תונמאה לש המויק תא רתיה ןיב הבייח ,תינרדומה תיפוריאה 

הלכו ,ןואגכ ןמאה סותימב הנומאב לחה ־ תינרדומה הלועפה תצירטממ קלח התייהש ,וז 

תוננובתהל טקייבואכ ןכלו םיבגשנ תושגר לש יוטיבכ תיטסלפה תונמאה תסיפתב 

םירחאה הינכוסל ןהו ןמאל ןה תיתרבח היצמיטיגל תיבושייה הרבחב הקינעה - הצרעהלו 

.תונמאה לש 

ילארשיצראה תונמאה הדש לש ותחימצ ןיב רשקה תודוא־־לע ,ןאכ תאבומה הנעטה 

ךילהת תיתונמאה היישעב תואורה תויגולויצוס תושיג לע תססבתמ ,ינגרובה דמעמה ןיבל 

ןמאב קר רבודמ ןיא ,רמולכ ,םיבר םימרוג םיברועמ הז ךילהתב ,הז םע .ידוחיי רוציי 
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תונמאה תדובעל תורשפאמ דחי ןלוכש תויתרבח תודמע לש גראמב אלא ,ותדובעבו 

.יזכרמ היה הז ךילהתב תילארשיצראה תונגרובה לש הקלח .תיתרבח הרכהב תוכזל 

.תיתרבחה הבישחה תא תוקיסעמה דוסי־תויגוסב עגונ הז ךילהת ריבסהל ןויסינה 

םיסחיה ביטלו הדילומ איהש תועפותל ,תינרדומה הרבחה הנבמל הרושק ןהמ תחא 

־דח תויתביס שופיח לע תתשומ תויהל לוכי וניא וז היגוס חונעפ .ןהיניב םימקרנה 

םלשכ הרבחה תסיפת ןוגכ ,תועפותה לש תינוויכ־דח תוחתפתה רואית לע וא תיכרע־דח 

ותוא םיצוחה םיטקילפנוק ,תפתושמ תוברת ,תויצקנופ ידי־לע םיללכומ םינושה ויקלחש 

רעפ הלגתמ תונויצה לש לעה־רפיסל דעבמ ןכש .ולוכ תא תקבוחה תוכמס וא ברעו יתש 

םניא היביכרמש הרבח תרייטצמו ,יתרבחה־יתוברתה םוחתה ןיבל יטילופה םוחתה ןיב 

םינוש הלועפ תונויגה יפ־לע ,תיסחי דרפנ ןפואב םימייקתמ םה ,רמולכ ,חרכהב םיפפוח 

לש םייזכרמה םינייפאמה דחא הלגתמ בושייה תפוקתב ,תורחא םילימב .הזמ הז 

תוחוכה ןיב ,הז הרקמב ,תשרפנ וז תוינמז־וב .תיתרבחה תויגמז־ובה - תוינרדומה 

וליבוהש תוחוכה ןיבל ,המואה תיינב ךילהת ־ תיתרבח תודיחאל םיפחודה 
החנה תדמוע וז הנעט דוסיב .תיתונמא הימונוטואל העיבתה - הרבחב היצאיצנרפידל 

;תימונוטוא תונווכמ לעב יתונמא םזינרדומ ןיבל תוימואל ןיב תינבמ הריתס ןיא היפלש 

.הרבח התוא לש םיביכרמ םיווהמ דחי־םג םהינש ,אברדא 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב תיטילופה הלכלכה .(1991)(ךרוע)'י ,ינורחא 

1920 לארשי־ץראב ינרדומה דויצה תישארו ןמלרפ בקעי ףסוא" .(1978) 'ג ,םלב 

.202-177 ,7 ,הרדתק ."1922 
בושייה תודלות ,(תכרוע) טיבש 'ז ךותב ."םילספהו םירייצה תדוגא" .<ט"נשת> 'ג ,סלב 

קלח) תירבע תוברת לש התיינב ,הנושארה היילעה זאמ לאדשי־ץדאב ידוהיה 

.קילאיב דסומ :םילשורי .(434-415 'ע ,ןושאר 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .<ט"נשת> 'א ,תרופ־ןב 
.תולוכשא תיירפס ,סנגאמ :םילשורי 

םידבועה לש תיללכה תורדתסהה :ביבא־לת .תורדתסהב תונמא .(1986) 'ע ,אדוי־רב 

.לארשי־ץראב 

.ךוניחה דרשמ :ביבא־לת .טדנמה תפוקתב בושייה תלכלכ .(1995)'ד ,ידעלג 

."ץראה" סופד :ביבא־לת .ונצראב תונמאה .(1942)'ח ,וזמג 

לש תילכלכה הירוטסיהב םינויע :הדבל חודה לע אל .<ס"שת> (ךרוע) 'נ ,סורג 

.סנגאמ :םילשורי .השדחה תעב לארשי־ץרא 

."םיילכלכ םיטביה :היינשה םלועה תמחלמב לארשי־ץרא" .<ס"שת) 'י ,רצמו 'נ ,סורג 

לש תילכלכה הירוטסיהב םינויע :הדבל חורה לע אל ,(ךרוע) סורג 'נ :ךותב 

.סנגאמ :םילשורי .השדחה תעב לארשי־ץרא 

:ביבא־לת .םירשעה תונשב םייחרזאה םיגוחה :לאמשו ןימי ןיב .(1990) 'י ,ירורד 
.םייאטיסרבינוא םילעפמ - ביבא־לת תטיסרבינוא 

תירבעה תורפסה תבשחמב תיטסלפה תונמאה לש הדמעמו תורומת" .<ד"נשת> 'א ,ןמצלוה 
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.595-555 ,<ד>גס ,ץיברת ."<ג"פרת-ב"כרת> 

תאצוה :ביבא־לת .היתודלותל םיקרפ ישאר - ה"כ תב המיבה .(1946) 'ג ,ךונח 
."םובלא" 

,הנטקה ביבא־לתב תונמאו תורפס - תונושארה םינשה םירשע .<ם"שת> ב"א ,הפי 

.ביבא־לת ןרקו דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .1929-1909 

345 ,4 ,לארשי תמוקתב םינויע ."םינפ תוינידמו הרבח ,הלכלכ" .(1994) 'מ ,קסיל 
 377.

ןואיזומ :הילצרה .הכורעתל גולטק .(1990) 1939-1906 ילארשיצראה לוסיפה תורוקמ 
.הילצרה 

תאצוה :םילשורי .תובא־יקרפ :תילארשיצראה תונמאה - ץראה לע .(1993)'ג ,תרפע 

.ןלוג ןורי 

.רתכו דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ץש םירוב .(1985)'י ,הנומלצ 

תיטסלפה תונמאה לש הירלקפסאכ דוד לדגמב תוכורעתה" .<ב"נשת> 'י ,הנומלצ 
תוברתה תמחלמ - דוד לדגמ ימי ."טאדנמה ימי תישארב תילארשיצראה 

.לארשי ןואיזומ :םילשורי .(15-7 'ע)לארשי תונמאב הנושארה 

.הנבי תאצוה :ביבא־לת .לארשי־ץראב םינמאהו תונמאה .(1946)'ר ,רגנילק 

ץוביקה :ביבא־לת .1930-1910 לארשי ץראב םייתורפסה םייחה .<ג"משת> 'ז ,טיבש 
.דחואמה 

:הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץראב ידוהיה בושייה תודלות .<ט"נשת> 'ז ,טיבש 

.קילאיב דסומ :םילשורי .(ןושאר קלח) תירבע תוברת לש התיינב 

.סמ ןבואר :םילשורי .לארשי־ץראב השדחה תידוהיה תונמאה .(1941)'ק ,ץרוש 
.דבוע םע :ביבא־לת .תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
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:הריחב ץראל טלקמ ץראמ 
לארשיל הריגהה יסופדב םייוניש 

ףהכ ןוני 

,1948 יאמב 1.שפנ 56,000־כ לארשי־ץ־ואב תידוהיה הייסולכואה התנמ 1919 ףוסב 

בור .650,000־כל עיגהו רשע־סינש יפ םידוהיה רפסמ לדג ,לארשי־תנידמ תמקה םע 

בושייה תוחתפתהב רתויב בושחה םרוגה ־ הריגהמ עבג וז הפוקתב ןיסולכואה לודיג 

־הניטסלפב תינויצה תובשייתהה לש הירוטסיהה ,ןכא .יטירבה טדנמה תפוקתב ידוהיה 

תלבוקמה היצזידוירפה .תוידוהיה תוריגהה לש הירוטסיהה הבר הדימב איה י"א 

השימחל תידוהיה 2"היילע"ה תא תקלחמ בושייה תפוקת לש תינויצה היפרגוירוטסיהב 

־אל ןפואב ועיגהש ימל ("ב היילע") ףסונ לגו ,1938 דעו 1882־מ ,בטיה םינחבומ םילג 
.1948-1939 םינשב ילגל 

תידוהיה הייסולכואה לודיגל יזכרמ רוקמ תויהל הריגהה הכישמה הנידמה תפוקתב 

 (1998 ,Deila Pergola). 2.8־כ דוע ועיגה 2000־ו 1948 ןיבש םינשה םייתשו םישימחב

לארשי יבשותמ 400/"־ל בורק ,2000 ףוסב ,ךכמ האצותכ .לארשיל םירגהמ ןוילימ 

ינב וא םירגהמ םניה 70"/0־מ רתויו ,<ץראל־ץוח ידילי ,רמולכ) םירגהמ םניה םיידוהיה 

םג ומכ ־ לארשי לש תיפרגומדה הירוטסיההש ןכ םא רורב .(ינש רוד :ןלהל) םירגהמ 

:ל"אוד .ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחהו היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

 yinonc@post.tau.ac.il. ינר ,דלפרבה קחצי ,סירפיהד דוד ,יקסניזדורג ףסויל תודוהל ינוצרב

היגולויצוס לש םיימינונאה םיארוקה ינשלו ,הדנוק ןועדג ,יול ינד ,בלכ הרדנסכלא ,רומלט 

.רקחמ־תרזועכ תניוצמה התדובע לע לטסירק ילטלו ,םהיתורעה לע תילארשי 

םידוהיה רפסמ לדג 1900 תנשל ,לארשי־ץראל תינויצה הריגהה תליחת םע ,1882 תנש ןיב 

הריגה ןזאמ .הנושארה םלועה־תמחלמ ברע 80,000־כ דע עיגה רפסמה .שפנ 50,000־כל 25,000־כמ 

.(Bachi, 1974) 1919 לש תיסחי ךומנה ןדמואל יזכרמה םרוגה וניה המחלמה תונשב ילילש 

וא לארשיל םיאבה הלא ללוכ ,("הדנקב םירגהמה") םידוהי־אלל "םירגהמ" חנומה רומש תירבעב 

אצומה ץרא וא דעיה ץרא הניא לארשיש דבלבו םידוהיל ןכו ,("הדובע־ירגהמ") התוא םיבזוע 

קוח ףקותמ לארשיל םיסנכנה םהיבורקו םידוהי .("תירבה־תוצראל הפוריאמ תידוהיה הריגהה") 

לע ועיבצה םיבר ."םידרוי" םינוכמ התוא םיבזועה הלאו ,"םילוע" תירבעב םינוכמ תובשה 

תועמשמ קינעהל תורומאה ,הלא םיחנומ לש תוילילשהו תויבויחה תויגולואידיאה תויצטונוקה 

רוקמ תא וריבסה םירחא .(2001 ,טיבשו רעי) םייסיסב םייפרגומד םיעוריאל השודק לש תילמס 

אלא ,תירמוח התייה אל לארשיל םידוהי לש םאובל הביסהש ךכב "םילוע" ידוחייה גשומה 

םיחנומב ךרוצה תדימבו ,"הריגה" ילרטינה חנומב שמתשא הז רמאמב .(1995 ,קסיל) תיגולואידיא 

.םייגולואידיא םירגהמו םיטילפ ןיבל םיילכלכ םירגהמ ןיב םיניחבמה הריגהה תורפסב םילבוקמה 

ושרתשה הלא רשאכ דחוימב ,םירגהמלו הריגהל תופדרנ םילימכ שומיש השעיי "םילוע"בו "היילע"ב 

היילעה" וא םישימחה תונש תישאר לש "תינומהה היילעה" ןוגכ ,םימיוסמ תוערואמ ןויצל הפשב 

.תיחכונה "תיסורה 
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הבר הדימב הבצוע - הלש תילכלכהו תיתוברתה ,תיטילופה ,תיתרבחה הירוטסיהה 

.הריגה יסופד ידי־לע 

,הנורחאה האמה תיצחמב לארשיל הריגהה יסופד לש הריקס וגיצי םיאבה םידומעה 

תא קר אל התנישש המחלמ - 1967 תמחלמ ןמל ועיגהש םירגהמב שגד תמיש ךות 

םיקלח ינש ללוכ רמאמה .לארשיל הריגהה יסופד תא םג אלא ,תילארשיה הקיטילופה 

לע םתעפשה תאו 1948 תנש ןמל לארשיל הריגהה יסופד תא ןחוב ןושארה :םייזכרמ 

־תנידמב הייסולכואה לש (םיברע-םידוהי)ימואלהו (םיחרזמ-םיזנכשא)ינתאה בכרהה 

לש חווטה־תוכורא תועפשהה םג ומכ ,םינורחאה םירושעה לש הריגהה יסופד .לארשי 

הייסולכואה לש ימואלהו ינתאה גוויסה תא וכפה ,םישישהו םישימחה תונש לש תוריגהה 

וא הדיל ץרא לע ידעלב ןפואב ךמתסמה ,םייקה ימשרה גוויסה .תבכרומ המישמל לארשיב 

.וז המישמ םע דדומתהל לוכי וניא ,(םיברע יבגל) תד לעו (םידוהי יבגל) באה תדיל ץרא 

תשמחב לארשיל ועיגהש םירגהמה לש םירושיכה תומרב דקמתמ רמאמה לש ינשה קלחה 

ועיגה המחלמה רחאל .םימ־תשרפ וק הווהמ 1967 תמחלמ ,ןאכ םג .םינורחאה םירושעה 

עבנ יונישה .םישישהו םישימחה תונשב ועיגהש הלאמ רתוי םיליכשמ םירגהמ לארשיל 

ועיגהש םירגהמה תלכשהב רופישה בור ,םרב .תויזכרמה אצומה תוצראב יונישמ וקלחב 

לארשיל הריגהל (self-selection) תימצעה הריךבה יכילהתב יונישמ עבנ 1967 רחאל 

תוצראמ לארשיל רגהל וטילחהש הלא לש הלכשהה תמר ,רחא ןושל .אצומה תוצרא ךותב 

.1967 תנש ןמל רקיעבו ,ןמזה םע התנתשה תונושה אצומה 

הריגה יסופד 

יואר ,תילארשיה הרבחה לש יחכונה ינתאה בכרהל ליבוהש ךילהתה תנבה םשל 

תוריגהה :1951-1948 לש תינומהה היילעה :תויזכרמ הריגה תופוקת שולש ןיב ןיחבהל 

רחאלש הפוקתב הריגהה ילג ינשו ;םישישהו םישימחה תונש לש תויאקירפא־ןופצה 
.םיעשתה תונש לש הזו םיעבשה תונש לש הז - 1967 

1951-1947 ,תיפרגומדה היצמרופסנרטה 

הייסולכוא לא םידוהי 700,000־ל בורק ופרטצה הנידמה םוק רחאלש םינשה שולשב 

היילעה" יורקה ,הז לג תחתנמ תירקחמה תורפסה בור .ךרעב לדוג ותוא תלעב תידוהי 

ןיבש הפוקתה .1949-1947 לש יניטסלפה "סודוסקא"המ טעמכ קתונמב ,"תינומהה 

לש תיפרגומדה הירוטסיהב רתויב תילרוגה הפוקתה הגיה 1951 טסוגואל 1947 רבמצד 

־יאש תיפרגומד היצמרופסנרט לארשי הרבע הלא םישדוח העבראו םיעבראב .לארשי 

ךרעב ושחרתהש ,םיליבקמ םיכילהת ינש הללכ היצמרופסנרטה .התובישחב םיזגהל רשפא 

,אסיג דחמ ,םיניטסלפה לש היופכה הריגהה :םירגהמ לש המוד רפסמ וללכו םינש ןתואב 

הלחה םיניטסלפה לש היופכה הריגהה .אסיג ךדיאמ ,םידוהיה לש תינומהה הריגההו 

וא ושרוג םיניטסלפ 760,000־כ ,וז הפוקתב .םייתנשל בורק הכשמנו 1947 רבמצדב 

.(Morris, 1987) וסרהנ םירפכ תואמ עבראמ רתויו ,םירפכבו םירעב םהיתבמ וחרב 

לארשיל ואבוה ןכמ־רחאלש םינשה שולשב .1948 יאמב הלחה תידוהיה תינומהה הריגהה 
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םידוהי םתיצחמו ,הפוריא ידוהי תאושמ הטלפה תיראש םתיצחמ - םידוהי 687,000 

םיתבב םיידוהי םירגהמ 124,000 ונכוש 1949 עצמא דע .(ןוכיתה) חרזמה תוצראמ 

ודסוי דבלב 1949-1948 םינשב .(1999 ,קסיל)ושרוג וא וחרבש םיניטסלפ לש "םישוטנ" 

ויהש םיחטשב םבור ,(1990 ,ידעלגו רואנ) םישדח םיידוהי םיבושיי העבראו םיעברא האמ 

.וסרהנש םמצע םייברעה םיבושייה םוקמב ףא םקלחו ,1948 תמחלמ דע םיברעל םיכייש 

ןה ןוילימ 1.4־כ> לארשיב הייסולכואה לדוג לע טעמכ ועיפשה אל הלא םיכילהת 

לש ימואלה בכרהה תא ירמגל וניש םה ךא (1 םישרת ואר ,1950־ב ןהו 1947־ב 

1947 תנשב 45"/0־כמ הלע לארשיל 1949 תנשב ךפהנש חטשב םידוהיה זוחא .הייסולכואה 

 (1974 ,3(Bachi םידוהי לש רתויב הובגה רועישה - (2001 ,לארשי) 1951 ףוסב 890/־־ל

.המקוה זאמ תידוהיה הנידמב 

1951-1947 ,ינתאו ימואל בכרה - לארשי לש תיפרגומדה היצמרופסנרטה :1 םישרת 
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.2001 ,לארשי - 1951 דע 1948 םינשב םיברעהו םידוהיה רפסמל :תורוקמ 

.Bachi, 1974 - 1947 תנשב םיברעהו םידוהיה רפסמל 

לעו (Goldscheider (1996, 1989 לע תוססובמה ילש תוכרעה - םיזנכשאהו םיחרזמה רפסמל 

.(תונוש םינשמ) םייטסיטטס םינותנש 

ץורפ ינפל יכ ךירעהש ,ןורקיס בתכש ח"וד לע ונדמוא תא ססבמ (Bachi, 1974, 401^102)יקב 3 

.לארשי־תנידמל 1949 תנשב ךפהנש חטשב םידוהי 630,000־ו םיניטסלפ 778,000 וררוגתה המחלמה 
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םג אלא ,השדחה הנידמב ידוהיה בורה תא החיטבה קר אל תיפרגומדה היצמרופסנרטה 

םירגהמהמ 900/» ,1948 ינפל .תידוהיה הייסולכואה לש ינתאה בכרהה תא התניש 

ודלונ (1948-1917) יטירבה טדנמה תונש תחאו םישולשב לארשיל ועיגהש םיידוהיה 

(היקרוטבו ןמיתב םבור) היסאב ודלונ 100/0־כ קרו ,(היסורבו ןילופב םבור) הפוריאב 

ואב םידוהיהמ יצחכ :סחיה תא הנזיא תינומהה היילעה .(Bachi, 1974, 93) הקירפאבו 

ועיגהש םירגהמה תיצחממ רתוי .הפוריא ידילי ויה םתיצחמכו ,הקירפא ןופצמו היסאמ 

המרת תחא לכש - ןילופו הינמור ,קריע - אצומ תוצרא שולשמ ואב "תינומהה היילע"ב 

,בול ,היקרוט ,ןמית ויה תורחא תויזכרמ אצומ תוצרא .םירגהמ 100,000־מ רתוי לארשיל 

האצותכ .הפוריאב היקבולסוכ'צו הירגנוה ,הירגלובו ,ןוכיתה חרזמב םירצמו ןריא ,וקורמ 

תנשב 120/0־כמ (הקירפאו היסא) יחרזמ אצוממ םידוהיה רועיש הלע תינומהה היילעהמ 

 1948 (30 ,1996 ,33%'b (Goldscheider 1951 תנשב (1989, 20 ,Goldscheider).

לארשיל ואבוהש םיטילפ ויה תינומהה היילעה תפוקתב לארשיל ועיגהש םירגהמה בור 

איבהל הנידמה ןוצר תא ריבסמ המ .םיידוהי םינוגראו תודסומ תרזעב הנידמה ידי־לע 

םידוהיה לרוגל ששחש קפס ןיא ?ךכ־לכ הרצק הפוקתב םידוהי לש ךכ־לכ לודג רפסמ 

תאבה - תינויצה היגולואידיאב תיזכרמה המתה תא םישגהל ןוצרה םג ומכ ,דיקפת אלימ 

.תיפרגומדה היצמרופסנרטה תא בציילו קזחל תנמ־לע 4רצק ןמזב לארשיל םיבר םידוהי 

התייה הריגההש םיישונא םיבאשמ השרד (1949 דע הכשמנש) 1948 תמחלמ ,ךכ לע ףסונ 

תויודע שי ,ןכא .Friedlander (Sc Goldscheider), 1979,92 ;1999 ,קסיל) קפסל הרומא 

ינפל דוע ,הפוריאב םירוקע־תונחמב םיהוש םדועב "סויג וצ" ולביק האוש־ילוצינ המכש 

.(1998 ,יקסניזדורג) םיילארשי םיחרזאל וכפהנש 

ץרא תא סלכאל" - 1944 תנשב ןוירוגךב רמא ,"סולכא לש תוהמ קר איה תונויצה לש התוהמ" 4 

.(81 ,1994 ,ץיו> "םידוהי ינומהב לארשי 
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2000-1948 ,הדיל ץרא יפל םירגהמ :1 הלבט 

 Varpo  rmn nsipn  px
 1948-1919  2000-1948  2000-1989  1988-1968  1967-1952 1951-1948  nP

 40,776  376,626  14,078  57,122  67,722  237,704  Van-p- rpox
 3,536  75,968  1,708  23,539  28,811  21,910  }TX

 -  26,213  1,041  11,684  11,312  2,176  pcps/mn
 8,277  60,257  1,303  10,908  13,499  34,547  rrpnia

 -  11,571 93  3,703  4,862  2,913  'mio
 -  129,455  291  1,955  3,838  123,371  pTy

 15,838  50,665  90  142  2,118  48,315  p'n

 13,125  22,497  9,552  5,191  3,282  4,472  minx rnsnx

 - npnsx
 4,033  499,192  53,935  72,759  279,213  93,285  Van-p

 23,363  1,655  7,331  10,566  3,811  rrnnVx
 -  56,545  41,854  14,691  -  -  n'svnx

 259  17,632  3,366  11,143  2,457  666  npnsx-mm

 53,984  1,610  6,239  32,841  13,294  n'DUlD

 873  35,807  72  1,430  3,329  30,976  3lV
 -  30,100  243  1,899  19,198  8,760  po/onsa

 2994  266,089  3,290  24,420  210,115  28,264  ipina
 1,907  15,672  1,845  5,606  707  7,514  rnnnx rnsnx

 - nsin'x

 377,487  1,768,682  931,603  290,798  213,479  332,802  Vsn-jo
 7,057  43,868  3,957  292  2,359  37,260

 1,574  25,393  5,538  14,469  3,479  1,907  mens

 52,350  1,089,492  3885,435  172,043  23,851  8,163  nisjnan-nns

 52,591  24,095  2,437  7,061  3,755  10,842  4,n'3ani

 10,342  30,778  2,542  2,353  11,559  14,324  n'njiin

 170,127  170,226  3,126  13,543  47,143  106,414  pis
 16,794  23,380  522  2,103  2,417  18,788  n'paiVoiD's
 1,637  38,726  11,903  20,074  3,699  3,050  nsns

 41,105  265,806  7,583  31,000  109,273  117,950  n'lan

 23,910  56,468  8,560  27,860  5,944  14,104  mnnx rnsnx

 - npnax
 7,579  178,331  40,205  112,065  22,239  3,822  Van-io

 238  49,952  11,686  27,224  10,138  904  n:'D2inx
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(ךשמה) 1 הלבט 

לכה־ךס  הריגה תפוקת  ץרא 
 1948-1919  2000-1048  2000-1989  1988-1968  1967-1952  1951-1948 הדיל 

 6,635  80,697  17,693  56,182  5,111  1,711 תירבה־תוצרא 

/ליזרב 

 -  21,814  4,020  13,182  4,194  418 הלי'צ/יאווגורוא 

 72  4,618  1,157  2,994  348  119 הינאיקוא 

 634  21,250  5,649  12,483  2,448  670 תורחא תוצרא 

 52,982  26,979  5,523  1,656  671  19,129 עודי אל 

 482,587  2,844,801  1,040,344  534,391  583,327  686,739 לכה־ךם 

.ןונבל םע דחי 1972 דע 1 

.היסינוטו הירי'גלאמ םילוע ללוכ 2 

־תירבמ םירגהמה לכ ורדגוה 1995 ינפל .תויתאיסאה תוקילבופרה ידילי 59,000 ללוכ 1995 תנשמ 3 

.םיפוריאכ תוצעומה 

.הירטסוא םע דחי 1972 דע 4 

:תורוקמ 

,580 ,547 ,528 ,503 ,457 ,489 'סמ םידחוימ םימוסרפ .<ס"מל) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .1 

 632, 642, 672, 706, 723, 747, 773, 790, 808, 833, 858.

.(תונוש םינשמ) לארשיל יטסיטטס ןותנש .<ס"מל> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .2 

1967-1952 ,תויאקירפאךופצה תוריגהה 

הקלחב התייה הריגהה תקספה .1951 לש היינשה תיצחמב המייתסה תינומהה היילעה 

תוליהקה תאבה לש םילודגה םיעצבמה םויס רחאל ,תילארשי תוינידמ לש האצות 

לע רסאנ תורחא תונידמב .לארשיל ןתומלשב טעמכ הירגלובו קריע ,ןמית לש תוידוהיה 

תמצמצמ הריגה תוינידמ רצק ןמזל הצמוא 1952 תנשב ,ךכ לע ףסונ .תאצל םידוהיה 

ןניא תומייקה תויארה ,םרב 5.םישישקו םילוח תאבה לע ,רתיה ןיב ,תולבגה הליטהש 

Friedlander) תמצמצמה תוינידמה ןיבל הריגהה תקספה ןיבש רשקל רשאב תויעמשמ־דח 

 1979 ,fe Goldscheider>), תקספה וא תמצמצמה תוינידמה - המל םדק המ רורב אלו

ןכש ,רקיעו ללכ הרורב הניא הליבגמה תוינידמה לש תויביטקפאה ,דועו תאז .הריגהה 

םינשב רתוי ךומנ היה םירגהמה ברקב םילוחהו םישישקה רועישש ךכל תויאר ןיא 

ןהבש םינש שולש רחאל ,ךכ וא ךכ .רתוי תורחואמ וא תומדוק םינש תמועל 1953-1952 

םא ,הריגהה השדחתה ,(ילילש הריגהה ןזאמ היה 1953 תנשב) םיכומנ הריגהה ירועיש ויה 

.הנידמה םוק רחאלש תונושארה םינשה שולשב רשאמ רתוי ןותמ בצקב יכ 

לג .םירגהמ 582,000 לארשיל ועיגה 1967 ףוסל 1952 ןיבש םינשה הרשע־שמחב 

.(2001 ,רוצ) 1949 תנשב רבכ הליבגמה תוינידמה הלעפוה וקורמ ידוהי לע 5 
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45 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

תא בציילו רמשל רזעו ,תידוהיה הנידמה לש תינתאה היצמרופסנרטה תא קזיח הז הריגה 

רקיעבו היסאמ םירגהמ .םיברעה ברקב רתוי םיהובגה הדוליה ירועיש חכונל ידוהיה בורה 

דועו ,וקורמ ידילי ויה םירגהמ 210,000־כ .הז הריגה לגמ 60"/0־כ וויה הקירפא ןופצמ 

היילעכ תספתנ הריגההש יפ־לע־ףא .הקירפא־ןופצב תורחא תוצראמ ואב 60,000־כ 

109,000־כ> וז הפוקתב הלדוגב היינשה הצובקה ויה םינמורה ,דבלב "תיאקירפא־ןופצ" 

לודג היה וידחי הינמורו וקורממ יתנשה םירגהמה רפסמ ,1957 תנש טעמלו ,(םירגהמ 
.םירגהמה ראש לכ לש םרפסממ רתוי 

ינתאה בכרהה לע חווט־תוכורא תועפשה ויה םישישהו םישימחה תונש לש תוריגהל 

רתוי תוריעצ ויה הלא םינשב תויחרזמה תורגהמהש ןוויכמ .תידוהיה הייסולכואה לש 

רועיש הלע ,תויזנכשא תורגהמל האוושהב רתוי םיהובג ויה ןברקב הדוליה ירועישו 

הז רועיש .(45 ,1977 ,םרפ) 1969 תנשב 510/» לש אישל עיגהו הייסולכואב םיחרזמה 

האוושה Goldscheider).6, 1996,30) םינומשהו םיעבשה תונשב רתוי וא תוחפ עובק רתונ 

הלא ,1 הלבטב תוארל ןתינש יפכ .וז הדוקנ השיחממ תינמורל תיאקורמה הצובקה ןיב 

םיאקורמ 238,000) 1967 דע םירגהמ לש רתויב ברה רפסמה עיגה ןהמש תונידמה יתש 

167,000) םייאקורמ םידוהי ןוילימ יצחכ לארשיב ויה 2000 תנשב .(םינמור 227,000־ו 

קר ךא ,(וקורמ ידילי םהיתובאש לארשי ידילי ,רמולכ ,ינש רוד 333,000־ו וקורמ ידילי 

םילודג םילדבה 7.(ינש רוד 126,000־ו הינמור ידילי 121,000) םינמור 250,000־כ 

תיאקורמה הצובקה לש יתועמשמה לודיגל תיזכרמה הביסה םגיה הדוליה ירועישב 

םיאקורמ תוחפ לארשיל ועיגה הבש הפוקת - 1967 תנש ןמל םינשה שולשו םישולשב 

ספיספה תא ןיבהל תנמ־לע ,רוציקב .(םינמור 39,000־ו םיאקורמ 28,000) םינמור רשאמ 

ךכיפל .הריגהה ירועישמ תוחפ אל םיבושח הדוליה יסופד ,לארשי־תנידמ לש ינתאה 

רודה ברקבו ,ומצמטצה תויזנכשאל תויחרזמ ןיב הדוליה ירועישב םילדבההש ןייצל בושח 

.(3.15 הלבט ,2001 ,לארשי) 1995 תנשב ירמגל רעפה רגסנ ינשה 

םיילכלכ םירגהמו םייגולואידיא םירגהמ :1967 רחאלש הפוקתה 

ינפל ועיגהש הלאמ םינוש ויה 1967 תמחלמ רחאל לארשיל ועיגהש הריגהה ילג 

םירגהמל יביטקרטא דעיל התוא הכפה לארשי לש תילכלכה תוחתפתהה .המחלמה 

טעמל .טלקמ תנידמ הב אוצמל קר אלו ,ילכלכה םבצמ תא רפשל ופאשש םיילאיצנטופ 

ואבוה אל ,1991־בו 1984־ב םילג ינשב לארשיל ואבוהש ,היפויתאמ םירגהמ 57,000־כ 

רועיש הברהב תחפ וז הפוקתב .םייאבצ־ומכ הלצה יעצבמב תומלש תוצובק לארשיל דוע 

םלבקל הנכומ התייהש הדיחיה הנידמהש ,רמולכ) הנידמ ירסח םיטילפ ויהש םירגהמה 

רחאלש הפוקתב לארשיל ואבש םירגהמה ןוילימ 1.5 ברקמ יראה־קלח .(לארשי התייה 

.תויתדו תויגולואידיא ,תויטילופ ,תוילכלכ תוביסמ עיגהל ורחב 1967 תמחלמ 

תוכרעה לעו ,ינשהו ןושארה תורודה לש םאצומל רשאב ס"מלה ינותנ לע םיססובמ הלא םינדמוא 6 

.ישילשה רודה ינב לש םאצומל רשאב םירקוחה 

םירגהמ לש ינש רודו ןושאר רוד קר םיללוכ םהש ןוויכמ ,תוצובקה לדוגל רסח־ינדמוא הלא 7 

ינמוד אצוממ םניה לארשיב ישילשה רודה ינבמ םיברש העשב ,(2.23 הלבט ,2001 ,לארשי) 

.יאקורמ דחוימבו 
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ועינה תוילאירוטירטהו תויגולואידיאה ויתוכלשהו 1967 תמחלמב ילארשיה ןוחצינה 

רקיעב) תיברעמה הפוריאב ,הקירמא־ןופצב תוחתופמה תוצראהמ םידוהי 200,000־כ 

רקיעב ,הלא םירגהמ .לארשיל רגהל הקירפא־םורדבו הילרטסואב ,(הינטירבו תפרצ 

םירגהמ לש דבכנ רועיש וללכ ,םיפוריאה התוחפ הדימבו (70,000־כ> םיאקירמא־ןופצה 

תויולחנתהב םזוכירמ קיסהל ןתינש יפכ ,תויצינ תופקשה ילעב םייתד - םייגולואידיא 

עיגהל םה ףא ולחה הקירמא־םורדמ םירגהמ 8.הזע־תעוצרבו הדגב םישובכה םיחטשב 

רקיעב ,הלא תונידממ 60,000־כ לארשיל ועיגה 2000 ףוס דעו ,1967 תמחלמ רחאל 

םירושק ויהש הלא רקיעב ־ םטועימש ףא ,םיטילפכ תוארל ןיא םתוא םג .הניטנגראמ 

םיינדורה םירטשמהמ םינומשהו םיעבשה תונשב וחרב - לאמש תוצובקלו לאמש תוגלפמל 

םיעבשה תונשב תוצעומה־תירבמ ואבש םירגהמה 160,000 ,המוד ןפואב .הקירמא־מורדב 

הפוקת התואב תוצעומה־תירב תא ובזעש םידוהיל .הרירב רסוחמ לארשיל ועיגה אל 

הליבומה "טילפ" תרשא םהל העיצהש ,תירבה־תוצראל רגהל :תיביטקרטא הפולח התייה 

ובזעש םידוהיה בור ועיגה ,תאז הבידנ העצה תורמל .תיסחי רצק ןמזב תוחרזאל 

ןמלש יפ־לע־ףא .(Dominitz, 1997) לארשיל םיעבשה תונשב תוצעומה־תירב תא 

־תירב ידילי םידוהיל טילפ תרשא דוע םיעיצמ ןיא תוצעומה־תירב לש התוקרפתה 

ירסח םיטילפכ תוארל ןיא תיחכונה תיסורה היילעה ירגהמ תא םג ,רבעשל־תוצעומה 

םתוארל ןתינו ,2000 ףוסל 1989 רבמצד ןיב לארשיל ועיגה םהיניבמ 885,000 .הנידמ 

םוקמ ,לארשיב ןכתשהלו תונידמה־רבח תא בוזעל ורחבש םיילנויצר תוטלחה ילבקמכ 
.םאצומ תוצראב רשאמ רתוי בוט םהיאצאצלו םהל היהיש םינימאמ םה ובש 

ינתאה בכרהה לע 1967 רחאלש הריגהה ילג לש םתעפשה רואיתב םיזגהל רשפא־יא 

1988־ל 1967 ןיב ועיגהש םירגהמהמ עברמ תוחפ .תילארשיה הייסולכואה לש ימואלהו 

ידילי ללוכ> םירגהמה ברקב םרועיש חנצ 1989 ןמלו ,הקירפאבו היסאב ודלונ 

םיחרזמה רועיש דרי ךכ .12"/0־כל (רבעשל־תוצעומה־תירב לש תויתאיסאה תוקילבופרה 

,2000 תנשב 31"/0־ל 1983 תנשב 44"/0־מ לארשי ידוהי ברקב (ינש רודו ןושאר רוד) 

- םידוהיה ברקמ םירתונה .40»/«־ כ - הפוקתה לכב עובק רתונ םיזנכשאה רועישש העשב 

רוד םילארשי םניה - (2.24 הלבט ,2001 ,לארשי) 2000 תנשב 290/0־ו 1983 תנשב 160/0 

תימשרה הקיטסיטטסב םירדגומה ,(לארשי ידילי םהיתובאל םגש לארשי ידילי) ישילש 

."ילארשי אצומ" ילעבכ 

ןפואב <ס"מל) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי־לע ןכ םא רדגומ ינתא אצומ 

לע תוכמתסהה .באה תדיל ץרא יפל ■־ לארשיב ודלונש הלאלו ,הדיל ץרא יפל יכרע־דח 

וירחא בוקעל הטלחהה םע דחי ,ינתא אצומל דיחיה רוטקידניאכ הז יביטקייבוא הנתשמ 

חתנהמ 4.1 יפ לודג (4"/«) םיחטשב םידוהיה ברקב תירבה־תוצרא ידילי לש חתנה היה 1995 תנשב 

םג ךא רתוי הטעומ התייה םילחנתמה תייסולכוא רשאכ ,1983 תנשב .הייסולכואב םהלש 

םרועישמ 4.8 יפ לודג <4.30/־> םיחטשב וררוגתהש םיאקירמאה חתנ היה ,רתוי תיגולואידיא 

םיססובמה) הלא םירפסמ .(2.3 היה הנש התואב הפוריא ברעמ ידוהי לצא ליבקמה סחיה) הייסולכואב 

ידילי לש םרועישל רסח־ינדמוא םיווהמ (1995־ו 1983 לש ןיסולכואה ידקפמ לש םיחותינ לע 

חטשה תא קר םיללוכ םה ןכש ,1967 תמחלמב ושבכנש םיחטשב םירגה הפוריא ברעמו תירבה־תוצרא 

וחפוסש םישובכ םיחטש ללוכ וניאש ,"הזע לבחו ןורמוש ,הדוהי"כ הרידגמ לארשי־תנידמש 

.1967 תנשב םילשוריל 
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47 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

תידוהיה הייסולכואה לש ינתאה אצומה לוטיב ידיל השעמל האיבמ ,דבלב דחא רוד 

תיתלהנמ הטלחה דציכ רורב אל .הנש םישימח וא תורוד ינש ךותב תימשרה הקיטסיטטסב 

תוינתאה דיקפת לעו ישילשה רודה ינב םידוהי לש תוינתאה תויוהזה לע העיפשמ וז 

אצומה לש ודיקפתש תודמלמ םויה דע תומייקה תויארה .לארשיב הרבחה תוחתפתהב 
,תויטילופ תופדעה לע ותעפשהב אל תוחפל ,תונורחאה םינשה םירשעב תחפ אל ינתאה 

.םיילכלכ־ םייתרבח םיגשיה לע ותעפשהב אל םגו 

םיזנכשא ,םיחרזמ זוחא - תידוהיה הייסולכואה לש ינתאה בכרהה :2 םישרת 

2000-1961 ,(לארשי ידילי םהיתובא םגש לארשי ידילי)ישילש רודו 

 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001
 n 3

 -o- -in -» D'liDcx -±- D'nira

וא הפוריאב ודלונ םהיתובאש לארשי ידילי םידוהיו הקירמאב וא הפוריאב ודלונש םידוהי :םיזנכשא 

.הקירמאב 

.הקירפאב וא היסאב ודלונ םהיתובאש לארשי ידילי םידוהיו הקירפאב וא היסאב ודלונש םידוהי :םיחרזמ 

.2.24 הלבט ,2001 ,לארשי :רוקמ 

תנשב ןוילימ 1.2־כ - לארשי לש םייניטסלפה היחרזא ,םיידוהיה םהיתימע ומכ אל 

םהש תורודה רפסמל רשק אלל ,"ילארשי אצומ" סוטטסה תא גישהל םילוכי םניא - 2000 

הלמה) "םיברע" םיוניכב תקפתסמ תימשרה הקיטסיטטסה .לארשיב ויח םהיתובאו 
ינב" וא "םידוהי־אל" ויה םה ;1995 תנש דע םייטסיטטסה םינותנשב העיפוה אל "םיברע" 

תובקעב .םיזורדו םירצונ ,םימלסומ - דבלב םתד יפל םתוא תקלחמו ("תורחא תותד 

־ףניהב הלידגה ךכבו ,םילשורי חרזמ תא ידדצ־דח ןפואב לארשי החפיס 1967 תמחלמ 

רועיש .14.10/0־ל 11.80/0־מ תידוהיה הנידמב םיגיטסלפה־םיברעה רועיש תא סומלוק 
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1967 תנש ןיב ,השעמל ,ךכ .1989 תנשב 18.5"/0־ל עיגהו לודגל ךישמה לארשיב םיברעה 

ידוהיה בורהו ,יברעה יעבטה יובירה רחא לארשיל תידוהיה הריגהה הרגיפ 1989 תנשל 

.הייסולכואהמ 81.596 ידכל ןטק 

2000-1948 ,םידוהיה זוחא - לארשי תייסולכוא לש ימואלה בכרהה :3 םישרת 

 1947 1950 1953 195619591962 1965 1968 1971 19741977 1980 19831986 1989 1992 1995 1998 2001

 n a v

 *- D'TliT -o- D'HIK + D'll/T

.2.1 הלבט ,2001 ,לארשי :רוקמ 

תורמל ,ךכו .םידוהי־אל םקלח ,םירגהמ לש שדח גוס לארשיל ואיבה םיעשתה תונש 

עיגהו תדרל םידוהיה זוחא ךישמה ,םיעשתה תונש לש תיסורה *תינומהה) היילעה 

הקלחב ,תעבונ םיעשתה תונשב םידוהיה רועישב הדיריה .2000 תנש ףוסב 77.80/»־ל 

םידוהי םניאש םידוהי יבורקל רשפא רשאו 1970 תנשב ןקותש תובשה קוחמ ,תוחפל 

־תירבמ םיעשתה תונש ירגהמ ןיבמ םיבר ,ןכא .*2001 ,סייו) לארשיל רגהל 
םהל רשפא תובשה קוחל ןוקיתהש םידוהי לש םיבורק אלא ,םידוהי םניא רבעשל־תוצעומה 

הפסונ - "תד גוויס אלל" - תפסונ תיתד הירוגטק ,ךכמ האצותכ .לארשיל רגהל 

םירצונ"לו "םיברע םירצונ"ל הקלוח םירצונה תצובקו ,יטסיטטסה ןותנשה לש תולבטל 

־תוצעומה־תירבמ םירגהמ םבור ,הייסולכואהמ 3.50/0 ,2000 תנש ףוסב ,ךכו ."םירחא 

אלל 201,500 :"םירחא"כ לארשי־תנידמ לש תימשרה הקיטסיטטסב םירדגומ ,רבעשל 

ס"מלהש יפכ ,םידוהיל הלא תוצובק יתש םיפרצמ םא .םירצונ 3,500 דועו ,תד גוויס 

81.3"/0־ל 2000 תנש ףוסב עיגמ 9"םירחאו םידוהי"ה רועיש ,תונורחאה םינשב תגהונ 

"םידוהי" ןיב ,תד יפל םייטסיטטסה םינותנשב הייסולכואה לש תיסיסבה הקולחה התשענ 1994 דע 9 
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.תיסורה היילעה הלחהש ינפל ,1989 תנשב רועישל דואמ המוד רועיש ־ הייסולכואהמ 

םרועישו ,ןיידע רורב וניא תילארשיה הרבחב הלא םיידוהי־אל םירגהמ לש םלרוג 

םתוא ועיגיש תויתלהנמו תויקוח תויעבב ולקתיי םהש תורשפא תמייק .לדג הייסולכואב 

־ירגהמ לש וז ללוכ ,תורחאה תוידוהי־אלה תוצובקה ברקב םייטילופ םיפתוש שפחל 

־אלה תפישחש רתוי ריבס .תיתואיצמ־תוחפה תורשפאה וז ךא ,(Lustick, 1999) הדובעה 

- תילארשיה הרבחב םייזכרמה תורבחה ינכוסל היפויתאמו תוצעומה־תירבמ םידוהי 

.הז גוסמ תותירב ענמת - אבצהו ךוניחה תכרעמ 

הדובע־ירגהמ םה םיעשתה תונשב ועיגהש םיידוהי־אל םירגהמ לש ינשה גוסה 

רקיעב) הפוריא חרזממ ,(םיניפיליפהמו דנליאתמ רקיעב) היסא חרזמ־מורדמ "םיינמז" 

םייניטסלפה םידבועה תא ףילחהל תנמ־לע וסיוגש ,הקירפאמו הקירמא־טורדמ ,(הינמורמ 

םרפסמ תא עדוי וניא שיא ,תוחתופמה תונידמה בורב ומכ ,לארשיב .םישובכה םיחטשהמ 

150,000 ןיב םיענ םיעשתה תונש ףוסל םינדמואה .הדובעה־ירגהמ לש קיודמה 

לש ןויסינה 10.(2000 ,ןהכו קהנזור ואר) םייקוח־יתלבו םייקוח םירגהמ 200,000־ל 

םירגהמהמ הובג רועישש דמלמ הדובע־ירגהמ ןהילא ואיבהש תורחא תוחתופמ תונידמ 

וחילצה אל ,םויה דע ,לארשיב .םתחפשמ תא םיאיבמ ףא ןמז רחאלו ,דעיה ץראב םיראשנ 

םיילארשיה הריגההו תוחרזאה יקוחש םושמ ,תילארשי תוחרזאב תוכזל הדובעה־ירגהמ 

.לארשיב חרזאתהלו רגהל ידוהי לש החפשמ־בורק וא ידוהי וניאש ימל םירשפאמ םניא 

תויוכזהמ קלח תוחפל הדובעה־ירגהמ וגישי ןמזה םעש יאדוול בורק ,ליעל רומאה תורמל 

ןבומכ ועיפשיו תילארשיה הרבחב עובק רזגמל וכפהיי ,(2000 ,ןמכיירו פמק> תויחרזאה 

.הלש ימואלהו ינתאה בכרהה לע 

םואל יפל תילארשיה הייסולכואה לש הגוויס .העיתפמ הנקסמל ליבומ ליעל ןוידה 

םירגהמה לכ רשאכ - הנש םישולש ינפל היהש המ .הטושפ הכ המישמ דוע וניא תוינתאו 

םיממוי םיניטסלפ ויה הדובעה־ירגהמ לכ ,םיברע ויה םידוהי־אלה לכ ,םידוהי ויה 

 (commuters) םויכ בצמה וניא - יזנכשאו ןטק היה ידוהיה ישילשה רודהו ,םיחטשהמ.

הובג רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמה ברקב םידוהי־אלה רועיש ,ישילשה ףלאה סורפב 

בורב םרועישמ רתוי הובג (130/0־כ) לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םרועיש ;םידוהיה רועישמ 

.עודי וניא ינתאה ואצומ ,הדמתהב לדג ישילשה רודהש ףא ,ףוסבל ;הפוריא תונידמ 

- םיזנכשא םבורש םידוהי 230,000 - תינגומוהו הנטק הצובק וז התייה 1972 תנשב 

םיזנכשאה תצובקב התללכה וא וז הצובקמ תומלעתה .תידוהיה הייסולכואהמ 80/» התוויהש 

,לארשי) "םירחאו םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ"ל םיגווסמ םינורחאה רשאכ ,"םירוהי־אל" ןיבל 

הקולחהו ,שומישל "םיברע" הלמה הסנכוה 1995 תנשל יטסיטטסה ןותנשב .(2.1 הלבט ,1994 

תואמ המכ" םיללוכ "םירחא"ה רשאכ ,"םירחאו םיברע" ןיבל "םידוהי" ןיב איה תיסיסבה 

םירגהמה רפסמב לודיגה םע .(2.1 ,1995 ,לארשי) "יוכו םינורמוש ,םיטסיאודניה ,םיטסיהדוב 

תצובקל ,םישדחה "םירחא",ד יפלא םע דחי ,ופרוצו םיירוקמה "םירחא"ה "וריוג" ,םיידוהי־אלה 

"םירחאו םידוהי" ןיב איה תיסיסבה הקולחה ,2000 תנש לש יטסיטטסה ןותנשב לחה ,ךכ .םידוהיה 

היילעה תובקעב ס"מלה לש םיישקה לע ,<2.1 הלבט ,2000 ,לארשי) "תיברע הייסולכוא" ןיבל 

.Lastick, 1999 :ואר ,תיסורה 

290,000־כב (םיחטשהמ םיניטסלפ ללוכ) לארשיב הדובעה קושב םירגהמה רפסמ דמאנ 2001 לירפאב 10 

.<4.4.2001 ,ץראה> 
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רודה 2000 תנשב .הפוריאב ודלונ הצובקה ינב לש םיבסה בורש ןוויכמ תויתייעב ויה אל 

ינויצחה ליגהש ןתניהב .תידוהיה הייסולכואהמ 29"/«וא ,םידוהי ןוילימ 1.5 הנומ ישילשה 

חינהל תועט וז היהת ,<2001 ,לארשי) הרשע־שמחמ תוחפ אוה ישילשה רודה ינב לש 

םוק ינפל הצרא ועיגה םהיבסש םיחרזמ וא םיזנכשא םבורב םניה םויכ ישילשה רודה ינבש 

ינב בור ,םיריעצה ברקב ךא ,םיזנכשא רתוי שי םירגובמה ברקבש יאדוול בורק .הנידמה 

11.ןיידע אצמנב םניא רתוי םיקיודמ םינדמוא .יחרזמ אצוממ םניה ישילשה רודה 

עבוק אוהש ןוויכמ בושח וניה הדיל ץרא וא תשבי יפל "יביטקייבוא" ינתא אצומ 

ךא .תיביטקייבוסה תוהזה בוציע לע עיפשמ םגו םדאל הביבסה תוסחייתה תא הבר הדימב 

םניא רבודמ םהבש םישנאה םא טרפב ,ינתא אצומל ידעלב דדמ שמשל לוכי וניא אוה 

תונורחאה םינשה לש תיעוצקמה תורפסה .םיזנכשאכ וא םיחרזמכ םמצע תא םיאור 

- םינוש םידמממ תובכרומה תוימניד תויוהז ןניה תוינתאו תוימואלש השיגדמ 

תוכמתסהה .(Jenkins, 1996) היצקארטניאב םיאצמנה - םייביטקייבוסו םייביטקייבוא 

תירשפא־יתלב םג אלא ,תיטרואית הניחבמ תיתייעב קר הניא הדיל ץרא לע תידעלבה 

תויהל יושע םאצומש תובס יתשו םיבס ינש שי םדא לכל רשאכ ,ישילשה רודב טעמכ 

לאשת ם"מלהש בושח ,דחאכ םיישעמו םייטרואית םילוקישמ ,ןכ םא .תונוש תוצרא עבראב 

הז אהי ,םאצומ תא רידגהל םג םשקבת אלא ,םתדיל ץרא יהמ קר אל הנידמה יבשות תא 

רוד ,דניה הייסולכואה בור ןהבש תורחא הריגה תונידמ תוגהונ ךכ .ימואל וא/ו ינתא 

50/0 לש םגדמ לאוש יאקירמאה ןיסולכואה דקפמ ,לשמל .םירגהמ לש הלעמו ישילש 

רוחבל יאשר לאשנ לכו ,החותפ ,דגיה הלאשה .("ancestry")"םאצומ"ל רשאב םיבשותהמ 

תא ןיבהלו ראתל תנמ־לע ינויח ינתא אצומ יבגל הזכ עדימ 12.םינוש םיאצומ ינש 

לע עיבצהל םירקוחל רשפאמ וניא םויכ בצמה .לארשיב הרבחה תא םידקופה םיכילהתה 

:םיברעה ןוילימ 1.2 לשו םיידוהיה ישילשה רודה ינב ןוילימ 1.5 לש תינתאה תוהזה 

םיספתנ םינורחאהו ,יעמשמ־דחו דיחא "ילארשי" אצומ ילעבכ םיספתנ םינושארה 

.תונוש תותדל םיכייתשמכ 

םיחרזמכ לארשיב םידוהיה רואיתל תלבוקמה הימוטוכידב שמתשמ ינא הז רמאמב 

ידי־לע םיעשתהו םינומשה תונשב הקזוח לארשי ידוהי לש וז תירניב הסיפת .םיזנכשאו 

ינשה רודה ינב םיחרזמל םיזנכשא ןיב םיילכלכה־םייתרבחה םירעפה יכ וארהש םירקחמ 

התייה אל אצומ תושביל הקולחה וא הימוטוכידהש ןייצל ןיינעמ .םינשה םע ומצמטצה אל 

,לשמל .1967 ינפל ועיגהש םירגהמה לש ילכלכה־יתרבחה םדמעמ רואיתל רתויב הבוטה 

הכומנ התייה אל קריעמו םירצממ הנידמל ןושארה רושעה ירגהמ לש תילמרופה םתלכשה 

,ןמזה םע .(Khazzoom, 1998) םינש ןתואב ועיגהש הינמורמו ןילופמ םירגהמה לש וזמ 

ברקב םיזנכשאהו םיחרזמה זוחא תא דומאל רשפאמ 1995־ו 1983 לש ןיסולכואה ידקפמ לש דוחיא 11 

םיזנכשא ןיב סחיהש םידמלמ םיינושאר םינדמוא .ישילשה רודה ינב לש תומיוסמ ליג־תוצובק 

ינב ברקב 3־ל 4 קר ךא ,עבראו םישולש דע עבשו םירשע ינב ברקב 1־ל 2 אוה 1995 תנשב םיחרזמל 

םיחרזמה רועישש ,ןכ םא ,חינהל ריבס .<הלא םינדמוא יל קפיסש לע טיבש יסויל הדומ ינא) םירשעה 

.תוריעצה ליגה־תוצובק ברקב רתוי לודג ישילשה רודה ינב ברקב 

תלאשל הבושתב "ילארשי" ונייצ תירבה־תוצראב םיררוגתמה םיידוהיה לארשי ידילימ 40"/0־מ תוחפ 12 

ינשב המוד היה רועישהו ,1990־בו 1980־ב וכרענש םייאקירמאה ןיסולכואה ידקפמב אצומה 

.(Cohen <fc Tyree, 1994; Cohen <fc Haberfeld, 1997) םירושעה 
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51 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

הימוטוכידה תא תילארשיה הרבחה התנבה ,ינשל ןושארה רודה ןיב רבעמב רקיעבו 

הקולחה ,1983 תנשב ,ךכו .םייתוברתו םיילכלכ ,םייתרבח םיווק ךרואל תינתאה 
.םירגהמה ינב לש הסנכההו הלכשהה תא בטיה תראתמ םיזנכשאו םיחרזמל תימוטוכידה 

תנשב רשאמ תוחפ בוט ינשה רודה תא תראתמ תימוטוכידה הקולחהש אצמנ 1995 תנשב 

־םייתרבחה םיגשיהה תנבהב בושח דיקפת תואלממ בוש תויפיצפס אצומ תוצראו ,1983 

תוצובקל תמייקה הקולחהש הארנ ,ךכיפל .<2002 ,תימא)ינשה רודה ינב לש םיילכלכה 

תושביל הקולחה לע תססובמ איהש ןיבו הימוטוכידה לע תססובמ איהש ןיב) תוינתא 

לש תוינבמה תויובכרומה תא ריאהל החילצמ הניאו םיכרצה לע דוע הנוע הניא (אצומ 

.הייסולכואה הנבמב םייונישה תא םג ומכ הרבחה 

(self-selection) תימצע הריך3 יסופד 
תילכלכ־תיתרבח היצלימיסאו 

ןויוושה־יא תניחבל ןיידע תינויח ,הבש תויתייעבה תורמל ,תינתאה הימוטוכידה 

לש תובלתשהו העימט לע רבדמה ,ךותיהה רוכ לדומ .םירגהמה ברקב ילכלכהו יתרבחה 

םידיליל םירגהמ ןיב םיילכלכו םייטילופ ,םייתוברת ,םייתרבח םילדבהש הפצמ ,םירגהמ 

לע .ירמגל ומלעיי ,רתויה לכל םיינש וא רוד ךותב ,רבד לש ופוסבו הגרדהב ומצמטצי 

בור ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיילכלכה םירעפה םיסב לע דחוימבו ,העבצה יסופד םיסב 

,הארנכ הנוכנ וז הכרעה .<1999 ,קסילז לשכנ ילארשיה ךותיהה רוכש םיכירעמ םירקוחה 
.םייחרזמה ינשה רודה ינב לש םיכומנה םיילכלכה־םייתרבחה םיגשיהה חכונל דחוימב 

־חוכב תופתתשה ירועיש ,םיאושינ יסופד ,הדולי ירועיש) םירחא םייח ימוחתבש העשב 

Goldscheider,)ירמגל רגסנ וליפאו יתועמשמ ןפואב יתדעה רעפה םצמטצה (הדובעה 

םישימחה תונש ירגהמ לש ינשה רודה ינב ברקב הדובעמ הסנכההו הלכשהה ירעפ ,(1996 

ינתאה אצומה יבגל עדימה רסוח 13.םינורחאה םירושעה ינשב טעמכ ונתשה אל םישישהו 

ןיידע םירשפאמ םניא ,הז רוד ינב לש תיסחי םיריעצה םיליגה םג ומכ ,ישילשה רודה לש 

רודב םצמטצמ תוסנכהבו די־יחלשמב יתדעה רעפה םא וכירעיש םיפיקמ םירקחמ 
14.ישילשה 

םירושעה ינשב לארשיל ועיגהש םירגהמה תטילקב ילארשיה ךותיהה רוכ לש ןולשיכה 

םבורש ,רתוי "םירחואמ"ה םירגהמה לש תיסחיה החלצהה ידי־לע שגדומ םינושארה 

רגוב היה עבראו םישימח דע שמחו םירשע ינב םייזנכשא םירבג העברא לכמ דחא ,1975 תנשב 13 

ומצמוצ 1995 תנשב .ליג־תצובק התואב םייחרזמ םירבג ברקב םירשע לכמ דחא תמועל ,הטיסרבינוא 

,הטיסרבינוא רגוב היה הלא םיליגב םיזנכשא השולש לכמ דחא :הברהב אל ךא הלכשהב םירעפה 

אל הלכשהה ירעפב לקה םוצמצה ,דועו תאז .םיליג םתואב םיחרזמה ברקב הרשע לכמ דחא תמועל 

םישימח דע שמחו םירשע ינב םייחרזמ םירבג וחיוורה 1975 תנשב .רכשה ירעפב המוד םוצמצ בינה 

.<1998 ,ן,דכ> 69"/0־ל סחיה חנצ 1995 תנשבו ,םייזנכשאה םהיתימע לש רכשהמ 79« עבראו 

לע םיעיבצמ ,1995יו 1983 לש םידחואמה ןיסולכואה ידקפמ לע םיססובמה ,םיינושאר םינדמוא 14 

Friedlander et al.,) ישילשה רודה ינב ברקב הלכשהב םייתדעה םירעפה לש יתועמשמ םוצמצ 

 2000).
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טעמל ,םינומשהו םיעבשה תונש ירגהמ .(2000 ,בונוימסו ןייטשפא־ןיול) םיזנכשא 

אל .תיסחי רצק ןמזבו תילארשיה הלכלכבו הדובעה קושב ירמגל ורעתה ,םיפויתאה 

תנשב ,דועו תאז .לארשי ידילי ןיבל הלא םירגהמ ןיב רכשב וא הלכשהב םירעפ ואצמנ 

.1967 ינפל ועיגהש םירגהמה לש וזמ רתוי ההובג הלא םירגהמ לש םתסנכה התייה 1983 

רתוי הובג היה 1983 תנשל ךומס לארשיל ועיגהש הינמורמ םירגהמ לש םרכש ,לשמל 

ועיגהש קריעמ םירגהמ לש םרכשל המודו ,1967 ינפל הצרא ועיגהש וקורמ ידילי לש הזמ 

םירגהמה לש עצוממה םרכש היה 1983 תנשב ,המוד ןפואב .תומדקומה םישימחה תונשב 

םירגהמה לש עצוממה םרכשמ רתוי הובג םיעבשה תונשב לארשיל ואבש תוצעומה־תירבמ 

תובלתשהה .(Cohen 8c Haberfeid, 2000) תיחרזמ אצומ ץרא לכמ 1967 ינפל ואבש 
תמר .תוחפ־אל תחלצומ רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמה לש יחכונה לגה לש תילכלכה 

ינוניבה דמעמה לא ףרטצהל םהל ורשפאש תודובע ואצמ םהיניבמ םיברו ,ההובג םתלכשה 

.<1998 ,ןורקיס ;2001 ,החומס) תיסחי רצק ןמזב יזנכשאה 

יזכרמה םרוגה הניה הלכשההש וכירעה דחי־מג תירלופופהו תיעוצקמה תורפסה 

ועיגהש םהיתימעל תיסחי "םירחואמ"ה םירגהמה לש תילכלכה־תיתרבחה םתחלצהל 

הילפא ־ ףסונ םרוגש םגה ,הרקיעב הנוכנ וז הכרעה .םישישהו םישימחה תונשב לארשיל 

ןפואב בלתשהל םהידליו םייחרזמה םירגהמה לש םנולשכב יזכרמ דיקפת אלימ - תידסומ 

שיגדהל בושח ,הילפאה תורמל .(1990 ,יקסריבס) תוילארשיה הלכלכבו הרבחב אלמ 

ותומדקתה תנבהל יזכרמה םרוגה הניה דעיה ץרא לא ,רתיא עיגמ רגהמהש הלכשההש 

ינשה רודה תלכשה לש רתויב בוטה אבנמה איה ילארשיה רשקהבו ,תילכלכה 

 (2000 ,.Friedlander et ai). תומרב םייונישל רשאב םיאצממ גיצי אבה קלחה ,ךכיפל

םירושעה תשמחב לארשיל ועיגהש םיבקוע םירגהמ ילג לש הלכשההו םירושיכה 
.םינורחאה 

םירגהמ ילג לש הלכשהה תמר 

ןוחבל שי ,םתיא םיעיגמ םירגהמהש תויונמוימהו םירושיכה תמר תא ןוחבל תנמ־לע 
תויונמוימו םירושיכל רתויב בוטה הדידמה־רב הנתשמל תבשחנ הלכשה) םתלכשה תא 

תפסונ הלכשה שוכרל וקיפסהש ינפל ,םתעגה רחאל תונושארה םינשב (הדובעה קושב 

םירגהמ לש תעצוממה הלכשהב רופיש לש המגמ לע דמלמ 4 םישרת 15.דעיה ץראב 

ץראה ידיליל סחיב םג אלא ,רתוי םימדקומ הריגה ילגל תיסחי קר וניא רופישה .לארשיל 

־1948) תינומהה היילעה ןב רגהמ לש תעצוממה ותלכשה .ישילשה רודה ינב םיידוהיה 

םירגהמה ןיב הלכשהה רעפ .לארשי ידילי ברקב 10.4 תמועל ,םינש 7.4 התייה (1951 
םירגהמה תלכשה התוותשה הבש הנשה - 1972 דע הגרדהב םצמוצ תידוהיה הייסולכואל 

רחואמ םינש הרשע־תחא .ישילשה רודה ינב תלכשהל (1972-1968 םינשב ועיגהש) 

םידיליה תלכשה תא ועיגה התע הזש םירגהמה תלכשה הרבע ,1983 תנשב ,רתוי 

Cohen 8t Haberfeld לע םיססובמ םיבקוע הריגה ילג לש הלכשהה תמרב תומגמל רשאב םיאצממה 15 

ישילשה רודה ינב לש וול םינושה הריגהה ילגמ םירגהמ לש הלכשהה תמר תא וושהש ,(2000) 

.םיידוהיה 
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לא (1995־ל 1992 ןיב ועיגהש) םירגהמה תלכשה הדרי 1995 תנשב ןא ,םינש 1.3־ב 
.הברהב אל יכ םא ,םידיליה לש וזל תחתמ 

לארשי ידילי םידוהי לשו "םידחואמ" םירגהמ לש דומיל תונש עצוממ :4 םישרת 

1995-1951 ,ישילשה דודה ינב 

 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 19861989 1992 1995 1998

 n 3 127

 -O Wbv in-*- anxia

תנשל תומדוקה םינשה עברא וא שולש ךלהמב לארשיל ועיגהש םירבג םירגהמ :"םירחואמ" םירגהמ 

.תיפצתה 

.Cohen Haberfeld, 2000 :רוקמ 

ראות ,לארשי ןללכבו ,תובר תונידמב .הלכשה תמרל דיחיה דדמה וניא דומיל תונש 

ימדקא ראות ילעב) םיאמדקאה ירועיש ןיב האוושה .הדובעה קושב החלצהל ינויח ימדקא 

רופישה תא רתוי דוע השיגדמ םיידוהיה ץראה ידיליו םירגהמה ברקב (תוחפל ןושאר 

תינומהה היילעה ינבמ 50/־־מ תוחפ .תונורחאה םינשב ועיגהש םירגהמה ירושיכב יסחיה 

,רתוי רחואמ הנש םירשע .תטלוקה הייסולכואה ברקב 90/» תמועל ,ימדקא ראות ילעב ויה 

ברקב םרועישמ םיילפכמ רתוי <270/«) םירגהמה ברקב םיאמדקאה רועיש היה ,1972 תנשב 

תמועל)ימדקא ראות ילעב םירגהמהמ 400/"־ל בורק ויה 1983-1979 םינשב .ץראה ידילי 

םירגהמה תיצחמ טעמכ ויה 1991-1989 םינשבו ,(םיידוהיה םידיליה ברקב 200/0־מ תוחפ 

ילעב רועיש היה 1995-1992 םינשב הצרא ועיגהש הלא ברקב םג .הטיסרבינוא ירגוב 

וא 1983־ב ומכ לודג היה אל רעפה ךא ,ישילשה רודה ברקב םרועישמ הובג םיראתה 

ילג לש הלכשהה תמר :המגמ התוא לע םיעיבצמ הלכשהה ידדמ ינש ,ןכ םא .1991־ב 

.1992 תנש ןמל תצקמב הדריו ,1991־ל 1948 ןיבש הפוקתב התלע לארשיל םירגהמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:23 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



הריחב ץראל טלקמ ץראמ ןהכ ןוני 54 

לארשיל םירגהמה לש הלכשהה תמרב היילעל םירבסה 

- הלא םייוניש ,תיעוצקמה וליפאו ,תירלופופה תונותיעב תוחוורה תונומאל דוגינב 

הלכשהה תמרב הדיריה םג ומכ ,1991 תנש דע םירגהמה ללכ לש הלכשהה תמרב היילעה 

תמרב םייוניש) םייתנידמ־ךות םייוניש לש האצות םרקיעב םעה ־ 1992 תנש ןמל 

םייתנידמ־ןיב םייוניש אלו ,(תונידמ ןתואמ תונוש תופוקתב ועיגהש םירגהמ לש הלכשהה 

םילימב .(תונוש תונידממ תונוש תופוקתב ועיגהש םירגהמ לש הלכשהה תמרב םייוניש) 

,המגודל) 1967 רחאל םירגהמה בור ועיגה ןהמש תונידמב יונישהש יפ־לע־ףא ,תורחא 

,םירגהמה תלכשהב יללכה לודיגה תרבסהל םרות (ןמיתו וקורמ תמועל תוצעומה־תירב 

תונידמ ןתואמ ועיגהש םיבקועה םירגהמה ילג לש הלכשהה תמרש ךכמ עבנ לודיגה בור 

,םבור .וז העפות שיחממ וקורממ םירגהמה לש םתלכשה רחא בקעמ .םינשה ךשמב התלע 

,1972 תנשב .הכומנ תילמרופ הלכשה םע 1969־ל 1948 ןיב ועיגה ,ךרעב 250,000־כ 

תונש הנומש עצוממב םייס 1972 ינפלש םינשה עבראב לארשיל עיגהש וקורמ דילי 

.ימדקא ראות לעב היה םייאקורמ םירגהמ השימחו םירשע לכמ דחא קרו ,דומיל 

תונש הרשע־עברא וקורמ דילי רגהמה םייס ,1983 תנשב ,רתוי רחואמ םינש הרשע־תחא 

ברקב רשאמ םיינש יפ ךרעב ,השולש לכמ דחאל ץפק םיאמדקאה רועישו ,עצוממב דומיל 

דוע םישרמ םינמורה ברקב הלכשהה תמרב לודיגה .ישילשה רודה ינב םיידוהי םידילי 

ועיגהש הלא ברקב עצוממב 9.7־מ הלע ינמורה רגהמה לש דומילה תונש רפסמ .רתוי 

15.6 לש אישלו ,1972-1968 םינשב ועיגהש הלא ברקב 13.8־ל 1961-1957 םינשב 

תשמחב ועיגהש םירגהמה ללכ תא םינחוב רשאכ .1983-1979 םינשב ועיגהש הלא ברקב 

תיצחממ רתוי טעמל םיארחא ויה םייתנידמ־ךות םייונישש םיאצומ ,םינורחאה םירושעה 

.םדוקה רושעב ועיגהש םהיתימע תמועל םיוסמ רושעב ועיגהש םירגהמה תלכשהב לודיגה 

,יתנידמ־ךות יונישמ איה םג תעבונ 1991 רחאלש הפוקתב םירגהמה תלכשהב הדיריה 

תוצרא יתש ,1989 תנש ןמל .תויפיצפס תונידממ ועיגהש םירגהמה גוסב יונישמ ,רמולכ 

(םירגהמהמ 87"/0־כ) רבעשל־תוצעומה־תירב ןה לארשיל םירגהמ לש תויזכרמה אצומה 

ידמל הביצי םייפויתאה םירגהמה לש (הכומנה) הלכשהה תמרש העשב .<40/0־כ) היפויתאו 

תוקילבופרהמ םירגהמה תלכשהב תיתועמשמ הדירי הלח 1992 תנש ןמל ,םינשה ךשמב 

וכייתשה 1991-1990 םינשב ועיגהש הלא .רבעשל־תוצעומה־תירב תא וביכרהש 

תונידמה־רבחמ ועיגה רושעה ךשמהב .םירגהמ 400,000־כ ללכש ןושארה לגל 

:דחוימב ההובג התייה ןושארה לגה לש הלכשהה תמר .הנשב םירגהמ 70,000-40,000־כ 

םיליבקמה םירפסמה .ימדקא ראות ילעב 51"/0־ו ,דומיל תונש הרשע־עברא לש עצוממ 

תמרש םידמלמ הלא םירפסמ 16.36"/0־ו םינש הרשע־שולש םה 1995-1992 ילוע יבגל 

ידילי לש וזל המודו ,ןושארה לגה לש וזמ יתועמשמ ןפואב הכומנ ינשה לגה לש הלכשהה 

.םיידוהיה לארשי 

תנידמ התואמ םיבקוע הריגה ילג לש הלכשהה תמרב םייונישה תא ריבסהל ןתינ דציכ 

גוסש ןכתיי ,תישאר .ךכל םיארחא הז תא הז םיאיצומ םניאש םיכילהת ינש ?אצומ 

םהיתימע לש וזמ תצקמב הכומנ תויתאיסאה תוקילבופרהמ ועיגהש הלא לש הלכשהה תמר 16 

ףאו ,םירבגל םישנ ןיב םייתועמשמ הלכשה ילדבה ואצמנ אל ,הז תמועל .תויפוריאה תוקילבופרהמ 
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55 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

.(Haberfeld, Semyonov 8l Cohen, 2000) םי־זוהי־אלל םידוהי ןיב אל 

תומיוסמ תונידמב (לארשיל רגהל וטילחהש הלא ,רמולכ) הריגהל תימצעה הרירבה 

,רמולכ) ןוכיסב הייסולכואה לש היתונוכתש ןכתיי ,תינש .םינשה ךשמב הנתשה 

ךשמב ונתשה תומיוסמ תונידמב (הריגהה עוריא תא רובעל לאיצנטופה תלעב הייסולכואה 

םידוהי לש תיארקא־אל הביזע לשב רקיעבו ,הלכשהה תכרעמ תוחתפתה לשב םינשה 

הריגההש חינהל ריבס .וקורמל סחייתנ ,בוש .תומדוק םינשב תורחא תונידמלו לארשיל 

םירגהמה ,רמולכ) תילילש תימצע הרירבב הנייפאתה 1972 תנש דע וקורממ לארשיל 

.(וקורמ ידוהי ברקמ תוליכשמ־תוחפה תובכשהמ ,ינויצרופורפסיד ןפואב ,ואב לארשיל 

רגהל וא וקורמב ראשיהל םיליכשמ־רתויה וקורמ ידוהימ םיבר ורחב םינש ןתואבש הארנ 

Bensimon <fe Deila Pergola, ;1984 ,ונדלוט) הדנקלו תפרצל דחוימב ,םירחא םידעיל 

םיעבשה תונש עצמאמ לארשיל ועיגהש וקורמ ידילי לש הלכשהה תמר ,םתמועל .(1986 

םינורחאה םירושעה ירגהמ לש ההובגה םתלכשהש ןכתיי .דח ןפואב התלע <12,000־כ) 

לארשיל ץוחמ םייחה וקורמ ידילי םידוהיה ללכ לש תעצוממה הלכשהה תא תגציימ 

ןייצל בושח ,םרב .וז הנעט לש הניחב ורשפאיש םינותנ אצמנב ןיא .הלא םירושעב 

םישישהו םישימחה תונש ירגהמ לש (תימצעה) הריךבה יכילהת ,רבדה ךכ םא וליפאש 

םיעבשה תונש ןמל ועיגהש וקורמ ידילי םירגהמה לש םתלכשהש ךכל הבר הדימב ומרג 

.ךכ־לכ ההובג התייה 

לארשיל הריגהל הריךבה יסופד יכ ךירעהל ןתינ ןהבש תופסונ תונידמ ,וקורמ דבלמ 

תונידמה־רבח ,ןריא ,הינמור תא תוללוכ ,םינשה םע ונתשה ףאו ,םייארקא ויה אל 

םינושארה הריגהה ילגב ועיגהש ןריאו הינמור ידילי לש םתלכשה .תירבה־תוצראו 

דח ןפואב תימצעה הרירבה הרפתשה םינמורה לצא .תילילש תימצע הריךב לע םיעיבצמ 

תנשב ןריאמ עיגהש ןושארה לגה לש הרירבה .בוש הדרי ןכמ־רחאלו ,1983 תנש דע 

הכפהמה ןמזב ,1979 תנשב תיבויחל הכפהנו ,(1994 ,ןהכה) תילילש התייה 1951 

ןיבמ םיבר ךא ,לארשיל ועיגה הכפהמה ןמזב ובזעש ןריא ידוהי םא רורב אל .תינריאה 

םיעבשה תונשב ,ךכל המודב .הינטירבלו תירבה־תוצראל ועיגה םירישעהו םיליכשמה 

לארשי ידילי לש םתלכשהל תיסחי ההובג תוצעומה־תירבמ םירגהמה תלכשה התייה 

עודי ךא ,תוצעומה־תירב תודהי לש וזמ ההובג התייה םתלכשה םא רורב אל .םיידוהיה 

םיליכשמו םיריעצ ויה םיעבשה תונשב תירבה־תוצראל ורגיהש תוצעומה־תירב ידוהיש 

הריגה לש סופד ותואש ןיינעמ .(1995 ,טיבש־ץרוש) לארשיל עיגהל ורחבש הלאמ רתוי 

הדנקל ועיגהש הלא לש הלכשהה תמר .ןורחאה רושעה לש תיסורה היילעה תא ןייפאמ 

הארנ .(2000 ,ןגוק> לארשיל ועיגהש הלא לש וזמ רתוי ההובג התייה 1991-1990 םינשב 

־תירב ידילי ברקמ רתויב םיליכשמה ,םיעשתה תונשב ןהו םיעבשה תונשב ןהש ןכ םא 

ןולשיכה תנכס ןהבש תורחא תונידמל אלא ,לארשיל עיגהל אל ורחב םיידוהיה תוצעומה 

תחלצומ תובלתשה תובקעב תילכלכ החלצהל יוכיסה םג ךכ ךא ,רתוי הלודג הריגהה לש 

םיידוהיה תוצעומה־תירב ידילי לש הלא תופדעהש ןיינעמ .ימוקמה הדובעה קושב 

םירגהממ הפצמה ,(Borjas, 1994) הריגהה לש תילכלכה הירואיתה םע בטיה תובשייתמ 

־תוצרא) םיהובג םניה םירושיכה לע םירזחהה ןהבש תונידמל רגהל םינמוימו םיליכשמ 

תונידמל רגהל םיפוצמ תוחפ םינמוימ וא/ו םירגובמ םירגהמש העשב ,(לשמל ,תירבה 

ןפואב םינגומ םירגהמה ןהבשו ,(לארשי ,לשמל) רתוי םיכומנ םירושיכ לע םירזחהה ןהבש 

.החוורה תנידמ לש ןוחטיבה־תשר ידי־לע יסחי 
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.םימעט השולשמ תניינעמ לארשיל תירבה־תוצראמ םירגהמה לש תימצעה הרירבה 

רפסמ עיגה הנממש אצומה תנידמ .דניה תירבה־תוצרא ,תוצעומה־תירב רחאל ,תישאר 

־תירב רחאל> הלדוגב תישילשה אצומה תנידמו ,1968 תנש ןמל רתויב ברה םירגהמה 

תימצע הרירב ןוחבל ןתינ תירבה־תוצראב ,תינש .1989 תנש ןמל (היפויתאו תוצעומה 

םירגהמה ינייפאמל רשאב םינמיהמ םינותנ הב םימייק ןכש ,רישי ןפואב הריגהל 

תירבה־תוצראמ םירגהמה לש הרירבה סופד ,ףוסבל .תונוש םינשב םיילאיצנטופה 

ןה הגרדהב דרי 1970 תנש ןמלו ,יבויח היה אוה תמדקומה הפוקתבש ךכב ןפוד־אצוי 

תשולשב .תירבה־תוצרא ידוהי ־ ןוכיסב הייסולכואל תיסחי ןהו לארשיב םידיליל תיסחי 

־תוצרא ידוהי ברקב םיימדקאה םיראתה ילעב לש םרועיש הלע םינורחאה םירושעה 

48"/0־מ) תויזוחא תודוקנ שמחו םירשעב ,General Social Surveys^ ינותנ יפל ,תירבה 

רגהל וטילחהש הלא ברקב םיאמדקאה רועישש העשב ,(1990 תנשב 730/0־ל 1970 תנשב 

דיימ ואבש הלא ברקמ 770/0־מ> תויזוחא תודוקנ הרשע־שולשב הפוקת התואב דרי לארשיל 

הרירבה ,ןכ םא .(תומדקומה םיעשתה תונש ירגהמ ברקמ 640/0־ל 1967 תמחלמ רחאל 

רחאל דיימש הפוקתב תיבויח התייהש ,לארשיל הריגהל תירבה־תוצרא ידוהי לש תימצעה 

הלא םה םברקמ םיליכשמ־תוחפה רשאכ ,םינשה םע רתוי תילילשל הכפהנ ,1967 תמחלמ 

.לארשיל אובל םיפידעמה 

תונקסמו םוכיס 

,1947 תנשב .םירשעה האמב תוחפל ,החלצה רופיס ,דניה תונויצה ,תיפרגומד הניחבמ 

ךפהנש חטשב ורג (600,000־כ> םלועה ידוהימ 6»/» קר ,הנידמה םוק ינפל םירופס םישדוח 

הייסולכואה תיצחממ תוחפ וז הנשב וויה םידוהי 600,000 םתוא .לארשיל 1949 תנשב 

400/0־כ םיווהמה ,םידוהי ןוילימ 5־כ לש םתנידמל לארשי הכפהנ 2000 תנשב .הז חטשב 

םיארחאה םניה הריגהה יסופד .(2001 ,לארשי) הנידמה יחרזאמ 800/0־כו םלועה ידוהימ 

םרפסמב לודיגה - תונויצה לש תיפרגומדה החלצהה לש םידממה תשולשל םייזכרמה 

.םלועב םידוהיה ללכ ברקב םרועישב לודיגהו לארשיב םידוהיה רועישב לודיגה ,טלחומה 

התסינ לארשי־תנידמ ,םישימחה תונש לש הנושארה תיצחמב תורצק תופוקתב טעמל 

אלש הארנ .ןוירוג־ןב לש ונושלב שמתשהל םא ,לארשיל םידוהי "ינומה" איבהל דימת 

הפוקתב טולקלו לבקל הנכומ הנידמה התייה ותואש םיידוהיה םירגהמה רפסמל לובג היה 

,םיריעצו םינמוימ םירגהמ תופידעמה ,תורחא הריגה תונידמל דוגינב ,דועו תאז .הנותנ 

אלל ,םיידוהיה םירגהמה לכ תא טולקלו לבקל איה לארשי לש תרהצומה תוינידמה 

םירגהמ רשאכ ,םרב .םרוע עבצ וא ינתאה םאצומ ,םתלכשה ,םליגל תוסחייתה 

ץומיאל םיינויצה תורטמהו םיכרעה וליבוה ,תורחא תוצראל רגהל ורחב םיילאיצנטופ 

תירבה־תוצראמ השקיב לארשי רשאכ ,םיעבשה תונשב היה ךכ .תוחפ תירטינמוה תוינידמ 

רגהל ופידעה ךא תוצעומה־תירב תא בוזעל ושרוהש םידוהיל "טילפ" תרשא קינעהל אל 

האלימ ,ןכ םא ,םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב .לארשיל אלו ,תירבה־תוצראל 

הרטמ רשאכ ."םידוהי ינומהב לארשי־ץרא סולכא" לש המישמה תא תונמאנב הנידמה 

עיגהל הקוצמב םידוהיל הרזע ןוגכ ,םיירטינמוה םיכרע םע הבשייתה אל וז תינויצ 

יפלכ תונעזג ייוליגב לקתנ המישמה יולימ רשאכ ,ןיפולחל וא) תורחא טלקמ תונידמל 
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.םיינויצה תורטמהו םיכרעה ורבג (םיוסמ רוע עבצ ילעב וא םיוסמ אצוממ םיידוהי םירגהמ 

םידוהיה לכ אל ,המוחתל תידוהי הריגה ליעפ ןפואב תדדועמ לארשיש יפ־לע־ףא 

האטבתה םינשה ףולח םע ,םרב .תונושארה םינשב אל דחוימב ,לארשיל עיגהל ורחב 

תפוקתב .דעיה ץראכ לארשיב ורחבש םידוהיה גוסב םג תונויצה לש תיפרגומדה החלצהה 

םיטילפ םירגהמה ןיבמ םיבר ויה םישישהו םישימחה תונש לש תוריגההו תינומהה היילעה 

ךוסכסב ויהש ברע תוצראבו הפוריא חרזמב םיינדור םירטשממ וחרב םירחא .תדלומ ירסח 

תורחא תונידמל רגהל ולכיש הלא ןיבמ םיבר .המק התע הזש תידוהיה הנידמה םע 

תונידמב וררוגתהש םידוהיה .תורופס םינש רחאל לארשי תא ובזע וא 17ךכ ושע ןכא 

רבעמ ללכ ולקש אל הילרטסואבו תינופצה הקירמאב ,הפוריא ברעמב תוחתופמה 

ילעב ויה המויקל תונושארה םינשה םירשעב לארשיל ועיגהש םירגהמה ,ךכיפל .לארשיל 

.לארשיב תידוהיה הייסולכואה לש הלכשהה תמרמ רתוי הכומנ הלכשה 

םיידוהי םירגהמ .לארשיל רגהל ורחבש םידוהיה גוס הנתשה 1967 תמחלמ תובקעב 

עיגהל ולחה ,האלמ תינוכית וא תימדקא הלכשה ילעב םבור ,הקירמאמו הפוריא ברעממ 

־תירבמ ועיגהש םירגהמה ,דועו תאז .תוילכלכו תויגולואידיא ,תויתד תוביסמ לארשיל 

הלכשה תמר ילעב ויה ,היסאמו הקירפאמ ןכו ,הפוריא חרזמב תורחא תונידממו תוצעומה 

1967 תמחלמ רחאלש לארשי .םישישהו םישימחה תונשב ועיגהש םהימדוק לש וזמ ההובג 

תיביטקרטא אל םא ףא ,םינמוימו םיליכשמ םירגהמל רתוי תיביטקרטא הנידמל הכפהנ 

תא בוזעל ושרוהש םידוהיה ברקמ הסיעבש רואשה תא הילא הכשמש ,תירבה־תוצראכ 

תכומו תוחפ הרישע הנידמל רקיעו ללכ טושפ הז ןיא .םיעבשה תונשב תוצעומה־תירב 

םירגהמה לע הפוריא ברעמו הדנק ,תירבה־תוצרא םע תורחתהל תומחלמו םיכוסכס 

קר אל אוה תונויצה לש םייפרגומדה םיגשיהה דחא ,ןכ־יפ־לע־ףא .םינמוימהו םיליכשמה 

וראשנ ,םיליכשמה ללוכ ,םהיאצאצ ןהו םירגהמה ןהש םג אלא ,לארשיל םידוהיה תכישמ 

18.התוא ובזע אלו לארשיב 

םיאבה םירגהמה ,1992 תנש ןמל .רתוי תבכרומ הניה תיוושכעה תיפרגומדה הנומתה 

תמר ילעב םניה (תירבה־תוצראמ םיאבה הלא - 1970 תנש ןמלו) תונידמה־רבח תוצראמ 

םויה קחרי אל ,הלכשהה תמרב הדיריה ךשמית םאו ,םהימדוק לש וזמ הכומנ הלכשה 
ינשב בצמה היהש יפכ ,םיידוהיה םידיליה לש וזמ הכומנ היהת םירגהמה תלכשהש 

לודיגה איה תינויצה המישמה שומימל רתוי השק היעב .הנידמל םינושארה םירושעה 

תונידמל המודב ,דועו תאז .תונידמה־רבחמ םירגהמה ברקב םידוהי־אלה רועישב דימתמה 

ןמל ואבוהש "םיינמזה" הדובעה־ירגהממ םיבר לארשיב םג ,םילוז םידבוע ואבייש תורחא 

םניא תיחכונה הפוקתב הריגהה יסופד ,ךכ .םייקוח־יתלב עבק־יבשותל וכפהנ 1993 תנש 

ןוילימ 1.2־כ לע ףסונ .לארשי ייברע םע יפרגומדה ץורימב ןוחצינל רבעבכ םימרות 

העוצרבו הדגב שוביכה לוע תחת םייניטסלפ ןוילימ השולשו לארשיב םייניטסלפ םיחרזא 

:ירמגל שדח בצמ םע תדדומתמ לארשי ,(תיניטסלפה תושרה יחטשב םיררוגתמ םקלח) 

הינוריאה .םיחרזא םניא ףא םקלחו ,םיברע םניא םגו םידוהי םניאש םיבשות יפלא תואמ 

לארשיל ורגיה 1951-1945 םינשב הפוריאב םירוקעה־תונחמב והשש םידוהיהמ 40"/0־כ קר 17 

.(1998 ,יקסניזדורג) 

־תוצראב וררוגתהש לארשימ םידוהיה רפסמ יבגל (Cohen 81. Haberfeld (1997, 2001 ואר 18 

םילארשי ברקב לארשיל הרזח לש הובגה רועישה יבגל ,(130,000־מ תוחפ) 1990 תנשב תירבה 
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.םירזוחה לש ההובגה הלכשהה תמר יבגלו ,תירבה־תוצראב 

התלוכיב תמסרכמה איה ־ תיפרגומדהו תילכלכה ,תיאבצה ־ תונויצה תחלצהש איה 

.תירוקמה התמישמ תא שממל 

תורוקמ 

לש םתחלצהו תימוטוכידה תינתאה הקולחה :םיזנכשא תמועל םיחרזמ" .(2002)'ק ,תימא 

,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ."לארשיב הדובעה קושב ינשהו ןושארה רודה ינב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחה 

:ביבא־לת .1951-1945 ,םינויצ לומ םידוהי :בוט ישונא רמח .(1998) 'י ,יקסניזדורג 
.יצרא דה 

.1953-1948 ,לארשיב התטילקו הלודגה היילעה :הרעסב םילוע .(1994) 'ד ,ןהכה 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

יטלומ הנידמל לארשי תא תובשה קוח ךפה ךיא וא ,ורצויו םלוגה" .(2001) 'י ,סייו 

.70-45 ,19 ,תרוקיבו הירואית ."תינתא 

:םילשורי .1945-1943 - האושה חכונל י"אפמ :םינוא רסוחו תועדומ .(1994)'י ,ץיו 

.יבצ־ןב קחצי די 

םתובשייתה תישארמ וקורמב םידוהיה תודלות :האלמה תעב יהיו .(1984)'י ,ונדלוט 
.לוטמר :םילשורי .ונימי דעו 

רעי 'א :ךותב ."תיבושייה הרבחב תיביטקלוקה תוהזה" .(2001) 'ז ,טיבשו 'א ,רעי 
:ביבא־לת .(230-127 'ע> תילארשיה הרבחב תומגמ ,(םיכרוע) טיבש 'זו 

.החותפה הטיסרבינואה 

תיזכרמה הכשלה :םילשורי .לארשיל יטסיטטס ןותנש .(תונוש םינש) לארשי 
.הקיטסיטטסל 

."1995-1975 ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ" .(1998) 'י ,ןהכ 
.134-115 ,<1)א ,תילארשי היגולויצוס 

גוצרה 'ח :ךותב ".לארשיב דובירו הריגה" .(2000) 'מ ,בונוימסו 'נ ,ןייטשפא־ןיול 

.תומר :ביבא־לת .(106-95 'ע) הארמב הרבח ,(תכרוע) 

םירשעה תונשב לארשי־ץראב הרבח ןיינבו ,הטילק ,היילע" .(1995) 'מ ,קסיל 

בושייה תודלות ,(םיכרוע) ןהכ 'גו אריפש 'א ,קסיל 'מ :ךותב ."<1930-1918) 

:םילשורי .(302-173 'ע ,ינש קלח) הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץראב ידוהיה 

.קילאיב דסומ 

.ךותיהה רוכ לש ונולשיכ - םישימחה תונשב הלודגה היילעה .(1999) 'מ ,קסיל 

.קילאיב דסומ :םילשורי 

,הנידמל בושיימ :םירשעה האמב לארשי־ץדא .(1990) 'ד ,ידעלגו 'מ ,רואנ 
.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .1950-1900 

.תורירב :ביבא־לת .םידרפנה םילולסמה זוחמ :לארשיב ךוניחה .(1990)'ש ,יקסריבס 

."הדובעב םילועה לש םתובלתשה יכילהתו היילעה לש ישונאה ןוהה" .(1998)'מ ,ןורקימ 

:םילשורי .(181-127 'ע> היילע לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקיס 'מ :ךותב 
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.סנגאמ 

5־ב ןיבר זכרמב גצוהש רמאמ ."בצמ תכרעה ־ תיסורה היילעה" .(2001) 'ס ,החומס 
.סרמב 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .לארשיב תודע יסחי .(1977)'י ,םרפ 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוימואלהו וקורמ ידוהי :העורק הליהק .(2001)'י ,רוצ 

הדנקב הדובעה קושב רבעשל תוצעומה תירבמ םירגהמ לש תובלתשה" .(2000)'א ,ןגוק 

,היגולופורתגאלו היגולויצוסל גוחה ,ינש ראות תלבק םשל הדובע ."לארשיו 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

לש השדחה הקיטילופה -תידוהי הנידמב 'םירז"' .(2000) 'ר ,ןמכיירו 'א ,פמק 
.110-79 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס ."לארשיב הדובע־תריגה 

:לארשיב הריגהה רטשמו 'םירז םידבוע' לש הללכה יסופד" .(2000)'א ,ןהכו 'ז ,קהנזור 

.78-53 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס ."יתאוושה חותינ 

ב"הראלו לארשיל ט"הרבמ םידוהיה םירגהמה 'תוכיא' תניחב" .(1995)'מ ,טיבש־ץרוש 

,הדובע ידומילל גוחה ,ינש ראות תלבק םשל הדובע ."1980-1975 םינשה ןיב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

 Bachi, R. (1974). The Population of Israel. Jerusalem: The Institute of

 Contemporary Jewry.

 Bensimon, D. and Delia Pergola, S. (1986). La Population Juive de France:

 Socio-Demographie et Identitie (Jewish Population Studies No. 17). Paris:

 The Institute of Contemporary Jewry, the Hebrew University, and Centre

 National de la Rechedrche Scienctifique (French).

 Borjas, G. (1994). "The Economics of Immigration". Journal of Economic
 Literature, 32, 1667-1717.

 Cohen, Y. and Haberfeld, Y. (1997). "The Number of Israeli Immigrants in the

 US in 1990". Demography, 34, 199-212.

 Cohen, Y. and Haberfeld, Y. (2000). "Selectivity and Economic Assimilation of

 Israeli Immigrants Since 1948". Paper presented at the RC28 meeting in

 Liebome, France, May 2000.

 Cohen, Y. and Haberfeld, Y. (2001). "Self-Selection and Return Migration:
 Israeli-Born Jews Returning Home from the United States during the

 1980s". Population Studies, 55, 79-91.

 Cohen, Y. and Tyree, A. (1994). "Palestinian and Jewish Israeli-Born
 Immigrants in the U.S.". International Migration Review, 28, 243-255.

 Delia Pergola, S. (1998). "The Global Context of Migration to Israel". In
 E. Leshem and J. Shuval (eds.), Immigration to Israel: Sociological

 Perspectives. Studies in Israeli Society. Israeli Sociological Association,
 8, 51-92.

 Dominitz, Y. (1997). "Israel's Immigration Policy and the Dropout
 Phenomenon". In N. Lewin-Epstein, Y. Ro'i and P. Ritterband (eds.),

 Russian Jews on Three Continents: Migration and Resettlement (pp. 113
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 127). London: Frank Cass.

 Friedlander, D. and Goldscheider, C. (1979). The Population of Israel. New
 York: Columbia University Press.

 Friedlander, D. et al. (2000). "Religion, Ethnicity, Type of Locality and
 Educational Attainment among Israel's Population: An Analysis of Change

 over Time". Working Paper Series. Jerusalem: Dept. of Population, The

 Hebrew University.

 Goldscheider, C. (1989). "The Demographic Embeddedness of the Arab-Jewish

 Conflict in Israeli Society". Middle East Review, 27(3), 15-24.

 Goldscheider, C. (1996). Israel's Changing Society: Population, Ethnicity, and
 Development. Boulder, Col.: Westview Press.

 Haberfeld, Y., Semyonov, M. and Cohen, Y. (2000). "Ethnicity and Labour
 Market Performance among Recent Immigrants from the Former Soviet

 Union to Israel". European Sociological Review, 16, 287-299.

 Jenkins, R. (1996). Social Identity. London: Routledge.

 Khazzoom, A. (1998). "The Origins of Ethnic Inequality among Jews in Israel".

 Ph.D. Dissertation, Dept. of Sociology, UC Berkeley.

 Lustick, I. (1999). "Israel as a Non-Arab State: The Political Implications of
 Mass Immigration of Non-Jews". Middle East Journal, 53, 417-433.

 Morris, B. (1987). The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949.

 New York: Cambridge University Press.
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:ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ 
תורישה לש תויוכיאה תסיפתב רדגמ ילדבה 

*לדדצב רידסה 

***יחמק לואשו **רד לאקזחי 

אובמ 

Ben-Ari <fe Lomsky-)ילארשיה (maturation) דוגיבה ךילהתב אבצה תויזכרמ ףרח 

 1999 ,Feder), ןיבל ,רוגיב לש קרפכ ,םימולעה ןיב שגפמה תא ונחב 'םיטעמ םירקחמ קר

Elder,) םישנא ייח לע הקזח העפשה לש לאיצנטופ הב םולגש תוסנתהכ ,יאבצה תורישה 

םירקחמ וזכרתה ,םישנו םירבג לש תורישה יפואב ינושל תועדומה תורמל .(1985,1986 

רידסה תורישה תייווה תסיפתב םינימה ןיב םילדבהה וליאו ,םירבגב רקיעב הלא 

.טעמכ ורקחנ אל טרפה יבגל ויתויועמשמו 

תועמשמב ,תירוטרומ תוסנתה לש דמימ ל"הצב הבוחה־תורישב האורה הביטקפסרפמ 

<2000 ,יחמקו רד> םדוק רקחמב ונקדב ,(Erickson, 1968)ןוסקירא הל סחייש תיסיסבה 

םלצא ריבגה תורישה יכ וחוויד םירקחנה .תורישה תובקעב רוגיב לש תימצע הסיפת 

ןכו ,תימצע תועדומו תימצע תוליעי ,תימצע הטילש ,ימצע ןוחטיב ,תואמצע לש תושוחת 

ונאצמ אל .רחאה ןימה ינב םע םיימיטניא םיסחי חתפל תלוכיו תיתרבח תושיגר קזיח 

תוחתפתהב םישנל ןורתי טעמל ,רוגיבה תושוחת לע ןימ לש תיטסיטטס קהבומ טקפא 

,ויפואב ירבג וניהש ןוגראב תורישה יכ הרעשהה תא וניחד ןכלו ,תוימיטניאל תלוכיה 

.םישנל רשאמ רתוי הקזח רוגיב תשוחת םירבגל קינעי ,המיחל ידיקפת וזכרמבש 

תולגתסהש החנהב .םדוקה הריקחה וק תא םיטרפמו םיכישממ ונא יחכונה רקחמב 

קיפמ טרפהש תלעותה לשו ויתויוכיא לש תיבויח הכרעהו תורישה תוביסנל הבוט 

,תישאר :תולאש יתש םילאוש ונא ,תחתפמו החימצמ תירוטרומ היווה םיפקשמ תורישהמ 

םיישק (1) - םימוחת השולשב תוריש ידממ לש ןווגמ תכרעהב םירבגמ תולדבנ םישנ םאה 

תורישה תויוכיא (3) :תורישב העקשהו (motivation) ה^ינך ,תולגתסה (2) :תורישב 

םהיתוסיפת ובש ןפואב םילדבנ םינימה המכ דע ,תינש ?ונממ תקפומה תישיאה תלעותהו 

ןיקנבט דיב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש ךוניחל רפסה־תיב לש ןרא ןרקב עייתסה רקחמה * 

,רדפ־יקסמול הנדע ,אנהכ ןבואר ,ימהרבא הזראל םידומ ונא .םינרואב יצוביקה ךוניחה רקחל ןוכמבו 

,א הינגד ,רד לאקזחיל תונפהל אנ תובוגתו תולאש .תובושחה םהיתורעה לע שר הרונו ,גבס הרלק 

 .dar@vms.huji.ac.il .15120

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה־תיב ,ךוניחה לש היגולויצוסל המגמה ** 

.יח־לת תימדקאה הללכמה ,תילאיצוס הדובעו םיימוחת־בר םידומיל *** 

,רדפ־יקסמול ;1997 ,ןואיש ;1992 ,לגו היליביסד־הניס ;1990 ,1987 ,ךילביל :םינורחאה ןיב 1 

 Enoch C& Yogev, 1989; Mayseless Ä Hai, 1998; Wintre 8c Ben-Knaz, ;1998

 .2000; Yerushalmi, 1997
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?ונממ תלעותהו תורישה תוכיא יבגל םהיתוכרעה תא תוריבסמ תולגתסהלו םיישקל סחיב 

תכרעהל םינוש רבסה יסופדו תורישה לש םייזכרמ םינייפאמ לע ןימ יפל תולדבנ תובוגת 

לע הנוש תיתרבח־תיגולוכיספ הבוגת לע דיעהל םייושע ונממ תלעותהו תורישה תוכיא 

םידיקפתה לש תירדגמה הינבהל םאתהב ,הנוש תירוטרומ תוסנתה לעו תורישה תוביסנ 

.תורישה ךלהמב תיתרבחה היווהה לשו אבצב 

ירבג ןוגראב םישנ 

ןכלו ,המיחלב תוחמתה תועצמאב ימואלה ןוחטיבה תא חיטבהל דעונש ןוגרא אוה אבצ 

ךכ .הבחרה הרבחב םגו ןוגראה ךותב ףדעומ דמעמב םיכוז המיחל ידיקפתב םיקיזחמה 

התייווהב יזכרמ הכ ימואלה ןוחטיבה הבש ,תומחלמה־תדומל לארשיב םוקמ־לכמ 

קוח יפ־לע .םירבג לש טעמכ תידעלב הלחנ םניח ל"הצב המיחל ידיקפת .תיביטקלוקה 

הבוח־תורישל םישנ תסייגמה הדיחיה הנידמה הניה לארשי ,1949 ןוחטיבה תוריש 

Mardsen,:ואר ,תירבה־תוצרא יבגל) תורחא תובר תונידמל דוגינב ךא .<1996 ,רלסילפ) 

Dandeker 8c Wechsler Segal, :ואר ,תדחואמה הכלממה יבגל :Armor, 1996־ו 1986 

- ל"הצ לש הדשה ךרעמב .המחול ידיקפתב טעמכ תותרשמ ןניא לארשיב םישנה ,<1996 

ידיקפתב םישנ ןיא - תיברק הסדנהו םינחתות ,םילגר ,ןוירש תוללוכה ,ברקה־תודגואב 

םידיקפת ללוכ ,םישנ ינפל םימיוסמ המיחל תועוצקמ םנמוא םיחתפנ הנורחאל .המיחל 

תרשל תופיסומ םישנה בור .הלא תועוצקמל רודחל תוכוז תוטעמ ךא ,םיו ריווא יתווצב 

הרשכה םישרודה םיינכט םידיקפתבו הלהנמ ידיקפתב רקיעבו ,המיחל־יכמות םידיקפתב 

ךשמ לע הכלשה םג ךכל שי .המיחל ידיקפתל תשרדנה וזמ הרצקו הטושפ תיעוצקמ 
תורישה תא םיכיראמ םיבר) םינש שולש םיתרשמ םירבג .םינימה ינש לש תורישה 

יושעש םיאולימ תורישל חתפ הווהמ םהלש הבוחה־תורישו (עבקה־אבצל םיפרטצמו 

םיאולימל תוארקנ ןניאו םייתנשמ תוחפ תותרשמ םישנה .שמחו םישימח ליג דע ךשמיהל 

םירבג רוטפל תטעממ סויגה תכרעמש דועב ,ךכ לע ףסונ .עבראו םירשע ליג ירחא 

,הרבחל םירדשמ םג ומכ ,םיפקשמ הלא םינותנ .םישנל רוטפ ןתמב השימג איה ,תורישהמ 

.אבצל םישנ לש רתוי הנטק תוציחנ תדימ 

ןוגראב טועימ תצובק אופיא ןניה ,םירחא תואבצב םישנל המודב ,ל"הצב םישנה 

דבלב וז אל .(Yuval-Davis, 1987; Bloom, 1991 ;1996 ,יבר'ג)םירבג ידי־לע טלשנה 

םיאלממה םילייחה רועישמ הברהב לודג םירבג תודוקפ רחא תואלממה תולייחה רועישש 

תינוגראה ותוברתש ןוגרא ךותב תולעופ םג תולייחהש אלא ,םישנ תוארוה רחא 

Arkin 81 Dobrofsky, 1978; Morgan,) אבצ לכב בצמה ךכ .תירבג הניה תיתרבחהו 

 1989 ,1994; Ragins 8c Sundstrom), אבצ וניאש ,ל"הצב רתוי שגדומ ףא אוה ילואו

וז תוברת .<2000 ,יול־ןושש ;2001 ,טרופופרו רדפ־יקסמול ;1997 ,ןואיש> םיבדנתמ 

ץמאמה תייווהמ תבאוש ,ןוגראב םירבגה לש תידמעמהו תירפסמה הינומגההמ הלוע 

לע תכמסנו ,םחולה גרדב םיתרשמה (םירבגה) לש תוומה תנכס לא הברקהו השקה ינפוגה 

ופוגב ןגמה םחולה רבגה לש ינויצה רבצה סותא תמגוד ,םיחוור םייתרבח םיסותא 

םחולה דיקפתל יטתיטנאה ,יתרוסמה םאה־השיאה סותאו <1997 ,גומלא) תדלומה לע 

.<1999 ,ץיבוקרב) 
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63 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב"סשת 

תינויחה ןתמורת ףרחו ,תוירדגמה (status) בצימה תכרעמו הדובעה תקולח לשב 

,תחאה :תוירקיע תוגשה יתש הלעמ וז הסיפת .תוחנכ ספתנ אבצב םישנה דמעמ ,ןוגראל 

,ךומנ ימצע יומידו חופיק תשוחת תומדב ישגר ריחמ יאבצה ןתורישב תומלשמ םישנש 

תילמסה הליהב ןתוא הכזמ וניא ןתורישש ,תרחאהו ;תינימ הדרטהמ תועגפנ ףא ןקלחו 

.תורישה םותב הרבחב בלתשהל םאובב םיבר םירבג םינהנ םהמש ישממה יתרבחה ןוהבו 

םישגה לש ךרע־תווש תופתתשה למסל רומאש ,אבצה יכ הנעטה ףא תילעומ הז רשקהב 

הרבחב תוילושל יאבצה ןוגראב ןתוילוש תקתעהל לעופב םרות ,ימואלה ביטקלוקב 

בצימה יכ הרעשהל תוליבומ הלא תונעט .(Golan, 1997 ;1999 ,ילאערזי) התוללכב 

האוושהב ,תולייחש ךכ ידיל איבי ודוסיב "ירבג"ה ןוגראב ךומנה יתרבחהו ידיקפתה 

,תורישב עיקשהל התוחפ תונוכנ ולגי ,תורישה תוביסנל לגתסהל רתוי ושקתי ,םילייחל 

.תורישהמ תקפומה תישיאה תלעותה תא תוחפ וכירעיו תוחפ יתועמשמ תוריש ווחי 

"ינללוכ דסומ" ךותב ירוטרומ רוגיב 

היווח יאבצה תורישב האורה יפילח ןועיט עיצהל רשפא ליעל אבוהש ןועיטה לומ לא 

רשאמ תוחפ אל םישנל תמרותו הבושח ,םינימה ינשמ םיריעצל המיצעמו תירוטרומ 

 Erikson,) םירוענה לש יתרבח־וכיספה םוירוטרומה גשומ לע ססבתמ ןועיטה .םירבגל

תמדקומה תורגבה ךות לא ךשמתמכ ותייארו (1968 ,1955 (Keniston, 1970), לעו 

ימצעה תמצעה לש ךילהתכ רוגיבה תייאר(self-empowerment) תיתרבח תורישכ חותיפו 

(social competence) (Bandura, 1982; Ford, 1987). :תורגבל םידדמב שיגדמ ןועיטה 

תודמע תעיבקב תואמצע ,םישעמ לש תואצות יבגל תוירחא תלבק ,תישיא הימונוטוא, 

 Arnett Sc) םהב תילכלכ תולת־יאו ינויווש סיסב לע םיסחי םירוהה םע םייקל תלוכי

Taber, 1994; Scheer Sc Unger, 1996; Arnett, 1997), םידיקפת תליטנ אקווד ואלו 

 Hogan Sc) םירגוב ידיקפתב םילבוקמה ־ םייתליהקו םייתחפשמ ,םייתקוסעת - םירדגומ

 .(Aston, 1986

וז ,הלש דחא ןפב .םיריעצה יבגל תויווחו תויוכיא לש תינפ־וד תכרעמ וניה אבצה 

םידיקפת הב אלמלו הילא לגתסהל ידכ םיישיא םיבאשמ סויג תשרודה השקונ תרגסמ 

,ץיבוני) "ינללוכ דסומ" ךותב תויחל םישרדנ םיריעצה .םבוציעב טלוש וניא טרפהש 

 1952; 1962 ,Goffman), םהייחל בצקו ןכות עבוק ,םיירמוחה םהיכרוצ תא קפסמה,

םהלש שפוחב ץצקמו ,ישיאה םדוחייבו םתויטרפב עגופ ,םינוממל תויצ םהמ עבות 

 (1982 ,Rabinowitz). שי ןהבש תוינימ־דח תודיחיב םיתרשמ ,םירבגה רקיעב ,םיבר

םוירוטרומה תייווה תא עטוקכ הארנ אבצה הז ןפב .םינימה ןיב רשקל תוטעמ תויונמדזה 

,תוהז בוציע לש םיכילהת ,רוחאל גיסמ ףאו איפקמ אל םא ,םלוב םג ילואו םירוענה לש 
.החימצו תוחתפתה 

תורכומה ,תוינושארה תוצובקהמ םיגרוח םיסייגתמה .רחא ןפ םג שי אבצל םלוא 

תכרעמל םיסנכנו ,ליגה־ינבו החפשמה לש ,תולבוכהו תוליבגמה םג ךא תוכמותהו 

ידיקפתה דמימב .תישיאניבו תיתרבח ,תידיקפת ,תיזיפ הניחבמ תנווגמו הנוש תיתרבח 

םירשכ יוצימ םישרודה ,םירגתאו תויוסנתה ,הדימל יבצמ םהל םינמוזמ תורישה לש 

דיקפתמו םוקמל םוקממ תועינ ידכ ךות בורל ,המזוי יוליגו תוירחא תליטנ ,םחותיפו 
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,םיסרוק) דמעמב הריהמ תומדקתה תרשפאמ םיתרשמה לש הלודג הפולחת .דיקפתל 

.תומישמו םישנא לע תוירחאבו דוקיפב ,תיסחי םדקומ בלשמ ,תוסנתהו (תוגרד 

לש תיתרבח הביבסב םייח אוה יאבצה תורישה לש יזכרמ ןייפאמ ,יתרבחה דמימב 

־אלה ,"תימינפה" תכרעמב רקיעב (Berger, 1963 :ואר ,youthfuiness) "תוריעצ" 

םיריעצ םע םינווגמ םישגפמ ןמזמ אבצה הז דמימב .תילמרופה תכרעמב םג ךא ,תילמרופ 

בחרמב םישדח םיישיאניב םירשק חתפל רשפאמו ,םינוש םייתרבחו םייתוברת םיעקרמ 

םירוגמה תנוכש ,החפשמה לש םיילקולה םילגעמב םייק היהש הזמ רתוי לודג הריחב 
.םירוענהו תודליה תונשב הלא םיסח־ל וולנש םייגולוכיספה םיסמועה אללו ,רפסה־תיבו 

היגולוקאהמ תינכותו תיזיפ תקחורמה ,השדחה תיתרבחהו תידיקפתה היגולוקאב 

הב וסנתה םרטש השדח תוריח תווחל םילוכי םיריעצה ,החפשמה לש חוקיפה תכרעממו 

תלבגומ וז תוריח תייווח .(Mayseiess 8c Hai, 1998; Dubas 8c Petersen, 1996) רבעב 

עיקשהל ךרוצהמ םילועה םיצחלמ תררחושמ איה ךא תורישה תרגסמ ידי־לע םנמוא 

תא תוארל רשפא וז טבמ־תדוקנמ .ישיאה דיתעה סוסיבב חווט־תוכורא תועקשה 

לש ינרקחהו ירוטרומה םייחה בחרמ לש ,המצעהב ףאו ,הבחרהכ ל"הצב הבוחה־תוריש 

.תמדקומה תורגבה תונש לא אבצל תוסייגתהה תועצמאב קתעומה ,םירוענה 

ללגב םא ,םישנו םירבג יבגל תונוש תוירוטרומ תויועמשמ שי תורישלש רשפא 

תייווהל תמרוגה הנוש תידיקפת תוסנתה לשב םאו תורישה יפלכ תונוש תויציזופסידרפ 
תרשמה לייחה לש בצימהמ תבאוש םירבגה לש תירוטרומה היווחהש רשפא .הנוש םייח 

רושקה הטילשה דמימלו תורישה לש יתמישמה־ידיקפתה דמימל הרושקו םואלה תא 

םילייח .םיבושח םיישיא םילומגת םהל םיקינעמה םידממ ינש - אבצב תוגרדה םלוסל 

,רתוי תיתועמשמ תישיא החימצ שוחלו רתוי הזע היווח הלא םידממב תווחל םייושע םיבר 

ישיאה ץמאמה דצמ ןהו תיתרבחה הבשחהה דצמ ןה ,םהל םינמוזמה דיקפתה ירגתא יכ 

תועיבתש םג רשפא ךא .תולייחה בור לש דיקפתה ירגתאמ םיקזח ,םהב םיכורכה הנכסהו 

רתוי םירבגה לש ירוטרומה בחרמה תא םימחות תרגסמה יצחלו ועוציב ינפוא ,דיקפתה 
.םישגה לש הזמ 

לשב ,קינעמ תורישהש םילומגתב םישנה לש ירשפאה ןדספהש חינהל רשפא םג ךכ 

יתרבחה דמימב תוירוטרומ תויוכיא יוצימ ידי־לע זזקתמ ,ןהידיקפת לש רתוי ךומנ בצימ 

ןוויכב תוחפ ינעבות ,םירבגה תורישמ תוחפ רגסוממ וניהש ,ןתוריש לש ישיאניבהו 

אבצל ןסויג ינפל יכ רעשל םג רשפא .תורישה יאנת תניחבמ רתוי חונ םג בורלו יתמישמה 

החפשמה לא רשקה תניחבמ ןה ,םירענהמ ןהיתוחפשמ ךותב רתוי "תוזוחא" תורענה ויה 

O'Koon, 1997; Pomerantz 8c Ruble, 1998;) החפשמה הליעפהש חוקיפה תניחבמ ןהו 

 2000 ,Geuzaine, Debry 8c Liesens). ירוטרומה בחרמה תא ילוא הליבגה וז הזיחא

םשל םישנל הבושח אבצל החפשמהמ האיציהש רשפא ןכלו ,תוסייגתמה לש ןהירוענב 

אבצה תרגסמב ןהלש תירוטרומה היווחה יכו ,םירבגל רשאמ רתוי ףא ןתואמצע חותיפ 

.רתוי הזע ףא תויהל היושע 
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רקחמה תטיש 

םירקחנ 

ינבו ריע ינב ,אבצ יררחושמ לש תחא ליג־תבכש ברקב ונפסא הקידבל םינותנה תא 

יכילהת לע רקחמב ףתתשהל השקב ול המדקש םש־םוליעב ןולאש תועצמאב ,ץוביק 

לע ונע ,םישדוח השישו םישולש ללכ־ךרדב םיתרשמה ,םירבגה .יאבצה תורישל תולגתסה 

דחאו םירשע תותרשמה ,םישנה וליאו ,רורחשה רחאל היינשה וא הנושארה הנשב ןולאשה 

ןולאשה חלשנ ץוביקה ינבל .ןרורחש רחאל תישילשה וא היינשה הנשב וילע ונע ,םישדוח 

תנש" תרגסמב םלועב תע התואב ולייט (ףלאכ היה םרפסמש) םינעמנהמ םיבר .ראודב 

האמו םישנ עבראו םישימח םייתאמ קר ןכלו ,(1992 ,ןדמל) םיצוביקב הגוהנה "שפוחה 

לש תונורדסמב יארקאב קלוח ההז ןולאש .ןולאשה לע ובישה םירבג השישו םיעשת 

םישימחו םייתאמל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הרבחהו חורה יעדמל תוטלוקפה 

800/0 .(תילכלכ־תיתרבח הניחבמ ץוביקה ינב תצובקל ידמל תמאות הצובק) םיטנדוטס 

ינוריעה םגדמ־תתב וראשנ ,םיינוריע־אל םיבישמ ופונש רחאל .וילע ונע ןולאשה ילבקממ 

ריע ינב) תוצובקה יתש תא תירפסמ ןזאל ידכ .םישנ ,תחאו האמו םירבג םיינשו םינומש 

weight תרודצורפ תועצמאב) לופכ לקשמ ריעה ינב תצובקב רקחנ לכ לביק ,(ץוביק ינבו 

 cases לש SPSS). וא (םירבג) הדיחי גוסו (םירגוח ,םיניצק) הגרד ,ןימ יפל םגדמה בכרה

ברקב המוד ןפואב תוגלפתמ לולסמה/דיקפתה תומרש דועב .חפסנב גצומ (םישנ) דיקפת 

הז לדבה .<180/« תמועל 3196) םירבגה ברקב רתוי הובג םיניצקה רועיש ,םירבגו םישנ 

,הנוצקל ועיגה תודיקפה ברקמ 396 קר :רתוי הכומנה 'לולסמה/דיקפתה תיירוגטקב טלוב 

טביהב הלעמ יפלכ הטומ םגדמה בכרה .תויברק־אלה תודיחיב םירבגה ברקמ 280/« תמועל 

.םוכיסה קרפב ןודנ וז היגוסב .ילכלכה־יתרבחה 

םירישכמ 

ונשקיב ,םישנו םירבג ,אבצ־יררחושמ לש תונטק תוצובק יתש םע םימידקמ תונויארב 

תוריש תויוכיא ןיב לידבהל םייושעש תורישה לע תוישיא תובוגתו תוריש ינייפאמ ןייצל 

:תויביטקייבוס תוסיפתב םלוכ ,םיאשונ השישב ונדקמתה תונויארה תובקעב .תונוש 

תלעותו ,תורישה תויוכיא ,תורישב העקשה ,העינה ,תורישל תולגתסה ,תורישב םיישק 

לע הכרעהל םינתינה ,םידגיה לוכשא תועצמאב קדבנ אשונ לכ .תוריש יביכרממ תישיא 

לאיצנרפיד לש םלוס לע ךרעוהש תורישה תוכיא אשונל טרפ ,5 דע 1־מ טרקיל םלוס 

חותינ ונכרע לוכשא לכב םיטירפה ןיב םימאתמה תצירטמ לע .תותנש עבש ןב יטנמס 

היה םרוג לכל בשוחש ןויצה .(varimax תייצטורו principal component תטישב) םימרוג 

ךותב םימרוגה יחותינ לש תואצותה .הלעמו .45 לש ימרוג ןעטמ ילעב םיטירפה עצוממ 

ןיב םירשקה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ .5-2 תוחולמ קלחכ ןלהל תוגצומ תולוכשאה 

לע ינש רדסמ םימרוג חותינ ונפסוה ,םהלש ןכותה תומלוע תא דקמלו וקדבנש םיאשונה 
.(1 חול ואר) תולוכשאה תשש תא םיביכרמה םימרוגה ינויצ 
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תולוכשאל רבעמ םידדמה ינויצ לע ינש רדסמ םימרוג חותינ לש תיצמת :1 חול 

 mTtyn nnyn nmiann  Votyx

 .80  rraoa-'np

 .73  TS-'tflj?

 .66  'B7'X3,a-,»1j7

 .56  pinn-'wip

 .79  twjs nran

 .65  rnirn nyan

 .77  nypett

 .61  irfanon

 .78  man-mane

 .53  -unx-rna'x

 .65  'wxra-rftym

 .62  maoa-nbyin

 .87  pinn-n^ym

 9.6 14.5 18.2 17.5  rnaoia rrniip %

תודדומתה a);<1 לוכשאל ההז) תורישב םיישק (א) :לע־ימרוג השולש הלעה חותינה 

תכרעה <ג> ;<4־2 תולוכשא) העקשהו העינה ,תולגתסה ללוכה לע־םרוג - תורישה םע 
הלועה תישיאה תלעותהו תוריש יביכרמ לש תויוכיא תכרעה ללוכה לע־םרוג - תורישה 

,תיבהמו החפשמהמ קוחירה םרוג םג ללכנ תלעותה לוכשאב .(6-5 תולוכשא) תורישהמ 

לשב הארנכ ,לעה־ימרוג תשולשמ דרפנב עיפוה אוה ינשה רדסהמ םימרוגה חותינב ךא 

הלעהש לעה־ימרוג תשולש יפל גיצנ םינותנה תא .הז םרוגב םינימה ןיב רכינ לדבה 
.חותינה 
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חותינה יכרד 

םימרוגה תמרב םתוא ונקדב הליחת .םיבלש ינשב ונקדב םינימה ןיב םילדבהה תא 

םימרוגה תמרב חותינב האורה קדצי .םימרוגה ךותב םיטירפה תמרבו תולוכשאה ךותב 

חותינ ,וז הריקחכ תיביטרולפסקא הריקחב םלוא ;תוליפכ לש הדימ םיטירפה תמרבו 

ךותב .דבלב םימרוגה תמרב חותינב דוביאל ךלוהש טרופמ עדימ קפסמ םיטירפה תמרב 

רדגמה טקפא תאו ,t ןחבמ תועצמאב םיימלוג םיעצוממ ןיב לדבהה תא ונקדב תולוכשאה 

ואצמנש םינתשמה לע הרקב ךות ,(MANOVA) ינתשמ־בר תונוש חותינ תועצמאב 

ריע> אצומ :רוגיב לש תימצע הסיפת לע םיעיפשמכ (2000 ,יחמקו רד) םדוק רקחמב 

עברא יפל) תורישה לולסמו <תרחא הגרד ילעב תמועל םיניצק) הגרד ,(ץוביק תמועל 

,םינימה ינשל ידיקפת ןכות לש דיחא הנתשמ לבקל ידכ .(בצימ/דיקפת תוירוגטק 

לש תויאבצה תודיחיה לש תוירוגטקה םע םישנה לש דיקפתה תוירוגטק תא ונלבקה 

:ןלהלכ ,םירבגה 

םירבג םישנ ידיקפת ןכות 
יברק־אל תודיקפ <ךומנ> 1 

מ"נ ,תיברק הסדנה ,םינחתות ,ןוירש יעוצקמ סרוק 2 
םילגר־ליח דוקיפו הכרדה 3 

תורייס צ"דק תועוצקמ (הובג) 4 

טקפאל האוושה תרגסמ שמשל ידכ רדגמה םע הלא םינתשמ לש ףרוצמ טקפא םג קדבנ 

.ומצע רדגמה 

לכ ןיבש םירשקל םימאתומ manova חותינב םילועש םיטקפאה יכ ןייצל יואר 

םינתשמה ןיבש םירשקל םגו (הבורמ היסרגר חותינב ומכ) חותינבש םייולתה םינתשמה 

לש תוצובק לע םיטקפא תקידבל רתויב םיאתמ manova חותינ ןכל .םייולת־יתלבה 
ללגב .ונאצמש םימרוגה לש םיטירפה תוללוסב ומכ ,םאתמ םהיניב תויהל יושעש םינתשמ 

םילבקתמש םיטקפאה תא תוארל רשפא ,חותינה ךילהתב םיטירפה ןיב תידדהה הרקבה 

לכ תוחכונב ולבקתה םימרוגה תמרב םיטקפאה ."םייתימאה" םיטקפאה לש ףס־ינדמואכ 

יטירפ לכ תוחכונב ולבקתה םיטירפה תמרב םיטקפאה .חותינבש לוכשאה לש םימרוגה 
.םרוגה 

סופדב רדגמ ילדבה ןוחבל ידכ םינוש םילדומב היסרגר יחותינ ונכרע ינשה בלשב 

תלעותהו תורישה תוכיא תסיפת לע העפשהה תניחבמ םינתשמה תולוכשא ןיבש םירשקה 

.םיאצממה קרפב םתגצהל ךומס תרבסומ וללה םיחותינה תטיש .ונממ תישיאה 

םיאצממ 

תורישה ךלהמב םיישק 

םירקחנה .םידגיה רשע־השולש לש לוכשא תועצמאב הקדבנ תורישה יישק תסיפת 

ינש עוצימב .תורישה לש רתוי םדקתמ בלשבו ןושארה בלשב ישוקה לדוג תא וכירעה 

.(2 חול ואר)ישוק ינויצ רשע־השולש ונלביק םינויצה 
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־ תורישה ךלהמב םיישק תסיפתב רדגמ ילדבה :2 חול 
ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 nuw mm  □"bVu myxiBB nxiwn mann mm

 TUB BpSK  :*plXB DpSK  pa binn  oral  mm %

 ■nta  ,nm ,pa'p/my  □'ran  rraoia  *a*m

 -raai bfton

 eta2  V  eta2  F  Jt  sd  M  sd  2m

 .00  3.00  .03  4.67 ***  1.78  .57  1.96  .63  2.04  26.7

 .00  .02  .01  .88  .03  .77  1.69  .82  1.70  .68  m^nn amp

 .02  16.19 ***  .03  4.38***  4,21 ***  .72  1.61  .92  1.86  .66  mixa mny

 .00  .69  .11  15*81 ***  1.15  .87  1.95  .99  2.02  .65  rrnnn

 .00  1.14  .02  3.38 **  .66  .93  2.18  1.05  2.23  .61  W2W crmy

 .00  .03  .03  3.58 **  .12  1.00  2.34  1.08  2.35  .56  nrmK

 .02  19.80***  .06  8.65***  5.27***  .73  2.38  .78  2.66  11.3  mm^n rmoa

 .01  10.55 ***  .05  6.88***  3.12 **  1.07  2.66  1.15  2.91  .72  nmps

 .00  .26  .03  3.25 **  .48  1.13  2.46  1.12  2.50  .68  m\w "n

 .05  42.17***  .09  13.16***  7.58 ***  1.00  2.15  1.12  2.73  .60  nrtns -ioin

 .01  9.88 **  .03  4.15***  3.40 ***  1.01  2.23  1.16  2.49  .53  mm 'xin

 .00  3.13 *  .03  4.50 ***  2.37 *  0.90  2.10  1.02  2.26  9.7  pinn

 .01  7.99 **  .04  5.92 ***  3.33 ***  .97  2.13  31.1  2.38  .86  nnsspana pinn

 .00  .02  .03  4.22 ***  .87  .97  2.08  1.11  2.15  .86  mna pinn

 .09  ■81.93 ***  .12  18.25 ***  -8.89 **  .76  2.27  .68  1.82  9.3  ts fffr

 .15  -138.20***  .20  34.46 ***  -11.75 ***  .86  2.11  .70  1.47  .81  TS pXB

 .02  -18.43***  .03  3.90 ***  -3.83 ***  .97  2.42  .98  2.16  .17  marm1?

םיטירפה תמרבו ,םימרוגה ינויצ לש MANOVA תועצמאב קדבנ םימרוגה תמרב רדגמה טקפא א 

.דרפנב םרוג לכ ךותב םיטירפה לש MANOVA תועצמאב 

.(הובג) 5 דע (ךומנ) 1־מ טרקיל םלוס ב 

.םירבגל ןורתי םעמשמ םיילילש םיכרעו ,םישנל ןורתי םינייצמ םייבויח F־11 יכרע ג 

 05.>p<,001 ;**p<.01 ;*p***.

:םימרוג העברא ולע חותינב 

,םינוש םיכרע ילעב םישנא םע שגפמב ,םישדח םירשק תריציב םיישיאניב םיישק .1 

570/0 ללכמ 26.70/» םרות םרוגה .תוירחא תלבקבו םירחא םע תורחתב ,תווצב הדובעב 

.a=,67 םרוגה תונמיהמ .םיישקה לוכשאב תרבסומה תונושה לש 

םרוגה .תורישה יאנתבו תויטרפ רסוחב ,הרגשה ייחב ,תודוקפ יולימב תרגסמ יישק .2 
.a=,64 ותונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה תונושל n.3% םרות 

תונושל 9.70/־ םרות םרוגה .תיתרבח הביבסכ תיבהמו החפשמהמ קוחיר יישק .3 
.!■=.69 ותונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה 
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םרות םרוגה .םינמז־חולב הדימעבו יזיפ ץמאמב םיכורכה םיישק ללוכ ,יזיפ ץחל .4 
•r=.50 ותונמיהמ .תרבסומה תונושל 9.30/0 

ינשב ולבקתהש םימרוגב ץחבהל רשפא םיטירפה לש תויטנמסה תויועמשמה דצמ 

ללוכה ,תוריש יאנת לש דמימו ,םיישיאניב םיישק םרוגה תא ללוכה ,יתרבח דמימ :םידממ 

יפל ישוקה יעצוממ תא גיצמ 2 חול .יזיפה ץחלהו קוחירה ,תורישה תרגסמ םימרוגה תא 

.םרוגה ידי־לע תרבסומה תונושה זוחא יפל דרוי רדסב םירודס םימרוגה .םיטירפו םימרוג 

תוחולה לכב םג ךכו) םרוג לכ לע םתניעט לדוג יפל דרוי רדסב םיכורע םיטירפה 
.(םירחאה 

םלוסב M<2.3> תינוניב דע הכומנ המרב םיספתנ תורישה יישק יכ הלוע ללוכ טבממ 

רתוי השק הניהש ,תורישה תרגסמב םיאור רתויב לודגה ישוקה תא .(תוגרד שמח לש 

םג ךא תודוקפ יולימו תויטרפה רסוח תניחבמ רקיעב ,(ק<.001) םירבגל רשאמ םישנל 
ינשל תופתושמש תוריש תודיחיב םיעורג םייזיפ םיאנתש רשפא .תורישה יאנת לשב 

ןה ,תוריש תונתונכ ןהידיקפתב .ןתויטרפל תולייחה לש ןתושיגר תא םיריבגמ םינימה 

קוחירה םג .םירבג לש תודוקפ יולימ יפלכ תויכרע־וד לש הדימ הארנכ םג תולגמ 

.תיתרבח הביבסכ םירוגמה םוקממ קוחירה אל ךא ,(ק<.05) םישנל רתוי השק החפשמהמ 

ןהו שרדנה ץמאמה ןה ־ (p<.00l) םירבגל רתוי השק יזיפה ץחלה ,יופצכ ,הז תמועל 

םוחתב םיישק תסיפתב תיטסיטטס קהבומ לדבה אצמנ אל .םינמזה־חולב הדימעה 

יעצוממ םלוא ,תווצ־תדובעב רתוי לודג ישוק לע תוחוודמ םישנה הז םרוגב .ישיאניבה 

.םיכומנ ישוקה 

תורישה םע תודדומתהה 

תא תורישה םע תודדומתהה םוחתב ונללכ ,ינשה רדסהמ םימרוגה חותינל םאתהב 

טבמב ךירעהל ונשקיב תורישל תולגתסהה תא .העקשהו העינה ,תולגתסה תולוכשאה 

תויברקה תודיחיה ילייח בורש) תותיכ ידקפמ סרוקב ,תונוריטב :םיבלש השולשב רוחאל 

ןיב תימינפה תויבקעה .תורישל היינשה הנשבו ,רחא יעוצקמ סרוקב וא <וב םיפתתשמ 
.a=,57 :םיטירפה תשולש 

.(M=3.8) הבוטכ תורישל תולגתסהה תא םיספות םינימה ינש יכ הלוע 3 חולמ 

תונוש חותינב .םישנל םירבג ןיב תיטסיטטס קהבומ לדבה ןיא םיימלוג םיעצוממ תאוושהב 

תיעוצקמה הרשכהה תפוקתב ,תונוריטה רחאלש בלשב קהבומ לדבה אצמנ ינתשמ־בר 

טעמב הבוט תולגתסה םירבגה ושח הז בלשב .רחא יעוצקמ סרוקב וא םיכ"מ סרוקב 

םידעוימה םיסרוקהש ךכמ עבונ יעוצקמה סרוקה בלשב לדבההש רשפא .(p<.05) םישנהמ 

תונותנ תולייחה םיסרוקה ךלהמבש םג רשפא .םילייחה יסרוקמ תוחפ םירגתאמ תולייחל 

.ןהלש תיסחי הרצקהו הלקה תונוריטל האוושהב רתוי תכשוממו השקונ תיאבצ תרגסמב 

,הכורא תונוריט ירחא יעוצקמה סרוקל וא םיכ"מ סרוקל םיעיגמ ,הז תמועל ,םילייחה 

ינשב .רתוי םהל הלק סרוקה יאנתל תולגתסהה ןכלו ,תכרפמ םג םהיניבמ םיבר יבגלו 

.םינימה ןיב םילדבה ואצמנ אל ,יללכה עצוממב םג ךכו ,םירחאה םיבלשה 

לכמ תעפשוה המכ דע" :הלאשה תחת וגצוהש םידגיה השיש תועצמאב הקדבנ העינהה 

.(3 חול ואר)"?אבצב ךידיקפתב עיקשהלו ץמאתהל ידכ םיאבה םימרוגהמ דחא 
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:תורישה םע תודדומתהה תסיפתב רדגמ ילדבה :3 חול 

ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 Snwran nww mm:  DOTaa n imwn  D'mia nwj

 T7JJ2 DpSX  :«p12RJ BpSX pa ^an  ana:  DTZU  ro:w %  ]3TDa

 la'ra  ,nm ,pa*p/Ty

 Tftai ^0a

 o'ran  maoia

 eta2 *F  eta2 F  Jt  sd  M  sd  3m

 njron

 .01 -4.51 *  .07 9.43***  -2.43 **  .92  3.58  .91  3.42  29.7  ma^S

 DTin1? 1"I1S

 .01 -7.63 **  .03 4.33 ***  -3.37 ***  1.28  3.42  1.26  3.12  .87  nna^>

 .01 -4.58 *  .14 22.36***  -1.94 *  1.31  3.17  1.32  2.99  .72  •ywnb marina

 'a^s -pis

 .00 .35  .09 12.77***  .15  1.06  4.14  .98  4.15  .57

 .01 -3.83 *  .07 9.58***  -1.55  .88  2.97  .89  2.87  29.3  mum

 -,:a to mama

 .01 -5.99 ***  .04 5.15***  -2.19 *  1.15  2.85  1.08  2.67  .82  *an

 to mam:

 .01 -5.35 *  .06 8.26***  -.48  1.22  3.26  1.27  3.13  .71  nrrrn

 to rmmx

 .00 .20  .04 5.35 ***  .21  1.16  2.79  1.12  2.81  .65  nnspan

 nypwn

 .07 49.60 ***  .10 12.69***  -7.60***  1.18  3.76  1.28  3.10  maimaa

 /a^y'72 ompa

 .00 .13  .07 8.11***  .51  1.02  3.91  1.16  3.95  •TOpa

 n":p nwa

 .01 -4.21 *  .10 12.46***  -1.60  1.09  3.86  1.13  3.74

 b= -.25***  .08  -4.60***  .84  3.84  .83  3.56  nyppn a"no

 mVanon

 .00 .63  .03 3.45 **  .17  1.11  3.56  1.15  3.57  maimaa

 /tra"a ompa

 .01 -4.14 *  .06 7.13***  -1.50  100  3.86  1.08  3.74  'yixpa

 n":p n:^a

 .00 2.58  .02 2.27 *  1.54  .93  4.07  .89  4.17  niTB?1?

 b= -.01 ***  .03  -.30  .83  3.84  .72  3.82  morion awno

.2 חולב תורעה ואר ג ,ב ,א ו 

 ,***p-c.OOl ;**pc.Ol ;*p<.05
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71 (ו )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

:םימרוג יגש ולע חותינב 

ךוניחל תוביוחמ ,הנידמל םורתל טרפה לש ךרוצ אטבמש םדוג - תיזנידטניא העינה .1 

תרבסומה תונושה 59"/» ללכמ 29.70/» םרות םרוגה .חילצהל ולש ימינפ ךרוצו לביקש 

.a=,62 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש 

לש תומרונל ,ליגה־ינב לש תומרונל תונעיה אטבמש םרוג ־ תיזנירטסכא העינה .2 

.לוכשאה לש תרבסומה תונושל 29.30/» םרות םרוגה .החפשמה תויפיצלו הדיחיה 

.a=.64 ותונמיהמ 

.(3) םלוסה לש יזכרמה ךרעה תוביבסב איה םינימה ינש לש תעצוממה העינהה תמר 

הנידמל םורתל ךרוצב :םיטירפה בורב םירבגל תיטסיטטס קהבומ ןורתי התלעה האוושהה 

 (01.>p), ולביקש ךוניחל תוביוחמב(05.>p) ליגה־ינב לש תומרונל תונעיהבו (01.>p)

ךרוצ"ב ,הז תמועל .דבלב ינתשמ־בר חותינב ןורחאה טירפב ־ (p<.05) הדיחיה לשו 

לוכשאה לכב רתויב ךרעומהו תיזנירטניא העינה קהבומב אטבמה טירפה ,"חילצהל ימינפ 

 (M=4.l) קהבומ ןורתי םג אצמנ ינתשמ־בר חותינב .לדבה אצמנ אל ,םינימה ינש ידי־לע

.העינהה לש ללוכה ןויצב ןכו תינוציח העינהו תימינפ העינה םימרוגה ינויצב םירבגל 

תוטלוב .ילכה יטירפ בורב םישנהמ רתוי ההובג העינה לע אופיא םיחוודמ םירבגה 

הבוגת לע תזמרמ "תומרונל תונעיה"ו "הנידמל םורתל ךרוצ" םיטירפב םילדבהה 

ילדבה םג תפקשמ איהש רשפא .העינהה תכרעהב םירבג לש רתוי (תימרופנוק) תינמאות 

תא םיכירעמ םירבגה - םייאבצה םהידיקפת לש תיתרבחה המורתה תכרעהב רדגמ 

.רתוי םיבושחכ םהידיקפת 

טבמב םיכירעמ םה ךיא םיקדבנה תא ונלאש תורישב העקשהה תדימ תא קודבל ידכ 

- תופוקת שולשב םהידיקפתב חילצהל תנמ־לע עיקשהלו ץמאתהל םתונוכנ תא רוחאל 

העקשהה .(a=.5l) תורישל היינשה הנשבו ,יעוצקמ סרוקב וא םיכ"מ סרוקב ,תונוריטב 

דואמ קהבומ ןורתי .(3 חול) הלעמו תינוניב הניה ,םינימה ינש תסיפת יפל ,תעצוממה 

 (pc.ooi) יופצ וניה (ללוכה ןויצבו) תונוריטה תפוקתב העקשהב םירבגה לצא אצמנש

םיקינעמה ,הדשה תודיחיב דחוימב ,ל"הצב םירבגה תונוריטב םיישקה לע עודיה חכונל 

ןורתי .םישנ לש תיסחי הרצקהו החונינה תונוריטה תמועל ,הכינח סקט לש יפוא הז בלשל 

הנורחא הנש הניהש ,היינשה תורישה תנשב העקשהב אצמנ םירבגל (p<.05) תוחפ קהבומ 

.העינהה דמימב ונאצמש תא אופיא םילשמ העקשהה דמימב אצממה .םישנה תורישל 

ונממ תישיאה תלעותהו תורישה תויוכיא תסיפת 

:יטנמס לאיצנרפיד לש םיטירפ העשת תועצמאב הקדבנ תורישה תויוכיא תסיפת 

,הטעמ/הבר המזוי ,טעומ/בר ןמז ץחל ,תינוגדח/תינוגבר תוליעפ ,הטעמ/הבר תוירחא 

םירבח ,םילד/םירישע הרבח ייח ,הבושח־אל/הבושח תוליעפ ,תממעשמ/תניינעמ הדובע 

.(4 חול ואר) תינדיחי/תווצב תוליעפ ,םיטעמ/םיבר 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:47 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ יחמק לואשו רד לאקזחי 72 

:תורישה תוכיא תסיפתב רדגמ ילדבה :4 חול 

ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 Sntpa-si maw mm  □"a*?™ tryjnaa nxn^n mam mm

 -ma apsx  :*]TIX» UpDX  *713.1  DHW  O'tW  mitf %

 13*73  ,.1311  fn'p/Ty  □Tan  msoia  'irm

 Ttt&l ^i*?oa

 . 2
 eta  *F

 . 2
 eta  F  :t  sd  M  sd  2m

 .00  .80  .20  33.07 ***  .76  1.26  5.07  1.25  5.14  38.4  nm

 .01  6.08*  .16  26.23 ***  2.29*  1.81  4.69  1.87  4.98  .81  miays

 .00  .49  .14  22.36 ***  .69  1.61  5.03  1.72  5.11  .78  nan'

 .00  3.34  .12  17.70***  1.55  1.57  5.57  1.44  5.74  .76  mnnx

 .00  .10  .06  9.32 ***  .41  1.60  95.3  1.51  5.44  .73  miffn m^ys

 .00  .00  .15  23.35 ***  .03  1.76  4.78  1.70  4.78  .73  nama nTys

 .00  -2.09  .09  12.67 ***  -1.70  1.54  4.99  1.63  4.80  .64  pT fn1?

 .00  -.37  .04  5.63 ***  -.50  1.27  4.90  1.38  4.86  21.2  ni3n

 .00  -.12  .04  5.04 ***  -.15  1.57  5.27  1.62  5.25  .86  misn

 .01  3.92*  .01  .08  1.80  1.76  4.45  1.79  4.68  .84  msn »n

 .01  -10.84***  .05  7.80 ***  -2.92 **  1.62  4.99  1.76  4.64  .59  nm

.2 חולב תורעה ואר ג ,א 

.7-1 יטנמס לאיצנרפיד ב 

 .***p<.OOI ;**pc.Ol ;*p<.05

:םימרוג ינש ולע חותינב 

ץחלו תנווגמ תוליעפ ,הבושח תוליעפ ,תוירחא ,המזוי ,הדובעב ןיינע ללוכ ,רגתא .1 

•a=.85 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה תונושל 38.40/» םרות םרוגה .ןמז 

לש תרבסומה תונושל 21.2x םרות םרוגה .תווצ תוליעפו הרבח ייח ללוכ ,הרבח .2 

.a=.68 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה 

םלוסה לש יזכרמה ךרעה לעמ םינימה ינש לצא תאצמנ תעצוממה תוכיאה תסיפת 

 <5=M םילדבה ואצמנ אל םימרוגה יעצוממב ןכו לוכשאה יטירפ בורב .(תוגרד עבש ךותמ

ןוויגו תובישח ,תוירחא ,המזוי ןוגכ םינויפאב רדגמ ילדבה רדעה .םישנל םירבג ןיב 

דמעמהו לדה ןכותה לע תילעומה הנעטה חכונל .יופצ־יתלב וניה תידיקפתה תוליעפב 

תוירחאה ,המזויה יבגל םישנה תכרעהש םיפצמ ונייה ,ל"הצב תולייחה ידיקפת לש תוחנה 

תא םירבגה תכרעהמ הכומנ היהת םייאבצה ןהידיקפת יולימב םיכורכה תובישחהו 

.םהידיקפת 

לע םיחוודמ םירבג .םיטירפה תמרב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה השולש ואצמנ 

לש תחוורה הינבהה חכונל יופצ אצממ - (p<.OOi) םישנמ רתוי הבר תווצ תוליעפ 

ייח רתוי לע תוחוודמ םישנ ,הז תמועל .הדובע־יתווצב וא ברק־יתווצב םילייחה תוליעפ 
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73 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

רתוי קזח היה הליחתכלמש ךרוצל הנעמ ןאכ ףקתשמש רשפא .(ק<,05)ןתורישב הרבח 

הביבסב בורל תותרשמה ,תולייחה .(Marcia, 1980) םירבגה לצא רשאמ םישנה לצא 

,םילייחהמ רתוי םינווגמ םייתרבח םישגפמב תוכוז ,םינימה ינש לש תברועמ תיתרבח 

תוצובקב םיתרשמ ,דחאכ תויטסיגול תודיחיבו תויברק תודיחיב ,םהיניבמ םיברש 

ריבגהל יושע םירבגה תרבחב טועימ ,םירקמה בורב ,תולייחה תויה .םירבג לש תוינגומוה 

ןהיניבמ תובר ,תולייחה לש תידיקפתה תוליעפה םג .יתרבחה שגפמה תייווח תא 

,הכרדה תויוליעפבו (דיקפתה לש הרצה הרדגהב תודיקפ ןניא םא םג) דרשמ תויוליעפב 

בורל תמחותמה ,םילייחה לש תידיקפתה תוליעפהמ רתוי ןווגמ יתרבח שגפמ תנמזמ 

הגעב "תבשיש" - עובשה־יפוסב םייחה יכ םג רוכזל שי .םירוגסו םינטק םיתווצל 

בורב תולייחה בורש דועב .םיתרשמה לש תיתרבחה תוסנתההמ קלח םניה - תיאבצה 

םישגפמל תויונפו תובוחו תולטממ תוישפוח ןהשכ ,תולבל תוררחושמ עובשה־יפוס 

הנושארה הנשב תויברק תודיחיב םיתרשמה הלא דחוימב ,םיבר םילייח ,םינווגמ םייתרבח 

הדובע לש םיפסונ םייעובשל םמצע תא םיניכמו הניש יכסח םתיבב םימילשמ ,םתורישל 

.השק 

רשפא .(p<,05) הדובעב רתוי בר ןיינע לע םישנה לש ןחוויד דחוימב ןיינעמ 

יאבצה ןוגראה לש "ורקמ"ב דיקפתה לש תובישחה תסיפת ןיב הנחבה ןאכ תפקתשמש 

.הז דיקפתב תוכורכה תולטמה יולימ לש "ורקימ"ב םיאצומש יביטקייבוסה ןיינעה ןיבל 

אבצל תוחפ םיבושחכ הארנכ םיספתנ תולייחה לש תורישה ידיקפת ,תיביטקייבוא 

תויהל היושע הלא םידיקפת תרגסמב תולטמה יולימ תעב תישיאה היווחה ךא ,הנידמלו 

.תומחולה תודיחיב םילייחה ידיקפת תרגסמב תינוגדחה הדובעה תייווחמ רתוי תניינעמ 

תישיא הימונוטואלו המזויל רתוי לודג בחרמ ןהידיקפתב אוצמל םג תויושע תובר תולייח 

יפל הקוזחת־יתווצב וא ברק־יתווצב םיאלממ םהש םידיקפתב םיבר םילייחל ןמוזמה הזמ 

.תורקובמו תורדגומ תורגש 

תליחתב ליעל ואר) תורישב םיישק ךירעהל םירקחנהמ ונשקיב םהבש םיניינע םתואב 

םדקומ בלשב וקיפהש תישיאה תלעותה תדימ תא ךירעהל םג ונשקיב ,(םיאצממה קרפ 

רשע־השולש ונלביק םיבלשה ינש לש םינויצה עוצימב .תורישה לש רתוי םדקתמ בלשבו 

.(5 חול ואר) תלעות ינויצ 
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ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ יחמק לואשו רד לאקזחי 74 

:תורישהמ תישיאה תלעותה תסיפתב רדגמ ילדבה :5 חול 

ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 KuntPB-3"i nuitp mnu  □"B^u cyxiBB nxiitfn trB-iu mrru

 TUB DpSX  :*pi2» Dpsx  pa Vnn  trw  nuw %  ]yBB

 ■nta

 TT3U31 ^frOB

 □'ran  rmoiB  'BTU

 eta2  JF  eta2  F  Jt  sd  M  sd  2m

 06  -.47.8***  .05  12.35 ***  -6.93 **  .70  2.22  .62  1.89  21.8  niTtpn jtuob

 .03  -26.73 ***  .06  8.57***  -5.64***  1.08  2.59  1.06  2.16  .77  □UBrrrfr

 .02  -19.40***  .04  4.76***  -4.53 ***  .98  2.29  .98  1.98  .74  nmpD ^i^b

 .08  -63.55 ***  .18 27.43***  "9.47 ***  1.13  2.40  1.03  1.79  .64  TS fBXB

 .00  -3.60  .02  2.57 **  -1.40  .95  1.90  .92  1.81  .56  rruff "n

 .01  -7.94 **  .05  6,88***  -2.51 **  .98  1.88  .84  1.71  .51  nvDis -ioin

 .02  -18^0***  .03  4.51 ***  -4.53 ***  1.07  2.26  1.03  1.92  .51  nn^ 'xjd

 .01  7.16 **  .07  9.84***  2.56 **  .92  3.47  .84  3.63  19.3  wxra momn

 .02  15.49***  .08  11.48***  3.85***  1.18  3.35  1.11  3.66  >82  wiw o'Diy

 .02  13.45 ***  .05  7.49***  3.47***  1.00  3.69  .98  3.93  SI  crcnn tripp

 .00  .00  .02  2.95 **  .22  1.21  3.22  1.16  3.24  .69  nnxa nnay

 .00  .11  .08  .7110***  .87  1.15  3.61  1.15  3.68  .63  nmnx

 .04  30.56***  .04  5.90***  5.69***  .85  2.03  1.02  2.43  14.5  pinn

 .01  11.19***  .02  2.41 *  3.52***  .95  1.99  1.08  2.25  &2  nns^BHB pinn

 .05  40.94***  .06  7.81***  6.63 ***  1.01  2.08  1.15  2.60  .81  rrariB pinn

.2 חולב תורעה ואר ג ,ב ,א 

 .***p< .001 ;**p<.01 ;*p<.05

םרוגה לע םהינעטמש םיטירפ רשע־םינש וידחי םיללוכה ,םימרוג השולש ולע חותינב 

:.45 לע םילוע 

ייחמ ,תודוקפ אלמל הבוחהמ ,םינמז־חולב דומעל ךרוצהמ :תורישה תרגסממ תלעות .1 

לש 55.60/0 ללכמ 21.80/» םרות םרוגה .תורישה יאנתמו תויטרפה רסוחמ ,הרגשה 

.a=,75 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה תונושה 

םירשק תריצימ ,םינוש םיכרע ילעב םע שגפממ :תישיאניבה תוסנתההמ תלעות .2 
תונושל 19.396 םרות םרוגה .תוירחא תליטנמו תווצב הדובעהמ ,םישדח םיישיאניב 

•a=.79 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה 

תרבסומה תונושל 14.50/0 םרות םרוגה .תיבהמו החפשמהמ קוחירב הרוקמש תלעות .3 
•r=.69 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש 

םילדבה ,םישנ לצא ןהו םירבג לצא ןה ,ואצמנ תורישהמ תישיאה תלעותה תכרעהב 

םרוגב עצוממהמ םיכומנ קוחירהו תורישה תרגסמ ימרוגב םיעצוממה .םימרוגה ןיב םירכינ 

שמח לש םלוסב 3.5 לש המרב ןורחאהו ,2 לש המרב םינושארה) תישיאניבה תוסנתהה 
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תרגסממ תלעותה תא רתוי םיכירעמ םירבגהש רוריבב הלוע תירדגמ האוושהב .(תוגרד 

,הז תמועל ,םישנה .(p<.001) םרוגב םיטירפה תשש ןיבמ השימחב תאזו ,תורישה 
שגפמב םיעגונה םיטירפב ,תישיאניבה תוסנתהה לש דמימב תלעותה תא רתוי תוכירעמ 

תא םג רתוי תובישחמ םישנה .(ק<.001) םישדח םירשק תריציבו םינוש םיכרע ילעב םע 

החפשמהמ קוחירהש םגה ,(ק<.001) תיבהמו החפשמהמ קוחירב הכורכה תישיאה תלעותה 

םיזזקמ םישנהו םירבגה לש םהיתונורתי .ליעל וניארש יפכ ,םירבגל רשאמ רתוי ןהל השק 

.לוכשאה לש ללוכה ןויצב םינימה ןיב לדבה ןיא ןכלו הז תא הז 

ונממ תישיאה תלעותל סחיבו תורישה תוכיאל סחיב תוסיפתה תרבסהב רדגמ ילדבה 

יסופדב רדגמ ילדבה תקידבל הנפנ ,דרפנב לוכשא לכב רדגמ ילדבה ונחבש רחאל 

ונא ,טרפב .יאבצה םתוריש תא םירקחנה תסיפת יפל םינייפאמה םינתשמה ןיבש םירשקה 

תודדומתהל סחיבו םיישקל סחיב תוסיפתהו תורישה לולסמ רבדב םינותנה דציכ םילאוש 

תישיאה תלעותל סחיבו תורישה תוכיאל סחיב תוסיפתה תא םיריבסמ תורישה םע 

.םירבגו םישנ ברקב ונממ תקפומה 

לש עצוממה ןויצה לש תויסרגר הוושמ 6 חול .תוחול ינשב םיגצומ חותינה יאצממ 

אצומה תביבס םיריבסמ םינתשמב וללכנ ןושארה לדומב .םילדומ השולשב תורישה תוכיא 

דיקפתה וא לייחה לש הדיחיה גוסו (תרחא הגרד לעב לומ ןיצק) הגרדה ,(ץוביק לומ ריע) 

ינשה לדומב .(הטישה קרפב טרופמכ ,תוכיא תוגרד עברא לש םלוס לע) תלייחה לש 

ינתשמ הלא לע ופסונ ישילשה לדומב .םידממה תעבראב ישוק תוסיפת הלא לע ופסונ 

הוושמ 7 חול .תולגתסהו העקשה לש תוסיפתו העינה לש םידממ ינש םיללוכה ,תודדומתה 

םינושארה תשולש .םילדומ העבראב תורישהמ תלעותה לש עצוממה ןויצה לש תויסרגר 

.תוכיאה ידממ ינש םיריבסמה םינתשמל ופסונ יעיברה לדומבו ,6 חולבש םילדומל םיהז 
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תוכיא תכרעה לע תוריש ינותנ לש (B) םיננקותמו (b) םיימלוג םיטקפא :6 חול 

םילדומ השולשב םישנו םירבג ןיב האוושה - תורישה 

 D'-m  D'lM
 DpSX

 B  SE  b  R2*  B  SE  b R2*

 .29  2.58  .30  3.65  OTp>  i

 .16**  .11  .34

 .184

 -.05  .10  -.11

 .129
 prp/Ty

 .28***  .11  .56  .15**  .13  .42  nm

 .20***  .05  .19  .29***  .04  .26  Tpsn/.TPrr

 .34  3.48  .35  4.61  OTp)  2

 .16***  .10  .34  -.04  .09  -.08  firp/Ty

 .24***  .11  .55  .12**  .13  .34  nam

 .20***  .05  .19

 .282

 .30***  .04

 .170

 .27  Tpsn/rTprr

 -.10*  .10  -.19  -.03  .08  -.05  'erxra 'cnp

 -.07  .06  -.09  -.01  .05  -.01  pirn ^p

 -.27***  .07  -.38  -.21***  .07  -.30  JTUOB 't?ip

 .25***  .07  .35  .02  .08  .04  'PS 'Pip

 .40  1.04  .45  2.99  OTP)  3

 .19***  .09  .40  -.01  .09  -.02  ruwry

 .16***  .10  .37  .10*  .12  .29  nam

 .10*  .04  .09  .25***  .04  .22  Tpsn/nTrr

 -.13**  .09  -.23  .432  -.06  .08  -.09 .224  nrxm 'enp

 -.02  .06  -.02  -.0:1  .05  -.01  pinn 'enp

 -.15**  .07  -.21  -.14**  .07  -.19  maoa 'iznp

 .24***  .07  .34  .01  .07  .01  'PS 'Bnp

 .18***  .06  .21  .02  .06  .02  p'n'js nyan

 .09*  .06  .11  .11*  .06  .13  n'jirn nyan

 .08  .07  .10  .16**  .07  .21  nyppn

 .21***  .06  .27  .07  .08  .10  m^anon

 *pc.OOl ;**pc.Ol ;*p<.05
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תלעותה תכרעה לע תוריש ינותנ לש (B) םיננקותמו (b) םיימלוג םיטקפא :7 חול 

םילדומ העבראב םישנו םירבג ןיב האוושה - תורישהמ 

 B

 onaa

 SE  b  R2*  B

 □'272

 SE  b R2*

 DpSX  bnio

 .19  2.13  .17  2.27  <yiap)  i

 .03  .07  .04

 .065

 -.05  .05  -.06

 .009
 ■pa'p/Ty

 .03  .07  .04  .11*  .07  .16  nan

 .24***  .30  .14  .24  .02  .01  Tpon/nro*

 .23  1.69  .20  2.14  <yiap>  2

 .02  .07  .03  -.04  .05  -.05  pirp/Ty

 -.02  .07  -.03  .08  .07  .11  nan

 .18***  .03  .11

 .159

 .01  .02

 .042

 .01  Tpsn/nrn'

 .24***  .06  .28  .10  .05  .09  wxm 'n p

 -.03  .04  -.02  .07  .03  .04  pirn wip

 -.14*  .05  -.12  -.14**  .04  -.1C  maoa wip

 t24***  .05  .21  .16**  .04  .13  'PS Wp

 .30  .94  .28  1.42  <yn p)  3

 .08  .07  .11  -.01  .05  -.01  fia'p/Ty

 -.07  .07  -.10  .07  .07  .09  nan

 .15*  .03  .09  -.05  .02  -.02  rpsn/nTn'

 .24***  .06  .28  .231  .05  .05  .05 .104  'ff'wa 'enp

 .01  .04  .01  .06  .03  .04  pwn 'tznp

 -.09  .05  -.08  -.09  .04  -.07  maoa 'enp

 ,22***  .05  .19  .14**  .04  .12  'PS ">w\p

 .30***  .05  .22  .09  .03  .06  nns'as nyan

 .01  .04  .08  .14**  .03  .09  irairn nyan

 -.11  .05  -.09  .15**  .04  .10  nypcn

 .08  .05  .06  -.01  .04  -.01  niVanon

 <
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(ךשמה) 7 חול 

 B

םירבג 

 SE  b  R2*  B

םישנ 

 SE  b  R2*

טקפא  לדומ 

 .30  .58  .27  .77 (עובק)   4

 .01  .07  .02  -.01  .04  -.02 ץוביק/ריע 

 -.10  .07  15."  .03  .07  .04 הגרד 

 .11*  .03  .07  -.13**  .02  -.06 דיקפת/הדיחי 

 .30***  .06  .35  .08  .04  .07 ישיאניב ישוק 

 .02  .04  .01  .07  .02  .04 קוחיר ישוק 

 -.04  .05  -.04  .295  -.04  .04  -.03  .222 תרגסמ ישוק 

 .13*  .05  .11  .14**  .04  .12 יזיפ ישוק 

 .25***  .04  .18  .08  .03  .05 תימינפ העינה 

 -.03  .04  -.02  .10*  .03  .06 םירחא העינה 

 -.13*  .05  -.10  .09  .04  .06 העקשה 

 .01  .03  .01  -.04  .04  -.03 תולגתסה 

 .20***  .03  .11  .26***  .02  .12 רגתא-תוכיא 

 .21***  .03  .11  .21***  .02  .09 הרבח-תוכיא 

 05.>pc.OOl !**p<.01 ;*p**♦,

תכרעה תא רתוי בוט םיריבסמ םילדומה יכ הלעמ תוחולה ינשב R2 יכרע תניחב 

תוסיפתה יתשב .םינימה ינש לצא תאזו ,ונממ תלעותה תכרעה תא רשאמ תורישה תוכיא 

לצא ריבסמ <7־ו 6 תוחול) 3 לדומ .םישנל האוושהב הלופכ םירבגה לצא רבסהה תמר 

- םישנה לצאו ,תלעותה תסיפתב 230/0 תמועל תוכיאה תסיפתב תונושהמ 43"/» םירבגה 

,םירבגה לש וז דחוימב ,תורישה תוכיא תסיפת יכ עבונ ךכמ .המאתהב ,100/0 תמועל 22"/» 

תוסיפתו הגרד ,הדיחיה גוסו דיקפת ןוגכ ,תורישה לש םיישחומה םינותנל רתוי הרושק 

לצא רקיעב ,תורישהמ תלעותה תסיפתל רבסהה תאש דועב ,תודדומתההו םיישקה 

הלא םיאצממ .ונקדב אלש תישיאה היווחה לש םירחא םימרוגב רתוי שפחל שי ,םישנה 

.תורישה ךלהמב תוסנתהה לע םינימה ינש לש םינוש הבוגת יסופד לע םיעיבצמ 

יכ הארמ <6 חול) תלדיש'ד תלכיאל סחיב הסיפתה תרבסה לש רתוי תטרופמ הניחב 

םירבגה לצא וליאו ,הגרדל הזמ ןטקו יאבצה דיקפתל לודג יסחי לקשמ םייק םישנה לצא 

לש רתוי הברה תודיחאבש רשפא .הדיחיל הזמ תוחפו הגרדל רתוי לודג לקשמ םייק 

איה הגרדה ,(תויברק תודיחיב ותריש םגדמב םירבגהמ 63"/») םירבגה לצא םידיקפתה 

תמועל .היסרגרה חותינב רתוי לודג לקשמ תלבקמ איה ןכלו תורישה יפוא תא תנווגמה 
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רתוי לודג יסחי לקשמ דיקפתה יפואל הקינעמ םישנה ידיקפתב רתוי הלודג תונוש ,הז 
םירבגה לש תורישה תייווהב רתוי יתועמשמ הטילשהו חוכה דמימש םג רשפא .חותינב 

,םישנל רשאמ רתוי םהל בושחו 

םיישקה .תורישה תוכיא תרבסהב םיישקה תסיפת לש לקשמב םג םילדבנ םינימה ינש 

.םישנה לצא 4"/» תמועל ,םירבגה לצא תורישה תוכיא לש תרבסומה תונושל 10»/» םיפיסומ 

לצא ,הלוע ךכ ךותב .םירבג לש תורישה תייווהב םיישקה לש םתויזכרמל תפסונ תודע וז 

העפשה שי תרגסמה יישקלשו ,יתועמשמ וניא תיבהמו החפשמהמ קוחירהש ,םינימה ינש 

.םירבגה לצא קר תוכיאה תסיפת לע תילילש םיעיפשמ ישיאניבה דמימב םיישקה .תילילש 

םיברמה ,םירבג לש תיאבצה םתוסנתה ךלהמב הז דמימ לש תוטלובה תא ףקשמ הז ןותנ 

העפשהל דוגינב ,םלוא ,םירבג לצא קר עיפשמ יזיפה ישוקה םג .םיקודה םיתווצב לועפל 

ןיפיקעב .תיבויח הניה תוכיאה תסיפת לע ותעפשה ,םירחאה םיישקה לש תילילשה 

הדימעל סחייל ודמל םילייח לש תורודש ,יגולותימ־ןיעמה ,דחוימה ךרעה ןאכ ףקתשמ 

.יברקה תורישה לש םייזיפה םיישקב 

םיטקפאה תא הריבסמ םירבגה לש תורישה תייווהב יזיפה ישוקה לש ותויזכרמ 

תוכיא תסיפת לע (pc.ooi) תולגתסהה לשו תימינפה העינהה לש דואמ םיקהבומה 

.לגתסהלו רבגתהל העינה הארנכ םיררועמ ,יזיפה ישוקה רקיעב ,םיישקה .תורישה 

תסיפת לע הדיחיה לש העפשהה חוכמ "םילזוג" תולגתסההו העינהה לש םיטקפאה 

גוס ןיבל תולגתסהו העינה תוסיפת ןיב םירבגה לצא קודה רשק לע עיבצמש המ ,תוכיאה 

תוכיא תסיפת לע ירעזמ טקפא קר שי תולגתסהלו העינהל ,םיישקל .םהלש הדיחיה 

רבדהו ,(ק<.01)יתועמשמ טקפא ןלצא שי העקשהה םרוגל אקווד .םישנה לצא תורישה 

לצא "לזוג" העקשהה טקפא .ליעל ונאצמש יפכ ,דיקפתה לש ותויזכרמ תא םלוה 

תונושל m םיפיסומ ־ תולגתסהו העינה ־ תודדומתהה ימרוג .הגרדה טקפאמ םישנה 

.םישנה לצא 5»/» קר ךא ,םירבגה לצא תוכיאה תסיפת לש תרבסומה 

םיטקפא םישנה לצא םיטלוב ,<7 חול) תודיש,דמ תישיא,ד תלעות,ד תסיפת לש רבסהב 

,1 לדומ .(קהבומ יבויח טקפא שי יזיפ ישוקל םלוא) םיישקהו דיקפתה ,הגרדה לש םינטק 

,םישנה לצא תונושה לש דחא זוחא קר ריבסמ ,אצומה תביבסו דיקפתה ,הגרדה תא ללוכה 

,ישוקה ינתשמ תא ןכו וללה םינתשמה תא ללוכה ,2 לדומב .םירבגה לצא 60/0 תמועל 

ינתשמ תפסוה .םירבגה לצא 160/» תמועל ,4"/0־ל םישנה לצא תרבסומה תונושה הלוע 

םירבגה לצא וליאו ,100/0-ל םישנה לצא תרבסומה תונושה תא הלעמ 3 לדומב תודדומתהה 

לע (p<.001) דואמ קהבומ יבויח טקפא הפוצמכ שי תורישה תויוכיא תסיפתל .230/0־ל 

תרבסהב תויוכיאה לש יסחיה לקשמה םלוא .םינימה ינש לצא תורישהמ תלעותה תסיפת 

תונושה תא הליפכמ 4 לדומב תוכיאה ידממ ינש תפסוה :םישנה לצא רתוי לודג תלעותה 

.םירבגה לצא שילשב התוא הלידגמו ,םישנה לצא תלעותה תסיפת לש תרבסומה 

הדיחיה טקפא תא םירבגה לצא תקחוש 4 לדומב חותינל תורישה תויוכיא תפסוה 

תוכיאל סחיב תוסיפתה תפסוה .ילילשל יבויחמ ךפהנה ,הגרדה טקפא תא תקזחמו 

רבדה שוריפ .ילילש אוה ףאש ,הגרדה טקפא תא םישנה לצא םג הלידגמ חותינל תורישה 

תוכיא תא תפקשמ ,הדיחיה גוסו הגרדה םע םאתמב תאצמנה ,תורישה תויוכיא תסיפתש 

.(םישנה לצא) דיקפתהמו (םירבגה לצא) הדיחיה גוסמו הגרדהמ רתוי בוט יאבצה לולסמה 

קרפב רוזחנ םישנה לצא דיקפתה טקפא לשו םירבגה לצא הגרדה טקפא לש ילילשה ןמיסל 

.ןוידה 
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ןוידו םוכיס 

םתורישב םייזכרמ םינייפאמ יבגל םישנו םירבג לש תויביטקפסורטר תוסיפת ונרקח 

תוכיאו הגרדה ,תמדקומה תורבחה תביבס לע הרקב ךות ,שיגדהל בושח ,תאזו ,יאבצה 

,םירבגה תורישמ תוחפ ינעבותו תוחפ רגסוממ תוריש ףרח יכ ונאצמ .יאבצה לולסמה 

רסוח ,החפשמהמ קוחירה רתוי ןהל םישק .םישנל רתוי השק תיאבצה תרגסמל תולגתסהה 

םייזיפ םיישק שי ,הז תמועל ,םירבגל .תודוקפ אלמל ךרוצהו תורישה יאנת ,תויטרפה 

יישק תסיפתב הלא םילדבהל םלוא .םינמז־תוחולב הדימעב םיישק ןכו רתוי םילודג 

לע ולע םירבגה ,הז תמועל .תורישל תולגתסהה תסיפתב יוטיב טעמכ היה אל תורישה 

,תורישה לש יתרבח־ורקימה דמימב .עיקשהל תונוכנה תסיפתבו העינהה תסיפתב םישנה 

־ורקמה דמימב .אבצב םייזיפה םיישקה םע תודדומתה לש הבוגת ךכב תוארל ונעצה 

םיכרע לשו תחפטמ תילארשיה הרבחהש תויפיצ לש תופקתשה ךכב תוארל רשפא יתרבח 

םידדועמה ,החפשמהו ךוניחה תכרעמ ,תרושקתה ילכ תועצמאב םירבעומה םייתרבח 

םיתב .המוד סחיב הכוז וניא תולייחה תורישש דועב ,םירבגה לש יתועמשמ יברק תוריש 

;החפשמב םירבגה ןיב רודל רודמ תרבועה יברק תוריש לש תשרומ םיחפטמ לארשיב םיבר 

לש רתוי הברה העקשההו העינהה תסיפתב .םישנה תוריש יבגל ךכל הלבקה אוצמל השק 

.ותוהמב ירבג ןוגראכ אבצה לש יתרבחה יומידל יוטיב םג אופיא תוארל רשפא םירבגה 

לצא העקשההו תישיאה העינהה לש תירונימ הכרעה ףרחו ,תחוורה הייפיצל דוגינב 

ואר ףא םישנה .הרבחו רגתא םימרוגב םתוריש תוכיא תכרעהב םינימה ולדבנ אל ,םישנה 

ןושארה אצממה תא .הרבחה ייח דצמו הדובעב ןיינעה דצמ רתוי יתוכיאכ תורישה תא 

תיתרבחה תובישחה ןיב ,יאבצה דיקפתה לש ורקימהו ורקמה ןיבש הנחבהב ונרבסה 

רבסה ונעצה ינשה אצממל .וב תוכורכה תולטמה עוציבב הרגשה ןיבל דיקפתל תסחוימה 

יופצ ןפואב ,םירבגה .רחאה ןימה ינב םע רקיעב ,יתרבח שגפמל תונושה תויורשפאב 

לש םירחא םיטירפב .תווצב הדובעה תניחבמ רתוי יתוכיאכ תורישה תא ואר ,דואמ 

םירבגה ולע תורישהמ תישיאה תלעותה תכרעהב .רדגמל טקפא אצמנ אל תוכיאה לוכשא 

החפשמהמ קוחירו תישיאניב תוסנתה םימרוגב וליאו ,תורישה תרגסמ םרוגב םישנה לע 
.רתוי הבר תלעות םישגה ואר 

םיריבסמ תודדומתההו ישוקה תוסיפתו יאבצה לולסמה ינותנש ונאצמ םילשמ חותינב 

ינש לצא תאזו ,ונממ תלעותה תכרעה תא רשאמ רתוי בוט תורישה תוכיא תכרעה תא 

.םישנל האוושהב הלופכ םירבגה לצא רבסהה תמר האצמנ תוסיפתה יתשב םלוא .םינימה 

היציזופסידרפש רשפא .תמדקומה תורבחה תביבס ךכל המרת תוכיאה תסיפת תרבסהב 

תורישה תוכיא תא ךירעהל םהל המרג ץוביק ינב םירבג לצא אבצה יפלכ רתוי תיבויח 

.םישנה ברקב טקפא אצמנ אל הז םרוגל ;(2000 ,יחמקו רד> ריע ינבמ רתוי יבויח ןפואב 
תסיפת לש רתוי בוטה רבסהל תורבחה תביבס לש םרוגהמ רתוי םימרותש םימרוגה 

רבסהל .תולגתסההו העינהה תוסיפתו יזיפה ישוקה לש תוסיפתה םה םירבגה לצא תוכיאה 

םיישקו הדיחיה גוס רקיעב םימרות םירבגה לצא תלעותה תסיפת לש רתוי בוטה 

תסיפתש אופיא םיארמ םיאצממה .םיתווצב הברה תוליעפל הארנכ םירושקה ,םיישיאניב 

תורישה לש םירישיה םינותנל רתוי הרושק ,םירבג לש וז דחוימב ,תורישה תוכיא 
תלעותה תסיפתל רבסההש דועב ,אבצה לש תילמרופה תכרעמה ידי־לע םירדגומה 

םיישיאניבה םיסחיה לש תילמרופ־אלה תכרעמב רתוי ץוענ ,םישנה לצא רקיעב ,תורישהמ 
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םירושקה םירחא םימרוגבו ,דיקפתה תולטמ יולימב רתוי הבר הימונוטואב ,תוחתפמ ןהש 

.הרישי הרוצב ןאכ ונקדב אלש תוחפ תרגסוממ םייח תייווהל 

,ךופיהב םג יוטיב ידיל האב תלעותה תסיפתמ תורישה תוכיא תסיפת לש תולדבנה 

םירבגה לצא הגרדה לשו םישנה לצא דיקפתה לש םיטקפאה ינמיס לש ,יופצ־אלה 
םירתוסה םיאצממה תא .תלעותה תסיפתב םיילילשל תוכיאה תסיפתב םייבויחמ 

לע םהלש ילילש טקפאו תורישה תוכיא לע דיקפתלו הגרדל יבויח טקפא - הרואכל 
היונבכ יאבצה תורישה תכרעה תא הארנ םא בשייל רשפא - תישיאה תלעותה תכרעה 

ביכרמו ,םימיוסמ הדיחיב וא דיקפתב תוריש לש ישיא ביכרמ :םיגוש םיביכרמ ינשמ 

הגרדל ,תורישה תוכיא תא םיכירעמ רשאכ .לולכמכ אבצב תורישה לש יביטקלוק 

תניחבמ רתוי םישלח םיטרפ ברקב אקוודש רשפא םלוא .יבויח טקפא שי דיקפתלו 

םגדמב םירבגהמ שילש־ינשכ) הנוצק ידיקפתל ועיגה אלש םילייח - םיישיאה םיבאשמה 

תויוצמ םגדמב םישנהמ תיצחמכ) רתוי הכומנ םתוכיאש םידיקפתב תולייחו (םיניצק םניא 

תלעות וקיפה יכ םישחש םיבר ואצמיי - (לולסמה תוכיא לש תוכומנה תוירוגטקה יתשב 

תוכיאל רשק אלל ,אבצב תורישה םצעמ ,רמולכ ,תורישה לש יביטקלוקה ביכרמהמ 
.םיוסמה יאבצה לולסמה 

תורישה תרגסמל רושקה לכב ?םינימה ינש לש דספההו חוורה ןזאמ ןכ םא והמ 

ףרח רתוי םהל הלק תיאבצה תרגסמה .םירבגה תבוטל הטונ ףכה ,המיע תודדומתההו 

שי הלא לכלו ,תולגתסה תלוכיו העינה תושוחת םהב םיריבגמ קרש ,םייזיפה םיישקה 

ותקיז .רתוי בכרומ םישנה ןזאמ .ונממ תלעותהו תורישה תוכיא תכרעהל תיבויח המורת 

וב העקשהה תדימלו יאבצה דיקפתה תוכיאלש םגה ,רתוי תפפור יאבצה ןלולסמ ינותנל 

תורישה יאנת םע ,תיאבצה תרגסמה .תורישה תוכיא תא ןתסיפת לע תרכינ העפשה שי 

ןהב תררועמ הניאו רתוי ןהל השק ,םירבג לש תודוקפ רחא אלמל ךרוצהו םיחונ־אלה 

תולפונ ןה ןיא תורישה תוכיא תכרעהב םלוא .העקשהו העיגה לש תוקזח תושוחת 

ייח תוכיאו הדובעה תרגש תוכיא לש םיבושחה םיאשונב ןתבוטל הטונ ףא ףכה .םירבגהמ 

ידממב תורישה תויוכיאל תוקינעמ ןה תורישהמ תישיאה תלעותה תכרעהב .הרבחה 

תייווה לש םינוש םיביכרמ ןכירעהב .םירבגה ןמ תוחפ אל בושח םוקמ הרבחהו רגתאה 

םירבגה לע רוריבב תולוע ךא תורישה תרגסמב תלעות תוארל תוטעממ ןה ,תורישה 

.החפשמהמו תיבהמ קוחירהמ - ךכמ רתוי ףאו ,תישיאגיבה תוסנתההמ תלעותה תכרעהב 

רוחאל טבמב תטפשנ וזו ,תואמצע חותיפל תומרותה תויוסנתה תוארל רשפא הלא ינשב 

.תורישהמ תישיא תלעות תקפהכ 

ךרעומו תוחפ בושח םישנה תוריש ,ןוגראכ אבצה תניחבמו תימואל הניחבמש רשפא 

הייארב םלוא .םינימה ינש ידי־לע ספתנ םג אוה ךכש רשפאו ,םירבגה תורישמ תוחפ 

תוחפ אל םישגה לש דוגיבה תייווהל תיתועמשמ תורישה תייווה ,תיביטקייבוסה ,תישיאה 

יחכונה רקחמה יאצממ .םירבגה לש הלאמ םינוש םיניינע ללגב יכ םא ,םירבגה לצא רשאמ 

רוגיבה תוסיפתב םינימה ןיב ןטקה לדבהה לע םדוקה ונרקחמ יאצממ תא אופיא םיקזחמ 

תורישה לש תויבויח תומורת םריאהב .(2000 ,יחמקו רד) יאבצה תורישה תובקעב 

םעפ ידמ הלועה הדמעה תא ןזאל ידכ םג םירקחמה ינשב שי ,םישנ לש דוגיבה ךילהתל 

העיגפ ףא ילואו דובכ תותיחפ ,ןמז זובזב ל"הצב םישנה תורישב האורה ירוביצה ןוידב 

.הרבחב ידיתעה ןדמעמל קזנו תישגר 

תורישה ךלהמב תירוטרומה תוסנתהה לש הקימנידה יכ ,הז םע ,הארמ יחכונה רקחמה 
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הינבהל םאתהבו אבצב םידיקפתה לש הנושה הנבמל םאתהב םינימה ינש לצא הנוש 

לש ירשפאה ןדספה .תורישה יפלכ תונוש תויציזופסידרפ לשב םג ילואו ,םהלש תירדגמה 

ןוגראב םייח תייווח לשב םג ילואו ,םייאבצה ןהידיקפת לש רתוי ךומנ בצימ לשב םישנה 

ורקימה תמרב תויוכיא יוצימ ידי־לע הארנכ זזקתמ ,םירבג לש תויטננימודב ןייפאתמה 

שגפמל רתוי תובוט תויורשפא לוצינ ידי־לעו ,ועוציב תרגשבו דיקפתה ינכות לש 

תורישה ,ןכ־ומכ .דיקפתל ץוחמ םאו דיקפתב תוליעפה תרגסמב םא ,יתרבחו ישיאניב 

תונבהל ,םירבגל רשאמ רתוי ,ןהל רשפאמ םישנה לש תוחפ ינעבותהו תוחפ רגסוממה 

תא רתוי בוט הארנכ תולצנמ ןה ךכ .תורישה תפוקתב ירוטרומה בחרמה תא ןמצעל 

םירוענה תייווהל האוושהב ,תווחלו החפשמהמ תודרפיהה תא קזחל ידכ תיבהמ קוחירה 

.םירבגה תשוחתמ רתוי הקזח ףא ילואש תישיא הימונוטוא תשוחת ,םינימה ינש לש 

תיתרבח הצובקב ולעש םיאצמממ הבחרה הייסולכואה יבגל לילכהל רשפא םאה 

רשפא ,דחא דצמ ?הטיסרבינואב דומלל ונפש ריע ינבו ץוביק ינב לש תיסחי "ההובג" 

.תיתרבח הניחבמ רתוי ינגורטה םגדמב קזחתת ףא םישנה יבגל םיאצממה תנומתש רעשל 

רתוי הידי■ לע תוחקופמו החפשמה לא תורושק תורענה םירוענה ליגב יכ ,רומאכ ,ונעט 

ןכל ריבס .ןמזמ תורישהש תירוטרומה היווחל רתוי תוחותפ םג ןה ןכלו ,םירענה רשאמ 

םישנ לצא רתוי הלודג ףא היהת תורישה לש תירוטרומה היווחה לא החיתפהש חינהל 

םישנ .ללכ־ךרדב רתוי קודה תורענה לע ןחוקיפש ,ךומנ ילכלכ־יתרבח עקרמ תוחפשממ 

ןתובלתשהל תמרותה תוסנתה יאבצה תורישב תוארל םג תויושע חפקמ יתרבח עקרמ 

וזכ הייארו ,(1998 ,הידידי ואר)ןהלש אצומה־בציממ רתוי הובג בצימב הרבחב תידיתעה 

ןועטל רשפא ,אסיג ךדיאמ .תורישהמ תקפומה תישיאה תלעותה לש תיבויח הכרעה קזחת 

,רגתא ירסח ,םיתוחנ תודיקפ ידיקפתב תותרשמה תולייחה וברי רתוי ינגורטה םגדמב יכ 

תויושע הלא תולייחש יאבצה דיקפתה יפלכ רוכינה .דבלב םיכומנ םירושיכ םישרודה 

רוכזל שי הז םע .ונלביקש וזמ םישנה לצא תוחפ תיבויח הנומת לש ןוויכב עיפשי חתפל 

הנומתה תא וערי הלאו ,ךומנ בצימב םידיקפתב םירבג םג וברי רתוי ינגורטה םגדמבש 

רתוי ינגורטה םגדמב הריקח קר .הנתשי אל םינימה ןיב לדבההש ךכ ,םירבגה ברקב 

ןיב עירכהל עייסת יאבצה דיקפתה ינכות לע רתוי תנדועמ הרקב ךותו תיתרבח הניחבמ 
.תויורשפאה יתש 
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לולסמ/דיקפתו הגרד ,ןימ יפל םירקחנה תוגלפתה :חפסנ 

<תו/םיניצק םיירגוסב) 

 3"no  ann'ps  Tixpa onp  nomn  *mp onp  o-nyj

 xmp'9i  'X3X

 (83) 456  (4)  151  (6) 69  (46) 111  (27) 125  N

 (18) 100  (3)  33  (9) 15  (41) 24  (22) 27  %

 3"no  D'^np-x1?  ,1V157  i"'n  JniT»o  ansa

 ,D'anmn

 noun

 (110) 360  (37)  132  (25) 87  (14) 79  (354) 62  N

 (31) 100  (28)  37  (29) 24  (18) 22  (55) 17  %

.ל"חנה דוקיפב ותרישש תולייח םג תוללכנ "הכרדה" הירוגטקב א 

.תויתגולפ תודיקפו םיעצבמ תודיקפ םג תוללכנ "הדיקפ" הירוגטקב ב 

.םיסייט הנומש ללוכ ג 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - דבצה .(1997)'ע ,גומלא 

היגולויצוס ."לארשיב תוחרזאו םישנ ?'אצמי ימ ליח תשא"' .(1999) 'נ ,ץיבוקרב 
.317-277 ,<1מ ,תילארשי 

:ביבא־לת .לארשיב יאבצה תורישהו םישנה דמעמ :לופכה ריחמה .(1996)'א ,יבר'ג 

.תומר 

."ל"חצב הבוחה תוריש תובקעב רוגיב לש תימצע הסיפת" .(2000) 'ש ,יחמקו 'י ,רד 
.616-591 ,כ ,תומגמ 

סרוק תא דחוימה סויגה תולייח תוספות דציכ ;'םלוכ ומכ תויהל'" .(1998)'ט ,הידידי 

הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה־תיב ,א"מ תדובע ."ל"הצב ןתוריש תאו ןתנכה 
.םילשוריב תירבעה 

.109-85 ,14 ,תרוקיבו הירואית ."ל"הצב יאבצה תורישב רודגמ" .(1999)'ד ,ילאערזי 

.הרבסה ףנע ,ל"כטמ ,ל"הצ :ביבא־לת .יתרבח הנבמכ אבצה .(1952)'מ ,ץיבוני 

.םילארשי םירבג לש םייח ירופיס :המחלמ התייה אל וליאכ .(1998)'ע ,רדפ־יקסמול 
.סנגאמ :םילשורי 

םירגהמ - תוירבג לש םילדומב םיקחשמ" .(2001) 'ת ,טרופופרו 'ע ,רדפ־יקסמול 
.51-31 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס ."ילארשיה אבצב םייסור םיידוהי 

.ןקוש :ביבא־לת .תונש ביבא .(1987)'ע ,ךילביל 

ינימינב 'ק :ךותב ."יאבצה תורישה ךלהמב תורגבל הסינכה" .(1990) 'ע ,ךילביל 

.סגגאמ :םילשורי .(282-271 'ע) היגולוכיספב םושייו ןויע ,(םיכרוע)ויתימעו 
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,ז ,םישרוש ."ץוביק ינב לש דוגיבה ךילהתב קרפ :שפוחה תנש" .(1992) 'א ,ןדמל 
 196-167.

־ןורכז .המחלמ תויווח לש תורבטצמ תועפשה .(1992) 'ר ,לגו 'ה ,היליביסד־הניס 

.םייאבצ םירקחמל ילארשיה ןוכמה :בקעי 

םינותנ ,עדימ :לארשיב םישנ :ךותב ."הרטשמבו אבצב םישנ" .(1996) 'י ,רלסילפ 
.לארשיב םישנה תלודש .(89-81 'ע) תונשרפו 

םילגרה ליח תוביטחב תורישה :םימחול לצא תוירבג ייומיד .(1997) 'ל ,ןואיש 

,הרבחה יעדמב םירקחמל ןייש זכרמ :םילשורי .תורגבל תורענמ רבעמ סקטכ 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ."ל"הצב תוירדגמ תויוהז בוציע" .(2000)'א ,יולךושש 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל 

 Arkin, W. and Dobrofsky, L.R. (1978). "Military, Socialization and
 Masculinity". Journal of Social Issues, 34, 151-168.

 Armor, D.J. (1996). "Race and Gender in the U.S. Military". Armed Forces <4

 Society, 23, 7-27.

 Arnett, J.J. (1997). "Young People's Conceptions of the Transition to
 Adulthood". Youth and Society, 29, 3-23.

 Arnett, J.J. and Taber, S. (1994). "Adolescence Terminable and Interminable:

 When Does Adolescence End?" Journal of Youth and Adolescence, 23,
 517-537.

 Bandura, A. (1982). "Self-Efficacy Mechanisms in Human Agency". American

 Psychologist, 37, 122-147.

 Ben-Ari, E. and Lomsky-Feder, E. (eds.) (1999). The Military and Militarism in

 Israeli Society. Albany, NY: SUNY Press.

 Berger, M.B. (1963). "The Youthfulness of Youth Societies". Social Research,
 30, 319-342.

 Bloom, A.R. (1991). "Women in the Defense Forces". In B. Swirski and

 M. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff (pp. 128-138). New York:

 Pergamon.

 Dandeker, C. and Wechsler Segal, M. (1996). "Gender Integration in Armed

 Forces: Recent Policy Development in the United Kingdom". Armed

 Forces <Sl Society, 23, 29-47.

 Dimitrovsky, L., Singer, J. and Yinon, Y. (1989). "Masculine and Feminine

 Traits: Their Relation to Suitedness for and Success in Training for
 Traditionally Masculine and Feminine Army Functions". Journal of
 Personality and Social Psychology, 57, 839-847.

 Dubas, J.S. and Petersen, A.C. (1996). "Geographical Distance from Parents and

 Adjustment during Adolescence and Young Adulthood". In J.A. Grager and

 J.S. Dubas (eds.), Leaving Home: Understanding the Transition to

 Adulthood (pp. 3-19). San Francisco: Jossey-Bass.
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 Elder, G.H. Jr. (1985). "Perspectives on the Life Course". In G.H. Elder (ed.),

 Life Course Dynamics (pp. 23-49). Ithaca, NY: Cornell University Press.

 Elder, G.H. Jr. (1986). "Military Times and Turning Points in Men's Lives".

 Developmental Psychology, 22, 233-245.

 Enoch, Y. and Yogev, A. (1989). "Military-University Encounters and the

 Educational Plans of Israeli Officers". Armed Forces cfc Society, 15, 414
 422.

 Erikson, E.H. (1955). "Ego Identity and the Psychosocial Moratorium". In

 H.L. Witmer and R. Kotinsky (eds.), New Perspectives for Research on

 Juvenile Delinquency (pp. 1-23). Washington, DC: U.S. Department of
 Health.

 Erikson, E.H. (1968). Identity, Youth and Crisis. New York: Norton.

 Eshkol, E., Lieblich, A., Bar-Yosef, R. and Wiseman, H. (1987). "Some

 Correlates of Adjustment of Israeli Women-Soldiers to Their Military
 Roles". Israel Social Science Research, 5, 17-28.

 Ford, M.E. (1987). "Processes Contributing to Adolescent Social Competence".

 In M.E. Ford and D.H. Ford (eds.), Constructing Living Systems: Putting

 the Framework to Work (pp. 199-234). Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

 Geuzaine, C., Debry, M. and Liesens, V. (2000). "Separation from Parents in

 Late Adolescence: The Same for Boys and Girls?" Journal of Youth and
 Adolescence, 29, 79-91.

 Goffman, E. (1962). Asylums. Chicago: Aldine.

 Golan, G. (1997). "Militarization and Gender: The Israeli Experience". Women
 Studies International Forum, 20, 581-586.

 Hogan, D.P. and Aston, N.M. (1986). "Transition to Adulthood". Annual
 Review of Sociology, 12, 109-157.

 Keniston, K. (1970). "Youth as a Stage of Life". American Scholar, 39, 631
 654.

 Marcia, J. (1980). "Identity in Adolescence". In J. Adelson (ed.), Handbook of

 Adolescent Psychology (pp. 159-187). New York: Wiley.

 Mardsen, M.A. (1986). "The Continuing Debate: Women Soldiers in the U.S.

 Army". In D.R. Segal and H. Wallace Sinaiko (eds.), Life in the Rank and

 File (pp. 58-78). New York: Pergamon-Brassey's.

 Mayseless, O. and Hai, I. (1998). "Leaving Home Transition in Israel: Changes

 in Parent-Adolescent Relationships and Adolescents' Adaptation to Military

 Service". International Journal of Behavioral Development, 22, 589-609.

 Morgan, D.H.J. (1994). "Theatre of War: Combat, the Military and
 Masculinities". In H. Brod and M. Kaufman (eds.), Theorizing

 Masculinities (pp. 165-182). London: Sage.
 O'Koon, J. (1997). "Attachment to Parents and Peers in Late Adolescence and

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:47 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ יחמק לואשו רד לאקזחי 86 

 Their Relationship with Self-Image". Adolescence, 32, 471-482.
 Pomerantz, E.M. and Ruble, D.N. (1998). "The Role of Maternal Control in the

 Development of Sex Differences in Child Self-Evaluative Factors". Child

 Development, 69, 458^-78.

 Rabinowitz, S. (1982). "Inauguration for Adulthood: The Military System as an

 Effective Integration for Adult Adaptation, an Israel Air Force Base

 Perspective". Psychological Reports, 51, 1083-1086.

 Ragins, B.R. and Sundstrom, E. (1989). "Gender and Power in Organization: A

 Longitudinal Perspective". Psychological Bulletin, 105, 1-88.

 Scheer, D.S. and Unger, D.G. (1996). "Adolescents Becoming Adults: Attributes

 for Adulthood". Adolescence, 31, 127-132.

 Seginer, R. (1998). "Adolescents' Orientation toward the Future: Sex Role
 Differentiation in a Sociocultural Context". Sex Roles, 18, 739-757.

 Wintre, M.G. and Ben-Knaz, R. (2000). "It's Not Academic, You're in the Army

 Now: Adjustment to the Army as a Comparative Context for Adjustment

 to University". Journal of Adolescent Research, 15, 145-172.

 Yerushalmi, H. (1997). "A Psychoanalytic Perspective on Late Adolescence in

 Men in an Israeli Combat Unit". Psychoanalytic Psychology, 14, 113
 127.

 Yuval-Davis, N. (1987). "Front and Rear: The Sexual Division of Labour in the

 Israel Army". In H. Afshar (ed.), Women, State and Ideology: Studies from

 Africa and Asia (pp. 186-204). London: Macmillan.
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תועמשמה לע - "תיתוברת הנגה" לע תיניינע הנגה 
תויתוברת־בר לש תישממה 

*ףלש ןואיל 

תיטפשמה תורפסב חתפתמש ידמל ינרע ןוידל םידע ונא תונורחאה םינשב 

לש ידמל ילוש אשונב רבודמ ,אסיג דחמ .תיתוברת הנגה לש אשונה ביבס תיאקירמאה 

ידי־לע םייקוח־יתלב םישעמ ןיגב תילילפ המשא דגנ ןנוגתהל תוכזה)ילילפה טפשמה 

- תבייחמ וא תדדועמ ףא וא - הריתמה תמיוסמ תוברת־תת לש תומרונב תורזעיה 

ותוהמל רשאב רתויב תובקונ תולאש הלעמ הז אשונ ,אסיג ךדיאמ ךא :(םימיוסמ םישעמ 

ורידגה הדננ הנרסו ןרגרונ לי'ג .תיתוברת־בר הרבחב ילילפה טפשמה לש ותועמשמו 

1:ןמקלדכ הז אשונ 

 A cultural defense holds that persons socialized in a minority or

 foreign culture who regularly conduct themselves in accordance

 with their own culture's norms, should not be held fully
 accountable for conduct that violates official United States law, if

 these individuals' conduct conforms to the prescription of their own
 culture. The intention of a cultural defense in a criminal case is to

 negate or mitigate criminal responsibility where acts are committed

 under a reasonable, good-faith belief in their propriety based upon

 the actor's heritage or tradition.

ךותמ אלא ,אמלעב ימדקא ןועיטבו קיר ללחב דלונ אל 2תיתוברת הנגה לש ןויערה 

לש םלוע - ינרדומה םלועב ררועתהל ולחהש תושקו תודבכנ תולאש םע תודדומתה 

תושבגתה לש ןכו ,ךשמתמ תויוברת שגפמ לשו תינומה הריגה לש ,תדיינ הייסולכוא 

םזילרולפ ןעמל םינעוטה תוירואיתו םירואית לשו תיתפקשה היגולואידיא לש תובצעתהו 

תידממ־דח םואל־תנידמ לש תודוסיה תא רערעל םיאבה ,תויתוברת־ברו יתוברת 

,ךרע־יטועפ םישעמב רבודמ ןיא 3.לכל םיפתושמ םיכרעו םירורב םינכת תלעב תינוגדחו 

תרגסמב םישחרתמ םהמ רכינ קלחש ,חצר ידכ דע ,תומילא לש םינוש םיגוסב אלא 

ןוידה לש יראה־ קלח ןכו ,הנורחאל וררועתהש םירקמה ןמ רכינ קלח .המינפ החפשמה 

,קוחה לע תורומח תוריבע םירבועש םירגהמב םיקסוע ,םירקמ םתוא תודוא־לע ימדקאה 

םירושק םהש תוברתה לש היגהנמ יפ־לע (תביוחמ ףא ילואו) תרתומ םתוגהנתה רשאכ 
.הילא 

סחייתמ וניא תיתוברת הנגה לש ןועיטה ןהבש תוריבע לש תומגוד שי ,אקע עד ,םלוא 

הללשנו השבכנ םתמדאש םיירוקמה־ םיימוקמה םישנאה - םידיליל אקווד אלא ,םירגהמל 

־םהיגהנמ רשאו השלחנו תושק העגפנ םתוברתש ,םילחנתמ־םיבשייתמ ידי־לע םהמ 

תרשוק תורפסה ןיא ,בורל 4.םהישבוכ לש תיטפשמה תכרעמה לש הליצב ודמעוה םהיקוח 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפהו היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה 
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המגוד .תידדה תוסחייתה אלל םילהנתמ םהיתודוא־לע םינוידהו ,הלא םיגוס ינש ןיב 

להנתהש בושחהו ןיינעמה ןוידה איה תאזכ הרצ תרגסמ ךותב תורגתסהל תקהבומ 
לש ותובישח Columbia Law Review.5 - תירבה־תוצראב ריכב תע־בתכב הנורחאל 

.וב רסחש המב םג אלא ,וב רמאנש המב קר אל הנומט הז ןויד 

התייה אצומה תדוקנו ,תוינטפשמ יתש ידי־לע תודגונמ תודמע וגצוה הז ןוידב 

תמיוסמ תוברת יפ־לע םירתומה םישעמה לש תונברוקה םירקמה ןמ רכינ קלחבש הדבועה 

םניה (הקירפאמ םג ךא ,היסאמ רקיעב ,םירגהמ לש םתוברת וז התייה תומגודה בורב) 

הרכה יכ תנעוט (Doriane Coleman)ןמלוק .םישנ דחוימב ,תועיגפו תושלח תוצובקמ 

,ואב ןהמש תורבחב םישנה לש תוחנה ןדמעמ תא חיצנהל הלולע תיתוברת הנגהב 

הרתי 6.תיאקירמא־ןופצה הרבחב ןדי־גשיהב םניהש תונורתיה תא ןהמ לולשל ליבקמבו 

התוברתש הנגהה ןמ תונהיל היושעו ןידל תדמוע השיא רשאכ םגש תנעוט איה ,וזמ 

ינפל התוברתב תוחנה הדמעמ ירפ אלא םניא םניגב ןידל תדמוע איהש םישעמה ,תקפסמ 

תינרדומ הנידמל הריגהב ןורתיה םצעש הינועיטמ עמתשמ .תירבה־תוצראל התריגה 

יסופדלו םיגהנמל תודמציהה ךשמה ללגב קפסב לטומ תירבה־תוצראכ תמדקתמו 

.הנידמ התוא לש התולשחנמ קלח אלא םניא רשאו ,אצומה־תנידמב םרוקמש תוגהנתה 

תואשנתהב קר אל הקול תאז השיג יכ תנעוט (Led Volpp) פלוו ,הז תמועל 

ןה תיעטומ איה יכו ,תונעזג לש תמיוסמ הדימב ףא אלא , (ethnocentricism) תיתוברת 

תוברתה יכ החנהל רשאב ןהו םירגהמה לש תויוברתב םישנ לש תוחנה דמעמה רואיתב 

.יוארה דמעמה תא םישנל קינעהל לוכיבכ הליכשה ,תירבה־תוצראב ללוכ 7,תיברעמה 

8:הרמאמ לש חיתפב ןמלוק לש הירבד ןלהל 

 The cultural defense (and the issues it raises about the rights of

 immigrants to retain aspects of their cultures when they come to

 the United States) is an important part of the larger debate about

 multiculturalism which currently is prominent in academic, social

 and political circles. In particular, this larger debate concerns
 whether there is and should be a unifying American culture that

 guides our institutions, including the justice system, or whether

 the United States is and should be a culturally pluralistic nation in

 all respects, including the law.

9:הפיסומ איה ,הז רשקהב םישנ לש דקוממה אשונבו 

 For legal scholars and practitioners who believe in a progressive

 civil and human rights agenda these illustrations also raise an

 important question: What happens to the victims - almost always

 minority women and children - when multiculturalism and

 individualized justice are advanced by dispositive cultural evidence?

 The answer, both in theory, and in practise, is stark: They are

 denied the protection of the criminal laws because their assailants

 generally go free, either immediately or within a relatively brief

 period of time.
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תנשב םסרופש) פלוו לש רתוי םדקומ רמאמ ,תויתרוקיבב ,הרמאמב תרכזאמ ןמלוק 

טלחומ יוכיזל תיתשת תווהל הלוכי תיתוברת הנגה היפלש הדמע הגצוה ובש 10,( 1994 

.תוירחאה תגרדב התחפהל ,ןיפולחל וא ,המשאמ 

םיצרמנ םייוטיבב הכסח אל ףאו ,ןמלוק לש הינועיט לע בישהל הרחיא אל פלוו 

":פלוו לש הירבדב תגצומ איהש יפכ ,ןהיתושיג ןיב םילדבהה תיצמת ןלהל .התרוקיבב 

 Coleman's position on "cultural defenses" is premised on the

 notion that non-European immigrant women are subsumed in

 patriarchal culture... Coleman asserts that when non-European

 immigrant women come to the United States, they enter a society

 that is a better place for women from the Western perspective...

 Such a perspective assumes that women immigrating to the United

 States are moving into a more liberated, enlightened, and

 emancipated society than the one from which they have come. It

 does not conceive the culture of immigrants from Africa or Asia to

 be anything but patriarchal in certain contents, and believes that
 United States women, who live free from the constraints of non

 European culture, are more liberated than their oppressed

 counterparts... These assumptions lead Coleman to ignore two

 key points which have long been discussed within feminist

 scholarship: "Western" or "American" culture is also patriarchal,

 and non-European immigrant women are also feminists.

תא וויהש םירקמה תא ןוחבל ונילע תעכו ,יתפקשההו יטרואיתה טביהל רשאב ןאכ דע 

עקרב תובשחתהב ,התטישל ,יוצר־אלה שומישה לע ןמלוק לש התפקתהל תיתשתה 

טעמכ םינשנו םירזוחש םירקמ העברא הרמאמ תליחתב תראתמ ןטלוק .םישעמל יתוברתה 

,רתויב םסרופמה הרקמב 12.הריגה עקר לע תיתוברת הנגהב תוקסועה תודובעה לכב 

רבשמ לש עגרבש ,ינפי אצוממ השיאב רבוד ,ןוידל םיירקיעה םיצירמתה דחא הוויהש 

ינש ייחלו הייחל ץק םישל הטילחה ,הב הלעב לש ותדיגב רבד עדוויהב ,הייחב ישפנ 
תינפיה תוברתב רכומ החפשמב תורוד ינש לש תודבאתהו חצר לש הז בוליש 13.םהידלי 

הננכת ןודינה הרקמב ."parent-child suicide"ותועמשמש ,"yoako-shinju" םשב עדונו 

הארנכ) הידלי תא עיבטהל החילצה ןכאו ,םיב העיבט ידי־לע השעמה תא עצבל השיאה 

החילצה םרטב םלוא ,(םיבר הלבח ינמיס ולגתה םהיתופוג לע ןכש ,םתיא קבאמ ידכ ךות 

הדועב ףוחל הרזחוהו םיבשו םירבוע ידי־לע הלצינ ,הלש התעיבטב הלועפה תא םייסל 
.םייחב 

ןידל השיאה הדמע רשאכ .בחרנ יתרושקת רוקיסב הכזו הבר תוניינעתה ררוע הרקמה 

הטלבה ךות ,השעמה תא הבחרהב וז הנידמב םיריכבה םינותיעה דחא רקיס ,הינרופילקב 

Los Angeles Timesm7\ לש ןושארה דומעב תרתוכבו ,"תיתוברת הנגה" גשומה לש 

."Immigrant Crimes: Cultural Defense - A Legal Tactic" 14:בתכנ 
ישנאו ,תמשאנה תבוטל עונכשו הרבסה עסמ להנתה ,טפשמה חתפנ םרטב דוע 

המתחה תועצמאב רתיה ןיב ,האירקב ואצי ,הל הצוחמ ףאו ,הינרופילקב תינפיה הליהקה 
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רשאכ ,ןפיב יכ רבסוה .הישעמל יתוברתה עקרבו השיאב בשחתהל ,םישנא תובבר לש 

יפכ ,םידליה תא םג גורהל לבוקמ ,וייחל ץק םישל טילחמו ישפנ רבשמל עלקנ םדא 

Deborah Woo):15)וו הרובד תאז הראיתש 

 the child is not an individual human being but a family...

 member... the child is the parents' possession and... it is more
 merciful to kill children than to leave them in the cruel world

 without parental protection. The mother who commits suicide

 without taking her child with her is blamed as a demon-like

 .person

דבלב הגירהב העשרוה תמשאנהו ,ףיעסה תא רימהל העיבתה המיכסה טפשמה ךלהמב 

 (voluntary manslaughter) ןיינמ ,השעמל ־ רסאמ תנש לש תיסחי לק שנוע הילע לטוהו

לופיט רובעל הבוחו ןחבמ תונש שמח ןכו - טפשמה םויס דע רצעמב הבשיש םימיה 

ןפיב תולעפומה הדימה־תומא תא ,רתוי וא תוחפ ,הארנכ םאת הז שנוע .ירטאיכיספ 

.המצע 

האוושה תועצמאב םירגהמ תצובקב תובשחתהב םולגה קדצה־יא תא הטילבמ ןמלוק 

ןיגב םלוע־רסאמל הנודינש ,תרגהמ הניאש ,תרחא םא לש ,ףסונ הרקמ םע תכרוע איהש 

17:םירקמה ינש ןיב גיאדמה רעפה תא תנייצמו ,העיבטב םה ףא 16,הידלי ינש חצר 

 There is a troubling disparity in the way the legal system is

 responding to the substantially similar actions of the two women.

תירקמה הדבועה טעמל) םירקמה ןיב תוושהל תינויגה הביס לכ ןיאש איה תמאה םלוא 

תא רערעל ידכ וב שי םהיניב רושקל ןויסינה םצעו ,(םידליה ועבטוה םירקמה ינשבש 

תירבה־תוצרא תא ריעסהש עוריאב רבודמ ינשה הרקמב 18.ןמלוק לש הנועיט תונימא 

ופטחנש ,הידלי ינש לש םרותיאב הרזע השקיבו תרושקתלו הרטשמל התנפ םאה :הלוכ 

ינפל םאה הננחתה ,הלוכ המואה לומ ,םימחר תררועמ היינפבו רמ יכבב .הירבדל 

םידליה לש םהיתופוג ולגתה םימיל .םימלשו םיאירב הידלי תא הל וריזחיש םיפטוחה 

הלגלגש איה םאה יכ ררבתה תידוסי הריקח רחאלו ,קומע םגא תיעקרקב תינוכמ ךותב 

דקפש רבשמ עקר לע םהמ רטפיהל תנמ־לע ,םתומל המרגו םימה ךות לא תינוכמה תא 

םצעמ התוגייתסהב פלוו תבתוכש יפכ .רחא רבג םע םיבהא תיישרפ תובקעב התוא 

19:הזמ הז םינוש הכ םירקמ ינש ןיב האוושהה 

 The inconsistency appears to stem from a bifurcated presentation

 of women as exclusively either victims of their culture, or as
 victimizers of their children.

איה ,תויברעמ־אל תורבחמ םישנל ןמלוק לש התוסחייתהב יכ תנעוטו הכישממ פלוו 

,תילכראירטפו תירבג הלוכש תוברתב ,יטסינימרטד ןפואב ,תודוכל ןה וליאכ ןתוא הגיצמ 

דוגינב .םהב הטילש םוש ןהל ןיאש תויתוברת תועפשהו םייתרבח םיצחל לש "תונברוקכ" 

"Women are not 20,הירבדל .הלועפ שפוח םישנ ןתואל שיש תנעוט פלוו ,ךכל 

 "subsumed by culture, but are in active negotiation with it. תלעופה השיא ,עמשמ
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,המרונה תא הלביקו הלקשש םושמ אלא ,הרירב תילב תאז השוע הניא גהנמל םאתהב 

.הב םג עגופ רבדה םא וליפא 

רומאכ םיעיפומ רשאו)ןמלוק ידי־לע ורכזוהש םיפסונה םירקמה תשולשב ,םוקמ לכמ 

רתויב טלובה הרקמב .תונברוקה םישנה ויה (תיתוברת הנגהב תונדה תודובעה בורב םג 

וטפשמב 21.וב הדגב יכ ול ררבתהש רחאל ותשא חצר ןיגב טפשמל ,ןיסמ רגהמ ,םדא דמע 

ידכ .תתחפומ תוירחא לשב ,הגירהב קר אלא ,חצרב ועישרהל ןיא יכ הירוגנסה הנעט 

חכונל ןיסב םדא לש שיבמה ובצמ תא ראיתש ,החמומ הירוגנסה העימשה ןועיטה תא קזחל 

רדעהב ,דציכו ,תומילא תויטנ חתפל לולע אוה הז עקר לע דציכ ,ותשא לש הדיגב השעמ 

תודע .הגירהב יוטיב ידיל אובל ומעז לולע ,(המצע ןיסב ילוא התייהש יפכ) תנסרמ הליהק 

שומיש םלוא .דבלב היינש הגרדמ הגירהב העשרהלו חצרמ יוכיזל תיתשתכ הלבקתה תאז 

ןהיניבש תוירקיעה יתשש ,תוביס המכמ יתייעב וניה תיתוברת הנגהב ןוידב הז טפשמב 

החמומ איבהל החרט אלש ,העיבתה לש לדחמה :המצע ןמלוק לש הרמאמב בטיה תורבסומ 

טפושהש הדבועהו :הירוגנסה םעטמ החמומה דעה לש (רתויב יתייעבה)ןועיטה תא ךירפיש 

,תירבה־תוצרא דילי היה וליפא ,הז הרקמב חצרב םדא עישרמ היה אל הרקמ לכב יכ ןייצ 

וניה הדיגב ישעמ חכונל תתחפומ תוירחא לש ןויערה) .הנושאר הגרדמ הגירהב קר אלא 

השעמה תיברעמה הסיפתה יפל יכ םא ,רוטנקה תנגה לש רתויב תוקהבומה תומגודה ןיב 

הז הרקמב יניסה םשאנהש דועב ,עגריהל ןמז םדאל היה םרטב ,דיימ טעמכ תושעיהל בייח 

ןועיטה ליעוה רתויה לכל ,רמולכ 22(.רפסמ תועובש רחאל קר אלא ,דיימ ביגה אל 

הנושאר הגרדמ הגירהמ עשרוה ובש ףיעסה תרמהב ונינפלש הרקמב םשאנל יתוברתה 

.ןתרמוח תניחבמ יתוהמ ןפואב וזמ וז תונוש ןניאש תועשרה יתש ־ היינש הגרדמ הגירהל 

,יתוברתה עקרה לש העפשהה תוילושכ קר הצוענ הניא הז הרקמ תריחבב היעבה ךא 

דעה לש ותודע תא תלטבמ פלוו .תיתוברתה המרונה תחכוה לש תויתייעבב םג אלא 

"Pasternak's יכ העבוקב ,(Burton Pasternak) קגרטספ ןוטרב ,הירוגנסה םעטמ החמומה 

 "23.portrayal was substantiated neither by fact nor by his own testimony

הרקמ .תיתוברתה הנגהה תניחבמ רתוי בושח הארנ ןמלוק ידי־לע רכזוהש רחא הרקמ 

דגנ תונעט ולעוה םהבש םירקמ המכ ויה תונורחאה םינשב .סואל לש תוברתב עגונ הז 

.םטבשמ םישנ וסנא יכ ,(Hmong) גנומה טבשה ישנא םלוככ םבור ,םואלמ םירגהמ 

,חוכב ןימ־יסחי םויק לש השעמ ןיעמ םייבל םתוברתב לבוקמ יכ םתנגהל ונעט םירגהמה 

,םיאושינ לע המכסהל ועיגה םידדצה ינשש רחאל :השיאה לש הנוצרל לוכיבכ דוגינב 

24:ןמלוק לש הרואית ןלהל .הז גהנמל םאתהב לועפל םהילע 

 If the woman signals acceptance of the courtship, the man is then

 required to take her, by force, to his family's house and to

 consumate the union by having sexual intercourse with her.

 According to tradition, during both the capture and the sex, the

 woman or girl continually resists and protests verbally.

 Laotian girls and women who have been the victims of this ritual

 here in the United States have asked prosecutors to charge their

 aggressors with kidnapping and rape, including statutory rape. The

 Laotian men have argued in response that they should not be

 punished because they have followed the accepted Laotian custom
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 of "marriage-by-capture", which, significantly includes the very

 protestations that the victims thought would communicate their

 lack of consent. Indeed the custom is said to require the girl or

 women to protest her capture and "marriage" to prove both that she

 is virtuous and that the man, her capturer, is strong enough to be
 her husband. Thus defendants claim that the fact that victims

 protest merely indicates that customary practice was followed.

 Needless to say, legal acceptance of this fiction eliminates any

 possibility that victims may effectively deny consent.

הניא תערכמה הלאשה יכ הארנ ,תיתוברתה תואיצמל ןמאנ רואיתהש החנהב ,ןכבו 

יפ־לע ולעפ ןכא םידדצה ינשש תויאר יפ־לע החכוהב אלא ,תיתוברתה הנגהב תעגונ 

הנגה לש ןויערב םינימאמה םג ,תאזכ המכסה רדעהב .םהיניב תנבומ המכסה ךותמ גהנמה 

תועט לש תורשפא םנמוא שי .סנואמ םשאנה תא תוכזל ןתינש םירובס םניא תיתוברת 

םג תובורק םיתיעל תררועתמו תרכומ תאז היעב ךא ,םיינשה לש םהיתונווכ תנבהב 
ינוש שי יכ הארנ אלו ,השיאה לש המכסהה תלאש לע םיבסנה "םיליגר" סנוא יטפשמב 

,המכסהה תייגוסב תעגונ הז הרקמב היעבה ,ןכ םא .רכזומה גהנמה לש הרקמה ןיבל םניב 
.תיתוברתה הנגהבו גהנמב אלו 

"The) קהבומ הרקמכ הידי־לע רדגוה רשאו ,ןמלוק הנד ובש הרקמב ,ןיינעה םצעל 

 paradigmatic case"), רחאל ,הטילחה תוטילקרפהש םושמ עירכהל טפשמה־תיב שרדנ אל

false) יקוח־יתלב רסאמל סנואמ המשאה ףיעס תא תונשל ,גהנמה לע תודעה תגצה 

 imprisonment). סנואה ןיב דירפהל ןיאש ינפמ ,הז הרקמב התעט העיבתה יכ הארנ ,בוש

יאדווב יזא ,יקוח־יתלב רסאמ לש הריבעה תא רבע םשאנה םא :יקוח־יתלבה רסאמה ןיבל 

ןיא םגש הארנ אליממ יזא ,סנואב עשרוה אל םא ,ךפיהלו ,סנוא לש הריבעה תא םג רבע 

אל אשונה יכ הריהבמ קר תוריבעה יתש ןיב הרשפה .יקוח־יתלב רסאמב ועישרהל םוקמ 

םיגהנמב תובשחתהו תיתוברתה הנגהה םושייב הצוענ הניא ,ןכ םא ,היעבה .יוארכ קדבנ 

.תוטילקרפה לש תלשוכ תוינידמב אלא ,םירז 

ןמ המכב יכ קפס ןיאו ,השיאה לש התמכסה השרדנ אל וליא ןבומכ הנוש היה בצמה 

םצעל וניהש השעמ תקדצהל יתוברתה גהנמה תא םילצנמ םימשאנה םירבגה ,םירקמה 

אל גהנמהש דיפקהל שי ,תיתוברתה הנגהה לש הכרע תא לטבל ילבמ .סנוא השעמ ןיינעה 

יכ הדבועה תא ןייצל יוצר ןאכ .םיאלמתמ םניא גהנמה לש םיאנתה רשאכ הערל לצוני 

תוטילקרפה הבריס הז הרקמב רשאכ ,ןועיטה תייחד לש תפסונ המגוד האיבמ המצע ןמלוק 

25.סנואב עשרוה ןכא םשאנהו ,ןועיט תקסעל םיכסהל וא ףיעסה תא רימהל 

תונכסה ינפמ םיריהזמ ,תויברעמ־אל תויוברתל םה םג םיסחייתמה ,םיפסונ תולוק 

Taryn Goldstein):26) ןייטשדלוג ןירט תנעוט ךכ .תיתוברת הנגהב הרכהב תונומטה 

 A recognised [cultural] defense provides a justifiable excuse for violence against"

 "immigrant women and children. וייצ הנייד הריהבמ המוד המינבו (Daina Chiu) יכ

םג רבעב ונייפא הכש תויוצר־יתלב תומגמ ןתוא לא הרזחב תורדרדיה לש הנכס תמייק 

וייצ 27.ןהמ קלח רוקעל ףאו ןמצמצל הליכשה הנורחאל קרש ,תיברעמה תוברתה תא 
תועפות תיברעמה תוברתב בלשל תנמ־לע לצונת תיטפשמה תכרעמהש ששח העיבמ 
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וררחתשה רבכ אל הזש תוחנה ןדמעמל םישנה תא ריזחהל ידכ ןהב שיש תורז תויוברתמ 

28:תמכסמ איה ךכו .קדצ תיישע לש םיבגשנ תונויער םשב תאז לכו ,ונממ 

 The judicial process becomes an opportunity for white society to

 reify sexism and to reinforce and reconstruct the subordination of

 women through another culture... While claiming to serve justice

 and balance conflicting cultures and values in cultural defense

 cases, judges, prosecutors, attorneys, commentators actually
 reinforce the subordination of women under patriarchy.

איה אל ,הגרדמה לפשב םישנ לש ןדמעמ הבש ,הרז תוברתב תובשחתה־יא םלוא 

תוררועתמ המצע תיברעמה תוברתה ךותב םג ;ברעמב םישנ לש ןדמעמ תייעב תא רותפת 

סואל לש תוברתה לש גהנמה לש הרקמבש דועב ,לשמל .הז רשקהב תוטעמ־אל תויעב 

לש םנואב רבודמ אמש וא םויבב קר רבודמ םא איה הלאשהו) סנוא לש םויב ןיעמב רבודמ 

ךשמב ריתה ברעמב (Common Law־ro לבוקמה טפשמה ,(םויב לש הווסמב השענש שממ 

םיכסהל תבייח האושנ השיא ובש יטפשמ בצמ - תונורחאה םינשה דע - םינש תואמ 

.ןימ־יסחי הילע תופכל ותוכז ,תברסמ איה םאו ,ןימ־יסחי ומיע םייקל הגוז־ןב תשירדל 

.Lord Hale ,הילגנאב םיטפושה ילודגמ דחא ידי־לע העבקנש הכלה לע ךמתסה הז בצמ 

ףא לארשיו ,תונידמה בורב לבוקמה טפשמה תרגסמב יוניש לח תונורחאה םינשב קר 

אקווד תאזו ,תיברעמה תוברתה לש םינשה־תכורא הכלהה לוטיבב ןבור תא המידקה 

29.ירבעה טפשמל היינפ תועצמאב 

םשב תורבדמ ןלוכש ,תוינטפשמ ברקב רתויב בחרנהו בכרומה ןוידה יכ ינמוד םלוא 

הקירפאב דחוימב הצופנש העפות ביבס בסנ ,תינרדומה הרבחב םישנה לש ןקוזיחו ןמודיק 

םישנ לש הלימ איה־אלה ,(היפויתאו ןדוס ,םירצמ ןוגכ תונידמב םג ךא ,הברעמב רקיעב) 

 (female circumcision), םיישנ ןימ־ירביא תתחשה ,הל םידגנתמה יפב וא (female

 genital mutilation), לש חותינ ,תויתמגמ רדענ גשומ רחא שופיח ךותמ ,ןיפולחל וא

female genital excision or surgery).30) םיישנ ןימ־ירביא 

ןיא ןמלוק הרחבש המגודב םלוא ,תאזכ המגוד אוה הריכזמ ןמלוקש יעיברה הרקמה 

־ תמשאנהש םושמ ,תיתוברת הנגה לש תיטפשמה היגוסה תא יללכ ןפואב ריהבהל ידכ 

תב התוחא תב לש ןימה־רביא תתירכ ןיגב הדליב תוללעתה לע ןידל הדמעוהש השיא 

תוקצומ תויארב חכוה אל יכ המשא לכמ התכוז ־ ימלסומ־יטבש גהנמל םאתהב םייתנשה 

לש רתויב הצופנה המגודה ילוא הניה תאז העפות 31.השעמב ללכב תברועמ התייה איהש 

אל ןמלוקש אילפמו ,תרחא תוברת לש גהנמ יפ־לע יברעמה םלועב םישענה םישעמ 

הנגה עקר לע תוללעתה תמשאמ השיא התכוז ובש דחא הרקמ ולו אוצמל החילצה 

םידחוימ םיקוח תוקקוחמ יברעמה םלועב תונידמ לש לדגו ךלוה רפסמ ,ןכ־ומכ .תיתוברת 

יכ תנעוטו ,ןמלוק ידי־לע אשונה תגצה לע האילפ תאטבמ פלוו םג .גהנמה תא םירסואה 

:יכ תוצרחנ הפיסומו ,ילילש רואב תיברעמ־אלה תוברתה רואית לש תקהבומ המגוד וז 

 [she does not describe or cite a single case including FGS [female genital surgery ... "

 "32.where cultural evidence has been presented ןמלוק עודמ הלשמ רבסה שי פלוול,

33:העפותה תא ןייצל הרחב ,תיתוברת הנגהב ושמתשה ובש הרקמ רדעה ףא־לע 

 That Coleman includes FGS [female genital surgery] in her article
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 can be explained by the fact that FGS is used to exemplify barbaric

 Third World practices within the discourse of North American

 feminism... Coleman's depiction of FGS betrays no knowledge of

 the tremendous controversy that has surrounded Western feminist

 depiction of FGS as a cause celebre nor of the thoughtful
 interventions that have suggested tactics for achieving a dialogue
 on the issue between feminists in Africa and the West.

תונב לש ןימ־ירביא תריקע לש אשונל תעכ תינפומ תימלועה בלה־תמושת ,ןכא 

"female תאז העפות תונכל םינש תורשע הז לבוקמ תיגולופורתנאה תורפסב .תוריעצ 

 "circumcision, וא תודהיה יפל) םינב לש הלימ ןיב שממ לש רשק ןיאש איה תמאה םלוא

תונוש םירקמה ינשב תואצותהו תועמשמה ןכש ,תיטבשה העפותה ןיבל (םאלסיאה 

.ןיטולחל 

םירמאמב םג אלא ,היגולופורתנאה עדמ תרגסמב קר אל תרקסנ העפותה םויכ 

תקסועה תוטלובה תויומדה תחא .םייטסינימפ םירפסבו םייטפשמ תע־יבתכב ,םייסומלופ 

הז םוחתב השענה לע ףטוש ןפואב תחוודמ ,(Fran Hosken) ןקסוה ןרפ ,הז אשונב 

תרושקתה תשר תרגסמב ןכו ,ושארב תדמוע איהש םישנ ןוגרא םעטמ םימוסרפ תרגסמב 

שי יכ תנעוט ןקסוה .Women's International Network - תלהנמ איהש תימואלניבה 

ביאכמ ומצע השעמה ,התשיגל יכ ,טבשב גהנמה תועמשמל רשק אלל העפותל ץק םישל 

ינימ קופיס ןהמ ענומו ןתואירב תא ןכסמ ,טבשב םישנה לש ןתותיחנ תא למסמ ,ליפשמו 

םינוגראל הנופו ,ןיטולחל העפותה תא רוקעל ץרמנו ץרחנ ןפואב תשרוד איה .ןהייחב 

34.וז הרטמ תגשה ןעמל יוחיד אלל לועפל השירדב םיימואלניב 

ךא ,העפותה רוגימל לועפל ותנווכ לע ןמזמ אל זירכה ןכא תואירבל ימלועה ןוגראה 

ביבס בורל בסנ ןוידה .העפותה תא רתלאל קיספהל ידכ ויתולועפב ןיא יכ העדב ןקסוה 

לופיטב םייתצובק וא םיימלוע־ללכ םילוקיש לוקשל שי םא הלאשב עגונו םייטבש םיגהנמ 

,יטבשה טביהל רבעמ םלוא .םיישנה ןימה־ירביא תריקע ןוגכ ,םיגירחו םייתייעב םיניינעב 

.םאה תוחכונבו םירוהה תמזויב תישענ הריקעה ירה - תיתחפשמ העפותב םג רבודמ 

וזירכיו המגוד ונתיי הקירפאב םייטילופ םיגיהנמש השירד ןקסוה הגיצה הז עקר לע אקווד 

35:החוסינב וא ,םתחפשמב גהנמה לוטיב לעו העפותל םתודגנתה לע הדעו םע לבק 

 The male political leadership of Africa must be challenged to stop

 the terribly damaging customs of family violence including female

 genital mutilation by setting an example with their own families.

 The time has come for international agencies, anthropologists and

 international organizations to stop protecting violence against
 women and female genital mutilation as "cultural traditions".

השיג תוטקונ תורחא תויטסינימפ תורבחמ ,ןקסוה לש תיתעמשמ־דחה התדמעל דוגינב 

דוע לכ רבד גשוי אל יכ תורובס ןה .ןויערה םצעל ןתודגנתה תורמל 36רתוי הנותמ 

.תואירבל ימלועה ןוגראה ןוגכ ,םייברעמ םימרוג ידי־לע - ץוחבמ להנתמ קבאמה 
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רלימ־ראוולוב ייק ,המגודל(Kay Boulware-Miller) הרמואב היגוסב תטבלתמ:37 

 In African communities with strong cultural and traditional ties,

 the perceived need to be circumcised mitigates the hellish
 remembrance of the event. Little girls who are initially hurt,

 betrayed and degraded by the operation later come to feel socially

 and morally acceptable because they may have been circumcised.

 As the girls grow into women, they may forget the pain and argue

 that the practice need not be banned.

ןוסטרבור ריילק ,רמאמה תליחתב אבוה ורקיעש ןוידב טלוו לש התשיגל המודב 

 (Ciaire Robertson) הרבחל סחיב רצוויהל הלולעה תתוועמה הנומתה ינפמ הריהזמ

םיגשיה תוגישמ הקירפאב םישנה ,הדידל .תאז העפות לש התשגדה ללגב תיאקירפאה 

38.ןימה־ירביא תריקע לש אשונב תודקמתהה לשב וניניעמ םימלענ הלא ךא ,םילטובמ־אל 

םישנ ןיב הלועפ־ףותישל הפיאש לש המגמ תנמתסמ ןווגמהו ףיקמה ןוידה עקר לע 

,הקירפאב תונידמ המכב הרומת תשגרומ הנורחאלו ,הקירפאמ םישנ ןיבל ברעמה ןמ 

תא םשייל השקש ןבומ 39.התוא תרסואה הקיקח ללוכ ,העפותה דגנ תולועפ תוטקונה 

הלאל תומוד תויעב תוצצ ןכלו ,החפשמה קיחב השענש השעמב רבודמש םושמ ,קוחה 

:(child abuse syndrome) םידליב תוללעתה לש תנומסתה דגנ קבאמה תא ונייפאש 

תואנ לופיטו דיתעב השעמה לע הרזח תעינמ ,ןברוקל הרזע תטשוה ,השעמה רותיא 

הכוז ףאו דבוכמ דיקפת תאלממ םישנ תלימב תקסועה השיא ,הקירפאב 40.השעמה השועב 

העפותה דגנ קבאמה תא םישקמש הרבחב דואמ םיידוסי םיביכרמ שיש ךכ ,ץרענ דמעמב 

ועיבה םישנ תלימב רבעב וקסעש תודחא םישנ רשאכ ,יוניש לח הז ןיינעב םג יכ םא) 

.(ןמצעב קבאמל ומתרנו תוגייתסה 

תונידמה תחאל תבשחנ תפרצו ,לכו לכמ גהנמה תא תורסוא תודחא תויפוריא תונידמ 

שדוחב ,הנורחאל .ושנענו ןידל ודמעוה ךכב וקסעש תודחא םישנ ־ קבאמה תא תוליבומה 

תורשע העציבש השיא לע םינש הנומש לש דבכ שנוע תלטה לע חווד ,1998 ראורבפ 

יכ םא ,םישנוע ולטוה ןכ־ומכ .ישממ יתעתרה ביכרמ שי הז שנועל יכ רורבו ,םיחותינ 

.השעמב םתוברועמ ןיגב (החפשמה תונב לע רקיעבו) החפשמה ינב לע םג ,רתוי םילק 

תעינמב אקווד ואל - םירחא םינפואב םג תאטבתמ ברעמה תונידמ לש ןתוברועמ 

.ןפוגב הלימה עוציב תמיאמ טלמיהל תוסנמש םישנל הסחמ ןתמב אלא ,ןמוחתב העפותה 

הלאכ םישנ לש ןתוכז לע ןמזמ אל הזירכה םיטילפל ם"ואה תוביצנ ,ימואלניבה רושימב 

־תוצראב .דימת תמשוימ הניא תאז הארוה ךא ,הסחמ לבקלו תוטילפ לש דמעמ לבקל 

קר אלש השיא לש ,יתבר יתרושקת רוקיסב הכזש ,הרקמ תודחא םינש ינפל היה תירבה 

הבש הפוקתב םישק םיאנתב הנשל רצעמב המשוה ףא אלא ,הטילפ לש דמעמב התכז אל 

ירוביצה קבאמה תוכזב ילוא הלודג הדימב ,רבד לש ופוסב .הדמעמ לע קבאמה להנתה 

םידקת ףא הווהי הז הרקמש ןכתייו ,שקובמה דמעמה הל קנעוה ,יתרושקתה רוקיסהו 
4,.דיתעב 

,הדבכ השינע תלעפהב אקווד ואל היולת קבאמה לש ותחלצה יכ ינמוד םלוא 

תונורתפ תאיצמב וא ,תואירבל ימואלניבה ןוגראה ןוגכ םינוגרא לש תויגיגח תוזרכהב 

תיממע תונגראתהב אלא ,ןתחפשמ ינבמ ןהו ןהיתוצראמ ןה תוטלמנה תורופס םישנ ןתואל 
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־תוצראב ריכב יטפשמ תע־בתכב העיפוהש המישרב רבסוה ךכ .םייממע םיפוג תמקהבו 
42:תירבה 

 ...non-governmental organizations, such as the Inter-African

 Committee on Traditional Practices Affecting the Health of
 Women and Children (IAC), have undertaken concrete efforts to

 abolish female circumcision, as well as other harmful practices

 such as body scarring, early-childhood marriage, and nutritional
 taboos.

אלא ,הלימה תעפות קר הניא םויה־רדס לע תבצינה היעבה יכ הלוע ליעל טוטיצה ןמ 

ךא ,תופייל הנווכ ךותמ םנמוא תישענש ,םינפה לע םינמיס תטירח ןוגכ תועפות םג 

תופשחנ תונב קר אל הלא םיניינעב .רועיכו ףוג תתחשה ךכב האור תיברעמה הסיפתה 

לע וטרחש םינמיס לע םירוה וטפשנ הילגנאב םסרופמ הרקמבו ,םינב םג אלא ,העיגפל 

םיגהנמ וליפא שי 43.הרשע־תחא ןב רחאהו עשת ןב דחאה ,םהינב ינש לש םהינפ 

תיבל ץוחמ דבל רדתסהל דומלל םהילע ובש רבעמ סקט ,לשמל ,דבלב םינבל םיסחייתמה 

םירבגה ברקב םתולבקתהל יאנת ,רגיה הז ןחבמב החלצה רשאכ ,תמיוסמ הפוקת ךשמב 

הררוע אל איה הכ דע ךא ,םיילילש םקלח ,םינוש םיטביה שי תאז העפותל םג .טבשב 

םידמולמ שי ,הז תמועל .םישנ תלימ לש העפותה ומכ (תרוקיבו) תוניינעתה התוא 

תורחא תוצובקו םיטבש ברקב תוילילשל תובשחנש תועפותב קוסיעה יכ םירובסה 

םילשחנ םירוזאל םימרגנה םיקזנה תא ריתסהל ידכ וב שי ,םירחא תומוקמבו הקירפאב 

.תובושח תויהת הז ןיינעב הלעמ (avid Fräser(I) רסיירפ .ינוציחה םלועה ידי־לע הלא 
44:וירבדל 

 What has to be interrogated here is not "female genital mutilation"
 but the entire matrix of the "Third World" and... the continuation

 of the material oppression and construction of even more subtle

 and pernicious forms of oppression, domination and submission.

ןורתפ ךכל ןיאו ,תויעב לש לולכמב תעגונ תיתוברת הנגה לש היגוסה יכ רורב ,ןכבו 

הנגה בלשל םוקמ שיש רורב ,תויתוברת־בר לע תובר הכ םירבדמ ובש םלועב .לק 
הלא לש דוסי־תויוכזל דומצ תויהל בייח המושיי םלוא .ילילפה טפשמה תרגסמב תיתוברת 

תושרדנ תוישונאו תושימג ,תושיגר .םייטבש םיגהנמ לש תונברוק תויהל םילולעה 
תובשחתה תעב־הבו םייטבש םיגהנמל תדבוכמ תוסחייתה היהתש חיטבהל תנמ־לע 

תוכזב הרכה היהתש יוצר ,תינורקע ,םיגהנמ םתואל םיפושחה הלא לש םלרוגב תדקוממ 

תינדפק הקידב רחאל קר הרקמו הרקמ לכב לעפות איהש יוצר ,תישעמו ,תיתוברת הנגהל 

.השעמה תוביסנ לש 

אל םג ךא ,תיתוברת הנגה לש ןויערה לע תפרוג תוכמתסה ידי־לע אצמיי אל ןורתפה 

הרושק הניאו ,הברהב הכובסו תבכרומ היגוסה .ןויערה דגנ תנסורמ־יתלב תרוקיב ידי־לע 

הלועפ לש הרקמב תדחוימ הנגה ליחהל יוצר םא הלאשלו ילילפה טפשמל קרו ךא 

יתקוחה טפשמל םג הרושקה היגוס וז .םיוסמ יתוברת גהנממ תעבונה תיקוח־יתלב 

לכל תוושש דוסי־תויוכז עובקל ,תימואלניבה הריזב ,ןתינ םאה :ירק ,ימלוע הדימ־הנקב 
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רשק אלל רתאו רתא לכב תולח רשאו ,םדא אוה רשאב םדא לכ יבגל תומייקש ,שפנ 

תויסחי לומ תוימלוע־ללכ אוה אשונה תאז היגוסב ?םיימוקמ םייתוברת םיכרעל 
 45.(universalism versus relativism)

וניא לק ןורתפ ךא ,תובר םינש וז הכודמ לע םיבשוי ימואלניבה טפשמה לש רושימב 

תויוכז םוחתב תושחרתמש תויוחתפתהב ,רתיה ןיב ,תאטבתמ תויתייעבה .קפואב הארנ 

אלא ,ילרבילה רושימב תויוכז לש תירוקמה השיגה דוע אל :ימואלניבה רשקהב םדאה 

ןתוא אוה ןושארה רודה ,ךכ .םיוסמ רושימ יפלו הפוקת יפל דחא לכ ,תויוכז לש "תורוד" 

םיניינעב טרפה תויוכז תא תושיגדמה ,הרשע־עשתה האמה לש תוילרביל תויוכז 

ןופצמ שפוח ,תונגראתה שפוח ,יוטיב שפוח ,הנומא שפוח ,תד שפוח ןוגכ ,םיטשפומ 

,דוגיבל ,רוידל ותוכזל ־ םדאה תחוורל תורושקה תויוכזה אוה ינשה רודה :םהב אצויכו 

ןיב סחייתמה ,שבגתמו ךלוהש ,תויוכז לש ישילש רוד םג שיו ;ילוכו ךוניחל ,הסנרפל 

תויוכזל תיתשתה תריציל םימרותש םה הלא םינורחא םישושיג .תויתצובק תויוכזל רתיה 

46.ןאכמ תויטבש תוצובק לשו ןאכמ םירגהמ תוצובק לש 

לע רשגל םתרטמו ,םיימואלניב םיסנכ תרגסמב םימייקתמ ימואלניבה רושימב םינוידה 

תונידמה ברימ לע תולבוקמ ויהיש תונמא לש ןשוביג רשפאתש המכסה גישהלו רעפה 

תוכזל רשאב םיעד־תומימת שי רשאכ םג ןכש ,הזכ םוכיסל עיגהל השק ,רומאכ .םלועב 

תומגודה תחא .םושיילו תונשרפל רשאב תויעב ןיידע תוררועתמ ,יהשלכ תטשפומ 

םינעוטה שי ,דחא דצמ :(female circumcision) םישנ תלימ ןכא איה הז ןיינעב תוקהבומה 

םצעב ךורכה לבסה יכו ,םייוניעה רוסיא לשו םדאה דובכ לש הרפה הווהמ הזכ השעמ יכ 

םלוא .העפותה רועיבל ימלוע־ללכה עצבמל הליע הווהמ ולש יאוולה־תואצותבו השעמה 

בתוכ ךכ .םהל תונוילע סוחייו ברעמה יכרע לש הפדעה ינפמ םיריהזמה שי ,רחאה דצה ןמ 

William Meyer):47) ריימ םאיליו 

 The view I refer to as normative hegemony is based on a belief that

 Western notions of rights take priority over non-Western notions
 ,when the two come into conflict

לש םיטשפומו םיינללוכ ,םיידוסי םיכרעבו םינכתב ןכ םא דקמתמ ןוידה רקיע 

ןפואב תאז םכסמ דיימ .תורחא תויברעמ־אל תויוברת לש וא תיאקירפאה תוברתה 
48:יתיצמת 

 Consistent themes in the cultural relativism literatures are

 harmony, hierarchy, group rights, and duties to uphold traditional

 standards. Cultural relativists will be more likely than normative

 hegemonists to overlook violations of absolute equality and

 personal autonomy.

ךותמ םגו תינללוכ הייאר ךותמ םג ,יתאוושה טביהב םג יכ םינעוטה שי ,דועו תאז 

תא הנפמ דיימ .םיפידעכ םייאקירפאה םיכרעה תא תוארל ןתינ תילסרווינוא השיג 

הבוק לש ורמאמל ונביל־תמושת(Cobbah),ךכ ותדמע תא םכסמו 50:49 

 Western rights traditions are fundamentally flawed and, in some

 important respects, inferior to rights traditions from Africa.

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:56:12 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



"תיתוברת הנגה" לע תיניינע הנגה ףלש ןואיל 98 

תוצובק לש תויוכז חיטבהל םיתיעל הליכשה אל תיברעמה תוברתה ,וזמ הרתי 

לש םיגהנמב הרכהל הנווכה ןיא ןאכו ,ברעמל "ורגיה"ש םיאקירפא אקווד ללוכ ,תושלח 

גנאי דרופורק הריכזמ המוד המינב .ומצע ברעמה לש םיכרע םושייל אלא ,םיטבש 

 (Crawford Young) תא ומחתו ורידגה ,ורציש םייזכרמה םיכמסמה תרגסמב אקווד יכ

תושלח תוצובק לש לוצינהו לושינה לש תודוסיה םג וחנוה ,ברעמה לש דוסיה־יכרע 

יבגל ,המגודל 51.תינתא תוכייתשה עקר לע אלא ,ליגו רדגמ לש עקר לע אל ,תועיגפו 

םדמעמ תא תראתמ איה ,יאקירמאה םעה לש ויתויוכז תא םירידגמה דוסיה־יכמסמ 

־םיאקירפאה לשו םינאידניאה"םידיליה לש ־ שרופמב אלא ,הרקמב אל - תוחנה 
52:"םירגהמה" 

 In the American case, historically the pedagogy of state at once

 integrated and differentiated a powerful and largely successful,

 discourse of assimilation applied to immigrants of European
 ancestry. Native Americans by contrast, were long constituted as a

 hostile other; citizenship was accorded to Indians only in 1924, and

 the Declaration of Independence cites provocation of "savage Indian

 tribes" in its bill of particulars against George III as justifying the

 revolt against the crown. African Americans as well were largely

 excluded from the "shining city on the hill" evoked by the

 discourse of American national identity; the "blessings of liberty"

 promised by the framers of the Constitution were somehow

 compatible with the abomination of slavery which they discovered

 ways of accommodating. In reaction, in recent times, a discourse of

 dissent emerges which deconstructs the assimilative ideology into

 an alernative project of multi-culturalism.

תיתוברת־בר הרבח ןוניכ לש ןוויכב םויכ םישענה םישושיגה לש הז רואיתל םלוא 

סחיב תוחפל) ותוברת לש תוידממ־דחל גאד הכ רבעבש ברעמ ותוא - 53ברעמב 

,הקירפאב דחוימבו ,םירחא תומוקמב ןכש ,ילסקודרפ ןפ שי - ("הנבלה" הייסולכואל 

םגד לע היונבה תידממ־דח הרבח רבעל רותחלו תינוגברה תא לטבל איה םויכ הפיאשה 

םעפ־יא היה םא) םלענו ךלוה ,שלחנו ךלוה ברעמבש םגד ותוא ,םואל־תנידמ לש יברעמ 

קר אל תיתוברת הנגה לש ןויערב בלשל תורשפאה תא ןוחבל שי ,םוקמ לכמ .(םייק 

תיטפשמ תכרעמ יפ־לע םתדלומב ןידל םידמועה םידילי םג אלא ,םירגהמ תוצובק 

"תויטבש" תונומאב וא םיימוקמ םיגהנמב בשחתהל ןתינ םאה :ברעמה ןמ האבוי הקלחבש 

הנגה רבדב ןויערה לש יתימאה ןחבמה הז ,יתעד תוינעל ?קוחה תושירדל םידגונמש 

השדו הנדש תיאקירמאה תיטפשמה תורפסב טעמכ העיפומ הניא וז היגוס ךא ,תיתוברת 

54.טפשמהמ קלחכ תיתוברתה הנגהה לש המוקמב 

טפשמה לש ויתודוסימ טעמכ תטלחומה תומלעתהה אוה תאז תורפסב ףסונ יוקיל 

בשחתהל ,םיגירח םירקמל סחייתהל תלוכיה לע היונבה תיביטמרונ תרגסמכ ,ילילפה 

,הרקמו הרקמ לכב ןידה יוציממ ענמיהל ,קוחה תפיכאב תושימג תולגל ,םידחוימ םיטביהב 

,תונגה לש המלש הרוש גיצמ ןיקת ילילפ טפשמ .ןידה תרושמ םינפל םילוקיש רשפאלו 
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עקר לע תילילפ תוירחאמ רוטפל תורשפאמו ופוגל הרקמ לכב ינטרפ לופיט תוריתמה 

תנגה ,תימצע הנגה) הרקמה תוביסנל וא (ישפנ בצמ ,ליג) םשאנל םירושקש םיביכרמ 

שי היפלש הקומע המכוח לע היונב איה יכ תדחוימ תובישח שי ךרוצה תנגהל .(ךרוצה 

ףא םנימב םידחוימ םיבצמבו ,ילילפה טפשמה תפיכאב תושימג לש תיבר^1 הדימ רשפאל 

ןויער לש הקימעמ הניחב 55.הריבעה לש םיביכרמה לכ לש םמויק ףא־לע יוכיז ריתהל 

אילפמו ,הילא המאתהו - ךרוצה תנגה ־ וז הנגה לש הנבה תשרוד תיתוברתה הנגהה 

הבחרהב תאז היגוסל יתשרדנ 56.הז טביהל םחייתמ וניא תיתוברתה הנגהב ןוידה בורש 

,בורל 57.םיפושיכה חוכב הנומא עקר לע תישעגה הגירה לש העפותב יתדקמתה רשאכ 

לש ינסרה חוכל ןותנ אוה יכ ןימאמש םדאל רתומ םא איה הערכהל תדמועה הלאשה 

םישלו (הכמל הכמ םידקהל ילוא וא) הכמל הפורת םידקהל ,ענמ תלועפ טוקנל םיפושיכ 

ומוכיסב 58.וייח לע ,ותנבה בטימל ,םייאמש (ףושיכה חוכ לעב) םדא ותוא לש וייחל ץק 

יתצלמה ,המצע הקירפאמו ברעמה ןמ םידמולמ לע ךמתסהבו יתשיג יפ־לע ,ןוידה לש 

.םימשאנב תיברמ תובשחתה הלאכ םירקמב תולגל 

הכומ השיא לש הבצמ תניחב םשל םג יתשמתשה (תימצע הנגהב ןכו) ךרוצה תנגהב 

חכונל םידחוימ םילוקיש ליעפהל יוצר היבגל םג יכ יתנעטו ,תיתחפשמ תרגסמ ךותב 

לע תעה לכ תפחרמה תישממה הנכסהו הרוגס תיתחפשמ תרגסמ ךותב ךשמתמה לבסה 
59.השאר 

תויתחפשמ־מינפ תועיגפ לש םירקמב םימוד הדימ־ינק ליעפהל אל הביס םוש ןיא 

תא ליעפהל שי הרקמו הרקמ לכב םלוא ,תמיוסמ תוברתל תודמציה עקר לע תושענה 

.דחי־םג ןברוקהו עגופה לש םבצמב תיברמ תובשחתה ךות ,ריהזו רקובמ ןפואב הנגהה 

תרשפאמ איה ,ךפיהל ;תעד־לוקיש אלל המשא לכמ יוכיז החיטבמ הניא תיתוברת הנגה 

יכ חטבומ רשאכ קר ךא ,ןידה יוצימ לע רתוול תונוכנ ךות ,לולכמה לש תקדקודמ הניחב 

.ךכמ ענמיהל ןתינ םא ,ןברוקל ער עלובי אלו יתימאה קדצה גשוי ךכב 

תודוסיה לא רדוח אוה ךא ,ילוש אשונ ילוא הארנ תיתוברת הנגה לש אשונה 

ןידעה רשקהבו ,תיתוברת־בר הרבחב ןוגהה ומושייו ילילפה טפשמה תוהמ לש םייתימאה 
.םייתחפשמ־םינפ םיסחי - רתויב שיגרהו 

תורעה 

 Norgren, J. and Nanda, S. (1996). American Cultural Pluralism and Law

 .(2nd ed., p. 265). Westport, Conn.: Praeger

 Note (1986). "The Cultural :לצא ןויערל ןושארה רוכזאה תא דחוימב ואר
 .Defense in the Criminal Law". Harvard Law Review, 99, 1293

 Tokaki, R. (1993). Different Mirror: The Making of :לשמל ,ואר
 Multicultural America. Boston: Little Brown; Kuper, L. and Smith, M.

 (eds.) (1969). Pluralism in Africa. Berkeley: University of California

 Press; Hooker, M. (1975). Legal Pluralism: An Introduction to Colonial
 ,and Neo-Colonial Laws. Oxford: Clarendon Press

 Sheleff, L. (1999). The Future of Tradition: Customary :ואר ,יללכ ןפואב

 ,Law, Common Law and Legal Pluralism. London: Frank Cass
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 Coleman, D.L. (1996). "Individualizing Justice Through Multiculturalism:

 The Liberals' Dilemma". Columbia Law Review, 96, 1094; Volpp, L.

 (1996). "Talking 'Culture': Gender, Race, Nation, and the Politics of
 .Multiculturalism". Columbia Law Review, 96, 1573

.Coleman, op. cit. רתיה ןיב תבתוכ ןמלוק: 

 It is at best ironic that progressive force would purposefully give

 back to the system a new and lawful opportunity to treat immigrant

 women, children and other minority victims of crime as less

 valuable. At worst, this trend may foreshadow a return to overly

 racist decision making by some prosecutors and judges. (Ibid., p.
 1099)

Volpp, op. cit., p. 1573. רתיה ןיב תבתוכ פלוו: 

 Coleman's article presents a version of feminism which replicates

 the colonialist feminism of a century ago, which has been described

 as imperialist and racist... the "feminist" version of racist ideology

 presents immigrant women as requiring liberation into the
 "progressive" social mores and customs of the metropolitan West.

 (Ibid., p. 1577)

 .Coleman, op. cit., at ft. 5, p. 1094

 .Ibid, p. 1095

 Volpp, L. (1994). "(Mis)Identifying Culture: Asian Women and the
 .'Cultural Defense'". Harvard Women's Law Journal, 17, 57

 .Volpp, op. cit., at ft. 5, pp. 1576-1577

Coleman, op. cit., at ft. 5, pp. 1093-1094. רמאמה ךשמהב ואבוי םירקמה לכ. 

 People v. Kimura, Record of Court Proceedings No. A-091133 (Sup. Ct.
 .LA County, Nov. 21, 1985)

 "Immigrant Crimes: Cultural Defense - A Legal Tactic". Los Angeles

 .Times, July 15, 1988, p. 1

 Woo, D. (1989). "The People v. Fumiko Kimura: But Which People?"

 ,International Journal of the Sociology of Law, 77, 411

 Harris, Ch. (1996). "Myths of Race and Gender in the :הרקמה רואית ואר

 Trials of O.J. Simpson and Susan Smith: Spectacles of Our Times".
 .Washburn Law Journal, 35, 225

העשרוה תימס :הבר תוניינעתה וררוע - ןוספמיס לשו תימס לש - םירקמה ינש 

םלוא ,ותשא חצר תמשאמ הכוז ןוספמיס :םלוע־רסאמל הנודינו הינב חצרב 

ןכו> הירוהל לודג םוכס םלשל וילע לטוהו יחרזא טפשמב דיספה ןכמ־רחאל 

הלעפ םירקמה ינשב יכ השיגדמ ןמלוק .<התיא דחי גרהנש ,הבהאמ תחפשמל 

,תונברוקב תודקמתה ךותמ ,העשרהה תא גישהל ידכ ץרמב תיטפשמה תכרעמה 

התליגו םירגהמה םימשאנב תכרעמה הדקמתה םהבש םירקמ םתואל דוגינב 

:םהלש יתוברתה עקרב תובשחתה 
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 The message is sent that, although European-American women,

 like Nicole Brown Simpson, and children, like Michael and
 Alexander Smith, are deemed worthy of legal concern, non

 European immigrant women and children are not similarly worthy.

 (Coleman, op. cit., p. 1138)

לש ופוסב ירה יכ ,הז רשקהב ןוספמיס טפשמ לש רוכזאה לע ןבומכ אלפתהל שי 

תא התשע הנידמה יכ תנעוט םלוא ,ךכב הריכמ ןמלוק .םשאנה הכוז ,רומאכ ,רבד 

:ודגנ ןידה תא תוצמל תנמ־לע לכה 

 While the jury in the Simpson case ultimately exonerated Mr.

 Simpson of her murder, the State appears to have done everything

 in its power to achieve a different result. (Coleman, op. cit., p.
 1138)

:תאז הדוקנב הריעמ פלוו 

 ...the Simpson case, wherein racial considerations were pervasive,

 appears an odd example to choose to cite, given Coleman's

 contention that our legal system, without explicit "cultural

 defenses", is somehow color- and culture-blind. (Volpp, op. cit.,

 p. 1584)

 .Coleman, op. cit., p. 1143

:הז רשקהב הריעמ פלוו 

 It appears that Coleman seeks to analogize the parent-child suicide

 cases to Susan Smith so that she can argue that the children who
 are the victims of such cases are not as well treated as Susan

 Smith's children. (Volpp, op. cit., p. 1584)

 .Volpp, op. cit., p. 1584

 .Ibid, p. 1585

 ,People v. Chen, No. 87-7774 (Sup. Ct. NY County, Dec. 2, 1988)

לוכי רוטנק לש ןברוק ובש ןמזה תא ךיראהל יוצרש תונעט ולעוה הנורחאל יכ ןיוצי 

.ינימ עקר לע תעגפנ השיא םהבש םיבצמב ללוכ ,ביגהל 

 .Volpp, op. cit., at ft. 5, p. 1590

לש תודע דגנ תידוסי ברעו־יתש תריקח להנת תוטילקרפהש םג העיצמ פלוו 

:תנעוט איה ךכו ,פיטואירטס לע ססובמה רואיתב רבודמ רשאכ דחוימב ,החמומ 

 ...I ask that prosecutor and community groups challenge evidence

 as irrelevant when it is based on stereotypes with little basis in

 reality, provide testimony to demonstrate how particular cultural

 notions are contested within communities, and present evidence

 that is based on accurate descriptions of the pressures that
 individuals face both within their communities and without. (Ibid.,

 pp. 1612-1613)

 .Coleman, op cit., pp. 1105-1106
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 .Ibid, p. 1108 .25
 Goldstein, T. (1994). "Cultural Conflicts in Court: Should the American .26

 Criminal Justice System Formally Recognize a 'Cultural Defense'?"
 .Dickinson Law Review, 99, 141

 Chiu, D. (1994). "The Cultural Defense: Beyond Exclusion, Assimilation .2 7

 .and Guilty Liberalism". California Law Review, 82, 1053

 .Ibid, p. 1120 .28

הל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןהכ 91/80 פ"ע .29<3> 281. 

 Slack, A. :30. ואר ,רתויב םיבושחה םירמאמה ןיב .הז אשונב הבר תורפס תמייק

 (1988). "Female Circumcision: A Critical Appraisal". Human Rights

 Quarterly, 10, 437; World Health Organization (1992). "Female
 Circumcision, Female Genital Mutilation". European Journal of

 Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 45, 153; Koso
 Taomas, O. (1987). The Circumcision of Women: A Strategy for
 Eradication. London: Zed Books; Lee, K. (1994). "Female Genital

 Mutilation - Medical Aspects and the Rights of Children". The
 Sheleff, op. cit. :םג ואר .International Journal of Children's Rights, 2, 35

 .at ft. 4 (ch. 18 - "Women and Children First")

 .Coleman, op. cit., p. 1094 .31

 .Volpp, op. cit., p. 1578 .32
 .Ibid, pp. 1578-1579 .3 3

 Hosken, F. (1993). The Hosken Report - Genital and Sexual Mutilation of .34

 Females (4th revised edition). Lexington, Mass.: Women's International
 .Network News

 .Ibid, p. 16 .35
 Smith, R.C. (1992). "Female Circumcisions: Bringing :36. דחוימב ואר
 Women's Perspectives into the International Debate". Southern California

 ,Law Review, 65, 2449
:תבתוכ תימס 

 The purpose of this Note is to reshape the debate so that the

 international community can resolve the female circumcision issue

 in a way that reflects the time experiences, oppressions, and needs

 of women and girls subject to circumcision... Then they [women

 and girls] may choose which traditions truly are necessary for tribal

 unity from their point of view and reject those traditions that

 continue to oppress them.

 Boulware-Miller, K. (1985). "Female Circumcision: Challenges to the .3 7
 Practice as a Human Rights Violation". Harvard Women's Law Journal,

 .8, 167

 Robertson, C. (1996). "Grassroots in Kenya: Feminism, Genital .38
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 .Mutilation and Political Activism". Signs, 21, 615

וספ הניק־וובו םירצמ תונמנ הז אשונב םיקוח וקקחש תונידמה םע. 

 Gil, D. (1970). Violence Against Children: Physical Child :לשמל ,ואר

 ,Abuse in the United States. Cambridge: Harvard University Press

 Salamat, K. (1996). "In re Fauziya Kasinga: Expanding the Judicial :ואר

 Interpretation of 'Persecution', 'Well-Founded Fear', and 'Social Group' to

 Include Anyone Fleeing General Civil Violence". Howard Law Journal,
 .40, 255

 Note (1993). "What's Culture got to do with It? Excising the Harmful
 .Tradition of Female Circumcision". Harvard Law Review, 106, 1944

 Dundes Renteln, A. (1994). "Is the Cultural Defense Detrimental to the

 Health of Children?" Law and Anthropology: International Yearbook for

 .Legal Anthropology, 7, 29-31

 Fräser, D. (1995). "The First Cut is (Not) the Deepest: Deconstructing
 'Female Genital Mutilation' and the Criminalization of the Other".

 ,Dalhousie Law Journal, 18, 310

 Donnelly, J. (1989). Universal Human Rights in Theory :יללכ ןפואב םג ואר

 .and Practice. Ithaca: Cornell University Press

 Crawford, J. (ed.) (1988). The Rights of Peoples. Oxford: Clarendon :ואר
 .Press

 Meyer, W. (1996). "Toward a Global Culture: Human Rights, Group

 Rights and Cultural Relativism". International Journal on Group Rights,

 .3, 174

 .Ibid, p. 181

 Cobbah, J. (1987). "African Values and the Human Rights Debate: An

 •African Perspective". Human Rights Quarterly, 9, 307

 Donnelly, J. (1982). "Human Rights and Human Dignity: An :םג ואר
 Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights".
 American Political Science Review, 76, 303; Donnelly, J. and Howard,

 R. (1986). "Human Dignity, Human Rights, and Political Regimes".
 ,American Political Science Review, 80, 801

 .Meyer, op. cit., at ft. 47, p. 182

 Young, C. (1993). "The Dialectics of Cultural Pluralism: Concept and

 Reality". In C. Young (ed.), The Rising Tide of Cultural Pluralism: The

 .Nation-State at Bay? (p. 3). Madison: The University of Wisconsin Press

 .Ibid, pp. 28-29

 Poulter, S. (1986). English Law and Ethnic Minority :ואר ,יטפשמה טביהב
 ,Customs. London: Butterworths

 Foster, H. (1981). "'The Queen's Law is :ואר ,וז היגוסב בושחו ןיינעמ ןוידל

 Better than Yours': International Homicide in Early British Columbia". In
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 J. Phillips, T. Loo and S. Lewthwaite (eds.), Essays in the History of
 Canadian Law (Vol. 5 in the series Crime and Criminal Justice). Toronto:

 .University of Toronto Press

תטיסרבינוא :ןג־תמר .ןישנוע ינידב ךרוצו חרכה .(1977)'א ,רקנא ,לשמל ,ואר 

.ןליא־רב 

 Shachar, Y. (1985). :רחש םרוי לש ןיינעמה ורמאמ ואר ,לארשיב בצמה יבגל

 "The Insanity Defense and Culture". Israel Yearbook of Human Rights, 15,
 .204

 The Future of Tradition, op. cit., at ft. 4, chp. 14, "The :ירפסב ואר
 .'Reasonable' Cultural Defense"

:ןמדייס לש וירמאמ ,לשמל ,ואר 

 Seidman, R. (1965). "Witch Murder and Mens Rea: A Problem of Society

 Under Radical Social Charge". Modern Law Review, 28, 47; Seidman, R.

 (1966). "Mens Rea and the Reasonable African: The Pre-Scientific World

 View and Mistake of Fact". International and Comparative Law

 ,Quarterly, 15, 1135

 Leikind, R. (1986). "Regulating the Criminal Conduct of Morally :םג ואר

 Innocent Persons: The Problem of the Indigenous Defendant". Boston

 College Third World Law Journal, 6, 161; Chukkol, K.S. (1983).

 "Supernatural Beliefs and the Criminal Law in Nigeria". Journal of Indian
 ,Law Institute, 25, 464

.89 ,ו ,םילילפ ."תיטפשמ הנגה ןיבל תילילפ הגירה ןיב" .(1997)'ל ,ףלש 
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המכ ?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא 
*ילקולג רשקהב "תוברת־תיולת תנומסת" לע תורעה 

**ןידלוג לגיס 

הבישי תסנכב המייקתה ,"הליכא תוערפה תעינמ" תרתוכה תחת ,2000 ראורבפב 

השיאה דמעמ םודיקל הדעווה"ו "תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעו" לש תפתושמ 

םש תלעב תיאקירמא תיגולוכיספ ,רידא־רנייטש ןירתק ר"ד הנמזוה וז הבישיל ."תסנכב 

התנקש ,רידא־רנייטש .דראוורה תטיסרבינואב הליכא תוערפהל זכרמה תלהנמו ימלוע 

לופיט"ל תוינכות חותיפב רקיעבו הליכא תוערפה לש היגולוכיספה םוחתב המש תא 

המכ המזיש ,לארשיב םישנה תלודש ידי־לע לארשיל הנמזוה ,הליכא תוערפה לש "ענומ 

השיאה דמעמ םודיקל הדעווה" לש דחוימה סוניכה תא םג הז ללכבו ,אשונב םיסנכ 

ירבח ינפל רידא־רנייטש הרקס ,תילגנאב הכרענש ,תדמולמה התאצרהב ."תסנכב 

םלועב הליכא תוערפה לע םייגולוימדיפאה םינותנה תא 1םינמזומה להקו הדעווה 

תא םידדועמה םייגולוכיספה םינייפאמה םהמ רידא־רנייטש הריבסה ןכ־ומכ ."יברעמה" 

לש הינכתו דוסיה־תוחנה ןהמ ,המאתהבו ,הליכא תוערפה לש ןתוחיכשב תדמתמה היילעה 

תעינמל ילכ תונורחאה םינשב תשמשמה ,תמדקמ איהש "ענומ לופיטו תועדומל תינכותה" 

ונד ,בוריקב העשכ הכראש ,התאצרה םותב .תירבה־תוצראב רפס־יתבב הליכא תוערפה 

ןהב לופיטלו הליכא תוערפה תעינמל םירושקה םינוש םיינוגרא םיאשונב הדעווה ירבח 
.לארשיב 

שומיש ךות ךרענ ינשה וקלחו תילגנאב ךרענ ןוידה לש ןושארה וקלחש הדבועה טעמל 

עוריאה ךרואל ,("תיחמומ"ל היינפב) תילגנאבו (םיחכונה ללכל היינפב) תירבעב ינמז־וב 

יאשומ לשו תרבודה לש תיאקירמאה תוהזל יהשלכ תוסחייתה טעמכ העמשנ אל ולוכ 

ןוימד רבדב םייללכ םירוכזא .תילארשיה הריזה ןיבל הלא ןיב סחיה תלאשל וא ,הרקחמ 

"הזוורנ־היסקרונא" לש םייתוברת־ויצוסה םיטביהב קסעש טרוטקוד רקחממ קלח וניח הז רוביח * 

ןוטסרתפ קיימל הנותנ הקומעה יתדות .תינרדומ "תוישנ" לש הנוניכ םע וז העפות לש הירשקבו 

לעו הז רקחמל התמורת לע גוצרה הנחלו ,הכורא ךרד ךרואל תכמותה היחנהה לע ןזח םייחלו 

לעו טקיורפל תוסייגתהה לע לארכ היתניס ר"דל תדחוימ הדות .והמ יטסינימפ רקחמ יתוא הדמילש 

,ןפודה־אצוי הלועפה־ףותישו םיחרואה תסנכה לע ןהכ הווחו ןיפסירק תירואל ,הרופה חיש־ודה 

הדומ ינא ןכ־ומכ .ירשפאל הז רקחמ וכפה ןתובידנו ןתרזעש ,ןהיתויווח תא ימיע וקלחש תורענלו 

לע ינולישה לעילו ,הז רוביח לע םייניעה־תוריאמ ןהיתורעה לע ץיבוקרב הצינלו רימא הלילדל 

.רוביחה לש הנושארה הטויטה לע תוליעומה היתורעה 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

,היירטאיכיספ םימוחתהמ םיחמומ ןה ללכו ,שיא םיעבראכ הנמ וז הבישיל םינמזומה להק 1 

,תואירב ,ךוניח) הלשממ ידרשמ םעטמ תויוגיצנ ןהו ,תילאיצוס הדובעו האופר ,היגולוכיספ 

."הליכא תוערפה םע םידליל םירוה ןוגרא" םעטמו םישנה תלודש םעטמ ,ל"הצ םעטמ ,(החוור 
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תוהז תחנהל סיסב םיפתתשמה ידיב ושמיש תירבה־תוצראל לארשי ןיב יגולוימדיפא 

."ילארשיה הרקמה" ןיבל "יאקירמאה הרקמה" ןיב תינכות 

לש תילמרופה גוצייה תריזב "השיאה דמעמ םודיקל הדעווה" תוסנכתה לש הז עוריא 

ןרופיס תא תללוגמה תיאקירמא תיחמומ לש הרוקיב ביבס ולוכ ןגרואש ,תוימוקמ תוצובק 

תייגוס לע רוא ךפוש אוהש םושמ יחכונה ןוידה תא חתופ ,תויאקירמא תורענ לש 

."הזוורנ־היסקרונא" אשונב ירקחמהו ימדקאה חישה ןמ םיימוקמ םירשקה לש םתורדעיה 

לש םיילקולו םיילבולג םיטביהכ תוארל ןתינש המ ןיב חתמה תא המיגדמה ,וז היגוס 

ןיבל היסקרונא לע חישה ןיב רעפה תא םג המאתהב המיגדמ רשאו ,הליכא תוערפה 

.יחכונה רוביחה לש וזכרמב דומעת ,תיסקרונאה היווחה 

ידיל אב אוהש יפכ ,םיילקולו םיילבולג םירשק,ך ןיבש חתמב ,ךכ םא ,קוסעי הז רוביח 

.לארשיב תויסקרונא םישנ לש ןהיתויווחבו הזוורנ־היסקרוגא לע ימדקאה חישב יוטיב 

תחנה תא ןחבמל דימעהל שקבא ,לארשיב היסקרונא לש "הרקמה" תניחב תועצמאב 

ךכ ךותמו ,"הזוורנ־היסקרונא" הנוכמה העפותה לש תיתוברתה תוינגומוההו תויברעמה 

םיילבולג םירשקה םהבש םיכילהת ,רמולכ ,היצזילקולג יכילהתב יריפמאה ןוידל םורתל 

.(Featherstone, 1995; Robertson, 1995) הזב הז םיגזמתמ םיילקולו 

תולתה ןויער לש תיתרוקיב הניחב יכ איה עיצהל שקבאש תיזכרמה הנעטה 

,אסיג דחמ ,ברעמה תוברת לש היצזינגומוה חינמש ןויער - היסקרונא לש תיתוברתה 

ילארשיה רשקהה לש ותובכרומ תא תפשוח - אסיג ךדיאמ ,םיימוקמ םירשקהל רוויעו 

תויסקרונא םישנ לש "תוימוקמה" ןהיתויווחב תוקסועה תולאש לש ןתניחב תא תרשפאמו 

תונבות ,תוריחב לש ראוטרפר תוללוכ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ ,הלא תויווח .לארשיב 

."תוילסרווינוא" וא "תויברעמ" םיחנומב יוצימל תונתינ ןניאש םלוע־תופקשהו 

(תילקול) הקיטקרפל (ילבולג) חיש ןיב היסקרונא :המדקה 

הרבח ירקוחל רגתאמו הרופ רוקמ תונורחאה םינשב תווהמה תויזכרמה תויגוסה תחא 

,ילכלכ יוניש לש היגולואידיאכו הקיטקרפכ ,ךילהתכ היצזילבולגב תקסועה וז איה 

,רתיה ןיב ,תוקסועה תולאש לש בחר חווטב ןויד םייקתמ וז תרגסמב .יתוברתו יטילופ 

־תנידמ ,תילבולגה הלכלכה םוחתב םילחה םייוניש ןיבל היצזילבולג יכילהת ןיב רשקב 

־תנידמ ,תויטילופומסוק ,תירלופופ תוברת ,תוינרדומטסופ תויגולונכט ,ריעה ,םואלה 

:לשמל ,ואר> תוינרדומטסופו םזילטיפק ,תויוהז לש הקיטילופ ,םזילאינולוק־טסופ ,החוורה 

 Appadurai, 1990; Bauman, 1998; Beck, 2000; Featherstone, 1990, 1995;

 Friedman, 1990; Giddens, 1999; Hennertz, 1991; Morley, 1991; Robertson,
Sassen <fc Kwame, 1999; Tomlinson, 1999 ;הפנעה תורפסה חכונל 2.< 1995 

ינוגברהו ברה ןיינעה תא םיפקשמ היצזילבולגה אשונל דחוימ ןויליג ושידקהש םיכורע םיצבק המכ 

תעה־בתכ לש דחוימ ןויליג היה ךרד־ץרופ .רושעמ רתוי הז הרבח ירקוח ברקב ררועמ הז אשונש 

Theory Culture <ü. Society (םיטביהב ףיקמ ןויד חתפו הז אשונל שדקוהש .(1990, 7 

לע רקחמלו הירואיתל תורושקה תונוש תויגוסב יוושכע ןוידל .ילבולגה לש םייטרואית־טמה 

 Bauman, 1998; Beck, 2000; Giddens, 1999; Sassen ä :ואר ,הירקבמו היצזילבולג

 •Kwame, 1999; Tomlinson, 1999; Burawoy et al., 2000
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היצזילבולג לע חישה לש ויופימ תכאלמ ,הלא םיאשונב תקסועה תבחרתמו תכלוההו 

יכ ןייצל ןתינ הז םע דחי .יחכונה ןוידה לש ויתולבגמ תרגסמב תירשפא־יתלבל תכפהנ 

יכילהתב תוקסועה תולאש טילבהל ותייטנ אוה הז חיש לש םייזכרמה םינייפאמה דחא 

- םייתרבח םינבמ לש םדוקפת תובישח תא תושיגדמ רשאו)ורקמה תמרב יתרבח יוניש 

ךות (Bauman, 1998; Beck, 2000; Giddens, 1999; Robertson, 1995 :לשמל ,ואר 

לש (םייגולונמונפ םיטביה)ורקימה תמרב םיטביהב תוקסועה תולאש לש תיסחיה ןתחנזה 

לש תיתטיש הריקחב םיקסועה םירקחמה לש טעומה םרפסמ טלוב הז עקר לע .הז ךילהת 

םילנימרטל ץוחמ ,Tomiinson תאז חסינש יפכ ,תויוצמה תויתוברת תוקיטקרפו תויווח 

םממ תורוטפה תויונחב םיילבולגה םירצומה ןיב טוטישל רבעמו הפועתה־תודש לש 

 (6 ,1999 ,3.(Tomiinson

ףשוח (Burawoy, 2001)"הטמלמ היצזילבולג"ב םיקסועה םירקחמ לש יסחיה םטועימ 

םתועמשמ תא ונתנבה ןיבל םיילבולג־ורקמ םייונישב קסועה יטרואית־טס חיש ןיב םירעפ 

חתמה ."תוילקול תוקיטקרפ"ו "םיווחנ ןכות־תומלוע" לש רשקהב םיכילהת םתוא לש 

תונכל ןתינש המ ןיב חתמל הבר הדימב ליבקמש ,וללה הריקחה תורוצ יתש ןיב 

תולאשה תחא םע דחא הנקב הלוע ,"תיגולופורתנא"ו "תיגולויצוס" תויגולוימטסיפא 

תויוהז ,םירשקה ,םיכילהת ןיב סחיה תלאש :היצזילבולג לע חישה לש תוקתרמה 

ןיבל ילבולגה םע םירשוקמו תוילסרווינואו היצזינגומוה לש םיחנומב םיספתנה תויוהדזהו 

םלוא 4.ילקולה םע םירשוקמו םזירלוקיטרפו תוינגורטה לש םיחנומב םיספתנה הלא 

לש םיאשנכ שארמ םתחנהו ,"ילקול"ו "ילבולג" ,םיגשומה ינש לש תימוטוכידה םתגצה 

תויגולואידיאו תוקיטקרפ ,םיכילהת רקחל עגונה לכב תויתייעב ןניה תודרפנ תויועמשמ 

לש תמ יעי,ד ד0לת תא אקווד תורשפא ללכמ תואיצומ ןה ןכש ,יתרבח יוניש לש 

.ילקול-ילבולג הימוטוכידה 

לש דחא גוס עיצמ (Glocalism) (Robertson, 1993, 1995) "תוילקולג" גשומה 

לע עיבצהל תנמ־לע יגולויצוסה חישב ץמוא הז חנומ .וז תויתייעב םע תודדומתה 

ובש םלועב 5.הרתהל ןתינ וניאש ןפואב הלאב הלא םירוזשכ םיילקולו םיילבולג םינייפאמ 

תאצל" הז םע דחיו ,(היזיוולטה תסרוכ ילייט ,לשמל)"תיבה ןמ תאצל ילבמ לייטל" ןתינ 

םתובכרומ תפשחנ ,(םייטילופומסוקה םירתאה ירקבמ ,לשמל)"ותוא בוזעל ילבמ תיבהמ 

תילבולג היצזינגומוה רבדב הנעטה ,(Tomlinson (1999 ןעוט ,תוברת ירקוח לש םטבמ־תדוקנמ 

תויונחה םוחתמ אצוי וניא םלועלו (לגרב אלו> סוטמ תועצמאב ריעל עיגמש ימכ הומכ תוברתה לש 

רקחב יתרוקיב ןוידל .תיתוברת־תילכלכ תוינגומוה לש ילמס רתא ותוא - סממ תורוטפה 

.Tomlinson, 1999 :ואר ,היצזילבולג לע הירואיתה לש רשקהב תויתוברת תוקיסקרפ 

:ואר ,תוילבולג לע יגולופורתנאה!יגולויצוסה חישה ןיב הנחבהבו ילבולגה לש היפרגונתאב ןוידל 

 2001 ,Burawoy et al., 2000; Burawoy. היצזינגומוה ןיב םיבכרומה םיסחיב ןוידל

.Appadurai, 1990 :ואר הלא םיסחי תווהתהב הנידמה דיקפתבו תוברתה לש היצזינגורטהו 

םייוניש וסינכהש ,תוינפי תוירחסמ תורבח לש קוויש תויגטרטסא תרגסמב חמצ "ילקולג" חנומה 

Robertson,) םיימוקמ קוש יחלפ לש םימעטל םמיאתהל ידכ םינוש םיקוושל ודעויש םירצומב 

.ילקולה ןיבל ילבולגה ןיב םייטקלאידה םיסחיה לש ןמסכ יגולויצוסה חישב טלקנ הז חנומ .(1993 

ואר ,תילארשיה הרבחה לש רשקהב תוילקולג לש םייתרבח־ורקמ םייטילופ־םיילכלכ םיטביהב ןוידל 

.(1999) םר לש ורמאמ תא 
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,םירצומ ,םינוגרא ,תויוהז ןיב תוימינפה תוריתסה ייוורו םייטקלאידה םיסחיה לש 

,יחכונה ןוידה ךרוצל ,וז תובכרומ .םיימוקמו םיימלוע (הלאב אצויכו) םיגוציי ,תוקיטילופ 

,רתיה ןיב ,תרציימ וז תוינמז־וב .תויועמשמ לש תוינמזרב לש םיחנומב רואיתל תנתינ 

(םיימוקמ םיקוושב םיילבולג םיגתומ לש םצומיא ,לשמל)"ילבולגה לש היצזילקולה" תא 

תקיזומ" לש תירחסמה תימלועה התחלצה ,לשמל)"ילקולה לש היצזילבולגה" םע דבב דב 

.("םיימוקמ" תונונגס תגציימה "םלוע 

םידדחתמ ,היצוילקולגה ךילהת לש ותרגסמב וא ,הלא םיסחי לש םתרגסמב ,ןכל 

תוילסרווינוא) תויועמשמ לש לוכיבכ תודרפנ תוכרעמ ןיב םילדבה תינמז־וב םימעמעתמו 

ןוטסרתפ קיימ .(המודכו ,תוימואלסנרטו תוימואל ,תוינגורטהו תוינגומוה ,תוירלוקיטרפו 

 (1995 ,Featherstone) ןיב םינושה םיגוזימהו םיבולישה אקווד יכ הז רשקהב ןעוט

םזילסרווינוא ,היצזילקולו היצזילבולג ,עוסישו היצזינגומוה ןוגכ ,םידגונמ םיכילהת 

לש םיחנומב ילבולגה תא ןיבהל ןויסינב תוכורכה תויעבה תא םיריאמ ,םזירלוקיטרפו 

,הז הבשחמ וקל ךשמהב .(Featherstone, 1995,118)"תדחאמו הדיחי תיגשומ תרגסמ" 

,יסחיו בכרומכ ספתנ ימלועה הבש הדימ התואב יכ ונתוא דמלמ היצזילבולגה לע חישה 

(תוהז וא תוכייתשה ,תודיחא לש םיחנומב ,לשמל) שארמ ןותנכ ימוקמה לש ותחנה םג ךכ 

גשומה לש תויבחיה ןמ תומלעתה לש גוס ותוא תשרוד איהש םושמ תיתייעב ,דניה 

.יטקלאידו ימניד ךילהתכ ילקולגה תא רוקחל ונתוא הנימזמ וז הגשמה ."תוימוקמ" 

,םיידירביה םירצות םה וייוטיבמ קלחש - ,טקלאיד ךילהתכ היצוילקולגב תודקמתהל 

םינוש ןכות־תומלועמ םהיתורוקמ תא םיבאושה ,"ןוגרא יגפוא"ו "תויוהז" ,"םירצומ" ןוגכ 

םהיתויועמשמ תא תססוממ וזכ תודקמתה ,תישאר :הלופכ האצות שי - םירתוס םיתיעלו 

הניחב תרשפאמ איה ,תינש ;"ילקול"ו "ילבולג" םיגשומה ינשמ דחא לכ לש תועבוקמה 

יפכ ,תימוקמ תוסנתה/היווח .םינוש םירשקהב תנגועמה תוסנתה/היווח לש תיביסקלפר 

אלא ,תילבולגה הריפסה "ןמ קלח" תניחבב קר הניא ,(Morley, 1991)ילרומ ונל ריכזמש 

הדיחאל תכפהנ תוסנתהה/היווחה ,דחא דצמ :םינוויכה ינשמ הידי־לע "תפקענ" איה 

היווחה לע וא תוניימודמ תוליהק לע בושחל ןתינ ,לשמל) תוימוקמל רבעמ 
תירלופופ תוברת ,תרושקת יעצמא תועצמאב הלא לש ןבוציע לעו תיטילופומסוקה 

םימייק "ימוקמ"כ הנבומ!ןבומש המ ךותב םג ,הז םע דחי ךא :(תינרדומטסופ תרושקתו 

.תויוכייתשהו םילדבה לש הקיטילופ ידי־לע רידת םירצוימה תודיחא רסוחו םיעסש 

תושיגנ ,"יסנסגומוק" עדי ירובצמ ,לשמל) "ימוקמ" הירוגטקה םג ,תורחא םילימב 

יוצימל תנתינ הניא ןכלו תיסחי הניה (הליהקב תורבח ,םיילמס ןיבוטל תילאיצנרפיד 
.תירוירפא "תימינפ תוהמ" לש םיחנומב 

לע רגית תארוקה תיפולח תוסחייתה תרגסמ עיצמ "תוילקולג" גשומה ,הז עקר לע 

שמשמ הז גשומ .וז הימוטוכיד תוביכרמה דוסיה־תוחנה לעו ילקול־ילבולג הימוטוכידה 

.יחכונה רוביחל תיטרואית אצומ תדוקנ 

םיילבולג םירשקה ןיבש סחיב קסועה ןוידל ףרטצהל ,ךכ םא ,תשקבמ ינא הז רמאמב 

ןויערב הכורכה תיטרואיתה הקיט7נלבורפה חותינל ןחוב־הרקמ עיצהלו םיילקולו 

,"יטקרונאה ףוגה" לש תיתוברתה ותעפוה אוה הניחבל דמעויש ןחובה־הרקמ .תוילקולגה 

ףוגה לש היצזילבולגה ןויער תא רציימה םיחמומ חיש ןיב סחיה תא ןחבי ןלהלש ןוידה 

הז ףוג לש ויתויועמשמל תורושקה (.חוילקולג וא) תוימוקמ תוקיטקרפ ןיבל יטקרונאה 
.תילארשיה הריזב 
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תניחבל ידוחיי ןחוב־הרקמ הווהמ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ ,"הזוורנ־היסקרונא" 

םע ירלופופה ןוימדב ההוזמ איהש םושמ אקווד היצזילבולג יכילהת תודוא־לע תולאש 

תוברת ,הזרה ףוגה לש היצזיטתסאה תמגוד) ברעמה לש םייתוברתה םייומידה תעיפש 

תוחפל) תיווחנו הצופנ איה ,הז םע דחיו ,("םייברעמ"ה םייתוברתה םינוקיאהו תוטאידה 

."תויברעמ־ץוח" תויתוברת תוצובקו תוליהק ,תורבח תרגסמב (םינורחאה םירושעה ינשב 

תניחבל קתרמ רקחמ־הרקמל תכפהנ היסקרונא לש תיתוברתניבה התעפוה ,הז עקר לע 

.םיילקולו םיילבולג תויוהדזהו תויוהז ,םירשקה ןיבש סחיה 

חישה ןיב סחיה המ :איה יחכונה רמאמב דדומתהל אופיא שקבנ המיעש הלאשה 

ןהיתויווח ןיבל (יטקרונאה ףוגה לש היצזילבולגה ןויער תא רציימה חיש) היסקרונא לע 

םיחישהו םירשקהה םהמ :היהת הליבקמ הלאש ?לארשיב תויסקרונא םישנ לש 

ןה םכותבו םרואלשו לארשיב תויסקרונא םישנ תולעופ םכותבו םרואלש םיירלוקיטרפה 

?"יטקרונאה ימצעה תייווח" לש היתויועמשמ תא תונבמ 

לע ירקחמה/ימדקאה חישב רמאמה לש ןושארה וקלח דקמתי ,הלא תולאש ןוחבל ידכ 

היסקרונא הכפהנ <א) :ובש יביסרוקסידה ךילהתה תא ןחבא ןוידה לש הז קלחב .היסקרונא 

,םיכרע לש תוינגומוה תוכרעמ םע ההוזמל "ברעמה" ךפהנ <ב> :"ברעמה" םע ההוזמל 

תוטלקנו תורדוח הלא תוכרעמ יכ החנהה השרתשה <ג> :םייתוברת םידוקו תומרונ 

תנומסת" גשומה לע ןעשנה ,הז שלושמ ךלהמש איה יתנעט ."םייברעמ־ץוח" תומלועב 

רשפאמש אוה ,אסיג ךדיאמ ,יטסינימפה חישה ידי־לע ךוותמו ,אסיג דחמ ,"תוברת־תיולת 

־יתלב תויעב המכ רציימ םג אוה הז םע דחי ךא ,הליכא תוערפה לש היצזיטילופה תא 

חנעפל ןתינ ןרואלש תוירשקהה תורגסמה תא ,ערפמל ,עבקמ אוהש םושמ תורותפ 

קסועה ימדקאה חישה ,תורחא םילימב ."יטקרונאה טקייבוסה" לש תולועפו תוריחב 

ץוחמ םייוצמה םייפולח םילנויצר לש ,תוחפל ילאיצנטופה ,םמויקמ םלעתמ היסקרונאב 

."תינרדומ<ה> תויברעמ<ה>" לש טופישה םוחתל 

.יטקרונאה ףוגה לש תוילקולגה ויתויועמשמב ןוידה לש ינשה וקלח קוסעי הז עקר לע 

.לארשיב "יטקרונאה ףוגה" םע םירשוקמה םיידוחיי םינכת לש םתעפוה ןחבית הז רשקהב 

וב דקמתמ הז רוביחש ןחובה־הרקמ ,"תיסקרונאה היווחה" ותונכל ןתינש המל סחייתהב 

ילמסה ןעטמה תנבהל תיזכרמ היגוסכ תררבתמ וזש םושמ ,תישנה תוירופה תייגוס אוה 

קוסיעה יכ ןעטא הז רשקהב .(,ררופ־אל ,ותרדגה םצעמ ,וניהש ףוג)יטקרונאה ףוגב םולגה 

ינש לש םגוזימ תא ןמסמ ,לארשיב תויסקרונא תורענו תוריעצ םישנ יבגל ,"הרופה ףוג"ב 

תמייקמו הרופה ףוגה תועצמאב תננוכמה ,"תילקול תוישנ" - דחאה :"תוישנ" לש םידבר 

"ינימה ףוגה" תועצמאב תננוכמה ,"תילבולג תוישנ" - רחאה :ימואל חיש םע רשק 

.יטילופומסוק חיש םע רשק תמייקמו 

"תילבולג תויברעמ" לש הנוניכו היסקרונא לע חישה 

תיתוברתה תויפיצפסה ןויער לש ותחימצ 

תורומח תוערפה" תואטבמה תויגולותפ תויוגהנתהב תורדגומ "הליכא תוערפה" 

הזוורנ־היסקרונא :םייזכרמ םיינוחבא םיגוס ינש תוללוכ ןהו ,"הליכאה תוגהנתהב 
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לע רומשל בוריס"ב תנייפאתמ ,יחכונה ןוידה אשונ ,הזוורנ־היסקרונא .הזוורנ־הימלובו 

6.ףוג לקשמ לש יביסמ ןדבואל הליבומה תימצע הבערהבו "ילמרונ ילמינימ ףוג לקשמ 

םירקמה ללכמ 1894 דע 50/0־כ םה הזוורנ־היסקרונאמ האצותכ םיחוודמה התומתה ירועיש 

הערפה"ל הזוורנ־היסקרונא הליכאה תערפה תא ךפוה הז יטסיטטס ןותנ .םינחבואמה 

םיעבשה תונש דעש ,הזוורנ־היסקרונא .רתויב םיהובגה התומתה ירועיש םע "תישפנה 

תשולשב הכפהנ ,(םיטסיפרתו םיאפור רקיעב) םיחמומ לש םצמוצמ רפסמל תרכומ התייה 

לש םיבחרתמו םיכלוה םיגוח ברקב קר אל תרכומה העודי העפותל םינורחאה םירושעה 

וכרענש םידחא םייגולוימדיפא םירקחמ .בחרה רוביצה ברקב םג אלא ,םילפטמו םיחמומ 

ברקב רקיעב היסקרונא לש תרבוגו תכלוהה התוחיכשב הרכהל ומרת םינומשה תונשב 

7.שמחו םירשע דע הרשע־םיתש תונב םישנ 

הזוורנ־היסקרונא לש תרבוגו תכלוהה התוחיכשב תירוביצהו תימדקאה הרכהה 

(Brumberg, 1989) "םינומשה תונש לש תירטאיכיספה הערפהה" היוניכל הליבוה 

;1985 ,ןינר'צ ;1990 ,ןודרוג :לשמל ,ואר) "תיתרבח הפגמ" לש םיחנומב הרואיתלו 

 1986 ,Bruch, 1979; Orbach). ןתוחיכשב היילעל ליבקמב ,םינורחאה םירושעה תשולשב

םירקחמה רפסמב תיטמרד היילע םג הלח ,"יברעמה" םלועב הליכאה תוערפה לש 

םיקסועה םייעדמ םירמאמ לש הריקס ,לשמל 8.הז םוחתב םיקסועה םייעדמה םימוסרפהו 

חמצ 1999־ו 1960 םינשה ןיב יכ הלעמ םייעוצקמ תע־יבתכב ומסרפתהש היסקרונאב 

העבשו םישיש ומסרופ 1969־ו 1960 םינשה ןיבש דועב :בוריקב םיעברא יפ םרפסמ 

םימוסרפה רפסמ עיגה (1979-1970) תובקועה םינשה רשעב ,היסקרונא לע םירמאמ 

תואמ עשת ףלאל חמצ אוה (1989-1980) בקועה רושעב ,השישו םישיש תואמ שולשל 

ןכ םא אלא ,(DSM-IV (1994־n לע תוססובמ הז רוביחב תוטטוצמה תוינוחבאה תורדגהה לכ 

ףוגה לקשממ הלעמו 15» לש ןדבוא :ןה הזוורנ־היסקרונא ןוחבאל םינוירטירקה תעברא .תרחא ןיוצמ 

לש הפוקתל תסו ןדבוא ,ירק) תסו־לאו ףוגה תסיפתב תוויע ,הנמשה ינפמ זע דחפ ,הפוצמה ילמרונה 

.(רתוי וא םישדוח השולש 

תאצמנ הליכאה תוערפה לש ןתוחיכשש הדבועה יבגל תורפסב הבחר המכסה תמייק יללכ ןפואב 

חוודמ ךא םייפיצפס םינותנ רסומ וניא (DSM-IV (1994^ .תושעותמ תונידמב תדמתמ היילעב 

Lucas et al.,) תירבה־תוצרא ,הטוסנימב ךרענש רקחמב .תוחיכשב היילע לש תיללכ המגמ לע 

רשע תונב תודלי ברקב היסקרונאה רועיש יכ ךרעוה ,(Ifrah, 1999, 146 :לצא טטוצמ ,1991 

:ואר ,םייגולוימדיפאה םירקחמה לש הצממ םוכיסל .ףלא האמ ךותמ רשעו האמ אוה הרשעיעשת דע 

 1996 ,Lucas et al., 1991; Hsu. הבחרה המכסהבו היסקרונא לש היגולוימדיפאב יתרוקיב ןוידל

.(Van't Hof & Nicolson (1996 לש םרמאמ תא ואר ,תרבוגה התוחיכש יבגל 

םימוסרפב תיתועמשמ היילע םג הלח ,םייעדמה םימוסרפלו םירקחמל ליבקמב ,םינומשה תונשב לחה 

תונותיעב תובתכ ןייצל ןתינ וז תרגסמב .תירלופופה תורפסבו תרושקתב היסקרונא תודוא־לע 

םוסרפ ,היזיוולט תוינכותו םייתלילע םיטרס לש הקפה ,רעונ־ינבו םישנ לש תע־יבתכבו תימויה 

םינעוטה שי .הלא םיאשונב םיקסועה טנרטניא ירתא לש עפש םג תונורחאה םינשבו ,תויפרגויבוטוא 

תורפסהו תינורטקלאה תרושקתה תועצמאב תירוביצה העדותל היסקרונאה לש התרידח יכ 

רבדב החנה לע תססובמ וז הנעט .התוחיכשב היילעה תא ריבסמה ךילהתהמ קלח ,דניה תירלופופה 

םע היסקרונא לש (ירלופופה) יוהיזהו םיירלופופ םיגוציי ידי־לע תכוותמה ,"םינימסת תדימל" 

.(1990 ,ןודרוג) הובג יתרבח דמעמו תונחילצמ ,תונתפאש ,תויגשיה ןוגכ ,"תוקשחנ" תונוכת 
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Ill (ו )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

לע םימוסרפה רפסמ עיגה (1999-1990)וירחא אבה רושעבו ,םימוסרפ העבראו םיעשת 

9.הנומשו םינומש תואמ שמח םייפלאל היסקרונא 

םג תוהזל ןתינ ,םייעדמה םימוסרפה רפסמב היילע לש תיללכה המגמל רבעמ םלוא 

דועב .םינורחאה םירושעב הזוורנ־היסקרונאל םיעצומה םירבסהה יגוסב יוניש לש תומגמ 

רבסה תורגסמכ ובצוהש םייזכרמה םילדומה ינש ,םיעבשהו םישישה תונש ךלהמבש 

םינומשה תונשב ,תויגולוכיספו תוילקידמ־ויב תוסיפת לע וססבתה הזוורנ־היסקרונאל 

,ילקידמ־ויבה לדומה תרגסמב .תויתוברת תוסיפת םג בלשמה לדומ םהילא ףרטצה 

םירושקה הלא ןוגכ ,םייגולויזיפ םיכילהת לש םיחנומב תרבסומ תיסקרונא תוגהנתה 

ריבסמ יגולוכיספה לדומה .םייגולונירקודנא םיכילהתלו םיימיכ־וריונ םייונישל ,השרותל 

תורושקה תויעבו םייתחפשמ םיסחי ,תוישיא תונוכת לש םיחנומב תיסקרונא תוגהנתה 

התובכרומב הרכהה .תינימ תורגבתהלו הטילש ןדבואמ דחפל ,חתמ יעוריאל ,הימונוטואל 

הלא םיריבסמ םילדומ לש םבולישל הליבוה "הזוורנ־היסקרונא" הנוכמה העפותה לש 

Garfinkel 8c Garner,) "multi-determined disorder"^ הזוורנ"היסקרונא לש התגשמהלו 

םימרוגה ןיב םינומ רנרגו לקניפרג .םיבורמ םימרוג ידי־לע תעבקנה הערפה - (1982 

םינכמ םהש המ תא ןהו םייגולוכיספה םימרוגה תא ןה ,םייגולויבה םימרוגה תא ןה וללה 

םירקוח לש םביל־תמושתב ,רומאכ ,וכז םינורחאה הלא 10."תוברתל םירושקה םימרוג" 
.םינומשה תונש תישארב לחה םילפטמו 

האוושהב יכ הלעמ <9 הרעה ואר) הליכא תוערפהל םיחמומה חיש לש תיתטיש הריקס 

ךלהמב ,םיעבשהו םישישה תונשב הרבחו תוברת לש תיסחי םירידנו םייללכ םירוכזאל 

לע חישה ןמ טעמכ דרפנ־יתלב קלחל םייתוברת־ויצוסה םיטביהה וכפהנ םינומשה תונש 

,(Nasser 8c Katzman, 1999)ןמצקו רסאנ תוריכזמש יפכ ,םינומשה תונשב 11.היסקרונא 

הססבתה וז הכימת .הליכא תוערפה לש תיתוברת־ ויצוסה הירואיתל הבחר הכימת הנתינ 

הרושקה האולחתב תיתועמשמ היילע לע ורוהש םייגולוימדיפא םירקחמ לע הבר הדימב 

תע־יבתכב ומסרופש הזוורנ־היסקרונאב םיקסועה םירמאמ לש חיש חותינ לע םיססובמ הלא םינותנ 9 

.Psycholnfo :רוקמ .(N=5015) 1999־ו 1960 םינשה ןיב םייגולוכיספו םייאופר 

,היסקרונא תעפוהל תוינשמהו תוינושארה תוביסה יבגל םירקוח ןיב םיחוכיו תורמל יכ ןייצל יואר 10 

אלא ,םירחתמ םילדומ חרכהב םיגיצמ םניא - יתוברתהו יגולוכיספה ,יגולויבה - םיטביהה תשולש 

Bordo, 1993, :לצא ואר) הליכא תוערפה לש ןתקפהב ליבקמבו ףתושמב םילעופכ םגיצהל ןתינ 

 227-230 ,1989 ,320; Brumberg). תא תתרשמ םילדומה ןיב תיטילנאה הדרפהה ,הז םע דחי

.היסקרונאה רקחב תויטמגידרפ תומגמ לש ןיוהיז תא תרשפאמ איהש ךכב יחכונה ןוידה לש ותרטמ 

תודמועה דוסיה־תוחנה תא גיצהל אלא ,היסקרונאל םייתביס םירבסהב קוסעל הניא ,ךכ םא ,ונתרטמ 

.יתוברתה לדומה ירוחאמ טרפבו ,םיריבסמה םילדומה ירוחאמ 

,תנחבומ תינילק תושיכ היסקרונא הרכוה ,םיחוכיו לש טעמכ הנש האמ רחאל ,1970 תנשב 11 

תושי לש הבוציעו התחימצ לע םייתרבח םימרוג לש םתעפשה תלאשב ןודל ולחה םיטסיפרתוכיספו 

הראיתש ,(Selvini-Pallazoli (1974 תלפטמה תא ריכזהל ןתינ םיטלובה ןיב .וז תינילק 

היסקרונא וראיתש ,(Rüsseln (1980) Crisp (1970 :"תיתרבח הלחמ" לש םיחנומב היסקרונא 

Orbach,) ךברוא יזוס תיטסינימפה תיטסיפרתהו :"הנמשהמ דחפ"ו "לקשמ תדרח" לש םיחנומב 

םקמל ורשפא הלא םיחנומ .תיטסינימפ הקיטילופל ןיינעכ הליכא תוערפה הראיתש ,(1978 

.הטאיד לש תויביטמרונ תויוגהנתה לש םינוש םיגוס םג ליכמה ףצר יבג־לע תיסקרונא תוגהנתה 
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תעה־בתכ לש 1980 תנשב ודוסיי ,ךכ לע ףסונ .תיללכה הייסולכואב לקשמ לש תויגוסל 

 international Journal of Eating ,הליכא תוערפהב ןוידל ולוכ שדקוהש ןושארה

Disorders, םה ףא ומרת 1985־ו 1984 םינשב םיימואלניב םיסנכ ינש לש םמויקו 

תא ,ןיע־תיארמל תוחפל ,רשפא הז ןויד .הזוורנ־היסקרונאב ימוחתניבה ןוידה תוחתפתהל 

.הזוורנ־היסקרונאל םייתוברת םירבסה לש "תישארה תלדה ןמ" םתסינכ 

אל וסיוג ,םינומשה תונש ךלהמב רתוי םייזכרמ רומאכ ושענש ,םייתוברתה םירבסהה 

תרבסה םשל םג אלא ,תוריעצ םישנ ברקב היסקרונא לש התעפוה תרבסה םשל קר 

לש םייתוברתה םירשקהב ירקחמה ןיינעה ."יברעמה" םלועב התוחיכש ירועישב היילעה 

תיטסינימפ תרוקיב םיללוכ הלא .םינוש חיש תודשב תינמז־וב ררועתה הליכא תוערפה 

 Lee, 1991; Nasser, 1988; Orbach, ;1985 ,ןינר'צ :לשמל) תיביסקלפר היגולוכיספו

Prince, 1983, 1985; Swartz, 1985 ;:ואר) תוירוטסיה תוביטקפסרפ ,(1982, 1986 

 Bordo, 1988;) תוברתה תרוקיבו (Bell, 1985; Bynum, 1985; Brumberg, 1989
 .(Ellmann, 1993; Hesse-Biber, 1996

,םהלש תונושה תויטרואיתהו תויגשומה אצומה תודוקנ תורמל ,הז גוסמ םירקחמ 

ןתויה - תחת םיתיעלו ־ רבעמ ,הליכא תוערפה יכ החנהה תא ףתושמב םיקלוח 

.תיתוברתה־תיתרבחה הריזב תשרשומ העפות ןניה ,תויגולותפוכיספ תויוגהנתה 

תויפיצפס" לש םיחנומב הניבהל שיש העפותכ תספתנ ,הז רשקהב ,הזוורנ־היסקרונא 

תונכותב וא ,רחאב אלו ,םיוסמ יתוברת ךרעמב תשרשומש העפות ,ירק ,"תיתוברת 

לש ותשגדה םג תובורק םיתיעל הוולתמ וז הסיפתל .תורחאב אלו ,תומיוסמ תויתוברת 

ןפואבו ,םימיוסמ םייפרגואיג םירוזא םע היסקרונא לש היוהיז ,ירק ,יפרגואיגה דמימה 

."ברעמה" םינוכמה הלא םע ,רתוי יפיצפס 

םירשקהב היולתש העפותכ הזוורנ־היסקרונאב הרכהה תורמל ,הז םע דחי םלוא 

,(םיעשתה תונש ךלהמב האישל העיגהו םיעבשה תונש עצמאב החמצש הרכה) םייתוברת 

ןפואב .תוברת ירקוח לש יתטיש רקחמב וכז אלו תיללכ החנה רדגב הלא םיטביה ורתונ 

וא רבסה שרוד וניאש "יולת"יתלב ןותנ" ןיעמ ,טשפומ גשומל "תוברת" גשומה ךפהנ הז 

.הריקח 

לש אבה וקלח שקבי ,וילאמ ןבומכ יתוברתה "ןותנה" תחנה לע תרוקיב סיסב לע 

לש חישה ךות לא ץמואמה יתוברתה לדומה לש םייביסרוקסידה ויתורוקמ תא רתאל ןוידה 

."תוישפנ תוערפה"ב םיחמומה 

תוברתל היגולוימדיפאמ 

תוצופנ הלא תוערפה יכ הרומ הליכא תוערפהב תקסועה תיגולוימדיפאה תורפסה 

היסקרונא יבגל םינותנה .םירבג ברקב רשאמ הברהב םירכינ םירועישב םישנ ברקב 

:לשמל ,ואר) םירבג ברקב התוחיכשמ הרשע יפ ההובג םישנ ברקב התוחיכש יכ םידמלמ 

 1991 ,.Hsu, 1996; Lucas et al). רתוי ההובג הליכא תוערפה לש ןתוחיכש ,ןכ־ומכ

ההובגה תוחיכשה ,לשמל .תורחא ליג־תוצובק ברקב רשאמ תוריעצ םישנו תורענ ברקב 

,הרשע־הנומשו הרשע־עברא םיליגב איה הזוורנ־היסקרונא לש תינושאר העפוה לש רתויב 

תוחיכש ,ךכ לע ףסונ .הרשע־עבש אוה היסקרונא לש תינושאר העפוהל עצוממה ליגהו 

ןהבשו ןוזמ לש עפש שי ןהבש ,תושעותמ תורבח םע ההוזמ הזוורנ־היסקרונא לש ההובג 
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113 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

 Hesse-Biber, :לשמל ,ואר) תינימ תויביטקרטא םע רשוקמ ,םישנ יבגל רקיעב ,ןוזרה

 .(1996; Nasser, 1988; Prince, 1983, 1985; Swartz, 1985

50/0 דע 20/0 יכ ודיעהש םירקחמ לש םהיאצממ ףוריצב ,הלא תויגולוימדיפא תומגמ 

לש תוינילק־תת וא תויקלח תורוצ וליג הקירמאב תורענהו םישנה תייסולכוא ללכמ 

Button ä Whitehouse, 1981; Johnson-Sabin et al., 1988; :לשמל) תיגולותפ הליכא 

 1989 ,King), לש םיחנומב היסקרונא תגשמהל סיסבכ יטיופרתוכיספה חישב םישמשמ

,תירדגמ הניחבמ - תדקוממה ןתולגתה לע םיעיבצמ םה ןכש ,"תיתוברת תויפיצפס" 
לש םביל־תמושתב התכז וז העפות .הליכאה תוגהנתהב תוערפה לש - תיפרגואיגו תיליג 

םייונישה לש רשקהב היסקרונא לש "תירוטסיהה תויפיצפסה" לע ועיבצהש ,םינוירוטסיה 

היצזירלוקס ,היצזילקידמ - הרצקב) הרשע־עשתה האמב ולחש םיבחרה םייתרבחה 

יונישה תא ריבסהל ןתינ הלא םייוניש עקר לע .(תינגרובה הרבחה לש התחימצו 
םכוויתב ,וז תוגהנתהל תונשרפה רשאכ ,"תימצע הבערה" לש היתויועמשמל תוסחייתהב 

הנוכמה תיגולותפוכיספה העפותה לש ןנוכמ חוכל תכפהנ ,שפנה יחמומ לש 

12."הזוורנ־היסקרונא" 

לא ןווכמ אוהש םושמ)יטסיטטס תעב־הב וניח "תיתוברת תוידוחיי" לש ןויערה ,ןכ םא 

לא ןווכמ אוהש הז ןבומב)ינכותו (הליכא תוערפה לש יפרגואיגה/יליגה/ירדגמה רוזיפה 

ןוידה תרגסמב .(תימצעה הבערהה לש היתויועמשמ תא םיבצעמה םייתרבחה םירשקהה 

תוחפל ,רתויב הברה בלה־תמושתב הכזש אשונה ,היסקרונא לש "תיתוברתה תוידוחיי"ב 

,רעונו םישנ ינותיעב תובתכ .הזרה ףוגה לש היצזיטתסאה אוה ,ירלופופה ןוימדב 

לע רוא תוכפוש ,היזרהל םינוכתמ תוקפסמ דבב דבו ןהיתונכסבו תוטאידב תוקסועה 

חישב קר אל יוטיב ידיל האב הז גוסמ תוניינעתה םלוא .ררועמ הז אשונש ירוביצה ןיינעה 

לש םיטלובה וידקוממ דחא ,ןכא .ירקחמה/ימדקאה חישה תרגסמב םג אלא ,ירלופופה 

תויטרואיתה תורגסמה תא ןה הצוחה ,הליכא תוערפה ןיבל תוברת ןיב רשקב קסועה ןוידה 

םייביטמרונ־םייכרע ןכות־תומלועל סחייתמה הז אוה ,תוירנילפיצסידה הלא תא ןהו 

תרוצ לש היצזיטתסאה .תוינפוג תוקיטקרפ לשו ףוג תורוצ לש םימיוסמ םיגוס םידדועמה 

הליכא תויוגהנתה החימצהש הפוקתכ ןמוסמ הפוריאב הרשע־עשתה האמה לש ןורחאה עברה 12 

הבערהה" הבש הפוקתכ ,תיטסיביטקורטסנוק הביטקפסרפב ,וא) תוריעצ םישנ ברקב תויגולותפ 

רקח .(Brumberg, 1989; Vandereycken <fe Van Deth, 1996) (תיגולותפכ הננוכ "תימצעה 

הפוריאב הנושארל העיפוה איה יכ הלגמ "הזוורנ־היסקרונא" תינוחבאה הירוגטקה לש הירוטסיהה 

תושיכ הבצועו ,םירשעה האמה לש םישולשה תונש ףוסב תינוחבא הירוגטקכ הרכוה ,1873 תנשב 

Brumberg, 1989;) 1970 תנשב םירורב םיינוחבא םינייפאמ תלעב תנחבומ תינילק 

 1994 ,Vandereycken 8l Van Deth). רושק היה תיגולותפ העפותכ "תימצע הבערה" לש הנוניכ

עברב שעותמה םלועב ושחרתהש ףקיה־יבחר םייתוברתו םיילכלכ ,םייתרבח םייוניש לש םיכילהתל 

ןיב תולובגה תרדגהב ,םינימה ןיב םיסחיה תרדגהב םייוניש תוברל ,הרשע־עשתה האמה לש ןורחאה 

תרבוגו תכלוהה תויזכרמל םירושקה םייוניש םג ומכ ,הלכלכל החפשמה ןיבו יטרפל ירוביצה בחרמה 

Gooldin,) רחא םוקמב יתנעטש יפכ ,הז םע דחי ."היצזילקידמה ךילהת" הנוכמש המ לש 

 forthcoming), האמב שוחכה ףוגה לש ויתויועמשמ ןוניכב ברועמ היה "ינילקה טבמה" קר אל

."יטסילבנרקה"ו "יטסימה" ,"יתדה" םיטבמה םג אלא ,הרשע־עשתה 
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לש ןדודיעו ,אסיג דחמ ,םינושה ףוגה יקלח ןיב תומיוסמ תויצרופורפ לשו הזרה ףוגה 

םיאשונה ןיב םניה ,אסיג ךדיאמ ,ףוגה בוציעו תומוצ ,תוטאיד ןוגכ תוינפוג תוקיטקרפ 

13.הז רשקהב םירכזומה םיירקיעה 

־ ןוזר לש היצזיטתסאהש איה היסקרונאב יביטמרונה־יכרעה ןוידה לש דוסיה־תחנה 

הליכא תוערפה לש ןתוחתפתהו ןתעפוה לע העיפשמ - תינרדומ תויברעמ םע ההוזמה 

תוקסועה הלא ןה תויטנוולר תושענש תולאשה ,וז הבשחמ תרגסמב ,ןכל ."ברעמ"ב 

םינכוסכו ,בצועמ אוה םתרגסמבש םייתרבחה םיכילהתב ,ןוזרה לאידיא לש ויתורוקמב 

ןלקשמ יכ ואצמ ,לשמל ,(Garneretal., 1980) םירחאו רגרג 14.ותוא םימדקמה םייתרבחה 

ןיב יתועמשמ ןפואב חנצ "הקירמא סימ" תורחתב תורחתמה "עצמא־תורעג" לש עצוממה 

םירשוק םה .(הבוגל סחיב לקשמה אלא ,דרי טלחומה לקשמה אל) 1978־ו 1959 םינשה 

לש םיניזגמב תוטאידב םיקסועה םירמאמה רפסמב תיתועמשמ היילע לע חווידל הז אצממ 

ףוגה יומידב םיקסועה םירקחמ םג םיוולנ הז גוסמ םירקחמל .וז הפוקת ךרואל םישנ 

ףוגה ןמ ןוצר־תועיבש רסוח לעו תימצע הסיפת לע העיפשמ "ןוזרה תוברת" ובש ןפואבו 

Grogan Wainwright, 1996; Hesse-Biber, 1996; Rosen, 1990; :לשמל ,ואר) 
 1991 ,Wolf).

קסוע ,תיסחי הטעומ בל־תמושתב הכזש ,היסקרונאב יתוברתה ןוידב ףסונ ריצ 

.תוינרדומו ישנ ףוג ,תישנ תוהז ןיבש רשקבו תימצע הבערה לש תוילמסה היתויועמשמב 

Giddens,) סגדיג ןעוט ,תוינרדומ ןיבל תימצע תוהז ןיב םיסחיה רואית תרגסמב ,הז ןפואב 

יוביר לש םלועב ןוחטיבל הפיאשה" תא תגציימ הזוורנ־היסקרונא יכ (1991 
,"החותפ תיתרבח הביבסב חוטב םויק למסמ הדיפקב טלשנה ףוגה" יכו "תויטנלוויבמאו 

"risk)"ןוכיס תוברת" לש התרגסמב תשחרתמ ףוגהו תימצעה תוהזה לש םתיישע רשאכ 

 "culture) (108-107 'ע ,םש).

תינאיוקופ הביטקפסרפב םג םישגדומ ישנ־ףוג/תישנ־תוהז לש םיינרדומה םירשקהה 

לש עמשממה חישה םע רשוקמ "יטתסא דוקכ ןוזר" לש ןויערה רשאכ ,היסקרונא רקחל 

תוטאיד לע .Banner, 1983 :לשמל ,ואר ,םיירוטסיהה םהירשקהו םייטתסא םילאידיא לע 13 

Bordo, 1993; Garner et al., 1980; Hesse-Biber, 1996; :ואר ,ןוזרה לש היצזיטתסאו 

 1986 ,McKinley, 1999; H. Schwartz.

ןויערה בצעתמ םתרגסמבש יתרבח יוניש לש םיכילהת רתאמ (Thorstein Vehlen)ןלבו ןייטסרות 14 

תא (Vehlen, 1967) The Theory of the Leisure Class'2 ריבסמ ןלבו־.לאידיאכ ןוזר לש 

ףוגה ,הז רבסה יפ־לע ."יאנפה דמעמ" לש ותחימצ לש רשקהב הזרה ישנה ףוגה לש היצזיטתסאה 

םושמ אקווד יפוי למסלו בצימ למסל הרשע־עשתה האמה לש םינורחאה םירושעב ךפהנ הזרה ישנה 

אוה ,ודוקפת אלו ,ףוגה יומיד ,הז יתוברת רשקהב .הייברל וא הדובעל םיאתמ וניא הזכ ףוגש 

םע "ןוזרה לאידיא" תא ןכ םא תרשקמ ןלכו לש הביטקפסרפה .הנוילע תובישח לעב אשונל ךפהנש 

ןמ קתונמב םימייקתמ םניא םייתרבח םיכילהת םלוא .ידמעמ לודיבב םירוזשה םייתרבח םיכילהת 

ינרציו תוטאידהו הקיטמסוקה ,הנפואה יניישעת ,הז רשקהב .םתוא םימדקמה םייתרבחה םינכוסה 

לש היצזיטתסאה לש םייתועמשמ םיבצעמכ הגצהל םינתינ ,לשמל ,ינרדומה ישנה ףוגה לש םיגוצייה 

Banner, 1983; Brumberg, 1998; McKinley, :ואר ,הלא םיאשונב טרופמ ןוידל .ןוזר 

 1991 ,1999; H. Schwartz, 1986; Wolf.
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ןויד לש תפסונ המר Bordo, 1988; Turner).15, 1991,1992 :ואר)ינרדומה ףוגה רוטשמ 

לש ידמעמה ןמוקימבו םיישנ םידיקפתב תקסוע תישנ תוהז לש רשקהב הליכא תוערפהב 

ןיב הניה (1985)ןינר'צ םיק תיטסיפדתוכיספה .תוילכראירטפ "תויברעמ" תורבחב םישנ 

,ןינר'צ תניחבמ ,ןוזמל תיתייעב תוסחייתה .הלא םיחנומב היסקרונא וגישמהש תוצולחה 

,הליכא תוערפהו ,<9 'ע ,םש) "תישנה תושיה תייגוסל םיירקיעה םייוטיבה דחא" הניה 

תורדגהב יוניש לש הפוקתב השדח תישנ תוהז לע קבאמ לש הרוצ ןניה ,הז רשקהב 

םייוניש לש םיבצמב תוחמוצ ,וז הביטקפסרפב ,הליכא תוערפה .םיישנה םידיקפתה 

תיטסיפרתוכיספה ,וז הביסמ .תויטנלוויבמא תוידיקפת תודמעב םישנ םיביצמה םייתרבח 

"Culture)"יתוברת סואכ לש תנומסת" הליכאה תוערפה תא הנכמ (Nasser, 1997) רסאנ 

 "Chaos Syndrome).

לש םבוציעל תיתועמשמ המורת םרת הליכא תוערפה לע יתוברתה חישהש קפס ןיא 

םיגשומ וכפהנ ,לשמל ,ךכ .הזוורנ־היסקרונאב - ירוביצה ןהו ימדקאה ןה ־ ןוידה ידקומ 

לש ץחלה"ו ,"תוינרדומ תורבחב םישנ לש ןדמעמ" ,"יפוי לש םיצופנ םילאידיא" ןוגכ 

ותעפשה .הזוורנ־היסקרונאב (ירוביצהו)ירקחמה ןוידהמ דרפנ־יתלב קלחל "ןוזרל הידמה 

,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל האב הליכא תוערפהל םיחמומה לש םויה־רדס לע הז חיש לש 

Diagnostic and Statistical) DSM ־ה ךותב "יתוברת םרוג" לש ןויערה תעמטהב 

 Manuel of Mental Disorders) - תירטאיכיספה הדוגאה לש ינונקה ינוחבאה טסקטה

רואית דצל ,(DSM-1V) 1994 תנשב המסרופש ,ולש הנורחאה הרודהמב 16.תיאקירמאה 

,םהל םירושקה (symptoms) םינימסתה ,הזוורנ־היסקרונא לש םיינוחבאה םינייפאמה 

םייפיצפס םימיפאמ"ל תדרפנ תוסחייתה העיפומ ,הלחמה ךלהמו םייתדבעמה םיאצממה 

:"רדגמו ליג ,תוברת לש 

 Anorexia Nervosa appears to be far more prevalent in industrialized

 societies, in which there is an abundance of food and in which,

 especially for females, being considered attractive is linked to being
 thin.

תא לכמ רתוי ילוא תלמסמ תישפנ הערפה לש "תיתוברת תויפיצפס"ל תאז תוסחייתה 

ןועטל ןתינ ,ןכ םא .הליכא תוערפהל םיחמומה לש חישה לע יתוברתה לדומה לש ותעפשה 

תורבגתה ,רמולכ ,םינומשה תונשב הליכאה תוערפה לש חישה תא ונייפאש תומגמה יכ 

תיעיברה הרודהמל "וזקנתה" היסקרונא לש םייתוברת־ויצוסה םיטביהב ןיינעה 
dsm.17^ לש (התע תעל ,הנורחאהו) 

Fraad, :ואר ,"תישנ תוהז"ו "ףוג" לש םיחנומב היסקרונא לש תינרדומה הקיטילופב ףסונ ןוידל 15 

 1995 ,1994; Mahowald, 1992; Malson.

 16 n־DSM שפנה תואירב םוחתב םיחמומ תרשכהלו תויגולותפוכיספ ןוחבאל ךירדמכ שמשמ,

ילככ לבוקמו ץופנ ,תובר תופשל םגרותמה ,הז ךירדמ .טפשמהו קוחה ימוחתב תולבוקמ ויתורדגהו 

.לארשיב הז ללכבו ,םלועב תובר תונידמב ינוחבא 

הליכא תוערפהב לופיטל םיחמומה ןונק לש וביל־בל לא יתוברתה לדומה לש ותרידחל תפסונ המגוד 17 

British Medical Association,) תיטירבה תיאופרה הדוגאה ידי־לע הנורחאל שגוהש ח"וד איה 

םידה ררוע רשאו Eating Disorders: Body Image A the Media ותרתוכש ,הז ח"וד .(2000 
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תודוקנ לש בחר ןווגמ ינפ־לע שורפ הליכא תוערפהב יתוברתה ןוידהש יפ־לע־ףא 

:תופתושמ תויזכרמ תוחנה יתש וב רתאל ןיידע ןתינ ,תויגשומ תודמעו תויטרואית אצומ 

תיתועמשמ תוסחייתה תדוקנ לעכ יביטמרונה/יכרעה םלועה לע עיבצמ הז ןויד ,תישאר 

ססובמ הז ןויד ,תינש :הליכא תוערפהב םייתוכיאו םייתומכ םייוניש לש תומגמ תנבהל 

םלועה אוה הליכא תוערפה תנבהל יטנוולרה יביטמרונה/יכרעה םלועה יכ החנהה לע 

ריבסמ םרוגכ תספתנ "תוברת"ש יפ־לע־ףא ,הז םע דחי םלוא ."ינרדומה/יברעמה" 

םצמוצמ טועימ קר ,םירבסהה לש עקרב אצמנה םרוגכ תוחפל וא ,היסקרונא לש יתועמשמ 

.םייתרבח םינקחש ןיבל "תוברת" ןיב שגפמה לש ותניחבב קסע םירקחמ לש 

םיבצעמה םייתוברת םימרוג לש םמויק םצע יבגל הבחרה המכסהה תורמל ,לעופב 

הלאכ םימרוג דעיכ ןוחבל יתטיש ץמאמ ןיידע השענ אל ,ןהילע םיעיפשמו הליכא תוערפה 

"תוציפק" רציימ הליכא תוערפה לע חישב לבוקמה ךלהמה .יתרבחה םלועב םידקפתמ 

ןכו םיגוציי ,םייומיד ,םידיקפת ,םילאידיאב תקסועה וז ןוגכ) תיטרואיתה הגשמהה תמרמ 

ירקחמ םה אצמנב וניאש המ .תיגולוימדיפא תיטסיטטס תוגלפתה לש המרה לא (האלה 

םיגשומה ןיב שגפמה תודוקנ לש הניחב ןיא ,רמולכ ,("middle-range")"םייניב־חווט" 

תונכותה ,תויווחה ןיבל הליכא תוערפה לש ןתנבהל םייתועמשמכ םירעושמה םייתוברתה 

.תויסקרונא םישנ לש ימצעה לוהינ ינפואו ימוימויה םלועה לש ןוגראה ינפוא ,תוימוימויה 

לש םישמתשמה תאו םינשרפה תא ,םייתרבחה םינבומה תא םלענ תקזחב ריאשמ הז רטח 

."יתוברתה םילכה זגרא" הנכמ (Swidier, 1986) רלדיווסש המ 

םורתל יושע "סיסקרפ" ןיבל "חיש" ןיבש תובלטצהב דקמתמה תוברת רקחמ ,ןכל 

־היסקרונא" הנוכמה הבחרה תיתוברתה העפותה תא תיטרואיתה ונתנבה תבחרהל 

תוברת רקחמ לש תירשפא תחא המורת םיגדהל ןכ םא שקבמ ןלהלש ןוידה ."הזוורנ 

תנומסת" גשומב רקמתי ןוידה לש אבה וקלח .תויגולותפ הליכא תויוגהנתהב קסועה 

תויועמשמ ןיבש חתמב קוסעל רשפאמ הז גשומב יתרוקיב ןויע ובש ןפואבו "תוברת־תיולת 

יוטיב ידיל אב הז חתמ דציכ ןחבא ןכמ־רחאל .תוילקול תויועמשמ ןיבל תוילבולג 

.לארשיב תויסקרונא םישנ לש תוקיטקרפב 

יטסינימפה חישב תוברתה תרוקיבו "תוברת־תיולת תנומסת"כ הזוורנ־היסקרונא 

,םנייגו ולב יפ־לע ,ןה ("culture-bound syndromes") "תוברת־תויולת תונומסת" 

Blue <fe)"תורחאב אלו ,תמיוסמ תוברתב קר תועיפומ ןה יכ הארנש תירטאיכיספ תולחמ" 

 408 ,1992 ,Gaines). קומאה תמגוד ,הלא תונומסת (amok), ורוקה (koro) קובידהו

 (spirit possession), וליב :לשמל ,ואר) תירטאיכיספונתאה תורפסב הבחרהב ורקסנ,

תאו יתוברתה לדומה לש היצזינונקה תא תיתיצמת הרוצב ףקשמ ,הינטירבב ירוביצה חישב םיבר 

:ךכ הז ח"ודב הריהצמ םיאפורה תדוגא .םיחמומה חישב ותעמטה 

 "It would appear that one of the main reasons why anorexia nervosa

 and bulimia nervosa are culturally bound syndromes is they depend on

 the culture of thinness pervading those nations where disorders are

 prevalent." (British Medical Association, Board of Science and

 Education, 2000, 25.)
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 1983; 1985 ,Blue 81 Gaines, 1992; Hahn, 1985; Simons 8c Hughes) וררועו

18.ןהלש תוילסרווינואה וא תויפיצפסה תלאש יבגל תוקולחמ 

:לצא טטוצמ ,Devereux)"תוינתא תוזוכיספ" םג תונוכמה ,"תוברת־תויולת" תוערפה 

 1992 ,Blue Gaines) תוינתא תוערפה" וא"(Devereux, 1990 ,ןודרוג לצא טטוצמ),

Social Science תעה־בתכ לש דחוימ ןויליג .ירטאיכיספונתאה חישב בר ןיינע וררוע 

 1985) and Medicine), ־תויולת תוערפהל סחיב תושדח תושיג"ל ולוכ שדקוהש
תועפותה ללש ןיב ,הז ןויליגב .הלא תוערפהב הברה תוניינעתהה תא םיגדה ,"תוברת 

הנושארל הגשמוהש ,הזוורנ־היסקרונאב ןויד םג עיפוה ,"תויברעמ־ץוחה"ו "תויטוזקאה" 

ותרתוכש רמאמב .(Prince, 1983, 1985) םנירפ ידי־לע "תוברת־תיולת תנומסת"כ 

 "The Concept of Culture-Bound Syndromes: Anorexia Nervosa and Brain-Fag"

לש םינוירטירק לע תונוע תויגולותפ הליכא תויוגהנתה יכ (Prince, 1985) סנירפ ןעוט 

:אבה ןפואב הלא תונומסת רידגמ סנירפ .תוברת־תויולתכ ןתוארל שיש תונומסת 

 A group of signs and symptoms of a disease that is restricted to

 certain cultures primarily by reasons of distinctive psycho-social

 features of those cultures. (Prince, 1985, 198; my emphasis)

הינייפאמ םה תוברתה ןיבל םינימסתה ןיב רשוקש המ ,וז הרדגה לש הקיגולה יפ־לע 

,ןפוא ותואב .הערפהה תא "אשונה" טרפה לש אלו ,אקווד תוברתה לש םינחבומה 

,"תינתא הערפה" גשומה ןיבל היסקרונא ןיב רשוק ןודרוג דר'ציר יאקירמאה גולוכיספה 

:George Devereux^ לאוש אוה ותואש 

תוערפה םע תולפוטמ תוסנתמ ןהב תויזכרמה תויגולוכיספה תויעבה 

,תויגשהו תוימונוטוא ,תימצע הכרעה לש תויעבב תוכורכ רשאו ,הליכא 

דיקפת יבגל םיצופנ רתוי הברה םיטקילפנוק לש תלדגומ האובב ןה 
תערפה םע הריעצה השיאה .רתוי הבחר תיתוברת תרגסמב השיאה 

,1990 ,ןודרוג) .ץופנו ךלוה יתוברת רבשמ ןיעדויב אלש תאשונ הליכאה 

 59)

,רידגמ אוה התואש ,"תינתא הערפה" היסקרונאב תוארל ןודרוג עיצה וז הביסמ 

תויעבה ,תויזכרמה תודרחה תא האטבמה תיגולוכיספ [הערפה]"כ ,Devereux תובקעב 
,תורחא םילימב .(ילש השגדהה ,םש)"תוברתה לש תועירכמה תוריתסהו תורותפ יתלבה 

יביטקלוקה םוחתה לא "תוריתסה"ו ,"תודרחה" ,"תורותפ־יתלבה תויעבה" לש ןתטסה 

םירשקהב ותוא תמקממו יגולוכיספה םוחתה לש תוידעלבה ןמ היעבה דקומ תא תצלחמ 

־יתלבה תויעבה" תא רתאמה ,הז יביסרוקסיד ךלהמ יכ ןועטל ינוצרב .םייתוברת־ויצוס 

םידיבסמ'ד םילדומב םייוניש ןמסמ אוהש הדבועה דבלמ ,יתוברתה םוחתה ךותב "תורותפ 

לש ,דיצזיעילזפב ילכל "תוברת־תיולת תנומסת" גשומה תא ךפה ,הליכא תוערפה לש 

,"םיטקילפנוק" רשאכ יטילופ אשונל ןכ םא תכפהנ הזוורנ־היסקרונא .הלא תוערפה 

Blue <fe Gaines, 1992, 408- :ואר ,תוברת־תויולת תונומסתב טרופמ ןוידו הפיקמ הריקסל 18 

 440.
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,"ירוביצה" םלועה םע םיהוזמ םישענ האלה ןכו "םירותפ־יתלב םיאשונ" ,"תויעב" 
."ינוציחה" 

לש "תויאשנ"כ תוגצומ היסקרונאב תוקולה םישנה ,הז גוסמ הגשמה תרגסמב ,ןכל 

םילוח ובש ןפוא ותואב הערפהה לש "םיאשנ" םניה ,וז הסיפת יפ־לע ,םידיחי .הערפהה 

הרופטמה םג תבלתשמ וז הסיפתב 19.ףוגל ץוחמ םרוקמש םימוהיז לש "םיאשנ" םניה 

ןושל־עבטמל הכפהנש ,<םש> ןודרוג לש ורפס לש הנשמה־תרתוכ ־ '777לדב/7 הפגמ" 

.היסקרונא לע (םיירלופופו םייאמדקא) םיבר םימוסרפב 

הביצמ "תוברת־תיולת תנומסת"כ היסקרונא תגצהש איה ןאכ שיגדהל יוארש הדוקנה 

"תוברת־תויולת תונומסת" לש ןטועימ איה תחאה :תוביס יתשמ תידוחיי העפותכ התוא 

איה תרחאהו 20:("תורחאה" תויוברתל דוגינב) "תויברעמ" תויוברת םע תורשוקמה 

םייטילופה םיטביהה ןיבל "תוברת־תיולת תנומסת" גשומה ןיב קודהה רשקה לע העבצהה 

.תובחרנ תויטילופ תוכלשה שי וז הרכהל ,תיטסינימפ טבמ־תדוקנמ .וב םינמוסמה 

־תדוקנמ ,תוברתב התולתו היסקרונא לש "תיתוברתה תויפיצפסה" רבדב ןויערה 

םייתרבח םירדסה לעו חוכ יסחי לע העבצה ושוריפ ,תיטסינימפה תרוקיבה לש טבמה 

,תורחא םילימב ,תוברת .הליכא תוערפה תוחמוצ ונממש יתוברת רכ לעכ םיידוחיי 

שולש לש ןהיבתכב תמגדומ וז הסיפת .היסקרונא לש ללוחמ חוככ תספתנ 

Lawrence, 1979,) סנרול ןילירט ,(1985)ןינר'צ םיק - תויטסינימפ תויטסיפרתוכיספ 

לע חישב תיטסינימפה תרוקיבה תחימצ םע תוהוזמה ,(Orbach, 1986) ךברוא דוסו (1984 

ללגב קר אל "תיתרבח היגולותפ"ל יוטיב היסקרונאב תואור ןתשולש .הליכא תוערפה 

,םישנ :בערה ינאה הרפסב ,לשמל .הרוקמ םושמ ,רקיעבו ,םג אלא ,העפותה לש הידממ 

םירשקה תא תבכרומ הרוצב וחסינש םייצולחה םייטסינימפה םיטסקטה דחא ,תוהזו הליכא 

:הריהצמ ןינר'צ ,יתרבח יוניש לש םיכילהת ןיבל הליכא תוערפה ןיב 

הזכש רותב .הרבחהו תוברתה םלועל םישנה תסינכב אוה וניינע הז רפס 

ילב ,השדח תישנ תוהז ןעמל ונינמז ןב קבאמ לע בתכיהל היה לוכי 

<9 ,1985 ,ןינר'צ) .םישנ ברקב התע הצופנה הליכאה תערפהל סחייתהל 

תושירדב ןוידה תא הלש חותינה זכרמב תמקממ ןינר'צ ,וז הסיפת עקר לע 

םישנ ,התסיפת יפ־לע .תוינרדומ תורבחב םישנ יפלכ תונפומה תונתשמה תוידיקפתה 

תורוקמ ,רמולכ .הלא םיבצמ לע תילמס הבוגתכ תויגולותפ הליכא תויוגהנתה תוחתפמ 

יגולוכיספה ןיב ןילמוג־יסחי םימייקתמ הבש תיטקלאיד הסיפת גיצהל ןבומכ ןתינ ןאכ םג ,בוש 19 

"םיעיגפ"ל םתוא תוכפוה םימיוסמ םיטרפ לצא תויגולוכיספ תויציזופסיד :לשמל ,יתוברתה ןיבל 

םרוי םיגדהש יפכ ,הז םע דחי ךא .םידדועמ םימיוסמ םייתוברת םינכתש תומיוסמ תוערפהל רתוי 

ףושחל תרזוע תוברת־תויולת תונומסת רקחב תיביטקלוקה המרב תודקמתהה אקווד ,(1983) וליב 

.הלא תועפות לש ןתובכרומ תא 

."ברעמה" תויוברתל תורושקכ והוז ,היבופרוגאו ןואכיד ,הינרפוזיכס ןוגכ ,תורחא תוערפה םג 20 

 1983) Wig) ובש ןפואה תא רקבמ n־DSM הז ןיא יכ ןעוטו ,"ישילשה םלועב" תוערפהל סחייתמ

דועב ,"תוברת־תיולת תנומסת" ןימה רביא לש ותוקמטצה ינפמ דחפ וא קוביד תונכל ינויגה 

"הזוורנ־היסקרונא"ו "היבופרוגא" םינוכמ "הנמשה ינפמ זע דחפ" וא "םיחותפ תומוקמ ינפמ דחפ"ש 

 .(Wig, 1983, 87)
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םייוצמה ,םיילכראירטפה ,םייתרבחה תוחוכב רותיאל םינתינ ,ןינר'צ יפ־לע ,היסקרונאה 

Lawrence, 1979,) סנרול ןילירמ לש התדמע םע דחא הנקב הלוע וז הסיפת .טרפל ץוחמ 

ןתביבס תא תוצרל םישנ לש ןתייטנ ןיב תושגנתה לש רצות היסקרונאב האורה ,(1984 

השיגל דוגינב ,ןכל .(Lawrence, 1979,85) תימונוטוא תורגבל תיתוברתה השירדה ןיבל 

Bruch, 1978,)"תואיצמה לש תתוועמ הסיפת" לש רצותכ היסקרונא הגיצמה תיטיופרתה 

תואמצעל םירושקה םיטקילפנוק"ב אוה היסקרונאה רוקמ ,סנרול תניחבמ ,(144 
.(Lawrence, 1979,97)"םישנ לש תוימונוטואלו 

םייתרבחה םירדסהה יפלכ תרוקיב תעמשומ ,דחא דצמ .לופכ וניה הז יתרוקיב ןועיט 

היומס תרוקיב םג תינפומ ,רחא דצמ ;תוילכראירטפ תורבחב םישנ לע םמצע תא םיפוכה 

גוסל המגוד .תויגולותפ יללוהמכ םדיקפתלו הלא םירדסהל רוויעה יטיופרתה חישה יפלכ 

הדליה תיאקירמאה תירטאיכיספה לש העפשהה־יבר הירבסהב היוצמ ןורוויע לש הזכ 

בוריסה לש האצות הניה הזוורנ־היסקרונא יכ הנעט (Bruch, 1979) ךורב 2,.ךורב 
איה .תוישנה תוינימהו תורגבה לש תויתרבחהו תויגולוכיספה תואצותה םע דדומתהל 

"disturbed)"םייוקל םייגולוכיספ םידוקפת" הנכמ איהש המ לש םימוחת השולש ההזמ 

 "psychological functioning); תויסקרונא םישנ ובש ןפואבו ףוגה יומידב השק הערפה

היוטיב תא תאצומה) םיינוציחו םיימינפ םייוריג לש הנוכנ־אל תונשרפ ;ןמצע תא תואור 

לש תקתשמ השוחתו ;(בערה תשוחת לש יוריגה תא חנעפל תלוכי רסוח לש ןימסתב 

,ךורב תניחבמ ,ןכל .ןהייחב והשלכ רבד תונשל תלוכי רסוח לשו תויביטקפא רסוח 

היגולותפוכיספ תניחבב הניה ־ "בערה תלחמ" הנכמ איה התואש ־ הזוורנ־היסקרונא 

.הייחב הרסחש השח הלוחהש הטילשה תא ,ףוגה תועצמאב ,גישהל ןויסינ הסיסבבש 

...הלש םיקבדימה םימרוגה[ש] ...הפגמ" הנכמ איהש המ תא הריכזמ ךורבש יפ־לע־ףא 

היסקרונא תספות איה הלש חותינה סיסבב ,(Bruch, 1979,8)"םייגולויצוסוכיספ [םניה] 

רסוח ,םייוריג חנעפל תלוכי רסוח :הלוחה לש םידסחב היתורוקמש ,תישיא היגולותפב 

.יוניש גישהל תלוכי רסוח תשוחת ,תויביטקפא 

ודוסיב עיצמ הז חותינ .יפולח חותינ הביצמ תיטסינימפה תרוקיבה ,הז רבסה לומ לא 

תפישח .םיילכראירטפה םיסחיה םקרממ קלחכ היסקרונא לע עיבצהלו שגדה תא טיסהל 

םישנ ינפב הביצמ תיברעמה/תילכראירטפה תוברתהש בושייל תונתינ־יתלבה תושירדה 

היעב"כ הרוגסמל תמרותו היסקרונא לש היצזיטילופה ךלהממ קלחל ךכיפל תכפהנ 

תרגסמב וב הכוז "יטקרונאה ףוגה"ש דמעמה תא ןיבהל םג ןתינ הז רשקהב ."תיתרבח 

לש יגולואידיא ןוקיא קר וניא וז תרגסמב "ןוזרה לאידיא" .תיטסינימפה תרוקיבה 

.יתרבחה םלועב םייוצמה םיטקילפנוק םתוא לש ילמסה רתאה אלא ,"תיברעמ" הקיטתסא 

לש םייתרוסמ םילדומ לש הזב הז םבוליש תא ,ילמס ןפואב ,גציימה יטתסא לאידיא והז 

תויביטקרטא לש "םיינרדומ" םילדומ םע (השלוחו תוירירבש ןוגכ) תישנ תויביטקרטא 

.(תימצע הטילשו תויגשיה ,תוימונוטוא ןוגכ) תישנ 

אוהש םושמ תיטסינימפה תרוקיבה לש הביל■ תמוש תב ןב םא הכוז "יטקרונאה ףוגה" 

 21 1978 ,1973) Hilde Bruch) ךשמב תויסקרונא םישנב הלפיטו הליכא תוערפהב לופיטב התחמתה

רשקה לע םירפסו םירמאמ תורשע המסרפ איה .(םיעבשה תונש דע םיעבראה תונשמ) הנש םישולש 

לע ועיפשהש תוצולחה תחאל תבשחנ איהו ,תישנ תוהז לש התוחתפתה ןיבל הליכא תוערפה ןיבש 

.תוילופיט תוסיפת לשו הליכא תוערפהל םירבסה לש םבוציע 
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יפכ .יעילזפ חיש לש אשומ הניהש תוהז ,וננמז• תב תישנ תוהז לש ילמס ןממב ןנוכמ 

:ןודרוג דר'ציר טסיפרתוכיספה תאז חסינש 

תומיצעמו תופקשמ תויסקרונא תולפוטמל תוינייפוא תויעבו תויווח... 

ןהינפב תובצינ יסופיט ןפואב רשא תויעב ,תישנ תוהז לש תוחיכש תויעב 

רסוח לש המוצע השוחת בקע תאזו ;תורגבתהה תפוקתב ןתופירח אולמב 

לש תינוציקה ותרוצ [יהוז] .תוינוציח תויפיצב תידעלב תודקמתהו םינוא 

,1990 ,ןמרוג) .תויברעמ תורבחב תורענ לש חיכשה תוגהנתהה סופד 
(ילש השגדהה ;60 

ףוגה לש "היצזיגולותפיהד" השוריפ היסקרונא לש היצזיטילופה יכ הלא םירבדמ רכינ 

המוד ןויער הגיצמ ודרוב ןזוס .המרונה לש תינוציק הסרג ןיעמכ ותגצה ךות יטקרונאה 

יכ תנעוטו ,היבופרוגאו הירטסיה ,היסקרונא ןיבש תיתוברתה הברקב הנד איה רשאכ 

ןימה ידיקפת לש תינוציק הבחרה אלא ןניא וללה תוישנה תויגולותפוכיספה שולש 

םירקחמב ומכ .(Bordo, 1993, 165-184) תינרדומ תוישנב םיכורכה םייפיטואירטסה 

תרושקתה יעצמא לש ץחל" לש האצותכ תספתנ היסקרונא םהבש ,ןכל םדוק ורכזוהש 

Hesse-Biber, 1996; :לשמל) "יברעמ יפוי לאידיא" וא "תוטאידה תוברת" ,"ןוזרל 

 1996 ,McKinley, 1999; Rosen, 1990; Grogan 8c Wainwright), תמייק ןאכ םג

םיכרעל (ימרופנוק) ינמאות יוטיב תניחבב הניח היסקרונאש תעלבומ החנה התוא 

םישגהל תופאוש ,וז הסיפת יפ־לע ,תויטקרוגא םישנ ."תיברעמה" הרבחה לש םייומידלו 

םיצחלה לע רישי ןפואב תוביגמו ,"םיישנ םידיקפת" אלמל וא "יפוי לש םילאידיא" 

.ןהילע םילעפומה םייתרבחה 

.הנוש תיגשומ הדמע הגיצמ (Orbach, 1982, 1986) ךברוא דוס תיטסיפרתוכיספה 

הדירמ לש רתאכ היסקרונא תראתמ איה ,(Orbach, 1986) בער־תתיבש תרתוכה תחת 

,ךברוא תניחבמ .הלא םירדסה לש ינברוק יוטיב אלו ,םיילכראירטפ םירדסהב תינרתח 

.תיסקרונאה היווחה זכרמב היוצמה איה - "בער תלחמ" אלו - "בער־תתיבש" הרופטמה 

האב היסקרונא לש היצזיטילופה ,(Orbach, 1982,1986) העיצמ ךברואש הביטקפסרפב 

תראותמ תיסקרונאה השיאה רשאכ ,טעמכ תיאוריה הדירמ לש טקאכ התגצהב יוטיב ידיל 

תודגנתהה תא (הפוג ןויא תועצמאב וא) הפוג לע תאשונה תיתוברת הרוביג ןיעמכ 

:ךברוא לש האבה התרהצה לש רשקהה הז .םישנ םיפיפכמש םייתרבח םירדסהל 

 To see the anorectic's food refusal as a hunger strike is to begin the

 process of humanizing her actions. (Orbach, 1986, 102)

האצות הניא איהו "תינברוק" וא תינמאות תוגהנתה תגציימ הניא ,ךכ םא ,היסקרונא 

למסל תונברוק לש למסמ תכפהנ איה ,ךפיהל אלא ,יפוי לש םילאידיא םישגהל ןוצרה לש 

,תגציימ ךברואש הנושה תיטילופה הדמעה תורמל יכ הלא םירבדמ רכינ .ישונא קבאמ לש 

היצזיגולותפ־הד רציימה ךלהמ - יביסרוקסיד ךלהמ ותוא ודוסיב אטבמ הלש חותינה םג 

.היסקרונא ןיבל תוברת ןיב יתביס רשק לש החנה םיסב לע יטקרונאה ףוגה לש 

"תונברוק" לש רתאכ הרואית ןיב - היסקרונא לע חישב םייקה חתמה ,םוכיסל 

היעבכ התנבה ןיבל תישיא היגולותפב התנבה ןיבו ,"הרובג" לש רתאכ הרואית ןיבל 

לש היצזיטילופה ךילהתב "תוברתה" תחנה לש התויזכרמ תא םיגדמ - תיתרבח 
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121 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

רשפא־יא - "תוינרדומה" ,"תויברעמה" יפיצפס ןפואבו ־ "תוברתה" אלל .היסקרונא 

תנומסת" גשומה עודמ ןיבהל ןתינ וז הביסמ .םייטילופ םיחנומב היסקרונא לע רבדל 

תוערפה לע יטסינימפה חישב בטיה טלקנו ץמוא ,יטילופ ןויערכ סיוגמה ,"תוברת־תיולת 
.הליכא 

יתרוקיב רוקמל תיטסינימפה הביטקפסרפה הכפהנ םיעשתהו םינומשה תונש ךלהמב 

יפכ ,וז הביטקפסרפ לש הטבמ־תדוקנמ .הליכאה תוערפה לע םירקחמה לש רגתאמו 

תיזכרמ הריזכ ןמוסמ ילמסה/ינחוכה/יכרעה/יביטמרונה םלועה ,הלעמל ןוידה םיגדהש 

,דמיע האיבהש - "תיברעמה תוינרדומה" ,וז הסיפת יפ־לע .היסקרונא תנבהל תיתועמשמו 

תימצע הטילש תלוכי לש ןמסכ ןוזרה תא ,תויפיצפס ףוג תורוצ לש םייטתסאה םידוקה תא 

תאו ,ףוגה לש הקיטתסאב קוסיעה תרדאהו םירוענה סותא תא ,תיתרבח החלצה לשו 
תונגרואמ התרגסמבש וז םג איה ־ םישנ יפלכ תינמז־וב תונפומה תורתוסה תושירדה 

.היסקרונא לש תויוושכעה תויועמשמה 

,ןיווסקמ גרומ תאז המכיסש יפכ ,היסקרונא לע תיטסינימפה הביתכהש יפ־לע־ףא 

וז התייה יכ קפס ןיא ,(Macsween, 1996, 52) "הבר רשאמ רתוי העודי" ,דניה 

לע חישב ימיטיגל קלחל םייתוברתה םימרוגה תא הכפהש תיטסינימפה הביטקפסרפה 

םייתרבחה םימוקימה לש תיתרוקיב הסיפת הזכרמב הדימעהש ,וז הביטקפסרפ .היסקרונא 

ידקומ בוציע לע העיפשה ,יטיופרתה ךילהתה לש יתועמשמ קלח םהב התארו םישנ לש 

־היסקרונא לש תויוושכעה תונבהל תיתועמשמ המורת המרתו הליכא תוערפהב ןוידה 

םג תוחכונ שי ,הלעמל ןוידב םגדוהש יפכ ,יטסינימפה טבמה לש הלועפה חוכל .הזוורג 

וא ףיקע ןפואב םא ףא ,תדסוממה היפרתוכיספה לש יזכרמה םרזבו םיינונקה םיטסקטב 

םויה־רדסל הלעמ היסקרונא לש היצזיטילופה םצע יכ הנבהה ףוריצב ,וז הדבוע .זמורמ 

ותעפשה יבגל קפס הריתומ הניא ,םישנ לש ןהייח תוכיאל םירושקה םיאשונ ירוביצה 

הביטקפסרפה לש התובישח יבגל וא "תיתוברתה תויפיצפסה" ןויער לש תישממה 

.הליכא תוערפה רקחב תיטסינימפה 

ךלהמ ותוא - תוברת־תיולת תנומסתכ היסקרונא ןמסמה ךלהמה ,הז םע דחי םלוא 

םושמ ,תורותפ־יתלב תויגוס המכ ריתומ ־ היסקרונא לש היצזיטילופה תא רשפאמה 

תועובק תויתוברת תויועמשמ לש יעמשמ־דחו יחרכה רצותכ היסקרונא גיצמ אוהש 

תיברעמ(,ד> תוברתב יחרכה ןפואב תורוזשכ תוגצומ הלא תויועמשמ .שארמ תונותנו 
.תינרדומ(,ד> 

היסקרונא לש תיתוברתה העפוהה תא רגסממ ,ןלהלש ןוידה עיציש יפכ ,הז ךלהמ 

תא ־ ערפמל - עבקמ קר אל אוה ךכבו ,תוינגומוה תויועמשמ לש "יטילופ וטג"ב 

םג אוה אלא ,םיטרפ לש תולועפו תוריחב חנעפל ןתינ ןרואלש תוירשקהה תורגסמה 

ץוחמ םייוצמה םייפולח םילנויצר לש ,תוחפל ילאיצנטופה ,םמויק תורשפאמ םלעתמ 

.ןוידה לש אבה וקלח שרדיי הלא תויגוסל ."תינרדומה תויברעמה" לש טופישה םוחתל 

?תילארשי היסקרונא וא לארשיב היסקרונא 

"םיימוקמ" םרידגהל ןתינש היסקרונאל םירושקה םינייפאמ לש םמויק רבדב הלאשה 

היסקרונא לש היגולוימדיפאל תסחייתמ תחאה :הנשמ־תולאש יתשל הקולחל תנתינ 
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הנוכמה תיתוברתה העפותל "תוילארשי" תויועמשמ תיינקהל תסחייתמ תרחאהו ,לארשיב 

הניחבמ ,םאה :אבה ןפואב חוסינל תנתינ הנושארה הלאשה ."הזוורנ־היסקרונא" 

,ןיפולחל וא ,לארשיב היסקרונא לש םיידוחיי םינייפאמ לע עיבצהל ןתינ ,תיגולוימדיפא 

?"יברעמה םלועה" ןמ םירכומה הלא תא םיפפוח לארשיב םייגולוימדיפאה םינייפאמה םאה 

,הז בלשב ,םילוכי םניא וז הלאש לע בישהל ןויסינב וכרענש םייקלחו םיינושאר םירקחמ 

תושעל ןתינש לכ ,םיקפסמ םינותנ רדעהב .תיגולוימדיפאה הלאשל האלמ הבושת קפסל 

לש םינמתסמה םינוויכה םהמ רעשל תגמ־לע םימייקה םינותנב רזעיהל אוה הז בלשב 

היגולוימדיפאה תלאשל סחייתמה רתויב יקלחו ינושאר רקחמ .תויגולוימדיפאה תומגמה 

רקחמב .(Miterany et al., 1995) םירחאו ינרטימ לש םרקחמ אוה לארשיב היסקרונא לש 

תודסומהו םילוחה־יתב ,םייתליהקה תודסומה ןמ 8096 לש םיחוויד לע ססובמה ,הז 

יכ אצמנ ,1993־ו 1989 םינשה ןיב לארשיב רעונ־ינב וזפשאתה םהבש שפנה תואירבל 

דע הרשע־םיתש תונב תוידוהי רעוג־תונב ברקב היסקרונא לש יתנשה עצוממה רועישה 

דואמ םיכומנ הלא םירועיש .ףלא האמ ךותמ עשתו םירשע לע דמוע הרשע־הנומש 

םיפיקמה םייגולוימדיפאה םירקחמה דחאב .תירבה־תוצראב ודדמנש הלאל האוושהב 

תונב תורענ ףלא האמ ךותמ רשעו האמ יכ חווד (Lucas et al., 1991) רתויב םיטטוצמהו 

םירחאו ינרטימ לש םרקחמ .היסקרונאב תוקול תירבה־תוצראב הרשע־עשת דע רשע 

 (1995 ,.Miterany et al) לארשיב היסקרונא לש רתויב םיהובגה םירועישה יכ חוויד

.ףלא האמ ךותמ ששו םיעברא לע םידמוע םהו ,הרשע־עברא תונב תורענ ברקב ואצמנ 

ירועיש לש רסח־תכרעהל רורב ןפואב םיטונ" ,ifrah תנעוטש יפכ ,הלא םינותנ םלוא 

תודסומה ןמ קלח לש םבוריס םושמ תיקלח ,(ifrah, 1999,146)"לעופב הליכאה תוערפה 

הרתי .םייטרפ םילפטמ ידיב םייוצמה םינותנל תושיגנ רסוח לשב ןכו רקחמב ףתתשהל 

לופיטהו ןוחבאה םג ןכלו) דבלב יקלח הליכא תוערפה לע חווידה ,ifrah תנעוט ,וזמ 

לופיטל היינפמ םיענמנה "םהיתוחפשמ ינבו םילוחה לש השובה תושגר" ללגב (םייקלח 

 (146-147 ,1999 ,ifrah). תוערפה לש ןתוחיכשב םיעגונה םיפסונ םייקלח םינותנ

1.396 וחוויד הז רקחמב ."תולחמ תרקבל ימואלה זכרמה" ידי־לע וקפוס לארשיב הליכאה 

היסקרונא ןלצא הנחבוא יכ שמחו םיעברא דע תחאו םירשע יאליג ברקמ םישנה ןמ 

 (1998 ,Merom, 1999 :לצא תטטוצמ ,ifrah). םיאצממל רתוי םיבורק הלא םינותנ

.הלעמל ורכזוהש תולבגמה חכונל רתוי האלמ הנומת םיקפסמ םהש ןכתייו ,"םייברעמה" 

ללכ העיגמ הניאש וז לע ןכש לכ אל ,תנחבואמה הייסולכואה ללכ לע םינותנ רדעהב 

לש ימואל רקסל תונפל ןתינ 22,הכ דע וכרענש םירקחמה לש םתויקלח ןתניהבו ,לופיטל 

אצמנ הז רקסב .(1997 ,ינקו בהר ,לארה) לארשיב רעונ ברקב ןוכיס תוגהנתהו תואירב 

רתוי הובג (םינב םג ךא תונב רקיעב) הטאידב םיקסועה לארשיב רעונה־ינב רועיש יכ 

יכ אצמנ ,המגודל .ליבקמ רקס ךרענ ןהבש תונידמה שולשו םירשעמ תחא לכב רשאמ 

תיתועמשמ הרוצב הובג רועיש - הטאידב תוקסוע הרשע־שמח ליגב תורענה ןמ 34.596 

(13,596) הדנקו <15.596) תפרצ ,(1796) הינמרגכ תונידמב הטאידב תוקסועה ירועישמ 

לש ןהירועיש לע רישי ןפואב דמלל םילוכי םניא הלא םינותנ .(1997 ,ינקו בהר ,לארה) 

ירועיש לע ,תוחפל יקלח ןפואב ,רוא ךופשל םילוכי םה םלוא ,לארשיב הליכאה תוערפה 

הזוורנ־היסקרונאב לופיטל תורושקה תולאש םע תונורחאה םינשב ודדומתה םירופס םיינילק םירקחמ 22 

 •Elitzur, Wahrman <fc Freedman, 1999; Apter et al., 1999 :ואר .לארשיב
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הרעשהה תקזחתמ הז רקס לש ויאצממ חכונל ."ןוכיס תוגהנתה"ב תנייפאתמה הייסולכואה 

"תויברעמ" תונידמבש הלאמ םיכומנ םניא לארשיב הליכאה תוערפה לש ןהירועיש יכ 

לש היגולוימדיפאה תודוא־לע םיאצממה ,ןכל םדוק יתרמאש יפכ ,הז םע דחי .תורחא 

תנמ־לע ,רתוי תיתטיש ,תפסונ הריקח השורדו רתויב ןיידע םייקלח לארשיב היסקרונא 

.הז אשונב תונקסמל עיגהל 

הלאש תרתונ ,לארשיב היסקרונא לש תיגולוימדיפאה התוחכונ תלאשל רבעמ םלוא 

ףוגה לש ותיינבהב םירוזשה םיימוקמ םינכתו םינייפאמ לש םתוחכונ רבדב החותפ 

."תילארשי היסקרונא" תונכל תעכ עיצאש המ לא ןוידה תא ריבעת וז הלאש .יטקרונאה 

המב תדקמתמה ,תוברתה תרוקיב אקווד ילסקודרפ ןפואב יכ ריהבה הלעמלש ןוידה 

תויועמשמה לש הדחאה תשרוד ,הליכא תוערפה החימצמה תוברת לש הדוחייב ספתנש 

תשגדה .תוינגורטה תויתוברת תוצובקב וא תורבחב הזוורנ־היסקרונאל תוסחוימה 

ןחבמל הכ דע הדמעוה אלש ,היגולוימדיפא תודיחא לש התחנהו תינוחבאה תודיחאה 

תינכותהו תיתביסה תוינגומוהה תא םג שארמ חינהל הטונה חיש תרגסמ תורציימ ,יריפמא 

םירקוחה בורל תפתושמה דוסיה־תחנה ,תורחא םילימב ."יתוברתה עקרה" לש 

ןויד ותואב םיחכונל םג ומכ - תוברת ןיבל הליכא תוערפה ןיבש רשקב םיניינעתמה 

הניה "יברעמה םלוע"ב הזוורנ־היסקרונאש איה - רמאמה תליחתב רכזוהש תסנכב 

.דיחא יתוברת ןעטמ לע ההז (תיגולותפ) הבוגת תניחבב 

םינמסב םיספתנ הזוורנ־היסקרונא לש םיינוחבאה הינויפא ,הז הבשחמ ןויגהל םאתהב 

תועמשמ ילעבכו ,"תינרדומה תיברעמה תוברתה" לש "םילכה זגרא" יפלכ ההז הבוגת לש 

תשטשטמ ,הלעמל ןוידב יתעצהש יפכ ,וז הסיפת םלוא .תויסקרונאה םישנה רובעב ההז 

ןהו "יתוברת עקר" ותוא ךותב תויוצמה תוינגורטה תויועמשמ לש ןה םמויק תורשפא תא 

.ויפלכו הז "עקר" ןותמ םילעופה םייתרבחה םינקחשה לש תויונשרפו םילנויצר לש 

"השיאה דמעמ םודיקל הדעווה" לש ןוידב םיפתתשמה וחינה עודמ ןיבהל ןתינ הז רשקהב 

ןיבל ("תויאקירמא" ידי־לע ןמוסמה) "יברעמ לדומ" ןיב ףוקיש יסחי לש םויק תסנכב 
עדיה לש תויטנוולרהו "טופישה םוחת" יכ םאתהב וחינה עודמו ,תילארשיה הריזה 

.תימוקמה הריזה תא םג "יעבט ןפואב" םיללוכ םייאקירמאה תויחמומהו 

־היסקרונא לש תוינגומוהה היתויועמשמ תחנה תא הלאש ןמיסב דימעהל שקבא תעכ 

תורשפא תא היתחת עיצהלו (תללוכו הדיחאכ וז העפות לש התגצה תא ,ירק) הזוורנ 

ףוגל תורושקו תימוקמה הריזב תושרשומש תוינגורטה תויתוברת תויועמשמ לש ןמויק 

תויוגהנתה" ןוחבל העיצמ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ ,וז הגשמה .לארשיב יטקרונאה 

וא םהשלכ םינותנ םייתוברת םילדומ לע תיביספו תיביסקלפר הבוגתכ אל "תויסקרונא 

לש תוכרעמ יפלכ םיטרפ לש תיביטקא הלועפכ אלא ,םהמ תענמנ־יתלב האצותכ 

.אסיג ךדיאמ ,תוילקולו ,אסיג דחמ ,תוילבולג תויועמשמ 

תויגוסה תא תיגולויצוס הניחבל דימעהל ןכ םא שקבי ןוידה לש אבה וקלח 

םיחיש ינש ןיב סחיה תא תנחוב הז ןויד החנמה הלאשה 23.הכ דע ולעוהש תויטרואיתה 

דחאב הליכא תוערפהב לופיטל הדיחיב ךרענש יפרגונתא רקחמ לע ססובמ ןלהלש ןוידה 23 

,הדיחיה לש תוימוימויה תויוליעפה ךלהמב וכרענש תויפצת ללכ רקחמה .ץראה זכרמב םילוחה־ יתבמ 

תונייאורמה לכ .הזוורנ־היסקרונאמ תולבוסכ ונחבואש תוריעצ םישנו תורענ םע קמוע־תונויארו 

תונייאורמה תיברמ .םייתשו םירשע דע הרשע־םיתש תונב תוידוהי תוילארשי ןניה הז רקחמב 
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,"ינימה ףוג"ב קסועה היסקרונא לע ילבולג חיש אוה דחאה :"תישנ תוהז"ב םיקסועה 

,הלא םיחיש ינש ןיב סחיה ."הרופה ףוג"ב קסועה היסקרונא לע ימוקמ חיש אוה רחאהו 

םיילבולג םינכת לש ־ תינוויכ־דח הטילק אלו - גוזימ ףקשמ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ 

.יטקרונאה ףוגל םירושקה םיילקולו 

הרופה ףוגהו ינימה ףוגה :ילקולג רשקהב תיביטמרונ תוישנ 

הנוצר רסוח הז היה יכ בערה תונמוא יפרגויבוטואה הרפסב תבתוכ דואלקמ הליש 

םג תרפסמ איה ךכל ךשמהב .תיטקרונא התייה רשאכ התוא עינהש השיאל ךפהילו לודגל 

התצר אלש םושמ שיאל תאז הרפיס אלש ךכ לעו הלש רוזחמה קספ רשאכ התחמש לע 

תקספהב התאר יכ תרפסמ איה .הלש הנוזתה רטשמ תא תונשל םיצחל הילע ולעפויש 
:הלש רתויב לודגה גשיהה תא רוזחמה 

תא יתיחד ...הדלי :תויהל יתיצרש המל יתכפהנ .השיא רתוי יתייה אל 

תא יתפדעהש םושמ אלא ,תוירבגה תא יתפדעהש םושמ אל תוישנה 

(MacLeod, 1981,77).תויתודליה 

תוינימה ןמ תדרטומ הדועב .הלש רוזחמה קספ רשאכ התחמש לע תרפסמ ויל ימייא םג 

:ישיאה הנמויב תבתוכ איה ,התודליב תינימ הדרטה לש עוריא הרבעש רחאל הלש 

 My period has stopped! I don't suppose the reprieve will last

 forever, but for the moment it delights me. And the more weight I

 lose, the flatter I become. It's wonderful, like crawling back into

 the body of a child. (Liu, 1979, Solitaire, quoted in Turner, 1992,

 188)

ףוג ללכל ובוציעבו ינימה ףוגב הטילשב םיקסוע םייפרגויבוטואה םיחווידה ינש 

."יטקרונאה ימצעה" לש ביטרנב יזכרמ ביכרמל ךפהנש ףוג ,יתודלי 

ןוחבאל יחרכה יאנת !דניה ,היסקרונאל יעיברה ינוחבאה ןוירטירקה ,רוזחמ תקספה 

המלחה"כ ראותמש המל םירורבה םינמיסה ןיב וניה רוזחמה לש ובוש .הליכא תערפה 

Bruch, ;1985 ,ןינר'צ :לשמל) הליכא תוערפהב םילפטמ לש םיינילק םירואית ןה ."תיזיפ 

 1984 ,1979 ,1979; Lawrence) תויסקרונא םישנ לש םייפרגויבוטוא םיחוויד ןהו

ינאה" בוציעב יתועמשמ ןמס אוה ־ ורדעה וא - "ינימה ףוגה"ש ךכ לע םיעיבצמ 

לש דחפב (Crisp, 1980) פסירק רותרא יטירבה רטאיכיספה ןד הז רשקהב ."יטקרונאה 

הרענה ."תינימה תורגבה לש םירגתאה" רידגמ אוהש המ ינפמ תויסקרונא םישנ 

ןמ ענמיהל תנמ־לע תיגולויבוכיספ תודלי ךותל הגוסנ" ,פסירק ןעוט ,תיסקרונאה 

יפ־לע ,תיסקרונא תוגהנתה .(48 'ע ,םשג "תינימה תורגבה לש 'םיימויקה םירגתאה' 

.תינימ תורגבתהמ ,פסירק לש ונושלב הגיסנ וא ,תוענמיה לש הרוצ .דניה ,הז לדומ 

םייתשו תויתד ןמצע תא תורידגמ תורענ יתש .תוינוליח ןמצע תא תורידגמ הז רוביחב תורכזומה 

לש ןתויטרפ לע רומשל תנמ־לע .1998-1997 םינשב ךרענ רקחמה .תויתרוסמ ןמצע תא תורידגמ 

.הז רוביחב םירכזנה תומשה לכ ונוש ,תונייאורמה 
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רועזמ ידי־לע ןה ,"תוישנ ינמיס" רסח ,"יתודלי" ףוג בוציע תועצמאב תגשומ וז תוענמיה 

.רוזחמה תקספה ידי־לע ןהו ףוגה לש החמשהו 

הלועש יפכ ,היסקרונאל יגולוכיספה רבסהב קר אל יזכרמ דיקפת אלממ "ינימה ףוגה" 

יתוברתה לדומב ,הלעמל םגדוהש יפכ ,םג אלא ,םירחאו <םש> פסירק לש חותינה ןמ 

ןוזרה לש ותכיפהב האור ,םדוק ןיוצש יפכ ,(DSM-1v (1994־n .היסקרונא תרבסהל 

ףוג" ותוא .היסקרונא לש עקרב אצמנה יתוברת ןייפאמ "תינימ תויביטקרטא לש דוק"ל 

הרדאהה דגנ קבאמ לש םיחנומב לשמל ,היסקרונא לש היצזיטילופה זכרמב יוצמה "ינימ 

אוה ,(Hesse-Biber, 1996; Wolf, 1991) "תינימ תויביטקרטא לש ןממס"כ ןוזרה לש 

םישנ לש תויגולוכיספה (motivations) תועינהה תנבהב יזכרמ טקייבואל םג ךפהנש 

,ימצעה לש היצזיטתסאלו תוינימל הזוורנ־היסקרונא רשוקה ,הז חיש יכ הארנ .תויטקרונא 

.תיטקרונאה הקיטקרפה תנבהל תידעלב תרגסמכ "םייברעמה םידוקה" תא חינמ 

תא וא "ינימה ףוגה" לש ותויזכרמ תא וילאמ ןבומכ חינהל ןתינ הדימ וזיאב םלוא 

"ינימה ףוגה" לש ותויזכרמ לע תוחנהה הדימ וזיאב ?ויתויועמשמ לש תוילסרווינואה 

לש ןהיתויוסחייתהל התע הנופ ינא וז הלאש ןוחבל ידכ ?ילארשיה הדשה תא תומאות 

.ישדוחה רוזחמה יפלכ תויטקרונא תורענ 

תב הרענ ,הנרואמ יתשקיב ,"לופיטל הנושארה םעפב תכלל ךל םרג המ יל ירפס" 

תלבוסכ תנחבואמ איהשכ םילוח־יתב המכב תודחא םימעפ רבכ הזפשואש הרשע־שש 

:היסקרונאמ 

.קספ ילש רוזחמה זא הנומשו םיעברא לקשמל יתעגהש ךיא ,הלחתהב... 
הכירצ ינאשו הזר ארונ ינאש הרמא איה ...ו םישנ תאפורל יתכלה זא 

םעפש יל העבק איה זא .םהלצא ...תעדוי תא ...לש םילופיט ליחתהל 

םישדוח השולש ךשמ הככו .תילאיצוס תרזוע םע השיגפ יל היהת עובשב 

המישר] טירפת יל םינתונו יתוא םילקוש ויהו ,םשל האב יתייה ךרעב 

ךל עירפה הז"] .[לקשמב תולעהל תנמ־לע ךורצל שיש ןוזמ לש תטרופמ 

הז ...הז ,הז תא ךל דיגא ינא ךיא ...םצעב הז רוזחמ ["?קספ רוזחמהש 

ינא ...["?ךתוא קיסעמש רבד הז השיא תויהלו"] ?אל ,השיא תאש האדמ 

אל הז םא םג ,בלש והזיאבש תעדוי ינא ...והז ...ו ...םידלי תבהוא ארונ 

.םייחה תא תויחל הצרא ינא ,םינש שמח-עברא דועב הז םא םג ,וישכע 

...הז םידלי םהל ןיאש םישנאש תבשוח ינא ...םידלי יל ויהיש הצרא ינא 

הז"] ...החפשמ םיקהל ,ללכב הרטמה וז ...םידלי רשוא איבמ הז ...תמאב 

.יאמצע תויהל הז בושח יכה רבדה ,יתעד יפל ["?ךל בושח יכהש רבדה 

הצור ,המגודל ,ינא ...ההא ...הכירצ תא .דיב עוצקמ ךל היהיש ךירצ 

.םידליל ןמז םג יל היהיש הזל ףסונבו ,דובעא ינאש ,דיב עוצקמ יל היהיש 

הרשע־ששה תב הנרוא ,םדוק ורכזוהש םייפרגויבוטואה םיחווידה ינשמ לידבהל 

תויגוס םע אלו ,הלש תילאיצנטופה תוירופה ןדבוא םע רוזחמה תקספה תא תרשוק 

לע םויאה .("ינימ־א"ה ,יתודליה ףוגה - ולש הפולחל וא) "ינימה ףוג"ל תורושקה 

תוריעצ תורענ תניחבמ םג ומכ הנרוא תניחבמ ,םידלי דילוהלו החפשמ םיקהל תורשפאה 

.ןהמ קלח לש ריעצה ןליג ףא־לע יתועמשמו ישממ וניה ,יתחחוש ןמיעש תובר 

תויטקרונא תורענ תניחבמ םג ,םייאקירמא־ולגנאה םיחווידל המודב ,הז םע דחי 
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ןדבוא תא התווח ,לשמל ,הנרוא ."תישנה תוהז"ב קוסיעב הכורכ היסקרונאה ,לארשיב 

.התניחבמ "השיא תויהל" לש תועמשמה לע םייא אוהש םושמ אקווד ,יתייעבכ רוזחמה 

הבושתב ,ןכל .יהמיאה דיקפתה יולימב הכורכ ,וז החישמ רורב ןפואב הלעש יפכ ,תוישנ 

תבהוא ארונ" איהש הנוע הנרוא ,"השיא תויהל" לע תובשחמב הקוסע איה םא הלאשל 

.םא תויהל ,התניחבמ ,ושוריפ "תרשואמ תויהל"ו "םייחה תא תויחל" ."םידלי 

תניחבמ דירטמו קיסעמ אשונכ תובר םימעפ התלע "הרופה ףוגה"ו תוהמיאה תייגוס 

םיתיעל תיווחנ רוזחמה תקספה יכ ררבתה םינוש םירשקהב .הז רקחמב ונייאורש תורענה 

לש םייטורא וא םייטתסא ,םיינימ םיטביהל אלו ,תידיתע תוהמיאל הרושקכ תובורק 

ןוידה .(תויאקירמא־ולגגאה תויפרגויבוטואהו תוינילקה תויודעה ןמ הלועש יפכ) ףוגה 

דחאב 24.לופיטה־תוצובק תרגסמב ןהו תוינטנופס תוחישב ןה הלע "תידיתע תוירופ"ב 

ושקיב ,הרשע־שש דע הרשע־עברא תונב תורענ ופתתשה הבש ,וזכ הצובק לש םישגפמה 

:ןהלש ףוגה לקשמ יפלכ תושיגרמ ןה דציכ רפסל תופתתשמה ןמ הצובקה תוחנמ 

.התיבה תכלל יתיצר ,[הנוזתה תינכות] טירפתה תא יתיארו הפ יתייהש הלחתהב :ילט 

תודיעמ םג - תודיעמ שיש תורמל ,םילוחה־תיבל ץוחמ ראשיהל יל בושח וישכע 

.חור־בצמב הדירי יל ןיא לקשמב תדרוי ינאשכ .לקשמב םגו חור־בצמב 

תולעל יל הרמא איהו ,האפורל יתוא וחקל ,וליק השימח יתדריש ירחא ,ינא :הרוא 

.יתיצר אל לבא ,לקשמב 

?וישכע תלקוש תא המכ :לחר 

.עבראו םיעברא :הרוא 

.עבשו םישולשמ רתוי ךל תנתונ יתייה אל ,עבשו םישולש תיארנ תא :לחר 
.הדות :הרוא 

?האמחמ וז :החנמ 

.ןכ :הרוא 

המכ תבשוח ינאשכ יתוא ליעגמ הז םויה .ידמ הזר תיארנ תאש יתנווכתה ינא :לחר 

.רקונס לקמ יל וארק .יתלקש 

,ךכ־רחאו .יילע םיקחוצ ויהו הנמש הדלי יתייה תודליב ינא .חוליג ןיכס וארק יל :הרפש 

.חוליג ןיכס ומכ תיארנ ינאש יילע וקחצ ,יתיזרשכ 

.קיטסמו טלס קר יתלכא .ןכסמ םחל הזיאמו [הניבג] 90/0־מ יתדחפ :לחר 

.הלילב רדחב תצפוק יתייה .םויב ןטב"תופיפכ םינומש האמ הזיא השוע יתייה ינא :ירש 

.םולכ לוכאל אל םלש םוי הלוכי ינאש הזמ יתבהלתה ינא :הרוא 

 [...]

?רוזחמ תולבקמ ןתא ,ודיגת :הרפש 

דחא] רוקה םע ולאה םירבדה לכ .והזו ,םירודכ םע תחא םעפ יתלביק ינא :לכימ 

דימת ,[רוק תשוחתב הוולמה ףוגה םוח תדירי אוה הנוזת־תת יבצמב םינימסתה 

יביסנטניא יאופר לופיטל תוקקזנ ןניא רבכש תולפוטמל תודעוימ תוילופיטה שגפמה־תוצובק 24 

היפרתוכיספ לש םישגפמל בור־יפ־לע תיוולנ הצובקב תופתתשהה .המלחה לש ךילהתב תויוצמו 

ידי־לע םיחנומ םישגפמה .תורענ הרשע־םיתש דע הנומשכ ללכ־ךרדב תונומ הלא תוצובק .תינדיחי 

ללוכ תחא הצובק לש תושיגפה רוזחמו ,העשכ ךשמל ,עובשב םעפ תשגפנ הצובקה .תולפטמ יתש 

.םישגפמ רשע־העבראכ בור־יפ־לע 
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127 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב"סשת 

ינא לבא .הזל רוזחל הצור אל שממ ינאו ,יתשייבתה ארונ זא יל ודיעהשכ 

.ינממ תוזר רתוי ןלוכש יל הארנו הפ תלכתסמ 

"?הומכ היהא ינא םג ?המ" ,ימצעל תרמוא ינאו ,םלועב הזר יכה אל ילש אמיא :לחר 

םישימח םומיסקמ היהא ינא ,הלודג היהאשכ ,ינא .ימצע לע תרמוש ינא לבא 

,המ" ,תוכבל יתלחתה ,יתדריש וליק הרשעה תא תולעל יל ורמאשכ .עבראו 

.רוזחמ לבקל הצור ינא ?המ לבא "?יתדריש המ לכ תא תולעל הכירצ ינא וישכע 

תרזעב ,יל ויהיש ילש םידליה ליבשב תוחפל זא יליבשב אל םא .יל בושח יכה הז 

.םשה 

,לוכאל הצור ינא םא יתוא לאש אל דחא ףא ,םוי־זופשאל יתסנכנ שממש ינפל :לכימ 
וכרטצי זא לכוא אל ינא םאש יל ורמאו היזופניאל הנכהה תא יל ומש טושפ 

.הזב שמתשהל 

רוזחמ ןתלביק אל דוע ןתא .יוניש תושיגרמ שממ ןתא רוזחמה תא תולבקמ ןתאשכ :לחר 

יל השע שממ הזש יתשגרה ינאו רוזחמ יתלביק רבכ ינא ,ןכל תרמוא ינא לבא 

.םידלי הצור םג ינא הזמ ץוחו .הזכ יתרגבתהש ,יוניש 

,התניחבמ יכ הארנ ."תיתרוסמ" המצע תא הרידגמ ,השיגפה תעב הרשע־שש תב ,לחר 

הכיראמ ,הז אשונב תוחיש םעפ ידמ תמזוי איה - תיזכרמ תועמשמ שי תוירופה ןדבואל 

תובישח ,םיגדמ הלעמל טוטיצהש יפכ ,ול הקינעמו ,החישב הלוע אשונה רשאכ הרובידב 

,"תוינוליח" ןמצע תא תורידגמה ,תורחאה תורענה םג םלוא .התוהזל עגונה לכב הבר 

.ןיינעמו יטנוולר הז אשונ תואצומ ןה יכ הארנו ,תידיתעה ןתוירופ אשונב תוחישל תונענ 

"הרופה ףוגה" לש ותויזכרמ תא תוריהבמה תודוקנ יתש תולוע הלעמל תטטוצמה החישב 

ובש שגפמ והז .וז הצובק לש היינשה השיגפה יהוז ,תישאר .החישב תופתתשמה תניחבמ 

תוחכונה תולפטמה יתש דצמ הנווכהו היחנה ידכ ךות ןמצע תא תוגיצמ תופתתשמה 

ןפואב תגצומה הנושארה הלאשהש איה יחכונה ןוידה ךרוצל תניינעמה הדוקנה .שגפמב 

לש הלאשה איה ,החנמה תשקבמ אצוי־לעופכ אלו ,תופתתשמה תחא ידי־לע ינטנופס 

הז אשונ לש ותויזכרמ תא השיגדמ ,ןועטל ינוצרב ,וז הדבוע .ישדוחה רוזחמה לע הרפש 

,תכרענ החישה הבש היצאוטיסה לש רשקהב ."תיטקרוגאה תוהזה" לש ביטרנה ןוגראב 

תא םא הלאשל הבושתה .תוחכונה לש "תוהזה־תדועת"ב תעגונ תלאוש הרפשש הלאשה 

םקמל ןהל תרשפאמו ןהלש "ימצעה תגצהב" בושח ביכרמ הווהמ ישדוח רוזחמ "תלבקמ" 

המודכו רבעה לע םירופיס ,ףוגה לקשמ תאוושה ובש ןפוא ותואב ,וזל סחיב וז ןמצע תא 

ןוידה לש רשקהב בל־תמושת תררועמש היינשה הדוקנה .ךכ תושעל ןהל םירשפאמ 

תולבקמ ןתא" הלאשה לע הבוגתב .הרפש לש התלאש לע לחר לש התבוגת איה יחכונה 

לש ףוגה ידממ לע ,יטגוולר־אל הרואכל הארנש ןפואב ,רבדל הליחתמ לחר ,"?רוזחמ 

"תלבק" תלאשל יטנוולר המא לש ףוגה ,לחר לש הטבמ־תדוקנמ ,השעמל םלוא .המא 

.התניחבמ תוירופה תועמשמ לע ריהצהל הל תרשפאמ וילא תוסחייתההש םושמ רוזחמה 

ןמוסמו תויכשמה רציימה הז ,"הרופה ףוגה" איה "יטתסאה ףוג"ל הפולחה ,לחר תניחבמ 

הז עטקב םיימעפ םירכזומ הרשע־ששה תב לחר לש "םיילאיצנטופה הידלי" .המא ידי־לע 

םירכזומ (הלעמל ואר) הרשע־ששה תב הנרוא לש "םיילאיצנטופה הידלי" םג .החישה לש 

המ ןיב סחיה תלאש םע תודדומתמ תורבודה ,םירקמה ינשב .החישה ךלהמב םימעפ המכ 

תב העונ לש הירבדב םג רכזומ הז סחי ."הרופה ףוגה" ןיבל "יטתסאה ףוג"כ רדגומש 
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:"הטילחהש תיטקרונא"כ המצע תא הרידגמ רשאו תלפוטמ הניא רבכש ,םייתשו םירשעה 

.יילע ובשחי םישנא המו תיארנ ינא ךיא בושח רתוי יל היה הזר יתייהשכ 

ךיא" היה דימת הז .תיבהמ תאצל ןנוכתהל תועש שולש יל חקול היה 

םג דימתו .ימצע לש םינוירטירקב יתדמע אל םעפ ףאו "יתוא םיאור 
ינאש הזמ תינהנ ,רתוי הברה ימצעל תרתוומ ינא םויה .םירחאל האוושהב 

תא שיגרהל הלוכי תא בערה לש הטילשה ילב םגש אוה עטקה .הבער אל 

המ" :הלאש] .בערה לש באכב הזה ךרוצה ילב ךמצע תא שיגרהל .ךמצע 

סנכא ינא םעפ םא .[ןטבה לע העיבצמ] ןטבב ,הביקב באכ ["?הזה באכה הז 

תא רתוס [ןויריהה] הז ילוא .הפי יד הזש אקווד יל הארנ הז זא ןויריהל 

.הפי יל הארנ הז ןויריהב השיא אקווד לבא ןוזרה 

סחיה רואיתל תרבוע העונ ,הלש ןטבב טבמה דוקימו בערבש באכה לע ןורכיזה ךותמ 

הניא ,היתומדוקל דוגינב ,העונש יפ־לע־ףא ."הרופה ףוגה" ןיבל "יטתסאה ףוגה" ןיב 

יגש תא ןיידע "תרדסמ" איה ,הז תא הז םיאיצומכ ףוגה לש הלא םידממ ינש הגיצמ 

,"הרופה ףוגה" ןיבל "יטתסאה ףוגה" ןיב סחיה לע רובידה .הזל סחיב הז וללה םידממה 

תוריעצ ןקלח ,תובר תונייאורמ לש ןהירבדב רזחש סופד אוה ,הלעמלש תומגודב ומכ 

.הרשע־עברא דע הרשע־שולש תונב 

לש ןהיתוסיפתבו ןהיתודמעב קר תמכתסמ הניא "הרופה ףוגה" לש ותויזכרמ םלוא 

תולפוטמה לש תוחפשמה ןיב ןילמוגה־תויוסחייתהב םג חכונ הז ףוג .תוזפשואמה תורענה 

לש תוירופה תלוכיב תירשפא העיגפ רבדב םויאה ,םירקמה ןמ קלחב .הקלחמה לגס ןיבל 

ישוקה חכונל .םתב תא זפשאל םירוהה עונכשל הקלחמה לגס ידיב ילככ שמשמ הלוחה 

ברקב רקיעב) התחפשמו הרענה לע םירעמ "שפנה תואירב"ל תוקלחמב זופשאש יתרבחה 

דצמ עונכשו םירבסה םיתיעל םישרדנ ,(ידבלב ןפואב אל יכ םא ,תויתד תוחפשמ 

יעונכש חוכ שי תוירופה תלוכיב תירשפא העיגפ רבדב ןועיטל ,םירקמה בורב .םילפטמה 

תילמרופ־־אל תיסקט תוליעפב םג ,תילמס הרוצב ,הלוע "הרופה ףוגה" לש ותויזכרמ .בר 

תולוח וזפשאתה הבש ,םילוח־תיבב תחא הקלחמב ,לשמל .לופיטה תוקלחמב הגוהנה 

תחאש רחאל ויפלש גהונ םייקתה ,םייביסנטניא םייאופר חוקיפו לופיטל תוקוקז ויהש 

תועצמאב ותוא םינייצמו עוריאה תא םיגגוח ,הנושארה םעפב רוזחמ "תלבקמ" תולפוטמה 

תא ןייצמ הז סקט ,תילמרופה המרב .הקלחמל םיאיבמש (המודכו הגוע) דחוימ דוביכ 

תא ןמסמ הזכ סקט לש ומויק ,ילמסה דבורב םלוא ,הלוחה לש "תיזיפה המלחהה" 

,האוושה םשל .יביטקלוק ןפואב תגגחנ וזו ,תינקתה תוירופה לש התובישחו התויזכרמ 

העיגמ הלוחה רשאכ ,לשמל) המלחה לש םירחא םידדמל סחיב תמייקתמ הניא וזכ הגיגח 

ןזואמ ינקת לקשמכ ה/אפורה ידי־לע שארמ עבקנש לקשמל ,רמולכ ,הלש "דעיה־לקשמ"ל 

הלוחה לש סוטטסב הנפמ (גגחנו) ןיוצמ התועצמאבש תיסקטה הלועפה .(הלוח התואל 

.תוירופל הרושקה יזיפה דוקפתה תלוכי לע אקווד העבצה ךות שחרתמ 

:הקלחמב תולפוטמה תורענה תחא לש התנעט תא ןיבהל ןתינ הלא םירבד חכונל 

יכה היה הז זא לקשמב תולעהל ילב [רוזחמ] לבקל הלוכי יתייה םא 

"הליקשה" לש הזה סקטה לכ תא תושעל םיכירצ ויה אל זאו ...ילאידיא 

לש הלקשמב םייוניש רחא בקעמה ןמ קלחכ תישענה תיתרגש הקידב] 

?אל ,בושחש המ הז [רוזחמ] לבקל יכ ,[הלוחה 
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הרימא יהוז ."ימוקמ ףוג"ל רושקה ימוקמ לנויצר תפקשמ ,ןועטל ינוצרב ,וז הרימא 

ישדוחה רוזחמה ןדבוא תא הריבסמה תינילקה תורפסה םע דחא הנקב הלוע הניאש 

יתודלי (תוהזו) ףוג בצעל תויסקרונא םישנ לש ןנוצרל הרושקה הריחב לש האצותכ 

Liu, 1979;)הלעמל ורכזוהש הלא ינש תמגוד םיחוויד לע תססובמה ,וז תורפסב .ינימ־או 

 1980 ,MacLeod), ךכל דוגינב ."ינימ־אה ףוג"ל רושקה "גשיה"כ חוודמ רוזחמה ןדבוא,

לש גשיהכ אל רוזחמה ןדבוא תא תוריבסמ תויסקרונא תורענ ,ילארשיה רשקהב יכ הארנ 

."הרופה ףוגה" לש הלשכמב אלא ,"ינימ־אה ףוגה" 

?אירבה/הלוחה ימצעה לש יביטרנה ןוגראב יתועמשמ דיקפת תלבקמ תוירופה עודמ 

ויהש תורענ שמח ןיב הנגרואש השיגפב אוצמל ןתינ וז הלאשל תיתלחתה הבושת 

היסקרונאמ תלבוסכ הנחבואש ץוביק תאצוי ־ הגנ ןיבל הקלחמב ןמז ותואב תולפוטמ 

ןופצב םילוח־תיבב הכורא הפוקת ךשמל הזפשוא רשאו הרשע־שש תב התייה רשאכ 

םידליל םירוה לש ןוגרא - ב"יבא ןוגראב הליעפו ,השיגפה תעב םירשע תב הגנ .ץראה 

הגנ הבדנתה םוי ותואב .ותמקהב הליעפ הפתוש םג התייה הגנש הליכא תוערפה םע 

םייחה" לעו התמלחה ךילהת לע תוזפשואמה תורענל רפסל תנמ־לע הקלחמב רקבל 
:םילוח,ד־תיב "ירחא 

■שש טעמכ ליגב היסקרונא תלוח יתייה ינא .םירשע תב ינאו הגנ יל םיארוק :הגנ 

ילש בצמה זאו ינוציק חסאכ לש הטאידב יתלחתה ,ןכלוכ ומכ חטב .הרשע 
ירחא רבכ .יתוא וליצהש םירבדה דחא הזו דואמ רהמ הז תא וליג ילצא .רדרדיה 

תשולש ךשמבשכ ,יצחו הנש ךשמ הלוח יתייה .לופיטל יתסנכנ םישדוח העברא 

,טאל־טאל ,ךכ־רחאו ,האישב התייה הלחמה לופיטה לש םינושארה םישדוחה 

תא הריבגמ] !יתארבהו יתמדקתה ,"הרוחא דחא ,המידק םיינש" לש םידעצב 

היהי לכואהש הנימאמ אל ינא ,יתארבה קוידב יתמ דיגהל תעדוי אל ינא ...[הלוק 

רסח יליבשב היהי לכואהש הנימאמ אל ינא .יתילחש ינפל היה אוהש ךיא יליבשב 

.רחא דצב םישעמו דחא דצב תובשחמ הז אירב תויהל לבא .תועמשמ 

?תגאוד ןיידע תא ?לקשמה ךל עירפמ ןיידע הז :החנמ 

,ןכ - יל עירפמ .םרג לכ השיגרמ ןיידע ינא לבא לקשיהל אל תלדתשמ דואמ ינא :הגנ 

אל הזש ןכל רמואו ןכל רקשא אל ינא .והשמ הז םע תושעל לש עטקב אל לבא 

,תרמוא תאז ...םינפב יל הרוקש המב קסעתהל תלדתשמ ינא לבא ,יל עירפמ 

.ץוחב הרוקש המ םע קסעתהל אלו ילש תושגרה תא רתאל 

הלחמה םע התודדומתה לע ,התחפשמ לע ,יפרגויבה הרבע לע רפסל הכישממ הגנ] 

[.התמלחה ךילהת לעו 

?יתוא לואשל תוצור ןתאש והשמ שי 

?אבצ תישע תא :הנליא 

.אבצל יתוא וסייג אל .ימואל תורישב וישכע ינא ,אל :הגנ 

?הז ללגב :לעי 

־יתלב םיקזנו ןדיסה לש החירבה .תויתואירב תויעב הברה יל וראשנ ירעצלו ,ןכ :הגנ 
.םיכיפה 

?הליכא תוערפה לע אבצל םיסייגמ אל ,המ :הנליא 

זא ,םילגמ אל םהו רבד םוש םהל תרמוא אל תא םא .אלש תונב הברה הריכמ ינא :הגנ 

.הנש יצח דועל וישכע יתמתח וליפאו ימואלה תורישהמ הצורמ דואמ ינא לבא .אל 
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רוזחמ ןכל ןיא םאש תועדוי חטב ןתא .ןכתא לואשל הצור ינאש והשמ שי וישכע 

?ןכתא דירטמ אל הז .םידלי איבהל ולכות אלש יוכיס שי זא 

יתייה אלש תבשוח ינא ,תינורקע .זופשאב יתייהשכ דוע יתלביק ינא .שי יל :סיריא 
.םידלי איבהל הלוכי יתייה אל םא ימצעל תחלוס 

תא יל םיריכזמש המכש ,הלחמב הקוסע ךכ־לכ ינא לבא ,דירטמ דואמ הז יתוא :דרו 

חלסא אל םלועל ינא ,סיריא ומכ ,םג ינא .והשמ הז םע תושעל יל השק ,םיקזנה 

םייחה תא יל תקפוד ינא ,םעפ ונרמאש ומכ ,ילואש יתוא דיחפמ שממ הזו ימצעל 
...ידי ומב 

ימ ןיבל תויטקרונאכ תינילק תורדגומו ןמצע תא תוספותש ימ ןיב ןושארה חיש־ודה 

רחאל .תוהמיאבו אבצל תוסייגתהב קסוע "הטילחהש תיסקרונא" המצע תא הרידגמש 

תורשפאה לע רבדל תשקבמ הנליא ,התטלחהו התלחמ רופיס ךרד המצע תא הגיצמ הגנש 

,עוריא ותואב תוחכונה תורענה ןמ קלח ברקב בר ןיינע תררועמ הלאשה .אבצל סייגתהל 

,הז אשונ לש ורוכזא רחאל דיימ 25.ןהינפל הגיצמ הגנש עדימל דואמ תובושק ןה יכ הארנו 

הז רבעמ .תוירופו ישדוח רוזחמ לע הלאשה תא תוחכונה תורענל הנפמו תרבוע הגנ 

הנפמו תוחכונה ידי־לע רוערע אלל לבקתמ תוהמיא לע רובידל ל"הצל סויגה לע רובידמ 

וז איה הגנש יפ־לע־ףא .החישה לש םיימואלה־מיילקולה םירשקהה לא בלה־תמושת תא 

תלבקתמ םיאשונה תפלחה ,תוהמיא לע רובידל אבצ לע רובידמ רבעמה תא תמזויש 

יונישכ הארנש המ םע הלועפ־תופתשמ ןהו ,תינויגהכ! תנבומכ תופתתשמה ראש ידי־לע 

אבצ לע רובידמ רבעמהש איה ,עיצהל ינוצרב ,ךכל הביסה .החישה לש "םויה־רדס"ב 

ותוא לש חותיפ אקווד אלא ,החישה אשונב ישממ יוניש ןמסמ וניא תוהמיא לע רובידל 

?וז החיש הבסנ ,ןכ םא ,המ לע .ומצע אשונ 

תורענה ןיבל הגנ ןיב שגפמה תרטמכ רדגוהש המל הנופ ינא ,וז הלאש ןוחבל ידכ 

,המצע הגנו הצובקה תוחנמ התוא ורידגהש יפכ ,שגפמה תרטמ .הקלחמב תוזפשואמה 

ןה ךכ> "םינפב התייה"ש ימ לש ןויסינ ךותמ "הזמ םיאצוי ךיא" הלאשה לע תונעל איה 

אוה החישה אשונ ,שגפמה ךלהמב ררבתמש יפכ ,ליבקמב .(שגפמה תחיתפב תאז תוריבסמ 

הניא איה יכ הריהצמ הגנש יפ־לע־ףא ."אירבה ימצעה" ןיבל "הלוחה ימצעה" ןיב םיסחיה 

הלאש ררבל תונויסנ םישענ החישה ידכ ךות יכ הארנ ,האירבה איה "קוידב יתמ" תעדוי 

איהש יפכ ,הגנ לש הייח־רופיס ."אירבהל" שוריפ המ םג אלא ,"קוידב יתמ" קר אל - וז 

םע היסחיב תויעבה לע תרפסמ איה .וז הרטמל םאתומ ,הצובקה תורבח ינפל ותוא תשרופ 

תפוקת ךלהמב היתושגרה לע ,הליכאב תוערפה החתיפ ןהבש תוביסנה לע ,התחפשמ ינב 

לע םג תרפסמ איה ףוסבל ."םינפב התייה"ש ימכ התוא םיננוכמ הלא לכ - הלחמה 
לש רופיסה ."הזמ תאצל" הל ורשפאש תונכותה לעו החפשמ ינבו םילפטמ םע םישגפמ 

יבגל היתושוחת) םיישגר םייוטיב שי התמלחהל .הטילחמ איה ."בוט ףוס"ב םייתסמ הגנ 

שפנה תואירבל הקלחמב תמקוממ "הליכא תוערפהב לופיטל הדיחיה" יכ רוכזל שי הז רשקהב 25 

הקלחמב הזפשואש ימ יבגל ,אבצל סויגה .("שפנ תלחמ"כ תינילק תרדגומ ,רומאכ ,הזוורנ־היסקרונא) 

תוינידמ תטלחה רדעהב .תסייגתמה םעטמ תדחוימ השקב ךירצמ אוהו ,ביוחמ וניא ,שפנ תואירבל 

ןפואב תולקשנ הלא תושקב ,הליכא תוערפהמ תולבוסכ ונחבואש ימ לש ןסויג יבגל ל"הצ לש תפרוג 

.ינדיחי 
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היח איה ,ימואל תורישב תתרשמ איה) םיידוקפת םייוטיב ןכו (האלה ןכו הפוג יבגל ,ןוזמ 

,הז רשקהב .(האלה ןכו ,החישה לש רחא קלחב תרפסמ איה םהילעש םייאמצע םייח 

םינימסתב הלאה תוקיטקרפה יתש תא הנבמ "תוהמיא" ןיבל "אבצל סויגה" ןיב תויכשמהה 

יתש לש ןנומיס ."הלוחה ימצעה" לש ומלעהו הלחמה ףוס ,רמולכ ,"רופיסה ףוס" לש 

קלח וניה ,(Taylor (1990 לש ויחנומב ,"אירבה ינא"ל תורושקכ וללה תוקיטקרפה 

,(Taylor, 1990) Sources of the Self ב ."תוהז" תננוכמ ותרגסמבש ינשרפ ךילהתמ 

:אבה ןפואב "תוהז יהמ" הלאשל הבושתה תא חסנמ רולייט 

 We are selves only in that certain issues matter for us. What I am

 as a self, my identity, is essentially defined by the way things have

 significance for me. (1990, 34)

ןילמוג־תוסחייתה הלעמל טטוצמה החישה עטקב תוארל ןתינ ,רולייטל ךשמהב 

תוהזה תשוחת .תופתתשמה לש ןתוהז תא םירידגמה םיאשונ םתוא םינמוסמ הכלהמבש 

תא השיגדמ הגנ רשאכ תקזחתמ ,םיפתושמ םיעוריאו תויווח לע תססובמה ,תיביטקלוקה 

:תוחכונה לש יפרגויבה ןוימדה 

םיקירטה לכב יתשמתשה ,תורייכמ חטב ןכלוכש ומכ ,ינא םילוחה־תיבב 

,הליקשה ינפל םימ ןומה ,םילודג םידגב :ילש לקשמה תא ריתסהל ידכ 

...הלאכ ינימ לכו ,תועדוי ןתא 

"ונחנא" הבש תיביטקלוק היווחל תופתושכ תורחאה תא הנבמ הגנ ,וז היינפב 
תורכיהה תא הילאמ תנבומכ החינמו ,(םילפטמה תא)"םתוא" ללוש תוכילומ (תולוחה) 

לש המכסה ינוהנהו םיכויח .הריכזמ איהש תוקיטקרפה םע תוחכונה לש תפתושמה 
."תוהדזה/תוהז"ו תופתוש לש השוחת םירצוי הז גוסמ תורימא לע הבוגתב תוחכונה 

תוחנמ רשאכ ,הגנ םע השיגפה לש המויק רחאל עובש ףסונ יוטיב תלבקמ וז השוחת 

.ןתניחבמ תחלצומ התייה השיגפה םא השיגפב ופתתשהש תורענה תא תולאוש הצובקה 
הבוטו הבושח התייה הגנ םע השיגפהש איה הילע תומיכסמ תופתתשמה לכש הבושתה 

דובכה לכ םע .ןיבהל לוכי םינפב היהש ימ קרש םירבד שי" :דרו תאז האטבמש יפכ ,דואמ 

",הלועמ שממ היה הז" ".ןיבהל לוכי אל הזב היה אלש ימש םירבד שי ,[תוחנמה] ןכל 

רשפאש םגו ונתוא ןיבמ ונומכ אוהש והשימ ףוס־ףוסש ונשגרה" ,תופתתשמה תחא הפיסומ 

ימ ןיא תוחפל וא ,תוחכונה לש ןתמכסהב תוכוז הלא תורימא יכ הארנ ".הזמ תאצל 

לע ,רתיה ןיב ,תססובמה ,תויביטקלוק תשוחת תקזחתמ ךכב .ןהל תודגנתה הלגמש 

Taylor,) רולייט לש ונושלב ,רמולכ ,תועמשמ ילעבכ םיפתושמ םיטקייבוא לש םנומיס 

תוהז" לש םינמסב ,"םיקירט"הו זופשאה ,הטאידה ."תוימצע" לש םיביברכ ,(1990 

,ןכמ־רחאל .תופתושמה תויווחה לש ןיוהיזמ תרזגנה תוימצע תשוחת םירצוי ,"הלוחה 

."אירבה ימצעה" לש םינמסל םיכפהנ "תוהמיאה"ו "רוזחמה" ,"אבצה" 

תוקיטקרפה יתש אקווד תורחבנ עודמ :לואשל תעכ ןתינ הלא םירבד סיסב לע 
חוסינב וא ?"תחלצומה המלחהה" רופיס תא ראתל תנמ־לע "תוהמיא"ו "אבצל תוסייגתה" 

,הבושתה ?"האירב תוימצע" לש םיביכרב תוננוכמ הלא תוקיטקרפ יתש אקווד עודמ ,רחא 

.ימוקמ רשקהב ןגועמה ינשרפ ךילהתב הנומט ,ןלהלש ןוידה עיציש יפכ 

תוהמיא ןיבל אבצל סויג ןיב "יסנסנומוק"ה רוביחה יכ איה הז רשקהב תיזכרמה יתנעט 
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הלא תוקיטקרפ יתש ךרד תרבוע ביטקלוקל תוכייתשה הבש הרבחב ינויגה ףקותב הכוז 

םירשקהב וקסעש תורקוח לש ןביל־תמושתב הכז הז רוביח .ףוגה תועצמאב תכוותמו 

Amir <fe ;1999 ,ץיבוקרב) רדגמ לש םיימואלה םירשקהבו תוימואל לש םיירדגמה 

 1997 ,Benjamin, 1997; Kahn, 2000; Sered, 2000; Yuval-Davis). םיווייד־לבוי

 (1997 ,Yuval-Davis) םיימואל םיחיש לש םיגראמו תויובלטצה רחא יתטיש ןפואב תבקוע

תוחרזאל ,("תיגולויב תונרצי") תוירופל תורושקה הלא רקיעב ,תוירדגמ תוקיטקרפו 

Amir <fe Benjamin,)ןימינבו רימא .תוברת לש תוקימנידב תונגועמ רשאו ,תויאבצלו 

- יאבצה תורישה אלו - תוהמיאה" ,תוילארשי םישנ יבגלש ךכ לע תועיבצמ (1997 

Amir <fe Benjamin,) "תיתרבח היצמיטיגלל יחרכהה יאנתה תא דימתמו זאמ התוויה 

"תישנ תוהז" היפלש ,ץיבוקרב לש התנעט תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע .(1997, 641 

קינעמש דיקפת ,יהמיאה דיקפתה תליטנ ךותמ ,תימואלה הקירוטרב ,תחמוצ תיביטמרונ 

חישה ,תורחא םילימב .(278 ,1999 ,ץיבוקרב) "ביטקלוקב תופתתשהל הסינכ סיטרכ" 
26.תוהמיאב תושוע םישנ ,אבצב םישוע םירבגש המ יכ ונתוא דמלמ ימואלה 

תוהז" תונמסמ - תוהמיאו אבצל סויג ־ תוקיטקרפה יתש ,ילארשיה רשקהב 

ףוגה ןמו התוא תננוכמה תימואלה הקירוטרה ןמ קותינל תנתינ הניאש "תיביטמרונ 

ןיבל אבצל תוסייגתה לע רובידה ןיב תופיצרה תא ןיבהל ןתינ הז רשקהב .הילא רושקה 

,תוכייתשה לש םינמסב הלא תוקיטקרפ יתש לש ןדוקפת לש םיחנומב תוהמיא לע רובידה 

."ףוגה" יוצמ וז תיטוימס תכרעמ לש הזכרמב .תויכשמהו דוקפת 

־שמחה תב הנד לש הסרתהב יוטיב ידיל םיאב "הרופה ףוגה" לש םיימואלה םיטביהה 

",הריעצ דוע ירה תא" .םידלי לע רבכ תבשוח הליגב הרענ עודמ יתלאשל הבושתב הרשע 

,הנטק דוע ינאש הז" ,הנוע איה ",יארת" "?הזב הקוסע ללכב תא המל" ,הל תרמוא ינא 

הכירצ ינאש ,וליאכ ,תילמרונ־אל ינאש אל הז ?רושק הז המ ?המ זא ,הז לכו ,וליאכ 

לכו םידליו החפשמב תויהל אל ,אבצל תכלל אל ?המ ,וליאכ [...] םלוכ ומכ אל תויהל 

סויגהו אבצל סויגה תחא המישנב םירכזומ ןאכ םג "?תעגושמ וליאכ תויהל קר ?הז 

תנבומ תויכשמהל רבסהה .הזל הז םייכשמהכ וילאמ ןבומ ןפואב םיגצומה ,תוהמיאל 

תא תנגראמה המגידרפה ,התניחבמש הדבועב ןומט ,תאז תאטבמ הנדש יפכ ,וז הילאמ 

המגידרפ .ךועגיש"ל הפולחכ "ילמרונה" דוקפתה תלאש איה םידליב הנוצר לע החישה 

םייוטיבב ,ילארשיה רשקהב ,הגופס ,תיתרבחה היישעה תריזב תופתתשה אוה היוטיבש ,וז 

.ימואל "דוקפת"ו תופתתשה לש 

ןוירטירקו "הלחמ" לש ןמס ותויה דבלמ ,תסו־לא ןימסתה ,ןכ םא ,ילקולה רשקהב 

הרופה ןפוגש םושמ ,תידוחיי תיתרבח תועמשמ לעב םג וניה ,היסקרונא ןוחבאל יטרדנטס 

Yuval- ;1999 ,ץיבוקרב) "ימואלה ףוגה" לש יתועמשמ ביכרמכ ןנוכמ תוידוהי םישנ לש 

 2000 ,Davis, 1997; Amir 8c Benjamin, 1997; Kahn).

"תישנ תוהז"ו "תוימואל" ,"הרופה ףוגה" ןיבש םיכובסה םירשקב תוקסעתהה יכ רורב 

םיימואלה םירשקהב םיקסועה םירקחמ ,ךפיהל .תויטקדונא תורענל ידוחיי וא ידעלב וניא 

.תילארשיה הרבחל ידוחיי וניא ,תימואל היישעו תופתתשה לש לולסמכ תוהמיא הנבמה ,הז חיש 26 

הילטיאב ןפוג לשו םישנ לש יתרבחה ןמוקימ תא ןיבהל ןתינ דציכ םיגדה (Horn, 1994) ןרוה 

ןוירפב תקסוע רשאו תימואל־תיעדמ היגולואידיאל הרושקה תיתלשממ תוינידמ עקר לע תיטסישפה 

.הדלוהבו 
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133 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

Weiss, ;2000 ,ןמזולג ;2000 ,ןזח) טרפב ירדגמה ףוגה לשו ללכב ילארשיה ףוגה לש 

 2000 ,2001; Kahn> היווהב רדגמ־ףוג־םואלו ףוג־מואל ךבסה לש ותויזכרמ לע םיעיבצמ

ןובשחב םיאיבמ רשאכ אקווד ,הז םע דחי .םיבורמ חיש תודשב וידוקפת לעו תילארשיה 

לש וידוקפתו ויתויועמשמ תא ןוחבל ןתינ ,ףוגה לע דמיד'ד לש ",ילקולה" טביהה תא 

.םייטקרונאה הקיטקרפהו חישה הדש ךותב הז ךבס 

־היסקרונאל תורושקה תוילקולו תוילבולג תויועמשמ ןיבש חתמל סחייתהב ,ןכל 

םישנ לש הקיטקרפכ ,היסקרונא לש תוילקולו תוילבולג תויועמשמש איה יתנעט ,הזוורנ 

םיגדהש יפכ ,וז הריזש .וזב וז תילארשיה הריזב תורזשנ ,תוישנו םישנ לע חיש רתאכו 

,"ישנה" ףוגה .וילע רובידהו ףוגה לש תוקיטקרפה תועצמאב תכוותמ ,יחכונה רוביחה 

חיש לשו םיחמומ חיש לש םאשומ קר וניא "הרופה"ו "דקפתמה" ,"יטתסאה" ,"ינימה" 

רובעב (self-making)"ימצע תיישע"ו תימצע הרדגה לש רתא הווהמ אוה אלא ,יטילופ 

תועצמאב וזב וז תורוזש "תישנ תוהז"ו "תימואל תוהז" הבש הרבחב .תויסקרונא תורענ 

Amir 8c Benjamin, 1997; Yuval- ;1999 ,ץיבוקרב)"יהמיאה" דיקפתהו "הרופה ףוגה" 

 1997 ,Davis», תוישנה" לע קר אל םייאמ אוה :הלופכ תועמשמ שי תוירופה ןדבואל",

.תוריעצ םישנ לש תוימיטיגלהו תוכייתשהה תרדגה םצע לע םג אלא 

הירוגטקה לש תוביציה רסוחל תוסחייתמה תולאש םג ףיסוהל ןתינ הז ןוידל 

,יחכונה ןוידה לש העיריה בחורל רבעמ תויוצמ הלא תולאשש יפ־לע־ףא ."תוימוקמ" 

יבגל "ןוירפ" לש הנושה תועמשמב ןוידל ןווכמ ןאכ יתעצהש גוסהמ הבשחמ־וק לש וכשמה 

הניא ,הארמ ץיבוקרבש יפכ ,תימואלה תוהמיאהש םושמ ,תונוש תויתרבח תוצובקמ תורענ 

־ אלא ,םישנה לכ לע יתטיש ןפואב הלח 

םישנל יפולח תוחרזא ביתנ םירידגמש הללכהו הרדה יכילהת [ת]רציימ 

םירבג ידי־לע סלכואמה הז ,יטננימודה ביתנהמ תודדומ ןה .תוידוהיה 

.םייתחפשמה ןהידיקפת ךרד תרבועה רתוי תידדצ ךרדל תונפומו ,םיידוהי 

היפוא לע הרימש ־ לארשיב תונויצה לש הביל־בלל הליבומ וז ךרד ךא 

(ילש השגדהה ;308 ,1999 ,ץיבוקרב)".הנידמה לש ידוהיה 

,תוידרח ,תויתד ,תויברע תורענ תניחבמש ןכתיי יכ רעשל ןתינ הלא םירבדל ךשמהב 

תבצועמ "תימואל תוהז" ןיבל "תישנ תוהז" ןיב םירשקה תלאש ,המודכו תוינוליח 
תויועמשמו תוכלשה שי תוהז־תוירופ היגוסל ,תורחא םילימב .תונוש תומגידרפ תועצמאב 

לע העבצהה ,וז הביסמ .םיימואלהו םיינתאה םיריצה לע ןהו תויתדה ריצ לע ןה תונוש 

הירוגטקה לש תינכות תוינגומוה לע חרכהב תדמלמ הניא "תוימוקמ" תויועמשמ 

,םהיתורוקמש) םינוש "יסנסנומוק" עדי ירובצמ ,תונוש תוליהקב תורבח ."תוימוקמ" 

םיטביהה ןמ קלח םניה םייתרבח ןיבוטל הנוש תושיגנו (תיתד וא תינוליח הקיתאב ,לשמל 

."ימוקמ" הירוגטקה לש םיעפושמה 

תויה ,וזמ הרתיו - תיטקרונא תויה ,תוידוהי תוילארשי תורענ יבגל ,הז ןויד םוכיסל 

ימצעה" ותונכל ןתינש המל תורושקה תויגוס םע קר אל תודדומתה שרוד ־ יטקרונא ףוג 

לש תווחנה תויועמשמל סחייתהב ."ימואלה ימצע"ל תורושקה תויגוס םע םג אלא ,"ישנה 

,תיתחפשמ תויביטמרונו תוירופ ,אבצב תוריש לש תוקיטקרפש רבדה שוריפ ,היסקרונא 

ינפב תוידוהי תוילארשי תורענ תוביצמ ,םייטקרונאה ףוגהו תוהזה ידי־לע תורגתואמש 

.םיילקול םיחיש םע םג אלא ,םיילבולג םיחיש םע קר אל תודדומתה 
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?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא ןידלוג לגיס 134 

?תילקולג היסקרונא :םוכיס 

ידכ הב ןיא ,ילארשיה רשקהב תסו־לאה לש תוידוחייה היתויועמשמ לע העבצהה 

תוביסמ רוזחמה תא קיספהל "תנמ־לע" תולעופ לארשיב תויסקרונא תורענ יכ עיצהל 

םע דחא הנקב הלוע הניאש יאדווב וזכ העצה .תורחא תורבחב תורענ לש הלאמ תונושש 

אלו) םיילובמיס ־ויצוסה םיטביהה ןמ קלח שיגדהל שקבמש ,יחכונה ןוידה לש ותרגסמ 

.לארשיב היסקרונא לש היתויועמשמ תונגרואמ םכותבש (םיילובמיס־וכיספה 

הז ןיא .היסקרונא לש תויתביסה תולאשב קסוע וניא יחכונה ןוידה ,תורחא םילימב 

הז ןויד ,תאז תחת .תויסקרונא תושענ תומיוסמ תוילארשי םישנ "עודמ" הלאשב ןויד 

הלאשה .היסקרונא לש יתוברתה הנוגיע :ירק ,תויתביסנה תלאש לש התניחב תא עיצה 

םיירלוקיטרפה םייתוברת־ויצוסה םירשקהה םהמ :ןכ םא איה הז ןויד סיסבב תחנומה 

תא תונבמ ןה םכותבו םרואלשו ,לארשיב תויסקרונא םישנ תולעופ םכותבו םרואלש 

?יטקרונאה ימצעה תאו תיסקרונאה היווחה 

תחתופ "תוימוקמ םישנ" לש ןהיתוגבותב תודקמתה ,םיגדהל הז רוביח הסינש יפכ 

םינכתה תלאשל רבעמ הניחבל תונתינ תויסקרונא תויווחו תויועמשמ ובש ןוידל חתפ 

םע דחי ."הזרהו עמשוממה ףוגה" לש םילאידיא לש וא "הנמשהה תייבופ" לש "םייברעמה" 

תויסקרונא תויווח וא ,לארשיב היסקרונא יכ ןועטל ידכ תאזב ןיא יכ שיגדהל שי ,הז 

.ןוזר לש היצזיטתסאהמ וא הנמשהה תייבופ לש "םייברעמ" םינכתמ תוקתונמ ,לארשיב 

.הז גוסמ תועינ,! םג רורבו רהצומ ןפואב תואטבמ יתחחוש ןמיעש תורענה בור ,אוה ךופהנ 

ךכ לע םיעיבצמה םיאצממ םע ,םדוק יתרכזהש יפכ ,דחא הנקב תולוע הלא תודמע 

תורחא תובר תונידמב םיחוודמה הלאמ םיהובג לארשיב רעונ־ינב ברקב הטאידה ירועישש 

חישה חינמ ןכאש יפכ) הלא תוריעצ םישנ ,וזמ הרתי .<1997 ,ינקו בהר ,לארה) םלועב 

היזיוולט תוינכות ןתואב תופוצ (םינומה־תרושקת לש תויגולונכט םע היצזילבולג רשוקה 

Beck,)ילבולגה ןדיעה לש "תויטילופומסוק" תויוברת ןתואל ,תונוש תורוצב ,תופתושו 

.הזר תויהל יתרבח ץחל .הז לכו תינמגודהמ ...הרבחהמ תועפשומ ונחנאש רורב" .(2000 

הלאשל הבושתב תורענה תחא התנע "...האבה הלאשל ירבעת ?הזב שדח המ זא ?ונ 

החוכב קסע רשאו לופיטה־תוצובקמ תחאב חתפתהש ןוידב הצובקה תחנמ הילא התנפהש 

תחנומ ,הלעמל ןיוצש יפכ ,לארשיב היסקרונאה לש התוחיכש םג ."תיתרבח העפשה" לש 

לש הווחנה ןמלוע תניחב םלוא .(Ifrah, 1999) "יברעמה" םלועב תחוודמה וזל ההזכ 

תועינהל יתרבחה סיסבה היפלש ,הלילכמ הבושת יכ תדמלמ לארשיב תויסקרונא םישנ 

.תידממ־דחו תיקלח תובורק םיתיעל תיארנ ,ןוזרל הפיאשה חרכהבו קר אוה תויסקרונאה 

איה םא םג ,"יברעמ"/"ילבולג" ןוימדו םייומיד ,תומרונ ,םיכרע לש םתעיפש 

לש טטוצמה ורקחמ .התוא אורקל דציכ ונתוא דמלל ידכ הב ןיא ,יולג ןפואב תמייקתמ 

 1989) Iyer) חושק רוביג ותוא - "ובמר" דציכ הארמ אוה .וז הדוקנ בטיה םיגדמ

.המרובב םיחדינ םייאלקח םירפכב ירלופופ יממע רוביגל ךפהנ - דווילוה לש יטסיאו'צמו 

הניאו ,תיריפמא הניחבל תדמעומ םיידווילוהה םיטסקטה לש תיתאיסא־םורדה האירקה 

הדימ התואב .והשלכ רחא ןויגיה לש וא "ידווילוה" ןויגיה לש תיחרכה תרזגנכ תחנומ 

הלכו ס'דלנודקמב לחה ,םינוש "םייברעמ" םירצומ לש םתולבקתה לע תולאש ןוחבל ןתינ 

דציכ איה תולועש תולאשה תחא ,הז רשקהב .(Tomiinson, 1991) יעוצקמ עדיב 

שדחמ תודבועמ "ינוציח" םרוקמש םייומיד לשו עדי לש ,תורוחס לש םהיתויועמשמ 
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.(Featherstone, 1995) תומייק םייח תורוצו תויתוברת תורוסמ ךות לא תוגזמתמו 

םיילבולגה היטביה ןיבש רשקב קסועה ןוידה תא םכסל יל רשפאמ וז הלאש לש החוסינ 

.היסקרונא לש םיילקולהו 

ןתוא תוארל ןתינש תויועמשמ תוקצונ ,הלעמל ןוידה םיגדהש יפכ ,ילארשיה רשקהב 

המרב .תיסקרונאה הקיטקרפה לש םירכומה "םייברעמה" םינכתה ךות לא "תוימוקמ"כ 

ףוגה - הרצותו תיסקרונאה הקיטקרפה ,"ברעמ"ב ומכ ,לארשיב םג יכ הארנ ,תחא 

,הז םע דחי ."תיביטמרונ תוישנ" לש התרפהל תינמז־ובו הנוניכל םירושק - יטקרונאה 

הזיאב :איה תיתועמשמה הלאשה יכ םידמלמ ימוקמה רתאב וכרענש תונויארהו תויפצתה 

?לארשיב יטקרונאה ףוגב םינד ונא רשאכ םיקסוע ונא ףוג 

,"שוחכה ףוגה" תא קר אל תללוכ ,םיגדהל הז רמאמ הסינש יפכ ,וז הלאשל הבושתה 

תוישנ" לש (תימואל)היגולואידיא םע חיש־וד םייקמה ףוג ,"הרופ־אלה ףוגה" תא םג אלא 

רושק אוה הבש הדימ התואב ,תורחא םילימב ,יטקרונאה םויקה ."תיביטמרונ 

.תויטסיביטקלוק תויגולואידיאל םג רושק אוה ךכ ,תויטסילאודיווידניא תויגולואידיאל 

םהיתורוקמ תא םיבאוש םיבורמה הירשקהש הקיטקרפכ תררבתמ היסקרונא ,הז ןבומב 

תררבתמ איה ,הז ןויד עיצהש יפכ וא ,דחאכ "םיימוקמ"ו "םיינוציח" ןכות־תומלועמ 

.ילקולג רצותכ 

היסקרונא" :הלאש־ןמיסב םייתסמ ,ותוא החתפש תרתוכה ומכ ,ןוידה לש ומוכיס 

םושמ רתיה ןיב ,תיעמשמ־דח הניא וז הלאשל הבושתה "?תילארשי היסקרונא וא לארשיב 

םישנ לש םיווחנ ןכות־תומלוע לש תיתאוושה הריקח שרוד וזכ הלאש לש הרוריבש 

,הז םע דחי .וזכ הריקח הכרענ םרט הז בלשב .םינוש םימוקימבו תומוקמב תויסקרונא 

ןפואב םא ףא ,טטרשל ןויסינהו םויה־רדסל הלאשה לש התאלעה םצע יכ עיצהל ינוצרב 

תועפותב יטרואיתה ןוידל המורת םושמ םהב שי תוירשפאה תובושתה יגוס תא ,יתלחתה 

.הזוורנ־היסקרונאב יגולופורתנא־ויצוסה ןוידלו תוילקולג 

תוסחייתמש הלאש ןמיסב תורעה יתשב םכסל ינוצרב ,תובושת גיצהל םוקמב ,םויסל 

תנומסת" גשומה ,תינויעה המרב .יתגצהש הז גוסמ הבשחמ־וק לש תירשפאה ותבחרהל 

.ילקולל ילבולגה ןיבש חתמב יריפמא ןוידל דחוימב ןיינעמ רגתא ביצמ "תוברת־תיולת 

תרבגתמה התעפוהבו ,היסקרונא לש תימואלניבה התוציפנב תוארל ןתינ ,דחא דצמ 

וא ,היצזילבולג יכילהת לש ןמס ,קוחרה חרזמהו הקירפא ,היסא ,הפוריא חרזמ תונידמב 

תונונגס ,םייומיד לש העיפש םיראתמה םיכילהת םתוא ,רמולכ :"היצזיברעמ" ,קויד רתיל 

,היסקרונא ."הצוחה" ברעמה ןמ תויוהדזהו תויוהז ,םלוע־תופקשה ,םילאידיא ,תונויער ,םייח 

ברעמהש "תורוחסה" וא "תולוחה תוערה" ןמ תחא דועכ תגצומ תויהל הלוכי ,הז רשקהב 

הלוע ,יחכונה ןוידה םיגדהש יפכ ,וז הסיפת .םירחא "תורוחס"ו "םיילוח" םע דחי "אציימ" 

.היסקרונא לע יטילופה־יטסינימפה חישה לש תוחנהה םע דחא הנקב 

תואצותה תחא ,היצזילבולגב תקסועה תורפסה ונתוא תדמלמש יפכ ,הז םע דחי םלוא 

םלועב םישנא רתויו רתויש איה תונויערו םייומיד םתוא לש תיתוברתניבה העיפשה לש 

לש וא)ילבולגה לש ןמס ןושאר טבמב הארנש המ ,ןכל .תחא תוברתמ רתויב םיברועמ 

ןוידה לש רשקהב ,רבדה שוריפ .ילקולגכ וא ילקולכ ינש טבמב תואריהל לוכי ("יברעמה" 

העפותכ בצעתהל ,תומיוסמ תוביסנב ,הלוכי היסקרונא תמגוד תנומסת םגש אוה ,יחכונה 

־תומלועב םיצוענ הישרושש תנומסתכ ,תובורמ תויועמשמ לש רצותכ ,תימנידו תיטקלקא 

.םירתוס ףא םיתיעלו םינווגמ ןכות 
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ןוידמ תורזגנה "תוימושיי" תולאשכ ותוארל ןתינש המל תסחייתמ היינשה הרעהה 

היסקרונא לש תיתוברתה תולתה תייגוסל תיגולויצוס תושיגר לש חותיפל .הז גוסמ 

םיחמומ לש שגפמ רואיתב חתפנ יחכונה ןוידה ."תוימושיי" תויועמתשה םג תויהל תויושע 

.הליכא תוערפה לש םוחתב "ענומ לופיט"ל תוינכות לש יאקירמא לדומ "אבוי" ובש 

תינכותה תא םגרתל םישקבמ םיימוקמה םיחמומה ,תיתרבח תושיגר ךותמו הכורב המזויב 

רפס־יתבב תורענו תודלי ושקבתי וז תרגסמב .לארשיב רפס־יתבב הליעפהלו תעצומה 

ותואב ,ןהיתושגר לעו ןהלש הליכאה ילגרה לע ,ןפוג לע ןמצעל חוודלו רהרהל לארשיב 

החותפ תרתונש הלאשה .םייאקירמא רפס־יתבב םיגוהנה ראתמ־יווק םתוא יפ־לעו ןפוא 

איה הדימ וזיאבו ,הלש דעיה־להקל תרוויע תויהל הלולע וזכ תינכות הדימ וזיאב איה 
.רתוי שיגר "יתוברת םוגרת"מ חיוורהל היושע 

תורוקמ 

תודעוב תילארשי תוישנ ןוניכ :'הגובנ'ו 'תביוחמ' ,'תיארחא'" .(1995) 'ד ,רימא 

.254-247 ,7 ,תרוקיבו הירואית ."ןוירה תקספהל 

םילשורי ירקחמ ."יתוברת באשמכ תישפנ הערפה :תודהיב קובידה" .<1983) 'י ,וליב 
.563-529 ,<דמ ,לארשי תבשחמב 

היגולויצוס ."לארשיב תוחרזאו םישנ ?'אצמי ימ ליח תשא'" .<1999> 'נ ,ץיבוקרב 
.317-277 ,<1מ ,תילארשי 

.חא :הפיח .תיתרבח הפיגמ לש הימוטנא :הימלובו היסקרונא .(1990) א"ר ,ןודרוג 

קודקדה רפס'ב ףוגה תפש לע :הפשכ תוירבגהו טסקטכ ףוגה" .(2000) 'מ ,ןמזולג 

םינויע :הרבחל תורפסה ןיב ,(םיכרוע) סה 'ס 'תו ץרווש 'י ,לארב 'י .'"ימוקמה 

.רתכ/דחואמה ץוביקה :םילשורי .<349-328 'ע) השדחה תירבעה תוברתב 

.ליידקורב ןוכמ :םילשורי .לארשיב רעונ .(1997)'ד ,ינקו 'ג ,בהר ,'י ,לארה 

.154-146 ,69 ,םינמז ."תוילארשיה לש הפוגל :םינמזה ןיב" .(2000)'ח ,ןזח 

.ןתיב הרומז :ביבא־לת .תוהזו הליכא ,םישנ :בערה ינאה .(1985)'ק ,ןינר'צ 

,תילארשי היגולויצוס ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשנהו קשמה ןיב" .(1999)'א ,םר 
.145-99 ,<1>ב 

 Amir, D. and Benjamin, O. (1997). "Defining Encounters: Who are the Women
 Entitled to Join the Israeli Collective?" Women's Studies International

 Forum, 20(5/6), 639-650.

 Appadurai, A. (1990). "Disjunction and Difference in the Global Cultural
 Economy". Theory, Culture and Society, 7(2-3), 295-310.

 Apter, A., Shah, A.M., Iancu, I. and Abramovitch, H. (1994). "Cultural Effects

 on Eating Attitudes in Israeli Sub-populations and Hospitalized
 Anorectics". Genetic, Social, and General Psychology Monographs,
 120( 1), 83-99.

 Banner, L. (1983). American Beauty. New York: A.A. Knopf.

 Bauman, Z. (1998). Globalization: The Human Consequences. Columbia
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 University Press.

 Beck, U. (2000). What is Globalization? London: Blackwell.

 Bell, R. (1985). Holy Anorexia. Chicago: Chicago University Press.

 Blue, A.V. and Gaines, A.D. (1992). "The Ethnopsychiatric Repertoire: A

 Review and Overview of Ethnopsychiatric Studies". In A.D. Gaines (ed.),

 Ethnopsychiatry: The Cultural Construction of Professional and Folk

 Psychiatries (pp. 397-484). Albany: State University of New York Press.

 Bordo, S. (1993). Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the

 Body. Berkeley: University of California Press.

 Bordo, S. (1988). "Anorexia Nervosa: Psychopathology as the Crystallization of

 Culture". In I. Diamond and L. Quinby (eds.), Feminism and Foucault:

 Reflections on Resistance. Northeastern University Press.

 British Medical Association, Board of Science and Education (2000). Eating

 Disorders: Body Image <£ the Media. BMA.

 Bruch, H. (1973). Eating Disorders: Obesity, Anorexia and the Person Within.
 New York: Basic Books.

 Bruch, H. (1978). The Golden Cage: The Enigma of Anorexia Nervosa. New

 York: Vintage Books.

 Bruch, H. (1988). Conversations with Anorexic. New York: Basic Books.

 Brumberg, J.J. (1989). Fasting Girls: The History of Anorexia Nervosa. New
 York: Plum Books.

 Brumberg, J.J. (1998). The Body Project: An Intimate History of American

 Girls. New York: Vintage Books.

 Burawoy, M. (2001). "Manufacturing the Global". Ethnography, 2(2), 147-159.

 Burawoy, M. et al. (2000). Global Ethnography: Forces Connections and
 Imagination in a Postmodern Word. Berkeley: University of California
 Press.

 Button, E.J. and Whitehouse, J. (1981). "Subclinical Anorexia Nervosa".

 Psychological Medicine, 11, 509-516.

 Crisp, A. (1980). Anorexia Nervosa: Let Me Be. Academic Press.

 Diagnostic Statistical Manuel III-R (1987). American Psychiatric Association.

 Diagnostic Statistical Manuel IV (1994). American Psychiatric Association.

 Elitzur, Y., Wahrman, O. and Freedman, L. (1999). "Cultural Systemic Therapy

 on the Kibbutz: Community and Family-Based Treatment of Anorexia

 Nervosa". Clinical Psychology Review, 79(8), 969-985.

 Ellmann, M. (1993). The Hunger Artists: Starving, Writing and Imprisonment.

 London: Virgo.

 Featherstone, M. (1990). "Global Culture: An Introduction". Theory, Culture <£

 Society, 7(2-3), 1-14.
 Featherstone, M. (1995). Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and
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 Identity. London: Sage.

 Fraad, H. (1994). "Anorexia as Crisis Embodied: A Marxist-Feminist Analysis".

 In H. Fraad, S. Resnick and R. Wolff, Bringing it All Back Home: Class,

 Gender and Power in the Modern Household (pp. 112-131). London:
 Pluto Press.

 Friedman, J. (1990). "Being in the World: Globalization and Localization".

 Theory, Culture and Society, 7(2-3), 311-328.

 Garfinkel, P. and Garner, D. (1982). Anorexia Nervosa: A Multidimensional

 Perspective. New York: Brunner/Mazel.

 Garner, D.M. et al. (1980). "Cultural Expectations of Thinness in Women".
 Psychological Reports, 47, 483-491.

 Giddens, A. (1991). Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late

 Modern Age. Stanford: Stanford University Press.

 Giddens, A. (1999). Runaway World: How Globalization is Shaping Our Lives.
 London: Profde Books.

 Gooldin, S. (forthcoming). "Fasting Women, Living Skeletons and Hunger

 Artists: Spectacles of Body and Miracles at the Turn of a Century". Body A

 Society.

 Grogan, S. and Wainwright, N. (1996). "Growing Up in the Culture of
 Slenderness: Girls' Experiences of Body Dissatisfaction". Women's Studies
 International Forum, 19, 665-673.

 Hahn, R. (1985). "Culture Bound Syndromes Unbound". Social Science and
 Medicine, 21 {2), 165-171.

 Hennertz, U. (1991). "Scenarios for Peripheral Cultures". In A. King (ed.),
 Culture, Globalization and the World System. London: Macmillan.

 Hesse-Biber, Sh. (1996). Am I Thin Enough Yet? The Cult of Thinness and the

 Commercialization of Identity. Oxford: Oxford University Press.

 Horn, D.G. (1994). Social Bodies: Science, Reproduction and Italian

 Modernity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 Hsu, L.K. (1996). "Epidemiology of Eating Disorders". Psychiatric Clinical of
 North America, 19, 681-700.

 Ifrah, A. (1999). Women's Health in Israel: A Data Book. Hadassah, The

 Women's Zionist Organization.

 Iyer, P. (1989). Video Nights in Katmandu: Reports from the Not So Far East.
 London: BlackSwan.

 Johnson-Sabin et al. (1988). "Abnormal Eating Attitudes in London
 Schoolgirls - A Prospective Epidemiological Study". Psychological
 Medicine, 18, 615-622.

 Kahn, S.M. (2000). Reproducing Jews: A Cultural Account of Assisted
 Conception in Israel. Duke University Press.
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 King, M.B. (1989). "Eating Disorders in a General Practice Population:
 Prevalence, Characteristics and Follow-Up at 12 to 18 Months".
 Psychological Medicine Monograph, Suppl. 14.

 Lawrence, M. (1979). "Anorexia Nervosa: The Control Paradox". Women's

 Studies International Quarterly, 2(1), 93-101.

 Lawrence, M. (1984). The Anorexic Experience. London: Women's Press.

 Lee, S. (1991). "Anorexia Nervosa Across Cultures". British Journal of

 Psychiatry, 158, 184-185.
 Lock, M. (1987). "DSM-III as a Culture Bound Construct". Culture, Medicine

 and Psychiatry, 11( 1), 35-42.

 Lucas, A.R. et al. (1991). "50-years Trends in the Incidence of Anorexia Nervosa

 in Rochester Minnesota". American Journal of Psychiatry, 148(7), 917
 922.

 MacLeod, Sh. (1981). The Art of Starvation. London: Virago.

 MacSween, M. (1996). Anorexic Bodies: A Feminist and Sociological

 Perspective on Anorexia Nervosa. London: Routledge.

 Mahowald, M. (1992). "To Be or Not to Be a Woman: Anorexia Nervosa,

 Normative Gender Roles, and Feminism". Journal of Medicine and

 Philosophy, 17(2), 233-251.
 Malson, H. (1995). "Anorexia Nervosa: Discourses of Gender Subjectivity and

 the Body". Feminism-and-Psychology, 1(5), 87-93.

 McKinley, N.M. (1999). "Ideal Weight/Ideal Women: Society Constructs the
 Female". In J. Sobal and D. Maurer (eds.), Weighty Issues: Fatness and

 Thinness as Social Problems (pp. 97—115).

 Miterany, E., Lubin, F., Chetrit, A. and Modan, B. (1995). "Eating Disorders

 among Jewish Female Adolescents in Israel: A 5-Year Study". Journal of

 Adolescent Health, 16, 454-457.

 Morley, D. (1991). "Where the Global Meets the Local: Notes from the Sitting

 Room". Screens, 32( 1).

 Nasser, M. (1988). "Eating Disorders: The Cultural Dimension". Social
 Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 23, 184-187.

 Nasser, M. (1997). Culture and Weight Consciousness. London: Routledge.

 Nasser, M. and Katzman, M. (1999). "Eating Disorders: Transcultural
 Perspectives Inform Prevention". In N. Piran, M. Levine and C. Steiner

 Adair (eds.), Preventing Eating Disorders: A Handbook of Interventions

 and Special Challenges (pp. 26-43). Brunner/Mazel.

 Orbach, S. (1978). Fat is a Feminist Issue. London: Arrow.

 Orbach, S. (1982). Fat is a Feminist Issue. New York: Paddingtone Press.

 Orbach, S. (1986). Hunger Strike: The Anorexic's Struggle as a Metaphor of

 Our Age. London: Faber and Faber.
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 Prince, R. (1983). "Is Anorexia Nervosa A Culture Bound Syndrome?"

 Transcultural Psychiatric Research Review, 20(4), 299-300.

 Prince, R. (1985). "The Concept of Culture-Bound Syndromes: Anorexia

 Nervosa and Brain-Fag". Social Science and Medicine, 21(2), 197-203.

 Ragone, H. and Twine, F.W. (eds.) (2000). Ideologies and Technologies of
 Mothering: Race, Class, Sexuality, Nationalism. New York: Routledge.

 Robertson, R. (1993). Globalization: Social Theory and Global Culture.

 London: Sage.

 Robertson, R. (1995). "Glocalisation: Time-Space and Homogeneity

 Heterogeneity". In M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson (eds.),

 Global Modernities. London: Sage.

 Rosen, J. (1990). "Body Image Disturbances in Eating Disorders". In T. Cash

 and T. Pruzinsky (eds.), Body Images: Development, Deviance and
 Change. New York: Guilford Press.

 Sassen, S. (2001). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton

 University Press.

 Sassen, S. and Kwame, A. (1999). Globalization and Its Discontents: Essays on

 the New Mobility of People and Money. New Press.

 Schwartz, D.M. et al. (1982). "Anorexia Nervosa and Bulimia: The Socio

 Cultural Context". International Journal of Eating Disorders, 1(3), 20-36.

 Schwartz, H. (1986). Never Satisfied: A Cultural History of Diets, Fantasies
 and Fat. New York: Macmillan.

 Selvini-Pallazoli, M. (1974). Self-Starvation: From Intrapsychic to the
 Transpersonal Approach to Anorexia Nervosa. London: Human Context
 Books.

 Sered, S. (2000). What Makes Women Sick: Maternity, Modesty and
 Militarism in Israeli Society. Brandeis University Press.

 Simons, R.C. and Hughes, Ch. (eds.) (1985). Culture Bound Syndromes.
 Dordrecht: Reidel.

 Social Science and Medicine (1985). Special Issue on Culture-Bound
 Syndromes.

 Swartz, L. (1985). "Anorexia Nervosa as a Culture-Bound Syndrome". Social
 Science and Medicine, 20(1), 625-630.

 Swidler, A. (1986). "Culture in Action: Symbols and Strategies". American
 Sociological Review, 51, 273-286.

 Taylor, Ch. (1990). Sources of the Self. Cambridge, Mass.: Harvard University
 Press.

 Theory, Culture and Society (1990). Special issue on Globalization.

 Tomlinson, J. (1991). Cultural Imperialism. London: Pinter.

 Tomlinson, J. (1999). Globalization and Culture. Chicago: Chicago University
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 Press.

 Turner, B. (1991). "The Discourse of Diet". In M. Featherstone, M. Hepworth

 and B. Turner (eds.), The Body: Social Process and Cultural Theory (pp.

 157-169). London: Sage.

 Turner, B. (1992). Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology. London:

 Routledge.

 Van't Hof, S. and Nicolson, M. (1996). "The Rise and Fall of a Fact: The

 Increase in Anorexia Nervosa". Sociology of Health and Illness, 18(5),
 581-608.

 Vandereycken, W. and Van Deth, R. (1996). From Fasting Saints to Anorexic

 Girls: The History of Self-Starvation. New York: New York University
 Press.

 Vehlen, Th. (1967). The Theory of the Leisure Class. New York: Macmillan.

 Weiss, M. (2001). "The Children of Yemen: Body Commodification and Nation

 Build". Body cfc Society, 7(3-4).

 Wig, N.N. (1983). "DSM-III: A Perspective from the Third World". In

 R. Spitzer, J. Williams and A. Skodol (eds.), International Perspectives

 on DSM-III. Washington: American Psychiatric Press.

 Wolf, N. (1991). The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against

 Women. Vintage Books.

 Yuval-Davis, N. (1997). Gender and Nation. London: Sage.
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:"םייק ינא עמשמ ,ךסמה לע יתוא םימש םא" 
םתדחכה םע םיאומוה לש תודדומתה יכרד 

תספתנה תילמסה 

*המק תימע 

אובמ 

םיגומהה־תרושקת לש הידיקפת :ירוביצה בחרמה ןמ הרדה 

ררחשמ לאיצנטופ שי םינומהה־תרושקת יעצמאל ,(Habermas (1989 לש ותטישל 

וא/ו יתרבח ןיינע ילעב םיאשונב ינובת ירוביצ ןויד םידדועמו םירשפאמ םהש םושמ 
תינרדומה הרבחב 'םיטרפהמ דחא לכל שיגנ תויהל רומא ירוביצה בחרמה .יטילופ 

ילעב ,השעמל .(Croteau, Hoynes 8c Carragee, 1996; Dahlgren, 1993) תיטרקומדה 

חישב ףתשל םיטונ םניא םה :גרדמב ףידעה םדמעמ תאו םתמצוע תא םירמשמ חוכה 

חוכה ידקומ רוזיבל םורתל "םילולע"ש ,תורחא תויתרבח תוצובקמ םיגיצנ ירוביצה 

ןיאש שיגדהל ץוחנ .(Fräser, 1992) םיוסמ רזגמ ידיב חוכה רומיש לע םייאלו הרבחב 

תולועפ :המצעל תעדומ וא תנווכמ הינונק חרכהב תשחרתמ וליאכ וז הנעט אורקל 

־ תוינתא תוצובק ןיב םייתלכשה םירעפ ,תירדגמ הדובע תקולח ןוגכ - תויתרגש 

םג הרדה לש בצמ תורצויה תויתרגש תוקיטקרפב שומיש ךות ןמצע תא קתעשל תולולע 

.ךכל תרהצומ הפיאש ןיא רשאכ 

איה ירוביצה בחרמה ןמ תושלח תויתרבח תוצובק תרדהל תוצופנה םיכרדה תחא 

םילמסמ ינוידבה םלועב םיגוצייהש םינעוט (Gerbner <fe Gross (1976 .תילמסה ןתדחכה 

,Gross (1989 .תילמס הדחכה העמשמ תורדעיה :ךפיהלו ,תיתרבחה תואיצמב םויקה תא 

לש גוצייה־יא .חוכ לש באשמ ומצעב הווהמ תילמסה תואיצמב גוצייהש ןעוט (1998 

תאו ינשמה ןמוקימ תא תרמשמ תילכלכ וא/ו תיתרבח ,תיטילופ המצוע תורסחה תוצובק 

רמושמו קזחתמ ,בצעתמ הרבחב חוכה גרדמ :הז רשקהב בושח חנומ הניה תוארנ .ןתותיחנ 

ןיאש ,םישלחה לש םנובשח־לע םיקזחה לש תוחכונה וא תוארנה תרבגהל תודוה 

Tuchman .יתרושקתה םלועב רמוחו־לק ,"יתימא"ה םלועב תוארנ םהל תרשפאתמ 

תווהמ םישנש יפ־לע־ףא :תרושקתב םישנ ייומיד יבגל וזה הגשמהה תא המשיי (1978) 

.החותפה הטיסרבינואה ,תרושקתו הנידמה עדמ ,היגולויצוסל הקלחמה 

.שימל הנפד ר"ד לש התייחנה תחת בתכנש ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח לע ססובמ רמאמה 

ןומאהו דודיעה לעו ימדקאה רושימב הדבכנה התמורת לע יתכרעהו יתרקוה תא עיבהל ינוצרב 

הגצוה רמאמה לש תינושאר הסרג .ייניע תא ריאהש ינומלאה ארוקל םג הדות־ימלש .םיגיוסמ־יתלבה 

.2000 ,רבמצדב 24 ,ביבא־לת ,"תרושקתל תילארשיה הדוגאה" לש ישימחה סנכב 

.רכז ןושלב שומיש הז רמאמב השענ ,האירקה תעב םילושכמ ריסהל ןויסינ ךותמו הפשה תולבגמ בקע 

.דחאכ םירבגלו םישנל םיסחייתמ םירוכזאה ראש לכ ,םירבג םיאומוהל תונווכמה תויוסחייתה דבלמ 
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.ךורע ןיאל ךומנ יתרושקתה חישב תופתתשמה םישנה רועיש ,הייסולכואה תיצחמ תוחפל 

־ היזיוולטה ינכות לש םייתטיש םיחותינ ךורעל הנושארל ולחה הבש ־ 1954 תנש ןמל 

תויתוברת תוריזבו םינווגמ הידמב םידיקפתה לש יראה־קלח תא םיאלממ םירכז התע דעו 

Greenberg 8l Brand ,(First 8c Shaw, 1998; van Zoonen, 1994 :לשמל) תונוש 

ואצמו ,תיאקירמאה תרושקתב םיטועימ ינב לש םיגוצייל עגונב תורפסה תא ורקס (1994) 

.םיביצי םניה םינשה ךרואל םינוש םיטועימ ינב לש םתוחכונ־יאל עגונב םיאצממהש 

יתרושקתה םלועה ןמ םישלחה לש םתקיחד תרזעב תשמוממ ,ןכ םא ,תילמס הדחכה 

םיחנומב וז הנעט חסנל ןתינ .תיתרושקתה המבה לע םהלש םיגוציי תגצהמ תוענמיהו 

תילמס הדחכה .ךכב יד ןיא ךא ."םישלח" טעמ דגנכ "םיקזח" הברה :םיירפסמ/םייתומכ 

.תקולחמב ןותנ םיתיעלו יומס חרואב םישמוממה ,םימכחותמ םינונגנמ תרזעב םג תישענ 

רבכ םה רשאכ - םישלחה ןהבש םיכרדב תשמוממה ,תינתוכיא תילמס הדחכה וז 

לש קהבומ רצות םניה םיפיטואירטסה .םיפיטואירטס תועצמאב רקיעב םיגצומ - םיגצומ 

.תיתרבחה הפמה לש םירדגומ תולובג טטרשל םירשפאמ םהו ,הרבחב חוכה יסחי 

תיטוימס תונכסחב תומיוסמ תויומד תדדוקמה תינרצק הביתכ ןיעמ איה היצזיפיטואירטס 

Dyer,) תמיוסמ תיתרבח הצובק ינב יבגל תוברתב םיחוורה םיילילש םינפצ תרזעב 

 1999). 1979) Perkins) איה תטלשה היגולואידיאה תחצנהל םיכרדה תחאש הפיסומ

הידמה :הנתשמה תואיצמל םתמאתה ךות םינומהה־תרושקת תרזעב םיפיטואירטס תצפה 

םירציימ אקווד ואלו ,תופתושמה תויתוברתה תויועמשמה תא םיקתעשמו םירמשמ ,םיציפמ 

.ןתוא 

םינומהה־תרושקתב תויבסלו םיאומוה לש םיגוציי 

הירוטסיהה ךלהמב ןעטוה םירבג ןיב תינימה הקיטקרפב ןומטה יומסה םויאה 

תא שינעהל םירכינ םיצמאמ םישענו ושענ רתיה ןיב .ילילש ילמס סמועב "תיברעמ"ה 

לא םתוא רידהל הדעונ וז הלמסה .םיילמסו םיישחומ םינפואב וז הקיטקרפ םימייקמה 

ןומטה "ץקוע"ה תא לרטנל ךכבו ,םישגרומ־יתלבהו םיארנ־יתלבה םייתרבחה םיילושה 

יבסל־ומוהה טועימה ינב לש םיגוצייה תניחבב תקסועה תורפסב .םמויק םצעב לוכיבכ 

:םיירקיע םייגולונורכ םיבלש השולש רואית לש המגמב ןיחבהל ןתינ םינומהה־תרושקתב 

םיילילש םייומיד לש הרידח ,ןכמ־רחאל ;תיתומכ תילמס הדחכה וא תומלעתה ,תישאר 

יוארכ גצומהו ףסכנה בלשה ,ףוסבל :םייממע םיפיטואירטסו תומודק תועד לע םיססובמה 

הניא טועימל םתוכייתשהש םינקחש לש ינויווש חרואב יתרושקתה חישב תובלתשה אוה 

Alwood, 1996;) תספדומ תונותיע :םינוש םיגוסמ םיטסקטב האצמנ וז המגמ 2.תיתוהמ 

 1973 ,Pearce), היזיוולט (,Gross 8l Woods, 1999; Montgomery, 1981; Nardi

 1995 ,1997; Weston), עונלוק (1987 ,Dyer, 1993; Russo), 0 םוסרפ& Fejes
 1993 ,Petrich) ןורטאיתו (1979 ,Clum, 1994; Hoffman). םירחאו הלא םירקוח

,תורבוג תוארנו תוחכונ לש תומגמ לומ לא הקתשההו רדעהה תופוקת תא םיריאמ 

.םיאומוהו תויבסל לש גוצייה ינפואב יזכרמ דיקפת אלממ יפיטואירטס בוציע רשאכ 

םישמשמה םינמיס אלא ,תומודק תועד לש םיךבצ קר םניא םייבסל־ומוהה םיפיטואירטסה 

.יהשלכ תיתוברת הריזב והשלכ טועימ לש רשקהב שומיממ קוחר ישילשה בלשהש רמול רתומל 2 
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145 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

הערפה) הצחמל־סיימשרו (תילילפ הריבע) םיימשר םיקוח םהילע םילחש םישנא ןומיסל 

ןמ םידדומה "םירחא" לש הצובק תניחבב קר םניא םינמוסמה ,רמולכ .(אטח ,תישפנ 

קלח לוטיל םייואר־יתלבכ תוינבמ תוכרעמ תרזעב םירדגומ םה אלא ,ירוביצה בחרמה 

אל יוטיבל רוסאה לש יוטיב ןיעמ אוה יבסל־ ומוהה פיטואירטסה .תיתרבחה הריזב ינויווש 

.םמצע "םייח"ב םג אלא ,יתרושקתה רשקהב קר 

הבו ,(Kama, 2000a, 2000c)יידי־לע התשענ תילארשיה הריזב הנושארה הריקסה 

יגוציי לש רשקהב ילארשיה ירוביצה בחרמה תא םידחיימ םינחבומ םינדיע ינשש יתנעט 

תונש יהלש דעש דועב .תיתרושקתה תוחכונה ןדיעו הקתשהה וא רדעהה ןדיע :םיאומוה 

קלח ולטנ םה ןכ םא אלא ,םיאומוה לש תוחכונ לוטנ ירוביצה בחרמה היה םינומשה 

לש תמצעתמו תכלוה תוחכונב ןיחבהל ןתינ םיעשתה תונש תליחת ןמל ,תילילפ תוליעפב 

הרבחה לש יזכרמה םרזה םע ללכ־ ךרדב םינמנ הלא .םיינוידב םיאומוהו םייבמופ םיאומוה 

קוח ןקות 1988 תנשב .יתרבח יונישל קבאמב ליעפ חרואב םיפתתשמו ,תילארשיה 

ךפהמה תובקעב .תילילפ הריבע תויהל לדח םירגוב םירבג ןיב ןימ־יסחי םויקו ,ןישנועה 

.תרושקתה תודסומ דצמ םג אשונה יפלכ תוחיתפ ןמתסהל הלחה ,קקוחמה תסיפתב 

לש הנושארה הבישיה המייקתה רשאכ ,1993 תנשב וצאוה הלא תוינססה תולחתה 
םימוליצ הבש הנושארה םעפה התייה וז .תינימ הייטנ לשב הילפא תעינמל הנשמה־תדעו 

תידסממ הרכהל השירד לש רשקהבו םיהזמ םיוות לש שוטשט אלל ועיפוה םיאומוה לש 

ךפהמה תא הז דעומב תוארל שי ,הז חכונל .אכודמ טועימכ םהיתויוכזב תיתרבחו 

.ירוביצה בחרמב םייאומוה םינקחש לש תופתתשהה םוחתב יתועמשמה 

םייתוברתו םייתקיקח ,םייתקיספ םיגשיה תויבסלהו םיאומוהה ולחנ ופלחש םינשב 

תויבסלהו םיאומוהה רפסמ .(Harei, 2000 ;1998 ,יאנוי ;2000 ,סורג) םיבר םייתוהמ 

םיגוצייו ,תיסחי בר וניה תוידועיתו תויתושדח תוגוסב ירוביצה חישב םויכ םיפתתשמה 

.תיסחי תובר תוינוידב תוינכות לש םיביטרנהמ קלח םיווהמ תויאומוה תויומד לש 

קלח תווהל ולחה םיאומוההו תויבסלה לש תויחרזאה םהיתויוכזב הרכהל םיקבאמה 

תויוכז ןויוושל םימחול :שדח ןזמ םינקחש לש הגצה ךות ,ירוביצה םויה־רדסמ דרפנ־יתלב 

םינקחשה בור ,םויכ .(Lee, 1977) םייבמופ םיאומוה לש שדח רוד םיווהמה תובוחו 

םניאו תיללכה הרבחב םידקפתמה םירבח םניה תירוביצה המבה לע תויבסלה/םייאומוהה 

תא ץפנל םירזוע םישדחה םייומידה .םיילילפה וא/ו םיירטוזאה הילוש םע קר םינמנ 

לש וביל לא םיאומוההו תויבסלה לש םעסמ .ןברוק וא הטוס לש יפיטואירטסה הטעמה 

לע עיבצהל ןתינ יחכונה ןדיעב וליפאו ,תורומהמו םילושכמ לוטנ וניא ירוביצה בחרמה 

לש התסיפת איה רתויב תודימעה תועפותה תחא .יבופומוה "לופיט" לש תועפות 

לש יתייעב רוגסמ לש תרוסמה תא הכישממה תפסונ העפות ."תיתרבח היעב"כ תויאומוהה 

תא קזחמה ךחוגמ יומיד בוציע ,רמולכ ,תימוקה אתחנתאה איה יאומוהה גוצייה 

םייאל ילבמ "הניקת"ה הרבחה לש םייטוזקאה הילושב ומוהה תא ריתומ םגו פיטואירטסה 

.הילע 

טועימה ןב ןכרצה לד ןהיתוכלשהו יתרושקתה חישה ןמ תויועמשמ תקפה 

וז ?ותוהז לש וזה הגצהה תא עמשממו תילמסה הדחכהה תא הווח טועימה ןב דציכ 

ילמסה םלועה יכ תנעוט (Mulvey (1975 .המיע דדומתהל הסנמ יחכונה רקחמהש הלאשה 
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הלא םג םיאצמנ םינכרצה להק ןיבש תנייצמ איה .תויוהז לש םייומיד בצעמו הנבמ 

־לע הינומגהה םע הלועפ־ףתשל םהילעו ,לוכיבכ קר םהלש אוה םהל עצומה יומידהש 

תוצובקה ינב םע הנמנה תרושקתה ןכרצ .םיטסקטה לש םתועמשמ תא קיפהל תנמ 

ךותמ םירצונה ול םימודה לש םיגוציי תוארל הרגש ךרדבכ הכוז תויטננימודה 

הרוקמש תימצע הרדגה תיפכנ טועימה ןב לע ,ותמועל .ולשל המודש הביטקפסרפ 

טועימה ןב .תיתרבחה המצועה ילעב לש הייארה־תויווזבו םהיתודמעב ,םהיתוסיפתב 

דורשל וילע ךא תחא תוברת םע ההוזמה טרפ :"ונברקבש רזה" תניחבב וניה רדומה 

ןב ,יגאכדה םלועב דורשל תנמ־לע .(Hill-Collins, 1986,1990) תיטננימודה תוברתב 

ךרד רקיעב אלא ,ומצע ולש "השדע"ה ךרד קר אל םלועה לע טיבהל בייח טועימה 

לש "הלופכ הייאר" חתפל וילע ,רמולכ .תיטננימודה תוברתה ול העיצמש "השדע"ה 

.(Swigonski, 1994) דנו ענ אוה םהיניבש תומלועה 

יעצמאב תונוש תויתרבח תוצובק לש םיגוצייה חותינב םיקסוע םיבר םירקחמ 

גישהל תנמ־לע םיפיטואירטסה יביכרמ תא דדובל ןויסינ השענ הלא םירקחמב .תרושקתה 

לכונ ,םינבומ םייתרושקתה םייומידה דציכ תוהזל עדנ םא :יטילופ ךרע תלעב הרטמ 

רקחמה הדש .תויתורירשה הטעמ תא םהילעמ "ףלקל" רוזעל לכונ ךכו ,םרנישל םורתל 

בחרמב תיטסינימפה העונתה תומצעתה םע םינורחאה םירושעב הצואת רבצ הז םוחתב 

ירקחמ .יפיטואירטסה גוצייה תייגוסב ןוידה תא גייסל ץוחנ ,הז םע דחי .ימדקאה 

לע ןה :דעיה־ילהק לע םייפיטואירטס םייומיד לש העפשה וחינה היצזיפיטואירטסה 

לש תורבחה יכילהת לע ןהו ,טועימ תוצובק לע טיבמ יטננימודה רזגמה הבש ךרדה 

תרושקתהש הסיפתה לע וססבתה הלא םירקחמ .המודכו תימצעה םתסיפת ,םיטועימ ינב 

םיטסקטל תועמשמה תא תסחיימ וז הסיפת .תינומגהה תיתוברתה תויכשמהל תיארחא 

העייס תויטסינימפה תושיגהו תוברתה ידומיל ןיב הבלצהה םלוא .םמצעלשכ םייתרושקתה 

ןתמו־אשמ ךותמ תרצונכ תועמשמה תא תוספותה תוביטקפסרפ תבוטל ףכה תא תוטהל 

,שימל) םימיוסמ םיירוטסיהו םייתרבח םירשקהב תועמשמ ירציימ םילהקו תודסומ ןיב 

תורקוח ,םישנה יגוציי תא ןוחבל השקיב "תיתרוסמ"ה תיטסינימפה השיגהש דועב .(1997 

םישנהו תוינוידבה תויומדה םהבש םינפואה תא ןוחבל רקחמה לעש תונעוט תורחא 

םיכילהת ןוחבל ונילע ,םייומיד ןוחבל םוקמב .ילמס גולאיד ןהיניב תומייקמ "תויתימא"ה 

ןוידל יומידב ןוידמ רבעמ אופיא לח .םתושחרתהל םימרות הלא םייומידש םייתרבח 

Geraghty, 1996; Modieski,) םילהקה ידי־לע לעופב תישענה תיתרבחה הדובעב 

 1984).

 1996 ,1984) Radway) יטנמורה ןמורה תוארוק לש תינשרפה תוגהנתההש התארה

ןה הלא תוביסנ .ןהייח לש תויתרבחהו תויתוברתה ,תוירמוחה תוביסנה לש הכלשה ,דניה 

(1996b ,1996a) Ang םג .תוארוקה לש חונעפהו שומישה ינפוא תא תובצעמו תונכמה 

,םהייח תוביסנ תא םימלוחש םינפואב םיטסקטה תא םיעמשממ תרושקתה ינכרצש תנעוט 

ובוצימ ןיב םאתמ םייק :ילאוטסקטה חותינה ןמ םיעפשומה םיכילהת םישחרתמ הלאבו 

להקה לש תוליעפה .וייח גראמב םהישומימ ןיבל ולש תונשרפה ינפואו ארוקה לש יתרבחה 

הקרפלו וז תוליעפ חתנל םוקמב .דדובמב תרקחנו תקדבנ ,תויהל הלוכי אלו ,הניא 

לולכמ לש הפמ לבקתת ףוסבלש ךכ ,דרפנב םהמ דחא לכ ןוחבל תנמ־לע םימרוגל 

,םייתרבח םינבמב תושרשומה תוקימעמ תונכותל עיגהל ונילע ,וז תוליעפ לש םידממה 

לש ותוליעפ תנבה הניא יתרושקתה רקחמה תרטמ ,תורחא םילימב .םייטילופו םיירוטסיה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:56:54 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



147 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

םיסחי לש תותשרב ליעפה ןכרצה לש ונוגיע אלא ,הדיחיו תדדובמ העפותכ ןכרצה 
.םיירוטסיה/םייתרבח םיכילהתו םייתוברת 

 1994) Greenberg <fe Brand) לש תוכלשההו תועפשהה תניחבב רוסחמ םייקש וקיסה

תועמשמ שי םיטועימ יגוציי תודוא־לע םינותנה רגאמל םאה .םיילאוטסקטה םיאצממה 

,התשיגל .המוד האירקב (Tuchman (1979 האצי םהינפל ?םילהקה יבגל יהשלכ 

םינכתה ןיב םאתמ םייקש ןועיטה לע םיססובמ תרושקתב םישנ יגוצייב םיקסועה םירקחמה 

עוגנ ־ תיטילופה ותוליעי תורמל - ןועיטה םלוא .ימוימויה םלועהו םייתרושקתה 

,רמולכ .תרושקתב תפקושמ תואיצמה וליאכ ,תינטשפ תיטמימ הירואית עיצמו תומימתב 

הקידב תבייחמ יתרושקתה חישה םע םייטמימ ןילמוג־יסחי תמייקמ תואיצמהש החנהה 

לש הניחבב ודקמתה םבורו ,הז רגתאל תונעיהל וסינ תיסחי םיטעומ םירקחמ .תיריפמא 

תיינבהב וא (Storman, 1986 :לשמל) םייעזג םיטועימ ינב לש תורבחב הידמה ידיקפת 

תורעשהה תא וששיא םירחאו הלא םירקחמ .(Lemish, 1998 :לשמל) תירדגמ תוהז 
וניה הז עדימ לבא .םיטועימ תודוא־לע ינויח עדימ תרבעהל םיצורע םישמשמ הידמהש 

םדמעמב םירתונ םיטועימה ינב .ווק־סוטטסה תא (ףקשמ קר אלו) רמשמו תוועמ בורל 

םייבויח םיקוזיח בורל לבקמ וניא םמצע יניעב םכרעש םושמ ילושהו ךומנה יתרבחה 

 .(Clark, 1969)

:הירבח לש תינימה םתייטנ יפ־לע תרדגומה הצובקה אוה הז רשקהב ןפוד־אצוי טועימ 

םירסמ לש בכרומ גראממ קלח קר וניה יתרושקתה רסמהש דועב .תויבסלהו םיאומוהה 

/ומוהה ,יעזגה וא ירדגמה ,ינתאה טועימה ןב לש תיתרבחה ותביבסמ םיכוותמ־יתלב 

הליהקה ךות לא תורבח םירבוע םהש דע .םהלש טועימה תליהקב םידלונ םניא תיבסלה 

תיארנ־יתלב בורל ,דניה תינימה הייטנה .םילבגומ םהלש עדיהו עדימה תורוקמ ,תיאומוהה 

תיסוחיי תועט לע םתביבסל םיחוודמ םהש דע םיאומוה־אלכ םיספתנ םיאומוהה ןכלו ,ןיעל 

ינכוסל תלבגומ־יתלבו תיעצמא־יתלב תושיגנ םהל שיש ,םירחא םיטועימ ינבל דוגינב .וז 

עגמ רוציל תורשפא ןיא תויבסלה/םיאומוהה בורל ,םהלש טועימה ינב םיינושאר תורבח 

םניה בורל םלוא םתביבסב םימייק ןכא םתסה ןמש ,םירחא תויבסל/םיאומוה םע רישי 

בצעל ידכ ירוביצה חישב הבר הדימב רזעיהל םהילע ,ךכיפל .םישיגנ־יתלבו "םיפוקש" 

תא ץמאל ןכ םא םילולע תיבסלה/ומוהה .(Kielwasser 8c Wolf, 1992) םתוהז תא 

םהל ןיאש םושמ - ירוביצה חישב ללכב םייקו שיגנ הז רשאכו םא - יתרושקתה יומידה 

Fejes «fc Petrich,) םתליהקל ותרבחתה םרטב םירחא תויבסל/םיאומוה םע רישי עגמ 

 1993).

ובש ןפואה לע העפשה שי םיגוציילש איה םירקחמה בורל תפתושמה הדובעה־תחנה 

יתרבחה םלועה םע םהיסחי תאו םמצע תא םיספות תויבסלה/םייאומוהה תרושקתה ינכרצ 

 (1999 ,Dyer). הניחבמ תומלעתה תנמתסמ ,םיטסקטב קוסיע לש יסחיה עפשה תורמל

בוקעל ךישמהל ינויחה ךרוצה תורמלש שיגדמ (Gross (1994 .הלא תוחנה לש תיריפמא 

תיעדמ המישמ תלטומ םירקוחה לע ,םהיתויועמשמ תא חנעפלו םיאומוה יגוציי רחא 

סחיב םילהקה לש הבוגתה ינפוא תאו חונעפה יסופד תא רוקחל :הדבכנ תיטילופו 

םיטסקט לע םיארוקה לש םהיתובוגת תנבה לש רגתאה .םהל םיגצומה םייומידל 

הלא םירגתא םע דדומתהש דיחי הארנכו יצולח רקחמ .חותפ ןיידע רתונ םייתרושקת 

תוהזה שוביגב תורבח ינכוסכ הידמה לש םקלח תא ןחבש ,(O'Neil (1981 ידי־לע ךרענ 

תונעיהל הסנמ יחכונה רקחמהו ,הז טביה לש תיתטיש הניחב הכרענ אל זאמ .תיאומוהה 
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3.םינומהה־ תרושקת םע דדומתמ ומוהה תרושקתה ןכרצ ןהבש םיכרדה תא ןוחבלו רגתאל 

תוארל שקבמ ינא ,םימדוק םירקוח ידי־לע וללסנש תושובכ םיכרדב עסופ יניאש תויה 

טועימה ינב לש תונשרפה ינפואב ןנובתמה רקחמה הדש לש תינושאר הניחב הז רקחמב 

תולאש תא יתדקימ אל ,ןלהל האראש יפכ .ינומהה־יתרושקתה חישל סחיב יאומוהה 

לולכמב אלא ,םירדגומ תרושקת יצורעב וא אדירג םייאומוה םיגוציי לש רשקהב רקחמה 

.לארשיב ירוביצה בחרמה ןיבל טרפה ןיב היצקארטניאה לש 

תרושקתה רקחב תיתרבחה הלועפה תיירואית 

תיירואיתמ תבאושה ,תיתרבחה הלועפה תיירואית תרגסמב ךרענ יחכונה רקחמה 

לש ןווגמ ךרעמ םייקמה םדאה תא ןוידה דקומב המש איה וזככו ,תילמסה היצקארטניאה 

תא םג תונמל ןתינ הלא ןיב .תילמסהו תירמוחה ,תיתרבחה ותביבס םע ןילמוג־יסחי 

Anderson Sc Meyer, 1988; Hewitt, 1991; Joas, 1993;) םהירסמו תרושקתה יעצמא 

 1995 ,Schoening Anderson). ענמיהל ןוצרב תנגועמ תיתרבחה הלועפה תיירואית

םינכרצה לש םיישונאה םידממה תא רעזמל םילהקה רקח םוחתב תחוורה הייטנה ןמ 

ןיבש ,םדאה לש תישונאה תוילוכה תא רוקחל ץוחנ הז םוקמב .דבלב הלאככ םתוא ןוחבלו 

םהיתויועמשמ ןהמ קר ,גוהנכ ,ןוחבל םוקמב .הז קר וניא ךא תרושקת ןכרצכ לעופ רתיה 

תרושקתה ירצות דציכ לואשל םירקוחה לע ,םתיא "םישוע" םינכרצה המ וא םיטסקטה לש 

.םדאה־ינב לש םוימויה ייח לש תויתרגשה תוקיטקרפה ןמ קלחכ םינבומו םימקוממ 

םייתרבח םיסחי לש תויעבהו תויורשפאה יופימל ןכ םא תכפהנ םילהקה רקוח לש המישמה 

.(Livingstone, 1998) םהב הידמה ירצות לש תובלתשהה ינפואו םתוללכב 

 1991) Jensen) ידי־לע ול הנקומ אלא ,חישב ינתוחמ ביכר הניא תועמשמש שיגדמ

תרגסמ ךותב תונבומ אלא ,םירסמה לש ןכותב תורבעומ ןניא תויועמשמ .עומשמ ינכוס 

רצות הניה והשלכ ןמיס לש ותועמשמ .הנממ קלח קר הווהמ ןכותהש תיתרבחו תיתוברת 

תיתרבחה ותביבס םע ןתמו־ אשמבו יתוברת רשקהב אצמנה טרפ לש תינשרפ תוליעפ לש 

 (1996 ,Renckstorf, 1996; Renckstorf <fc McQuail). רקח לש תונורקעה דחא

:ןמקלדכ אוה ,וניכרצל יטנוולר וניהש ,תיתרבחה הלועפה תיירואית תרגסמב תרושקתה 

קר העידיל תנתינ "תיתימאה" םתועמשמו ,יאמצע םויק ןיא םינומהה־תרושקת לש םינכתל 

םינייפאמ אלו ,ןכרצה לש ותוליעפ איה תיריפמאה אצומה תדוקנ .ןכרצה תוליעפ ךרד 

.הדובעה תטיש הרזגנ וז תיתשת ךמס־לע .טסקטה לש םהשלכ 

ןחוב רקחמה ,(Kama, 2000b :ירמאמב םיטרופמה) םייגולודותמו םיימטסיפא םילוקיש בקע 3 

םניא םירבדהש קיסהל ןיא ,הז םע דחי .םיאומוהל םיסחייתמ םירבדה האלהו ןאכמ .דבלב םירבג 

.תויבסל םישנ יבגל םג םיפקת 
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היגולודותמ 

םייח־ירופיס 

לש ורבעמ תונורכז תאלעה האור םייח־ירופיס לש חותינו ףוסיא לש רקחמה תטיש 

התועצמאבש הטיש וז .הווהב ויתויווח תאו ומצע תא ותסיפתל םג תועמשמ תלעבכ טרפה 

ידוחייה םמלוע תא םינבמ םייתרבחה םייחב םיפתתשמה ןהבש םיכרדה לא עיגהל ןתינ 

תריצי לש תיתרבח הקיטקרפ לש רצות םניה םייח־ירופיס .תועמשמ ול םיקינעמו 

הנכמ (Giddens (1991^ המ ,םי/רחאל ןתלחנהו ימצעה לש תוביקע תויועמשמ 

תויווחהו םיעוריאה םיללכנ הלא םירופיסב ."ימצעה לש יביסקלפרה טקיורפה" 

וא "תמא"ה תייגוסל תובישח לכ ןיא הז רשקהב .אוהש המל םדאה ךפהנ םתועצמאבש 

ויתויווח תא גווסמ קר וניאש ,רוביגה לעופ םייח־רופיס לכ לש וזכרמב :"תויביטקייבוא"ה 

ויתויוליעפ תא קידצמ םג אלא ,ביטרנ תונבהל תנמ־לע וביל־תויטנו ויתונוצר ,ויכרצ יפל 

,תודבוע ףוסיא וניא םייח־ירופיס םושיר .(Bruner, 1990) תיביטקייבוס תוננובתה ךותמ 

םע היצקארטניא ידכ ךות שרפנה ,ביטרנ תיינבה אלא ,אדירג םיעוריאו םיכיראת 

ידי־לע יביטקלס ןפואב םינודינו םילעומ םימיוסמ תודבועו םיכיראת ,םיעוריא .ןייארמה 

תוירוטסיה־תויתרבח תוביסנל ,ולש ימצעה תשוחתל ,הווהה תוביסנל המילהב ,ןייאורמה 

Atkinson, 1998; Bertaux, 1981; Bertaux 8c Kohli, 1984; Corradi, 1991;) ילוכו 

 1993 ,Finnegan, 1997; Linde). תא חנעפל רפסמל רוזעל אוה רקוחה לש ודיקפת

.(Nardi, Sanders <fe Marmor, 1994)תויועמשמ ול קינעהלו הלעמ אוהש עדימה 

םיכרצ קבוחה לולכמ :תיפרגויבה היווחה לש תוילוכה תא תדגאמ םייחה־ירופיס תטיש 

הסיפת ,היצאוטיסה לש תויביטקייבוס תורדגה ,תויתרבח תוצובקל תוכייתשה ,םיישיא 

םייחה תויווח לש דיקפתב הנושארבו שארב תקסוע וז הדותמ .דועו תינטרפ תירוטסיה 

םג םירשפאמ םייחה־ירופיס .טרפה לש הייארה־תדוקנ ךותמ תווחנ ןה ובש ןפואבו םלועהו 

וישרוש .(Alasuutari, 1997) םיינטרפה םייחל ץוחמש תואיצמה תודוא־לע עדימ לבקל 

תונשב וגקיש תטיסרבינואב הרבחה יעדמ תרגסמב םייפרגויב םיביטרנב שומישה לש 

תונש לש היינשה תיצחמב הפונת לבקל לחה אוה םלוא ,םירשעה האמה לש םישולשה 

Bertaux 8c Kohli, 1984; :1999 ,ןלפק :1997 ,ךילביל ;1998 ,רדפ־יקסמול) םינומשה 

 1995 ,Church). הצופנ תויהלמ ןיידע הקוחר וז רקחמ תטיש ,הז םע דחי (1999 ,Laslett)

Barnhurst 8c Wartella, 1998־,) םירופס םירקוח טעמל ,ובש ,תרושקתה רקח םוחתב 

 1992 ,Bourdon), לש םהיתונורתי .לבוקמה יעדמה סוטרפאה ךות לא הטישה הלחלח םרט

ונקנק לע דומעל תורשפאה ןמ רקיעב םיעבונ יתרושקת רקחמ לש רשקהב םייח־ירופיס 

רשקהב בצוממה ,םייתוישיאה וינווג לע ,ישונא לולכמכ םינומהה־תרושקת ןכרצ לש 
.יתוברת־יתרבח 
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םגדמ 

5.םיאומוהכ םמצע תא םיגייתמה 4םיילארשי םירבג השימחו םיעברא ופתתשה רקחמב 

Glaser <fc) תיטרואית המיגד התשענ אלא ,רקחמה תליחתב עבקנ אל םינייאורמה רפסמ 

 1967 ,Strauss): תומתה לש היוורה תדיממ תרזגנ םגדמה לדוג טופישל הדימה־תמא

תויטרואיתה תויוגייתסהה ףא־לע .הדובעה ךלהמ ידכ ךות תורבטצמה תויטרואיתה 

תוניחבמ הזמ הז םינוש םישנאל עיגהל יתלוכי בטימכ יתישע ,תגציימו תיארקא המיגדמ 

ןה> "רבח־איבמ־רבח" :תונוש םיכרדב םינייאורמה וסיוג ,םגדמה תא ןווגל ידכ .תובר 

,תיתליהקו תימוקמ תונותיעב תועדומ ,("גלש־רודכ" תטישב ןהו םיישיאה יירבח תרזעב 

םייבמופ םייתליהק םיעוריא ךלהמבו םיאומוהל םידעוימה םינודעומב םישנאל הרישי היינפ 

םירקחנה ללכ לע םייפרגומד־ויצוס םיטרפ .טנרטניאה ךרדו ("הוואגה םוי" ,לשמל) 
.חפסנב םיטרופמ 

םינתשמה תערשמ ,(Harry, 1986) םיאומוהב םיקסועה םירקחמב לבוקמה ןמ לידבהל 

:ןלהל טרופמכ ,תיסחי הבחר יחכונה םגדמה לש םייפרגומד־ויצוסה 

םליג .םייתשו םיעבש ןב היה רגובמהו ,הרשע־שש ינב ויה םינייאורמבש םיריעצה :ליג . 1 

.עבראו םישולש לע דמע עצוממה 

םמצע תא םירידגמ תיעיבשב ,םיזנכשא םמצע תא םירידגמ םיעבר השולשכ :אצומ .2 

."םיברועמ" ראשהו ,םיחרזמ 

םיררוגתמ שילשכ ,ביבא־לתב םיררוגתמ םינייאורמה ןמ 40"/0־כ :םירוגמ םוקמ .3 

.הירפירפב תונטק םירעו בשומ ,ץוביק ןיב םיקלחנ ראשהו ,םילשוריבו הפיחב 

הלכשה ילעב םתיצחמכ ,(אבצ ליג לעמ) םירגובמה השימחו םישולש ןיבמ :הלכשה .4 

,(תורגב־תדועת םע םקלח) תינוכית הלכשה ילעב שילשכ ,םיטנדוטס וא תימדקא 

.דבלב ידוסי רפס־תיב םייס דחאו תיעוצקמ הדועת ילעב העברא 

ולדג םקלח ."תרוסמ ירמוש" העבראו ,םינוליח םניה םירקחנה לש יראה־קלח :תויתד .5 
."הלאשב הרזח" לש םיכילהת ורבעו תויתד וא "תויתרוסמ" תוחפשמב 

עיגהל ינויסנ תא ומצמצ םירקחנה סויג תעב יכרדב ומרענש םיישקה ,הז םע דחי 

יטועמו םייתד ,"םיחרזמ" ,הירפירפ יבשות :ןוגכ) תונווגמ תוצובק ירבח לש גוצייל 

תא יתשגדהש ףא ,הפישח ינפמ הדרח היה םירקחנ סויגב םיישקב טלובה טביהה .(הלכשה 

הכורכה תויתייעבל בטיה עדומה ,ומוה יתויה תדבוע םג .םתויאשח תחטבהל יתוביוחמ 

ימצעה תגצהל הנגהה ינונגנמ לש העמטהה .םתונעיהל זרז השמיש אל ,עדימ תפילדב 

רזגנש םלאב שממ לש הלקה ןיידע תרכינ ןיאו ,םיבר םיאומוה ברקב ןיידע תשרשומ 

ששחה אוהו ,יתשקבל תונעיהל םיבר לש םתונוכנ רסוחב דיקפת אלימ ףסונ םרוג .םהילע 

סיסב לע םירקחנה תייסולכוא תא ליבגהל טלחוה ,תיתוברתניב האוושה ךורעל רמייתמ יניאש תויה 

תויברעה תוברתהו הרבחה ןיב םינושה םירעפה ןמ תעבונ הטלחהה .תיתד־תימואל תוכייתשה 

.הלאמ הלא םינוש תורבחה יתש תא םיתרשמה םינומהה־תרושקת יצורעש םושמ םגו תוידוהיל 

,תינתוהמ הדמע לע זומרל לולע "תיאומוה הייסולכוא" לש םוחיתש ךכל תעדה תא תתל יואר 

"תיעבט" תוהמ הניא תיאומוהה תוהזה :הכופה יתדמע .ילסרווינואו ירוטסיה־א רוצי ומוהב האורה 

ןיבל טרפה ןיב םייטקלאיד םיכילהת תועצמאב תינבומו תרדגומ ,תרצונ אלא ,הילאמ הרורב וא/ו 

.םמצע ןיבל םינוש םייתרבח תודסומ ןיבו ,ותוא תבבוסה הרבחה ןיבל וניב ,ומצע 
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הלולע וייח־רופיס תא שורפל יתשקב .םמצע יפלכ אלא ,ייפלכ אקווד ואל הפישחה ןמ 

ןכא אוהש שרופמ ןפואב ומצעל חוודלו תיאומוהה ותוהז םע דדומתהל רקחנה תא בייחל 

םירבג לש םתונוכנ רסוחב םג ןכ םא ריבסהל ןתינ רקחמב קלח לוטיל בוריסה תא .הזכ 

6.םמצעל םהייח־רופיס תא רפסל 

םיאומוה לש המיגדב תיטנדהניאה תויתייעבה תא ץורפל יתחלצהש ךירעמ ינא 

ויה םתריקח יאשומש םירקחמה בורב ."ןוראהמ האיצי"ה :תוחפה לכל דחא ןייפאמב 

ויה הלאכ םתויהל םיעדוימה ילגעמ ,ונייהד ,"ןוראל ץוחמ" תויהל הלא וטנ ,םיאומוה 

קלח ,דחא דצמ :רתויב הבחר הניה הז ןייפאמ לש תערשמה ,יחכונה רקחמב .תיסחי םיבחר 

־יסחיל םגוז־ינב דבלמש םירקחנ ויה ,םתמועל ךא ,םייבמופ םיאומוה םניה םינייאורמהמ 

הליהקב תוברועמה תניחבמ םג הבחר תערשמה .םיאומוה םתויה לע עדויה םדא ןיא ןימ 

םע תיתרבח תוברועממ םיענמנש םירקחנ שיו ,םייתליהק םינוגראב םיליעפ שי :תיאומוהה 

,םיינימ םיכרצ קופיס םשל רקיעב יאומוהה םלועה לא םיסנכנ םינורחאה .םירחא םיאומוה 

.וז תיאשח תוליעפל םיעדומ ןיא םש ,יאומוה־אלה םלועה לא םיבשו 

הדובעה ךלהמ 

רשקהב םירגתא םע דדומתהל תנמ־לעו ,ליעל השרפנש תיטרואיתה תרגסמל המילהב 

השקבב תונויארה וחתפנ ,(Ang, 1996a, 1996b; Livingstone, 1998) םילהק רקח לש 

Bruner,)תוינטנופס תויפרגויבוטוא ףוסאל התייה יתרטמ ."ךייח־רופיס תא יל רפס" :ההז 

.שארמ תרדגומ תינבת ורובעב תוותהל וא רפסמה תא ןווכל אל יתדפקה ךכיפלו ,(1990 

םייתרושקת םיסופד לע םירקחנה לש םהיתונורכזמ שיקהל התייה תיחכונה הדובעה תרטמ 

םתובישח יפל הידמה ירצות ןיבל םהיניב היצקארטניא לעו םיישיאניבו םיישיא־ךות םינוש 

לש הריכזל בר ךרע יתסחיי ,הז דעי םישגהל תנמ־לע .טרפה לש וייח ךרעמב תיסחיה 

אלו ,רפסמה לש םייביטקייבוסה תועמשמה־יקפואב ומקומו ודבוע ,וספתנש יפכ םיטרפ 
עוספל רפסמל תרשפאמ תינטנופסה היפרגויבוטואה .וינפל תוגצומה תודבועב תורכזיהב 

ומכ תיתרבחהו תירמוחה ותביבס םע ולש םיסחיה תפמ תא טטרשלו םייביטרנ םיליבשב 

הימונוטוא התייה רפסמ לכל .םינומהה־תרושקתב תלחנומה תילמסה תואיצמה םע םג 

תויטנוולר תודוקנ ולעוה רשאכ .ויתויורשפאו ויכרצ ,ותנבה יפל םייח־רופיס תונבהל 

ומדקתה תוגויארה .תודקוממ תולאשו תורהבה ךרוצל רבודה תא יתרצע ,יחכונה רקחמל 

תונויארה .שארמ עודיו הנבומ טירסת ךמס־לע אלו ,םיימוקמ םירוכזאל םירושיק ךמס־לע 

.1999 רבמטפסל 1997 רבמטפס ןיב וכרענ 

חותינ 

תרגסמב לבוקמה ךילהתב וצומ םהב םיעבומה תונויערה .וללמותו וטלקוה תונויארה 

 Glaser 8l Strauss, 1967) Grounded Theory). םיקלח וליא ןוחבל התייה הנווכה

תופתתשהה ןמ עובנל םילולעה םינוכיסה תסיפת ןיב םאתמ םייק םא הומתל ןתינ תינדפק תוריהזב 6 

,אצומ ,תויתד) םימיוסמ םייפרגומד־ויצוס םינתשמ ןיבל תופתתשה־יאל םירחא םיעינמ וא רקחמב 

.(ליג ,הלכשה 
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Kearney, Murphy) רקחמל תיטנוולר תובישח ילעב םניח םירפסמה לש םייחה תויווחמ 

 1994 ,fc Rosenbaum>). רתוח אוה המ לא עדוי וניא רקוחה ינתמיאה יוצימה ךילהתב

תוננובתה ידכ ךות רקוחל "תולגנ" וליאכ ןה .תוירשפאה תומתה תויהל תויושע המו 

קרש םושמ התוינויחב העירכמ הז בלשב רקוחה לש תויביסקלפרה .םיטסקטב הקימעמ 

ידי־לע וחוודש תועפותה לש תוהמה תא "דוכלל" לגוסמ רקוחה עדומ ךילהת תועצמאב 

לש תובחר תוירוגטק תחת תומתה לש ןגוויס היה אבה בלשה .(Nelson, 1989) םירפסמה 

יפוסה רצותה .לע־תויועמשמ תקפה ךרוצל תוירוגטקה לכב יתננובתה ,ףוסבל .תועמשמ 

ןויגיהו רדס ליחנהל ןויסינב רבודמ וליאכ ,עדימה לש ןוגראו גוויס ךרוצל דעונ אל 

םמלוע תאו םהייח תא םיעמשממ םירקחנה םהבש םינפואה תא ףושחלו תולגל אלא ,םלועב 

םיטוטיצ םיאבומ אבה קרפב .(Rubin 8l Rubin, 1995) םהלש תוארה־תדוקנ ךותמ 

.יחכונה רמאמה לש תירקיעה תועמשמה תיירוגטק תא םישיחממו םימיגדמה םייח־ירופיסמ 

.םהייחב ירוביצה חישה לש ומוקימ לש םינוש םיטביה םיגדהלו ףושחל שקבא םתרזעב 

תועפותה תא ריאהלו םיגדהל ידכ ורחבנו ,םיאצממ לש רישע ללש ךותמ ורחבנ םיטוטיצה 

םיאצממה תגצה ךרדו חותינה תטישש שיגדהל ץוחנ .רתויב חלצומה חרואב תויזכרמה 

תיכנא אלו ,(תומת יפ־לע םייחה־ירופיס לולכמב תוננובתה ךות ,ירק) תויקפוא ןניה 

והשלכ רשק אצמנ אלש רמול םג יואר .(םיינטרפה םירופיסב הקימעמ תוננובתה ,ירק> 

לש ("ןוראהמ האיציה" ףצר לע םוקימ :ןוגכ) םירחאו םייפרגומד־ויצוס םינייפאמ ןיב 

תועבומה תוינויער וא תוינכות תומגמ ןיבל תיחכונה הדובעב םיטטוצמה םינייאורמה 
.םהירבדב 

םיאצממ 

תוחכונה ןדיעו רדעהה ןדיע 

התוחיכש תניחבמ הזמ הז םילדבנה םינדיע ינש ןיב יתנחבה יתרושקתה חישה חותינב 

.םיגוצייה יפוא תניחבמ םג ומכ ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תופתתשהה לש העבטו 

רתוי ינלבוסו רואנכ ןויפאל ןתינ םינומשה תונש יהלש ןמל תוחכונה ןדיעש יתנעט 
תומשה לכ) רחש :תומוד תועד ועיבה םיבר םינייאורמ .רבעל האוושהב תוחפ יבופומוהכו 

אוה .יאומוהה רשקהב יתרושקתה חישב עירכמ יוניש לח תונורחאה םינשבש ןעט (םייודב 

ובש ,הווהה ןיבל ,היבופומוה יוור וא ובט תניחבב אשונה היה ובש ,רבעה ןיב הנחבה ךרע 

םינייפאמו תונוכת תכרעמ ןיב יכרע־דח רושיק ןיא :רתוי בכרומ יתרושקתה גוצייה 

.והשלכ יאומוה יומיד ןיבל םירדגומו םימיוסמ 

.הזה עטקב לודג ארונ םוב שיש ,אוה ילש םשורה הככ ,תונורחאה םינשב 

הז [...] .ירונימ רתוי היה הז םיעשתה תונש תליחתב ,רכוז ינאש המ יפל 

היזיוולטב [...] .החירפ שי םואתפ תונורחאה םינשבש ,ילש םשורה תמאב 

םוקמ הזיאב אצמנ הז וליאכ הארנ הז םואתפ .הזב קוסיע שי דואמ הברה 

םעפש בשוח ינא [...] .יל הארנ הז הככ .להקה־תעד תניחבמ יזכרמ רתוי 

לע דיגהל רשפאש המ ,םירבד תניחבמ ובט אוהש והשמכ הז לא וסחייתה 

לע ורמאש םירבד .ןבל-רוחש רתוי הברה ,םינצקומ רתוי ויה םירבדה .הז 
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לש תוחתפתהב יילא רבדמ וליאכ רתויש םוחתה קוידב הז ...ויה םיאומוה 

רתוי הברה שיש .תוילאוסקסומוהל רושקש המ לכב תונורחאה םינשה 

הז ,ומוה התאש הז .דחא רבד אל הז תוילאוסקסומוה ...וליאכ שי .םיעבצ 

וכפה םירבדה .םימיוסמ םינייפאמ םע םדא־ןבל ,לעבל ךתוא ךפוה אל 
7.םיידממ־תלת רתוי הברה תויהל 

ןעט ,תיתליהק תוליעפב קוסעל הנורחאל לחהש שולשו םירשע ןב קינצוביק ,םדא םג 

יונישב אטבתמ רופישה ."םינש המכ ינפל היהש המל תיסחי לודג דואמ רופיש" לחש 

ליבשב לניסקוק איבהל" וגהנ רבעבש דועב :םייבמופה םיאומוהה לש ירוביצה יומידה 

ןונגסב וליאכ םירבדמ" םויכ ,"פוקס לש הרוצב הז לע" ורבידו ,"גניטיירה תא תולעהל 

היפלש תיגולואידיא הדמע עיבמ םדא ,רמולכ ."יעבטה ,ליגרה ןונגסב :בהוא רתוי יגאש 

תואיצמב ןהו תיתרבחה תואיצמב ןה ®םיאומוה־אלל םיאומוה ןיב םילדבהה תא רעזמל שי 

."יעבטה ,ליגרה" אוה וז הדמע יפל ןוכנה יתרושקתה גוצייה .תילמסה 

ךורעל ןיאש ונעט םירחא םירקחנ ,םיפסונו הלא םינייאורמ לש םהירבדל דוגינב 

תוחכונ לש תוחישק הדימ־תומא יפל תונוש תוירוטסיה תופוקת ןיב תיעמשמ־דח הנחבה 

םירטמרפ יפ־לע םירדגומ םינדיעהש המדנ םא 9.יתרושקתה חישב םייאומוה גוצייו 

לע חוויד רינ .תאז םיכירפמ םירקחנהמ קלח לש םהירבד הנה ,םייגולונורכ וא םיירוטסיה 

םלועל עדוותהל לחהש לייח אוה רינ .םויכ םג םינומהה־תרושקתמ םיאומוה לש תורדעיה 

תרימשל הדוגאה" לש רעונה תצובק תרזעב ןוכיתב וידומילל הנורחאה הנשב יאומוהה 

םיינושאר עדימ תורוקמ טעמכ ול ןיאו ,הז םלועב הרעתה םרט אוה םלוא ,"טרפה תויוכז 

ובהי תא ליטהל ץלאנ רינ ,ךכש תויה .<תוכוותמ־יתלב תוישיא תויווח ךותמ) וילע 

תילמסה תואיצמב תולתהו תוציחנה .ארוקכ ונעמל הז םלוע ונבי_ש הידמה ינעוצקמ לע 

יאומוהה םלועה ןמו םירחא םיאומוהמ דדובמ ומוהה ארוקה רשאכ םייתעבש םימצעתמ 

יתרושקתה ןדיעהש ףא יכ דומלל ןתינ רינ םע ןויאירה ךותמ אבה עטקה ןמ ."יתימא"ה 

ןכרצהש ךכל הבורע םושמ הזב ןיא ,םיאומוה לש םירוכזאו תויאומוה תויומד עפוש יחכונה 

Vidmar Rokeach,) תיביטקלס ותסיפתש ןכתייש םושמ ,וזכ תועמשמ םירבדל קינעי 

ויתויפיצש קיסהל ןתינ ,תירוטסיה האוושה ךורעל תורשפא רינ ידיב ןיא םא םג .(1974 

.לעופב תושמוממ ןניא םייתרושקתה םיגוצייהמ 

".יל יופצש המ [תוקוור ייחו תודידב] הז ,ןכ" :רמואו לכתסמ ינא :ריג 

?"םיאושנ" םיאומוה םירבח ךל ןיא :תימע 

.ילש הטמשה ןייצמ [."] ןמיסה 

המודב .(straight) טיירטס אוה םינייאורמה ידי־לע שומישב אצמנה "ומוה־אל"ל ליבקמה גשומה 

ןוכנל םיאצומ ןכלו "םירחא" לאכ םיאומוהל םיסחייתמה ,םילאוסקסורטה לש תרושקתה ינפואל 

רידגהל םיטונ םיאומוהה םג ,(םתוא רכנל ךכבו) דבלב תינימה םתייטנ ךמס־לע שרופמב םרידגהל 

.הרכזאל ץוחנ ןכלו "הפוקש" הניא תינימה ותייטנש ,טיירטסכ ומוה־אלה "רחא"ה תא 

ילאוטסקט חותינ ויפלש ,רמאמה תליחתב אבוהש יטרואיתה ןועיטה תא םיקזחמ םיאצממה ,וזמ הרתי 

רקוחכ "תוסיפת ןיב רעפה ,ןכא .םמצע חישה ינכרצ לש תונשרפה יסופד לע חרכהב דמלמ וניא 

םינגועמש םילהק לש חונעפה ינפוא לש היגוסה תובכרומ לע עיבצמ םירקחנה לש םהיתוסיפת ןיבל 

.תונוש תוינשרפ תוליהק םע םינמנ רשאו םינוש םירשקהב 
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[...] .אל :רינ 

?תונותיעהמ הזה אשונב עדימ לבקמ אל התא :תימע 

?םירגובמ תוגוז לע :ריג 

.םיאומוה לש םייח לע ,ללכב :תימע 

.דואמ טעמ .דואמ טעמ :רינ 

ישחומ ןפואב ןיידע ףקת רדעהה ןדיע תובר תוניחבמ יכ תנעוט וז םינייאורמ תצובק 

יתרושקתה חישה תא םינבמ םייאומוהה םינכרצה להק ירבחמ קלח ,ןכא .םויכ וליפא 

הנעטה תא םיששאמ הלא םירבד .הבר הדימב תמייקו הרירש תילמסה הדחכהה וליאכ 

וא העיבקל ןתינ וניאש רצות ,תיביטקייבוס הינבה לש רצות הניה תילמסה הדחכההש 

.גוצייה לש ותוחיכשו ותורידת ןוגכ "תויביטקייבוא" הדימ־תומא ךמס־לע הרדגהל 
.וזככ חרכהב תחנעופמ הניא ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תוחכונ 

ןיינעב ןויד ליחתמ ןאכמ .םינייאורמה ולעהש ילאוטסקטה חותינה תא יתגצה ןאכ דע 

רעפ םייקש רבתסמ .םיווחנה םהייח גראמל םירקחנה ידי־לע עצוהש חותינה לש םושייה 

,"לומרנ" לש תומגמ לע םידמלמה - יחכונה ןדיעה לש םיטסקטה לש חונעפה ינפוא ןיב 

לש םשומימ ןיבל - תויאומוהלו םיאומוהל סחוימה ילילשה ילמסה סמועה תתחפה ,ירק 

םידוקב םירזענ םירקחנה רשאכ וליפא .םירקחנה לש םייתרגשה םהייחב עומשמה ירצות 

יבגל .ירוביצה בחרמב תכל־קיחרמ יוניש לח אל םתניחבמ ,חונעפ לש תוחפ םיינרמש 

וא תקפסמ־אל דואמכ תספתנ יתרושקתה חישב םיאומוה לש םתוחכונ ,םהיניבמ םיבר 

הניא הווהב תיתרושקתה "החירפ"ה ,וזמ הרתי .תוסומכה םהיתושירדב תדמוע הניא 

אל ,תרושקתה תכירצ לש םיסופדב אל :םירקחנה לש םתוגהנתהב השעמל הכלה תמשוימ 

תא שיחמהל ןתינ .םתוהז לש ןוניכה יכרדב אלו תישיאניב תרושקת לש הריציה ינפואב 

:קחצי לש וירבד תרזעב העפותה 

לע שיש יוסיכה תומכ לע םיעתפומ ונלוכ ,בשוח ינא ,ומכ עתפומ ינא 

 gays רמאמ שי דימת םיפסומה דחאב תבש לכ בשוח ינא .םויה הידמב

רתוי ץראב תרושקתהש וליפא [...] .יתוא חמשמ הזו .והשמ לע לודג דואמ 

,תיללכ יכ .חוטב שיגרהל יליבשב קיפסמ אל הז ,תוילאוסקסומוהל החותפ 

ינאש ,וגקיש וא ויקוט וא תפרצ ,ןודנול ,תירבה־תוצרא לש םיזכרמב 
.רתוי הברה תוחיתפה זא ,ריכמ 

ינפל .תובר םינש ךשמב השיאל יושנ היהו ,תירבה־תוצראב םינש 68 ינפל דלונ קחצי 

בקע יאשחב םג םא ,יאומוה םייח חרוא ןנוכל לחהו ותשאמ שרגתה אוה םינש רשעכ 

ליעפ תויהל ףאו "ןוראהמ תאצל" לחה אוה תואלמגל ותשירפ םע .יעוצקמה ודיקפת 

תיתרושקתה "תוחיתפ"ה ןיב רעפ םייקש אצומ קחצי .תיאומוהה הליהקב תירוביצ הניחבמ 

הניחבמ - ולש ישיאה רושימבש יפ־לע־ףא .חוורה תועדה םילקא ןיבל לארשיב םויכ 

הדימ ןיידע תמייקש ךירעמ קחצי ,םיחונינ וייח ־ המודכו תיתרבח ,תיתחפשמ ,תילכלכ 

תיסחי דהואהו בחרנה יתרושקתה רוקיסה .םיאומוהה לע םויא תשוחת לש תלטובמ־אל 

םיאומוהה םמיעש םיישקה לעו תיתרבחה תואיצמב הריוואה לע ותעדל דמלמ וניא 

ךורעל ןויסינהש תדמלמ וירבדבש תרדוקה המינה .םיימוימויה םהייחב םידדומתמ 

קיסהל ןיא .ןולשיכל ןודינ "םייתימא"ה םייחה רבע לא יתרושקתה חישה ןמ היצלופרטסקא 
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155 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

תילמסה תואיצמה :תישממה תואיצמה לע םייומידבו םיגוצייב ,רוקיסה יכרדב ןוידה ןמ 

םינוכיסהו םיישקה הבש תיתרבחה תואיצמה ןמ רתוי תינלבוסכו הרואנכ אופיא תספתנ 

.םישגרומו ןיידע םימייק 

הדעו םע לבק הלאככ םמצע לע וזירכהש םיאומוה לש םתוחכונש אצמנ רשקה ותואב 

םיאומוה ברקב תרבוג תונוכנל תמרות וא חרכהב תדמלמ הניא תיתרושקתה המבה לע 

ןב יסוי .תידיימה תיתרבחה םתביבסב הלאכ םתויה לע זירכהלו 10"ןוראהמ תאצל" םירחא 

טילחה אוה םייתנשכ ינפל .םידלי ינשל בא וניהו השיאל יושנ היה הנומשו םישולשה 

.רבג םע עובק יגוז רשק םויכ םייקמו ותשאמ שרגתה ךכיפלו ,תיאומוהה ותייטנ תא שממל 

םע שגפמהו ,יתרושקתה רוקיסב םיקיודמ םיטרפ יסוי רכז וייח חרואב "ךפהמ"ה דעומ דע 

הדרחה .ברועמ־יתלב הפוצ תניחבב רתונ אוה םלוא ,תושגרתה וב ררוע הלאכ םיטסקט 

םיאשומב םיטסקטה תא הריתוה ומוהכ ימצעה גויתהו יוליגה ינפמ וב תמנפומה 

ןיבל ומצע ןיב רושיק ךורעל תלוכי אלל ךא ,תוששחב התוולש תינרקס תוננובתהל 
שממלו ,וייח גראמב חונעפה ירצות תא עימטהל חילצה אל אוה ,רמולכ .תובתכה יאשומ 

תופשחיהה יכילהתש רעשל ןתינ ,הז םע דחי .וב םיסומכ ויהש םיכילהת םתרזעב 

תקדקודמ הניחב ךורעל יסויל הרשפא םיאומוה לש תיתייעב־יתלב תוחכונל םירבטצמה 

ותוהז ןוניכ יכילהת תא ובכיעו וענמש ,וב םימנפומה םילבכה תא וילעמ ריסהלו ומצע לש 

עבנ וייח חרואב תכלה־קיחרמ יונישל ירקיעה עינמהש רפיס יסוי ,השעמל .תיאומוהה 

תועצמאב) שגפמה .וייח תא קולחל טילחה ומיע רשאו בהאתה ובש רבג םע תורכיהמ 

ידעלבה זרזה תא ,וירבדל ,הוויה יסוי לש וביל־ריחב םע (םינותיעה דחאב תורכיה תעדומ 

"ולאכ םירבד"ל ףשחנ אלוליאש חינהל םוקמ שי .תיאומוהה ותוהז ןוניכ יכילהתל 

ענמנ היה אוה ,םירחא םיאומוה לש םמויק תדבוע תא הליג אלוליאו ,תויאנותיעה תובתכב 

וא תוקיז הליג אל יכ ריהצמ ומצע יסוי - תורעשהב קוסעל ילבמ - לבא :וייחב יונישמ 

.ומצע ןיבל וניב םייקש תישיא־ךותה תרושקתה לע יתרושקתה חישה לש תועפשה 

תובתכ יתיאר םשו הפ ,אבצה ,חיננ ,תפוקתבש בשוח ינא ,הארת :יסוי 

לש עובשה ףוס ףסומב ,תונורחא תועידיב חיננ ,םיאומוה לע 

יתארקש ,ינאו .םייק היה הז [...] .םירבד הלאכ ,תונורחא תועידי 

יתיאר ,יתייה זא ,תורפס יפסומ ,םירפס לע יתארקו םירפס הברה 

.םלועב הזכ רבד שיש יתעדי אל ירמגלש והשמ היה אל הז .הז תא 

?וזכ האירק ךל התשע המ רוכזל לוכי התא :תימע 

תאז .תובכרומ ...ו תוששח ןומהב לבא ,םיוסמ שוגיר ...הא :יסוי 
.םיליגרה םייחל רוזחל יתחלצה ...הא ,דואמ רהמ ,תרמוא 

?"שוגיר" הז המ :תימע 

םינכת םע ,הלאכ םיטסקט םע הזה שגפמה םצעמ תושגרתה [...] :יסוי 

דואמ הזו .המל ןובשחוךיד םעפ ףא ימצעל יתתנ אל לבא .הלאכ 

םימוחתה לכבו ,ומצעל עדומ דואמ םדא־ןב לכה ךסב ינא יכ ,רזומ 

חותינב ילש תורגבה תליחתמ םג ומצע םע קסעתהש םדא ,םירחאה 

הניה "ןוראהמ האיצי"ה ."ןוראהמ תאצל" הרופטמב םינוכמ תיאומוה תוהז לע הרהצהה יכילהת 10 

ינפל הזכ ותויה לע ריהצמ טרפ הבש תע לכב עצובמו ,ומוה לש וייח ךרואל ךשמנה בכרומ ךילהת 

 .(Bridgewater, 1997; Harry, 1993; Sedgwick, 1990) םי/רחא
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יתעדי אל שממ הזה םוחתב .םירבד ינימ לכ .ימצע לופיט ,ימצע 

.וב תעגל 

תא םיקפסמ םניאש קר אל יתרושקתה חישב םייונישה היפלש ,תחוורה הסיפתה תא 

ריבסהל ןתינ ,םהייח חרואב םייוניש ךורעל םתוא םיררועמ םניא ףא אלא םירקחנה 

םילקאש הארנ .םויכ םג הפייעל םהב הנועט תויאומוההש םיילילשה םינעטמה תועצמאב 

- ידמל שרופמ ןפואב וטטרשל ןתינש ,תוחכונה ןדיע תורמל - וננמז־תב הרבחב תועדה 

תוקיטקרפ ןיידע םיטקונ םינושה םייתרבחה תודסומה םג .היבופומוהב ןיידע גופס 

אצויכו ןימ ותואמ תוגוזל םיאושינ לש תורשפא ןתמ־יא :ןוגכ) אליעל תויטסיסקסורטה 

רתוי םימלוחש תינטרפ תוגהנתה יסופדב ןיידע םיקבד םמצע םיאומוההש עבונ ןאכמ .(הזב 

- םהלש םוימויה ייחב ךוותמ־יתלב חרואב םיטלוק םה התואש - תיתרבחה הריוואה תא 

.יתרושקתה חישה תא רשאמ 

םיירוד םילדבה 

יתאצמ תילארשיה תרושקתב םייאומוהה םיגוצייה תלאש תא יתנחב הבש הריקסב 

ךורעל ןתינ היהיש יתכרעה .םיירוטםיה־םייתרבח םינדיע ינש ןיב הנחבה ךורעל ןתינש 

יתרעיש :תיתרבחה תואיצמה לא יתרושקתה חישה לש חותינה ןמ היצלופרטסקא 

תונש תליחתו םינומשה תונש יהלש ןמל יחכונה רשקהב ושחרתהש ,םייתוהמה םייונישהש 

םוחתל ןתינ היהיש יתחנה .םינושה םינדיעה לש םהינב ןיב םילדבהב ושממתי ,םיעשתה 

יסופדב םינוש תויהל וטיי רדעהה ןדיעב ותרבחתהש הלא :םיאומוה לש תורוד ינש 

תויתרושקת תויגטרטסא לש םושייבו בוציעב םג ומכ יתרושקתה חישה לש עומשמה 

חותינמ םלוא .וכלהמבו תוחכונה ןדיע לש ופיס לע ורבע םהייח תיברמש הלאמ תוישיאניב 

תובר תוניחבמ .םיירודה םילדבהה ןויער תא הכירפמה המגמ תנמתסמ םייחה־ירופיס 

יפ־לע םינושה םירפסמה ןיב םיניחבמה םינייפאמ וא םיפתושמ םיווק אוצמל רשפא־יא 

םיינטרפ םניה םילדבהה בורש רעשל ןתינ .םינחבומ תורוד ינש ןיאש קיסהל רשפאו ;םליג 

תוחרוא לע תלבגומ העפשה שי ירוטסיהה־יתרבחה רשקהל .תוישיא םייח תוביסנב םרוקמו 

בטיה ןיחבהל ןתינ ,דיימ חכווינש יפכ .םיינטרפ םינתשמל תיסחי םירקחנה לש םייחה 

םע דחי .הלאכ םתויה םצעל סחיב םיאומוה ברקב רתוי החונינ הלבק לש תיללכ המגמב 

לש הבר הדימב םימוד םיכילהת םיווח םינוש תורוד םע םינמנה םיבר םיטרפ ,הז 

.םתוהז ןוניכב םיישקו תויוטבחתה 

וניה םייח .תונורחאה םינשב ושחרתהש םייתרבחה םייונישל םיעדומ םירפסמה ןמ קלח 

:םינדיעה ןיב םילדבהה תא ראית אוה ךכו ,םדוקה רודה לש גיצנ 

ואריש ודחפ םישנא .הזכ ידוס לכה היה הז ,רוגס רתוי הברה היה [םעפ] 

חותפ רתוי הברה הברה [...] .הלאה םירבדה תא ךכ־לכ ןיא םויה ,םתוא 

.הצקל הצקמ הז ,שוריפב .הנש םיעברא-םישולש ינפל היהש הממ 

ןיידע ףקת ,תויתרבחה ויתולבגמ לע ,רדעהה ןדיע ,וז תירוטסיה תועדומ תורמל 

םניא ,םהילא עדומ אוהשו ,תונורחאה םינשב ולחש םייונישה .םייח תניחבמ הבר הדימב 

הלא ןיב ומצע תא הנומ אוה :יאומוה־אלה םלועה םע ולש תרושקתה יסופד לע םיעיפשמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:56:54 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



157 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב"סשת 

לע הבר תואנקב םידיפקמה םינייאורמה ןיב היה םייח ."םהלש תויטרקסידה לע םירמוש"ש 

.ולש תויאומוהל עדוימש םדא ןיא ,םייאומוהה וירבח דבלמ ,השעמל :עדימה רודימ 

שיש חווטה־תבחרו הקיזמה העפשהב קסע אוה םגו ,םדוקה רודה ןב אוה קחצי םג 

לש םייחה ךלהמ לע םג ומכ ימצעה תסיפת לש הבוציע יכילהת לע תילמסה הדחכהל 

ללגב קר אל 11יביטמרונ־ורטהה םגדה יפ־לע וייח ךלהמ בצוע דציכ ראית אוה .טרפה 

אלא ,וב םימנפומה םייטסיסקסורטהה םיווצה תאו הביבסה תא תוצרל ימרופנוקה ךרוצה 

ןיב .תרבחתה ובש ןדיעה תא ןייפאש עדימ לש טלחומה רדעהה ללגב הנושארבו שארב 

:רפסמ אוה ךכו ;וייח לש הצמחהה לע אכדמ לוכסת לש המינ תרכינ ןיטישה 

יתראית אל וליפא .ךכ־לכ gay הז המ יתעדי אל יתנתחתה ינאשכ 

לבא ,הלאכ תויטנ שי ,יקוא" :יתבשח תויביאנ ךותמ .gay יגאש ימצעל 
םגו ,םויה שיש עדימה לכ היה אל ".רדסב לכהו .רדתסמ לכה םינתחתמשכ 

םיבוט דואמ ויה ונלש םייחה ...הא .ךכ ידכ דע הזב יתניינעתה אל 

אל הז ,יתוא קפיס אל הז :תינימ הניחבמ בוט יתדקפת אל לבא .החפשמכ 

ךכ־רחא ,והשכיא הלחתהב ,דקפתל טעמכ יתלוכי אלש קר אל .יתוא ןיינע 

[...] .ינימ עגמ ללכב ונל היה אל םינורחא הנש םירשע הזיא [חנאנ] 

רסח יל היהש המ םילשהל ,הז תא םישגהל יתלחתה 50 ליגב קרש רבתסמ 

.םייחה לכ 

ןתינ היהש יפכ וא רכינ ןפואב םיעפשומ םניא םיריעצה םינייאורמה לש יראה־קלח 

ןמ הנוש וניאש ,עדימ לש טלחומ רדעה לע וחוויד םה .תונורחאה תויושחרתהה ןמ תופצל 

ךלהמב תורגבתהה ליגב היה םירשעה ןב זרא .םדוקה ןדיעה תא ןייפאש טלחומה רדעהה 

תנשמ) הלש יתרושקתה רוקיסהו תיאומוהה תירוביצה תוליעפה תניחבמ תורעוסה םינשה 

חישה ךות לא לחלח אל ירוביצה חישה דציכ ץרחנ ןפואב שיגדה םלוא ,(ךליאו 1993 

ואישב יח אוה וליאכ עדונ־אלה ינפמ תודרחו תורוב לע חוויד אוה .ומצע םע ולש ימינפה 

הילע דומענש) תיתרבחהו תילמסה תואיצמה לש וז הסיפת תורמל .תורדעיהה ןדיע לש 

רחאלו ,ביבא־לתב ררוגתמ אוה םויכ .םייתנשכ ינפל וירוה תיב תא זרא בזע ,(ךשמהב 

הליהקה תורישב תירוביצ תוליעפב קוסעל לחה ,יאומוהה םלועה ךות לא תרבחתהש 

םיכילהת ורבעש םיפסונ םירקחנ לש םהירופיס םג ומכ ,זרא לש ורופיס .תיבסל־ומוהה 

םיריעצל ,םימדוקה תורודה ינבל דוגינב :התובישחב תערכמ הדבוע לע דמלמ ,םימוד 

תא ץורפל םושיי־תב תורשפא תמייק םינורחאה םירושעה השולש-םיינשב ותרבחתהש 

םיבייח םניא םה הבש ,השדח ךרד (םירחאל ,ןיפיקעבו) םמצעל לולסלו תונאכדה רטשמ 

,ונייהד ,קהבומ ירוד לדבה לע עיבצהל ןתינ תאז הניחבמ .יוכידה יווצל תונעיהל 

(תויגוז ,לשמל) יאומוה םייח חרוא להנל ,ןוראהמ תאצל םויכ הנימזה תורשפאה 

"םיאלמ םייח" תווחל הטלחהה ,ונימיב .תיטילופ תוליעפב קוסעל ףאו יאשח־יתלב 

טרפב קרו ךא טעמכ םייולת ,וז הטלחה לש השומימ ןכו ,ישיאה לאיצנטופה תא םישגהלו 

אל תיתרבחה תכרעמה םהבש ,םינומשה תונש יהלש דעש םימיל דוגינב ,תאז ;ומצע 

.םיאומוהה לש םכרדב םיבר םיישחומ םיגייס הביצהו וזכ תוליעפ הרשפא 

םיסחיה תא רידגהלו סופתל הייטנה תא ןמסמו ,וקופ ידי־לע עבטוה תויביטמרונ־ורסה גשומה 11 

.(Spargo, 1999) תויטסב הלאכ ןניאש תויוליעפה לכ תא תוארלו המרונכ םיילאוסקסורטהה 
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תודידב שח אוה ,תאז תורמל .רדעהה ןדיע יהלשב תרבחתה שולשו םירשעה ןב רואיל 

םושמ המחנ התוויה םיעגמ יתליהקה ןותיעב האירקה .תומדא ילע דיחיה ומוהה היה וליאכ 

םלוע לא רהוצ שמיש ןותיעה .ונימב דיחי וניא אוהש ךכל תודע הוויה וב בתכנש עדימהש 

ןכתייו ,"תולחנתה"ב יתד תיבב לדג רואיל .ללכ םייק היה אל וליאכ עודי־יתלב היהש 

ןמ ררחתשהש רחאל .ולש תויאומוהה םע ויסחי לע הבר העפשה התייה הלא תוביסנלש 

םע תורכיהבו םירבג םע תינימ תוליעפב הסנתה םש ,ץראל־ץוחל עסנ אוה יאבצה תורישה 

םדאה ינא .יאשח יאומוה םייח חרוא ןיידע םייקמ אוה ,הצרא ותרזח םע .יאומוהה םלועה 

."ןוראהמ אצי" אוה וינפלש (ןימ־יסחי םייקמ אוה םמיעש םירבגה דבלמ) לארשיב ןושארה 

־תרושקת תוכזב יאומוהה םלועה לש ומויקב ריכמו עדומ רואילש הדבועה ,תורחא םילימב 

לש היווחה לע רפסמ אוה ךכ .ןוראהמ תאצלמ ותוענמיה תא הריבסמ הניא םינומהה 

:ןותיעה תאירק 

,םנמוא .דבל אל ינאש השגרה יל ןתנ ,ןושאר רבד ?יל השע הז המ ...הא 

םיפוח שיו ,םיבאפ שיו ,ןוגרא שי לבא ,הזכ דחא ףא ריכמ אל וישכע ינא 

דבל אל .דבל אל ינאש השגרה יל ןתנ הככ הז .םהב םיאצמנ םיאומוהש 

.קסעב 

םע תוהדזה עיבה אוה ימיע ןויאירבו ,ייח־רופיס תא יתשרפ הבש האצרהל ןיזאה ןונמא 

םירושע ינשכ ןמיע יתדדומתה ינאש תושוחת ןתואל םיליבקמ תושגר עיבהו ייח־רופיס 

הקוצמה תא רותפל יתיסינ ינאש דועב .ימצע גויתב םימוצע םיישק וניווח ונינש :ןכ ינפל 

עגר תא ראית ןונמא ,םיעבשה תונש יהלשב תודבאתה תרזעב יורש יתייה הבש 

.ךשוח וליאכ רכוז ינא זא" :ןמקלדכ ,םיעשתה תונש תליחתב ,ומוה ותויהל תועדוותהה 

תאכדמ המינ שי ".תמ ינאש וא טיירטס ינאש וא .יביבס ךשוח תמאב אלא ,יומיד הזיא אל 

לכ ןיא תונורחאה םינשב ולחש םייתרבחה םייונישל םנמואה :ןונמא לש יודיווב תשאיימו 

ןיוטיב תא תואצומ ןניא וללה תורומתה עודמ ?םימיוסמ םיטרפ לש םהיתוסיפת לע העפשה 

ןיידע םיחוורש ,םייבופומוהה םיכרעה לש המנפההש ןכתיי ?ימצעה יוכידה לש הלקהב 

דיגנמ ןונמא .תיתרושקתה תוחכונה תרזעב חונו לק ןורתפל תנתינ הניא ,םיבר תומוקמב 

םירסמה םע תויבסלו םיאומוה תלבקמ תידיימה תיתרבחה ותביבס הבש תולקה תא 

אוה םויכ םג ,היארלו .הידמה תועצמאב רקיעב הבחרה תוברתב םילחנומה םייבופומוהה 

םירשקהב ומוהכ ומצע לע ריהצהלמ ענמנו ,ןוראהמ האיצי לש תוינידמ שבגל השקתמ 

םינונגנמה לע קיודמב דומעל השק יפרגונתא רקחמ תרגסמב .םיבר םייתרבח 

יבגל תויגולוכיספ תונקסמ חוסינמ ענמיהל יוצר ןכלו ,םירקחנה לש םייגולוכיספה 

החותיפ תא ונממ םיענומה םירוצעמה .תינימה ותייטנ ינפמו ומצע ינפמ ןונמא לש העיתרה 

המשא סוחיי ,ןכ לע רתי .הבר הדימב םינבומ־יתלב אופיא םירתונ תיאומוהה ותוהז לש 

ונילע ןכלו ,יחכונה רקחמה לש היגולומטסיפאל הריתסב דמוע םינומהה־תרושקתל 

.וירבחו ןונמא לש ינשרפה סופדה תראהב קפתסהל 

םינש המכ !יתספספ ינא המכ ,הללא־אי" :הז לע בשוח ינאש יל הרוק 

הז ירחא .ןוראל ץוחמ יחש ומוה ילש דודש תיבמ אב ינא וליאכש ".יתזבזב 

הביבס .תיעבט יכה הרוצב לבקתמ הזשו ,גוז־תב םע החפשמ תב דוע םג 

.םילבקמ וליאכש םירבח .םירבד םילבקמ ,רדסב וליאכ ינעיש ,תיזנכשא 

הברה לע תשרפתמ תמאב איה ןוראהמ ילש האיציהש בשוח ינא ,תאז־לכבו 
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והשמ הזש רסמ יתלביק ןכ יכ [."] .המייתסה אל ןיידע איהו ,םינש 
.יערא דואמ והשמ .םידדוב ,םילפא ,םיללמוא םייח יל דעיימש 

הקעומ םע ןלוג רתונ ,םישיגנ עדימ תורוקמ םימייק ובש ,יחכונה ןדיעב וליפא 

ויסחיבו ימצעה תסיפתב ךפהמה :"היירט" התייה ומוה אוהש הנבותהש רבתסמ .תרסיימ 

ארונ וליאכ" :ריהצה אוהו ,רעוס היה ,ןויאירה ינפל רפסמ תועובש שחרתהש ,הרבחה םע 

רבכ דלונ אוהש תויהש חינהל ןתינ היהו ,הרשע־שש ןב ןלוג ".הזה ןיינעה םע יל השק 

.םירגובמה םירבגה לשמ רתוי םילק ויהי רבוע אוהש םינושה םיכילהתה ,תוחכונה ןדיעב 

םהירופיסמ הגוש וניאש ןפואב ומצע ןיבל וניב םיקבאמ לע רפיס ןלוג :רבדה ךכ אל ךא 

תועמשמ רסח רתונ רבעב םעפ־יאמ רתוי ןימזהו שיגנה עדימה .םימדוקה תורודה ינב לש 

לק ןפואב תוימצע תונכותל ותוא ליבוהל תויושעש תויועמשמ קיפמ וניא ןלוג .תיטנוולר 

.םמצע לע לקהל ןוצר ךותמ רקחמב קלח ולטנש םינייאורמה ןמ דחא היה ףאו ,רתוי חונינו 

ריהצה ,יגולוכיספ לופיטל ףילחת שמשל דעונ וניא רקחמהש תשרופמה יתרהזא תורמל 

".ימצעל היפרת ןימ ,היפרת הזש בשוח ינא יכ ,ךילא יתאב הז ללגב" :קלחו דח ןלוג 

ינב ווחש וזל אופיא התמד ומוהכ ימצעה וגוית םע ןלוג לש ותודדומתה ,תובר תוניחבמ 

בחרמב םיאומוה לש תרבוגה תוחכונה ףא־לעו עדימה תושיגנ תורמל ,םדוקה ןדיעה 
.ירוביצה 

.םירוהל טקפסורפ [טרפה תויוכז תרימשל] "הדוגא"ב ונל ואיבה וליאכ 

ןבה" :רמואש םירוהל הזכ טקפסורפ הז [...] .וליאכ הז לע יתארק ינאו 

םירבועש ךילהתה המ םיריבסמ וליאכו ,"תיבסל ךלש תבה ,ומוה ךלש 

םיאצוי ונחנאש עגרהמ ,יתנבה ינאש המ יפל ,םצעב ,וליאכ .םירוהה 

,םמצע תא םימישאמ ונלש םירוהה .םיסנכנ ונלש םירוהה ,ןוראהמ 
.המרונב אל הזש וליאכ םירבד .םידכנ ,ונתוא םימישאמו 

םהייח־רופיסב וליג םיריעצ םינייאורמ השולש-םיינש ,םירחאו הלא םינייאורמ תמועל 

קהבומ רצות וניה זר .תילארשיה הרבחב יוושכעה תוחורה־ךלה תא םיפקשמה םיסופד 

תיתייעב־אל תיתרבח העפותכ תויאומוה לש םויקה ,ותניחבמ .תוחכונה ןדיע לש טעמכ 

.בל־ ןורבש אלבו תולילקב ושענ ולש ימצעה גויתה יכילהת .הילאמ תנבומ הדבוע וניה 

רהז .וייח חרוא לע תוילילש תוכלשה לעב םרוגכ תינימה ותייטנ תא האור וניא אוה 

:ימצעה גויתב ךורכה לבסה לש עודיה ביטרנה תמועל ותייווח תא דיגנה 

זאמו [...] .ילש הנושארה תינימה היווחה תא יל היה הרשע־שולש ליגבו 

,רמולכ .ךלוה ינא הז םעו ,יל בוטש המ הזו ,בהוא ינאש המ הזש יתעדי 

.םידחפו תונואכדו םירוסיי יתרבע אלו .ומוה ינאש יתעדי 

,תאז תורמל .רוריבב הנוש ירוד גוויסל םינתינה םידדובה ןיב םניה רהזו זר ,ןכא 

יפלכ ןוראהמ אצוי וניא ,המגודל ,זר .םירחא םידממ לע העפשה חרכהב ןיא הלא תוביסנל 

הניא םיוסמ ירוטסיה ןדיעב תרבחתה והשלכ טרפש הדבועה ,םוכיסל .ותחפשמ ינב 

12.תישעמהו תינשרפה ותוגהנתה תמרב תוכלשה לע חרכהב תדמלמ 

םידממ ךמס־לע םירקחנה ןיב תואוושה יתכרע אל ,םיירוד םילדבה דבלמש ריהבהל ץוחנ 12 

.םיפסונ םייפרגומד־ויצוס 
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םייאומוהה םיגוצייה תסיפת 

םייפיטואירטסכ םייאומוהה םיגוצייה תא םיחנעפמ םירקחנה בורש אצמנ יללכ ןפואב 

םינומהה־תרושקת לש רוצייה ןונגנמ דציכ טורטורפב וראית םינייאורמ ינש .ארזל דע 

ןמו יטוזקא ,ינועבצ יומיד לש בוציע תועצמאב תישענה ,תיתוברתה הלמסהה תא קתעשמ 

ינצילה דמימה תא תרמשמ היזיוולטהש ונעט םה ,קויד רתיל .ומוה לש געלנו ךחוגמ םתסה 

ףטשב הלילק אתחנתא אלא םניא יאומוהה עוריאהו ומוהה :יאומוהה גוצייה לש 

רדסה לע םויאה ונממ לטינ יאומוהה גוצייה לש הז בוציע ןפואמ אצוי־לעופכ .ינויזיוולטה 

םימרות הלא םירקחנ ינשש המורתב הצוענ יחכונה קרפה לש ותובישח .ינומגהה יתרבחה 

םייתרושקתה םירצותה בור תא םתסיפת יבגל םהיתימע ירבדב ינשה־טוחכ הווטנה ןויערל 

.םהיתויפיצו םהיתושירד לע הגוע הניא ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תוארנה .םייחטשכ 

םתוננוכתה ןכמ־רחאלו ,הידמה ידי־לע ורקוסש םיעוריאב יבוקו יסוי לש םתוחכונ 

םה .ישיאה םנויסנב תנגועמה תינטנופס הירואית חסנל םהל ורשפא ,רוקיסה ירצותב 

הירואית ללכל תיעצמא־יתלבה היווחה תא םגו םיטסקטה לש עומשמה ירצות תא ושביג 

בוציע לש רשקהב .םינומהה־תרושקת תודסומ לש הדובעה יכילהת תא ריבסהל הסנמה 

ק"ת קוחר יתרושקתה גוצייהש עובקל םילוכי יסויו יבוק ,הידמה ידי־לע יאומוהה יומידה 

.תיגולונמונפה "תמא"ה ןמ תואסרפ 

המ יתלאשל הבושתב .יהשלכ היזיוולט תינכותל ןייארתה זאמ יבמופ ומוה אוה יבוק 

עוריא ךלהמב ובבותסה וירבחו אוהש יבוק ריבסה ,ןויאירל ןמדזה ןהבש תוביסנה ויה 

ןונגנמל הימינוטמכ - "היזיוולטה לש המלצמה תשדע" ,ותנעטל .םישנ ידגבב יתליהק 

־אלה םיאומוהה ןמ תומלעתה ךות וללה תוטלובה תויומדב הדקמתה ־ יתרושקתה 

םיכרעה תא הרתי תולקב ץמאמ יתרושקתה דסומהש דיעה יבוק .עוריאב וחכנש םיינועבצ 

םיאומוהה תא גיצהל םוקמב ."לוכיעל הלק" תילאוזיוולט הפשל םתוא םגרתמו ,םיינומגהה 

ומוהה לש לילעב ביבח־אלהו רכומה ,חונה יומידל היזיוולטה הבש ,"םיילמרונ"ה 

13.תימוק אתחנתא רתויה לכל שמשל לוכיה ,"ילמרונ־אל"ה 

[...] ...טולקת דימת היזיוולט לש המלצמ תשדע ...רבד הז היזיוולט ,בוט 

.קי'צנטק ןויאירל ונתוא וחקלו ,חטשב רתויב ינועבצה רבדה היה הז 
.ונמכסה זא [...] הבתכ תושעל הצור איהש ונל הרמאש תבתכ םש התייהו 

ספתנ דימת 2 ץורע [...] .תיפיטואירטס דואמ דואמ [היזיוולטה] [...] 

...הא .ןוכנ רתויה דימת אלו ...רתוי ,ינועבצ רתוי ,ינויצסנס רתויה רבדל 

תומיוסמ תובוגת ,דיגנ ,יתלביקו .תיפיטואירטס התייה ונילע הבתכה םג 

.הז תא לבקמ ינאו ,drag-gays ,gays-drag הזה רשקההמ סאמנ רבכש 

אלש ,הז תא וטימשה ןבומכ המ־םושמו ,רהבהו רוזח יתרהבה המצע הבתכב 

םה תויגארדה בורש תורמל ,gay אוה drag לכ אלו ,drag אוה gay לכ 

 gay. ב החמצש תוברת הז יכ רשק שי ,םעפ דוע .רשק שי"gay, אל לבא

drag. תושעל בייח gay לכ 

םירקחנה לכ ידי־לע תונוש תוסרגב ועמשוה ''ילמרונ־אל"ו "ילמרונ" םיחנומהש שיגדהל שי 13 

.ילש םיחותינה ירפ וא ילש תרוקיב םהב תוארל ןיא ,קפס רסה ןעמל .םינווגמ םירשקהבו 
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תואיצמה ןיב רעפב ןד יסוי ,רקבמ אוהש תינכותב ליעפ קלח לטנש ,יבוקמ לידבהל 

ליעפ וניאש ,ץוחה ןמ ןנובתמ לש הדמע ךותמ תרושקתב הגוציי יכרד ןיבל תיתרבחה 

־יתלבה היווחה ןיב האוושה ךותמ ותדמע תא גיצה יסוי .ורוקיסב אל ףאו ופוג עוריאב 

תואיצמה ובש ןפואה תא ןוחבל ותלוכיב .תילאוזיוולט הפשל המוגרת ןיבל תכוותמ 

ידיימה ישוחה טלקה ןיב תוושהל לוכי אוהש םושמ ,הידמה ידי־לע תדדוקמ "תיתימא"ה 

:היזיוולטב גצומה ילמסה טסקטה ןיבל 

,ותוא םירקסמ ךיא האור התא ךכ־רחאו עוריאב אצמנ התאשכ ,דימת ומכ 

םיחילצמ אלש .ולש תובכרומה לכב ותוא םיארמ אלש האור התא 

?[סדייאב המחלמל יתנש המרתה עוריא] "קוטסגיוו"מ ואר המ ...ריבעהל 

התייהש ואר קיפסמ אל .המבה לע םידמוע drag queens השולש־מיינש 

הסיפת םע םדאל דוגינב .םיאומוה שיש ,םישנא לש הלודג דואמ הצובק 

הברה בושייהמ םישנא הז םיאומוה ,םיאורטה דואמ הברה לצא תחוור 

תורעשל תודגנתה יל שיש אל .תודורו תורעש םע םישנא םלוכ אל .םימעפ 

,בחרה רוביצב םיאומוהה לש תולבקתהה לע רבדמ ינא םא לבא ,תודורו 

לוכי תלוכמב שיאה ...הז ינאו התאש וניביש תובישח שיש בשוח ינא 

לע תוקורי תוקל םע םיכלוהש םישנא ינימ לכ קר אלו ,ומוהה תויהל 

תויומדל ספתיהל םיבתכל לק ...ןבומכ רוקיסה הזה ןבומב .םיינרופיצה 

אל ןה ,שיגדמ ינא ,בוש .ינוציחה רשקהב תוגירחו תוינועבצ רתויה 

לבקתמ הז ךיא לע םירבדמ םא לבא .ללכב תישיאה המרב יל תועירפמ 

םוש םהל ןיאש םתס םיאומוה םג םיארמ ויה םא חמש יתייה ,יללכה רוביצב 

.תינוציח תוגירח 

רעפהש תויהו ,תישחומה תואיצמה ןיבל תילמסה תואיצמה ןיב המילהל הפצמ יסוי 

םיעוריא לש יתרושקתה רוקיסב ינויצסנסה דמימה לע תרוקיב עיבמ אוה ,ברו םוצע 

תא רקסל םינומהה־תרושקת לש תינבמה השירדהמ עבונ רוקיסה יפוא .םייאומוה 

,"בכרומ" רוקיסמ םיענמנ הידמה ."המח תיתרושקת הרוחס" קפסלו "תוינועבצה תויומדה" 

תמעל םיצמאתמ םניא תרושקתה ישנאש םושמ טושפהו ינטשפה דבורב ראשיהל םיפידעמו 

־ ללכב םיאומוה־אלל המודב - תרושקתה ישנא .לילכ םכירפהל וא םימייק םיפיטואירטס 

ההזמה הסיפתה תא םיקתעשמו ,םיאומוה יבגל עדי רסוחב וא תומודק תועדב םיקיזחמ 

לש תכרפומ האוושמ תמייקש ךכ ,תירדגמה תוהזב היעב םע תיאומוה תינימ הייטנ 

,יטוזקא "רחא" ותויה לשב ומוהה לש ותרדה תרמושמו תקזוחמ ךכב .לאוסקסנרט־ומוה 

.תינומגהה הרבחה לע םייאל לולע וניא אוה הזככ .ילוש וא/ו ךחוגמ 

הסיפתה ןמ רקיעב עבונ יפיטואירטסה בוציעב ץוענה ברה ישוקה ,םינייאורמה יבגל 

םיגוצייל ןכלו ,הרבחב תודמעה בוציע לע הבר העפשה שי םינומהה־תרושקתלש 
תויהל הלולע םתוא םירחאה תסיפת .םהייח לע תונוש תוכלשה שי םייפיטואירטסה 

.הבורקה תיתרבחה םתביבס ידי־לע ילילש ןפואב טפשיהל םילולע םהו ,הערל תעפשומ 

לש םיינטרפה םהייחל דואמ תויטנוולר ןניה םייומיד בוציעו גוציי לש תולאש ,רמולכ 

.ינומהה חישב יאומוהה יומידה בוציע תייגוס לש התויזכרמ תעבונ ןאכמ .םינייאורמה 

טרפה לש ףוקיש וניה יתרושקתה גוצייה היפלש הדמע ועיבה םירקחנה לש יראה־קלח 

שונא־ןבל ההז - תויהל רומא וא - וניה תילמסה תואיצמב יומידהש ורבס םה .ומוהה 
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.עבטה לומ לא הארמ דימעהל יתרושקתה חישה לש ותלוכיב וליאכ ,תיתרבחה תואיצמב 

רמול ןתינ .ןלהל םיגצומה תונויערה לכ םיתתשומ הילעש תיסיסבה החנהה וזש הארנ 

תואיצמה םלוא ,יטמימ גוצייל תוסומכ תויפיצ ואטיב םינייאורמה לש םבור־בורש 

תויהל ,םתטישל ,רומא יתרושקתה חישה .בוט ולוכש ינוימד םלוע ןיעמ איה תשקובמה 

תיתרבחה תואיצמה תא ףקשמ וא בצעמ ,הקחמ וניא שרדנה םזילאירה ךא ,יטסילאיר 

תרושקתהש םיפצמ םיבר םירקחנ .םירבודה לש םביליתולאשמ תא רתוי אלא ,תמייקה 

תויטה לכ תלוטנ תואיצמ ףקשל יתרושקתה חישה לע :ןיימודמ סיזמימב קוסעת 

סופתל וטנ םירקחנה .יאומוהה םויקה לש "םייבויח" םינפ קרו ךא וגצוי הבש ,תויבופומוה 

וסחיי םגו ,הלאכ תויהל םירומאש םיגוצייכ וא םיילאיצנרפרכ םיאומוה לש םיגוצייה תא 

תא המיצעמ םינייאורמה ןיב תחוורה תינטנופסה הירואיתה ,ןכא .תיגולואידיא המצוע םהל 

םינכוסכ םיספתנ םייתרושקתה םייומידה :הבר העפשה הל תסחיימו םינומהה־תרושקת 

יוניש ועמשמ םייומידה לש שדחמ בוציע ךכיפלו ,תיתרבחה תואיצמה לש "םייתימא" 
.םיאומוהל הרבחה לש הסחיב 

תואיצמ לש םימגד תילמסה תואיצמב אוצמל ןתינש םירובס םינייאורמה ןמ קלח 

תא ביחרה רינ .לוכיבכ םייקש םלוע םיגיצמ םה וליאכ םיטסקטה תא וספת םה :תירשפא 

תמייקה תואיצמה וז ןיא םלוא .תואיצמ יפקשמב םייעונלוקה םיטסקטה לע ןוידב העיריה 

וספש ,יפוטוא םלוע לש תואיצמ :הז רשקהב הרופטמ רדגב וניה "תואיצמ" גשומה ;הווהב 

תויפיצה ןיב רעפה ןמ לוכסת עיבה רינ .םזיסקסורטההו היבופומוהה ןיטולחל ונממ 

םיגיצמה םיטסקטה ןיבל ,םיטרסב הייפצל עינמה תא תווהמה ,"םיארנ ונחנא ךיא תוארל" 

טסקטה םע שגפמה עגרל עיגהל גהונ רינ ."תוארל הצור יתייהש הרוצ[ב] אל" תואיצמ 

אוה ,השעמל .ומוהכ ומצע ול םייופצה םייחה :"םייח תסיפ" שממי אוהש הייפיצ ךותמ 

.םיילילש םיילמס םינעטממ הייקנו תיבויח ,תימיטפוא תילמס תואיצמ תיינבהל הפצמ 
,םייח־תחמשב האלמו היבופומוה תלוטנ תויהל ,ויתושירד יפל ,הרומא תילמסה תואיצמה 

תחא הנועבו תעב היהי טסקטהש הפצמ רינ ."םיניקת" םייתרבח םיסחיבו "תופי" תויומדב 

:"תמלשומ" תואיצמ תמשגתמ ובש ףסכנ רתא םגו יח אוה הבש תואיצמה לש ףוקיש םג 

וארת ,קוזיחה תא ונל ונת זא ,םיאומוה לע םיטרס טעמ ךכ־לכ שי :רינ 

השולש ירחא םיבזוע אל םהש ,דחי םהל בוטש ומוה גוז ונל 

אל םהש .םדייאב הלוח אל דחאש םיאומוה גוז ונל וארת .םישדוח 

,המ .ילולפא אל טרסהש .תיבב רוא םהל שיש .םימסב םישמתשמ 

תא תוארל ךירצ התא ,ןכ [...] [.קחוצ] ?תיבב רוא םהל ןיא 

,תרמוא תאז .םירחא תומוקמב הז תא ךל ןיא יכ םייבויחה םיקוזיחה 

דואמ טעמ שי [...] .םירחא תומוקמב םייבויח םיקוזיח ךל ןיא 

תא חקית .תיבויח הריווא םע ,בוט ףוס םע םילאוסקסומוה םיטרס 

ףוס םע טרס דוע אוצמל הסגמ ינא [...] הפי והשמ [יטירבה טרסה] 

[היזיוולטה תרדם]ב יגיאו רמות לש יומידה תא חקית .בוט 

אישל ןמאנה ילאוסקסומוהה גוזה תא איבה [...] ןיטנרולפ 
שיגרמ התא ףוס־ףוסו .םיהדמ גניטייר םע הייפצ תעשב סוזנסנוקה 

ינאש הרוצב תצק םיגצומ ונחנא הנה ,ךמצע םע הבוט השגרה 
הצור יתייה ינא ,תרמוא תאז .ילש םייחה תא תוארל הצור יתייה 

רשאמ [רתוי] ןיטנרולפמ יגיאו רמות ומכ ילש םייחה תא תוארל 
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וז ,תילארשי קר המגמ אל הזו .ןמטוג לש םיטרסב רוביגה ומכ 

םג ,םילאוסקסומוהה םיאשונה תגצה לש [".] .תימלוע־ללכ המגמ 

םיטרסו ,בוצעו רדוק קסעכ ,םמצע םילאוסקסומוהה ידי־לע 
.םיילולפא 

?ןיטנרולפו הפי והשמ םע המו :תימע 

השולש קוידב הז .וילע םירבדמ ונחנאש בוצעה עטקה קוידב הז :רינ 

תויבויח תואמגוד דוע יל ןת .ךילא הז תא הנפמ ינא ...הא ,םיטרס 

תתל לוכי ינאש הז םצע אקוודו !ןיא וליאכ ,אל טושפ הז .הלאכ 

םיכלוה ונייה םאו ,תויבויחה תואמגוד שולשה תא תחא די לע ךל 

יתש הזיא דוע םירמוג ונייה תוילילשה תואמגודה םע וישכע 

הז .יתיאר ינאש המ ךמס־לע ,בושו .[ןויאירה תטלקה לש] תוטסק 
!לבח 

היגולוטנואה הקוצמה .תונושה ויתורזגנ לע ,"ילמרונ" אוה הז ןוידב יזכרמה גשומה 

םגו ,4וייח ימוחתמ דחא לכב היתותוא תא תנתונ "תילמרונ"ה הרבחה ןמ דדומה ומוהה לש 

לע ססובמ תרושקתב יאומוהה יומידה לש רתויב חוורה חונעפה סופד :יחכונה רשקהב 

יפל רדגומה "ילמרונ" לאידיא ןיבל הידמב גצומה יומידה ןיב רעפה וא ןוימדה לש הניחב 

לש הז אוה ןוכנהו יוצרה ,ףאשנה יומידה םג ,רחא דצמ .תויביטמרונ־ורטה הדימ־תומא 

יומיד :"פיטואירטס" גשומל הרדגה ןיפיקעב םירקחנה ועיצה הז ךמס־לע ."ילמרונ" ומוה 

וא "םלוכ ומכ" וניאש ומוהה ,ונייהד ;יביטמרונ־ורטהה םגדה םע דחא הנקב הלוע וניאש 

בצעל תונווגמ םיכרד תטקונ םינומהה־תרושקת .יפיטואירטס גוציי הווהמ "ילמרונ־אל"ה 

לובלב ,םירחא םייתוישיא םיביכרמ ןובשח־לע תינימה הייטנה תשגדה :יפיטואירטס יומיד 

רקיעב) םייביטמרונ־ורטה םינייפאממ תומלעתה ,תינימ תוהז ןיבל תינימ הייטנ ןיב 

"הכסמה םע הזה רבדה" תא דיגנה רעס .הלאב אצויכו תימוק אתחנתאכ החכגה ,(תויגוז 

תא גיצהל תרחוב תרושקתהש ךכ לע ותאחמ תא עיבהו ,"ילנויצנוונוק־רתויה להקה" םע 

:םינורחאה לש םוקמב םינושארה לש םיגוציי תועצמאב םיאומוהה 

לש הייכזה רחאל ןיבר רכיכב תוגיגחה] "הנד ברע" לע םילכתסמ םא 

םע הזה רבדה תא ומליצ תמאב זא ,[1998 תנשב "ןויזיווריא"ב תרמזה 

־רתויה להקה תא ומליצ ,תוחפו ,אלו ,תוילניסקוקה תאו הכסמה 
הדוקנ ךותמ הזל סחייתהל םיסנמ ןכ וליאכש םיאור ...האו .ילנויצנוונוק 

םהל שי םוקמ והשזיאב לבא ,םיבוטו םירואנ תויהל םיכירצ ונחנא לש 
.םיפיטואירטס דואמ הברה 

ןיידע גופס חוורה יאומוהה יומידהש עובקל ססיה אל םירקחנה לש עירכמה בורה 

דחאמה ,יבופומוהה חישה דציכ ראית ןונמא .םייבופומוה ,ירק ,םייפיטואירטס םינויפא 

ויתוסיפת לע עיפשה ,תחא תינתוהז הירוגטקל תירדגמה תוהזהו תינימה הייטנה תא 

תוימצעה ויתושוחת ןיב רעפה ןמ םיעבונה לובלבהו הכובמה תא שיגדה אוה .תוימצעה 

לחה ,םירקחנה לש םהייח לולכמב וז העפות לש הייוטיב תא טרפל לוכי יניא ,העיריה רצוק בקע 14 

.םי/רחא ינפל םהלש ימצעה תגצה יכרדב הלכו םיאומוהכ םמצע לש גויתב הכורכה תויתייעבב 
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תא םיגדה ןונמא 15.םיישנ םיאומוה לש חוורה פיטואירטסה ןיבל תירבגה ותוהז יבגל 

:םלועב ומוקמ לש הנבה לעו ותוהז ןוניכ לע םירעמ ינומהה־יתרושקתה חישהש ישוקה 

רבגכ ימצע תא האור ןכ ינאו ,רבג יגאש הז םע יל בוטו הנהנ ...ןכ ינא 

ינאש והשמ .רבג לש ףוגב האולכש השיא ...והשזיא אלו ,םירבגל ךשמנש 

.הלאכו תוגויארמ לבא ,ישיא ןפואב אל .עמוש 

םייח חרוא להינ רפסמ םינש ינפל דעו ,תויתד תורגסמב ךנחתהו לדג םרוי 

םרוי .ינוליח םייח חרוא םייקל לחה יאומוה םייח חרוא שוביג םע דבב־דב .ילאוסקסורטה 

:םישורבכע לש תויצטונוק תוררועמש תורופטמב םייתרושקתה םייומידה תא ראית 
תולילבש תושדחב תובתכהו ,הכשחב םיאצויש םיאומוהה לע םינותיעב תובתכה" 

תלאשנ ."זוירוק ןיידע הז םיאומוה"ש רובס אוה ךכ לע ףסונ ".םהירוחמ םיחיגמ םיאומוהה 

ךשמהב ?גצייל הרומא תרושקתהש ילאידיא ומוה ותוא והימ ?"יעבט" יומיד והמ הלאשה 

ייומיד לש יביטמרונה ןפה תא שיגדהל שקיבו ,וז הלאשל ןיפיקעב םרוי בישה ןויאירה 

ןיב ןוימדה תא טילבהל ,רמולכ ,"וגוז־ןב םע יח"כ ומוהה תא ,המגודל ,גיצהל :םיאומוהה 

־תרושקתמ הפצמ םרוי .תינימה םתייטנמ םיעבונה םילדבהה תא רעזמלו םדאה־ינב 

הנוש תינימ תוהז ילעב ןיבל תיאומוה הייטנ ילעב ןיב ןיחבהל <1) :םירבד ינשל םינומהה 

ינימ לכ לש קוריפ" ,ונייהד ,םיאומוהה לש "תוילמרונה" תא שיגדהל (2):<"תוילניסקוק"> 

לש תינרתח הינבה תשחרתמ ,םרוי ןעט ,ןיטנרולפ היזיוולטה תרדסב ,המגודל ."תומגיטס 

ןמ תולטרועמ םיאומוהה לש תוינוידבה תויומדהש םושמ אקווד םיאומוה לש םיגוציי 

:ינועבצהו ישנה ומוהה לש םייפיטואירטסה םינייפאמה 

הז םיאומוה ,תרמוא תאז .זוירוק ןיידע הז .בלש הרבע אל [תרושקתה] איה 

טעמ שי .יעבט והשמ ,יתרגש והשמ אל איה ...הא .יתעדל ,זוירוק ןיידע 

םע יח" בותכש .ןיינעל תיעבט תוסחייתה תמאב האור התא םהבש תומוקמ 

.זוירוק ןכ אוה ...דואמ אוה סחיה ינורקע ןפואב [...] .חיננ ,"וגוז־ןב 
ינימ לכ םישועו םיללותשמ םה ,םירבד ינימ לכ םישוע םיאומוהה 

בוש ודקמתי תונומתה דימת לבא ,םישאהל השק ,ןבומכ דימתו .םיגנינפה 

תמ ינא ,םתיא היעב יל שיש אל • drag queens^ לעו transgenders־n לע 

דימת הז ,עדוי התא לבא ,לכהו תוילניסקוק בהוא םג ינאו drag לע 

,הז םע היעב יל ןיא .דקור לניסקוק היהי דימת הז .הזהמ וארי_ש תונומתה 

תלבקמ אל ,קל? תילמרונה תויאומוהה תא ןיא לבא .קפיכ אלע ,תמאב 

הרדסה ,חיננ ,בשוח ינא .ןכ איה טאל־טאל לבא ...הא .יוטיב ךכ־לכ 

.ןיטנרולפ 

ריהמו לוז שוגירו היצסנסל השירדה ןיב הפיפח לש ההובג הגרד תמייקש ןעט זעוב 

המשאהו תרוקיב וירבדב שי .םמצע םיאומוהה ןיבל םינומהה־תרושקת לש תודסומה דצמ 

םייתועמשמה םיגשיהה חכונל תויתפכא רסוחו תושידא םילגמה ,ותליהק ירבח יפלכ ןה 

םתרדהל ןונגנמה ןמ קלחכ םיאומוהל - תיתרבח תותיחנו דובכ־תותיחפ ןאכמו - תוישנ לש סוחייה 15 

(היסרבניא) ךופיה" גשומב וז תיתוברת העפות םליג דיורפ ."תיברעמ"ה הירוטסיהה תא הוולמ 

.(Freud, 1974 [1905]) תירדגמה ותוהז לש םלשומ־יתלב ןורתפ יובח ומוה לכב ויפלש ,"ינימ 
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שומיש השוע הנורחאה .תרושקתה יפלכ ןהו ,תויחרזאה םהיתויוכז תאוושהלו םתחוורל 

אלש ,םיירודיב םיכרצ קפסלו תוצרל ידכ םייטילופה םיליעפב ןודיע רסח יביטלופינמ 

ידכ םיאומוהה לש תויוכז ןויוושל קבאמה לש הלתמאב תרזענ תרושקתה .םיינציצמ רמול 

םייטנוולר םניאש םיטביה ןוחבל אקווד תשקבמ איה :םיליעפה לש םיישיאה םהייחב טטחל 

,וזמ הרתי .תרחא תיתרגש תיטילופ תוליעפ לש רשקהב םיגצומ םניא רשאו ומצע קבאמל 

םיגיצמו ,םייאומוהה םינייאורמה יפלכ תינורטפ הדמעב םמצע תא םיבצממ םילנויספורפה 

הניאש הלמח םיעיבמו תונוילע תדמעמ םיטיבמ םה ,השעמל .הרואכל קר תוינלבוס םינפ 

.המוקמב 

םיווהמ ןיידע ונחנא .הפי עבצ ונחנא ןיידע .קילדמ זוירוק ןיידע ונחנא 

.החידב ונמצעמ תושעל םיחילצמ ונחנא ןיידע .דמחנו עשעשמו הפי עבצ 

,ונחנא םגש רמוא הז [...] .הז הז םירכומ ונחנאש הממ הברה ...ןיידע [...] 

ונחנא [...] .םצעב םירכומ ונחנאש המ הנוק תרושקתה :תרמוא תאז 

[,6ןבא יזוע 'פורפ רשאכ] ...הרוחס .תבהוא תרושקתהש הרוחס םיקפסמ 

םעפ .ןיינעמ היה הז ,הובג ןיצק היהש הזה ומוהה ,הלחתהב תרושקתל אצי 

אבצב תייהשכ" ,"?ומוה התא תמאב זא" :דחא ףא ןיינעמ אל הז תישילש 

רבדל יתאב ,הז לע רבדל יתאב אל ,עגר" ,"?ומוה התאש ךל עירפה הז 

אבצב השק היה ,זא .רבדת ,יקוא" ,"ריבעמ ינאש בושח דואמה קוחה לע 

ןיינעמ אל ,ןיינעמש המ הז "?ומוה התאש תויעב ךל ושע זא ?ומוה תויהל 

ךיא זא ?ומוה תויהל השק היה זא" [...] .תסנכב השוע אוהש תויוטשה 

המ ןיא .תרושקת הז "?ימ תא ןייזמ ימ ?םילכ השוע ימ ?םכלש תויגוזה 
.תושעל 

םירשעה תונש תליחתב .תורגבתהה ליגב לארשיל הלעו הקירפא־ןופצב דלונ ידע 

ףקותמ .םיאומוה תרישש םסרופמ ירחסמ דסומב דבעו ביבא־לתב ררוגתהל ידע רבע וייחל 

(הכינח ןוגכ) םייתרבח םידיקפת םינומשה תונש תליחתב אלימ אוה יעוצקמה ודיקפת 

יגפל .ילאוסקסורטה םייח חרוא םייקו השיא םע ןתחתה ןכמ־רחאל .םיבר םירבג יפלכ 

לש הסחי יללכ ןפואבש םרג ידע .יתליהק ןוגראב ליעפ אוה התעו ,שרגתה תוטעמ םינש 

לש דהואה רוקיסה תא ןזאל ידכ םלוא ."דהוא דואמ" וניה יאומוהה אשונל תרושקתה 

תרזעב תינתוכיא הניחבמ םיאומוהה תא דיחכהל המגמ ןיידע תמייק ,םייטילופה םיקבאמה 

:תימוק אתחנתא תניחבב ןכ םא רתונ ומוהה .תוחידבל םיאשומב םתדמעהו םתכחגה 

ןייטש ידע ,[ץיבולינד] ןתנוי תא ווילש תובתכה ,תובתכ םעפ לכ שי 

והשמ וא תילילש המינ םש התייה אל םעפ ףאו [...] ?ןכ 17,[רנייטש רידא] 

הילפא תעינמל הדעווה לש ןושארה שגפמב ל"הצב םיאומוה לש הילפאה תייגוס תא הלעה ןבא 'םורפ 16 

לש םודיקו ץוביש ,סויג אשונב ל"כטמ תודוקפ יונישל יארחא היהו ,תסנכב תינימ הייטנ לשב 

.(2000 ,סורג) תויבסלו םיאומוה 

םגוז־ינבל תונקומה תויוכזה תלבק םשל וגוז־ןבב ריכתש תנמילע "לע לא" תא עבת ץיבולינד ןתנוי 17 

רידא .(A.M. Gross, in press; Harel, 2000 ;1998 ,יאנוי) םייאומוה־אלה הרבחה ידבוע לש 

תויושרה תא רנייטש עבת ,לזיימ לש ותריטפ רחאל .לזיימ ןורוד מ"לא לש וגוז־ןב היה רנייטש 

.(1998 ,לארשי־ןב) ל"הצ ןמלאכ וב וריכיש תנמ־לע 
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רודמב לשמל ...ש הלאכ ,תויליבד הלאכ תוחידבמ ילוא ץוח ...ש 

אל יתארק .אוהה ומוהה ...לע החידב םימעפל ארוק התא זא ,"הרופיצ" 

ומוהה" ןונגס הזיאב ,עדוי ינא ,והשמ "הרופיצ" לש רודמב החידב ןמזמ 

,בוט" :יתרמא ךכ־רחא לבא ,יתוא םמוק תצק הז םנמוא זא [...] ."אוהה 

"...המ קלח ןיידע הז ...הז 

היזיוולטה .םיימוק םיכרצל ומוה לש תינוידב תומדב שומישה תא שיגדה רהז םג 
:יאומוהה גוצייה לש ינצילה וא ינגעלה דמימה תא תרמשמ 

םש היהו .תחא הרידב השולש הרדס םיאורו החפשמה לכ םיבשוי ונייה 

לע םיקחוצ םצעבש טלוק התאו .הזכ ישנ היה אוהש רוחבה תא 

תורדסה תא היה דימת .היה דימת הז [...] .ילאוסקסומוהה פיטואירטסה 

ךיא קוידב עדוי אל ...לו ךוחיגל םרוג היה דימתש ,תישנה תומדה םעש 

.םצעב וילע םיקחוצש לבא ,הז תא דיגהל 

אוה לבוי .וירבח ידי־לע ועבוהש תונויערה בור םיצמתמ לבוי לש הרמה ותיינורטב 

תוהדזהל בריס ,לשמל ,אוה .םהלש תויטרקסידה לע תואנקב ודיפקהש םינייאורמה דחא 

תוסינכ דבלמ יאומוהה םלועב קלח לטונ וניא לבוי ,תויאשחל וז הייטנ בקע .אלמה ומשב 

םיינויח עדימ תורוקמ םיווהמ הידמה ,םתסה ןמ ,ותניחבמ .ןימ־יסחי םויק ךרוצל תונמדזמ 

.םירחא םיאומוה לע 

־ירופיס ."םיילמרונ" ,תואכרמב ,וליאכ םירבד תוארל יתוא ןיינעמ היה 

םדא־ןב וא םישוע םיטרסב ןומה וא דימת ,תרמוא תאז ."םיילמרונ" םייח 

ןיא ...ו drag queens ־ תונצקומ תויומד הזיא וא סדייאמ תומל ךלוהש 

,ןפוא לכב לבא ,דחא ףא תא ןיינעי אל הז ילוא .םיטרס ןיא .םירופיס 

,הבהא־ירופיס הברה שי .רופיס הזיא ,הלילע הזיא אוצמל ןתינ דימת 

ינא םיאומוהה לצא קר .םיטיירטסה םלוע לש םיטרסב ,םיליגר םייח־ירופיס 

,םימיוסמ םיטרס לע םינותיעב תובתכה לכ יפלו .הזכ רבד ןימ יתיאר אל 

והשמ הזיא שי ףוספוס !ואוו" לש השגרה יל השעי תמאבש טרס יתאצמ אל 

דימת המל ."חצר םע תויתרבח תויטס לע טרס אל הזו ,לוחכ טרס אל הזש 

!?הככ הז 

תספתנה היטהל הבר הכ תובישח תסחוימ עודמ ריהבהל לוכי 18tokenism גשומה 

ינור לש םהירבדב ןנובתנ הבה ,השחמה םשל .תרושקתה ידי־לע יאומוהה גוצייה בוציעב 

,תצרחנה םתנעטל .םיאומוה לש גוצייה ינפוא יפלכ תופירח תוגשה ויה םהינשל 19.ןאהויו 

."ינויצסנס" קרו ךא וניה גוצייה 

- תויגומיסא - תיגולופרומ הניחבמ רתויב הבורקה הלמה .תירבעל גשומה תא םגרתל דואמ השק 18 

.תילגנאב חנומה תא ריתוהל יתפדעה ןכלו ,<1988 ,ןשוש־ןבא) ךרע־תותיחפ העמשמ 

חיש־וד ידכ ךות םהייח־ירופיס תא ושרפו אתווצב ונייאור - ימולשו ויזו ןאהויו ינור - תוגוז ינש 19 

.יגוז 
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 I know that a lot of stories of this kind are very, very :ןאהוי

 .interesting for a lot of people. [...]

,םינשמ םיאנותיעה ,םינותיעב םיאבומ םירבדהש ומכ [."] :ינור 

םה ,ותיא םיכסמ ינא ,םינותיעב הארנ הזש ומכו [".] .םיסרסמ 

םירכומ םה הככ ...המ הז .תויצסנס ,םיפוקס םישפחמ ללכ־ךרדב 

.בוט ןותיעה תא 

איה ותילכת לכש ינודז ץירעכ יתרושקתה דסומה תא רייצו ןאהוי בש ןויאירה ךלהמב 

,םינומהה־תרושקת תכירצ .הגירח עבט־תעפותכ וגיצהל תנמ־לע ומוהה תא "אולכל" 

םיטסקט לש תנווכמ הכירצמ םנמוא םיענמנ םהינש .סקרקב רוקיב ןיעמ ,דגיה ,ודידל 

,םתנעטל ,הווהמה היזיוולט תינכותב הרקמב ופצ םה הנורחאל ךא ,תויאומוהב םיקסועה 

:םינומהה־תרושקתב יאומוהה יומידה תיינבה ןפואל תקהבומ המגוד 

הז [...] .הקושת לע הרדס תרגסמב היהש והשמ הנורחאל וניאר :ינור 

gays־h תא וארה תוינכותה תחאו .הקושת לע הרדס היה 

 ^South Beach, הזו .םש םהלש םייחה לכו סדייאל רושק היה הז

רקיעב םתוא וארה .gay people דחוימב יביטיזופ־אל רואב הארה 

םיה־ףוחב םיקוסע ,רבד ותוא וארנ םלוכ םה :םיקוסע םהש המב 

 gym^i ואריי םהש ךיאבו.

Because it's a small part of gay life, and it's publicized to :ןאהוי 

 !the major public as gay life.

גוציי לכ ויפלש ,tokenism^ םידרטומ ־ םירקחנה לש יראה־קלח ומכ ־ גוזה־ינב 

ולש טועימה ינב ללכ לש "רבוד" וא "רירגש" חרכהב וניה תרושקתב טועימ ןב לש 

 (1998 ,Orbe). םהלש גוציי לכ ,תושלח תויתרבח תוצובק ינב לש תלבגומה תוארנה בקע

,יתרושקתה רסמה ינכרצ ראש ידי־לע ןהו טועימה ינב ידי־לע ןה ,ספתנ ירוביצה בחרמב 

םניא םיברש אצמנ יחכונה רקחמב .טועימה יגב ללכ תא הנמאנ ףקשמ אוה וליאכ 

תא םיגציימ וא םיפקשמ םניא רשאו םהילע םילבוקמ םניאש םייומידל תונחלסב םיסחייתמ 

ךורעלמ ענמיהל לגוסמ וניא היזיוולטה ינכרצ להק אמש םידרח םה .םמצע םהלש םלועה 

לולע וזה תינכותב הפוצ לכ םנמואה .םיאומוהה ללכ לא יתרושקתה גוצייה ןמ תוללכה 

לכ תמאב םאה ?"ואריי םהש ךיאבו gym^ םיה־ףוחב םיקוסע" םיאומוהה ללכש קיסהל 

אלא םניא ,םמצע םירקחנה םללכבו ,םיאומוהה לכש שיקהל םילולע תרושקתה ינכרצ 

םיספות םינייאורמהש ךכמ תעבונ וז השוחתש ןכתיי ?"תוילניסקוק" וא "תונצקומ תויומד" 

םייומידה וליאכ ;קודה ןפואב םהייחו םמצע ןיבל םילקולקה םייומידה ןיב םירשקה תא 

.הרבחב םהלש ימצעה תגצה יסופד לעו םתוהז ןוניכ לע וילאמ רורב ןפואב םיכילשמ 

םיפקשמה ,תילמסה תואיצמה םע תודדומתה לש םיירקיע םימגד ינש ןוחבל הנפנ תעכ 

יבגל תחוורה הסיפתה תא םג ומכ תילארשיה הרבחב םיאומוה לש יתייעבה בוצימה תא 

חרכהב הנווכה ןיאש שיגדהל ץוחנ ,הלא םימגד ןחבנ םרטב .הידמב םייאומוהה םיגוצייה 

הז םירד םיתיעלש הכירצ לש םימגדל אלא ,תרושקת ינכרצ לש םיימוטוכיד םיסופיטל 

טרפה לש וייח ךלהמב הז רחאל הז יוטיב ידיל םיאב םיתיעלו טרפ ותוא לצא הזל ליבקמב 

הכירצמ וענמנ םימיוסמ םירקחנ םא ,הארנש יפכ .תיאומוהה ותוהז ןוניכ יכילהתל םאתהב 
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שוביג םע ,םיישיא־ךות םיכילהת רבדה זרזי ןפ ,םיאומוהב םיקסועה םיטסקט לש עומשממו 

שופיחו תימצעה םתסיפת קוזיח םשל הלאכ םיטסקט ךורצל םיטונ םה תיאומוהה םתוהז 
.םתייווחל שושיא רחא 

תנווכמ הכירצ 

ריהבהל שי ,הדובעה ךלהמב וקקוזש תומתה בורל המודב ,ןאכ םג ־ םינייאורמ שי 

הכירצ לש תננכותמ תוינידמ םיטקונה ־ והשלכ קהבומ ףתושמ הנכמ םהיניב ןיאש 

תדגונמ המת חרכהב וז ןיא .תויאומוהבו םיאומוהב קסועה ינומהה חישה לש תנווכמ 

ידעלב חרואב דקמתמה ,ינומגהה חישה ןמ העיתרה ןמ תרזגנ איה םג ןכש ,ןלהלד .רמתל 

םיספתנ םהיגוציי ,םיאומוהב קסוע אוה רשאכו ,יאומוה־אלה םלועה לש תויווחב טעמכ 

ללכ־ךרדב םיספתנ תרושקתב םיאומוהה לש גוצייה יכרדש םושמ אקווד .םילקולקכ 

שפחל םימיוסמ םינייאורמ ברקב זע ןוצר ררועתמ ,םייואר־יתלבכ םירקחנה ידי־לע 

תועבונה ,םהלש ימצעה ןויאה תושוחת לע רבגתהל םיסנמ םה ךכב .םתייווחל םיקוזיח 

הניא "תיתימא"ה םתאובב :תיתרבחה תואיצמה תא תפקשמה הארמכ הידמה תא םתסיפתמ 

תודדומתה ינפואכ וז תא וז תומילשמ תועפותה יתש ,תורחא םילימב .וז הארמב תפקתשמ 

ךורצל םיצפח םניא םירכנתמה .ירוביצה חישה ןמ םיאומוה לש תספתנה םתרדה םע 

םיעיקשמ םינווכמה םינכרצה וליאו ,תיתרבחהו תימצעה םתוהז תא םילטבמה םיטסקט 

.םהלש ימצעה תא ףקתל םייושעש םייוליג רחא רותל תנמ־לע םיצמאמ 

.תיבסל־ ומוהה הליהקה תבוטל םהייח תא הנורחאל םישידקמה םיליעפ םה ויזו ימולש 

,תיאומוהה םתוהז ןוניכ יכילהת יבגל המואמ וז הדבועמ שיקהל ןיאש ףיסוהל יואר 

ןהו םמצע יפלכ ןה םירכינ םיצמאמבו םיישקב התוול םירקחנה לש יראה־קלחל המודבש 

םיאומוהב םיקסועה םיטסקט לש הכירצ לע םיחוודמ םה .תידיימה תיתרבחה םתביבס יפלכ 

,תורדגומ תורטמ תגשהל הדעונו המצעל תעדומ ,תיארקא־אל ,ונייהד ,תנווכמ הניהש 

.ימצעה ףוקיתו תוהזה ןוניכ ,הוואגה תושוחת קוזיח :ןוגכ 

הז יתוואג תא הלעמו יתוא חמשמ דואמש והשמ ילוא םויה :ויז 

לכ םיטילקמ ונחנאו ,םיפורש םיצירעמ ונישענ [...] .ןיטנרולפ 

[...] .הפי ארונ הזו .הזו קרפ 

םיטרסה םג [...] .דחיב הז תא תוארל םילדתשמ ןכ ונחנא :ימולש 

םיטרס הזיא הריחבהמ קלח הזש קפס ןיא [...] םיילאוסקסומוהה 

בשוח ינא [...] .אשונב קסוע הז יכ ,יקוא ,הריחבהמ דחא 
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עיפשהל לוכי הז דחא לע .ךיא הנשמ אל זא ...אל ינא .םייחה לע 

םצעמ עיפשמ הז .עיפשמ הז לבא .תרחא עיפשהל לוכי דחא ,הככ 

[...] .עדוי ינא .הזב תוקסעתהה 

ינא ,רחא אוהש הז תא םיאור ונחנאש ךרדב ןבומכ והשמ שי :ויז 

הזב שיש תובישחבו .הז תא האור טיירטסה הפוצהש [ךיאמ] ,ןימאמ 

התא .רמול רשפא םא ,תיטילופה תובישחה וליאכ הז תובישחה .םג 

הזיאב רמוא התא .הזב הפוצ התאשכ הלאה םיחנומב בשוח אל 

ךפוה ינא ,תרמוא תאז ."ךסמה לע יתוא םימש ,הללאוו" :םוקמ 

,םינש המכ יגפל דע היהש ילש תוהזב יזכרמ דואמ קלח .והשמל 

.2 ץורעב prime time^ עיפוי הזש ךתעד לע הלעמ תייה אלש 

תושקונב רמושו "יריזנ" םייח חרוא להנמ ,םיאומוה לש םתברקמ קחרתמה - יבא םג 

םיקסועה םיטסקט לש תנווכמ הכירצ לע דיפקמ - ומוה ותויה לש תויאשחה לע הבר 

לע רומשל ותשירד תניחבמ רתויב ינדפקה רקחנה היה יבא יכ ףיסוהל יאדכ .םיאומוהב 

היהש ,לזיימ ןורוד מ"לא םע הדובע־ירשק םייק אוה תובר םינש ינפל .תטלחומה ותויאשח 

םלוא .ותדובע םוקמב תויוכז ןויוושל קבאמה תניחבמ לארשיב םיצולחה םיאומוהה ןיב 

,יבא לש ותוינידמ לע הז אוהכ העיפשה אל ןוראהמ לזיימ לש תיבמופה ותאיציש רבתסה 

םע םיימיטניא םיסחי לש תוביסנב רקיעב תיאומוהה ותוהז תא שממל ןיידע ףידעמש 

טרסה ןודעומ" תרגסמב םינרקומה םיטרסב תואנקב תופצל גהונ אוה ,תאז תורמל .םירבג 

תויבסלב/מיאומוהב םיקסועה םיטרס ביבא־לת קטמניסב ןירקמה ירחסמ ףוג - "דורווה 

אל התאש תוארל ידכ" (1):םימעט ינשמ - םיאומוה/תויבסל ידי־לע ורצונש םיטרס וא/ו 

תרגש ךלהמב ותוא הוולמה ןויאה תשוחת תא לטבל ,לכ־םדוק ,ונייהד ,"םלועב ידיחיה 

ןמ דדומ שחה טרפכ .יהשלכ תיתרבח הצובקל תוכייתשהה תשוחת תא קזחל ,תינשו ,וייח 

תרזעב ,ומצע תא בצמל ףאוש ומוהה תרושקתה ןכרצ ,"הליגר"ה תיתרבחה הביבסה 

לוכי טרפה םייאומוה םיטסקט לש הכירצ תועצמאב .יתרבח רשקה ךותב ,הכירצה תלועפ 

,דמיע תונמיהל ץלאנ וא הנמנ אוהש תיתרבח הצובק םע תוהדזה יפולח ןפואב עיבהל 

ןויסינ" (2).(יחרכה ערכ ויניעב תספתנ תיאומוה הליהקל תוכייתשהה ,יבא לש הרקמב) 

עדילו עדימל רוקמכ םייעונלוקה םיטסקטב רזעיהל ,רמולכ ,"םירחאה םע הרוק המ תוארל 

־יתלב רשק טרפל ןיא רשאכ .תורבח ןכוסכ וא יכוניח םרוג לאכ טסקטל סחייתהל וא 

אוה םמיעש םיפסונ םיאומוה תיתרבחה ותביבסב ןיא רשאכו ,יאומוהה םלועה םע יעצמא 

תואיצמ םיגיצמ םה וליאכ וללה םיטסקטה לע ךומסל וילע ,םיישיאניב םירשק םייקמ 

םמיעש "םירחאה" תניחבב ןניה תויעונלוקה תויומדהש ןימאמ יבא ."תיתימא" תיתרבח 

תכירצמ יבא לש הייפיצה .(Horton <£ Wohl, 1979) םייתרבח־ארפ םירשק םייקמ אוה 

םייח תוכיאל עיגהל לכוי ינא הנבהה ךרדש" :תרדגומו תשרופמ ,דניה םייאומוהה םיטרסה 

,וב םימנפומה יוכידה ינונגנמ לע רבגתהל לגוסמ וניא אוה ,םלוא ;"ימצע םע הבוט רתוי 

תונכותה לש לעופל האצוהה .וייחב םיינוידבה םיטסקטה ןמ דמלנה תא םשיימ וניאו 

יבא ."הלקה לש השגדה הזיא יל ןתונ הז" ,תאז לכ תורמל .תבכועמ תוילאוטקלטניאה 

.דורשל ול תורשפאמה תודידבה לש תיעגרה הלקהבו המחנה תשוחתב קפתסמ 

םהל ןתא ינא ,םילאוסקסומוהל םירושקש םיטרס לש םירקמ שי :יבא 

תוארל ץמאמ השעי ינא זא .םתוא תוארל הצרא ינא .תופידע 
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ינא זא ,םיטרסה לש הרדסה תא תעכ ןתונ קטמניסה ,לשמל .םתוא 

רבדב םיעגונ םה יכ .הלאה םיטרסל עיגהל ידכ לכה תא השוע 

ינא זא .ילש תוחכונה םצע ,הכימתהמ קלח הזו ,יתוא ןיינעמ אוהש 

ןושאר םויב םיסיטרכ םינימזמש הלאמ ינא .םיטרסל אבש הלאמ 

תונהילו בוט םוקמב תבשל לכוי ינאש ידכ ,ישיש םויב טרסל 
.טרסהמ 

?"הכימת" תנווכתה המל :תימע 

הצור אל ,םייתרבח םייח להנמ אלש ימ לש הזה דצב איה הכימתה :יבא 

.ילוכו םירשקב אצמנש ימ .םיילמרונ וליפא לבא ,םירעוס דיגהל 

לכה־ךסב .םירשק הברהב אצמנ אל ינא ,ימצע תא רגוס יד ינא 

.םירשק טעמ 

?םייתרבח וא םיימיטניא םירשקל ןווכתמ התא :תימע 

ידיחיה אל התאש תוארל ידכ ,םוקמ והשזיאב זא .הז םגו הז םג :יבא 

רבעמ .הכימת שיגרמ ינא ,ינש דצמ ...זא ,הזכ והשמ וא םלועב 

,עדוי רבכ ינא ,םויה .םירחאה םע הרוק המ תוארל ןויסינ ,הזל 

לכוי ינא הנבהה ךרדש יתבשח םעפ ,הנבהה הז םא ,רמאנ אובש 

.חוטב אל רבכ ינא םויה .ימצע םע הבוט רתוי םייח תוכיאל עיגהל 

םע טבחתמ התאש םינש ירחא וא ןיבהל ייתונויסנ ירחא יכ 

ךכ־לכ אל איה תאזה ךרדהש הארנכ זא ,עיגמ אל התאו םירבדה 

השגרה הזיא יל ןתונ הז לבא ...הא .הלחתהב יתבשחש ומכ הטושפ 

םע אב אל ,רדסבכ הזה יתכימתה דצה תא לבקמ ינאו .הלקה לש 

.הכרבב התוא לבקמ ינאו ,תלבגומ איה הכימתה .תולודג תויפיצ 

םיצוענ תיאומוה תיביטקלוק תוהזמ קלח שוחלו תויהל ההימכה ישרושש ןעט ןונמא 

ינב ידי־לע םירצוימה ,טועימה ינב לש םייומיד םיגיצמה םיטסקט תכירצ .שח אוהש ןויאב 

םירזמה ילמס רובט־לבח הווהמ ,(Gross, 1998) םהל םימודה לש םתכירצל טועימה 
:דדובמה ומוהל תויח־חוכ 

תא יל שי ,דיגנ .ומוה תויהל וליאכ רשק ,ףילחת הזיא הזש בשוח ינא 

 Gay Times-n [ןודנולב רואל אצויה ןוחרי], וליאכ יל שי .ומוה ינא זא

...זא ,םיאומוה לש ןותיע 

ןוניכב הנפמה תדוקנ תובקעב ולש תרושקתה תכירצ יסופדב ךפהמ לע חוויד לט 

.ומוה ןכא אוהש תורשפאה ינפמ לט דרח תורגובה ויתונש בור ךשמב .תיאומוהה ותוהז 

ןכוסל ךפהנו ומיע רשק והשלכ רבג רצי ,ץראל־ץוחב רוקיב ךלהמב ,רפסמ םינש ינפל 

תוהז ןוניכ לש םיזרוזמ םיכילהב חתפ אוה ,הצרא ותרזח םע .לט לש שדחמ־תורבחה 

ומצע לע זירכהש ,ונייהד)יבמופ ומוה םויכ ותויה ידכ דע ,"ןוראהמ האיצי"ו תיאומוה 

,רסוחה לע ומצע תא תוצפל תעכ הסגמ לט .שינומה־תרושקת לש ץורע תועצמאב ומוהכ 

תוהז גיצהלו ןנוכל ידכ הכ דע ןווכמב ומצע לע הפכש תורבגתההו קותינה 
ימצע ףוקית לש עסמב ליחתה אוה ,ומוהכ ומצע תא גייתש רחאל .תבזוכ תילאוסקסורטה 

:םינומהה־תרושקת לש םינוש םירצות תרזעב 
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[."] .הזה לכו [."] רנייטש [רידא] וליחתה ,ץיבולינד [ןתנוי] ידחא ,זאו 

תא יתארק [...] ,[טרפה תויוכז תרימשל] "הדוגא"ל יתמשרנ םגו .יתלחתה 

תנשב םיימעפ רואל אציש תיבסלו תיאומוה תוברתל ןועבר] תוברת תת 

תאז .יתלכתסה ,תיאומוה תוברת לע "תוברת ןמוי"ב היהשכ ,[1995 

,יאומוה ןמא לש הכורעת לכל ל"וחב יתכלה דימת ,תמאב ,זאמ ,תרמוא 

[...] .ןותיעב הבתכ לכ ,הז לע תרבדמש הגצה לכל ,הזב רושקש טרס לכל 

.והז .םיאומוהל םירושקש םירבדה לכ תא אורקל 

ספתנ רוכזא לכ ,ירוביצה חישל תסחוימה םיאומוה לש תילמסה הדחכהה עקר לע 

ץפחל טסקטה תכיפה לע וחוויד םידחא םירקחנ .בר ךרע לעבכ םימיוסמ םינייאורמ ידי־לע 

תוספתנ םיאומוהב תוקסועה תויאנותיע תובתכ .ינפסא טירפכ ותוא ףוסאל ןתינש ירמוח 

קוסיעה טועימ םצעמ עבונ טסקטל וזכ תועמשמ סוחיי .ומוהה טרפה לש ומויקל החכוהכ 

והשמל ךפהנ םהמ דחא לכ ,םירידנו םיטעומ הכ םירוכזאהש ןוויכמ :"ינומכ" םישנאב 

:וז העפות לילכה רינ .יסקט שיטפ טעמכ ,ומצעלשכ ילולימה טסקטל רבעמ 

םירבח ןומהלו ,ףסוא אוהש תובתכה לש תאזה הריגמה תא שי דחא לכל 

,ןוראב רתוי התאש לככ ,בושו .הזה אשונב תובתכ םיפסוא םה .שי ילש 

.תוריגמב ךלצאו ףסוא התא ,הרושקש הבתכ לכ :שיגר רתוי התא 

ףסואה .ותוא םינייאמה תוחוכב םחליהל טרפל רשפאמה למסל ךפהנ תובתכה ףסוא 

.תויטיופרת תונוכת לעב ישחומ ץפחכ אלא ,טסקטכ קר אל ,דודיעלו המחנל רוקמ וניה 

:"תובתכה תריגמ" תעפות תא ריהבה ןורוד 

[...] .תונותיעב gays לע תובתכ ןומה־ןומה לש ףסוא יל שי :ןורוד 

[...] .ןוכיתב יתייהשכ יתפסאש 

?תונותיעה יעטק תא ףוסאל תלחתה יתמ :תימע 

.ילש םירוהל יתרפיסש ירחא ךרעב .'96 ...בש בשוח ינא :ןורוד 

?המל :תימע 

.םירבדה םע חונינ רתוי ,חותפ רתוי ...רתוי יתשגרה זא ,עדוי אל :ןורוד 

לש בלשב יתייה [...] .תמלשומ הרכהל יתעגהש ירחא היה הז םג 

,טפסנוקה לכ תא יתנבה אל לבא ,gay ינאש יתעדי .תימצע הלבק 

יתיאר הפוקת הזיאב טושפו .הבשחמה תרוצ לכ ,האלה תויחל ךיא 

התייה ילש הנושארה הבוגתה ,הבתכ הזיא רכוז אל ינא ,הבתכ 

יתלחתה זאמו ."רומשל הצור ינא הז תא" :יתרמא ,רגירט הזיא 

היה הז .ןותיעה תא קרוס יתייה [...] .תובתכה לכ תא רומשל 

תא קרוס שממ יתייה הלחתהב .יתלקתנשכ ,הז ירחא .הלחתהב 

.ןותיעה 

העיתרו תורכנתה 

תעבונה תורכנתה :הידמ תכירצ לש קתרמו ידוחיי סופד ופשח םינייאורמה ןמ קלח 
.ופוג ירוביצה חישב היולת הניאו םינכרצה לש םייתוישיא םיביכרממ הנושארבו שארב 
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םיכילהת בקע םהלש הקחדה וא יאומוהה םלועה לע םיחווידמ תומלעתהל איה הנווכה 

הדבועב חכוויהל תורשפאה ינפמ תמייאמה הדרחה תא םהיניב תונמל ןתינש ,םייגולוכיספ 

תיוולנה המגיטסה םע דדומתהלו ומצעל תאז סחייל לגוסמ אוהש ינפל ומוה אוה טרפהש 

גויתה יכילהת תא זרזל הלולע םיאומוהב קסועה טסקט לש הכירצ .(1983 ,ןמפוג> ךכל 

תכירצש הדרחה ןמ עבונ רבדה .רשפאה לככ םתוחדל שקבמו םהמ דרח טרפהש ימצעה 

סמועה ,רחא ןושל .ומצעב ומוהכ ןכרצה תא ףושחל הלולע םיאומוהב קסועה טסקט 

<םישמ ילבמ) עצבמ טרפהש ךכ ידכ דע דבכ וניה תיאומוהה תוהזה לע ןעטומה ילילשה 

וז תוליעפ .ומצעל תויאומוהה סוחיי תא רשפאה לככ תיחפהל הדעונש תילטנמ תוליעפ 

תויאומוהב ךורכה עדימש ךכ ירוביצה חישה ןמ טלקה לש ןוניסב יוטיב ידיל האב 

ירצותש תורשפאב ןומטה םויאה תא קיחרהל תנמ־לע ,דבועמ וניאו ערגנ םיאומוהבו 

לש המגמה עקר לע דחוימב המיהדמ וו העפות .הזכ אוהש טרפל וזמרי עדימה לש עומשמה 

יופצ היה םא :תונורחאה םינשב ירוביצה בחרמב םייפיטואירטס־אל םיאומוה תובלתשה 

םיטעמ־אל םינייאורמ הנה ,םהב םיקסועה םיטסקט ךורצל הייטנה תא קזחת וז המגמש 

,םמצע יפלכ םהב ןומטה םויאה בקע ירוביצה חישב םיקלח םתואל רכנתהל אקווד ופידעה 

.(Giddens, 1991)יגולוטנואה םנוחטב תא רערעל ,ונייהד 

יתרושקתה חישל תורכנתהה תעפות יטמגידרפ ןפואב תמלגתמ זרא לש ורופיסב 

םינכתה ןמ קלחל קר תעדומ־אל תורכנתהל תבכרומ המגוד וז .תויאומוהב קסועה 

־תרושקת לש לוקשו יניצר ןכרצ ותויה תורמל :קתרמ רופיס שרפ זרא .םייתרושקתה 

בתינש יומס ןונגנמ ידי־לע המוסח התייה ולש תיתסיפתה תננסמה וליאכ המדנ ,םינומה 

תולעהל םילולע ויה רשאו םייאומוה םירמוחב וקסעש הלא ,ירק - םייתייעבה םינכתה תא 

לא - ולש תישיא־ךותה תרושקתה לש המוי־רדסל "ומוה ינא םאה" היגוסב ןוידה תא 

טולשל ,םיעדומו םינווכמ םיצמאמ תעקשה אלל ,חילצה אוה .ולש הרכהה תולובגל ץוחמ 

תיינבה .םימייאמ םיביכר ולש הרכהה ןמ ןנסלו תואיצמה תסיפת יכילהת לע חקפלו 

תא קרו ךא הנממ הטקילו תילמסה תואיצמה לע הכמסנ זרא לש תיביטקייבוסה תואיצמה 

רודה ינב םע הנמנ זראש םושמ תועמשמ הנשמ תלבקמ העפותה .םימייאמ־אלה םיביכרה 

לש תוחכונל ריבכמל תויודע אצמ אוה רוחאל תוננובתהב .יחכונה ןדיעב תרבחתהש 

וחכנ יתרושקתה חישבש הדבועה ,דליה זרא יבגל ךא ,ירוביצה בחרמב םייבמופ םיאומוה 

תא טיסהל חילצה אוהש םושמ תיטנוולר התייה אל םייבמופ םיאומוה ליעפ קלח ולטנו 

תונש לש הנושארה תיצחמב ,רגבתמה רענה/דליה תניחבמ .הלא םיגוציימ וביל־תמושת 

םיאומוהמ קיר ללח ןיידע םייקתה ירוביצה בחרמב וליאכ דבועו םלועה ספתנ ,םיעשתה 

דציכ הנושארל זרא לאשנ רשאכ .םימדוקה תורודב םירענה יבגל היהש יפכ ,תויאומוהמו 

אוה ,תאז ןוחבל םירזוח תונויסנ רחאל .בישהל חילצה אל אוה ,העפותה תא ריבסמ אוה 

הכ ילילש סמוע תויאומוהל סחיימ םיינומגהה תורבחה יכילהת לש ירופטמה שבכמהש ןעט 

םתרידח תא תענומש השקונ תיתסיפת תננסמ םירציימ םימיוסמ םיטרפש ךכ ידכ דע ,בר 

חישה ןיבל ומוהה ןכרצה ןיב היצקארטניאה ,ןכא .םתוהז לע םייאל םילולעה םיביכר לש 

לש תויטהה ןמ רקיעב אלא ,םינומהה־תרושקת לש םינכתה ןמ קר אל תעפשומ יתרושקתה 

.המיע הנמנ אוהש תוברתה לש עקרקב םיצוענ ןהישרושש ,ומצע ןכרצה 

םיינש ארוק יתייה הנומש-עבש ליגמ ךרעב ,רזומ דואמש המ :זרא 
,בירעמ ,תועידי ,תושדח :םיימוי םינותיע .םויב םינותיע השולש 

לכ .ארוק יתייה טושפ .ץראה לע םייונמ ונייהש הפוקת התייה 
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המב ןכדועמ דואמ יתייה .לכהו ,םיניזגמו .ארוק יתייה ןמזה 

רזומ רבד .ילוכו יירוגמ ריעב ,ץראב ,םלועב הניפ לכב ארוקש 
יתלכתסהו הנש ינפל "הלאירא תיב"ל יתכלהש רכוז ינאש אוה 

,םינש הנומש ינפל ומסרופש םיאומוה םיאשונב תובתכ ינימ לכב 

בוט ןורכיז יל שי :םיהדמ רבדל בל־יתמשו ;םינש שש ,םינש עבש 

תודחכיה - עדוי אל ־ לע הבתכ 63 דומעב היה םאו ,דואמ 

,תוימוקמה תוריחבה לע הבתכ 67 דומעבו ,הוובבמיזב םירשנה 

ןותיעה תא יתארקש רכוז ינא .טקפרפ תובתכה יתש תא רכוז ינא 

ומוה םע ןויאיר היה 66 דע 64 דומעבש קר רכוז אל ינא ,הזה 

תועידי לע .ןותיע ירחא ןותיע לע יתלכתסהו .ןוראהמ אציש 
שארל הז תא יתסנכה אל .רכוז אל ,אל ...טושפ ,אל [...] .אשונב 

תוליעפ לע יתעדי והשכיאש עדוי ינא [...] .רזומ ארונ .ילש 

תואמצעה־ןגבש יתעדי ,שגפמ תומוקמ שיש יתעדי .תילאוסקסומוה 

יתקחדה .[טרפה תויוכז תרימשל] "הדוגא" שיש יתעדי ,הרוק הז 

[...] .הזה עדימה תא 

אלו הוובבמיזב םירשנה תא תרכזש ןיינעה .תקתרמ הדוקנ וז :תימע 

?םירשנה לע תרכז ךיא .םיאומוה תרכז 

".הז תא יתארק ,הללאוו" :רכוז ינא .הז תא יתארקש רכוז ינא ,ןכ :זרא 

םינש שמח ינפל וילע יתרבעש ןותיעה הנה ,הז תא עדוי ינא 

,דלפניש ןליא םע הבתכ וירחא דומע .עובשה ףוסב [...]ב יתיבב 

ךיא תיאומוהה תוברתה לע ,ולש תיאומוהה הריציה לע רפסמש 

.םיקלח ריאשמו ןותיע ארוק אל ינאו .םולכ .ויניעב תספתנ איהש 

.לבאה תועדומ תא ארוק ינא 

?בל־תמש אל ילוא וא תרכז אלו תארקש בשוח התא :תימע 

לש תוחתפתה יהשוזיא הז [...] ...עדוי אל ...אלו ,יתארק חוטב :זרא 

ךילהת ךרד ,יתדלונש עגרהמ .הז תא ריבסהל ךיא ןיא ,בצמ 
.החפשמב םייחהו ,יתרבע ותואש תורבחה 

תויביטקלסה בקע תדחוימ יתרושקתה חישל תורכנתה לש העפותה יגח לש ורופיסב 

ןימ־ יסחי םייק יכ םא)וייח בור ךשמב ומוהכ ומצע תא תוהזלמ ענמנ יגח .ולש הסיפתה לש 

םיעברא ליגב ךרעב .החפשמ המיע םיקהו השיא םע ןתחתה ,(םעפ ידמ םינמדזמ םירבג םע 

יגח םויכ .ותוישיאב הז ןפ ןוחבל טילחה ־ טרפלמ הרצק העיריהש תוביס בקע ־ שמחו 

אוה םיעשתה תונש תליחתב .םייתנשכ הז תיב־קשמ להנמ אוה ומיעש ,גוז־ןב םע ררוגתמ 

ןעט אוה ,1993 תנשב ,ץראל םתרזח םעו ,ץראל־ץוחב ותחפשמ םע רפסמ םינש ההש 

תנייטצמ תונותיעה ,ירוביצה ללחב "תושיגנהו תוטלובה" דבלמ ."הלודג הכפהמ" הלחש 

.תורכיה תועדומ םוסרפב התע 

?וזה הפוקתהמ והשמ דוע רכוז התא :תימע 
?המ ומכ :יגח 

.עדוי אל :תימע 

...היה הז ,הארת [הקיתש] :יגח 
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יאומוהה אשונב הליגר־יתלב ךפהמ תנש התייה '93 תנש [...] :תימע 

וא ןותיעה תא תחתפש םוי טעמכ היה אלש בשוח ינא .לארשיב 

תודוקפ .המישרמ תוחתפתה הזיא תיאר אלו ,וידרה וא היזיוולטה 

"הוואגה םוי" היה הפוקת התואב ,ילויב ומסרופו ונוש ל"כטמ 

...תוסיסת ויה .ןושארה 

ףוסב יתעגה ינא .הלאה םיכילהתה לכל עדומ יתייה אל ינא :יגח 
ינא .וישכע יל רמוא התאש המ לכל עדומ יתייה אל ינא .טסוגוא 

לכ ,הריד רובעלב קוסע יתייהו ,ץראל טסוגוא ףוסב יתעגה םג 

תויהל לוכי .הלאה םירבדל עדומ יתייה אל .[קחוצ] םירבד ינימ 

...ינא .רכוז אל ינא ,םירבד ינימ לכ םינותיעב ויהש 

רשק" לע תעדיש הדבוע ,םינותיע תארקש תרמא התא ,הארת :תימע 

.וב תפדפד .דיב ןותיע ךל היה ."רישי 

תועידי וא תובתכ ויה םא רכוז ינא םא לבא .םינותיע יתארק ינא :יגח 

.רכוז אל ?הפוקת התואב הלאה םיאשונב 

שחרתהש יונישה תובקעב קותינ לש הז סופדב ךפהמ לחש יגח רפיס ןויאירה ךשמהב 

:וייח חרואב 

ינא תרמוא תאז ,הינפלו ,הנושארה םעפב תיבה תא יתבזעש ...ש הפוקתב 

...טעמכ ויהש רכוז ינא ,םינש שולש ,ךרעב םייתנש ינפל לע רבדמ 

וקסעש תרושקתב םימטייא ןומה ,תרושקתב תועפוה ןומה ויה 

,עונלוקב ?ןכ ,הצצפה ומכ הארנ הז בלש הזיאב וליפא .תוילאוסקסומוהב 

םירבד ינימ לכו ,ליפורפ תובתכו ,תועדומ ...הא ,תונותיעב ,םיקטמניסב 

לש רבד הז לבא .הזב האלמ יד התייה תרושקתה ,תרמוא תאז .הלאכ 

ךל דיגהל לוכי אל ינא .תונורחאה שולש-םייתנש ,תונורחאה םינשה 

.יתרגש ידל ךפהנ רבכ הז יכ ,דחוימ והשמ רכוז ינאש 

ןיבל יתרושקתה חישה לש הסיפתהו הכירצה יסופד ןיב הלבקה לע עיבצהל ןתינ 

לש יתרושקתה רוקיסה ,ילאוסקסורטה םייח חרוא יגח להינ דוע לכ .טרפה לש היפרגויבה 

אצמ אוה םהבש םידיחיה םירשקהה .ויניעמ םלענ וליאכ םיאומוהל םירושקה םייניינע 

וליאכ ,ותניחבמ .םירבג םישפחמה םירבגל תורכיהה תועדומ ויה אשונל תוסחייתה 

לא אב ,יגחד אבילא ,רדעהה ןדיע .יתרושקתה חישב תינוציק הרומת השחרתה די־יחמב 

לש הינבהה יכילהת תלחתה םע אמש וא ?םנמואה .ותחפשמ תיב תא ותביזע םע וציק 

יתרושקתה חישל ולש תורכנתהב דימתהל ומצעל השרמ וניא אוה שדח םייח חרוא 

התייה םיאומוה ןיינעב תובתכל בל־תמושת תאצקהש ןכתייה ?םיאומוה תודוא־לע 

ארוקה דוע לכ ,רבדה ךכ םא ?ותונשל טילחה םרטב יגח לש וייח חרוא לע םויא תניחבב 

תובתכ לש עומשמה תלועפ םצע ,תיאומוה תוהז ןנוכל ברסמו תיאומוהה ותייטנל רכנתמ 

יוטיב ידיל האב איהש ןיב - תימצעה הלבקה .הלא םיצמאמ לע םויא רדגב ,דניה הלאכ 

תא עמשמל ארוקל תרשפאמ - תוהז ןוניכב תאטבתמ איהש ןיבו םייח חרוא תיינבהב 

.הדרח אלל יתרושקתה חישה 

ןיבל םיאומוהב םיקסועה םינומהה־־תרושקת לש םיטסקט לש הכירצ ןיב רשיק לט 
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תא שממל אל רחב אוה תוטעמ־אל םינש ךלהמבש ןוויכמ .ומוהכ ולש ימצעה גויתה תגרד 

ןווכמב ומצע תא קתינ אוה ,תוהז ןנוכמ ביכרל התוא ךופהלמ ענמנ םגו ,תיאומוהה ותייטנ 

תוהז ןוניכל רבד לש ופוסב םורתיו ביני הזכ קותינש ןימאה אוה .םיאומוה לש םירבדמ 

- ילאוסקסורטה םייח חרוא םייק רשאכש רפיס לט .תילאוסקסורטה 

םיטרס .יתכלה אל ,םינודעומל יתוא ונימזה .הזה אשונהמ דואמ יתקחרתה 

[...] .הפוקתה לע םיטרס שממ יתיאר אל לבא ,תויאומוה תויומד ,םשו הפ 

.ללכב .זא םהילא בורק יתייה אל יתוא םיניינעמ םויהש םירבד ינימ לכ 

הזש ןיבהל ךירצ התא ...םירבד קר .הככ ךישמה .הככ ךישמה הז [...] 

.יב ותוא יתיצר אל טושפ ,וילא יטנלוויבמא אל וליפא ,דואמ יתייהש והשמ 

התאשכ [...] םתסה ןמ זא ,הזכ בצמב התאשכ [...] .יב ותוא יתיצר אל 
התאשכ .התוא תיארש חוכשל לדתשמ התא - טרסב ומוה לש תומד האור 

,יתוא ןיינע אל הז זא .ןימ הזכ .ארוק אל התא ־ םיאומוה לע םירבד האור 

ןונגנמהמ קלחש בשוח ינא .ךפיהל .הזה םלועל סנכיהל יל בושח היה אלו 

וליפא הזש הזכ םוקמל הז תא קיחדהל היה טיירטסכ םייקתהל ךישמהל 

לש הנומת האור ינאש לש ןיינעב קר יתוא ךושמי הזש ,תרמוא תאז ...אל 

היה הז .עדי דחא ףאש ילב ןנואלו םיתורישל סנכיהל לוכי ינא ,רבג 

.םוקמה 

ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תובלתשהה תמגמ ןיב םייקה קתנב ןיחבהל ןתינ ,ןכ םא 

םיטרפ ידי־לע יתרושקתה חישה לש הכירצה יסופד ןיבל ןורחאה רושעב ילארשיה 

ותוהז שוביגב השקתמה ןכרצה תא םינווכמ םייביטינגוק הנגה ינונגנמש רבתסמ .םימיוסמ 

תלועפ תא קוחדל ויתונויסנ לע םייאל םילולעה םינכתמ חוכשל וא/ו םלעתהל תיאומוהה 

תרושקת יכילהת ןיב םאתמ םייק םימיוסמ םינכרצ לצא ,ןכא .ומוהכ ימצעה גויתה 

וז העפות .הידמה םע חיש־ודה ןיבל ("?ימצע לע ימצעל רמוא ינא המ") תישיא־ךות 

לש עומשמהו הכירצה תולועפ :ליעל וותוהש םייטרואיתה תונורקעה תא תששאמו תקזחמ 

ובוצימ לע ,טרפה לש וייח גראממ דרפנ־יתלב קלח ןניה םינומה,ד־תרושקת ירצות 
.םייגולוכיספה וינייפאמו יתרבחה 

ןיב בכרומה רשקה לש ףסונ דמימ ףיסוהל יואר הז הכירצ םגד לע ןוידה תרגסמב 

ונעט םירפסמה ןמ קלח .ינומהה־ יתרושקתה חישה ןיבל םייאומוהה תרושקתה ינכרצ 

תודוא־לע עדימ רוקמ לאכ תונותיעה לא ונפ םה םהייח ךלהמב תומיוסמ תופוקתבש 

הרוצב עדימ קפסל םייושע םינותיעה יכ ונימאה םה .םמצע תודוא־לע ,ונייהד ,םיאומוה 

םירושקש םירבד אורקל בהוא ארונ" אוה ז התיכמ רבכש רפיס קרב .הלקו השיגנ 

תואמצעה־ןגל עדוותה רעס םג ."עדימ איצוהל ילש םוקמה היה הז [...] תויבסלו םיאומוהל 

,םתמועל ."הליהקה לש םינוקייאה" לע עדימ רוקמכ םג תונותיעה תא ןייצו ,"תונותיעהמ" 

ןמ שכרש עדיהש ןנולתה יסוי ,המגודל .הידמהמ םתבזכא תא וגיצה םירחא םינייאורמ 

םלועה לא וכרד תא ששגל ליחתה רשאכ .הטומו תוועמ היה תואמצעה־ןג יבגל םינותיעה 

?גוז־ןב שוגפל תנמ־לע תכלל ןאל :עדימ לש טלחומ רדעהמ לבוס אוהש הליג ,יאומוהה 

יצורעב אצמנב ויה אל הלא תולאשל םיקפסמ םינעמ ?ותומכ םיאומוה שוגפל רשפא ןכיה 

.םינומהה־תרושקת 

לארשיב תיאומוהה הייסולכואה לש היווהב יזכרמ ביכרמ וניה ביבא־לתב תואמצעהךג 
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תמייקתמה תינימה תוליעפה לע ףסונ .(Sumakai-Fink Press, 1999 ;1998 ,שריה) 

לש רתא ,יתרבח שגפמ םוקמ הווהמ אוה :תובושח תויתרבח תויצקנופ אלממ ןגה ,וב 

לש שוביג יכילהתב םיאצמנה םישנאל הכימת םג קפסמו ,יאומוהה םלועה ךות לא תורבח 

.יאומוה־אלה רוביצב ףשחיהל ילבמ וילא אובל רשפאש םוקמ וניה ןגה .תיאומוהה םתוהז 

ללוכ וניא אוהש םושמ םיירחסמה יוליבה תומוקממ הנוש ןגה ,יאומוה ילאירוטירט ללחכ 

םלוא .םינפבש יאומוהה ללחה ןיבל ץוחבש יאומוה־אלה ללחה ןיב דח ץיח וא הדרפה 

ידי־לע םייתצלפמ םידממ לביק לארשיב יאומוהה םלועה םע רתויב ההוזמה רתאה 

םינעטמ סומעו "רוסא" ,החוד םוקמכ תרושקתב ראותמ אוה .תוילאוסקסורטה תויונכוס 

(Troiden, 1993)"ןוריט"ה ומוהה תא ענומ תואמצעה־ןגל עגונב רסמה .םיילילש םיילמס 

ךות לא שדחמ־תורבח יכילהתב אצמנה טרפה לע .וב תמייקתמה תוליעפב ףתתשהלמ 

שי .ךובס ןגה םהבש םייתימה םירשקה לולכמ תא ריתהל המישמ תלטומ יאומוהה םלועה 

םירסמב ןגה ןמ ותעיתר תא ץרית ליג ."תינג"ה תוליעפב קלח לוטיל םיברסמה םיטרפ 

תנמ־לע תיבופומוהה תורבחה ירצות תא ריתהל וילעש ןעט אוה .ויבגל טלקש םיילילשה 

תיביטינגוקה הירוגטקה תא תונשל שי ,רמולכ .ויניעב םוקמה לש תימדתה תא תונשל 

.וילא סנכיהל ןוכנ היהי טרפהש םדוק ,תילטנמה הפמב םקוממ ןגה הבש 

םוש .יתפקתוה אל ,הזכ והשמ וא יתלבס אל .תואמצעהךגב םיימעפ יתייה 

...לש ןויערה יתוא החוד יד לבא .םיעמוש םימעפלש םירופיסהמ רבד 

לככש בשוח ...דוע שיש ימצעל ראתמ .עדוי אל [...] .ןרמש דואמ ינא 

תיחפמ דואמ הז ,םהילע םיעמוש וא םירבד הלאכ לע רתוי םירבדמש 

תניחבמ םשל םיכלוהש םישנא םע היעב יל ןיא ,תרמוא תאז .תודגנתההמ 

ךלוהש ינא [הז] םא היעב הברה יל שי לבא .תואמצעה־ןגל ילש תודגנתה 

ינאש ללגב קר הז ,הנתשי הז ןמזה ךלהמב םאש ימצעל ראתמ ינא .םשל 

...ו סועל ךכ־לכ רבד היהי אוהש ...וא הברה וילע עמשא 

בייחמה ,ףסונ יטנוולר הכירצ סופד לע עיבצהל ןתינ ,הכ דע רומאה לכ לע ףסונ 

(Gross (1998 .בורה ינבמ םישרדנה הלאל תיסחי םיבר םייביטינגוק םיבאשמ תאצקה 

ןה םלועה תא םיווחו םיריכמ םיטועימ יגב :"תיתוברת תוינושל־וד" תאז הנכמ 

ורצונש ,תרושקתב םהל םיעצומה םייומידה ךרד ןהו תילושהו התוחנה טבמה־תדוקנמ 

רשאו תינומגהה הפשב םרוקמש םיטסקט עמשמל רומא טועימה ןב .םיקזחה ידי־לע 

טועימה ןב לע .רכונמו רז םלוא ,עודיו רכומ קודקד והז .הלש קודקדה יללכ יפל םיחסונמ 

לא םיינומגהה הקירוטרהו םיביטרנה תא םגרתל וא ריבעהל המישמ אופיא תלטומ 

Russo ידי־לע הנושארל הלעוה הז ןויער .תוישיאה ויתויווחמ ול רכומה ןכותה־סלוע 

םידהדהמ הלא םייטרואית תונויער 20,ןוראב םיבכוכ טרסב היצזירלופופב הכזו (1987) 

תעקשהב ךורכ וניא "םוגרת"ה ךילהתש ריהצמ זעובש יפ־לע־ףא .זעוב לש םיאבה וירבדב 

לש הכירצה תא תנייפאמה תויתייעבה־יא עקר לע ותנעט תא ןוחבל יואר ,םידבכ םיבאשמ 

וינועיט .הלאכ םיינשרפ םיכילהת םייקל םישרדנ םניאש ,בורה ינב ידי־לע םיטסקט םתוא 

םילכה ןמ קלחל ןמזה תצורמב ךפהנש ,הז עומשמ סופדל לגתסה אוהש םידמלמ זעוב לש 
:ולש םייתרגשה םיינשרפה 

 .The Celluloid Closet, 1995 20
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אוה םגו [...] .תורבגה תוחפ יכה ינממ שרוד ילאוסקסומוה עונלוק 
טרס האור ינא .תורבעה ילב יילע רבדמ אוה .ילש אוה .יילא בורק 

תויוהדזהה .תורבעה ךילהת תושעל ךירצ תיטמוטוא ינא ,ילאוסקסורטה 

ינא המו ,רוביגה אל הז אקווד ךיתחה .תויטנוולר אל ,סעפע ,םימעפל ילש 

הז .הנשמ אל ...וא .עטק ותואב ייניעב בושחש ימ הז ךיתחה ...ינא ,השעי 

תושעל ךירצ ינא ,ילאוסקסורטה טרס האור ינא [...] .יילא בורק טרס ומכ 

ארונ התא ,הטיר [...] .תורבעהב םינמוימ םיאומוהה ונחנא [...] םיכילהת 

לכ תא ,םילעפה לכ תא תמגרת ,בל־םישל ילב ,תיטמוטוא !ההדזמ 

ומכ ...םע הז תא רש וליפא התא ,תרמוא תאז .רבגל־רבגל ,םילימה 

־רבגל ךל םגרת הז שארב ...ירמגל התא שארבו ,הז תא הרש הטירש 

.הפ יתבישח ךילהת תישע אל .היעב ךל ןיא ללכב ,רבגל 

ןויאה לש םויאה םויאה :םכסמ ןויד 

תיתרבח הצובק ןב לש וייחב םיגראנ םינווגמ םיטביה דציכ ןחב יחכונה רקחמה 

הדובעה תטישב שומישה .תילמסה תואיצמה םע ויסחי בוציעב הלאב הלא םירזשנו תמלאנ 

שמחו םיעברא .םירקוח ידי־לע ובצוהש םירגתא םע דדומתהל דעונ תיסחי תינשדחה 
ידיב ריתומה הנבומ־יתלב יעצמא שמשל ודעונ ופסאנש תוינטנופסה תויפרגויבוטואה 

תודמע ,תוגהנתה יסופד ףושחל ןתינ ותרזעב רשאו תיסחי בר הלועפ שפוח םירקחנה 

חישה לש תולבקתהה רקח לש רשקהב .רחא ןפואב םילגנ ויה אלש ןכתייש תושגרו 

תוהשהל רקוחל תרשפאמ איה .בר יריפמא לאיצנטופ וז הטישל שי ,ינומהה־יתרושקתה 

רקחמה תונקסמ .ורקחמ יאשונ םע ינויווש סיסב לע שגפיהלו ולש תויטופישהו עדיה תא 

וצלאנש ילבמ ,ןרפסל ןוכנל ואצמ םמצע םירקחנהש יפכ ,תוחוודמה תויווחה לע תותתשומ 

עיגהל יל הרשפא וז הדובע תטיש .רקוחה לש םימדקומה תועמשמה־יקפואל תונעיהל 

ורצח" תא רקוחה "insider" יתויה ףרח ,ייבגל ףא תועיתפמ ויה ןקלחש תונכותל 
םיישונאה םייחה לש תויופצ־יתלבה תויועמשמה ,םיאצממה לש "תויטנתוא"ה ."תירוחאה 

הלא לכב - ןייאורמל ןייארמה ןיב ישיא רשק לע תתתשומ רקחמה תטישש הדבועהו 

.(Willis, 1980) רקוחה יבגל העתפה לש תורשפא הנומט 

תוחנה גוזה־ןבכ ומוהה לש ותרדגהב םיצמתמה םייתוברתהו םיירוטסיהה םיכילהתה 

־תדוקנ ךותמ םלועבו ומצעב טיבהל ומוהה טרפה לע םיפוכ "ומוה-ורטה" ירניבה דמצב 

לש דוסיה־תוחנהמ תחא ."רחא"ה לש הדמעב יופכ בוצימ ךותמ ,ירק ,תיתייעב טבמ 

לש תימצעה ותוהז תסיפתמ אצוי־לעופ ,דניה םינומה־תרושקת תכירצש התייה הדובעה 

וניא טסקטה לא להקה לש סחיה ,רומאכ .תירוטסיהה־תיתרבחה הצירטמב ובוציממו טרפה 

תוקיטקרפ לש בחר ןווגמ תועצמאב אלא ,טסקטה ידי־לע ידעלב ןפואבו ואולמב עבקנ 

אוהש םייתוברת םירשלו עדי שי תרושקתה ןכרצ לש וידיב .(Brundson, 1982) םיחישו 

םידדובמ םיסחי תניחבב הניא האירקה .חונעפה תעב ,ירק ,טסקטה םע עגמה עגרב ליעפמ 

ןותנ יתוברתו יטילופ בחרמב ארוקה לש יתרבחה ובוצימ :ארוקה ןיבל טסקטה ןיב 

התיינבה .(Moores, 1990) חונעפה ךילהתל םקלח תא םימרות רדגומ ירוטסיה ןמזבו 
ידיל תואב םיילילש םיילמס םינעטמב התסמעהו תיאומוהה תינימה הייטנה לש תיתוברתה 
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יכרדש תיתרבח הצובק תוננוכמ הלא :ורקמהו ורקימה תומרב תועפות ןווגמב יוטיב 

םע תודדומתהה לש רשקהב .תומוד יתרבחהו ירמוחה םלועה םע הירבח לש תודדומתהה 

Jensen,) תינשרפ הליהק תוננוכמ תויתוברתה־תויתרבחה תוביסנהש אצמנ ילמסה םלועה 

 1984 ,1991; Lindiof, 1988; Radway). םיאומוהל םיפתושמה םינכמה ,רחא ןושל -
ינונגנמ םירציימ - הדידמהו תינאכדה תיביטמרונ־ ורטהה תכרעמה לש םירצות םניהש 

לע םירומ יחכונה רקחמה יאצממ .תנחבומ תינשרפ הליהקכ םתוא םימחתמה םימוד האירק 

הליהקה ידי־לע םינומהה־תרושקת לש הכירצה יסופד לש םייזכרמ םינייפאמ המכ 
.לארשיב םיאומוהה לש תינשרפה 

לע םידמלמה ,ןורחאה רושעב ירוביצה בחרמב ושחרתהש םיכילהתהש חכוויהל ןיינעמ 

דע ילארשיה רשקהה תא הנייפאש השקונה הרדהה לוטיבו הללכה ,תובלתשה לש תומגמ 

.םירקחנה לש םהייחב ףרוג וא קהבומ יוטיב ידיל םיאב םניא ,םינומשה תונש יהלשל 

תוכייתשה ,ירק) הדיל תנש ךמס־לע םהיניב ףתושמ הנכמ אוצמל רשפא־יא ,רומאכ 

היה אלש ,תחא השקמ הבר הדימב ,דניה תינשרפה הליהקה ,הז הנתשמ תניחבמ .(תירוד 

ךכב ןיא ,הז םע דחי .הירבח לש תורבחה תפוקת לש סיסב לע התולצפתהב ןיחבהל ןתינ 

םישנא לש םגוויס םצע .תיאומוהה תינשרפה הליהקה לש תוינגורטהה תדיממ טיעמהל ידכ 

ןועטל קר אלא ,הכותב םיישיאניבה םילדבהה לש רועזמ עיצהל אב וניא וזכ הירוגטקל 

,םינוש םירקחנ .שיאומוה־אל ,ןנד הרקמב) םירחא םישנאמ ןחבומב םתוא םוחתל ןתינש 

יאומוהה םלועב םתוברועמ תדימ ,לשמל) םינווגמ םיישיאו םייתרבח םירשקהב םיבצוממה 

ינשרפ תודדומתה םגדל םיפתוש חרכהב םניא ,(הלאכ םתויהל םיעדוימה ילגעמ חווט וא 

.ןיטולחל ההז 

ךורעל הייטנכ ןויפאל תנתינ תרושקתה םוחתב תוברתה ידומילב תחוור המגמ 

תודגנתה לש םייאוריה םיקבאמב םידדומהו םיחדנה לש םוימויה ייח לש היצזיטנמור 

רקחמה הדש ,(Hall (1980 לש ויתונשמ,ר ןמלש המדנ .(Handler, 1993) תונאכדל 

ןעוט (Murphy (1999 .תונרתחה וא תודגנתהה ביטומ לש תויצאירווב יוור הירואיתהו 

תיתוברתה תרוקיבב ץוענ תודגנתהה ןויער לש "ותוטלתשה"ל ירקיעה ץיאמהש 

ייח לש תוקיטקרפב יתוברתה רוצייה תא םקימ ןורחאה .de Certeau לש ושרדמ־תיבמ 

ןיבהל ולחה םיבר םירקוחו םיגוה .הרבחב תוחוכ יסחי לש יבטוק לדומ רידגהו ,םוימויה 

םירזגמה ןיבל םייטננימודה םירזגמה ןיב חוכ יסחי לש םיחנומב םייתרבחה םיסחיה תא 

תודגנתה לש םינונגנמ תרזעב חוכה ינבמ תחת רותחל םילוכי םינורחאה .םיפפכומה 

םישלחה ובש קבאמ הדש תמלגמכ תירלופופה תוברתה תא םיניבמ םיבר ,רמולכ .תילמס 

.תומדא ילע םדמעמ תא ףקתל ידכ תוילמסו תויביסרוקסיד תוקיטקטב רזעיהל םילוכי 

.תודגנתה ,רומאכ ,איה הז רשקהב חתפמה־תלימ 

תינשרפה הליהקה ברקב ידמל הנוש המגמ לע םידמלמ יחכונה רקחמה יאצממ 

תודדומתה לע יתרושקתה חישה ןמ תוקתנתה םירכבמ הירבחמ קלח :לארשיב תיאומוהה 

םיטסקטל תורכנתה םיטקונ וז הצובק ינב ,תודגנתה לש תוקיטקטב קוסעל םוקמב .ומיע 

ןמ הדחכהה תעפות .םיילילש םינפואב םהייומיד תא םיבצעמה וא תילמס םתוא םידיחכמה 

ןהיתשו ,תיתרבחה תואיצמב תוארנה־יא לש רישי ךשמהכ תספתנ תילמסה תואיצמה 

ךפהנ אוה תינוגברה ותוילוכ לע שונא־ןבמ :ומוהל היצקודר ךורעל תנמ־לע תורבוח 

לש עומשמה ירצות ללגבו ,לגרהה ךרד־לע .הגירחכ תבצועמה תינימה ותייטנ לש שומימל 

תא חנעפמו ןגסמ אוה הכרדש תיביטינגוק המכס חתפמ ומוהה ,םייתרושקתה םיטסקטה 
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לש םהיניעש ךכ ידכ דע תטלש .דניה "תניועה תרושקתה" לש וז המכס .ילמסה טלקה 

םיילילשו םייפיטואירטס תוחפ םיגוצייב ןיחבהלמ והכ םיבר םייאומוה תרושקת ינכרצ 

הרדהה יכילהתש ךכ לע אופיא עיבצמ יחכונה רקחמה .םיינלבוס וא םינגוה ,םינוגה רתויו 

תורמל - תילמסה הדחכהה תועצמאב רתיה ןיב םישענה ,םיאומוהה לש תיתרבחה 

םמצע םיאומוהה רשאכ אלמ שומימל םיעיגמ - תונורחאה םינשה ךלהמב ןוקיתה תונויסנ 

תישענה תוליעפל םהלש תורכנתהה .ירוביצה חישה לש הכירצה ןמ העיתר םיעיבמ 

שושיא הווהמ 21,ןיינמה ןמ םינקחשכ קלח בורל םילטונ םניא םה ובש ,ירוביצה בחרמב 

תשמוממ ךכבו ,הרבחב חוכה יתמוצמ םתוא קוחדל תשקבמה תיביטמרונ־ ורטהה תכרעמל 

,וקופ> ירוגטק ןפואב "רחא"כ ומוהה תא תוננוכמה ,תוינאכדה חישה תוקיטקרפ .התחלצה 

.םמלוע ךותב רגתסהל םיטונ םמצע ןהיאשומ רשאכ ןהידעי תא תוגישמ ,(1996 

(Fiske (1991 .המצעל תעדומהו תנווכמה הכירצה תעפות אוה עבטמה לש רחאה ודיצ 

תיתרבח־טירצוימה םייומידה ןיב תמוצב תונגועמה תוקיטקרפה תא ונחבש םירקחמ רקוס 

םייומיד םישפחמ תודדומה תוצובקה ינבש רבתסמ :תיתרבח־מיבצוממה םינכרצה ןיבל 

יאנת תרגסמב .יתרבחה םמויק לש םיירמוחה םיאנתל םייטנוולר תויהל םייושעש 

םיבאשמ םיווהמ םייומידה :םייומיד לש תיטסילאירטמ הירואית חסנל ןתינ תולבקתהה 

לש םייחה־ירופיס תאירקמ הלוע המוד הנקסמ .תומיוסמ תוינשרפ תוליהקל םיישחומ 

תואיצמב ןה ותוא הוולמה ,ןויאה תשוחת םע דדומתמה ומוהה .יחכונה רקחמב םיפתתשמה 

תומדא ילע ותוחכונ תא ףקתל יושעש יומיד לכב הלתנ ,תילמסה תואיצמב ןהו תיתרבחה 

דחא הניכ התואש ,תונורחאה םינשה לש תיבויחה המגמל תודוה .בר ללש אצומכ 

ירוביצה בחרמה ,המויקב וריכה ויתימעמ םיבר רשאו "תיתרושקת החירפ" םירקחנה 
םיגוציילו םייבמופ םיאומוהל תורשפאמה רתוי תוינלבוסו תורואנ םינפ תולגל ליחתמ 

,םיבר םירשקהב תעבומה ,םירקחנה לש הריבכה הפיאשה .רבוגו ךלוה הפ־ןוחתפ םיינוידב 

הכירצה לש רשקהב םג ,ןכל .דחאכ ילמסהו יתרבחה םלועב םמוקימ תא למרנל איה 

הליהקה ירבח לש דעיה ."תודגנתה" יטרואיתה גשומב רזעיהל רשפא־יא ,תנווכמה 
תרזעב תיטננימודה היגולואידיאה לש סיסבה תחת רותחל וניא תיאומוהה תינשרפה 

םיטביהה תא קזחל אקווד אלא ,עומשמ לש םיינויציזופוא םיסופד וא םיינכפהמ םיגוציי 

לש ילנימילה בוצימה ןמ תוצלחיהל ילמס ףונמכ ספתנ יתרושקתה חישה .םייביטמרונה 

לע וריהצה וא וזמר םינייאורמה בור .תינומגהה תכרעמה ידי־לע הפכנה םירצמה ןיב 

"םיילמרונ" ,"םינוכנ" םיאומוה לש םייתרושקת םייומיד רוציי ובש בצמל םתפיאש 

היגוסב ןויד ואר) הלא ראות־תולמ לש תויצטונוקה לש בחרה ןווגמה לע - "םייואר"ו 

הרבחה לש םג ומכ טרפה לש וייח תוכיאב רכינ רופיש רשפאי ־ (Warner, 1999 :לצא 

אלו ,תיתרבחה תכרעמה לש הביל ךותל תוסנכתה לש המגמה ןמ קלחכ .התוללכב 

והערמ קהבומב הנוש וניאש ומוה לש יומיד בצעל איה הסומכה השירדה ,היתולובג תבחרה 

.ומוה־אלה 

וא תרתוס איה וליאכ םשורה תא רוציל הלולע תנווכמה הכירצה תעפות ,הינפ לע 

םא .התוער דצל וז תורד ןהיתש יכ שיגדהל שי םלוא ,תורכנתהה תעפות תא הכירפמ 

,ומוהה טרפה לש וייח גראמב דיקפת לכ תאלממ הניא םינומהה־תרושקתש המדנ היה 

המבה לע םינקחשהש אלא ,םיירוביצה םייחב ללכ םיפתתשמ םניא םיאומוההש ךכל הנווכה ןיא 21 

.םיאומוה םתויה לע ריהצהל בורל םיגהונ םניא תירוביצה 
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יבמופה חישה ןיב םייכרע־ודה םיסחיה תא םישיגדמ תנווכמה הכירצל עגונב םיאצממה 

ףוקית העמשמ תספתנ תוחכונ וליאו ,ןויא העמשמ תספתנ תילמס הדחכה :ןכרצה ןיבל 

חישה ןמ ומצע תא קתנמ ומוהה ,תספתנה תילמסה הדחכהה לע הבוגתב ,ךכיפל .ימצע 

בר ןיינע עיבמ אוה יתרושקת טסקטב תספתנה ותוחכונ לע הבוגתב ,ךפיהלו :ירוביצה 

וליאו ,ומוהה תא רכנמ ישונאה ומויק רועזמ ,רחא ןושל .המצע הכירצב םיבאשמ עיקשמו 

קהבומ יוטיב ,דניה "תובתכה תריגמ" .הכירצל ותוא הצירממ תישונאה ותוילוכב הרכה 

הלועפ תניחבב הניה ,םייק אוהש ןיפיקעב תעדל טרפל תורשפאמה ,תובתכה תרימש :ךכל 

םיקסועה רפס תאירק וא עונלוק טרסב הייפצ ,המגודל .ימצעה לש ישחומ ףוקית לש 

ותוהז תא ןנוכל ךשמתמה וקבאמ תא ומוהה ןכרצה לע תוליקמ ול םימודה לש םהיתויווחב 

יתועמשמ קלח הווהמ הינפ ינש לע הידמה תכירצ ,רמולכ .ורידהל שקבמה םלועב 

.יח אוה הבש הרבחה ןיבל וניבו ומצע ןיבל טרפה ןיב םישחרתמה םייטקלאידה םיכילהתב 

תא ,המאתהב ,םיפקתמ וא םינייאמ ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תוחכונה וא רדעהה 

ןיבל טרפה לש תודידבה תשוחת ןיב םאתמ םייק .יאומוהה תרושקתה ןכרצ לש ימצעה 

(תיפיטואירטס־אלה ,ירק) תיתייעב־יתלבה םתוארנ ,ךפיהלו :ינומהה חישה ןמ ותוקתנתה 

תשוחת לע ץקה אבש םושמ ומוהה תרושקתה ןכרצ לש וייח לע העיפשמ םיאומוה לש 

תא תפקשמה הארמ היה וליאכ יתרושקתה חישב ןנובתמה ,ומוהה .ולש ימצעה לש ןויאה 

תרסח ותוהז וליאכ שח ,וילא תפקתשמה ותאובב תא הלגמ וניא ךא תיתרבחה תואיצמה 

תרזעב .תששואמ ותוהזש חכוויהל ול תרשפאמ וילא תפקתשמה האובבה ,הז תמועל .ךרע 

ינא עמשמ ,"ךסמה לע יתוא םימש" םא :אבה םזירופאה תא חסנל שקבא ויז לש וירבד 

.םייק 

תורכנתה לש םגדה אצמנ יתרושקתה חישה םע הלא תודדומתה יסופד ינש דצל 

יבגל ליעל וגצוהש הירואיתה תונורקע תא ששאמ הז םגד .םיאומוהב םיקסועה םינכתל 

םא .םיוסמ יגולוכיספו יתרבח רשקהב בצוממ,ד ןכרצה ןיבל טסקטה ןיב םייקתמה חיש־ודה 

הנה ,תורכנתה וא תנווכמ הכירצ תויהל תויושע תספתנ הדחכה לע תובוגתהש וניאר 

םימיוסמ םיאומוה יבגל ,םלועה ןמ םיספ תילמסה הדחכהה יכילהת םא וליפאש םג אצמנ 

"תניוע תרושקת" לש המכסה דועב ,רחא ןושל .םתייווה לע םויאכ תספתנ וז המגמ אקווד 

םירחא יבגל ,םיאומוה לש תוחפ םייתייעב םיגוציי לש הסיפת םימיוסמ םירקחנמ תענומ 

ימצעה גויתה ,ןכא .יגולוטנואה םנוחטב לע ןנוגמה ןונגנמ תשמשמ תיביטינגוקה תננסמה 

תוליעפב םיקסוע םיבר :הנושאר הגרדממ היעב יחכונה ןדיעב םג הווהמ ומוהכ טרפה לש 

המגיטסה םוחיימ תוענמיה ןתרטמש תונווגמ תויוגהנתהבו תישיא־ךות תיתרושקת 
ירוביצה בחרמב םיאומוה לש גוצייה־יא וא גוצייה לש םהיתויועמשמ .םמצעל תיאומוהה 

םיינשרפ םיכילהת תרזעב תורצונ אלא ,"תיביטקייבוא" הניחבל אופיא תונתינ ןניא 

ותויה תדבוע תא טרפה לש תימצעה הלבקה תדימב ,רתיה ןיב ,םייולתה םייביטקייבוס 
.ומוה 

,םיאומוהה לש תיללכה הייסולכואל תונקסמה תללכהב תוריהז טוקנל שי ,ףוסבל 

תלעותב םוגפל הלולע תוינללוכ תורימא חוסינמ תוענמיה ,תוגייתסהה תורמל ךא 

ןיבל םניבו םינייאורמה ןיב םיפתושמה םינבמהמ תומלעתה .רקחמה לש תיטרואיתה 

ואבוהש םיאצממה .רקחמה לש ודעי תא ץימחהל הלולע רקחמב קלח ולטנ אלש םיאומוה 

.תיחכונה תעב לארשיב םיאומוהה תצובק ברקב םיחיכש םיסופד לע דמלל םייושע ןאכ 

תרדגומו תמחותמה תיתרבח הצובקל תורישי םנמוא תועגונ ןאכ תועצומה תונקסמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:56:54 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



181 (ו )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

םג ןתוא םשייל רשפאש חינהל ןתינ םלוא ,תינימ הייטנ ,ירק ,דיחי הנתשמ יפ־לע 

ןניא תויחכונה תונקסמהש הריבסה תורשפאל תעדה תא תתל יואר .םירחא םירשקהב 

םירזגמ יבגל םג תופקת אלא ,תינשרפ הליהקכ םיאומוהה תא קר חרכהב תונייפאמ 

שומיש ךות תורחא תומלאנ תוליהק ירבח רוקחל ףיסוהל יתאירק תרזגנ ןאכמ .םירחא 

־ תורשפא תמייק .הרופו הליעיכ המצע תא החיכוה רשאו ןאכ הנחבנש הדובעה תטישב 

תויתרבח תוצובק םימלוה ןאכ ורמאנש םירבדה ןמ קלחש - תיריפמא התוא ןוחבל שיש 

ינבש רעשל ןתינ .םימוד ןהירבח לש יתרבחה בוצימהו ןהלש הירוטסיההש תופסונ 

ירוביצה בחרמה ןמ תילמס הדחכהו תיתרבח הרדה ,תיתוברת הפפכה םיווחה םיטועימ 

רעשמ ינא .ינומהה חישה ירצות לש חונעפו שומיש ,הכירצ לש םימוד םיסופד םייקל וטיי 

יפלכ תופפוח וא תומוד תובוגת םהייח חרואב םימלגמ תוקלוצמו תומתכומ תויוהז ילעבש 

תלחלחמ םהשלכ םדא־ינבל תסחוימה המגיטסה םא הלאשה .םהלש םויקה תוביסנ 

.םיפסונ םירקחמל רגתאו העצה רדגב תרתונ וללה םיטביהה לולכמ לע העיפשמו 

תיפרגומד־ויצוס םוכיס תלבט :חפסנ 

תומשה חור תא םיפקשמ ךא םייודב תומשה לכ .תונויארה ידעומ יפל תרדוסמ הלבטה 

םייוטיב .םירקחנה תויאשח לע ןגהל תנמ־לע ונוש םירחאה םיטרפה ןמ קלח .םיירוקמה 
.םינייאורמה ירבדמ םיטוטיצ םגיה םיישרגב 
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185 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

תורוקמ 

.רפס־תירק :םילשורי .זכורמה ירבעה ןולמה .(1988)'א ,ןשוש־ןבא 

:ביבא־לת .הדובעב הילפא רוסיאו תויונמדזה ןויווש .(1998) 'ר ,לארשי־ןב 
.החותפה הטיסרבינואה 

.ריבד :ביבא־לת .(ןפס 'ש :םוגרת) המגיטס .(1983)'א ,ןמפוג 

ל"הצב תויבסלו םיאומוה תוריש :תוחרזאו אבצ ,תוירבג ,תוינימ" .(2000) 'א ,םורג 

.183-95 ,ט ,םילילפ ."םייתאוושה םייפקשמב 

."חותפה ירוביצה ללחב תילאוסקסומוה הירוטירט :תואמצעה ןג" .(1998) 'ד ,שריה 

.1998 לירפא ,ביבא־לת ,יטסינימפ רקחמל ישישה יתנשה סנכב האצרה 

."היגולויצוסל הירוטסיה ןיב :לארשיב תינימ־דח הייטנ רבדב ןידה" .(1998) 'י ,יאנוי 

.586-531 ,<2>ד ,לשממו טפשמ 

לש םייח ירופיסב המחלמה תסיפת :המחלמ התייה אל וליאכ .(1998)'ע ,רדפ־יקסמול 

.תולוכשא תיירפסו תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ ל"י :םילשורי .םיילארשי םירבג 

.43-31 ,2 ,םידחא םירבד ."היפרגויבה תכאלמ לע" .(1997)'ע ,ךילביל 

."תילארשיה תרושקתה לע יטסינימפ טבמ :יתרושקת ךרע תווש" .(1997) 'ד ,שימל 

:םילשורי .(140-119 'ע) לארשיב היטרקומדו תרושקת ,(ךרוע)יפסכ 'ד :ךותב 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,ריל ןו ןוכמ 

ץוביקה :ביבא־לת .(שא 'ג :םוגרת) תעדל ןוצרה :1 תוינימה תודלות .(9619)'מ ,וקופ 
.דחואמה 

תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע :םירחא םילייחו ןתנוהי ,דיוד .(1999) 'ד ,ןלפק 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ל"הצב תויברק 

 Alasuutari, P. (1997). "The Discursive Construction of Personality". In
 A. Lieblich and R. Josselson (eds.), The Narrative Study of Lives (pp. 1

 20). Thousand Oaks, CA: Sage.
 Alwood, E. (1996). Straight News: Gays, Lesbians, and the News Media. New

 York: Columbia University Press.

 Anderson, J.A. and Meyer, T.P. (1988). Mediated Communication: A Social
 Action Perspective. Newbury Park: Sage.

 Ang, I. (1996a). Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a
 Postmodern World. London 81 New York: Routledge.

 Ang, I. (1996b). "Wanted: Audiences, on the Politics of Empirical Audience
 Studies". In P. Marris and S. Thornham (eds.), Media Studies: A Reader

 (pp. 313-320). Edinburgh: Edinburgh University Press.

 Atkinson, R. (1998). The Life Story Interview. Thousand Oaks, CA: Sage.

 Barnhurst, K.G. and Wartella, E. (1998). "Young Citizens, American TV
 Newscasts and the Collective Memory". Critical Studies in Mass
 Communication, 15, 279-305.

 Bertaux, D. (1981). Biography and Society: The Life History Approach in the

 Social Sciences. London: Sage.
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 Bertaux, D. and Kohli, M. (1984). "The Life Story Approach: A Continental
 View". Annual Review of Sociology, 10, 215-237.

 Bourdon, J. (1992). "Television and Political Memory". Media, Culture and
 Society, 14, 541-560.

 Bridgewater, D. (1997). "Effective Coming Out: Self-Disclosure Strategies to

 Reduce Sexual Identity Bias". In J.T. Sears and W.L. Williams (eds.),

 Overcoming Heterosexism and Homophobia: Strategies that Work (pp.

 65-75). New York: Columbia University Press.

 Brundson, C. (1982). "Crossroads": The Drama of a Soap Opera. London:
 Methuen.

 Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 Church, K. (1995). Forbidden Narratives: Critical Autobiography as Social

 Science. Luxembourg: Gordon <fe Breach.

 Clark, C.C. (1969). "Television and Social Controls: Some Observations on the

 Portrayals of Ethnic Minorities". Television Quarterly, 8(2), 18-22.

 Clum, J.M. (1994). Acting Gay: Male Homosexuality in Modern Drama. New

 York: Columbia University Press.

 Corradi, C. (1991). "Text, Context and Individual Meaning: Rethinking Life

 Stories in a Hermeneutic Framework". Discourse A Society, 2(1), 105
 118.

 Croteau, D., Hoynes, W. and Carragee, K.M. (1996). "The Political Diversity of

 Public Television: Polysemy, the Public Sphere, and the Conservative

 Critique of PBS". Journalism A Mass Communication Monographs, 157
 (June).

 Dahlgren, P. (1993). "Introduction". In P. Dahlgren and C. Sparks (eds.),

 Communication and Citizenship: Journalism and the Public Sphere (pp.

 1-23). London <fe New York: Routledge.

 Dyer, R. (1993). The Matter of Images: Essays on Representation. London 8l

 New York: Routledge.

 Dyer, R. (1999). "Stereotyping". In L. Gross and J.D. Woods (eds.), The
 Columbia Reader on Lesbians A Gay Men in Media, Society, A Politics

 (pp. 297-301). New York: Columbia University Press.

 Fejes, F. and Petrich, K. (1993). "Invisibility, Homophobia, and Heterosexism:

 Lesbians, Gays and the Media". Critical Studies in Mass Communication,

 10(4), 396-422.

 Finnegan, R. (1997). ,"Storying the Self: Personal Narratives and Identity". In

 H. Mackay (ed.), Consumption and Everyday Life (pp. 65-111). Milton
 Keynes: The Open University.

 First, A. and Shaw, D.L. (1998). "Where Have All the Women Gone? The

 Presentation of Women in Foreign News: A 1995 Multi-National Study".
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 Paper presented at (Mis)Communicating Across Boundaries: The 48th
 International Communication Conference, Jerusalem.

 Fiske, J. (1991). "Postmodernism and Television". In J. Curran and

 M. Gurevitch (eds.), Mass Media and Society (pp. 55-67). London:
 Edward Arnold.

 Fräser, N. (1992). "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the

 Critique of Actually Existing Democracy". In C. Calhoun (ed.), Habermas

 and the Public Sphere (pp. 109-142). Boston: MIT Press.

 Freud, S. (1974 [1905]). "Three Essays on the Theory of Sexuality". In

 J. Starchey (ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological

 Works of Sigmund Freud (pp. 125-245). London: Hogarth.

 Geraghty, C. (1996). "Feminism and Media Consumption". In J. Curran,

 D. Morley and V. Walkerdine (eds.), Cultural Studies and Communications

 (pp. 306-322). London: Arnold.

 Gerbner, G. and Gross, L. (1976). "Living with Television: The Violence

 Profile". Journal of Communication, 26(2), 173-199.

 Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late

 Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.

 Glaser, B.G. and Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory:

 Strategies for Qualitative Research. Chicago 8c New York: Aldine
 Atherton.

 Greenberg, B.S. and Brand, J.E. (1994). "Minorities and the Mass Media: 1970s

 to 1990s". In J. Bryant and D. Zillmann (eds.), Media Effects: Advances

 in Theory and Research (pp. 273-314). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

 Gross, A.M. (in press). "Challenges to Compulsory Heterosexuality:
 Recognition and Non-Recognition of Same-Sex Couples in Israeli Law". In

 R. Wintemute and M. Andenrs (eds.), Legal Recognition of Same-Sex
 Partnerships: A Study of National, European and International Law.
 Oxford: Hart.

 Gross, L. (1989). "Out of the Mainstream: Sexual Minorities and the Mass

 Media". In E. Seiter (ed.), Remote Control: Television, Audiences and

 Cultural Power (pp. 130-149). London: Routledge.

 Gross, L. (1994). "What is Wrong with this Picture? Lesbian Women and Gay

 Men on Television". In R.J. Ringer (ed.), Queer Words, Queer Images:

 Communication and the Construction of Homosexuality (pp. 143-156).

 New York and London: New York University Press.

 Gross, L. (1998). "Minorities, Majorities and the Media". In T. Liebes and
 J. Curran (eds.), Media, Ritual and Identity (pp. 87-102). London <fe New

 York: Routledge.

 Gross, L. and Woods, J.D. (1999). "Up from Invisibility: Film and Television".

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:56:54 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



"םייק ינא עמשמ ,ךסמה לע יתוא םימש םא" המק תימע 188 

 In L. Gross and J.D. Woods (eds.), The Columbia Reader on Lesbians and

 Gay Men in Media, Society and Politics (pp. 291-296). New York:
 Columbia University Press.

 Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An

 Inquiry into a Category of Bourgeois Society (trans, by T. Burger and
 F. Lawrence). Cambridge, MA: MIT Press.

 Hall, S. (1980). "Encoding/Decoding". In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and
 P. Willis (eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural

 Studies, 7972-79 (pp. 128-138). London: Hutchinson.

 Handler, R. (1993). "Anthropology is Dead! Long Live Anthropology!"
 American Anthropologist, 95(4), 991-999.

 Harel, A. (2000). "The Rise and Fall of the Israeli Gay Legal Revolution".

 Columbia Human Rights Law Review, 31(2), 443-471.

 Harry, J. (1986). "Sampling Gay Men". The Journal of Sex Research, 22(1),
 21-34.

 Harry, J. (1993). "Being Out: A General Model". Journal of Homosexuality,
 26(1), 25-39.

 Hewitt, J.P. (1991). Self and Society: A Symbolic Interactionist Social
 Psychology. Boston: Allyn Sc Bacon.

 Hill-Collins, P. (1986). "Learning from the Outsider Within: The Sociological

 Significance of Black Feminist Thought". Social Problems, 33(6), 514
 523.

 Hill-Collins, P. (1990). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness,

 and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.

 Hoffman, W.M. (1979). "Introduction". In W.M. Hoffman (ed.), Gay Plays: The

 First Collection (pp. vii-xxxix). New York: Avon Books.
 Horton, D. and Wohl, R.R. (1979). "Mass Communication and Para-Social

 Interaction: Observation on Intimacy at a Distance". In G. Gumpert and

 R. Cathcart (eds.), Inter/Media: Interpersonal Communication in a Media

 World (pp. 32-55). Oxford: Oxford University Press.

 Jensen, K.B. (1991). "When is Meaning? Communication Theory, Pragmatism,

 and Mass Media Reception". Communication Yearbook, 14, 3-32.

 Joas, H. (1993). Pragmatism and Social Theory. Chicago: The University of

 Chicago Press.

 Kama, A. (2000a). "From Terra Incognita to Terra Firma: The Logbook of the

 Voyage of Gay Men's Community into the Israeli Public Sphere". Journal

 of Homosexuality, 38(A), 133-162.

 Kama, A. (2000b). "Panbiography: Gay Men's Dialogically-Narrated Life
 Stories". Paper presented at Negotiating Interpretations: Ethnographic
 Fieldwork and Media Audiences Conference, St. Louis, MI, October 12.
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 Kama, A. (2000c). "The Love that Dares Speak Its Name: Exclusion and

 Inclusion of Gay Men in the Israeli Public Sphere". Paper presented at

 Multiple Perspectives on Israel: The 16th Annual Meeting of the
 Association for Israel Studies, Tel Aviv, June 25.

 Kearney, M.H., Murphy, S. and Rosenbaum, M. (1994). "Mothering on Crack

 Cocaine: A Grounded Theory Analysis". Social Science and Medicine,
 38(2), 351-361.

 Kielwasser, A.P. and Wolf, M.A. (1992). "Mainstream Television, Adolescent

 Homosexuality, and Significant Silence". Critical Studies in Mass
 Communication, 9, 350-373.

 Laslett, B. (1999). "Personal Narratives as Sociology". Contemporary
 Sociology, July-August, 391 —401.

 Lee, J.A. (1977). "Going Public: A Study in the Sociology of Homosexual
 Liberation". Journal of Homosexuality, 3(1), 49-78.

 Lemish, D. (1998). "Spice Girls' Talk: A Case Study in the Development of
 Gendered Identity". In S.A. Inness (ed.), Millenium Girls: Today's Girls

 Around the World (pp. 145-167). Lanham: Rowman 8l Littlefield.

 Linde, C. (1993). Life Stories: The Creation of Coherence. New York 8c

 Oxford: Oxford University Press.

 Lindlof, T.R. (1988). "Media Audiences as Interpretive Communities".
 Communication Yearbook, 11, 81-107.

 Livingstone, S. (1998). "Relationships between Media and Audiences: Prospects

 for Audience Reception Studies". In T. Liebes and J. Curran (eds.), Media,

 Ritual and Identity (pp. 237-255). London 8c New York: Routledge.

 Modleski, T. (1984). Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for
 Women. London: Methuen.

 Montgomery, K. (1981). "Gay Activists and the Networks". Journal of
 Communication, 31(3), 49-57.

 Moores, S. (1990). "Texts, Readers and Contexts of Reading: Developments in

 the Study of Media Audiences". Media, Culture and Society, 12, 9-29.

 Mulvey, L. (1975). "Visual Pleasure and Narrative Cinema". Screen, 16(3), 6
 18.

 Murphy, P.D. (1999). "Media Cultural Studies' Uncomfortable Embrace of

 Ethnography". Journal of Communication Inquiry, 23(3), 205-221.

 Nardi, P.M. (1997). "Changing Gay and Lesbian Images in the Media". In
 J.T. Sears and W.L. Williams (eds.), Overcoming Heterosexism and

 Homophobia: Strategies that Work (pp. 427-442). New York: Columbia
 University Press.

 Nardi, P.M., Sanders, D. and Marmor, J. (1994). Growing Up Before Stonewall:

 Life Stories of Some Gay Men. London 8c New York: Routledge.
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 Nelson, J. (1989). "Phenomenology as Feminist Methodology: Explicating
 Interviews". In K. Carter and C. Spitzack (eds.), Doing Research on

 Women's Communication: Perspectives on Theory and Method (pp. 221
 241). Norwood, NJ: Ablex.

 O'Neil, S. (1981). "The Role of the Mass Media and Other Socialization Agents

 in the Identity Formation of Gay Males". Unpublished MA, University of

 Pennsylvania, Philadelphia.

 Orbe, M.P. (1998). Constructing Co-Cultural Theory: An Explication of
 Culture, Power, and Communication. Thousand Oaks, CA: Sage.

 Pearce, F. (1973). How to be Immoral and 111, Pathetic and Dangerous, All at the

 Same Time: Mass Media and the Homosexual". In S. Cohen and J. Young

 (eds.), The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the

 Mass Media (pp. 284-301). London: Constable.

 Perkins, T.E. (1979). "Rethinking Stereotypes". In M. Barrett, P. Corrigan,

 A. Kuhn 81 J. Wolff (eds.), Ideology and Cultural Production (pp. 135
 159). New York: St. Martin's Press.

 Radway, J. (1984). "Interpretive Communities and Variable Literacies: The

 Functions of Romance Reading". Daedalus, 113, 49-73.

 Radway, J. (1996). "Reading the Romance". In P. Cobley (ed.), The
 Communication Theory Reader (pp. 448-465). London: Routledge.

 Renckstorf, K. (1996). "Media Use as Social Action: A Theoretical Perspective".

 In K. Renckstorf, D. McQuail and N. Jankowski (eds.), Media Use as

 Social Action: A European Approach to Audience Studies (pp. 18-31).
 London: John Libbey <fe Co.

 Renckstorf, K. and McQuail, D. (1996). "Social Action Perspectives in Mass
 Communication Research: An Introduction". In K. Renckstorf, D. McQuail

 and N. Jankowski (eds.), Media Use as Social Action: A European
 Approach to Audience Studies (pp. 1-17). London: John Libbey.

 Rubin, H.J. and Rubin, I.S. (1995). Qualitative Interviewing: The Art of
 Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage.

 Russo, V. (1987). The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies. New
 York: Harper <fe Row.

 Schoening, G.T. and Anderson, J.A. (1995). "Social Action Media Studies:

 Foundational Arguments and Common Premises". Communication
 Theory, 5(2), 93-116.

 Sedgwick, E.K. (1990). The Epistemology of the Closet. Berkeley, CA:
 University of California Press.

 Spargo, T. (1999). Foucault and Queer Theory. Cambridge: Icon Books.

 Storman, C.A. (1986). "Television Viewing and Self-Concept among Black
 Children". Journal of Broadcasting and Electronic Media, 30(1), 87-93.
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 Sumakai-Fink, A. and Press, J. (1999). Independence Park: The Lives of Gay

 Men in Israel. Stanford, CA: Stanford University Press.

 Swigonski, M.E. (1994). "The Logic of Feminist Standpoint Theory for Social
 Work Research. Social Work, 39(4), 387-393.

 Troiden, R.R. (1993). "The Formation of Homosexual Identities". In

 L.D. Garnets and D.C. Kimmel (eds.), Psychological Perspectives on

 Lesbian and Gay Male Experiences (pp. 191-217). New York: Columbia

 University Press.

 Tuchman, G. (1978). "Introduction: the Symbolic Annihilation of Women by

 the Mass Media". In G. Tuchman, A.K. Daniels and J. Benet (eds.), Hearth

 and Home: Images of Women in the Mass Media (pp. 3-38). New York:

 Oxford University Press.

 Tuchman, G. (1979). "Women's Depiction by the Mass Media". Sings, 4(3),
 528-542.

 van Zoonen, L. (1994). Feminist Media Studies. London: Sage.

 Vidmar, N. and Rokeach, M. (1974). "Archie Bunker's Bigotry: A Study in

 Selective Perception and Exposure". Journal of Communication, 24, 36
 47.

 Warner, M. (1999). The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of

 Queer Life. New York: The Free Press.

 Weston, K. (1995). "Get Thee to a Big City: Sexual Imaginary and the Great

 Gay Migration". GLQ, 2, 253-277.
 Willis, P. (1980). "Notes on Method". In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and

 P. Willis (eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural
 Studies, 1972-79 (pp. 88-95). London: Hutchinson.
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תושממ ,ןוידב :תורחא תופורטסטקו "ןורוויעה לע" 
תיגולויצוס הדובעו 

**בהנש הדוהיו *רואלא רמת 

תוברתה רקוח עיבצה ,ןוגטנפהו םימואתה ילדגמ לע הפקתמה רחאל םימי הרשעכ 

םיירלוקטקפסה םישיחרתה ןיבש תלבסנ־יתלבה הריתסה לע קזי'ז יובלס ינבולסה 

העתפההו רמוחה תולד ןיבל ידווילוהה עונלוקה ינרקא לע וגצוהש םייטפילקופאהו 

רוכזנ םא רתוי דוע הלודג העתפהה תמצוע .עוריאה ןמ ןוחטיבה יחמומ לש הלודגה 

תויורשפא תירלופופה תוברתב ונמיזו הפוצ לכל םינימז ויה םיידווילוהה םישיחרתהש 

המ תא ןיימדל וא םולחל וזעה אל םיחמומהש הרק דציכ .תואיצמה לש תינויגה האירקל 

?ךכ־לכ הבר תולקב עונלוקה זטניפש 

חתמה ירפס רבחמ היה עודמ לאש רשאכ יליזרב ןונמא יאנותיעה ביצה המוד האוושמ 

:תוארלמ יאקירמאה ןיעידומה יניע וחטש המ תא וירפסב אבנל לוכי יסנלק םוט 

ןיינב ךותל קסרתמ ינאפי סוטמ ראתמ ,"דובכ לש בוח" יסגלק לש ורפס 

םסרפתהש רפסב ...תירבה תוצרא אישנ תעבשה סקט תעב לוטיפקה 

...הלובאה ףיגנ ידי לע תירבה תוצרא תפקתומ ,"יתואישנ וצ" ,וירחא 

<21.10.01 ץראה) 

הלאש קר הניא םירקוח תמועל םירצוי לש יובינה תולוכיו תונכותה חווט ןיב האוושהה 

איה הז דצל הז רקחמהו תורפסה תדמעה .תוירנילפיצסיד תולבגמ לומ ןוימדה שפוח לש 

םלועה תא םירפסמה םיביטרנ ינש ,תונשרפלו חונעפל תוליבקמ תויורשפא יתש תבצה םג 

.עומשל ןיינועמה לכל 

ונחנא םיגולויצוסכ .תיגולויצוסה הביתכהו תיתורפסה הביתכה ןיב םייק המוד חתמ 

סחייתהל ,ונלש רואיתה יכרדמ תחאכ התוא ץמאל ,תיתורפסה הפולחה תא תוחדל םילוכי 

לע תססובמ הניא איה ןכש תיטנוולר־אלכ התוא רותפל וא ,ינושאר רוקמ לאכ הילא 

ינוידב טסקט ןיבש םיסחיה תייגוסמ טעמ ררבל םישקבמ ןלהלש םירבדה .יריפמא חותינ 

ונרחב ונינש יכ ונל רווחתהש רחאל ,וניניב םיל"אוד תפילחב םתליחת .היגולויצוסו 

אובמ"ב בהנש) הארוה יכרוצל וגאמאראס ה'זו'ז לש ןורוויעה לע רפסב שמתשהל 

11־ה ינפל ובתכנש ,םיבתכמה .(ךמסומ ידימלת לש הנדסב רואלא ,"היגולויצוסל 

םישומיש םיעיצמ ,ןורוויעה לע תא ונלש תונושה תואירקה לע םיעיבצמ ,2001 רבמטפסב 

ארקנ רפסה םהמש םימוקימה תא הנתשמ הדימב םיפשוחו ,הארוה יכרוצל רפסב םינוש 

.רשפאמ אוהש יגולויצוסה ןוימדה תויורשפא תאו 

תיטוקאל תכפהנ וגאמאראס לש היודבה הפורטסטקה ,חיש־ודה לש ינשה וקלחב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 
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יתורפסה טסקטה ,תושממהו הידבה .רבמטפסב 11 ־ה רחאל הרצונש תואיצמה חכונל 

ןורוויעה לעמ םיקתינ ־ ירסומה בויחהו יעדמה ןוידה ,ירוטסיהה־יתרבחה רקחמהו 

ךותב םהיניבש םיסחיה תכרעמ תא ררבל תנמ־לע םיפסונ תוזוחמ לא האלה םידעוצו 
.המצע תיגולויצוסה הבשחמה 

רבחמה לש ןוידבה רשוכו תואיצמה ,טסקטה ,הפורטסטקה 1 

ןורוויעה לע תא לולכל יתטלחה ,תינופלטה ונתחישב ךל יתרפיסש יפכ :בהנש 

הנקסמל תעגה תא םג ,ןיבמ ינאש יפכו ,"היגולויצוסל אובמ" סרוקב הארוהל טסקטכ 

,תוברת בצמ וא םדאה עבט ,ישונא לבס ,רסומו הקיתא לע תולודג תובשחמל רבעמ .המוד 

תענמנ־יתלבה היצאיצוסאה) רתוי םיקוחר וא רתוי םיידיימ םיילאוטסקט םירשקהל רבעמו 

ןמ המכב שדחמ ןודל תונמדזה וגל רשפאמ הזה טסקטה ,(יול ומירפ לש ?םדא והזה ,איה 

ונתיאמ דחא לכ דציכ קודבל ןיינעמ היהי .ונימי־תב היגולויצוסה לש תולודגה תוזתה 

.היגולויצוסה תארוה יכרוצל הז טסקטב שמתשמ 

ונל םינתונ םה ,םירומכ .הנכס םג לבא ,יגוגדפ יוכיס םולג םיירוגלא םירפסב :רואלא 

,קירט ןאכ שיש ןוויכמ ,לבא .תויצלופינמ ותועצמאב תושעלו לשמה םע קחשל תונמדזה 

תויהל היגולויצוסל םידימלת ןמאלו ,לשמה לש ויקוחל הליחתכלמ בל־םישל ךירצ 

חיננ" :ךל רמול םייושע ,המגודל ,הבושתב םיריזחמ) .קחשמ לכ לש ויקוח יפלכ םיינדשח 

,הארנכ ,ןכל (".אל אוה לבא" :םהל רמול הטונ ינא הלחתהה לע ".ןורדסמ אוה םלועהש 

,הז םע .רבדה וא תויחה תווח ,ירזוכה ןוגכ ,םיירוגלא רסומ ירפס ןוכיתב ונתוא ודמיל 

רקיעב ,םימי המכ רבכ יתוא קיסעמ אוהו ,םוצע לאיצנטופ ןאכ שיש ךתא המיכסמ ינא 

.הז םע תכלה התא ןאל ןיינעמ .קר אל לבא ,טבמהו השיאה ביבס ןבומכ 

ןהיניב םייקתמש ,תונוש תומר יתשב תוחפל תישענ טסקטה תא ילש האירקה :בהנש 

תבקונ תרוקיב רציימ טסקטה ,יולגה ,דחאה דבורב :ךכ הזה חתמה תא חסנא .קהבומ חתמ 

יפכ ,ותוללכב ישונאה בצמה תא הוולמ ןורוויעה לש הירוגלאה .תיוושכעה הרבחה לע 

:(ולשמ םש ןיא דחא ףאלש יפכ ,הלשמ םש הל ןיא) אפורה תשא שרופמב ךכ לע הריהצמש 

...םיאורש םירוויע ונחנא ...םירוויע ונחנאש תבשוח ינא ,ונרוועתהש תבשוח אל ינא" 

.(259 'ע)"םיאור אל םה ,םיאור םהשכ םגש 

הב שמתשהל רשפא ,לשמל .תובר וז הירוגלאב שומישה לש תוידיימה תוכלשהה 

(תראותמה הפגמה תארקנ ךכ ןכש) ןבלה ןורוויעה לש ,המכ־עדוי־ימה םעפב ,רואיתל 

טשפתהו ךלה אצקא־לא תדאפיתניא ןמל רשאו לארשיב תידוהיה הרבחה תא ןייפאמה 

לש םיקזח תוחוכ ידי־לע לעפומש תימצע הדמשה ןונגנמ ןיעמ ;שממ לש הפגמ ללכל 

.תוילאיצניבורפו תונמואל ,תוירטנצונתא ,תונעזג 

לע תבקונ תרוקיב ןיעמכ ,ףסונ דבורב םג טסקטה תא אורקל ,יתעדל ,ןתינש אלא 

ןתינ הז דבורב ."יתרבחה" לש ונוניכל דגנומה יזיפטמ ישונא רדס ותוא ,"עבטה בצמ" 

זונג עגרל קר ולו - רצייל שקבמה יתבשחמ יוסינ ןיעמ וגאמאראס לש רואיתב תוארל 

.יהשלכ "תיתרבח הנמא" ןיא ובש בצמ ותוא ־ ישונאה םויקה לש "תישארבה" תא - דחא 

לא תיטתופיה הציפק ןיעמ יהוז ,הרבחה בצמ לש יביסרגורפ ביטרנב עגרל ןימאנ םא 

םוחת תא רידגהל םייהקרוד לימא הסינ ותועצמאבש "יתרבחה" תורצוויה ינפל לש בצמה 
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ךילהת" ינפל וא ,(היגולויצוסה לש היצמיטיגלה טקיורפ) היגולויצוסה לש היחמה 
תומילא ,תמהבתמ הרבח לש רואית ;סאילא טרברונ טוריפב ראית ויכלהמ תאש "תוברתה 

,םיכוותמ ןיא ובש םלועב .םיכוותמה םתיאו גלזמהו ןיכסה הנממ ומלענש הרבח ,תטרפומ 

תאו - תיוושכעה הרבחה תרוקיב תא םג ןמזב־וב רציימ וגאמאראס .םידרושה םה םיקזחה 

.יטתופיהה "עבטה בצמ" תרוקיב תא םגו - םייקה רדסה לש תושלוחה 

םה יתניחבמ םלוא ,וללה םידברה ינש תא הארנכ הקיזחמ ילש האירקה :רואלא 

תא תגציימש וז איה ךלש ןושארה דבורב .השיאה ־ הרוביגה לש התומדב ודחאתה 

־םורטה םיעגרב הל היהש ילרוגה דיקפתל תרשקתמ איה ינשה דבורבו ,תו/םישלח,ד 

,תוארל חוכה ,טבמה אוה ירקיעה ןיינעה דחי־םג םידברה ינשב .ןדע־ןגב םיינויצזיליוויצ 

.השעמ תושעל ,טופשל ,בושחל ,ןיבהל ,רוחבל ,תוהדזהל ,תוהזל ,ריכהל 

רחבש ,ימק תמועל) אפורה תשאל הייארה חוכ תא תתל רחב וגאמאראסש הדבועה 

ערוז אוהש הדבועה ןכו (אפורל הלועפה חוכ תאו תירסומה המצועה תא תתל רבדהב 

לפוקמ הז עגר .אלפומ יתורפס עגר יל וריכזה "תישארב" תנצסל םינשנו םירזוח םיזמר 

ןושלב תראתמ בל .ןדע־ןגב ןושארה רקובה בל הרונואלא לש הרפס לש ןורחאה דומעב 

רפסבש רוכזנ .ירפה ןמ הלטנ רבכש רחאל השיאה לש הירוהרה תא הקיחצמו הפי 

הוואת יכו לכאמל ץעה בוט יכ השאה ארתו") טבמל ליבומש טבמל ליבומ טבמה ,תישארב 

בל .0-ו ,ג ,תישארב "...םה םמריע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו ...םימעל אוה 

ילוא ,העש וז התייה ילוא .םדאל ירפה תניתנל הוח לש הליכאה ןיבש עגרה תא תחתומ 

רוציה השיאה התייה ,היהיש לככ רצק וא ךורא ,הז ןמזב ,ךכ וא ךכ ;עובש ילוא ,םוי 

ןיב לידבמה דיחיה באשמה ,הל קרו ,הל היה .תומדא ילע יטנגילטניאה דיחיהו ןושארה 

.םייחה םירוציה רתי ןיבל םדאה 

לש הירוהרה תא םיארוקה ינפל תפשוח בל ?הז באשמ םע תושעל הטילחה איה המ 

ויהיש תעדוי רבכ איהש ,תוומהו ןולקה תא םדאמ ךוסחל תלקוש איה ,אסיג דחמ .הוח 

תא ,דמיע קולחיש ,יטנגילטניא ,יואר ףתוש - ףתוש הרסח איה ,אסיג ךדיאמ .הקלח־תנמ 

ררתשיו תולודגה ופוג תודימ תא ההזי אוה ויניע וחקפייש עגרמש תשחנמ איה .םלועה 

ןורתי לע אתורבחה תא הפידעהש הדבועה .קולחל תרחוב איה ןכ־יפ־לע־ףא .הילע 

תורבדיהה רשק תא ,היצזיליוויצה תא ,ישונאה סחיה תא ללוחש ןיערגה איה הייארה 

המוקממ .אטחכ הירוטסיהב הל המשרנ התובידנו םיבר ןיב סמנ הנורתי .תידדהה הרכההו 

דע שחנל התשקתה איה םלוא ,הילע םדא לש ותוררתשה תא שחנל הוח הלכי עגר ותואב 

.תישונאה תומילאה עיגת ןאל 

בושו ,האורש הדיחיה איה בוש .ףסונ בוביסל התוא חקול וגאמאראס ךכ םושמ ילוא 

ןיא םעפהש אלא ,(הלעב) רבגה ומכ ,םלוכ ומכ תויהל ידכ יסחיה הנורתי לע תרתוומ איה 

.םוניהיגב אלא ,קירומה ןדע־ןגב הז 

הלילעה לש תידמיכראה תומדה ןכא ,דניה אפורה תשאש ךתיא םיכסמ ינא :בהנש 

תרשפאמ וליפאו ,םהילע םירבדמ ונאש םידברה ינש חונעפל חתפמ איה הז ןבומב .הלוכ 

הל הנתינש תשדוחמה תונמדזהה ןמ דלוויהל יושעש ,הנוש ינשרפ לולסמ לע תולעל 
.זונג עגר ותואב 

בצמה תא תונייפאמה תורתוס תונקסמ יתש שיש ריהבהל ילוא בושח ןכ ינפל םלוא 

לע לילכ רתוול ןכוסמש איה תחאה הנקסמה .םידברה ינש ןיב שגפמב יטקלאידה 

רבכש בצמ" והזש ריהבהל גאד רבכ וסור ."עבטה בצמ" תארקנש תניימודמה הירוגטקה 
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,תאז־לכבו ."םייק היהי אל םעפ ףאש יאדוושו םייק היה אל םלועמ ילואש ,םייק אל 

אל םלועלו המייקתה אל םלועמש תניימודמ הירוגטק וניה "עבטה בצמ"ש יפ־לע־ףא 

וניה ,לשמל ,היכרנאמ דחפה .הילא הדגנה ךותמ ונבנ םימלש םייתוברת םיכבדנ ,םייקתת 

.םדאה־ינב לש תיביטקלוקה הנובתה תיינבהב בושח ביכרמ 

הרבחב תירשפא תואיצמל תררמצמ תודע ;םוניהיגה לע הירוגלא ונינפל ,הז ןבומב 

תוירטנמלאה תורוצה ובש םוקמב ,תיתרבח תוירדילוס לש הרדעהב ,םימוטאל תקרופמ 

םניא יתרבחה הזוחבש םייזוח־אלה תודוסיה הבש הרבח ;תורדענ םייתרבחה םייחה לש 

."ימונא בצמ" הניכ םייהקרודש המ וא ;םימייקתמ 

תקולח לש םרדעהב ישונאה םויקה יאנת תא ןוחבל ונל רשפאל שקבמ וגאמאראס 

לע ךמסמ ןורוויעה לעב תוארל ןתינ ךכ םושמ .רסומ וא תד ,טפשמ ,ןוגרא ,הדובע 

the human) ישונאה םויקה יאנתל סחיב הרהזא דורמתו "יתרבחה" לש ותמצוע 

 condition) יתרבחה לש ורדעהב אקווד.

תא אורקל רשפא ,לשמל .םיקתרמ םייגולויצוס םירשקהל עיגהל ןתינ ךכ ךותמ 

רדעה אל םא ףא ,המזירכה לש התומלעיה תורשפא לע קתרמ ינאיר?! ךמסמכ טסקטה 

םג ."יתרבחה רדסה" יורקש המ לש ויתוישואמ וניהש ,יתרבח דוסימ ןיא הידעלבש ,טלחומ 

תמדק" ןיב בר למעב התנבנש הנחבהה תשטשטימ ובש םלועב ןיינעתהל יושע היה ןמפוג 

תא םיננוכמש תודוסיה תא שדחמ רידגהל שקבמ היה ןמפוג ."םיעלקה ירוחא" ןיבל "המבה 

.םהיניב העונתה שפוח לש ורדעהב "ישונאה"ו "ימצעה" 

תושעל םג ןכוסמש איה ,גולויצוסכ יתניחבמ תוחפ־אל הבושחהו ,תרחאה הנקסמה 

םישנא לש הטילשו יוכיד קידצהל יושע אוהש םושמ "עבט בצמ" ותואב םזגומ שומיש 

רבעמ רצייל חילצמ וניא וגאמאראס הזה םיוסמה רופיסבש ךתיא םיכסמ ינא .םישנאב 

וללה .ןורכיז לש תולוספק םתיא םיאשונ םדאה־ינבש ינפמ ,"עבטה בצמ" לא םלשומ 

.תמאב "עבטה בצמ"ב רבודמ ןיא ךכ םושמו - ןוגרא ,רדס ,ןויגיה םירשפאמ 

תוהזל ,תיגולופורתנאכ ,יל השק .תדעומ ינא "תיסלקה היגולויצוסה" יחטשב :רואלא 

,לשמל ,הימונא יכ סרוגה יתוברת־בר םוי־רדס ןאכ יל ןיא ,הז םע .םייתרבח־םורט םיבצמ 

.יל הליעומ הניא וזכ הרימא .יתרבח רדס לש גוס הניח 

;"ןיקת" יתרבח בצממ הריכמ ינאש המ לכ תא םירוויעה תרבח ברקב תאצומ ינא 

תונויסנ וא ןוגרא תאצומ ינא .המודכו דסח ,עשר ,תויטורא ,דחפ ,תובשחתה ,בל־בוט 

.םימיוסמ םינבומב תוירדילוס וליפאו המזירכ ,הדובע תקולח ,תונגראתה 

ןכא םיעלקה ירוחא ןיבל תיזחה ןיב קחשמה ןכש ,ןאכ תרשפאתמ תינמפוג האירק םג 

.להק אלל לעופ ןכלו םיאור םניא םירחאהש חינמ אוה ןכש רתוי קתרמו ןידע אוה .םייק 

לעופב ורתונש ישונאהו ימצעה תויראשמ בכרומה ,להק לומ השענ ישונאהו ימצעה ןוניכ 

.ומצע 

,היסהרפב ןימ־ יסחי םויקמ הדרחה תראשנ .ראשנ המ תעדל ונל רשפאמ וגאמאראס 

תיתצובק תוהזו תיטרפ הירוטירט לע רומשל ךרוצה ראשנ ;היסהרפב םיכרצ תיישעמ 

,יתניחבמש ךכ .(תיטבש תוכייתשהל תבותכל ךפהנ רדחה ,םשל ,תיבל תכפהנ הטימה) 

.הזכ רדס לע הרימשל הפטהכ רפסב האירקמ ששח ןיא ןכלו ,םייתרבח־םורט םיבצמ ןיא 

וגאמאראס םגו .תימונא הרבח הניח םירוויע לש הרבחש ןבומכ ןועטל אב יניא :בהנש 

ןורוויעה ותניחבמ .תוילמרונבאו תוילמרונ ןיב סחיה תא ךפהמ אוה :ךפיהל ,ךכ ןעוט וניא 

םניה (םלוכ אל םא) "םיילמרונה" םדאה־ינב בורש ןבומב םג - תילמרונ העפות וניה 
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,דחא םוקמב רמוא אוהש יפכ .ולשמ ןויגיה ןורוויעל שיש ןבומב םגו ,םירוויע אליממ 

.(104 'ע> "תמאב םהש המ ויהי םירבדה דבלב םירוויע לש םלועב קר הארנכ" 

םירבג .השק הניה הייארה ןדבוא לש בצמב ונל טטרשמ וגאמאראסש הרבחה םלוא 

קר םילכוא דבלב םירוויע לש םלועב .תוברתה ךילהתב ומינפהש םילכה תא ודביא םישנו 

םירבוק ןיאו הפצרה לע םיכרצה תא םישוע ,תמלענ הנידמה ,תטרפומ תומילאה ,אנ רשב 

יתוברתל ותוא השוע ןיעה קרשו וירוענמ ער םדאה עבטש רבדה תועמשמ םאה .םיתמה תא 

םדאמ רתוי יתמהבל וא רתוי יאמרל ךפהנ האור הניאש הרבחב םדאה םאה ?יתרבחל וא 

ודמעמ המו ?ןיעב תנגועמ הלוכ תוברתהש ונל רמול ןווכתמ אוה םאה ?האורש הרבחב 

ןכתייש תבשוח ינא" :וז הלאש לע הנוע אפורה תשא ?האור הניאש הרבחב רקשה לש 

,רמולכ .<202 'ע)"תושונא היהת אל איה זא לבא ,םייניע ילב תויחל חילצת תושונאהש 

אל) "טבמה" אלל .ישונאה בצמה לכ תא תננוכמ ,םירחאו הז טוטיצ יפ־לע ,"הייארה" 

.ימויק רסומ ןיא (ירופטמה ונבומב אלא ,ילולימה ונבומב 

:ךייתונקסמ יתש לע קולחל שקבמ ינא ,ךלש ןורחאה טפשמל רוזחא םא לבא 

ןבומב .הפטהמ ששח ןיאש ,היינשהו ,םייתרבח־םורט םיבצמ ןיא הרואכלש ,הנושארה 

,תינייתפ רוביד־תינבתכ םלוא ."םייתרבח־טורט םיבצמ" ןיא ןכא יגולוטנואה־יגולויצוסה 

.יתרבח בצמ לכ םיתיעל ,יתרבחה בצמה תא קידצהל חוכה הל שי 

ריהזמה ןרמש ףיטמכ וגאמאראס תא אורקל ןתינ .הפטהה ןיינעל םיעיגמ ונא ןאכו 

תא תרצוי איה .תיתרבח תונרמשל רצוי רכ תווהל היושע וז הרהזאו .יכרנא בצממ ונתוא 

,הקזח תוגיהנמל ,ןוגראל תישונא הגרע ןיבל םזיליהינו יתרבח והות ןיב ירוטרה רשקה 

תוטילא לש ןחבשב רובידל הנמזה הזכ בצמב תוארל טלחהב לוכי ינא .םיהולאל םג ומכ 

.חוכל הנמזה וליפא ;חוכה לש וחבשבו 

לע ,ןוגראה לש תוימיטיגלה לע קירבמ הנגה־בתכ טסקטב תוארל ןתינ המוד ןפואב 

םא" .ערה ועבטל רבעמ לא םמורתהל לוכי םדאה ילנויצר ןוגרא תועצמאב קרש הדבועה 

טסקטה ,תמיוסמ תונשרפב .(77 'ע)"דחפהו בערה הפ וטלשי ,הרמא ,תוניצרב ןגראתנ אל 

תיישע לש ,הרובקה לש ,הליכאה לש ,הנישה לש ןוגראל עגעגתהל ונתיאמ שקבמ 

ונא תיבה ןמ םיאצוי ונאשכ .ןורכיזה ונל דבוא ןוגרא רדעהב .ינועהו רשועה לש ,םיכרצה 

םא רוזח־לא תדוקנ איה הדוקנ לכ .וילא םירזוח ךיא םירכוז ונניא יכ ,דימתל םיבזוע 

הזיא םכמצעל וראת" :ןורכיזה תובישח יבגל הריבסמ תויומדה תחאש יפכ .דבוא ןורכיזה 

'ע> "םלועה תאירבמ לכה לע םירזוח ונייה .הפ־לעב ך"נתה תא והשימ עדי וליא היה לזמ 

האירבה רופיסש :רפסה לש םיינרמשה םיחקלה תא ריגסהל יושע הז קירבמ טפשמ .(90 

.רסיקה לש ןיבו םיהולא לש ןיב ,החגשה לש הרדעהב חלצי אל שדוחמה 

איה דציכ תוארלו ,אפורה תשא לש התרזעב םירבדה תא ךפהל בוש הסנא :רואלא 

רקיעבו ,לשמה לע בושחל הכישממ ינאש לככ .דחי־מג רסיקהמו לאה ןמ קוחרל יל תרזוע 

יאשומ םה םירוויעה אל יכ יל המדנ ,יתרבח ןוגראבו חוכב ךלש קוסיעל הבושתב ,ןאכ 

תוארל תצלאנ ינאש המ תוארל תלוכי וליא" .האורה אלא ,הזה ירסומה־יתרבחה יוסינה 

.(109 'ע> "רוויע תויהל הצור תייה 

תוחפ םישוע םירוויעה .הנובתב הנוכנ שמתשהלו רמשל תלוכיב ץוענ ירסומה ישוקה 

ורצננש תוקיטקרפ םה םג םיטקונ תונוטלשה .תושעל םהמ םיפצמ ונייהש המ תא רתוי וא 

תפסאנ ,ךכיפל ,תונרקסה .תשביה תא ודקפש תולודגה תופגמה ימימ יפוריאה ןורכיזב 

?ןויסינה תא חלצת דציכ ,םעפה הוח השעת המ .האורה לש היתולועפ ביבס 
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,הילע דיבכמ הז רקש .הבצמ תא םירוויעה בורמ םילעהל הסגמ ,אפורה תשא וא ,הוח 

.(108 'ע> "האור אל ינאש םינפ דימעהל ךישמהל הלוכי אל ינא" :הלעבל תרמוא איהו 

:הל הנוע ,יופצה יתרבחה ןוגראה ךותבו םיילנבה םלועה ירדס ךותב ןותנש ,הלעב 

,תתרשמל ךתוא ךופהל וסני ךכ־רחאש חוטב יכה ,תואצותה לע יבשחת 

יליכאתש ךממ ושרדי ,רבד לכב םלוכ תא תרשל יכרטצת ,הפורח החפשל 

םתוא יכילותש ,םתוא ימיקתו םתוא יביכשתש ,םתוא יצחרתש ,םתוא 

ךל וארקי םה ,תועמדה תא םהל יבגנתו ףאה תא םהל יחנקתש ,םשל הפמ 

<םש> .יבכעתת םא ךתוא ובילעי ,ינשתשכ 

?םיתרשמל ?םישנל ?ונל ?הל הרקיש המ הז ?הז .הלא תורוש ארקמל יתקחצ 

םישנל ועיצה םינש ךשמב .םויכ ונקלח תנמ וז ירה ?ונחוכ תא הלגנ םא ?םירוחשל 

תא ,ןחוכ תא תווסהל ,תואור ןהש תוארהל אל ,ןיע םילעהל םיקפקופמה ןתבוט־ישרוד 

לכמ לטינש הנובתה חוכ תא שי הדבל הל רשאכ ,התע :ףנחתהל ,ףוגאל ,תיסחיה ןתנוכת 

?וריתסהל ךישמהל הילע ,רתיה 

:הלש תוימוטאה תוינבתב לצונמ־לצנמ יסחי לא תסרוק יתרבחה ןוגראה תלאש 

הלא לע רבדל אלש ,תולקת שי םש רבכ .םיבוהא ןיב ,הדליל םא ןיב ,השיאל שיא ןיב 

.םירז ןיב תוחרופה 

עוגעג הניאו הנומתל סנכיהל םיהולאל הנמזה הניא "תישארב" בצמ לא הרזחה ,ךכיפל 

ללוחתהל רומאש ,יסיסב "םלוע ןוקית"ל הנמזה יהוז ,יתניחבמ :ונכ לע רדסה תבשהל 

םכמצעל וראת" ־ ליעל תטטיצש קוספה .ומצע םדאה לש היסקלפרה רשוכב לכ־םדוק 

"םלועה תאירבמ לכה לע םירזוח ונייה .הפ־לעב ך"נתה תא והשימ עדי וליא היה לזמ הזיא 

ןימ וליא ררבל ,הלחתהה ןמ ונתוישונא תא ליחתהל ההימכה תא אטבמ - (90 'ע> 

תא הזכרמב דימעהלו וז הלאשב ןודל ידכ .השעמל ונכפהנ המלו תויהל ונלוכי םדא־ינב 

."טבמה" לע ףוספוס רבדל ךירצ ,היסקלפרהו הרכהה 

תויפוטוא תופולח רצייל ונל רשפאמ אוה .ןיימדל תורשפאה םג אוה "טבמה" :בהנש 

תועצמאב תרשפאתמ ,הזל תארקש יפכ ,"םלוע ןוקית"ל האירקה ."יחכונה בצמה" ןניאש 

.חרוככ םייתואיצמה םויקה יאנת תא לבקל הצור וניא אוה יכ ריהצמ טבמהש םושמ ,טבמה 

,ןורגב םיתיעל ונתוא תתפולה ,התויתדבוע ךותמ אל תואיצמה תא ןיבהל שי ךכ םושמ 

.הלש םידוגינה ךותמ אלא 

םוש־לע ,תירסומ :תיגולודותמ םגו תיגולומטסיפא םג ,תירסומ םג איה ךכל הביסה 

ףרוטה ךלומה תא תורגתאמש תויטרקומד תויורשפאלו םדאה תוריחל םוקמ הריאשמ איהש 

תרשפאמ איהש םושמ ,תיגולומטסיפא :ןילרב היעשי לש ונושלב ,ירוטסיהה חרוכה לש 

;וקופ לש ונושלב שמתשנ םא ,יחכונה םירבדה רדסב הנועט־יתלב ספא־תדוקנ רצייל 

תא תרשפאמו ירוטסיהה חרוכבש תויגולואלטה תא תלטבמ איהש םוש־לע ,היגולודותמו 

.רבו לש ונושלב שמתשהל םא ,"תויביטקייבוא תויורשפא" לש ןמויק 

סולגנפ השועש יפכ ,םייקה תקדצהל ליבוהל הלולע הירוטסיהה ,וז תרוקיב אלל 

דורו דיתע ןיימדל ידכ קר אב וניא טבמב שומישה .רייטלוו לש דידנקב יאקיטסלוכסה 

תוירקמהו (תויתביסנה) תויטנגניטנוקה לע עיבצהל ידכ רקיעב אלא ,ונתיאמ ענמנש רתוי 

.םייח ונא הבש תואיצמה לש 

רידגהל הרואכל שקבמ אוה ךכבו השיא לש הידיב "טבמה" תא דיקפה וגאמאראס 
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םג> הזחתמ אפורה תשא םלוא .הייארה יאשומ ןיבל הייארה ןיב חוכה יסחי תא שדחמ 

תוברתה תא איבהל הסנמש ימ לכ ומכ ,שנעית - הזחתת אל םאש םושמ (הזחתה רייטלוו 

,תואצותה לע יבשחת" :אפורה יפמ תטטיצ רבכש יפכ .(שנענ סואתמורפ םג> םדאה־ינבל 

הזש ךתיא םיכסמ ינא ".הפודה החפשל ,תתרשמל ךתוא ךופהל וסני ךכ־רחאש חוטב יכה 

אשונל רבחמה דעייש המ הז םא ,ריאשמ הז הווקת וזיא לבא .םיאכודמה לש ימויקה בצמה 

םלוכל הבש הרבחב חוכ לש רוקמל ךפהיי טבמהש תורשפאה תא לסופ הז םאה ?"טבמ"ה 

?טבמה םלענ 

ונידיב ריתוהש הווקתה תא ונידיב ריתומ וניא אוה .קירטב הפ שמתשמ וגאמאראס 

לש ראתמה־יווקש םושמ ,יתימאה םלועה תא ונל הלגת הרעמה ןמ האיציהש ,ןוטלפא 

תויהל ילוא ףידע ,ןכ־לע .הרעמה ריק לע םיגוצייה ןמ םינוש םניא הרעמל ץוחמ תואיצמה 

וייח לכ תא הליבש רוויעה םייניעה אפור ,הלעבל תרמוא האורה אפורה תשא .רוויע 

:םדא־ינב לש םהיניע ךות לא תולכתסהב 

אל ינא .םירוויע לש םלועב םייניע ךל שיש הז המ תעדל םילוכי אל םתא 

םישיגרמ םתא ,העווזה תא תוארל הדלונש תאז טושפ ינא ,אל ,הכלמ 

<217 'ע> .התוא האורו התוא השיגרמ ינא לבא ,התוא 

אפורה תשא עודמ ,סופיזיס יבגל לאשש יפכ ,לואשלו אובל ימק רבלא יושע םימיל 

רשפא :ךפיהל םג רשפאש ןבומ .דרוסבאה תנבה תוכזב :הנעי ימק .תדבאתמ הניא 

ןיטולחל רחא ריצ הז לבא .הייארל הפולח אוה ןוימדהש ,רמולכ ,ןיימדל עירפמ "טבמה"ש 

.ןאכ וב קוסעא אלש 

,ירשפאה תא תוארל תורשפאכ טבמה תא ארוק התא ,ןוכנ ךתוא יתנבה םא :דואלא 

יזא ,ךכ םא .ןוימדב ,תויתריציב ,ןוזחב ךורכה והשמ ;רשפאתמ וניא אוה עגרכ םא ףא 

־ םירוויע תויהל ףידע ףא ילואו ,הלמה לש טושפה ןבומב תוארל ךרוצ ןיא תמאב 

.תירקמה ,תיוושכעה הנצסה ןמ םיררחושמ 

תומרב טבמה תא תשרפמ ינא ,התע דע יתרמאש הממ ןיבהל תחלצה רבכש יפכ 

.תולכתסהבו תוננובתהה אשומ הבוגל ןיעה רושייב ,שארה תמרהב :רתוי תוינושאר 

תא לוטילו םש ו/התוא שוגפל ידכ וב/הב תננובתמ ינאש הז/וז יניע תא שפחל ןויסינב 

האירק יהוז .וב/הב תוננובתהה ןמ טבונש ימצע ,ימצע לא ,יילא הרזחב שגפמה חקל 

אוה ",רשפא ךיא" .תישארב תנצס לא ערוז אוהש ךרדה־ינמיס לשב וגאמאראס לש הבורק 

לכש ,איה תתל שיש הבושתהו ,תרחא אלו ךכ ורק וללה םירבדהש תעדל" ,לאוש 
םיעדוי םלוכ לבא ,חכנ אל שיא ,םש היה אל שיא ,םלועה תאירב רופיס ומכ םה םירופיסה 

.(210 'ע> "הרק המ 

1966 תנשב .gaze^ ךפהנו דבאש טבמה לאיצנטופ תא תעדוי ןורכיזבש תמאה 

לש ובצמ לע בתכש רמאמב ,דובאה ישונאה לאיצנטופה לא קי'צייבולוס ברה סחייתה 

לש הדיקפת תא שרפל הסינו ןדע־ןג תנומתל רזח אוה םג .ינרדומה םלועב יתדה םדאה 

איה א קרפב ןכש ,ןבומכ ב קרפ יפל)האירבה ךילהתב תהמהמתמה התעפוה םעט תאו הוח 

ןמזב־ובו ,םדאל ןיטולחל ההז רוצי לש ותעפוה ,ותנעטל .(רכזה םע דחי רמאמב תארבנ 

.הרכהה לש ישונאה לאיצנטופה תא הקיזחמ איה קרו איה ,ןיטולחל ונממ רחאו דרפנ 

ץלאנ ,יהולאה בגשנב דחפבו האריב וא ,םמודהו יחה עבטב תונוילעב ןנובתמה םדאה 

םא .ונממ הנוש ךא ןיטולחל ול הוושה רוצי ויניע דגנל האור אוה רשאכ שדח טבמ רצייל 
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.שונאל ךפהיי ,תורחאבו ןויוושב הרכהה תא דגאמה ,הזה לופכה טבמב ןנובתהל עדי. 

,תו/הבקנה לע ו/ררתשהו הזכ טבמ ןנוכל ו/ליכשה אלש םי/רכזה לע לבוק קי'צייבולוס 

.החותפ הלאש וז ?הזכ ןוקית ללוחל אפורה תשא החילצה םאה .טבמה ןוקיתל ארוקו 

,האור השיא ידי־לע תלבומ איהשכ רגסהה־הנחמ ירעשמ תאצויה ,םירוויעה תרייש 

לע לטוהש םלועה ןוקית .הרעמה ןמ םיאצויה ומכ השדח תקהבומ תמא לא תאצוי הניא 

הערזש סרהה ךות לא רשייה םתוא הכילומ איה .הז ןבומב הדיב הלוע וניא היפתכ 

תוקוסע תואורה היניע .תפוניטהו בערה ,תולגה ,תיבה ןדבוא לא :הנשיה היצזיליוויצה 

תאיצמ ,ויצפחל םדא תרזחה ,ןוזמ ןסחמ תאיצמ ,םיתב רותיא - שופיחב :דחא רבדב 

היצרוטסרב הקוסע איה ,תיטסינימפה הירואיתה יחנומב .ףוגה ימורעמ יוסיכל םידגב 

.םיאור םניא םירחאהש המ תא תולגל ןויסינב היזיוורבו 

קיתממ וניאו ינללוכה יונישה תא עיצמ וניא ,תורחא תוגוה ומכ ,וגאמאראס ,הז ןבומב 

ידיב תדקפומ ,התע ןכ זאכ ,שדחמ ליחתהל ךרדהש ךכ לע זמור קר אוה .הלואגה תא 

המ - ןיעה ןמ םלענש המ לכ ירחא ינשקעה שופיחה רחאל ילוא יכו ,"תו/םירחאה" 

תובוחרב ןומהה לא ףרטצהלו תספרמה ןמ תדרל ןתינ היהי - םלענו רתסוה ,זבזובש 

.<259 'ע)"האור ינא ,האור ינא ,םילמ יתש קר קעוצ"ה 

לצא םינפה תא יל וריכזה ךיירבד .תונוש תורוצב רבדל רשפא טבמה לע .ןכ :בהנש 

"לוקה" לש ודמעמל בל־םישל םג יאדכ ,בגא .תוברתה ידומילב טבמה תא םגו :םניול 

:טבמה ןיבל לוקה ןיב וגאמאראס שיגפה ,לשמל ,ךכ .ררחשמ יעצמאכו תוהז לש רידגמכ 

תשא התנע ,ךלש ףוצרפה תא ינאו ,ךלש לוקה תא חכשא אל ינא ,חדקאה לעב רמא" 

לורק הבתכ עודמ ?"טבמ"ל הפולחכ "לוקה" תא ביצהל שקבמ אוה םאה .(114 'ע)"אפורה 

לע קביפס ירטאיג הרביד עודמ וא ?רחא טבמ לע אלו ,"רחא לוק" לע ,לשמל ,ןגיליג 
?םהיניב סחיה לע רמוא הז המ ?תוארל םתלוכי לע אלו ,רבדל םיפפכומה לש םתלוכי 

הייטס ,תודוונ ,החפשמו תוראש ירשק ומכ ,םירבד דואמ הברה לע רבדל רשפא 

תומכסהה־יאש בשוח ינא .םייסל תעה העיגה ,יתעדל לבא .תוהזו תוינימ וא ןועגישו 

רשועה לע ,המ־תדימב ,םיעיבצמ םירבדה תא ונחקל םהילאש םינושה תומוקמה וא וניניב 

ונא ןהילעש תועפותה לש תוכפכפההו תובכרומה לע רקיעבו םג םלוא ,טסקטה לש 
.םירבדמ 

.קיתשהל הרבחה החילצה ותוא יכ "לוקה" לע ורביד תורחאו קביפס ,ןגיליג :דואלא 

דבעכ וא הרענכ ךתוא דמלל ןבומכ ןתינ .לולשל הארנכ השק ,הז תמועל ,טבמה תא 

ונליבשב רצייל ךירצ היה וגאמאראס לבא ,האור תאש המ לע רבדל אל וא ,טבמ ליפשהל 

.ישונאה לש הלזג ןה תורחאו הלאכ תולילשש ןיבנש ידכ טבמה תלילש לש הירוגלאה תא 

תואיצמה לש ןוידבה רשוכו רבחמה ,טסקטה ,הפורטסטקה 11 

ונל איצמהש הפורטסטקה לע ונמייקש חיש־ודה סופדל אבוה אל ןיידע :בהנש 

ילדגמ לש םתסירק :הלשמ תירוקמ הפורטסטק תואיצמה ונל הנמיז רבכו 1,וגאמאראס 

תסירקב םג הוול הקירמא לש תיבה ןברוח ."םיחא רבק"ל םתוכפהיהו קרוי־ וינב םימואתה 

.223-216 ,4 ,הקיטסלפב ,2002 ראוניב העיפוה הז טסקט לש ןושארה קלחה לש תמדקומ הסרג 1 
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201 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

והשימ ריעהש יפכ .תיאקירמאה תוידוחייה ןוזח לשו הירוטסיהה ץק לש יפוטואה ןוזחה 

החנהה םאה .ישילשה םלועה לש תימויקה היווחה תא הקירמא השח התע ,בר קדצב 

וא וז הפורטסטק לומ לא תקזחתמ יתואיצמל ינוידבה ןיב לובגה וק תסירק רבדב ונחנהש 

?התמצועמ תדבאמ אקווד ילוא 

ידי־לע החנומ דחאה :םיינוידב םיטסקט ינש ונינפל םיחנומ התעש חינהל רשפא םאה 

,ןאכמו ?תואיצמה לש יתורפסה הרשוכ ידי־לע החנומ רחאהו ,רפוסה לש יתורפסה ורשוכ 

?רחאה טסקטה לש הזמ הנוש תויהל ךירצ דחאה טסקטה לש יטיונמרהה דמעמה םאה 

לומ לא גולויצוסה לש ־ ימטסיפאהו ירסומה ,יטרואיתה ־ ודמעמ המ ,תוחפ־אל בושחו 

?ןיימודמה טסקטה יפלכ םג תירסומ תוירחא ,לשמל ,ול שי םאה ?הלא תופורטסטק 

ינוידב טסקט המכ דע - םדוקה חיש־ודה לש חיתפב ונבצהש הלאשהו ,הלא תולאש 

.העיתפמו תשדוחמ הניחבל התע תדמוע - יריפמא יגולויצוס ןוידל יטנוולר 

תשאונה תושקעתהל רושק הלא תולאשל תובושתה ןמ רכינ קלח יכ המדנ :רואלא 

תא שדחמ תבצעמו תינוידבה הריציה תא הניזמ וז תושקעתה .תואיצמו ןוימד ןיב לידבהל 

דוע המ" הלאשה םע קחשמ (תיתורפסה הריציה ונלש הרקמב)ןוידבה .תואיצמה תולובג 

תושקמ ךכבו ,הרוקו הרקש המ תא תוקבוח רבכ איצממ ןוידבהש תובושתה ."תורקל לוכי 

.שחרתמה ןמ אצמומה לש המירפה תכאלמ תא םייתעבש 

לש ורפס לע היגולופורתנאב ינש ראותל םידימלת לש םתבוגת תא יתשקיב רשאכ 

תורדסב םיחמומ םירייס םבור .יתיפיצש הממ תובהלתה תוחפ הברה יתיליג ,וגאמאראס 

ןורוויעה תפורטסטק ."ינוידב עדמ" יארוק םקלחו ,בשחמ יקחשמבו תוינויזיוולט המיא 

ןפואה .םיירוקמ וא םיריעסמ םקלחל וארנ אל היתובקעב תררוג איהש יתרבחה יוסינהו 

התלכ רשאכ ."ינרמש" םהיפב הנוכ הפורטסטקה םע דדומתהל רפסה ירוביג ורחב ובש 

םש ,ליעלש יטסינימפה רוזיאל הריסה תא ןווכל יתיסינ ,ילש הארוהה ישרפממ חורה 

םיכלהמ םידימלתהש יל רורב היה הז םע .םולשב התיבה עיגהל ידכ חור תצק יתטחס 

תוחרזאה תלאש .םיילאוטריווה םירוזאב ,תמיוסמ תושידאב ילואו ,ינממ תוישפוח רתיב 

.היגולויצוסה תארוה תייגוס תא שדחמ העבצ הלא םירוזאב ילשו םהלש 

רבעמ ,הלש יתאה וא יפוסוליפה חותינל רבעמ ?תורפסל רבעמ עיצהל המ ונל שי םאה 

ןנובתהל תשקבמה היגולויצוסה לש ,ללכב םא ,ףסומה ךרעה המ ?הלש יטתסאה חותינל 

לש לדבנה המוקמ המ ?יתימא ןמזב תונבות הנממ שיקהלו תיתרבחה תואיצמה לע 

?ןוידבה תינשרפכ היגולויצוסה 

.תינוידבה הריציה יבגל תיעדמ תוירחא היגולויצוסל שיש קפס יל ןיא ,ךתלאשל 

םיגולויצוס ונחנאש הדבועה ןמ תורזגנ ןאכ תופחרמה תולאשל תובושתה ןמ קלחש ןכתיי 

ילדגמ תסירק .תואיצמ אוה רבד לכ ,ונתניחבמ ,ךכיפלו ,ןמקלו רגרב ירחא םילעופה 

־םייתרבחה־סייתוברתה היתורוקמבו הידבה תושממב ריכהל ונב תקחוד םימואתה 
ושע ,םדיצמ ,הלא ."תוברתה ידומיל"ל הריאשה היגולויצוסהש הכאלמ יהוז .םייטילופה 

ךכ .שארמ העודי תיטילופ הדמע ךותמו ,רקיעב םייטתסאו םייתא םילכ תרזעב התוא 

,הלש תינויעה תוחתפתהה תפונת תא המלב ,הלש תויטנוולרה תא היגולויצוסה הצימחה 

לש םיטסקטל םישרדנ ונחנא בושו בוש .הל ןתינש חוכה־יופייב תמיוסמ הדימב הלעמו 

םירוטפה םיגוהו שינמאו םירפוס) ןוימד יריתע ,(םיאנותיע) ונתיאמ םיזירז ,"םירחא" 
.ינרמש םזיציריפמאמ 

יתרהימש טסקט תנייפאמ הניא ןוידבו תמא ןיב הנחבהה לע תושקעתהה :בהנש 
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תיניכש הלאמ דחא) ראירדוב ןא'ז לש אוה טסקטה .רבמטפסב 11־ה רחאל וילע בושחל 

.הקירמאל עסמ ימשר לש היפרגונתא ןיעמ אוה הז טסקט ."הקירמא" :ותרתוכו ("םירחא" 

ונינפל גיצמ אוהש ימטסיפאה םלועה .ןוידבו תמא ןיב הנחבהל ביוחמ וניא ראירדוב 

:תואיצמו םולח ןיב עדומב שטשטמ 

תואיצמ רפיה וז 2.תואיצמ רפיה איה ,תואיצמ אלו םולח אל איה הקירמא 

לכה .תמשגומ היפוטואכ המצע תא התווח הליחתכלמש היפוטוא וזש םושמ 

הקירמא לש תמאהש ןכתיי .םלוח ךתוא ריאשמ לכהו ,יטמגרפ ,יתימא ןאכ 

הרקלומיסה תא ןאכ אצומ אוה קרש ןוויכ ,יפוריאל קר תולגתהל הלוכי 

.םיכרעה לכ לש תירמוחה תוחפנתההו תויטננמיאה לש וז ,תמלשומה 

,הלש תמלשומה הרוצתה םה .היצלומיסל שוח לכ ןיא ,םדיצמ ,םיאקירמאל 

(45 'ע> .הלש לדומה םמצע םה םתויהב ,הלש הפשה םהל ןיא לבא 

םוחיתה וק הניא םימואתה ילדגמ תסירקש סורגל יושע ראירדובבש גולויצוסה 

םא םגו .ויה אלכ ויה ,ויהשכ םגו ,ויה אל קפס ויה קפס ,םימואתה ילדגמ ןכש .יטנוולרה 

השעמל קוקז וניא אוהש ןעטי ראירדוב .תעה אובב סורקל תנמ־לע םש ויה ירה ,ויה 

תא ההזמ ראירדוב .אמייק־תונבו תוקזח תויגולויצוס תונעט ןועטל תנמ־לע הסירקה 

הלש יתרבחה רשקהב אלא ,הסירקה השעמ לש יגולואלטה טקאב אל הפורטסטקה 

:ומצע יקרוי־וינה בחרמה לש סרהה לאיצנטופבו 

ללכ לש האלפומ הריבע רבדל תופתוש תועצמאב ,תרסמתמ קרוי־וינ 

לש הדלות וז ןיאו ,הלש הפורטסטקה לש הידמוקל ,התייסולכוא 

,וילע םייאמ וניא רבדש ,המצע הלש החוכ לש הדלות אלא ,תויטנדקד 

תיתוכאלמה תוילמשחהו ,התוסיחד .הילע םייאמ וניא רבדש ןוויכ - ןבומכ 

איה שדחמ רקוב לכ םייחה תלחתה .המחלמ לע הבשחמ לכ תוקיחרמ ,הלש 

,הילע ןגמ הלש 'זאטלווה .שמא הזבזובש היגרנאה לכ ירחא ,סנ לש גוס 

(37 'ע) .ינוציחה סרהה לכמ ,הפיכ ומכ 

ןיימדלו בושחל וחילצה אלש המ תא בושחל לוכי היה הזה יגולויצוסה ןוימדה קר 

.ימשרה עדמהו ןיעידומה תועורז 

,ררמצמ ,קיחצמ ,ךכ־לכ םכח .אלפומ טסקטל תקהבומ המגוד ךל ירה :רואלא 

הז םעו - הקוחר וא הבורק העיגנ ךותמ הל העודי הקירמאש ימ לכל רכומ ,דואמ יתואיצמ 

םניה "שדחה םלועה" לע יתפרצ הגוה לש וללה םירבדה םאה .יגולויצוס־אל ךכ־לכ טסקט 

םישישו האמ ינפל ותוא חנעפל הסינש ־ ליווקוט־הד ־ רחא יתפרצ לש ותדובעל ךשמה 

רטשמ שוביש איה הרקלומיסה .הרקלומיסה ,רחא גשומב שומיש לע ןעשנ תואיצמ־רפיה גשומה 

תוילגעמבו יאמצע ןפואב דקפתמ ןמסמה ובש בצמ ,תואיצמה יומיד ןיבל תואיצמ ןיבש יסלקה גוצייה 

:ראירדוב לש ויתולמב .תורקלומיסב תסלכואמה תואיצמ איה תואיצמ־רפיה .רוקמ אללו ןמוסמ אלל 

םלועב רמולכ] םויה .תואיצמה ןורקע ידי לע טלשנש םלועב יתואיצמה לש יבילאה היה ןיימודמה" 

.היצלומיסה ןורקע ידי לע טלשנש םלועב ,לדומה לש יבילא שמשמש יתואיצמה והז [יתואיצמ־רפיה 

רתוי הניאש היפוטוא לבא - ונלש תיתימאה היפוטואל ךפהש יתואיצמה הז ,ילסקודרפ ןפואבו 

<45 'ע> ".דובא אשומ לעכ הילע םולחל קר םילוכי ונחנאש וזכ ,ירשפאה רדגב 
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הדובעמ שקבתמה דבורה ןאכ רסח .אל ינורקע ןפואב לבא ,ןכ תמיוסמ הדימב ?הנש 
.תיתרבח תיעדמ 

בצקל ץוחמ תאצמנ הקירמאש היווחה ,ראירדוב לצא תראותמה תניימודמה הגופהה 

עגפיהלמ הילע ןגהל הרומא התייהש 'זאטלווה תפיכ ,הירוטסיהה לש בלה־תמיעפ 

הדובע ;רואיתל רבעמ םתוא חנעפתש תיגולויצוס הדובעל םיקוקז ויה ־ עוגפלמו 

תופצל ןיא ילואו ,ראירדוב ידי־לע התשענ אל וז הדובע .בחרמהו ןמזה לא םתוא רושקתש 

:בגר יטומ תוברתה לש גולויצוסה יל רמאש יפכ ,ונממ תאז 

הביתכ לש לבוקמה טרדנטסה תויהלמ הקוחר ראירדוב לש הביתכה 

,םייביטאיצוסא םייומידו הבישח םע תרדוסמ תוגה בברעמ אוה .תימדקא 

,הידב־יומד והשמל שלוג ףא םיתיעלו ,םינוש םיירוגלאו םייטאופ םיחוסינ 

םיגולויצוס םג ,םינוש םיימדקא םירבחמ .יתורפס ןוויכל ,רמולכ 

ןקיטרואיתל בשחנ אוה .ראירדוב תא טטצל םיברמ ,םיגולופורתנאו 

םג .םיקרפ ול םישדקומ תיגולויצוס הירואית לש דומיל ירפסבו ,יגולויצוס 

םע דחי .תרחואמה תוינרדומה לש ןקיטרואיתכ ירפסב וגיצהל דמוע ינא 

השעי והשימ םא .ראירדוב ומכ בותכל זעי אל הרושה ןמ גולויצוס םוש ,הז 

תעה־יבתכמ דחאל טופישל הזכ ןונגסב בותכש רמאמ חלשיו ,תאז 

רמול ןתינ ,תירוגלא הרוצב .ףסה לע החדיי אוה ,הנילפיצסידב םייזכרמה 

הביתכ אל וז .תיעוצקמ הביתכ אל וז ."תוגרדמה לכמ ותוא וקרזי"ש 

.תימדקא הביתכ אל וז .תיעדמ 

?רוסא "ונל"ש דועב ךכ בותכל ראירדובל רתומ עודמ ?ןאכ הרוק המ זא 

רוסא ךא ,ולש הירואיתה תא חתנלו ראירדוב תא טטצל ימיטיגל עודמ 

?הז בצמ ירוחאמ רתתסמש יעוצקמה דוקה והמ ?והומכ חסנתהל 

ןונגס ןיב המ בושחל יאדכ ,ונניינעל .םיבר םינוויכ תחתופ הלעמ בגר יטומש הלאשה 

הלא לכ ןיב המו ,תיגולויצוס תיעדמ היישע וא הביתכ תרדגה לש יוניש ןיבל הביתכ 

לוכי וניאש ,ירסומ ןויד תורגל ידכ "רחא" טסקטל ןיידע םישרדנ ונחנא םאה .ירסומ ןוידל 

.תינונקה תימדקאה תיגולויצוסה הביתכה ןמ חומצל 

תיגולויצוס הדובע השוע ראירדובש יתעדל רוכזל בושח םלוא .קדוצ בגר יטומ :בהנש 

ראתמה־יווק ןומיס אלל השדח היגולויצוס תושעל רשפא־יא ."היצזיטמלבורפ" לש הבושח 

דע תדמלמ ראירדובו ליווקוט־הד ןיב תכרעש תירוקמה האוושהה .םייקה חישב םייתייעבה 

תסחייתמ הניא םהיניב האוושהה .תיחרכה ץוחבמ רקבמה לש היצזיטמלבורפה תדובע המכ 

היטרקומדה ורפסב .היגולויצוס :ונלש עוצקמה תוישואל םג אלא ,תיאקירמאה היווחל קר 

עודמ" :"שדחה םלועה" לע תוקתרמה תולאשה תחא תא ביצמ ליווקוט־הד הקירמאב 

"?םיתפרצה ומכ םייללכ םייטילופ תונויער רחא םיטוהל םיאקירמאה ויה אל םלועמ 

לש םתוחתפתה ןפואבו תיאקירמאה תוברתב יוטיב ידיל האב ליווקוט־הד לש וז ותנחבא 

תומיהדמה תודבועה תחא"ש םעפ רמא ואה גניוורא תורפסה רקוחו רקבמה .םש םיעדמה 

שובלב םייטילופ םיאשונ לש םתגצה תופיכת איה הקירמאב תורפסהו םייחה לע 

לש תירוטסיהה היצטניירואה רדעה לע םג ןיפיקעב הפ ריעמ ליווקוט־הד ."יטילופ־אל 

הירוטסיהה יכ הסרגש ,תיאקירמאה תוידוחייה ןוזח לשב קוידב) שדחה םלועה ןוזח 

תויטילופ־אהש ששוח ינא .ןוידל הבושח הדוקנ ךל ירהו ,(שדחה םלועב הליחתמ 
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ןויד תרשפאמ הניא םיריכמ ונאש היגולויצוסה עודמ ריבסהל תויושעש ןה תוירוטסיה־אהו 

רשאכ ,ןיפולחל וא .תופורטסטקב ונלש ןוידל דואמ תויטנוולרש רסומ לש תוירוגטקב 

ןניאש תויריפמאו תויטילנא תוירוגטקל ותוא הריממ איה ,רסומב תקסוע היגולויצוסה 

אוה תיאקירמאה היגולויצוסה לש לזרבה בולכמ ץלחיהל רשפא ונממש םוקמה .הז םוחתב 

."רחאה" לש היגולונמונפה ,יצרת םא וא ,ראירדוב לש קהבומה יגולופורתנאה עסמה 

הפורטסטקה תא האור ,ןונקה יניעב תינוידב תויהל ירה היושעש ,רחאה לש היגולונמונפה 

ןורתי שי ןאכ .דעומ דועב םיניינבה תסירק תא ןיימדל לוכי היהש הנוש רואב תיאקירמאה 

ימטסיפאה רעפה לשב קר ולו ,יתואיצמה טסקטה לש הז לע רציימ "רחאה"ש ןוידבל 

לש םיטסקטל םישרדנ ונא בושו בושש ךלש הבושחה הנעטל המגוד וז .םהיניב רעפנש 
."םירחא" 

תירקיעה הלאשה ,ונילע לבוקמ ("םירחאה" לש) הלא םיטסקט לש םנורתי םא :דואלא 

תויטילנאה תוירוגטקה תא םהילע ליעפנ םאש ןעוט התא ?םהב השענ המ :איה תרתונש 

הז .שדחמ ונוגראו ירסומה םוחתל היצקודר וא החירב םושמ ךכב היהי ,ונלש תויריפמאהו 

תויגולויצוס תוירוגטק ךרד ותוא אורקל תיסינ התא .וגאמאראס םע ונישעש המ םצעב 

ןתכלשה תאו תוירדגמה תוירוגטקה תא וב יתשפיח ינאו ,ויגוסל יתרבח רדס לש תויסיסב 

םאה ?םיגולויצוס ידמ רתוי ונייה ךכב םאה .יתרבחה רדסהו הירוטסיהה תאירק לע 

דצה תא וא ירסומה ודיצ תא ונממ הרקיע הזה בכרומהו רישעה טסקטל ונישעש היצקודרה 

יגולויצוסה ןוידה לש ירסומה דצהש יל המדנ ךא ,ןכתיי ?יגולויצוסה ןוידה לש ירסומה 

לע ונלש ףסומה ךרעה .תויריפמאו תויטילנא תוירוגטק ןתואב לפוקמ תויהל ךירצ 

רבדל ברסמה יאקירמא טרסב ,לשמל ,יטילופה לוקה יוהיזב אוה "םירחא לש םיטסקט" 

םוקמלו ןמזל תביוחמ הניאש הפי תורפס לע תירוטסיה תיתרבח הלועפב וא ,הקיטילופ 

.(ןורוויעה לע ומכ) 

.קחמנ אוה רשאכ יטילופה לוקה תא רצייל םיבייח ונא םהבש תומוקמב וא :בהנש 

.תויריפמאהו תויטילנאה תוירוגטקה תא ףקועש יטילופ רובידל המגוד ,לשמל ,הנה 

תינמא לע בטיה דעותמ רקחמ ןזור יעור םסרפ תרוקיבו הירואית לש 15 'סמ ןויליגב 

הרגיה קנרפ .הקותמ העיז יטסילאירוסה הרפס לעו קנרפ ןיטסא'ז םשב היידוהי תיגלב 

תויגולואידיא יפלכ הלש תונדשחה .ינויצ טהל לשב אקווד ואל ,הניתשלפל 1934 תנשב 

םע ,ןזור יעור לש דעותמה ורקחמ .םוקמב רז עטנל התוא וכפה ,תונויצה תוברל ,תוימואל 

אלו התייה אל קנרפ ןיטסא'זש תיסיסבה הדבועה תא ריתסמ ,תוטרופמה םיילושה־תורעה 

תנמ־לע ,תילאיגולוקטסופ הדמע ץומיא ךות ,התריצי תאו התוא ןיימדמ אוה .הארבנ 

םיארוקש אלא ,תאז קר אל .קפסל החילצה אל תיריפמאה תואיצמהש םירמוח ונל קפסל 

תומדה לש היפרגויבב םייריפמא םיטרפ ןקתל ושקיבו הגיגחה לא ופרטצה םיפסונ םידחא 

תא םאה ?םיריכמ ונאש היגולויצוסה תולובג ךותב ימיטיגל הז השעמ םאה .תאצמומה 

שומיש םאה ?רוסאהו רתומה תולובג תא ןזור יעור הצח אמש וא יתא השעמ והזש תבשוח 

הריזחמ איהו הילע הבושתב םיביוחמ ונאש הלאש יהוז ?ימיטיגל וניה הילאוטקפ־רטנואקב 

.תואיצמו ןוידב - היגולויצוס :ונלש ןוידה אשומ לא ונתוא 

ןוידב ןיבש תולובגה םעט תא ןוחבל ונתוא ץלאמ ןזור יעור לש לולעתה :רואלא 

,רהב תור תיגולופורתנאה .םהיניבש םילדבהה טועימ תא תולגל ונל רזועו ,תואיצמו 

הרוקיב ךלהמב .וללה תוגוסה יתש תא תוחפ־אל שטשטש המוד ךלהמ התשע ,לשמל 

לש הייח לע תבתוכ איהש רפס ךותמ עטק להק ינפל הארק ,1998 תנשב ,לארשיב 
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םיטרפב רישע היה עטקה .ורטסק תכפהמ ינפלש הבוקב התחפשמל התייהש תיבה־תדבוע 

ךלהמב הבוקמ החרב וזש רחאל התחפשמ תיבב תדבועה ייחב זכרתהו ,םיקיודמ םיירוטסיה 

םשוריג תאו החפשמה תיבל הכפהמה ילייח תצירפ תא טורטורפב הראית רהב .הכפהמה 

םייקתהש חיש־ ודה תאו םילייחה ידמ תא ראתל הדיפקה איה .תיבה ןמ הלעבו תדבועה לש 

םינשה ךלהמב יכ הפיסוה איה .יודב הז עטק יכ הרפיס האצרהה םותב .םניבל תדבועה ןיב 

היה הז עטק םלוא ,תוכורא תועש ךשמב תדבועה תא הנייארו הבוקב הרקיב תונורחאה 

תיגולופורתנאה הרמא ,רהב לש התאדוה תובקעב המקש המוהמב .ותוא האיצמה איהו רסח 

םיעטקה לכ תא ןכש ,ירוטסיהה קוידה ברימ תא רצונ הז עטק אקווד יכ השח איהש 

עטקה תא וליאו ,םתוא קודבל ילבמ תנייאורמה ירבדל בורקש ןפואב הבתכש איה םירחאה 

םילייחה שובל תא הקדב איה .רבודמה ןמזה לש רדוסמ רקחמ לע הססיב האיצמהש 

םיטרפה רתי תא הרדיבו הפוקת התוא לש תידרפסה תא הרזחש ,תע התוא לש םירטושהו 

תיינב לש הכורא תרוסמ המיע תאשונ היגולופורתנאה ,התנעטל .םיצוחנה םיירוטסיהה 

תא תעדל ןתינ ןהבש םיכרדה תבחרהל הרופ רכ הניה וז תרוסמ יכו ,רפוסמה ךותמ תמא 

תאצומ איהש הדיחיה תלעותהו ,עדמה תרדגה תא תונשל תורומא הלא םיכרד .םלועה 

The Vulnerable) עיגפה הפוצה הרפס ףוסב .ירסומ ןוידב הכורכ הזה ןמזב םדאה עדמל 

 Observer) היואר הניא ךבל תא תרבוש הניאש היגולופורתנא"ש תוצרחנב תעבוק איה
."תושעיהל 

היגולויצוסה .ירסומ ןויד ץלחל רתוי לק וזה "השדחה" היגולופורתנאל :בהנש 

,חוכ ,רדס־יאו רדס לש תולאשל ןתוא הרימהו ערו בוט לש תולאשמ הקמחתה תיתרוסמה 

5 העשה דע 9 העשה ןמש רמוא היה רזוק סיאולש יל רפיס ןמטייו השס .הייטסו תוילמרונ 

.תוירסומו תויטילופ תולאשב םיתיעל רהרהמ אוה 5 העשה רחאלו ,היגולויצוס השוע אוה 

תחאה .תולודג תוביס שולש תוחפל שי ירסומ ןוידו יגולויצוס ןויד ןיבש הרורבה הדרפהל 

ןמ דרפנ־יתלב קלח הרבחה יעדמב האורה ,תיטסיביטיזופה היגולומטסיפאל הרושק 

- קוידב הכופה היינשה .םויה־רדסמ יביטמרונה ןוידה תא םיאיצומ הלאו ,םלוכ םיעדמה 

השילגמ ענמיהל ןוצרה ןמ אלא ,עבטה יעדמל תומדיהל ןוצרה ןמ תעבונ הניא איה 

תא חונזל שקיב אל רבו ,יתוא ילאשת םא .תיכרעה הריפסה לא עדמה לש תימיטיגל־אל 

סחייש םושמ אקווד ,ךפיהל .םיכרעו עדמ ןיב הנחבה לע רביד רשאכ תוירסומה תולאשה 

ןוידל היצקודר םהל םישועה םיגולויצוסה ינפמ םהילע ןגהל הצר ,המוצע תובישח םיכרעל 

בקע (הרואכל) תילרטינ הדמע לע רומשל ןויסינה איה תישילשה הביסה .יטילנאו ינכט 

ףוסב ,לשמל .רבעב םג הרקו ,םויכ הרוק הז .היגולויצוסה לע יטילופה דסממה לש םויאה 

תשולשמ רענתהלו תוילרטינ לע רומשל םיגולויצוסה ושקיב הינמרגב הרשע־עשתה האמה 

,ךכ .(Eugenics) הקינגיואהו םזינימפה ,םזילאיצוסה :םתפוקת לש םייטילופה םיקבאמה 
:סינט דננידרפ בתכ ,לשמל 

תבחרה דגנ אלו דעב אל ,םזילאיצוס דגנ אלו דעב אל ונא םיגולויצוסכ 

ןמ תחא לכב .ישונאה עזגה לש בוריעה דגנ אלו דעב אל ,םישנה תויוכז 

לש תולאשב קסעתמ וניאש יריפמא רקחמל תולאש םיאצומ ונא תויגוסה 

.תויתרבח תועונתב וא תונויערב הכימת־יא וא הכימת 

רוצמב היגולויצוס לש הדמע התייה הלא םירבדמ תפקתשמה תיכרעה תוילרטינה 

היגולויצוסה החלוש ונממש רוגישה ןכ והז .היצמיטיגל לש סיסב המצעל רוציל השקיבש 
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ןויד ונל תרכומה היגולויצוסה ןמ םירציימ ךיא איה תיזכרמה הלאשה .ריוואה ללחל 

ישפוח שיגרהל הצור ינא .תירסומ הערכהל תשרדנ ונלש היגולויצוסה .תוירסומ תולאשב 

וא ילאינולוק שוביכ לש תואיצמב םייח ונאש קועזל לאוטקלטניאכו ידוהי גולויצוסכ 

הצור ינא .םילימ לש הסבכמ ירוחאמ רתתסהל אלו ,רורטב תקסוע לארשי־תנידמש 

תא ילאינולוקה "רחאה" עימשה םהבש םירתאה לולכמ תא ןובשחב איבהל ישפוח שיגרהל 

וחתפתה הלא םירתא .ףוגה לש גוצייה ינפואב וא עונלוקב ,הרישב ,תורפסב ןוגכ ,ולוק 

אבייל ישפוח שיגרהל הצור ינא .הילא םתסינכ תא הפוגב המסח וזו ,היגולויצוסל ליבקמב 

,ערל ןושל ריפוא ידע לש בושחהו שדחה ורפס ,לשמל ,היפוסוליפה ןמ רוביד ינפוא 

.רסומה לש (היגולוטנואב םגו) היגולויצוסב השעמל קסועה 

ןיב תולובגה תא שטשטל ונתוא ךירצמ הלש קוריפה .ןיינעה שרוש הניה וז הדרפה 

טסקט" תמגוד םייוטיב לבקל יל השק ךכ םושמ .םיטסקט לש םיגוס ןיב וא תונילפיצסיד 

תור הקקזנ הלש היצזיטמרדה .תשמתשה םהבש "תיתרבח תיעדמ הדובע" וא "יגולויצוס 

חיש־ודה ליחתה דציכ םג יחכשת לא .םוחיתה־יווק קוריפ לש לובג־תדובע איה רהב 

ןוידה ךות לא ינוידב טסקט אבייל תורשפאה ןמ ,הרקמב אלו ,ונמסקוה ונינש .וניניב 
.יגולופורתנאה!יגולויצוסה 

הדובעה םוקמב האב הניא יתורפסה טסקטה לש ותוישפוחמ תומסקיהה :רואלא 

ילכ לע רתוול יאדכ אלו ,םיינשה ןיב לבלבל יאדכ אל .וילע תושעל שיש תיגולויצוסה 

וניתימעמ הנוש הרוצב יתורפס טסקט חנעפל םישקבמה ,םיגולויצוסכ ונלש הדובעה 

םייתורפס םיעטק הרצי הנממ האב ינאש תרוסמה .לשמל ,"תורפסה תרות"מ םיאבה 

חותינ ינפוא םהילע הליחה ךכ־ רחאו ,היפרגונתא םהל םיארוקש (תוחפ וא רתוי םיקיודמ) 

םיקלחהו ,תויתריציה וא ןוימדה ,הבחרהה ןוויכל וכשמ םייפרגונתאה םיקלחה ."םייעדמ" 

ןדיעהש ךכ ידכ דע םינפב ;םינפב דימת היה ירסומה ןוידה .עדמכ ועיפוה םייטילנאה 

השוחתה .יגולופורתנאה חישה תא קתיש וילע תונביהל שקבמ התאש ילאינולוקטסופה 

גוציי וניה םהייח םקרמ לש גוציי לכשו ,הפפכה וניה "םירחאה" לש רואית לכש התייה 

היה יגולויצוס ץפח זוחמכ האור התאש המ .םיראותמה םישלחה לע הפוכ תבתוכה הקזחהש 

העגרנו תפלוחה האמה לש םינומשה תונשב הלחהש תיגולופורתנא המדא־ תדיער השעמל 

הרושק קותישה ןמ תוצלחיהלו עקרקה תעגרהל ושמישש תוקינכטה תחא .הפוסל בורק 

היצקודר ושע םיגולופורתנאה .ותוא עונמל ןתינש לבסב ןדה ,ריפוא ידע לש ותדובעל 

תועפותל ומצמטצה םה ,םהייח לולכמ תא ראתל םוקמב .םירחאה לש רואיתה תדובעל 

הדובעכ וספתנו היצמיטיגל רתי ולביק לבסב תוקסועה תועפות .יתרבח לבסב תועגונה 

,לבסל הייאר־תדעל הכפהנ תיגולופורתנאה .הילע רתוול ןיאש תיחרכה תירסומ 

הקינכט .יתרבח לבס רוצייב תועגונה תויטילופ־תויתרבח תויאר תכסמל - היפרגונתאה! 

לבסה ירתא ןכש ,הלש ילאינולוקה ךלהמה ןמ היגולופורתנאה תא יתעדל הררחיש אל וז 

דואמ םימוד תילאינולוקטסופה הפמה לש "לבסה ירוזא" .תרכומה םלועה תפמ תא ורזחש 

,ישילשה םלועב זכורמ לבסה בוש .ילאינולוקה ןדיעה לש "םייביטימירפה םירוזא"ל 

םיגולופורתנאהש קפס ןיא .םינועבצו םישנ ,םירגהמ ברקב ,הלודגה ריעה ירברפב 

לויטה יכ םיעדוי םה .םייתרוקיבו םייביסקלפר ,תיטילופ םיעדומ םירוצי םניה םייוושכעה 

העונתה םצעשו ,םישובכ םיליבש לע ענ יתרבח לבס שופיח ךרוצל םלועה יבחרמב םהלש 

ןמ קלחכ ירסומה ןוידה תא רמשל םישקעתמ םה .םינותנ םייומיד קותעשל תמרות וזה 

ןוידכ ,יתרבח לבסב ןוידל תורסמתהה םלוא .ךכב חילצמ ףא םקלחו ,תיעדמה הדובעה 
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לש קדצה תונורקעש הארמו ,שארמ העודיל תיגולויצוסה הדובעה תא תכפוה ,יזכרמ 

יכ יל המדנ .רוגסו יופצ ,תיטילופ ןיקת םיגשומ ןולימ לע םינעשנ יברעמה םלועה 

תינויח (חותינל היפרגונתא ןיב וליפא) םייטילנא םיטסקטל םיינוידב םיטסקט ןיב הדרפהה 

.תרוקיבל ותדמעהו ,יטילופה־ירסומה וילאמ ןבומה ןמ האיצי ךרוצל קר ול ,ןיידע 

תולוכי היגולופורתנאהו היגולויצוסה ןכש ,תוחפ־אל הגיאדמ וזה הדוקנה ,ןכ :בהנש 

םייח ונייהש יאוולה .רתויב הרצק רמוחה תולדל ךרדה ןאכמו ,תויופצו תויטלפמפ תויהל 

םלועב םייח ונאש אלא .וללה תונושה טבמה־תודוקנל הדימ התואב יתטפמיס היהש םלועב 

.טרפב ימדקאהו ,ללכב עדיה הנבמב יוטיב ידיל אב הז רבדו ,ךסכוסמו עורק יעוצקמ 

ןווגמ .וניניב חיש־ודה ךלהמב ונטטרשש םיריצה לע קוידב םויכ העוסש היגולויצוסה 

ךלוה ,לשמל ,קרוי־וינב תוימדקאה םירפסה תויונחב היגולויצוסה יפדמ לע םירתוכה 

םיכשמנ היגולויצוסה יפדמ לע רבעב םמצע תא םיאצומ ויהש דואמ םיבר םירפס .טעמתמו 

,םיינתא םידומיל ,םישנ ידומיל :"תוברתה ידומיל" יפדמ לא שדחה הכישמה־חוכ תעפשהב 

,םיגולויצוסה .םירחאו וקופ ,זלד ,רלטב ,יובלס ,הבטסירק ,ןאקל ,םייריווק םידומיל 

חילצמ הזש יל הארנ אל .םיירנילפיצסידה םוחיתה־יווק לע תונשקעב ןגהל םיסנמ ,םדיצמ 

,םיסופמקה ךותב םיפירח םיקבאמב םיאצומ ונא המוד הבוגת .התע דע תוחפל ,ךכ־לכ 

לע םרקיעב םיבסנש - וללה םייונישה .דומיל תוינכות לש ןתריגסב וא ןתמקהב ,לשמל 

הז לבא .ןאכ םייקל וניסינש ןוידה סיסבב יתעדל םידמוע - הקיתאו גוציי ,רסומ ,חוכ 
.ומצע ינפב בכרומו שדח אשונ תמאב 

תורוקמ 

.לבב תאצוה .הקירמא .([1986] 2000)ןא'ז ,ראירדוב 

.תשק :ביבא־לת .ןדע־ןגב ןושארה רקובה .(1996) הרונואלא ,בל 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,השדחה היירפסה .ןורוויעה לע .(2000) הדוד ,וגאמאראס 

,ךוניחה דרשמ :םילשורי .<ןמלבוס ףסוי :םוגרת) םיתומיע .<ח"לשת> צ"י ,קי'צייבולוס 

.תינרות תוברתל הקלחמה 

 Behar, Ruth (1996). The Vulnerable Observer. Boston: Beacon Press.
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תיתואיצמ הרשפל יפוטוא סויפ ןיב 
2001 ,(2)ג "תילארשי היגולויצוס"ב אנאחור םידנ לש ורמאמל תורעה 

*סרפ ןנחוי 

ויארוק תא אנאחור םידנ 'םורפ ךילומ תויבקעבו בל־יוליגב ,תויתטישב ,םעונ־יכרדב 

וינכשמ ןחבומ "סויפ" גשומה ,הנבה־יא וא שוטשט לכ ינפ םדקל ידכ .סויפה יביתנב 

קתונמ תויהל רומא סויפה ךילהת ."ךוסכסה ןורתפ" וליפאו "ךוסכסה בושיי" םיבורקה 

.(279 'ע> םהלש "םייסיסבה םיישונאה םיכרצה" ןמ וליפאו םידדצה ןיב חוכה יסחימ 

תולוועה ןוקית ,תוירחאב האדוה ,קדצ ,תמא :םה סויפ םיננוכמה חתפמה־יגשומ 

תא גישמהל שורד ,תויעמשמ־דח תונקסמ וביני הלא םיגשומש ידכ .שדוחמ יטילופ תונבתו 

ןברוקה תאו לבנה תא תוהזל ןתינ ךכ ."ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ"כ ומצע טקילפנוקה 

.ול עיגמכ םהמ דחא לכל לומגלו 

,קדוצה םג ללכ־ךרדב וניה שלחהש ,שרופמב רמאנ וניא רבדהש ףא ,עבונ רמאמה ןמ 

ןורתפ הווהמה ,ךוסכסה בושייל דוגינב .ךשוממו רומח לווע םורגל לגוסמ קזחה קר ןכש 

םולש וירחא ריתויו קזנה לע הצפי ,לוועה תא ןקתיו תמאה תא הלגי סויפה ,יקלחו ינמז 
.חצנל הוולשו 

.והשלכ םוקמב םשוי אוה םא לאשנ ,סויפה ןויער לש ינורקעה ופקות תא קודבנש ינפל 

רחאל סויפה ךילהת ליחתה <הקירפא*םורדב ללוכ) רמאמב תואבומה תומגודה לכב 

(ןבומכ ,קדוצה) דחא דצ לש טלחומה ונוחצנב יאבצה וא יטילופה קבאמה םייתסהש 

,טפשמה־יתב תא ףילחהל תואב סויפהו קדצה תודעו .רחאה דצה לש יאנת אלל ותעינכבו 

םנמוא תודוהל שי .ןתמו־אשמה ןחלוש תא אלו ,םירויה תותיכ תאו רהוסה־יתב תא 

הטרחבו האלמ האדוהב םיקפתסמ םה :לודג רותיו ןאכ ורתיו "םיסייפמה" םיחצנמהש 

שנוע לע רותיווב תמלוגמה תוישונאבו הנובתב לזלזל ילבמ .םישינעמ םניאו ,תיעמשמ־דח 

קלח אלו ,ביואה לש ותענכהמ קלח וניה אגאחור חסונב סויפש ןעטנו בושנ ,םילא 
.ומיע המלשההמ 

תוחוכ ינש ןיב ךוסכסל ןורתפכ התסונ אל םלועמש תינכות ונינפל ,תורחא םילימב 

עדומ רבחמה ?ירשפא רבדה םאהו ותוסנל יואר םאה לבא .םייתסה םרט םהיניב קבאמהש 

וניא המ־םושמ לבא ,ותשיג לש הכרדב םידמועה םיישעמהו םיינורקעה םיישקה בורל 

,ולשמ <ביטרנ> רפיס חתפ!? דצ לכ םיכשוממ םיכוסכסבש ,לשמל ,עדוי אוה .םהמ םשרתמ 

עירפמ וניא הז לבא ,הלווע־ןבכ רייטצמ רחאה דצה וליאו קידצ ןברוקכ עיפומ אוה ובש 

,אקע אד .(280 'ע) תירוטסיהה תמאה תא עובקל תובר תוריבס םיכרד שיש ןועטל בתוכל 

תוטישה ןמ תוחפ־אל תוריבס ,תורתוס תותימאל םעפ־אל תוכילומ הלא תוריבס םיכרד 

,הלאכ תונימא רקחמ יכרד יוליג רחאלש הימתמ ,ןכ־ומכ .ןיוליג ידיל ואיבהש 

.הרק תמאבש המ לע םהיניב ןיידע םיצינ םינוירוטסיהה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 
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לולקשב ךרוצ שי ,תמכסומ תמאל וכפהיי תומכסומ תודבועש ידכ ,ןכ לע רתי 

תנדועמ האצוהב קפתסמ וניא 'ב .חדקאב 'ב לע םייאמ 'אש ,לשמל ,חיננ .שוריפבו 

,'א ?הז רופיסב עשרה ימ .ויתועורז יתש תא רבוש אלא ,'א ידימ חדקאה לש השיגרו 

וילע המייאש דיה תא קר אל רבשש ,'ב וא ,ןווכתה אל ףא ילואו םייא לכה־ךסבש 

םצע לע םויאה םע םייברעה םיטילפה שוריג תא ללקשל השק הדימ התואב .וקית ?תורישי 

ותכימת תא ללקשל השק ןפוא ותואב .ולוכ יברעה םלועה דצמ לארשי לש התמוקת 

םיניטסלפ לש תועקרק תעקפה םע הפוריא ידוהי תדמשהב ימלשוריה יתפומה לש תבהלנה 

ךשמתמ ךוסכסב תמאה לע המכסהל הבורע הניא תודבועה לע המכסה ,םוכיסל .םיילארשי 

.לתופמו 

רוזחש אלא וניא ,אנאחור לש ותטישל ,קדצה .קדצל תמאמ רובעל הזמ ךבוסמו השק 

.קדצה לש ותומלגתה הניה וז הפוקת .(םירשעה האמה תישאר ,חיננ) םיוסמ ירוטסיה בצמ 

טקיורפ" עציב ךכ־רחא רגיהש ימ .ץראה לש םייתימאה הילעב אוה - זא ןאכ היהש ימ 

,ויהי רשא הייוליג ויהי ,הז יטסילאינולוק לוועל תודגנתה .לווע ולוכ־לכש "יטסילאינולוק 

ןאכ ויה םידוהיה .הכופה הנקסמל ןבומכ עיגמ ידוהיה־ילארשיה רפיסה .תימיטיגל הניה 

־ םיניטסלפה יפלכ לארשי לש היללעמ לכ .םהל תכייש הלוכ ץראה ןכלו ,םינושאר 

לע תקדצומו תנבומ ,תינויח הבוגת אלא םניא - יוכידהו שוביכה ,לושינהו שוריגה 

השוע וניא ליעלד יפרגלטה ריצקתהש ןבומ .םיניטסלפה לש תקדצומ־יתלבה תונפקותה 

ררבתמ "םויה ףוסב" םלוא .תומלש תוירפס אלמל לוכי םקבאמש ,םירפיסה ינש םע קדצ 

עסמל אנאחור 'פורפ ףרטצה ,ותבוטב אל .רחאה לש וטויס וניה דחאה לש ומולח יכ 
.הז ההלב־תומולח 

םג ובשחתה ,חילצהו םשויש ,ישממ רדסה לכבש אוה הרקמ םנמואה :רחא ןושל 

ןורתפה לש ירסומה "ריחמ"ב ,םידדצה לכ לש םיינויחה םיכרצב ,תוחוכה יסחיב ובשחתה 

אלו ,תואיצמה ךותב השענ חילצהש רדסהה !?(ררוג ןורתפהש ףסונה לוועב ,ונייהד) 

.הל ץוחמ 

יתכריש ריהב יאנילרב ברעב .ישיא רופיסל תוטסל ארוקה תושר תא שקבא וז הדוקנב 

חרזמב ונתחפשמ לש שרגמה תא תוארל ןכייחו בידא ינמרג ןיד־ךרוע תובקעב יכרד תא 

.1935 תנשב "תוכמסבו תושרב" ונתחפשממ דדשנ הז שרגמ .ריעה 

ןיינב הנה ,וילע ךל יתרפיסש רפסה־תיב הנה" ,טילקרפה לאש "?האור התא" - 

אל ,םהל םגו .הנש םישולש תוחפל ןאכ םידמוע הלא לכ ...הנהו ,שיבכ הנה ,םירוגמה 

ילעב .המחלמה ימימ תוסירה םג ונביבס תוארל לוכי התא .תויקוח תויוכז שי ,םכל קר 

םהיתבש םישנאל עייסל ידכ 'םימרתומ' ,םכתחפשמ םהיניבו ,םימלש וראשנש םיתבה 

".םוקישה לטנב תאשל וסרהנ 

יתרמא ",םיירוקמה םילעבל 200/0־כ וראשיי ,הלאה םיבערה םיבאזה לכ תעבשה ירחא" ־ 

"?קדצהו תמאה ןכיה" .תורירמב 

",רבד לש ופוסב ףסכה קלחתי ובש סחי ותואב ךרעב ,םינוש םימרוגל םיקלוחמ םה" - 

.טילקרפה ךייח 

"?הזכ ינלזג םיצורית רורצ לבקמ תייה ,ונמוקמב ,התא" ־ 

אפק םכיבגל" .םואתפ וניצרה וינפו טילקרפה רמא ",םכמוקמב דומעל יל השק תמאב" - 

.לטב ־ עקשוהש המ לכ .אטחב דלונ זאמ דלונש ימ לכ .םכנוסאו םכנובלע ימימ ןמזה 

,וז םייניב־תפוקתב ימי לכ יתייח ,1950 דילי ,ינא לבא .ףקות רסח - חטבוהש המ לכ 
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211 (ו )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

,דידיכ והשמ ףיסוא םא יילע סעכת אנ לא .זאמ השענש המ לכמ םלעתהל יל השקו 

םייוציפה יקוח תא ןויעב תוחפל ארוק יתייה ,ילארשי יתייה וליא .טילקרפכ אלו 

ועקפוהש ידיינ אלד יסכנ ילעבל יוציפה ילהונ לע דחוימב בכעתמו םיינמרגה 

".ךתוא ענכשא אלש עדוי ינא ,בוש יל חלס ...'קוח'כ 

רשפא ךיא ,תישאר יכ ,אנאחור יתימע תא ענכשא אלש עדוי ,ד"הבלמה ,ינא םג 

יניטסלפ חלפל ינוריע רוזיאב שרגמ השכרש הדימא תועקרק ירחוס תחפשמ תוושהל 

םידוהיה לש ,הזכ היהש חיננ םא ,םחופיק םולכ ,תיגשו ?ול שיש המ לכ םה והדשו ותיבש 

,ןכא ?היסא תמדקב םיניטסלפ לש םלושינ תא והשמב וליפא קידצמ הפוריאמ וחרבש 

...ךנוויכב תועסונ ןהשכ קר ןהילע הלוע התא :תובכרל תומוד תויגולנא 

,םילוקיש לע תרתוומ הניא ןתרמוחב קפס ןיאש תולווע התשעש המוא םגש רבתסמ 

יפכ קדצהו תמאה תא םימשיימ ןיא ללכ־ךרדב .הלשמ תונגוה תעדותו םיסרטניא 

.הרשפ םישוע אלא ,םתוא ןיבמ ןברוקהש 

אלו ,םייקה בצמל האוושהב והשמ םיחיוורמ םידדצה ינשש ךכב אוה הרשפ לש הנחבמ 

תאו ,תורשפאל הרשפה תא ךפוהש המ הז .םידגונמה םהיתומולח תא םימישגמ םהש ךכב 

.ןוימדל - "סויפ"ה 

רבחמה יכ) רמאמ לע תרוקיבל ימיטיגל קפס וניהש אשונל סחייתת הנורחאה יתרעה 

םתעפשה המ ,תאז־לכבו ,(וניבה םישנאש המל אלו ,בתכש המל קר תוירחאב ריכהל יושע 

רמאמה תאירקמ ענכתשי יניטסלפה דצה םא ?ויארוק לע אנאחור ירבד לש הפוצמה 

םשייל ןתינ היהי ןיעל הארנה דיתעבש ,רמולכ ,די־גשיהב וניה סויפש דעותמהו דמולמה 

?תנגוה הרשפ לש תלתופמהו השקה ךרדב וכלהי המ םשל ,םיידדצ־דחה קדצהו תמאה תא 

לש וביוא אוה םלשומהש םיעדוי ונלוכ ירה ?קלחב קפתסהל המל ,לבה גישהל רשפא םא 

- ונורתפמ וא ךוסכסה בושיימ לדבנ קר אל "דחא דצ לש ותסרג יפל סויפ"ה ןויער .בוטה 
.םהל דגונמ םג אוה 
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־ יתואיצמ אל דעומב סויפ לש תועדומ 
הבושת 

*אנאחור םידנ 

ימואל ךוסכסב סויפ" ירמאמ לע סרפ ןנחוי 'פורפ לש ותבוגתל סחייתהל רשפא 

סויפה יאנת לע חיש־ודב ישוקל המגודכ "יניטסלפה-ילארשיה הרקמב חוכו תוהז :ךשמתמ 

םימעה ינש לש תועדומבו הייארב רעפ לש םיאנתב .ומוציעב ןיידע ימואלה ךוסכסה רשאכ 

תשרודה סויפ לע הבישח לכ ,תירוטסיהה תוירחאהו רסומה ,קדצה יביכרמל עגונה לכב 

תואריהל היושע ,קזחה דצה לש דחוימב ,םידדצה לש תיביטקלוקה תועדומב קומע יוניש 

,ךוסכסה לע תועדומה רוציי יכילהתבו ומצע חוכה תורוקמב טלוש קזחה דצה .תיפוטוא 

ירוטסיה ךילהת אלא ,ליעפמ דחא דצש תוינכמ תולועפ תרדס וא הלועפ וניא סויפ ןכלו 

הקיטמלבורפה תא ףושחל איה וב שלחה דצה לש ותוירחא רשאו םיבר תורוד ךשמייש 

סויפה לש ראתמה־יווק תא טטרשלו ,היתורוקמ תאו רציימ קזחה דצהש תועדומב 
.יפוטוא הארנ אוה םא םג ירוטסיהה 

תועדומה תא ותנבהמ רקיעב םא יכ ,הנבה־יאמ תעבונ הניא םרפ 'פורפ לש ותבוגת 

וניא ךוסכסה לש הז בלשב םויפש ידיצמ האלמ העידי ךות ,רמאמב גיצמ ינאש תיפולחה 

ינבב רוא ינב תמחלמ" לע טוטיצה ,לשמל) םינטקה םיקוידה־יא תורמל ,ךכ .יתואיצמ 

הייוליג ויהי ,יטסילאינולוק לוועל תודגנתה"ב ךמות רמאמהש הנעטהו (209 'ע)"ךשוח 

ןעוט ינא ,ןכא .רמאמב תיזכרמה הנעטה תא הנוכנ גציי סרפ 'פורפ ,«210 'ע)"ויהי רשא 

לש תולאש םע דדומתהלמ סונמ ןיא ,סויפל יניטסלפהו ילארשיה םימעה לש םהינפ םאש 

סחייתה ןכ־ ומכ .םאתהב שדוחמ יטילופ תונבתו תירוטסיה תוירחאב האדוה ,קדצ ,תמא 

םירפיסה ינשל תונקהל ןיא ,ולש רפיסה שי דצ לכלש יפ־לע־ףאש יתנעטל סרפ 'פורפ 

דצה יכ קר ףיסוא ךא ,רמאמב יתרכזהש םינועיטה לע ןאכ רוזחא אל .תוימיטיגל התוא 

לוזגל קר אל וילע הליקמש הרוצב ןנוכ תועדומה רוציי ךילהתש ןיבהל ליכשמ וניא קזחה 

םוקמב תוארל ותוכז תא רחאה ינפב םוסחל ול תרשפאמ םג אלא ,רחא םע לש ומוקמ תא 

.המצע תמאה איה וז תועדומש ןימאהל ,ךכ לע ףסונו ,ותדלומ תא הזה 

לש הרוציי ךילהת ירוחאמ תודמועש תובכרומה תויגולוכיספהו תויטילופה תוביסה 

תוקבדש ןייצל בושח ,הז םע דחי .רצק רמאממ גרוחש אשונ ןניה תאזה תועדומה 

ידוהיה רוביצה ללכ תא הליבוה רשא איה - תאז "תמא"ב - הז רפיסב תיתרוקיב־אל 

חטשמ קלח) םישובכה םיחטשהמ םירכינ םיקלחמ תאצל תילארשיה העצהב תוארל לארשיב 

תיישע <תאז "תמא" יפל ,וילע תידעלבה תירוטסיהה תוכזה שי ידוהיה םעלש לארשי־ץרא 

לש ודוסיב דמועש אוה רפיס ותוא .הבידנ העצה תגצה ידי־לע םיניטסלפל הבוט 

םירכינ םיקלח לע רותיווה תועצהל םיניטסלפה לש םבוריסב האורה ,ילארשיה סוזנסנוקה 

ינש ןיב ךוסכסב רתויב ןכוסמה בלשל ליבוה רשא אוהו ,הבוט־תויפכ "תדלומה יחטשמ" 

.םימעה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 
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וא ןוכתמ וב תוארל ןיא ןכלו ,ינכטה ןבומב םיכוסכס ןורתפל תינכות וניא סויפ 

םינוכתמ תוולל לכותש הייארו הבשחמ ךרד וניה סויפ .רבעב הסונ אוה ןכיה קודבל 
תורשפו םירדסה רשאמ תונוש תואצותלו רחא גוסמ םיכילהתל ליבוהלו רבעב וסונש 

ירוטסיה סויפל וא ךוסכסה ףוסל םיעיגמ םידדצה ןיא ,הלא םיכילהת ילב .תויטמגרפ 

הנממ (חרבוה וא)שרוגש ,רחא םע לש ותדלומ לע המקוה דחא םע לש ותנידמ ובש קבאמב 

תא תאטבמה תישעמ הרשפל םגו רדסהל עיגהל םילוכי םידדצה .ותיב תא הב האור ןיידעו 

היה ירוטסיה סויפש ךוסכסה ףוס תא הווהי הז רדסהש שקבל קזחה דצל לא ךא ,חוכה יסחי 

תויגוסה ןוביל לע רותיו ךות ,םיניטסלפה ידי־לע לבקתת וזכ תישעמ הרשפ םא םג .איבמ 

לש וביל־בלב ורתוויי הלא תויגוס ־ תירוטסיה תוירחאו קדצ ,תמא - ליעל ורכזוהש 

םויה קחרי אל ןכש .לארשי יחרזא םיניטסלפה ןיבל תידוהיה הרבחה ןיב ימינפה ךוסכסה 

םע הסחיב תיזכרמה היגוסכ ירוטסיהה לוועה תלאש תא תאז תיניטסלפ הצובק הלעת ובש 

.הנידמהו ידוהיה בורה 

היצרופרוקניא ידי־לע תומייק תויאר לש ןלולקש אלו הייאר לש יוניש םג שרוד סויפ 

תא ללקשל השק"ש הנעטה ,לשמל .שקבמ סרפ 'פורפש יפכ ,תונושה תויצטרפרטניאה לש 

'ע)"יברעה םלועה דצמ לארשי לש התמוקת םצע לע םויאה םע םייברעה םיטילפה שוריג 

םוקמב הקידב בייחמ ביכרמ לכ ךא ,היביכרמ ינש תא לבקל ןתינש הנעט ,דניה <210 

ךירצמ םויאה .שוריגה ןיינעל יתסחייתה םדוקה ירמאמב .םיביכרמה ינש תא ללקשל 

לש יזיפה ומויק םצעמ עבונש ענמנ־יתלב ביכרמ אוהש הרכהב תנגועמה תשדוחמ הקידב 

לש ותוחכונ םצע .תידוהי הנידמ הב םיקהל הצפח תינויצה העונתהש תדלומב יניטסלפה 

םויא תשגרה לש בצמב ומצע תא אצומ ינויצה טקיורפה ןכלו ,םויאה רוקמ הניה יניטסלפה 

ימואלו יטילופ יוטיב םישפחמ םה םא רמוחו־לק ,םיחכונ םיניטסלפה דוע לכ תדמתמ 

לש םא יכ ,תילארשיה היצטרפרטניאה לולקש לש ןיינע וניא הז םויא בושיח .וז תוחכונל 

יביטקלוקה ורשקו הזה םוקמב יניטסלפה תוחכונ - הטושפ תיזיפ־תירוטסיה תמאב הרכה 

וניח יברעהש ינפמ אל םויא הווהי רשקו תוחכונ לש יוטיב לכ .ותדלומב וילא יטנתואהו 

אל דוע לכ .ותדלומל יטנתואה ורשק תא אטבל הצורו םייק אוהש םושמ אלא ,ידוהי־יטנא 

םיבלשל ךוסכסה תא וליבויש םיכילהתל םורגל לולע אוה ,הז םויא לש ורוקמ ןבוי 

,יזיפהו ישונאה ריחמה תא םלשי ,רקיעב ,שלחה דצה םהבש ,רתוי הברה דוע םיינסרה 

הנבומה ,תידוהיה הרבחה לש סוזנסנוקה .ירסומה ריחמה תא רקיעב םלשי קזחה דצהו 

תוחכונ םישקבמה תיניטסלפה תודגנתהה יסופדמ ישחומ יזיפ דחפו דימתמ םויא ביבס 

םיכילהתב הכימתל תילארשיה הרבחה תא ליבומ רבכ ,סאמח לש רורטה תולועפמו 

הסרגהו ןינ'ג הנחמ שוביכ ביבס תונורחאה תויוחתפתהה .םירקובמ־אל םיינחוכ 

ינוגרא ידי־לע תכמתנה הסרג ,שוביכה ךילהתב ושחרתהש המחלמ־יעשפ לע תיניטסלפה 

הרבחה לש תירסומה המקרב זרוזמ םוסרכ ךילהת לש ותלחתה קר ןניה ,םיבר םדא תויוכז 

תורבח ופחד םויא תסיפתו תומוד "תותימא"ש דמלמ ירוטסיהה ןויסינה .תילארשיה 

.םהלש הירוטסיהב םיכושח םיקרפל ,םיאנתה ולישבהשמ ,וליבוהש םיכילהתל 

ןהשכ קר ןהילע הלוע התא" :תובכרב ןהומכ תויגולנאש ותנעטב קדוצ סרפ 'פורפ 

ידוהיה יאנילרבה לש תבכרה לע תאז־לכב הלענ ךא .<211 'ע> "ךנוויכב תועסונ 

סרפ 'פורפש ןוויכמ ךא ,רצק רמאמב וז היגולנאב שמתשהלמ ענמנ יתייה .וגיד־ךרועו 

דצה תא ןיבהל תונכב הסנמ אוה המכ דע תפקשמה ,"סויפ" לש חורב הב שמתשמ 

תועצמאב יתוא ענכשי אל אוהש הפיצ ןכא סרפ 'פורפ .ינא םג הב שמתשא ,יניטסלפה 
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ול גיצמ ינמרגה וניד־ך־העש "םיינלזגה םיצוריתה"מ םהדנש ,ידוהי יאנילרב ןיב האוושהה 

יניטסלפה ןיבל ,האושה ינפל ןילרבב השטנ ותחפשמש שרגמה לע הפוצ אוה רשאכ 

דימא תועקרק רחוס וניה יאנילרבהש ךכמ עבונ וניא עונכשה רסוח ךא .ותדלוממ הלגוהש 

המ לכ םה והדשו ותיב"ש חלפ וניה יניטסלפה וליאו ינוריע רוזיאב דחא שרגמ קר דביאש 

ךכמ עבונ עונכשה רסוח .הנבה יוליג לש יתימא ןויסינב בתוכ םרפ 'פורפש יפכ ,"ול שיש 

יגולוכיספו יטילופ ,יתרבח ךילהתב אטח לע הכיהו ירוטסיהה לוועב ריכה ינמרגהש 

־תבחר היישעת ,םייוציפ תוינכות ,ידוהיה םעהמ הליחמ תושקב ודמע וזכרמבש ,ךשוממ 

תינמרגה הרבחהש ךכ האושה ידממ תמנפהל ןווכמה ךוניחו ,ןורכיז תחצנה לש םידממ 

רתוי ,ןיידע רמאנ יניטסלפה חלפל וליאו ;לוועה לש שדחמ ורוציי ינפמ הניסח היהת 

רחא והשימ לש ותיב וניה ותיבו והדש ויה ובש םוקמה יכ ,ותיילגה ירחא הנש םישימחמ 

ולש ־ ותוירחא אלא הניא והדשמו ותיבמ ולושינל תוירחאה יכו ,רתוי הנוילע תוכז לעב 

ימע לכ ומכ ימואלה ותיב תא תונבל הצרו ןוכנ־אלה םוקמב חכנ אוה יכ ־ ויגיהנמ לשו 

,רחא תיבו הדש תונבל לוכי יניטסלפה חלפהש ןכתיי .םתדלומ םוקמב םלועהו רוזיאה 

,ותדלומב ותיבמ ושוריגל תירוטסיהה תוירחאה תא ילארשיה לוטיי אל דוע לכ לבא 

הנבה ייוליג ריזחהל ךירצו לוכי יניטסלפה .יערא תיב יניטסלפה לש רחאה ותיב ראשיי 

־ולושינל תוימיטיגל קינעהל לוכי וניא אוה ךא ,הינמרגב םידוהיה ןויסנ לש םוצעה באכל 

קר .ירוטסיהה לוועב תשרופמ הרכה שורדי אוה .הז ירוטסיה ןויסינ םשב ותדלוממ אוה 

תא ילארשיה לעמ ריסתש תיתימאה תידדהה הנבהל סיסבה תא רוציל לכות וזכ הרכה 

תמר תא דירות םג ךכו ,יניטסלפה לש ותוחכונ םצעמ תעבונה דימתמה םויאה תשגרה 
.תילארשיה הרבחב הדרחה 

יניטסלפה דצה לש תומולחה תמשגה וניה ירמאמב יתעצהש סויפהש ןעוט סרפ 'פורפ 

הרכה :יעמשמ־דח היהי וז תירוטסיה הרשפמ לארשיל חוורה .ךכ בשוח יניא .דבלב 

לש הייארב .ןוחטיבל רוקמה איה־איה וז הרכה .יביטקלוק ילארשי ידוהי םויקב תיניטסלפ 

לש ימיטיגל םויקב הרכה ןכש ,םולחה לש המשגה הניא תאז תירוטסיה הרשפ ,םיניטסלפה 

.הביאכמ הרשפ הניה םתדלומ לע רחא ימואל ביטקלוק 

אוה)ייארוק לע יירבד לש הפוצמה םתעפשה ןיינעב סרפ 'פורפ לש הנורחאה ותרעה 

־ הל תוירחאמ תובידאב יתוא רתופ אוהש העפשה ־ (יניטסלפה ארוקל רקיעב ןווכתמ 

הרשפה תא תוארל ברסמ אוה יכ ,תועדומב רעפה תא תרחא הרעה לכמ רתוי תפשוח 

תנתונכ תירוטסיהה הרשפה תא האורו ,ליעל יתרבסהש יפכ ,השוע יניטסלפה דצהש 

.יניטסלפה דצל "לכה" 

תורוד ךשמיי הז ךילהת ,יתנבהל ,ךפיהל .די־גשיהב ירוטסיהה סויפהש ןעוט יניא 

תארקל דועצל םינכומ ויה םיבר םיניטסלפ .דחי־מג םידדצה ינשל באכ םורגיו םיבר 

םיטילפה תלאש ןורתפו ,1967 תולובג סיסב לע תונידמ יתש :לשמל ,תישעמ הרשפ 

רשאו ילארשיה חישהמ חוקלש חנומ ותוא - "יפרגומדה םויאה" תא ןובשחב איביש ןפואב 

לע רתי .ומצע תאפרע רסאי ללוכ ,תיטילופה םתקוצמ ךותמ ותוא וצמיא םיבר םיניטסלפ 

םלשל תונכומ הזעבו תיברעמה הדגב תויניטסלפה תומילאהמ קלח ויה םיוסמ בלשב ,ןכ 

הנידמה" לש תוימיטיגלה תייגוסב ןיע־תמיצע לש עבטמב תיניטסלפ הנידמ תרומת 

תאו לארשי יחרזא םיניטסלפה תייגוס תא ריאשמ היה הז ישעמ ןורתפ ךא ."תידוהיה 

.ידיתע בלשב הלוע התייה ירוטסיהה לוועה תלאש .ןורתפל ץוחמ םיטילפה תייגוס 

הרשפל וא ,חוכ יסחי ידי־לע בתכויש רדסהל םידדצה ועיגי סויפל ךרדבש רשפא 
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דצ לכ לש םירותיווה תדימ התרגסמב רשאו חטשב תואיצמה יפ־לע עבקיתש תישעמ 

ראותמה סויפה ןכל .חטשב עבק רבכש תודבועה תדימלו וחוכ תדימל ךופה סחיב דומעת 

יניא ךא ,ךוסכסה לש הז בלשב ךכ הזש ןכתיי .סרפ 'פורפ לש ומעטל ינוימד וניה רמאמב 

תוצובקה יתשל יתימא ןוחטיבו יתימא םולש לש ןוזח דמוע ודוסיבש ןוימדב ער האור 

.ילארשיה ידוהיה םעהו יניטסלפה םעה ־ תוימואלה 
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219 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

תירבעה הרישב תומילאו תוימואל :המחלמה הארמ םואתפ רבח ןנח 
40־ה תונשב 

םידומע 229 .דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

תחא הניח חיש לש תוגוסו םיגוס םידירפמה םיימוחתניבה תולובגה לש םתוססומתה 

םירושעה תשולשב תוברתה רקחמ לש יגולומטסיפאה בוציעב תונרקסמה תועפותה 

,רתיה ןיב ,אוה הז ךילהת לש ועמשמ ,תיגולופורתנא־ויצוסה טבמה־תדוקנמ .םינורחאה 

ץומיא .תוברת ירמוח חותינל חתפמ־תומגידרפכ םייתורפסה חונעפה ינפוצל תושרדיה 

תויגולודותמ תוקיטקרפ ורצי טסקטו םוגרת לש תולאשב קוסיעהו תיביטרנה תרגסמה 

ודיעי וז הארשה לש התמצוע לע .תרכינ תוברתה רקחמב ןוידה יפוא לע ןתעפשהש 

־יפרגונתא רקחמ ,רדגמ ידומיל ןוגכ ,הז ףתושמ שרושמ ואציש םיפעוסמה םיפנעה 

החור ןיבל יביטרנה הנפמה ןיב רוביחה .דועו ויגוסל יטסילאינולוק־טסופה םרזה ,יפרגויב 

אל םתומכש םימעטב םיאלכומ תוריפ בינה וקופ חסונב תיתרוקיבה היגולויצוסה לש 

רמול אלש ־ דועיי תשוחת דצל תינרמש תחנ־יא טעמ אל ויתובקעב הלעהו ,ונעדי 
.םגוח ישנא יניעבו םמצע יניעב םיכרד יסלפמו תולובג יצרופ רוד יאיבנ לש - תוחילש 

םינבואמה םייגולודותמה םידוקה תריבשמ קר אל ועבנ הלא תוריפ לש לוכיעה יישק 

,םינגומה חישה תומלוע לש הבילה־יריצ רוגתאמ רקיעב אלא ,םהב הכורכ התייהש 

תרות התוויה וז הניחבמ .הפשחנ םהלש קמועה־ תויתשת לש תיטמויסקאה תויתורירשהש 

תוישוא תחת לבוקמה תונרתחה סופד לש ראתמה־יווק תייוותהב בושח ץיאמ תורפסה 

,"הדבוע" התייה וליאכ תונשרפב שומיש השועה הז ,רוגשה יגולופורתנא־ויצוסה לעפמה 

לש הנובה הכרעב טיעמהל השק ."תואיצמ" התייה וליאכ םיגשומ לש היצקיפיארבו 

,סנרפמה ,חישה לע חיש לש וגושגשלו תוגהנתהה יעדמ לש תימצעה תועדומל וז תונקפס 

ירטס־וד וניה הז ךלהמש אלא .תונילפיצסידה לש ןהיסנכו ןהיבתכ תא ,ארזל דע םיתיעל 

םיקיפמו תוגהנתהה יעדממ הבישח יכרדו םיגשומ םילאושה ,חורה יעדמ תא ףא דקופו 

ויה תובר־אל םינש ינפל ךאש תוזוחממ םהל םיאב םחורו םתפשש םירקחמ םתועצמאב 

המגמל תודע וניה רבח לש ורפס .תואשנתה לש םיקרפלו תורכנתה לש תומוחב םיגיוסמ 

.םיטבמו תונויער לש תינוויכ־וד המירז לש וז 

הרקמב הריש ־ םייתורפס םיטסקט דבעל ןויסינ וניה הז ינדמלו קתרמ רוביח 

הקיטילופל הקיטאופמ הרמהה תכאלמ .תיטילופ־תיתוברת הרימא ללכל ־ ונינפלש 

תישענ (יהשלכ תיתרבח תוסחייתה לש ענמנ־יתלב רצותכו הביחרמ הארוהב "הקיטילופ") 

תונכותבו יתורפסה־יתונמאה חותינה םוחתמ תויטתסא תומכסומב בלושמ שומיש ךות 

־ואנ לש םהיתודובעל תוזימר דחוימב ,ונימי־תב היגולויצוסה ןמ תולוטנה תוינויע 

'ויצוס םיתרש םייגמ רבח .וינועיט תא תוניזמה םיטסילאינולוק־טסופו םיטסיסקרמ 

םייתורפס םירמוח ךיתהל תנמ־לע דועו אהבהב ,וקופ ,ןוסרדנא ,רסותלאכ םייגולופורתנא 

תרגסמב השענ תיטילופל תיטאופ הנכותמ ךפהמה רקיע רשאכ ,תיתוברת הזתל 

םורט ימי לש תימואלה תוברתב הרישה לש המוקמ לש תירוטסיה היצזילאוטסקטנוק 

,תימוחתניב תוחיתפל היצמיטיגלה דבלמ ,םיחישה ןיב רשגל רבחל רשפאמש המ .הנידמה 

תילטוט היווהל רצוי־תיב היה הז .ינומגהה בושייה לש יתרבחה־יתוברתה רשקהה אוה 

ראשה לכ רזגנ הנממש לע־תואיצמכ המואה יוניב ספתנ הבש תולובג־תשטשוטמ 
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יערז ףא־לעו ,תננוכמ אלא ,"תסיוגמ" אל הרישה התייה ךכ .רבד קשיי היפ־לעשו 
ורבח הינמסו הינמיס בור ,הבחרהב םהילע דמוע רבח רשאו ,הב םינומט ויהש תונרתחה 

."אפייסו ארפס" לש תימואלה הקיטוימסל 

המזירפ ךרדו היהלשמ םירשעה האמה לש םיעבראה תונש תריש לע ןנובתמ רפסה 

םולח לשו תירדגמ־ברו תיתוברת־בר תולצפתה לש ,שוביכ תונש םישולש לש תקרפמ 

היפרגוירוטסיה עיצהל תשקבמה תינאיוקופ היגולאנג תיינב לע זירכמ רבח .ורבשו 

־ תומילאל תוימואל ןיב הקיזה .תירבעה הרישה תודלות רקחב תלבוקמה וזל תיפולח 

םסקה תרסה החינמ ־ תוביתה יתש ןיב תויתואה יפוליח קחשמל רבעמ תרצונה הקיז 

.הגירה איג היבו הינמ הניהש הריזכ התוא הדימעמו תוימואלה ןמ יטסימה־יטנמורה 

- "הקיזיפ"ה ןיבל הקיזיפטמב לבוגה יטאופ םזילובמיס ןיב תללוחמ וז הדמעש בוטיקה 

לוכיבכ ןתינ וניאש רעפה אוה ותויצראו ויתופוג לע תוומה לש - היגולויזיפה רמול אלש 

עוקרקה ןיבל סותימה לא הקיסנה ןיב ,הפורצה תוילרטילה ןיבל הקירופטמה ןיב רושיגל 

שידקמ אוה ךכלו ,רבח לש ותנעטש םושמ "לוכיבכ" ונרמא .ומצעלשכ רבדל תודמציה לש 

.סותימה - ותבצחמ־רוכ לא בוש באשנו וב רזוח הרישב ילרטילהש איה ,ותסמ רקיע תא 

לש תילריפסה היצולובאל רבסהה ףא הניה הז יתוברת לגעמ לש ותריגסל העונתה 

הדימע לש ןוחכיפב הייחתו תונברוק ,םירוביג ןחלופ תכרוכה ,תידוהיה תימואלה העונתה 

ןיבל "וניתופוג תולטומ הנה"ו "ףסכה שגמ" ןיב לטלטימה דוגינ והז .וטושפכ תוומ ינפב 

לעו הכימשב םהישאר םיסכמה םייחה יער ינפ לע ,יער ינפ לע דרוי םשג" :יחימע לש וריש 

לש הלילעה ריצ וניה הז יתוברתייריש חתמ ".דוע םיסכמ םניא רשא םיתמה יער ינפ 

.תילארשיצראה המחלמה תריש לש היתוכופהת לע רבח לש ורופיס 

יבושייה ירוביצה בחרמב ותרישו ותומדש ,ןמרתלא ןתנ אוה רבח לש ישארה ורוביג 

םימותו םירואו יטילופ חונעפ ,יטאופ־ינשרפ חיש לש דקומל ויה ילארשיה ןכמ־רחאלו 

תורכמתהה לע תעשעשמ היזיוולט תינכותב הגצוהש יפכ ,"הינמרתלא"ה .םייתוברת 

תונשב ימוקמה תוברתה הדש לש ותלחנ התייה ,ויתונויגשלו ררושמל תיוושכעה 

תוימואלהו ,"םיימואל" ויה םיררושמ הבש הפוקתב תאזו ,רתי־תמצועב םיעבראה 

ידכ ךכב היה ,ןמרתלא תריש לש יטמתה וקב יטמרד הנפמ ןמתסה רשאכ ,ןכ־לע .תררושמ 

,הז ןוויכ יונישב האור רבחש אלא .תיתוברת השחכה םג ומכ תינשרפ הכובמ ררועל 

תיטסילובמיסה תורדאנל יפולח םרז ,השובכ היצפוא לש תולגתה ןיעמ ,ינמז היהש םגה 

תוברתב םתסה ןמו תירבעה הרישה לש הכלהמב ,אבחנו ץיצה ,םלענו אבש םרז ,תימואלה 

התלעהש תעב־הבו ,םינפ־תלופכ התייה תירבעה הרישהש ןאכמ .הרציו הגציי איה התואש 

,תאז לכ :ודגנ האצי ףאו ותוא הפגיא איה ,םילאה־יתומלאה־ימואלה םויה־רדס תא סנ לע 

.הלילח רזוחו וילא בושל תנמ־לע ,רומאכ 

רמושהב גרבדלוג האל המסרפש רמאמב הז ךלהמ לש ותקמנהו ודועית תא חתופ רבח 

ובשנש המחלמה תוחור ףא־לע ,ובו ,"ומצע אשונ ותוא לע" םשב (1.9.1939) ריעצה 
גוציי תנתונה תיריל הריש תביתכל תיטאופה התונמאנ תולובג תא הרידגה ,הפוריאמ 

רמאמה ררועש סומלופה .תומילאלו המחלמל תומתריהל אלו ,םייללכ םיישונא םיכרעל 

לע תועידיה עיגה םע הקזחתהו הכלהש הכופה הדמעב יקסגולשו ןמרתלא תא ביצה 

תחמש" המאופה היה תע התואב המחלמה תריש לש האיש .םיל רבעמ םיעוריאה תוארומ 

ירבע ינשמ אצמנה יחה־תמה לש ותומד הזכרמבש ,1941 תנשב ןמרתלא םסרפש "םיינע 

ןהו ,תוירדילוסהו תוערה יכרע ןוגכ ,ילסרווינואה תא ןה ותייווה םצעב םלגמו ץקה וק 
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221 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

יזוה־תמה תומד .ןויליכל ץרחנ הלרוגש "היערה־תבה" תמקנ תא םוקנל ךרוצהו ןוצרה תא 

ותבוחל ףאו ותוכזלו ויפדור דגנכ ףדרנה לש ולוקל הפ־ןוחתפ ןתמ תקזחב קר הניא 

יחה־תמה ןיא ירהש ,תושדחתהלו המוקתל הווקת חתפ תשמשמ איה אלא ,םשפנ תא שקבל 

.ביטקלוקה לש ומויק תמועל תובישח רדענ יטרפה ותומ ,םוקמ לכמו ,רומג תמ תניחבב 

־תמה ןיבש תוומ דע תידדהה תונמאנהו ,ידוחייה־יצוביקל ףפכומ יללכה־ישונאה םג ךכ 

.תימואל התועמשמש תילסרווינוא הפשב תחסונמ "היער־תב"ל יחה 

ןכאו ,התוא תללוחמ םג אלא ,תואיצמ תגציימ קר הניא ,ןמרתלא תעדל ,הרישה 

לש םתאחמ תא הלעהו םתעדות תא בציעש יגוגדפ ינונק טסקטל התייהנ "םיינע תחמש" 

הקיטאופה ליבומל ןמרתלא ךפהנ ךכב .הריש ידמולו הריש ינשרפ ,הריש ירצוי לש תורוד 

לדוג עדונש רחאלו המחלמה לש המוציעב רשאכ הכובמהו העתפהה ובר ןכ־לעו ,תימואלה 

הבש ,"םירצמ תוכמ יריש" המאופה תא ,1944 תנשב ,ןמרתלא םסרפ הדמשהה לש העווזה 

ורוכב ונבו בא לש םתומדב םפכב לווע אל לע םיפדרנה תא המודקה ןומא־אונב םקממ אוה 

הנומתה ןמ לילכ םירדענ ,םיירבעה־םידוהיה ,ירק ,"םייתימא"ה תונברוקה .תומל דיתעה 

,םירצמ ־ םיילסרווינוא םיפדרנ לש דמעמ םירסוימה עשיה ירסחל םיקינעמ ךכו תירישה 

ןאכ ןיא .ןדבואו סרה ,לבס ,םייוניע רשבמ ימויקה םבצמש - םינמרג ,םירצונ ,םיקלמע 

לש תלחותה תורסח היתואצותב תררמצמו תשאונ הרכה אלא ,םיבגשנ םיכרעל הדיגס 

דימת ךא ,חלשה ונדיב קידצ יכ" :ררושמה ירבדכ :הדמשהו הסובת ,ןברוח ־ תומילאה 

אל םא - הלמחה ".אטחמ םיפחה תועמד תא חלמ לש םעט ומכ ריאשמ אוה ,תתוש ורבעב 

"םלישו םקנ"ה תוירוזחמ לש תימואלה הביתכה יללכ תא הרבש םינועמה לא - היתפמא 

תוחפל ,םייח דוע ןיא תוומה רחאלש םושמ םלאנ יחה־תמה .הייחתו תוומ ,הלואג םפוסש 

לש ומדל ובש בצמב - תולגב קר תירשפא ףדרנ לעכ ףדורה לע תוננובתהה ןכאו ,תולגב 

.וילע ןנוגל תלגוסמ הניא ומא וליפאו טחשנ תויהל רחבנ אוה תע ,ףסוא ןיא ידוהיה דליה 

ךלמה לואש תליפנכ יוארו בוט וניה תוומה :ילאירוטירט־ימואל ןכ־לע וניה ידוהיה םויקה 

ןמ הייטסה ,ןכ םא ."ותמדא ילע" שחרתמ אוה יכ "וברעו ברק םוי ומת הנה"ב וברח לע 

םע המואה לש יוהיזה ,אוה ךופהנ .ימואלה חישה ןפוצמ הגירח ללכ הווהמ הניא תוימואלה 

ובש ,"תוניימודמ תוליהק"ב ןוסרדנא חסונב תוימואל לש גשומ ןנוכמ התמדאו המד 

השקמ םירצויו ולבס לעו טרפה לע םיחסופה םיפתושמ םיסותיממ קצונ יצוביקה ןורכיזה 

.המוקתו הברקה לש תחא 

הקיטאופ לש לופכ לילס הירחא הכשמ תוומהו תמה לש ירישה בוציעב תוינשה 

ךישמה הירחאו המחלמה ךלהמבש ,ומצע ןמרתלאמ ךושמה לילס ,דחאה דצה ןמ .תיטילופ 

דצל - "המלשה לארשי־ץרא" תעונת דוסיי ־ ינמואל דע ימואלה לולסמב להנתהל 

תמה תא ומיקהש ,דנלרואו ירוגכ םיררושמ לש רוד ךרד ,תילסרווינואה־תירילה ותריש 

המגוד אוהש ,גרבנירג יבצ ירוא דעו ,"םייחה תא ונל הוויצ ותומב"ש יחל והוכפהו ורבקמ 

עיפומ הזכרמבש תיחישמ תינמואל הקעזל םדה תכיפה לש תירישה היצקיפיתימל תקהבומ 

ררושמ ,רחאה דצה ןמו :("הנומאהו גורטקה רפס") םעז־איבנכו רעשב חיכומכ ררושמה 

לש התוכרפומו הנולדח לע אקווד יטסינויסרפסקא יג"צא ןונגסב בתוכה ,עובלג רימאכ 

ןמ רזח יחא" ורישב ,ךכ .לפונה לש יצראה ותומל הלוכי הניאש ,יחה־תמה תרופטמ 

יחאו /.קתוש יחאו /!ךמשל הואג רישא /,רובגה יחא ,יחא ,דדיה" :עובלג רמוא "הדשה 

."קעוז המדאה ןמ ומדו /.קתוש 

יחימע חסונב ירבגה לוקה הבש תיטילופ־תיטאופ קבאמ תריזל ךפהנ ברקה־הדש 
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תקקוזמה תרוקיבה תא ךא .חאכ־מחולה לשו חאה לש יתרוקיבה ולוק אוה עובלגו 

עמשנה לוק והז .ישנה לוקב אצומ רבח ,יחה־תמה לש ונוטלש דגנ רתויב תקהבומהו 

ךוותמ וניאו יעצמא־יתלב וניה תמה ןבה ףוג םע ןעגמש תוהמיאב םישנ לש ןדמעמ ףקותב 

,םירמ־תב דבכויו דלפרקניפ־רימע הדנא ,דרו היח לש ןתרישב .הרופטמו סותימ ידי־לע 

םירמ־תב תבתוכ ךכ .תיריש תומימע רדענו ישחומ ,ילמס־יטנא רמוחמ ץורק ףוגה 

םיה לא /חרקה יררהב ןיעמכ /הממךו תוריךעמ ,רפץל חשת דע" :הנב לופנ תובקעב 

ללחה ןבה תא תכפוה באר רתסאו ".ךרדה תא הצוח ךןעצ יא /המדאה ףושל ךפתשי 

/:לעמ היולת תואכ /- החולש המורג דיז" :רפאו רפעל יח־תמ לש יביטקלוק סותיממ 

"...םימח םינויבחל טא לחזו /םיאתפ ריפאה /־ המעפנ תיקיזכ /םידא ,קד דחא קרועו 

סחייתמ םאה לוק םהבש ,םילפונל ןורכיזה ירפסב הז ירדגמ יריש עבמל שושיא אצומ רבח 

.ןבה לפנ םנעמלש םיימואל םיכרעב המחנ אוצמל שקבמ באה דועב תמה ןבה ףוג םע עגמל 

יעגרש םושמ םירדגמה ןיב הרורב תלדבמ הנחבה לע עיבצמ וניא ישנה לוקה יוהיז 

עגמ ,ןבה ףוג םע ישנה עגמה .םיפלוחו םירצק םניה םישנה תרישב םיסותיממ תוקרפתהה 

יחה־תמה ילמס םעו ימואלה יתימה םלועה םע תשדוחמ תורבחתהב רמומ ,הרופטממ ףחש 

םישנ ןושלמ :השנה> הרומג ,רשנה םירבוע םניא ןלוק םג ומכ םישנה טבמ .ותוא םיננוכמה 

רבד לש ופוסב וכותב ןתוא אלוכ ירבגה־ימואלה חישה לש לזרבה־בולכש םושמ (היישנו 

תעדמו ןוצרמ הז דובעש ףא־לעש אלא .תוביוחמ ןה וילאש יבמופה יחה־תמה ץורע ךרד 

השיאה לש דחוימה דמעמה תא ןה רמשמה דוס םישנ לש ןתרישב רתונ ,יביטקלוקה סותאל 

לש ירבועה בצמה ־ הינפלש המו הדילה .ןה רשאב םישנ לש לרוגה תופתוש תא ןהו םאכ 

תוזוחמ לא יחה־תמה תוזוחממ דליה תא ריזחמה יטאופ ךלהמ םיביכרמ - תמה דוליה 

ףא ותועצמאבו ,ישנה םויקה זרל ידוחיי בצמ והז .הדיל־םורט לש יטרפהו ישיאה ןורכיזה 

.תימואלה תורסמתהה - ולש ךלמה־ך־וד ךרד אקוודו ירבגה םלועה ףקענ 

תוברתו תוימואל לע חישה תנבהל ותמורתש רוביח לש סומלוק־ ףניהב הריקס ןאכ דע 

ןמז ,ןורכיז ,םוקמ לש םידממ קרפל שקבמ תוימואלב ןויעה .לקשמ־תבר תויהל היושע 

תשרופ גיצמ רבחש היגולאנגה .העפותה לש יטילנא ןקוידל עיגהל ידכ םיילמס םיבחרמו 

לש הלוחלח .גשומב קוסיעב תוכורכה תוינורקע תומליד לש הרוש גולויצוסה ארוקה ינפל 

דימעמ ,תיטרפה הריפסה תלחנכ םיספתנה הלאל רקיעבו ,תוברתה ירזגמ לכל תוימואלה 

.ילסרווינואל יתוברתה־ידוחייה ןיב םג ומכ ירוביצל ישיאה ןיבש תמוצב תוימואלה תא 

הקיטאופ לש ךרע הרישב םילבקמ תלטבתמ וא תמייקתמ איה םהבש םיבחרמהו םינמזה 

ןבא וניהש יתימ־ילמס זראממ יושע תוימואלה סותאש םושמ ,הקיטילופה לע ףסותימה 

רקוחל עיצמ רבחש תיתורפסה הרזהה .םואלה־תנידמ לש ןוניכה ינונגנמ לש השארה 

תוכורכה תויגוסל תיתשת תשמשמה תיתוברתה תשקה תא הקימעמו הביחרמ תוימואלה 

בחרמה לשו "םישדוקמ" םיטסקט לש היצזינונק יכילהת יוהיז ןוגכ ,הלא םינונגנמ חונעפב 

חותינ רקיעבו ,םייתוברת גוצייו רוציי ןיב ןילמוגה־יסחי יופימ ,םיללוחמ םהש ירוביצה 

תוברתה יבתוכ תא םילטלטמו םיעינמה ־ יתיטהו יצראה ־ םינמזה ןיבש הקימנידה לש 

חילצמ רבח ךכ ידכ ךות .תואיצמ יחוסינ לש ,תודגונמ םיתיעל ,תונוש תוסרג ןיב 

םיריש לש םהיתורוש ןיב םג יטאופה שפוחה לש ימואלה ודוכלמ תא שרפלו תולעהל 

חפתסה וליא ןכ־לע יואר היה .ביטקלוקה לש התימצמה וחור םע ןובשח אובל םירומאה 

היתונוכתב רבוגו ךלוהה ןיינעה תא םיתרשמה עדיה־יפוגלו האירקה תומישרל רפסה 

םילוכי תילארשי תוברת ירקוח ןיא ,רואל אציש העשמ .תניימודמה הליהקה לש תומודמה 
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תוזוחמ לש קוריפהו רוצייה תוקיטקרפב תורפסהו הרישה תללכהמ םירוטפ םמצע תוארל 

.יצוביקה ןורכיזה 

ןזח םייח 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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ןוירוגךבל לארשי ימכח תובושת :תוידוהי תויוהז לאפר־ק רזעילא 
.ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ןוירוגךב תשרומל זכרמה ,יבצר םולשו ינרוג ףסוי םע ףותישב 

םידומע 339 .א"סשת 

לש טרופמה ובתכמל ובורב שדקומ ולש ינשה רעשה .הזה רפסה תא גווסל השק 

והימ" הלאשה ביבס 1958 לש יתלשממה רבשמה תובקעב ,לארשי ימכחל ןוירוג־ןב 

.םיבישמה לש יתיבפלא רדסב ארוקה תוחונל תורדוסמה ,ןמצע תובושתלו ,"?ידוהי 

אוצמל ןתינ היה התע דע ןכש ,בושח תוריש רקוחל השוע אוהו ,ץעי־רפס והז ,וז הניחבמ 

אלא .הכרבה לע ךרועה דומעי ךכ לשב קר .תלפכושמ תרבוחב קר תובושתה תא 

חתפנ רפסה :תוירוקמ תופסות שולש ןאכ תופרוצמ לארשי ימכח לש םהיתובושתלש 

,לשמל ,ואר)ומצע תוכזב םוחתב יזכרמ רקוח - ינרוג ףסוי לש הרצק תירוטסיה המדקהב 

,לארשי תרוסמב תורג לע יבצר םולש לש רמאמ שי ינשה רעשה חתפב :(1990 ,ינרוג 

;ידוהיה ביטקלוקל תופרטצהל הריכמ איהש הדיחיה ךרדל סחיב הכלהה תשיג תא ריאמה 

תירוטסיה־תיגולויצוס הריקס ןתונ ,לאפר־ןב רזעילא תאמ ,רפסה לש ןושאר רעשהו 

רבשמ תא םקממו ,השדחה תעב תידוהיה תוהזה תויעב םע תודדומתהה לש תיתטיש 

םע ותליחתש ,רתוי בחר רשקהב םימכחה תובושת תאו ןוירוג־ןב לש בתכמה תא ,1958 

רתוי וידחי תווהמ הלא תופסות שולש .הלאה םימיה םצע דע ךשמנ רשאו ןוליחה תליחת 

.םימכחה תובושת לש דבלב הרהנה ןה ןיא יכ רורבו ,רפסה תיצחממ 

קלח .המצע היגוסה לש בכרומה הנבמה תא ףקשמ רוביחה לש הז הנבמ ,םיוסמ ןבומב 

םושרל דציכ) םהינפל התלעוהש תמיוסמה הלאשה תא תורשוק םימכחה תובושתמ רכינ 

רקיעבו ,הילא תוכייתשה םישחו תידוהיה הליהקב םייחה הכלהה יפל םידוהי־אל לארשיב 

םיצפח םירוהה ינש לבא היידוהי הניא םאה םהבש םיברועמ תוגוז לש םידלי םושרל ךיא 

רתוי תובחר תוסיפתלו לארשיב רתוי תובחר תוישעמ תולאשל (ידוהיכ םדלי תא םושרל 

תוישעמה תולאשל תובושתה ,הלא לש םדידל .תוצופתבו ץראב ידוהיה םויקה רבדב 
וכישמי תובחרה תולאשה יכ ירמגל רורב ,רחא דצמ .הלא רתוי תובחר תוסיפתמ תורזגנ 

בורו .הלעמ ןוירוג־ןבש תוישעמה תולאשל ןתניתש הבושתל רשק ילב ונתוא קיסעהל 

תודהיה ימרז לכ לע ליבק היהיש ןורתפ רחא ןוירוג־ןב לש ושופיח יכ םימיכסמ םיבישמה 

,בייחתמ ףאו יעבט וניה תודמעה יוביר .הזכ ןורתפ ןכתיי אל :אווש־תווקת תניחבב וניה 

.הדיחיו תחא "תידוהי תוהז" אלו ,"תוידוהי תויוהז" :רפסה םש תא קידצמה אוהו 

תובושת לשו 1958 רבשמ לש תידוחייה תובישחל רשקב תורפסב תקולחמ שי ,ןכא 

הז ןוגכ ,ונממ םירומח רבכ ויה זאמו ,םימי־רצק היה ומצע רבשמה .בינהש םימכחה 

שחרתמה הזו 1,טילש ןימינב ןיינעב ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספ ביבס שחרתהש 
תרכומ הניאש הרוצב ורייגתהש ימ לש םדמעמ תלאש ביבס םיעשתה תונש תליחתב לחה 

טילש לש וידלי תא םושרל שי יכ ,העברא דגנ השימח לש בורב ,ןוילעה טפשמה־תיב קספ זא 

ןה ,קוחה הנוש ךכמ האצותכ .םמואל יפל םידוהיכ ,היידוהי־אל תיטסונגא התייה םמאש ,ידוהיה 

,תובש יאכז םניה "ידוהי" לש החפשמ־יבורק םג יכ עבקנ הקיקחב .םושיר ןיינעל ןהו תובש ןיינעל 

רויג גוס הזיאל שריפ אל קוחה .רייגתהש וא היידוהי ומאש ימ קר אוה "ידוהי" יכ םג עבקנ ךא 

.הנווכה 
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ךא ,1958 רבשמל םלש רוביח םנמוא שידקמ (2000) םליע 2.יסקודותרואה םרזה ידי־לע 

תישעמ תובישח התייה אל ןמצע תובושתל יכו ,תירקמ התייה עוריאכ ותוצרפתה יכ רובס 

יסחיב ןוידל סיסב םליעל שמשמ הז םיוסמ רבשמ ,רבד לש ופוסב .(27 'ע ,םש> הבר 

רבשמ לש ונורתפ לע ועיפשה אל תובושתה יכ תקולחמ ןיא .לארשיב םינוליחו םייתד 

ןכש ,התוא הפצו ןוויכ ןוירוגךבש העפשה וז התייה ,העפשה ןהל התייה םאו ,ומצע 1958 

רעשב ינשה קרפה) תויתכלהה תושיגה ןוויכל הקזח הרוצב הטומ היה םילאשנה בכרה 

רושיא לבקל ןוירוג־ןב הוויק םא .(םהיתובושתו םילאשנה לש חותינב קסוע ןושארה 
־יאושינ ירפ תוגוזל םיידוהי־אל םידלי לארשיב תידוהיה הרבחב "עימטהל" יתכלה 

.ודיב וצפח הלע אל - ךכב םיצורה תבורעת 

תלאשב קסועו אוה־ורוביחב העיריה תא ביחרמ אוה רשאכ לאפר־ןב השוע בוט ,ןכל 

ןיינע תא .תוידוהיה תוצופתב םג אלא ,לארשיב קר אל - התוללכב תוידוהיה תויוהזה 

תתל הניא ותרטמ .דיתע םג ול שיו רבע ול שיש ,ךילהתב בלשכ גיצמ אוה "לארשי ימכח" 

םג ונתוא תודרומה ,הלאה תויעבה לע הבישחלו ןוידל תרגסמ ונל קפסל אלא ,תובושת 

.םיאבה תורודב םג ,הארנה לככ ,ונתוא דורטל וכישמי רשאו םויכ 

לע ןהו תויכשמה לש םייזכרמ תודוסי לע ןה העיבצמ וז הבחר הפוקתל ןוידה תבחרה 

תורגתסה ןיב ,םיימואלו םייתד תודוסי ןיב םיימינפה םיחתמה .תובושח רבש תודוקנ 

ןוגכ םיעוריא םלוא .הפוקתה לכ ךרואל םימייק ויה ,תויחרזמל תויברעמ ןיב ,תובלתשהל 

םייונישהו ןוכיתה חרזמב הבצמ תוחתפתה ,לארשי־תנידמ תמקה ,הפוריא תודהי ןברוח 

ידוהיה םלועה תנומת תא רכה אלל וניש םאלסיאה תוצראב תוידוהיה תוליהקב םיבושחה 

םירגתא םע דדומתהל תוכירצ ידוהי םויק לש תונשיה תולאשה .הפוס דעו האמה תישארמ 

תודוקנ לע עיבצמו הלא םירגתא הפממ לאפר* ןב לש החיתפה רמאמ .םיקתרמו םישדח 

השדח תיגולואידיאו תיטרואית תוכרעיה תובייחמ תוינידמהו תויתרבחה תורומתה ןהבש 

תא דימעהל ותרטמב ןכל חילצמ לאפר־ןב .ידוהיה םעב תובושחה תוצובקה לכ דצמ 

אוהה ירוטסיהה עוריאב ןה ןויד תרגסמ ונל קפסלו ,ןרשקהב לארשי ימכח לש םהיתובושת 

.תיללכה הלאשב ןהו 

לע ,תוילארשי־תוידוהי תויוהז ןיב בטיה ןיחבמ לאפר־ןב יכ הדבועה הבושח דחוימב 

תליהק לע םיגדמ אוה ןתואש ,תוצופת לש תוידוהי תויוהז ןיבל ,תודחוימה ןהיתויעב 

ןוימד" םייקתהל ךישממ םייתשה ןיב .תירבה־תוצרא לש וז - םלועב הלודגה תוצופתה 

תויטרקומדב םידוהי .ויתושלוח תא ןהו ותמצוע תא ןה תוארל בושח לבא ,"יתחפשמ 

,תדה שפוח ןיבל הנידמה יקוח ןיב חתמ לש תולאשב טבלתהל םיכירצ םניא תויברעמה 

ןהב שיש תוצראב קר אל .םהיבגל תיתליהק־םינפ הלאש ,דניה "ידוהי והימ" תלאשו 

הנידמל ןיינע וניא ידוהיה ביטקלוקה תולובג - תוצראה לכב אלא ,הנידמו תד תדרפה 

תובורק םיתיעל םיגהונ םיידוהי־מינפ םינוידש המ - םג ריכזמ לאפר־ןב .וב קוסעל 

יחרזאה ןויוושה תשירד ןיבל תידוהי הנידמכ לארשי ןויפא ןיב חתמה תא - חוכשל 

דיימ התשענ (הלעמל 1 הרעה ואר) טילש ןיינע תובקעב קוחה יוניש ירחא החותפ הראשנש הלאשה 

ךרוצל ץראל־ץוחב ושענש םייסקודותרוא־אל םירויגב טפשמה־תיב ריכה הליחת .תקולחמ דקומל 

וניא לארשיב רויג לע יסקודותרואה ןילופונומה יכ עבק ןכמ־רחאלו ;(תובש םג הארנכו) םושיר 

דמועו יולת אשונהו ,המכסה רסוח לשב תבכעתמ וז .הקיקחל אשונה תא ריבעהו ,קוחה ןמ בייחתמ 

.טפשמה־תיב ינפל ןיידע 
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תיברעה הליהקה יבגל - תמשוימ תויהל הלכיו ־ תמשוימ איהש יפכ ,היטרקומדה לש 
,הלודגה 

המכמ םיבושח ,הלאכ םיאשונב םירחאה םייטילופה םירבשמהו ,1958 רבשמ תשרפ 

תתל ךרוצה ררועתמ הב קרש ,לארשי לש דוחייה תא תטלוב הרוצב םימיגדמ םה :תוביס 

,תויגולואית תולאש ןניה תורחא תוידוהי תוליהקבש תולאשל תובייחמ תויטפשמ תובושת 

ישעמ ךרוצ ןהב ררועתמ ןיא ללכ־ךרדב .אדירג תויגולויצוס וא תוירוטסיה ,תויגולואידיא 

םיוסמ הנבומ רשקה ךותמ תושקבתמ הלאכ תובושתש וא ,הלאכ תולאשל תובושת תתל 

הב עירכהל ךרוצ ןיא ,הלאכ תובושת יבגל תקולחמ שי םא ףא .ןהיבגל תקולחמ ןיא ובש 

רשק ילב ,היחרזא לכ לע - וביטמ ־ לחש ,הנידמה טפשמ תועצמאב בייחמו ךמסומ ןפואב 

והימ" הלאשל תונוש תובושת .תידוהיה םתוהז תלאש יבגל םהיתושיגל וא םהיתונומאל 

תא הנוש ןפואב רידגת ןהמ תחא לכש ,תונוש תוידוהי תוליהק רוציל תולולע "ידוהי 

ןיבו ,הלאכ תוידוהי תוליהק ןיב רשקה תלאש .הילא ףרטצהל םיכרדה תאו היתולובג 

.ןהינוגו ןהיתורוצ לכ לע ,תוידוהיה תוהזהו הרבחה ירקוחל תקתרמ הלאש היהת ,ןהירבח 

טלובו ,םימכחה תובושתב תובר םימעפ עיפומ לארשי־תנידמ לש הז דוחייל תושיגר 

תא תמלוהכ הטושפה תיתכלהה הבושתה תא םיאור םניאש הלא לש םהיתובושתב רתוי 

ןיב םיבכרומה םיסחיה תא בטיה םימיגדמ םג הלא םירבשמ .לארשי לש בכרומה םויקה 

םיעבקנ הנידמה יקוח ,היטרקומדב .ןהינוג לכ לע ,תוידוהיה תוצופתה ןיבל לארשי־תנידמ 

תעגונ איהש ףא ,לארשי ידי־לע "?ידוהי והימ" הלאשב הערכהה םלוא .היחרזא ידי־לע 

־אל םימרז לש םתלוכי לע ,לשמל ,תלצוא ,הנידמב םיעגונה םירדסהב קר תורישי 

,הרואכל ,ךכב .לארשי יקוח יפל האלמ הרכה םהירבחל תונקהל תודהיב םייסקודותרוא 

וז הדבוע .תוצופתב םג תודהיב םזילרולפה תלאש לע העיפשמ לארשי יקוחב הערכה 

רשקה תשוחת תא םג תקזחמ ךא ,תוידוהיה תוליהקה ןיב םיסחיב חתמ תדוקנ הווהמ 

.ןהיניב 

לש הניחב בגא תוררועתמה תובושחה תויגוסה תא הצממ הניא "?ידוהי והימ" הלאשה 

לכל בושח תוריש השוע הז ךרכב הל ןתינש לופיטה יכ קפס ןיא .ונימיב תוידוהי תויוהז 

.ותוא תוניינעמ הלא תולאשש ימ 

תורוקמ 

לארשי תנידמ לש המוקמ :תימואלה תוהזה רחא שופיחה .(1990) ףסוי ,ינרוג 
.דבוע םע :םיקפא .1987-1945 םינשב תירוביצה תידוהיה הבשחמב 

יסחי לע הראהכ 1958 ידוהי והימ סומלופ :ווק סוטטסכ תודהי .(2000) לאגי ,םליע 
.דבוע םע .לארשי תנידמב םיינוליח םייתד 

ןוזיבג תור 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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םישנ - תושדחה תוירבעה (תוכרוע)םקור־ןזח תילגו קרק תור ,הליש תילגרמ 
רדגמה יארב תונויצבו בושייב 

םידומע 457.2001 .יבצ־ןב די :םילשורי 

סמה בצינ קרפה לע .תרעוס התייה 1929 תנשב ללהנ בשומ לש תיתנשה הפיסאה 

הפוקל עובק םוכס םלשי קשמ לעב לכש העצה התלעוה .בשומה דעוול םלשל שיש דיחאה 

קשמ תלעבו בשומה ימיקממ ,ןוסרביל היחת רשאכ הררועתה תקולחמה .תפתושמה 

תא םג לולכיש גשומב ופילחהל השרדו "קשמ לעב" גשומה םצע לע הבכעתה ,המצעב 

תוכז ול קר אליממ ,החפשמה שארו קשמה לעב לע קר ףקזנ סמהשכ" :בשומה תושנ 

רחביהל אל םגו רוחבל תוכז הל היהת אל ,וז תוכז ללשית השיאה ןיממו העבצהה 

הדיחיה השיאה התייה ןוסרביל היחת .הרזומ העמשנ וז התדמע 1 .הנעט ",בשומה תודסומל 

תויוכז הל תוחטבומ ויה אליממ ,ךכש ןוויכמו ,קשמ תלעב המצעב התייהש ללהנב 

ףוע התייה ,היינשה היילעה תונושארמ ,ןוסרביל היחת ,השעמל .העבצההו תופתתשהה 

ייחו המדא־תדובעבו ,אסיג דחמ ,תוקוור ייחב התוקבד .ללהנ לש יתרבחה ףונב רזומ 

תולבוקמה תויתרבחה תוירוגטקה תא רגתאש בוליש ורצי ,אסיג ךדיאמ ,תויצולח 
הבבותסה ,היינשה היילעה ישנאמ םיברל המודב ."תישיא המשגה"ו "תויצולח" ,"תוישנ" 

המדאה־תדובע תרות רחא תוקחתהב בושייב םינושארה םיצוביקהו תובשומה ןיב איה םג 

.רתויב הל המיאתמה תרגסמה תא בשומב התאר איהו הל ומסק תורכיאה ייח .ןודרוג לש 

התוכז םצע לע קבאיהל הצלאנ איה ,תישאר .םימוצע םיישק הינפב ודמע הקוור השיאכ ךא 

לע ולוכ הקזחאה לוע לפנ ,קשמב הדיחי השיאכ .בשומה לש תועקרקה תלרגהב ףתתשהל 

הדוזיפא התייה 1929 תנשב הפיסאה .םילודג תובוחל העלקנ איה הרהמ־דעו ,היפתכ 

ןכמ־רחאל םינש שולש .בושייב השיאה לש תובוחבו תויוכזב ןויוושל הקבאמב תפסונ 

הנש םירשע הדבעו םילשוריל הרבע איה .בשומל התקלח תא רוכמל ןוסרביל היחת הצלאנ 

.הנתחתה אל םלועמ איה .היסנפל התשירפ דע "הבונת"ב 

םיעודיה םיגשומה םיספתנ דציכ ?בושייה לש הירוטסיהב הז םייח־רופיס לש ומוקמ המ 

.ןוסרביל היחת לש הטבמ־תדוקנמ ךויווש"ו "תויצולח" ,"היילע" ןוגכ םירוגשהו 

בושייה תפוקת לש תיאוריהה הירוטסיהה ,רדגמה יסחי לש תיתרוקיבה הביטקפסרפהמ 

לש טקיורפה בל הניה וז שדחמ־הניחב .שדחמ תנחבנ ,טרפב היינשה היילעה לשו ,ללכב 

רפסה .םקור־ןזח תילגו קרק תור ,הליש תילגרמ לש ןתכירעב תושדחה תוירבעה רפסה 

הירוטסיה לש הריצי ללכל םלוכ םיגזמתמה םיגוש םימוחתמ םירקחמ לש הרוש איבמ 

־ירופיסל בלה־תמושת תיינפהב דקוממ לעפמה רקיע .בושייה תפוקתל תיפולח תיתרבח 

,החבשוה ןתמורתש תוילנויספורפ תוצובקל ,תידסממה הירוטסיהה ילושל וקחדנש םייח 

.דועו דועו תויתורפס תורוביגל ,תיבושייה הקיטילופב םישנ לש ןמוקמב קימעמ ןוידל 

הירוטסיהה לש הירגתאבו המוקמב ןד ןושארה רעשה .םירעש השישל קלוחמ רפסה 

ןייטשנרב הרובד .תידסממה הירוטסיהה לש ללוכה גראמב רדגמ יסחי לש תיתרבחה 

לע תובכעתה ידכ ךות היפרגוירוטסיהב םישנה רקח לש תיוושכע בצמ־תנומת הגיצמ 

הביטקפסרפה ןיב רשקה תא ןחוב יצרא־ןב יסוי .הלא םירקחמ תוולמה תויטרואית תומליד 

.תוברתו ךוניח ילעפמ :ביבא־לת .(131 'ע> םייח יקרפ .<1970> היחת ,ןוסרביל 1 
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רקח הניש םאה" :הלאשכ ולצא תחסונמ וז הניחב .תלבוקמה הירוטסיהה ןיבל תירדגמה 

לש הריקס רחאל "?תובשייתההו היילעה לש הירוטסיהה תנבהל ונסחי תא רדגמו םישנ 

םיירוטסיה תודש לע העבצהו בושייה תפוקתב םישנה רקח םוחתב תוטלובה תודובעה 

היפרגוירוטסיה יכ הנקסמל עיגמ יצרא־ןב ,רקחמה תניחבמ םימולע ןיידע ורתונש םימלש 

ללוחל החוכב :ךכמ רתוי הברה השוע אלא ,םיחכשנ תולוק הלעמ קר אל תיטסינימפ 

ןורחאה רמאמה .(44 'ע> "תובשייתהה תודלותב תומיוסמ תועפות תנבהב שממ לש יוניש" 

םישנ לש תיתרבחה הירוטסיהב הכ דע תירקחמה תולדה תא תופירחב רקבמ הז רעשב 

תוהז .תויחרזמ םישנ לש ןרופיס תא בותכלו רוקחל תארוק בלכ־ןאהד טיירנה .תויחרזמ 

לש תומת ביבס תבבוס תויחרזמ םישנ לש הירוטסיההו ,הירוטסיהל קודה רשק הרושק 

,יאמצע רקחמ תויחרזמ םישנל דחייל שי יכ תנעוט בלכ־ןאהד .הילפאו ןויווש־יא ,יוכיד 

תניחבש ןאכמ .תויחרזמ־אל םישנ יפלכ םגו םייחרזמ םירבג יפלכ םג :לופכ ןיוכיד ןכש 

הצובקב הרכהל םורתל היושע תיחרזמ תישנ תוהז לש םיירוטסיהה הנוניכ יכילהת 

םיחרזמ תובלתשה לש תויחטשה וא קמועה ידממ לע ריהב רוא ליטהל" םג ומכ וז תיתרבח 

רוא ליטהל ףאו ,תוירבצהו תוילארשיה יסופד לש ץומיאה יכרד לעו ,תילארשיה הרבחב 

"הקירמאו הפוריאמ ואבש םידוהיה ינב לש םיסופדה ןיבל הלא םיסופד ןיב םילדבהה לע 

.(60-59 'ע> 

ינפב יריפמאו יטרואית רגתא םיביצמ רפסה לש ןושארה רעשב םילולכה םירמאמה 

.רפסה יקלח ראשב םלוה הנעמב הכוז הז רגתא .בושייה תפוקת לש היפרגוירוטסיהה 

ןקוידה יווק רחא הקחתמ בד־ןב לכימ - תוניגמו תוצולח ־ ינשה רעשב ,לשמל 

רופיס תא ראתמ סלג ףסוי ;הרשע־עשתה האמב הקירפא ןופצמ תורגהמ לש םייתרבחה 

לע הרקחמ תא הגיצמ ריאמ רתסאו ,טדנמה תפוקתב תויאקירמא םישנ לש ןתטילק 

רעשב םילולכ הלא םירמאמ .דחואמה ץוביקה יבושייב קריעמ תולוע לש ןתובלתשה 

רשוקה ,ןומלט־גרומ הנינפ לש הרמאמ םתוח רעשה תא .לארשיל םישנ תריגהב זכרתמה 

.תויתרבח תותשר רוציל תורגהמה לש ןתלוכי ןיבל תולוע םישנ לש ןתטילק ןפוא ןיב 

.בושייה תפוקתב ובצעתהש יפכ השיאה תומד לש םינוש םינפ ןחוב ישילשה רעשה 

םוקמ שי םישנל .םישנל סחיב ןודרוג לש ותנשמ תא ןיוצמ רמאמב תשרופ ןומיר תניע 

לש םיביכרמ גזממה בגשנ לאידיא ותניחבמ תונמסמ ןה :ולש תיתרבחה היפוטואב יזכרמ 

םיאורה שי :תוקולח םישנל סחיב ויתוסיפת יבגל תויונשרפה .הרבחו םזינגרוא ,תויעבט 

.תוילכראירטפ ףאו תוינרמש תועד לעב וב םיאורה שיו ,ילקידר םזינימפ לש רשבמ וב 

ןודרוג ד"אל םינקמ השיאה דמעמ אשונב ויבתכו תולעופה תעונת לש תוגיהנמל ותברק 

.ילארשיה םזינימפה תודוסי לש תינויערה תוחתפתהה תנבהב עירכמ םוקמ 

תפוקת לש תיצולחה הרבחב םישנ ינפב ודמעש םיישקה תא ורמאמב הנומ רינ ירנה 

םילאידיאה ןיב הריתסה היה םישנה לע קיעהש יזכרמה ישוקה יכ איה ותנקסמ .בושייה 

תוימוימויה תוקיטקרפה ןיבל םזילסרווינואו ןויווש רבדב תיצולחה הרבחה לש םירהצומה 

לוכסתו חתמ הרצי וז הריתס .םינימה ןיב תילכאירטפה הדובעה תקולח תא וכישמהש 

תמחול איה תוטלובה םישגה תחא .בושייה תיינבב קלח ולטנש םישנה ןמ תובר ברקב 

תמכסמ איה הרישיהו תספסוחמה הנושלב ."הבוהצה הדשה" - הדוהי־ןב הביתנ ח"מלפה 
:תואבה םילימב הזה חתמה תא 

דיגא ינאו םימעפ ףלא הז תא יתרמא רבכ .תויטסי'זרפוס ונייה אל ונחנא 

היה ח"מלפה .ח"מלפה היה הז - היה ןכש ימ .םימעפ ףלא דוע הז תא 
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,"םינימה ןויווש" םג רתיה ןיב לגדה לע טרח ח"מלפה .רהצומ .טסי'זרפוס 

תא ונלביק זא .הזה ןורקיעה תא שממל ונילע לטוהש תונבה ונייה ונחנאו 

(181 'ע> .ארח ונלכאו ,ונמצע לע הזה דיקפתה 

הדוהי־ק הביתנ לש היבתכ תא האורה ,ןמדלפ לעי לש הרמאמב םיאבומ הלא םירבד 

,המוד ןפואב .המחלמה תפוקת לש לבוקמה יאוריהה ביטרנהמ הריבשה תא םירשבמכ 

תורפסב תרייטצמ איהש יפכ ,השיאה תומד לש םינושה הינפ תא הגיצמ ןמפיש רדמס 

רהוז לש התומדב ידוחיי ישנ לוק םתוח רעשה תא .בושייה תפוקת תודוא־לע תינונקה 

־תישנה תוהזל תויפולח תוהז תויורשפא םיגדמ הייח־רופיסש םילשורימ תמקור ,שובליו 

בולישב חתונמו ,ןומולס רגה ידי־לע אבומ הרופיס .תלבוקמה תילארשיה־תידוהיה 

.היגולופורתנאו םזינימפ לש קתרמ יטרואית 

ךוניחה תודסומב םישנ לש ןדמעמ תא םינחובה םירמאמ גיצמ רפסב יעיברה רעשה 

תמקהב םישנ לש ןתוברועמ תא ,(הליש תילגרמ) הרשע־עשתה האמב םיימלשוריה 

לש הרמאמ ןכו ןיבור־ירוחש הרופצו ץרוש הרפש) ץראב תואירבה תכרעמ לש תודוסיה 

לש ןדוגיא .(ןרטש־תילגרמ עבש־תבו ןרפס הנח)יטילופה םוחתב ןקבאמ תאו (לטרב הרינ 

.הרימא ומצעלשכ וניה דחא רעשב ־ "הקיטילופ"ו "ךוניח" ,"תואירב" - תומתה שולש 

רבעמ לא "הקיטילופ" גשומה תא ביחרהל אוה םזינימפה לש םילודגה םיטקיורפה דחא 

תודגאתהב ליחתמ וניא םישנ לש היצזיטילופה ךילהתש ןאכמ .ולש תוימשרה תוריזל 

,הרשע־עשתה האמב םילשורי תונבל ךוניח תיינקהב ,לשמל ,אלא ,תרחא וא וז תימשר 

תוארמש יפכ ,ו"ציו וא "הסדה" תרגסמב תירוביצ תוליעפב וא ,הליש תילגרמ הארמש יפכ 

הריזב דקמתמ ןרטש־תילגרמ עבש־תב לש הרמאמ .ןיבור־ירוחש הרופצו ץרוש הרפש 

תעונת לש ןהילותפנו ןתוחתפתה תא ןחובו - םילעופה תעונת - תימשר תיטילופ 
תא גיצמ רמאמה .הגלפמה לש םיישארה םינונגנמה לומ לא תולעופה תצעומו תולעופה 

דע ,ןומימ הדע תגהנהב ,םיילקידרה היבלשמ תולעופה תעונת לש התורסמתה יכילהת 

ןקבאמ רופיס תא תללוגמ ןרפס הנח .םישולשה תונשב יקיני"אפמה ןונגנמב התועמטיה 

תויוכז יווישל םישנה תעונת לש םירשקה תא ןחוב הז רמאמ .הריחבה תוכז לע םישנה לש 

.םלועב תורחא םישנ תועונת םע 

המחנכ תוררושמו תורפוס לש ,תונמאה ןנקויד תא הלעמ רפסב ישימחה רעשה 

ילט ,ןיבול ילרוא) םירמאמה תעברא .םירמ־תב דבכויו רימע הדנא ,לחר ,יקסב'צחופ 

לש בחרה רשקהב ןהיתוריצי תאו תורצויה תא םימקממ (רבח ןנחו ץיבולרב הפי ,רשא 

תויתורפס תויומד לש הרדס םיארוקה ינפל םיגיצמ םלוכ םירמאמה .תילארשיה תורפסה 

םישנ תוצובק חתנמ אוה :קתרמ הז רעש םתוחה רמאמה .ימיטניאו ידוחיי לוק תולעב 

לש תומגמ גיצמ ,ויפואב יגולופורתנא וניהש ,רמאמה .תוליהק יתשב רוביצב תורשש 

.תורקחנה תוליהקה ברקב רוביצב הרישה תרוסמב רומישו יוניש 

ןמלמ יליב .יביטקלוקה ןורכיזה לש הינבהה ינפואב קסוע רפסב ןורחאה רעשה 

הרש לש החצנההו ןורכיזה ינפוא תא תנחוב איה .ןורכיזה לש הקיטילופה לא תסחייתמ 

רצונ ןוסנורהא הרש לש הגורכז .1917 תנשב הדבאתה זאמ םינשה ךרואל ןוסנורהא 

םינוש ןורכיז ינפוא ובצעתה הז חתמ ךותמ .(422 'ע) ןמלמ ירבדכ ,"רותפ אל חתמב" 

ןורכיז" .תוימואלו ןורכיז ,תוישנ ןיב שלושמה רשקה לש תונוש תויוחסנתה ובציעש 

'ע) ןמלמ תמכסמ ",הינומגהה ךותב הווהתנ אלו ינגומוה היה אל םואלה ןעמל תוומה 
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תרוסמל םייפולח ןורכיז ינפוא םיגדמ ןוסנורהא הרש לש החצנהה ינפוא חותינ .(432 

,למואב־רודית תידוהי לש רקחמה ידקומ םג םה ןורכיזו החצנה .תידסממה החצנהה 

למואב .המחלמב םילפונה ןעמל ןורכיזה־תוטרדנאב םישנה תומד תא הרמאמב תנחובה 

.הריעצה םאהו תעייסמה םאה תומדל תמחולה תומדמ תוטרדנאב רבעמה תא תראתמ 

ןבורו ,םירבג רשאמ טלוב ןפואב ןטק רועישב תוטרדנאב תועיפומ םישנ תויומד ,ללככ 

ןפואב תדקמתמ היפרגונוקיאה" :היערו םא לש יתרוסמה דיקפתה תא תואלממכ תועיפומ 

.(456 'ע> למואב תנעוט ",המיחלה לגעמל ץוחמ תדמועכ םאה תומדב יעמשמ דח 

,טרפב תילארשיה הירוטסיהבו ,ללכב הרבחה יעדמב תישנה תוהזה רחא שופיחה עסמ 

הז רפס לש ותמורת רקיע .הז םירמאמ ץבוק תעפוה םע תיתועמשמ ךרד־תרבכ דעוצ 

הירוטסיהב ףסונ ןפ בלושמ ןפואב גיצמה ןווגמ יריפמאו יטרואית ךרעמ תשירפב אוה 

ונינפלש ץבוקב םילולכה םירמאמה העבראו םירשע .בושייה תפוקת לש תיתרבחה 

ךא .בושייה תפוקת לש התאירקלו התנבהל תופסונ תויורשפא ארוקה ינפל םיטטרשמ 

סחיב םישדח םיירקחמ םיקפוא לע םיעיבצמ רקיעב אלא ,קוספ־ףוס תניחבב םה ןיא 
.תילארשיה הרבחה לש הירוטסיהל 

זעוב יגח 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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ןילרב ,םילארשי רגרבצלז־זוע הינפ 
םידומע 218 .2001 .רתכ :םילשורי 

תדגא ,הינמרג :תולודג םיילענל סנכנ אוה ,תרבחמה תרדגהכ ,עסמ רפס והז ןכא םא 

הכותב קיספו תרתוכ .ןילרב ,םילארשי :התעו ,רבע תפודר ץרא ,למובב השולש ,ףרוח 

ןוצרה ,דחא דצמ :םיאשונ ינש ,רומאל - (ינשה קרפה תליחתבכ ,"ןילרבב םילארשי" אל) 

לע והשמ ןיבהל" ,רחא דצמו ,הינמרגל םסחי לעו "לארשיב םילארשי לע והשמ ןיבהל" 

וא עסמ רפסכ רפסה תרדגה ןכלו ,יאדווב ןאכ ןיא יעדמ רקחמל יאוות .<25 'ע> "ןילרב 

.יוארה ומוקמב תויפיצה ףר תא תודימעמ ,רתוי אלו "והשמ"ל קר החטבההו ,תומשרתהב 

שי ךכל םגו ,(49 'ע> םיימשרה םיסחיב רשאמ רתוי םייטרפה םירופיסב תניינעתמ תרפוסה 

תיארקאה תיפרגוילביבה המישרל תוסחייתהה םג תרזגנ ךכמ .ארוקה תויפיצ לע העפשה 

לש םאוב תדיח ןורתפ - הדובעה לש תרהצומה התרטמ הגשוה ןכא םאה .אפיסבש 

ןיא רופיסה יכ הרימאה ?<12 'ע) האושה רכז לצב הב םתייהש תדיח וא ןילרבל םילארשי 

.הדיחה ןורתפב תעייסמ הניא (95 'ע> טשפ וב 

םילארשיה םה תונבהה יתשל תרתוח תרבחמה םתועצמאבש הקידבה יאשומ ינש 

,תאז :הברהב טלוב רפסב םינושארה לש םמוקמ .םילארשיל וכפהנש םינילרבהו ןילרבבש 

םיינילרב םידוהי הנש ידמ איבהל האמ עברמ רתוי הז תחרוט ןילרב תייריעש העש 

םנמוא ןיא אדירג תומשרתה ךרוצל .תדלומ רוקיבל ,לארשימ םיטעמ אל םהיניב ,רבעשל 

ינפל .ץימחמ רפסה הלודגה הצובקה תא ךא ,וז הייליהקמ םיברוקמו םיבורק המכב לוספ 

םיפתוש םיחרזא" םתגעב םיארקנש הלא ברקמ תואמ המכ תרבחב ,ןילרבב הנש םירשעכ 

םירקבמה דחאמ ינילרב וידר בתכ טחסש םייניע־תריאמ הרימא יתעמש ,"רבעשל םיידוהי 

רוזיא לע ותעדל לאשנ ,גרבציורק עבורב רג ותעשב יכ ריבסהש ,רקבמ ותוא .םיילארשיה 

היה המ הלאשבש רשפא לבא ".םיקרוט אלמ ,ארונ" :הרישי התייה ותבושתו ,ותדלומ 

ךפהילו ןילרבמ תולגל וצלוא אלוליא םיינילרב םעפ ויהש םילארשיה לש םלרוגב הלוע 

לש העפשהב םא ,תאז־לכב הבושח יל תיארנ איה .קוסעל תרבחמה התצר אל ,םילארשיל 

.ןניקסע תילארשיה העדותה לע ישילשה ךיירה 

יתייה ,רבחמה ינא ול .תונוש תויווזב ונווגל רשפא היהו ,ישיאו יטרפ ולוכ רואיתה 

וכפהנש ינפל ,םינילרבה וסינ םהבש םישרגמה ,דחא דצמ :טרופסה ישרגמל בל־םש 

־אלה םהיתימע םע טרופסה הדשב דדומתהל םרשוכ תא ותעשב חיכוהל ,םילארשיל 

ביבא־לת יבכמ ידהוא יפלא םינש המכ ינפל ופפוטצה הבש הריזה ,רחא דצמ :םיידוהי 

ךיירה הנבש יפמילואה זכרמבש שרגמה וא ,לסרודכב הפוריא תופילא לע קחשמב 

להנל ילבמ לגרודכב תימוקמה הגילב היקחשמ תא הנשה החתפ ןילרב יבכמ ובש ,ישילשה 

.רבעה םע ןובשח 

ידומיל תנפואל המיאתמ ןילרב ריעה לש תילארשיה הניחבל תיטרפה אצומה תדוקנ 

םלוע ,םירחא םילארשיל ומכ ,תרפוסל ,ןכא .הרואל םידעוצ םינוירוטסיהש תוברתה 

ןאכ רומש רנטסק ךיראלו ,םידליה ירפס תאירקב רבכ הנבנ ןילרבל רושקה תויצאיצוסאה 

.יזכרמ דיקפת 

הלופכה הרוא :ונימ וניאשב ןימ ברעל םג לק ,ןניקסע תודלי תונורכזבש םושמ אקווד 

אורקל בריס ןשיה ירבעה םוגרתהש םושמ רופיסל הבברתשה ךיריצ ?ךיריצו טרופקנרפו 
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םישלבהו לימא לבא .רחא רופיס .ידייהל ךייש ירה הז ?טרופקנרפו .ןכנימ לש המשב 

איה המוחהש תרשאמ תרבחמהש ףא .המוחה רפסב תרדענ ןאכ ךא .יאדווב ־ ןילרבו 

,הארנ ךכ ,המצע איה ,(26 'ע> ןילרבל םיאבה םילארשיה תא רתויב ןיינעמה רופיסה 

ןילרבל עיגהש ימ .תיסחי תקמוצמ היווח וז ןכילעו ,המוחה רחאל קר ןילרב תא התווח 

הרישיה ךרדב הליג ,םישלבה רופיסב לימא תובקעב תכלל שקיבו ,המוחה הדמעש ןמזב 

,הסרטשסכירדירפ תנחתב תבכרהמ תדרל רומא היהש ,לימא .ןילרב לש השנוע תא רתויב 

םינשה ןיב הבצינ הלא תונחת יתש ןיב .יגולואוזה ןגה תנחתב ופסכ תבינג בקע דרי 

ןילרב חרזמל קניזש ימ לכל םג תרכומ הסרטשסכירדירפ תנחת .המוחה 1989־ ו 1961 

- (112 'ע> םילשוריו ןילרב - תומוחה ןיבש האוושהב :דועו .יטרפ בכר ילב הברעממ 

תמוחב אל םילשוריב ונלקתנ 1967 דע :תרבחמל הרז 1967 דע םילשורי תמוח םגש רכינ 

אילפהל תומוד ןהו ,הררסומב ,אליממב ,םישיבכ וצחש תומוחב אלא ,הקיתעה ריעה 

תמוח וליאו תומוא יתש ןיב הצצח םילשורי תמוח יכ (115 'ע) הרימאה םג .ןילרב תמוחל 

הלדבה הקידצמ תיטנמור תימואל הסיפת קר .תקפקופמ ,דניה םייתשל המוא התצח ןילרב 

.הז גוסמ 

ךלוהה .רפסה תביתכל ,עיתפמ־אלה ףחדה ,טלובה עינמה אוה ןילרב לש יצאנה רבעה 

ודרשמ ןכש ובש ןיינבה דיל הסרטשנטסריפרוקב רבוע ,בנגה רחא ובקועב ,לימא תובקעב 

קיחרהל ךירצ אל .הבוטל רפסב רכזנה ןייטשנייא הפק יוצמ ובש בוחרב ,ןמכייא לש 

.יאנגל תמסרופמה הדיעווה (52 'ע) (ץיקב אל) 1942 ראוניב הכרענ הבש ,הזנאוול 

הסנמ איהש המכ לכ ךא .<66 'ע) הינמרג לש המזירפב ןילרב תא הרידגמ תרבחמה 

ילארשיה עסמה .הינמרג לע רופיס אוה הרופיס ,הינמרגב אלו ,ןילרבב רבודמ יכ שיגדהל 

אל רבכ" םה - ךרוצה יד םיריעצ םינקזה יכ ,תרבחמה ירבדל ,ליחתהל לוכי ןילרבל 

הז .אקווד ןילרבב אל ,הלוכ הינמרגב רוקיב לש רופיסה הז ךא .רבעשל "טכאמרווה ילייח 

המו תייה ןכיה - רתא לכב ינמרג םע ילארשיה שגפמה לע ללכ־ךרדב קיעהש רבדה היה 

?זא תישע 

תא ביחרמ ,ןכנימ םאו <164 'ע> דלאוונכוב םא ,הינמרגב םירחא םירתא לש םרוכזא 

םירע יתש ןילרב לומ דימעהל ןויסינה םג .יתבר הינמרג-לארשי תכסמל העיריה 

.לארשיו הינמרג ןיב ללוכה שגפמל ץמאמה תא זקנמ ,ביבאילתו םילשורי ,תוילארשי 

התוושהלו הריכזהל רשפא היה אלוליא ךא ,ישילשה ךיירה תריב התייה ןילרב ,תמא 

םילארשי רתוי שיש םושמ קר אל ;םלש רופיסה היה אל ,תיצאנה העונתה "תריב" ,ןכנימל 

בצינ ובש םוקמבש ןיב ,ןכנימב ץוענ קיעמה רופיסהש םושמ אלא ,ןילרבב רשאמ ןכנימב 

הכרדמב העובטה תיללצבש ןיבו ,1923 תנשב רלטיה לש שטופה לחה ובש הריבה ףתרמ 

תא .רנזייא טרוק ,היראווב תלשממ שאר ,ידוהיה ןכפהמה 1919 תנשב חצרנ ובש םוקמב 

קר ןכנימ :ךכ תקמנמ תרבחמה ,הינמרג לע רופיסה דקומכ ןכנימ לע ןילרב תפדעה 

רעשה הניה ןילרב :יוושכעה קומינה ףסונ ךכ לע .(99 'ע) התשע ןילרבש המ תא הליחתה 

.ריעל רבעמ ,לארשיו הינמרגב רבודמש תאז־לכב רורב ,הז לכ םעו .(197 'ע) הפוריאל 

וניה ישילשה ךיירה לש רשקהל רבעמ האטחה ריעה לצ תא ןילרב לע ליטהל ןויסינה 

רואיתמ ןנסנ םא .רפסה לש תורהצומה תורטמה תגשהל םרות וא ינויח אל ךא יטנקיפ 

ףתושמה יכ הארנ ,ןכנימלו ןילרבל וא קרוייוינלו ןילרבל ףתושמה לכ תא האטחה ריעה 

־ הירוטסיהל טנדוטס לש וניינעל תבכרב ילארוא סקס ךופהל ןויסינה .דחוימה לע בר 

ןמ תונומת םע תומיעב) וב תזכרתמ תרפוסהש םוריעה ףוגה טביה .(129 'ע) קפקופמ 
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ףוס לש תינגרוב־יטנאה האחמב םישרוש שי םוריעה ינמרגה ףוגל :ץלואמ (92 'ע)(האושה 

םימובלא םילגמש יפכ ,הל םיפתוש ויה םיינמרגו םיינילרב םידוהיש ,הרשע־עשתה האמה 

(ןויסינ לעבכ םכח ימ) יל הארנ ,ללכב .םישולשה תונשב ץראל םכרד תא ושעש 

הבושת ,(33 'ע) אקווד ןילרבל ןייטשנקנופ סומע ןוירוטסיהה אב עודמ הלאשל הבושתהש 

תובושת רשאמ ןילרב-לארשי רופיס תא רתוי תגציימ ,תירוטסיה הסמעמ תלוטנ 
.האושו הירוטסיה םג תופרצמה 

,סמרבאה) הווהה ןמ םאו (םלוש ,ןונגע> רבעה ןמ םא ,םילודג תומש םירטעמ רפסה תא 

רפסה .לארשיו ןילרב ןיבש רשגה תיינבב םיפתושה םיפיקע וא םירישי חיש־ינבכ ,<סינפל 

הביתכב הליגר תרבחמהש םושמ ילוא ,ירבע בותיכב םיעיפומה םיינמרג םיחנומ ףוצר 

חנומה תא ןיבהל שקבמש ימ לע לקמ רבדה דימת אל .הרשע־הנומשה האמה ןמ תיזנכשאה 

העודיה תרפרפה :לשמל ,בותיכב הצוענ היעבה דימת אל ,וזמ הרתי .ירוקמה ינמרגה 

רוזיאלו גרובמהל אלא ,תינילרבה תרוסמל תכייש הניא (23 'ע) Rote Gruetze יוניכב 

.הינמרג תגציימ לש דיקפת ןילרב לע תופכל ךרד וז םג .ןייטשלוה גיווזלש 

- ןאכ שי ןיינעמ עסמ רפס ,ואל םא ןיבו תרהצומה הרטמה הגשוה םא ןיב 

 Momentaufnahme ינמרג־ילארשי פוקסודיילק ךותל תנווגמ הצצה :םנושלב.

ןמרמיצ השמ 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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תירבה־תוצרא ידוהי - תוהדזה הליהק הריגה ןוהבר יזוע 
םירשעה האמה יהלשב 

םידומע 220 .2001 .סנגאמ :םילשורי 

םירגהמה יאצאצ לש םתובלתשה יכילהת רחא בקוע הז יפרגומד־יגולויצוס רקחמ 

תירבה־תוצרא ךותב תיפרגואיגה םתודיינ תניחב תועצמאב תיאקירמאה הרבחב םיידוהיה 

הייסולכוא לש תימינפה הריגהה יכילהת ןיב ןילמוגה־ירשק חותינו םירשעה האמה יהלשב 

הלא תויגוס .יתליהקה ןוגראה יסופדבו תיתדה־תינתאה תוהדזהה יסופדב םייונישל וז 

.הנבלה הייסולכואה ללכל סחיב הוושמ הביטקפסרפב תונודינ 

ודמעש רקחמה תולאש תניחבל רקוחה שמתשה םהבש תידוהיה הייסולכואה ינותנ 

־לע ימגדמ סיסב לע וכרענש תירבה־תוצראב תידוהיה הייסולכואה ירקסמ םיחוקל וינפל 

1970 םינשב (National Jewish Population Survey) תוידוהיה תויצרדפה תצעומ ידי 

הלאב ,רמולכ ,("Core Jews")"תיניערגה תידוהיה הייסולכוא"ב דקמתמ רקחמה .1990־ו 

יתד רשקכ תודהיל רשקה תא םיאור םהש ןיב ,םידוהיכ רקסה תעב םמצע תא ורידגהש 

םיהדזמ ךא םידוהיכ ודלונ אלש םישנא ללוכ ,םידוהיל םמצע תא םיבשוח קר םהש ןיבו 

.הלעמו הרשע־הנומש ינב תירבה־תוצרא ידיליב הניה תודקמתהה .םידוהיכ רקסה דעומב 

.תירבה־תוצראל ץוחמ ודלונש םידוהי םג וקדבנ םירופס םירשקהב 

־תוצרא תודהיב יונישה תומגמב ןוידהו הייסולכואה ירקסב ףסאנש רמוחה חותינ 

יונישה תומגמב ססובמו בחר יתרבח־ירוטסיה ןוידב םינגועמ הפלחש האמה יהלשב תירבה 

ןוידה רשאכ ,םירשעה האמה ךלהמב תירבה־תוצרא תודהיב ושחרתהש יתרבחה־יפרגומדה 

לש ללוכה רשקהב חתונמ תירבה־תוצרא ידוהי לש תיתדה־תינתאה תוהדזהה תייגוסב 

תיתאוושהה תרגסמהו יטרואיתה ןוידה יכ ןייצל שי הז םע .תיאקירמאה הרבחב העפותה 

יכילהת ןיב רשקב תורפסב םייקתמה ןוידהש דועב ,תיאקירמאה הרבחה ימוחתל םילבגומ 

דחוימבו ,תירבה־תוצראל ץוחמ םיידוהי םירוביצ ברקב תוהדזה יסופדב יוניש ןיבל הריגה 

ושענש וז היגוסב םירקחמ יבגל ןידה אוהו ,הז רקחמב תוסחייתהב הכוז וניא ,לארשיב 

.הילרטסואבו הדנקב ,תיברעמה הפוריאב תוידוהי־אל םירגהמ תויסולכוא ברקב 

םייתועמשמכ םילגתמ םהב דקמתמ רקחמהש םירשעה האמה יהלשב םירושעה ינש 

תיתד־ונתאה םתוהדזה ,תירבה־תוצרא ידוהי לש תיפרגואיגה תשורפתה תניחבמ רתויב 

־תוצרא ידוהי תא ונייפא שדוחמ יבחרמ רוזיפו תיפרגואיג תודיינ .הליהקל םהירשקו 

לש םייתרוסמה םירוזאל ץוחמ בשייתהל םירחוב םישדחה םירגהמה .וז הפוקתב תירבה 

הריגהה םרזמ קלח הגיה וז תודיינ .תירבה־תוצרא חרזמ־ןופצב תידוהיה תובשייתהה 

הענה ,תיללכה הייסולכואה ברקב תונורחאה םינשה תורשעב תירבה־תוצראב חתפתהש 

םיהובג תידוהיה הייסולכואה לש הריגהה ירועיש ,הז םע .ברעמלו םורדל חרזמךופצמ 

תועינב הוולמ וז תיפרגואיג תודיינ רשאכ ,םינבלה ללכ לש הלאמ יתועמשמ ןפואב 
םיעגמה לע תוכלשה שי הז ילכלכ־יתרבחו יפרגואיג רוזיפל .תילכלכו תיתלכשה 

םיעגמהו תרבוגה תיתרבחה תוינגורטהה :תיתצובק־ץוחהו תיתצובק־מינפה תוהדזההו 

הפישחה תא םיריבגמ םידוהי־אלל םידוהי ןיב םירבוגה םיילמרופ־אלהו םיילמרופה 

לש תיתצובקה הקיזה תא תונשל םייושעו םייללכ םייתוברת תוגהנתה יסופדל 
.תידוהיה הייסולכואה 
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235 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

ץוחמ ררוגתהל םירחוב םישדחה םירגהמה תובר תוליהקב יכ רבתסמ םיאצממה יפ־לע 

תוליהק לש יתועמשמ קוזיח רכינ ,הז םע ;תידוהי תובשייתה לש םייתרוסמ םירוזאל 

םירוזאבו תירבה־תוצראב תומיוסמ תונידמב רשאכ ,הריגהה ידעיב תוקיתו תוידוהי 

ידוהי בור ,לשמל) םיילנויצרופורפ־אל םירועישב םידוהי םיררוגתמ ןכותב םימיוסמ 

,<הל תינופצו ימאימב ןכו ,יחרזמ־מורדה הקלחב רקיעבו הדירולפב םיררוגתמ םורדה 

.ןכותבו תונידמה ןיב רתוי ןזואמ ןפואב תרזופמ הנבלה הייסולכואהש דועב 

ךרעמב דבלב ילוש ביכרכ 1990 תנשב ולגתה תיתד־ונתא תוביוחמו תיתצובק הקיז 

םיידוהי עקר ינתשמ .תידיתע הריגה ילוקישו תונידמ ןיב תודיינ םיריבסמה םינתשמה 

ךכ לע עיבצמ רקוחה .הריגה לש תוגהנתהב םילדבה דבלב הטעומ הדימב םיריבסמ 

תיאקירמאה הרבחב ןמז ךרואל וללוחתהש תויתוברתהו תויתרבחה ,תוילכלכה תורומתהש 

רשאמ רתוי תידוהיה הייסולכואה לש תובשייתהו הדידנ לע האמה ףוסב ועיפשה התוללכב 

הריגהל יכ ,תורפסל המאתהב ,תופצל ןתינ היה ןכ־ומכ .תויתצובק תויתד־ונתא תוקיז 

ייוטיב לע השילחמ העפשה היהת תירבה־תוצרא ידוהי לש םייתרוסמה םיזוכירהמ 

ינותנ לש חותינב רתוי תרכינ וז ,דמגמ יכ רבתסמ ךא .רקסב וקדבנש תידוהיה תוהדזהה 

הצופנ העפותל התשענ תיפרגואיג תודיינ רשאכ ,1990 ינותנ לש חותינב רשאמ 1970 

המצועבו יפואב םילדבה ריבסהל החוכמ הדביאו ,ידוהיה רוביצה לש םיבחר םיקלח ברקב 

.יתדה־יתצובקה רושימב תוגהנתה יסופד לש 

־תויפרגומד תוגוכת ןיב יתועמשמ רשק לע עיבצמ םינותנה חותינ ,אסיג ךדיאמ 

תויבקעב הארמ הלא םימרוג לש העפשהה ןוויכ .םייתד־ונתא תוגהנתה יסופדל תויתרבח 

םירוגמ" ,"תירבה־תוצראב רתוי רחואמ רוד" םינתשמה יכ ,ןייצמ רקוחהש יפכ ,ידמל הבר 

.תידוהיה תוהדזהה תשלחהל םילעופ "םיימגודנא םיאושינ וניאש יתחפשמ בצמ"ו "ברעמב 

לש םיקזחמ תודוסי םישמשמ "הובג ילכלכ־יתרבח בצימ"ו "רתוי רגובמ ליג" ,םתמועל 

לע םיעיבצמ ,1990 ינותנ ךכמ רתוי דועו ,1970 ינותנ ,הז םע .תידוהי תודיכלו תוביוחמ 

הלגתמה ינושה תועצמאב ,תידוהי תוהדזה לע תיפרגואיג תודיינ לש הפיקע העפשה 

ןייפאתמה ,תירבה־תוצרא חרזמ־ןופצב יתרוסמה ירוזאה זוכירה ןיב תוהדזהה תמרב 

רקיעב ,הריגהה יכילהת תובקעב ורצונש םישדחה םיזוכירה ןיבל ,הקזח תידוהי תוהדזהב 

טביהב טעמל ,םינושה םיטביהב תידוהי תוהדזה לש תוכומנ תומר תולגתמ םהבש ,ברעמב 

־יזכרמ יגש לש םתוחתפתה לע םיעיבצמ םינותנה יכ ןייצמ רקוחה .לארשיב םירוקיבה 

זוכיר לעב ןילופורטמ יוצמ םהמ דחא לכבשכ ,תירבה־תוצראב תידוהיה הייסולכואב דבוכ 

־תיתרבחה םתביבסב הזמ הז םילדבנה ,(סל'גגא־סולו קרוי־וינ) רתויב לודג ידוהי 
.תיתד־ונתאה םתוהדזהבו תיתוברתה 

םיזוכיר לש םתיילעו תירב,היתוצרא ידוהי לש תיפרגואיגה תשורפתב םייונישה 

ןפב םייונישב םג םיוולמ תיתד־ונתא תוהדזה לש תונוש תומר ילעב םישדח םיירוזא 

לש ןמז ךרואל תושלחיהה ףא־לע יכ רבתסמ םלוא .וז תוהדזה לש יתליהק,־!־ינוגראה 

ילמרופ־אלה רושימב ,תידוהיה תוהדזהה לש םיילמרופה םייתליהקה םיינוגראה םייוטיבה 

תוילמרופ־אל תויתרבח תותשר ורמשנ םיגושה הריגהה ידעיב םג יכ 1990 תנשב אצמנ 

תודהיה רומיש תא ףיסוהל שי ילמרופ־אלה רושימב תודהיה ייוטיבל .יתד־ונתא סיסב לע 

.רבעמ יסקטו םיגח ןויצ ללוכ ,תיטרפה תיתחפשמה תרגסמב 

,האמה יהלשב תירבה־תוצרא ידוהי לש תיתד־וגתאה תוהדזהב הלא יוניש יכילהתל 

תשביה ךותב תידוהיה הייסולכואה לש הריגהה יכילהתל ןיפיקעב וא ןירשימב םירושקה 
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םירפס תרוקיב םשל רזעלא 236 

הבורמ תובישח שי ,תיאקירמאה הרבחה תא ודקפש םיללוכ םיילכלכ־ םייתרבח םיכילהתלו 

תוינתאל הריגה ןיב ןמז ךרואל םירשקה תניחבל הריגהה תורפס לש יטרואיתה רושימב 

םיזוכיר יבגל ,תשרדנה תוריהזב ,הז רקחממ םג שיקהל ןתינש קפס ןיא .תינרדומה הרבחב 

,ךכל רבעמ םלוא .ידמל םיליבקמ םיכילהת םישחרתמ םהבש הצופתב םירחא םיידוהי 

תושדוחמה הינבההו הרדגהה יבגל ןה רתויב תויתועמשמ תוימושיי תוכלשה שי הז רקחמל 

הלקשמ ללוכ ,תירבה־תוצראב תידוהיה הליהקה לש ידסומה־ילמרופה ןפב תושרדנה 

יסחי יבגל ןהו ,וניוצש הריגהה יכילהת תובקעב תיאקירמאה הריזב הנתשמה יטילופה 

.םיבכרומה םהידממ לע תירבה־תוצרא תודהי םע לארשי 

.וננמז־ןב ידוהיה םלועב תורומתב םיקסועה לכל הבוח־תאירק הווהמ הז רפס 

םשל רזעלא 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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237 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

םולש הוונב םידוהיו םיברע ישגפמ :תויוהז ןיב גולאיד (ךרוע)יבלח חאבר 
םידומע 191.2000 .םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

םולשל רפסה־תיבב רבצנש ןויסינב ארוקה תא ףתשל שקבמ תויוהז ןיב גולאיד רפסה 

תא ,םולשל רפסה־תיב לש תימע־להנמו רפסה ךרוע ,יבלח חאבר גיצמ ןכ .םולש־הונב 

הניא ונתרטמ" :תירפס־תיבה תוליעפה לש תרתוכה תלוג תא םיווהמה םישגפמה תרטמ 

חותיפ ךות טקילפנוקל םיפתתשמה לש תועדומה תאלעה אלא ,םיברעו םידוהי ןיב בוריק 

תואצות תא תמכסמ תופתתשמה תחא .(100 'ע> "תיטילופ־תימואלה םתוהז לש הינבהו 

תכלוה וא הקספהל תאצוי ינאשכ וישכעו ,ןירסנכ שגפמל יתאב" :תואבה םילימב שגפמה 

.(117 'ע> "הייברעכ תכלוה ינא התיבה 

חופיט ,תוירדילוס תריצי םתרטמ יכ חינמ םישגפמה לש םמויק תדבועל ףשחנש טוידה 

:העתפה העיגמ ןאכ ךא .ןניקסע "שגפמ"ב ירהש ,םילארשיו םיניטסלפ ןיב תופתושו הווחא 

םישגפמה סיסבב הדמעש "עגמה תרעשה" תייחד וניינעש קתרמ ךילהת ראתמ יבלח 

"םסקה תולימ ויה תובבל בוריקו םיפיטואירטס תתחפה :לכה תילכת תא וניאר שגפמב") 

שי" ,רלדנ רמוא ",םייביטקפא ויהי םישגפמהש ידכ" :תיטסיביטקלוק השיג ץומיאו (12 'ע) 

ןיב שגפמ אוה ליעי שגפמ .תוצובקה יתשמ תחא לכ לש תוהזה קוזיחו דודיחב ליחתהל 
".תויתרבח תויוהז 

רפסה־תיב תווצ לש תויטרואיתה תויונמאנב רקיעב קוסעל שקבא תאז תרוקיבב 

.םישגפמה תואצותבו "םישגפנה להק"ל םיקינעמ םהש היווחב ,םולשל 

רפסה־תיב לש ותכאלמב תיטילופ הרכה שקבמ יבלח ,אסיג דחמ :הלופכ הרטמ רפסל 

הצימא תוננובתה עיצמ אוה ,אסיג ךדיאמו :םיחנמה לש םתכאלמב תימדקא הרכהו םולשל 

טקיורפב רבודמ ,ךכ םא .הלא םישגפמב םיווח םיפתתשמהש םיכילהתה לע הקימעמו 

לע תוננובתה רשפאמ ,ךכ לע ףסונו ,םוחת לש היצזילגויספורפ רוציל שקבמה יטילופ 

תונשב התחירפ אישל העיגה רשאו "טקילפנוקה" תונשכ היתונשש "םישגפמ לש תוברת" 
.ולסוא 

לטנ םגש ,םולש־הוגב םולשל רפסה־תיב לש תימע־להנמ ,יבלח ידי־לע ךרענ רפסה 

לש יטרואית סוסיבבו םישגפמה תכאלמ רואיתב חתפנ רפסה .ותביתכב יזכרמ קלח 

.(ןאמילסו רלדנ ידי־לע ובתכנ הלא םיקרפ ינש) הלא םישגפמ סיסבב תודמועה תושיגה 

רעונה־יגב לש םישגפמה :היישעה לש ףיקמו קימעמ חותינל הנופ יבלח ,ךשמהב 

־דחה תוצובקב תוליעפה ירוחאמ לנויצרה חותיפ ,םיחנמה תרשכה ךילהת ,םיטנדוטסהו 

ןדה ,רפסה תא לעונה קרפה אוה ןפוד־אצוי קרפ .תינטלומיסה היחנהבש ישוקהו תוימואל 

תא הצוח הז קרפ .תיברעה הפשבו תירבעה הפשב שומישה לש תויטילופה תויועמשמב 

.רפסב םיראותמה םינושה תוליעפה ימוחת 

ירבדמ ןושאר ףוגב םימשר דצל תירואית הביתכ :הביתכ תונונגס המכ בלשמ רפסה 

יברע החנמו היידוהי החנמ ןיב תקתרמ החיש דצל תימדקא תביוחמש הביתכ ,םיפתתשמה 

.תנווגמו תחלוק המצע האירקהש ךכ - (ומצע חאבר) 

יבלח דציכ ,ןכ םא .םינושה םירמאמה ךרואל יזכרמ חותינ ילכ הווהמ "תוהז" גשומה 

?"תוהז" גשומה תא םיספות םירחאה םיבתוכהו 

תימדקאה המדקהב .יתנבהל תודגונמו - תונוש תודמע גיצמ רפסה הז ןיינעב 
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םירפס תרוקיב ןמטוגךורהא ברימ 238 

תינתוהמ הסיפת דגנ תואצויה תויטרואית תודמעל בייחתמ יבלח ,תוהזה תלאשל תשרדנה 

רחא" םע היצקארטניא ךותו ןתמו־אשמ לש ךילהתב ,ןעוט אוה ,תיווטנ תוהז .תוהז לש 

תוהזה :תוהז לש תינתוהמ הסיפת טלחהב תמייק ומצע חותינה השעמב ךא ."יתועמשמ 
הז אוה תימואלה ותוהז םע המלשהלו הרכהל עיגהש ימ .לכה תוזחכ תספתנ תימואלה 

.(159 'ע> "רואה תא םיפתתשמל תוארהל" םישקבמ קז לכימו יבלח ,ןכא .הראהל עיגהש 

תיחרזאה ,תירדגמה) תימואלה וזמ הנוש תוהז סיסב לע תוירדילוס תריצי לש תורשפא לכ 

םיפתתשמהו םיחנמה .םיחנמה דצמו םיבתוכה דצמ גלגלמו לטבמ סחיב תלקתנ (ילוכו 

,השעמל .(98 'ע> "תמאב ינאש המ" שופיחל תמגרותמה תוהז לש ינתוחמ םויק םיחינמ 

םישגפמה תרגסמב תורענהו םירענה םיווחש ךילהתה תא ףושחת תיתרוקיב תוננובתה 
.ילארשיה־יניטסלפה לש םג ומכ ילארשי,היידוהיה לש שדחמ האצמהכ 

םילארשיו םיניטסלפ לש םהייח תייווחב תימואלה תוהזה לש התויזכרממ תומלעתה 

תיכוניחה תכרעמל יפולח - יכוניח ךילהתכ ,הלא םישגפמ ךא .תוממתיהל יאדווב בשחית 

רוזיאב .תימואלה תאז דבלמ תויוהז לש חותיפו הריצי םידדועמו םיחפטמ םניא ,הליגרה 

לש ימדקא חותינ ןיבל תיטילופ־תיגולואידיא תוליעפ ןיב ,וב אצמנ רפסהש לובגה 

יבלח עודמ ."תואיצמ" תגהנהל "תואיצמה" תרהנה ןיב ןיחבהל שי ,תמיוסמ תוסנתה 

הכאלמכ םתכאלמ תא םתסיפתב הבר הדימב הצוענ הביסה ?ךכב םילשכנ םירחאהו 
."תיטילופ־אל" 

ךילהתה תא םתסיפת ןפואב םיבשוי םה וילעש ףנעה תא םיתרוכ ןיישננוזו יבלח 

תוליעפה איה תואיצמה יונישל רתוי הליעיה ךרדה" ,םיבתוכ םה ",הרקמ לכב"" :יכוניחה 

לש תולבגמב יובש אוה הזכש רותבו ,תיכוניח תוליעפ וניה שגפמה .תיתרבח־תיטילופה 

לש ותילכת המ .(24 'ע) "הרבחה ינפ תא תונשל ותלוכי יא לשו יכוניחה ךילהתה 

םולשל רפסה־תיב לש תוליעפב םיאור םה ןיא םאה ?יוניש אל םא יכוניחה ךילהתה 

תחא תאזו ,"ןורוויע־תודוקנ" המכ לע עיבצהל ןתינ חותינה ךרואל ?תיטילופ תוליעפ 

תיזכרמה הריזכ "הלודגה הקיטילופה" תא םיקיזחמ םירחאה םיבתוכהו יבלח .ןהמ 

םיקסוע םניא ,יברעו ידוהי רעונ םישיגפמ תוכורא םינש ךשמבש ,םה ;תיתועמשמהו 
.תיטילופ תוליעפב םתנעטל 

השיגה לע תרוקיבה תורמל :םישגפמה לש יטרואיתה ףרועל שרדיהל םוקמה ילוא ןאכ 

השילחהו םישגפמה לש היצזיטילופ־הד יבלח תנעטל התשעש ,תינילקה תיגולוכיספה 

ארוקל .יזכרמ םוקמ ןיידע תספות תיגולוכיספה הנילפיצסידה ,תיברעה הצובקה תא 

םג ךא ."תיתצובק" הסיפתל רבעמה םצעמ הלודג החטבה לוכיבכ ןאכ תחנומ גולויצוסה 

היגולוכיספהמ החוקל ,תויתרבח תויוהז ןיב שיגפהל תשקבמה ,"השדחה הטישה" 

קרפב ."יתצובק לופיט" ןיעמ שגפמב האורה דוסיה־תחנה לע תרערעמ הניאו תיתרבחה 

רובעל ילבמ לפטל לוכי וניאש ,ינילק גולוכיספ ומכ שממ יכ ןעטנ םיחנמ תרשכהב ןדה 

.(92 'ע> ומצעב הז שגפמ רובעל ילבמ תוחנהל לוכי וניא החנמה םג ךכ ,ומצעב לופיט 

רבכ ךא ,ליעי יטרואית ילכ (Tajfel) לפ'גט לש "ףצרה תרעשה"ב <52 'עב> אצומ ןאמילס 

יפ־לע־ףא "םיירטמיס םניא" םיברעו םידוהי ןיב םישגפמה יכ ןעוט אוה רמאמ ותואב 

אטבל ךרוצל עדומ ,םירחאהו יבלח ומכ ,ןאמילס ,יתנבהל .תאז תפקשמ הניא הירואיתהש 

תיתרבחה היגולוכיספה םוחתמ תוירואית ךא ,םישגפמב ךכ־לכ חכונש חוכה גשומ תא 

.הנומתל ץוחמ חוכה גשומ תא בושו בוש םיריתומ 

ךילהת רקיעב אלא ,ןאכ ואצמת אל גולאיד .רפסה לש ומש הז - תויוהז ןיב גולאיד 
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239 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

.תרחא תורשפא לכ לש לורטנו הקתשה ךות תימואלה תוהזה לש הקמעהו רוזחש לש 

איה יבלח יפ־לע הרטמה .הרדעהב תטלוב "תיחרזאה" תורשפאה ,תיגולואידיאה הדוקנהמ 

שבגתו קזחת הצובק לכ םא קר וגשוי הלא תורטמ .ןויוושו "היצמיטיגל" ,"הרכה" תריצי 

שוביגל סחיב אלא ,תוצובקה ןיבש רשקל סחיב תולוגס ןיא שגפמלש ךכ .איה־התוהז תא 

רחא" שמשמ ינשה דצה ומצע שגפמב .תדחואמ תימואל הצובקכ המינפ הצובקה 

.התוהז תא תשבגמ הצובק לכ ולומש יאר ,"יתועמשמ 

םיאצוי םיטנדוטסו םידימלת יכ ונל םיחוודמ םינושה םיבתוכהש ,ןכ םא ,אלפ ןיא 

םמצע תא םיעיתפמו ,ןימיה םע "וק םירשיימ" םה .תונצקומ םהיתועד רשאכ םישגפמהמ 

יתשגרהו הפל יתאב" :ידוהי ףתתשמ ירבדכ ,םלועל ורמאי אל יכ ובשחש םירבד םרמואב 

'ע> "ילש העדה תא גצייל ךירצ ינא רשאמ רתוי ילש הנידמה תא גצייל םצעב ךירצ ינאש 

אל הז וישכע לבא ,ךלש דצל הנבה םע ןאכל יתעגה ינא" :יאזינ החנמה ירבדכ וא .(88 

ינא .שדחמ ךוניחל םייונב אל םתא .םידרפנ וא המחלמ וא הנקסמל יתעגה .יתוא ןיינעמ 
".םכתא תויחל לוכי אל 

110,000 וב שיש םע .ינממ רתוי ולבס אל םיחטשב םיניטסלפה" :רמוא יאזינ רשאכ 

םיברע םע רשאמ םידוהי םע רבחתהל לק רתוי ...תונעטב אובל לוכי וניא םידגוב 
יאזינ לש תיניטסלפה תוהזה לוטיבכ תאז חתנמ יבלח - (94 'ע> "...םיחטשהמ 

תודמע ועיבהב "הכשח"ב אצמנ ,יבלח תניחבמ ,יאזינ .תידוהיה הדמעה ינפל תולטבתהבו 

.רתוי תבכרומ תוהזל יוטיב הלא םירבדב האורה חותינ רפסב רסח .הלא 

למיז .הפולח ןמסל לכונ ,הדאירטב הדאידה תא רימנו יאזינ לש ותעצה תא ץמאנ םא 

הקימניד שי תושלש ןיב תויצקארטניאלו תוגוז ןיב תויצקארטניאל יכ רבכ הז ונתוא דמיל 

רגה יניטסלפה תא םהילא םינימזמ ונייה וליא וללה םישגפמה לש םביט היה המ .הנוש 

ךותב תותרכנ ויה תותירב וליא ?זא הלוע היה תוהז לש ריצ הזיא ?םישובכה םיחטשב 
?םיסחיה שלושמ 

תימואלה תוהזה ,םתוא םיאיבמ םירחאו יבלחש יפכ ,םיפתתשמה ירבדמ םשרתנ םא 

יניטסלפה "ויחא" תאו לארשי חרזא יניטסלפה תא סרתמה לש דחא דצב הביצמ התייה 

םנמואה .ידוהיה ילארשיה תא - ינחוכו דדוב - רחאה דצבו ,םישובכה םיחטשה בשות 

תימואלה תוהזה לש תוידעלבה תא רבוש ילוא היה הז שלושמ שגפמ .חרכהב אל ?ךכ 

.חטשה ינפל תחתמ תועבעבמה תופסונ תויוהז לע רתוי יניצר ןפואב עיבצמו 

הגצה תאלעה לש ךילהת ידעלג ןצינ דעתמ (2000 ,לארשי) "ןורחאה ביואה" טרסב 

תקתרמה תומדה .םיחטשה יבשות םייניטסלפ םינקחשו םיילארשי םינקחש לש תפתושמ 

בושו בוש תרחוב הרלק .לארשי תיחרזא תיניטסלפ תינקחש ,הרלק איה הז טרסב ייניעב 

איה ,תוילארשיה־תוידוהיה תוינקחשה םע ןולל תרחוב איה - "תילארשיה תורשפא"ב 

.ילוכו הזעב הגצהה תאלעהל תדגנתמ 

ויה םה ,"תוהז" גשומה תא וגיצה ובש ןפואל םינמאנ רפסה יבתוכ ויה ןכא וליא 

ותב ,השיא ,תירצונ הייברע :םישגפמה יפתתשמ ןיב "הרלק" תוארל ונל םירשפאמ יאדווב 

:"המטאפ"ל ,בוטה הרקמב ,"הרלק" הכפהנ םישגפמה לש הנבמה ךותב ךא .ןקחש לש 
.האג תימואל הסיפת תלעב תיניטסלפ 

לצא תרצונ ,םיפתתשמה לש םהירבדב םיזכרתמ רשאכ דחוימב ,האירקה ךלהמב 

.תואשילקב חוור שומיש לשו תודמע רוזחמ לש השק השוחת ארוקה 

טעמכ םיהז םיכילהת ונינפל שרופו םולש־הונב םישגפמה הנבמ תא ףשוח חאבר 
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םיווח םינוש םינימו םיאצומ ,תותד ינב םיפתתשמ דציכ .םיווח םיפתתשמהש (ותנעטל) 

םניח חאבר לש ורפסב םיטרפהש הדבועב יתעדל הצוענ ךכל הבושתה ?שממ ךילהת ותוא 

.לודג ישונא יוסינ ךותב םיבצינ 

םיחנמה ,םתוטלתשהב ןורחאה בלשב יכ יבלח לש חווידה אוה וז השוחת םיצעמש המ 

ךרואל ,ךכ לע ףסונ .םיידדצ־דח תונולחל דעבמ הצובק לש שגפמב םיפוצ םימלתשמה 

םילטינ םהיתומש - "היידוהי" וא "יברע"כ םיטטוצמ םיטנדוטסהו םידימלתה ,ולוכ רפסה 

־לע םינתינו םהיתומשב םיטטוצמש םירופס םיטנדוטס ןכו יאזינו ינוי דבלמ) םהמ 

.(עקר יטרפ טעמ םהיתודוא 

וא םירגובמ םישנא אלו ,שגפמה תא םימייקמ םיטנדוטס וא םידליש הדבועה 

,המגודל ,הימדהה יקחשמב .גולאידה לש תויתריציב תפקתשמ הניא ,םיאקיטילופ 
םויה־רדסמ תועבונש תויגוסל אלא ,ולעה םמצע םה אלש תויגוסל םישרדנ םיפתתשמה 

חיש" גולאידה תויה לשב השק תימיספ השוחת תרצונ ארוקה לצא .םירגובמה לש קוחשה 

תלאשל ,קילאיב ןמחנ םייחל ,"בויב"לו "חופיק"ל החישה תרזוח בושו בוש ."םישריח 

ידי־לע רמאנ)"קינדוכיל רבח יל שי" חסונב ףנכ־תורמאל ,לידבהל וא ,ןונמיההו לגדה 

הלועו בש ,גולאידה לש תויתריציה רסוחל ףשחנ ארוקהש לככ .(117 'ע ,יברע ףתתשמ 

ישיא יוטיב לש תלוכי אלל תוינומגהה תודמעל םיפתתשמה תא רמסממכ םישגפמה הנבמ 

??םיחטשב בערה לע רבדנ תושיגפ 12 דוע" :תופתתשמה תחא תאז האטיבש יפכ .בכרומ 

ךירצו םייק לכה חוטב .םיניירק םהש רועישב םדא ינב שיש השגרה יל שי הקספהב 

.(12 'ע)"םותס יובמ יתניחבמ הז ,הז קר הזשכ לבא תולעל ךירצ הז .תויוהזל סחייתהל 

ךא תונורחאה םינשב להנתמה ימדקאה יתרוקיבה חישב יקבש ימ לכל הבוח־רפס והז 

עיפשהלו לועפל ןיינועמ אלא ,חיש תודש לש ינוציח ימדקא חותינב קפתסהל ןכומ וניא 

תא ,תיתרוקיבה תועדומה תא םימגרתמ דציכ .םיירוביצו םייכוניח םיכילהת תרגסמב 

רקיע תאזב - אפוג תרוקיבה תכאלמב םיקפתסמ אלו תירוביצ היישעל ,תויביסקלפרה 
.רפסה לש ותובישחו ותמורת 

ןמטוג־ןורהא ברימ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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תוילארשיה רגתא - ס"ש (ךרוע)דלפ באוי 
םידומע 520 .2001 .דמח ירפסו תונורחא תועידי :ביבא־לת 

תוריהמב ומלענו לארשיב תיטילופה הפמה לע ולעש תורחא תויתדע תוגלפמ ומכ אל 

היוצמ איה 1984 תנשמ ,דועו תאז .הנש םירשעל בורק הז וז הפמ לע תאצמנ ס"ש ,תיסחי 

הלקשמ ,הלש תסנכה־ירבח רפסמ תניחבמ תוקזחתהו הלידג לש ךשמתמ ךילהתב 

־תמושתב התכז איהש ךכל רבסההמ קלח והזש חינהל שי .ןהב הגוצייו לארשי תולשממב 

ובתכנ םיעשתה תונש ךלהמב .םירשעה האמה לש םינומשה תונש ףוסב לחה תירקחמ בל 

(ןואיל םיסנו ואל ינב ,סיליו ןורהא ,ץיבורוה ירנ לש הלא ,לשמל) ס"ש לע םירקחמ המכ 

םלוא ,<טהר םחנמ ,רינ לאוי ,ןייד הירא) םיאנותיע ידי־לע ובתכנש םירפס השולש ןכו 

וכרועל תודוהל שי ךכ לעו ,וגוסמ ןושארה וניה ונינפלש םירקחמה ץבוק ,יתעידי בטימל 

.תרקחנה העפותה לע ימוחת־ברו קימעמ ןויד םייקל תונמדזהה לע ךרבלו 

־דחא ליכמ אוהו ,תיטילופ הגלפמכ ס"שב קוסיעה אוה הז ץבוק לש ףתושמה הנכמה 

־יתדה עסשהו ס"ש :םהיניב ,םיטביהו םיאשונ לש בחר ןווגמב םיקסועה םירמאמ רשע 

תכרעמהמ "הבוג" ס"שש יפסכה ריחמה ,(רהוז) ףסוי הידבוע ברה לש ונוזח ,(ןהכ)ינוליחה 

ס"ש לש "ינוי"ה יומידהו <יקסליב> יערד הירא לש וטפשמב הקירוטרה ,<רלסט> תיטילופה 

ןכ ינפל רוא ואר םירמאמהמ קלח .(רעיו ןמרה> היעיבצמ לש "תויצינ"ה תודמעה דצל 

,<דלפ ,רהוז ,רעיו ןמרה ,לשמל) םדוק םוסרפ לע םיססובמ וא תורחא תופשבו תומבב 
.םישדח םניה םירחאו 

(םיטעמ־אל םישוביש הב ולפנש) תטרופמה היפרגוילביבה םע דחי ,הלא םירמאמ 

,תירקחמ הניחבמ ס"ש לע םלענהו עודיה לש הנומת לבקל ונל םירשפאמ ,תוחתפמהו 

וז תרגסמב .ינטרפ רקחמל תוניתממה תולאשה תאו םיירקחמה םירגתאה תא דדחלו 

ןויד המכ דע תוארהל הווקמ ינא ךא ,תויזכרמהו תוינורקעה תודוקנה לכב ןודל רשפא־יא 

.ץוחנ הז 

־תדיחי לעו ,תילארשיה הרבחהו ס"ש - ןוידה דקומ לע תדמלמ ץבוקה לש ותרתוכ 

תויגולודותמ תויעב יתש ונינפב הדימעמ וז השיג .ס"ש - וזכרמב תדמועה חותינה 

םישוע אלא ,ס"שב םיקסוע םניא םירקחמהמ קלחש רבתסמ ,ןוידה דקומל רשאב :תוינורקע 

תאז םינייצמה שי .הירגתאו תוילארשיה תולובגל רשאב ונתנבה תא םדקל ידכ שומיש הב 

הניא ס"ש ,רמולכ .ןיפיקעב הלוע רבדהש שיו ,(397 'ע ,יולו ןמלה) םהירקחמב שרופמב 

.תילארשיה הרבחה תנבהל ילכ םיתיעל תשמשמ אלא ,ןוידה דקומב דימת תאצמנ 

דחא לכ ,םיקסוע םירקחמה לכ .ס"ש - חותינה־תדיחיב תעגונ רתוי תיתוהמה היעבה 

תידרפסה תוידרחב דקמתמ םהמ דחא אל ףא םלוא ,תיטילופ הגלפמכ ס"שב ,וכרד יפ־לע 

הניה ס"ש תגלפמ .תינושארהו תיזכרמה העפותה ,יתעדל ,איהש ,(ןיפיקעבו ,רהוז טעמל) 

.הישרושל תדרל ןתינ ותועצמאבש ילכה םג איהו ,וז תוידרח לש םייזכרמה הייוטיבמ דחא 

תוידרחה .ס"שב ןויד לכל םייחרכה סיסבו יאנת הניה תידרפסה תוידרחה תנבה ,רמולכ 

.ס"ש תועצמאב ,רתיה ןיב ,בצומ הז רגתאו ,תוילארשיל רגתא הביצמש וז איה תידרפסה 

םניא ,העפותה תא םיביכרמה הלא ,םיידרפסה םידרחהש הדבועה תא ריבסהל ןתינ ךכ קר 

ליג ,הלכשה ,הסנכה ,אצומ לש תולבט תועצמאב אוה ירקיעה םיוטיבו ,הז רפסב םינודינ 

םתואב לוזלז לש יוטיב וא לשכ ,לוספל הנעט הלא םירבדב תוארל ןיא .העבצה יסופדו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.212 on Wed, 17 Feb 2021 19:02:02 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



םירפס תרוקיב ןלפק ימיק 242 

.רפסה ךרואל ינשה־טוחכ רבועש רסח והז םלוא ,הלא םירמוחב שומיש םישועה םירקחמ 

לע עדיה ,התוגהנתה יסופד לעו הייפוא לע ,הגלפמה לע ןומה םידמול ונא דועב ,רמולכ 

הרשוע לע ,התיא ההוזמ איהש תיתרבחה הצובקה לעו התוא םיביכרמה תוצובקהו םיטרפה 

.רתויב טעומ וניה ,ימינפה 

ןיא .רתוי וא תוחפ תינגומוה הדיחי לאכ ס"של םיסחייתמ םירמאמה לכ טעמכ ,לשמל 

תאו ,וז הגלפמב תוגצוימה תויסולכואה ןווגמ תא קימעמ ןפואב חתנמה דחא רמאמ ולו 

םינייצמה שיש ףא ,דועו תאז .התודסוויה םוימ ךכ בקע התוא םיוולמה םיימינפה םיחתמה 

"הכר" תד לש רתויב םיבחר םיילושמו השק ןיערגמ בכרומ ס"ש ירחוב רוביצש אחרוא בגא 

תא ריבסהל ןויסינב תיניצר תוסחייתה ךכל ןיא ,(לשמל ,D. Hervieu-Leger לש היחנומב) 

דציכ ,ענכשמו ינטרפ חותינב ,םיארמ רעיו ןמרה ,המגודל .וז הגלפמ לש התולהנתה יכרד 

לשו התגהנה לש תואיצמב ןגועמ וניא "תוינוי" תודמע תלעב הגלפמכ ס"ש לש סותימה 

,הנעמ אלב תרתונ רשאו ,הז חותינמ תעבונה תקתרמה הלאשה ."םייצינ"ה הירחוב רוביצ 

וירחוב להק ברקב טועימ תדמעב אצמנה גיהנמ לש העפותה תא ריבסהל ןתינ דציכ :איה 

גיהנמ ותואש הגלפמה דעב עיבצמ רוביצ ותוא תאז תורמלו ,תויזכרמ תויגוסל עגונב 

,ינורקע ןפואבש עירכה ףסוי ברה ,לשמל ?םינשה םע םילדג קרש םירפסמב השארב דמוע 

םצמצמ אוהו ,םולש תרומת לארשי־ץ־ואמ םיחטש ריזחהל ןתינ ,םימיוסמ םיאנת םייקתהבו 

לעו ,וז הלאש לע תונעל ןתינש המוד .יתכלהה ןוידב הקיטסימה לש הלקשמו המוקמ תא 

תוננובתה תרזעב קר ,טרפב םייטילופה הייוטיבבו ללכב העפותב תועגונה תורחא תובר 

.תיתד־תיתוברת העפות לעכ ס"ש לע 

םא תוחפ־אל הבושח תירוטסיהה הייארה ,רלסטו רהוז לש םהירמאממ הלועש יפכ 

האירק תועצמאב ,המגודל .התוחתפתה תאו ם"ש לש התושבגתה תא ןיבהל וננוצר 

דע היפלש התנעט תא החיכומ רלסט ,םהיפיעסו ביצקתה ירפס לש תנמוימו תקדקודמ 

,התעדל ,המייקתהש הילפאה ןוקיתב קסעש םוי־רדס םע הגלפמ ס"ש התייה 1992 תנש 

תיתד הכפהמ ללוחל תשקבמ איה 1992 תנשמ וליאו ,ידרפסה־ידרחה רוביצל סחיב 

רוביצה לע עיפשהל תניינועמ ס"שש םינעוט ןמרקבו רשיפ םג .(211-210 'ע> לארשיב 

,דלפמ הנוש ןפואב ס"ש תא םיאור ,רלסט ומכ ,םהש הארנו ,(342 'ע> ולוכ ילארשיה 

הריתס ןיאש ףא .המיע ההוזמה רוביצה ליבשב הפולח דימעהל הנוצר תא שיגדמה ,לשמל 

ונא ובש ןפואה לע תובר תוכלשה ,ןבולישל וא ,ןהיניב הערכהל שי ,הלא תושיג ןיב 

.ס"ש לש תיטילופה התוליעפ לע םיננובתמ 

אקווד ,םלוא .תוחפ םיבוט שיו רתוי םיבוט שי ;הווש הניא הז ץבוקב םירמאמה תוכיא 

ךכ לע רתוי דיפקהל םוקמ היה ,הרקחנ אלש העפותב קסועה יצולח לעפמב רבודמש םושמ 

המכ לש הללכה־יא ריחמב םג ־ רתוי םינטק ויהי םינושה םירמאמה ןיב תוכיאה ירעפש 

םיססובמה הלא :םירמאמ יגוס ינש שי רפסב .םירושימ המכב אטבתמ הז רבד .ץבוקב םהמ 

,יולו ןמלה ,רעיו ןמרה ,יקסליב)וחותינ לעו ,אהי רשא ויפוא אהי ,ינושאר רמוח ףוסיא לע 

ןתינש יפכ)יתטיש־אלו שלח ,יקלח וניה םהב ינושארה רמוחהש הלאו ,(דלפ ,רלסט ,רהוז 

םיטונ הלא םירמאמ .עוער ולוכ הנבמה ךכמ האצותכו ,(םיילושה־תורעהמ דומלל 

־םואב) תויוגש ףאו תוססובמ ןניא ןקלחש ,תכל־תוקיחרמ תועיבקלו תופרוג תוללכהל 

,תוירוגטק עיצמה ,לילכמ ןוידב לוספ םוש ןבומכ ןיא .<ןמרקבו רשיפ ,ךירמאו יול ,יאנב 

ססובמ תויהל בייח אוה םלוא ,הנודינה העפותה תנבהל תועייסמה תורדגה וא תוירואית 

רמוחה לש תיתשתה .םירחא םירקוח לש םאו בתוכה לש םא - בר ינטרפ רקחמ לע 
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רשא ותשיגו רקחמה תטיש ויהי ,ימדקא רקחמל ףתושמהו בייחתמה סיסבה הניה ינושארה 

.ויהי 

:תואמגוד יתש ןלהל 

איה ךכ םשל .תינויצ־יטנא וא תינויצ הגלפמ ,דניה ס"ש םא קודבל תאצוי יאנב־םואב . 1 

:המגודל .תירוטסיהה תרגסמל ,קדצבו ,תקקזנ 

הנגה יעצמאכ ,18־ה האמה עצמאב השבגתה תידרחה םלועה תפקשה" 
...הזכרמבו הפוריא־ברעמב ובשנש המרופרהו הלכשהה תוחור ינפמ 

רשק לכ היה אל הפוריא־ברעמב תידוהיה היסקודותרואה תמוקתל 

,תאז תמועל ,הפוריא חרזמב .דבלב הלכשהל היצקאיר ,דתיה וז ,תונויצל 

ןה תגייתסמ הבוגתכ ,19־,ד האמה עצמאב קר היסקודותרואה השבגתה 

(103 'ע> ".תינרדומה תונויצל ןהו הלכשהה תעונתל 

לע הבוגתכ ואב הנושה ינוציחה הארמה ץומיאו תולדביה,דש הירבדמ הלוע רחא םוקמב 

לארשי תנידמו ינויצה ןויערל רשאב ךש ברה לש ותפקשה"שו ,(104 'ע> תונויצה 

תואמב הפוריאב השבגתהש יפכ תינויצ־יטנאה תיסקודותרואה השיפתב בטיה תנגועמ 

.<111 'ע> "19־הו 18־,ד 

האמב תינויצ־יטנא הסיפת ןכתית ךיא ,תישאר .תוהומת ןניה הלא תועיבק 
הדמעה ,יתעידי בטימל ,תינש ?תינויצ הסיפת שיש ינפל הברה ,הרשע־הנומשה 

האמה תישארב לחה ,םיבלשב ,הרצונ וזש איה היסקודותרואה ירקוח ברקב תלבוקמה 

.(א קרפ ,ה"נשת ,םילשורי ,החאתנ אלש ערקה ,ץ"כ 'י ,לשמל ,ואר> הרשע־עשתה 

אב אל הנושה ינוציחה הארמה ןיינעש עדוי היסקודותרואה לצא יוצמה לכ ,תישילש 

ףסא ,רפיש לש םהירמאמ ,לשמל ,ואר)ןכ ינפל םייק היה אלא ,תונויצה לע הבוגתכ 

םירקחמ :השעמ ישנאו םיקידצ ,(םיכרוע) םירחאו רואילא 'ר :ךותב ,לטרבו 

תולדביהלשו ,<90-88 ,78-73 ,52-50 'ע ,ד"נשת ,םילשורי ,ןילופ תודיסחב 
הברהב ומדקש םישרוש ויה םירחא תומוקמבו הינמרגב םיסקודותרואה לש תיתליהקה 

,לארשי־ץראלו הנידמל םיידרפסה םידרחה לש םסחי לע ןוידב ,ךכ לע ףסונ .תונויצל 

תורוקמה לש םתובישחל תוסחייתה ןיא ,םייזנכשאה םהיחא לש הזמ עודי ןבומב הנושה 

.ןיינעה תרבסהב יזכרמ ביכרמ הניה הלא תורוקמ לש םתעפשה .םיידוהיה םייטסימה 

,םיינשמ תורוקמ לע ססובמ אוהש דמלמ הז רמאמ לש םיילוש,■ויתורעהב ןויע ,ףוסבל 

ךדיאמ ,תידרח־אלהו תידרחה תונותיעב םרוקמש םירופס תונויאר לעו ,אסיג דחמ 

השק .ןובשחב ואבוה רוקמכ ויתולבגמו ותונימא ,ןותיעה לש ויפואש ילבמ ,אסיג 

םרט הז רמאמ לש םינושה ויארוק יניע תא ורבע הלא תויעבו םישוביש דציכ ןיבהל 

.ומוסרפ 

םה םחותינב יכ םידיעמו ,תכ וא הייסנכ ,דגיה ס"ש םא הלאשב םינד ןמרקבו רשיפ .2 

'ע> "ונלש תונשרפ דצל ,הילא םיבורקה לש וא ס"ש ירבוד לש םהיתולוקב" םירזענ 

תטלקהו קחצי ןונמא ברה ,רהוז ירוא ברה לע רקיעב םיכמסנ םהש אצמי ןייעמה .(321 

עדוי ס"ש לצא יוצמה לכ .יערד הירא לש וטפשמ לש רשקהב הקפוהש "םישאמ ינא" 

ינפל םנמוא רבדמ אוה .דחוימב הילא בורק וא ס"ש לש רבוד וניא רהוז ירוא ברהש 

ידרחה הנחמל קהבומ ןפואב ךייתשמ אוה םלוא ,םיידרפס םיידרח םירוביצ 
ברהש הדבועה .(8 הרעה ,426 'ע ,תירטש םולש רזח וז תועט לע> יאטילה־,דגנתמה 
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תכפוה הניא <הז רשקהב דואמ בושח הזו ,קויד רתיל ינמית)ידרפס וניה קחצי ןונמא 

שיש תמוערתל תוביסה תחא ,השעמל .הילא בורקל וא ס"ש לש רבודל תיטמוטוא ותוא 

תטלקל רשאב .םינוש םיבלשב הב ךמת אל אוהש הדבועה איה קחצי לע ס"שב םישנאל 

םא ,ןכ םאו ,<325 'ע)"תוריחב תטלק" ןכא איה םא תוהתל םוקמ שי ,"םישאמ ינא" 

עמשה־תוטלק תא עמשיש ול יד ךכל החכוה שקבמהו ,"אל" איה הבושתה .תגציימ איה 

תורוקמה ,רבד לש וללכ .םינשה ךרואל תוריחבה תוכרעמב ס"ש תעונת הציפהש 
.ס"ש תעונת תא הנמאנ םיגציימ םניא ונחבנש 

ס"ש תדגנה תועצמאב השענ םתנעט תחכוהל םיבתוכה לש ךלהמהמ קלח ,דועו תאז 

רקחמה ,תמאה ןמ וז הדגנהב שיש ףא .םייזנכשאה םידרחה םע םיידרפסה םידרחהו 

היפלש םירבחמה תעיבק :לשמל .תטלחומ הניא איהש םידמלמ םיינושארה תורוקמהו 

"תיזנכשאה תידרחה הרבחה לש השקה ןיערגה" ברקב "תינשמ איה הבושתב הרזחהה" 

תוליעפ שי תויודיסחהמ קלח ברקב ןהו םידגנתמה ברקב ןה .הדוסי תועטב (323 'ע> 

דצמ דודיעבו תשרופמ הכימתב ,תוצובקהמ קלחב ,הכוזש ,הבושתב הרזחה לש הפינע 

םרזה םע ההוזמה "םיכרע"ו ,זלעב לש "הנומאו הרות" ,בלסרב ,ד"בח :לשמל) הגהנהה 

.(יאטילה 

םיעבוק םירבחמה ,המגודל .ןוידה יטרפב םג הלוע תוססובמ־אל תוללכהל הייטנה 

םישיאה ,תידוהיה תרוסמב חתפמ תויומד ויתושרדב ןייצמ רהוז ירואש םעפ לכ"ש 

רוביצ ינפל םיאשינה םירבדב היהי ךכש יעבט .(338 'ע> "םידרפס םה ריכזמ אוהש 

םע דחי הנתשמ רבדה םלוא ,הנודינה תטלקה לש הרקמב םיעמושה רוביצ הזו ,ידרפס 

תקסה" ;"תונויצהו הנידמה ,תדה" :רהוז לש הלא תוטלק ,רתיה ןיב ,ועמש) להקה 

תינרות הטישפ" :"םיינוליחו םייתד לע" ;"ינילק תוומ - ץרפמה תמחלממ תונקסמ 

,רבד לש וללכ .(זבלא ןבואר ברה םע דחי התשענש תטלק ,"ביבא־לת ,רוברב תיבב 

שי ,םיצרמו םינשרד תורשע יפמ עמש־תוטלק יפלא תרציימה הצובקב רבודמ רשאכ 

.תיארחא תירקחמ הנקסמל עיגהל תנמ־לע תוטלק שולשמ רתוי הברה עומשל 

לש תינוגברה העפותב ןומטה ירקחמה לאיצנטופל רהוצ ונינפל חתופ הז רפס 

תידסממ תד ,הקיטילופ ,הלכלכ ,רדגמ :ןוגכ ,םיבר םיאשונב ס"שו תידרפסה תוידרחה 

לכל רבעמ .םימוחת םתוא לכ ןיב תומייקתמש תובכרומה םיסחיה תוכרעמו ,תיממע תדו 

אצומה תדוקנ תא הווהמ הז יצולח ץבוקש אוה רתויב בושחה רבדה ,תרוקיבהו תונכותה 

תוידרחבו ם"שב ןיינעתמה לכל יחרכה ןגוע הווהי אוהש קפס ןיאו ,ןוידה לכל 

םהש םייצולח םילעפמ לש םעבט .המכסה־יא ךותמ םאו המכסה ךותמ םא ־ תידרפסה 

לש ותמורת לע קולחל רשפא־יא .םינש ךרואל םתוכזל תדמוע וז םלוא ,תרוקיב םיררועמ 

ןוידה תא דדחיו דדועי אוהש תווקלו ךכ לע הדות ריכהל ונילעו ,הז םירקחמ ץבוק 

,ס"ש ןיב תוידדהה תועפשהבו תילארשיה הרבחה םע היסחיב ,הנודינה העפותב ירקחמה 
.תילארשיה הרבחהו תידרפסה תוידרחה 

ןלפק ימיק 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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245 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

השדחה תויתכלממה ,2 ץורע ןרוי םענ 
םידומע 176 .2001 .גנילסר :ביבא־לת 

,"2 ץורע לש הכפהמה" לש הפוצרפ לעמ הכסמה תא ריסהל שקבמ ןרוי םענ לש ורפס 

לשו ץורעה ירדשמ לש תיפולח האירקל ,ילקידר ,יתרוקיב ךירדמ ארוקה ידיב תתלו 

תא ביצמ ןרוי ,תיטסיסקרמ־ואינה תרוקיבה לש תרוסמה בטימ יפ־לע .יתרבחה ודיקפת 

־ תבזוכה העדותה לש הדי־גשיהל ץוחמ - ולש רקחמה אשוממ קחרה ולש רקוחה תפקשמ 

<ולש ותודע יפ־לע ,ירקמ ןווגמ) תונוש תוינכותב הפוצ אוה הזה חוטבה קחרמה ןמו 

.תינחוכה ,תינמואלה ,תיניצה ,תיביטלופינמה ,תגעלנה ןתוהמ תא דעתמו 

,לארשיב תיקנע הכפהמ ללוח 2 ץורע" .םייניע־תוריאמ ולש תונחבאה ןמ תובר 

תומוצע תויומכש ןורקיעל יוניש־יאה תא ךפה אוה" ,רמוא אוה ",רבד הניש אל תינמז־ובו 

תונורקעל םזימרופנוקהו תונרמשה תא ךפה אוה ;וב תועקשומ טהלו היגרנא לש 

2 ץורע לש םלועב .םדקתמ ,ימאניד ,ריעצ ןונגסב םיעובטה ,םייתנפוא ...םיטשפומ 

,חוריאה תוינכות תא ראתמ ןרוי .(149 'ע) "'וישכע הרוקש המ' אוה םזימרופנוקה 
לבא ,"תויוערפומה יגוס לכ תא" הווארל תוגיצמו הרואכל תינלבוס תוחיתפב תורדהתמש 

םיאשונב ןוידמ תוענמנו ,"תועמשמ רסח היהי רמאייש המ לכ" יכ תוחיטבמ ךכ אקווד 

,ןייד הנליא לש ,"הדבוע" תוינכותמ תחא תא חתנמ אוה .םייתוהמ םייתרבחו םייטילופ 

םינומידקה תרדסמ .תוילארשי תוהז־ תודועת תולקב ףייזל רשפאש ךכ לע הבתכ הרדישש 

רשפא היה ,המצע ןייד לש החיתפה ירבדמ םג ומכ ,תינכותה ינפל ורדושש םימייאמה 

- ירשפא הזכ ףויזש הרפיס קר הבתכה :אל לבא ,שממ לש ףויז תיישעת הפשחנש ןיבהל 

הילע םימקה הנידמה יביואמ ,ךכ־לכ תילארשיה ,הדרחה תייזטנפל ךבדנ דוע הפיסוהו 
.התולכל 

ןמ תבשונש תיטגרנאה תויארפה איה תיטסילטיפקו תינגרוב המכ דע םיגדמו רזוח ןרוי 

וחבטממ תאצויה "תוילארשיה" לא תדקויה הקושתה איה תיביטלופינמ המכ דע ,ץורעה 

,תימויה תיתושדח־ וליאכה היירורעשה איה שארמ היופצו הליגר המכ דע ,זפוט ודוד לש 

תרסחו תיפוסניא תימצע תונ"צחיב תעקשומ ץורעה לש תיתריציה היגרנאה בור המכ דע 

ריאי לש חוריאה תינכותב ןייטשנייא קירא לש ותעפוה תא ןרוי ראתמ ךכ ,הנה .השוב 
:דיפל 

אוה המכ ריבסמ דיפל ריאי :ומצע ןויארל הלוכ תשדקומ ןויארה תליחת 

םיאשונה דחא ,רמולכ .שגרתמ אוה המכ ריבסמ ןייטשנייא קירא ,שגרתמ 

,היזיוולטב ןייטשנייא קירא לש ותעפוה םצע אוה תינכותה לש םייזכרמה 

תינכותה ...ומצע ןכותה אוה תוריכמה םודיק ...דיפל ריאי לש ותינכותב 

לא היינפה אוה הלש ןכותהמ קלח ,רמולכ .המויק םצע לש אלפב תקסוע 

.2 ץורעב תופצל ךדיל הלפנש תוכזה םצעמ התא לזמ רב המכ דע :הפוצה 

(10 'ע) 

תרוקיב וניא ,ןרוי לש ותודע יפ־לע ,הזה יתרוקיבה ןוידה לבא .בושח םג הזו ,ןוכנ הז 

ןויד אל םגו ,תויתא תוגירחו םייעוצקמ םייוקיל לע תוינורט לש ףסוא וניא הז .היזיוולט 

,תיתוהמה ,תידוסיה הטישה תא תוהזל ןויסינב קסוע ןרוי .םירדשמה לש םתוכיאב 
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םירפס תרוקיב רוד לאינד 246 

םיעגרל .רסחב הקול ןוידה ,רעצה הברמל ,ןאכו ,ץורעה לש ותלועפ ירוחאמ תדמועש 

המ לכ" .ץורעה לש תירחסמה ותוהמ לע ולש רבסהה תא תיתשהל שקבמ ןרויש הארנ 

וניא אוה ,רמולכ ,יתדבוע רקש וניא אוה" ,רמוא אוה ",רקש אוה 2 ץורעב םיאור ונחנאש 

לע הארנה רבד לכ ירוחאמ :דחא ילאיווירט ןבומב רקש אוה לבא ,תמאל דגונמ חרכהב 

םימסרפמ ךושמל ,םיפוצ ךושמל ...תחא הנווכ שי ,היהיש לככ יטנתואו ןכ ,יתימא ,ךסמה 

דחוימבו ,םירחא םיעגרב לבא .(18 'ע> "םהלש תומוסרפה תא וארי םיפוצהש גואדלו 

תכרעמב שמתשמ אוה ,"ןשוימה" ,ןושארה ץורעה לומ לא 2 ץורע תא דימעמ אוה רשאכ 

איה הנידמה לש ילככ היזיוולטהש םושמ" אל ,רמוא אוה ,ןשייתה 1 ץורע .הנוש תירבסה 

."רבעבכ הנידמה תא תרשל דוע לוכי וניא" ןושארה ץורעהש ןוויכמ אלא ,"ןשוימ דסומ 

.(12 'ע)"הווהל רתוי המיאתמ הרוצב ,רתוי בוט תאז השוע"ש ,2 ץורע ספת ומוקמ תא 

וז - תויתכלממ לש ,רתוי סג ,רתוי ימומרע גוס רדשמ הנידמה לש הזה שדחה תרשה־ילכ 

ונקסע רשאכ ,םדוק ונרכזהש תויתכלממה לש תינמואלה היזטנפה ,"השדחה תוימואלה" 

,ןרוי רמוא ",1 ץורע לש תויתכלממה" .ןייד הנליא לש תופיוזמ־וליאכה תוהזה־תודועתב 

רורחשהמ תויתכלממה תעבונ 2 ץורעב .הנידמה לש רישיה חוקיפב לודגה הקלחב היוצמ" 

2 ץורע רסמתה ,שלחנ הנידמל היזיוולטה לש ישממה רשקהש ןוויכמ .חוקיפ ותואמ 

ןבומב ,קומע ןבומב ,רמולכ .<45 'ע) "היזטנפה רושימב תמייקתמ איהש ...יפכ הנידמל 

תרדושמה עורזה - תויתכלממה לש תינויזיוולטה הדי וישכע אקוודש ןכתיי ,ירסותלאה 

.רתוי הליעי ,רתוי הכורא - הלש "יגולואידיאה ןונגנמה" לש 

לא רקחמה תשדע תא ברקל ךירצ ,הזה ךבוסמה ןיינעה שרושל תדרל ידכ לבא .ןכתיי 

,תמיוסמ הדימב תוחפל ,קתנתהל ךירצו ,םיטרפה לע םג לכתסהלו הלש אשומה 

תא ,וילאמ ןבומו ינושאר לכשומכ ,ההזמה ,תינרמשה תיטסיסקרמ־ואינה םלועה־תפקשהמ 

תא ,"גניטייר"ה תא הכילשמו ,הנידמה לש םיסרטניאה םע ןוהה לש םיסרטניאה 

תונמואלה תאו תונעזגה תא ,םויקה תדרח תא ,תיביטקלוקה תוהזה תא ,"תויתכלממ"ה 

הפוכ ןוהה דמעמש תבזוכה העדותה לע לכה תא תיתשמה ,הלש דחאה ירבסהה לסה ךותל 

,תישאר :רתוי הברה תבכרומ ,תושעל המ ,הנומתה .ול םידבעושמה תודמעמה לע 

,תוחפה לכל) תיטרקנוקה הנידמה לש םיסרטניאל םיהז םניא ןוהה לש םיסרטניאה 

ןבומב "הנידמה" לש םיסרטניאל םיהז םניא יאדוובו ,<רתוי םיילבולג ןוהה לש םיסרטניאה 

םירושק הנידמהו ןוהה .ותועמשמ תא "תויתכלממ" בחרה גשומל קינעמש הז ,רתוי בחרה 

ןמתוח תא תועיבטמ םהיניב םיסחיה תוכרעמו ,םינווגמו םיבר םינפואב הזל הז קפס אלל 

.רתוי בכרומ יטרואית סיסב שרוד וזה הקימנידה רואית לבא ,2 ץורע לש תללוכה הקסעב 

תודמעמו תוהז תשוחתמ ףח הייפצה לא עיגמ וניא - "םעה" ־ םיפוצה רוביצ ,תינש 

יא םיחרזא לש ףסואכ" יכ רמואו ,"ןיטולחל תינוימד תושי" םעל ארוק ןרוי .תויגולואידיא 

תולועפ לש ףסוא ידי־לע תורצוימ הלא תונוכת - "םעל תומייוסמ תונוכת סחייל רשפא 

:תינושל תדוכלמב ןאכ לפונ ןרוי לבא .םינרדב ייוקיח דעו להק־תעד ירקסמ ,תויתרושקת 

םיטקייבוסה לש םהיניעבו ;"תניימודמ" תושי אוה - "תינוימד" תושי וניא םעה 

םירסמל םישרדנ םניא םה ךכ םושמו ,ןיטולחל תישממ תושי אוה םעה ,םיניימדמה 

ןרוי .םעה לש תניימודמה ותומד תא ,שדחמ םעפ לכב ,םמצעל רצייל ידכ םייתרושקתה 

רתויב םימילאה ויביכרמ תא םיקזחמו םידדועמ היזיוולטה ירודישש ךכ לע םערתהל יאשר 

תוהז תשוחת לש ןיאמ שי הריצי רבדב החנהה דעו ןאכמ לבא ,הזה ןיימודמה סותימה לש 

.לודג קחרמה תינמואל־תימואל 
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247 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

תשרוד ,השדחהו הנשיה תויתכלממה ןיב ,ראתמ ןרויש םידיקפתה תפלחה םג ,ףוסבל 

ולעפ (ןרוי לש ונושלכ ,םייפרגונרופ וא) םייטסטנפ םיביכרמ ,דחא דצמ .ףסונ ןויע 

וקקזנ אל המוריעה תונמואלהו הטובה תונעזגה - הנשיה תידסומה תרגסמב םג םילעופו 

חישה ינפוא ,ןבומכ ,יכ םא)יוטיב םמצעל אוצמל ידכ תישממה הנידמה ילבכמ רורחשל 

ץורעה לש ויניינע ,ינש דצמ .(תושדח יוטיב יכרד ןהל ורציי וימודו 2 ץורע לש םישדחה 

,"בוטהו ןשיה" גוסהמ תיתכלממ תושר ידי־לע ,םימיוסמ םינבומב תוחפל ,םילהונמ ינשה 

דצמ .שדחה ץורעל עגונה לכב הנשיה תויתכלממה תא דיפסהל ידמ םדקומ ,רמולכ 

תוהז לש היזטנפ הדיקשב תוחפטמה תוינכות ןתואש רמוא אוה רשאכ קדוצ ןרוי ,ישילש 

רבד לש ופוסב תועייסמ ,תיתטיש הדחפה לע תונבנה הלא םגו ,תינמואל "תילארשי" 

תביטח :הנומתהמ קלח קר הז לבא .המחלמ תרחרחמו תינחוכ הלשממ לש הישעמ תרשכהל 

טעמ אל אצקא־לא תדאפיתניא תליחת ןמל תרציימ ,לשמל ,ינשה ץורעה לש תושדחה 

דחוימב ןייצל יואר) תימשרה תילארשיה הדמעה תגצהב תוקפתסמ ןניאש תושדח תורודהמ 

ןפואב תונוש הלא תורודהמ .(יפש־א ןמלסו לגנא יתיא תמגוד םיבתכ לש םהיתובתכ תא 

םינותיעה לש תושדחה ידומעמ םגו ,ןושארה ץורעה ידי־לע תורצוימה הלאמ יתוהמ 

ירשפא וניא הזכ רבסה לבא ,רבסה תושרוד ,התמגוד תורחאו ,וז הטושפ הדבוע .םילודגה 

.טטרשמ ןרויש ,תיטסינימרטדה ,תקדוהמה םלועה־תנומת ךותב 

רוד לאינד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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:הנתשמ ץוביקב ךוניח (ךרוע)דד לאקזחי 
םייגולוכיספו םייגולויצוס םיטבמ 

םידומע 313.1998 .ץקגבט דיו סנגאמ :לעפא־תמרו םילשורי 

תונפתשה תדימב םייוניש תונורחאה םינשה הרשע־שמחב ולח תיצוביקה תכרעמב 

תואטובמ רשאו תיצוביקה םייחה תרוצ לש תויסיסבה תוחנהב וללכנש תויתמישמהו 

דחוימבו ,יצוביקה ךוניחה תודסומב ואטבתה הלא תונורקע .הלש ריצה־תונורקעב 

לכל יגרירב־אל ךוניח תקנעהב וארש "ךוניח־יתב"כ וחתפתהש ,םייצוביקה רפסה־יתבב 

,יצוביקה ךוניחה לע ועיפשי ץוביקב ולחש םייונישהש תופצל ןתינ היה .יזכרמה םדעי תא 

ןתינ היה ןכ־ומכ .םתוישיאו ףתושמה ץוביקה יכינח לע ןכו ,ונוגרא יכרדו וינכת לע 

ךוניחה לע יתרוקיב רקחממ - ומוי־רדס לעו יכוניחה רקחמה לע ועיפשי םהש תופצל 

ךוניחה ןיבל ןניבו ויתופוקתל יצוביקה ךוניחה תורוצ ןיב הוושמ רקחמ דעו ףתושמה 

םירקחמ רשע־השימח רד לאקזחי 'פורפ סניכ הלא תויוחתפתה עקר לע .ץוביקל ץוחמש 

.ןורחאה רושעב יצוביקה ךוניחב ולחש םייונישה תקימניד תא םינחובה 

ךילהתב היוצמה תכרעמב םינד םהש אוה וב םילקתנ ץוביק ירקוחש םיישקה דחא 

היושע ןותנ עגרב בצמה־תנומתש ,ןאכמ .ושבגתה םרט םיירקיעה ויסופדש ץאומ תונתשה 

תונשרפ .הנתשמ תואיצמב דחא בלש קר וא תוינמז־וב תונוש תויואיצמ השעמל ףקשל 

,דחא ירשפא ןוויכ שרפל וא תוחתפתהה ןוויכ תא תוזחל אל היושע הז בצמב תואיצמה 

:רד לש המדקהה לש אפיסב תוארל ןתינ ךכל המגוד .רחא אלו 

לצ ליטי שדחהש הנכס שי ,םתוא שפחמו םייונישב דקמתמה ירקחמ טבמב 

ןשי לש גוזימ לע ליפאת (...תילאטוט אל םג םא> הכפהמה ,ךשמנה לע 

תונש עצמא לש ץוביקה ,םייתועמשמהו םיברה םייונישה ףרח .שדחו 

,תידדה תוירחא לש תומר םייקל ףיסומ אוה .ץוביק ןיידע אוה םיעשתה 

רתוי ,תוטלחה תלבקבו םיתורישב ,קשמ תוכרעמב ףותיש ,ילכלכ ןויווש 

(31 'ע ,םש> .ונל רכומה רחא יתרבח ןוגרא לכמ 

תונתשה לע תועיבצמ תויוחתפתההש רשפא .(1998) ח"נשת םירופב ובתכנ םירבדה 

תואיצמה תא תופקשמ ןניאש תופוקתב ושענ םיאבומה םירקחמה יכו רתוי תיתועמשמ 

.הכשמנ ץוביקה תונתשהו זאמ חתפתה ךילהתה ןכש ,תיחכונה 

השולשה רתיו ,יצוביקה ךוניחה לע ללוכ טבמ גיצמ ןושארה :םיקלח העברא רפסב 

וזל השעמל ההז הקולח - םירוענה ליגו רפסה־תיב ,ךרה ליגה :םיליג יפ־לע םיקלוחמ 

רפסה־יתב בור ,םויכש ןייצל שי .םיצוביקב ךוניחה תכרעמ לש יתרוסמה הנבמב הגוהנה 

.ץראב רפסה־יתב תכרעמ לש יתביטחה הנבמה יפ־לע םיקלוחמו םיירוזא םניה םייצוביקה 

יונישה יכילהת תא ,"הנתשמ תוהז" ורמאמב ,רד םכסמ רפסה לש ןושארה וקלחב 

םג ,רתאל ןתינש יל הארנ .ץוביקה לש ותונתשהל ליבקמב יצוביקה ךוניחה רבעש 

טווינו אצומ תדוקנ ול שמשמה ,יצוביקה ךוניחה לש "ילאידיאה סופיטה" תא ,וחותינב 

ירבח ןיב "הזוחה" לש ויפואב תונתשהה תאו ,יצוביקה ךוניחב ולחש םייונישה יבגל 

רבעמכ ץוביקל ץוביקה ירבח ןיב םיסחיב יונישה תא יתיניכ ותעשב .ץוביקה ןיבל ץוביקה 

יסחי"ל ,הרבחה רמולכ ,ומצע ץוביקה אוה ץוביקב תוכמסה זכרמ םהבש "הנמא יסחי"מ 
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249 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

רמאמ ותואב ןעוט רד .<1993 ,וילוזור) םיטרפה םה ץוביקב תוכמסה זכרמ םהבש "הזוח 

'ע ,םש> "תבבוסה הרבחה ןיבל ץוביקה ןיב םוחיתה יווק טעמב אל ומעמעתנ ןמזה םע" יכ 

,ךכבו) ץוביקב ולחש םייונישל רתוי קזח הרבסה רשוכ שי וז העיבקלש יל הארנ 1.(34 

ךורעל יואר היה .(ץוביקה ינב לש תורבחה ינכוסמ קלח הווהמה ,ךוניחה תכרעמל ,ןבומכ 

תוטיש לשו יצוביקה רפסה־תיבב םידומילה תינכות לש חותינ תועצמאב תאז ןחביש רקחמ 

יכדרמ לש םיכילהתה תטישו יצראה ץוביקב םיאשונה תטיש ןוגכ ,וב הארוההו הדימלה 

.(1955) דחואמה ץוביקב רפס־יתב המכב לגס 

ףתושמה ךוניחה תא ןחבש ,ןמגרב לאונמע לש יתרוקיבה ורמאמ יוצמ קלח ותואב 

תוחתפתהב ריחמ ומליש םידליהש אצמ ןמגרב .יטילנאוכיספה טביהה ןמ יצוביקה 

םזיפוטואל התואנה הפולחה יכו ,םזיפוטואב התקל תיצוביקה העונתה ,ותנעטל .תישגרה 

ןו ה"מ ,רזעיבא הרוא םיבתוכ תומוד תונקסמ םעו חור התואב .חכופמ םזימרופר איה 

תוקוניתה יתבב םידליה ומלישש םיריחמה לע לגנאווש ולדקו איגש םהרבא ,ןרודנזייא 

,םירוה - םידיקפתה־ילעב יוביר ללגב םידליה לצא םיישגר םיכסח ואצמ םה .ךרה ליגהו 
.םידליה־ יתבב תולפטמה לש הבר הפולחתו תוביצי־ יא לשבו ־ םהב אצויכו תולפטמ 

םג םינייצמ םה םרקחמב .הז ךסח ןתומ ביצי תולפטמ לגס אצמנ םהבש םידלי־יתבב 

.םייתצובקה םימוחתב םייתרבח םירשק לש תולוכי תוחתפתה 

הנילל רבעמה תעפשהב הנדה ,קינטולפ תינור לש רמאמב םג היוצמ השיג התוא 

איה .תיתחפשמ הניל לש בצמב תפתושמה הנילה יכינח םירוהה דוקפתבו תיתחפשמ 

,תפתושמה הנילה לש הזתב הקבדש ,םידסיימה תצובק ןיב ירודניבה חתמה תא םג הגיצה 

.ינשה רודה ןיבל 

הימונוטואמ" תרתוכה תחת ,ידוסיה רפסה־תיבב ולחש םייונישב ןד ןמרביל בקעי 

ספת ולש יסלקה בלשב םאש ןמרביל הארה רמאמב ."תילנויספורפ הימונוטואל תיתעונת 

דרפנ־יתלב קלח הווהמ אוה יחכונה בלשב ,התביבסמ תלדובמ הרבחכ ומצע תא ץוביקה 

רפס־יתבל םצוביקב םיבלושמה םינטקו םיימוקמ רפס־יתבמ רבעמה .הביבס התוא לש 

,םייגולואידיאו םייתליהק םישגרמ םייכוניחה םישגדהה יונישל םרג םילודגו םיירוזא 

.םיילסרווינוא םיכרעו עדי תיינקה לש םינכתל ,העונתל םג הלועפ־רכ היה םתרגסמבש 

תירקיעה הקיזהו ,םירוהה רוביצ לש ףפור חוקיפ ףילחמ העונתהו ץוביקה דצמ חוקיפה תא 

תכרעמה ךויש לש הזתה תא קזחמ הז ןפ ,יתעדל .היכרעלו תיללכה ךוניחה תכרעמל איה 

תא המוד הרוצב הרקחמב הגיצמ ימהרבא הזרא .ליעל הרעהב רכזנכ ,התביבסל תיצוביקה 

- תויצוביקה תועונתה יפ־לע םג תאז תקדוב איה רשאכ ,רפסה־יתבב לחש יונישה 

.ם"קתהו יצראה ץוביקה 

יכינח לש םיגשיהה תמועל יצוביקה ךוניחב םיידומילה םיגשיהה תא קדוב רד 

רפסה־יתב ןיב האוושה השעמל וניה הז ןויד ,ותנעטל .םייצוביק־אל רפס־יתב 

תליהקש םלש םייח לולכמב אלא ידומילה גשיהב קר אל שגד םימשה ,םייביסרגורפה 

םייוצמ םייצוביקה רפסה־יתב ,ורקחמ יפל .םירחא רפס־יתב ןיבל ,וב תקסוע רפסה־תיב 

ויאצממ .לארשיב רפסה־יתב תוגלפתה לש הנוילעה תיצחמב ,"עצמאב בוט םוקמ"ב 

אטבתמה ןורתי רבד לש ופוסב שי תויביסרגורפה ךוניחה תוטישלש ,ותנעטל ,םיארמ 

.(Cohen, 1983)ןהכ קירא ךכ לע ריעה רבכו תבבוסה הרבחב עוטנ דימת היה ץוביקה ,יתעדל 1 
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ינב לצא תוחפ םיעיפשמ יתחפשמה עקרה ינותנש ןייצמ אוה ,הז םע .ןמז ךרואל םיגשיהב 

.ץוביקל ץוחמ רשאמ םיצוביקה 

ויתוינכות תא קיפסמ לצנמ וניא יצוביקה רפסה־תיב ,םהוש הנדע לש הרמאמ יפל 

,ליעל רומאכ ,עיבצמ הז רבד .ולש ידוחייה ינויערהו יכוניחה רסמה תקמעהל תוידוחייה 

ךוניחה תכרעמ לע תיצוביקה הלועפה תביבסבו תינוציחה הביבסב יונישה תעפשה לע 

.ולש 

.וב םילחש םייונישה חכונל םיצוביקה ינב לצא דיתעה תונווכמ תא הקדב רגניס לחר 

תיטסיביטקלוק רשאמ רתוי תיטסילאודיווידניא התייהנ דיתעה תונווכמש האצמ איה 

תויוליעפלו אבצב תורישל רשאמ רתוי תוידיתע הריירק תויורשפאל תונווכתה ,המגודל) 

.ריעה ינב לצא רשאמ רתוי לודג ץוביקה ינב לצא יונישה ,היאצממ יפל .(ללכה תבוטל 

תכרעמה לע ץוביקה ירבח לש םתעפשהבו םתוברועמב םייוניש לע עיבצמ רורד לבוי 

האצות םניה התוחיתפו תיכוניחה תכרעמב ןוויגה ,ותנעטל .םירוענה תבכשב תיכוניחה 

.תיכוניחה התמצוע תושלחיה לש 

ץוביקה יכינח לש םתקיזב םינד דרפנב םהילא םחייתהל יוארה ןמש םירקחמ ינש 

רפסה־ תיב ידימלת לצא תודהיל הקיזה יפוא תא הקדב סורג תיבהז .תודהיל יפותישה 

תלילש ךות ,םיילאירוטירטו םיימואל םיגשומ ךרד תישענ תורשקתהה יכ האצמו ,יצוביקה 

תרוצ תונתשהמ עבונ הז אשונב לחש יונישהש רובס יניא .םתוהזמ קלחכ יתדה ביכרה 

ינוליח וניהש ,ילרבילה ןוויכל איה םייחה תרוצ תונתשהש ןוויכמ ,תיצוביקה םייחה 

ץוביקה ןמ ל"ז בל־רב יכדרמ לש ורקחמ תא ןייצל ןיינעמ .יתד־ימואל אלו ,ותוהמב 

יתדה ץוביקב םרת יתדה ביכרמה יכ אצמש ,יתדה ץוביקב ךוניחב ןדה רפסב דיחיה ,יתדה 

.יטסילאודיווידניאה ןפה תא קזחמ אוה םויכ וליאו ,םזיביטקלוקה קוזיחל יסלקה 

ךא תויטסילאודיווידניא תודמע םיעשתה תונשב ץוביקה ינב לצא האצמ ימהרבא הזרא 

ץוביקב הכפהמהש - (1993) םטייגו לאפר־ןב לש הזתה תא תקזחמ איה .תויתמישמ םג 

םינעוט ונא .(1999) דיבר לש ותדמעמו (1999 ,וילוזורג יתדמעמ הנושה - תינללוכ הניא 

יפכ ץוביקה ירבח לש םהיתודמעב םייונישה תא שרפמ ינא ךכו ,תינללוכ ,דניה הכפהמהש 

םג תפקתשמ וז המגמש רובס ינא .(2001) רירשו יגלפ לצא ,רתיה ןיב ,םיפקתשמ םהש 

לש םתסרג תא לבקל הטונ ,רפסה ךרוע ,רד לאקזחי יכ םא ,רפסב םיגצומה םירקחמב 

תכרעמב ינכפהמ יוניש לש המגמ לע םיעיבצמ םירקחמה בורש הארנ יל .סטייגו לאפר־ןב 

רפסה לש ותאיצי רחאל םינש עבראכ ,2002 תנשב רתויו רתוי רבתסמש רבד ,תיצוביקה 

וא ,ץוביקב םייונישה תא תפקשמ תיכוניחה תכרעמהש אוה רפסב טלובש המ .רואל 

.ךוניחה תא םג היתובקעבו תואיצמה תא הנבמ תיתרבחה הביבסהש ,תורחא םילימב 

םישחרתמ הילעש המבה תנבה תא המילשמ איהש ךכב הבושח רפסה לש ותמורת 

םילחה םיכילהתה תא רתוי בוט ןיבהל ונל תרשפאמה הדבוע ,םייתרבחה םיכילהתה 

.ץוביקב 
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תורוקמ 

הנפמב ץוביקה רקחמ ."ץוביקב יוניש לש תוסיפת" .(1993) 'ע ,סטייגו 'א ,לאפרךב 
.ח ,האמה 

.דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .ךוניחב תוסמ .(1955)'מ ,לגס 

םייונישה תגצהו 2001 תנשב םיצוביקב להקה תעד רקס .(2001) 'ש ,רירשו 'מ ,יגלפ 

ןויערהו ץוביקה רקחל ןוכמה ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח .הנש 12 ךרואל תודמעב 
.יפותישה 

דיו דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .הכפהמ וא יוניש ־ םיכרעו תומרונ .(1999)'ש ,דיבר 

.ןיקנבט 

.ןיקנבט די :לעפא־תמר .ץוביקה רקחו ץוביקב יונישה .(1993)'ד ,וילוזור 
.דבוע םע :ביבא־לת .רבשמהו הטישה .(1999)'ד ,וילוזור 

 Cohen, E. (1983). "The Structural Transformation of the Kibbutz". In E. Krausz

 (ed.), The Sociology of the Kibbutz (in the series Studies of Israeli Society,

 No. 2, pp. 75-114). New Brunswick: Transaction Books.

וילוזור ינד 

יברעמה לילגה תללכמו הפיח תטיסרבינוא 
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 Leon Sheleff The Future of Tradition: Customary Law,
 Common Law and Legal Pluralism

 London, Portland, OR: Frank Cass. 2000. 512 pages

.תוידוחייה ןמ וב שי ףלש לש הרקמה לבא ,וילעב לע דיעמ רפסש איה השודנ הנעט 

תיגולויצוסה הביתכה לש תרחא וא וז תלבוקמ הגוסב ורפס תא םקמל רשפא־יא 

שמח - לבוקמה ךרואה תרגסמ תא לכ־פדוק ץרופ רפסה .וננמז־תב תיגולופורתנאהו 

ךא .םייביסקלפר םיחווידב וא תינונגס תולילקב םיעייתסמ םניאש םידקוממ םידומע תואמ 

ריכזמ רפסה חסונ ,תוחפל ,ייניעב ."יטסינרדומטסופ" יטסינוגר'ז חישב םיסומע םג םה ןיא 

,אסיג ךדיאמו ,תינאירבווה תיסלקה תיגולויצוסה הביתכה ,אסיג דחמ :תורוקמ ינש 

תירבעה הידפולקיצנאב .(הבישי תרגסמב הליב אל ףלש ןואילש םגה) תידומלת תשרומ 

י"ע תונורקע תמגדה ,ונייהד) תיטסיאוזאק איה הנשמב רמוחה תגצה ךרדש" יתאצמ 

חוכ תא םצמצלו ,דחא דצמ םיבחר םיללכ ףושחל הרטמב ...(םימיוסמ םירקמל םטוריפ 

,םיקרפ העבראו םירשע תללוכה ("תידומלת") תכסמכ בותכ רפסה ."ינש דצמ ,תואמגודה 

לש ןלרוג :ודוסיב יגולויצוסהו יזכרמה אשונה לש םינוש םייטפשמ םיטביהב םיקסועה 

.ילאינולוק־טסופה םלועב תויטבש תורוסמ 

.םייפרגוילביב םירוכזאב רודנג לש ץמש ןאכ ןיאו ,םיהדמ םהב ןוידהו תורוקמה ףקיה 

.םייפוסוליפו םייטפשמ ,םיירוטסיה ,םייגולופורתנא ,םייגולויצוס םירמוחב טלוש רבחמה 

רכינ קלח .רשקמה טוחה תא דבאמ וניאו הלא םירמוח לגלגמ אוה תידומלת הטישבו 

.םייאמצע םירמאמ תויהל ולכי םיקרפה העבראו םירשעמ 

,לרבילכ תוחפ אל ךא ,גולויצוסכ ףלשל הקיצמה הלאשה איה רפסה לש אצומה תדוקנ 

תיברעמה תיקוחה תכרעמה תא הפכש ןבלה טועימל ןבכ הקירפא־םורדב לדגש ימכו 

תטיש תא החד הקירפא־םורדב טילשה רטשמה .תויטבש תורבח ינב לש בור לע 

 ^Customary Law, תילרואה תרוסמהו גהנמה ךמס־לע טופישה תטיש תא ,ונייהד,

תורתוכב רבכש ,תיגולופורתנאה תורפסב יקב ףלש .בותכ קוח לש הטיש היתחת םשייו 

:לשמל ,"גהנמ" גשומה יוצמ הלש 

 Malinowski, Crime and Custom in Savage Society;

 Gluckman, Ideas and Procedures in African Customary Law;

 Gluckman, African Traditional Law in Historical Perspective.

־טסופה תינרדומה הנידמה ןדיעב םא הלאשה תא רפסה ךרוא לכל ןחוב רבחמה 

םא ,אסיג ךדיאמו .תויטבשה תורוסמה תא תוחדל ךישמהל קדוצו רשפא תילאינולוק 

.יטפשמו יתרבח םזילרולפ רשפאלו הלש תונובירהמ קלח לע רתוול הלוכי הנידמה 

רחוב ,ןטפשמו גולויצוס ,ףלש ןואילש תולגל וננמז־ןב גולויצוסה יבגל עיתפמ יד 

־תיתרבח הרדגה תחת תיטפשמהו תיתרבחה ,תיתוברתה תרוסמה תלאש תא דקמל 

עמשנהו רתוי הברה לבוקמה גשומה לע הז ןמסמ גשומ ףידעמ ףלש .טבשה לש תיטילופ 

יופכו יברעמ רצומ ויניעב הארנ "תוינתא" גשומה ."תוינתא" גשומה אוה־אלה ,"ינרדומ" 

תיגולויצוס תוהז םג אלא ,יגולויב ךרע קר אל ןמסמה ,"תויטבש" גשומה תמועל רתוי 

גשומל הוולתהש ילילשה ךרעה .תיפרגואיג היגולוקאל רשקו תויתד תונומא ,תיתוברתו 
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"לושמו דרפה" לש היגטרטסאב עייסש וז תוהמב הערל שומישב ורוקמ המדקה םשב "טבש" 

.םיילאינולוקה תוחוכה וטקנש 

םיגולויצוסה לש םהיתוסיפתל תילכתב תדגונמ תיגולויצוס השיג גיצמ ףלש ,דבעידב 

,המדקה תוזח תא היצזינרדומב וארש ,םיעבשה תונש תישארבו םישישהו םישימחה תונשב 

ןוידה היה הפוקת התואב .םיטבשה תורגסמ תומלעיהל הז ךילהתב ופיצ רשאו 

 ^detribalization לע תויוביוחמל דיחיה תא קתרמה םרוג םהיניעב וארנ םיטבשה .חיכש

ףירח חוכיו להנמ וניא ףלש לבא .המדקה תא תובכעמה תויתוברת תורוסמלו יכויש סיסב 

תינוטלשה תואיצמה תא ןחוב אלא ,"תויתרוקיבה" םשב חוורה ןונגסב םיגולויצוסה םע 

שפחמ ףלשו ,יברעמה Common Law^ בורק Customary Law ־ה .לעופב תמייקה 

ללוכ ,רבעשל תוילאינולוקה תורבחה תרגסמב "הנשויל הרטע ריזחהל" דציכ םיכרד 
.(םיינאידניאה םיטבשה יאצאצ לש תויוכזלו תורוסמל עגונה לכב) תירבה־תוצראב 

תשיגב האלמ תויבקע םג ןיאו ,הרקמ לכב החונו הטושפ הניא תרוסמל הרזחה 

םיגהנמ תלבק רשפאמה ,repugnancy rule"ה ררתשה הקירפא־םורדב ,לשמל .תונידמה 

,ךכ .דואמ תקפוסמ "תוילרביל" ןבומכ וז .הדילס םיררועמ םניא םה דוע לכ םייטבש 

יצחב התחדנ ותרובקש ,יבוריינ בשות ןיד־ ךרוע ,ליכשמ יאקירפא לש הרקמ אבומ ,לשמל 

־לע־ףאו ,רחא טבש תב התייה ותשאו יבוריינב ויתונש בטימ תא הליבש יפ־לע־ףא .הנש 

־תיב .ויתובא דצל ונימטהל וטבש ינב ושרד ,ותרובק אשונב השקב לכ ריאשה אלש יפ 

דיל ותוא רובקל השקיבש ,ותשא תודגנתה תא וחד םירוערעל ןידה־תיבו ימוקמה טפשמה 

תוהזה תלאש רשאכ ,תואיצמה ייח לש הקיטמלבורפל עדומ ףלש .םהירוגמ םוקמ 

יפ־לע־ףא ,רבדב םיעגונה לכ יבגל תויעמשמ־דח דוע ןניא םיגהנמ תרימשל תוביוחמהו 
.תיטבש תוברתמ םאצומש 

1883 תנשב חצרש סקויסה טבש ןב ,Crow Dog לש םסרופמה הרקמה גצומ הז תמועל 

ולהינ םידדצה ינש יבורקש העשב .תימצע הנגהו חוכיו לש עקר לע וטבש לש ףי'צ 

ודימעה ילרדפה ןידה־תיב ,יטבשה גהנמל םאתהב םייוציפ תרשפל ועיגהו ןתמו־אשמ 

הרשיא איהש יפ־לע־ףא ,ףלש יניעב המוגע רוערעה תאצות .תוומ ןיד וילע רזגו טפשמל 

העגפ 1885 תנשמ הקיקחה ןכש .תיטבשה טופישה תכרעמ לש התונוביר תא הרואכל 
עבשב טופישה תויוכז תא הידימ האיצוה רשאכ תיטבשה תכרעמה לש היתויוכמסב השעמל 

םירקמב תוומ ןיד־רזג לעפוה םג ךכ .תיטבש הירוטירטב ושחרתה םא ףא תויזכרמ תוריבע 

.תאז רזוג יטבשה ןידה־ תיב היה אל םהבש 

תושרה ידבוע ,ינאידניא אצוממ םילפטמ ינש לש הברהב רחואמ הרקמ איבמ ףלש 

לש םיסקטב הטויפ םיכרוצ םהש ררבתה רשאכ ורטופש ,ןוגרוא תנידמב םימסב המחלמל 

תדה שפוחב העיגפ ךכב התייהש םירטופמה ונעט ,הנידמה דגנ םתעיבתב .םטבש ינב 

עיגה הרקמה APeyote Hunt ףוהרימ הרברב לש הרקחמ תא ,לשמל ,ואר) םהלש 

איבמ ףלש .םימדוק הנידמה יכרוצש הנעטב םתעיבת התחדנ םשו ,ןוילעה טפשמה־תיבל 

עגונה לכב תיאקירמאה טופישה תכרעמ לש התנבה־יאלו התושידאל המגודכ תאז 

דיעמ רבדה .תירבה־תוצרא יחרזא ברקמ הלא תורבח ינב לש םהיכרוצלו םתוברתל 

.הטויפב שומישה לש דעותמה קזנה לע רשאמ רתוי תיטופישה הבישחב יוקיל לע ותעדל 

תורבחב רתויב תוקומעהמ הניהש תיתוברת תרוסמ יפלכ סחיב תעגונ תרחא הלאש 

־תסיפתמ קלח הווהמ וז הנומא הבש הרבחב .ףושיכה תכרעמ איה־אלה ,תובר תויטבש 

ףלש הז רשקהב ?טופישה תעב ךכב בשחתהל אל קדוצ םאה ,ףלש לאוש ,תיסיסב םלוע 
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ותבוגת .םוי ותואב ללוחתיש דבכ ןוסאב וילע םייאש םדא יאקירפא חצר ובש הרקמ איבמ 

רג ףושיכה עור תא לטבל לגוסמ היהש דיחיה םדאהש הדבועב בשחתהב הריבס התייה 

תא הליצהש תיתנגה הבוגת עבתנה תניחבמ היה חצרה .הכילה ימי השולש לש קחרמב 
.וייח 

רסומל השוב לש רסומ ןיב ןיחבהש ,טקידנב תור לש םסרופמה הרקחמב עייתסמ ףלש 

ןיאש ,יתרוסמה טופישה ךילהתב םוקמ ספותה השובה דמימ לע דמועו ,תוירחא לש 
יברעמה טופישה לש תושיגר רדעה טלוב הדימ התואב .יברעמה לדומב וילא םיסחייתמ 

תוארל ןתינ וז תומיטאל המגוד .תומיוסמ תויסולכואל םרגנה השובה ביכרמל סחיב 

תופוכת םיתיעל ,םימדקומה רצעמה יבלשב םיילרטסוא םידילי לש תוברה תויודבאתהב 

טקילפנוקה ןורתפו עומישה תטישמ םג םלעתמ יברעמה טופישה .תוטועפ תוריבע לע 

ףותיש ,ונייהד ,דנליז־וינב םירואמה לצא תבחרומה החפשמה תוטלחה לש לדומב םייוצמה 

.יטופישה ךילהתב הליהקה 

עגונה לכב ולש תיטופישה המטסיסה לשו ילאינולוקה רטשמה לש סחיב םג קסוע ףלש 

,הקודב־יתלב החנה תמייק ,ותעדל .םישנ יוביר לש סופדל דחוימבו ,החפשמה יגהנמל 

םירקחמה .םישנ־תובורמ תוחפשמב םישנ לש לעופב ןבצמ יבגל ,תויטסינימפ לצא םג 

תויטסינימפה םגו ,םירבג ידי־לע ללכ־ךרדב וכרענ הלא תוחפשמ לע םייגולופורתנאה 

ןבצמ לע קפסמ עדימ ונל ןיא ,דבעידב .יקוחה־ילמרופה דמימל ,ותעדל ,רתוי תוסחייתמ 

שי םאה .םישנ תלימל סחיב םג הנודינ השק הלאש .תימויקה תואיצמב הלא םישנ לש 

גהנמה םויק לא תיברעמ הדמע התואמ סחייתהל שי םאה ?הרקמ לכב הז גהנמל דגנתהל 

?הפוריאב םייאקירפא םירגהמ תייסולכוא ברקב ומויק לא םג ומכ אצומה־ץראב 

םתרפהלו ,הז רשקהב ומתחנש םיזוחל ,עקרקה תויוכז אשונל בחרנ ןויד שידקמ ףלש 

ףלשש תודיחיה םימעפה תחא וז .תירבה־תוצראבו דנליז־וינב ,הילרטסואב ,הקירפאב 

־םדא" לש םיחנומב הברק ההזמ אוהשכ ,תידוהיה תוברתל רתוי בורקש רשקהב עגונ 

.םהיתובא תמדאל םוקמה ינב לש דחוימה רשקה תא שיגדהל ןווכתמ ףלש ."םד־המדא 

שחכתהל תולקב םילוכי ןכלו הז ימיטניא רשקל םישיגר םניא םייברעמה םירטשמה 

.עקרקה לש שדוקמה ךרעב תובשחתה רסוח םילגמ םה ,ןכ לע רתי .תומותח תויוביוחמל 

.רחא ךרע לכל םלצא םדוק ילכלכ חותיפ 

אוה .םיטבשה ינב םירקחנה תויוכזל םסחיב תוירחאמ םיאמדקאה תא רטופ וניא ףלש 

וא ורפחנש םירחא םיטירפו םדא תומצע לש םיפסואב הקזחאה תויוכז תלאש תא הלעמ 

ךא .םינואיזומב םייובח וא םיגצומ רשאו ,םיגולופורתנאו םיגולואיכרא ידי־לע וחקלנ 

לש םדיצל ללכ־ךרדב םידמוע םיגולופורתנאהש קדוצ םאה ,ףלש השקמ ,הז תמועל 

לש עקרקה תויוכז תבוטל הדיעהש תיגולופורתנא לש המגוד איבמ אוה ?םידיליה 

דגנ םתעיבתב ,הילעמש הביבסלו עקרקל םהלש ינחורה רשקה ךמס־לע םירואמה 

ררבל שקבמ ףלש .לעופב עקרקה תא םידבעמו בר ןמז םש םיבשויה םינבלה םיבשייתמה 

.םייתדו םייטתסא םיכרע לע וא תואלקח לע ,תוברת לע ,עקרק לע בסנ טקילפנוקה םא 

הארנש ,יטבשה םלועב ןד אוהש הדבועה םצעמ בושחל ןתינש יפכ םימת וניא ףלש 

ךכל עדומ אוה .דואמ טלוב ותשלחה תובקעב אבש לבסהש ףא ,המוקת רסח הבר הדימב 

םיכמות "תרוסמ"ב םג .ףידע תויתרוסמה טופישה תורגסמבו תוברתב היהש המ לכ אלש 

הבש ,"תינרדומה" הרבחב ומכ שממ ,(המודכו םיריעצ ,םישנ םיחפקמה) םיקזחה תופוכת 

שי םא לאוש ףלש .םייטננימודה תודמעמה לש םיסרטניאלו םיכרצל תופוכת ןווכמ טפשמה 
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ףלש ,לעופב תאז םישגהל ןווכתמ אוהשמ רתוי ."יתקוח םזילרולפ" לע הבישחל םוקמ 

לש אלא ,תחא הצובק לש רבעה קר אלו ,רבעה דיקפתב ףויז אלל תיתרבח הרכהל ףאוש 

תא תוביכרמה תוצובקה ללכ לש םיסותימה תא ץמאל ארוק אוה ןכ־ומכ .תוצובקה לכ 

.ןויווש לש הסיפת ךותמו םויקה יאנתב תפתושמ היצזיליוויצב ןיינועמ אוה .הנידמה 

ףוסמ היגולויצוסה תורוקמ לא ףלש רזוח ,"Community in Society",ןורחאה קרפב 

The Quest of Community ,Nisbet לש ורפסב דקמתמ אוה .ךליאו הרשע־עשתה האמה 

יזכרמ ימויק אשונכ ,אצמיתש וא הדבאש וז ,הליהקה שופיח תא שדחמ הלעהש ,(1966) 

דיחיה ןיב םייניב־תונגראתהב ינויח ךרוצ שי תינרדומה הרבחל .תיברעמה הרבחה םלועב 

תודוגא לש ףילחת תועצמאב הז ךרוצ לע תונעל רשפא־יאו ,הנידמל/"הרבח"ל 

םיגולויצוסה ראשו Tonnies ומכ ,Nisbet ךא .הלאב אצויכו תונכש יסחי ,תוירטנולוו 

וריאשה םה טבשה תא .םהלש טפשניימגה תוירוגטקב טבשה תא וללכ אל ,םייסלקה 

:ףלש לש טקיורפה לש ירקיעה רסמה תא םכסמ רפסב ןורחאה טפשמה .םיגולופורתנאל 

 Within society, there is room for community, and within the

 nation-state, there is room for tribe; alongside the law there is

 room for custom, and alongside the transformations of progress,

 there is room for the continuity of tradition.

לש הרקמב דחוימב ההימתמה הלאש תררועתמ ,העיריה־בחר רפסה תאירק רמג םע 

הירוטירטה תרגסמב תויטבשה תורוסמלו טבשל תוסחייתה ללכ וב ןיא רפסה ךרואל .ףלש 

ענמנ עודמ .קפס אלל ףקת גשומה ,לארשי־תנידמב םיוודבה יבגל תוחפל .תילארשיה 

וניה ףלש ןואיל ?וז םיחרזא תייסולכוא ןיבל הנידמה תרבח ןיבש הז שגפמב תעגלמ ףלש 

םמצע תא םישידקמה ,רתויב טלובה אל םא ,םיטלובה םיילארשיה םיגולויצוסה דחא 

םאה .אוה רשאב דיחי לכ יבגל יטפשמ קדצ לש תולאשלו םיטועימ לש םהיתויוכז תלאשל 

לשו תויביסקלפר לש בבר לכמ ענמיהלו תוילרטינ לע רומשל ףלש הצר ןאכ אקווד 

?יגולויצוס ךמסמכ הב םימגופ ויהש ותדובע לש היצזיטילופ 

ירפס ףדמב הז רפס לש דחוימה ומוקמ תא שיגדהלו רוזחל יואר ,וז הלאשל רבעמ 

לש תיסלקה תיגולויצוסה תרוסמל רבחתמ ףלש ןואיל .םיילארשי םירקוח לש היגולויצוסה 

טקיורפה לש הרישע תיטרואית הביטקפסרפ ךותמ תויוברתו תורבח תקבוחה הביתכ 
.ותישארמ יגולויצוסה 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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