
433 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

"!תוברת ונל גישנ ,ייחב ,ונלשמ תוברת ונל ןיא םאו" 
*קוש ירקחמב תוברת ידומיל 

**ץ"כ אוהילא 

לע אמלעב םירבד ונפלחהש ירחא רוחשה תינומה גהנ לאש "?ןוכנ ,ידוהי התא" 

דיגהל הצור ינאש המ" ,רמא ",הנשמ אל" "?תעדי ךיא" ,יתינע ",ןכ" .וגקישב ריווא,ה־גזמ 

םירפס םיבתוכ םתא .םכלשמ תוברתו הכורא הירוטסיה םכל שי .םכב םיאנקמ ונחנאש הז 

םתאש ינפמ" "?הלאכ תויהל םילוכי אל םירוחשה המל .םידכולמ םתאו .םיטרסב םיעיפומו 

- ראואלפיימה ןופיס לע עיגהש יממ םינוש אל םתא" ,יתבשה ",םיזוחא האמב םיאקירמא 

,תיעזגניבה היצרגטניאה ןולשכל זמור אוהשכ ,הנע אוה ",העוט התא" ".םכדוע עבצל טרפ 

,ייחב ,ונלשמ תוברת ונל ןיא םאו .םינוש שיגרהל ונל םימרוג םישנא ;םינוש ןכ ונחנא" 
"!תוברת וגל גישנ 

"הרוחשה תילגנאה" :הרוחשה תוברתה לש שדחמ־התדיל הלחה ןכמ־רחאל רצק ןמז 

;תוטיסרביגואבו תוללכמב "םירוחש ידומיל"ל תוקלחמ ומק ;ירוביצ ןויד לש דקומב הדמע 

,היזיוולטבו תורפסב וגצוה ז'גה תודלותו םיחרזאה־תמחלמ לש הרופיס ,תודבעה תולווע 

1.םיבר תלחנל התייה "יאקירפא־יאקירמא" תיטילופ־הניקתה תיוותהו 

טרוק יניעב ,בגא ,םגו)זוליא ,דוא יניעב ןח אצומ יאדווב היה תינומה גהנ לע רופיסה 

קר אל ,רמול הצור ,המשל תינתא תוהז לע הדימעה תא הפי ןיעב האור התייה איה .(ןיול 

ןיא םלוא .חיטבהש קדצהו תוריחה תא איבהל חילצה אל יאקירמאה םזילסרווינואהש ינפמ 

םולח לע רותיו (1):ריחמב הפונת רבצ תימצע הכרעהו דובכ תארקל הז דעצ יכ חוכשל 

לככ תיתריצי ,האצמהה (2);םיעבצ־ןורוועו ןויווש לע גניק רתול ןיטרמ לש ומולח - רחא 

לוטיבל הריתחהמ הגיסנ (3);תירוטסיה הניחבמ קפקופמ ,שדח יתוברת לודיב לש ,היהתש 

םתיילע (4);יוניש אלל טעמכ ורתונש ,םיילכלכה םירעפה םוצמצלו תיעזגניבה הדרפהה 

תוחפ םייואר םניאש ,םיימלסומה םירוחשה תעונת ןוגכ ,םיפסונ םייתוברת םימרז־תת לש 

.םירחא םיפפותמ לש בצקה יפל םידעוצ לבא ,תויוכזל 

ןשיה לאמשה הנכמ איהש המ ןיב תויכשמה רתאל התוסנב ץימא ןועיט הלעמ זוליא 

רשפא הלש ןועיטהמ .<שדח שדח־לאמשל םצעב תנווכתמ איהש יפ־לע־ףא) שדחה לאמשהו 

,ןשיה לאמשל תסחיימ איהש ,תחאה .קדצלו ןויוושל תוליבומה םיכרד יתש שי יכ שיקהל 

וז הדימב תמלעתמו םידיחי ןיב ןויווש העיצמה ,תוחרזאה לש תילסרווינואה הקיתאה איה 

ןשיה לאמשה ,זוליא לש הדידל ;תיתד וא תירדגמ ,תינתא - תודחא תויוהזמ תרחא וא 

 "And if we don't have a culture, by God, we'll get one!" *

ח"וד" רוביח לע ונדקשש תעב עלס דה ןיבל יניב חיש־ודה תא הבר הדימב ףקשמ ןלהל טסקטה 

.תירבעל תילגנאמ רוקמה םוגרתב ותרזע לע םג דהל הדומ ינא ."לארשיב תוברת תוינידמ :הכרב 

רפסה־תיבב רוספורפו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תרושקתלו היגולויצוסל סוטירמא רוספורפ ** 

.הינווליסנפ תטיסרבינואב גרבננא םש־לע תרושקתל 

.ןורחאה ןמזה לש תיאקירמאה־תיאקירפאה הירוטסיהב וללה םיעוריאה תולשלתשהב יקב יניא ,ירעצל 1 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:02:30 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



קוש ירקחמב תוברת ידומיל ץ''כ אוהילא 434 

םירחא םיגוסל אל לבא)ילכלכ ןויוושל קבאמב תרכינ החלצה לחנש רחאל ומצע תא הצימ 

תובורק םיתיעלש ,םואלה־תנידמ ןבומכ איה הלאכ םיקבאמ לש הריזה .(ןויווש לש 
.תרחאו תילכלכ הטילשלו רתי־תויוכזל הווסמ ,היבו הינמ ,תשמשמ 

,"שדחה לאמשה" לש וכרד איה ,זוליא תנעוט ,ןויוושו קדצ תארקל תדחאה ךרדה 

ןשיה לאמשה לש םילאידיאה תא ליחמ ,"תוברתה ידומיל" ,ימדקאה ותירב־לעב םע דחיש 

,וז הפקשה יפ־לע .תוקחדומ תויוהזו ןויווש־יא ןיידע םימייק םהבש םיבחר םימוחת לע 

עודיה תויופידעה םלוס ךופיהב) רתוי בושח אוה - ןגוה רכש ומכ בושח וניא ימצע דובכ 

לש יתימאה הפוצרפ תא ףושחל איה שדחה לאמשה לש היגטרטסאה 2.(ולסאמ לש 

לש הקיטילופ תועצמאב תימצעה האנשה תא שרושה ןמ רוקעלו ,הפשב היובחה הינומגהה 

תואריהל תופאושה תואכודמ תוצובק ןתואל תרהוטמ הפשו הידמל השיג הקינעמה ,גוציי 

לש הקירוטרב דושחל ונילע הווצמ וז היגטרטסא .ןהיתויוכז לע ןקבאמב עמשיהלו 

.הרבחה יעדמ לש תויגולודותמב תועלבומה תויטהה תא ףושחלו תימואלה תוירדילוסה 

תוברת ידומיל יורקה ריעצה ימוחתניבה קוסיעה ןיבל יטילופ םזיביטקא ןיב תירבה 

־ "קוש רקחמ" תוברת ידומילב האור איהש רמול טעמכ רשפא .זוליא לש ןוידה אשונ איה 

תוירדילוסהו םזילסרווינואה דגנו "תויתוברת תורוזפ" לש ןתורישב - יוטיבה לע החילס 

:םיאבה םירבדל התעד תא טעמכ תנתונ הניא זוליא ,וז תינכות טהלב 3.םואלה־תנידמ לש 

בחרמל תונלדב םירידחמ םהש <2) ;"ןוראהמ האצוה" ןיעמב םיקסוע תוברת ידומילש <1) 

;תוקולח־תת דועו דוע הבינמו המצע תא הניזמ תויתוברת־ברש <3) ;לחוימה ירוביצה 

.תידדה הנבה אלל ידדה דובכ ,רמולכ ,תומוח הנוב תיטילופ תוניקתל האירקהש (4) 

לע הצלמההש םימיכסמ ויה (Adorno 8c Horkheimer, 1973) רמייהקרוהו ונרודא 

םה ,תוברתה תשורח לע םרוביחב .תינומגה היצלופינמכ תולגתהל היושע יתוברת "דחי" 

יגב לש תפתושמה העפוהב המולגה הרואכל־הבוטה הנווכה ינפמ תמייאמ הרהזאב םיאצוי 

,תפתושמ תוברת קולחלו םיגצוימ שוחל לכה תא ןימזהל .טשפדוב תייעיברו ןמדוג 

דמעמ ברקב תודיכלל הווקתה תחת רותחל ושוריפ ,הלא טרופקנרפ ישנא םירמוא 

תוברת .ןויוושל ,רבד לש ופוסבו ,תבזוכ־אל העדותל עיגהל הדיחיה הווקתה - םילעופה 

ויה אל םתסה ןמש ,רמייהקרוהו ונרודא תא הקיסעהש איה ,תויתוברת־בר אלו ,תידמעמ 

םהש ןכתיי .םירחא םיגוסמ תוצובק לש תוקחדומ תויוברת חופיט יפלכ הבר הדהא םישחור 

לבא ,םירוחשה וא םילאוסקסומוהה תויוכזל העונתה וא ,םזינימפ יפלכ הנבה םילגמ ויה 

ןכתיי .םזילטיפקה תמילבל השורדה תוירדילוסל םיקיזמכ יאדווב םתוא םיספות ויה םה 

ויה אל םה לבא ,תויתוברת־ברה לש םייגולוכיספויצוסה םידוקפתה תא םיניבמ ויה םהש 

תוברת ,תיממע תוברת ,ההובג תוברת לש תויתונמאה תויוכיאה ןיב םילבלבמ םינפ םושב 

.תשעותמ תוברתו תירלופופ 

ורחיא םהלש יטילופה טקיורפהו תוברת ידומיל ,תויתוברת־ברש ללכ עיתפמ הז ןיא 

ךכמ קר אל עבונ רבדה .ןיידע םהל "םינכומ" ונניאש רשפא ,אברדא .לארשיל עיגהל 

.םלשנ םרט המואה ןיינבש ךכמ םג םא יכ ,תילכלכה תיזחב הבר הדובע דוע הרתונש 

תא םג קידצמה ,ןיינעמ חוכיו והז .ךופהה תויופידעה םלוס תא קוידב ביצמ סלור ,הליא יפ־לע 2 

.םייריפמא םירקוח לש םביל־תמושת 

ךרדה לע עיבצמו ,םיקפוסמ־אל "םיכרצ" לש ־ האצמהב םיתיעלו - יוליגב החמתמ קוש רקחמ 3 

.םייטסיאורטלא םיעינממ חרכהב םילעופ םניא וללה םיקופיסה יקפס יכ ןייצל רתומל .םקפסל 
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435 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א"סשת 

ומרת םה לבא ,םולשל ןתמו־אשמה תא ולקה אל םישדחה םיגולויצוסהו םינוירוטסיהה 

תוברת ידומיל םגש ןכתיי ,ךכל המודב .רחאה דצה תא םילארשיה תנבהל והשמ תוחפל 

אל ,תולבוסש תוצובקל הרכה םיקינעמו ,תורחאו הלאכ תולווע םינקתמ תויתוברת־ברו 

ףתושמה לעפמל וז הדובע לעתל םוקמב םלוא .תובלתשה־יאמו גוציי־תתמ ,קדצב 
ידי־לע תורדגומה ,תועלבומל תלצופמ הרבח םיפידעמ תוברתה ידומיל ,ילארשיה 

הצימ ןשיה לאמשה יכ חיננ םא וליפא ךא 4.האלה ןכו תויתד ,תויתדע לש םינוש םיפוריצ 

אלימ יטילופה ינויצה לעפמהש שוחנ םא םגו ,תוילכלכ תויוכז תגשהב ותלוכי אולמ תא 

זכרמ תמקה לש יתוברתה ינויצה לעפמה רבדב המ - האסה תא שידגה ףא וא ותילכת תא 

ונת :תיניטסלפה היזיוולטל םיצעיימה bbc^ יירבח עמשמל יתקחצש רכזנ ינא)?ינחור 

תושרהל הלוכי הניא - לארשי תוברל - ימואל רורחש תעונת !חורפל םיחרפ ףלאל 

הפש ,תינכמ תוירדילוס לש השודג הנמ אוה הל שורדש המ .םיחרפ הברה ךכ־לכ המצעל 

(.ומשל יואר יתוברת ןונקו תפתושמ 

םשב םא םג - קוריפב רתוי םיניינועמ תוברתה ידומילש קיסהל ןוכנ הז ןיאש ןכתיי 

,ןיול טרוק לש ותצעש ןכתיי .םיפתושמ םידעיו תידדה הרכה חופיטב רשאמ - קדצה 

ויהי םא - םמצעל קר אלו - תיאקירמאה הרבחל רתוי ומרתי םייאקירמא םידוהיש 

תוברתה ידומיל לש הבישחה תרוצ תא םג תאטבמ ,םתודהיב רתוי םיאיקבו םיחוטב 

- תיחרזמ תוברת ןעמל הלודשה תא המגודל וחק .הומתל אל רשפא־יא לבא .םיילארשיה 

דסממהש - לארשיב להקה־תעד יפ־לע ,קדצב - םינעוט םהירבוד .תיטרקומדה תשקה 

,םמיע קדצהש חיננ ,ןוידה ךרוצל .חרזמה ידוהי לש תויונמאה תא הערל הלפה יתוברתה 

ךכמ עבונ םאה 5.< 1999 ,עלסו ץ"כ ואר) תודבוע המכב ןנובתהל קיזמ היה אל יכ ףא 

תא ףילחהל שיש וא ,תויונמאב תירוביצה הכימתב תויתדע תוסכמ גיהנהל ךירצש 

ץועיי יפוגב תוברתל הצעומה לש (תיתדע הניחבמ תוברועמה) תויעוצקמה תודעווה 
6?("ונתוא טופשל םילוכי םכניא םתא יכ") תיתדע הניחבמ םיינגומוה 

רתוול ילבמ ,דחי־סג םיברעו םידוהי ףיקתש תימואל תוהז תריצי ,ןבומכ ,איה תילארשיה המלידה 

הליבומ וז הבישח .תירבעה תוברתה תייחת תועצמאב השדח תידוהי תוהז שבגל ינויצה םולחה לע 

םיליחמ ויה תויתוברת־ברב םידדצמה .םילארשי־םיניטסלפל תיתוברת הימונוטוא תקנעהל חרכהב 

לע ,(הייסולכואהמ 20"/"־כ םה ףא) תונידמה־רבחמ םישדח םילוע לע םג הימונוטואה ןויער תא 

ינויצה םולחה לש תוררופתהל ליבוי הזכ ךלהמ .האלה ןכו ("םיברע םידוהי") םיחרזמ לע ,םידרח 

םיצור םניא םיינרדומה םייתדה אל ףאו היסורמ םילועה אל ,םיחרזמה אל םלוא .הנידמה לש םג ילואו 

ץ"כ לצא וז היגוסב ןויד ואר) םיידוהיה םילארשיה םע םתוברתמ קולחל םיניינועמ םיברעה םגו .ךכב 

.(1999 ,עלסו 

.תויחרזמ תויונמאב הכימתל דואמ תוטעומ תושקב תונמאלו תוברתל הצעומל ושגוה ,ימשר ןפואב 

תורוצ לש יוהיזה לע תנעשנ תויזנכשא תויונמא םיפידעמ תוברתה להנמו הצעומהש הנעטה 

.םיזנכשאה לש הפוריא םע - תוינופמיס תורומזת ,םינורטאית ,םינואיזומ - תויברעמ תויתוברת 

גוציי שי ,תיסלק הקיסומל טרפ .הילפא םושמ חרכהב וב ןיא ,ןבומכ ,הלא תורוצ לש ןנכות ךא 

ויה אל הלא תורוצ ,הינוריאה הברמל .דחי־סג להקהו םיעצבמה ,םירצויה ברקב תודעה יתשל 

תכיישה הבחרה היגוסה .הצרא ואב םרטב הפוריא חרזממ םילועה ןיבמ םיבר ברקב רתויב תורכומ 

.תיממע תונמאב <םג> ךומתל הלשממה לע םא איה ןאכל 

קפסמ ןוירטירק הניא "תוכיא" יכ ,השעמל ,ורמא םיידוהי םילארשי לש גציימ םגדמ ךותמ 75"/» 
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ללוכ - םיילארשי םידוהי ועיבהש הפדעהה תא םיחוד וז הצובק לש םירחא םירבוד 

,<תינוכית־םי וא תיחרזמ תוברת תמועל)יפוריא־ברעמ חסונב תוברתל - םיחרזמה בור 

לש האצות (סרוק הז ןועיט רשאכ)וא הטומ רקחמ לש רצות הניה וז הפדעה יכ םיעבוקו 

,םזילסרווינואב היטה שיש םיכסנ םא םג .תימצע האנש תלחנהו חומ־תפיטש לש םינש 

םיצור ונא םא איה הלאשה ,ןורתי תדמעב םיזנכשאה תא ביצמ יברעמ שגד לעב ןונקשו 

םינוויכ לע תויסיסב תומכסהב תועוטנ ויהיש השדח תוברתו השדח הרבח דחי בצעל 

הגידמה־םורט לש תודדובמה תועלבומל תגסל םיצור ונא אמש וא ,םייתוברת 

7.( 1989 ,טדאטשנזייא) 

ההז הניא איהש בושחל הטונ ינאו ,םזילרולפ הל םיארוק .םייניב־ךרד ןבומכ תמייק 

תפתושמ הביל ושוריפ ־ תלבוקמה הרדגהה יפ־לע תוחפל - םזילרולפ .תויתוברת־ברל 

תויוהזל תויוביוחמ לש ןווגמ ןביבסו ,תפתושמ הפש ,תויתוברתו תויחרזא תויוהז לש 

(יברע וא ידוהי) ילארשיו ,ךתיבב יתוברת־בר היה" ,ןודרוג ל"י לע הזרפרפב .תורחא 

תונבל יוצרו ןתינש החינמ תיטסילרולפה הפקשהה .היכרריה ןאכ שי ,ןכא 8."ךתאצב 

,םייתדע ,םייתד) םיפסונ תוהז יכבדנשו ,תפתושמ תימואל תוהז לש דואמ בחר סיסב 

ידומיל ,זוליא יפ־לע .םיימיטיגל םייטסילרולפ םייוטיב רדגב םניה (םיינימ וא םיירדגמ 

ךירצ ןכותה (1) :ןוגכ םינוירטירקל סחוי טעמכ ההו לקשמ .תויונמאל תיתלשממ הכימת תבצקהל 

םורתל ךירצ ןכותה <3) :המצע תא אטבל הדע לכל תתל ךירצ ןכותה <2) ;זיגרהל אלו םכסומ תויהל 

ךירצ ןכותה <5> :(םייברע םיכרע :םיברעל) םיידוהי םיכרע אטבל ךירצ ןכותה (4) ;תימואלה הוואגל 

לקשמ וסחיי תונידמה־רבחמ םישדח םילועו םייברע םיבישמ .םדא־ינב רתויש המכ יניעב ןח אוצמל 

תחפוקמ תיחרזמ תוברת"ש ומיכסה 43"/« ,םיידוהיה םיבישמה ברקמ ."דבלב תוכיא"ל רתוי בר 

םילאשנהמ 30»/» קר לבא ,ךכ ורבס יחרזמ אצוממ םילאשנה ןמ 60»/» ."תלבקמ איהש םיביצקתב 

.<1999 ,זאה)ןושארה רודה ינבמ רתוי טעמ וז העדב קיזחמ םיחרזמ לש ינשה רודה .םייזנכשאה 

תילארשיה תוברתהש ןוצר ועיבה <1999 ,עלסו ץ"כ ;1999 ,זאה) הכרב רקסב םיבישמה ןמ 65»/» 

<דרפס ,ןווי)ןוכיתה םיה תוצרא לש וזל אלו ,תפרצ וא הילגנא תמגוד ,ברעמה תוצרא לש וזל המדת 

הלאל םימוד רבכ לארשיב תוברתה ייח יכ םירובס 46»/».(םירצמ ,ןדרי)ןוכיתה חרזמה תוצרא לש וא 

,(בצמה רבכ הזש םיבשוח 40»/»)יברעמ חסונב תוברתב םה ףא םיניינועמ םיחרזמהמ תיצחמ .םייברעמה 

םישדחה םילועה קר .תיחרזמ היצטניירוא םיפידעמ 15»/» קרו ,תינוכית־סי תוברתב םירחוב םהמ 35»/» 

םירובס םיברעה ,םתמועל .תיברעמ היהתש םיצורו תיחרזמ הנידמ לארשיב םיאור תונידמה־רבחמ 

.תיחרזמ תוברתל הפדעה םיעיבמו יברעמ ןונגסב וניה יוצמהש 

םילאשנה לע ופכש ךכ לע הכרב ח"וד ירבחמ תא םיפקות (2000) בהנשו הנויו (2000) בהנש 

יתשב רוחבל תורשפאה םילאשנל הנתינ אל ,םישקמ םה ,עודמ .היטה תרצויה ,תימוטוכיד הריחב 

- ןהמ תחאש ,תובושת שולש ןיב הריחב העצוה םילאשנלש איה תמאה לבא ?דחי־םג תויורשפאה 

ברקב החיכשה הריחבה ,ןכ־יפ־לע־ףא .ברעמו חרזמ לש תבורעת לע תזמרמ - תינוכית־םי תוברת 

לש בוליש הארנכ איה הב םיצפח םילארשיה בורש תבורעתה .תיברעמה תוברתב התייה םיחרזמה 

ץ"כו ןוסניול ,יול םג ואר .(תיתד אל לבא) תיתרוסמ תידוהי היצטניירוא םע תיברעמ תוברת 

 (1993).

.תילארשיה הינומגהה לע הבוגת ,תיב־תרצותמ גשומ וניה "יחרזמ"ש םימיכסמ (2000) בהנשו הנוי 

תוצובק דציכ תוארל ןיינעמ .ףקות הנשמ הז גשומל תתל הבוט הביס הניא וז לבא ,ךכ רבדה ילוא 

.ןהל וקבדוהש תויפיטואירטסה תויוותה תא תובורק םיתיעל תוחיצנמ תומודק תועדמ ולבסש 
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רדס תא תונשל הארנכ םיטוהלו ,םיילסרווינואה תודוסיה יפלכ םיינדשח תוברתה 

תא ומידקי - ןהלש תוימואלניבה תורוזפהו ־ "תוינשמ"ה תויוהזהש ךכ תויופידעה 

עייסל ונילע םאה .תידוקפת קר אל ,תיכרע הלאש יהוז .תילמרופה תימואלה תוירדילוסה 

תויהל רמייתהל הלוכי הניא םואלה־תנידמש ומיכסי לכה טעמכ ?םלעיהל םואלה־תנידמל 

חטבל איהו ,םירשעה האמב יטסינורכנא ןויער התייה תונויצה ,השעמל - םדקתמ ןויער 

ירחא ,הזה ןויערה תא חונזל תמאב םיצור ונא םאה לבא .תחאו םירשעה האמב וזכ 

לש םיאקיטרואיתהו םזילבולגה ,םזילאודיווידניאה ידסחל וריקפהלו ,ךכ־לכ ונצמאתהש 

.העבצהל תאז דימענ הבה ?תויתוברת־ברה 

םוקמב תויחרזמה סנ תא הפינה תיטרקומדה תשקהש ךכב הינוריא שי ,ןכ לע רתי 

ורציש תימדקאהו תיטילופה תוטילאה הלא ויה ,לכה תולככ .המצע וזה תיוותה לע רערעל 

תוברתה ידומיל עודמ .סרטניא וא תוחונ לש םימעטמ ,תוידוהי תודע יתש יתוכאלמ ןפואב 

איה ,דשחה ררועתמ ,הבושתה ?וזה תוטשה תא חיצנהל םיכירצ םהלש יטילופה טקיורפהו 

קחשל םירחוב םיאקיטילופו םירקוחש ,חוכ קחשמ ומצעב ונדו "יחרזמ" תיוותב שומישהש 

.וז תיוות קרפל םוקמב וב 

העוגנ הניא יכ הווקמ ינאש ,תיגולודותמ העצהב םייסל יל ושרה ,גוצייל רשאבו 

םהרבא לש ותרמא יחנומב ליעומ חרואב שדחמ ןחביהל הלוכי גוצייה תייעב .היטהב 

רשאכ ,לשמל .OF the people, BY the people, FOR the people :ןלוקניל 
םניאש ימ ידי־לע ,לשמל היזיוולט תוינכותב ,םיגצוימ תויבסל וא םילאוסקסומוה 

ןכש ,ףלוסמ גוציי לש הנכס תמייק ,םילאוסקסומוה םניאש ימ ןעמלו םילאוסקסומוה 

רשקב שח רחאה דציכ תולגל הסנתש ילבמ ,המצע ןעמל רחאה תא תראתמ בורה תצובק 

.םיאקיטילופ לש היגוגמדלו םינרדב לש תוריטסל ןברוק ויה םילאוסקסומוה ,ןכאו .ךכל 

.םמצע ןיבל םניב חחושל םיעצמאה תא םילאוסקסומוהל קינעהל איה תופולחה תחא 

תודוא ־לע םשפנ־תוואכ רבדל ולכוי ובש ,םילבכב ץורע םהל עיצהל ,לשמל ,רשפא 

לש רתוי בחרה יומידה תעיבק רתווית ךכב לבא .םמצע ןעמלו םמצע ידי־לע ,םמצע 

תא קפסל אופיא איה הבושתה .תובורק םיתיעל ןיועה ,בורה ידיב םילאוסקסומוהה 

,םמצע ידי־לע ,םמצע תודוא־לע רפסל ולכוי םילאוסקסומוהש ךכל םישורדה םיעצמאה 

םירבדמ לכה ובש - דיחי ץורעב היטרקומד רתוי שיש ונמזב יתנעט ןכל 9.ללכה ןעמל 

.םייטסירלוקיטרפ םיצורע יובירב רשאמ - לכה םע 

,הזל הז ונירופיס תא רפסנש ךירצ ,תקדוצ םיגוציי הקיטילופב ,ילאידיא ןפואב 
לכונש ידכ ,("וננעמל ,םהידי־לע ,וניתודוא־לע")ונתוא םיאור םה דציכ םירחא לאשנשו 

.תונושה תויצאירווה תא וב םירזוש ונאש ךות ,ףתושמה ונרופיס תכאלמב וידחי ךישמהל 

תורוהמ 

.סנגאמ :םילשורי .היתורומתו תילארשיה הרבחה .(1989)ג"ש ,טדאטשנזייא 

רקחמל ןמטוג ןוכמ :םילשורי .וניניעב תינוכית םי לארשי תוברת םאה .(1994)'ה ,זאה 
.ישומיש יתרבח 

.Gross, 1998 :לצא וז המיכס לש םושיי ואר 9 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:02:30 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



קוש ירקחמכ תוברת ידומיל ץ"פ אוהילא 438 

.134-106 ,10 ,םינפ .<הכרב רקס) "1998 לארשיב יאנפה תוברת" .(1999)'ה ,זאה 

.188-163 ,17 ,תרוקיבו הירואית ."יתוברת־ברה בצמה" .(2000)'י ,בהנשו 'י ,הנוי 

.ריל ןו ןוכמ :םילשורי .לארשיב תוברת תוינידמ :הכרב ח"וד .(1999)'ה ,עלסו 'א ,ץ"כ 

ברקב םייתרבח םייחו תווצמ תרימש ,תונומא .(1993)'א ,ץ"כו 'ח ,ןוסניול ,'ש ,יול 

.יה־יבא ןרק :םילשורי .לארשיב םידוהיה 

."'יללכה בוטה' םשב תויתוברת־ברה ינפמ הדיחפמ תטלשה הטילאה" .(2000)'י ,בהנש 

,4 'ע ,7.6.00 ,םירפס ,ץראה 

 Adorno, T.W. and Horkheimer, M. (1973). "The Culture Industry:

 Enlightenment as Mass Deception". In J. Curran, M. Gurevitch and

 J. Woolacott (eds.), Mass Communication and Society (pp. 349-383).
 Beverly Hills: Sage.

 Gross, L. (1998). "Minorities, Majorities and the Media". In T. Liebes and

 J. Curran (eds.), Media, Ritual and Identity (pp. 87-102). London:
 Routledge.

 Lewin, K. (1948). Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group

 Dynamics (edited by G.W. Lewin). New York: Harper.

 Maslow, A.H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper.
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