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מילאר0• .ריגולויאוס 

,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה םעטמ רואל אצוי 

היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמה עויסב 

ףלש ןואיל :ךרוע 
תליא הוא :םירפס רודמ תכרוע 

:תכרעמה ירבח 

רימש ןנור ,ןיבור ןסינ ,ןייטשפא־ןיול חנ ,ןייטשנרב הרובד ,ןולייא הנח 

:תכרעמה יזכר 

ץיבוריאמ יקוש ,דרא־טדימשדלוג רמת 

:תצעיימה הדעווה 

:לארשי 

,ןהכ קירא ,יאני הצינ ,הדוהי־ןב ןמחנ ,ירא־ןב ליא ,טדטשנזייא נ"ש 

,גנילרמיק ךורב ,יולה ינויצע הווח ,הכומס ימס ,םייהנמ ההלב ,לאירתכ רמת 

דומלת ןליא ,ולש לאכימ ,בגר יטומ ,סוארק דרו 
:ל"וח 

 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)

םשל םהב קסוע תעה־בתכש םימוחתב תומישרו םירמאמ תשגה הנימזמ תכרעמה 

.םיקתעה השולשב תכרעמל רמוחה תא שיגהל שי .םמסרפל תורשפאה תניחב 

:תכרעמה תבותכ 

,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ,תילארשי היגולויצוס 

,03-6409215 'סקפ ,03-6408964 'לט ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

socis @ spirit.tau.ac.il ינורטקלא ראוד 

 J תומר תאצוהב יונמכ םשריהלו תעה־בתכ תא שוכרל ןתינ,
.03-6426465 :'לט ,69975 ביבא־לת ,32 ןונבל םייח בוחר ^ 

לארד היא :הקפה 

רימש לחר :דומיעו רדס 

תורומש תויוכזה לכ © 
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םיניינעה ןכות 

 13

 39

 55

 91

 115

 135

 163

 167

 169

.תכרעמה רבד 

ותשרומל םיווק :תודסומה תיינבו המזירכה לע 

..ל"ז אריפש ןתנוי רוספורפ לש תילאוטקלטניאה 

בהנש הדוהי 

המכ - תיביטקלוקה תוהזה לש הינבהה 

.תויתאוושהו תויטילנא תויצקידניא 

הסמ 

טדטשנזייא חנ לאומש 

םירמאמ 

הפוקתה יארב תובא־תוכזו קידצה רבק  דקוש השמ 

רוזיש ןיב הקיזה :תרתוסה השירדה סקודרפ 

המריפה לש עוציבה תלוכי ןיבל יתרבח 
תיתלשממה 

יקציבוני קחצי ,דומלת ןליא 

.לארשיב תודמעמו םייח ןונגס  טיבש יסוי ,ו־וג־ץכ ילט 

םיחרזמ ןיב םיימונוקא ־ויצוס םירעפ 
1995-1975 ,םיזנכשאל 

ןהכ ןוני 

תינומה תד־תרמה לש הירואית תארקל 
םידוהי לש תורצנתה תנבהל המושייו 

תירבה־תוצראב 

ןויד 

רנזולק לאומש 

:תובוגת 

.הרמה לע הרעה  ירובת םירפא 

.הדבכנ הלאש  ןייונסיז דוד 

.תוריקסה תמישר  םירפס תרוקיב 
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169 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םירפס תרוקיב 

:תרוקיב תסמ 

תולובג ןיא יביטקלוקה ןורכיזל 

:לע יסורס־יקציניו דרו 

 171

 182

 185

 187

 190

 194

 198

 203

 206

 209

 211

 Recovered Roots: Collective Memory and the Making .1
 of Israeli National Tradition by Yael Zerubavel

תילארשיה העדותה לש הילוגלג :ןורכיזו סותימ .2 

ךירטסיו 'ס טרבורו הנחוא דוד תכירעב 

 Tangled Memories: The Vietman War, the AIDS .3

 Epidemic and the Politics of Remembering
 by Marita Struken

:תוריקס 
:לע בגר יטומ 

.ןמרקוצ השמ תאמ תונמאה לש היגולויצוסב םיקרפ 

:לע רוא־לא רמת 

 .Women Writing Culture edited by Ruth Behar 8c Deborah Gordon
 .Naturalizing Power edited by Sylvia Yanagisko (fe; Carl Delaney

:לע יזגלא ידג 

 Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism
 by Robert Chazan

:לע ןשד המלש 

 The Non-Jewish Origins of the Sepharadic Jews
 by Paul Wexler

:לע לאפר־ןב רזעילא 

.עשוהי־רבצ המענ תאמ LA ץוביק 

:לע רייטש היח 

 Israel's Changing Society: Population, Ethnicity
 and Development by Cavin Goldscheider

:לע ןייטשנרב הרובד 

 Memories of Migration: Gender, Ethnicity and Work
 in the Lives of Jewish and Italian Women in New York

 by Kathy Friedman-Kasaba

:לע 'ץיבומרבא ירנה 

.ןשד המלש תאמ תוכנ לש היגולופורתנא ־ לפקתמ לקמב 

:לע סרפ ןנחוי 

הלשממה שאר לש תורישי תוריחבו סירמיירפ :תילרוטקלאה הכפהמה 

ןורוד ןועדג תכירעב 
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 170
:לע דקוש השמ 

 216

 218

.ןיבור ןסינ תאמ ל"זח תורוקמב ןבה ןוידפו הלימ ,הדיל יסקט :םייחה תישאר 

:לע יאנוי לבוי 

 Unheroic Conduct: the Rise of Heterosexuality
 . and the Invention of the Jewish Man by Daniel Boyarin
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225 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

םיאבה תונוילגב 

:םיאשונה ןיב :2 'סמ ,א ךרכ 

ןוילעה טפשמה־תיב לש חישב תוינימ־דח 

תינופצמ תונברס 

םישנ תקוסעת 

הרקמ חותינ - םינומה תרושקת 

תובוגתו ןויד - תודהיב תיתדע תוהז 

.אריפש ןתנוי 'פורפ לש ורכזל שדקומ :1 'סמ ,ב ךרכ 

.1996 רבמצדב םייקתהש סנכ לע ססבתי ןויליגה 
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ו 998 -ט"נשת (1 )א תילארשי היגולויצוס 226 

,סירקי םיתימע 

תיגולויצוסה הדוגא"ה ,international institute of Sociology'n םשב 

ימלועה סרגנוקל םכתא ןימזהל יל אוה דובכל ,תנגראמה הדעווהו "תילארשיה 

ילויב 15-11־ב ביבא־לת תטיסרבינואב ךרעיי הז סרגנוק .115־ה לש 34־ה 

.ןוכיתה־חרזמב םייקתיש 118־ה לש ןושארה סרגנוקה אוהו ,1999 

,"Multiple Modernities in an Era of Globalization" לש המית תרגסמב 

תויוהז ,תוינרדומ תורבח לש divergence^ convergence" ב סרגנוקה דקמתי 

תולתבו ןילמוגה־ירשקב לודיגהו םיסחיה תומצעתה לש הז ןדיעב םייח תונונגסו 

היגולויצוסה לש תויזכרמה תויגוסל סחייתי סרגנוקה .תורבחו םימע ןיב תידדהה 

:ויהי האילמה יבשומב םירבודה ןיב .ונימי־תונב הרבחהו 

 Johann P. Arnason (Australia); Craig Calhoun (USA); Mamadou Diouf

 (Senegal); S.N. Eisenstadt (Israel); Nilufer Gole (Turkey); Alex Inkeles

 (USA); Sudipta Kaviraj (UK); Karin Knorr-Cetina (Germany); Claus Offe

 (Germany); Renato Ortiz (Brazil); Masamichi Sasaki (Japan); Erwin K.

 Scheuch (Germany); Yasemin Soysal (UK); Stanley J. Tambiah (USA);

 Wei-Ming Tu (USA); Michel Wieviorka (France); Björn Wittrock
 .(Sweden)

 "The Spirit of the) ןמזה חור"ל טדטשנזייא נ"ש סחייתי החיתפה בשומב"

"Time). לש תומגמב ונודי ,הז רחא הזב ,האילמה יבשומ convergence וא 

 "Multiple Modernities: Convergence) תוינרדומ תורבח לש divergence

"and Divergence): ונמלועב תינרדומ הרבח לש םיירקיע םילדומ ןיב האוושהב 

("Languages of Modernity"); םייעדמ ,םייגשומ םישודיח ןיבש הקיזבו 
 ,("Crossing the Millenium") םייח תונונגסב היצמרופסנרטה ןיבל ,םייגולונכטו

 "The State of the) היצזילבולגה רקחב ונינויד םוכיסב ומייתסי האילמה יבשומ

"Art). .האילמה יבשומ לש וללה םינוידה תארשהב וכרעיי הדובעה יבשומ 

תועצה םישישמ רתוי רבכ ולבקתה :תדדועמ !רתיה תימדקמה העדוהה לע הבוגתה 

עגונב ונתיינפל ונעיתש םיווקמ ונא .םירמאמ םייתאמל בורקו הדובע יבשומל 

,וז תונעיהב היולת סרגנוקה תחלצהש ןוויכמ ,םירמאמ תגצהלו םיבשומ ןוגראל 

.ונלש תעדה־מוחתל תובישח־בר עוריא הווהי אוה םא הלאשה ןכו 

,הכרבב 

לאפר־ןב רזעילא רוספורפ 

,סרגנוקה אישנ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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227 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

:תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה לש 30־ה יגולויצוסה סנכה 

סופמקב ,להנימל הללכמה לש ימדקאה לולסמב ,ראורבפב 23־22־ב ךרעיי סנכה 

.ןויצל־ ןושאר 

הרבח לא עסמב םיילבולגו םיימינפ תולובג תצירפ :אשונל שדקומ 30־ה סנכה 

ןוויכב הענה תואיצמ ףקשמ אשונה .תיגולויצוס תוננובתה תונש 30 :תבכרומ 
תולובג ,(דועו םיינוגרא ,םייטילופ ,םייתרבח) םיימינפ תולובג לש םתצירפ 

ןכו ,(דועו תיתוברתניב הרבעה ,תימלוע תרושקת ,היצזילבולג יכילהת) םיינוציח 
.םייעדמ תולובג 

ןפואב ,םינחובו ,תורגסמ םיצוחה םיטביהה ושגדוי םינושה םיבשומה יאשונב 

שדקוי דחא יזכרמ בשומ ,לשמל .הלאכ תורגסמ לש ןתועמשמ תא ,יתרוקיב 

בשומ ?"תילבולג" איה אמש וא ,תילארשי היגולויצוסל םוקמ שי םאה :הלאשל 

.םייתנידמ תולובג שוטשטו תויתרבח תוכרעמ תסירק אשונל שדקוי רחא יזכרמ 

םימוסרפו םירפס תניפ ןכו (Poster Session) "תוזרכ בשומ" םייקל ונתינכותב 
.םישדח םימוסרפו םירפס ונודייו וגצוי הב ,םישדח 

,םירמאמל ארוק־לוק םסרופי בורקב .הדוגאה ירבחל רבכ אצי ןושאר ארוק־לוק 

רוביצ .רחא עויס לכ וא טופישב עויסל תועצה ,םיבשומל םיאשונ ,תונויער ובו 

לא וא ,סנכה תדעו ר"וי ,ןמחל ןר רוספורפל תורישי תונפל ןמזומ םיגולויצוסה 
.הדוגאה תוריכזמ 

:תנגראמה הדעווה ירבח 

:ינורטקלא ראוד ;03*9634210 :'סקפ ;03*9634241 :'לט)ןמחל ןר רוספורפ 

 rlachman@colman.ac.il), קנרטספ לחר ר"ד ,רומ הילד ר"ד ,רגיצנד הרינ ר"ד.

"םהל רבעמו תולובג" 

1999 תרצנ - תילארשיה תיגולופורתנאה הדוגאה לש יתנשה סנכה 

םירמאמ תעצהו םיבשומ ןוגראל ארוק לוק 

םייקתי 1999 תנשל תילארשיה תיגולופורתנאה הדוגאה לש יתנשה סנכה 
היהי יזכרמה רבודהו דובכה חרוא .תרצנ ריעב 1999 סרמב 18-17 םיכיראתב 

,היבמולוק תטיסרבינואב תילגנא תורפסל הקלחמהמ דיעס דראודא רוספורפ 

.קרוי־וינ 

:לא בותכל שקבתמ רחא עוריא וא לוגעךחלוש ןויד ,בשומ ןגראל ןיינועמה לכ 

דיל ,תילארשיה תיגולופורתנאה הדוגאה ,1999 יתנשה סנכה - תנגראמה הדעווה 

,םיפוצה־רה ,תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה 

msdan@p1uto.mscc.huji.ac.il :ינורטקלא ראוד ,91905 םילשורי 

.1998 רבמצדב 15 :םיבשומ תעצהל ןורחאה דעומה 

.1999 ראוניב 15 :םיבשומל םירמאמ תעצהל ןורחאה דעומה 
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of

 Israeli Society

 Vol. 1, No. 1
 1998

 Department of Sociology and Anthropology,

 the Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences

 In conjunction with the Institute for Social Research

 Tel Aviv University
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 Editorial Board

 Editor: Leon Sheleff

 Book Review Editor: Eva Illouz

 Board Members:

 Hana Ayalon, Deborah Bernstein,
 Noah Levin-Epstein, Nissan Rubin, Ronen Shamir

 Editorial Assistants:

 Tamar Goldschmidt-Arad, Shuki Mairovich
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5 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

תכרעמה רבד 

,תילארשיה הרבחב קומע רבשמ תעב םלועל אב ,תילארשי היגולויצוס ,הז תעיבתכ 

יוטיב םיאצומ םניא םלוא ,םינווגמו םירע בצמה לע םינוידה .היכרעו התומד לע תקבאנה 

־ יראה־וקלח ,השעמל - ןוידהמ רכינ קלח .לארשיב תימדקאה תורפסה תרגסמב תואנ 
יעדמב םייזעול תע־יבתכל תרכינ המורת םילעמ םיילארשי םידמולמ .תיזעולב עבומ 

תמישרב דבכנ םוקמ םישפות םיילארשי םירקחמו ,םהיטביהו םהימוחת לכ לע ,הרבחה 

.תילגנא תורבוד תוצראב רקיעב םלועב םיריכבו םיליבומ םיל"ומ לש םירפסה 

ןמ ,התומד לע הז חיש ,תילארשיה הרבחה לע הז ןווגמו ףיקמ ,קתרמו בושח ןויד 

הפשב ,תימינפה תרגסמב ־ לכל לעמו לכ־מדוק - בטיה שרשומ םוקמ אצמיש יוארה 

תבייח ,ץוח יפלכ בורל םינפומ הינפש ,תילארשיה הימדקאה .ונלשמ תומבבו תימוקמה 

.התוברת חופיטו לארשיב הרבחה יפלכ ,םינפ יפלכ םג תוביוחמ הל שיש רוכזל 

ימדקאה םלועב תירבעה לש הדמעמו המוקמ תא שדחמ לוקשל םוקמ אופיא שי 

םג אלא ,םהיתודובע תשגהב םיטנדוטסה לש םתפשבו הארוהה תפשכ קר אל ,לארשיב 

אלא ,הלוגס־ידיחי לש הנטק הצובקב רבודמ ןיא .םידמולמ יבתכב הרוגשה הפשכ 

וז הייסולכואש ןמזה עיגה .םינווגמ תודסומ תשייאמה ,הלדגו תכלוה הייסולכואב 

תוללכמב ,תוטיסרבינואב - ההובגה הלכשהה תודסומב םיצרמו םירוספורפ לש 

םג הב םילעופו םייח םהש הרבחה תודוא־לע םינוידה רקיע תא ולהני ־ םינוירנימסבו 

החונה הפש ,םלועב רתויב םגרותמהו ארקנה ,ץופנה רפסה בתכנ הב הפש ,םתפשב 

ןיבל הימדקאה ןיב רשק הב להנתמש הפש ,םהיתודסומל םירהונה םיטנדוטסה תובברל 

םלועב תילארשיה הימדקאה לש הדמעמ תוססבתהל סחייל שיש תובישחה לכ םע .םעה 

הז ןוידש ינויחו בושח ,(תילגנא רבודה םלועב תוחפל ,קפסב לטומ וניא הז הגשיהו) ולוכ 

תויעבה תרהבהל הימדקאה לש תיתועמשמ המורת הווהיו ,םינפ יפלכ םג אטבתי 
תשפות לארשי ,רואל האצוהה םוחתב .הילע םירבועה םיכילהתה תנבהלו הרבחה לש 

יניצר רוסחמ שי םלוא ,(הייסולכואה לדוגל תיסחי ,תונושארה ןיב) ריכב םוקמ ןיידע 

ירהש ,ירשפאה ברימל ףואשל שי ;םידדובב קפתסהל ןיא .םיירבע םיימדקא תע־יבתכב 

.תירבעה הפשב יוטיב ידיל הלא םירקוח לש םהיתודובע ואובי אל ,תומב רדעיהב 

- תמלוה תונעיה דימת תאצמנ םיירבע תע־יבתכ לש ריבס ןווגמ םהב שיש םימוחתב 

תומב תריציל םיגאודה שי וב םימוחתה דחא םניה תודהיה ידומיל .ןויעבו הביתכב 

,ןהלשמ תומב תוחפטמ םירומל תוללכמה ןמ המכ וב ,ךוניחה םוחתב םג ךכו ,תותואנ 

.םיטפשמב תעה־יבתכ לש תיסחי לודגה םרפסמ איה תפלאמ המגוד .ללכ־ךרדב ,םינותנש 

המורת ךכב םילעמ םהו ,םהיפד לעמ םילהנתמ םיירוקמו םיבושח ,םיירופ םינויד 

ןיד־יקספב יוטיב תחא־אל םיאצומ ףא םהידה .תילארשיה תונטפשמל תיתועמשמ 

תיטרואיתה ותובישח חכונל דחוימ יפוא לעבו רדגומ םוחתב םנמוא רבודמ .הקיקחבו 

תאזכ תרדגומ תרגסמל ץוחמ םג ךא ;טופישה ןיבל הימדקאה ןיב חיש־ודה לש תישעמהו 

תוינורקעה תוקולחמל הפישחלו םירקחמ לע םיחווידל ,עדיל אמצה לודג םיליכשמ להק שי 

.תונושה תודמעה ילעב ןיבש 

םיטנדוטסה יפלא ,תודסומה לכב היגולופורתנאלו היגולויצוסל םיגוחה לש עפש 

ותרבחב השענה ירחא בקועה לודגה ליכשמה רוביצהו םהב םידומילה ילספס תא םישבוחה 
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תכרעמה רבד ףלש ןואיל 6 

.לארשי־תנידמב תירבעה הפשב ןויעו העבהל תופסונ תומבב ךרוצ םייק םג םייקש םידיעמ 

,ומוחתב םימייקה תעה־יבתכ לש ןטקה םרפסמל הזב אופיא ףרטצמ תילארשי היגולויצוס 

.םיפסונ םינואטב וילא ופרטצי דועו ,ןיינע וב ואצמי םיארוקו םיבתוכש הווקתב 

תויתרבח תויגוסב תוקסועה תולוכסאו תושיג ןווגמל המב היהי הז תע־בתכ 

םירקחמ לע תומישר :םינווגמ םיגוסמ תודובע ןימזמו ןיפכיד לכל חותפ אוה ;תויתוברתו 

תודהיה לע ,ןוכיתה־חרזמה רוזיא לעו תילארשיה הרבחה לע תודובע ;םייטרואית םיאשמו 

תויוברת ןיב תיתאוושה הריקס וא םיוסמ אשונב םידקוממ םיחותינ ;יברעה םעה לעו 

,היגולופורתנאל - םיפסונ תועוצקמל רשק שי היגולויצוסל .תונוש תופוקת וא תונוש 

הווקתב ךרדל םיאצוי ונא .תויתרבח תולאשב םיקסועה תועוצקמה רתי לכל םג ךא ,ןבומכ 

תויגוס ןובילל המב הז תע־בתכב ואצמיו ,םטע ירפמ םורתל ןוצר ולגי וניתימעש 
.םיירופ םינוידל הריזו תויתרבח 

,םירפס תרוקיבב וניברה) .ונמצעל ונבצהש תורטמה בור תא ונגשה יכ םירובס ונא 

לע ביגהל תביוחמ תימדקאה הייליהקה ונתעדל יכ ,דיתעב םג ןכ תושעל ונתנווכבו 

(.הנימזמ רפס תביתכ םצעש ןוידה תא ךכב ךישמהלו םהב רמאנה 

 * * *

יריכבמ דחא לש ותוקלתסה רחאל הנשמ רתוי תצק רוא האור הז ןושאר ןויליג 

םירבדב חתפנ ןויליגה ,ןכ־לע .אריפש ןתנוי רוספורפ ונתימע ,םיילארשיה םיגולויצוסה 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה שאר ,בהנש הדוהי רוספורפ יפמ ורכזל סנכב ורמאנש 

דועב םסרפתהל רומא ןתנוי לש ורכזל ולוכ שדקויש ןויליג .ביבא־לת תטיסרבינואב 

ורפס תאצ ןויצל יצחו םייתנשכ ינפל ןגרואש סנכל ושגוהש תודובע וב וללכיי .הנשכ 

.םיאקיטילופה יבשב הרבח ,ןורחאה 

 * * *

לש הכרעה ךילהת תורבועה תודובע רבכ ולבקתה .הנכה יבלשב אצמנ אבה ןויליגה 

.םהיתודובע תא ונל שיגהל םיפסונ םירבחמו םירקוח םינימזמ ונאו ,םיינוציח םיארוק 

.םיימדקאה םירטסמסה ןמ דחא לכב דחא ,הנשב תונוילג ינש ועיפוי ,ןונכתה יפ־לע 

רואל ותאצ תארקל תונכהב ורזעש הלא לכל תודוהל ינוצרב ,תכרעמה ישנא םשב 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמל :הז ןושאר ןויליג לש 

,םיינוציחה םיארוקל ;דהואו םח סחיבו ןומימב הבידנה ותרזע לע ביבא־לת תטיסרבינואב 

םירמאמ רסירתמ רתויב רבודמו) םק םרטש שדח לעפממ קלח םש־סוליעב תויהל ומיכסהש 

ונתוא וכיזש םינוש םימרוגל ןכו ;םיינושארה םיבלשב רזעש ,ךורב לייאל ;(ורקסנש 
.הכורבה וכרדב דחא לכ ,םדודיעב 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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7 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

:תודסומה תיינבו המזירכה לע 

לש תילאוטקלטניאה ותשרומל םיווק 
ליד אריפש ןתנוי רוספורפ 

*בהנש הדוהי 

־לתב םיה ףוחל בורק ,העונצ הרידב ודבל יח אוה .עבשומ טסילאודיווידניא היה אוה 

.יקרוי־וינ ןולמ לש הרשע־עבראה המוקב רדחב ,תבש םוי לש רקובב ודבל תמו ,ביבא 

הלמלמ .העמד הליזה אל ,ירחאש םויב ותפוג תא האצמו םדוק םוי ותוא השגפש ,תינרדחה 

התוא רדענו עונצ היה ,ןכא .ודבל םדאה תויה בוט אלש הרמאו ותוטשפ לע והשמ 

לאוטקלטניא .ןשיה ןזה ןמ שיא .םיסופמקב םידבוכמ םירוספורפ תנייפאמה תויזופמופ 

.םידוביכל זב ,לושירב שובל ,יתימא 

וליפא ,תומכחה ויתונחבא ,םינפ ינשל תעמתשמ־יתלבה ותוחכונ דואמ יל הרסח 

בוחרב ותיבב תורצקה תושיגפה ,ומיע ןופלטה תוחיש יל תורסח .ולש םינואה־רסוח 

ןחלושה .ישימח ימי יאצומב םייביבא־לתה םיבאפבו תודעסמב םיכוראה םיברעהו ,ןיקתיו 

היגולויצוסה לש "םוקמ"ה למסל ךפהנ ,יתקלחמה רנימסה רחאל ,"רביב"ב ולש 

לע תיטילופ תונשרפ ־ ךשמהה רוד - ונל קפסל החמומ והומכ היה אל .תיביבא־לתה 

הנשמ טוקנל שיש ונדמיל אוה .םיגד תחורא לע תיגולויצוס הביטקפסרפ וא ,ןיי לש סוכ 

,טקש ,יטנגלא ןפואב ולש תמאב הב עגנו ,תירוטסיה הסרג םיצמאמ ונא רשאכ תוריהז 

םנעמל חילש שמיש ,םהב ךמת ,םתוא דדוע דימת ."םיריעצה תא" בהא אוה .רמייתמ־אל 

ךותמ דימת וחוכ תא ליעפהו ,ותדמע תא ריתסה אל םלועמ .הטיסרבינואה תודסומ ינפל 

.הטיסרבינואה לש הדיקפתבו וכרדב תיתימא הנומא 

.רשפיא אלו ,טעמ ךובנ היה אוה םג .יתשייבתה ילוא .ול אימחהל יתגהנ דואמ טעמ 

.ותוחכונב םידחא םירבד רפסמ וילע רמול יתחלצהו יתזעה הב תחא תונמדזה התיה לבא 

הרבחה לע םישרמ סנכ ,להנרטש באז םע ףותישב ,אריפש ןתנוי ןגרא 1996 רבמצדב 

תויתועמשמ תורומת תולחש ,יל רמא ךכ ,שחש םושמ סנכה תא ןגריא אוה .תילארשיה 

ותואל תיתימאה הביסה .יוטיבו לוק ןהל תתל שיש תורומת ,תילארשיה הרבחה רקחב 

- ןמזה לכ תולח תורומת ןכש - תילארשיה הרבחב יהשלכ הרומת אקווד התיה אל סוניכ 

.תילארשיה הרבחה תא תרקוחה הייליהקה לש יפואבו הנבמב הלחש הרומת רקיעב אלא 

,תילארשיה הרבחה רקחב לחש יונישה תא ןייצל ןתנוי הסינ הזה סנכבש רובס ינא 

רזופמ רקחמ חיטבמ - םיריעצ לש רוד תושבגתה רקיעב - הז יונישש הנומא ךותמ 

הרבחה לע תיגולואידיא הניחבמ רתוי ררחושמו תיטרואית רתוי ןווגמ ,תיפרגואיג רתוי 

םבור ,ץראב םינושה םיסופמקה יבחרממ ,ביבא־לתב זא וסנכתהש םירקוחה .תילארשיה 

תא שדגש להק ינפל םיקתרמו םישגרמ םינויד לש םיימוי ךשמב םרבד תא ורמא ,םיריעצ 

וק תוהזל ןיידע השק היה לבא ,תויתרוקיב תושיגב רבודמש ןיבהל לק היה .תומלואה 

.םהירבדב ףתושמ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 
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ןתנויל בהנש הדוהי 

ונינש .ןתנוי לש ובג ירוחאמ יכונאו להנרטש באז ונגראתה איהה תוסנכתהב 

לש ילאוטקלטניאה ולעפמל ךרד־ןויצ הזה סוניכב ןמסל שיש - ותעידיב אלש - ונמכסה 

המלחה יבלשב היה אוה ,ךפיהל .וימי ףוסב אצמנ ןתנויש זא יתעדי אל .גולויצוסכ ןתנוי 

בושח אוהש ול רמול יתיצר והשכיא לבא ;סנכל ומדקש םייתנשב ותוא ודקפש תולחמה ןמ 

יתרמאו רובידה תושר תא זא יתלטנ .ונחנאש המ היהנ ונאש ידכ הברה השע אוהשו ,ונל 

בשי אוה .ריכב תימעכו גולויצוסכ ,לאוטקלטניאכ ,אריפש ןתנוי רוספורפ לע רפסמ םילימ 

הדירפ ירבדכ התעו ,וחבשל ךרד־ןויצכ ורמאנ זא .םעימשהלו בושל ינוצרב .בישקהו 
.ורכזל 

לש היצזילרולפל רחא דחא לכמ רתוי ילוא םרתש םדא וניה ןתנוי 

.תוירואיתו תושיג ןווגמל הלש תורושה תחיתפלו תילארשיה היגולויצוסה 

תונש עשת רחאל ,םישישה תונש עצמאב ץראל רזחש ,ריעצ שיאכ 

ןתנוי םרת ,תירבה־תוצראבו הילגנאב םידומילל ושדקוהש תולג 

היגולויצוסל גוח הכותבו ,ביבא־לתב הרבח יעדמל הטלוקפ תמקהל 

הפוקתל תידסממ־יטנא הרימא ,הסרתה לש השעמ הז היה .היגולופורתנאו 

קר אל םישוע היגולויצוסש ,תיעמשמ־דח ךכב ריהבה אוה .זא לש 

ושע םויה לש תיגולויצוסה הליהקב םירבחה ןמ דואמ הברה .םילשוריב 

.תיביבא־לתה הקלחמב היגולויצוס 

תרגסמל ליבקמב .ימדקא םזי וא ןוגרא שיא קר אל היה ןתנוי לבא 

.תיפולח היגולויצוסל סיסבה תא חינה םג אוה ,םיקהש תיפולחה תינוגראה 

ןתינש המזירפה תא טקילפנוקבו תוטילאב האר אוה ,תיטרואית הניחבמ 

הניחבמ .הלש הקיטילופה תאו תילארשיה הרבחה תא הכרד ןיבהל 

ןיינב לש תיטרואית עורז היגולויצוסב תוארל בריס אוה ,תיגולואידיא 

םויה יורקש המל לארשיב הניפה ןבא תא ךכב חינה ןתנוי .המואה 

ךותל תונויצב קוסיעה תא סינכהש םושמ רקיעב ,"תיתרוקיב היגולויצוס" 

הדובעה תודחא ורפס .תירטנצוגתא אלו ,תילסרווינוא המיכס 

לש היגולויצוסו תינאירבו היגולויצוס לש קתרמ בוליש וניה תירוטסיהה 

היגולויצוס ,םינוגרא לש היגולויצוסו תירוטסיה היגולויצוס ,תוטילא 

השועש היגולויצוס יהוז הנושארבו שארב .תיפוריא היגולויצוסו תיאקירמא 

תירוטסיהה הדובעה תודחא .הדובעה תעונת םע בקונ ימדקא ןובשח 

עקרקה לא דירומו ,םילאידיאב יגולואידיאה ןוידל היצקיפיטסימ־הד השוע 

הקזחה הזויבמיסה תא קתנמ אוה .היגולואידיאב יטסילאידיאה ןוידה תא 

קותינ ,הדובעה תעונת ישנא לש הקיגולהו לאוטקלטניאה לש הקיגולה ןיב 

.תושעל ןיידע ליכשה אל זא לש יגולויצוסה דסממהש 

הקיטקרפה לא תורהצהה תמרמ תושחרתהה תריז תא הריבעהש - ותדובע 

םיריעצ םיגולויצוסו םינוירוטסיה העינה - תילאוטקילפנוקה תינוגראה 

אלא ,תילארשיה הרבחה לש תונושה תוירוגיטקה לע קר אל שדחמ בושחל 

ןתנויש אופיא אוה הרקמ אל .ינויצה הרקמה לש תוידוחייה תלאש לע םג 

אוה ,היארה .השדח היגולויצוסל תודוסיה חינמל ריעצה רודה יניעב בשחנ 

רפס - םר ירוא ךרעש רפסב םוקמ לבקמש םידסיימה תובאה רודמ דיחיה 

.תיתרוקיבה תילארשיה היגולויצוסה לע - םינבה רוד לש 
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9 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

תוררופתהה .1973 תמחלמ ירחא םסרפתה תירוטסיהה הדובעה תודחא 

יטילופה ךפהמה ינמיסו ,הלחה רבכ תיטננימוד הגלפמכ י"אפמ לש 

םיגולואידיאהו - תיקיגי"אפמה תונקסעה םלוא .רעשה לע רבכ וקפדתה 

ךות ,הב וקבאנו ןתנוי לש הזיתה תא ולביק אל ־ תוטיסרבינואב הלש 

היהש ךכ ידכ דע הקזח התיה םהלש השחכהה .חבזמה־ תונרקב וקיזחהש 

.התותימאו ןתנוי לש הזיתה תמצועל יוטיב אלא איה ןיאש דושחל ןתינ 

.ךיסנה רפסל םיאקיטילופ לש השחכהל היצאיצוסא ילצא תרצוי וז השחכה 

תא תונגל םיחלוממ םיאקיטילופ וגהנ ,רפסה םסרופ זאמ תורודה ךלהמב 

םיזרדזמ ויה ןמזב־וב םלוא ,הפקות תא שיחכהלו ילוואיקמ לש ותרות 

תודוהל רשפא היה אלש תמא ףקיש ךיסנה .יאשחב רפסב אורקל םתיבל 

,היסורפ ךלמ ,לודגה קירדרפ לצא יוטיב ידיל אב הזכ סקודרפ .םלועל הב 

היה ,יפוסוליפה ורומ היהש ,רטלוו .ילוואיקמ יטנא יורקה רוביח בתכש 

בטיה בתכש ,היסורפ ךלמ בוטה ידידי" :הוואגב רפיסו ,רוביחה ןמ הצורמ 

".ילוואיקמ לש וירוביג ושעש המ קוידב השעו רהימ ,ילוואיקמ דגנ ךכ לכ 

תודחאל ןונגנמה ישנא לש םסחי היה הזש רמול ילוא ןתינ הלאשה ןושלב 

.תירוטסיהה הדובעה 

םסרפ וינפל .ןושארה ורפס היה אלש) תירוטסיהה הדובעה תודחא ירחא 

תינויצה הגהנהה לע - ולש היצטרסידה תדובע לע ססובמה - רפס 

לכ ,םירפס העברא דוע ןתנוי םסרפ *היגולויצוסב אובמ רפסו תיאקירמאה 

ןתיא דבעש תומיכסה .ומדוק תזית לש לולכשו ךשמה הווהמ דחא 

תוחפ אל םלוא ,הקיטילופה תא ןיבהל הסנמה גולויצוסכ ותוא תוניינעמ 

.ץראב היגולויצוסה לש הנבמה תא תונשל הסנמה יאקיטילופכ םג ךכמ 

תודחאב חתיפש הזיתה תא ןתנוי ךישמה לארשיב היטרקומדה ורפסב 
אל ,י"אפמ לש תויטננימודה לשבש סרוג אוה .תירוטסיהה הדובעה 

,ותנעטל ,הלביח וז הדבוע .תילארשיה הקיטילופב תידגנ הטילא החתפתה 

היטרקומדל דוגינב ,תיתוהמ היטרקומד לש לארשיב המויק תורשפאב 

רמול ןתינ תויביסקלפר לש תמיוסמ הדימ םע .תילרודצורפ־תילמרופ 

הטילא לש המויק תורשפא ןיבל תיטננימודה הטילאה ןיב סחיה תלאשש 

הדשה ךותב ולש תויטילופה תופיאשה לש יזכרמה ריצה םג התיה תידגנ 

.ךכב חילצה םגו ,תידגנ תיגולויצוס הטילא רוציל ףאש ןתנוי .יגולויצוסה 

־ יתוהמ ןפואב תרחאל ,רתוי תיטרקומדל היגולויצוסה תא הכפה איה םא 

.התדמע תא עבקתש הירוטסיהל החותפ הלאש רבכ וז 

דקמתמ ןתנוי ןיא ,םירחא םירפסל דוגינב ,םיכישממ אלל תיליע רפסב 

תוביסבו י"אפמל ויהש תוירוטסיהה תופולחב םג אלא ,י"אפמב קר 

םיסחיבו ,םייחרזאה םיגוחבו תונגרובב קימעמ ןויד םש גיצמ אוה .ןתכיעדל 

.הדובעה תעונת ןיבל םניב 

הזיתב שומיש ךות ריבסה 1977 תנשב י"אפמ לש ןוטלשה ןדבוא תא 
- הטילאכ ודמעמ תא רציב םיליפנה רודש תסרוג ולש הזיתה .תירוד 

חותינה תא דואמ בהוא ןתנוי .ךשמה רוד רצי אלו ־ ןונגנמה תועצמאב 

ומצע ןתנויש אוה ךכב קתרמה .םיגולויצוס תורוד לע םייהנמ לרק לש 
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ןתנויל בהנש הדוהי 10 

תא ריכמש ימ - םיריעצ םיגולויצוס ברקב תירוד העדות שוביגל השע 

םרת םג ךכבו ־ "םיריעצה" יוניכה ולצא יתועמשמ המכ דע עדוי ןתנוי 

.היגולויצוסב ירודה ךפהמה לש ןתוללוחתהל 

אלל תיליע לש הזיתה תאש ןועטל לכונ ,םייביסקלפר בוש היהנ םא 

ראשה ןיב - הצלחנש ,המצע היגולויצוסה לע םג ליחהל ןתינ םיכישממ 

התוא הנייפיאש תידממ־דחהו הרצה השיגה ןמ - ןתנוי לש ותמורת לשב 

ןוימד אטבמ רפסה .תילארשיה היגולויצוסב ךפהמ הללוחו הכרד תישארב 

ךותב ולש תיטילופה הדנ'גאה ןיבל ולש תירקחמה הדנ'גאה ןיב עיתפמ 
.היגולויצוסה 

תינפת - הרואכל תוחפל - ןתנוי השוע ,ונתרחב ןוטלשל ,אבה ורפסב 

תינומגהה התשיגמו י"אפממ קחרתמ אוה .ולש רקחמה םלועב תילקידר 

הפוריאב ןימיה לש וז ,תרחא תיטילופ תוברת לא ללוצו ,תיטסילאיצוסה 

לע ,הזה ןימיה .תאז תושעל לק ול היה אל .םלועה תומחלמ יתש ןיב 

רכונמו רז היה ,תורכיכה תקיטילופו ולש תמהלתמה הקירוטרה ,ותונמואל 
.לליפ וזה תידגנה הטילאל אל .ול 

ןועטל לכונ ,הזה יטילופ־ויצוסה־ילאוטקלטניאה חותינב ךישמנ םא 

קר אל ,יטילופ חרזאכ ותוישיא תא םג תואטבמ ןתנוי לש תודובעהש 

אוה ,םיאקיטילופה יבשב הרבח ,רואל רבכמ אל אציש רפסה .גולויצוסכ 

קר אל םעפהש ןייצא קר ,םילימ וילע ריבכא אל .יחכונה סנכב ןוידה אשומ 

האצות אוה הזה םזילופופהו ,תיטסילופופ איה הדובעה תעונת םג ,ןימיה 

ירוקמה יטרואיתה ףונמכ שמישש ןונגנמ ותוא ,ןונגנמה תשלוח לש 

הכורא ךרד־תרבכ רבע ןתנוי ."תילארשיה תוידוחייה" תזיתמ תוקחרתהל 

ןוגראה לש ותמצוע רבדב ןועיטה ןמ המיהדמ תילאוטפסנוק הציפקו 

הזיתב ירקיעה ריבסמה הנתשמכ ,היכרגילואה תא שמשמה יטרקורויבה 

.1995־ב ןוגראה לש טלחומה ורדעיה טעמכ לא ,1975 תנשב המסרפתהש 

םירושע ינש ךלהמב ולחש םייוניש אטבמה ,הז יטמרד יטמגידרפ יוניש 

רדעיה לעו יונישל ןתנוי לש ותוחיתפ לע עיבצמ ,תילארשיה הרבחב 
.ותבישחב המגוד 

עיבצמ אוה .ולש יטילופה "ןימאמ ינא"ה תא בלשמ ןתנוי הז רפסב םג 

םתוא לע לוטיבב רבדמ ףאו ,הקזח תיחרזא הרבח לש התשלוח לע הגאדב 

הרבחה לש התשלוחש סרג אוה ."ישילשה רזגמ"ל ומקש םייחרזא םינוגרא 

היטרקומדה ןמ םייניב־תוצובק לש ןרדעיהמ הקלחב תעבונ תיחרזאה 

בשח וז חורב .םילאוטקלטניאו םיאפור ,םירפוס ,ןיד־יכרוע :תילארשיה 

הריזב רבוד הפ שמשל :בושח דיקפת הטיסרבינואל היהיש ךירצ יכ דימת 

טאנסל ,לשמל ,עיצה ןכל .םיאקיטילופל לכה ריאשהל ןיאש ,תיטילופה 

םיחטשב תוטיסרבינואה תריגס דגנ לועפל האירקב תאצל הטיסרבינואה 

וניתימע ידי־לע רעצה הברמל התנענ אלש העצה ,םינומשה תונש ףוסב 
.םירוספורפה 

ולעפמל הבר הכרעהו הרקוה עיבהל תונמדזה וניה םיימויה ןב הז סוניכ 

יל הבושח וז הרקוה .הטיסרבינואבו גוחב ,היגולויצוסב ןתנוי לש בושחה 
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11 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

תורמלש הדבועה לשבו ןתנוי לש תילאוטקלטניאה ותועינצ לשב דחוימב 

.דסממ רצי אל םלועמ ,דסומ וניהש 

םדקומ יתוא דיפסמ התא" :דחא טפשמב ביגה ןתנוי .ירבד תא יתמייס וז הדוקנב 

עמשמל שגרתה יכ רמא ,ןופלט תחישב ,ברעב .ול קר תדחוימה היצנוטניאה םע ,ךכ ".ידמ 

םייח חור אלל ןתנוי אצמנ ,1997 לירפאב 12־ב ,דבלב םישדוח העברא רובעכ .םירבדה 

תביתכ ךרוצל זכירש תורעה ,תופורת תמישר ןתחתמאבשכ ,דבל ךכ .קרוי־ויגב ןולמב 

תעפוהל דחא סיטרכ הבו ,הפטעמו ףסכ תצק ,םיימוקמ םירבח לש ןופלט ירפסמ ,שדח רפס 
.טלב 

.וילא עגעגתמ ינא 

:אריפש ןתנוי רוספורפ לש וירפס תמישר 

.דבוע םע :ביבא לת .<1973) היגולויצוסה תודוסי 

.דבוע םע :ביבא לת .(1975) תירוטסיהה הדובעה תודחא 

.הדסמ :ןג תמר .(1977) לארשיב היטרקומדה 
.םילעופ תירפס :ביבא לת .(1984) םיכישממ אלל תיליע 

.דבוע םע :ביבא לת .(1989)ונתרחב ןוטלשל 

.םילעופ תירפס :ביבא לת .<1996> םיאקיטילופה יבשב הרבח 

 Leadership of the American Zionist Organization, 1897-1930 (1971). Urbana:

 University of Illinois Press.
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13 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

תיביטללולה תוהזה לש הינבהה 

תויתאוושהו תויטילנא תויצקידניא המכ 

*טדטשנזייא ני'ש 

תיצוביק תוהז לש הינבהה :םייטילנא םיטביה .א 
תיתרבחה הלועפה לש ימונוטוא ביכרמכ 

 1

השיג ,תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה חותינל השדח השיג עיצהל אב הזה רוביחה 

םירקחמבו םייסלקה םייגולויצוסה םירקחמב תולבוקמה תוסיפתל המ־תדימב תדגונמה 
1.תוימואלו תוינתא לע םישדחה 

בורקו) תוינתאה תסיפת ןיב תוענ תוינתאו תוימואל לע וננמז־תונב תובר תוירואית 

רקיעבו ,תוינתאה תסיפת ןיבל אנד תמדקמ םייקה יעבט רבדכ (תוימואלה םג יאדוול 

תוטשפתה לע הבוגתב ינרדומה ןמזב וחתפתהש "תוניימודמ" תוליהקכ ,תוימואלה 

רחא עדומב־אלש וא עדומב תוכלוה וללה תושיגה .םזילאירפמיאהו שועיתה ,םזילטיפקה 

לש הינבהה יכ ,זמורמב ולו ,םיחינמה ,םייסלקה םייגולופורתנאהו םייגולויצוסה םיחותינה 

וא ,העובק תיאמצע תיגולוטנוא תואיצמ רצויה יעבט ןותנ ןיעמ וא איה תיצוביקה תוהזה 

.חוכ וא הלכלכ יסחיל תינשמ תירוטסיה יאוול־תעפות 

לש יסיסב ביכרמ איה תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה יכ ןעוט ינא הלא תוחנה דגנכ 

םיכילהתב םלועמו זאמ הרוזש איה ,םנמוא .הלכלכהו חוכה יסחיל המודב ,הרבחה ייח 

םיביכרמ וז הינבה הרצי הריזשה ךילהת ידכ ךות ךא ,הלכלכו חוכ לש םיסחיבו 
לש תיתרבחה הינבהה אוה וז הימונוטוא לש הבילשכ ,תיטילנא הניחבמ םיימונוטוא 

.םינושה םיביטקלוקה וא םיצוביקה ירבח ןיב תוירדילוסו ןומא ,תולובג 

לכ ךרואל תוישונאה תורבחה לכב תמייק התיה תאזכ הינבהש םג חיגמ ינא 

ינרדומה ןדיעב השבגתהש ,תיצוביקה תוהזה לש הינבההש קפס ןיא .תישונאה הירוטסיהה 

ןיבהל לכונש ידכש ןעוט ינא ךא ,םידחוימ םינייפאמ תלעב איה ,םואל־תונידמלו תומואל 

םע ןתוושהלו הז גוסמ הינבהל תופתושמה תונוכתה תא חתנל ונילע ,הלש תוידוחייה תא 

.תונוש תוירוטסיה תוביבסבו תופוקתב ומייקתהש םירחא םינפוא 

 II

,םירבחה ןיבש "המודה" וא "ןוימדה" לש הרדגהה אוה תאזכ הינבה לש יזכרמ טביה 

תא הביצמ תאזכ הנחבה .םירחאהמ וא רחאהמ םידירפמה םילדבהל ,"תורז"ל דוגינב 

לוכי רבח דציכ ?ביטקלוקה רבחל ךפהיל לוכי רזה דציכ :תולובגה תייצח לש היעבה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,סוטירמא רוספורפ 
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ"ש 14 

תא הרורב הרוצב םימיגדמ המרחהו תד־תרמה ?הנחמל ץוחמ אצמנה והשימל ,רזל ךפהיל 

.תולובגה תייצח 

לש דוסימו הצפה ,שוביג ידי־לע םירצונ תיצוביק העדות וא תוהז לש שוביגהו הינבהה 

הקופת יכילהת לע הטילש וא תוסיוול םיבלתשמה ,יתוברתו יתרבח רדס לש םימגד 

דרופילק לש וחוסינב םימגדה םה יתוברתו יתרבח רדס לש הלאכ םימגד .םיבאשמ תמירזו 

לעו תואיצמה עבט לע תוחנהה תא םיציפמו םיגציימה 2,הרבחה רובעבו לש - ץריג 

תוריזה תכרעה ידיל םיאיבמהו ,הרבחה לש םיירקיעה הילמס לע ,תיתרבחה תואיצמה 

תורבחל הדימה־תומאו תיצוביקה תוהזה לש הינבהה .תישונאה תוליעפה לש תונושה 

תוחוורה תויגולוטנואהו תויגולומסוקה תויסיסבה תוסיפתל קודה רשק הרושק הכותבש 

שוריפהו דוסימה ,הצפהה תועצמאב ,רדיינש 'מ 'ד לש םיחנומב שמתשהל םא .הרבח לכב 

שגדה םע תרבחתמ םינושה םיצוביקב תורבחהו "תוהזה" לש הינבהה ,הלאכ םימגד לש 

לש ונושלב ,ךכו 3.םינושה םיצוביקב םיפתתשמל םיפתושמה "םידוק" לש ןווגמב םשומה 

תא ,םייתרבחה םייחה לש םייזוח־םדקה םיטנמלאה תא םיביצמ הלא םימגד ,םייהקריד 
4.תינכמה תוירדילוסל סיסבה 

 III

־תומא תא םישבגמ טוריפו הרדגה ,הינבה ,הלאכ םימגד לש הצפהה ךרד ידי־לע 

הסינכה יכרד ;הלאה םיצוביקה ירבחל המודה סוחיי ;םינושה םיצוביקב תורבחל הדימה 

םיצוביקה ינבל םימיאתמה תוגהנתה יסופדו םדא־ינב לש םיסופיט יגוס שוביגו םהילא 

קוחירה וא הברקה יסחיו "םירחאה" וא "רחאה" תרדגה תא םג בייחמ הזכ טוריפ .םינושה 

תא םג ללוכ יהשלכ תויצוביק ירבח לש תומודה תונוכתה טוריפ ,ןכל .הלאה םירחאל 

לש ,תרושקתו תורביח לש םינוש םיכילהת תועצמאב ,שוביגל וא הינבהל תונויסנה טוריפ 

שמתשנ םא וא בוטה ינגרובה ,ילגנאה ןמלטנ'גה :םדא־ינב לש םימיאתמה םיסופיטה 

םיתיעל אב הזכ ןוימד .הלאב אצויכו ,תברותמה םדאה 5,סאילא טרברונ לש חנומב 

ךרע־יטועפ םיתיעל - םינוש תוגהנתה יסופד תשגדה ידי־לע ילמס יוטיב ידיל תובורק 

לש םיסותאמ ולש ינושה תאו הזה יצוביקה סותאה לש דחוימה תא םילמסמה - הרואכל 

.םירחא םיצוביק 

ידיל האב םימיאתמה תוגהנתהה יללכ לשו יתוברתו יתרבח רדס לש םימגד תצפה 

,םייתורבחהו םייתרושקתה הלאב ,קר אל ךא ,דחוימב ,םיבצמ לש םיגוס המכב אלמ יוטיב 

לש םינוש םינכוס תועצמאב םיצפומ תויהל םיכישממ םהו ,םינחלופבו םיסקטב ןוגכ 

תסנכהל םירושקה הלא םיאצמנ וללה םיבושחה םיסקטה ןיב .ךוניחו תורביח יכילהת 

.םינוש םייצוביק םינחלופל דעו רבחכ הלבק לש םינוש םיסקטמ - תויצוביקל םירבחה 

לש תולובגהו תויצוביקה ירבח לש "ןוימדה" לש תונוכתה תואב הלאכ םיכילהת תועצמאב 

6.דחאכ ישחומו ילמס יוטיב ידיל םיצוביק 

לש היצקיפיצפסה .תינגומוה הניא םלועל הרבח לכב תיצוביקה תוהזה לש הינבהה 

־ינב יגוס" לש תוינוג־ברהו היצזינגומוהה תדימ לע םג העיפשמ ןוימד לש הלאכ תונוכת 

לשו םיגוש םיצוביק לש ,יטרקנוק בצמ לכב ,הריזשבו ,תויצוביקה תא םיביכרמה "םדאה 

םיתיעל ,םיבורמ םישוריפו תוינבה ידיל חרכהב האיבמ וזכ הריזש ."םדאה־ינב יגוס" 

.הלאב הלא םירחתמ 
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םיצוביקה ךותב םיבאשמה תקולחל קודה רשקב םג הרושק הלאכ םימגד לש הצפהה 

אלו תקפסמ הרכה הלביק אלש הדבוע - חוכל היצמיטיגל ןתמל ןכו ,םתוסיוולו םהיניבו 

תורבח לש הלא םימגד לש הצפהה ,תורחא םילימב .תיטנוולרה תורפסב יתטיש חותינ 

לע םיקבאמלו םתוסיוול ,םיבאשמב הטילשה לע תורחתל הרושק םינושה םיצוביקב 
ירבח לש תוירחאהו תוכמסה יגשומ לע העיפשמ תוירדילוסה לש הינבהה .הינומגה 

לש הינבהה לע - לכל לעמו ,םיבאשמה תקולח לע ,הז יפלכ הז ,םינושה םיצוביקה 

.תויצוביקל ץוחמ םיאצמנש הלא דגנכ תויצוביקה ירבח לש תויואכזה 

םיבאשמ לש המירזו תוסיו ,רוציי ןיבל תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה ןיבש רשקה 

תוריזל (תוצובקו םידיחי) םינושה םינקחשה לש הסינכה תוסיו ידי־לע רקיעב שממתמ 

ןיבש ןיפילחה יללכ תעיבק ידי־לע ;תוברתהו הקיטילופה ,הלכלכה לש תוירקיעה 

העקשהה יסופד ךרד ;תיתרבחה תוליעפה לש תונושה תוריזב הלאה םינושה םיבאשמה 

םיסחי תועיבק ידי־לע הז רשק עצבתמ רקיעבו ;םוקמבו ןמזב הלאכ םיבאשמ לש הקולחהו 

ןתו חק לש םיתוריש לע םיססובמ םניאש םיסחי ,רמולכ ,םינקחשה ןיב םינתומ־יתלב 

חווט־יכוראו םיפיקע ןתו חק לש םיתורישו םיבאשמ לש ןיפילח לע אלא ,םירישיו םינתומ 

7.הלא םיבאשמל וא םיתורישל תואכז וא "תוכז" דוסימ לעו 

יגוס ןיב תבלשמה ,הליבח־תקסע ללכ־ךרדב תבייחמ תויואכזו תוינתה־יא לש הינבה 

הרבחה יזכרמל תרקובמ השיג םעו עדימ םע דחי ,הרקויו חוכ ןוגכ ,םינוש םיבאשמ 

הקולחל קודה רשק תורושק הלא תוינתה־יאו הליבח־תוקסע .םינוש םיביטקלוקב תורבחלו 

לשמל - ירוביצה ןיבוטה תרגסמ שוביגלו הייסולכואה לש יטרפה ןיבוטה לש תירוביצה 

לבקמ תויצוביקב דחא רבח רשאכש ךכ - תואירבו ןוחטיב יתוריש לש תיתלשממ הקפסה 

רשק רושק הזה תוסיווה ,תינש .םתוא לבקלמ רחא רבח ענומ הז ןיא ,הלאה םיתורישה תא 

הלילשלו הליהקה ירבח לכ יבגל תיצוביקה תוהזה ןיגב וללה תויואכזה לש הרדגהל קודה 
.םירזה יבגל הלאכ תויואכזל וא תושיגנל הוולתמה 

לש תוריזה בורל המודב - תבצועמ וא תעפשומ תיצוביקה תוהזה לש הינבהה 

,וללה תומיכסה תועצמאב .םייפיצפס תומיכס וא םידוק ידי־לע ־ תיתרבחה תוליעפה 

הרבחה ךותב םיחיכשה יתרבח רדס לש םייגולומסוקה וא םייגולוטנואה םיגשומה 

ירדס לש הנבמה םעו םייתרבחה ןילמוגה־יסחי תוריז בור לש הרדגהה םע םיבלתשמ 

לש הלא םה תיצוביקה תוהזה לש הינבהל םיירקיעה םידוקה 8.הירבח לש תויופידעה 

יאמקה דוקה 9.תויטנדנצסנרטה וא השודקהו תוחרזאה ,<תוילאידרומירפ> תויאמקה 

,הירוטירט ,החפשמ תברק ,רודו (gender) רדגמכ םיביכרמב דקמתמ 10(ילאידרומירפ) 

ףא ,הז לובג .ץוחל םינפה ןיב דירפמה לובגה תא קזחמו הנבמ אוהו ,המודכו עזג ,הפש 

,ינשה דוקה .יעבט ןותנכ ספתנ ,םייתרבח־מיירוטסיה םיכילהת לש האצות השעמל אוהש 

תורוסמ ,תוגהנתה לש - םיזמרנהו םייולגה - םיללכב תואיקבה סיסב לע הנבנ ,יחרזאה 

םיספתנ וללה םיללכה ".תויצוביקה תולובג תא םימחותו םירדגמה םייתרבח םייח תורגשו 

רבחמ ,יטנדנצסנרטה וא שודקה ,ישילשה דוקה 12.הליהקה לש תיצוביקה תוהזה תבילכ 
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דחוימה סחיל אלא ,םייעבט םיבצמל וניא רוביחה ."םה"ל "ונחנא" ןיב הנבנש לובגה תא 

13.תוילנויצר וא המדק וא םיהולא ול ארקנ ;הלענהו שודקה תכלממל יצוביקה ןיתנה לש 

תורבחבו בתכ ןהב חתפתה אלש תורבח ברקב רקיעב םישגדומ אוצמל ןתינ םייאמק םידוק 

גוסל רתויב הבוטה המגדהה .םירחאה םידוקה יגוס ינשב םירוזש םהשכ ,"תויאכרא" 

Axial-) ריצה תפוקת לש תותדה קפס אלל איה םייצוביק םידוק לש שודקה ישילשה 

 Age), 14.ןלהל םהב ןודאו

םהמ דחא לכ ךותב ,ןכ־לע רתי .םיילאידיא םיסופיט ןבומכ םה וללה םידוקה תשולש 

לש תיללכה תרגסמה ךותב ,וחתפתיש ןכתיי :המגודל .תונוש תויצאירו וחתפתיש רשפא 

םיינומדק םיביכרמ וא הפש ,תוברת ,הירוטירט לש םינוש םישגדה ,תיאמקה היצטניירואה 

,תויריצ־אלו תויריצ תויתד תויגולוטנוא תוסיפת ןיבש םילדבהה :תפסונ המגוד .םירחא 

תויצטניירוא ןיב - רבו סקממ חוקלה חונימב שמתשנ םא ־ תונורחאה הלא ךותב ,ןכו 

לש הינבהה 15.הזל רבעמש םלועב תודקמתמה תויצטניירוא ןיבל ןותנה םלועה יפלכ 

םייסיסבה םידוקה לש םינוש םיבוליש לע היונב יטרקנוק בצמ לכב תויצוביקה תויוהזה 

הלא םג םילדבנה ,הלאכ םידוק לש םינושה םינכתה לש היצקיפיצפסה לעו ליעל ונייוצש 
.הלאכ םיבצמב םהל שיש תובישחב הלאמ 

 VI

תויצקיפיצפסהו םינושה םיבולישה ידי־לע תשבגתמה ,תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה 

,ליעל ורכזוהש םידוק־תתה לשו םייסיסבה םידוקה לש םינושה םיבולישהו תויטרקנוקה 

תוהזה לש הינבהה .תישונאה הירוטסיהה לכ ךרואל תוישונאה תורבחה לכב המייקתה 

תוידסומ תוריזב השחרתה איהו ,םייטילופ םיכילהתבו הלכלכב רומאכ הרוזש תיצוביקה 

־תויגולוקאו תוילכלכ - תונוש תורגסמב ;תויתד וא תויתליהק ,תוילאירוטירט - תונוש 

תויצוביקה תויוהזה לש וזכ הינבהב .תולודג תוכלממב וא תונטק הנידמ ירעב :תויטילופ 

תכרעמכ תמייקתמ הניא "הרבח" ףא .םייתרבחניבה םירשקל הבר תובישח םג תעדונ 

־ורקמ רדס ךותב וא ,"הרבח"ל ודעויש תולובגה ךותב תויחה תויסולכואה .הרוגס תדדוב 

ללוכ ,תוכרעמ המכב אלא ,תחא "תכרעמ"ב תונגרואמ ןניא םלועל ,םיוסמ יתרבח 

וא "תכרעמ" לכ .הלאב אצויכו םייצוביק םיכויש ,םיילכלכ םינבמ ,תויטילופ תוכרעמ 

םיאשנ לש תונוש תויצילאוק ידי־לע תאשינ ,םישימגה היתולובג לע ,תאזכ תרגסמ 

תויכשמה ,ןוגרא לש םינוש םימגדב הזמ הז םילדבנ וללה םינושה םינבמה .םייתרבח 

תונושה תוריזב תונוש םיכרדבו תומרב הרבח "התוא" ךותב תונתשהל םילוכי םה .יונישו 

תאזכ הייסולכוא לש םירבח תורידנ םיתיעל קר ,ןכ־לע רתי .םייתרבחה םייחה לש 

־ורקמה םהיניעב תיארנ תאזכ תחא "הרבח" םא וליפא ,יהשלכ תדדוב "הרבח"ל םילבגומ 

.םיבר םירשקהבו תורגסמב םייח םה ללכ־ךרדב ;רתויב בושחה רדס 

תוירוטסיה תורגסמב תונוש םיכרדב תחתפתמ םיצוביק לש תאזה הינבהה 
תוהז לש םידוק וא ,תויללכ תומית המכ םיצפומ הלא םיבצמב .תונוש תוימואלניבו 

גישהל םיסנמה ,םהל תודחוימה תורבחהו םינוש םינקחש ידי־לע ,תויצוביק תוינבהו 

שי הלאכ תורגסמ ךותב תואצמנה תויצוביק תויוהז לש הינבהב .וללה תורגסמב הינומגה 

ריצה תויוברת לש תונוזחה לש םינושה םיציפמל ,לשמל .תדחוימ תובישח הלאה םינקחשל 

תוסיפת לש םישדחה םיגשומה יציפמל וא ,תולודגה תוינרדומה תוכפהמה יאשנ ,תולודגה 
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17 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ס"נשת 

רבעמ תיצוביק תוהז לש םישדח םיביכרמ ץיפהל םיסנמה ,תוימואל לשו הנידמה דמעמ 

לכ לש הלאכ תונוש תורגסמ ךותב הינבהה .םהלש תימינפה תרגסמב םימייקה הלאל 

קלח לש שדחמ הרדגהו הריחב ללכ־ך־ודב תבייחמ הנותנ הצובק וא תדדוב הרבח 

תויתורחת לש ךילהתב דימת תשבגתמ תאזכ הריחב .םהיניב םיבוליש לשו םידוקהמ 

תויצילאוק .וללה תויתרבחה תוריזה ךותב םילעופה םינוש םייתרבח םינקחש ןיב םיקבאמו 

.םינוש םידוקו תומית שדחמ תונבלו רוחבל תוטונ הלאכ םינקחש לש תונוש 

תכרכנ תיצוביקה תוהזה לש םידוק לש םינוש םיבוליש לש הצפהה ,הלאכ םיבצמב 

םיסחיה .דחאכ םייתוברתו םיירמוח - םיבאשמ לע םיקבאמו חוכ יקבאמ םע דחי 

ישאר - םירחאה םינקחשה ןיבל תיצוביקה תוהזה לש םינושה םיאשנה ןיבש םייטרקנוקה 

ןפואב םיעיפשמ - םייתרבח תודמעמו תוילכלכ תוצובקו תויתוברתו תויטילופ תוכרעמ 

ךרדה לע םג םיעיפשמ םה .תיצוביקה תוהזה יסופד לש יטרקנוקה םשוביג לע יתועמשמ 

םירחאה יפלכ סחיה דחוימב - תיצוביקה תוהזה תיינבה לש םיידסומה םידממה הב 

.םשוביג ידיל םיאב - תויואכזו םיבאשמ תבצקה לש תויעבהו 

רתוי תובחר תוימואלניב תורגסמ ךותב תויצוביק תויוהז תיינבה לש הלאכ םיכילהת 

ךלמב 7 םינוש םיצוביק ןיב תובורמ תויצוביק תויוהזו םיצוביק לש שוביג ךילהת םג םיללוכ 

הרוצב םינתשמ תוינגורטהה וא הזה יובירה יפוא ."תויצוביק־ורקמ"כ רדגומש המ לכ 

םיצוביקה םישבגתמ ןהיפ־לע תונושה תומיתלו םידוקה תכרעמל םאתהב ,תיתועמשמ 

תורגסמה יפואל םאתהב םינתשמ םה ;םיירקיעה םיצוביק־ורקמה ,לכה לעמו ,םינושה 

תורגסמה ןיבש ןילמוגה־יסחיל םאתהב :ןכותב םיחתפתמ םהש רתוי תובחרה תוימואלניבה 

- םהלש םיאשנה ןיבש ןילמוגה־יסחיל םאתהב דחוימבו ,תוימינפה תוצובקה ןיבל וללה 

םינקחשה - םירחאה ןיבל - וללה תורגסמהמ תחא לכב הלאה תויצטניירואה יאשונ 

.םיירקיעה םיילכלכהו םייטילופה 

תויצוביק תויוהז לש שדחמ הינבה לש הז גוסמ םיכילהת לש םיניינעמה םיטביהה דחא 

לש הינבהה ךשמה אוה ,םיימואלניבו םיימינפ ,םינוש תוחוכ לש העפשהל תונותנה 

םיחינמה ,תוינתאו תוימואל לע הנורחאל ושענש םירקחמהמ המכל דוגינב .תויאמקה 

הלא םיביכרמ ,הרואכל יעבט ןותנ םה תיצוביקה תוהזה לש םיינומדקה םיביכרמהש 

.םייתרבח תוחוכ תעפשהבו םינוש םיירוטסיה םירשקהב שדחמ םעפ לכב השעמל םירצונ 

השעמל תינבנ איה ,יעבט ןותנכ ,"םודק" והשמכ דימת תגצומ תויאמקהש יפ־לע־ףא 

וא תויחרזא ־ תורחא תויצטניירוא לש וא םידוק לש הצפה תעפשהב ,ףרה אלל ,שדחמ 

.תוילסרווינוא רקיעב ,תושודק 

לש ךילהתב םייתרבחניב ןילמוג־יסחי לש וא םינוש םיימואלניב םיעגמ לש תובישחה 

לש תוררופתהה עקר לע דחוימב תישונאה הירוטסיהב תטלוב תויצוביקה תויוהזה תיינבה 

תוירפמיאה לש שוביגה ךילהת םע דחי ,תוילאירוטירט וא תויטבש ,תיסחי תונטק תודיחי 

רחואמו ,הקירמא־וסמ וא תויטסינלהה תוכלממה ,הקיתעה םירצמ ־ תוקיתעה תולודגה 

תויוהזה לש שדחמ היינבו תוררופתה לש הלא םיכילהת .ריצה תפוקת לש תויוברתה רתוי 

,הרובחתהו תואלקחה ימוחתב היגולונכטה תומדקתהל דימת םירושק ויה תויצוביקה 

־יבשוי לש ,םידוונ לש) םינוש םיילכלכ םיסופד ןיב הלדגו תכלוהה תידדהה העפשהל 

־תיטילופ־תיגולוקא תוליזנ לש תמיוסמ הדימלו ,תוינתאה תויסולכואה ןיבל <עבק 

חותינ תרזעב ־ םיגדנ 16.שוביכ וא הריגה יכילהת םע דחוימבו ,יללכ ןפואב תימואלניב 

לש תירוטסיהה תוינוג־ברה תא ־ וננמז־תוגב תורבחו תוירוטסיה תורבח לש רצק 
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ''ש 18 

.ןהב הרושקה תוינומדקה לש תכשמתמה שדחמ הינבהה תאו תויצוביקה תויוהזה תיינבה 

.תורחבנ ריצ תויוברתב תויצוביק תויוהז תיינבה לש חותינב ליחתנ 

- ריצה תפוקת לש תויוברתב תויצוביק תויוהז לש הינבהה .ב 
תויללכ תורעה 

 VII

תויוברת ןתוא ןה 17<רפםא'ג לרק לש חונימה יפל) ריצה תפוקת לש תויוברתה 

וחמצ הב הפוקת ,הריפסל הנושארה האמה ןיבל הריפסה ינפל 500 ןיב ושבגתהש 

תודהיב רתוי רחואמו הקיתעה לארשיב :םלועב םינוש םיקלחב ודסונש תויוברתב 

םזיאודניהב ,ןיס לש המודקה הירפמיאב ,הרטסותרז לש סרפב ,הקיתעה ןוויב ,תורצנבו 

ריצ תוברת הווהמה ךא ,תיגולונורכה ריצה תפוקתל רבעמ אוהש םלסיאב ןכו ,םזיהדובבו 

הירוטסיהב רתויב תולודגה ךרדה תוצירפמ המכ םלועל ואיבה ריצה תויוברת .תקהבומ 
יתוברתו יתרבח רדס לש םישדח םימגדו םיינכפהמ םייגולוטנוא תונוזח .תישונאה 

לש תונטק תוימונוטוא תוצובק ןיב הנושארל וחתפתהש - הלא תונוזחל םירושקה 

לש ופוסב וכפהנ - הלא םינמזב שדח יתרבח דוסי וויהש ,טעמ םיקתונמ "םילאוטקלטניא" 

וכפהנ םה ,םתודסמתה םע .םהלש תויוברתה לש םייסיסב "םיינומגה" םיסופדל רבד 

ךותב תודקמתמ ןהשכ ,תחאכ תוינשמהו תוישארה תויליעה לש תוטלובה תויצטניירואל 

.ןהל תוכייש ןהש תורבחה לש םיירקיעה םיזכרמ־תתהו םיזכרמה 

יטילופה ־יתרבחה רדסה תא שדחמ תונבל וסינ וללה תויוברתה לכב תויליעה 

תונורקעל םאתהבו ילטנדגצסנרטה ןוזחל םאתהב וב רושקה תוישיאה יומיד תאו ילכלכהו 

תוריזו םיצוביק רידגהל הייטנ החתפתה .הז ןוזחל םירושקה ירסומ וא יגולוטנוא רדס לש 
לש תוריזב הלא םיילטנדנצסנרט תונוזחל םתמאתה לש םיחנומב םימיוסמ תוידסומ 

וא םיצוביק לש םישדח םיגוס ושבגתה ךכ .וללה תונוזחה תמשגה לש "הלואג" וא "העושי" 

תדחוימ תועמשמ ולביקו "םייעבט" הרואכל ויהש ,םייאמק םיחנומב םירדגומה תוצובק 

לש הינבהה היה הז רשקהב רתויב בושחה יונישה .ילטנדנצסנרט ןוזח ותוא לש םיחנומב 

וא םיינתא םיצוביקל דוגינב ,"תוברתה ימע" לש וא "םייתוברת" ,"םייתד" םיצוביק 

םייתרבח םיזכרמ וא זכרמ תונבל הייטנ םג החתפתה הלא תויוברת ךותב .םייטילופ 

תונוזחה לש - תידוחייו תילמס־תימונוטוא - תירקיע תומלגתהכ ושמשיש 
תוידוחייה .ישונאה םויקה לש יטמזירכה דמימה לש תוירקיעה תוריזב ,םיילטנדנצסנרטה 

תחא הנועבו תעב ךא :תיסחי קזח שגד הלביק ,הירפירפל האוושהב ,םיזכרמה לש תילמסה 

םיגשומל ,תונוזחל םאתהב ,שדחמ התוא ןגראלו הירפירפה לא רודחל זכרמה הטג 

לש הליבקמ העפשהב תאזה הייטנה התוול םיתיעל .ומצע ולש םיימונוטואה םיללכלו 

זכרמה תריצי לש םיכילהת הלא תויוברת ךותב וחתפתה ליבקמב .זכרמה לע הירפירפה 

תוילמס תורגסמכ "תולודגה תורוסמה" לש ןתיינבהל םירושקה ,תויצוביקה לש הינבההו 

יאשנ .תונטקהו תולודגה תורוסמה ןיבש םיסחיל הוולנה יונישלו תוידוחיי תוימונוטוא 
תורוסמה לש לולסמל םסינכהל הרטמב הירפירפל רודחל וסינ תולודגה תורוסמה 

תורוסמה תא ללחל "תונטקה תורוסמה" יאשנ לש תונויסנ וחתפתה ליבקמב :תולודגה 
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19 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

תורוסמל תדרפנ "הלודג" היגולואידיא רוציל ילסקודרפ ןפואבו ,ןהמ קתנתהל ,תולודגה 

.הירפירפלו תונטקה 

םיילטנדנצסנרט תונוזח הסיסבבש ,ריצה תויוברת לש הסיפתה דוסימ ,ונרמאש יפכ 

,ילטנדנצסנרטה רדסה ןיבל ןותנה םלועה לש רדסה ןיבש יסיסבה חתמה תא םישיגדמה 

םימגדה יאשנ ,תויליע לש שדח גוס ,שדח יתרבח דוסי לש ותעפוהל קודה רשק רושק היה 

,םיימונוטוא םילאוטקלטניא ללכ־ךרדב ויה הלאה םיאשנה .יתוברתהו יתרבחה רדסה לש 

,םיידוהיה םימכחה רתוי רחואמו ,תיארקמה לארשי לש םינהוכהו םיאיבנה ןוגכ 
,םייאודניהה םינימהרבה ,םייניס "Literati" רפס ישנא ,םיינוויה תועדה־יגוהו םיפוסוליפה 

.םיימלסומה אמלועהו םייטסיהדובה שדוקה ישנא ,םיירצונה םיריזנהו הייסנכה ישנא 

וא תויתוברת תוטילא לש הלאכ תוצובק לש םינטק םיינושאר םיניערג הלא ויה 

תאו תונוזחה תא ,תושדחה תויגולוטנואה תוסיפתה תא וחתיפש ,תוילאוטקלטניא 
תויוהז לש הינבהב הנוילע תובישח םהל התיהש ,םישדחה םיילטנדנצסנרטה םיגשומה 

ריצה תויוברת לש ןדוסימ םע .תיצוביקה תוהזל םיוולנה םיסופדה לשו "תויתוברת" 

לכ ךותב .תיתוברתגיבו תיתרבחניב תימלוע הירוטסיה לש שדח גוס םג חתפתה 

תוסיפתה יפל םלועה תא תונבהל תויטנה םע קודה רשקב ־ החתפתה הלאה תויוברתה 

,םייתדו םייגולואידיא םיפחדמ העפשוהש ,תוטשפתהל תמיוסמ הייטנ - תוילטנדגצסנרטה 

.דימת ןבומכ םימייק ויהש ,םיילכלכ םג תמיוסמ הדימבו םייטילופ םיפחד םע םיבלושמ 

לכ ךרואל תונושה תורבחב השעמל ומייקתה תילכלכו תיטילופ תוטשפתה ןיב םירשקה 

,תובר תויוברתב ומק םלועה לע וא "תימלוע" הכלממ לע םימיוסמ םיגשומ םג .הירוטסיהה 

לש יביסקלפר ךילהתו הרורב היגולואידיא וחתפתה ריצה תויוברת דוסימ םע קר ךא 

"תוימלוע תוירוטסיה" רוציל ןתינש הרכה ידיל איבה הז תוטשפתה ךילהת .תוטשפתה 

העפשה תולעב ויה הלאכ "תוימלוע תוירוטסיה" תוסיפת .תובר תונוש תורבח תוקבוחה 

קודה רשקהב .תונושה תורבחה לש תויוהזה לשו תיצוביקה הרכהה לש הינבהה לע הבר 

"םייתד"ו "םייתוברת" םיצוביק םג וחתפתה ,תוטשפתהל ריצה תויוברת לש הייטנה םע 

,םתיא ןילמוג־יסחי םירצויו םהילע םיעיפשמה ךא ,"םייאמק"הו םייטילופה הלאמ םינוש 

םיכילהת .םהלש תויצוביקה תויוהזה לש תדמתמ הינבה םיררועמו רגית םהילע םיארוק 

תוימונוטואה תויתוברתה תויליעה ןיב םידימתמ ןילמוג־יסחי ךותמ וחתפתה הלאכ 

,תונושה תוליהקה לש תויטילופ תויליעו תוירדילוס לש םינושה םיאשנה ןיבל תושדחה 

.ףרה אלל תונבנה ,תויטילופהו "תוימוקמ"ה 

תויצוביק תויוהז לש הינבה לש תוירוטסיה תומגדה .ג 
ןכותבו ריצה תויוברת םע םישגפמב 

ינש תיב תפוקתב םידוהיה .1 

 VIII

לכשכ ,תונווגמו תונוש ,תובר תוילסרווינוא תויוברת וחתפתה ריצה תפוקת ךשמב 

רבדה םיתיעלו ,הלש דוסיה־תוחנהל םאתהב הלש םלועה תא תונבהל הסנמ ןהמ תחא 
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ןפואב וזמ וז תונוש ויה ריצה תויוברת .תורחאה תויוברתה יפלכ חוכ תלעפה ךות השענ 

תוצובקה ןיבל תימלועה ריצה תייצטניירוא ןיבש םיסחיה ןכותב שדחמ ודסומ וב 

הלא לכ .ןתוא ופיקהש תונושה תורבחה ךותב תויטילופהו "תוימוקמה" תוצובק־תתהו 

לש תדמתמה שדחמ הינבהה לעו תויצוביקה תויוהזה לש ןתושבגתה ךרד לע ועיפשה 

.ןכותב םייאמקה םיביכרמה 

םנמוא היה הרוקמ ,ינש תיב תפוקתב החמצש ,לשמל ,תיצוביקה תידוהיה תוהזה 

,תאזה השדחה תיצוביקה תידוהיה תוהזל .הנממ הנוש התיה איה ךא ,תיארקמה לארשיב 

חרוא תשגדה לש ןפהו ימואלה וא ינתאה ןפה :םינפ ינש ויה ,ןהכ היעש תובקעב ךלנ םא 

וא "תינתאה" תימצעה הרדגהל הפסונ ,ןהכ יפל ,זא קר .םיבכמה תפוקתב שבגתהש םייחה 

העפותה תא םג הרשפיא תאזה תוחתפתהה ."תיתדה" וא "תיתוברתה" וז םג "תימואלה" 

דוע ןעוט ןהכ .םזינלהב היתורוקמש העפות - תודהיל תדה־תרמה תורשפא לש הבושחה 

,שדחמ םמצע רידגהל םידוהיה ולכי וכותב יללכ עקר קר שמיש אל יטסינלהה םלועהש 

תידוהיה תימצעה הרדגהה סיסבב וחנוהש םמצע םיגשומה לש עירכמ קלח קפיס אוה אלא 

18.השדחה 

- תוברה תוליהקה ןיבמ תובר ינמ תחא הבוגת קר התיה םזינלהה לע םידוהיה תבוגת 

ןיבש ינושה תורמל .בורקה חרזמב - תויקיניפ וא תוינווי ,תוירצמ תוליהק הלא ויהי 

תויוברתה בוליש לש העפשהה רתוי רחואמו ,םזינלהה לש העפשהה ,הלאה תוליהקה 

לכ לש ןתוהז לש תיצוביקה הרכהה לש שדחמ הינבהה דקומל וכפהנ ,תיאמורהו תינלהה 

תוינומגהה תועיבתב וריכה בורקה חרזמה לש תורחאה תורבחה ,ללככ .וללה תוליהקה 

תויוהזה תא ונבהו ,תוימלועה תויוברתה יאשנכ ןהב ריכהל תיאמורהו תיטסינלהה 

הרקמה 19.ןהלש תורדגהב וללה תועיבתהמ קלח תובלשמ ןהשכ ןהלש תויביטקלוקה 

תיתוברתהו תיתדה תוהזה ןיבל "תינתאה" תוהזה ןיבש ידוחייה בולישה תא גציימ ידוהיה 

20.תורצנה ידי־לע רתוי רחואמ ונושו וצמואש תועיבת - תוילסרווינואל תועיבת םע 

תויגולוטנוא תוסיפת לש בולישהו תומיעה ידי־לע ובצוע הלא תונוש תובוגת 

לש הלא םע תוימלוע תויוברת לש יתרבח רדס לש םימכסה לשו תויסיסב תויגולומסוקו 

.ףרה אלל םינתשמה ,םיימוקמהו םייטילופה ,םוקמה ינב לש םינושה םיצוביקה 

הכותבו הוואגוקוט תפוקתל דע תינפיה תיצוביקה תוהזה לש הינבהה .2 

 IX

תוחוכה לש תדמתמה הרדגההו שוביגה לש תובישחל הבוט המגדה תקפסמ ןפי 

שגפמה הז הלש הרקמב ־ ריצ תויוברת םע הלש שגפמב ,תישאר ."םייאמק"ה םיימוקמה 

,תויגולואידיאה תוכרעמה םע רתוי רחואמו ,תיטסיהדובה וזו תינאיצופנוקה וז םע 

ותוא חתפתה אל ןפיב 21.יברעמה םלועה לש תוינרדומה תוילכלכהו תויאבצה ,תויטילופה 

וחתפתה אל .םנטייווב וא האירוקב ,ןיסב ,הפוריאב וחתפתהש תויצוביק תויוהז לש גוס 

םע תימלוע תוברת לש תרגסמל םירושקה תיביטקלוק תוהז לש םיביכרמ םתוא הב 

םע הלש שגפמה ןמ תוקומע קפס אלל העפשוה ןפי .תוקזח תוילטנדנצסנרט תויצטניירוא 

תורבחה ברקב הרקש המל דוגינב ךא .תיטסיהדובה תוברתהו יניסה םזינאיצופנוקה 
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21 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םע ןהלש תומיעה תא רותפל תוינפיה תוטילאה ופידעה ,תויוברת תרגסמב וחתפתהש 

ויהש םייאמקה םילמסל ןתוא רשקל ןויסינ ידי־לע אל תוילסרווינואה תויגולואידיאה 

הסיפתה היה וז תיצוביק העדות לש דקומה .ןהילא תושחכתה ןיעמ ידי־לע אלא ,הכותב 

לש הזה גשומה .תקהבומ תיצוביק תוידוחיי תלעב ,השודק תיגרוטיל הליהקכ ןפי לש 

היה אל - השודק תוידוחיי :יקסלברו לש חלצומה יוטיבב שמתשנ םא וא - השודק המוא 

וא תימלועהו תילטנדנצסנרטה תוחילשה לש םיחנומב תידוחייה "הריחבה" ןויער לע יונב 

22.תאזכ תוחילשב דימתהל םיהולאה יפלכ תוירחאה תבוח לש ןויער 

בצינ אוה רשאכ ־ חסונ יונישב םא םג - דימתה השודק תוידוחיי לש ינפיה גשומה 

תוינאיצופנוק ,תויטסיהדוב) תויטסילסרווינוא תויגולואידיא לש םינשנו םירזוח םילג לומ 

ועבתש ,(תויטסיסקרמ וא תויביסרגורפ ,תוינויצוטיטסנוק ,תוילרביל רתוי רחואמו 

תוצובק לש ןטק רפסמ איצוהל .תיצוביקה תוהזה ילמס לש שדחמ הרדגה הרואכל 

תיצוביקה הרכהב הזיחא יטסילסרווינואה ןוויכב שדחמ הרדגהל ,רתיה אל ,םילאוטקלטניא 

ובלושו שדחמ ןפיב ונבוה וללה תויגולואידיאהו תותדה לש תונוזחה ,הז םוקמב .תינפיה 

םנמוא .תויעבטו תוינומדק לש םיחנומב תרדגומה ,תינפיה תויצוביקה תוסיפת ךותב 

הירוטסיהה לכ ךשמב ושבגתהש ,תינפיה תיצוביקה תוהזה לש דימתמה שוביגה יכילהת 

הרכהו ,ברעמלו היסאל ,ןיסל - "םירחא"ל תוקזח תויצטניירוא םבוחב ונמט ,תינפיה 

ובייח אל הלאה םיחוסינה ךא ;םיוסמ ימלוע ףקותל תונעוטה תורחא תופיקמ תויוברתב 

םאתהב הלש הינבהה תא אלו הלאה תויוברתב תינפיה תויצוביקה תופתתשה תא 

אל תינפיה תיביטקלוקה תוהזה לש דחוימה שדחמ חוסינה .וללה תוילסרווינואה תוסיפתל 

.תאזכ תימלוע תכרעממ - ילוש וא יזכרמ - קלחל ךפהיל ןפי לעש הסיפתה תא דילוה 

םיכרעה תא תמלגמ תינפיה תויצוביקהש רתויב הטוב הרוצב ונעט תינפיה תוהזה ישבגמ 

הייטנ הדילוה וז הנעט .םינפיהמ וחקל תורחאה תויוברתהש םיכרע םתוא ,רתויב םירוהטה 

ונימיל דעו י'גיאמ ימי ןמל תינרדומה תינפיה הרבחב בושח דיקפת הל היהש - הקזח 

,"םירחא םע האוושהל ןתינ־יתלב" לש םיחנומב תינפיה תויביטקלוקה תא רידגהל - הלא 

לש גוציי לש םיחנומב וא ,םיינעזג םייטנג םיחנומב תובורק םיתיעל םיחסונמ ויהש םיחנומ 

תא וכפה תויצוביקה לש הלאכ תורדגה .התוא גצייל םילוכי םינפיה קרש תדחוימ תוינחור 

שרדמה־יתב ןהו תויטסיהדובה תוטקסה ןה .תירשפא־יתלבל תינפיה הרבחל הלבקה 

תושעל וחילצה אל ,רתויב םייעבטה הרמהה יצורע תויהל םירומא ויהש ,םייגאיצופנוקה 

הלאכ תוינוציק תויושתכתה םייקלו רצייל תוינפיה תויליעה לש תלוכיה .ןפיב תאז 

תורושק ,ףרה אלל ןהילע ועיפשהש ,ריצה תפוקת תויוברת לש םיילסרווינואה םיביכרמל 

אל תוינפיה תויתוברתה תויליעהש איהו ,הז ונחותינ לש טבמה־תדוקנמ הבושחה הדבועל 

ףא וא םיימלסיאה אמלועה ,לארשי יאיבנ תמגוד תוימונוטואו תוקזח תויליע ויה 

 ^Hiemti תויצילאוקלו תוינפיה תויליעל ףתושמה ןייפאמה .ןיסב םיינאיצופנוקה

,םייאמק םיחנומב רקיעב ורדגוהש תורגסמבו תוצובקב ןצוביש היה ןהלש תוירקיעה 

תויצקנופ לש םיחנומב אל ךא ,םייכרריה םיחנומב םג תובורק םיתיעלו ,םישודקו םייסוחיי 

,םינהוכ - םיבר םייתוברת םינקחש ,םנמוא 23.תוילסרווינוא הדימ־תומא לש וא תויעוצקמ 

םמצע תא וספתו ורדגוה םה ךא ,הלאכ תויצילאוקב ופתתשה - המודכו םידמולמ ,םיריזנ 

תויוביוחמו תויגשיה לש הדימ־תומא לשו תויתרבחו תויאמק תונוכת לש םיחנומב 

אלו הלאה תויצילאוקה תא םיבצעמה םינוש םיירלוקיטרפ םירשקב םיצוענה ,תויתרבח 

ןהש תוריזל רבעמש תונורקעב תונגועמה ןהשלכ תוימונוטוא הדימ־תומא לש םיחנומב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:50:18 UTC������������� 

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



תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ''ש 22 

ללכ־ךרדב ןה ףא ורדגוה - תויתורפסו תויתד ,תויתוברת - וללה תוריזה .ןהב תולעופ 

תויעוצקמ תויוליעפ ןכותב וחתפתהש הדבועה תורמל ,םישודק םייאמק םיחנומב 
.תובר תויפיצפס 

השדחה תעה תישארו םייניבה־ימי לש הפוריא .3 

 X

תויליעה לש הנבמבו בכרהב םידימתמ םייוניש ריצה תויוברתב ושחרתה ,ןפיל דוגינב 

ןהב וחתפתה ןכו ;םיימלועה תונוזחה לש תויאשנל ויה ןבורו ,תוימונוטואה תויתוברתה 

תונוזח לש םיאשנ ןיבל תוטילשה תויליעה ןיב םיקסופ יתלב םיתומיעו םידוגינ 

םיצוביק לשו תונוש תוימוקמ תוצובק לש תוירדילוסה יאשנ ןיבל םהיניבו ,םייסקודורטה 

ןהלש םיסחיבו תוימונוטואה תויתוברתה תויליעה בכרהב םידימתמה םייונישה 24.םייטילופ 

תורבחה לש תויוהזה לש דוסימבו שוביגב םיבושח םייוניש וללוח תורחא תויליע םע 

- רתויב םיבושחה םייונישה דחא .ריצה תויוברת לש תרגסמה ךותב וחתפתהש תונושה 

לש רתוי הלודג השגדה םע םיגשומל דעו תיתוברתה תויצוביקה לש ימלועה גשומהמ 

תואמה ביבס ,הפוריאב ןכו ,וללה תורבחהמ תוברב שחרתה - ילאירוטירטה דמימה 

.הרשע־הנומשה דע הרשע־ששה 

תובישח התיה ,ךליאו הרשע־ששה האמב לחה תיפוריאה תוברתב שחרתהש ,הז יונישל 

איה הזה יונישה תנבהל רתויב הבוטה ךרדה .תינרדומה הירוטסיהה תוחתפתה לע תערכמ 

תעבו םייניבה־ימי תפוקתב הפוריאב תירוטסיהה תוחתפתהה עקר לע וב ןנובתהל 
הינבההו הינבהה ,דתיה וז תירוטסיה תוחתפתה לש תויזכרמה תונוכתה תחא .השדחה 

תויטבש תוליהקו םירע ,תוילדואיפ תוזוחא ,תויריע ,תויוגיהנמ לש קספה אלל שדחמ 

דחא ,תורחא םילימב .תוימואלו תוימואל־מדק תוליהקו תוירוזא תוליהק ,תויטבש־לעו 
דימתמה דוסייה היה תיפוריאה תירוטסיהה תוסנתהה לש רתויב םיבושחה םינייפאמה 

תרגסמה לש רתויב הבוטה הגיצנה איהש תנעוט תחא לכשכ ,תוינוגבר תוליהק לש 

םינושה םיצוביקה םג ומכ ,םיברה םיזכרמ־תתהו םיזכרמה 25.הבחרה תיפוריאה תיתוברתה 

ךרעיהל וטנ - תיטנזיבה הירפמיאב הרקש המל ,לשמל ,דוגינב - הפוריאב וחתפתהש 

ראש לע ןוילע דחא זכרמ היה אל יכ םא .הדיחא וא השקונ םלועמ ,דתיה אלש היכרריהב 

.תיגולואידיא םג אלא ,תיטילופ קר אל הינומגהל עיגהל ופאש םהמ םיבר ,םיזכרמה 

לש םינוש םיבוליש ףרה אלל ורצי הפוריא לש םייזכרמה תודסומהו םיירקיעה םיצוביקה 

לש ,תוינומדק תורוסמ לש םיבוליש ;תיצוביקה תוהזה לש םייסיסב םידוקו םיחנומ 
םיזכרמ לש תדמתמה שדחמ הינבהה .תויחרזא תורוסמ לשו תוילטנדנצסנרט הדימ־תומא 

,ךכ .הלא םייסיסב םידוק ןיבש םיחתמהו תודונתה ביבס הפוריאב הזכרתה םיצוביקו 

תובורק םיתיעל ושע םייאמק םיחנומב היצמיטיגל ולביקו ורדגוהש םיבר םיצוביק ,לשמל 

.תויחרזא תורוסמ לשו שודקה לש םילמסהמ היצמיטיגל םג לבקל םיצמאמ 

ברעמב וחתפתהש םיירפירפ,ד םיזכרמה יסחי לש הינבהל קודה רשק שי ליעל רמאנל 

המודב - ללכ־ךרדב תונייפואמ ויה הזכרמבו הפוריא ברעמב תורבח .הזכרמבו הפוריא 

ידי־לע ־ תיניטנזיבה הירפמיאה לש וא ןיס לש הלא ומכ ,תוילאירפמיאה תורבחל 

םג תוירפירפבו םיזכרמב ,הלאה תורבחה לש תויליעה ןיב תיסחי הלודג תידדה תוביוחמ 
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23 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

סייגל הרטמב הירפירפל רדח זכרמה ;תופתושמ תורטמל וא םיפתושמ "םילאידיאל" ,דחי 

לובגה יווק לע עיפשהל הרטמב זכרמה םע תככחתמ הירפירפה דועב ,ותוינידמב הכימת 

קובחתש תוטשפתהל תויטנ וחתפתה וללה םייפוריאה םיזכרמהמ םיבר ברקב .הלש 

םיחנומב היצמיטיגל תובורק םיתיעל ולביק הלאה תויוטשפתהה .םירחא תוליהקו םיזכרמ 

לע תומחלמ תובורק םיתיעל ןהירחא וררגש תויטנ - םייתדו םייגולואידיא ,םיילסרווינוא 

וחתפתה ,תיטנזיבה הירפמיאה לש וא ןיס לש הזכ ילאירפמיא ןוטלשל דוגינב ךא .הז סיסב 

ןילמוגה־יסחיו ,הז דצב הז םייקתהל וכישמהש םיצוביקו םיזכרמ לש בר רפסמ הפוריאב 

.רתוי הברה םייביסנטניא ויה םינושה םיזכרמ־תתל הירפירפה ןיבש 

םואלה־תונידמ ־ השדחה תעה .4 

הפוריא (א) 

 XI

תואצות ,ךליאו הרשע־ששה האמהמ ,ובינהש תוקימנידה וחמצ הז יפוריא עקר ךותמ 

ןיבמ תובושחה .וכותבש םיצוביקה לש הינבהלו ינרדומה םלועה בוציעל תועירכמ ויהש 

תונידמל וכפהנ רתוי רחואמש ,תויטולוסבאה תונידמה תריצי :ויה הלאה תואצותה 

תוחתפתה ;םואל־תונידמלו תויטרקומד תונידמל ךכ־רחאו ,תוינרדומ תוינויצוטיטסנוק 

תוחפ אל ךא ,ףוסבלו ;תימונוטוא תיחרזא הרבח תעפוהו הרבח-הנידמ לש םישדח םיסחי 

רתוי רחואמו תיטסילטיפקה הלכלכה :םייטילופ הלכלכ יגוס לש תוחתפתה ,בושח 

םינפוא הפוריאב וחתפתה וללה םיכילהתה םע דחי .תיתיישעתה־תיטסילטיפקה הלכלכה 

.םואלה־תנידמ אוה םהיניבמ בושחהו ,תויצוביק תויוהז תיינבה לש םישדח 

ובליש הפוריאב וחתפתהש תיצוביק העדות וא תוהז לש םינושה םייטרקנוקה םיגוסה 

,םייחרזא ,םייאמק תויצטניירוא וא םיביכרמ ,תומודק תוירוטסיה תופוקתל המודב ,םכותב 

וללה םיביכרמה לש םינכתב תכל־יקיחרמ םייוניש ולח וז הפוקתב ךא ,םייתוברתו םייתד 

.םהלש תויטרקנוקה תוכרעהבו 

יביכרממ דחא לכ לש ,ןתוהמב תוינוליח ,תושדח תורדגה ,תישאר ,ללכ הזה יונישה 

דימתמ חתמו םיילרודצורפהו םייחרזאה םיביכרמה לש םתובישח תלדגה ;תיצוביקה תוהזה 

םיביכרמ חסנל הקזחה הייטנל קודה רשק רושק היה הזה יונישה .םינושה םיביכרמה ןיב 

לשו םיצוביקה לש תיוולנה הייטנלו ,םייגולואידיא םיחוסינב תויצוביקה תויוהזה לש הלא 

תונויזחה םישממתמ הב הריז - תיטמזירכ תוהדזה יזכרמ שמשל ונבוה ךא הזש םיזכרמה 

שגדה תמיש ,רתיה הפוריאב ושבגתהש רתויב םיבושחה םייונישה ןיב .םיילטנדגצסנרטה 

שגדה תמיש .תיצוביקה תוהזה שוביג לש תוירקיעה תורדכ םיילאירוטירט תולובגב 

הינבהה ןיב ץימא רשק תוחתפתהל הפחד תיצוביקה תוהזה לש םיילאירוטירטה םיביכרמב 

רקיעל ןמז רובעכ ךפהנש רשק ,םיירקיעה "םיפיקמה" םיצוביקה לש וז ןיבל תונידמה לש 

ןיבש רוביחה תא ללכ םואלה־תנידמ לש ןויערה שוביג .םואלה־תנידמ לש לדומה שוביגב 

לש ,זכרמה ידי־לע ,הצפהה ;תילאירוטירט הייסולכוא לש תיטילופהו תיתוברתה תוהזה 

םידממ ןיבל םיזכרמה ןיבש רשקב קזח שגד תמישו ;זכרמה יפלכ תדמתמ תילמס תוביוחמ 

.םייתרבחה םייחה לשו ישונאה םויקה לש רתוי םיינומדק 
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ"ש 24 

םישדח םיגוס לש שוביג םע ,תונידמה תיינבה לש הריזשה לש םייטרקנוקה םיסופדה 

- 26ןאקורו טספיל תאז וארהש יפכ - התיה ,הפוריאב םייצוביק תולובגו הרכה לש 

־רטנוקהו היצמרופרה ךשמב הפוריאב ורצונש תויוגלפתההו םייתדה םיעקבה לש האצות 
יביכרמ לש שדחמ הרדגהו הינבה הבייח תאזה תוגלפתהה .תדה תומחלמו היצמרופר 

,תויתוברתהו תויחרזאה ,תוינומדקה תויצטניירואה לש םינוש םיסופדב תיתצובקה תוהזה 
27.םואל־תונידמ לש םינוש םיסופד תחימצל ומרגש 

הרשע־ששה האמב לחה ,הפוריאב תיצוביק העדות וא תוהז לש הזכ גוס לש הינבהה 

הנחבנ ,םואל־תונידמל רבד לש ופוסבו ,תוילאירוטירט תונידמ שוביגל הליבוהש ,ךליאו 

םלסיאה תכלממב םג חתפתה הירוטירטב המוד שגד .תיעדמה תורפסב תונקדקדב רבכ 

,גניצו גינמ תולשוש לש ןנוטלש תחת ,ןיסב ;תילוגומו דיוואפאס תינמתועה תוירפמיאב 

תאזכ הליבקמ תוחתפתה ךא .היסא חרזמ־םורדב וליפאו ,הוואגוקוט תחת ןפיב ;םנטייוובו 

םיסחיה סופדש ־ וננמז־ינב םיבר םירקחמ לש םהיתוחנהל דוגינב ־ חרכהב תרמוא הניא 

הלא דחוימב ,תיצוביק תוהז לש םירחא םיביכרמהו םיילאירוטירט תולובגב שגדה ןיבש 

םנמוא ןוכנ .הפוריאב ומכ ןוויכ ותואב חתפתה תורבחה לש םיזכרמה ןיבל ,םייאמקה 

תויצוביק תויוהז לש םיסופד היסא חרזמ־םורדבו ןיסב ,ודוהב וחתפתה הלא תופוקתבש 

יאמקה ,יחרזאה - תיצוביקה תוהזה יביכרמ לש םינוש םיבוליש לע תוססובמה 

וללה תורבחב וחתפתה ,תאז םע דחי ךא ;הירוטירטל הקזח תוסחייתה םע - יתוברתהו 
תוילמס תויוביוחמ לש הצפהה תא זכרמה ומצע לע לטנ הב הדימה יבגל םילודג םילדבה 

לש םגדהש יפ־לע־ףא ,ןכל .תידוחיי תיתוברת תינכות לש התצפה תאו תוישגרו 

שבגתה אוה הב ךרדב םיבר םילדבה ורצונ ,םלועב טשפתהו ךלה תינרדומה םואלה־תנידמ 

םייונישו תנווגמ תינרדומ תיצוביק הרכה לש הינבהה .תונוש תורבחו תויוברת ךותב 
ונחתינש םימרוג םתואמ םה םג ועפשוה םואלה־תנידמ לש ימלועה םגדה לש םינוש 

.תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה לע התעפשהו ריצה תוברת לש תוטשפתהב 

ןפי (ב) 

 XII

תינפיה תיצוביקה העדותב בלושמ אוהשכ ,תוילאירוטירטב שגדהש בושחל ןתינ היה 

םואלה־תנידמ לש םגדה לש אלמ ץומיאל יעבט ןפואב ליבוי ,הוואגוקוט לש ןפיב 

28.רתוי הברה בכרומ בצמה היה השעמל ךא ,תיפוריאה 

,(Meiji)י'גיאמ ידי־לע הצפוהש יפכ ,הלש תוידסומה תוכלשהה לע ,תיצוביקה תוהזה 

תנידמ לש תוהזה תיינבה ךא .רתויב תקהבומה םואלה־תנידמל ןפי תא הרואכל הכפה 

תאזה הינבההש הדבועב ץוענ היה ינושה רקיע .תיפוריאה וזמ תילכתב הנוש התיה י'גיאמ 

תוכיישב שגד המש אל איהו תימלוע תוברת םע דימתמה תומיעה לע תססובמ התיה אל 

.תאזכ תוברתל 

םיחתמב ,ללכ־ךרדב ,תוימואל תויגולואידיא לש הינבהה הב התוול ,הפוריאמ לידבהל 

םיחתמ וחתפתה אל ,תויטסילסרווינוא (תוינכפהמ) תוינוליח וא תויתד תויצטניירוא םע 

השיגדה רתויה לכל .ינפיה ביטקלוקה לש ותרדגהכ ,יאטוקוק לש היגולואידיאב הלאכ 

,תושודקהו תויאמקה היתויוכיא ןיגב ,תינפיה המואהש הנומאה תא תאזה היגולואידיאה 
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25 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

המודקה תיניסה וז ,תורחאה תויוברתהש ןמצע תונוכת ןתוא רתוי ההובג המרל התלעה 

.ןכותב ומישגה אל ךא ,וחבישו ולליה ,השדחה תעה לש תיברעמה וזו 

הפוקתב תינפיה תויצוביקה לש "םייאמקה" םיגשומה לש תויכשמהל תניינעמ המגוד 

יפלכ םימסרופמ םיינלאמש םילאוטקלטניא המכ לש השיגב אוצמל ןתינ תינרדומה 

,וסינ ,לשמל ,יוואקאוואק וא וקוטווק ןוגכ ,הלאה םיינפיה םילאוטקלטניאה :םזיסקרמה 

םידממ לש םתובישחב טעמל ,םיבר םיידוה וא םייניס םייטסיסקרמ םילאוטקלטניאל המודב 

הייחת לש םיכרע - םיינחור םיכרע שיגדהל הז םוקמבו ,םייטסיסקרמ םייטסילאירטמ 

תומיתה תא שיגדהל וטנ םייניסה םילאוטקלטניאה בורש דועב ךא .תינחור 

םילאוטקלטניאה ושיגדה ,יסלקה םזינויצופנוקה לש תויטסילסרווינואה תוילטנדנצסנרטה 

ןה רתויב תויתועמשמ ,וז הניחבמ 29.תינפיה המואל תדחוימה תינחורה תוהמה תא םיינפיה 

לש םיירקיעה םימרזה רחא םיכלוה םהשכ ־ םיינפיה םינוירוטסיהה וסינ ןהב םיכרדה 

רדוחה ורקחמב .תימלועה הירוטסיהה ךותב ןפי תא םקמל - תינרדומה היפרגוירוטסיהה 

תא לבקל יעבט ןפואב ובריס םיינרדומה םיינפיה םינוירוטסיהה בור יכ !רקנט ןפטס הארה 

ךרע־הווש לש םיחנומב חרזמה תא הנושארל ורידגה םהו ,"חרזמ"ל םייברעמה םינייפאמה 

םע תיתייעב םיסחי תכרעמ םע דדומתהל וצלאנ םמצע םהש רחאמ ךא :ברעמל ימונוטוא 

חבשב םירבדמ םמצע ואצמ םבור ,תיניסה תוברתב תובלתשהל םהלש תודגנתהה ןיגב ןיס 

תאו ,תדרפנ תידוחיי הירוטסיהכ ןפי לש הירוטסיהה תא םיגיצמ םהשכ ,חרזמהמ האיציה 

ונעט - תויפוריאה וא תויברעמה - תורחאה תויוברתהש ,םירוהט םיכרע לש תיאשנכ ןפי 

.םתעדל ,קדצב אלש 30,םהילע תולעבל 

תוקירמאה - שדחה םלועה תויוברת (ג) 

 XIII

תויוהז לש םידחוימ םיסופד וחתפתה היסא חרזמ־םורדו ןיס ,ודוה ,ןפיב קר אל 

,הבר תובישח .המצע תיברעמה תוברתה לש תרגסמה ךותב םג אלא ,תוינרדומ תויצוביק 

- הקירמאב וחתפתה הלאכ םידחוימ םיסופדש הדבועל שי ,ונלש חותינה תניחבמ 

.תיניטלה הקירמאבו תירבה־תוצראב רתוי רחואמו הקירמא־ןופצ לש תונושארה תובשומב 

תזיזב דמ שוביג לש ךילהת אוצמל ןתינ תיניטלה הקירמאב ןהו תירבה־תוצראב ןה 

טלחהב ןכתיי .תזיפזדיא תזיזבדת לש םיסיסד ,ץרה סיאול חסינש יפכ ,קר אלו ,תושדה 

תויוברת לש שוביג ךילהת לש <וישכעל ןוכנ) ןורחאהו ןושארה הרקמה הזש 

תאז האר ליווקוט הד 31.תולודגה ריצה תויוברת לש ןשוביג ךילהת ןמל תויטסילסרווינוא 

,םנמוא 32.הקירמאב היטרקומד לע ולש חותינה לש יזכרמה טסקט־הטמה היה הז :רוריבב 

הרשע־עשתה האמב 33טלובמוה ןופ רדנסכלא ךא ,ליווקוט הד םק אל הקירמא־מורדל 

הטאמ הד טרבור ,הדראיו דראווה ,סרומ דר'ציר ,זאפ ויבטקואכ תורפס ישנאו םידמולמו 

ושבגתה ןהב םיכרדה תא םהיתודובעב ונייצ ,םירשעה האמה לש םירחא םידמולמו 

.תיניטלה הקירמאב תושדח תויוברת 

ושחרתהש םיילקידרה םייונישה ךותמ וחמצ תוינרדומה תויאקירמאה תויוברתה 

שוביג לש ךילהת ורבעש רחאל ,הפוריא לש םיידסומה םיסופדבו תויתוברתה תוסיפתב 

םיירקיעה םיסופדה .היצמרופרה רחאל םיינרדומה םירטשמהו תורבחה תעפוה םע 
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־רטנוקה לש הפוקתב לגוטרופבו דרפסב חמצש ,יטולוסבאה ןה ויה וז הפוקתב וחתפתהש 

םיריצה 35.דנלוהבו הילגנאב וחמצש רתוי םיינויצוטיטסנוקה םיסופדה ןהו ,היצמרופר 
.יתרבח רדס לש םיריצ ינש ויה הפוריאב וללה םיסופדה ינש ושבגתה םביבסש םייזכרמה 

םיחתפתמ ריצ לכבשכ ,ינגומוהה־יטסילרולפה הז ינשהו ,היכרריה־ןויווש יריצ ןושארה 

ידי־לע - הלא םיסופד ורצי תיטנטסטורפה הפוריאב 36.ול םימיאתמה םיידסומה םינבמה 

תיסחי קזח שגד תמיש - זכרמה ךותב תויסקודורטה תוצובקו תורות לש ןתובלתשה 

- היצמרופר־רטנוקה תפוקת לש תילותקה הפוריאב .תיתדהו תיטילופה הריזב ןויוושב 

םירזגמהו תוצובקה תא םייטולוסבאה םיטילשה ואכיד ־ לגוטרופבו דרפסב דחוימב 

דוסי־תוחנה לש הצפהה לע הנידמהו הייסנכה לש לופונומ ורציו ,םייסקודורטהה 

37.יתרבחה רדסב יכרריהה דמימב קזח שגד תמיש ךות ,תויתוברת 

,הקירמא תושבי לש היצזיפוריאה יכילהת ךות יוניש ורבע וללה תויפוריאה תומגמה 

תושביה יתש ןיב וחתפתהש םילדבהה .םישדח םייתוברתו םייתרבח םינבמ םש ורציש 

ילקידרה יונישה בלב .תויפוריאה תורבחב םיאצומ ונאש םילדבהה ןמ וגרח תויאקירמאה 

ןיבש ,היכרריהו ןויווש ןיבש םיידסומהו םיילמסה םיחתמה תא רותפל תונויסנה ודמע הזה 

.זכרמל תרקובמ השיג ןיבל תישפוח השיג 

תושבי יתשב םישדח תויצוביק תויוהז יסופד לשו םיידסומ םינבמ לש תושבגתהה 

־יסחימ ,ריצה תויוברת ךותב וחתפתהש תורבחב הרקש המל המודב ,העפשוה הקירמא 

תויונכוס ,םיבשייתמה :םייתרבחה םינקחשה לש תויסיסבה תויצטניירואה ןיבש ןילמוגה 

,תובשייתהה לש םייגולוקאה־םייטילופה םיאנתהו הלא לש יתרבחה הנבמה ,תובשייתהה 

־יתלבה בושמהו הלאה םימרוגה ןיב בולישה .תימוקמה הייסולכואה םע שגפמה ןפואמ ןכו 

עודמ ריבסמ ,םיירקיעה םייתרבחה תודסומה לש הנבמה שוביג ידיל ואיבהש ,םהיניב קסופ 

הרקש יפכ ,"הפוריא לש םיביבש"ל תיניטלה הקירמא תונידמו תירבה־תוצרא וכפהנ אל 

וחמצ הז םוקמב ;תויבירקה תונידמהמ המכל וא הילרטסואל ,הדנקל הטעמ־אל הדימב 

.ןהלש תויפוריאה אצומה־תודוקנמ יתוהמ יוניש תונוש ,תושדח תויוברת 

הזה יונישה ךילהת אשינ ,תירבה־תוצראב רתוי רחואמו ,תינופצה הקירמא תובשומב 

םינושה םייטנטסטורפה םירזגמל וכייתשה ןהמ תוברש ,תוימונוטוא תוצובק ידי־לע 

ךילהתב היה תיטירבה הלשממלו תינקילגנאה הייסנכלש דועב ,ןאצומ תוצראב ופדרנשו 

םישבוכה לג רחאל ,ושבוג תיניטלה הקירמאב ,אסיג ךדיאמ .בושח תוחפ דיקפת הזה 

תוכמסה תחת תויפוריאה תויתוברתה־תויתרבחה תויצטניירואהו תוסיפתה ,ןושארה 
תובשומה לש םיבאשמה לע ,הכלהל תוחפל ,לופונומ היה רתכל .רתכה לש תיזוכירה 

,השעמל אל יכ םא ,ינורקע ןפואב םיבשייתמהמ ענמ אוהו - םדא חוכו המדא - הלאה 

.ימצע ןוטלש לשו הימונוטוא לש ההובג המר 

םיידסומ םיסופד יגש הקירמא־ןופצב תילגנאה־ירבוד םיבשייתמה ןיבמ ומק הגרדהב 

סופדה לע תתשומה ,הדנק לש הזו ,תידוחיי תוברתכ ,תירבה־תוצרא לש הז :םיירקיע 

םימיל וכפהנש תובשומב דחוימב ,הקירמא־ןופצב .היטילש תנווכ יפל תוחפל - יפוריאה 

ושיגדהש תויתרבחו תויתד תויצטניירוא לש םיאשנל םיבשייתמה ויה ,תירבה־תוצראל 

וחתפתה הלאה תויצטניירואה .השודקה תריזלו זכרמל ,םיכוותמ אלל ,הרישי השיגו ןויווש 

38.תירבה־תוצרא לש רתוי רחואמו תיאקירמא־ןופצה תוברתה לש דוסיה־תוחנהל הגרדהב 

תסיפת תא םיירקיעה םייתרבחה םינקחשה ושביג תיניטלה הקירמא תוצראב 

־רטנוקה לש הפוקתב דרפס לש וזמ וליפא רתוי ההובג הגרדל תיסיפאטמה היכרריהה 
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27 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

הקירמא־מורדב 39.תיגולונכטו תילכלכ הימונוטואב דבלב שלח שגד םע ,היצמרופר 

דרפסב הרקש המל רבעמ הברה ,תויטסימותה תויכרריהה תוסיפתה רקיעב ודסמתה 

הסיפתב םג אלא ,תוטיסרבינואה לש םידומילה תוינכותב קר אל רבודמה ;לגוטרופבו 
תויפוריאה תורבחל דוגינב 40.יטילופה םוחתה לשו יתרבחה רדסה לש תינללוכה 

םיביכרמהמ רטפיהל תולגוסמ היצמרופר־רטנוקה לש הלא וליפא ויה אל ןהב ,תוילותקה 

,הכותב תונוש תוצובק לש תיסחיה הימונוטואהמו תיטילופה הריזה לש םיינויוושה 

הממ ךפיהה - היכרריהה ןורקע לש היצזילטוט תיניטלה הקירמא תונידמב החתפתה 

תוצראב םייגוצייה תודסומה ןיטולחל ולטוב ,לשמל ,ךכ .הקירמא־ןופצב שחרתהש 

.ידרפסה סטרוקה ומכ תיניטלה הקירמא 

םג תונושה תויאקירמאה תויוברתב ושבגתה וללה םיכילהתה לש תרגסמה ךותב 

ןיב תכל־יקיחרמ םילדבה ורצונש הדבועה תורמל ךא .תיצוביק תוהז לש םיידוחיי םיסופד 

םיצוענ םהישרושש םיפתושמ םינייפאמ םג ןהל ויה ,תונושה תויאקירמאה תויוברתה 

םעו תימוקמה הייסולכואה םע הלש שגפמהו תיפוריאה תובשייתהה לש םיכילהתב 

םיבושחה םילדבהה דחא ,ךכ .הקירפא תשבימ ורקענש םירוחשה םידבעה תייסולכוא 

רחואמו ,תויפוריאה הלא ןיבל תויאקירמאה תויוברתה ןיבש ינושה תא וטילבהש רתויב 

תויוהזה תרדגהב תויאמקה הדימה־תומא לש תיסחיה השלוחה היה ,תויתייסאה רתוי 

.ןהלש תובחרה תויצוביקה 

המ־תדימב ףתושמ היה תיצוביקה תוהזה לש הלאה הדימה־תומא לש בולישהש דועב 

םינושה םיבשייתמה ברקב יטרקנוקה שוביגה יכילהת ולדבנ ,שדחה םלועה לש תורבחל 

־תוצרא לש תויוברתלו תורבחל תידוחייה תוחתפתהה תא םיפקשמ םהש ךות ,הלאמ הלא 

תוצרא ךותב ףאו - תידרפסה הקירמא ,ליזרב ,םייבירקה םייאה ,קבווק ,הדנק ,תירבה 

תויוחתפתהל םיינושאר דוסי־יווק המכ קר וותוה ןלהל םירבדב .הנורחאה וז ךותב תונוש 

.תירבה־תוצראבו תיניטלה הקירמאב הלא 

תיניטלה הקירמא (ד) 

 XIV

תיצוביק תוהז ןהיבחרב םיקהל ופאש תוילגוטרופהו תוידרפסה תוירפמיאהש תורמל 

השעמל חתפתה ,םאה־הנידמב תודקמתה םע ,הדיחאו תינגומוה תילגוטרופ וא תינפסיה 

תוהזהו הרכהה לש םינוש םיביכרמ וחתפתה תיסחי םדקומ יד 41.רתוי הברה בכרומ בצמ 

.םיימוקמה םידיליה לש הלאו תילואירקה תימוקמה ,תילותקה ,תידרפסה - תיצוביקה 

זוכירב תלגודה וזג תיטסיטטאה היצטניירואה תורמל ,החתפתה אל הלא םיביכרמ ךותב 

יטילופה ןוטלשל הליבקמ תוביוחמ ,הקזחה תיכרריהה (הנידמה ידיב םיילכלכה םייחה 

וחפוטש תיצוביק תוהז לש םייאמקה םיביכרמה .תיצוביקה העדותה לש בושח קלחכ 

םייפוריאה םישרושל וסחייתה תיניטלה הקירמא תוצראב םינושארה םיבשייתמה ידי־לע 

תובשומה לש ןשוביג םע ,ןמזה ףולחכ .םהלש השדחה הביבסל אלו ,םאצומ תוצרא לש 

הלאמ םינוש םיחנומב הרדגוה וז ךא ,הירוטירטל הקזח הקיז םברקב החתפתה ,תושדחה 

,םיילאירוטירט תודוסי לש רתוי שלח בוליש ןאכ חתפתה .הפוריאב ושבוגו וחתפתהש 

לש הפשב ורבידש הדבועה ,לשמל ,ךכ .תיצוביקה תוהזה יביכרמכ םיינושלו םיירוטסיה 
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ''ש 28 

,תיביטקלוקה תוהזה תרדגהב תויאמק לש ביכרמכ הפשה תובישח תא הטיעמה םאצומ ץרא 

הייטנ ,רתיה תובשייתהה תישארמ רבכ ,ןכל .יאווגרפו ליזרב תא ללכהמ תצקמב איצוהל 

תידיתע תוחתפתהל םיזמר םע ,הירוטירט לש רתוי תוילהנימ הדימ־תומאב שמתשהל 

."םייעבטה תולובג"ל 

םיירשפא םיתומיעו תושדח תויורשפא אוה ףא רצי תימוקמה הייסולכואה םע שגפמה 

תויעב םג רצי ךא ,םייתליהקהו םיינושלה ,םייתרוסמה - םייאמקה םיביכרמה ןיב 

ורבגו וכלה ליבקמבשכ ,םוקמה ידיליל םסחיב םיבשייתמה לש תוהזה םוחית לש תוידוחיי 

הלא ןיבל הקירמא תושביב ודלונש םילגוטרופהו םיתפרצה ,םידרפסה ןיבש םיחתמה 

,תיברעמה תוברתה יזכרמל ,םאה־ץראל תויצטניירואה .אצומה ץרא תא "גצייל" וכישמהש 

ץוחמש תוסחייתה תודוקנו םימגד ושיגדה ,תיפוריאה תוברתה יזכרמל רתוי רחואמו 

תויתייסאה הלא ללוכ ,איהש הרבח לכב ערו חא היה אלש רועישב ןהלש תוירוטירטל 

תויאקירמאה תויוברתה ןיב רתויב םיבושחה םילדבהה דחא .ברעמה םע ןהלש םישגפמב 

םע תומיעהש היה ,הפוס דעו הרשע־עשתה האמב לחה ,תויתייסאה הלא ןיבל תונושה 

םע תמעתהל הקירמא תושביב םיבשייתמה תא עינה אל - "ברעמה" םע - תוינרדומה 

םיתיעל ףסונ הזכ תומיע .םמצע םהלש תורוקמה םע אלא ,ץוחבמ התפכנש הרז תוברת 

תוברתה לש רתוי הבחרה תרגסמה ךותב םהל ידוחיי םוקמ רחא שופיחל תובורק 
.תיברעמה וא תיפוריאה 

,םיידסממ םיסופד לש בחר ןווגמ אוצמל ןתינ תיניטלה הקירמא לש תויוברתה ךותב 

םלוכל ךא ,הרשע־עשתה האמה ךרואלו רורחשה תומחלמ רחאל לדגו ךלה םהיניב ינושהו 

.םיבר םייטרקנוק םייוניש ךות םא םג ,ומייקתהש תופתושמ תומיוסמ תויסיסב תוחנה ויה 

תונידמ ושבגתה ךכ ;תימוקמ הימונוטוא תוחתפתה לש רבוג ךילהת היה הזכ דחא יוניש 
בחרמה לכב החתפתה וז הימונוטוא .הלודג תילהנימ תויזוכירב תונייפואמה תוילנומירטפ 

תילנומירטפה הנידמה ךותב - םיבאשמהו חוכה יזכרמל תוירפמיאה לש לודגה יפרגואיגה 

,םיבושח םייפוריא םייטילופ תודסומ 42.תימוקמ הימונוטוא לש ההובג המר תיזוכירה 

םיימוקמ םירדסהו תויתוכלמ תופיסא לש םינוש םיבכרהב ופלחוה ,םייגוצייה הלא רקיעב 

םיחנומב ורדגוהש ,הב תודסומהש ,קוחב הרתי תוקבד םע תוברת ,דתיה האצותה 43.םינוש 

םייתוברת תודסומ .ילנומירטפה יכרריהה הנבמבו תויצפסנוקב ועבטוה ,םייטפשמ 

חוקיפה תחת ודמעוה ,לשמל תוטיסרבינואה ןוגכ ,יטפשמ םיסב לע םיתתשומה םייכוניחו 

תונירטקודה ימדקמל ןמזה םע וכפהנש דע ,תידרפסה הירפמיאה לש יתכלממה 
תומחלמ םות םע ,רתוי רחואמ .המצע דרפסמ רתוי וליפא תובושחה תויטסיטולוסבאה 

םידחוימ םיסחי וחתפתה ,ילמרופ ןויווש לע תוססובמה תוקוחה לש הצפהה םעו תואמצעה 

םייכרריהה תונורקעה תוחתפתה דצל .םיינויוושה הלא ןיבל םייכרריהה תונורקעה ןיב 

םאתהב ונבוהש ,ףרה אלל ונתשהש ,םיבר םייתרבח םיבחרמ וחתפתה םיילמרופה 

תובר גוזימל לאיצנטופ םעו תיסחי םינתשמ תולובג םע ,םינוש תויוהזלו תונורקעל 

הז ךילהתש רחאמ החתפתה תאזה תורשפאה .תחא תפתושמ תרגסמ ךותב הלאה תויוהזהמ 

,םידממ תבחר הללכה ידיל ,רויווקרמ תאז ןייצש יפכ ,איבה תיצוביקה תוהזה תיינבה לש 

ךותב תינאידניאה הייסולכואה לש םיבחר םירזגמ לש םגוזימ תא קר אל הרשפיאש 

לש המוארטה רחאל - םחותיפ תא ףא אלא ,תוימוקמהו תוילותקה תוינללוכ,ד תויוהזה 

- היבמולוקבו היבילובב םג התוחפ הדימבו ,ליזרבו וקיסקמב תומיוסמ תונידמב ,שוביכה 

44.זכרמה ךותב בוליש לש וליפאו םינוש םיימוקמ םייתוברת םיביכרמ לש 
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תירבה־תוצרא (ה) 

 XV

הקירמא לש הזל דוגינב ,רדגוה תירבה־תוצראב שבגתהש תיצוביקה תוהזה סופד 

םישלח םיירוטסיה םייאמק םישגדה םע ,םיילסרווינוא םיגולואידיא םיחנומב ,תיניטלה 
.רתויב 

היגולואידיא לע ססובמ היה השדחה תיאקירמאה תוברתה לש יטננימודה סופדה 

,תויטנטסטורפה תוטקסה לש תוינטירופה תויצפסנוקב בטיה תשרשומה תיטילופ 

השיפת יפ־לע םשוה תוינטירופה תויצפסנוקב .הלכשהבו קול לש תיטילופה היצטניירואב 

הרטמב ,רחבנה םעל םיהולא ןיבש תירבב קזח שגד ,הרשע־הנומשה האמה ףוס תארקל ,וז 

"תיחרזא תד" לש םיחנומב תרדגומ ךא ,תקהבומ תיתד היצטניירוא םע רטשמ רוצייל 

 (civil religion) 45.הייסנכל הנידמ ןיב תידסומ הדרפה לע תילסקודרפ ססובמו

קזח שגד םע םזילאודיווידניא ויה תירבה־תוצרא לש רטשמה לש םיבושחה םינייפאמה 

;היכרריהה לש ילמסה ףקותה לש תטלחומ טעמכ השחכהו טרפ תויוריח ;תויגשיהו ןויוושב 

"שודיק"ו תיזוכיר־יטנא תילכלכ השיג ;איהש המר וזיאב תימשר תד לש הדוסימ־יא 

יאקירמאה יטילופה־יתרבחה ןויסינל ונקה םייתדה םיכרעהו תושגרה .ילכלכה םוחתה 

םיביכרמל םזילאודיווידניאה תאו תוירדילוסה תא וכפה םה ;קזח יפוטואו יחישמ דמימ 

תיחרזא תד ורצי ,תיזוכיר־יטנאה היצטניירואה םע דחיו ,תיצוביקה תוהזה לש םייזכרמה 

תולובג לכ לש דח טוטרשב תורושק ויה וללה תויוחתפתהה לכ 46.השדח תידוחיי 

.תיאקירמאה תיחרזאה תדה לש דוסיה־תוחנה לע ססבתהב תויצוביקה 

ךא ,תוילמרופ־יתלבה תוריזב םילבסנ ויה םייכרריה םיכרע וא תויאמק תויצטניירוא 
תדהש הביסה תאז .הרבחה לש םייזכרמ םילמס לשו דוסי־תוחנה לש םיביכרמכ אל 

תוהזה םע םייאקירמאה םיינאידניאה "םידילי"ה תא ליכהל התשקתה השדחה תיחרזאה 

םעו השדחה תיגולואידיאה תרגסמהמ תטלחומ תומלעתה םע ,ךכ לכ הקזחה תיאמקה 

השעמל הקירמא לש םידיליה ואצוה ןכל .םהלש תיתוברתה תרגסמה לש תוילטוטב הנומא 

ודרוה םה ,םידרפנ םימואלב םהב וריכה הרואכלש יפ־לע־ףא .השדחה תויצוביקהמ 

יוכיד ךות ,תיאקירמאה תויצוביקב תוילוש תודמעל ,הלא ונימיל ןוכנ ,תישממה תואיצמב 

תוצובק יפלכ רתוי החותפ השיג החתפתה ליבקמב .הנורחאל קר ףפורתהש ,ידמל קזח 

תאו תיצוביקה תוהזה לש םייסיסבה םילמסה תא םמצע לע לבקל םינכומ ויהש םירגהמ 

הינבהב םיינומדקה םיביכרמה תשלוח .תיאקירמאה תוברתה לש תויסיסבה דוסיה־תוחנה 

קר אל ,הפוריאב רשאמ רתוי הלודג תונלבוס הרשפיא תיאקירמאה תיצוביקה תוהזה לש 

םיביכרמ ןהלש תוהזה תרדגהב וללכש תוצובק יפלכ ףא אלא ,םינוש םייתד םינווג יפלכ 

וללה תוצובקה לש םייתרבחה םיבחרמה תולובג ךא ,תוינתאה תוצובקה לככ םייאמק 

תאז תונלבוס 47.םינשה םע ובחרתהו יוניש ורבע םא וליפא ,םיינשמכ רוריבב ורדגוה 

תוברתה לש תויגולואידיאהו תויטילופה דוסיה־תוחנה תלבקב ןבומכ תינתומ התיה 

.הלא תוצובק ידי־לע תיאקירמאה 

,יתד יוביר ,תוגייתסהב םא וליפא ,לבקל לאיצנטופה ןכ־םא היה תירבה־תוצראל 

םייורקה ,םירוחשה לש יקלח ןפואבו ,םוקמה ידילי לש ללכהמ אצויה םע - ינתאו יטילופ 

תיטילופה הנמאה תא תונושה תוצובקה ירבח ולביק דוע לכ - םיאקירמא־ורפא םויכ 
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־תמחלמ םות םע ענש - יאקירפא אצוממ םיאקירמאה לש םמוקימ .תיאקירמאה תיתוברתה 

תויצוביקה תרגסמב תיקלח תובלתשה ןיבל ,םיינעזג םיחנומב תטלחומ תורז ןיב םיחרזאה 

הרקמ הז ןיא ,ןכא ."תיאקירמאה המלידה" תא - תדחוימ היעב רצי ־ תיאקירמאה 

ביבס שחרתה ־ םיחרזאה־תמחלמ - תיאקירמאה הירוטסיהב רתויב השקה ךוסכסהש 

ךדיאמ ,םייפוריאה םירגהמל .יאקירפא אצוממ םיאקירמאה לש אלמה םבוליש לש היעבה 

תא המגודל חקינ םא .תואלמ תויחרזא תויוכז תלבקב םייקוח םיישק ויה אל ,אסיג 

םלועמ התלע אל ,תובר תופוקתב ועיפוהש הילפאה יסופד תורמל ,םיידוהיה םירגהמה 

ינרדומה ידוהיה ןויסינב תיזכרמ הכ .רתיהש הלאש ,תידוהי היצפיסנמא לש הלאשה 

ללוכ ,תירבה־תוצראב תוינתאה תוצובקה בורש יללכ ןפואב רמול ןתינ .הפוריאב 

ןכו ,תיללכה תרגסמה ךותב האלמ הרוצב לבקתהל ופאש ,יאקירפא אצוממ םיאקירמאה 

,הבחרה תיאקירמאה תרגסמה ךותב ,רתוי לודג היחמ בחרמ חתפל תויורשפא לבקל 

ןהלש תודסומלו תוינתאה תויוליעפל היצמיטיגלו ןהלש םיינתאה םילמסלו תורוסמל 
.תירוביצה הריזב 

ודקמתה ,םיאקירמא־ורפאה לש הלא דחוימב ,וללה תוצובקה לש םיקבאמהמ םיבר 

םירזגמב הבחר הכימתב וכז ןה ;תיאקירמאה תרגסמה ךותב קוחה ינפל ןויווש תגשהב 

חרזאה תויוכזל תועונתה תודיעמש יפכ ,יפוריא אצוממ םיאקירמאה בור ברקב םינוש 
.םישישה תונשב 

תידסומה תרגסמה לעו םייסיסבה םילמסה לע רגית וארק אל וללה תוצובקה בור 

םיביכרמהמ םיבר התניש ןתחלצה םצעש יפ־לע־ףא - תירבה־תוצרא לש תיאמק־יתלבה 

ומקש האחמה תועונתמ םיוסמ קלח ומכ ,רתויב םיינוציק תודוסי קר .תאזה תרגסמה לש 

ךרואל אל םה םג ךא ,וז תרגסמ לש היתוישוא תחת רותחל וצר ,םיעבשהו םישישה תונשב 

םשב ושענ ,תוימשיטנאה דגנ םידוהיה לש הלא ומכ ,םיינתאה םיקבאמה בור .םימי 

,לשמל ,ךכ .תיאקירמאה תוברתה לש דוסיה־תוחנה םשבו םייאקירמא־ללכה םיכרעה 

הלביק גגיק רתול ןיטרמ לש ותגהנהב (civil rights) תויחרזא תויוכזל העונתה 

.יחרזא ןויווש לש םייאקירמאה םייללכה םיכרעה תצפהל התמורתב הרכה ךות היצמיטיגל 

ברקב התוחפ הדימבו ,םיאקירמא־ורפאה ברקב םנמוא וחתפתה ןורחאה ןמזב 

־תיאקירפא תוברת רידגהל םיצמאמב ןיוטיב תא ואצמש ,תולדבתה תועונת ,םינפסיהה 

תיפוריא־ברעמה תוברתהמ תולדבומ ויהיש תיאקירמא־תינפסיה תוברתו תיאקירמא 

תוריזל וכפהנ רודיבה ימוחתמ קלחו תוטיסרבינואו םי'גלוק .תירבה־תוצראב תטלשה 

היהת העפשה וזיא טילחהל דוע םדקומ .וזכ תולדבתהל תויטנה וצפוה ןהב תוירקיעה 

ןה ןכא םאו ,גניק רתול ןיטרמ לש ותעונתל ,רתיהש העפשהל האוושהב וללה תועונתל 

,הכותב םימיוסמ םייוניש ךות תיללכה תכרעמב ובלתשי וא ,רתי־תולדבתהל וכילוי 

.הב חתפתתש תוהזה ילמס לש תכרעמב רקיעב 

 XVI

הנושארבו שארב .תויצוביקה תויוהזה רקחל תושדח תושיג המכ גיצה ליעלד ןוידה 

םייסיסב םיביכרממ וא םידוק ביבס םינבנ תיצוביק תוהז לש הלאכ םיסופדש וניארה 

םהיתוכלשה לע ,הלא םידוק ,איהש הצובק וא הרבח לכבש ,תינש ;ףרה אלל םינתשמה 

תועצמאבו םינוש םייתרבח םינקחש לש תויוליעפ ידי־לע ףרה אלל םישבגתמ ,תוידסומה 
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תיצוביקה תוהזה יביכרמ לש הינבהה ךילהתש ,תישילש ;םהיניב תויורחתהו םיקבאמ 

תומיעהש ,תיעיברו ;תונוש תורבח וא תויוברת ןיבש ןילמוגה־יסחימ תוקומע דימת עפשומ 

לש יונישבו בוציעב יטירק םרוג אוה הלאה ןילמוגה־יסחי ךותב םינושה םינקחשה ןיב 

לש םיינומדקה םיביכרמה לש יונישבו בוציעב ףאו ,תונושה תורבחה לש תיצוביקה תוהזה 
.הלאכ תויוהז יביכרמ 

לש םינוש םיסופד לש ,הלאכ םיכילהת תועצמאב ,שוביגב דקמתה ונלש ןוידה בור 

עקרה תא ןובשחב איבהל בושח וללה םיכילהתה חותינבש וניארה .תוינרדומה תונידמה 

־תונידמ לש הינבהב םילודג םייוניש ולח יכו ,תונושה תורבחה לש יתוברתהו ירוטסיהה 

םואל־תונידמ ןיב דחא יתועמשמ לדבהשו ;םיפתושמה םינייפאמה תורמל תונושה םואלה 

,םירחא םיביכרמל סחיב תויאמקה לש תדחוימה הינבהה ךרדב אוה תונוש תוינרדומ 

.תיצוביקה תוהזה לש הינבהה לש ,םיילטנדנצסנרט וא םייחרזא 

םואלה־תונידמ לש הינבהה חותינ לש תובישחה תא ונלש ןוידה ריאה וז ךרדב 

קלחב ראותמכ ,תויצוביקה תויוהזה לש הינבהל רתוי תיללכ השיג תרגסמב תוינרדומה 

,ונגמז־תב הריזב חותינ תטיש התוא םשייל ןתינש ונל הארנ .הזה רמאמה לש ןושארה 

"הינבהה לוטיב" תונכל ןתינש המבו םינושה םיילבולגה םיכילהתה ןיבש םיסחיב דחוימב 

."תויסלק"ה םואלה־תונידמ לש 

תורעה 

 S.N. Eisenstadt and B. Giesen, "Construction :1 . לע ססובמ ןוידה לש הזה קלחה

 of Collective Identities". European Journal of Sociology, 36 (1995), pp.

.םש םיגצומה םינוידהמ קלח לש הבחרהה לעו ,72-102 

 C. Geertz, The Interpretation of Culture (New York: Basic Books, 1973), .2
 •pp. 93-94

 D.M. Schneider and R.T. Smith, Class Difference and Sex Roles in .3
 American Kinship and Family Structure (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice

 .Hall, 1973)

 E. Dürkheim, The Division of Labor in Society (New York: Free Press, .4

השעש ,הנחבהל קודה רשק םג הרושק תיצוביק הרכה וא תוהז לש הינבהה .1933) 

רדסה לש וללה םידממה ינש ןיבש תויצניבמוקלו ינוליחל שודקה ןיב ןמזמ םייהקרוד 
.יתרבחה 

 •N. Elias, The Civilizing Process (Oxford: Basil Blackwell, 1982) :5. ואר

 S.N. Eisenstadt, Power, Trust and Meaning (Chicago: :6. רתוי בר טוריפב ואר

 .University of Chicago Press, 1995), chs. 2 and 13, pp. 55-70, 328-390
 .ibid, eh. 13: 7. רתוי טרופמ חותינל ואר

רבו םקמ הניכש המל םיבורק הלאכ םידוק .Wirtschaftsethik :8, דוגינב 
ילמרופ טביהב ילכלכה הז ומכ סותא רבו האר אל ,וננמז־ינב םיטסילרוטקורטסל 

.תוילמסו תוטשפומ תוירוגיטק לש תכרעמ קר רצויה תישונאה הבשחמה לש אדירג 

ול שיש והשמכ ,ולש יתרבחה םויקב ,םדאה עבטב עובטה והשמכ הזכ סותא האר אוה 
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םינוש םייוטיבכ הלאה םידוקה תא ספת רבו .יתרבחה רדסה לע תורישי תוכלשה 

יפלכו יללכ ןפואב םמויק תודבוע יפלכ םדאה־ינב לש תוילמסה תויצטניירואה לש 

ןכל .דחוימ ןפואב םייתרבח ןילמוג־יסחי לש תויעב Wirtschaftsethik זמור וניא 

תיגול תרזגנ קר וז ןיא םג ;ןותנ םוחת לכב התואנ תוגהנתה בייחמה יתד וצ לע 

.הנותנ תדב םיטלושה םייפוסוליפ וא םייגולואית םיילאוטקלטניא םינכת לש 

Wirtschaftsethik, לש יללכ סודומ לע זמור ,סוטטס לש וא יטילופ סותא וא 

תויפיצפס תוידסומ תוריז לש הכרעהב דקמתמה ,"תיתא" וא "תיתד" ,היצטניירוא 

תשרשומ היצטניירואה .הלאכ תוריזב םיבאשמ לש הקולחו תוגהנתה יכרדבו 

הלש סחיהו תואיצמה לש יגולוטנואה יפואה לש ,ימסוקה רדסה לש דוסי־תוחנהב 

 Eisenstadt, supra note 6, at :ואר רתוי בחר טוריפל .יתרבחהו ישונאה םויקל
 •chs. 1 and 13

 E. Shils, "Primordial, Personal, Sacred, and Civil Ties". In E. Shils, .9

 Center and Periphery: Essays on Macrosociology (Chicago: University of

 .Chicago Press, 1975), pp. 111-127

 Shils, ibid\ C. Geertz, "The Integrative Revolution, Primordial :10. ואר
 Sentiment and Civil Politics in the New State". In C. Geertz, The

 ,Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), pp. 255-310

 •E. Shils, Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1981) .11

:ואר .עדי לש גוס ותוא םניא ילמרופ עדיו בותכ אל עדיש ןבומכ איה ךכל הביסה .12 

 M. Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy

 .(Chicago: University of Chicago Press, 1962), pp. 87ff

 F.H. Tenbruck, Die Kulturellen Grundlagen der Gesellschaft (Opladen, .13
 .1989)

 S.N Eisenstadt, (ed.), The Origin and Diversity of Axial :14. םג ואר
 Civilization (Albany, New York: SUNY Press, 1983); Eisenstadt,
 Kulturen der Achsenzeit: Ihre Institutionelle und Kulturelle Dynamik

 .(Frankfurt am Main, 1987)

 Max Weber, Ancient Judaism (Glencoe, 11::15. רבו לש וירפס הרתי הבחרהב ואר

 The Free Press, 1952); The Religion of China: Confucianism and Taoism

 .(New York: The Free Press, 1968)

- ואר תויטנוולר תויוסחייתהבו הלאה םיכילהתב יללכ ןוידל .16 

 S.N. Eisenstadt, Michel Abitbol and Naomi Chazan (eds.), "The Origins

 of the State Reconsidered", pp. 1-27; and "State Formation in Africa,

 Conclusions", pp. 168-200; in The Early State in African Perspective:

 ,Culture, Power and Division of Labor (Leiden: E.J. Brill, 1988)

 Eisenstadt, The Origin of Diversity of Axial Civilization, supra note :17. ואר
 .14

 S.J.D. Cohen, "Religion, Ethnicity and 'Helenism' in the Emergence of .18

 Jewish Identity in Maccabian Palestine". In P. Bilde, T. Engberg- Pedersen,

 L. Hannestad and J. Zahle (eds.), Religious Practice in the Seleucid

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:50:18 UTC��2:34:56 UTC 

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



(ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

 Kingdom (Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, 1990), pp. 204
 .224

 .Ibid, passim :ואר

 S.N. Eisenstadt, Jewish Civilization - The Jewish Historical :ואר

 Experience in a Comparative Perspective (Albany, NY: SUNY Press,

 .1992), chapters 1 and 2

 S.N. Eisenstadt, Japanese Civilization: A :לע םסובמ הזה חותינה
 Comparative View (Chicago: University of Chicago Press, 1996) esp.

 .chapters 12, 13 and 15

 J.M. Kitagawa, On Understanding Japanese Religion :הבחרהב ואר
 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987); G. Rozman, The East

 Asian Religion, Confucian Heritage and Its Modern Adoption
 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991); M. Waida, "Buddhism

 and the National Community". In F.E Reynolds and T.M Ludwig (eds.),

 Transactions and Transformations in the History of Religions (London:

 E.J. Bai, 1995); J.R. Werblowski, Beyond Tradition and Modernity

 .(Atlantic Highlands, N.J.: Athlone Press, 1976)

 .Eisenstadt, Japanese Civilization, supra note 21 :ואר

 S.N. Eisenstadt, "Heterodoxy, Sectarianism, and Dynamics of :ואר

 .Civilization". Diogenes, 120 (1982), pp. 5-26

 S.N. Eisenstadt, European Civilization in a Comparative Perspectie :ואר

 .(Oslo: Norwegian University Press, 1988)

 M. Lipset and S. Rokkan (eds.), Party System and Voter Alignments (New

 .York: The Free Press, 1967)

 S.N. Eisenstadt, "Barbarism and Modernity". Transactions, 33 (May- :ואר

 .June 1996), 31-39

תוירפמיאב םלסיאה תכלממב אוצמל ןתינ תילאירוטירט תוחתפתהב המוד שגד 

וליפאו ;םנטייוובו גינמה תלשוש לצא ןיסב :תילוגומו תידיוואפאס תויגמתועה 

 "Conceptions of Territoriality and the State in Asia: :ואר .היסא חרזמ־סורדב

 Especially China and Vietnam, 17th-19th Centuries", paper submitted to

 the Conference on "From Empires to Nations: Collective Identity, Public

 Sphere and Political Order in States: Early Modernity, The Civilizations of

 Europe, the Islamic, Hindu and Confucian World, Japan", held in Uppsala,

 .June 11-14, 1996

 F. Wakeman, "Boundaries of the Public Sphere in Ming and :לצא □ג ואר

 Qing China", ibid; M.E. Berry, "The Construction of the Public, Sphere

 under the Tokugawa", ibid; Sariga Subrahmanyan, "Jonah and the Whale:

 On Transformations in Individual and Collective Identities in South (and

 Southeast Asia) in the 15th-18th Centuries", ibid; Serif Mardin, "On
 •Islamic Civilization", ibid
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תיביטקלוק תוהז סדטשנזייא נ''ש 34 

 G. Hoston, Marxism and the Crisis of Development in Pre-War Japan .29

 (Princeton: Princeton University Press, 1989); and "IKKOKU Shakai -

 shugi: Sano Manabu and the Limits of Marxism as Cultural Criticism", in

 T. Rimer (ed.), Culture and Identity (Princeton: Princeton University

 .Press, 1990), pp. 168-186

 S. Tanaka, Japan's Orient: Rendering Past into History (Los Angeles: .30
 .University of California Press, 1993)

 L. Hartz, The Founding of New Societies (New York: Harcourt and Brace, .31

 1964); S.N. Eisenstadt, "The Axial Age - The Emergence of
 Transcendental Visions and the Rise of Clerics". European Journal of

 .Sociology, 23 (1982) 294-314

:ב ואר הקירמא תושבי יתש לש ירוטסיהה ןויסינב הנושהו המודה לע םינוש םינויד 

 L. Hanke (ed.), Do the Americas Have a Common History? A Critique of

 .the Bolton Theory (New York: Alfred A. Knopf, 1964)

 A. de Tocqueville, Democracy in America (New York: Vintage Press, .32
 .1966)

 Freiherr Alexander Von Humboldt, Personal Narrative of Travels to the .3 3

 Equinoctial Regions of America during the Years 1799-1804. Translated

 and edited by Thomasina Ross (London: G. Routledge and Sons, 1851); and

 Ensayo Politico Sobre el Reino de la Nueva Espana (Mexico; Campana
 .General de Ediciones, 1953)

 Octavio Paz, The Labyrinth of Solitude: Life and Thought in :34. לשמל ואר
 Mexico (New York: Grove Press, 1961); and "A Literature without

 Criticism", The Times Literary Supplement (August 6, 1976), 979-980;
 R.M. Morse, "Towards a Theory of Spanish American Government".
 Journal of the History of Ideas, 15 (1975) 63-71; R. da Matta, Carnivals,

 Rogues and Heroes - An Interpretation of the Brazilian Dilemma (Notre

 .Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1991)

 Eisenstadt, European Civilization in Comparative Perspective, supra note .35

 25; A.D. Lindsay, The Modern Democratic State (Oxford: Oxford Press,

 1962); H. Luthy, Calvinism and Capitalism, A Comparative View (New

 York: Basic Books, 1988), pp. 87-109; L. Kolakowski, Chretiens sans

 .Eglise (Paris: Gallimard, 1973)

 Rainer Baum, "Authority and Identity: the Case for Revolutionary .36

 Invariance", in Ronald Robertson and Burkart Holzner (eds.), Identity and

 .Authority (New York: St. Martin's Press, 1979), pp. 61-118

 J.H. Elliot, Imperial Spain, 1469-1716 [1963] (London: Edward Arnold, .3 7

 1969); A. Dominguez Ortiz, Sociedad y estado en el siglo XVIII espanol

 [1976] (Barcelona: Ariel, 1988); J.H. Elliot, Spain and Its World, 1500
 1700, Selected Essays (New Haven: Yale University Press, 1989);
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35 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

 H. Kamen, Spain in the Later Seventeenth Century 1665-1700 (London:

 Longman, 1983); M. Menandez Pelayo, Historia de los hetrodoxos
 espanoles (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1977),

 "Tradition". Fieldstaff Reports, West Europe Series, 12 (1976), 1:1 - 16;

 and "Culture and Education in Spain (1780 - I860)". Fieldstaff Reports,

 ,West Europe Series, 12 (1997), 1:1 — 16

 N.O. Hatch, The Sacred Cause of Liberty: Republican Thought and the .38

 Millennium in Revolutionary New England (New Haven: Yale University

 Press, 1977); Perry Miller, The American Puritans (Garden City, N.J.:

 •Doubleday, 1956)
 A. Heimart and A. Delbanco (eds.), The Puritans in America: A :םג ואר

 Narrative Anthology (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985);

 R. Kent Fielding and Eugene Campbell, The United States: An
 Interpretative History (New York: Harper and Row, 1964); Richard

 Hofstader, The Structure of American History, 2nd ed. (Englewood Cliffs,

 .NJ: Prentice - Hall, 1973)

 B. Siebzehner, "Pattems of Incorporation of the Enlightenment in Spanish .39

 America, Mexico and Argentina, 1790-1825". Ph.D. thesis, Hebrew

 University, Jerusalem, 1990; H. Wiarda, Politics and Social Change
 .(Boulder: Westview Press, 1992)

 Wiarda, ibid; Siebzehner, ibid\ J.H. Elliot, Spain and its World (New .40

 Haven: Yale University Press, 1989) esp. Part I, pp. 7-72; C.H. Haring,

 The Spanish Empire in America [1947] (New York: Harcourt, Brace,

 1963); J.H. Parry, The Spanish Seaborn Empire [1966] (London: Penguin
 .Books, 1973)

 N. Canny, N. Pagden and A. Pagden (eds.), Colonial Identity in the .41
 Atlantic World (Princeton: Princeton University Press, 1987); J.H. Elliot,

 "Introduction: Colonial Identity in the Atlantic World", ibid, at pp. 3-15;

 S.B. Schwartz, "The Formation of Colonial Identity in Brazil", pp. 15-51;

 A. Pagden, "Identity Formation in Spanish America", pp. 51-95; see also

 S.N. Eisenstadt, "The US and Israel, a Chapter in Comparative Analysis",

 in idem, Jewish Civilization - The Jewish Historical Experience in a

 ,Comparative Perspective, supra note 20

 M. Gongora, El Estado en el derecho Indiano: Epoca de Fundacion .42

 (Santiago: Universidad de Chile, 1951); Wiarda, Politics and Social

 Change, supra note 36; S.H.M. Harrell, The Hidalgo Revolt (Westport,

 Conn.: Greenwood Press, 1966); B.R. Hannef, Roots of Insurgency:

 Mexican Regions 1750-1824 (Cambridge: Cambridge University Press,

 1986); W.B. Taylor, Banking, Homicide A Rebellion in Colonial Mexican

 Villages (Stanford: Stanford University Press, 1979); J.L. Phelan,
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ"ש 36 

 "Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureaucracy".
 Administrative Science Quarterly, 6 (1960), 730-760; S.A. Zavala, Las

 Instituciones juridicas en la conquista de America [1935] (Mexico D.F.;

 Editorial Porrua, 1971); T.E. Anna, The Fall of the Royal Government in

 .Mexico City (Lincoln; University of Nebraska Press, 1978)

 S.A. Zavala, ibid; M. Gongora, Studies in the Colonial History of Spanish .43

 •America (Cambridge: Cambridge University Press, 1935)

לש חתפמה־תוזוחממ המכב קוחרה רבעב שדחמ היצרגטניאה השחרתה תאז לכב .44 

,הפוקת התואב .שוביכה תרחמל וקיסקמ לש הרקמה תא ,לשמל ,ולט .תשבי־תתה 

שדחמ היצרגטניא לש ךילהת ורבע ןמוקממ ושלתנש תוינאידניאה תויוברתהמ המכ 

ריכהל הלכי אל תינמואלה תידרפסה הקירוטרה .תורצנתהה ךילהתל תודוה 

הנומאל תודות" :בתכ זאפ ויבטקוא .ןמצע דעב תורבדמ תודבועה ךא ,וז הדבועב 

םע םירשקה לכשכ ,תיתוברת תומתי לש בצמב םעפ ויהש - םינאידניאה ,תילותקה 

ואצמ ־ םהירע לכ םע דחי תמ םהלש םיהולאה ,וקתונ םהלש תוקיתעה תויוברתה 

,'םייברעמה' םינאידניאהש המ ,דלונ הרזה תוברתה ץומיא ךותמ .םלועב םוקמ 

ןיא ,הלותבה .'הלותבה ינפל ןויוושה' םינכמ ,ילרבילה ונארימאטלא ויצאנגיאה 

...פולאדאווגמ ,ןייצל ךרוצ 

הסירהה' הנכמ ונאקסרולפ קירנא ןוירוטסיההש המ שחרתה וקיסקמ זכרמ םורדב..." 

:תויודרפיה שולש םע תויחל וצלאנ םה .'םינאידניאה לש ינתאה ןורכיזה לש 
,ודימשה םהלש הנשה חולו םהיבתכ תא .תילכלכו תיטפשמ ,תילאירוטירט תודרפיה 

תולובגל רבעמ לא םיימוקמ םימודק םירסמ ריבעהל תורשפא םהל הנתינ אלו 

םימואלה לע רבדל וקיספה סקרופאזהו םיאקיסקמה .בטיה םימחותמה םיימוקמה 

.הווהל םהלש רבעה ןיב הרעפנ םוהת .הלאכש רותב םהלש 

לודגה גשיהה .תירנויסימ תוילותק לש תינוגותימ היגרנא וקצי הזה רעפה ךותל" 

־ב רבכ התישארש ,םיפולדאווגה תכ לש ילואירקה דוביעה ןבומכ היה םהלש1600. 

רדעיהב רשא ,ילואירקה תוילותקה זכרמל ךפהנ ירמ הלותבה לש ימוקמה ןחלופה 

םיסותימ תרדחה ךות תורצנה לש היצזיאקיסקמ לש ךילהת רבע ,תויחישמל הייטנה 

 R. Merquior, On the Historical Position of Latin אמור לש ןחלופה ךותל..."

 America (London: 1978), pp. 153-154

 Harvard A. Heimart, Religion and the American Mind (Cambridge, Mass: .45

 Harvard University Press, 1966); C. Becker, The Declaration of
 Independence (New York: Vintage Press, 1958); G. Haskins, Law and

 Authority in Early Massachusetts (Lanham, MD: University Press of

 America, 1960); D. Little, Religion, Order and Law (New York: Harper

 and Row, 1969); Fielding and Campbell, The United States: An
 Interpretative History, supra note 38; R. Hofstatder, The United States

 (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hail, 1972); see also A. Seligman, "The
 Failure of Socialism in the United States: A Reconsideration". In S.N.

 Eisenstadt, A. Seligman and L. Roniger (eds.), Culture Formation, Protest

 Movements and Class Structure in Europe and in the United States
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37 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

 .(London: Frances Printer, 1982), pp. 24—56

 R.N. Bellah, Beyond Belief{ New York: Harper and Row, 1970), especially .46

 chapter 9; and The Religion and Republic - The American Circumstance
 .(Boston: Beacon Press, 1987)

 S.N. Eisenstadt, A. Seligman, and B. Siebzehner, "The Classic :47. םג וארו
 Tradition in Americas: The Reception of Natural Law Theory and the
 Establishment of New Societies in the New World". In B. Hasse (ed.), The

 ,Heritage of the Classical World (Berlin: de Gruyter, forthcoming)
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39 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

הפוקתה יארב תובא ־תוכזו קידצה רבק 

*דקוש השמ 

יישק לש ןמיסב ודמע לארשיל וקורמ יאצוי לש םתיילעל ינשהו ןושארה םירושעה 

יתאבה וז השק תורומת תפוקתל יזכרמ יוטיב .תילכלכו תיתוברת ,תיתרבח תולגתסה 

לש הדמעמ תורערעתה תא יתראית וב ,<ז"לשת ,ןשדו דקוש) הרומתה רוד ךרכב 

תודדומתהה ינמיס לע דומענ הז קרפב .סלטאה ירה יאצוי תליהק לש תיתדה תוגיהנמה 

ונא םיעבשה תונש ףוסמ .םהינבו םילועה רוד לש ימצעה ןוחטיבה תרזחו לפשה תפוקת םע 

םתומצעתהבו םישודקה תרוסמ לש השודיחב ,וקורמ ינבר לש םדמעמ םוקישב םיפוצ 

םיקידצה יאצאצבו רבעה ןמ םהיקידצב הדעה ינב לש הכימתהו הנומאה ירשק לש שדחמ 

תוינומה תולוליהל ,לגרל־תוילעל דקומ וכפהנש ,(דחוימב אריצחובא תחפשממ) 

םיסקטב שדחמ םתפישח .ץראה יבחרב םירחא תומוקמבו בגנה תורייעב םיפטוש םירוקיבלו 

לש תורוסמה בוליש לש ךילהתה תא לכמ רתוי ילוא תלמסמ םוימויה יווהבו םייבמופ 

.תילארשיה תוברתה םקרמב הקירפא־ןופצ ידוהי 

,הרומתה דוד לש השדח הרודהמ לש סופדל הנכהה תעב בתכנ ונינפלש רמאמה 

;הנש םירשעכ ינפל ,תמדוקה הרודהמה תא םג רואל האיצוהש ,יבצ־ןב קחצי די תאצוהב 

םישישה תונש לש רקחמה תפוקת לש רואיתה רשקהב ןפוד־אצוי הארנ הז קרפ םלוא 

*ןופצ יאצוי לש םיקידצה םלועמ תוטלוב תויומדל תטרופמה תוסחייתהה לשב ,םיעבשהו 

םישמשמה םירמוחה .הווהה ייח לש תיטילופהו תינחורה תואיצמב תוליעפ ןניהש ,הקירפא 

תוקפס ררועל ידכ םיתיעל םהב שי תוימוימויה תוקיטקרפהמ םיחוקלהו גולופורתנאה תא 

תוקינעמ ןניא םיפטושה םיעוריאה תקימנידו הווהה תואיצמש הדמעב טקונש ימ לצא 

־גולופורתנאה .היפתתשמ תא ךיבהל ידכ םג ןהב שישו ,היד תיביטקייבוא הביטקפסרפ 

תיפצתה" ךמס־לע הווהב תוגהנתהה תניחבל תוירחא ומצע לע לטונ ףרגונתאה 

ענמיהל יתפדעה .םירקחנב העיגפמ ותנבה בטימ יפל תרהזנה השיג ךותמו ,"תפתתשמה 

תרחואמ הפוקתמ יתויפצת לש ףרוג שוטשט ידי־לע קרפה ןויבצב תעגופ התיהש הרשפמ 

1.תדרפנ תרגסמב ומסרפל יתטלחהו ,רתוי 

לבוקמהמ תצקמב םינוש םיללכ יפ־לע תיחנומ ותביתכש רמאמ הז ךמסמב האור ינא 

םצע ךותמ ,תיביסקלפר תישיא הדמע הז טסקטב ברעמ ינא .הליגר תילנויספורפ הביתכב 

.רבחמה לש היפרגויבהמ קלח םג הווהמ העפותה לש היתודלות תריקסש הדבועה 

רקחמ דימלתכ יתוחמתה ךילהת תישארמ תבלתשמ וקורמ יאצוי לש םמלועב יתוברועמ 

יב ררועו יביל־תמושת תא ךשמ הז להק ברקב תיתדה תוגיהנמה אשונ .היגולופורתנאב 

,יתרקחש הליהקב רוקיבל הנושארל יתעגה וב ברע ותואמ םיקומע הכישמו תוניינעתה 

תוביסנ רחא בוקעל יתכשמה .ימוקמה ברה לש ויונימ אשונב רעוס חוכיוול יתעלקנו 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

יתדמע ,םהירקחמ תא םהילע םיססבמ גולופורתנאה! ןוירוטסיההש םירמוחל סחיב הנוש השיג דצל .1 

.<ם"שת ,דקוש ואר) םתדובע ךרד לש םירחא םיטביהב םהיניב הברק לע אקווד רחא םוקמב 
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קידצה רבק דקוש השמ 40 

םיאשונב רקחמל יתרבעש רחאל תובר םינש םג וז הליהק ינב לש ינחורהו יתרבחה םויקה 

רדגב םויכ הניא תיביסקלפר הביתכ ,דבעידב .רתוי םיקוחר תומוקמבו לארשיב םירחא 

םינורחאה םירושעה ינש לש היפרגונתאה תורפסב ,ךפיהל .היגולופורתנאב ןפוד־אצוי 

לע ןהו רקחמה תעב ןה ,גולופורתנאה לש ותעפשה תניחבו ומוקמ תטלבהל הייטנ תרבוג 

אשונב יתוברועמ תא בלשמה רוזחש לש ןונגסש ןימאמ ינא 2.יפרגונתאה טסקטה םקרמ 

עייסמ ונימי־תב תילארשיה הרבחה תודלותב הבושח תיתרבח העפות לש היתודלות םע 

.הליחתכלמ יתטקנ הב תירקחמה הדותמב תושדח תומגמ לש קודיצ אלל םג התרהבהל 

אובמ 

תייציאוטניא לע טעמ־אל יתונקסמ וססבתה וקורמ ינבר לע הנושארל יתבתכ רשאכ 

:יתמכיס ךכו :יגולויצוסה ןוימדה 

תא הנווכ רשא תימשר יתלבה תיתדה תוגיהנמה וז התיה סלטאה ירהב 

הלא םיגיהנמ לש םתוכמס .טרפה לש ותוגהנתה לע החקפו םייתדה םייחה 

תוכז לע דחוימבו ,םתוקידצ לע ,םש הל האציש םתונדמל לע הססבתה 

,ועיבה ןתואש תויטמזירכ תונוכת וסחיי םהיניב םיטלובל .םהלש תובא 

,<א>ז"לשת ,דקוש) .םימשב םירבדמ ויה םה :הרימאב הליהקה ינב ,לשמל 
 84)

יתאצמ הז שומישל אתכמסא ךא ,טעמ רזומ ונמזב הארנ יטמזירכ גשומב שומישה 

ויתובקעב .הלא םירבד בתוכ יתייה אל ילוא וידעלב ,(1968) ץריג דרופילק לש ותדובעב 

דמע .ידוהיה קידצה לש תובאה־תוכזל יאקורמה (שודקה) טוברמה לש הכרבה תא יתיוושה 

הלענה הנוכתה תא ול וסחיי יתרקחש רפכה ינבש ,תג־תיירק בשות ,יתד גיהנמ יניע לומ 

תויומד המכ ויה לבא .(רקיה)זיזע־לא יבר הצרעהבו הביחב ותוא וניכו ,תובא־תוכז לש 

.תובא־תוכז לש הליהמ ןה םג ונהנש תויגשמ 

.ץראל היילעה תובקעב המרה םתדמעמ הלא םיגיהנמ לש םתליפנ באכ תא יתראית 

רוביצב הרתונש רסחה תשוחת תאו םהלש אצומה־תליהקמ יסיפה םקותינ תא יתדעית 

ןיידע התיה אל ,םיעבשה תונש תישארו םישישה תונש ףוס לש םימי םתואב .וקתענ ונממ 

־ינויצו םישודק םירבק ומסרפתה אל :רוביצל העודי וקורמ ידוהי לש םיקידצה תצרעה 

הרכהב וכז אל וא ורטפנ אל דוע םיבושח םימכחו ,םולחב ץראל ולגלגתהש םוקמ 

ואר)ןוריטל רמועב ג"לב לגרל־היילעב יוטיב ידיל האב םהלש םיקידצה תצרעה .תירוביצ 

ןהידממש תוימוקמה תולוליהב ןכו ,ץראב םייקה גהנמה םע הבלתשהש ,«ב>ז"לשת ,דקוש 

ידוהי ,ןכ־לע רתי .<ז"לשת ,ןשד ואר) בחרה רוביצה תעידיל ועיגה אלו תיסחי םינטק ויה 

לש יטילופה םסויגו ,תונושארה םינשה לש תורעתהה יישקמ ןיידע וששואתה אל וקורמ 

.תיתדע תוברת לש תרוסמ לוצינב עיתסה אל דוע הקירפא־ןופצ ידוהי 

וקורמל עיגהל 1991 ץיקב קר ידיב רשפאתה ,םינומשה תונש ףוסמ לפנ־ןויםנ רחאל 

אלש הדבועה יל הקיצה תובר םינש .סלטאה ירהב רויס ללוכ ,םייזכרמה הירתאב רקבלו 

.(1997) דקוש ,לשמל ,היגולופורתנאב תויביסקלפרה אשונב ןויד ואר .2 
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יתילעה רשאו ירקחנ יפמ יניעב הרייטצהש תומוקמו םיפונ לש הנומתה ןיב רבחל יתלוכי 

אלש ,תיפרגואיגה הרבחה לש םילייטמ תצובקל יתפרטצה .לילעב תוארמה ןיבל בתכה לע 

רקבל יתלוכי אלש יפ־לע־ףא .םישרושל הרזח לש החטבה וא תוירקחמ תורמוי הל ויה 

הז רויס תרגסמב .תובר םינש הבכעתהש הלאשמ יתמשגה ,הממור יאצוי לש אצומה־רפכב 

המלש 'ר ,ילאסב הוואקנא לאפר 'ר לש םהירבק) םיקידצ השימח לש םירתאב םג יתרקיב 

ןכו ,ןאזווב ןאווידךב םרמע 'רו סאפב רטע ןב הדוהי 'ר ,ןדמיאקואב "שחנה ןב" שנחלב 
.(הריווסאב וטניפ םייח 'ר לש ותיבבש תסנכה־ תיב 

ץראל ולעו וקורמב ודלונש םישנו םירבג השיש םג ויה לארשימ םיעסונה תצובקב 
םיזכרמב םויכ םיררוגתמ םלוכ .הרשע־עבש ליגב ילאסמ הלעש דחאל טרפ ,םידליכ 

םיעסונ םניאו תווצמ תרימש לע םידיפקמ םניא םבור ,יל ררבתהש יפכ .םילודג םיינוריע 

ךפהנש המב תוגיהנמ תדמע לטנש ,עבש־ראבמ גוזה ףא .םירחא םיקידצ ירבקל וא ןוריטל 

ףאו ןורימב םלועמ רקיב אל ,ןאוויד ןב םרמע 'ר לש ורבקב רוקיבה תעב אטוז־הלוליהל 

ררוע עסמה ,תאז תורמל .עבש־ראבב ירוח םייח 'ר לש הלוליהב וא תוביתנב הלוליהב אל 

קלח םג ףתשל וחילצה וללהו ,וקורממ םיעסונה ברקב םיקחדומ וא םימודר םימינ 

לש םרבעמ הלא הנומאו תרוסמ יריתע תומוקמל לגרל־היילעה תייווחב םירחאה םיעסונהמ 

ונידיב רבכ םייוצמ ;הז רוקיב ךמס לע וקורמב הלוליה ראתל יתנווכב ןיא .וקורמ יאצוי 

יב ררוע םיקידצה לש הרובקה תומוקמב רוקיבה םלוא 3.הלאכ םיעוריא לש םירואית 

םיתמה ןיבל םייחה ןיבש רשקה תוהמ יבגלו וקורמב ידוהיה תורבקה־תיב ףונ יבגל תולאש 

תחא לש הטוב הבוגתש ןכתיי .הלא םירוזיא יאצוי םידוהיה לש םמלוע־תסיפתב 

.ףונה לש תונשרפה דודיחב יל העיס ,אקווד יזנכשא אצוממ ,תופתתשמה 

לע ןובלעב לוהמ רעצ תורקבמה תחא האטיב ,ןאזווב תורבקה־תיבמ ונאצי רשאכ 

םוקמה ןחמ דואמ יתמשרתה ימצע ינא .וז הנקסממ יתמהדנ .םסרופמה רתאה תחנזה 

לש ורבק תא תופיקמה תודיוסמה תובצמה ,חותפה הדשה ,םירמוחה תוטשפבש המצועהמו 

יתיסינ .ללכ חנזומ יל הארנ אל םוקמה .ץעה תרמצל תחתמ תוחיופמ םינבא לג - קידצה 

תא רתס םוקמה הארמש הנקסמל יתעגהו ,תבזכואמה תרקבמה לש התומשרתה תא ןיבהל 

תירויצה תינבתה וז הייפיצל ילוא ועייס .וחופיטבו ורדהב םישרמ רתאל התייפיצ 

רתויו ,<ם"ואה תוסחב רומש רתאל ךפהנש) סאפב ידוהיה תורבקה־תיב לש תקרוממהו 

לש וז תימדת .וקורמב תוימלסומה תולשושהו תדה ידסיימ לש םיראופמה םירבקה ךכמ 

,ילאס אבב לש תראופמה רבקה־תזוחאב ץראב םג יוטיב הל האצמ וקורמ חסונ רדה 

.היתודוא־לע ועמש וא הב ורקיב םיבר םילארשיש 

התואב .בגנבש םרפכב סלטאה ירה יאצוי ירכמ לצא יתרקיב ,וקורממ יתרזח רשאכ 

ןבומכ .הכומסה תוביתנב ילאס אבב לש ורבקל םיבורקה ידידימ דחא םע יתילע תונמדזה 

םלוכש ,תוביתנב תורבקה־תיבב םירובקה רפכה ינב םירטפנה תובצמ תא ונדקפ ,וילאמ 

ונמייס .םישישה תונשב ילש תירקיעה הדשה־תדובע תא יתמלשהש רחאל םמלועל וכלה 

.ילאס אבב לש ונב ,ךורב אבב םיקהש הבישיה ןיינבבו םירוגמה םחתמב ףוטח רוקיבב 

אבב לש ותריטפ םוי תא תנייצמה תיתנשה הלוליהב םג תוביתנב יתרקיב תע התואב 

־תיבב לחהש ,עוריאהמ קלחב יתיפצ וז תונמדזהב .(1984 ראוני - ד"משת טבש 'ד)ילאס 

םיחרוא םבור ,םשובלב םירודהה םיחכונה וננוכתה תע ,ךורב אבב לש ותיבבש תסנכה 

.(1997)יול לצא וקורמ יאצוי םילארשי לש וקורמל עסמ רואית דחוימב ואר .3 
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.רבקה־תזוחאל דומצה תסנכה־תיבל שדח הרות רפס ליבוהל ,תיתפרצ ירבוד ץראל־ץוחמ 

תודבכנ תומורתב םיליבומה ובייחתה םירצק ךרד יעטקב רפסה לש האישנה תוכז לע 

שאר ןגס תא ,רבקה דילש דובכה תמיב לע ,ךורב אבב חריא הלק העש רובעכ .דואמ 

ל"כזמ ,תותדה רש ,ךוניחה רש ,היציזופואה שאר תא ,זאד ץוחה רשו הלשממה 

רדענ הלשממה שאר) םירחא םידבכנו ןויצל ןושארה ,אריצחובא תסנכה רבח ,תורדתסהה 

.<הלחמ תמחמ 

יתרבחה םדמעמב םייטמרד םייוניש ושחרתה םיעבשהו םישישה תונש ןמל ,קפס ןיא 

.םהלש תוברתהו תדה תרוסמל הנדע םג התיה םללכב .הקירפא־ןופצ יאצוי לש יטילופהו 

,יגרוטילה ,ירוטסיהה דצהמ חתפתהו בחרתה וז הלוג יאצוי תודוא־לע רקחמה םג 

,אשונל תונרקס שדחמ יב הררוע וקורמל יתעיסנ .יגולופורתנאה ןבומכו יתורפסה 

הרישעה תיגולופורתנאה תורפסה תא יתנחב .תונורחאה םינשב טעמ ונממ יתקחרתהש 

תיזכרמ הזיתופיה .תובר תוניחבמ הצומ אשונהש יל ררבתהו ,ןורחאה רושעב הבתכנש 

דורגניוו (1987) וליבו ירא־ןב <ד"משת> ימע־ןב (1983) גרבדלוג לש םהיתודובעב 

לש םתוחכונל היצמיטיגל קינעמכ וקורמב קידצה רבק לש ודמעמ תא תשרפמ (1990) 

תונומא תא תמאות קידצה רבק תצרעה .םבשומ םוקמ לש הירוטירטב םתוכזלו םידוהיה 

וז הזיתופיה .הליעי תימויק היגטרטסא וז התיהש הנקסמה תעבונ ךכל־יאו ,םימלסומה 

(sanctification of space) םוקמה שודיק לש תונשרפב תילארשיה תואיצמל םג הקתעוה 

בושייה לש הירפירפב ומקוהש חותיפה־תורייעל םישדחה םירבקה ידי־לע תקנעומה 

תחסונמ ,(1990) דורגניו לצא יוצימ ידיל האבה ,תרחא תיזכרמ הרעשה .ילארשיה 

לש סקטכ תורחא תולודג תולוליהו עבש־ראבב ירוח םייח יבר לש הלוליהה תא ותרדגהב 

םע תרשקתמ וז הרעשה .(ceremonies of ethnic renewal) תיתדע תוררועתה וא שודיח 

לש ץוחבמ לוצינב ףא וא םינפבמ תוררועתהב וארש ,םירחאו דורגניו לש תומדוק תודובע 

תוגיגחב ןוגכ ,תוחפוקמ תויתדע תוצובק לש תיטילופ הבוגתמ קלח תויתוברת תורוסמ 
.הנומימה 

(ח"נשת ;1985) ץיבומרבא לשו וליב םרוי לש םהיתודובעב יוצמ חותינ לש רחא שגד 

תוברתב תנגועמ תועמשמ־בר םרוגכ םולחה תסיפת .וקורמ יאצוי לש תומולחה רקחמב 

תוברתה לש תורוקממ ןהו םייסלק םיידוהי תורוקממ ןה תעבונ וז .תיאקורמה תידוהיה 

גוס ץופנ ,םימלסומה לש ןהו םידוהיה לש ןה ,םישודקה תצרעהב .תימלסומה תיאקורמה 

רקבמ קידצה וב םולחה .שודקה םע למגתמ שגפמב םידקמתמה ,רוקיב־תומולח לש דחוימ 

תויווח לש דוביע םירשפאמ ,םיקידצב הנומאה לש םירחא םייוטיב םג ומכ ,וינימאמ תא 

לש רפסה יקרפ ןמל תורפסב רזוח בורק ביטומ .תוימויק תוקוצמל ןורתפ םיקפסמו תוישיא 

םיאורה םירקחמה בורב יוצמו (The Predicament of Homecoming, 1974) דקושו ןשד 

תיתרבחה תואיצמה םע תודדומתה ךילהתמ קלח םיקידצה ןחלופ לש תוררועתהה תעפותב 

,לשמל) רבעה ילמס לש םדוביע ידכ ךות תישענ וז תודדומתה .לארשיב תיתוברתהו 

.(1987 ,וליבו ירא־ןב ;א"נשת ,יול הרדנא 
לש התוררועתה תנבהל תונורחאה םינשהמ תורפסה לש וז הבושח המורת דצל 

ןיבל ןימאמה ןיבש תבכרומה םיסחיה תכרעמ לא בלה־תמושת טועימ יניעב טלב ,העפותה 

ןמסמכ ונמזב יל הארנש גשומב טעמ קר יתלקתנ .םייחה םלועבש תובאה־תוכז אשונ 

ןמליטס םג דמע הילע ,וז הנוכת ."תובא־תוכז" :ונייהד ,תמ וא יח ,קידצה לש יזכרמ 

טסקט הווהמה רפסב וקורמ יאצוי יפמ ימעךב טקילש םירופיסב תופוכת העיפומ ,(1982) 
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:יניעל וטלבש תויגוס יתשב םיקידצה אשונב ןודל יתנווכב .<ד"משת> הז אשונב יסיסב 

םע דיחיה לש ויסחיב תרחאהו ,קידצה לש ותרובק םחתמל דיחיה לש וסחיב תעגונ תחאה 

לש ותוכזל ןעוטה החפשמ־ןב וא ץרענה םכחה אוה אלה ,םייחה םלועב קידצה לש וגציימ 

.קידצה 

םייחה־תיבב ותליהקו קידצה 

תודחא תוליהקל וא הליהק לכל ,(1983)גרבדלוגו <ד"משת> ימע־ק לש םהינותנ יפל 

הלוליהה .ימוקמה תורבקה־תיבב תוחפל דחא קידצ היה ,וקורמ םורדב דחוימב ,תונכש 

תא ומייק ודיל וא רתאה םחתמבו ,הליהקה ינב לכ תא תורבקה־תיבל הסניכ קידצה לש 

ךשמב םג תובורק םיתיעל ודקפ קידצה רבק תא .םביל תא ודעסו ןאצ־ ינב לש הטיחשה 

החמשהש םוקמל רתאה ךפהנ הלוליהה תעב דחוימבו ,ישיש םוי ידמ ףא םיתיעלו ,הנשה 

ונל קפסמ ,לארשיל לגלגתהש יפכ הז עוריא רזחשל יושעה ,ינועבצ רואית .וב הרוש 

לש ודוחיי לע .עבש־ראבב תורבקה־תיבב ירוח םייח 'ר לש הלוליהה לע ותדובעב דורגניו 

רבכ דמע ,תסנכה־תיבל םואת ,יזכרמ דסומכ ,וקורמ םורד לש תוליהקב תורבקה־תיב 

לש ילאודיוודניא יוטיב הרשפיא קידצה לש רבקל היילעה .(1990 ,1983) גרבדלוג 
לש רתוי תוילמרופה תורגסמב רשאמ (םישנל דחוימב) רתוי ינויוושו ישפוח היהש ,תויתד 

.תסנכה־תיבב םדקומש סקטו ,טסקט ,הליפת 

־תיטילופה ותועמשמו םוקמה שודיק לש תיגולויצוסה הזיתל וקתורש םירקוחה םלוא 

תוהמ לש הז ךופיהב תימויקה תועמשמה תא ושיגדה אל לארשיבו וקורמב תיתרבחה 

אמש וא ,החמש לש ףאו תוליעפ לש םוקמל םיתמה תממד לש רתאמ תורבקה־תיב 

תורבקה־תיב הלע הממורב הנושארה ירקחמ תפוקתב דוע .וילאמ ןבומכ ךכל וסחייתה 

הליהקה רואיתב .תורחא תויסקט תויונמדזהבו לולא שדוח תודועס לש םינוש םירוכזאב 

לש םנכשמ םוקמ יבגל הפוצמהמ רתוי הז םוקמ רכזאל רפכה ינב וחרט ץראל־ץוחב ףונהו 

רוזיאב יתרבח ךירדמכ 1959־ב דבעש ,ןיבור ןסינ רוספורפ יפמ יל רסמנש יפכו .םיתמה 

,תויאשמהמ תדרל ,הז בושייל םעיגהב ,םילועה ובריס ,הממור ישנא לש תובשייתהה 

.תורבק־תיב לש םחתמ וב רשכוה אלש םושמ ,םליבשב ונבנש םיאנה םיתבה ףא־לע 

ומוקמכ בורק םחתמ ושדיק םהינקזמ המכש דע םהיתבל םילועה ודרי אל ,רפסמה ירבדל 

תינכותל םאתהב .הממורב תורבק־תיב םקוה אל דבעידב 4.תורבקה־תיב לש ידיתעה 

םינושארה םירטפנה בורו ,תוביתנב תורבקה־תיבל םיפתוש ויה םה ,תירוזאה ראתמה 

.םילשוריב רבק־תזוחא םהייחב דוע םמצעל וניכה 

םויכ וניהש ,המלש ידידי יתוא ךשמ ,ילאס אבב לש ורבקב הנורחאל יתרקיב רשאכ 

ודוד ,ויחא :ותחפשמ ינב תורבק תא ונדקפ .רפכה ינב תורבק לא ,וייחל םישישה תונשב 

קשנו הליפת ירבד רמא ,רצע רבק לכ דיל .יאבצה תורישה תעב לפנש ,ודוד־ןב לש ונבו 

,יל םירכומה תורחא תוחפשמ ינב לש םירחא םירבק ינשל ונעגה אל .הבצמה ןבאל 

ןיעמ ,רכומ םוקמבכ תורבקה־תיבב ונטטוש .םיבורק ויה אל םמיע המלש לש ויסחישו 

ירופיסמ םשרתהל אל השק .קחרממ תוארל ונלוכי ויתב תאש רפכה תיירוטירט לש ךשמה 

.3 הרעה ,19 'ע ,(1982)ןיבור לצא הז עוריאל תודע ואר .4 
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הדרפנ אל ,וללה תוליהקה יאצוי לש םלועה־תסיפתבש םילגמה הווהה תוגהנתהמו רבעה 

תורבקה־תיבש ךכ לע דמע (1990) דורגניו םג .םייחה תליהקמ טלחומ ץיחב םיתמה תדע 

טלוב םחתמב וא זכרמב קידצה לש ורבקש המוד .תיאקירפאךופצה תרוסמב תוחפ עיתרמ 

תוארל רשפאש יפכ) םיפסונ םיקידצו םימכח תופוכת ורבקנ ותונכשבש ,תורבקה־תיב לש 

המ־תדימב תוליבקמ תונוכת םוקמל הנקה ,(תוביתנב תורבקה־תיבב טלוב ןפואב םויכ 

וילא םינופה תא עמושה קידצה לש ותוחכונש אלא ,דוע אלו .םייחה תליהק ןוגראל 

יפכ רבעב וגזמתה ןולדיחהו תוומה בצע .תויח לש דמימ תורבקה־תיב םחתמל הקינעה 

יחה שודקב הנומאה לע .קידצה לש הליעפה תוחכונה תשוחתב םויכ םג הארנ רבדהש 

טטצמ ןמליטס .(1926 ,קרמרטסו ןוגכ)וקורמב םיימלסומה םישודקה ירקוח ודמע ורבקב 

,<ז"לשת> ןשד וא ".םיתמ םניא םיקידצה" :ול רמאש ,ורפצמ ידוהי (1982)ורמאמל וטומב 

."תמ־אל בייט יח יבר" הנוכמה ,םינותמ בייט יח 'רל הלוליה ראתמה 

םיבורקה רפע־ינכוש םג םהב ,םירבקה ןיב םיבבוס לגרל-םילועה ,הלוליהה ימיב 

םיפתשמ םה וליאכ ,םהיתוניב וא םדיל םילכוא ,םידקור ,םינכשו החפשמ ינבכ םהילא 

רבק־תזוחא םמצעל ונקש הממור ינקזש ןימאהל הטונ ינא .תולעתהה תחמשב םתוא 

רפכל דומצ וניאש תורבקה־תיבב הדיתעה םתרובק תא ששחב ופצ םילשוריב םהייחב 

תע ,רבעשל הליהקה שאר ינזואב עיבה הז ששחל יוטיב .השודק לש דמימ לכ לוטנהו 

יתוא לאש וז תונמדזהב .הערמל ןאצה תא ליבוה רשאכ ,רטפנ םרטב םינש המכ ונשגפנ 

םוקמ דיתע לע בשוח אוהש זא רבכ יתמשרתה .לארשי־ץ־וא תולובגב ,דניה הממור םא 

יבר לש ובס רבק הז היה וקורמב .םילשוריב רבקנ תג־תיירקמ זיזע־לא יבר םג .ותרובק 

תורבקה־תיב דיל םישבכ השיש לש הטיחשב תיתנשה הלוליהה תא וביבס דקימש זיזע־לא 

רבקנה .<ימעךב לצא םירכזומ םהינשו ,השודק לש דמעמב ותומב הכז ובס יחא םג) 

תלאשו תיסחי ריעצ ליגב םיכרד־תנואתב רטפנ ,ןאהד ביבח ידידי ,תוביתנב ןושארה 

.לילכ םויכ הקספ םילשוריב הרובקה תייטנ .םלועמ ותעד לע התלע אל ותרובק םוקמ 

אוה תובושח תוניחבמו השודקמ תרכונמו החיחצ עקרק וניא בוש תוביתנב תורבקה־תיב 

.סלטאה ירהב תורבקה־תיבל המוד 

תויתרוסמ תוקיטקרפל הקיזה תויכשמה 

ץראב תונושארה םינשבו וקורמב םיקידצו םימכח םע הממור ינב לש םהיסחי לע 

ינא ןאכ .ץראל םתיילעל ןושארה רושעה םות םע ,תויפצת תובקעב ותעשב יתבתכ 

יוטיב ידיל אובל וכישמה ןהב ,רתוי תורחואמה םינשהמ םיעוריאבו תוחישב ןודל ןווכתמ 

.םישודקה תצרעה לש תרוסמל םיינייפואה םירחא םיגהנמב תוקבדהו םיקידצב הנומאה 

ץיקה תשפוח ישדוח ךשמל הממורל יתרזח הנושארה הדשה־תדובע רחאל םינש רשע 

ואלמ .הממורב ירקחנ לש םיריעצה םיבשייתמה רודמ היהש ,ןתנ םע יתשגפנ .1976 לש 

רפיס ץק ןיאל רשואמ .ןבל באל היה ,םידלי אלל תובר םינש רובעכו ,הנש םיעברא זא ול 

הרק לכה .הנקש הרותה רפס לע יתלאשב הלחה ונתחיש .םירבדה תולשלתשה לע יל 

עמשו הרות רפס ומצעב בתכ אוהש האר הנהו ,שממ םדרנ אל דוע .םלחש םולח תובקעב 

בכשנ אוה .םולחהמ ותוא הקתינ תלדב הקיפד .םימשל הלוע רפסהש םירמוא םירחא 

,ןדע־ןגב אוה הנהו .עטקנש םולחה ךותב ומצע אצמ ,שממ םדרנש ינפל ,בושו ,שדחמ 
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45 (1)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

אלש גאבמ תחפשממ רפכה ינבמ דחא לש ויבא הזש ול םירמואו ,ןקז שיא ותוא ליבומו 

.תובא־תוכז ול התיה אלש יפ־לע־ףא תדחוימ דובכ תאריב וילע רפסל וגהנ) .וימימ האר 

רפכה ינב וב וגהנ ,ךכל הכז אלש יפ־לע־ףא .תונברל וימי לכ ףאשו הטיחש דמל ונב 

־ןג תא בוזעל הצר אל ןתנ .קחשמ ןטק דלי ודילו ,שדוק־ןורא האר אוה (.םכח־דימלתבכ 

בר וניהש ,ותשא יחא ,וסיג תצעב לאש ןתנ .םולחה רמגנו ותנשמ ערפוה בושש דע ןדעה 

.(תונדמלל הייטנ הב ,רתיהש וקורמב הליהקה תאצוי החפשממ וניהוג ץראה ןופצב בשומב 

קידצל ועיגי םא דלי םהל דלווייש ול רמא ןכ 5.הרות רפס תונקל לכ־סדוק ול עיצה הלה 

וילע ועדי אלש קידצ לש ורבק לילגב הנורחאל ואצמש ףיסוהו ;וילע םיעדוי ןיא ןיידעש 

היחא ,ברה םהילא ףרטצה ךרדב .תפצל ותשא הקבר םע אציו ,רדנט רכש ןתנ .וישכע דע 

ורבע ,עודי־אל קידצ לש ורבק רחא שופיחב ןלוגה־תמר דע טעמכ ועיגה םה .הקבר לש 

לש ורבק הז היה .טלשו רבק םואתפ וארשכ ,הרזחב םכרדב ויהו ,רבד ואצמ אלו תוידאווב 

וללפתה ,תורנ וקילדה םה .ןכ־יגפל רצק ןמז תותדה דרשמ הליגש לאיזוע ןב ןתנוי 'ר 

התרה םיישדוח רובעכ ,ןכא .תב דלווית וא ןב םהל דלוויי םא לגע וטחשייש רדנ ורדנו 

,םהישופיחב ושגפש קידצה לש ורבק דיל ותוא טחשו הזעב לגע הנק ,חיטבהש יפכ .הקבר 

.ןורימב הגיגח ושעו וכישמה םשמו 

ול יתעצה .תבש לילב תסנכה־תיבל הסינכה דיל ןתנ תא יתשגפ םימי המכ רובעכ 

לצנל יאדכש ,תופוכת הילע רזחש ,ותלאשמ תא אלמל יתנווכתה .לויט םוי ונל השענש 

הצור ינא םא יתוא לאש דיימ .ףתושמ לויטל תואלקחב רתוי העוגרה ץיקה תנוע תא 

םייתנשכ ופלחש רחאמ ,יל גאוד לחה ןתנש ררבתה .יל רפיס וילע קידצה רבקל עוסנל 

רוסאש בישה ןתנ .ןיידע דרטומ יניאש ול יתינע .םידלי יל ויה אל ןיידעו ,יאושינ ןמל 

"!קידצה אלא ,ורזע םיאפורה אל" .ותשא התרה קידצה לצא רוקיבה רחאלשו ,לזלזל 

,הזה דליל יתיכיח םינש הרשע־מיתש" :רמאו ,הדיצה יתוא ךשמ ,ןטקה ונבב קיזחמ אוהשכ 

ריכזה החיש התואב ".קידצה תרזעב הז לכו ,וידעלב םייח ויה אל ייחש עדוי ינא תעכו 

לע רזח תופוכת .םישנ תקלחמב יאופר לופיטל עובש ידמ תעסונה ותשא תא בגא־ךרד 

.םיפסונ םידליל םתווקת 

םימכח םע ויסחיב תופסונ תויוחתפתה לע יתדמלו ,ןתנ לצא בוש יתרקיב 1981 ץיקב 

לאיחי ברה ,הנשב תחא תבש ,רפכב חראתהל לחה ןכ־ינפל םינש שולשכ .םיקידצו 

חרואה גהנ ,דסמתהש סופדב .אריצחובא ןורהא תסנכה־רבח לש ויחא ,הלמרמ אריצחובא 

וליאו ,(ןתנ לש ורוד ןב) חונ לצא תבשה רקוב תא ,המלש לצא תבשה ליל תא תולבל 

־יאצומב .<רפכב םיססובמה םיבשייתמהמ םתשולש)ןתנ לש ונחלושל בסה תבשה יאצומב 

תיבה היה םייתניבו ,תסנכה־ תיבב וחטבוהש םירדנה תא ןתנ לש ותיבל םיאיבמ ויה תבש 

.הז עוריאל שידקמ היה ןתנש תדחוימ הטיחשמ םינהנ ,םיתושו םילכוא םישנאב אלמתמ 

ירבדכ ,ולביקש העש לחה הז עוריא .רקוב תונפל םייתש העשה דע תכשמנ ,רתיה החמשה 

םישנאל ןתונ התאש המכ" :קופיסב ףיסוה ןתנ ךא .םרפכב ברה תא חראל "הנמזה" ,ןתנ 

תחפשמ יסינ לע יל רפסל ךישמה ןאכמ ".לופכ ךילא רזוח לכה םיישדוח רובעכ ,הלאה 

ןכתשהש ,ילאס אבב ,אריצחובא תחפשמ לש רחא בושח גיצנ רכזוהו ,וקורמב אריצחובא 

תוביתנב ילאס אבב לש ותובשייתה דעומ תא הרזחש הקבר .םינש עבש ינפל תוביתנב 

הרותה תויכשמה ןיב םיסקטבו רולקלופב רשקה תודוא־לע (1987) גרבדלוג לש ורקחמ ואר .5 

.הרות ירפסל םידלי ןיב רוביחה ,ילמסה דמימבו ;ידוהיה םעה לש תיגולויבה תויכשמהל 
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הל רזחוה ןכא קנראה .י"ל 300 ובו הקנרא תא הדביא רשאכ הרדנש רדנה ךמס־לע 

ותיבל םתוא הסינכהו ,י"ל 30־ב ץע יחופת תוביתנ קושב התנק הקבר .הרטשמה ידי־לע 

לש ותריטפ רחאל .רפכל רוזחל הרהימש ןוויכמ ,םש בכעתהל ילבמ ףא ילאס אבב לש 

רבקה־תזוחאב םירקבמ ,ונייהד) הקבר ירבדכ ,"ןמדזמש יתמ ולצא םיכלוה" ,ילאס אבב 

.(תוביתנב תורבקה־תיבבש 

ןורהא ידי־לע המקוהש ,י"מתל עיבצה תסנכל תונורחאה תוריחבבש רפיס ןתנ 
טפשמהמ יאכז אציש הז .תאזה החפשמהמ דחאל עיבצמ התאש חטב" :ריבסהו ,אריצחובא 

,1981 לש תוריחב ןתואבש ןייצל יואר ".ולש תובא־תוכז לע םידיעמ ול ויהש תורצה לכו 

וקבאמ םע והדזהש םיבשייתמהמ 50"/0 .ל"דפמל תיתרוסמה םתעבצהמ רפכה ינב לכ ושרפ 

שלגש ,רפכה יניינעב ימינפ חוכיו אלמלאו)י"מת תגלפמל ועיבצה אריצחובא ןורהא לש 

.(רתוי ףא הובג היה י"מתל םיעיבצמה רועישש רעשל שי ,ומוחתמ 

ונב ,ךורב 'ר םע ירכממ המכ ןיב ורצונש םירשקה לע יתדמל ןכמ־רחאל הרצק הפוקת 

לש ונב תא חראל ידכ דחוימב לודגו שדח לכוא־ןחלוש הנקש יל רפיס ןתנ .ילאס אבב לש 

תודוא־לע תועומשה יבגל הריהז הלאשב יתזמר רשאכ .ותיבב תבש הליבש ,קידצה 

םירזוח םידמוע וב םוקמב" :תוצרחנ ןתנ יל בישה ,אריצחובא ךורב לש ורבעמ םיעוריא 

ןב קוור ,המלש לש ונבל המוד הלאשב יתינפשכ 6".וב םידמוע אל םיקידצ הבושתב 

יל בישה ,םיינוליח ותוגהנתהו ותעפוהשו תסנכה־תיבל תכלל טעממה ,עבשו םירשע 

.אשונה לע רבדל ונרזח אל ".הלאה םישנאה לע רבדל דחפמ ינא" :תגיוסמ המינב 

ןבכ ,דוד ,הממורב ינשה רודה ינבמ רתויב חילצמהמ יתלביק רתוי תבכרומ הבוגת 

דחוימ סחי לע יל רפיס אוה .עבש־ראבב תגשגשמ תירחסמ הרבח להנמ ,עבשו םישולש 

ידכ ולצא רקבל םעפ ךלה רשאכ ,וכרד תישארב דוע היהשכ ילאס אבב לצא וב הכזש 

ןימזהו ,םירחאה םיניתממה ובזעש דע ילאס אבב ותוא בכיע ,ותעתפהל .ותכרב תא לבקל 

ול קינעה ףאו המורת ונממ תחקל בריס ילאס אבב .ברע־תחוראל וילא ףרטצהל ותוא 

ןימאמ אוה .ילאס אבב לש ונב ,ךורב לש ותורמ תא לבקמ וניא דוד לבא .הכרבל רלוד 

עדי ריבעהל לוכי אוה ,הלבקב וילע רבודמש רבד ,"שרופמה םשה" תא והשימל שי םאש 

,רוהט אוהשו שרופמה םשה תא עדויש ימ שי" :ריהבהל ךישמה אוה םלוא :ולש ןבל הז 

,םירחסממש הלאמ" וניהש לע ודגנ טריפ רתוי תיפיצפס הינורטב ".רוהט וניא ךורב לבא 

.קושב תוקרי תפיטעל ףוסבל תושמשמה ,"ילאס אבב לש תונומתהו קארעה םע ומכ 

.<ד"משת> "תרוסמ לש תויתד" רחא םוקמב יתיניכש המ תנייפאמ דוד לש ותוגהנתה 

אב אוה .תינוכמב עסונו היזיוולטו וידר ליעפמ לבא ,תבשב שא קילדמ וניא ,וירבדל 

.תבש לילב שודיק השועו ,תבשב םג םימעפל ,םיגחב תסנכה־תיבל 

אוה ,ילאס אבב לש ורבקל המלש םע יתעסנ רשאכ ,רתוי םירחואמה ירוקיבמ דחאב 

םחתמל יתוא ליבוה המלש .ךורב יבר לש החפשמה ייח לע ,ותמזויב ,ךרדב יל רפיס 

אוה ןיאש יתמשרתה .תינוכמב םיבשוי ונראשנ ךא ,ךורב אבב לש הבישיה ןיינבו םירוגמה 

ומצע ןיכה אל המלשו ,ותיב ינבמ והשימב וא תיבה לעבב לקתינ אמש ,תאצל ןיינועמ 

בישה המלש .ךורב אבב לע רפכב םיבשוח המ וז תונמדזהב ותוא יתלאש .שגפמל הכלהכ 

לש רבקה־תזוחאב ונרויס ידכ ךות ".ולש תוכזה תא ול ןתנ ולש אבא" :תישעמ המינב יל 

ויבא לש ושרויכ אריצחובא ךורב לש ותלבק ךילהת תא םיראתמה ,(1992) ירא־ןבו וליב ואר .6 

.ץרענה 
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47 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

דומצה ,תפרצמ הליקסוב רנוילימה לש הרובקה ןתיב תא המלש יל הארה ,ילאס אבב 

ןומימל ועייסש ,ויתומורת לע לומגתכ הז דובכב הכז הלה .ילאמ אבב לש רבקה הנבמל 

.הבישיה תיירקבו תורבקה־תיבב ךורב 'ר לש היינבה ילעפמ 

שוביש לחש יל ררבתה .ןתנ לצא ברע־תחוראל המלש םע יתחראתה ,רפכל ונבושב 

יל בישה ,ךורב 'ר לצא רקבמ אוה םא ימותל יתלאששכ .ךורב אבב םע ןתנ לש ויסחיב 

ותצרעה אושנ ,דיימ יתדמלש יפכ "!עבש־ראבמ רזעלא יבר תא יל שי" :סירתמ ןוטב 

ןימזה ןכאש ריכזה ןתנ .הנושארה ותשאמ ריאמ ונב ןב ,ילאס אבב לש ודכנ וניה יחכונה 

.תסנכה־תיבב ול וחטבוהש תומורתה ףוסיאב וליבשב חרט ףאו ,ךורב 'ר תא ונמזב וילא 

ןיבב םיטלובה תשולשש הפצמ ךורב 'רש ררבתה רשאכ ,הכיבמ הלקת העריא ףא הז ןיגב 

קר איצוה ןתנ .תוריל 100,000 דחא לכ וילעפמל ובדני - חונו המלש ,ןתנ - ויחראמ 

רמאו סעכ ךורב 'ר .י"ל 100,000 דחי ול ונתנ ףוסבלו ,חונו המלש ושע ךכו ,י"ל 30,000 

לש הללקהמ דחופ וניאו ול תפכיא אלש ונמזב ,וירבדל ,ביגה ןתנ .םתמורת תא חקיי אלש 

ןתנ .הממורב תסנכה־תיבל וקלח תא םרות אוה ,ףסכה תא םהמ חקיי אל םאו ,ךורב אבב 

,בגנב רחא רפכ בשות ,ברה לש ורזועש רבס אלא ,ךורב 'רל וז תזרפומ העיבת סחיי אל 

.וילעבל רזחוה אל הממורמ םימרותה לש ףסכה ,רבד לש ופוסב ."םירישע" םהש ול חוויד 

בקעי יבר לש ורבק לע הלוליהב ןתנ ותוא שגפ ,ךורב אבב םע הארתה אלש בר ןמז רחאל 

ךריב תאז תורמל .ולצא רקבמ אוה ןיאש לע ךורב 'ר וב ףזנ םשו ,םירצמב אריצחובא 

המורת וידיב ןתנ ריאשה וז תונמדזהב .תוביתנב ורקבל אוביש וב ריצפהו רבקה לע ותוא 

ןייצ אל אוה) "הפטעמ" ותיא איבהו רקוב תעשב תוביתנל ןתנ עיגה ןמז רחאל .האנ 

.וילא ךלוה ןתנ ןיא זאמ .ולבקל הצר אל ךורב 'ר לבא ,(המורתה םוכס תא ימיע החישב 

.ךורב 'ר לש ותביבסמ וילגר רידמ ךא ,ילאס אבב לש ורבקל הלוע אוה 

הנברד ,םיכרד־תנואתב ךורב 'ר לש ומיא הגרהנ רשאכש ןתנמ םג יתעמש ברע ותואב 

ילש אבאשכ יתוא םחנל אב והשימ" :סעכב ביגה ןתנ לבא ,ומחנל תכלל ותשא הקבר ותוא 

ףותיש ייח ומייק ,ץראל ולע זאמו ,וירוהל דיחי ןב היה ןתנ "?בלכ ילש אבא ?רטפנ 

אוה .תולעפתה הררועש תוריסמב םינורחאה וייח ישדוח לכ ויבא תא דעס ןתנ .םיקודה 

.לכ יניעל ול קינעהש דובכה סחימו ותובידנמ הנהנש ימ לש וביל־תמושתל יאדווב הפיצ 

ןתנ לש ותוקתנתהל ליבוה רשא קיודמה םיעוריאה רדס יל רהבתה אל ,תאז םע דחי 

.אריצחובא תחפשממ רחא תובא־תוכז אשונ םע ותורשקתהלו ךורב 'רמ 

םיגחה דחאב שחרתהש עוריא לע ןתנ יל רפיס ,רזעלא 'ר םע םיבורקה ויסחיל החכוהכ 

םע תויעב ול שיש" ,םהמ דחא .םילשורימ ועיגהש החפשמ ינב ינש רפכב וליב רשאכ 

ותואב תכלל הצר אל ןתנ .רזעלא 'ר לצא ברע ותואב דוע ורקביש דחוימב שקיב ,"ותשא 

ךא .וריצמ וז החנזה ןיגב חוכיוומ ששחו בר ןמז רזעלא 'ר לצא רקיב אלש ןוויכמ ,ברע 

רשע העשה ירחא רזעלא 'ר לש ותיבל ועיגה םהו ,ףוסבל הצרתה ,וילע וצחלש ןוויכמ 

שקיב ןתנ .וז תרחואמ העשב םירקבמ לבקל לכוי אל יכ ורזועל עידוה רזעלא 'ר .הלילב 

ןתנ לע סעכ רזעלא 'ר .וירבדכ ,"תוקעצ" ולחה ,וילא סנכנ רשאכ .דבל לבקתהל רזועהמ 

קוסע ינאש עדוי התא" :ותקדצהל ןעט ןתנ .םישדוח העברא רבכ ולצא רקיב אלש םושמ 

ןתנ "!גואדל ךרטצת אלו ,ךתוא ךרבא ינא" :ול בישה רזעלא 'ר ".תואירב תויעב יל שיו 

לש ורדחמ ןוצר־עבש אצישכ .ול רתענ ברהו ,ויחרוא תא םג לבקיש רזעלא 'רמ שקיב 

.תלדל רבעמ ועמשש תוקעצה רשפ לע וירבח ותוא ולאש ,ברה 

המ" :יתלאשו ,ךורב 'ר לש ודמעמ תודוא־לע ררבל ןוכנל יתאצמ ,ורופיס תא םייסשכ 
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קידצה רבק דקוש השמ 48 

ריעצה ונב לש הזל המוד ןונגסב יל בישה אוה "?ךורב 'ר לע רפכב םישנאה םויה םיבשוח 

ןתנ ומיכסה ,הז םיסחי רוכינ תורמל ".הלאה םישנאה לע רבדמ אל ינא" :המלש לש 

תורידה יריחמו תובישי הב ונבנ ,תוביתנ החתפתה ךורב 'ר לש ותמזויל תודותש המלשו 
.ורימאה 

ןופצב רחא רפכב ברכ תרשמה ,וקורמב הליהקה ינבמ רגובמו דבוכמ חרוא יתלאששכ 

אב אוה ,ןבומכ" :בישה ,תובא־תוכז ךורב 'רל שי םא ,הממורב הרכזאל ועיגהב ,ץראה 

איבהל גאד רוזיאב ולש םדוק רוקיבבש יל רפיס ףא אוה ".לודג ץע איהש החפשממ 

תא רוסמל ונתחמ שקיב ,ותיבב ךורב 'ר תא אצמ אלש ןוויכמ .ףסכ םוכס ךורב 'רל 

רשאכ ,ברוקמ ינא וילא ,חונ לש ותיבב הנוש התיה הריוואה .תורישי וידיל המורתה 

תחא תוחפל רזעלא 'רל עסונ אוהש יל רפיס חונ .ברע ותוא ךשמהב ולצא יתרקיב 

הרמא ןאכ .סוסיה וב רכינ ,ךורב 'ר לע יתלאששכ .ולצא תיב־ק רבכ אוהשו ,םייעובשב 

:תוישפוחב תגהונו עבש־ראבב דרשמב תדבועה ,םישולש תבכ ,הריכבה ותב תוצרחנ 

רזעלא 'ר לבא ,ולש אבאה ללגב םיאב ךורב אבב לא .רבדל םידחופ םה ,ךל דיגא אוב" 

תועצמאב)וילא תכלוהו רזעלא 'רב הנימאמ איה "!תושעל לוכי אוהש המ ללגב וילא םיאב 

לבקמש ,רזעלא 'ר לע תולעפתהב רפסל ךישמה היבא ."םייחה תוילעו תודירי" יפל (היבא 

7.רקוב תונפל 2 העשה דע םירקבמ 

לש םדמעמב העובק היכרריה לע דיעהל ידכ הב ןיא ליעל תראותמה םיסחיה תכרעמ 

םינתשמה תונמאנו הצרעה ירשק לש תוימניד לע תדמלמ איה ,ךפיהל .תובא־תוכז יאשונ 

.<תחא תיתחפשמ תלשוש לש תרגסמב ,ונינפלש הרקמבו)ןמז ךרואל 

ןתמו־אשמל אשונכ תובא־תוכז 

הנומאה יגהנמו תורוסמ םע ןתנ לש וירשק תכרעמב ירואית תא יתדקימ יכ םא 

:םיפסונ םיפתתשמ םג הז רואיתב ועיפוה ,הנש םירשעמ רתוי ינפ לע םישרפתמה םיקידצב 

לש ותבו המלש לש ונב ,ריעצה םיקסעה־שיא דוד ,ןתנ לש וליג־ןבכ חונ ,שישקה המלש 

םירענכ ועיגה חונו ןתנ ,יושנ רגוב רבגכ ץראל עיגה המלש .הרובחבש םירטוזה ,חונ 

ולדגו ודלונ םיריעצה וליאו ,ץראב וכוניח לכ תא לביק ךא ,וקורמב דלונ דוד ,םירגבתמ 

תילכלכה התולגתסהש הייסולכוא םיגציימ םה ,הממור יבשות בורל המודב .ץראב 

רתויב םיחילצמהמ ףא םניה דודו חונ ,המלש ,ןתנ .המישרמ התיה ץראב תיתרבחהו 

רודה תלחנ קר הניא םיקידצה ירושיכב הנומאהש דיעמ וניתויפצתמ טלוב אצממ .הליהקב 

.םיקידצה תרוסמ יאשונל הקיז םהב הרתונ ץראב ולדגו ודלונש הלא םג .שישקה 

הסנתמ אוהשכ הבזכא םיתיעל לחונ םג ךא ,המשגה ידיל עיגמ ,תולעתה שח ןתנ 

,ןדע־ןגל ותוא ליבומ םולחה .ותודלימ גפסש תויווחהו תוקיטקרפה לש םינושה םיעצמאב 

תובקעב .שדוקה־ןורא דיל קחשמ ןב ,ושפנ־תאשמב הזוחו םלענ קידצב שגופ אוה םש 

ילעפמל הממור ינב לש םדיצמ בידנ עויסו תומורת לע איה םג תססובמ וז םיסחי תכרעמש רעשל שי .7 

םע רזעלא 'ר ירשק לש ילכלכה ןפה תודוא־לע תובתכ תימויה תונותיעב ועיפוה הנורחאל .רזעלא 'ר 

'ע ,23.1.98 "ץראה" ףסומ ;2ב 'ע ,10.11.97 ,"ץראה" ,לשמל ואר .םיכמות לש בחרתמ לגעמ 

.קידצה לש וחוכב תונומטה תודרחו תוכרב לש תולת יסחי תוראתמ הלא תובתכ .46-44 
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49 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

ירבק לא הלועו ,םלענ קידצ לש ורבק שפחל אצוי ,הרות רפס שכור אוה ,םולחה חונעפ 

יאצאצ לש םתברק תא רחשמ םג אוה .רתוי בורקהו קוחרה רבעה ןמ םירכומ םיקידצ 

הקיסעמ וז הנורחא תוליעפ .וקורמ יאצוי ברקב רתויב הדבכנה םיקידצהו םימכחה תלשוש 

םיפופאה השודקה יגציימ םע םיקודה םיישיא םיסחי םוקרל הכוז אוה .לכמ רתוי ילוא ותוא 

אוהש המדנ יכ דע ;וז המצוע םע תימיטניא הברק לש השוחת ול םינתונהו ,תיטסימ המצוע 

לש החטבההו הכרבה תואצותל רשאב קפס ןיא הקבר ותשאלו ןתנל .הב תעגל לוכי 

תובא־תוכזב םלגתמה ,השודקה חוכ תא ונממ לביקש ותחפשמ ןב לש וא ורבקב קידצה 

הקנראש תענכושמ הקברו 8,דבלב קידצל תסחוימ םנב תדיל .דכנל וא ןבל באמ תרבועה 

שארב דמועה החפשמה ןב לש תובא־תוכז לשב י"מתל עיבצמ ןתנ .קידצה תוכזב אצמנ 

.קידצה ירוסיימ קלחכ תשרפתמ ןודינה גיהנמה לש תיטפשמה ותוכבתסה .הגלפמה 

תויוביוחמ לע היונב וז .תשעוגו תרעוס הניה םיקידצה יאצאצ םע ןתנ לש ויסחי תכרעמ 

אוה .השודקה יאשונ תא בהוא ןתנ .קומע ימיטניא טנמלא ןהב שיש תויפצ לעו תוידדה 

םתבוגתל הפצמו תובידנב ופסכמ םהל םרות ,םתוא הקשמו ליכאמ ,ותיבל םתוא ןימזמ 

המרד ןיעמב הוולמ תרחואמ הליל תעשב עבש־ראבב ברה לא ותסינכ םג .םאתהב 

אצוי אוה ,תוידדהה תוקעצה ןקרופ רחאלו .חוכיו היהיש שארמ הפוצ אוה .תיתחפשמ 

קידצה לש אצאצ םע םידחוימ םיסחי םייקמ ןכא אוהש וירבחל החכוהה ודיבשכ ,סיופמ 

ןימאמה ןיב תוימיטניא ןיגפמה םינשה ךשמב ,תויפצתב דיחי וניא ןתנ .תובא־תוכז אשונו 

.תובא־תוכז יאשונל 

,ותליהק תרוסמב עדי ריתע ,שישקה המלש .קלוח ןיא ךורב 'ר לש תובא־תוכז לע 

לש החפשמה ייח יטרפב איקב ףא אוה .ךורב 'ר לש ורבעל עדומ ,חילצמ יאלקחו ןונש שיא 

ולש אבא" :ותבושת האב תאז לכ ףא־לע .רוביצל המגוד תווהל םילוכי םניאש ,קידצה ןב 

םיקסעה םלועב דקפתמה ,דימאה ,ריעצה דודו ".ולש תוכזה תא ול ןתנ <ילאס אבב) 

תוהמ לש השרוהה תלוכיב אוה םג ריכמ ,תינרדומה היגולונכטה ירזיבא לכב ףקומהו 

אוה ,םירחאה ןמ לידבהל ,םנמוא) ."שרופמה םש"ב םולגה עדיכ התוא ההזמ אוהו ,תיטסימ 

תירקתבש ,ןתנ (.הב קיזחמה לש תירסומה תוהמה ןיבל הז עדי לע תולעבה ןיב דירפמ 

דחופ אוה ןיאש וב תורגתהל זעה ,םיניקת ןיידע ויה קידצה לש ונב םע ויסחישכ ,תמדוק 

רבדמ אל ינא" :ותבוגתב ויפלכ הטוב יוטיבמ רהזנ אוה ,םהיסחי ושבתשהשמ ךא ,ותללקמ 

ודיב ןיא בוש ,יולג קותינ םהיניב לחו םהיסחי תכרעמ המגפנשמ ".הלאה םישנאה לע 

,ביר רחאל םגש ,םיבורק םישנא םמצעל םיריתמש יפכ ,םירוצעמ אלל אטבתהל שפוחה 

תרישש ,המלש לש ריעצה ונב לשו חונ לש הלאל ההז וז ותבוגת 9.וסייפתיש םהילע הקזח 

ינא" :שרופמב רמא רשאו ,החפשמ לועל סנכיהל זרדזמ וניאו ,ויתועדב ישפוח ,אבצב 

".הלאה םישנאה לע רבדל דחפמ 

ןיבל וניב עלגתהש ךוסכס תובקעב םינותיעב חווד ךורב אבב לש יטסימה וחוכ לע 

,26.9.91 "תונורחא תועידי") תושק תולחמב ופקתנ ותשאו אוהש ,תוביתנ תצעומ רבח 

ינזואב תועמשמ לפכ הב שי ,תילרטינ התנווכ םא םגש הבוגתב טטוצמ ךורב 'ר .(27 'ע 

,1974) דקושו ןשד ואר ,רחא םוקמב רתוי טרופמ ןפואב יתדמע הממורב תורקעה תויעב לע .8 

 150-122).

ןשד ואר ,רחא םוקמב יתדמע וקורמ יאצוי ברקב םירזו םיבורק ןיב ביר תעב הבוגת יסופד לע .9 

.(161-151 ,ד"משת) דקושו 
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קידצה רבק דקוש השמ 50 

סנכנש ןוויכ .תולוק 100 וליפא תוריחבב לבקמ היה אל ובא ףסוי ,יתכימת אלל" :ןימאמה 

ובא ףסוי וליאו ".תורצלו תויעבל ול םרג הזו ,תייצ אל אוה .תייצל וילע היה ,יתוכזב 

הלוח יתויהב הז לע יתבשח .אבבה לש ויפ תא תורמהל רתוי לוכי אל ינא" :ןויארב טטוצמ 

תויעב הצור אל ינא לבא ,אל וא תולחמלו תוללקל רשק שי םא עדוי יניא .םילוחה־תיבב 

".ןמזמ טדנמה תא ריזחהל ךירצ יתייה .ותיא 

ןיכומית ןהל ואצמנ קידצה לש ונב יפלכ הממור ישנא לש תוריהזה םהיתובוגת 

םיתיעל אלממה ,ברה .<ד"משת> ימע־ןב לש ורפסב םיעיפומה םינימאמ יפמ םיחווידב 

תמשגתמ וא םויאה חוכמ תלעופ וזו ,הללק לש היצקנסב טקונ ,ךוותמ וא טפוש לש דיקפת 

ינש ,םיקידצה יאצאצל ןימאמה ןיבש ןתמו־אשמב .(387 ,381 'ע ,לשמל ,ואר) שממ 

ינא" ,ול חיטבהש ,קידצה דכנ לע חוודמ ןתנ .תובא־תוכז לש עבטמב םיטקונ םידדצה 

,(365 'ע ,ימע־ןב)וטניפ םייח 'ר לע רפוסמל המודב ,"גואדל ךרטצת אלו ךתוא ךרבא 

תא איבת םא דחפת אלש ךחיטבמ" :הלוליהל קארע תויבח ליבוהל ששחש ידוהיל רמאש 

רבק לא אבה ןימאמה וא ".םולשב קארעה תא איבתש דע ,ךדעב ןגת יתובא־תוכז .הז 

רורב םינימאמה יחווידמ .(304 'ע ,ימע־ןב) "ךלש תוכזה תא יל הארה" :עבותו קידצה 

.ןתו חק לש םיליעפ ןילמוג־יסחי םילהנמ םהש 

,ונינפלש תובאה־תוכז יאשונו יאקורמה טוברמהש המוד ,ןמזהו םוקמה קחרמ תורמל 

ראתמש יפכ .המוד היגטרטסאב םיטקונ ,ךורב אבב לש ותומדמ ריטצמש יפכ דחוימבו 

הפצי ,ודמעמ לעו ודיבש הכרבה תויביטקפא לע דיפקמה ,יחה טוברמה ,(1976) ןמלקייא 

ומסק ,ויתובא־תוכז .וכרעב ריכמ ךורב אבב םג .םידבוכמה ויכמותמ תותואנ תונתמל 

,לואירטנומו סירפ ,הקנלבזקמ םיקסעה־ישנא לש םהיסיכ תאו םביל תא םיחתופ ותונינשו 

םיחילצמה םיאלקחל המודב ,תורודה תופילחב וחתפל םירחשמו ויבא רבקל לגרל־ םילועה 

.רתוי םיעונצ םהיגוניגו םתעפוהש ,בגנה ירפכמ 

ףיסוהל םיבר םינימאמ ינפל תוחותפה תויורשפאב יוניש ץראב לחש רעשל הטונ ינא 

םידמועה תובא־תוכז יאשונ לש ןוויגה תאו לגרל־היילעה ירתא לש הפמה תא תונשל 

יושע ןימאמה היה ,(1982) ןמליטס ךכ לע דמעש יפכ ,וקורמב םג ,םנמוא .םתריחבל 

רתוי םילבגומ הליהקה יגב ויה םש ךא :ותשקב אלמתתש דע םינוש םיקידצל תונפל 

תודיינה יישק לשב תובא־תוכז יאשונלו םימכחל םתוקקדזהבו םיקידצ ירבקל םתושיגנב 

םע תויוביוחמ תונשלו רוציל ,לשמל ,ןתנ קיפסה דבלב ןורחאה רושעב .תיפרגואיגה 

יאצאצו םימכח םע וז הפוקתב וירשק ךרעמש קפס ןיא .אריצחובא תחפשמ ינבמ השולש 

־תדימב בצעמ הז יונישש המוד .ירוקיב תרדסב וילע יתדמעש הזמ רישע ףא היה םיקידצ 

לש ןכרצכ עיפומ ןימאמה ,דבעידב .תובאה־תוכז אשונל ןימאמה ןיב תוחוכה יסחי תא המ 

םיאתמה םירושיכה לעב תא - תורישה ןתונ תא לקנב רוחבל לוכי אוהו ,םיקידצה תוריש 

.רתויב ול 

םירחא תומוקמבו וקורמב םישודקב תקסועה תיטרואיתהו היפרגונתאה תורפסב ןויעה 

.ץראב תופצנה תועפותהמ קלחל טלובה ןוימדה לשב אקווד תונשרפ לש תומליד ררועמ 

יבגל יפיטואירטס וא ןמיהמ גוויס ונידיב יוצמ םנמואה ?םיליבקמ םיסופד ונינפל םנמואה 

רוטקיו ?ןהיבגל ןיידע תוקתרמו תוליעי תויתרוסמה תוקיטקרפהש הייסולכואה תוצובק 

יבלש תנייפאמה העפותכ לגרל־תוילעה לש ןתוינויח תא שריפ ,לשמל ,(1973) רנרט 

.םישדח םייתליהק תונגראתה יסופדו םיימויק םיכרצ םיחמוצ םהב ,םיירוטסיה רבעמ 

,ליבומ הלא םיסחיו םיכרצ לש תוסיו תחטבהו יוטיב ןתמ םתילכתש םילמסה רחא שופיח 
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51 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

.תויתרוסמה communitas־n תוצובק לש ראוטרפרה ךותמ אקווד םבוציעל ,וירבדל 

הייסולכואה ןיבש םיסחיב עגונה לכב דחוימב טלוב דמימ תשגדהב הז רשקהב קפתסנ 

ןתמו ךוויתה ידיקפתב תאזו ,םהל םיקקזנ םהש תובאה־תוכז יאשונ ןיבל ונרקחש 

םיטלובה ,לשמל ,ךכ .תילארשיה תואיצמב תואלממ הלא תויומדש םייטילופה תועמשמה 

תירוזאה תיטילופה תוליעפל תרחא וא וז הרוצב םירושק אריצחובא תחפשמ ינב ןיבש 

רוזיאמ הלא תויומד הריזחה תויתדעהו תויתדה תוגלפמה לש ןלקשמ תיילע .תימואלהו 

תיתנשה הלוליהה תמיב לע הנידמה ישאר לש םתוחכונ .תיאכרא תוגיהנמ לש םימודמדה 

םיסינהמ תוחפ אל ודיבש תובא־תוכז לע הדיעמ ,םתוא חראמ ךורב אבב דועב ,תוביתנב 

.ךומסה רבקב ןומטה קידצה ויבאל םיסחוימה 

ןילמוגה־יסחיו םירשקה תמצוע לע םידמלמ הז קרפב םירואיתה ,לכל רבעמ םלוא 

ךלוהה ןמזה קחרמו םוקמה יוניש תורמל .וז תונומא תכרעמב םיפתתשמה ןיבש םיבכרומה 

םהל תוקקדזהה הקספ אלו םיקידצב הנומאה לילכ הרקענ אל ,וקורממ האיציה ןמל לדגו 

םישדח םישרוש תוכהל תקפסמ תויח המיע האשנ וז תכרעמש ףא המוד .םוימויה ייחב 

תונתשמה תוביסנב םג םיריעצו םירגובמ לש םיימויקה םייוואמלו תויעבל המצע םיאתהלו 
.לארשיב םהייח לש 

תורוקמ 

ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותמ ."שודקה לש ויתולאשמו תומולח" .<ח"נשת) םרוי ,וליב 

.(100-77 'מע> היגולופורתנאב הארקמ :תיתוברת־ןיבה היווחה ,(םיכרוע) 

.ןקוש :ביבא־לת 

.סנגאמ :םילשורי .וקורמ ידוהי ברקב םישודק הצרעה .<ד"משת> רכששי ,ימע־ןב 

רוד ,ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותמ ."היסינות יאצוי לש תולוליהה" .<ז"לשת> המלש ,ןשד 

.(121-110 ימע) הקירפא־ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

לע םייגולופורתנא םינויע :חרזמה ידוהי .<ד"משת> *םיכרוע) השמ ,דקושו המלש ,ןשד 

.ןקוש :ביבא־לת .הווה לעו רבע 

,(ךרוע)ימע־ןב 'י ."הרקמ חותינ :'הבושת תרצעו הבר הלוליה"' .(א"נשת) הרדנא ,יול 

תדע דעו :םילשורי .(180-167 ימע) הקירפא־ןופצ ידוהי לש םתוברתב םירקחמ 
.םיברעמה 

:ךותמ ."םייתרוסמה וקוראמ ינבר לש םדמעמב תורומת" .<<א)ז"לשת> השמ ,דקוש 

־ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד ,ןשד 'שו דקוש 'מ 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .(92-77 'מע> הקירפא 

,ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותמ ."ןוריטל לגרה תוילעב לוחו שדוק" .«ב>ז"לשת> השמ ,דקוש 

93 ימע) הקירפא־ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה דוד 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .(109 

."סלטאה ירה יאצוי תליהקב תיתדה הגהנהה הנבימב הווהו רבע" .<ם"שת> השמ ,דקוש 

םישדקומ) השדחה תעבו םייניבה־ימיב תידוהיה הרבחה תודלותב םיקרפ :ךותמ 

.סנגאמ תאצוה :םילשורי .(אפת-עת 'מע> <ץ"כ בקעי 'פורפל 
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קידצה רבק דקוש השמ 52 

דקוש ימו ןשד 'ש ."חרזמה יאצוי לש תויתדב תושדח תומגמ" .<ד"משת> השמ ,דקוש 

.ןקוש :ביבא־לת .(91-78 'מע> חרזמה ידוהי (םיכרוע) 

יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה דוד .<ז"לשת> המלש ,ןשדו השמ ,דקוש 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .הקירפא־ןופצ 

 Ben-Ari, E. and Bilu, Y. (1987). "Saints' Sanctuaries in Israel Development
 Towns". Urban Anthropology, 16, 243-272; also in (1995). S. Deshen,

 C.S. Liebman and M. Shokeid (eds.), Israeli Judaism: The Sociology of

 Religion in Israel (pp. 255-284). New Brunswick, N.J.: Transaction.

 Bilu, Y. and Abramovitch, H. (1985). "In Search of the Saddiq: Visitational
 Dreams among Moroccan Jews in Israel". Psychiatry, 48, 83-92.

 Bilu, Y. and Ben-Ari, E. (1992). "The Making of Modern Saints". American
 Ethnologist, 19, 672-687.

 Deshen, S. and Shokeid, M. (1974). The Predicament of Homecoming: Cultural

 and Social Life of North African Immigrants in Israel. Ithaca: Cornell

 University Press.

 Eickelman, D.F. (1976). Moroccan Islam: Tradition and Society in a
 Pilgrimage Center. Austin: University of Texas Press.

 Geertz, C. (1968). Islam Observed: Religious Developments in Morocco and
 Indonesia. New Haven: Yale University Press.

 Goldberg, H. (1983). "The Mellahs of Southern Morocco: Report of a Survey".

 Maghreb Review, 8, 61-69.
 Goldberg, H. (1987). "Torah and Children: Symbolic Aspects of the

 Reproduction of Jews and Judaism". In H. Goldberg (ed.), Judaism

 Viewed from Within and from Without (pp. 107-131). Albany: State
 University of New York Press.

 Goldberg, H. (1990). "The Zohar in Southern Morocco: A Study in the
 Ethnography of Text". History of Religions, 29, 233-258.

 Levy, A. (1997). "To Morocco and Back: Tourism and Pilgrimage among
 Moroccan-Born Israelis". In E. Ben-Ari and Y. Bilu (eds.), Grasping

 Land: Space and Place in Contemporary Israeli Discourse and
 Experience (pp. 25-46). Albany: State University of New York Press.

 Rubin, N. (1982). "Personal Bereavement in a Collective Enviroment: Mourning

 in the Kibbutz". Advances in Thanatology, 5, 9-22.

 Shokeid, M. (1997). "Negotiating Multiple Viewpoints: The Cook, the Native,

 the Publisher and the Ethnographic Text". Current Anthropology, 38,
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 Religions, 12, 191-230.

 Weingrod, A. (1990). The Saint of Beersheha. Albany: State University of New
 York Press.

 Westermarck, E. (1926). Ritual and Belief in Morocco. London: Macmillan.
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יתרבח רוזיש ןיב הקיזה :תרתוסה השירדה סקודרפ 
תיתלשממה המריפה לש עוציבה תלוכי ןיבל 

**יקציבוני קחצי ,*דומלת ןליא 

אובמ 

,םהב םילעופ םהש םיקוושב דורשל םישקתמ םיבר םינוגרא יכ הארנ תונורחאה םינשב 

תנווכ אלל תומריפב ןיבו (Preisendorfer Voss, 1990) תויקסע תומריפב רבודמש ןיב 

Bruderl et al.,)יטרפה רזגמב תומקוממה תומריפב ,(Salipante Golden, 1995) חוור 

לש התוחיכש .(Pitelis and Clarke, 1993)ירוביצה רזגמב תומקוממה תומריפבו (1992 

תונתשמו תוימניד תוביבסב תומריפ לש עוציבה תלוכיש ךכ ידיל האיבה וז העפות 

Singh 8c Lumsden,) םינוגראה םוחתמ םיבר עוצקמ־ישנאו םירקוח הנורחאל הקיסעמ 

לע םיעיפשמה םימרוג לש םייללכ םיגוס ינש םישיגדמ אשונב םיקסועה םירקחמה .(1990 

־ץוח םימרוגו םיינוגרא־םינפ םימרוג :המריפה לש (performance) "עוציב"ה ייוכיס 

תא העיגה םיינוגרא־ץוחהו םיינוגרא־םינפה םימרוגה לש תבלושמה םתעפשה .םיינוגרא 

יוצמ המריפה לש העוציבל חתפמה יכ הנקסמל עיגהל םיינונקה םיינוגראה םירקוחה בור 

םישחרתמה םיכילהתהו ינוגראה הנבמה תניחבמ התביבסל המצע תא םיאתהל התלוכיב 

.(Pettigrew, 1973) הכותב 

תוילכלכו תויטילופ תודונת דצל השק תילכלכ תורחתב םינייפאתמה םיקווש ,םרב 

.תובר תומריפ לש ןהינפ לע החפטש ,הנתשמו תימניד תואיצמ ורצי (תוילבולגו תוימוקמ) 

"תוליעי"ה רופישל תופיקמ תוינכות ץומיאש חכוויהל ולחה םוחתב םיקסועה ,ךכ לע ףסונ 

.(Mordock, 1989) היעוציבל הבורע דוע הווהמ וניא המריפה לש "תויביטקפא"הו 

םייתרוקיבו םינקפסל הגרדהב וכפהנ תינלהנימה השיגה תא וצמיאש הלא םג ,ליבקמב 
.הלא םיגשומ יפלכ רתוי 

תלוכי לע םיעיפשמה םייתביבסה םימרוגה תא ןוחבל איה יחכונה רקחמה תרטמ 

,הפיקמ חותינ תרגסמ עיצהל ונשקיב ךכ לע ףסונ .תיתלשממה המריפה לש עוציבה 

־תבר איה חותינה תרגסמ .ןהב הרוזש המריפהש תונושה תוביבסב תינמז־וב תבשחתמה 

םידממה תא רתוי בחר רשקהב ןוחבל ונל תרשפאמ איה ךכבו ,(multi-level) תומר 

ותוגהנתה תא תונשל יקסעה ןוגראה לש תיסחי תלבגומה ותלוכי לע םיעיפשמה םינושה 
.יטסרד חרואב הנתשמ תינוציחה ותביבס רשאכ 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

 .Annenberg School of Communication, PA, USA **
.תוליעומה םהיתורעה לע םיימינונאה םיטפושה ינשל תודוהל וננוצרב 
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המריפה לש עוציבה תלוכי לע םיעיפשמה םימרוג :אצומ־תדוקנ 

ינשב תומריפ לש ןהיעוציב לע םיעיפשמה םינווגמ םימרוג תנחוב תירקחמה תורפסה 

םימרוג םינחבנ ימינפה רשקהב .(Pettigrew, 1973)ימינפ רשקהו ינוציח רשקה :םירשקה 

הנבמב אוה דוקימה רשאכ ,התודרשיה לע םיעיפשמו המריפה ךותב םילעופה םינוש 

יכילהת) וכותב םישחרתמה םיכילהתבו (המודכו ישונא ,ילכלכ ,ינכט הנבמ) ןוגראה 

.(דועו תינוגראה תוברתב םייוניש ,תונושה תודיחיה ןיב תרושקת תמירז ,תוטלחה תלבק 

הדוקפת ,המריפה הנבמ לע תוכלשה ילעב םייתביבס םימרוג םינחבנ ינוציחה רשקהב 

1.(םירחאו םייתוברת ,םיילכלכ ,םייטילופ ,םייגולוקא םימרוג) התודרשיה תלוכיו 

תערכמ הדימב עבקנ תומריפ לש עוציבה רשוכש איה ןאכ תגצומה תיזכרמה הנעטה 

ןהיתומושת תא ןגראלו םיינויח םיבאשמל רתוי הבר תושיגנ ןמצעל חיטבהל ןתלוכי יפ־לע 

.(Yuchtman <fe Seashore, 1967) םאתהב 

םלעתהל ללככ תוטונ םיינוגרא־טינפ םיטביהב תודקמתמה תוירואיתה יכ םירבוס ונא 

־תודש לש הינבה לש רצות ,םיבר םירקמב ,םניה םהב תולעופ תומריפהש םיקוושש ךכמ 

קינעמה ,ינחוכ יתרבח הנבמב תורוזש תומריפ ,ךכמ הרתי .(Fligstien, 1990)תוברתו חוכ 

Talmud, 1992,1994; Talmud and Mesch).2, 1997)ןקלחל םיוסמ יתטיש ןורתי 

ושיגדה ןקלח .ןהב הצממ ןוידו תונושה תוירואיתה לש הפיקמ הריקס הזב איבהל ידכמ העיריה הרצק 

רופישו (Alchian iSc Demsetz. 1972) המריפה לש "תולישמ" תויעבו םייזוחה םיסחיה הנבמ תא 

.(Lawrence Sc Lorsch, 1967; Galbraith, 1973) המריפב עדימה תמירז לש םיכילהתה 

החנהב .המריפב םישחרתמה םייתרבח־םייגולוכיספ םיכילהתל הנתינ הבר תירקחמ בל־תמושת 

תויעב תונחבנ ,(March, 1978) תלבגומ תוילנויצר ךותמ םילעופ המריפב תוטלחהה ילבקמש 

,המריפב תוטלחהה תלבק ךילהת לע עיפשהל תולולעה זדועו תיתצובק הבישח ,יביטינגוק סננוסיד) 

Levitt Sc) הלש תולוכיה רופישל ןווכמה תינוגרא הדימל לש ךשמתמ ךילהתב ךרוצה שגדומו 

 1988 ,March). המריפה תחלצהל תינוגראה תוברתה לש התובישח תשגדומ םג ןאכ (Deal Sc

 1982 ,Kennedy). תיינבה לש םיכילהתה תעפשהב םג דקמתמ הז םוחתב רקחמה ,ךכ לע ףסונ

םתעפשהב תודקמתהה .(Weick, 1979) הכותב םייזכרמ םיכילהת לע המריפב םישחרתמה תואיצמה 

דוקימה תקתה תא היתובקעב הררג המריפה לש עוציבה תלוכי לע םיינוגרא־ץוח םימרוג לש 

organizational) "ינוגראה ךרעמה" תמגוד ,תורחא חותינ תודיחיל המצע המריפהמ יטרואיתה 

 Hirsch, 1972) (set), םינוש םינזמ םינוגרא לש תויסולכוא (1977 ,Hannan Sc Freeman) וא

DiMaggio Sc Powell,) םהב תורבח ילכלכ ףנע ותואב תולעופה תומריפש םיינוגרא תודש 
תוליבסה תסיפתמ הרענתה (Pfeffer 81 Salancik, 1978) תיבאשמה תולתה תיירואית .(1983 

הנויסנב תאלממ המריפהש ליעפה דיקפתב הדקמתהו ,תיגולוקאה השיגה תא תנייפאמה ,המריפה לש 

םמיע הפילחמ איהש (תויתלשממ תויונכוס ,תוחוקל ,םיקפס) םירחא םימרוגב התולת תא ןיטקהל 

לש םזינוטרופואב הטילש תועצמאב יכ וארה (Williamson, 1975) םירחא .םיינויח םיבאשמ 

Perrow,) המריפה ילהנמ לש םזינוטרופואב וא (Williamson, 1981) קושב תונושה תומריפה 

,ףוסבל .וב תלעופ איהש קושב התחלצהו התודרשיה תלוכי תא רפשל הלוכי המריפה ,(1986 

התביבסב המריפה לש דוסימה יפוא תא השיגדה (Zucker, 1983; Scott, 1985) תידסומה השיגה 

ךירצ וניא המריפה לש התודרשיה לע םיעיפשמה םימרוגה יוביר .התודרשיה תלוכיב בושח םרוגכ 

בור יכ הארנ תאו םע .תונוש טבמ־תודוקנמ אשונב תוקסועה תוירואיתה יוביר חכונל עיתפהל 
ביכרמכ התביבסל לגתסהל המריפה לש התלוכי תא שיגדהל תוטונ אשונל תוסחייתמה תוירואיתה 

.(Aldrich 8c Marsden, 1988) הלש תודרשיהה תלוכיב עירכמה 

לדומ יכ הארהש ,(Polanyi, 1968) ינלופ לראק עיבצה קושב יתרבחה ביכרמה לש ומויק לע 

הניא הלכלכה ןכש ,תואיצמה ןחבמב םידמוע םניא "המלענה דיה" ןורקעו "ללכושמה קושה" 
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תא חינמ ןפואב ריבסהל תוחילצמ ןניא תומייקה תושיגה יכ איה היינש תיזכרמ הדוקנ 

היגטרטסאה לש המושיי תויעב תאו המריפה לש "תיגטרטסאה הריחבה" ןפוא תא תעדה 

וא הרואכל םיילנויצרה םילוקישה תא תושיגדמ תושיגהמ קלחש דועב .ןוגראב 
תורחא תושיג ,הלש היגטרטסאה בוציעב המריפה תא םיחנמה "הצחמל־םיילנויצרה" 

תויגטרטסאה תא םיבצעמה םייתרבח־םייגולוכיםפ םיטביה וא םיידסומ םיטביה תושיגדמ 

3.ןהב תורחוב תומריפש תוקיטקרפה תאו 

חותינ תומרב תונושה תוירואיתה לש ןתודקמתהב ןומט היעבה שרוש יכ הארנ ,ףוסבל 

תמר ,םינוגרא לש תויסולכוא תמר ,ינוגראה ךרעמה תמר ,המצע המריפה תמר :תונוש 

חותינ תמרב ןיא .(תיתרבח־ורקמ השיג) התוללכב הביבסה תמר וא םיינוגראה תודשה 

וז תא וז תומילשמכ תוארנ הלא חותינ תומר :ךפיהל אלא ,תורחאה תא לוספל ידכ תחא 

תינמז־וב תורוזש תומריפ יכ הנבהה ,ךכיפל .רתוי המיאתמו הפיקמ חותינ תרגסמ ללכל 

תא ןוחבל ןויסינ לכב תינויח הניה (Granovetter, 1985) םידחא םייתרבח םידממב 

Astly and) ךכל רתויב םיאתמה רשקהב המריפה לש היעוציב לע םיעיפשמה םימרוגה 

 1983 ,Van der Ven).

תומריפ לש דוקפת לע םיעיפשמה םימרוגה תא ןוחבל ידכש םיסרוג ונא הז סיסב לע 

תידממ־בר חותינ תרגסמב ךרוצ שי ,רוציי לש יתרבח הנבמ תרגסמבו תונתשמ תוביבסב 

.יתרבחה רוזישה תשיג תרזעב ,םיגדנש יפכ ,תקפוסמ ,וז חותינ תרגסמ .המיאתמ 

התביבסב הרוזשה המריפה :חותינה תרגסמ 

םושייב תונורחאה םינשב הכוז (social embeddedness) יתרבחה רוזישה תשיג 

הווהמו ,(Grabher, 1995) םינוגראה רקחו היגולויצוסה ימוחתב בחרנ ירקחמו יטרואית 

Granovetter, 1985;) "השדחה תילכלכה היגולויצוסה" לש תיטרואיתה הבילה תא 

 1994 ,Swedberg). םייניבה־תמרב רקיעב תדקמתמ וז השיג (meso-ievel) חותינ תמרכ

םע םייתרבח־ורקמ םייטרואית םיביכרמ בלשל ןויסינ איה םייניבה־תמר .תיטרואית 

םינקחשש איה הילע תססובמ וז השיגש דוסיה־תחנה .םייתרבח־ורקימ םייטרואית םיביכרמ 

תוביבסבו םידחא םידממב תינמז־וב םירוזש (תויסולכוא ,םינוגרא ,תוצובק ,םידיחי) םינוש 

לע רבגתהל התלוכיבש ,רתוי תיטנוולרו המיאתמ חותינ תרגסמ תרצונ הז ןפואב .רפסמ 

תשיג ,המגודל ,ךכ .(ליעל ונגצהש תושלוח) תומייקה חותינה תורגסמ לש ןהיתושלוח בור 

,ןהב תלעופ המריפהש םיקוושה לש םיידוחייה םינייפאמב בשחתהל ונל תרשפאמ רוזישה 

לש הסיפת תועצמאב .שדחמ־האצקהו תוידדה ינונגנמ לע םג אלא ,ןיפילח לש ןונגנמ לע קר תתתשומ 

ןגרואמה ןיפילחה ןונגנמ רקיעבו ,הרבחה לש ילכלכה הנבמהש ינלופ הארה ,תיביטנטסבוס הלכלכ 

םירשקהב (embedded) תרזושמה תידסומ הריז הווהמ אלא ,ומצע ינפב דמוע וניא ,(קושה) 

םינייפאתמ םהב תולעופ תומריפש םיקוושה בורש הרוק ךכ .יטילופה־יתרבחה הנבמבו םייתוברת 

."תללכושמ־יתלב" תילכלכ תורחת לש המויקב 

םינוש םיביכרמ ןכש ,ןהלש תויגטרטסאה בוציעב טלחומ הלועפ שפוח תומריפל ןיא ,לעופב 

ןיטולחל תויולת וא םינוא־תורסח ןה ןיא תע התואב ךא ,ןתטילשל ללכ םינותנ םניא ןתביבסב 

תונויסנ ,תיטסימוטא תואר־תדוקנמ ,עודמ רורב הלא םיאנתב .ןהלש תויגטרטסאה בוציעב ןתביבסב 

עוציב תא םיריבסמ םניא וכותב םינוש םיביכרמ לש םתלועפ תא רפשל ןוגראה לש "םיילנויצר" 

.(Pfeffer, 1987; Granovetter, 1985) המריפה 
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המריפה תא םיחנמה םילוקישהו תונומאה תכרעמבו התביבסב םינוש םימרוג םע היסחיב 

תונושה תוביבסה םע תודדומתהל המיאתמ היגטרטסא תריחבב תונושה היתודיחי תאו 

.ןהב הרוזש איהש 

האר)יטילנא לדומב רזעיהל ונרחב ,המריפה לש רוזישה ינייפאמ תא ןוחבל תנמ־לע 

לש ןילמוגה־יסחיב דקמתמ לדומה .רוזישה תשיג לש תונורקעה לע ססבתמה (1 םישרת 

רוזישה םינחבנ הב ,ורקמ,ר תמרב :יתרבח רוזיש לש םידממ השולשב התביבס םע המריפה 

;המריפה לש ינבמה רוזישה ןחבנ הב ,םייניב,ד תמרב ;המריפה לש יתוברתה־יטילופה 

.הלש יביטינגוקה רוזישה ןחבנ הב ,ורקימה תמרבו 

יטילנא לדומ - התביבסב הרוזשה המריפה :1 םישרת 

4המריפה לש יתוברתה־יטילופה רוזישה 

תורחתמ תומריפ וב חוכ־הדשב תלעופ המריפה יכ החינמ רוזישה תשיג ,ורקמה תמרב 

תמרו םייטילופה ןהירשק תועצמאב (תוילמסו תוירמוח) ןוטלשה תומושת לע ןהיניב 

רזגמב תולעופה תומריפ לע םילעפומ םייתועמשמ םיידסומ םינונגנמ .יתוברתה ןדוסימ 

,הז ץחל .תיטילופה־תיתוברתה ןתביבסל תילמס תוימרופנוק תולגל ןעינהל ידכ יטילופה 

תודש לע םג אלא ,(Meyer <fe Rowan, 1977) תודדוב תומריפ לע קר אל לעפומה 

םיסותימ ץמאל ןוגראה תא דדועמ ,(DiMaggio <fe Powell, 1983) םימלש םיינוגרא 

,תינתומ המריפה לש התודרשיה .וכותב םעימטהלו ותביבסב םימייקה םייתוברת תודוסיו 

לככ :התביבס ןיבל הניב םייקה *םזיפרומוזיא) יתוברתה ןוימדה תדימב ,ךכל םאתהב 

.דורשלו ויתולועפל היצמיטיגל לבקל ןוגראה לש וייוכיס םילדג ןכ ,רתוי לודג הז ןוימדש 

רשקהב .(Zukin and DiMaggio (1990 תובקעב התשענ רוזישה ידממ ןיב תיטילנאה הנחבהה .4 

לע ףסונ .חותינה תוחונ ךרוצל ,תוברתל יטילופה םידממה ןיב בלשל ונרחב ,תיחכונה הדובעה 

המצוע יקבאמש ןוויכמ ,הטילשה הנבמב יולת־יתלב וניא יתוברתה דמימהש םיחינמ ונא ךכ 

.ידדהא םירושק תויתרבח תויגולואידיאו 
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59 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

המצעל סכנל התלוכי תדימב הבר הדימב תינתומ דורשל המריפ לכ לש התלוכי 

 appropriate)) המריפה לש סוכינה תלוכי יכ אצמנ .ןוטלשה תומושתמ רתוי לודג קלח

Laumann and Knoke, 1988;)יתוברתהו יטילופה זכרמה לא התברקל רשי סחיב לדג 

 1992 ,Talmud). רתוי םיקזחו רתוי םירישי יטילופה זכרמה םע הירשקש המריפל

תמייקש המריפלו ,(הלאב אצויכו ןוטלש ישנאל תושיגנ ,ץחל־תוצובק ,תולודש תועצמאב) 

תיקסעה התלועפב הרואכל תשמממ איהש םיכרעה ןיב (םזיפרומוזיא) רתוי הלודג תוהז 

םיבאשמ סייגל רתוי לק ,הבחרה הרבחה תא םיחנמה םיסותימהו םילמסה ןיבל 

םג הרושק המריפה עוציב לע יטילופה זכרמה לש ותעפשה ,אסיג ךדיאמ .םייביטקלוק 

.התלועפב הימונוטוא לש תמיוסמ הדימ המריפל תוריתומ ויתולועפו ויתוטלחה וב ןפואל 

,תויטילופה ויתוטלחהבו יטילופה זכרמב תולתמ ענמיהל המריפה חילצתש לככ ,הז יפל 

תוחילצמ ןכא תודחא תומריפ .(Pfeffer <fe Salancik, 1978) הלש עוציבה תלוכי לדגת ןכ 

תויולתה תומריפש תודיעמ תויודע לש רכינ רפסמ :ןוטלשה לומ הימונוטוא תונבהל 

Burt, 1992;) רכינ ןמז ךרואל ןתודירשו ןהיעוציב תא תונכסמ ןניא ןתסנרפל הלשממב 

 1997 ,Han, 1993; Talmud and Mesch).

המריפה לש ינבמה רוזישה 

ילאידיאה יומידהמ תיתוהמ גרוחה ,רורב יתרבח הנבמ שי המריפה לש ןיפילחה תשרל 

יחרכה יאנת .תיסלק־ואינה הלכלכל סיסבה לדומ הווהמה יומיד ,"תללכושמ תורחת" לש 

רשפאה לככ הבר הדימ המצעל גישהל התלוכי אוה תיקסעה התביבסב המריפה יעוציבל 

הנווכהה .הקותעשו הלולפת ,תיקסעה תשרה תיימהמ האצותכ "תינבמ הימונוטוא" לש 

תיביטקפאו הליעי ,דניה המריפה לש תוקסעה תשר הב הדימל איה "תינבמ הימונוטוא"ב 

תניחבמ הב תולתה םוצמצבו הביבסהמ תויטנוולרה תוימזיה תויונמדזההו עדימה םוסקמב 

לכ לש תינבמה הימונוטואה תדימ .(Burt, 1992, 44) התודרשיהל םיינויחה םיבאשמה 

לש תוקסעה תשר לש םינייפאמה :הזב הז םירושקה םירטמרפ ינשל םאתהב תעבקנ המריפ 

ידי־לע הטעמ־אל הדימב םיבצועמ ,םרותב ,הלא .תורחא תומריפב התולת תדימו המריפה 

תולת ,תוידדה ודדועי םיירטמיס םירשק :תשרב תורבחה תומריפה ןיב םירשקה יפוא 

,תילאיצנרפיד תולת ודדועי םיירטמיס־א םירשק ,אסיג ךדיאמ ;הלועפ־ףותישו תידדה 

Baker,)"תולת לוהינ" תועצמאב קושב ןורתי גישהל ןויסינו תומריפה לש םזינוטרופוא 

 1992 ,1990; Burt).

איהש םיבאשמה תומכ תא םסקמל המריפל תרשפאמה תשר איה הליעי תוקסע תשר 

הליעי תשר יכ הז רשקהב אצמ (Granovetter, 1973,1985) רטוונרג .הביבסה ןמ תלטונ 

הדמע לעב ןקחש .תיתרבחה תשרב ולש םירשקה ביט לעו ומוקימ לע תססבתמ ןקחש לש 

םינקחשה ידיב םייוצמ םניאש םיבאשמ וא עדימ לבקל לוכי ("רשג") תשרב תיזכרמ 

םיבאשמה תליטנ תא םסקמל תלוכיה .םהילע יסחי ןורתי גישמ אוה ךכבו ,תשרב םירחאה 

םישלח םירשק :תיתרבחה תשרב ןקחשה לש םירשקה יפואמ םג תעפשומ הביבסה ןמ 

(non-redundant ties) םירתוימ־אל םירשקו (תוירטמיס רסוחב םינייפאתמה םיינמז םירשק) 

(תשרב םירחא םירשק תועצמאב גישהל ןתינ אלש עדימ םתועצמאב גישהל ןתינש םירשק) 

הדמעב יוצמ אוהש לככ וא רתוי םיבר םישלח םירשק ןקחשל שיש לככ .וז תלוכי םירפשמ 

רתוי הנהנ אוה ןכלו ,רתוי הליעי ולש תוקסעה תשר ,תיתרבחה תשרב רתוי תיזכרמ 

לש ינבמה רוזישל םחייתמה ינשה רטמרפה .(Burt, 1983, 1992) תינבמ הימונוטואמ 
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תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דימלת ןליא 60 

התביבסב םירחא םימרוגל המריפה ןיב תמייקה תולתה תדימ ,רומאכ ,אוה המריפה 

תולת איה תשרל םיפתושה ןיב תמייקתמה תולתה .(דועו םיקפס ,תוחוקל ,םירחתמ) 

תמייק רשאכ תרצונ תירטמיס תולת .םהיניב םירשקה יפואמ תרזגנה ,התוהמב תיבאשמ 

.הקסעב םיפתתשמה ןיב ינויווש חוכ לע תססובמה תוקסע לש הביצי תשר תומריפה ןיב 

ףתתשמ לכל שיש םייפולחה םיבאשמה תדימ לש הרישי היצקנופ איה הירטמיס ,ונייהד 

הנקמ איהו ,םיירטמיס־א םירשק לש רצות איה תירטמיס־א תולת ,תאז דגנכ .הקסעב 

,ךכ לע ףסונ .רתוי הלודג תינבמ הימונוטוא תולעב תומיוסמ תומריפל רתוי הלודג המצוע 

םג הרושק המריפ לכ לש המצועה .םיידסומו םייטילופ םיכילהתמ ףח וניא ינבמ רוזיש 

םינקחש לע םינקחש לש תויצלופינמ תרצויו ,יטילופה זכרמלו עדימל תנחבומ תושיגנל 

הלודגה תילכלכה המצועה ילעב םינקחשה ידי־לע תורחתה לש םירטמרפה תעיבקו םירחא 

־ןוגרא וא יוניש הבינמ םג המצוע לש תנחבומ הקולח .(Talmud, 1992, 1994) רתוי 

שקבמ רתוי הלודגה המצועה ילעב םינקחשה דחאש תמיא לכ תשרה הנבמ לש שדחמ 

.(Grabher, 1995) םישדח םינקחש לש הסינכ עונמל וא תשרב ודמעמ תא ביטיהל 

המריפה תלהנה לש יביטינגוקה רוזישה 

,םידסוממ םיכרע ,תוחוור תומרונל םאתהב תילכלכה הריזה תא םיספות םינקחש 

Zukin and) תילכלכה הלועפה ביט לע תומדקומ תוחנהו םייאידיאו םיילמס םיגוויס 

 1990 ,DiMaggio). אלא ,יביטקייבוא ןפואב ןתביבס תא תוספות ןניא תומריפ ,ןכ־טא

"ילנויצר" סיסב לע תוטקונ ןהש תויגטרטסאה תא ןוחבל ןתינ אל ןכלו ,יביטקייבוס ןפואב 

םיצוליא וב ןפואב תאטבתמ המריפה לע תיביטקייבואה הביבסה לש התעפשה .דבלב 
הסיפתה דועב ,תינוימדה "הריבסה המריפה" לע הלועפ תויצפוא םינתמ םיינוציח 

יסופדמו הלהנהה לש תיתצובק תונשרפמ םג תעפשומה - הביבסה לש תיביטקייבוסה 

תואיצמב תלעופה וז - תיטרקנוקה המריפה תלהנה תא העינמ - םילהנמ לש הריירק 

Weick,) הלש תיקסעה היגטרטסאה תא תומלוהה תוביבסב רוחבל - יתרבחה בחרמה 

יתשב המריפה לש הרוזיש ינייפאממ טעמ־אל הרותב תעפשומ םינקחשה תונשרפ .(1979 

תוחנהה ןיבו המריפה לש הלהנהה תדמע ןיב הקיז תמייקש רורב .תורחאה תומרה 

,תישאר .הלא תוחנה לש אלמ ףוקיש הווהמ וניא ,דז רשק םלוא ,תוחוורה תויתוברתה 

רוזישב הריהמ הרומת לש בצמב ,תינש .הדיחא תונשרפל ביקע ןגוע הניא "תוברת"ה 

םיכרע ןיבל המריפה לש תילוהינה היגולואידיאה ןיב הקיזה ,לשמל ,יטילופה־יתוברתה 

תוחישקל םיטונה ,םיידסומ םינוגראב רקיעב תאז ;רתוי תפפור תישעג םייללכ םייתרבח 

המריפה תלהנה וב בצמ םג ןכתיי ,דגנמ .(Meyer and Rowan, 1977) היצרנאלו תינבמ 

.תודסוממ תויתרבח תומרונל הריתסב דמועה ינוגרא שודיח עימטהל הסנמ 

(החלצהב אקווד ואל) הביבסה ירגתא םע תודדומתה יאוות בצעל תוסנמ תומריפ 

םהילא םיעיגמה תותואה תא םישרפמו םיטלוק תומריפה ישאר וב ןפואל םאתהב 

התדמעל סחיב המריפב תטלשה "תואיצמ"ה תסיפת תא ןנוכל הסנמ וז תונשרפ .םתביבסמ 

תוטלחהה תלבק ךילהת ןכ־םא אוה ורקימה תמר לש יביטרפואה יוטיבה .התביבס ךותב 

רופישל עייסל רומאה תוטלחה תלבק ךילהת ;ןותנ עגר לכב המריפה תא ןייפאמה 
5.הלהנהה תסיפת יפל תוחפל ,המריפה לש היעוציב 

םג ומכ ,המריפה ברקב תובורמ תוסיפתמ הז חותינב םלעתהל םירחוב ונא ,םוקמו תוטשפ ילוקישמ .5 
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61 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998-ט"נשת 

לש םינוש םידממ השולשב תדדובה המריפה תא םקממ עצומה יטילנאה לדומה ,םוכיסל 

שי םהיניב ןילמוגה־תוסחייתהלש ךכ ,הזב הז םירוזש הלא םידממ .תונושה היתוביבס 

םע היסחיב הב תטקונ המריפהש הלועפ לכ .המריפה לש עוציבה תלוכי לע תרכינ העפשה 

תומרה שולשב הרוזיש ינייפאמ רואל ןחביהל הכירצו ,תידממ־בר ךכיפל איה התביבס 
.וללה 

ינוגרא עוציבו רוזיש 

יוניש דציכ םיגדהל ונל תרשפאמ ותביבסב רוזשה ןוגראכ המריפה לש הסיפתה 

ינוגרא עוציב ןכ־סא תוראבמ רוזישב תורומת .ודוקפת יונישל םרות ןוגראה תביבסב 

 (organizational performance). 6,גשומה לש תילמרופה תועמשמל הנווכה ןיא "עוציב"ב

,תומכ התביבסל קפסלו ,התביבס םע ןיפילחה ךילהתב טולשל המריפה לש התלוכיל אלא 

םישקבמ ונא ,תורחא םילימב 7.הביבסה ידי־לע םיכרעומה םירצומ לש םיגוסו תוכיא 

תומריפ לש ןתלוכי תדימ תא וכותב לולכיש ךכ "עוציב" גשומה תועמשמ תא ביחרהל 

ןהלש ידממ־ברה רוזישה ינייפאמ תא החלצהב םותרלו ןהלש ינוגראה ךרעמב טולשל 

שומימלו ןתודרשיהל םישורדה םיבאשמה תגשה תבוטל (יביטינגוקהו ינבמה ,יטילופה) 

תכרעמה" לש תוארה־תדוקנמ ,תונחובה תודובעב תזמרנ עוציב לש וז הסיפת .ןהיתורטמ 

(תומושת וא) םיבאשמ תשיכר לע תודדומתמה תומריפ לש תויביטקפאה תא ,"החותפה 

 (1967 ,Yuchtman Seashore), תא לצנל תומריפ לש ןתלוכיב תוקסועה תודובעבו

תומריפ לע יסחי ןורתי תגשה םשל םירחא םינוגרא םע ןהלש הדובעה יסחי לש םינייפאמה 

,ליעפ ןקחשכ ,המ־תדימב ,ןאכ תספתנ המריפה .(Dore, 1983) רתוי תוססובמו תולודג 

ותלוכי תא ריבגהל ידכ םלצנל םג אלא ,ותביבסב םייונישל לגתסהל קר אל שקבמה 

 (1993 ,Groenewegen), שי תורחתה לש יתרבחה הנבמלש ,תאז םע ,םיחינמ ונא םלוא

.תינורתי הדמעל ליעפ חרואב עיגהל המריפה תלוכי תא הנתמה ,תננוכמ העפשה 

.התביבסב דלתש,ד ינייפאממ תעפשומ המריפה לש עוציבה :םיסרוג ונא ךבל םאתהב 

לארשיל תיאבצה ,רישעת,ד לש הרקמה־רקחב רזעיהל ונרחב ,וז הנעט ןוחבל ידכ 

יכ ,ונתעדל ,המיגדמ שעתה ייחב תונוש תופוקת יתש לש תיתטיש האוושה 8.(שעת,ד; 

השקמ ,ינוגראה עוציבב תויתועמשמ תורומת ררוג התביבסב המריפה רוזישב ףירח יוניש 

טלחומ אל יכ םא בר חוכ םילהנמל יכ שרופמב םיחינמ ונא .םינקחשה ברקב תויצילאוק תיינבמ 

םוקמ רסוחמ .ןוגראב דוסיה־תוחנה לש קותעשו לולפת ,ןוניכב - ערומו ןווכמ אקוור ואל םיתיעלו 

.וז הדובע־תחנה ןאכ קמנל לכונ אל 

תוליעפ תועצמאב היוצר האצות גישהל המריפה לש התלוכיב תילמרופ רדגומ ינוגרא עוציב .6 

.(Scott, 1977) ךכל תנווכמה תיתמישמ 

.וז הדוקנ לע םיטפושה דחאל םידומ ונא .7 

שי .שעתה :םשב שמתשנ רמאמה ךשמהב .(,שעתה; לארשיל תיאבצה הישעתה :אוה ימשרה המש .8 

יכ שיגדהל וננוצרב .,טסינוטרופוא חרואב רחבנו יטודקנא תויהל הטונ הרקמ־רקח יכ םיסרוגה 

ינוגרא רזגמ גציימכ ונינועיט תא םיגדהל דעונ שעתה לש הרקמה רקח .תירקמ הניא ןאכ הריחבה 

הנתשמו תימניד הביבסב םויכ תלעופה תיתלשממ המריפב ןאכ ןוידה ךרוצל הרחבנ שעתה .ינייפוא 

תריחבו הרקמ רקח לע .תללכושמ־יתלב תילכלכ תורחת ינייפאמ לעב קושבו (תשעוג הביבס) 

•Stakes, 1994; Huberman and Miles, 1994; Eccles and White, 1988 :ואר םיעוריא 
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םיריהמ םייוניש ףרח תאזו ;םילהנמה לש הבוגתה תלוכי תא טאמו ןוגראה דוקפת לע 

9.תימינפה התולעייתה ןוגכ ,המריפב םישחרתמה ,הרואכל ,רתוי 

"תיאוריהה" הפוקתה :שעת ייחב תופוקת יתש 
"תיתורחתה" הפוקתהו 

לש ךרוצה לע תונעל הרטמב 1933 תנשב הדסונ <שעתה> לארשיל תיאבצה הישעתה 

לש התמקה םע .התנגהל לק קשנב תודייטצהב לארשי־ץרא/הניתשלפב תידוהיה הליהקה 

ךמס־תדיחיל ,<ג"מקו ל"אפר ,א"עת) תוינוחטבה תוישעתה רתיכ ,שעתה הכפהנ ,הנידמה 

.ל"הצ ליבשב תשומחתו קשנ לש רוצייו חותיפ ,דתיה תירקיעה התרטמו ,ןוחטיבה דרשמב 

הנושארבו שארב עבנ לארשיב תוינוחטבה תוישעתל ךמס־תודיחי לש דמעמה תקנעה 

־לאיצוסה היגולואידיאה םע דחי הנידמה לש םיברה ןוחטיבה יכרוצ ."םיימואל" םיעינממ 

תדקפהמ הנידמה הששח וב בצמ ורצי "םיירוביצ םירצומ"ב ןנכותמ קשמ לש תיטרקומד 

היולת תויהלמ וא ,תויטרפ םיידיב המויקל םיינויח הכ וארנש קשנה־ילכ לש רוצייה 

יתנידמ לופונומל ,ןללכב שעתהו ,תוינוחטבה תוישעתה וכפהנ ךכ .תורחא תונידמ ידסחב 

תיתומכ ,ל"הצ לש ויכרצ תא ,הנושארבו שארב ,קפסל ושרדנ ןה ,הזככ ."יעבט־אל" 

תויאדכ ילוקיש ידי־לע התחנוה אל ךמס־תודיחיכ הלא תוישעת לש ןתלועפ .תיתוכיאו 

המב תודקמתה ךותמו םיינוחטבו םיימואל םילוקיש לש תכרעמ ידי־לע אלא ,תילכלכ 

תוינוחטבה תוישעתה ונהנ םג ךכיפל .וב הנותנ לארשי־תגידמש ימויקה םויאכ ספתנש 

תובר םינש ךשמב .תשרדנה תיתשתה תיינב לש תולעה תא ונמימש ,םילודג םיביצקתמ 

תוישעתה חותיפב הלש תימלוגה תימואלה הקופתהמ לודג חתנ לארשי העיקשה 
דדומתהל התלוכיב שיש ,היגולונכט־תריתע תינוחטב היישעת הגישהו ,תוינוחטבה 

תוינוחטבה תוישעתה לש ןדיצל .המוחתב תוימואלניב תוישעת לש תלוכיבו תוכיאב 

תוינוחטבה תוישעתה ומרת ךכבו ,הנשמ־תוינלבקכ תובר תויחרזא תוישעת וחתפתה 

.(1992 ,ןורבע ;1990 ,ןירפלה)ילארשיה קשמב הקוסעתה לגעמ תבחרהל 

"תיאוריהה" הפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה 

ותויזכרמ ביבס השבוג ךמס־תדיחי התויה תפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה 

לש בושח חוקלל הכפהנ ,השארב ל"הצו ,ןוחטיבה תכרעמ .תילארשיה הרבחב ןוחטיבה לש 

ןוחטיבה תכרעמ לש תושיכרה .בחר ימוקמ קוש לש ותריציל רוקמו לארשיב היישעתה 

תא קפסלו ,תוכיא תרוקיב לשו ביט לש תוינדפק תושירדב דומעל היישעתה תא וצליא 

לע ופכנש תופוכתה תומחלמה .(175-174 ,1991 ,ינורהא) עבקנש דעומב הרוחסה 
לדג הב היצאוטיס ורצי ל"הצ לש ריהמה ולודיגו תונושארה היתונשב לארשי־תנידמ 

,ימוקמה קושה תושירדב דומעל ידכ .התושרבש עציהה לע שעתה לש הירצומל שוקיבה 

10:< 1992 ,ןורבע> םידחא םיביכרמ הסיסבבש תיקסע היגטרטסאב שעתה הטקנ 

,הרוזיש לע ןהו שעתה לש התוליעי לע ןה ,םייולג םינותנב קר ונרזענ הרקמה־רקח ךרוצל .9 

םיקסועה םירקוחה בורש םינותנל תושיגנה תייעב לשב רקיעב תאז .םינשה ךרואל ומסרפתהש 

.<1992 ,ןמיילק) הב םילקתנ לארשיב תוינוחטבה תוישעתב 

.(Bhagwati (1982 ואר תילכלכ תוליעפל תידעלב תיתלשממ הדמע ןיב רשקה לע .10 
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63 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

ל"הצ רציש לודגה שוקיבה - םרכשבו םתרשכהב ,םידבועה תבצמב תרכינ היילע 

ףלאמ ,התושרל דמעש םדאה־חוכ תא תוריהמב לידגהל שעתה תא בייח םייאבצ םירצומל 

ףסונ .(2 םישרת האר) 1985־ב םידבוע תואמ שמחו ףלא רשע־העבראל 1949־ב םידבוע 

ןמוימ םדא־חוכ לע ססובמה ישונא ןוה תיינבב םיבר םיבאשמ שעתה העיקשה ךכ לע 

םידבועו םיימוי םידבוע :תוצובק יתשל םידבועה וקלוח 1958 טסוגוא דע .החמתמו 

תופיפכב עבקנ םרכשו ,הנידמ ידבוע לש דמעמב םידבועה וכז הז ךיראתמ .םיישדוח 

שעתה תלהנה השפיח ,ר"ישקתה יאנתל הפופכ התויהמ .תורדתסהה םע יצוביקה םכסהל 

לש ותלועפ תוכזב רקיעבו ,וז הפוקת ךרואל .הידבועל לומגתה תא לידגהל םיכרד רחא 

םג ,תוהובג רכש תופסותו תובטה ,תוימרפ םידבועל ונתינ ,שעתה לש קזחה םידבועה דעו 

.שעתב יתוכיאה םדאה־חוכ לע רומשלו הקופתה תא לידגהל ןוצר ךותמ 

יוניש לח םישימחה תונש ףוס תארקל - (פ"ומ) חותיפו רקחמב תרכינ העקשה 
רצייל הילעש החנהב שעתה הלעפ זא דע .הרצייש םירצומה יפוא יבגל שעתב הסיפת 

תולתהמ קתנתהל ידכ .ץראל־ץוחב השענש יאבצה שכרל םימילשמ םירצומ ל"הצל 

עיקשהל הנידמה ידי־לע שעתה הענוה ,ל"הצל יתוכיא ןורתי חיטבהלו תורז תונידמב 

תוכרעמ ףאו המצע לשמ םישדח םירצומ חתפל הרטמב ,חותיפו רקחמב תורכינ תועקשה 

.תומלש קשנ 

שעתה לש תרכינה העקשהה לש האצותה - םירצומ לש דואמ בחר ןווגמ רוצי 

,לק קשנ :(רפסמב תואמ שמחכ) דואמ בחרו ןווגמ םירצומ־לס תיינב התיה חותיפו רקחמב 

,הפועת ירצומ ,יליטו יטקר קשנ ,םיש"מגנו םיקנט יקלח ,םיחתות ,הדבכו הלק תשומחת 
שעתה הרצייש םירצומה לש ההובגה תוכיאה .דועו הצירפו רושיג יעצמא ,םיליטל םיעונמ 

םירצומ תובלתשה .הלא םירצומ לע ידעלב ןפואב טעמכ ל"הצ לש ותוססבתה ידיל האיבה 

םלועב הלש ןיטינומה לע ססבתהל שעתל ורשפיא ל"הצ לש םחולה ךרעמב הלא תוכרעמו 

.(1992 ,ןמיילק) ץראל־ץוחל הירצומ תא אצייל ידכ 

1985-1949 םינשה ןיב שעתה לש םדאה־חוכ תבצמב םייוניש :2 םישרת 
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.227-107 ,1992 ,ןורבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 

רוציי רשוכ חתפל התוא בייח שעתה לש הירצומ יפוא - לודג רוציי רשוכ חותיפ 

הדימע ךותו ההובג תוכיאב ,ינומה רוצייב הירצומ תא רצייל תלוכי לע ססבתהש ,םישרמ 

לכ תא התרגסמב זכרל שעתה הדיפקה הזכ רוציי רשוכ םייקל ידכ .ץוחל םינמז־חולב 
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בחר יטסיגול ךרעמו יסדנהו ינכט ךרעמ ,ימינפ הקוזחת ךרעמ :ךכל תושורדה תויצקנופה 

.(המודכו הקפסה ,הרובחת) 

לכל ץוח־ימרוגב תולת־יאה ןורקע תא הביתכה הנידמה - "תולת־יא"ה ןורקע 

שעתה תא בייח היקרטוא לש הבר הדימ םייקל ךרוצה .לארשיב תוינוחטבה תוישעתה 

רצומב הלכו יסיסבה םלגה־רמוח לש בלשב לחה ,םירצומ רוצייב םיבר םיבאשמ עיקשהל 

תודובע תיינפה ידי־לע היתויולעב ךוסחל הלכי םיבלשהמ קלחבש יפ־לע־ףא ,רמגומה 

ךותב תויוליעפה בור זוכירב אטבתהש ,יכנא גוזימ ,דתיה הרישיה האצותה .תורז תונידמל 

ץוח־יגלבקל היינפ תועצמאב ןהיתויולע תא ליזוהל ןתינ היהש תויוליעפ ללוכ ,םילעפמה 

םג הז ןורקיע .(דועו ןויקינ ,תואלמשחו הקזחא יתוריש ,יבבש דוביע ,תורגנ ,הרובחת) 

ידכ םלג־ירמוח לש הלודג תומכ תשיכרב םיבר ףסכ ימוכס עיקשהל שעתה תא עיגה 

תולודג תויומכ תובורק םיתיעל ורבצנ ךכמ האצותכ .המחלמ תעל םיקיפסמ םיאלמ רוציל 
.רוציי יכרוצל ידיימ שומיש םהב היה אלש םלג־ירמוח לש 

דצמ הירצומל לודגה שוקיבה - אוציל תינשמ תופידע ןתמו ימוקמה קושב תודקמתה 

אוציב תוחפו ימוקמה קושב הירצומ קווישב רקיעב דקמתהל שעתה תא עינה ל"הצ 

.םיקוושה ינשל שעתה לש היתוריכמ ןיב סחיה תא ראתמ 3 םישרת .הירצומ 

לש הירצוממ 700/"־כ ורכמנ (ללוכ) 1976 תנשל דע יכ רוריבב םישרתב תוארל ןתינ 

ןפואב רתוי ןטק קלח ספת אוציהש דועב ,(ל''הצל רקיעב)ימוקמה קושל ורכמנ שעתה 

העובק המר לע רמוש אוציה לש וקלח :המגמ ךופיהל םידע ונא וז הנשב לחה .יתועמשמ 

תוריכמה דועב ,<1985־ב 700/0־ל עיגמ ףא אוהו) שעתה לש היתוריכמ ללכמ 600/0 לש 

איה ךכל הביסה .תמדוקה הפוקתל האוושהב תיצחמב טעמכ תותחופ ימוקמה קושל 

ונטקש תמיא לכ הלצה־לבחכ יחרזאה רזגמל רוצייהו אוציה וספתנ ךרדה תישארבש 

יעוצקמה לאיצנטופה לע רומשל ידכ תאזו ,העיגר תופוקתב ןוחטיבה תכרעממ תונמזהה 

:םידבוע לש םיידיימ םירוטיפמ ענמיהלו (בר הכ למעב רגאנש) 

ןעמל התדובעב הכורכ תיאבצה היישעתה לש תירקיעה התקוסעת... 

השגדהה] תינמז הקספה םיתיעל הלח ,םירבד לש םעבטמ ךא ,ל"הצ 

דעומב העיגמ םתקפסאש ,םיטירפ המכ לש םרוצייב ['י 'יו 'ת 'א ־ ונלש 

תיאבצה היישעתה ןיא הלא םירקמב .יברימה הטילקה לובג דע םייוסמ 

,יקסעה םנזאמ בושיחש ,םייטרפ םילעב ךרדכ גוהנל המצעל תושר האור 

םניאש עוצקמה ילעב ףדוע תא רטפל םהל השרמ ,תינמז הקספה תעב 

םדאה־חוכ לע הרימשב אוה תיאבצה היישעתה לש החוכ רקיע .םייחרכה 

,ינשהו ,אוצי יכרוצל הדובעה - בחרה ,דחאה :םיינש םה םיקיפאהו ,הלש 

ןכש ,אוה לבגומ ןורחאה קיפאה .ימוקמה קושה יכרוצל - הברהב הזמ רצה 

תשורחב רבכ תרצוימ ותמגודש ,ךרצמ רציית אל תיאבצה היישעתה 

...יחרזאה קושב תונמזה תלבקל םיזרכמב קלח לוטית אל ףאו ,תימוקמה 

.(141-140 ,1992 ,ןורבע) 

תוכזב רבג ץראל־ץוחמ תונמזהה רבצ .םימיה־תשש תמחלמ ירחא הגרדהב לדג אוציה 

רשוכ תאו הידבוע רפסמ תא לידגהל שעתה תא בייחש רבד ,ומצעל ל"הצ שכרש ןיטינומה 

1953 ןיבש הפוקתב ץראל־ץוחב שעתה לש היתוריכמ תא תראתמ 1 הלבט .הלש רוצייה 
.1985־ל 
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65 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

היתוריכמ ןיבל ץראל־ץוח יקושל שעתה לש היתוריכמ ןיב (םיזוחאב)סחיה :3 םישרת 

1985-1963 םינשה ןיב ימוקמה קושל 

1000/"ך 
3194 18* 19"/־ 32"/־ 

62* 59* 6454 64"/־ 7094 

 *68 8194 8294 6994

 3094 3694 3694 4194 3894

094+-" "־4 1_|_| 4־^ '־־+ 42 42 42 4-2 
 1985 1981 1980 1979 1978 1976 1972 1967 1963

□ ימוקמה קושל הקפסהה זוחא □ אוצי יקושל הקפסהה זוחא 

.227-107 ,1992 ,ןורבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 

ישוג יפל ךתחב 1985-1979 םינשה ןיב ץראל־ץיחב היתוחוקלל שעתה תוריכמ :1 הלבט 
(רוציל תוריכמה ללכמ זוחאו)םירלוד ינוילימב תונידמ 

כ"הם  ישילשה םלועה תונידמ שוג  תויברעמה תונידמה שוג  הנשה 

 0.14  -  -  1953

 0.77  -  -  1955

 3  -  -  1965

 10  -  -  1970

 05  -  -  1975

 241.4  135.7  105.7  1979

 (5670)  (4470)

 291.4  194  97.4  1980

 (6770)  (3370)

 307.5  101.8  205.7  1981

 (3370)  (6770)

 315.1  80.9  234.2  1982

 (2670)  (7470)

 227  88.2  138.8  1983

 (3970)  (6170)

 333.3  183  150.3  1984

 (5570)  (4570)

 303.8  106.1  197.7  1985

 (3570)  (6570)

.227-107 ,1992 ,ן1רבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 

רבעמב רקיעבו ,אוציב לודיג לש תרבוגו תכלוה המגמב הלבטה ןמ חכוויהל ןתינ 
העבראו םירשע יפ שעתה לש אוציה לדג וב ,םינומשה תונש תליחתל םיעבשה תונשמ 
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תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דומלת ןליא 66 

,ישילשה םלועה תונידמ רקיעב הליחתב ונמנ שעתה לש םיינוציחה היתוחוקל םע .בוריקב 

קושה חתנ תא לידגהל שעתה החילצה הגרדהב .תורחאו הינק ,הדנגוא ,המרוב תמגוד 

תונש עצמא תארקלו ,תירבה־תוצראב םג רתוי רחואמו ,הפוריא־ברעמ תונידמ ברקב הלש 

.תונידמ םירשעכ םע םייקסע םירשק הל ויה םינומשה 

"תיאוריהה הפוקתה" שעתה לש הייחב הנושארה הפוקתה תא ןאכ תונכל ונרחב 

םילוקיש ידי־לע שעתה הענוה ,וז הפוקת לכ לש הכרואל .(1983 ,גרבנירג תובקעב) 

חותיפב שעתה לש התודקמתה .יניינע יקסע לוקיש לכ הדיצה וקחדש ,םיימואל־םיינוחטב 

דמעמ הל וקינעה ןוחטיבה דרשמב ךמס־תדיחיכ התלועפו ימוקמה קושל םירצומ תקפסהבו 

הפוקת התואב קשנה רוציי לש קושה ינייפאמ .לארשיב קשנה קושב יעבט לופונומ לש 

תומריפה ןיב תורחתה יפוא ,םיריחמה תמר ,ולש תיגולונכטה המרה ,קושה לאיצנטופ) 

ןתסינכ תא ןיטולחל טעמכ ענמש רבד ,שעתה ידי־לע הבר הדימב ועבקנ (דועו תונושה 

הז קושב שעתה לש תיזכרמה התדמע .(הסינכ־ימסח) הז קושל תופסונ תומריפ לש 
אופיא אלפיי אל .ילמיטפוא חרואב היתורטמ תא שממלו תוריהמב לודגל הל הרשפיא 

.המריפב התחירפ אישל שעתה העיגה םינומשה תונש תליחת תארקלש 

"תיתורחתה" הפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה 

הפוקתה" :ןיטולחל הנוש הפוקת לש התליחת תא רשיב םינומשה תונש עצמא 

עבונה ,קומע ילכלכ רבשמב היוצמ שעתה הלא םינשב לחה .שעתה לש הייחב "תיתורחתה 

ימוקמה קושה תמרו ימלועה קושה תמר :תומר יתשב םתוא ןוחבל ןתינש רפסמ םימרוגמ 

קשנה קוש ינייפאמב יתוהמ יוניש לח ימלועה קושה תמרב .(1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד) 

הנייפוא םינומשה תונש תליחת .םויה דעו םינומשה תונש לש היינשה תיצחמה ןמל 

ורשפיא הלא םישוקיב .טרפב שעתה ירצומלו ללכב םייאבצ םירצומל םילודג םישוקיבב 

חוור ירועישבו ןוחטיבה תכרעמל םיריבס חוור ירועישב הירצומ ןווגמ תא רוכמל שעתל 

,םישדח םירצומ חתפל ורשפיא ורצונש םינמוזמה יפדוע .אוציה יקושל רתוי םיהובג 
לש היינשה תיצחמהמ .הרבחה תואצוהב רכשה ביכרמ תולעהלו אוציה רשוכ תא לידגהל 

לש תויתרוסמה תוחוקלה ויהש תונידמב תכל־תוקיחרמ תורומת ולח םינומשה תונש 

שוגה לש ותוטטומתה רקיעב ךכל ומרג .הנממ שכרה תקספהל ומרג הלא תורומתו ,שעתה 

ץורימ תא ושילחה הלא תויוחתפתה .תירבה־תוצראב ןוחטיבה ביצקת םוצמצו יטסינומוקה 

ןהיתובקעב .(1992 ,ןמיילק) םילודג רוציי רשוכו דויצ יפדוע ורציו ימלועה שומיחה 

האבש תיביסמה םיריחמה תדרוהו ,תוימלועה קשנה תוינרצי ןיב הזע תורחת הרצונ 

ירקיעה ביכרמה תא ,רומאכ ,וויהש ,אוציה תוקסע לש תויחוורה תא הקחש היתובקעב 
.הרבחה לש היחוורב 

הקפיס ,רומאכ .שעתה לש התביבסב םיגילפמ םייוניש ולח ימוקמה קושה תמרב םג 

םיריבס םיחוורב (ןוחטיבה תכרעמלו ל"הצל)ימוקמה קושל רקיעב התרצות תא שעתה 

רשאכ לחה ימוקמה קושב רבשמה .ןוחטיבה דרשמ לש ךמס־תדיחי התויה תדבועל ףופכו 

תכרעמ לש ימוקמה שכרה תמגמב דח יוניש םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב לח 

לש ןיפילחה רעש תאפקהו ,1985 ילויב הגהנוהש ,םיריחמה בוציי תוינידמ .ןוחטיבה 

עובקו יתועמשמ ץוציקל ומרגו ,שעתה לש תוילקשה היתומושת תא ולידגה רלודה 

1988־ו 1985 םינשה ןיב) .ימוקמה שכרה םוצמצל ורקיעב בתונש ,ןוחטיבה ביצקתב 
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67 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

וליטהש הלבגמה םג <!460/0־כ לש רועישב שעתמ היתוינק תא ןוחטיבה תכרעמ המצמצ 

תוישעתמ ל"הצ לש יאבצ שכר םיפסכה ונממי היפל ,יאבצה עויסה יפסכ לע םיאקירמאה 

הלדגש ,שעתה .ימוקמה קושל שעתה לש קווישה לאיצנטופב העגפ ,תירבה־תוצראב קשנה 

־יקושל היתוריכמ תא לידגהל הצלאנ ,ימוקמה קושה יכרוצ תא קפסל ידכ רכינ ןפואב 

תומיוסמ תוצראל אוציה ךא ,(היתוריכמ ללכמ 730/0־כל הלע אוציל היתוריכמ ףקיה) ץוחה 

םירוזיאל ינוחטבה אוציה לע לארשי תלשממ הליטהש תולבגמ בקע רתוי השק השענ 

יתועמשמ םוצמצל ןוחטיבה דרשמ תופתתשהו ןומימה םוצמצ ומרג ךכ לע ףסונ .םימיוסמ 

םירצומ חתפל שעתה לש התלוכיב תושק עגפש רבד ,הרבחב חותיפהו רקחמה ףקיהב 

.(1995 ,הדש)ימלועה קושב םקוושלו םייביטקרטא 

ותוא הנכמ (1988) תרבד ןורהאש ,רבשמל שעת העלקנ וללה םימרוגה לכ ללגב 

רוזיש לש תויתייעבה תא ןמסמ (Emic Concept) הז "ידילי" גשומ ,"בלושמ רבשמ" 

הב הפוקתב תדדובה המריפה תא דקופה ,ינטרפ רבשמ אוה "בלושמ רבשמ" .המריפה 

תויהל הלולע תילוהינ תועט לכ ,תרבד םרוג ,הז גוסמ רבשמב .רבשמב ןותנ ולוכ קשמה 

אצמנ ומצע קשמה הב הפוקתב רבשמב תואצמנה תורבח לוהינ .ןוגראה תניחבמ תינלטק 

תילכלכ־ורקמה תוינידמה לש ליבקמ לוהינ אלל ירשפא־יתלב תויהל לולע רבשמב 

הלוכי הלשממה ןיא הזכ בצמב .רבשמהמ ולוכ קשמה תא ץלחל ץמאמב הלשממה ידי־לע 

רדעיה לש האצות םניה םירבשמהמ לטובמ־אל קלחש ןוויכמ ,תוברועמ־יאל ןועטל 
.תילכלכ תוינידמ 

דחי ,התמקה ןמל טעמכ הרבחה תא ןייפיאש ,תוליעי רסוחו ילוהינ לשכ לש בולישה 

לש בצמל התוא ורדרד ,םיימלועה קשנה יקושבו ילארשיה קשמב ילכלכ־ורקמ רבשמ םע 

לאכימ ,וז הפוקתב שעתה ל"כנמ .יהשלכ אלפ־תפורת ול היהתש ידכמ קומעו השק רבשמ 

לע תוכמתסה ךות ,רושיג לש היגטרטסא סיסב לע רבשמה םע דדומתהל רחב ,רוש 

רחב אוה ,לעייתהלו שעתה לש תיקסעה תוליעפה ףקיה תא םצמצל תחת .רבעה ימידקת 

.הידבועל הקוסעת קפסלו הלדוג תא רמשל ידכ שעתה לש אוציה ףקיה תא ביחרהל אקווד 

ךלה הלש ילילשה ןזאמהו ,שעתה לש תויחוור־אלה תוקסעה לש ןרפסמ לדג ךכמ האצותכ 

וליכשה אל ,ןללכב שעתו ,לארשיב תוינוחטבה תוישעתה לכ .<328 ,1992 ,ןורבע> חפתו 

תוינכותה בור .עובק ילבולג יוניש וניה קשנה קושב לחש ינוציקה יונישהש ןיבהל 

תא רמשל שי ןכ־לעו ,דבלב ינמז וניה יונישהש החנהה לע וססבתה שעתה לש תויקסעה 

רוצייה רשוכ לש םיפדועה לכ תא אציילו םייניבה־תפוקתב דורשל ,הובגה רוצייה רשוכ 

תנשב שעתה תושרל ודמעש םינמוזמה יפדוע ,דבלב הילושב הול!;,ד יוסיכ ךות וליפא 

1990 תנש ףוס תארקל .תוריהמב התנתשה הנומתה ךא ,הז ךלהמ עצבל ורשפיא 1985 

ףקיהב תיטסרד הדירי :םינייפאמ המכב שעתה העלקנ וילא קומעה רבשמה אטבתה 

תורוקמ תליזאו תויאקנבה תורתיה תקיחש :ימוקמה קושב ןהו ימלועה קושב ןה תוריכמה 

לע וססבתהש ,תועטומ תיגטרטסא הבישחו תוינידממ האצותכ שעתה לש םיימצעה ןומימה 

ךכ לע ףסונו ,םדא־חוכו רוציי תלוכי ףדוע לש "תנביג" םויק :הרהזאה ינמיסמ תומלעתה 

תרגסמב תוליעפל םילשב־אל םיילוהינ םיכרעמו :םירחתמל האוושהב הכומנ תוליעי םג 

.םישק תורחת יללכ לעב קוש 

וניח קושב לחש יונישה יכ הנקסמל שעתה העיגה םינומשה תונש םות תארקל קר 

יכ רורב היה .הלש ימצעה ןוהה תא תקחוש קר הטקננש תוינידמה יכו ,ךורא חווטל יוניש 

תניחבמ ןמז לש ץחל םייק רחא דצמו ,ןוגראה ייח לע ישחומ ימויק םויא םייק דחא דצמ 
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תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דומלת ןליא 

םרת הרבחה לע רבעש ףסונ ךילהת .ול יופצה ןויליכהמ ןוגראה תא ליצהל ךרוצה 

יניינעל םירשה תדעו הרשיא 1990 רבוטקוא שדוחב :ןוגראב הדרחהו םלהה תורבגתהל 

,ט"עב תיתלשממ הרבחל ןוחטיבה דרשמ לש ךמס־תדיחימ שעתה לש רבעמה תא הלכלכ 

.םייקסע םילוקיש ידי־לע םג התעמ תענומה הרבחל ,תורחא םילימב וא 

ךלוהה רבשמב היורש הרבחה יכ הרבחה תלהנהל רורב היה 1990 ףוס תארקל 

.הבצמב הבטה לע ועיבצי 1990 תנש לש תויקסעה תואצותהש ויה תויפיצה םלוא ,ףירחמו 

תיתלשממ הרבחכ שדחה הדמעמב שעתה לש התלועפ תליחתל ךומס ,1991 תישארב 

ףאו וכשמיי םיילכלכה םיישקה יכו ,ושממתה אל תוימיטפואה תויזחתה יכ רהבוה ,מ"עב 

,שדחה המשב וא) שעתה העלקנ וילא קומעה רבשמה תורמל .1991 ךלהמב ורימחי 
תוליעפה אולמ תא תיבשהל תישעמ תורשפא לכ ,דתיה אל ,<מ"עב לארשיל תוישעת-שעת 

תיקסע הרבח לש יפואל םיאתמה הנבמב התוליעפ תא שדחלו ,הכורא הפוקתל הרבחה לש 

רוציי ידכ ךות םייונישה לכ תא עצבל ךרוצ היה .(התעשב לע־לא תרבח התשעש יפכ) 

.תוחוקלכו םייחוורה רוצייה יווקב תילמינימ העיגפ ךותו רידס 

קלחל ןתינו ,וז הפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה לע תוכלשה ךכל ויה 

היגטרטסאב תטקונ שעתה ,("תינפת" תינכות)ןושארה בלשב :םיבלש ינשל וז היגטרטסא 

דחי םג םיבלשה ינש .רושיג לש היגטרטסאל םג תרבוע איה ינשה בלשב וליאו ,המילב לש 

רתיב לגתסהל ידכ תולעייתה לש ךילהת רובעל שעתה לעש דוסיה־תחנהמ םיאצוי 
תורומחה תוכלשהה תא םולבל תוסנל ידכ .התביבסב ולחש םייטסרדה םייונישל תוריהמ 

הביבסה לש םירקה םימה ךותל "התכלשה"מו העלקנ וילא בלושמה רבשמהמ ורזגנש 

לש רדוסמ־אל ךילהתב שעתה תלהנה הטקנ ,תיתלשממ הרבחל התכיפה םע תיקסעה 
ססבתהש) הידבוע רפסמ לש יתגרדה םוצמצב הלחה 1991 תישארב .םימוצמצו תולעייתה 

תא ריבגהש רבד - םירוטיפ לע רשאמ םילדגומ השירפ יאנת םע ןוצרמ השירפ לע רתוי 

לש סיסב לע אוציה תלדגהבו םיטעמ םיסכנ תריכמב ,(הרבחה לע לטומה יסנניפה לטנה 

תולעייתהה תינכות לש הנולשכ .תולע יריחמב תוריכמ ףא םיתיעלו הטעמ תויחוור 

תובקעב .הרבחה תלהנה ברקב שפנ־ ןובשח בינה רבשמהמ שעתה לש הצוליחב םימוצמצהו 

הלהנהב וניבה ,1991 תנשב הרבחה לש תוריכמה ףקיהב 300/0־כ לש הדחה הדיריה 

ךרוצ שי יכ ,ץאומ בצקב רימחמ תונורחאה םינשה ששב שעתה תא דקפש יקסעה רבשמהש 

םייטמסוקה םייונישב יד ןיאו ,הרבחה תארבהל תיתנש־ברו הפיקמ תיגטרטסא תינכותב 

היתורטמש ,תיתנש־בר תיגטרטסא תינכותכ הרדגוה "תינפת" תינכות .הכ דע ושענש 

םיינוגראה םייונישה תלחהו ותנטקה ,דספהה תוחתפתה לש המילב :ויה תוירקיעה 

תגשהו תויקסעה תואצותה רופיש :תינוגראו תיקסע הניחבמ שעתה בוציי :ךכמ םירזגנה 

.(1992 ,ןורבע) התואנ תויחוור 

11:םיביכרמ השולש וללכ וז הפוקתב שעתה לש תיגטרטסאה תינכותה ירקיע 
הווהמ שעתה לש תילועפתה הארבהה תינכות ־ הרבחה לש ינוגראה הנבמה יוניש 

שעתה לש תיקסעה היגטרטסאל סיסב וויהש תוינידמה יווקו םיביכרמל סחיב יתוהמ יוניש 

,הרצ תילכלכ תויאדכ ילוקיש אלל ,רומאכ ,הלהונ שעתה .ךמס־תדיחי התויה תפוקתב 

תרדגהו שעתה לש השדחה תינוגראה הסיפתה .חוור יזכרמכ היתודיחי תא הליעפה אלו 

ינוגרא הנבממ רבעמב ךרוצה :םיירקיע םיכרצ המכמ ורזגנ הרבחל יוצרה ינוגראה הנבמה 

.842-814 ,1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד .11 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



69 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998 -ט"נשת 

רתוי תובחרנ תויוכמס קינעמה ,רזובמ הנבמל ,תיזכרמ הלהנה ידי־לע לעפוהש ,יזוכיר 

תוכמסהו תוירחאה ימוחת ןיב רורבו דח רשק תריציב ךרוצה ;תונושה תויקסעה תודיחיל 

רקחמ ,קוויש - םיבושח םידממ השולשב תויקסעה ןהיתואצות ןיבל תויקסעה תודיחיה לש 

הסמ" לש השוביג ךרוצל (םילעפמ) תויקסע תודיחי דוחיאב ךרוצהו ;לועפתו חותיפו 

םאתהב עבקנ תוצובקה לש הנבמהו ןוגראה .יתורחת ןורתי רוציל הנווכ ךותמ ,"תיטירק 

ילעב םייאבצ םימוחתב רקיעב תדקמתמ איה היפל ,שעתה לש השדחה תיקסעה תוינידמל 

הנומשמ .המריפה לש (Business Core) םיקסעה תביל תא םיווהמה ,הובג יסדנה ביכרמ 

,קשנ) רוציי תוצובק עבראל הנבמה םצמוצ ,יגולונכט סיסב לע ונגרואש תוביטח 
חוור יזכרמ תווהמ ןהו ,רצומ סיסב לע ונגרואש ,(תויגולונכטו תוכרעמ ,תשומחת 

םיינשו םישולשמ דחא לכ לש ותמאתה הנחבנ ,תוצובקל הקולחה העצובש רחאל ;םייאמצע 

עבראמ תחא לכב .ללכנ הב הצובקה לש תיקסעה היגטרטסאל שעתה לש םילעפמה 

לעפמ לע תינבנ הצובק לכש ךכ ,הלעמל הנייוצש הקולחה יפל םילעפמה וגווס תוצובקה 

םיווהמ הצובקל םיכיישה םילעפמה ראשו ,חוורה זכרמ תא םירצויה םילעפמ תצובק וא 

םילעופה ,(הצובקב םיימינפ תוחוקלל תרבעומ ןתרצות בורש) תוימינפ תוריש תודיחי 

םישולשמ ךכמ האצותכ םצמוצ םילעפמה רפסמ .(Cost Centers) תולע יזכרמכ השעמל 

עבראל סיסבה תא רוציל ידכ וגזומ םירחאו ורגסנ םילעפמהמ קלח .רשע־םינשל םיינשו 

תיגטרטסא הטילשל םצמוצ םדיקפתו ,השישל רשע־דחאמ ומצמוצ הטמה יפגא ;תוצובקה 

,קוויש ,םיפסכ - לדוגל ןורתי םהב שיש םייזכרמ םיאשונ לוהינו הנווכה ,םואית) דבלב 

.(המודכו ןוחטיב ,תוחיטב ,הקיטסיגול 

תויחוור־אל תויוליעפ תקספה לש תועמשמה - תויולע תנטקהו םדא־חוכ םוצמצ 
םישרת .רוצייה תויולע םוצמצו םידבוע ירוטיפ חרכהב השוריפ הארבהה תינכות תרגסמב 

ןיב םידבועה רכשבו דבועל הקופתב ,שעתה לש םדאה־חוכ תבצמב םייונישה תא ראתמ 4 
.1995-1988 םינשה 

םידבועה רכשבו דבועל הקופתב ,שעתה לש םדאה־חוכ תבצמב םייוניש :4 םישרת 

1995-1988 םינשה ןיב 

 1993 1992 1991 1990 1989 1988

ן םיפלאב םידבועה רפסמ ₪ םירלוד יפלאב דבועל הקופת ■ םירלוד ינוילימב םידבועה רכש 1 

.29-15 ,1995 ,הדש ךותמ וחקלנ םינותנה 

:הלא םינשב ביאכמו יטסרד ץוציק לח שעתב םדאה־חוכ תבצמב יכ תוארל ןתינ 
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םישישו םיפלא תעברא ורתונ 1985 תנשב ויהש םידבועה תואמ שמחו ףלא רשע־העבראמ 

לש ההובגה תולעה בקע תואיצמה ביוחמ היה םדאה־חוכב יטסרדה ץוציקה .1996־ב דבלב 

ןוצר ךותמו (תללוכה תולעהמ 500/0־כ> שעתה לש תואצוהה ביכרמב רכשה תואצוה 

טרפ .הרבחה ידיבש תונמזהה עוציבל שרדנה ףקיהל םידבועה ףקיה תא םיאתהל 

(םיתורישה תוקלחממ) םיפיקעה םידבועה ףקיה םצמוצ ,םידבוע לש םירישיה םירוטיפל 

לש הנטקהל .הטמה יפגא םוצמצו תולהנימו םיתוריש תודיחי גוזימ ,םילעפמ דוחיא ידי־לע 

קלחכ םמיע םילשהל וצלאנ םידבועהש ,רכשה יביכרמב םירותיו םג וולתה םידבועה תבצמ 
לוטיבו ירוביצה רזגמל רכשה םכסה לש שומימה תייחד תא וללכ הלא םירותיו .תינכותהמ 

ומתח 1993 סרמ שדוח ףוסב .הלאב אצויכו תוימרפה ,דוגיבה ,השפוחה ,בכרה תופסות 

יכ עבוק םכסהה .הרבחה לש הארבהה תינכות שומימל םכסה לע םידבועהו שעתה תלהנה 

יכו אפקוי ורתווייש הלא רכשש ,םיפדעומ השירפ יאנת ונתניי הרבחהמ ושרפיש םידבועל 

אלא ,םיינוציח םיפוגל ורסמיי תויחוורה ןחבמב תודמוע ןניאש םיתורישו רוציי תויוליעפ 

שבגת (חוור זכרמ) לעפמ לכ תלהנהש עבקנ ןכ־ומכ .יתורחת ריחמ םידבועה ועיצי ןכ־םא 

לעפמה תא איבהל הרטמב ,הדובעה תולע תדרוהל םיכרדה תא לעפמב םידבועה דעו םע 

,הארבהה תינכותב הללכנש ,הלהנהה תשירדל הנענ םג םידבועה ןוגרא .ילועפת חוורל 

ומצעב עובקל חוור זכרמ לכל חינהלו ,שעתה ילעפמ לכב דיחאה רכשה םלוס תא לטבל 

עוגפל לכוי אל לשוכ לעפמש ידכ ,םידבועה תטילק תוינידמ תאו רכשה תוינידמ תא 

םידבועה לש הבצמה תנטקהו רכשב ץוציקה יכ םא .(31.3.93 ,"ץראה") חיוורמ לעפמב 

םיכרדב םג תויולעה תנטקה הגשוה ,הרבחה לש תויולעה תנטקהב יראה־קלח תא םיווהמ 

הניטקה ,(דויצ יפדועו ן"לדנ רקיעב) בחרה רוביצל םיסכנ רוכמל הלחה שעתה .תורחא 

תאו דויצבו םינבמב תועקשהה תא המצמצ ,םילעפמה גוזימ ידי־לע הנונראה תומושת תא 

,בכר תריכשל תואצוה תמגוד ,תפטושה תוליעפב הצציקו ימצעה חותיפהו רקחמה תואצוה 

יתועמשמ ןפואב הלדג ,םישרתב תוארל ןתינש יפכ ,ליבקמב .המודכו ץראל־ץוחל תועיסנ 

.ונטקו וכלה רכשה תואצוהש דועב ,דבועל הקופתה 

ןיב םיזוחאב סחיה תא ראתמ 5 םישרת - םייחרזא םירצומ רוצייו אוציה תבחרה 

םינשה ןיב ימוקמה קושל היתוריכמ ןיבל ץראל־ץוח יקושל שעתה לש היתוריכמ 
 1994-1988.

היתוריכמ ןיבל ץראל־ץיח יקושל שעתה לש היתוריכמ ןיב (םיזוחאב)סחיה :5 םישרת 

1994-1988 םינשה ןיב ימוקמה קושל 

 52.50*

 47,50*

 51*

 49*

 53*

 47*

100* ך 

 *48 *56 *73

 *52 *44
 *27

 0*■

 1991 1990 1988

ימוקמה קושל הקפסהה זוחא □ אוצי יקושל הקפסהה זוחא 

.314,1992 ,ןורבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 
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לש םקלחב רכינ םוצמצ לח ,<"תיאוריהה"> תמדוקה הפוקתל האוושהב יכ תוארל ןתינ 

לידגהש רבד ,(דבלב 500/0 ידכל דע) שעתה לש תוריכמה־לסב ןוחטיבה תכרעמ לשו ל"הצ 

לע ססבתהל ךישמהל ןתינ יכ וכירעה הרבחה תלהנהב .אוציב שעתה לש התולת תא 

הרק ךכ .חותיפו רקחמל םיביצקת רדעיה לשב םג ,שעתה לש םייקה םירצומה־לס 

תיקסעה הלוכסאה .םידספהב ךורכ רבדה םא םג ,ריחמ לכב אצייל הרחב הרבחהש 

רכינ קלחו יגטרטסא ןונכתל םיחמומה בור ידי־לע הכמתנו ,םינומשה תונש ףוסב הררשש 

יחרזאה םוחתל יאבצה רוצייה םוחתמ םילעפמ תבסה עצבל ןתינש התיה ,םינלכלכהמ 

םייחרזא םירצומ רחא רותל שעתה הלחה וז הלוכסאל םאתהב .הריבס הפוקת ךותב 
רוצייב שעתה לש הנויסנ .הלש רוצייה רשוכ יפדוע תא לצנל ידכ רצייל התלוכיבש 

תופסכ רוציי ,יתלשממה רזגמל םילקימיכ תריכמל זא דע םצמטצה יחרזאה קושל םירצומ 

םיטלובה םייחרזאה םיטקיורפה .קזב תרבחל <"טרכלט"> סיטרכ ילעפומ םינופלט רוצייו 

תשעותמ היינבב םיתבה לעפמ ויה תיתלשממ הרבחל הכפהנ זאמ םירהל שעתה התסינש 

.לארשי תבכרל תובכרל םיבסמ רוצייו 

בטיה תורכינ תונורחאה םינשה שמחב שעתה הרבעש הארבהה תינכות לש תואצותה 

*אל םיגשיהל שעתה העיגה תונורחאה םינשה עברא ךלהמב יכ תוארל ןתינ .2 הלבטב 

הדיריל ומיאתהל ידכ יטסרד ןפואב םצמוצ םידבועה רפסמ :תולעייתה תניחבמ םילטובמ 

335־מ> יתועמשמ חרואב ונטק רכשה תויולע ;הלפכוה םידבועה תקופת ;תונמזהה רבצב 

םידספההו לדג אוציה ףקיה ;<1994־ב רלוד ןוילימ 171־ל 1990־ב רלוד ןוילימ 

הידספהמ קלח יכ רוכזל שי) .רלוד ןוילימ 38־ל רלוד ןוילימ 127־מ ומצמוצ םיילועפתה 

,םידבוע ףדוע לשב רקיעב ,ךמס־תדיחי התויה תפוקתמ "ררגנ" שעתה לש םיילועפתה 

(.תומיאתמ לוהינ תוכרעמ רדעיהו תונשוימ תויגולונכטב שומיש 

לש םידעיב דומעל החילצה אל איהו ,רימחהו שעתה לש הבצמ ךלה ,הלא לכ תורמל 

־אל תוכמתסה :רפסמ םימרוג ךכל ומרת .רבשמהמ ץלחיהלו תילועפתה הארבהה תינכות 

וא תולע יריחמב םירצומ לש הריכמ ;ןוחטיבה תכרעמל יתנשה תוריכמה ףקיה לע תילאיר 

רבצ תדירי ;םידבועה תשירפ לש תויולע לטנ ;(תוחוקלב תולתה לש היטעב) דספה 

־רקבמ ח"וד) םייחוור־אלה םילעפמה לש םתריגס־יאו רלוד ןוילימ 100־כב תונמזהה 

יפסכ עויס תמרזהב ךרוצ ןמזל ןמזמ ורצי הרבחה יישק .(839-829 ,1994 ,הנידמה 
12.לארשי תלשמממ 

"תיאוריהה" הפוקתה ,תונושה תופוקתה יתשב שעתה לש הבצמ תניחב ,םוכיסל 

םינמיסה לכש ןמזב־וב :סקודרפ לש ומויק לע חרכהב העיבצמ ,"תיתורחתה" הפוקתהו 

וז הפוקתב אקווד ,"תיאוריה"ה הפוקתב "הליעי" המריפ התיה אל שעתה יכ םידיעמ 

לש םישרמ ךילהת הרבעש ירחא אקווד ,תאז תמועל ;התחירפ אישל שעתה העיגה 

רבשמהמ ץלחיהל החילצמ איה ןיא ,יתורחת קושל המצע תא לגסל ידכ "תולעייתה" 

ינושל חתפמה יכ ןכ" םא הארנ .התודרשיה לע קבאיהל תצלאנ איהו ,התוא דקפש ילכלכה 

.ןלהל הארנש יפכ ,התביבסב הלש רוזישה ינייפאמב יוצמ שעתה יעוציבב 

,(םידבועה תשירפל תינכותה ןומימל רקיעב) רלוד ןוילימ 292־כ שעתל ומרזוה 1994 ףוס דע .12 

ןוילימ 800־ל קקדזת שעתש איה הכרעהה .רלוד ןוילימ 400־ל עויסה םוכס הלע 1995 עצמא תארקלו 

.(13.4.95 ,"ץראה") אירבהל ידכ םיפסונ רלוד 
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1994-1985 ,שעתה לש יקסעה הבצמב יונישה :2 הלבט 

־1985 

 1988

 1989  1990  1991  1992  1993  1994

(םירלוד ינוילימב) תוריכמ 

 122  -  297 273 225 226 215 (ט"בהשמ)ימוקמ קוש 

 331 -  275 250 255 237 237 אוצי 

 12,216  11,873  11,148  9,115  7,118  5,517  5,450 םידבוע רפסמ 

 324  336  335  308  260  209  171 (םירלוד ינוילימ) רכש תואצוה 

קסעומל הקופת 

 34.32  47.32  58.38  51.62  59.13  73.29  85.63 *םירלוד יפלאב) 

תפטוש תוליעפמ ידספה 

 288  45.5  39  127  103.4  79  48 (םירלוד ינוילימב) 

.817 ,1995 ,[45] הנידמה־רקבמ ח"וד :רוקמ 

לטנל סכנמ :שעתה לש יטילופה רוזישה ינייפאמב םייוניש 

סחייתמ שעתה לש עוציבה תלוכיב תודונתה תא ריבסהל ונלש ןויסינב דחא ביכרמ 

תונושה תופוקתה יתשב שעתה לש יתוברתהו יטילופה רוזישה ינייפאמב ולחש םייונישל 

שי ,שעתה לש יטילופה רוזישה ינייפאמב וללוחתהש םייונישה תא ןיבהל ידכ .הייחב 

הנבמב ןייפאתמ ילארשיה קשמה .ותוללכב ילארשיה קשמה לש בחרה רשקהב םתוא ןוחבל 

יתורדתסההו ירוביצה רזגמל רוצייה יעצמא לע תולעבב בר לקשמ קינעמה ,ירזגמ 

תניחבמ םלועב םילודגהמ אוה לארשיב ירוביצה רזגמה לש וקלח .יטרפה רזגמל האוושהב 

תיזוכירו תיגרדמ איה תילכלכה תכרעמה .וב תללוכה העקשההו םיקסעומה רפסמ ,רצותה 

קושה .תימואלה הקופתה לש הובג זוחא תורציימ תומריפ לש תיסחי ןטק רפסמ :דואמ 

הנקמ היגולונכטהש םיפנעל םישדח םיימוקמ םירחתמ לש הסינכ םסוח םצמוצמה ימינפה 

םייטסילופונומ םיאנתב לעופ רוצייה תכרעממ רכינ קלח ,וז הביסמ .לדוגל תונורתי םהב 

לע תיביסמה הנגהה ללגבו ץוחה־יקושמ רכינה קוחירה לשב םג תאזו ,םייטסילופוגילוא וא 

.<1991 ,ינורהא)ימוקמה רוצייה 

תרמוש הלשממה .הלכלכה ןיבל הקיטילופה ןיב הבר תידדה תולת תמייק לארשיב 

םייתרבח ,םיינוחטב ,םיימואל םילוקיש םשב קשמב רזגמ לכב ברעתהל תוכזה תא המצעל 

רקיעב ,לופונומ יריחמ לע חקפל המצעל הבוח האור תיתלשממה היטרקורויבה :םיילכלכו 

:לארשיב תומריפה בור םע תונורטפ יסחי תחתפמ הלשממה :הרחתמ אובי הריתמ הניאשכ 

ונתניי םיתוריש וא םירצומ וליאל ,תורתומ רצומ והמו ינויח רצומ והמ תעבוקש איה 

תאצקהב תברעתמ םג הלשממה ,ףוסבל ;םהלש םיריחמה תמר היהת המו תוידיסבוס 

םימוחתב רוצייה תא הביתכמו ,רכשה תוינידמבו (םימו עקרק ,הדובע ,ןוה) םיבאשמה 

.(1991 ,ינורהא) םינוש 

תיתלשממ תוברועמ ,םזיטרופרוק לש הכורא תרוסמב ןכ־םא ןייפאתמ ילארשיה קשמה 

לע ףסונ .תללכושמ־יתלב תורחת לש םיטלוב םינייפאמו הפיקמ החוור תוינידמ ,תיביסמ 
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האצותכ קושב חתפמ־תדמע ןהל התיהש תוישעת ןתואב ךומתל הנידמה התטנ ךכ 
הלשממהמ םיבאשמ סויג לש ההובג תלוכי תולעב ויהשו תללכושמ־יתלבה תורחתהמ 

לע הבר העפשה ןבומכ שי הלא םינייפאמל .(Talmud, 1992) םייטילופ םירשק תועצמאב 

.ןללכב שעתהו ,הב תולעופ תילארשיה הרבחב תונוש תומריפש הביבסה ינייפאמ 

זכרמל שעתה לש ההובג תושיגנ תדימב הנייפאתה שעתה ייחב "תיאוריהה" הפוקתה 

ןורטפ תלעב תיתלשממ ךמס־תדיחי שעתה לש התויה .ומיע םיקזח םירשקבו יטילופה 

תאצקה לש תויופידעה רדס שארב תובורק םיתיעל התוא םקימ (ןוחטיבה דרשמ) לוכי־לכ 

ץראל־ץוחמ המיחל יעצמא תשיכרב תולבגמהו ינוחטבה םויאה .םייתלשממה םיבאשמה 

תכרעמו טרפב ל"הצ לש וחוכ תיינבב שעתה לש הברה תובישחה תא רתוי דוע וטילבה 

לש ההובג הדימ רצי תילארשיה הרבחב יזכרמ ךרע ןוחטיבה תויה .ללכב ןוחטיבה 

שעתה לש התוליעפ .(1992 ,ןמיילק) תיתרבחה התביבס ןיבל שעתה ןיב םזיפרומוזיא 

,הנושאר הגרדמ תימואל המישמ לש םיחנומב התביבס ידי־לעו הדי־לע הספתנ וז הפוקתב 

תוינידמ עוציבל רישכמ שעתה השמיש ליבקמב .(1992 ,ןורבע> םיילכלכ םיחנומב אלו 

שעתה ילעפמ םיינשו םישולש .הקוסעת דודיעו הייסולכוא רוזיפ לש םימוחתב הלשממה 

,תולעמ ,הנומש־תיירק תמגוד חותיפ תורייעב םללכבו ,םינוש םירתא רשע־השישב ורזופ 

שעתה לש הברה התברק .םימודא רושימו עקב־תמר תמגוד חותיפ ירוזאבו ,דולו תרצנ 

תיזכרמ הדמעב שעתה תא ומקימ הלש ההובגה יתוברתה דוסימה תמרו יטילופה זכרמל 

קשנה קושב לופונומל ךפהיל הל ורשפיאו ,תורחא תומריפל האוושהב ילארשיה קשמב 

,ןמיילק) לארשי־תנידמ לש ריכבה ןאוציה םינש ךשמב שעתה תויה .הנידמה תוסחב 

.זפב אלוסי אלש ימואל סכנל התוא ךפה <1992 

ךלהמב רתוי ףא תורכינ שעתה לש יתוברתהו יטילופה רוזישה לש ויתועבצא תועיבט 

ןיבהל שי ,םייביטקייבואה םיילכלכה םיטביהל רבעמ ,ןכש ,הייחב "תיתורחתה" הפוקתה 

.התביבסב שעתה לש הז רוזישב ולחש םייונישה לש רשקהב םג העלקנ וילאש רבשמה תא 

תוינוחטבה תוישעתה יכ הנבהה לארשי תולשממב הררועתה םינומשה תונש עצמאמ 

םייונישהו תימלועה הביבסב קושה יאנת יוניש .רתוי תיקסע היצטניירואל רובעל תובייח 

הנקסמל הנידמה יטינרבק תא ואיבה ןוכיתה־חרזמב וללוחתהש םייגטרטסאהו םייטילופה 

םיקסעב תוינוחטבה תוישעתה ולהוני היפל ,השדחב הנשיה הסיפתה תא ףילחהל שיש 

תדעוול השגוה 1989 יאמב .ילכלכ חוור לש ןורקיעל םאתהב ,רבד לכל םייתלשממ 
־תדיחימ <שעתה> תיאבצה הישעתה תכיפה רבדב הטלחה־תעצה הלכלכ יניינעל םירשה 

לש שדחה הדמעמ תא רידסהל הדעונ וז העצה .תיתלשממ הרבחל ןוחטיבה דרשמ לש ךמס 

רשה ,ןוירוטקרידה בכרה ,הלש ןוהה תא ,היתורטמ תא רידגהל ,תיתלשממ הרבחכ שעתה 

־תדיחימ תיאבצה היישעתה תכיפהב ךרוצל רבסהכ .התלועפ לע חוקיפהו היפוא ,הנוממה 

קיסעמה יקסע ףוג התויהב ,תיאבצה היישעתהש החנהה הגצוה ,תיתלשממ הרבחל ךמס 

,רלוד ןוילימ 600־כ לש ףקיהב םיקסע רוזחמ םייקמו םידבוע תואמ שמחו ףלא רשע־דחאכ 

יפכ ,הרבחה לש תירקיעה הרטמה .יתלשממ דרשמב הקלחמכ דקפתל רתוי המיאתמ הניא 

.ןוחטיבה תכרעמל תשומחתו קשנ תוכרעמ קפסל איה ,הדעווה תטלחהב הרדגוהש 

.םיימוקמ םיפוגלו אוציל םיתורישו םירצומ רוכמלו קפסל ,רצייל תשרדנ שעתה ,ליבקמב 

תולעבב ורתונ היתוינמ לכו ,ןוחטיבה רשל הפופכ שעתה הרתונ תיתלשממ הרבחכ 
תומוד תויתיישעת תורבח לש וזמ הנוש התעמ ,רתיה אל ידסומ עויסל התואכז .הנידמה 

הרבחל ךמסה־תדיחימ (תולמגו םייוציפ ללוכ) םידבועה תרבעה לש תולעה .לארשיב 
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יכ עבקנ .הלשממה ידי־לע הרשואו םידבועה םע ןתמו־אשמ תועצמאב הרדסוה תיתלשממה 

ידבוע םתויהב םהל ויהש הלאמ ותחפי אלו ועגפיי אל םידבועה לש םתקסעה יאנתו םרכש 

הרבחל ךמס־תדיחימ רבעמה תפוקת) דוגאיתה ךילהתמ קלחכ .ךמס־תדיחיכ שעתה 

,שעתה תלהנה ומתח ,<1.11.90־ל דע ,םישדוח רשע־השישכ הכשמנש ,תיתלשממ 

םלשל הלהנהה הבייחתה וב ,שדח רכש םכסה לע םידבועה יגיצנו תיללכה תורדתסהה 

הנתינ וז תפסות .הרבחל רובעל םתמכסה בקע 1294 לש תדחוימ רכש תפסות םידבועל 

לש יקסעה הבצמל רשק לכ אלל תויתלשממה תורבחה תושרו ןוחטיבה דרשמ רושיאב 

תטישל תויפולח םיכרד ונחבנש ילבמו <819 ,1994 ,הנידמה־תרקבמ ח"וד> שעתה 

.תלבוקמה הטרפהה 

התמצוע .קיר ללחב הלבקתה אל מ"עב תיתלשממ הרבחל שעתה תא ךופהל הטלחהה 

ןונבל תמחלמ ןמל הנידמה לע םיידיימה םיינוחטבה םימויאה םוצמצו לארשי לש תיאבצה 

וז הפוקתב ינוחטבה אוציה .יטילופה זכרמה םע שעתל ויהש םירשקה קזוח תא ושילחה 

ףידעה ל"הצ .(1992 ,ןמיילק) לארשי לש ץוחה תוינידמ לוהינב בושח ךבדנל ךפהנ 

־תוצראב רקיעב שכרש תוללכושמ תוינורטקלא קשנ תוכרעמב דייטצהל וז הפוקתב 

וחמתהש תורבחב וא ותולעבבש םילעפמב תומייק קשנ תוכרעמ תחבשהב קפתסהו ,תירבה 

ביצקתב יבקעה ץוציקה ,ךכ לע ףסונ .(המודכו פוא־לא ,אתלא ,סקטיאס ,טיבלא) ךכב 

הנטק ךכבו ,םינומיא תשומחתב ל"הצ לש שומישה תורידת תא תיתועמשמ ןיטקה ןוחטיבה 

הרבחב וללוחתהש םייכרעה םייונישל ויה ,ךכל ליבקמב .שעתה לש רוצייב ותולת 

.יתוברתה זכרמה ןמ םג שעתה לש התקיחד לע תוכלשה 1967 ןמל תילארשיה 

אל ,הלא םייוניש תובקעב שלחנו ךלה תיתרבחה התביבסל שעתה ןיב םזיפרומוזיאה 

ךרע תבוטל ,תילארשיה הרבחב יזכרמ ךרעכ ןוחטיבה תסיפתב לחש תוחיפה לשב טעמ 

םהילע םיינויצה־טיימואלה םיסותימהש הרק ךכ .(Shamir, 1992) םולשה - רחא 

םילמסה תאו הבחרה תוברקה תא ופקיש אל בוש שעתה לש תינוגראה תוברתה התתשוה 

הרכהב ההוזמה ,יתרקוי ימואל סכנמ שעתה הכפהנ ,רושעמ תוחפ ךותב ,ךכ .התוא וחנהש 

ןוחטיבה רשו הלשממה שאר :ףדוע־חרסל ,הנידמה ןוחטבמ דרפנ־יתלב קלחכ תירוביצה 

בטומש לטנל הכפהנ איה יכו ,הב הצור וניא יכ בר ןמז ךשמב ןעט ,ןיבר קחצי ,רבעשל 

תא רפה ל"הצ ;יתלשממ עויס הל ריבעהל שש אל רצואה דרשמ ;םייק היה אלש 

ילכלכה לטנב תאשל אל ידכ הטירפהל זרדזה ןוחטיבה דרשמו ;הנממ שכרל ויתויובייחתה 

.(1995 ,ןורמוש ;1994 ,רוצהדפ) הרבחה תארבה לש 

תדימב תיתועמשמ ומגפ שעתה לש יתוברתהו יטילופה הרוזישב םייונישהש קפס ןיא 

יתוברתהו יטילופה זכרמהמו ירוביצה רזגמהמ התוקחרתה .המריפב הלש תויביטקפאה 

העיגפה ךא .קושב הריכב הדמע קוחר־אלה רבעב הל ונקהש םיבאשמהמ דבכנ קלח הלטנ 

יטילופה הרוזיש לש יטנלוויבמא ןייפאממ אקווד העבנ הלש תויביטקפאה תדימב השונאה 

השירדה סקודרפ ."תרת10ה השירדה סקודרפ" ותונכל ונרחבש ןייפאמ - יתוברתהו 
הנידמה יחרזא לש עירכמה םבורו לארשי תולשממ לש םתונוכנ־יאמ עבונ תרתוסה 

תרתוסה השירדה סקודרפ לש רתויב ישחומה יוטיבה .ימויק חרכהכ ןוחטיבה לע "רתוול" 

,תשרדנ שעתה ,דחא דצמ :תיתלשממ הרבחכ שעתל הלשממה הרידגהש םידעיב יוצמ 

הז חתנש יפ־לע־ףא)ןוחטיבה תכרעמלו ל"הצל קשנ קפסל ךישמהל ,הלש יזכרמ דעיכ 
;המחלמ תעל הובג רוציי רשוכ םאתהב רמשלו ,(דבלב 200/» לע דמוע היתוריכמ־לסב 

לע הנידמה תפוקל םיחוור סינכהלו לעייתהל תשרדנ איה ,המישנ התואבו רחא דצמו 
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שעתה ךכ .קושה לש ויכרצ ןחבמב תדמוע הניא בר ןמז רבכש קוידב תרצות התוא סיסב 

םימגופה ,םירתוס םידעי ינשב תועדה לכל אוה רבודמה ןכש ,םותס יובמל העלקנ 

,חוור ילוקיש לע ללוכה ינוחטבה־ימואלה לוקישה תפדעה .הרבחה לש תויביטקפאב 

םויק הל ןיא ,ילארשיה קשמב תיתלשממה תוברועמה יפוא תא ןייפאל הכישממו הגייפיאש 

לכ םילטבתמ הז בצמב .םלועבו לארשיב םויכ ביתכמ תיאבצה תרצותה קושש םיאנתב 

:ירוקמה הדעי תא אלמלו לודגל הל ועייסשו ,רבעב שעתה התנהנ םהמ םייסחיה תונורתיה 

.לארשיב ןוחטיבה תכרעמ לש תשומחתהו קשנה יכרוצ קופיס 

תטלוב המגוד .שעתה לש םיינוגראה םידברה לכב םייק תרתוסה השירדה סקודרפ 

םיעינממ הנמזב שעתה המיקהש חותיפה־תורייעב םילעפמה לש "השורי"ב הרושק ךכל 

,םויכ םידיספמ םילעפמ םניה הלא םילעפמ .הלשממה לש הרישיה התנווכהבו םיימואל 

םילעפמה לש םינטקה םיחוורב םיסגונ םהידספה .ףורצ ילכלכ ןויגיה לכ יפל םרגוסל שיש 

תוגויסנה לכ .ילועפת ןוזיאל עיגהל תלוכי רסוחלו הרבחל רכינ דספהל םימרוגו זכרמב 

,תונושה תולשממה דצמ תודגנתהב ולקתנ וללה םילעפמה תריגסל תינכות תוותהל 

ינפמ ששחה רקיעב) םיילרוטקלאו םייתרבח םילוקישמ םילעפמה תא רוגסלמ תוענמנה 

שעתה ידבוע לש םיינומהה םירוטיפה תובקעב חותיפה־ירעב הלטבאה לגעמ תבחרה 

.האירבהל ןויסינב הרבחה לש הבצמ תא ףירחמ קרש רבד ,(הלא תומוקמב 

לש הארבהה תינכות הרשוא הב ,16.12.1992־ה םוימ לארשי תלשממ תטלחהב 

תוינכות תיתלשממה יוגיהה תדעו ינפל גיצהלו קודבל הרבחה תא הלשממה החנמ ,שעתה 

ןתרטמש ,הנומש־תיירקבו תולעמב ,םימודא רושימב ,םילשוריב םילעפמל תויפולח 

רשוכ לע הרימשהו תויחוורה ידעיל ףופכ םילעפמה לש הלעפהה ךשמה תא רשפאל 

םג תקפסמ וז הטלחה .םרגוסל הטלחה שעתה תלהנהב הלבקתהש יפ־לע־ףא ,תורחתה 

םואית ךות עצובת תילועפתה הארבהה תינכות יכ הב תעבוק הלשממה :תפסונ המגוד 

,שעתה לש םידבועה ןוגרא .הפוצמל רבעמ ךילהתה תא ךיראמה רבד ,םידבועה םע אלמ 

רחאל םג הבר המצוע לעב ןוגרא וניח ,תוינוחטבה תוישעתה רתי לש הלאל המודב 

תלהנה לש ךלהמ לכ (החלצהב תאז השוע ףא אוהו) שבשל ותלוכיבו ,םירוטיפה תינכות 

,םידבועה םע ןתמו־אשמ לוהינב רקיו בר ןמז העיקשמ הלהנהה ,ךכמ האצותכ .הרבחה 

*רקבמ ח"וד> ןנכותמל רבעמ ךשמנ הארבהה ךילהתו ,תורדתסהה ידי־לע םיכמתנה 

יכ תונעט תועמשנ שעתה תלהנהמש אלפ ןיא הלא לכ רואל .(825 ,1994 ,הנידמה 

אלו ,הנידמה לע יכו ,(30.3.95 ,"ץראה") הרבחה תוליעפ לע השקמ תיתלשממה תולעבה 

,"ץראה") תימואלה תובישחה תולעב תויחוור־אלה תויוליעפה תא ןממל ,שעתה לע 
 31.1.95).

:שעתה לש ינבמה רוזישה ינייפאמב םייוניש 

םיקזחה םירשקה לש םתשלוח 

לש חותינב יוצמ שעתה לש התודרשיה תלוכיב ולחש םייונישל רבסהב ינש ביכרמ 

ינש ידי־לע ,רומאכ ,ןחבנ המריפ לש ינבמה רוזישה .הלש ינבמה רוזישה ינייפאמ 

םינקחשב התולת תדימו המריפה לש תוקסעה תשר לש תוליעיה :םייזכרמ םירטמרפ 

תדימ תא םיעבוק הלא םירטמרפ ינש .םירידנ םיבאשמ תניחבמ התביבסב םירחא 
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תדימ לע הבר הכלשה םהל שי ןכלו ,הנממ תינהנ המריפהש תינבמה הימונוטואה 

.הלש תויביטקפאה 

:תוירטמיס לש הבר הדימב תנייפאתמ "תיאוריהה" הפוקתב שעתה לש תוקסעה תשר 

(ילופוגילוא רזגמ .דמיע דחי תורצויה) תורחא תוינוחטב תוישעת ןיבל הניב םיקזח םירשק 

לע .םירתוימ םירשק לש יובירו תידדה תולת ,ןוחטיבה דרשמ אוה ןהלש ירקיעה חוקלהש 

תופסונ תומריפ תמקה הכרבב המדיק שעתהש הדבועה הדיעמ וללה םירשקה קזוח 

,ןורבע) המצע שעתה לש הלא תמגוד םירצומ רוצייב וחמתהש (המגודל ,ם"תלוס) לארשיב 

רזגמה םע הירשק בורו םיינוציחה םיקוושה םע הירשק לכ .ןתמקהב העייס ףאו ,(1992 

רתי לעו הילע יארחאה דרשמה אוהש ,ןוחטיבה דרשמ ידי־לע וכוות לארשיב יתלשממה 

,ורצי הלא לכ .(תוקסעה תשרב "רשג" לש דמעמ ול קינעמה רבד) תוינוחטבה תוישעתה 

.תינבמ הימונוטוא לש הטעומ הדימ שעתל הריתוהש ,הליעי־אל תוקסע תשר ,הרואכל 

הבר תולת רציש רבד ,ל"הצל רקיעבו ,ימוקמה קושל הנפוה שעתה לש תרצותה בור 

התנפ ,ל"הצב תודייטצהה המצמטצהש תמיא לכ .חוקלכ ןוחטיבה דרשמב שעתה לש דואמ 

ללכמ 180/0־כ קר אוציה רועיש הוויה 1975 דע .ינמז ןורתפכ אוצי לש ןוויכל שעתה 

תמחלמ תפוקת טעמל) 100/0 לש יתנש רועישב הגרדהב חמצ זאמ .שעתה לש היתוריכמ 

תונש ףוס לש תולודגה אוציה תוקסע ןמיסב תדמוע (1984 דע) וז הפוקת .(ןונבל 

תוחוקל לש ןטק רפסמ םע לודג יפסכ ףקיהב תוריכמ לש עפשב ונייפאתהש ,םיעבשה 

תוחוקל לש םצמוצמ רפסמב שעתה לש תרכינ תולת רצי הז הנבמ .(305,1992 ,ןורבעו 

.המריפה לש התויחוור לע תוכלשה ןיידע ךכל ויה אל הז בלשב יכ םא ,(ןוספוגילוא) 

,לארשיב יחרזאה רזגמל םירצומ לש רוצייב םג שעתה הלחה םיעבשה תונש ףוס תארקל 

תוכרעמו םיירוביצ םינופלט ,(םיחדקא) לק קשנ ,תופסכ ,היישעתל םילקימיכ םללכבו 

אל ןכלו ,שעתה לש תוריכמה־לסמ <5"/0־מ תוחפ) ןטק זוחא וויה הלא תוקסע .הימדה 

.הבר בל־תמושת ןהל השדקוה 

תוקסעה תשר לש םינייפאמב םייתוהמ םייוניש ולח אל "תיתורחתה" הפוקתל רבעמב 

הנתשה אל התביבסב תורחאה תומריפה ןיבל שעתה ןיבש םירשקה יפוא .שעתה לש 

תליחת ןמל ,הל שי) שעתה לש תוקסעה תשר לש השירפב תובחרתה הרכינ ךא ,טעמכ 

.(305 ,1992 ,ןורבע) (תונידמ םישימחמ רתוי םע םייולג רחסמ ירשק ,םיעשתה תונש 

התושיגנ תאו םייקסעה הירשק תא לידגהל שעתה לש הנויסנל סחייל שי וז תובחרתה 

ןתינ ךכב התחלצה־יא תא .הרבעש תולעייתהה ךילהתל ליבקמב יטנוולר יקסע עדימל 
:רפסמ םימרוג לש בולישל סחייל 

שעתה השרי הליעי־אל תוקסע תשר לש הנבמה תא - הליעי־אל תוקסע תשר 

םיקזח םירשק לע רקיעב תססובמ הלש תוקסעה תשר .ךמס־תדיחי התויה תפוקתמ 

תשרב םישלחה םירשקה .היתוחוקל םע םיעובקהו םיכשמתמה היסחימ רזגנכ ,םירתוימו 

הקירפאבו היסא חרזמב תונידמ םע םישדחה הירשקל קר םילבגומ שעתה לש תוקסעה 

תיקסעה תוליעפה לש האצות םהו ,(תורחא קשנ תוינאוציל םג םישדח תוחוקל תווהמה) 

םימרות םניא הלא םישלח םירשק ,תאז םע דחי .הארבהה תינכות תפוקתב שעתה לש 

תשרב "רשג" םיווהמ םה ןיא ןכש ,שעתה לש תינבמה הימונוטואה תדימ תלדגהל 

הרבחה לש תויחוורה ייוכיסב תושק עגופ הליעי־אל תוקסע תשר לש הז הנבמ .תוקסעה 

.(830 ,1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד> התביבסמ יטנוולר יקסע עדימ ףוסאל התלוכיבו 

לע םג דיעמ שעתה לש תוקסעה תשר לש הנבמה - תוחוקלכו םיקפסב הלודג תולת 
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הלודג תולת םלועמו זאמ התיה שעתל .התביבסב תורחאה תומריפב הלש הלודגה תולתה 

.תיתלשממ הרבח התויה תפוקתב םג םייקתהל הכישמה וז תולת .חוקלכ ןוחטיבה דרשמב 

תא תווהל היושע והשלכ טקיורפ לש השיכר־יא וא השיכר לע ןוחטיבה דרשמ לש הטלחה 

ולוטיבש ,"איבלה" טקיורפ הרקמ האר)ןוגראה לש ומויקל עגונב ףכה תא הטתש הטלחהה 

םילוקיש סיסב לע אוה םג לעופה ,ןוחטיבה דרשמ .(תיריוואה היישעתה תא לסיח טעמכ 

־ץוחב ולש שכרה תא עצבל ,רתויו רתוי תופוכת םיתיעל ,ףידעמ ,תיקסע תויאדכ לש 

יטסרדה םוצמצה .רתוי םש םילוז ץראב םירצוימה הלאל םימוד םירצומש ןוויכמ ,ץראל 

תוריכמ .אוציב שעתה לש תולתה תא ריבגה ןוחטיבה דרשממ תועיגמה תונמזהב 

הז םוקמב .ספאל בורק לש המרל 1990־ב רבכ ודרי ו"טאג תונידמל שעתה לש תשומחתה 
תשומחת תבסהב ומכתסהש םישושיג - הפוריא־חרזמב הכרד תא ששגל הלחה איה 

ןוילימ 100־מ רתוי לש תללוכ הסנכהב תינרדומ תיברעמ תשומחתל תיפוריא־חרזמ 

םע םייקסע םירשק ןהל ויה אלש תונידמ םע תודדוב תוקסע המכ ופרטצה ךכל .רלוד 

חבעב ומכ) שעתל שי םויכ .(1995 ,ןסינ)(המגודל ,הידווש)ולסוא םכסה ינפל שעתה 

הלולע דדוב חוקלב התולת ןכ־לעו ,םירצומה יגוסמ דחא לכל תוחוקל לש טעומ רפסמ 

דירוהל םחוכלו םלועב רוצייה רשוכ לש םיפדועל םיעדומ הלא תוחוקל .תיטירק תויהל 

.םומינימה תמרל דע םיריחמה תא דירוהל ידכ תאז םילצנמ םהו ,רוצייב חוורה ילוש תא 

חווטל היתוחוקל לש םימולשת סורפל םג תצלאנ שעתה ,ימלועה קושב ןותימה ללגב 

הרומתה תא תלבקמ איה ןיא תקפסמ איהש םירצומהמ דבכנ קלח דעבש ךכ ,ךורא 

םהילא םיילכלכה םיישקה .רצקה חווטב תילכלכ הניחבמ הילע דיבכמש רבד ,תידיימה 

תוהובג רכש תויולעמ םיעבונה) תוליזנ יישק רקיעבו ,תונורחאה םינשב שעתה העלקנ 

יאלמו רתויב קוחש ימצע ןוה ,םירטופמל םייוציפה תויולע ,םלועב תורחתמל האוושהב 

היתוקסעש ןוויכמ ,היקפסב שעתה לש תולתל םימרוג ,(םינוק הל ןיאש תרצות לש לודג 

התוא םיענומ היקפסל שעתה לש תובוחה .ךומנ םימולשת־רסומב תונייפאתמ םמיע 

.(1992 ,ןמיילק) הלש הימונוטואה תדימב ךכב םיעגופו ,םירחא םיקפס םע רשקתהלמ 

ברעמה תונידמ בור לש תוינוחטבה תוישעתה - םייחרזא םירצומ רוצייב ןולשיכ 

.תיקסע דורשל ידכ םייחרזא םירצומ רצייל ןויסינ לש ומוציעב רושע ינפל רבכ ואצמנ 

:םיירקיע םיישק ינש ובוחב ןמוטו ,רקיעו ללכ טושפ וניא יחרזאל ינוחטב רוציימ רבעמה 

האוושהב תוינוחטבה תוישעתב תוגוהנ ויהש תיסחי תוהובגה רכשה תומרב ץוענ ןושארה 

ןוירפ תדדועמ הניאש ,היוקל תינוגרא תוברתב ורוקמ ינשה ישוקה :תויחרזא תומריפל 

רזגמל יאבצה רזגמהמ רבעמה .(1995 ,גרבנייטש) םייקסע םילוקיש ידי־לע תענומ הניאו 

קושה תרכה־יאו קוויש יישק לשב אלא ,רוציי תויעב לשב אל ,יתייעב וניה יחרזאה 

רזגמה לש וזל ללכ המוד הניא יאבצה םוחתה לש קווישהו לוהינה ,רוצייה תוברת .יחרזאה 

חווטב וליפא תחלצומ הבסה עצבל ,ירשפא־יתלב ילואו ,דואמ השק ןכ־לעו ,יחרזאה 

התוא הענמ שעתה לש ההובגה הדובעה תולע .(Kapstein, 1992, 91-113) ינוניבה 

רוציימ חיוורהל הרבחה לש התלוכי־יאל .יחרזאה קושל רודחל התינכות תא שממלמ 

תויועטב יוטיב ידיל אבש רבד ,םלוהינבו םיטקיורפה ןוגראב םייוקיל םג ומרת יחרזא 

־רקבמ ח"וד> יחרזאה רזגמל קווישה יישקו םינוכיסה ,תילכלכה תויאדכה תכרעהב 

תורבחב וא תויטרפ תורבחב עוציבל ןתינש המ ,ךכ לע ףסונ .(821 ,1994 ,הנידמה 

וניא ,תוינמה ילעבמ וא רוביצהמ ןוה סייגל ןתינ םש ,("קזב" תמגוד) תורחא תויתלשממ 

,ידוחייה ןייפוא ללגב ,ןתורשפאב ןיאש ,שעתה תמגוד תוינוחטבה תוישעתב היישעל ןתינ 
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הז רחא הזב .הסרובב ןוה סייגל תורשפא ןהל ןיא ןכלו ,קוחב ןהמ שרדנה לכ תא ףושחל 

חכונל םקוהש) תשעותמ היינבב םיתבה לעפמ תמגוד ,םיזרכמבו םיטקיורפב שעתה הלשכנ 

,(םיעשתה תונש תליחתב היפויתאמו םימעה־רבחמ היילעה ילג ורציש רוידל ברה שוקיבה 

םרטב דוע ץרפמה תמחלמ רחאל ןומר־הפצמב םקוהש ב"בא תוכרע לש החבשהל לעפמ 

קלח .דועו הפועת ירצומ ,(התכז אל איה ,רבד לש ופוסב)זרכמב שעתה הכזת םא ררבוה 

הדבל רודחל שעתה לש ןויסינל סחייל שי שעתה לש םידספהה ןמו תויועטה ןמ רכינ 

הלא תונויסנ ועצובי אבהל יכ 1992־ב שעתה תלהנה הטילחה וז הביסמ .הלא םיקוושל 

קושב חכומ ןויסינ תולעב תוישעת םע (םיפתושמ םימזימ) תיקסע תופתוש לש תרגסמב 

םוחתב רוציי יווקב קר דקמתהל הרבחה הטילחה ,הלא תונויסנ םג ולשכנש רחאל .יחרזאה 

.(16.6.95 ,"ץראה")יחרזאה םוחתב תויוליעפל הסינכמ ענמיהלו ,יאבצה 

,תיתלשממ הרבחל שעתה הכפהנ זאמ - ינוחטבה אוציה לע הנידמה תולבגמ 

ועלקנ וילא רבשמל .אוצי ירושיאב תולתב םג תאטבתמ ןוחטיבה דרשמב התולת 

המיחל יעצמא וחתיפ ןה :ןוחטיבה דרשמ רציש דוכלמה םרת תויגוחטבה תוישעתה 

ףושחל ןהילע רסאנ ,תנשוימ םלוע־תסיפתב ןקלחב תונגועמ ויהש תוביסמ ךא ,םימדקתמ 

םינותנ תרציימ שעתהש םייגטרטסאה םירצומה לכ .וחתיפש תוכרעמהמ בושח קלח 

שעתה ,םיימלועה םיקוושב הריכמל יפיצפס רצומ עיצהל ידכ .ןוחטיבה דרשמ לש וחוקיפל 

עיצהל תורשפאה שעתמ תענמנ וב בצמ רצונ ךכ .ורושיא תא הליחת לבקל הרומא 

,ךכמ הרתי .ימלועה קושב בר שוקיב שי םהל אקוודש םייגטרטסא םירצומ םתוא הריכמל 

,"םייגטרטסא" םירצומכ םימיוסמ םירצומ שרופמב רידגהלמ תענמנ ןוחטיבה תכרעמ 

םע דדומתהל השקתמ שעתה וז הביסמ .ךורא חווטל אוציהו רוצייה ןונכת לע ךכב השקמו 

שעתש הלאמ רתוי תומדקתמ קשנ תוכרעמ הריכמל תועיצמה ,תוימלועה היתורחתמ 
13.(1991 ,טדורב) הריכמל עיצהל הלוכי 

בקע השדחה תיתורחתה הביבסל היעוציב תא םיאתהל החילצה אל שעתה ,םוכיסל 

."תיאוריה"ה הפוקתה תא ןייפיאש יתוברתה־יטילופה רוזישה ריתוהש םיבצעמה םיעקשמה 

קשנה ףנעב לופונומ תלעב תססובמ המריפמ .רכה אלל הנתשה שעתה לש ינבמה רוזישה 

,תיקסע הרבחל התכיפה םע ,שעתה המצע האצמ ,תינבמ הימונוטוא לש הבר הדימו 

וא לופונומ הל ןיא הב ,תניוע תיקסע הביבסב תלעופה המריפ :ירמגל הכופה היצאוטיסב 

14.רבעבכ םיחוור הל הביגמ הניא הלש תוקסעה תשרו ,םייסחי תונורתי 

ףשחנ הנורחאל .םייטרפ םיפוגו תומיוסמ תונידמ לע םג אלא ,םירצומ לע קר תולטומ ןניא תולבגמה .13 

"הרוחש המישר" תוינוחטבה תוישעתב ץיפהו ןיכה ןוחטיבה דרשמב ינוחטבה אוציהו עויסה ףגא יכ 

,"ץראה")יקסע עגמב םמיע אובל וא םמיע רוחסל רוסאש ץראל־ץוחמו לארשימ םימרוג תורשע לש 

רשל - םישיגר םירקמבו) ןוחטיבה דרשמ לש ותטלחהל הנותנ רוכמל ימל הטלחהה ,(28.4.95 

לש יתוכיאה הנורתי עגפייש ששחהמ רבעב ועבנש םילוקיש לש תכרעמ אשונב ליעפמה ,(ןוחטיבה 

"םיריפכ"ה תקסע תמגוד) תויתודידי תונידמ םע תומיעמ ששחהמ םיעבונ םה םויכ וליאו ,לארשי 

לש הריכמ תולבגמ תולטומ שעתה לעש הרוק ךכ .<ןיס לש הצחלב לעופל האצי אלש ,ןאווייט םע 

תיאבצ תרצות לש םיירקיעהו םילודגה תוחוקלה ןהש ,ישילשה םלועה תונידמל רקיעב התרצות 

תישפוח השיגמ תונהנו םיגילפמ אוצי ירתיה ולבקמ ברעמה תונידמב היתורחתמ דועב ,םויכ 

.הז רחסל תורושקה תוירסומה תומלידב בושחה ןוידהמ ןאכ םיענמנ ונא .<1995 ,הדש) הלא םיקוושל 

*תוריכמ רוזחמ יפל) תוליבומה היישעתה תורבח האמ לש גורידה יתוהמה יונישה תא אטבל ביטימ .14 

םוקמב קר תמקוממ שעתה :(11.4.95 ,"ץראה") "טירטסדרב דנא ןד" תרבח הכרעש 1995 תנשל 

תורבח תומקוממ הילעמו ,המישרב םינושארה תומוקמב הקיזחה םהבש םינש רחאל ,רשע־השולשה 
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ינייפאמב תורומת ןיבל יביטינגוק רוזיש ןיב המאתה רסוח 
ןמוימ לשכ לש הקינורכ :יתוברתה רוזישה 

תויסיסבה תוחנהה ןיב רצונש רעפה אוה שעתה לש התליפנל רבסהב ןורחאה ביכרמה 

תוברתה העפשוה ,"תיאוריהה" ,תבצעמה הפוקתב .השדחה תואיצמה ןיבל הילהנמ לש 

הדובעה .התביבס ןיבל הניבש יתוברתה םזיפרומוזיאהמ הבר הדימב שעתה לש תינוגראה 

החפוטו ,הנושאר הגרדמ תימואל המישמכ דחאכ םילהנמו םידבוע ידי־לע הספתנ שעתב 

חותיפ־ירוזאב םילעפמ תמקהל שעתה הלעפ ליבקמב .ל"הצו הנידמה יגיהנמ ידי־לע 

.הקוסעתה דודיעו ןיסולכואה רוזיפ לש תוינידמל עייסל ידכ הלטבא־יכומ םירוזאבו 

ראוטרפרל הכפהנ םיימצעה םיילכלכה םילוקישה לע "םייאוריהה" םילוקישה תפדעה 

וז הביסמ .(1992 ,ןורבע> הינפל הנידמה הביצהש םידעיהמ הרזגנו ,שעתה לש הנבומ 

הביבסה) הלש תבצעמה תיביטקייבוסה הביבסהמ שעתה הטקנש היגטרטסאה העפשוה 

לש ינוגראה הנבמה רזגנ ,הרותב ,וז היגטרטסאמו ,<וז הפוקתב שעתה לש תיטננימודה 

לע תוטלחהה תלבקב יזכרמ םרוג וויה אל תילכלכ תויאדכ ילוקישש הרק ךכ .שעתה 

,ריחמת יאשונב תיקסע הדיחי לש הדימ־תומא ויה אל .םירצומה יגוסו רוצייה תויומכ 

היצטניירואה .ללכ הלאכ םילוקיש םימייק ויה אל תויוליעפהמ קלחבו ,חוור זכרמו ביצקת 

.קוויש לש היצטניירוא ירמגל טעמכ הרסח איהו ,רוציי לש היצטניירוא התיה המריפה לש 

לש ותלועפ ךרדמ הצמוא ,שארמ ןונכת אלל םיתיעל ,ץחל־יאנתב הדובע לש המרונה 

שעתה לש ינוגראה הנבמה ןייפאתה ךכ םושמ .ןוגראה לש טלוב ןייפאמל הכפהנו ,ל"הצ 

,תוריהמב תויגטרטסא תוטלחה לבקל תלוכי הלהנהל רשפאל הדעונש ,הבר תויזוכירב 

.<823-821 ,1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד)15שארמ ןונכת לכ אלל םיתיעלו 

תועמשמה תושלושמ ,תוחוטבהו תובידנה ויפנכ תחת התסח ןהב תוכוראה םינשה 

השוחתה תא הילהנמל וקינעה ,ןוחטיבה דרשמ לש ,(הנשמ־קקוחמכו חוקלכ ,םילעבכ) 

זכרמל שעתה לש תושיגנה .האלמ טעמכ תואדו לש םיאנתבו החוטב הביבסב םילעופ םהש 

,הימונוטוא לש הבר הדימ הל קינעה קשנה רוציי לע הל היהש לופונומהו יטילופה 
תא ביטיהלו הלש םדאה־חוכ תבצמ תא לידגהל הל הרשפיא וזו ,תויחוורב האטבתהש 

הנבמב שעתה הנייפאתה םינומשה תונש תליחתב ,ךכיפל .םידבועה לש םרכש יאנת 

,הקופתל האוושהב תוהובג רכש תויולעב ,םיבאשמ לש בר זובזבב ,לברוסמו לודג ינוגרא 

ילהנמש הרק ךכ .הלש םייקה םירצומה־לס לע תונעשיהבו ,תומזי רדעיהבו תונרמשב 

תולעופה ,וללה תורבחה שולש לכל .(3) תיריוואה היישעתהו <7> "סקטיאס" ,<6> "טיבלא" תמגוד 

יטרפה רזגמל תוכייש תונושארה יתש יכ םא) םהב תלעופ שעתהש קוש ותואבו רזגמ ותואב 
לש רתוי לודג רפסמו אוצימ רתוי תולודג תוסנכה שי ,(לארשי תלשממ תולעבב איה הנורחאהו 

הברה הליעי תוקסע תשר םינשה םע החתיפ וללה תורבחהמ תחא לכ .שעתל האוושהב דבועל תוריכמ 

ףוטקל הל תרשפאמה ,קושב רתוי הלודג תינבמ הימונוטוא ללכל העיגהו ,שעתה לש וזמ רתוי 

ינייפאמב הטילש תלוכיב חרכה םג שי אלא ,תוליעיב יד ןיאש ךכל השחמה .םימישרמ םיחוור 

00/» םע .למשחה תרבח - תאזה המישרה שארב תדמועה הרבחה תקפסמ ,חיוורהל ידכ יתרבחה רוזישה 

תויהל החילצמ למשחה תרבח ,לארשי־תנידמב םירזגמה לכל למשחה תקפסה לע לופונומ םעו אוצי 

.ךמס־תדיחיכ התפוקתב שעתה ,רתיהש יפכ קוידב ,לארשיב רתויב תיחוורה המריפה 

,שונאה־יבאשמו ילוהינה עדימה ,קווישה ,הקיטסיגולה ,םיפסכה ימוחתב האטבתה תויזוכירה .15 

תיתועמשמ המורת ומרת אלש ,תיטרקורויב היצטניירוא ילעב (11) הטמ יפגא לש הלודג תומכבו 
.תונושה תודיחיה לש תיתורחתה תלוכיה רופישל 
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,םיפלוח םירבשמ לאכ ימלועה קשנה קושב עיפוהל ולחהש םירבשמה לא וסחייתה שעתה 

.םמיע דדומתהל ידכ תננכותמ היגטרטסאב וטקנ אלו 

"תוברת עוטנל" ןויסינ 

חילצהש - ןויסינ השענ ,שעתב תוטלחהה ילבקמ לש העדותב רבשמה םנפוהש עגרמ 

לש הרקמב ."הטמל הלעמלמ" המריפה לש תינוגראה תוברתה תא תונשל - תיקלח 

היצטניירואמ ריהמו דח רבעמב ךורכ היה תיקסע הרבחל ךמס־תדיחימ רבעמה ,שעתה 

וז הפוקתב םאתוה ,תמדוקה הפוקתל דוגינב .תיקוויש היצטניירואל תיגולונכטו תילועפת 

תינוגרא תוברתמ .ונממ הרזגנ הלש היגטרטסאהו ,הביבסל המריפה לש ינוגראה הנבמה 

חיטבהל רומאה ינוגרא הנבמל שעתה הרבע ,םייקסע םילוקיש ידי־לע הנווכ אלש ,העוגר 

םירגתאהמ רזגנכ ,תינוגראו תילועפת תושימג הסיסבבש ,"תימניד" תינוגרא תוברת 

לש ךילהת רובעל ושרדנ הרבחה תויוליעפ לכ .השדחה התביבס הינפל הביצהש 

רכינה םיבאשמה זובזב .ינוגראה חישב חתפמ־גשומל הכפהנ "תוליעי"ו ,"תולעייתה" 

תויולעב ךוסחל (חלצומ ףאו)יתימא ןויסינל ךפהנ תמדוקה הפוקתב המריפה תא ןייפיאש 

החלצהב דקפתל ידכ .השדח תילוהינ תונווכמכ ךרוצ היה ליבקמב .הרבחה לש תוהובגה 

לוהינה סופד תא רימהל שעתה הצלאנ ,םייתורחת םיקוושב הרחתמה תיקסע הרבחכ 

תלצאהב ךורכה ,ירוזיב לוהינ סופדב ,המויק תונש לכ ךשמב התוא ןייפיאש ,יזוכירה 

וזכור תוינוגראה תודיחיה לכ .הטמ-וק לש יתרוסמה ינוגראה הנבמה יונישבו תויוכמס 

תודיחיל הרבחה תלהנהמ תויוכמסה רוזיב .דספהו חוור יזכרמ לש תרגסמב התעמ 

הרבחה תלהנהו ,תונושה תומרב םילהנמה ןיב תוירחאה תקולחב המאתהב הוול תויקסעה 

יכרעמ .תושרדנה תויקסעה תואצותבו ןונכתה ידעיב ודמעיש םילהנמ למגתל הרחב 

שעתה ןיבש תינבמה תוהזהו ,יקסע ףוגכ תוליעפל ללכ םילשב ויה אל שעתה לש לוהינה 

.<1994 ,ןהכ) רתוי בוט ילוהינ חוכ ןהמ סייגלמ התוא וענמ תוינוחטבה תוישעתה רתיל 

רכינ קלח .יחרזאה קושב ,ול הצוחמ םיילוהינ תוחוכ סייגל ןוגראה ומצע אצמ ןכל 

רישכהלו שבגל הלחה הלהנההו ,ורטופ וא ושרפ תמדוקה הפוקתב שעתה לש םילהנמהמ 

רזגמהמ םילהנמ תורזתשה לש היגטרטסאב שעתה הטקנ וז תרגסמב .םילהנמ לש שדח רוד 

תיקווישה היצטניירואה תא םדקל הרטמב ,(המודכו "טיבלא" ,"ןולקיצ") שעתב יטרפה 

תוברתה תא דסמל ידכ .תינוגראה תוברתב יזכרמ ךרעכ ןוגראה לש השדחה תיקסעהו 

לוהינה לש הסיפתה תא םידבועבו םילהנמב רידחהל םג שעתה הלחה ,השדחה תינוגראה 

TQM).16)יתוכיאה 

תודגנתה ייוליג 

תינוגרא תוברתמ דח רבעמ ךות ,שדח ינוגרא הטילש הנבמ דסמל הלהנהה לש הנויסנ 

תוברתה יוניש ,תישאר .םיעוזעז רסח היה אל ,"תימניד" תינוגרא תוברתל "העוגר" 

ונמנש ,םייניבה־יגרדב םילהנמהו םידבועה דצמ היולגו הזע תודגנתהב לקתנ תינוגראה 

דחה ץוציקה דצל םידבועה לש םייביסמה םירוטיפה .שעתה לש ןשיה םילהנמה רוד םע 

ונא ןיא םלוא .רבעמה תא ונייפיאש תואדווה־יאלו לובלבל ףסונ רכיה־ןמיס הווהמ הז רבד ,ונתעדל .16 

.וז הדובעב הז ןועיט ששאל םילוכי 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



81 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998-ט"נשת 

תמר תא תיתועמשמ הרוצב ודירוה םודיקה תויורשפאבו הדובעה יאנתב ,רכשה תובטהב 

םיאור םה ןיא ,םרכשמ רכינ קלח וויהש ,תוימרפה לוטיב םע .םידבועה לש היצוויטומה 

תיקלחה הדובעה םג .םאתהב ךכ לע םילמגותמ םה ןיא דוע לכ הקופתה תלדגהב םעט דוע 

אליממ םישחה ,םידבועה לש לוכסתה תריוואל תמרות (האלמה תנוכתמב אלו) תורמשמב 

םודיקה תויורשפא לש האפקהל ומרג םיילכלכה םיצוציקה .םבג לע השענ יונישה לכש 

.רצענ םמודיקש םילכסותמ םידבוע לש הבכש הרצונ ךכו ,ןוגראב םידבועה לש תועינהו 

דוגינב תדמועה ,תיתלשממ הרבחל הכפהנ זאמ שעתה תא הוולמה תואדווה רסוח תריווא 

תמגופ ,תמדוקה הפוקתב שעתה לש תינוגראה תוברתה תא הנייפיאש תואדוול טלחומ 

סחיב תואדווה רסוחמ רכינ קלח .םידבועל הלהנהה ןיב הלועפ־ףותישל םייוכיסב תושק 

סחיב - לארשי תלשממ - םילעבה לש םתויטלחה רסוחמ עבונ הרבחה לש הדיתעל 

התטלחהב :ןמזל ןמזמ תונתשמ שעתל סחיב לארשי תלשממ לש היתוינכות .הדיתעל 

־תרקבמ ח"וד)"יח" קסעכ שעתה לש הארבהה ךילהתב ןומא הלשממה העיבה 1992־מ 

:(21.12.94 ,"ץראה") שעתה תא רוכמל העצה התלעוה ךכ־רחא ;<825 ,1994 ,הנידמה 

ףוסבלו :(2.1.1995 ,"תונורחא תועידי") םיסכנ־סנוכ הל תונמל עצוה רתוי רחואמ 

ותושארב ,שעתה לש ןוירוטקרידה תורטפתה תא שורדל םידקתה תרסח הטלחהה הלבקתה 

שעתב הדובעה יסחי תערה .(30.1.95 ,"ץראה") תורדתסהה ץחלב ,ןורמוש ןד לש 

,רסימוק יבג ,שעתה ל"כנמ תא העינה (ןוירוטקריד לומ הלהנה ,הלהנה לומ םידבוע) 

.םידבועה תונגפהו הדובעה יכוסכס םה ךכל ףסונ יוטיב .(8.8.95 ,"ץראה") רטפתהל 

םיסרטניא תובכרומ 

וליפא .Agency Problem^ הרדגהל תנתינ השדחה תינוגראה תוברתב היינש היעב 

לש תויעבמ לבוס שדחה הנבמהש תוארהל ןתינ ,תיטסימוטא־תילנויצר תואר־תדוקגמ 

םניא (םינכוסה) םילהנמה 17.םיסרטניא ירעפ בקע (sub-optimization) "עוציב־תת" 

המריפה לש תויקסעה תולועפה לע ןימא עדימ (םילעבה) לארשי תלשממ תושרל םיריבעמ 

עדימה לכ הלשממה ירש תושרב ןיא ,ךכמ האצותכ .הלש דספההו חוורה ינזאמ לעו 

וז היעב לש המויק 18.שעתה לש הלרוג לע תוטלחה תלבקל םהל שורדה ןימאהו יטנוולרה 

התוותהש תוינידמה יווקב דומעלו םיחוור תוארהל םילהנמה תוירחאב יכ םירכוז םא ןבומ 

תויזוכיר) םילהנמה לש הלועפה שפוח לע םילטומה םיברה םיישקה .הרבחה תלהנה 

ןיב דוגינ םירצוי (המודכו םידבועה תודגנתה ,תירעזמ הטלחה תטומ ,ןיידע תמייקה 

דוגינ יכ חינהל סיסב שיש ןאכמ .םילעבה לש םיסרטניאה ןיבל םהלש םיישיאה םיסרטניאה 

חוקיפה יישק לוצינ ךות ,םינימא־אל םיחוויד ריבעהל םילהנמ עינמה אוה הז םיסרטניא 

תיקסע השיג רדעיהב תנייפאתמ הרבחב לוהינה תוברתש ךכל הביסה םג וז .םילעבה לש 

םיינכט םירגתאב דומעל היצוויטומ רדעיהבו תויקסעה תודיחיה לש םילהנמה תמרב 

.(822,1994 ,הנידמה־תרקבמ ח"וד) הארבהה תינכות הביצמש םייגולונכטו 

וב שמתשהו (Vehlen, 1922)ןלבו עבטש ,(Trained incapacity)"ןמוימ לשכ" גשומה 

.White and Eccles, 1988 םג ואר .17 

עדימ :ותורטפתה רחאל ןורמוש ןד םג הלעה המוד הנעט .823-822 ,1994 ,הנידמה־תרקבמ הידד .18 

החוורה יזכרמ לש םתוליעפ לע חקפל ותלוכיב עגפ ןכלו ,ןוירוטקרידה תעידיל עיגה אל יטנוולר 

.(1995 ,ןורמוש) םינושה 
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תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דומלת ןליא 82 

ןיב המאתהה רסוח לש ותוחתפתה תא םכסל ביטימ ,(Merton, 1968) ןוטרמ טרבור 

.הייחב תונושה תופוקתה יתשב שעתה לש יתוברתה רוזישה ןיבל יביטינגוקה רוזישה 

םייוניש לע ביגהל ותלוכי תא דבאמה ןוגרא ראתל דעונ "ןמוימ לשכ" גשומה ,ורוקמב 

לשכה" ,תואיצמב .וכותב םיטרפה לש תיטרקורויבה הרשכהה ללגב ולש תימנידה הביבסב 

,רתיה הז "ןמוימ לשכ" לש ותישאר .הלש תויוליעפה בורל טשפתה שעתה לש "ןמוימה 

רוזישה לש םיבצעמה םיירוטסיהה םינייפאמב ורוקמו ,שעתה ייחב "תיאוריהה" הפוקתב 

תאו םהיתולועפ תא סופתל וטנ שעתה ילהנמ .המריפב תוטלחהה ילבקמ לש יביטינגוקה 

תומישמל היצטניירוא אלל ,תוימואל תומישמב הדימע לש םיחנומב המריפה תולועפ 

,המריפה לש האלמה התטילשל הנותנה הביבסכ הספתנ המריפה תביבס .תוילכלכ 

.המצע שעתה לש רוצייה רשוכו םייביסנטניא חותיפו רקחמ ידי־לע הבר הדימב תעבקנהו 

חוור־יזכרמ םינייפאמה םילוקיש סיסב לע אל תוטלחה לבקל ורשכוה הלא תוטלחה ילבקמ 

םיסרטניאו "םייאוריה" םילוקיש סיסב לע אלא ,(חוורה ןורקע יפ־לע> ןוה תרבוצ הלכלכב 
.םיימואל 

התלוכי לע תופסונ תוכלשה ןכ־םא ויה שעתה לש יביטינגוקה רוזישה תוחישקל 

"תיתורחתה" הפוקתב שעתה הכפהנ ,התביבסב תטלושה המריפמ .רבשמהמ ץלחיהל 
לע הפכנש ריהמהו יטסרדה יונישל דוגינב .התביבס ידי־לע תטלשנה המריפל הייחב 

העצוב רבעב .דבלב יקלחו יתגרדה ןפואב שרדנה יביטינגוקה ךפהמה שחרתה ,שעתה 

םע ךא ,קושב שחרתמה יבגל האלמ טעמכ תואדו לש םיאנתב שעתב תוטלחהה תלבק 

תלבק ךילהת תא םג תונשל םוקמ היה תואדו רסוח לש םיאנתל קושה יאנת יוניש 

תלעופ המריפהש הביבסה תא הנוכנ ךירעהל שעתה יטינרבק ושקתה ,לעופב .תוטלחהה 
.הב 

םוכיס 

ןטק ןוגראמ .החלצה רופיסל בשחיהל הלוכי שעתה ,דתיה םינומשה תונש עצמאל דע 

,בר ןיטינומ תלעב ,תיחוורו הרידא היישעתל שעתה הכפהנ ,םצמוצמ םיקסעומ רפסמ םע 

תלבקמ שעתה לש התחלצה .ל"הצ לש יתוכיאה ונורתי תיינבב בושח קלח הל היהש 

תוקסע תשר תלעב המריפ התויה תא ןובשחב םיאיבמ םא רתוי םימישרמ םידממ 

לברוסמ ינוגרא הנבמ תלעבו ימצע חוור לש םילוקיש ידי־לע תיחנומ הניאש ,הליעי־אל 

רקחמ ,רוציי - תיזכרמה התרטמב דומעל שעתה לש התלוכי תא ריבסהל ןתינ .ליעי־אלו 

הברה תויחוורה תאו - ןוחטיבה תכרעמלו ל"הצל קשנ תוכרעמו תשומחת לש חותיפו 

תיביטקפא הטילש תלוכי תלעב המריפב שעתה תייאר ידי־לע קר הלא םינשב התארהש 

,יתלשממה רזגמב שעתה לש המוקימ .הלש ינוגראה ךרעמבו יתרבחה רוזישה ינייפאמב 

עוציב תלוכי הל וקינעה הלא לכ - לופונומ התויהו ,יתוברתהו יטילופה זכרמל התברק 

רוזישה ינייפאמ יוניש יתוברתהו יטילופה זכרמהמ שעתה לש התוקחרתה ,תאז דגנכ .הבר 

השק ועגפ התביבסב יטסרדה יונישה םע דדומתהל תיביטינגוק תלוכי רסוחו הלש ינבמה 

לע םייאש ,ךשמתמ רורחסל התוא וסינכהו ,תמדוקה הפוקתל האוושהב הלש תויביטקפאב 

ביגהל הילהנמ לע השקה שעתה לש חישקה יביטינגוקה הרוזיש ,ךכ לע ףסונ .הדוקפת 

ימלועה קושב םייתביבס םייוניש לע ןוכנ יותיעבו ינבמ יונישב ,ילוהינ ראוטרפרב 

."תיתורחתה הפוקת"ל "תיאוריהה הפוקתה"מ רבעמה םע ימוקמהו 
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83 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

ןויד 

לע םיעיפשמה םירטמרפה לע תובר ונתוא דמלל יושע שעתה לש הרקמה־רקח 

:תויטרפו תויתלשממ תומריפ לש ןתודרשיה לע ףאו ןהיעוציב 

םניא םהב תולעופ תונוש תומריפש םיקוושש ךכל תפסונ החכוה הווהמ הרקמה (1) 

םאתהב אלא ,"המלענ די" וא ,"םיילנויצר" םיילכלכ םילוקיש סיסב לע קר םילהונמ 

תילכלכה תורחתה ינייפאמו קושב קחשמה יללכ .םהלש תיתרבחה הינבהה ינייפאמל 

תויקסעה תומריפה לש רוזישה ינייפאמ ידי־לע רקיעב םיעבקנ וכותב תמייקתמה 
־תיטילופ הניחבמ תורוזש הלא תומריפ .וכותב םילעופה םיידסומה םינוגראהו 

ופוסב ןווכמה אוה הז רוזישו ,תונושה ןהיתוביבסב תיביטינגוקו תינבמ ,תיתוברת 

ןתודדומתהב תוצמאמ תומריפש תויגטרטסא :תורחא םילימב .ןתלועפ תא רבד לש 

םירידגמה םיחישק םירטמרפ לש תרזגנ ןניא קושה ינייפאמ םעו ןתביבס םע 

,((Porter, 1980) רטרופ לקיימ לש דומילה ירפס חסונ) תוירנג העקשה תויגטרטסא 

המריפ לכ לש ידממ־ברה רוזישה ינייפאמ לש הנתשמו שימג רצות ןה אלא 
.התביבסב 

םותרל ןתלוכי תדימב תינתומ תומריפ לש עוציבה תלוכיש םיגדמ שעתה לש הרקמה <2) 

עוציבל םישורדה םיבאשמה תגשה תבוטל ןהלש ידממ־ברה רוזישה ינייפאמ תא 

ביבס תמייקה תיטרואיתה תקולחמה ןמ תצקמ יכ הארנ .ןשומימלו ןהיתורטמ 

תועצמאב הנורתפ לע אובל היושע תומריפ לש ןהיתולוכי לע םיעיפשמה םימרוגה 

הלש רוזישה ינייפאממ תעבונכ המריפה לש עוציבה תייאר .הז גשומב שומישה 

תומריפ לש ךנולשכ" וא "ןתחלצה" תא ןוחבל ונל הריתמ תונושה היתוביבסב 

.תמיוסמ חותינ תמרל םילובכ תויהל חרכהה ןמ ונתוא תקתנמו ,םיאתמה רשקהב 

הרואכל־הריתסה תא ריבסמ םינושה רוזישה יביכרמ ןיב חתמה ,ךכ לע ףסונ 
םייוניש ורבעש תומריפ וא ,(הווהב שעתה ומכ) תוליעי תומריפ רשאכ הלגתמה 

ןהש םיקוושב דורשל ףאו חילצהל ןיידע דואמ תושקתמ ,תכל־יקיחרמ םיינוגרא 
.םהב תולעופ 

הנידמה ןיבש ןילמוגה־יסחי תכרעמ תנבהל יתועמשמ רהוצ ונל קפסמ םג הז הרקמ (3) 

םיסרטניא" םייקל התבוח ןיב הנידמה לש התוטבלתהל .תדדובה המריפה ןיבל 

תוכלשה שי םייקסע־םייטרפ םיסרטניא לש םשומימ רשפאל הנוצר ןיבל "םיירוביצ 

םירטמרפל רבעמ הברה ,הב תולעופ תומריפהש הביבסב םייונישה לע תודבכנ 

וניניכש המ םהיתובקעב םיררוג הלא םידגונמ םיסרטניא .םילבוקמה םיילכלכה 

תלוכיה־יא" הנכמ הפוא םואלקש המל המוד אוהו ,"תרתוסה השירדה סקודרפ" 

תומר ןיב תוריתס ררוגה ,(comprehensive rationality) "הפיקמ תוילנויצרל 

.(Offe, 1996,151) הנידמה לש הלועפה 

תיתנידמ תוליעפ לש תורתוסו תובורמ תומרמ עבונה ,תרתוסה השירדה סקודרפ 

 (1990 ,Block), ייחב ןתוברועמש םיקומעה םידברל חרכהב תועדומ ןניא תולשממש דיעמ

לש תונוש תומר ןיב תוריתסהו םיחתמה תא ןיבהל ידכ .םהילא תלחלחמ הלכלכהו הרבחה 

תא ןוחבל שי ורקמה תמרב :תומר שולשב ןחביהל הכירצ ןוטלשה לש הלועפ לכ ,רוזיש 

:הרבחה לש יתוברתהו יטילופה דמימב תרצוי קשמב תיתלשממה תוברועמהש יונישה 

ןיבש םירשקה תכרעמ לע העיפשמ וז תוברועמש ןפואה תא ןוחבל שי םייניבה־תמרב 
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ורקימה תמרבו ;(תיתרבח וא תילכלכ ,תיטילופ) תשר התואל םיפתושה םינושה םינקחשה 

אוהש הביבסה תא ספות ןקחש לכ הב ךרדה לע העיפשמ וזכ תוברועמ דציכ ןוחבל שי 

ידי־לע ןתלועפב תוחנומ ,תרכינ המצוע ילעב םינקחש ןעבטמ ןתויהב ,תולשממ .הב רוזש 

.ותביבסב רוזש ןקחש לכ וב ןפואה תא יתוהמ חרואב תונשל תולולעו ,תרתוסה השירדה 

תוברועמה לש יזכרמ רטמרפכ ןובשחב אבומ תויהל ךכיפל בייח תרתוסה השירדה סקודרפ 

.קשמב תיתלשממה 

תוחפ תודעומ תוקיתו תומריפש ךכל תפסונ המגוד הווהמ שעתה ,ילסקודרפ ןפואב 

םא (Hannan and Freeman, 1977,1989 ,תיגולוקאה השיגה לש יובינל דוגינב)ןויליכל 

תנידמ לש סרטניאה .(Meyer 81 Zucker, 1989) םיידסומ םיסרטניא תרשמ ןמויק ךשמה 

תוינידמ ,ךכיפל .הווהב ןתריגס תא ענומה אוה תוינוחטבה תוישעתה לש ןרומישב לארשי 

ףלחתהל תבייח תויגוחטבה תוישעתל סחיב הב תטקונ לארשי תלשממש "תופירשה יוביכ" 

תוברועמה תדימ יכ הנבהב אלא ,םזילרביל־ואינה תונוכתמל םאתהב ,תפרוג הטרפהב אל 

;קשמב םיפנעהו םירזגמהמ דחא לכל ילאיצנרפיד ןפואב עבקיהל תבייח קשמב תיתלשממה 

ןפואב ןחובה י9,שארמ עודיה ,"ןמוימ לשכ" לש הקינורכה בר ןמז דוע ךשמית ,תרחא ,ןכש 

חינמה ,רחאה ןיבל יטילופה רוזישל ןיטולחל ףופכה לועפת ןויגה ןיב ףרוגו ימזעטיד 

.ןיטולחל ונממ (disembedded)קתונמה "רוהט" ילכלכ ןויגיה 

ןנולשכ ויפל סותימה .ילאוטקאו בושח חקל הז רשקהב ונתוא דמלמ שעתה לש הרקמה 

רזגמל האוושהב ,"ירוביצה רזגמה לש תוליעי רסוח"מ עבונ תויתלשממ תומריפ לש 

Pitelis 8c Clarke,) ותוא ורתסש םייריפמא םיאצממ יוליג םע רבכמ הז ץפונ ,יטרפה 

תויתלשממ תומריפ לש - ינמזה ולו - ןנולשכל ונעצהש יפולחה רבסהה .(1993, 8 

יטילופה זכרמל תומריפ לש ןתברק :"תרתוסה השירדה סקודרפ" אוה הצחמל־תוטרפומ 

תדימש אופיא אצוי .ויתוטלחהו ויתולועפ תוכלשהמ ןתועיגפ תא תוריבגמ וב ןתולתו 

השירדה תוכופהתל םינותנה םינוכיסו םייוכיס הבוחב תנמוט יטילופה זכרמל הברקה 
.תרתוסה 

ןיבהל תעייסמ רוזישה תומר שולש תועצמאב ונילעהש תיטרואיתה תרגסמה ,ףוסבל 

לע היתוכלשה תאו ותביבס םע ןוגראה יסחי לש תובכרומה תא רתוי םלש חרואב 

.ןוגראה תוגהנתה 

הריתמ המריפה לש עוציבה תלוכי לע יתרבחה רוזישה ינייפאמ לש העפשהה תניחב 

ןמ ונתוא תקתנמו ,םיאתמה רשקהב תומריפ לש "ןנולשכ" וא "ןתחלצה" תא ןוחבל ונל 

תירקחמ־תינוגרא היגולואידיאמ םג ומכ ,תמיוסמ חותינ תמרל םילובכ תויהל חרכהה 

םלוא ,חותינ תומרו םילדומ המכ ןיב רשגל ידכ ידמל הבחר רוזישה תרופטמ .תשרופמ 

.םוחיתו ןוויכ תרסח הירואית־הטמל ךפהיל ידכמ הרצ איה 

ןוויכל הטומ אבוהש חותינה .תויתועמשמ תולבגמ ןאכ אבוהש רקחמל שי ,תאז םע דחי 

תא ךכמ תוחפו ,ינוגרא עוציב לע םיעיפשמה טייחב יבס,ד םימרוגה תא ונשגדה .ינבמה 

חותינ ןכ־םא שורד .יתרבחה רוזישה יביכרמ תא תונשל יקסעה ןוגראה לש ותלוכי 

תא םהל ריזחהל ךכ םושמ ושרד הידבוע םלוא ,1996 לירפאב ילועפת ןוזיא לע העידוה שעתה .19 

רבצו ,ןוגראל חוור תנש התוויה 1996 תנש .הרשפב המייתסה וז השירד .םהלש רכשה ירותיו 

,םייתנפוא לועפתו לוהינ יספ לע הלעש הארנ ךכ לע ףסונ .לדג םימיוסמ םירצומב ויתונמזה 

הרסמנ ןוגראה לש בשחמה תדיחי :המגודל .ויתואצוה תא ,ךורא־אל חווטלו הרואכל ,ותיחפהש 

•out-sourcing לש תוינידממ קלחכ ,ינוציח ןלבקל 
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ןתועצמאב םיקתעשמו םינבמ םינקחשש תויגטרטסאה ןהמ ןחביש ,רתוי ימניד ירוטסיה 

תודוא־לע טרופמ רקחמ שקבתמ ךכ לע ףסונ .יתרבחה בחרמב םרוזיש תא ליעפ חרואב 

ןמ רתוי יומס הז רוזיש .תיטרפ תולעבב תויוצמה תויקסע תומריפ לש יתרבחה ןרוזיש 

.םינלכלכה ידיב תיקסעה המריפה רקח תא ונרתוה הכ דעש ינפמ רתיה ןיב ,ןיעה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב תיטילופה הלכלכה .(1991)'י ,ינורחא 

תורבח תטרפה :ךותב ."תיריוואה היישעתה תטרפה ךילהת" .(1991) 'ד ,טדורב 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .תויתלשממ 

,117 ,הלכלכל ןועבר ."תילנויצר הלכלכל 'יאורה' קשממ" .(1983) 'י ,גרבנירג 
 584-577.

ילכלכ ףסומ ,"הפוצה" ."תודרשיהה תרות :רבשמ תותעב לוהינ" .(1988) 'א ,תרבד 
 [16], 21-20.

.הנידמה רקבמ דרשמ :םילשורי .1994 ,[45] הנידמה רקבמ ח"וד 

."תודבועהו סותימה - תילכלכ החימצו תינוחטיב הישעת" .(1990) 'א ,ןירפלה 
.13-12,16 ,םיניישעתה 

.31-30 ,76 ,םילהנמ ."םיאתמ ל"כנמ לכ אל" .(1994)'ב ,ןהכ 

.1995 ילוי ,אוצי ףסומ ,"ץראה" ."תברקתמ םולש תנכס" .(1995)'ש ,ןסינ 
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח .םיכילהת ,םינבמ ,םינייפאמ :םינוגרא .(1991)'י ,לאומס 

דרשמ .לארשיב תיאבצה הישעתה לש הרופיס :חמורו ןגמ .(1992) 'י ,ןורבע 
.רואל האצוהה - ןוחטיבה 

.18.12.94 ,"ץראה" ."בילעהל םוקמב טירפהל" .(1994)'ר ,רוצהדפ 

.ימלועה קשנה קושו לארשי לש ינוחטיבה אוציה :תויפיפ ברח .(1992)'א ,ןמיילק 
.דבוע םע :ביבא־לת 

היישעתה :ךותב ."תוינוחטבה תוישעתה לש הארבהה ךילהת" (1995) 'ש ,הדש 

תאדאס-ןיגב זכרמ :ןליא־רב תטיסרבינוא .(29-15 ימע) ץראב תינוחטיבה 
.םייגטרטסא םירקחמל 

היישעתה :ךותב ."ץראל־ץוחב תויאבצה תוישעתה רבשמ יחקל" .(1995)'ג ,גרבנייטש 

תאדאס-ןיגב זכרמ :ןליא־רב תטיסרבינוא .(13-9 'מע> ץראב תינוחטיבה 

.םייגטרטסא םירקחמל 

.9.2.95 ,"ץראה" ."הלוח הרבח יתלביק" .(1995)'ד ,ןורמוש 

 Alchian, A.A. and Demsetz, H. (1972). "Production, Information Costs and

 Economic Organization". American Economic Review, 17, 105-131.

 Aldrich, H.E. (1979). Organizations and Environments. Englewood Cliffs, NJ:
 Prentice-Hall.

 Aldrich, H.E. and Marsden, P.V. (1988). "Environments and Organizations". In

 N. Smelser (ed.), Handbook of Sociology (pp. 361-392). Beverley Hills,

 CA: Sage.
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 Alford, R.R. and Friedland, R. (1985). Powers of Theory: Capitalism, the State

 and Democracy. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

 Astley, W. and Van de Ven, A. (1983). "Central Perspectives and Debates in

 Organization Theory". Administrative Science Quarterly, 28,245-223.

 Bhgwati, J. (1982). "Directly, Unproductive, Profit Speaking (DUP) Activities".

 Journal of Political Economy, 90, 988-1002.

 Berger, P.L. and Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Reality. NY:

 Doubleday.

 Block, F. (1990). "Political Choice and the Multiple ,Logics'". In Sharon Zukin

 and Paul DiMaggio (eds.), Structures of Capital: The Social

 Organization of the Economy (pp. 293-310). New York, Cambridge
 University Press.

 Bruderl, J., Preisendorfer, P. and Ziegler, R. (1992). "Survival Chances of Newly

 Founded Business Organization". American Sociological Review, 57(2),
 227-242.

 Burns, T. and Stalker, G.M. (1961). The Management of Innovation. London:
 Tavistock Institute.

 Burt, R.S. (1980). "Autonomy in a Social Topology". American Journal of
 Sociology, 85, 892-925.

 Burt, R.S. (1983). Corporate Profits and Cooptation. NY: Academic Press.

 Burt, R.S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition.
 Cambridge, MA: Harvard University Press.

 Burt, R.S. and Talmud, I. (1993). "Market Niche". Social Networks, 15, 133
 149.

 Carroll, G.R. (1984). "Organizational Ecology". Annual Review of Sociology,
 10, 71-93.

 Chandler, A.D. (1977). The Visible Hand. Cambridge, MA: Harvard University
 Press.

 Cornes, R. and Sandler, T. (1986). The Theory of Externalities, Public Goods

 and Club Goods. Cambridge: Cambridge University Press.

 Deal, T.E. and Kennedy, A.A. (1982). Corporate Cultures. Reading, Mass.:
 Adisson-Wesley.

 DiMaggio, P. and Powell, W. (1983). "The Iron Cage Revisited: Institutional

 Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields".
 American Sociological Review, 48, 147-160.

 Dore, R. (1983). "Goodwill and the Spirit of Market Capitalism". British
 Journal of Sociology, 34, 459-482.

 Eccles, R. and White, H.C. (1988). "Price and Authority in Inter-Profit Center

 Transactions". American Journal of Sociology, 94, S17-S51 (Special

 issue on Organizations and Institutions, edited by C. Winship and
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 S. Rosen).

 Friedman, M. (1969). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago
 Press.

 Fligstein, N. (1990). The Transformation of Corporate Control. Cambridge,

 MA.: Harvard University Press.

 Fligstein, N. and Brantley, P. (1992). "Bank Control, Owner Control, or
 Organizational Dynamics: Who Controls the Large Modern Corporation?"

 American Journal of Sociology, 98(2), 280-307.

 Galbraith, J. (1973). Designing Complex Organizations. Reading, Mass.:

 Adisson-Wesley.

 Grabher, G. (1995). "Rediscovering the Social in the Economics of Interfirm

 Relations". The Embedded Firm (pp. 1-31). London 8c New York:

 Routledge.

 Granovetter, M. (1973). "The Strength of Weak Ties". American Journal of

 Sociology, 78(6), 1360-1379.
 Granovetter, M. (1985). "Economic Action and Social Structure: The Problem of

 Embeddedness". American Journal of Sociology, 97(3), 481-510.

 Groenewegan, J. (1993). "Introduction: Towards a Theory of the Dynamics of the

 Firm?" Dynamics of the Firm (pp. 1-8). Aldershot: Edward Elgar.

 Habermas, J. (1975). Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press.

 Hannan, M.T. and Freeman, J. (1977). "The Population Ecology of

 Organizations". American Journal of Sociology, 82, 929-964.

 Hannan, M.T. and Freeman, J. (1989). Organizational Ecology. Cambridge,

 MA: Harvard University Press.

 Hirsch, P.M. (1972). "Processing Fads and Fashions: An Organizational-Set
 Analysis of Cultural Industry Systems". American Journal of Sociology,

 77, 639-659.

 Huberman, A.M. and Miles, M.B. (1994). "Data Management and Analysis
 Methods". N. Denzin and Y. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative

 Research (pp. 428-444). London: Sage Publications.

 Kapstien, E.B. (1992). The Political Economy of National Security: A Global

 Perspective. NY: McGraw-Hill.

 Lawrence, P.R. and Lorsch, J.W. (1967). Organization and Environments:

 Managing Differentiation and Integration. Boston: Harvard University.

 Levitt, B. and March, G.J. (1988). "Organizational Learning". Annual Review of

 Sociology, 14, 319-340.

 March, J.G. (1978). "Footnotes on Organizational Change". Administrative

 Science Quarterly, 26, 463-477.
 Merton, R. (1968). Social Theory and Social Structure (2nd ed.). NY: Free

 Press.
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 Meyer, J. and Rowan, B. (1977). "Institutional Organizations: Formal Structure

 as Myth and Ceremony". American Journal of Sociology, 83, 340-363.

 Meyer, M.W. and Zucker, L.G. (1989). Permanently Failing Organizations.

 Newbury Park, CA.: Sage.

 Mordock, J.B. (1989). "Organizational Adaptation to Policy and Funding Shifts:

 The Road to Survival". Child Welfare, 68(6), 589-603.

 Offe, C. (1985). "Two Logics of Collective Action". Disorganized Capitalism

 (pp. 170-220). London: Basil Blackwell.

 Offe, C. (1996). Modernity and the State. Cambridge: Polity Press.

 Olson, M. (1967). The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard
 University Press.

 Olson, M. (1982). Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University
 Press.

 Pfeffer, J. (1987). "Bringing the Environment Back In: The Social Context of

 Business Strategy". In D. Teece (ed.), The Competitive Challenge:
 Strategies for Industrial Innovation and Renewal (pp. 119-135).
 Cambridge: Ballinger.

 Pfeffer, J. and Nowak, P. (1976). "Joint Ventures and Interorganizational

 Dependence". Administrative Science Quarterly, 21, 398^118.

 Pfeffer, J. and Salancik, G.R. (1978). The External Control of Organizations.

 NY: Harper 8l Row.

 Perrow, C. (1986). "Economic Theories of Organizations". Theory and Society,
 15, 11—45.

 Pettigrew, A. (1973). The Politics of Organizational Decision-Making. London:
 Tavistock Institute.

 Pitelis, C. and Clarke, T. (1993). "Introduction: The Political Economy of
 Privatization". In T. Clarke and C. Pitelis (eds.), The Political Economy

 of Privatization (pp. 1-27). London 8l New York: Routledge.

 Polanyi, K. (1968). "Anthropology and Economic Theory". In M.H. Fried (ed.),

 Readings in Anthropology (Vol. 2, pp. 215-238). New York: Thomas Y.

 Crowell Company.

 Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries

 and Competitors. New York: Free Press.

 Preisendorfer, P. and Voss, T. (1990). "Organizational Mortality of Small

 Firms: The Effects of Enterpreneurial Age and Human Capital".
 Organization Studies, 11( 1) 107-129.

 Rueschemeyer, D. and Evans, P.B. (1985). "The State and Economic

 Transformation: Toward an Analysis of the Conditions Underlying

 Effective Intervention". In Peter B. Evans and Theda Skocpol (eds.),
 Bringing the State Back In (pp. 44-77). Cambridge, MA: Cambridge
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 University Press.

 Saplipante, P.F. and Golden, B.K. (1995). "Managing Traditionality and
 Strategic Change in Nonprofit Organizations". Nonprofit Management

 and Leadership, 6(1), 3-20.

 Scott, W.R. (1977). "Effectiveness of Organizational Effectiveness Studies". In

 P.S. Goodman and J.M. Pennings (eds.), New Perspectives on

 Organizational Effectiveness (pp. 63-95). San-Francisco: Jossey-Bass.

 Scott, W.R. (1992). Organizations: Rational, Natural and Open Systems (3rd

 Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 Scott, W.R. (1993). "Recent Developments in Organizational Sociology". Acta

 Sociologica, 36, 63-68.

 Shamir, M. (1992). Competing Values and Policy Choices: Israeli Public

 Opinion on Foreign and Security Affairs. Tel-Aviv: Pinhas Sapir Center

 for Development.

 Singh, J.V. and Lumsden, C.J. (1990). "Theory and Research in Organizational

 Ecology". Annual Review of Sociology, 16, 161-195.
 Stake, R.E. (1994). "Case Studies". N. Denzin and Y. Lincoln (eds.), Handbook

 of Qualitative Research (pp. 236-247). London: Sage Publications.

 Steers, R.M. (1975). "Problems in the Measurement of Organizational

 Effectiveness". Administrative Science Quarterly, 20, 546-558.

 Stiglitz, J.E. (1986). Economics of the Public Sector. New York: Norton.

 Swedberg, R. (1994). "Markets as Social Structure". N. Smelser and

 R. Swedberg (eds.), Handbook of Economic Sociology (pp. 255-282).

 New York: Russell Sage and Princeton University Press.

 Talmud, I. (1992). "Market Power, Political Power and State Support: The Case

 of Israeli Industry". Research in Politics and Society, 4, 35-62.

 Talmud, I. (1994). "Relations and Profits: The Social Organization of Israeli

 Industrial Competition". Social Science Research, 23, 109-135.

 Talmud, I. and Mesh, G.S. (1997). "Market Organization and Corporate
 Instability: The Ecology of Inter-Industrial Networks". Social Science
 Research, 26, 419-441.

 Tullock, G. (1991). "Efficient Rent-Seeking Revisited". In C.K. Rowley,

 R.D. Tollison and G. Tullock (eds.), The Political Economy of Rent

 Seeking (pp. 91-94). Boston: Kluwer Academic Publishers.

 Vehlen, T. (1922). The Instinct of Workmanship. NY: Huebsch.

 Weick, K.E. (1979). The Social Psychology of Organizations (2nd ed.). Reading,

 Mass.: Adisson-Wesley.
 Williamson, O.E. (1975). Markets and Hierarchies. NY: Free Press.

 Williamson, O.E. (1981). "The Economics of Organizations: The Transaction

 Cost Approach". American Journal of Sociology, 87(3), 548-577.
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 Yuchtman, E. and Seashore, S.E. (1967). "A System Resource Approach to

 Organizational Effectiveness". American Sociological Review, 32, 891
 903.

 Zucker, L.G. (1983). "Organizations as Institutions". In S.B. Bacharach (ed.),

 Research in the Sociology of Organizations (Vol. 2, pp. 1-47).
 Greenwich, Conn.: JAI Press.

 Zukin, S. and DiMaggio, P. (1990). "Introduction". In Sharon Zukin and Paul

 DiMaggio (eds.), Structures of Capital: The Social Organization of the

 Economy (pp. 1-29). New York, Cambridge University Press.
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס 

**טיבש יסוי *,ורג־ץכ ילט 

אובמ 

ןיב םיטלוב םילדבה וז הרבחב ןיאש תילארשיה הרבחה ירקוח ברקב איה תלבוקמ העד 

םירעפש םושמו לארשיב תיסחי השדח העפות םה תודמעמש ןוויכמ ,םייח ןונגסב תודמעמה 

רתוי תיללכ הנעט .(1990 ,קסילו ץיבורוה) םיידמעמה םילדבהה תא םילפרעמ םירחא 

,תיתרבח הירוגיטקכ דמעמה לש ותובישחב הדיריה תא השיגדמ תיגולויצוסה תורפסב 

הז רמאמב .תויתדו יתדע אצומ ןוגכ ,תורחא דוביר תוירוגיטק לש ןתובישחב היילעה תאו 

יתוברתה םייחה ןונגסב (היצאיצנרפיד) לודיבה תקידב תועצמאב הלא תונעט םינחוב ונא 

רתוי םייתועמשמ יתדע אצומו תויתד ילדבהש הנעטה תא דחוימב םינחוב ונא .לארשיב 

.לארשיב םייתוברת םימעטו םייח ןונגסב םילדבה תרבסהב ידמעמ םוקיממ 

חוכה תקולח לשו דובירה תוכרעמ לש תוידממה־ברל םיעדומ ונא ,רבו ןמל תוחפל 

בצימ תצובקו יתרבח דמעמ ןיב רבו לש הנחבהה תא םילבקמ םירקוחה בור .הרבחב 

םירצומב הטילש תניחבמ תיסחי תינגומוה הירוגיטקכ רדגומ יתרבח דמעמ .(סוטטס) 

.(Weber, 1946) הלש םייחה ןונגס יפ־לע תרדגומ בצימ תצובק דועב ,קוש יבאשמבו 

דחא תא הווהמ ,די־חלשמ דצלו ,הרקויל סיסב אוה םייח ןונגסש ןעוט סליש ,רבו תובקעב 

םיאור סלישו רבו .(Shils, 1970,425) תונוש תויתרבח רתי־תויוכזל תועיבתל םיסיסבה 

אוהש יפכ ילכלכה םוחתהמ תיטילנא ןחבומה יתרבח לודיבו דוביר לש דמימ םייחה ןונגסב 

ןיב יבויח םאתמ לש תורשפא לסופ וניא םהמ שיא ,תאז םע .ידמעמה הנבמה ידי־לע גצוימ 

תחא הרוצ קר אוה ילכלכה םוחתהש םיכסמ הידרוב .תיריפמאה תואיצמב הלא םידממ ינש 

הלאמ הלא תונחבומ - יתוברתו יתרבח - ןוה לש תורחא תורוצו ,םייתרבח ןיפילח לש 

דמימהש ןעוט אוה ,תאז םע .(Bourdieu, 1984) תיטסילטיפקה תינרדומה הרבחב 

רדגומה - סוטיבהה .םיידמעמ םיסחי קתעשמו ידמעמ ןויווש־יאל תורישי רושק יתוברתה 

יתוברת ןוה הווהמו ,יתרבח דמעמ יפ־לע ןחבומ - תוגהנתהו הנבה ,הבשחמ תורוצכ 

,ךכל יא .יתרבחה דובירה יכילהתב םייוצר םילומגת גישהל םייוכיסה לע עיפשמה 
.ידמעמה הנבמה תא החיצנמ סוטיבהה לש תינויווש־אלה תוגלפתהה 

םאתמ שיש הפקשהה לע םירערעמה םירקחמ לש עפשל תונורחאה םינשב םידע ונא 

ןונגס לע םירקחמ .םייח ןונגסו תוברת תכירצ לש םיסופד ןיבל ילכלכ דמעמ ןיב הובג 

הלוע תיברעמה הרבחב דובירהש הנעטב תונורחאה םינשה הרשע־שמחב םיכמות םייח 

ביבס תורצונה תוליהק ןיעמ םירצוי םייתוברת םיכילהתו םילמס .יתוברתה םוחתה ךותמ 

תורערעמה תושיג שולשב תעכ ןודנ .(Pakuiski Waters, 1996) הכירצו םעט ,תוהז 

ןונגס תעיבקב ידמעמה םוקימה תובישח תא השיגדמה תיתרוסמה הפקשהה־תדוקנ לע 

.ילקרב ,הינרופילק תטיסרבינוא ,היגולויצוסל הקלחמה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה ** 
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לודג ינוניבה דמעמה ,יתיישעת־רתבה ןדיעבש החנהה לע תססובמ הנושאר תרוקיב .םייח 

.םינטק תודמעמ ןיב םייח ןונגסב םילדבההו המוד םיטרפה בור לש םייחה תמר ,דואמ 

תורצונ ןה ,ןיפולחל .תירמוח הקולח לע קבאמל רתוי תוסחייתמ ןניא תויתרבח תוצובק 

Munters, 1977; Wilson.) הרבחב תודמעמה תא םיצוחה םינחבומ םייח תונונגס ביבס 

 1990 ,Winkler, 1989; Neveu '§> 1980; Sobel, 1983; Barbalet, 1986; Blasius).

,ןהלש יתרוסמה הכימתה סיסב תא תודבאמ בצימ תרקוי לע תוססובמה תוידמעמ תונחבה 

לש רתוי הבר תוילאודיווידניאלו רתוי לודג ןווגמל םיליבומה םיכילהתל םידע ונאו 

סיסבכ תכלוהו הלדג תובישח הכירצל תסחיימ וז השיג .(Beck, 1992) םייח תונונגס 

.םייח ןונגסו בצימל 

תרוסמהמ תעבונ ,יחכונה רקחמה לש טבמה־תדוקנמ רתוי תיזכרמ ,היינש תרוקיב 

ריצל ףסונ יתרבח לודיב לש םיבר םיריצ לש םמויק תא החינמה ,תינאירבו־ואינה 

.יתרבח םוקימ לש םיידמעמ־אל םיטביהו תוברת ןיב רשקה תא השיגדמ וז השיג .ידמעמה 

הכירצ יסופד ,יתוברת םעט תעיבקב םיבושח םימרוגכ םיספתנ תויתדו רדגמ ,יתדע אצומ 

־רתבה תורבחב .(Saunders, 1986; Hall, 1992; Maffesoli, 1993) םייח ןונגסו 

םיכרע תעיבקב רתויב בושחהו דיחיה םרוגה וניא יתקוסעתה הנבמב םוקימ ,תויתיישעת 

תוידמעמ תויוברת־תת .(Sobel, 1983; Anheier, 1995; Casteils, 1996) םיסרטניאו 

רתוי םיקזח תויתדו יתדע אצומ ,עזג ןיבל תוברת ןיב םירשקהו ,דואמ תולצופמ ושענ 

ורצונש םייתרבחה םירעפה .(Pakulski <fe Waters, 1996) דמעמו תוברת ןיב םירשקהמ 

תוחפ םה .ןשיה יגולואידיאה־ידמעמה טקילפנוקה יסופדמ םינוש הרקה המחלמה םויס ןמל 

םיסרטניאל רשאמ םייאידיא םיסרטניאל רתוי םירושקו םיידדצ־בר רתוי ,םישבוגמ 
.םיירמוח 

תורוקמ םיחינזמו ,ההובג תוברתב םידקמתמ םיבר םירקחמש תסרוג תישילש תרוקיב 

םיגהנמה לולכמ תא םינחוב רשאכש איה הנעטה .םייתוברת םיבאשמ לש םירחא 

הריכמ וז השיג .תשטשטימ הכירצ יסופד יפ־לע תודמעמ ןיב הנחבהה ,םייתוברתה 

םירשק רוקחל שיש תנעוט ךא ,יתוברת םייח ןונגסו ידמעמ םוקימ ןיב םירשקה תובישחב 

םיגוס םיכרוצ םיהובג תודמעמש הדבועה תא ,לשמל ;םתובכרומ תא ריאיש ןפואב הלא 

Peterson <fe Simkus, 1992; Peterson <fc) ההובג תוברת קר אלו ,תוברת לש םיגוש 

 1996 ,Kern).

םירעפב העוסשה הרבח ,לארשיב הלא תונעט לש ןפקות תא םינחוב ונא הז רמאמב 

יריפמא חותינ םיעיצמ ונא .תיסחי השדח העפות אוה יתרבח דמעמ הב ,םיבלטצמו םיקומע 

לש םיפסונ םיריצ םג ןובשחב םיאיבמ ונאש ךות ,דמעמו םייח ןונגס ןיב רשקה לש ףיקמ 

.רדגמו הלכשה ,תויתד ,יתדע אצומ ןוגכ ,יתרבח לודיב 

הרבחה יעדמבו תילארשיה הרבחב דמעמ 

לארשיב הרבחה יעדמבש ירה ,םלועה ןמ רבעש רבד םה תודמעמ םהב תוזוחמ שי םא 

םירעפב בור יפ־לע םידקמתמ לארשיב יתרבחה הנבמה תודוא־לע םירקחמ .ולגתה םרט ןה 

תויתדו םירוגמ ירוזאב םרוקמש םירעפו יברעה-ידוהיה רעפה ,יתדעה רעפה :םירחא 

 (1993 ,Smooha, 1978; Lewin-Epstein 8l Semyonov; 1990 ,קסילו ץיבורוה;

 1991 ,Swarzwald, 1990: Friedman). דמעמה דיקפתל םיסחייתמ דבלב םיטעמ םירקחמ
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בורל אוה ,דוביר לש ילכלכה דמימב םינד רשאכ םג .דובירו לודיב לש דמימכ יתרבחה 

םג - רשפאשכו ,הרקוי ,קוסיע ,הלכשה לש ףוריצ ,רמולכ ,"ילכלכ־יתרבח"כ גשוממ 

םע .תודמעמ אלל הרבח איה לארשיש םיבשוח הרבחה יעדמ ישנאש רמוא הז ןיא .הסנכה 

תכלוהה הצופנ העפות אוה ילכלכ ןויווש־יאש יפ־לע־ףא יכ העדב םיכמות םה ,תאז 

,השלח תידמעמה תועדומה .דואמ השלח לארשיב ידמעמה הנבמה תוינכומ ,הלדגו 

בצמ ןיב שלח רשק שי ,םיצופנ םניא ידמעמ סיסב לע יטילופ סויגו תיטילופ היגולואידיא 

קסילו ץיבורוה .(1995 ,שיעי) הבר תידמעמניב תועינ תמייקו ,תיטילופ הייטנו ידמעמ 

הביסה .םהלשמ םיקהבומ םייח תונונגס תודמעמל סחייל ןתינ אלש םינעוט (1990) 

לש האצותכ תוריהמב חתפתהו רבכמ אל שבגתה יחכונה ידמעמה הנבמהש ךכל תסחוימ 

םרטש םישדח םירשעתמ ללוכ םילהנמהו םימזיה דמעמ .1970-1950 םינשב ןוה אובי 

־ואינה חותינה אוה וז תורפסב ןפוד־אצוי .םיקהובמ םייח ןונגס וא תוברת וחתיפ 

םימייקש הארמ אוה .(1989) תרופ־ןב עיצמש לארשיב ידמעמה הנבמה לש יטסיסקרמ 

םויקל םינושארה םירושעה תשולשב ידמעמה הנבמב יוניש לחשו לארשיב תודמעמ 

יאלקח חותיפ הדדוע איה .ידמעמה הנבמה בוציעב הנידמל היה בושח דיקפת .הנידמה 

לש ותחימצלו תירפכ םגו תינוריע תונגרוב לש התחימצל הליבוהש תוינידמ ,יתיישעתו 

םילדבה שיש הנעטה תא תוחדל וא ששאל לגוסמ תרופ־ןב ןיא ,תאז םע .ןוירטלורפ 

סנדיג ןעוטש יפכ .םייח תונונגסב רקיעבו ,יתוברתהו יטילופה םוחתב םיידמעמ 

ףתושמ םייח ןונגס ןיגפהל רתוי וטיי םה ,רתוי םינבומ תודמעמהש לככ ,(111 ,1973) 

םינווחמה דחא אוה םיוסמ דמעמל דחוימה םייח ןונגס לש תוקהבומה ,ךכל־יא .קהבומו 

.תונחבומ תויתרבח תוצובק םה תודמעמ הב הדימל (םירוטקידניאה) 

לארשיב םייח ןונגס לע רקחמה 

לאכימו ץכ אוהילא ידיב השענ יאנפה תוברת אשונב לארשיב רתויב ףיקמה רקחמה 

.(1992 ,ץכ) 1990 תנשב ץכ ידי־לע רזחושו ,(1973 ,ץיברוגו ץכ> 1970 תנשב ץיברוג 

הלא תויוליעפ ןיב םיסחיבו תויתוברת תויוליעפ לש םיסופדב זכרתה םדקומה רקחמה 

:תוימוטוכיד הדימ־תומא שולש יפ־לע ופומ תויתוברת תויוליעפ .תודמעו םיכרע ןיבל 

תויוליעפ תמועל דבל תושענש תויוליעפ ;ץוחב תויוליעפ תמועל תיבב תויוליעפ 

ץיברוגו ץכ ואצמ ןושארה רקחמב .תירלופופ תוברת תמועל ההובג תוברת ;הצובקב 

לש תוירוגיטק ברקבו תויתד תמר לש תוירוגיטק ברקב יאנפ תוליעפב םילודג םילדבה 
.תיתוברת הכירצ לש םוחת לכב טעמכ הלוע הלכשההש לככ תרבוג תופתתשהה .הלכשה 

ןילמוג־רשק ול שישו ,ליגל העפשה שיש ץיברוגו ץכ ואצמ ,תויתד תמרו הלכשהל ףסונ 

הלכשה תמר ילעב םישנא ברקב יוליב יסופד לע עיפשמ ליגה ,יללכ ןפואב .הלכשה םע 

.ןמז ךרואל םיליעפ תוברת ינכרצ תויהל םיכישממ ההובגה הלכשהה ילעב דועב ,הכומנ 

1990 לש רקחמב .יאנפ תויוליעפ תריחבב םישנל םירבג ןיב םיטעמ םילדבה ואצמנ 

וקדב םה 1.תוליעפה "תמר" אוה תיתוברת הכירצ לש ןגראמה דמימהש םירקוחה םינעוט 

תוברת לש הכירצה יסופד לע יתדע אצומו תויתד ,ליג ,הלכשה לש תועפשהה תא 

,ןהלש תובכרומה תדימ סיסב לע םירקוחה ידי־לע השענ "תוכומנ" וא "תוהובג"כ תויוליעפה גוויס .1 

.םיפתתשמה תא תנייפאמה הלכשהה תמרו ןהב תופתתשהל ץוחנה עדיה 
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םיידמעמ םילדבה וקדב אל םה ךא ,םינתשמה תעברא לכ לש תועפשה ואצמו ,יאנפו 

.םימעט וא תיתוברת תופדעה ,םייח ןונגסב 

האצמ איה .(Benski, 1989)יתדע אצומו ילקיסומ םעט ןיב רשקה תא הקדב יקסנב 

רתוי םיטונ םיזנכשא .ליגו הלכשה ,יתדע אצומ יפ־לע ילקיסומ םעטב לודיב שיש 

תילארשי הקיסומ ףידעהל םיטונ םייחרזמ דועב ,תיסלק הקיסומ ףידעהל םייחרזממ 

תויתרבח תותשר ןיב רשקה תא (Ginsberg, 1975)גרבסניג הרקח ףסונ רקחמב .תינתא 

םיריבסמ יתדע אצומו הלכשהש האצמ איה םג .ביבא־לתב תונוכש יתשב יאנפ תויוליעפו 

םילגתמ ילארשיה רקחמב ,םוכיסל .תויתרבח תויוליעפבו יאנפ תויוליעפב םילדבהה תא 

םירקחמ שי .הלכשהו ליג ,יתדע אצומ סיסב לע םייחה ןונגסב םילדבה עובק ןפואב 

אל םגו ,ושפיח אל הלא םירקחמב .תויתד לש סיסב לע םג םיעובק םילדבה םיאצומה 

ושמתשה םירקחמה בורבש ןוויכמ ,ךכ לע ףסונ .םייח תונונגסב םיידמעמ םילדבה ,ואצמ 

לש םינושה םיריצה ןיב ןילמוגה־ירשק יבגל ונלש הנבהה ,םיינתשמ־וד וא ־דח םילדומב 

עיפשמ יתדע אצומ ,ללכב םא ,דציכ םיעדוי ונא ןיא ,המגודל .תלבגומ הניה יתרבח דוביר 

שולש ןייצל יואר .הלכשהו תויתד תמרכ םימרוג וילא םיפרצמשכ יתוברת םייח ןונגס לע 

םיוסמ טביה קדוב הלאה םירקחמהמ דחא לכ ,תישאר .הלא םירקחמ לש תופסונ תולבגמ 

םימעטמ םימלעתמו ,יאנפ תויוליעפב קר םידקמתמ גרבסגיגו ץיברוגו ץכ .םייח ןונגס לש 

ידממ הנחב אלו ,הקיסומב םימעטב יקסנב הקפתסה ,םתמועל .תויתוברת תופדעהמו 

.הבחרה ותועמשמב םייח ןונגס לש המלש הנבה ונל ןיא ,ךכמ האצותכ .םירחא תוברת 

וגציי אלש תומיוסמ תויסולכואל וסחייתה םירקחמהמ קלחש וז איה היינשה הלבגמה 

הייטנה איה ,רתוי תיללכה ,תישילשה היעבה .התוללכב תילארשיה הרבחה תא חרכהב 

םתרדגהו הז תא הז םיאיצומ םימוחתה וליאכ תירלופופ תוברתבו ההובג תוברתב ןודל 

לש דואמ תונוש תודידמב םישמתשמ םיגוש םירקחמ ,תואיצמבש דועב 2,לכה לע תלבוקמ 
.הלא תוברת יגוס 

ונא .לארשיב םייח ןונגס לש םיסופדבו םימעטב ידמעמ לודיב קדוב יחכונה רקחמה 

לש תונבומה תדימ לש ןדמואב םייח ןונגסו דמעמ ןיב רשקה תמצועבו םיסופדב םידקמתמ 

תא ללוכה ,ינתשמ־בר חותינב שומיש ךות תאז םישוע ונא .תילארשיה הרבחב תודמעמ 

םיעודיה םירחא םינתשמו ,הלכשהו תויתד תמר ,יתדע אצומ םייולת־יתלבה םינתשמה 

םיללוכה םייח ןונגס לש םידדמ םה םייולתה םינתשמה .םייולתה םינתשמה לע םיעיפשמכ 

.תורפסבו הקיסומב םימעטבו יאנפ תוליעפ לש םימוחתב םינווחמ 

םינתשמו םינותנ 

ונינב .םיינופלט תונויאר תועצמאב 1992 לירפאל ראוני ןיב םינותנה תא ונפסא 

לכ ונייאר .לארשיב גויחה ירוזא לכמ ןופלט ירפסמ לש (ינויצרופורפ)יסחי תובכש םגדמ 

ותואל ונרשקתהו ונרזח .ונרשקתהש העשב תיבב ההשש הרשע־הנומש ליג לעמ םדא 

שש לכה־ךסב ונייאר .ונע אלש םישנאה רפסמ תא תיחפהל ידכ ,םימעפ שולש דע רפסמ 

.םיברע םישימחו םידוהי השימחו םיעברא תואמ שש םכותמ ,םישנא השימחו םיעשת תואמ 

.Hebdige, 1979; DiMaggio, 1987 ,המגודל ואר ,2 
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95 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

לש הזמ הובג םהלש עצוממה תיבה־קשמ לדוגש ןוויכמ ,םגדמב רסח גוציי היה םיברעל 

ונתנ אלש ןוויכמ .הברהב לודג ןופלט לכל תושפנ לש עצוממה רפסמה ןכלו ,םידוהיה 

דואמ טעמ וגל שי ,(תושעל םיכירצ ונייהש יפכ) םייברע תיב־יקשמל םגדמב רתי־גוציי 

חותינהמ םתוא איצוהל ונפדעה ךכל־יא .יתועמשמ חותינל ידמ םיטעמ ,םייברע םיבישמ 

.דבלב םידוהיב דקמתהלו 

םימעטו יאנפ תויוליעפ ,הכירצ יסופדב תיעוצקמה תורפסב רדגומ םייח ןונגס 

םימעט ,יאנפ יוליב לש םיסופד םיללוכ םייח ןונגס לש םיחיכש םינייפאמ .םייתוברת 

־ףא .(Rojek, 1985; Featherstone, 1991) דועו השפוח יסופד ,האירקו הקיסומ ,שובלב 

Sobel, 1991;) דואמ הצופנ תירלופופ תוברתו ההובג תוברת ןיב הימוטוכידהש יפ־לע 

 1994 ,Bourdieu, 1984; De Graaf, 1991; Ultee <fe Ganzeboom, 1991; DiMaggio),

ןיבל תיבב תדקמתמה תוליעפ ןיב םילדבהה ןוגכ ,םירחא םידממב םידקמתמה םירקחמ שי 

Havinghurst 8l Feigenbaum, 1959; Vitanyi, 1987;) הליהקב תדקמתמה תוליעפ 

 1992 ,Toivonen), (1973 ,ץיברוגו ץכ) ץוחב תוליעפ תמועל תיבה ךותב תוליעפ,
תא ונדדמ .(Veblen, 1934; Sobel, 1983) תיסיסב הכירצ תמועל תינתוואר הכירצו 

רקחמה תורפסב םילבוקמה םיטירפ םיינשו םישולש תועצמאב םייולתה םינתשמה 

םהב םינולאשב ונרזענ ,םינווחמה תמישר תא ונבכרה רשאכ .םייח ןונגס לש םינווחמכ 

־ילרטסוא תווצ חתיפש םינולאש תוטויטבו ,(1992) ץכו (1973) ץיברוגו ץכ ושמתשה 

םידממה תא גצייל וניסינ םינווחמה תריחבב .םובזנגו םנווא ,ילק תושארב ידנלוה 

יאנפ ,תיממע תוברת ,ההובג תוברת :תירקחמה תורפסב םיעיפומ םהש יפכ םילבוקמה 

.תויתד תויוליעפ ונדדמ ,ךכ לע ףסונ .טרופסו תיבב דקוממה 

תופדעה לש םיטירפ הרשע ,יאנפ תוליעפ לש םיטירפ רשע־העברא תללוכ המישרה 

יאנפה תועשב תויוליעפה תורידת .תויתורפס תופדעה לש םיטירפ הנומשו תוילקיסומ 

תוילקיסומ תופדעה ."עובשב רפסמ םימעפ"ל דעו "םעפ ףא"מ ענש םלוס לע הדדמנ 

לע ודדמנ תובושתה ."?םיאבה הקיסומה יגוסל ךלש סחיה והמ" הלאשה תועצמאב ודדמנ 

האירקה תופדעה תדידמב 3."דואמ בהוא"ל דעו "יל עירפמ" ,"ריכמ אל" ןיב ענש םלוס 

םיטירפה ."םוי לכ הזכ גוס ארוק" דעו "תורפס לש הזכ גוס ארוק אל"מ תובושתה וענ 

םידידי חוריא ,יאנפה יטירפ ןיבמ .1 הלבטב םיגצומ םהלש םיעצוממהו תוברת הדש לכב 

,השפוחל העיסנ ,הדעסמל האיצי ,עונלוקב רוקיב .רתויב הצופנה תוליעפה היה תיבב 
הכילה התיה הצופנ תוחפה תוליעפה .וירחא ואב טרופס תוליעפו תסנכ־תיבב הליפת 

םינועובש ,םיימוי םינותיע ויה האירקה תופדעה ןיבמ .לסרודכ וא לגרודכ יקחשמל 

םה יצרא המלשו ןייטשניא קירא ,הקיסומה םוחתב .רתויב םיארקנה םיטירפה םינמורו 

.םיטירפה ראשו ןורטעבגה ,ןבוהטב םהירחאו ,רתויב םיירלופופה 

ססובמה בישמה לש יתקוסעתה דמעמה גוויס אוה ונלש ירקיעה יולת־יתלבה הנתשמה 

לבוקמו יטרדנטס אוה יכ הז גוויסב ונשמשה .(1992) פרו'תדלוגו ןוסקירא לש המיכסה לע 

םיינגומוה תויהל םירומאה תודמעמ ןיב הניחבמ וזה תידמעמה המיכסה .תירקחמה תורפסב 

תילכלכה תומדקתהה ייוכיסו ילכלכה ןוחטיבה תדימ ,הקוסעתה יאנת תניחבמ תיסחי 

ךרעכ הדדוק הירוגיטקה ,תחאב :תורוצ יתשב וכרענ "ריכמ אל" הירוגיטקה תא וללכש םיחותינ .3 

.תומוד תואצות ובינה תויורשפאה יתש ."שידא" תיעצמאה תירוגיטקל הפרוצ איה ,תרחאבו ,רסח 

.היינשה הטישב םישמתשמ ונא ןאכ גצומה חותינב 
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס טיבש יסוי ,ו־וג־ץכ ילט 96 

ןקת־תויטסו םיעצוממ :1 הלבט 

ת"ס  עצוממ  טירפ 

יאנפ תויוליעפ 

 0.9  2.0 עונלוקב רוקיב 

 0.7  1.7 ןואיזומב רוקיב 

 0.7  1.6 ןורטאיתב רוקיב 

 0.7  1.4 טרצנוקב רוקיב 

 0.7  1.6 לק רודיב עפומב רוקיב 

 0.9  1.4 הליל־ןודעומב רוקיב 

 1.3  1.7 רשוכו טרופס ןודעומל הכילה 

 1.1  2.1 ברע־תחוראל הדעסמל האיצי 

 0.7  1.9 תיבל ץוחמ השפוחל העיסנ 

 1.0  2.9 םידידיו םיבורק חוריא 

 1.3  2.0 תסנכ־תיבב הליפת 

 0.6  1.2 תיטילופ תוליעפב תופתתשה 

 0.8  1.3 לסרודכ/לגרודכ קחשמל הכילה 

 1.4  1.9 לגרודכ / הייחש :טרופס תולועפ עוציב 

האירק יגהנמ 
 1.3  4.0 םיימוי םינותיע תאירק 

 1.2  2.2 םינועובש תאירק 

 1.1  1.5 טרופס ינותיע תאירק 

 1.1  1.8 תיסלק תורפס תאירק 

 1.2  1.9 םינמור תאירק 

 1.0  1.7 תויפרגויב תאירק 

 1.2  1.8 תינויע תורפס תאירק 

 1.0  1.5 תיתד תורפס תאירק 

הקיסומב תופדעה 

 1.4  4.3 ןייטשנייא קירא 

 1.6  3.8 ןבוהטב 

 1.7  3.3 סקינתא 

 1.7  3.3 בוגרא השס 

 1.5  3.4 בוגרא רהוז 

 1.4  4.3 יצרא המלש 

 1.7  3.4 הנידמ והיבא 

 1.7  3.3 טרבוש 

 1.7  3.5 ירקנא יתא 

 1.8  3.7 ןורטעבגה 
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97 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו 998-טי'נשת 

תונורקע ביבס היונב הניא המיכסה .חוקיפהו תוכמסה תכרעמב םהל םוקימב םגו ,םהלש 

תיטסיסקרמ־ואינה הפולחה לע פרו'תדלוג־ןוסקירא לש המיכסה תא ונפדעה .םייכרריה 

םירקחמ םע תודיחא לע רומשל ןוצר ךותמ (Wright, 1985; BenPorat, 1989) טייר לש 

(1995) שיעי ,המגודל .לארשיב פרו'תדלוג־ןוסקירא לש גוויסב ושמתשהש םירחא 

Kraus, Shavit and) שיעיו טיבש ,םוארקו ,תידמעמניבה תועינה רקחל הב שמתשמ 

 1998 ,Yaish) רחאמ ,םוקמ לכמ .דמעמל הסינכ יכילהת תקידבב וז המיכסב ושמתשה

תוישעמהו תויריפמאה תונחבהה ,הלאה תוידמעמה תומיכסה יתש ןיב הובג םאתמ שיש 

לש המיכסה לש הסרגב םישמתשמ ונא .הז רקחמל תיזכרמ תובישח תולעב ןניא ןהיניב 

םילהנמה ,םילודגה םיקיסעמה דמעמ :םיאבה תודמעמה ןיב הניחבמה פרו'תדלוג־ןוסקירא 

4:הובגה דמעמה הז דמעמ הנכנ ןלהל .(המיכסב 11+1 תודמעמ) םיישפוח תועוצקמ ילעבו 

:(111 דמעמ) תוריכמ ישנאו רחסמבו להנימב הרגש תודובעב םיקסועה ןבל ןוראווצ ידבוע 

דמעמ) םיאלקחו ,םילעופ ילב וא םע ,הכאלמ־ילעב ,םינטק קסע ילעב ללוכ ,םינגרוב־ריעז 

 IV): םייפכ־תדובע ידבוע לש םיחקפמ ,הכומנ המרב םיאנכט םיללוכה ,םייעוצקמ םידבוע,

ידבוע ללוכ ,םייעוצקמ־אל םידבוע ;<vi+v תודמעמ) םייעוצקמ םייפכ־תדובע ידבועו 

תשמחל .<vii דמעמ) םייאלקח םילעופו הצחמל־םייעוצקמ וא םייעוצקמ־אל םייפכ־תדובע 

־חוכל םיכייש םניאש הלאו םילטבומ לש תישיש הירוגיטק ונפסוה הלאה תודמעמה 

בצימהו םהלש יחכונה קוסיעה לע ונתנש עדימה יפ־לע תודמעמל וגווס םירקחנה .הדובעה 

־חוכמ קלח ויה אלש תואושנ םישנ .(לטבומ ,יאמצע ,ריכש :רמולכ) םהלש יתקוסעתה 

לש םיזוחאה תוגלפתה .ןהלש גוזה־ןב לש ידמעמה םוקימה תא ולביק ןויארה ןמזב הדובעה 

.2 הלבט לש ןותחתה קלחב תגצומ הז הנתשמ 

תונש יפ־לע תדדמנ הלכשה .םייולת־יתלב םינתשמ העבש ללוכ יטסיטטסה חותינה 

ונחבה וב ,הלכשה לש ילנימונ דדמב הז הנתשמ ונפלחה ןאכ ללכנ אלש חותינב .דומיל 

לכב תיעוצקמו תימדקא הלכשה ןיב ןכ־ומכו ,תינושילשהו תינוינשה ,תידוסיה המרה ןיב 

םינתשמהמ קלחב תונוש ריבסהל רתוי חילצמ הלכשה לש ,רוגיטקה רואיתה .המר 

םינתשמה ראשו דמעמ לש תועפשהה תא הנשמ אוה ןיא ךא ,םייח ןונגס לש םייולתה 

לש םלוס לע הדדמנ רקחנה לש תויתדה תמר .ונלש היסרגרה תאוושמב םייולת־יתלבה 

דוק לביקש המד־הנתשמ אוה רדגמ .<3)יסקודותרוא דעו (1)ינוליחמ ,תוירוגיטק שולש 

.םינשב דדמנ ליגו ,םייחרזמל (1) דוק לביקש המד־הנתשמ אוה יתדע אצומ .םירבגל (1) 

םיברועמ םיבישמה ירוה ויה הב הדימה תא דדומה הנתשמ חותינב םיללוכ ונא ןכ־ומכ 

לש עצוממ אוה הז הנתשמ .הרשעה ליגב ויה םירקחנה רשאכ ההובג תוברת לש הכירצב 

הז דדמ .םיטרצנוקו ןורטאית ,םינואיזומל םירוהה וכלה הב תורידתה תא םידדומה םיטירפ 

םיירודניב םילדבה לטבל ידכ ,םינש רשע לש תוצובקב ,רקחנה ליג יפ־לע ןנקות 

לע םיחקפמ ונא .ילכלכ בצמ וא תושיגנ ,תומרונב יונישב םרוקמש תויוליעפה תורידתב 

ידמעמ םוקימ ןיב רשקהש תורשפאה תא ןוחבל ידכ הז הנתשמב םירקחנה ןיב םילדבה 

יזוח תרגסמב םיקסעומ וירבח בורש םושמ ,Service Class ותוא םינכמ פרו'תדלוגו ןוסקירא .4 

םירפושמ םיילאיצוס םיאנת ,הדובעב בר ןוחטיב םינקמה (םייטירבה civil servants^ ומכ) תוריש 

לש תידמעמה המיכסה תא תרבעש ןושארה ,(1995) שיעי .הדובעה םוקמב הבר תיעוצקמ תוכמסו 

יסחי םע םיריכש"ו "םילודג םיקיסעמ" תומשב 11־ו I תודמעמה תא הנכמ ,פרו'תדלוגו ןוסקירא 

."הובגה דמעמה" גשומב שמתשהלו טשפל םיפידעמ ונא ."םיתוריש לש הקוסעת 
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס טיבש יסוי ,ורג־ץכ ילט 98 

םגש תורשפא תמייק ,םייח ןונגס לע עיפשמ דמעמש הנעטה דצל .בזוכ אוה םייח ןונגסו 

לש יתוברתה ןוההש ,לשמל .םימדוק םינתשממ םיעפשומ םייח ןונגס םגו ידמעמ םוקימ 

ןונגס לע םיעיפשמה םימעטו תופדעה לע םגו יחכונ ידמעמ םוקימ לע םג עיפשמ םירוהה 

ןוהה לע םיחקפמ רשאכ םג הובג םייח ןונגס לע עיפשמ דמעמ ,ןלהל הארנש יפכ .םייחה 

ונא ךכ םשל .םירקחנה לש םייחה תמר לע םיחקפמ ונחנא ,ףוסבל 5.םירוהה לש יתוברתה 

תיבב םימייק םא םינייצמה םינתשמ לש הצובק גציימה <רוטקפ> םרוג לדומב םיללוכ 

הנורחאל עסנ םאו תינוכמ ותחפשמל וא ול שי םא ,יתיב שומישל למשח ירישכמ רקחנה 

לש ןוילעה קלחב םיגצומ הלא םינתשמ לש ןקת־תויטסו םיעצוממ 6.ץראל־ץוחב השפוחל 
.2 הלבט 

םייולת־יתלב םינתשמ לש םיזוחא תוגלפתה ,ןקת־תויטס ,םיעצוממ :2 הלבט 

ת''ס  עצוממ  םינתשמ 

 -  0.41 רכז 

 -  0.42 םייחרזמ 

 0.74  1.69 תויתד תמר 

 16.56  42.07 ליג 

 3.37  12.52 הלכשה 

 0.57  1.35 םירוה לש ההובג תוברת 

 1.00  0.00 תירמוח םייח תמר 

 0/0

דמעמ 

 19.04 הובג דמעמ (1+11) 

 15.32 י יתרגש ןבל ןוראווצ (111) 

 15.94 םינגרוב־ריעז (1¥) 

 16.71 םייעוצקמ םידבוע דמעמ (¥+¥1) 

 10.99 םיאלקח/םייעוצקמ־אל םידבוע (¥11) 

 21.98 םיקסעומ־אל 

 N=645

לש ידמעמה םוקימה םע הז הנתשמ לש םאתמהש ןוויכמ ךא ,באה דמעמ לע םג חקפל וניסינ הליחת .5 

.יתועמשמ חותינ עצבל רשפא היה אל ,ךכ לכ הובג רקחנה 

,הסיבכ־תנוכמ ,ואירטס תכרעמ ,תינועבצ היזיוולט ,ורקימ־רונת :וללכ יתיב שומישל םירישכמה .6 

םימרוג ינש הארה חותינה .םיקסיד תעמשהל רישכמ ,קבא־באוש ,םילכ־חידמ ,ואידיו רישכמ 

.1.26 ינשה לשו 3.26 אוה ןושארה סרוגה לש eigenvalue^ .0.31 לש םאתמב ויהש (םירוטקפ) 

םתולעבב םיאצמנ הלא .הריד לע תולעבו הסיבכ־תנוכמ ,היזיוולט םע הובג םאתמב אצמנ ינשה םרוגה 

80"/0 ראשו ,םגדמהמ 100/"־כ םהש ,רתויב םיינעה ןיב ןיחבמ ינשה םרוגה .םגדמהמ 90* דע 80»/» לש 

ראש םע םאותמ ,תירמוחה םייחה תמר תדידמל וב םישמתשמ ונאש ,ןושארה םרוגה .90* דע 

.םומינימה תמרל לעמש םייחה תמרב תונוש גציימו םיטירפה 
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99 (1)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םייח ןונגס לש םידממ יוהיז 

םידדומה םיטירפה םיינשו םישולש םישבגתמ דציכ :הלאשב חותינה תא םיחתופ ונא 

םשל ?םייח ןונגס לש םינחבומ םידממל האירק יגהנמו תוילקיסומ תופדעה ,יאנפ תויוליעפ 

תויוליעפב םיליחתמו ,תודשה תשולש ךותב םיטירפה לש םימרוג חותינ םיעצבמ ונא ךכ 

תחת תואצותה תא םיגיצמ ונאו ,sas־^ factor תרודצורפב ונשמתשה .יאנפ 

 Principal Component Extraction 7 תייצטורו.promax

יאנפ יטירפל םימרוג חותינ :3 הלבט 

יתד רכז  יאנפ טרופס  הובג יאנפ  ירלופופ יאנפ  יאנפ יטירפ 

־0.166   0.161  0.358  0.628 עונלוק 

 0.052  0.225  0.064  0.689 לק רודיב 

 -0.007  0.051  -0.259  0.681 הליל־ ןודעומ 

־0.010   0.121  0.142  0.758 הדעסמל האיצי 

 0.108  0.124  0.734  0.100 ןואיזומ 

־0.039   0.117  0.799  0.183 ןורטאית 

־0.003  ־0.071   0.744  -0.068 טרצנוק 
־0.128   0.802  0.075  0.161 רשוכ ןודעומ 

 0.072  0.838  0.148  0.096 ליעפ טרופס 

 0.300  0.457  -0.133  0.298 טרופסב הייפצ 

 0.306  0.048  0.260  0.474 השפוחל האיצי 

 0.301  0.078  0.254  0.267 םידידי חוריא 

 0.672  0.025 ־0.253  ־0.281  הליפת 

 0.608  -0.018  0.151  0.104 תיטילופ תוליעפ 

 1.155  1.269  1.784  3.436 £1§611\ז311ג6 

 0.546  0.463  0.372  0.245 תרבסומ תונוש 0/0 

םיריבסמ םיקהבומה םימרוגה תעברא .יאנפה יטירפ יבגל תואצותה תא הגיצמ 3 הלבט 

םיטירפה תשמח ךותמ העברא לע הובג ןעטנ ןושארה םרוגה .תרבטצמה תונושהמ 54.60/» 

רוקיב ,הליל־ינודעומ ,לק רודיב ,עונלוק :תוירלופופ יאנפ תויוליעפל םיסחייתמה 

יאנפ תויוליעפ רוריבב גציימ ינשה םרוגה .השפוחל העיסנ לע ןעטנ םג אוה .הדעסמב 

םיגציימה םיטירפה ינש לע הובג ןעטנ אוה .טרופסל סחייתמ ישילשה םרוגה .תוהובג 

הליפת בלשמ יעיברה םרוגה .טרופס יקחשמב הייפצב רתוי ךומנו ,תיביטרופס תוליעפ 

,ןושאר טבמב הנושמ הארנ הזה םרוגה .תיטילופ תוליעפב תופתתשה םע תסנכה־תיבב 

,ןהיניב םאתמ שיש בושחל םיטונ ונא .הלא תויוליעפ יתש ןיב רשק ןיא הרואכלש ןוויכמ 

־תיבל םיכלוה םירבג ,םייתד םידוהי ברקב .רקיעב תוירבג תויוליעפב רבודמש םושמ 

.םהיניב םאתמ תקידב תרשפאמו ,םירוטקפה לע תוילנוגותרוא הפוכ הניא promax תייצטור .7 
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס טיבש יסוי ,ו־וג־ץכ ילט 100 

טירפה .תיטילופ תוליעפב רתוי םיברועמ םג םירבג .םישנמ רתוי תופוכת םיתיעל תסנכה 

לכ תא עצבל ןתינש םושמ ,עיתפמ הז ןיא .םרוג ףא לע ןעטנ וניא םידידי חוריא לש 
.םידידי תרבחב יאנפה תויוליעפ לש םיגוסה תעברא 

הקיסומ יטירפל םימרוג חותינ :4 הלבט 

הרבג  ירלופופ  הקיסומ יטירפ 

 0.456  0.607 ןייטשנייא 

 0.071  0.734 סקינתא 

־0.144   0.740 בוגרא רהוז 

 0.217  0.736 יצרא 

־0.181   0.769 הנידמ 

 0.151  0.738 ירקנא 

 0.845 ־0.078  ןבוהטב 

 0.559  0.478 בוגרא השס 

 0.852 ־0.196  טרבוש 

 0.628  0.448 ןורטעבג 

 2.172  3.923 £1§6ת\'ג1116 

 0.609  0.392 תרבטצמ תרבסומ תונוש 0/0 

תורפס יטירפל םימרוג חותינ :5 הלבט 

תיתד תורפס  תירלופופ תורפס  ההובג תורפס  תורפס יטירפ 

 -0.059  -0.004  0.840 תיסלק תורפס 
 0.146  0.095  0.771 םינמור 

 0.022  0.053  0.803 תויפרגויב 

 0.305  0.028  0.709 תינויע תורפס 

 -0.136  0.738  0.166 םינותיע 

 0.064  0.711  0.187 םינועובש 

 0.035  0.596  -0.227 טרופס 

 0.962  -0.019  0.002 תיתד תורפס 

 1.054  1.831  2.169 £1£0ח0;11110 

 0.612  0.500  0.326 תרבסומ תונוש 0/0 

םיקהבומ םימרוג ינש רציי ,4 הלבטב גצומה ,הקיסומה יטירפ לש םימרוגה חותינ 

הקיסומב םעטל סחייתמ ןושארה םרוגה .םיטירפה לש תרבטצמה תונושהמ 610/0 םיריבסמה 

קירא) ילארשי פופו (הנידמ והיבא ,בוגרא רהוז) תינתא הקיסומ ללוכו ,תירלופופ 
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101 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

,הובג ילקיסומ םעטל סחייתמ ינשה םרוגה .(ירקנא יתא ,יצרא המלש ,סקינתא ,ןייטשנייא 

תילארשיה הקיסומב יזכרמה םרזה לש תויסלק תומגוד יתשל ףסונ ,תיסלק הקיסומ ללוכו 

:ילקיסומ םעט לש םיגוס ינש ןיב הרורב הנחבה םילבקמ ונא ךכ .(ןורטעבגהו בוגרא השס> 

קור ,(יצרא ,ןייטשנייא) סופ ןיב הנחבה ילב תירלופופ תילארשי הקיסומ תפדעהל הייטנ 

תפדעהל הייטנו :(הנידמ ,בוגרא רהוז) תיתרוסמ תינתא הקיסומו (ירקנא ,סקינתא)ינתא 

.(ןורטעבגה ,בוגרא) תיסלק תילארשי הקיסומל ףסונ ,<טרבוש ,ןבוהטב) תיטלק הקיסומ 

םיריבסמ םימרוג השולש .(5 הלבט) האירק יגהנמ לש םימרוג חותינ ונעציב ףוסבל 

 61x םיללוכה האירקה יגהנמל סחייתמ ןושארה םרוגה .םיטירפה לש תרבטצמה תונושהמ

אוהו ,ירלופופ ונארק ינשה םרוגל .תיעוצקמ תורפסו תויפרגויב ,תרופיס תיסלק תורפס 

סחייתמ ישילשה םרוגה .טרופסל םירושקה םימוסרפו םינועובש ,םיימוי םינותיע ללוכ 
.תיתד תורפסל 

םאתהב םירדוסמ םימרוגה .םימרוגה תעשת ןיב םימאתמה תא םיגיצמ ונא 6 הלבטב 

םימרוגה ןיב םאתמה תא תוארל ןתינ םיהכה םיאתב .יתדו ירלופופ ,הובג םייח ןונגסל 

םידממה תשולש ןיב םייקתמ הובג םאתמ .םייחה ןונגס לש םיגוסה תשולשמ דחא לכב 

ינש ןיבו ירלופופה דמימה תא םיגציימה םימרוגה ןיב ידמל הובג םאתמו ,"םיהובג"ה 

האירק ,יאנפ לש תודשה תשולש ינפ לע םידדמה ןיב רשקל תודע יהוז .םייתדה םימרוגה 

םייבויח הדש לכ ךותב םימרוגה ןיב םימאתמהש אוה 6 הלבטב ןיינעמ אצממ 8.הקיסומו 

תורפס ןיב םאתמהו ירלופופ יאנפל הובג יאנפ ןיב םאתמה ,המגודל .םישלח ךא ,םנמוא 

הובג םייח ןונגסש הדיעמ וז האצות .המאתהב ,0.14־ו 0.26 םה תירלופופ תורפסו ההובג 

םניא דחאה ןמ הלודג תומכ םיכרוצה םישנא .הז תא הז םיאיצומ םניא ירלופופ םייח ןונגסו 

.רחאהמ םג םיענמנ 

םייח ןונגס לש םיגוס העשת ןיב םימאתמ :6 הלבט 

תורפס הקיסומ 
ההובג ההובג 

יאנפ 

ירלופופ 
תורפס הקיסומ 

תירלופופ תירלופופ 

טרופס  רבד 

יתד 

תורפס 

תיתד 

 60. 54.  .26  .14  -.03  .15  -.06  -.11 הובג יאנפ 

 .52  .07  .14  -.10  .04  -.11  .00 ההובג תורפס 

 .17  .20  .14  .11  -.16  -.13 ההובג הקיסומ 

 .36  .46  .35  .00  -.19 הובג יאנפ 

 .32  .25  .09  -.05

תורפס 

תירלופופ 

 .19  -.01  -.15

הקיסומ 

תירלופופ 

 .06  .01 טרופס 

 .41 יתד רכז 

םימרוג ןיב םימייקתמה םיהובגה םימאתמה ןכש ,לדומה לש יתוכאלמ רצות םניא הלא םימאתמ .8 

.הזב הז םייולת־יתלבו םידרפנ םיחותינ השולשב ורצונש 
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דמעמו םייח ןונגס 

םה דציכ ,7 הלבטב ,תעכ ןחבנ ,םייח ןונגס לש םיגוס העשת ונרדגהש רחאל 

דמעמ םיגציימה המד־ינתשמ השימח לע היסרגר ונדמא ךכ םשל .דמעמל םיסחייתמ 

תעשת לש תויסרגרה תא םיוושמ רשאכ II.1+9 דמעמ איה תטמשומה הירוגיטקה .יתקוסעת 

תיתועמשמ ידמעמה םוקימה תעפשהש אוה ןושארה טלובה אצממה ,םייח ןונגס לש םידממה 

80/0 דע 60/0 ריבסמ דמעמ .ההובג תוברתל םיסחייתמה םימרוגה תשולשל סחיב קר 

ימדקמ .םירחאה םימרוגב 5x דע 00/0־ל האוושהב ההובגה תוברתה ימרוג לש תונושהמ 

תיתועמשמ הרוצב םיכומנ ההובגה תוברתה ימרוג לע תודמעמה לכ לש העפשהה 

םיאור ,םינדמואה לדוג תא םיוושמ רשאכ .(11+1 דמעמ) הובגה דמעמה לש ותעפשהמ 

,רמולכ ,תוהובג יאנפ תויוליעפב תוחפ קסוע (V11) םייעוצקמ־יתלבה םידבועה דמעמש 

,IV ,111 - םירחאה תודמעמה .ההובג הקיסומ תוחפ ףידעמו ההובג תורפס תוחפ ארוק 

 vi+v םייתועמשמ ןיידע ךא ,רתוי םינטק םילדבה םילגמ ־ הדובעה קושל ץוחמש הלאו,

.הובגה דמעמהמ 

דחא לכב ללכ־ךרדב םילודג וא םיקהבומ םניא םיידמעמ םילדבהש דיעמ ינש אצממ 

הריעזה תונגרובה :וז הנעטל ללכהמ םיאצוי העברא םנשי .םייח ןונגס לש םידממה רתימ 

תיתד תורפס אורקל םיטונ (V11 דמעמ) םייעוצקמ־יתלבה םידבועה דמעמו (IV דמעמ) 

הטונ (םייתרגש ןבל ןוראווצ ידבוע) 111 דמעמ ,ךכ לע ףסונ .הובגה דמעמה רשאמ תוחפ 

.טרופסלו תירלופופ הקיסומל רתוי 

רתוי םיכומנ םיכרע יבקע ןפואב םילבקמ םה .םיקסעומ־אלל סחייתמ ישילש אצממ 

תיירוגיטק .יתד יאנפבו תיתד תורפסב דבלמ ,םידממה לכב יטננימודה דמעמה רשאמ 

םילטבומ ,תיב־תורקע ,<310/0> םיאלמג הליכמ איה .דואמ תינגורטה איה םיקסעומ־אלה 

המרה תא ריבסהל תוסנל םעט ןיא ךכל־יא .(890 םילייחו <1394) םיטנדוטס ,<1390 

.םינושה םירוטקפב וזה הירוגיטקה לש הכומנה 

םיגציימה םירוטקפה תשולשב םירכינ םיידמעמ םילדבה הארמ 7 הלבט ,םוכיסל 

םהש אוה ןושארה .הלא םילדבהל םיירשפא םירבסה העברא תעכ ןחבנ .ההובג תוברת 

םילדבהמ םיעבונ םהש אוה ינשה .ליג וא תויתד תמר ,יתדע אצוממ בזוכ חרואב םיעבונ 

םיילכלכ םילדבהמ םיעבונ םהש אוה ישילשה .םירוהה לש ההובג תוברת לש תויוליעפב 

דקמתמ יעיברה רבסהה .תירמוח םייח תמרב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תודמעמה ןיב 

לכ .3 דע 1 םימישרתב הלא תורעשה םיקדוב ונא .תודמעמה ןיב הלכשהב םילדבהב 

תחת הובג םייח ןונגס םיגציימה םירוטקפה תשולש לע דמעמה תעפשה תא הארמ םישרת 

אוה .7 הלבטב גצומה הז אוה םישרת לכב (C) ןושארה לדומה .םינוש םילדומ השימח 

־אלהו ,VII ,vi+v ,IV ,111 ־ תודמעמהמ דחא לכ ןיב םיימלוגה םילדבהה תא הארמ 

דמעמה תועפשה תא הארמ (C+D) ינשה לדומה .הובגה דמעמה ןיבל - םיקסעומ 

םימרוג השולש ונלביקו ,םימרוגה תעשת לש םימרוג חותינ ונעציב הז רמאמ לש תמדוק הסרגב .9 

־יתלב םינתשמו דמעמ םע היסרגר םהילע ונצרה .יתדו ירלופופ ,הובג םהל ונארק .היינש הגרדמ 

תא ןוחבל ידכ םימרוגה תעשת לכ לש היסרגר גיצהל ונפדעה יחכונה רמאמב .םירחא םייולת 

הז ןיאש רבתסמ .הנוש ןפואב דמעמל םירושק האירק יגהנמו ילקיסומ םעט ,יאנפ ,קוסיעש תורשפאה 

•רכ 
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103 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

תמר תא ףיסומ ישילשה לדומה .רדגמו ליג ,תויתד תמר ,יתדע אצומ לע חוקיפ ךות 

ההובג תוברתב םירוהה תוברועמ תא ףיסומ יעיברה לדומה .(C+d+s) תירמוחה םייחה 

 (C+d+s+P), הלכשה לע םג חקפמ ןורחאה לדומהו (C+d+s+p+E).

דמעמ לע םייח ןונגס ימרוג לש היסרגר :7 הלבט 

יאנפ  תורפס  הקיסומ  יאנפ  תורפס  הקיסומ  רכז  תורפס  טרופס 

הובג  ההובג  ההובג  ירלופופ  תירלופופ תירלופופ  יתד  תיתד 

 .55**  .51**  .47**  .14  .11  -.01  -.12  .14  .14 עובק 

 -.73**  ..64**  -.42**  -.15  -.09  .32*  .16  .19  .31* 111 דמעמ 

 -.59**  -.68**  -.46**  -.02  .01  .22  .15  -.27*  -.06 1¥ דמעמ 

 -.55**  -.59**  -.40**  .09  .01  .24  .10  -.17  .09 ¥+¥1 דמעמ 

 -1.03**  -.86**  -.94**  -.14  -.29  .17  .14  -.31*  -.25 \'11 דמעמ 

 -.64**  -.50**  -.75**  -.45**  -.30*  -.33*  -.13  -.06  -.32* םיקסעומ־אל 

 .08  .06  .07  .03  .01  .05  .00  .00  .02 מ2 

א=627 

(I+II) הובגה דמעמה איה סוחייה תיירוגיטק :הרעה 

 * 0.05 > p

 ** 0.01 > p

תורוצה שולש לכב םיידמעמה םילדבהה ןמ לודג קלח ,תישאר :תורורב תואצותה 

,םינטק םיקלח קר .תודמעמה ןיב הלכשהב ןויווש־יאמ עבונ הובג יתוברת םייח ןונגס לש 

תמר ,יתדע אצומו דמעמ ןיב רשקהמ םיעבונ םיידמעמה םילדבהה לש ,בוטה הרקמב 
וליפא ,תאז םע 10.ההובג תוברתב םירוה תוברועמ וא תירמוח םייח תמר ,ליג ,תויתד 

ןיב ,םיקהבומ ללכ־ך־ודבו ,םילודג םילדבה םיאצומ ונא ,םינתשמה לכ לע חוקיפ רחאל 

.תודמעמה 

שי ידמעמ םוקימלש וניארהו ,יתוברת םייח ןונגסו דמעמ ןיבש רשקב ונדקמתה הכ דע 

רשקב בושח ךוותמ הנתשמ איה הלכשהשו ,ההובג תוברת תכירצל סחיב רקיעב תובישח 

8 הלבטב .םייח ןונגס לש םירחאה םידממלו םירחאה םימרוגל ןוידה תא תעכ ביחרנ .הזה 

.םייולת־יתלבה םינתשמה לכ לע םימרוגה תעשת לש היסרגר םיגיצמ ונא 

לכ לע טעמכ קהבומ ןפואב עיפשמה יזכרמ םרוג רוריבב איהש ,תויתדה תמרב ליחתנ 

.תיבויחו ההובג יתד םייח ןונגס לע ותעפשה ,יעבט ןפואב .םייחה ןונגס לש םידממה 

.תקהבומו תילילש איה םייחה ןונגס לש םידממה ראש לכ לע הז הנתשמ לש העפשהה 

,םיפידעמו ,תויתד ןניאש תויתוברת תויוליעפב קלח לוטילמ ענמיהל םיטונ םייתד םישנא 

לש העפשהה רסוח איה טעמ היופצ־יתלב האצות .תויתד תויוליעפב תופתתשה ,הרדגהב 

םבורש ןוויכמ טרופס יקחשמל תכלל םיגהונ םניא םייתד םידוהי .טרופס לע תויתדה תמר 

טעמב קר התיחפמ םינתשמ לש תוצובק שולש תפסוה ,D ,S ,P ינפל הלכשה לדומל םיסינכמ רשאכ .10 

.דמעמ לש וטנ העפשהה תא 
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יאנפ יוליב לש הובג ןונגס לע דמעמה תועפשה :1 םישרת 0 

 note: service class is the reference category
 c= gross class differences

 c+d= class coefficients controlling for demographic variables (ethnicity,
 religiosity, age, sex)
 c+d+s= class coefficients controlling for demographic variables and material
 standard of living
 c+d+s+p= class coefficients controlling for all of the above and parental high
 culture

 c+d+s+p+e= class coefficients controlling for all of the above and education
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םיהובג האירק ילגרה לע דמעמה תועפשה :2 םישרת 
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הקיסומב םיהובג םימעט לע דמעמה תעפשה :3 םישרת 
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 note: service class is the reference category
 c= gross class differences
 c+d= class coefficients controlling for demographic variables (ethnicity,
 religiosity, age, sex)
 c+d+s= class coefficients controlling for demographic variables and material
 standard of living
 c+d+s+p= class coefficients controlling for all of the above and parental high
 culture

 c+d+s+p+e= class coefficients controlling for all of the above and education
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םירחא םירחבנ םינתשמו דמעמ לע םייח ןונגס ימרוג לש היסרגר :8 הלבט 
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םרוג יבגל ךומנ ךרע ולבקי לארשיב םייתד םידוהיש תופצל ונלוכי ןכל .תבשב םימייקתמ 

םייתד־אלל םייתד ןיב טרופסה םרוגב יתועמשמ לדבה רדעיה .יאנפ תוליעפב טרופסה 

ואר> טרופסב ליעפ קוסיע לע קזחו טרופס יקחשמ לע שלח ןעטנ אוהש הדבועה תא ףקשמ 

.קלח לוטיל תולוכי תוצובקה יתש וב קוסיע ,<3 הלבט 

,םייחה ןונגס לש םידממה לכ לע קהבומ ןפואב עיפשמה הנתשמ ,רדגמל התע הנפנ 

הז אצממ .םישנ רשאמ תויתד יאנפ תויוליעפו תורפסל רתוי םיטונ םירבג .דחא דבלמ 

םישנל םיינייפואה םיטביהמ תומלעתהמו תיתד תוגהנתה תדידמב היטהמ וקלחב עבונ 

תניינעמ האצות .שובלה יללכ לע הרימשו תבש תורנ תקלדה ןוגכ ,םירבגל רשאמ רתוי 

טרופס תויוליעפו םיירלופופ יאנפ יקוסיע םיפידעמ םירבג ,םישנל האוושהבש וז איה רתוי 

יאנפ תויוליעפו הקיסומ ,תורפס ףידעהל תוטונ םישנ דועב ,תירלופופ תורפס םג ומכ 

.ךשמהב הז אצממב ןודנ .ההובג תוברת םע תוהוזמה 

רתוי םירגובמ םישנאש הארנ .םייח ןונגס לע םה םג םיעיפשמ יתדע אצומו ליג 

.םיירלופופ םייח תונונגס םיפידעמ םיריעצ דועב ,םיהובג הקיסומו תורפס ,יאנפ םיפידעמ 

לבא ,םייחרזמ רשאמ םיהובג הקיסומו יאנפ רתוי יתועמשמ ןפואב םיכרוצ םיזנכשא 

דמעמ לש תועפשהה לכ ךסל התוא םיוושמ רשאכ הנטק יתדע אצומ לש הרישיה העפשהה 

יאנפ יקוסיעל םיזנכשא רשאמ רתוי םיטונ םייחרזמ ,תאז תמועל 11.תויתד תמר וא 

העפשהו ,ההובג תוברת םע קזח יבויח רשק שי הלכשהל .תירלופופ הקיסומו םיירלופופ 

תוברתב תופתתשהה תא התיחפמ וא הריבגמ איה ןיא ךא ,תיתד תורפס תפדעה לע השלח 

יפכ ,םיהובג םייח תונונגס לש תירודניב תויכשמה לש הדימ ונאצמ ןכ־ומכ .תירלופופ 

םיגציימה םימרוגה לע םירוהה לש יתוברתה ןוהה לש תויבויחה תועפשהה תועיצמש 

הקיסומו תירלופופ תורפס לע תוילילשה תועפשההו ,ההובג תורפסו םיהובג יאנפ יקוסיע 
.תירלופופ 

ןויד 

הרבחה רקחב הדקמתה הנושארה :תויזכרמ תודוקנ יתש ןוחבל וניסינ הז רמאמב 

םידוהי לש םייחה תונונגס לש םיירקיעה לודיבה ידממ תא תוהזל וניסינ .תילארשיה 

ךירעהל ידכו םהייח תונונגסב םילדבנ תודמעמש הרעשהה תא ןוחבל הרטמב ,םיילארשי 

היינשה הדוקנה .תויתד תמרמ וא יתדע אצוממ עבונ םייחה תונונגסב לודיבה הדימ וזיאב 

לש ידמעמה סיסבל רשאב הידרוב לש תיללכה ותנעט לש תפסונ הניחבל הסחייתה 

תורבחב קר הידרוב לש הירואיתה תא םשייל ןתינ יכ םינעוטה שי .םייח ןונגסב םילדבה 

.םירחא םייתרבח םיעסש ללגב םישטשוטמ םניאו בטיה םישרשומ םיידמעמה םילדבהה ןהב 

.וגיצהל גוהנש יפכמ רתוי הברה בכרומ םייח ןונגסו דמעמ ןיב רשקהש ןעטנ ,ןכ־לע רתי 

םיעסש התוא םיצוחש ןוויכמ ,הלא תונעטל ןיינעמ ןחבמ־הרקמ תשמשמ תילארשיה הרבחה 

םייתדה ןיב לדבההו ,0.40־מ רתוי אוה 11+1 דמעמ ןיבל vim 111 תודמעמ ןיב לדבהה ,המגודל .11 

לכ לש ןקתה־תויטסש רוכזל שי) .הובג יאנפ לש ןקת־תויטס 0.36 אוה רתויב םייתד תוחפהו רתויב 

0.17 קר אוה םיזנכשאו םייחרזמ ןיב לדבהה ,תאז תמועל (.דחא איה םייולתה םינתשמהמ דחא 

.ןקת־תויטס 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:51:44 UTC������������� 

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



109 (1)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םיאצממה תא תעכ םכסנ .תיסחי הרצק הפוקתב שבגתה הלש ידמעמה הנבמהו ,םידחא 

.וללה תויזכרמה תודוקנה יתשל סחיב םהלש תויועמשמה תא לוקשנו ,ונלש םיירקיעה 

םהלש םימעטהו יאנפ תויוליעפ לש ןווגמב םירקחנה לש תופתתשהכ םייח ןונגס ונדדמ 

השולשל םישבגתמ הלאה תודשה תשולשב םינווחמש הליג חותינה .הקיסומבו האירקב 

םימרוגה ןיב םישלח םימאתמ ונאצמ .יתדו ירלופופ ,הובג :םייח ןונגס לש תולוכשא 

חרכהב םיענמנ םניא הובג םייח ןונגס ילעב םישגא ,רמולכ ;םידממה תשולשל םיסחייתמה 

אלא ,הז תא הז םיקזחמ םניא םידממה תשולש .יתד וא ירלופופ םייח ןונגסב קלח תליטנמ 

אוצמל ןתינ יתדה םייחה ןונגס ילעב ברקב ,המגודל .םייתרבחה םילדבהה תא םישטשטמ 

.ינוליחה םייחה ןונגס ילעב ןיב םתוא אוצמל ןתינש םשכ הובג םייח ןונגס לש םינכרצ 

תיליעה .וז תא וז תואיצומ ההובגה תוברתה וא תירלופופה תוברתה ןיא הדימ התואב 

הקיסומ םג םיכרוצ ,םייחה ןונגס לש הובגה דמימה ינכרצ ,תילארשיה תיתוברתה 

אצממהש ןכתיי .תוירלופופ יאנפ תויוליעפב םיפתתשמו תירלופופ תורפסו תירלופופ 

תדימ לעבכ לארשיב יתרבחה דובירה תא תוארל ךכ לכ לבוקמש ךכל הביסה אוה הזה 

.הטעומ תוינכומ 

דמעמה .הובג םייח ןונגסב םיקהבומ םיידמעמ םילדבה ןיידע םיאצומ ונא ,תאז םע 

תדימ הלגמ ,ההובג המרב םיאנכטו םילהנמ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב ללוכה ,הובגה 

תונעטה תא םאות הז אצממ .תודמעמה רתי רשאמ הובג םייח ןונגסב רתוי הבר תוברועמ 

םירחאה םידממה ינשל םסחי תניחבמ םילדבנ םניא לארשיב תודמעמ ,תאז םע .הידרוב לש 

םיטונ םה ,ההובג תוברתל םסחיב המ־תדימב םילדבנ תודמעמה דועב .םייח ןונגס לש 

תוברתב קלח םילטונ תודמעמה לכ .תיתדהו תירלופופה תוברתה ימוחתב שגפיהל 

אל ךא ,רדגמו יתדע אצומ יפ־לע ןחבומ יתדה םייחה ןונגס ,הדימ התואב .תירלופופה 

.דמעמ יפ־לע 

תוברתב החמתמ וניאו ,(לכ־לכוא) רובינמוא אוהש הובג דמעמ ןכ־טא םילגמ ונא 

םידקמתמה םירקחמ .הידרוב לש הירואיתה םושיימ רעשל רשפא היהש יפכ ,דבלב ההובג 

תוריז תא םיהזמ םניא ךא ,םיידמעמ םילדבה םיאצומ םיהובג םייח ןונגסבו תוברתב קר 
.תודמעמה לכ לש יתוברתה שגפמה 

תויואר ןה ,תילארשיה היגולויצוסה לש טבמה־תדוקנמ תואצותה תא םישרפמ רשאכ 

תוחפלו ,הכ דע ובשחש יפכ ףפור וניא ידמעמה הנבמה ,תישאר .תוניחב המכמ ןוידל 

תקהבומו תיבקע העפשה שי תויתדה תמרל .קהבומ םייח ןונגס סופד ןיגפמ הובגה דמעמה 

,תירלופופו ההובג תוברתב תוברועמ השילחמ איה .םייחה ןונגס לש םידממה לכ לע 

םייח ןונגס לש לודיב .יתד םייח ןונגסב תופתתשה ,תופצל ןתינ היהש יפכ ,הריבגמו 

רתוי םיטונ םיזנכשא .םייח ןונגס לש םידממהמ קלחל סחיב קהבומ וניה יתדע אצומ יפ־לע 

,תאז םע .םיירלופופ הקיסומו יאנפ םיפידעמ םייחרזמ דועב .םיהובג הקיסומלו יאנפל 

תדימ יבגל תולאש םילעמ הלא םיאצממ .תונטק ןניה יתדע אצומ לש וטנ תועפשהה 
םילדבה .תילארשיה הרבחב יזכרמ לודיב םרוגכ יתדע אצומל בורל תסחוימה תויזכרמה 

תידמעמ תוגלפתהב ינושהמ הנושארבו שארב םיעבונ הובג םייח ןונגסב םייתדעניב 

.תויתדעה תוצובקה יתש ןיב הלכשהב ןויווש־יאמו 

,םירבג רשאמ רתוי םיהובג םימעטלו יאנפ יקוסיעל תוטונ םישנש םיאצומ ונא ,ףוסבל 

(1992) סנילוק לש וינויד תא םאות הז אצממ .יתד וא ירלופופ םייח ןונגסל תוחפ תוטונו 

םג ומכ ,תיבבש ןעוט סנילוק .תיתוברתה הדובעה תקולחב םישנו םירבג ןיב םילדבהב 
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םישנ" .בצימו רוביצ יסחיל תיטנוולרה תוגהנתהב קוסעל תוטונ םישנ ,הדובעה םוקמב 

Collins, 1992,) "דמעמ לש םלועב רשאמ סוטטס לש םלועב רתוי הברה ...תויח 

תירלופופ תוברתל םישנמ רתוי םיטונ םירבגש אצממה םע יבקע הז יומיד .(228-229 

םיקינעמה םימרוג ,תוהובג יאנפ תויוליעפו הקיסומ ,תורפס תופידעמ םישנ דועב ,טרופסו 
.רתוי הובג בצימ 

תוהזל וניסינ ,הובג יתוברת םייח ןונגסב םייתועמשמ םיידמעמ םילדבה וניהיזש רחאל 

ידמעמ ןויווש־יאמ םיעבונ םילדבהה ןמ קלחש תוארמ תואצותה .ךכל תוביסה תא 

ןונגסב םיידמעמ םילדבהש ,תודחא תוצרא ללכש רקחמב ,הארה (1982) םובזנג .הלכשהב 

שי הלכשהלש ונאצמ ונא םג .תודמעמה ןיב הלכשהב םילדבהמ םאולמב םיעבונ םייח 

םילדבהה ןמ תיצחמכל תיארחא איהשו ,הובג םייח ןונגס לע תיתועמשמ העפשה 

הלכשה לע חוקיפב םגש םיאצומ ונא ,םובזנג לש תואצותל דוגינב ,תאז םע .םיידמעמה 

םיעבונ םהש ךכל החכוה לכ ןיא .הובג םייח ןונגסב םייתועמשמ םיידמעמ םילדבה ורתונ 

שי םירוהה לש יתוברתה ןוהל .תיתוברת הכירצ לש םיסופדב תירודניב תויכשמהמ 

םילדבהה תא טעמכ ריבסמ אוה ןיא ךא ,םייח ןונגס לע יהשלכ תיתועמשמ העפשה 

םיעבונ םיידמעמ םילדבהש הרעשהה תא ונכרפה ןכ־ומכ .הובג םייח ןונגסב םיידמעמה 

אל ,חוקיפב תירמוח םייח תמר לש ןווחמה היה רשאכ םג .תודמעמה ןיב ילכלכ ןויווש־יאמ 

תעבונ דמעמה תעפשהש ןכתיי .תודמעמה ןיב הובג םייח ןונגסב םילדבהה ינדמוא ותחפ 

שי הדובעה תביבסלש וארה םירקחמ .ומצע ידמעמה םוקימה לש תתרבחמה העפשהה ןמ 

לעו םהלש םיכרעה לע ,םידבועה לש םייגולוכיספה םינייפאמה לש הבושח העפשה 

לש םייתביבס םיצחל שיש םיארמ םירקחמ ,ןכ־ומכ .(Kohn, 1969 ,המגודל) םתוגהנתה 

.(Lamont, 1992) הדובעה תומוקמב תוחוורה תויתוברתה תומרונל תייצל םידבוע 

דחוימב ןיינעמ .םייח ןונגס לש םידרפנו םינוש םידממ המכ תולגמ ונרקחמ תואצות 

תורפסב תוקוחר םיתיעל קר ןודינ אוה ךא ,לארשיל ידוחיי וניאש ,יתדה דמימה אוה 

םזילרולפ לש ףוקישכ םייחה תונונגס יוביר תא שרפל ןתינ .יתוברת םייח ןונגסב תקסועה 

הלאשה החותפ תרתונ ןיידע ,תאז םע .תויתד תמרו יתדע אצומ ,דמעמב ךורכה יתרבח 

ךרע ותוא שי - יתד ,ירלופופ ,הובג - םייחה ןונגס לש םידממה תשולשל םא תיריפמאה 

־תויוכז תא החיצנמ ההובג תוברת הב ךרדב ידוסי ןויד שי תורפסב .דובירה ךילהתב 

הלכשהה ךילהתב תונורתי בינמה ןוה לש גוס הווהמ איה .םיקזחה תודמעמה לש רתיה 

 (1985 ,DiMaggio and Mohr) הקוסעתה םלועב םגו (1992 ,Lamont). םיעדוי ונא

הביבסל סנכיהל הצורש ימל לארשיב בר ךרע תלעב הניה תיתד תוברתב תונמוימש 

תוליהקל םינופה הדובעה קושבו ךוניחה תכרעמב םילודג םירזגמ םנשי .וז תיתרבח 

םייח ןונגס םילהנמה הלאל תלבגומ הלא םירזגמל השיגה .תויסקודותרואה תוידוהיה 

הלכשה ןובשחב םיאיבמ ןיא רשאכ םגש םיארמ (1997) שיעיו טיבש ,םוארק .םלוה 

השיגל תאז םיסחיימ םה .תיעוצקמ החלצהל הרושק תויתד ,םירחא םיבושח םינתשמו 

.יסקודותרואה רזגמה ךותב תויתקוסעתה תויונמדזהל םיסקודותרואה לש תפדעומה 

ןוהל המודה ןפואב הדובע יקושב הרמה־רב וניה יתד יתוברת ןוהש ךכל תודע שי ,ןכ־םא 

.הובגה גוסהמ יתוברת 
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תורוקמ 

.רתי סמועב הרבח ,לארשי :היפוטואב תוקוצמ .(1990) השמ ,קסילו ןד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

גוחה ,.א.מ תדובע ."לארשיב תידמעמ תודיינו תודמעמ" .(1995) ריאמ ,שיעי 
.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל 

יוליב יסופד :לארשיב יאנפה תוברת .<ד"לשת ,1973) לאכימ ,ץיברוגו אוהילא ,ץ"כ 
.דבוע םע :ביבא־לת .תיתוברת הכירצו 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב תוברת לש הכירצו עציה יסופד .ם"נשת ,1992) אוהילא ,ץ"כ 

.ישומיש יתרבח רקחמל ןמטוג 

 Anheier, H. (1995). "Forms of Capital and Social Structure in Cultural Fields:

 Examining Bourdieu's Social Topography". American Journal of
 Sociology, 100(4), 859-903.

 Barbalet, J.M. (1986). "Limitations of Class Theory and the Disappearance of

 Status: The Problem of the New Middle Class". Sociology, 20(4), 557
 575.

 Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage
 Publications.

 Ben-Porat, A. (1989). Divided We Stand: Class Structure in Israel from 1948 to
 the 1980s. New York: Greenwood Press.

 Blasius, J., Winkler, J. (1989). "What is the Meaning of Distinction? An

 Empirical Examination of Bourdieu's Theory". Kolner Zeitschrift für

 Soziologie und Sozial Psychologie, 41(1), 72-94.
 Benski, T. (1989). "Ethnicity and the Shaping of Musical Taste: Patterns in an

 Israeli Urban Community". Social Forces, 67(3), 731-750.

 Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique on the Judgement of Taste.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology.

 Stanford: Stanford University Press.

 Bourdieu, P., Passeron, J. (1977). Reproduction: In Education, Society, and

 Culture. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

 Castells, M. (1996). "The Net and The Self. Critique in Anthropology, 16(1),
 9-38.

 Collins, R. (1992). "Women and the Production of Status Cultures". In

 M. Lamont and M. Fournier (eds.), Cultivating Differences: Symbolic

 Boundaries and the Making of Inequality (pp. 213-231). Chicago:
 University of Chicago Press.

 De Graaf, N.D. (1991). "Distinction by Consumption in Czechoslovakia,

 Hungary, and the Netherlands". European Sociological Review, 7(3),
 267-290.
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 DiMaggio, P. (1994). "Social Stratification, Life-Style, and Social Cognition".

 In D. Grusky (ed.), Social Stratification. San Francisco: Westview Press.

 DiMaggio, P., Mohr, J. (1985). "Cultural Capital, Educational Attainment, and

 Marital Selection". American Journal of Sociology, 90, 1231-1261.

 Erikson, R., Goldthorpe, J.H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class
 Mobility in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press.

 Featherstone, M. (1991). Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage
 Publications.

 Friedman, M. (1991). The Haredi Society - Sources, Trends, and Processes.
 Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies (in Hebrew).

 Ganzeboom, H.B.G. (1982). "Explaining Differential Participation in High
 Cultural Activities". In W. Raub (eds.), Theoretical Models and

 Empirical Analyses (pp. 186-205). Utrecht: ES Publications.

 Ganzeboom, H.B.G. (1986). "Cultural Socialisation and Social Reporduction: A

 Cross-National Test of Bourdieu's Theory of Stratification". Paper

 Presented at the International Sociological Association World Congress,

 New Delhi, India.

 Giddens, A. (1973). The Class Structure of the Advanced Societies. New York:
 Barnes and Noble.

 Ginsberg, Y. (1975). "Joint Leisure Activities and Social Networks in Two

 Neighbourhoods in Tel Aviv". Journal of Marriage and the Family,
 37[3), 668-676.

 Hall, J. (1992). "The Capital(s) of Cultures, How to Resolve the Problem of
 Holism with a Theory of Status Situation and Cultural Structures". In

 M. Lamont and M. Fournier (eds.), Cultivating Differences: Symbolic

 Boundaries and the Making of Inequality (pp. 257-285). Chicago:
 University of Chicago Press.

 Havinghurst, R.J., Feigenbaum, K. (1959). "Leisure and Lifestyle". American

 Journal of Sociology, 5, 396-404.

 Hebdige, D. (1979). Subculture: the Meaning of Style. London: Routledge.

 Kohn, M.L. (1969). Class and Conformity: A Study in Values. Homewood, 111.:

 Dorsey Press.

 Kraus, V., Shavit, Y., Yaish, M. (1998). "Gender and Ethnic Differences in the
 Transition from School to Work in Israel". In Y. Shavit and W. Mueller

 (eds.), From School to Work, A Comparative Study of Educational
 Qualifications and Occupational Destinations (Chapter 7). Oxford:
 Clarendon Press.

 Lamont, M. (1992). Money. Morals and Manners. Chicago: The University of

 Chicago Press.

 Lewin-Epstein, N., Semyonov, M. (1993). The Arab Minority in Israel's
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 Economy: Patterns of Ethnic Inequality. Boulder: Westview Press.

 Maffesoli, M. (1993). "The Social Ambience". Current Sociology, 41(2), 7-15.
 Munters, Q.J. (1997). "Social Stratification and Consumer Behaviour".

 Netherlands Journal of Sociology, 13(2), 137-154.

 Neveu, E. (1990). "Lifestyle... A Century's End Without Classes". Sociologie
 du Travail, 32(2), 137-154.

 Pakulski, J., Waters, M. (1996). The Death of Class. London: Sage
 Publications.

 Peterson, R.A., Simkus, A. (1992). "How Musical Tastes Mark Occupational
 Status Groups". In M. Lamont and M. Fournier (eds.), Cultivating

 Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality (pp.

 152-186). Chicago: University of Chicago Press.

 Peterson, R.A., Kern, R.M. (1996). "Changing Highbrow Taste, from Snob to

 Omnivore". American Sociological Review, 61, 900-907.
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,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ 
 1995-1975*

ףהכ ןוני 

עולר 

ידילי םבור ,שפנ ףלא תואמ ששכ לארשי־תנידמב ידוהיה בושייה הנמ 1948 יאמב 

םתיצחמכ ,םידוהי ףלא תואמ עבשכ הצרא ואבוה תואבה םינשה יצחו שולשב .הפוריא 

,םלסיאה תוצראמ םידוהי םתיצחמו ,םידוהיה תאושמ הטילפה תיראש ,הפוריא ידילי 

.רתוי טאומ בצקב יכ םא ,לארשיל םידוהיה תאבה השדחתה 1954־ב .היסאב רקיעב 

םידוהי ףלא תואמ הנומשכ דוע ועיגה <1979-1954) תואבה םינשה שמחו םירשעב 

הפוריא ידילי ראשהו ,הקירפא רקיעבו היסא ידילי םתיצחממ רתוי תצק ,לארשיל 

1.הקירמאו 

.תמלשומ התיה םייזנכשאה םילועה לש תיתוברתהו תיתרבחה ,תילכלכה םתובלתשה 

יעוצקמה םדמעמו םרכש ,םתלכשה ויה הצרא םעיגה םוימ םינש הרשע־שמח דע רשע ךותב 

הצרא ועיגהש םייזנכשאה םילועה וא ץראה ידילי ,םיקיתווה םילארשיה לש הלאל םימוד 

,םייחרזמה םילועל רשאב ןכ אל .(Boyd, Featherman and Matras, 1980) 1948 ינפל 

ןיבל םניב םיימונוקא־ויצוסה םירעפה תא קיבדהל וחילצה אלש ,הקירפאו היסא ידילי 

בורש ,(הילרטסוא ,הדנק ,תירבה־תוצרא) תורחא הריגה תורבחל דוגינב .םיקיתווה 

תימוקמה הייסולכואה לש הלאל םיווש םיגשיהל ןהב ועיגה תונבלה םירגהמה תוצובק 

,םייחרזמה םילועה וחילצה אל ,(Simon, 1989; Chiswick, 1978) תיסחי רצק ןמז ךותב 

םישימחה תונשב ועיגהש הלא ןהו 1951-1948 לש תינומהה היילעב ועיגהש הלא ןה 

.םיזנכשאה לשו הקיתווה הייסולכואה לש רכשהו הלכשהה תומרל עיגהל ,םישישהו 

ספתנ אל <םמצע םילועה)ןושארה רודה ינב ברקב םיימונוקא־ויצוס םירעפ לש םמויק 

תוחפל ,םיעבונכ םתוא ריבסהל ןתינ היהש םושמ ילוא ,תיטרואית הניחבמ יתייעבכ 

תוחתפתהה תמרש ,תויתרוסמ תונידמ :םיחרזמה ועיגה ןהמ תונידמה יפואמ ,םקלחב 

ועיגה ןהמ ,תירבה־תוצראו הפוריא תונידמב וא לארשיב תמייקה וזמ הכומנ ןהב תילכלכה 

םירעפה לש םקותעש ,םרב .<1993 ,לטנרלו בונוימס :1967 ,טדטשנזייא) םיזנכשאה 

ועיגהש הלא וא לארשיב ודלונש םילועה יגב)ינשה רודה ינב ברקב םיימונוקא־ויצוסה 

ודמל ,ילארשיה ךותיהה־רוכב ורגבתהו ולדג הלא .הרבסהל רתוי השק (םידליכ הצרא 

תורחא הריגה תונידמב ינשה רודה ינב לש ןויסינה יפלו ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב 

1995־ב םסרופ ותרגסמב ,החוורו הדובע רקחל ריאמ הדלוג ןוכמ ידי־לע וקלחב ןמומ רקחמה * 

קחציל תודוהל ינוצרב .וילע ססבתמ הז רמאמש ,80 'סמ רקחמ ח"וד חלפרבה קחצי םע ףותישב) 

חלש לגיסו תימא ןיראק ,יעלקלא ןימסילו ,םהיתורעה לע ןייטשפא־ןיול חנו רומלט ינר ,דלפרבה 

.רקחמ תורזועכ תניוצמה ןתדובע לע 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחהו היגולופורתנאו הגולויצוסל גוחה ** 

.הז רקחמ לש וניינעמ םניא םיעשתהו םינומשה תונש ילוע ,ינשה רודה ינבב קסוע רקחמהש ןוויכמ .1 
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 (1989 ,Cariiner, 1980; Simon) הרוצב םצמצל תוחפל וא ,ירמגל רוגסל םירומא ויה

.םיזנכשאה ןיבל םניב םיימונוקא־ויצוסה םירעפה תא ,תיתועמשמ 

ועיצה וא/ו םירעפה םויק תא ודעיתש םירקחמה לכ תא ןאכ רוקסל יתנווכב ןיא 

,1967 ,טדטשנזייא ,לשמל ,ואר)ינשהו ןושארה רודב םמויקל םייגולויצוס־ורקמ םירבסה 

;Smooha, 1978 ;1977 ,סרפ ;1981 ,יקסריבס ;1985 ,1982 ,לאפר ןב ;1985 
 1989 ,Ben Porat). תוחתפתהב ודקמתהש םייריפמא םירקחמ דחוימב םיבושח ונניינעל

םירקוח ידי־לע וכרענ ולאכ םירקחמ .ינשה רודה ינב ברקב רכשהו הלכשהה ירעפ 

Schmeitz, DeiiaPergula and) םינלכלכו םיפרגומד ,םיגולויצוס - תונוש תונילפיצסידמ 

 ,Avner, 1991; Smooha and Kraus, 1985; Haberfeld, 1993; Cohen and Haberfeld

.(1993 ,לטנרלו בונוימס ;1987 ,ןוהנ ;1994 ,קראמ ;1987 ,רימא ;1986 ,יקחצי ;1998 

םהב םינותנבו היגולודותמב םג אלא ,רקוחה לש הנילפיצסידב קר אל םינוש הלא םירקחמ 

םיחרזמה ןיב םיימונוקא־ויצוסה םירעפהש םירקחמה בור ואצמ ,תאז תורמל .שומיש השענ 

םוצמצל הייפיצה תורמל ,רחא ןושל .ןושארה רודב םירעפל םימוד ינשה רודב םיזנכשאל 

,רימא ,ןוהנ לש הלא רקיעב ,םירקחמה יאצממ ,םילועה ינב ברקב רכשהו הלכשהה ירעפ 

רתוי םילודג ףא םיתיעלו ,םינטק םניא םינבה ברקב םירעפהש םידמלמ ,דלפרבהו קראמ 

.ןושארה רודה יגב ברקב םירעפה רשאמ 

ןיב רכשהו הלכשהה ירעפש אצמנ ,ינשה רודה יגב ברקב םירעפב תומגמל רשאב 

קלחו ,םינומשה תונשל םיעבשה תונש ןיב יתועמשמ ןפואב ותחפ אל םיזנכשאל םיחרזמ 

,לארשיב .(1994 ,קראמ) וז הפוקתב ובחרתה הסנכהה ירעפש אצמ ףא םירקחמהמ 
םירומא םידבועה וכרד יזכרמה לולסמה איה הלכשה תשיכר ,תורחא תוחתופמ תונידמבכ 

,ךכיפל .ןדיצב - הובג רכש ,רתוי בושחו - תיעוצקמ הרקויש ,תומר תורשמ גישהל 

ךפהנ ,תיאטיסרבינואה דחוימב ,הלכשהה רעפ תריגסב ינשה רודה ינב םיחרזמה ןולשכ 

הלכשההו ךוניחה תכרעמש עבונ ךכמ .תוצובקה ןיב רכשה ירעפ רומישל יזכרמה רבסהל 

רודה ינב םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה ירעפל תיארחאה איה ,הדובעה קוש אלו ,ההובגה 

,רכשה ירעפ רומישל םרוגה יזכרמה םרוגה איה הלכשהש ונייצ םירקחמה בור ,ןכא .ינשה 

.םיחרזמ יפלכ ךוניחה תכרעמב 2"הרישי־יתלב" הילפא לש םידסוממ םינונגנמ והיז ףאו 

םידבוע יפלכ ומצע הדובעה קוש לש הגוש תוסחייתה םירקחמה ואצמ אל ,תאז תמועל 

.תיגולויצוסהו תילכלכה תורפסב "הרישי הילפא" היורקה העפות ,םייזנכשאו םייחרזמ 

תויטנוולר תונוכת ילעב םיזנכשא לש הזל ההז רכש ולביק םיחרזמ ,תורחא םילימב 

לש עציהב ,הדובעב ןוירפ תועבוקה תודידמ תונוכת ראשו ליג ,הלכשה ןוגכ ,תומוד 

.הדובע תועש 

ודקמתה ,היעבה שרושכ והוז ,ההובג הלכשהב םירעפ דחוימבו ,הלכשה ירעפש ןתניהב 

תשיכרב םיחרזמה ןולשכ תמועל םיזנכשאה לש תיסחיה החלצהל תוביסב םיבר םירקחמ 

תונוכשב רפסה־יתב לש תיסחי הכומנה םתמרב וקסע םירקחמהמ קלח .ההובג הלכשה 

,ךוניחה תכרעמב הללסהה תא ושיגדה םירחא ;(Ayaion, 1994) תויחרזמ תורייעבו 

־ תורגב־תדועת תגשה רשפאמ וניאש ,ילנימרט יעוצקמ ךוניחל םיבר םיחרזמ תלעתמה 

(1994) קראמ .(1990 ,יקסריבס ;Shavit, 1984, 1990) תימדקא הלכשהל יחרכה יאנת 

,(ךוניח ןוגכ) םירחא םייח ימוחתב אלא ,הדובעה קושב תשחרתמ הניא "הרישי־יתלב" הילפא .2 

.הדובעה קושב החלצהה ייוכיס לע םיעיפשמה 
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ךכ ,םיטונ םיזנכשא .הלכשהה םוחתב תונוש תופדעה שי םיזנכשאלו םיחרזמלש הפיסוה 

ילעב םיחרזמ רשאמ ךוניחב רתוי עיקשהל ,החפשמה תואצוה ירקס ךמס־לע תנעוט איה 
.ההז הסנכה 

ברקב םירעפהש אוה ינשה רודב ודקמתהש םימדוק םירקחממ הלועה ףסונ אצממ 

Schmeitz et ai., ;1993 ,לטנרלו בונוימס) םישנה ברקב םירעפהמ םילודג םירבגה 

ןטק תויזנכשאל תויחרזמ םישנ ןיב רכשבו הלכשהב עצוממה רעפה ,רחא ןושל .(1981 

עבונ ,רכשל רשאב תוחפל ,הז אצממש יאדוול בורק .םירבגה ןהיחא ןיב ליבקמה רעפהמ 

םימוד םייטנוולר םינותנ ילעב םירבג תמועל לארשיב תודבועה םישגה ללכ לש ןתיילפאמ 

.(Cohen and Haberfeld, 1998 ;1990 ,דלפרבה) 

םינומשה תונשמ םינותנ לע ובורב ךמתסהש ,םייקה יריפמאה רקחמה ,םוכיסל 

תונקסמ עבראל עיגה ,(םינומשה תונש ףוסמ םינותנ החתינש ,קראמ טעמל) תומדקומה 

םניא ינשה רודב םירעפה ,תישאר :ינשה רודה ינב ברקב רכשו הלכשה ירעפל רשאב 

תונשב ונטק אל ינשה רודה ינב ברקב םירעפה ,תינש ;ןושארה רודב םירעפהמ םינטק 

רכשה ירעפל יזכרמה םרוגה אוה הלכשהה רעפ ,תישילש .םיעבשה תונש תמועל םינומשה 

ברקב רשאמ םינטק םישנ ברקב םייתדעה םירעפה ,ףוסבלו ;םיזנכשאל םיחרזמ ןיב 
.םירבגה 

חותינב וא ךרוא ירקחמב שומיש טעמכ ושע אל םינומשה תונש ירקחמש ןייצל בושח 

וושוה םיאצממהו ,תחא ןמז־תדוקנב םירעפה וחווד ללכ־ךרדב 3.םייטתניס הדיל ינותנש 

,דועו תאז .םינוש םימגדמו םינותנ יצבוק לע םיתיעל וססבתהש ,רבעב ושענש םירקחמל 

ינשה רודה ינב ויה וז הנשב .1983 ןיסולכואה דקפמ ינותנ לע וססבתה םירקחמה בור 

,רכשל דחוימב ,םיימונוקא־ויצוסה םהיגשיהל סחייתהל רשפא היהיש ידכמ םיריעצ 
.תילארשיה הלכלכבו הרבחב "יתימא"ה םדמעמ תא םיגציימכ 

תולאשה לע תונעל הרטמב ,1995־ו 1992 ,1982 ,1975־מ םינותנ חתנמ הז רמאמ 

תומדקומה םינומשה תונשל רשאב התלגתהש םירעפה תריגס־יא לש המגמה םאה :תואבה 

רשעב ולדג וא ונטק רכשהו הלכשהה ירעפ םאה ,תורחא םילימב ?םיעשתה תונשב תכשמנ 

םישולשה תונשל ינשה רודה ינב ועיגה רשאכ ,תונורחאה םינשה הרשע־שמח דע 

םיחרזמ ןיב הסנכהה ירעפל יזכרמה רבסהה ןיידע איה הלכשה םאה ?םהייחל םיעבראהו 

םירקחממ ומלענש תומגמ לע דמלמ םייטתניס הדיל ינותנש חותינ םאה ?םיזנכשאל 

,םהמ ,ןכ־םא ?תוצובקה ןיב רכשה ירעפל םיארחאה םיפסונ םימרוג םימייק םאה ?םימדוק 

קושב הרישי הילפא תמייקש ןכתיי םאה ,ףוסבל ?םירעפה תוחתפתה לע ועיפשה דציכו 

.םיאבה םידומעב ונודיי הלא תולאש ?םייחרזמ םידבוע יפלכ הדובעה 

םינתשמו םינותנ 

ידי־לע הנשל תחא םיכרענה תוסנכה ירקסמ וחקלנ הז רקחמל ושמישש םינותנה 

םירקס .םדא־חוכ ירקסל תפסותכ ,1965 ןמל <ס"מלה> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

םייפלאמ רתוי ינב םיבושייב תיב־יקשמ םיפלא תשולשכ םיפיקמ םהו ,םיימגדמ םניה הלא 

.8 הרעה ואר ,הז חנומ רבסהל .3 
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תייסולכואל רקחמה לבגוי ,םיריכש יבגל קר םימייק הדובעמ הסנכה ינותנש ןוויכמ .שפנ 

םישימחמ רתוי ינב םה ינשה רודה ינב ברקמ םיבר אל) 54-25 ינב ,םידבועה םיריכשה 

תא דקמל תנמ־לע תאזו ,םיידוהי םירבגל רקחמה לבגוי ןכ־ומכ .<1995־ב אל םג ,הנש 

ןניאשו ,םימוד הדובעה חוכב ןתופתתשה ירועישש תוצובקב םייתדעה םירעפב ןוידה 

לכב ,רוציקב .(םיברע יפלכ) םיימואלו (םישנ יפלכ) םיילאירדנ'ג הילפא יכילהתמ תולבוס 

וא ,ץראה ידילי 54-25 ינב םיידוהי םיריכש םיללוכ םיחותינה ,םינשה עבראמ תחא 

ירבח ,םיאמצע ,םיברע ,םישנ .(ץראב ודמל ןכ לעו) הרשע־שמח ליג ינפל ולעש הלאכ 

הרשע־עברא ליג רחאל הצרא ועיגהש םילוע ,םירחא םינטק םיבושייו םיבשומ ,םיצוביק 

הדובעה חוכ תיצחממ רתוי תווהמה ,תובושח תויתרבח תוצובק - םיחטשהמ םידבועו 

הרבחה ללכ לש ידמעמ חותינ תגצה וניא ותרטמש ,הז רקחמב תולולכ ןניא - לארשיב 

לש תיזכרמה ותרטמ .הרבחב תוצובקה לכ ןיב םירעפה לכ לש יופימ אל םגו ,תילארשיה 

הסנכהו הלכשה :דבלב םימוחת ינשב םירעפה תוחתפתה תא ןיבהלו ראתל איה רקחמה 

תדמועה וז :ץראב ולדגש םיידוהיה םיריכשה לש תויזכרמה תוצובקה יתש ןיבו ,הדובעמ 

4.הקיבדהל הווקמ ןיידעש וזו ,ימונוקא־ויצוסה םלוסה שארב 

ץראל רשאב םינותנ) הקירפא וא היסא דילי באל ץראה ידיליכ ןלהל ורדגוי םיחרזמ 

םה םג םילולכ הרשע־שמח ליג ינפל ולעש הקירפא-היסא ידילי .(םינימז םניא םאה תדיל 

הקירמא-הפוריא דילי באל לארשי ידילי םה םיזנכשא ,ךכל המודב .םייחרזמה תצובקב 

ידילי .הרשע־שמח ליג ינפל לארשיל ולעש הילרטסוא וא הקירמא ,הפוריא ידילי םגו 

היגשיהש ,תיסחי הנטק הצובק וז .םיזנכשאכ םה םג ורדגוי לארשי דילי באל לארשי 

םניה ןכא םהיניבש םירגובה בורש םושמ ילוא ,םיזנכשאה יגשיהל םימוד םיימונוקא־ויצוסה 

5.הלעמו ישילש רוד ינב םיזנכשא 

הנחבהה איה ,דומיל תונש אקווד ואלו ,תימדקא הלכשה ,תונורחאה םינשבש המוד 

:םינפוא ינשב םירבגה תלכשה דדמית ךכיפל .תילארשיה הרבחב תיתועמשמה תירובידה 

רכשכ דדמית הסנכה 6.(תוחפל)ןושאר ימדקא ראות ילעב םה םאו ,דומיל תונש רפסמ 

,ההובג היצלפניא לארשיב הררש םיקדבנ םירעפה ןהב תונושה םינשב 7.הדובעמ יתנש 

ידכ ךכב ןיא ,תוהז ןמז־תודוקנב איה תוצובקה ןיב האוושההש ןוויכמ .הנוש עבטמהו 

.רקחמב תויתייעב רוציל 

יסופד :םיפסונ םימוחתב (1983 דע> םייתדעה םירעפב ןוידל (Schmeltz et al (1991. ואר 

.העבצה יסופדו הדולי ירועיש ,םירוגמ יבושייב היצגרגס ,םייתדעניב ןיאושינ 

תללכהמו ינשה רודה ינבכ םילוע םידלי תללכהמ םיעפשומ םניא םיאצממהש הלוע וכרענש תוקידבמ 

הלוע ןכ־ומכ .םיזנכשאה תצובקב (לארשי דילי באל םינב ,לארשי ידילי) ישילשה רודה ינב 

ינשה רודה תלכשה .םיריכשב דקמתמ רקחמהש הדבועהמ םיעפשומ םניא הלכשהה ינותנש תוקידבהמ 

.המוד םיריכש םניאשו םיריכש ברקב 

היה ןורחאה םהידומיל דסומו ,הנש הרשע־שמח תוחפל ודמלש הלא לכ ורדגוה ימדקא ראות ילעבכ 

."ימדקא דסומ" 

תועש ינותנב שומיש ידי־לע בשוח יתנש רכש .תישדוח־תלת הדידמב תוסנכהה ינותנ ופסאנ 1985־מ 

.הדובע ישדוחו הדובע 
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רכשו הלכשה יעצוממ :םיירואית םיאצממ 
םיזנכשאו םיחרזמ לש 

הלכשה 

לש תעצוממה ותלכשה .ליג־תוצובק יפל הלכשהה ידדמ ינש תא הגיצמ 1 הלבט 
לש האצות אוה הלכשהב יללכה לודיגה .1975־ב רשאמ ההובג .רתיה 1995־ב ילארשיה 

־עבשה ינב לש (88.50/0> עירכמה םבור תא 1995־ב הללכש ,ךוניחה תכרעמ תובחרתה 

הלכשה שוכרל רתוי םיברל הרשפיאו ,(1996 ,יקסריבס) רפס־יתבב םיידוהיה הרשע 

תלכשהב היילעה םאה :איה רקחמה ךרוצל הבושחה הלאשה .תוטיסרבינואב תימדקא 

,וז הלאש לע תונעל תנמ לע ?ןמז ךרואל םיזנכשאה לצא היילעהמ רתוי הלודג םיחרזמה 

עצוממ ןיבל םיחרזמה עצוממ ןיב סחיה (הנש יפל ליג־תצובק) 1 הלבטב את לכל בשוח 

1.0 לש סחי .רתוי בוט םיחרזמה לש יסחיה םבצמ ,רתוי הובג סחיהש לככ .םיזנכשאה 

.םיחרזמה תבוטל הלכשה רעפ לע דמלמ 1.0 לעמש סחיו ,ןויווש לע דמלמ 

המודב .1995־ב 0.83־ל 1975־ב 0.77־מ הלע דומיל תונשב סחיה ,םגדמה ללכב 

.1995־ב 0.28־ל 1975־ב 0.24־מ הלע ימדקא ראות ילעב רועישל רשאב סחיה ,ךכל 

םיזנכשאל םיחרזמ ןיב הלכשהה ירעפ יכ הנעטהש דמלמ ,היהיש לככ ןטק ,סחיב הז לודיג 

,הובג וניא הלכשהה ירעפ םוצמצש יפ־לע־ףא .הנוכנ הניא םינורחאה םירושעב ובחרתה 

רועישל רשאב ליגה־תוצובק בורבו ,דומיל תונשל רשאב ליגה תוצובק לכב יבקע אוה 

ליג־תוצובקב סחיב הלודג היילע ןכ־םא ףקשמ יללכה סחיב לודיגה .ימדקא ראות ילעב 

ברקב יוניש טעמכ ןיא ,לשמל ,ךכ .תורחא ליג־תוצובקב רתוי הנותמ היילעו ,תומיוסמ 

םהידומיל תא םימייסמ םישנאה בורש הדבועהמ תעבונ וז תוביצי .תורגובמה תוצובקה ינב 

סחי .שמחו םישולש ליג ינפל םיהובגה םהידומיל תאו ,םירשע ליג ינפל םיינוכיתה 

,םישישה תונשב ווהתהש הלכשה ירעפ ףקשמ הלעמו שמחו םישולש ינב ברקב הלכשהה 

המגמה לע תוחפ דמלמ הלא ליג־תוצובק ברקב סחיה .םינומשה תונש תישארו םיעבשה 

תא ןוחבל שי ךכ םשל .תונורחאה םינשה הרשע־שולש דע רשעב הלכשהה רעפ םוצמצ לש 

.תונורחאה םינשב םהידומיל תא ומילשהש הלא ,29-25 ינב ,רתויב הריעצה ליגה־תצובק 

ויה 1975־ב .דומילה תונש סחיב רתויב םישרמה לודיגה תא תוארל ןתינ ןאכ ,ןכא 

הלע 1995־ב .יזנכשאה לש הלאמ דומיל תונש 0.77 וז ליג־תצובקב עצוממה יחרזמל 

.דומיל תונשב יתדעה רעפה לש תיתועמשמ הריגס לע דמלמה לודיג ,0.88־ל סחיה 

הרבחב הלכשהה רעפ לש אלמה רופיסה תא תופקשמ ןניא דומיל תונש ,םרב 

ינשה דדמה .דומיל תונשמ ,רתוי ףא ילואו ,תוחפ אל הבושח תימדקא הלכשה .תילארשיה 

תזמרמה ,תימיטפוא תוחפ הנומת גיצמ - ןושאר ימדקא ראות ילעב זוחא - הלכשהל 

יפ־לע־ףא .םיזנכשאה ןיבל םניב הלכשהה רעפ תריגסל בר ןמז דוע םיחרזמל שרדייש 

0.25־ל ,1982־ב 0.17־ל 1975־ב 0.14־מ הלע הריעצה ליגה־תצובק ברקב סחיהש 

לש וייוכיס ,1995־ב וליפאש דמלמו ,רתויב ךומנ ןיידע אוה ,1995־ב 0.27־לו 1992־ב 

ותימע לש וייוכיסמ 3.7 יפ םיהובג ימדקא ראות לעב תויהל וז ליג־תצובקב יזנכשא 

1982 םינשה לש בצקב ךשמיי תימדקא הלכשהב םירעפה םוצמצש חיננ םא .יחרזמה 

היהי רעפה תריגס לש בצקה םא .םינש עבראו םיעשת דועב ירמגל רעפה רגסיי ,1992 

וא ךכ .םינש הרשע־תחאו האמ ךותב רעפה רגסיי ,1995-1992 םינשב היהש הזל המוד 
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הלכשה ירועישב םיזנכשאל תוותשהל םירומאה ,ינשה רודה ינב םיהדזמש המוד ,ךכ 

וחילצי אל רבכ ינשה רודה ינב םיחרזמ ,תורחא םילימב .ןיידע ודלונ אל ,תימדקא 

.ןושאר ימדקא ראות תשיכרב םיזנכשאה תא קיבדהל 

:(םיזנכשא םיחרזמ)סחיהו ימדקא ראות ילעב זוחא ,דומיל תונש רפסמ :1 הלבט 

ליגו אצומ יפל תונוש םינשב ץראה ידילי םיריכש םידוהי 

דומיל תונש רפסמ ראות ילעב זוחא 

הלעמו.א.ב 

 1995  1992  1982  1975  1995  1992  1982  1975 :הנש  ליג 

 36.6  38.0  35.5  24.9  14.4  14.2  13.8  12.8 םיזנכשא   54-25

 10.3  10.3  8.7  5.9  12.0  11.6  10.5  9.9 םיחרזמ 

 .28  .27  .25  .24  .83  .82  .76  .77 סחי 

 33.0  31.1  28.5  23.8  13.8  13.5  13.3  13.0 םיזנכשא   29-25

 8.8  7.7  4.8  3.3  12.2  12.0  10.7  10.1 םיחרזמ 

 .27  .25  .17  .14  .88  .89  .81  .77 סחי 

 36.0  42.4  32.9  31.3  14.3  14.6  14.0  13.4 םיזנכשא   34-30

 10.5  8.7  7.7  7.3  12.7  11.8  10.9  10.3 םיחרזמ 

 .29  .21  .23  .23  .89  .81  .78  .76 סחי 

 37.4  41.6  38.9  24.1  14.5  14.2  14.0  12.5 םיזנכשא   39-35

 10.1  13.2  7.7  6.2  12.0  11.7  10.8  9.5 םיחרזמ 

 .27  .32  .20  .26  .83  .82  .77  .76 םחי 

 38.8  37.8  23.5  21.2  14.7  14.3  13.1  12.4 םיזנכשא   44-40

 9.5  12.0  5.5  4.5  11.6  11.4  10.0  9.3 םיחרזמ 

 .24  .32  .23  .21  .79  .80  .76  .75 םחי 

 38.5  35.8  26.4  20.1  14.7  14.3  13.3  12.1 םיזנכשא   54-45

 12.4  9.3  8.3  4.1  11.4  11.0  9.6  9.3 םיחרזמ 

 .32  .26  .31  .20  .78  .77  .73  .77 םחי 

 1790  1762  1557  1407  1790  1762  1557  1407 םירקמ רפסמ 

םירשעה תונשב תיאטיסרבינואה םתלכשה תא םימייסמ םניא םילארשיהמ קלח 

תונש לכב .םהייחל םישולשה תונשב (ןושארה)ימדקאה ראותה תא םילבקמ םיבר .םהייחל 

תוחפה ינב הלא תמועל 39-30 ינב ברקב רתוי הובג הטיסרבינוא ירגוב רועיש ,רקסה 

תיסחי רחואמ ליגב תימדקא הלכשה תשיכר לש המגמהש הארנ ,דועו תאז .םישולשמ 
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יוארה ןמ ,ךכש ןוויכמ .םיחרזמה ברקב רקיעבו םיזנכשאה ברקב ןה םינשה םע תרבוג 

םינותנה הנבמ .םייטתניס הדיל ינותנש ברקב הלכשהה ירעפ לש תוחתפתהה תא קודבל 

ידילי לשמל ,םיוסמ ןותנש ידילי לש הלכשהה תומר רחא בוקעל ונל רשפאמ 

יגב ויה רשאכ) 1982 ,(27-23 יגב ויה רשאכ) 1975 :ןמז־תודוקנ שולשב ,1952-1948 
8.(44-40 ינב ויה רשאכ) 1992־בו ,(34-30 

(םיזנכשא/םיחרזמ)סחיהו ,ימדקא ראות ילעב זוחא ,דומיל תונש דפסמ :2 הלבט 

ליגו הנש ,אצומ יפל ץראה ידילי םיריכש םידוהי :םינוש הדיל ינותנש ברקב 

הלעמו .א.ב ראות  דומיל תונש 

 1992  1982  1975  1992  1982  1975 :הנש  ןותנש 

 39-35  29-25  39-35  29-25 ליג   1957-1953

 41.6  28.5  14.2  13.3 םיזנכשא 

 13.2  4.8  11.7  107 םיחרזמ 

 .32  .17  .82  .81 סחי 

 44-40  34-30  27-25  44-40  34-30 :ליג 27־25א  1952־ 1948 

 37.8  32.9  19.6  14.3  14.0  12.8 םיזנכשא 

 12.0  7.7  2.7  11.4  10.7  10.1 םיחרזמ 

 .32  .23  .14  .80  .76  .79 סחי 

 49-45  39-35  32-28  49-45  39-35  32-28 :ליג   1947-1943

 40.3  38.9  28.8  14.6  14.0  13.2 םיזנכשא 

 10.9  7.7  4.9  11.2  10.8  10.0 םיחרזמ 

 .27  .20  .17  .77  .77  .76 םחי 

.עבראו םירשעו שולשו םירשע ינב םה 1952-1951 ידילי 1975־ב .דבלב 1950-1948 ידילי א 

םינומשה תונשבש תדמלמ הנידמל ןושארה רושעב ודלונש םינותנשה ינש רחא בקעמ 

ידילי ויה רשאכ ,1982־ב ,לשמל ,ןכ .(2 הלבט) תפסונ הלכשה תוצובקה יתש ושכר 

ברקב 28.50/« םכותמ תימדקאה הלכשהה ילעב רועיש היה ,29-25 ינב 1957-1953 

ינב הז ןותנש ינב ויה רשאכ ,םינש רשע רובעכ .םיחרזמה ברקב 4.50/0־ו ,םיזנכשאה 

.13.20/0־ל םיחרזמה ברקבו ,41.60/0־ל םיזנכשאה ברקב .א.בה ילעב רועיש הלע ,39-35 

זוחאה רשאמ םירחואמ םיאליגב הלכשה שכור םיחרזמהמ רתוי הובג רועישש ןכ־מא הארנ 

הלע וז ליג־תצובקב םיזנכשא/םיחרזמ סחיהש ךכל הביסה תאז .םיזנכשאה לצא ליבקמה 

תימדקאה הלכשהה סחי ,םירחאה םינותנשה ינשב םג .1992־ב 0.32־ל ,1982־ב 0.17־מ 

ינותנש חותינ לש תלבוקמה הטישב טקונ רקחמה ,םינוש םישנא ללוכ םגדמה הנש לכבש יפ־לע־ףא .8 

ןכלו ,גציימ םגדמ וניה הנש לכב םגדמהש הדבועה תא תלצנמ וז הטיש .םייטתניס <תוטרוהוק> הדיל 

34-25 ינב ,לשמל ,ךכ .ןמו ךרואל םימיוסמ םינותנש ינב לש תונוכת רחא בוקעל תורשפא שי 

1992־ב 55-44 ינב לש הלכשהב לודיג ,ךכיפל .1992 תנשב םינש רשעב רתוי םירגובמ 1982־ב 

.1992-1982 םינשה רשעב הלא םינותנש ינב לש הלכשה תשיכרמ עבונ 1982־ב 34-25 ינב תמועל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:52:08 UTC������������� 

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



םייתדע־ןיב םייתרבח םירעפ ןהכ ןוני 122 

םימדקתמ םיאליגב םיימדקא םיראתב תוכזל םיזנכשאמ רתוי םיטונ םיהדזמש דמלמ 

תא םייס עצוממה יזנכשאה יאמדקאה ,תרחא תיווזמ וז העפות לע לכתסנ םא .תיסחי 

.יחרזמה ותימעמ רתוי ריעצ ליגב ראותל וידומיל 

־ויצוסה םירעפה תנבהל רשאב ,תודגונמ ךא ,תכל־תוקיחרמ תוכלשה שי הז אצממל 

ההובג הלכשה ירועיש םיוושמ רשאכש רורב ,אסיג דחמ .םיזנכשאל םיחרזמ ןיב םיימונוקא 

םושמ ,הלעמ יפלכ הטומ םיחרזמה תערל הפצנה רעפה ,םישולשמ תוחפ ינב םיריעצ ברקב 

ליג ירחא התוא םישכור תימדקאה הלכשהה ילעב םיחרזמהמ םישילש ינשל בורקש 

ןיב הלכשה ירעפש הארנ ,אסיג ךדיאמ .םיזנכשאה ברקב שילשמ תוחפ תמועל ,םישולש 

ליגה - רחא יתלכשה דדמ .התוכיאל וא הלכשהה תמרל קר םילבגומ םניא תוצובקה 

רורב ןורתיל וב םיכוז םיזנכשאהש ףסונ דמימ אוה ־ ההובגה הלכשהה השכרנ וב עצוממה 

רשאמ םהייח לש רתוי םדקומ בלשב ימדקא ראותב םיכוז םיזנכשא .םיחרזמה םהיתימע לע 

הלכשהב העקשההש לככ :תוצובקה ןיב רכש ירעפ תנבהל םרות הז לדבהו ,םיחרזמ 

לודג ותעקשה לע האושתב הכוז עיקשמה ןהב םינשה רפסמ ןכ ,רתוי ריעצ ליגב תישענ 

,םיאבה םידומעב בוש הלעוי הז ןיינע .רתוי ההובג וייח ךלהמב תללוכה ותסנכהו ,רתוי 

.תוצובקה ןיב רכשה ירעפ ונודיי וב 

רכש 

םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה סחי תאו יטולוסבאה יתנשה רכשה תא הגיצמ 3 הלבט 

לש םייטולוסבאה םימוכסה .רקסה תונש עבראב ליג־תצובק יפל (םיזנכשא/םיחרזמ) 

<1995־בו 1992־ב ח"שו 1982־ב םילקש ,1975־ב י"ל> םיגוש תועבטמב םיבוקנ רכשה 

,םייזנכשא םירבגל םייחרזמ םירבג ןיב רכשה ירעפ אוה ןאכ ונניינע .םיפטוש םיריחמבו 

לע דמלמ <100־ב לפכומ) סחיה .את לכב גצומה רכשה סחימ םהילע דומלל ןתינש 

ייוניש ןכלו ,םיזנכשא לש תעצוממה םתסנכהמ זוחאכ םיחרזמ לש תעצוממה םתסנכה 

.היעב םיווהמ םניא תויורקייתהו עבטמ 

.54—25־ה ינב לש םגדמה ללכ ברקב רכשה סחי תא הגיצמ 3 הלבטב הנוילעה הרושה 

1992־ב 0.68) טעמכ הנתשה אל זאמו ,1982־ב 0.70־ל ,1975־ב 0.79־מ דרי סחיה 

ירעפש הדבועה חכונל רקיעב ,עיתפמ תוצובקה ןיב לדגה הסנכהה רעפ .<1995־ב 0.69־ו 

רעפב לודיגה בור .הבר הדימב אל יכ םא ,ומצמוצ אלא ,ובחרתה אל הלא םינשב הלכשהה 

(1995-1982) תואבה םינשה הרשע־שולשב .1982-1975 םינשב שחרתה הסנכהה 

ברקב דחוימב ,תורחא ליג־תוצובקב לדג ךא ,ליגה־תוצובקמ קלחב רעפה םצמטצה 

ךרואל יתועמשמ ןפואב רכשה ירעפ ולדג םיעבראמ הלעמל ינב ברקב ,השעמל .םירגובמה 

םיעברא ןב יחרזמה לש תעצוממה הסנכהה התוויה 1982־ב ,לשמל ,ךכ .הלוכ הפוקתה 

הלא םיזוחא ודרי 1995־ב .יזנכשאה לש תעצוממה הסנכהה ןמ 700/0־ל 650/0 ןיב הלעמו 

.62 דע 61 ־ל 

םהש ןוויכמ ,רתויב םייביטמרופניאה םה תורגובמה ליגה־תוצובק ברקב םירעפה 

םידמלמ ךכבו ,אישל בורק וא ,םרכש אישב םיאצמנ םידבוע רשאכ רכש ירעפ לע םידמלמ 

לש הסנכהה יסחי תא הגיצמ 4 הלבט ,ךכיפל .תואבה םינשב םיריעצה םהיחאל יופצה לע 

2 הלבטב תוגצומה תוצובק ןתוא) 1957-1943 םינשב ודלונש הלא ,הדיל ינותנש השולש 

ויה רשאכ ,1982־ב .1957-1953 ידילי ,םיריעצה םינותנשב ליחתנ .(הלכשהל רשאב 
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123 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םיריכש םידוהי :(םיזנכשא/םיחרזמ)סחיו אהדובעמ תיתנש הסנכה :3 הלבט 

ליגו אצומ יפל תונוש םינשכ ץראה ידילי 

 1995  1992  1982  1975 :הנש  ליג 

 89,312  62,088  191,429  26,181 םיזנכשא   54-25

 61,351  42,096  134,173  20,624 םיחרזמ 

 .69  .68  .70  .79 סחי 

 46,670  35,064  128,721  21,377 םיזנכשא   29-25

 42,843  30,600  111,844  18,882 םיחרזמ 

 .92  .87  .87  .88 םחי 

 75,400  47,256  193,674  25,857 םיזנכשא   34-30

 55,798  40,308  131,076  21,606 םיחרזמ 

 .74  .85  .68  .84 סחי 

 89,252  71,856  206,570  28,052 םיזנכשא   39-35

 65,150  43,380  158,697  20,783 םיחרזמ 

 .73  .60  .77  .74 םחי 

 111,181  69,228  211,447  30,656 םיזנכשא   44-40

 67,293  47,532  138,331  22,962 םיחרזמ 

 .61  .69  .65  .75 סחי 

 121,472  77,256  232,808  30,391 םיזנכשא   54-45

 75,432  48,912  164,063  23,452 םיחרזמ 

 .62  .63  .70  .77 סחי 

 121,941  76,416  228,515  28,607 םיזנכשא  +.א.ב 

 95,156  67,236  189,838  28,549 םיחרזמ 

 .78  .88  .83  1.00 סחי 

100 לופכ רכשה סחי .1995־בו 1992־ב םישדח םילקשו 1982־ב םילקש ,1975־ב תוילארשי תוריל א 

.את לכב םיזנכשאה רכשמ זוחאכ םיחרזמה רכש לע דמלמ 

.תיזנכשאה תעצוממה הסנכהה ןמ 87»/» םיחרזמ לש תעצוממה םתסנכה התיה 29-25 ינב 

םתסנכה היה ,39-35 ינב ןותנש ותוא ידילי ויה רשאכ ,1992־ב ,םינש רשע רובעכ 

לודיג םה םג ווח םירחאה םינותנשה ינש .םיזנכשאה לש הסנכהה ןמ 600/0 קר תעצוממה 

,םהייחל םירשעה תונשב ויה רשאכ ,1975־ב .םהייח ךלהמב םיזנכשאה ןיבל םניב רעפב 

עבש רובעכ .םינותנש םתוא ינב םיזנכשא וחיוורהש םוכסהמ 920/» דע עצוממב וחיוורה 

םיחרזמה לש תיסחיה םתסנכה הדרי ,םהייחל םישולשה תונשב ויה רשאכ ,1982־ב ,םינש 
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םייתדע־ויב םייתרבח םירעפ ןהכ ןוני 124 

תונשב הלא םינותנש ינב ויה רשאכ ,1992־ב .םיזנכשאה תסנכהמ 77x דע 680/0־ל 

.69 דע 61־ל זוחאה חנצ ,םתסנכה אישל םיבורק ךכיפלו ,םהייחל םיעבראה 

הדיל ינותנש ברקב (םיזנכשא/מיחדזמ)סחיהו הדובעמ תיתנש הסנכה :4 הלבט 

ליגו הנש ,אצומ יפל ץראה ידילי םיריכש םידוהי :םינוש 

 1992  1982  1975 :הנש  ןותנש 
 39-35  29-25 :ליג   1957-1953

 71,856  128,721 םיזנכשא 

 43,380  111,844 םיחרזמ 

 .60  .87 םחי 

 44-40  34-30 27־25א  :ליג   1948 -1952

 69,228  193,674  19,689 םיזנכשא 

 47,532  131,076  18,111 םיחרזמ 

 .69  .68  .92 סחי 

 49-45  39-35  32-28 :ליג   1947-1943

 81,828  206,570  24,302 םיזנכשא 

 49,680  158,697  21,371 םיחרזמ 

 .61  .77  .88 סחי 

.עבראו םירשעו שולשו םירשע ינב םה 1952-1951 ידילי 1975־ב .דבלב 1955-1948 ידילי א 

(3 הלבטב הנותחת הרוש) תימדקא הלכשה ילעב םיזנכשאו םיחרזמ ןיב תוסנכה ירעפ 

ירה '.א.ב ילעב םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכש רעפ היה אל 1975־ב םא .םה םג ובחרתה 

םיאמדקאה תסנכהמ 780/0 קר התוויהש תעצוממ הסנכהב םייחרזמ םיאמדקא וכז 1995־בש 

איה תחאה תורשפאה .הז רעפ תוחתפתה ריבסהל תולוכי תובר תוביס .םייזנכשאה 

ךשמב תינויווש תוחפ התשענ םיחרזמו םיזנכשא לש דומילה תועוצקמ לש תוגלפתההש 

.תורחאה תוטלוקפב םיחרזמו ,הובג רכש תובינמה תוטלוקפב וזכרתה םיזנכשא - םינשה 

לח אל םיעבשה תונש ןמלש תדמלמ ןהב םידמול םיזנכשאו םיחרזמש תוטלוקפה תניחב 

,יקסריבס) תוצובקה יתשמ םיטנדוטס לש תיטלוקפה תוגלפתהב םיחרזמה תערל יוניש 

ילעב םיקוסיעל תוליבומה תוטלוקפב ודמל םיזנכשא לש רתוי הובג רועיש ,םנמוא .(1996 

ברקב רעפה רבסהל תפסונ תורשפא .םינומשהו םיעבשה תונשב םג היה ךכ ךא ,הובג רכש 

םג .ינש ראות לעב היה םייזנכשא םיאמדקא לש רתוי הובג רועישש איה םיאמדקאה 

םיחרזמ ןיב דומילה תונשב רעפב ןמז ךרואל לודיג אצמנ אלש רחאמ ,הללשנ וז הרעשה 

.(Cohen and Haberfeld, 1998)ימדקא ראות ילעב םיזנכשאו 
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125 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

?םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה ירעפ םילדג עודמ 

ירעפ ,תישאר :רפסמ תומגמ לע ןכ־סא םיעיבצמ 4־ו 3 תולבטב םיגצומה םיאצממה 

תונש לכב ,תינש .ובחרתה 1995-1975 םינשב םייזנכשאו םייחרזמ םירבג ןיב רכשה 

אישל בורק םיאצמנה םירגובמ םידבוע ברקב רתוי םילודג רכשה ירעפ ויה רקסה 

ולחה 1975־ב םימייק ויה אלש ימדקא ראות ילעב ברקב רכש ירעפ ,תישילש .םתסנכה 

ירעפב לודיגה בורש יפ־לע־ףא ,ףוסבל .1995 דעו םיעבשה תונש עצמאמ חתפתהל 

,1982־ל 1975 ןיב ,םינש עבש לש הפוקתב שחרתה םיזנכשאל םיחרזמ ןיב תוסנכהה 

םינומשה תונשב ,םירגובמ םידבוע ברקב רקיעב ,בחרתהל תוסנכהה רעפ ךישמה 
.םיעשתהו 

ינש לש האצות םניה 1995-1975 םינשב הסנכהה ירעפ תוחתפתהב הלא תומגמ 

ינשב תילארשיה הרבחה לע ועיפשהש ,יתרבח־ילכלכ רחאהו יפרגומד דחאה ,םיכילהת 

רודה ינב לש ליגב היילע אוה יתועמשמה יפרגומדה יונישה .םהב םינד ונאש םירושעה 

,35.2־ו 32.6 םייזנכשאהו םייחרזמה ינשה רודה ינב לש עצוממה ליגה היה 1975־ב .ינשה 

37.8־ו (םיחרזמ) 37.3 לש עצוממ ליגל ועיגהו ,תוצובקה יתש ורגבתה 1995־ב .המאתהב 

ןהיניב םיליגה רעפ םג אלא ,ורגבתה תוצובקה יתשש קר אל ,רמולכ .(םיזנכשא) 

םרת ,דחא דצמ .דגונמ ןפואב רכשה ירעפ לע םתסה־ןמ ועיפשה הלא םייוניש .םצמטצה 

ןיב םייקה קזחה יבויחה םאתמה תוכזב רעפה תנטקהל תוצובקה ןיב םיליגה רעפב םוצמצה 

םע הסנכהה הלדג וב דזעיש'ד :הלכשהו ליג ןיב היצקארטניא תמייק ,םרב .הסנכהל ליג 

הרצי תוצובקה יתש לש ןתורגבתה ,ךכיפל .רתוי ההובג הלכשההש לככ רתוי לודג ליגה 

לש רשאמ (תיסחי ההובג הלכשה תמר ילעב) םיזנכשאה לש םתסנכהב רתוי הלולת היילע 

1995-1975־ב ולדג הסנכהה ירעפש הדבועה .(תיסחי הכומנ הלכשה ילעב) םיחרזמה 

תא עונמל ידכ וב היה אל תוצובקה ןיב הלכשהבו ליגב ןטקה םירעפה םוצמצש תדמלמ 

.םיזנכשא םבורש ,םיליכשמה תסנכהב רתוי דח לודיג ןיגב ומרגנש הסנכהה ירעפ תבחרה 

הסנכהה ירעפ תבחרה תא תיקלח קר הריבסמ ינשה רודה ינב לש םתורגבתהש ןבומ 

םייק .ליג־תוצובק ךותב םירעפב לודיג ריבסהל ללכ הלוכי הניאו ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב 

.בחרתהל הסנכהה ירעפל םרגו ולא םינשב תילארשיה הרבחב שחרתהש ףסונ ךילהת 

דדמ הלע 1982־ל 1975 ןיב .הסנכהכו רכשב ןויוושה־יאב דחה לודיגה אוה הז ךילהת 

,לארשי) 0.32־ל 0.28־מ םשארב דמוע ריכשש תיב־יקשמ לש וטורב הסנכהב יני'ג 
.(1997 ,לארשי) 0.37 לש אישל עיגה 1995־בו 0.35־ל דדמה עיגה 1992־ב .(1983 

םיחרזמ ןיב רכש ירעפ ןיבל 9רכשב ןויווש־יא ןיב רשקהש שיגדהל בושח ונניינעל 

םינורישעה תסנכהש עמשמ ,לדג רכשב יללכה ןויוושה־יא רשאכ .ינבמ אוה םיזנכשאל 

שי םינוילעה םינורישעבש ןוויכמ .םינותחתה םינורישעה תסנכהל תיסחי הלוע םינוילעה 

םיחרזמ ןיב הסנכהה רעפב לודיגל חרכהב ליבומ ןויווש־יאב לודיג ,םיזנכשאל רתי־גוציי 

.םיעובק םיראשנ תוצובקה יתש לש תילכלכה תויליבומה ירועיש רשאכ םיזנכשאל 

רכשב יני'ג דדמ הלע ,(Sussman and Zakai (1996 יפל .תוחפ םינימז רכשב ןויווש־יא ינותנ .9 

ידבוע ברקב ןויוושה־יא תמר .1994־ב 0.44־ל 1972־ב 0.33־מ יטרפה רזגמב םיריכש לש וטורב 

0.33־ל ,1974־ב 0.22־מ :רתוי דח היה הז רזגמב יני'ג דדמב לודיגה ךא ,רתוי הנותמ ירוביצה רזגמה 

.1994־ב 
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הינמרג טעמל .לארשיל ידוחיי וניא םינורחאה םירושעה ינשב ןויוושה־יאב לודיגה 

.(Gottschalk and Smeeding, 1997) ברעמה תונידמ לכב לדג ןויוושה־יא ,הילטיאו 

,םינומשה תונשמ ןויוושה־יאב רתויב דחה לודיגה תא ווחש ,הינטירבבו תירבה־תוצראב 

תויארחאכ ורכזוהש תויזכרמה תוביסה .םיבר םיגולויצוסו םינלכלכ וז הלאשל ושרדנ 

םייוניש ויה הפוריא תונידממ קלחבו תירבה־תוצראב רכשב ןויוושה־יאב לודיגל 

,תוהובג תויונמוימו הלכשה ילעב דואמ םירקי םידבועל שוקיבה תא ולידגהש םייגולונכט 

לש םתושלחיהמ ולבס ךומנ רכש ילעב םידבוע .תויונמוימ ירסח םילוז םידבועל אל ךא 

יכילהתמו ברעמה תונידמל םינמוימ־יתלב םידבוע לש הריגהה ןמ ,םייעוצקמ םידוגיא 

Gottschalk and)ישילשה םלועה תוצראל םילעפמ רבעמל ומרגש הטרפהו היצזילבולג 

 1995 ,Smeeding, 1997; Freeman and Katz). םירקחמ לארשיב וכרענ אלש יפ־לע־ףא

לע ורבעש םימוד םיכילהתש יאדוול בורק ,רכשב ןויווש־יאב לודיגל תוביסה לע םיפיקמ 

םג רכשב ןויוושה־יאב לודיגל טעמ־אל ומרת םינורחאה םירושעה ינשב תילארשיה הרבחה 

.ונלצא 

אלש יפ־לע־ףא ,תימדקא הלכשהל םירזחהב דח לודיג היה לארשיב םג ,לשמל ,ךכ 

רבסהל םייטילופו םיידסומ ,םייפרגומד ,םייגולונכט םייוניש לש תיסחיה תובישחה הרורב 

לודיגה ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה ירעפ לש תוחתפתהה תנבהל ,ךכ וא ךכ .לודיגה 
הלכשה ירסח םירבג לש םתסנכה ,דתיה 1975־ב .דחוימב בושח הלכשהל םירזחהב 

דרי 1982־ב .תוחפל ןושאר ימדקא ראות ילעב םהיתימע תסנכהמ 78»/» תיאטיסרבינוא 

םיזוחא השולשב חנצ 1995־בו ,570/0־ל עיגהו תדרל ךישמה אוה 1992־ב ,65־ל הז זוחא 

םיחרזמ לש םתלכשה תמרב ןטקה רופישה יכ ןכ־םא הארנ 10.540/0־ל עיגהו ,םיפסונ 

,תימדקא הלכשהל םירזחהב הלולתה היילעל תיסחי חינז היה 1995-1975 םינשב 
.הלא םינשב םייתדעה הסנכהה ירעפב לודיגל תובר המרתש 

םירושעה ינשב ובחרתה םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה ירעפש עובקל ןתינ ,םוכיסל 

ןיב הלכשהה רעפב ןטקה םוצמצהו םיליגה רעפב טלחומ טעמכה לוסיחה תורמל ,םינורחאה 

הלכלכהו הרבחה לע םיעיפשמה םיכילהת ינש ףקשמ הסנכהה ירעפב לודיגה .תוצובקה 

לודיגה ,תינש ;ינשה רודה ינב לש םתורגבתה ,תישאר :םינורחאה םירושעב תילארשיה 

.תימדקא הלכשהל דחוימבו ,הלכשהל םירזחהב לודיגה ותיאו ,ןויווש־יאב יללכה 

רכשה ירעפ תא םיריבסמה םיפסונ םימרוג 

םיזנכשאו םיחרזמ ןיב 

,םרב .תוצובקה ןיב הסנכה ירעפ לע םתעפשהו הלכשהו ליג ירעפב ונדקמתה הכ דע 

רכשב םירעפש ןכתיי .ליג וא הלכשהמ קר אלו ,םיפסונ םימרוגמ עובנל םייושע רכש ירעפ 

תועש ןוגכ ,םייטנוולר םינייפאמב תוצובקה ןיב םילדבהמ םיעבונ תוצובקה ןיב יתנש 

ודמאנ וז הלאש ןוחבל תנמ־לע .הדובעב ןויסינ תונשו די־יחלשמ ,תויתנש הדובע 

אוה יולתה הנתשמה .ורקחנש רקסה תונש עבראב םיחרזמו םיזנכשאל רכש תואוושמ 

ןוהל םילבוקמ םידדמ םה םייולת־יתלבה םינתשמהו ,יתנשה רכשה לש יעבטה םתירגולה 

.(ינשה רודה ינב םייזנכשאו םייחרזמ םיריכשו רקחמה תייסולכוא ללכ ברקב ובשוח הלא םינותנ .10 
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ינש בלשב 11.לארשיב רכשה לע םיעיפשמכ ואצמנש םירחא םייפרגומד םינתשמו ,ישונא 

ןיב רעפה זוחא תא דומאל התרטמש ,םירעפ תקירפ לש תלבוקמ הקינכטב שומיש השענ 

12.הנתשמו הנתשמ לכמ םיעבונה תוצובקה יתש לש רכשה יעצוממ 

םהלש תונשרפהו ,םיזוחאב םיגצומ םיאצממה .הקירפה תואצות תא הגיצמ 5 הלבט 

ןיב םילדבהמ עבונש רכשב רעפה זוחא תא גציימ הנתשמ לכל ךיושמה זוחאה :הטושפ 

םיחרזמ ןיב רכשה רעפ לש רועישה ,לשמל ,ךכ .הז הנתשמ לע תוצובקה יעצוממ 

יתגרדה ןפואב דרוי תוצובקה ןיב עצוממה ליגב םילדבהל וכיישל ןתינש םיזנכשאו 

םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םילדבה ,ךכל המודב .1995־ב 3.80/0־ל דע 1975־ב 13.70/0־מ 

הדיל תמועל) ריעצ ליגב הריגהו םירוגמ םוקמ ,יתחפשמ בצמ ,ילכלכ ףנע ,הדובע תועשב 

תחאב אל ףא ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה ירעפ תרבסהל תובר םימרות םניא (לארשיב 

די־חלשמבו (תימדקא הלכשהו דומיל תונש) הלכשהב םירעפ ,תאז תמועל .רקסה תונשמ 

םינשה לכב םיזנכשאו םיחרזמ ןיב הפצנש עצוממה רכשה רעפ תיצחממ רתויל םיארחא 

,םיהז די־יחלשמו ההז הלכשה ילעב םיזנכשאו םיחרזמ ויה וליא ,תורחא םילימב .וקדבנש 

.רקסה תונשמ תחא לכב ותיצחממ רתויב ןטק םהיניב רכשה רעפ היה 

תתחופה ןתובישח תמועל ,תימדקא הלכשהב םירעפה לש םתובישח הלדג םינשה םע 

ןיב רכשה רעפמ 30"/0־כ "וריבסה" דומיל תונשב םילדבה ,לשמל ,ךכ .דומיל תונש לש 

.םיעשתה תונשב 9"/» דע 80/0־כו ,1982־ב u.3% קר ךא ,1975־ב םיזנכשאל םיחרזמ 

תימדקא הלכשהב םירעפב ורוקמש םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה רעפ זוחא ,תאז תמועל 

לודיגה .1995־ב 260/0־ל דע 1982־ב 14.60/0־מ יתגרדה ןפואב הלע תוצובקה ןיב 

יפכ ,תימדקא הלכשהל םיילכלכ םירזחהב היילעה תא תפקשמ ימדקאה ראותה תובישחב 

ירעפ לע הלכשה לש תרבטצמה העפשהה תא ןוחבל תנמ־לע .םדוקה קרפ־תתב ןיוצש 

,תאז םישוע םא .הנש לכב ימדקא ראותו דומיל תונש לש םיזוחאה תא רבחל שי ,רכשה 

ןיב רכשה רעפמ 270/0-240/0־כ "םיריבסמ" הלכשה ירעפ ,(ללוכ) 1992 דעש םיאור 

1992 ןיב לודיגה יכ המוד .34.4"/0־ל רועישה קסונ 1995־ב וליאו ,םיזנכשאו םיחרזמ 

םיבידנה רכשה ימכסה תא תפקשמ רכשה ירעפ תרבסהל הלכשהה תובישחבו 1995־ל 

,ר"חמה ידבוע :ירוביצה קשמב תויזכרמה םיאמדקאה תוצובק םע 1993־ב ומתחנש 

,הלא תוצובק .תוטיסרבינואב םיצרמו םיילאיצוס םידבוע ,םינטפשמ ,םיסדנהמ ,םיאפור 

רתוי תוהובג תויזוחא רכש תופסותב וכז ,יתועמשמ בור ןהב םיווהמ םייזנכשא םירבגש 

.תורחא םידבוע תוצובק ולביקש תופסותהמ 

־יחלשמ לש תובישחב לודיגל יזכרמה רבסהה םג םה 1993־ב ומתחנש רכשה ימכסה 

תוהובגה תופסותב וכזש תוצובקה .1995-1992 םינשה שולשב רכשה רעפ תרבסהל דיה 

ילעב םידבוע" - תיסחי ךומנ םהב םיחרזמה גוצייש דיה־יחלשמל רקיעב תוכייש דחוימב 

ויה םיחרזמהמ 60/» קר ךא ,םייזנכשאה םירבגהמ 200/» ,לשמל ,ךכ ."ימדקא די־חלשמ 

ביצי ראשנ הז די־חלשמב םיזנכשאה לש יסחיה םגוציי .1995־ב "ימדקא די־חלשמ ילעב" 

100/0־כב הלע הלא די־יחלשמ תצובקב עצוממה רכשה ,םרב .םינשה ךשמב רתוי וא תוחפ 

ליגו םינשב ליג ,תויתנש הדובע תועש :םה היסרגרה תאוושמל וסנכוהש םייולת־יתלבה םינתשמה .11 

אוה םא ,ימדקא ראות שי דבועל םא "1"כ ודדוקש םייראניב םינתשמו הלכשה תונש ,םינשב עובירב 

.תולודגה םירעה שולשמ תחאב ררוגתמ אוה םאו (לארשיב ודלונש הלא תמועל) דליכ רגיה םא ,יושנ 

.די־יחלשמ הרשעו םיילכלכ םיפנע העשתל םייראניב םינתשמ תויסרגרה וללכ ךכ לע ףסונ 

.םירעפה תקירפב שומיש השענ הב הטישל (Oaxaca (1973 ואר .12 
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"רבסומ"ה םיחרזמו םיזנכשא לש תיתנש הסנכה עצוממ ןיב רעפה זוחא :5 הלבט 

תונוש םינשב ץראה ידילי םידוהי םיריכש :םינוש םינתשמ ידי־לע 

 1995  1992  1982  1975 הנש 

 100  100  100  100 :(0/0) רעפ כ"הס 

הנתשמ 

 4.9  4.1  10.1  2.6 הדובע תועש 

 3.8  9.3  10.6  13.7 עובירב ליג ,ליג 

 8.4  8.8  11.3  30.5 דומיל תונש 

 26.0  18.6  14.6 ־6.0  הלעמו .א.ב 

 4.0 ־1.4   -.5  .7 ילכלכ ףנע 

 36.0  22.8  36.3  30.0 די־חלשמ 

־2.6   .9  9.0  4.5 אםיפסונ םינתשמ 

 80.5  63.1  91.6  75.4 "רבסומ" רעפ כ"ה0 

 19.5  36.9  8.4  24.6 "רבסומ־יתלב" רעפ כ"הס 

 36.4  50.0  33.3  31.0 ב"רבסומ־יתלב" רעפ כ"הס 

.דליכ רגיה םאו תולודגה םירעה שולשמ תחאב ררוגתמ םא ,יושנ םא :םייראניב םינתשמ השולש א 

.ילכלכ ףנעו די־חלשמ םינתשמה תטמשה טעמל ,ההז לדומב ב 

םגש ,םילהנמ טעמל) םירחא די־יחלשמל תיסחי <42 'ע ,1997 ,לארשי) 1995־ל 1992 ןיב 

טלובה לודיגה ,רוציקב .*םיחרזמה לשמ רתויו םיינש יפ הובג םיזנכשאה גוציי םש 
ולוככ ובור עבונ רכשה ירעפ רבסהל 1995-1992 םינשב די־חלשמו הלכשה תובישחב 

םישרוד םה ,תחאה :וזב וז תורושקה תונוכת יתש םהל שיש די־יחלשמב רכש תיילעמ 

.דחוימב הובג רתי־גוציי םהב שי םיזנכשאל ,תרחאה :תימדקא הלכשה 

ודדמנש םינתשמה לכ ידי־לע "רבסומ"ה רכשה רעפ ךסל ןדמוא םג הגיצמ 5 הלבט 

תוצובקה ןיב םילדבה ידי־לע "רבסומ וניא"ש רעפה רועישל ןדמוא םג ומכ ,רקחמב 

"רבסומ"ה רעפה רועיש .ןמז ךרואל תיבקע המגמ לע עיבצהל השק .ודדמנש תונוכתב 

דמועו ,1982־ב 909'0־מ רתויל 1992־ב םישילש ינשמ תוחפ ןיב ענ םינתשמה ללכ ידי־לע 

עבונ וניאש ,ונייהד ,"רבסומ וניא"ש רעפה רועיש ,ךכל המודב .1995־ב so.5% לע 

רתויל 1982־ב 100/0־מ תוחפ ןיב ענ ,רקחמב ודדמנש םינתשמב תוצובקה ןיב םילדבהמ 

יעצוממ ןיב םירעפה ולטב וליא ,רחא ןושל .1995־ב 19.59*, לע דמועו ,1992־ב שילשמ 

םיחרזמ ןיב 3794־ל 8"/»ןיב ענש רכש רעפ רתונ היה ןיידע ,ודדמנש םינתשמב תוצובקה 

.1995־ב 19.59*1 לע דמוע היהו ,םיזנכשאל 

תחא ?תרבסומ־יתלב הרתונש רכשה רעפ תיראש תא ריבסהל םייושע םימרוג וליא 

תוכיא ןוגכ ,רקחמב וללכנ אלש םירחא םייטנוולר םינתשמ םימייקש איה תויורשפאה 

קושב לעופב ןויסינ תונש ,קיסעמה לצא ןויסינ תונש ,דבועה לש ויעוציב תמר ,הלכשהה 

.םיחרזמה לע ןורתי םיזנכשאל שי םהב םגש ,םידומילה םויס ןמל ןויסינ תונשו הדובעה 
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.רבסוה אלש רעפה תיראש תא םיריבסמ ויהש ןכתיי ,רקחמב הלא םינתשמ וללכנ וליא 

"תלוכי" לש התובישחב היילע ידיל ואיבה םייגולונכט םייונישש םינעוטה שי ,לשמל ,ךכ 

 (ability) , רשא תקיודמה ותרדגה אהת ,הז הנתשמ .רכש תעיבקל ,הדידמל תנתינ הניאש

ירעפב לודיגהמ קלח תוחפל ריבסהל יושע ,(Gaior and Tsiddon (1997 םינעוט ,אהת 

־יתלב רעפ לש ומויקל תפסונ הביס .תוהז תודידמ תונוכת ילעב םידבוע ברקב רכשה 

חווידהש ןכתיי ,לשמל ,ךכ .רקחמב וללכנש םינתשמב הדידמ תויועט תויהל הלוכי רבסומ 

אוה רשאכ הנוש חווידהש וא 13,ההובג היצלפניא תונשב דחוימב ,קיודמ וניא רכשה לע 

יקנ דמאנש לדומה םא קר .ותחפשמ ינבמ דחא ידי־לע וא ומצע דבועה ידי־לע ןתינ 

ירעפל הביסהש החטבב עובקל ןתינ ,םייטנוולרה םינתשמה לכ תא ללוכו הדידמ תויועטמ 

וא ,הדובעה קושל םייטנוולר־אל םימרוג איה תוצובקה ןיב "םירבסומ־יתלב"ה רכשה 

.(Cain, 1986) הדובעה קושב הרישי הילפא ,תורחא םילימב 

תא תואדווב ללוכו הדידמ תויועטמ ירמגל יקנ וניהש ,יחכונה רקחמה ללוכ ,רקחמ ןיא 

תלבק ליג)יטנוולר הנתשמ ההוז יחכונה רקחמב .רכש תעיבקל םייטנוולרה םינתשמה לכ 

היה ,ללכנ וליאש הארנכו ,רכשה לדומב ותוא לולכל תורשפא ןיאש (ימדקאה ראותה 

הקירפה יאצממ ,ליעל רומאה תורמל ."רבסומ־יתלבה" רעפה זוחא תא תצקמב תיחפמ 

הדובעה קושב םיחרזמ יפלכ הילפא לש המויקל תורשפאה תא לולשל םירשפאמ םניא 

ןיב םיעשתה תונשב ענ רבסומ־יתלבה רעפה ,תישאר :םימעט ינשמ תאזו ,ילארשיה 

וא םירסח םינתשממ ולוכ עבונ אוהש חינהל השקש ,תיסחי הובג רועיש ,370/»־ל 200/0־כ 

אוהש ןוויכמ ,הילפאה רועישל רשאב ינרמש וניה דמאנש לדומה ,תינש .הדידמ תויועטמ 

יפלכ הילפא ןיאש היומס החנה הבוחב תנמוט הז הנתשמ לש הללכה .די־חלשמ ללוכ 

הסינכב הדובעה קושב הילפא תמייק ןכא םא .םינושה דיה־יחלשמל הסינכב םיחרזמ 

רעפה לש רסח ןדמואל חרכהב םורגת רכש לדומב הז הנתשמ תללכהש ירה ,די־יחלשמל 

רועיש תא דומאל םתרטמש םירקחמ .הילפאה לש רסח ןדמואל ןאכמו ,רבסומ־יתלבה 

,ילכלכ ףנעו די־חלשמ ןוגכ ,קוסיע ינתשמ ללכ־ךרדב םיללוכ םניא הרישיה הילפאה 

םאש איה החנהה .ילארשיה קשמה ומכ ,קוסיעל דומצ םהב רכשהש םיקשמב אל דחוימב 

חלשמל הסינכב אוה הילפאב יזכרמ קלחש יאדוול בורק ,הדובעה קושב הילפא תמייק ןכא 

רשאכ ,ןכא .(םיברעו םישנ יפלכ לארשיב השענ רבדהש יפכ)יפיצפס קוסיעל וא/ו דיה 

ןיב יתנש רכשב רבסומ־יתלבה רעפה ,רכשה לדומב וללכנ אל ילכלכ ףנעו די־חלשמ 

םילדומב רשאמ רתוי הובג ,5 הלבטב הנותחתה הרושב גצומה ,םיזנכשאל םיחרזמ 

רעפה לדג הב ,1992 תנש טעמל) 360/0- 310/0־כ לע דמועו ,הלא םינתשמ םיללוכה 

םישיגר םניאו ,ידמל םיביצי הלא םיאצממש ןייצל בושח .<500/0־ל רבסומ־יתלבה 

תונשב וקדבנש םינוש םילדומ .םירעפה תקירפ לש הטישל וא לדומה לש היצקיפיצפסל 

14.םימוד לדוג־ירדסב םירבסומ־יתלב רכש ירעפ לע ועיבצה םיעשתה 

לשב תאזו ,רכש תמר םע םאתמכו רכשב רתוי ההובג הדידמ תועט ןכתית וב ,1982 רקס טעמל .13 
.הנש התואב ההובגה היצלפניאה 

,העשל רכשה לש םתירגול יולתה הנתשמה היה וב ,די־יחלשמו םיילכלכ םיפנע אלל ,המוד לדומ .14 

Cohen and) 1992־ב 44*־ל 1975־ב 27"/־־מ הלע רבסומ־יתלבה רעפהש דמלמ ,יתנש רכש אלו 

 1998 ,Haberfeld). וז הנשב רבסומ־יתלבה רעפהש דמלמ 1995 ינותנב שומיש השעש ההז לדומ

1993־ו 1987 םינשל הנוש הקירפ תטישב שומיש השעש לדומ .(םיגצומ אל םיאצממ) 42»/» לע דמוע 

.(Haberfeld and Cohen, 1998) םימוד םיאצממ אוה םג בינה 
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םוכיס 

םיחרזמ ןיב הלכשהה ירעפ :םירורב תעצוממ הסנכהלו הלכשהל רשאב רקחמה יאצממ 

םירשע ךשמב ובחרתה אל םה ךא ,ןיידע םילודג לארשיב ינשה רודה ינב םיזנכשאל 

ימדקאה ראותה ילעב רועיש ,לשמל ,ךכ .המ־תדימב ומצמטצה וליפאו ,תונורחאה םינשה 

תמועל 60/0> םיזנכשאה ברקב רועישהמ עברמ' תוחפ תצק 1975־ב היה םיחרזמה ברקב 

אל הלכשהב םירעפהש יפ־לע־ףא .<37"/0 תמועל 100/0) 1995־ב עברמ רתוי תצקו <250/0 

1975 ןיב תוצובקה ןיב הסנכהה ירעפ ולדג ,ירמגל טעמכ ומלענ ליגה ישרפהו ובחרתה 

תעצוממה הסנכהה ןמ זוחאכ םיחרזמה לש תעצוממה םתסנכה :יתועמשמ ןפואב 1982־ל 

ירעפ ומצמטצה אל 1995 דעו זאמ .700/0־ל 790/0־מ הפוקת התואב הדרי םיזנכשאה לש 

.ובחרתה ףא הלעמו שמחו םישולש ינב םירגובמה ברקבו ,הסנכהה 

ירעפב <ןטקה> םוצמצהו ליגה ירעפ תריגס תורמל ,תוסנכהה ירעפ לש תובחרתהה 

.תורגבתה :יסיסב יפרגומד ךילהתמ הקלחב תעבונ ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב הלכשהה 

וב םיאיבמ הלכשה ירעפש ,תיסחי רגובמ עצוממ ליגל ינשה רודה עיגה םיעשתה תונשב 

היה ינשה רודה ינב לש עצוממה ליגה רשאכ ,1975־ב רשאמ רתוי םיהובג רכש ירעפ ידיל 

הראשנו התיה ,תימדקא רקיעב ,הלכשהש םידמלמ םיינתשמ־ברה םיחותינה .רתוי ךומנ 

רעפמ עברכ עבנ 1992-1975 םינשב .םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה ירעפל יזכרמה םרוגה 

התובישח הלדג ףא 1995 תנשב .םיזנכשאל םיחרזמ ןיב הלכשהה ירעפמ תורישי רכשה 

יתש לש תוסנכהה יעצוממב רעפהמ שילשכ לע תורישי תיארחא התיה איהו ,הלכשהה לש 

איהש ךכב רקיעב ,רכש לע תורישי־יתלב תועפשה םג שי תימדקא הלכשהל .תוצובקה 

הסנכהה רעפמ ףסונ שילשכ ,ןכא .ןדיצב הובג רכשש די־יחלשמב הקוסעת תרשפאמ 

שי םיזנכשאל .םיזנכשאו םיחרזמ לש הנוש תיעוצקמ תוגלפתהב ורוקמ תונושה םינשב 

הלולתה היילעה הלח םהב ,םיילוהינהו םיימדקאה דיה־יחלשמ תצובקב דחוימב הובג גוציי 

רתונ תוצובקה ןיב רכשה רעפמ ןורחאה שילשה .תונורחאה םינשב עצוממה רכשב רתויב 

תא לולשל תורשפא ןיא ,ךכש ןוויכמ .לדומב וללכנש םינתשמה ידי־לע "רבסומ־יתלב" 

ןיב רכשה ירעפל תמרות םיחרזמ יפלכ הדובעה קושב הרישי הילפא םגש תורשפאה 

.תוצובקה 

אוה םיחרזמל םיזנכשא ןיב רכשה ירעפ תוחתפתה לע ותעפשהש ךילהתה ,ףוסבל 

לודיגה .1975 ןמל לארשיב ילכלכה ןויוושה־יאב דחה לודיגה אוה לכמ בושחה 

יד ןיידע ורקחנ אלש םייפרגומדו ,םיידסומ ,םיילכלכ םיכילהתב ורוקמש ,ןויוושה־יאב 

םידבוע ןיב ,תוחפ םיליכשמל םיליכשמ ןיב לדגו ךלוה בוטיקב יוטיב ידיל אב ,םכרוצ 

םורדה יבשות ןיב ,םירחא די־יחלשמב םידבועה הלא ןיבל םיילוהינו םיימדקא די־יחלשמב 

.םינותחתהו םינוילעה םינורישעה ןיב לדגו ךלוה רעפב ,ןבומכו ,זכרמה יבשותל 

עיפשמ וב לודיגה ,יתדע וניא תילארשיה הרבחב ןויוושה־יא תא ץיאמה קלדהש יפ־לע־ףא 

םייזכרמה םינהנה ,םיריכשה ןיבמ .םיזנכשאו םיחרזמ ןיב תוסנכהה ירעפ לע ידיימ ןפואב 

,ןוילעה ןויאמה יעוש רקיעבו ,ןוילעה ןורישעל םיכיישה הלא םה ןויוושה־יאב לודיגהמ 

ידילי םהש םייאמדקא םירבגב הנושארבו שארב רבודמ םיעשתה תונש עצמא לש לארשיבו 

רעפה תובחרתהל םרג ןויוושה־יאב לודיגהש המוד ,דועו תאז .יזנכשא אצוממ ץראה 

,םיברע ,םישנ :תורחא תוליכשמ םיריכש תוצובק ןיבל םיריכש לש וז הצובק ןיב ילכלכה 

םיאמדקא לש תעצוממה םתסנכה ,רתיה 1975־ב ,לשמל ךכ .םיחרזמ םג ןבומכו םילוע 
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,לארשי תודילי תויאמדקא ;םייזנכשאה םהיתימע תסנכהל ההז ץראה ידילי םייחרזמ 

,םייאמדקאה םירבגה רכשמ 55"/« קר הנש התואב ורכתשה ,תחאכ תויזנכשאו תויחרזמ 

םהיתימע רכשמ 78x קר םייחרזמ םיאמדקא ורכתשה ,1995־ב ,םירושע ינש רובעכ 

רכשמ (תויחרזמ) 440/0־לו (תויזנכשא) 480/0־ל דרי תויאמדקאה םישנה רכשו ,םייזנכשאה 

הרבחב תיטננימודה הצובקה ןיב רעפהש םידמלמ הלא םיאצממ .םייזנכשאה םיאמדקאה 

םירבג) תורחאה תוצובקה שולש ויבל - םיליכשמ םייזנכשא םירבג ־ תילארשיה 

תוצובקה שולש קנ םירעפה דועב ,בחרתה (תויזנכשא םישנו תויחרזמ םישנ ,םייחרזמ 
םיפאיה - תילארשיה םיריכשה תטילאש המוד ,תורחא םילימב .םימצמטצמ הלאה 

םיקחרתמה <םיליכשמ־םירבג־םיזנכשא־םידילי) "םיגאי"מ הבורב תבכרומ - םיימוקמה 

.תילארשיה הרבחב תוצובקה רתימ תויתגרדהב 

םלוס לש תרמצב "םיגאי"ה לש הריהזמה םתודידבש תופצל תדחוימ הביס ןיא 

יתועמשמ םוצמצ לוחי רשאכ קר שחרתי רבדה .ןיעל הארנה דיתעב קספית תוסנכהה 

תילכלכ תויליבומ ווחי רתוי םיבר םיחרזמשכ ,ןיפולחל וא ,ילכלכה ןויווש,ר־יאב 

תכרעמב תומרופר לש ןתעפשה .םיזנכשאה לש תוהובגה רכשה תומרל ועיגיו תיתועמשמ 

חווטב קר היופצ ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכש ירעפ לע םג ומכ ,ןויווש־יא לע ךוניחה 

תואכזה יזוחאב יתדעה רעפה םצמוצ 1996־ל 1989 ןיב ,םנמוא .ללכב םא ,קוחרה 

םירחואמו םינטק הלא םייוניש ךא 15.ההובגה הלכשהה תכרעמ הבחרתהו תורגב־תודועתל 

םינושארה םירושעה תשולשב ודלונ םבורש ,ינשה רודה ינב םיחרזמל רוזעל ולכויש ידכמ 

ירעפו ,50-40 ינב (1998) םויכ םה הנידמל ןושארה רושעב ודלונש הלא .הנידמל 

םירשעב ווח הז ןותנש ינב םיחרזמ .םאישב םה םייזנכשאה םהיתימע ןיבל םניב הסנכהה 

ענמנה ןמ אל .םליג ינב םיזנכשא ןיבל םניב ילכלכה רעפה לודיג תא תונורחאה םינשה 

לשו םהלש העבצהה יסופדב יונישל המרת תורבעמה רוד ידילי לש וז תירמוח היווח םגש 

םינשבו .40-30 ינב םויכ םה הנידמל ינשה רושעב ודלונש הלא .םיעבשה תונשב םהירוה 

ווחי הזה ןותנשה ינב בור .תימדקאה ותלכשה תא םהיניבמ לטובמ טועימ םילשי תובורקה 

םיזנכשאהמ רתוי הובג רועישש ןוויכמ .םינש 15-10־כ דועב ואישל עיגיש ,םרכשב לודיג 

לצא רשאמ רתוי לולת םרכשב לודיגה היהי ,תימדקא הלכשה ילעב םה הז ןותנש ינב 

ישילשה רושעב ודלונש הלא .תוצובקה ןיב רכשה רעפ לדגי ךכמ האצותכו ,םיחרזמה 

םינומשה תונש לש תומרופרהמ ונהנ םקלחש יפ־לע־ףא .30-20 ינב םויכ םה הנידמל 

ברקב םגש םידמלמ ,םימדוקה םידומעב וגצוהש ,1995 ינותנ ,ינוכיתה ךוניחב םיעשתהו 

.םיחרזמה ברקב םרועישמ הברהב הובג םייזנכשאה םיאמדקאה רועיש היהי הלא םינותנש 

םייופצ ,1995־ב םיירעזמ ויהש ,הנידמל ישילשה רושעה ידילי ברקב רכשה ירעפ ,ךכיפל 

שיגדהלו רוזחל בושח ,המוגעה הנומתה תמלשהל .םהייח ךלהמב יתועמשמ ןפואב לודגל 

םילדג םירעפהו ,םייאמדקא ברקב םייתדע רכש ירעפ םיחתפתמ ולחה 1975 ןמל יכ 

תוללכמה ירגובש ינפל דוע השחרתה ימדקא־ךותה רכשה רעפב וז היילע .הגרדהב 

דמע אל תוקינעמ ןהש ראותה לש ילכלכה ךרעהו ,םיחרזמ ןהירגובמ םיברש - תוירוזאה 

השק ךכיפל .הדובעה קושל םהינומהב ועיגה - (1997 ,יקסריבסו יקסריבס)ןחבמב ןיידע 

םינוש םיבושייב תורגב־תדועתל םיאכזה רועישל <1998) לאקזחיו יקסריבסו <1991) יקסריבס ואר .15 

.1996־ל 1989 ןיב 
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המב וחילצי - םהיניבש םיאמדקאה ללוכ - הלא םינותנש ינב םיחרזמה בורש חינהל 

.םיזנכשאה ןיבל םניב ילכלכה רעפה תא רוגסל :ולשכנ רתוי םירגובמה םהיחאש 

תורוקמ 

.סנגאמ :םילשורי .תילארשיה הרבחה .(1967)'נ 'ש ,טדטשנזייא 

תונשב תונוש אצומ תוצראמ םידוהי םירבג ןיב רכש ישרפה תוחתפתה" .(1987)'ש ,רימא 

.64-43 ,63 ,לארשי קמ רקס ."םיעבשה 

.204-190 ,29 .תומגמ ."סותימו הירואית ,תויתדע" .(1985)'א ,לאפר ןב 

תוטיש ,תיגשומ תרגסמ :רכשה םוחתב לארשיב םישנ תיילפא" .(1990) 'י ,דלפרבה 

ןייטשנזור 'או ןילג הרימא ,ןוזרבולג הירא לצא ."תומגמו םיאצממ ,רקחמ 
.תומר :ביבא לת .(326-313 'ע) לארשיב הדובע יסחיו שונא יבאשמ ,(םיכרוע) 

,63 ,לארשי קנב רקס ."לארשיב תודע ןיב ןויווש יאו דוביר לע" .(1986) 'ש ,יקחצי 
 42-31.

.<7>דל ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומ .(1983) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי .(1997) 1996 תוסנכה רקס 

.75-55 ,41 ,הלכלכל ןועבר ."הכירצבו תוסנכהב םייתדע ןיב םירעפ" .(1994)'נ ,קראמ 

דממה :הקוסעתה תויונמדזה הנבמו הלכשהה תובחרתה יסופד .(1987) 'י ,ןוהנ 
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .יתדעה 

.תרוקיבו רקחמל תורבחמ :הפיח .םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981)'ש ,יקסריבס 

.תורירב :ביבא לת .םידרפנה םילולסמה זוחמ :לארשיב ךוניחה .(1990)'ש ,יקסריבס 

ךוניחה תכרעמב ןויווש יאו הדרפה יווק :לארשיב ךוניחה" .(1990) 'ש ,יקסריבס 

.הודא זכרמ :ביבא לת .1 ,ןויווש לע עדימ ."לארשיב 

.8 ,ןויווש לע עדימ ."לארשיב ההובג הלכשה" .(1997) 'ב ,יקסריבסו 'ש ,יקסריבס 
.הודא זכרמ :ביבא־לת 

:ביבא־לת .1994-1996 בושי יפל תורגב תדועתל תואכז .(1998)'י ,לאקזחיו 'ש ,יקסריבס 
.הודא זכרמ 

ילכלכ־יתרבח בצימ תגשה ןיבל אצומה ץרא ןיב רשקה" .(1993)'ת ,לטנרלו 'מ ,בונוימס 

.599-582,34 ,תומגמ ."לארשיב תידוהיה הייסולכואב 

.םילעופה תיירפס :ביבא־לת .לארשיב תודע יסחי .(1977)'י ,סרפ 

 Ayaion, H. (1994). "Community Characteristics and Educational Opportunities

 in Israel". Research in Social Stratification and Mobility, 14, 99-118.

 Ben Porat, A. (1989). Divided We Stand: Class Sturcture in Israel from 1948 to

 the 1980s. Westport, CT: Greenwood Press.

 Ben Rafael, E. (1982). The Emergence of Ethnicity: Cultural Groups and Social

 Conflict in Israel. Westport, Conn.: Greenwood.

 Boyd, M., Featherman, D.L. and Matras, J. (1980). "Status Attainment of

 Immigrant and Immigrant Origin Categories in the US, Canada, and

 Israel". Comparative Social Research, 3, 199-228.
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 Gottschalk, P. and Smeeding, T. (1997). "Cross National Comparisons of
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 633-687.

 Haberfeld, Y. (1993). "Immigration and Ethnic Origin: the Effect of
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 International Migration Review, 27, 286-305.

 Haberfeld, Y. and Cohen, Y. (1998). "Earnings of Native-born Jewish and Arab

 Men in Israel, 1987-1993". Research in Social Stratification and
 Mobility (in press).
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 American Sociological Review, 49, 210-220.
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 Review, 55, 115-126.

 Simon, J. (1989). The Economic Consequences of Immigration. Cambridge,
 MA: Basil Blackwell.

 Schmeltz, U., DellaPergula, S. and Avner, U. (1991). Ethnic Differentials

 among Israeli Jews Revisited. Jerusalem: Institute of Contemporary

 Judaism, Hebrew University.

 Smooha, S. (1978). Israel, Pluralism, and Conflict. Berkeley: U.C. Press.
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 Sussman, Z. and Zakai, D. (1996). "The Decentralization of Collective
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תינומה תד־תרמה לש הירואית תארקל 
תירבה־תוצראב םידוהי לש תורצנתה תנבהל המושייו 

1*רנזולק לאומש 

תינומה תד־תרמה לש ןויערה 

תנשמ (National Jewish Population Survey) תימואלה תידוהיה הייסולכואה רקס 

ללכמש ךכ לעו ,תבורעת־יאושינ 52"/« לש רועיש לע חוויד תירבה־תוצראב 1990 
העש יפל םיהדזמו םידוהיכ ודלונש הרשע־הנומש ליגל לעמ םישנא) םידוהי 6,840,000 

םידליה לכמ תוישימח יתש םהש ,הרשע־הנומש ליגל תחתמ םידלי 700,000 ,(םידוהיכ 

ךילהתש םידיעמ הלא םינותנ .(Kosmin et al., 1991) םידוהיכ םילדג םניא ,םיידוהיה 

־תרמהל םידע ונא .תד־תרמה לש רתוי קומע ךילהת ללוכ 2תינבמהו תיתוברתה העמטהה 

םהיתוטלחהו םידיחי לש קר אל ;תידסומ תד־תרמה ,רמולכ ,תינומה תיתרבח תד 

םידוהי לש םתמירז תנבהל רצ דקומ םיווהמ תבורעת־יאושינ .(idiosyncratic) תוידוחייה 

המכ רוקסי הז רמאמ .ודוסיב יתוברת־יטילופ אוה ךילהתה .תורצנה לא םייאקירמא 
'.תינומה תיתרבח תד־תרמה לש םייטרואית תודוסי 

:דיחיה לש תדה־תרמה לש תיסלק היגולונמונפ הרדגה קפיס סמיי'ג םאיליו 

םה ,ןוחטיב שוכרל ,תד תווחל ,דסח לבקל ,שדחמ תויחל ,רמומ תויהל 

תוימצעה תועצמאבש ,ימואתפ וא יתגרדה ,ךילהת םינייצמה םייוטיב םלוכ 

 (self) תרשואמ־יתלבו התוחנ ,עדומב הגוש ,הקולח הכ דע ,רתיהש,

התזיחאמ האצותכ ,עדומב תרשואמ! ,דמילע ,תקדוצלו תרחואמל תכפהנ 

(James, 1950,189).תיתדה תואיצמב הנתיאה 

רשאמ רתוי תויגשומ ןניה תויתדה ויתוסיפת ןכ־לעו ,תיפוסוליפ תוריהזל הטונ סמיי'ג 

תעב הנתיא הזיחא ,סמיי'ג לש ויחנומב ,םישיגרמה הלאכ םידוהיה ןיב שי .תויגולוטנוא 

.הינווליסנפ תטיסרבינוא ,סוטירמא רוספורפ * 

תא ןיכהל דובכהו תונמדזהה לע הרבחה יעדמ תועצמאב םידוהיה רקח ןעמל הרבחל הדות ריסא ינא .1 

,םילשוריב ריל ןו ןוכמלו ,ראלקס לאשראמ רכזל 1996 תנשב יתאשנש האצרהה תרגסמב הזה רמאמה 

.ירבעה חסונב ותרזע לע גרבנטור ילתפנ ר"דל הדומ ינא .הזה רמאמה תא יתיגהש ןמזב יתחראתה וב 

.1997 לירפאב 30־ב ריל ןו ןוכמב האצרהכ הנתינ הז רמאמ לש תמדוק הסרג 

תנייצמ תינבמ העמטה דועב ,תויועמשמו םילמס תותשר לש ץומיאב תעגונ תיתוברת העמטה .2 

.תויתרבח תוצובק ןיב תולובג שוטשט 

תוישיא ךותב עינמב בור יפ־לע הנדה ,תד־תרמה תודוא־לע ידמל הבחר השידח תירקחמ תורפס שי .3 

וא יגולוכיספ אוה חותינה .תרחא תד ץמאלו ,הב ךנחתהש תדה ,ותד תא שוטנל ול םרוגה דיחיה 

יאדכ ןכ־ומכ .(Rambo, 1993; Lofland and Stark, 1968 ,לשמל) ורקיעב יתרבח־יגולוכיספ 

.Snow, Zurchin and Eklund-Olson, 1980 תא ןוחבל 
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יפכ ,םרשואו םתונוילע ,םתקדצ לע םיריהצמו םעישומו םחישמכ ושי תא םילבקמ םהש 

אוה תורצנל םייאקירמא םידוהי לש רבעמה ,ללכ־ך־ודב לבא .הז רמאמב ןלהל חוודנש 

.תורוד השולש וא םיינש ינפ לע ערתשמה ,רתוי יתגרדה ךילהת 

םירמומ ;םידגובו םיקירעל ובשחנ תמדוקה האמב תיחרזמה הפוריאב םיידוהי םירמומ 

םגוח יניעב םימשאנ־אל תוחפל וא ,םידדועמ שוחל םייושע תאזה האמב םייאקירמא 

רשאכ דחוימב ,תינומהה הרמהה לש לגדה־יאשונכ םמצע םיאור םירמומהמ קלח .יתרבחה 

יתרבחה גוחה ירבח ידי־לע תעקומ הניא תוחפל וא ,דודיעב הכוז תדה־תרמה לש הלועפה 

.רמומה לש ידיימה 

,יתוברת־יתרבח ךילהת לע רשאמ תישיא המרד לע תוחפ תועיבצמ הלא תודבוע 

ךיישה חנומ איה תינומה תד־תרמה .(societal conversion)"תינומה תד־תרמה" והנכנש 

וא םירמומה רפסמל קר סחייתמ וניא גשומה .ורקיעב יגולוכיספ וניאו ,תיתרבח הירואיתל 

יונישל סחייתמ אוה ;יתרבחה ךילהתהמ עובנל םילוכי הלאש יפ־לע־ףא ,הרמהה בצקל 
.יללכ יתרבח יוניש לש םיוסמ גוס אוה יתד יוניש .היתודסומ לשו הרבחה לש יתדה יפואב 

ופוסו ,יתרבחה הנבמה לש שדחמ ןוגראו תוגלפתהמ עבונה יונישב םשומ ןאכ שגדה 

תורז תויתוברת תונוכת (internalization) תמנפה לש טושפ ןיינע הז ןיא .תד תפלחה 

תדה ןיב סחיה תא תונשל לולע אוהש ףא ,רוביצה לש ימינפ יוניש 4.םידוהי ידי־לע 

הירגנוהב ,הינמרגב תנקותמ תודהי לש העונתה תעפוה ןוגכ ,תורחא תותדל תידוהיה 

תודהיה יניעב רקיעב הריפכה ףא־לע תד־תרמהל בשחיי אל ,תירבה־תוצראבו 

הרקמבו ,יתרבחה דסומה לש תוהדזההו תוכייתשהה תפלחה אוה עבוקה רבדה .תיתרוסמה 

תורשפאה תא חיגמ תוינוליח גשומה .תרחאל תחא הרבחמ רבועש יתדה דסומה - הז 

וא הרבחש תיתרבח תורשפא ןיא ךא ,ןלהל ראוביש יפכ ,תרחא תד ץמאל ילבמ תד שוטנל 

ףרטצהל ילבמ תנגרואמ הייסנכ ובזעי דיחי וא דסומש ןכתיי .תד לכל ץוחמ ודמעי דיחי 

ירוביצ ףוגמ תקחרתמ הצובק־תתשכ תשחרתמ תינומה תד־תרמה ךא ;תרחא הייסנכל 

.הבחרה הרבחב תוטלקיהל תדמעומ תישענו 

(vulnerable) העיגפ תישענ טועימ תרבח רשאכ שחרתהל הלולע תאזכ תיתרבח הרמה 

הלא םיעוריא .ןיסולכוא תדידנ וא שוביכ ןוגכ ,םייתוברת־םייתרבח םיעוזעז תובקעב 

ידיל םיאיבמ ,ךכל םימיאתמ םיאנתה םאו ,הירבח יפלכ תירסומה התוכמס תא םישילחמ 

תורדגהה יונישב הכורכ השדחה הינומגהה .תרחאה הצובקה תוכמס לש יסחי קוזיח 

ינבמ" תריצי :תאז חסנמ (Berger, 1967) רגרב רטפש יפכ וא ,תואיצמה לש תויתוברתה 

המצע הלידבמ הצובק־תת ,הלא תוביסנב 5.םישדח ("plausibility structures")"תוריבס 

(cultural assimilation) התוברת תא תגפוס איה דועב ,טועימב תאצמנה הליהקה ךותמ 

(structural assimilation) תינבמ הטילקל תדמעומ תישענו רתוי הבחר הרבח לש 

structurally) רדגומ הנבמ לעב רזגמ ,תעב הב .(Gordon, 1964) הרבח התוא ךותב 

 differentiated) הצובק־תת התוא לבקמה רזגמכ טלבתמו ךלוה רתוי הבחרה בורה תרבחב

חספה רדסל ןחלושה תכירע ךות לא תיסרפה השדחה הנשה תדועס לש הכירעה ןפוא ץומיא ,לשמל ,4 

.תיראורוז תוהדזה אלב םידוהיה ידי־לע לבקתה גהונה .הריפסה ינפל תישילשה האמב ידוהיה 

הזל המוד ךילהתה ,תיתרבח היצקורטסנוקר תשחרתמ רשאכ ,רמולכ ,התד תא הריממ הרבח רשאכ .5 

ןתינ־יתלבהו ןתינה תרדגה לע העיפשמה ,השדח תיפוסוליפ היגולופורתנא תללוכה הכפהמ לש 

.םדא־ינב תטילשל 
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תוכלשה לעב יטילופ ךילהתב רבודמ ,ידוסי ןפואב .(Klausner, 1991) טועימה תרבחמ 

י '6.תדו החפשמ ,הלכלכ ללוכ ,םירחא םיידסומ םימוחתב 

םתרמה בצק ,ןמזה םע .הלאכ תויתרבח תורמה תובקעב תשחרתמ םידיחי לש םתרמה 

תומלעיהל העיגמ הניאש יהשלכ הדוקנב ללכ־ךרדב ןזאתמו ,רבוג םידיחי לש תיתדה 

(divided self) לצופמה ימצעה ךותיה לע סמיי'ג לש ותיפצת .הרבח־תתה לש תטלחומ 

יתרבחה רשקהל בל־מש וניא סמיי'ג לבא .יתרבחה הרוזחשל תוישיאה תמרב הליבקמ 

תוקחרתהל .(reintegration) שדחמ הבולישו תוישיאה לוציפל םרוג הווהמ אוהש ןכתייש 

לש הימיכלא רצויה ,יטסימ םזינאימוניטנא תוולתהל לולע רוביצהמו תוברתה תשרמ 

.יתוישיא יוניש ופוסו תיטמזירכ תוגיהנמ ידי־לע ףחדנ ,שפנה 

ידסומ ,יתרבח :םיבלש השולשב תינומה תד־תרמה לש לדומ טטרושי הז רמאמב 

תיתרבחה המרב חתוניו ,תיתרבחה תינבתה יוליגל שמשי ירוטסיה רמוח <1) .ישיאו 

 (2) 8;(societal) המרב וחתוני הקירמא תודהי לע יריפמא רקס ךותמ תויתומכ תואצות
.טרפה תוישיא לש המרב תיתורפס וחתוני םירמומ לש תויפרגויבוטוא (3) ;תידסומה 

שולש בוליש לש היגולודותמה םוכיס אלא ,ומצעלשכ ירקחמ ח"וד הווהמ וניא הז רמאמ 

9.התוללכב תאזה הדובעב רמוח ףוסיאל תוטישה 

תוירוטסיה תומגוד יתש :הרבחה תמרב תד יוניש 

םלסיאל התואנ הריווא תריצי :חרזמב תומלסאתה 

ןוטלש תחת דחוימבו ,יברעה שוביכה ירחא םיירצמ םיטפוק לש תומלסאתה 

תוינבת תגיפס) תיתוברת תוללובתהו (תוינושאר תוצובקל הסינכ) תינבמ תוללובתה לש םיגשומה .6 

תוצובק וחותינ דקומב .(71 'ע> ןודרוגמ ומאתוה (תחראמה הרבחה לש הלא ןוויכל תויתוברת 

,תוצובק ןייצמ אוהש יפ־לע־ףא .ימואל אצומ וא תד ,עזג לע תוססובמה הלא תא תוללוכה תוינתא 

יתרבח יוניש האור אוה .טרפה תוהז יונישל סחייתמו בור יפ־לע יתרבח־יגולוכיספ אוה וחותינ 

יונישל םדוק יתוברת יונישש ןעוט אוה .הרבחה תא םיביכרמה םידיחיב םייוניש לש האצותכ 

תוללובתמ תירבה־תוצראב תוינתאה תוצובקה בור .תד־תרמה טעמכ ריכזמ אוה ןיאש ןיינעמ .יתרבח 

םידווששכ ,לשמל .תירצונ תכל תירצונ תכמ (switching) "רבעמ" שי רתויה לכל .תד־תרמה ילב 

םפוסש תוללובתה ירקמ ראתמ אוה .תד־תרמה ןיא םיינרטול םיגוורונ םע םיגזמתמ םיינרטול 

.יתרבחה דסומה תמרב יונישב הליחתמ ונתשיג ,תאז תמועל .תינתא הצובק לש תטלחומ תומלעיה 

,דסומה תובקעב ךלוה טרפה .תד־תרמה וא תד תפלחה לע םירבדמ ונחנא ,יתדה דסומל ונעיגהב 

.תיתדה הצובקה לש תטלחומ תומלעיהב ללכ־ךרדב םייתסמ וניא ךילהתהו 

תומלסאתה תא אלו תיעיברה האמה דע תורצנה תוחתפתה תא ריבסי אל ןאכ עצומה לדומהש רורב .7 

.הרשע־טיתשה האמב היסא זכרמל ושלפש םילוגנומה 

תיגולויצוס השדע .הרקמ לכ לש ןידע גראמ ילעבו םיקומע םירואית תשקבמ תירוטסיהה הטישה .8 

רשקהמ וטשפוי םידחוימ םירקמ .םייללכ םיגשומב שרדית יתאוושהה ירוטסיהה רמוחל תנווכמה 

.םירחא םירשקהב םימוד םירקמל םסחייל ידכ ידיימה 

.ךשמהב ומסרופי הלאה תוטישה שולשב םידרפנ םירקחמ ,ה"עב .9 
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לש המגוד ונל הגיצמ (םירצונה תריפסל תירישעהו תיעישתה תואמה) םידימיטפה 

תשיג .םייזכרמה םייתרבחה תודסומה לע תיטילופ הטילש לש עקר לע תינומה תד־תרמה 

תופתתשהה ,תאז לכב .הל הפופכה הייסולכואה יפלכ בל־תובידנב הנייטצה םישבוכה 

ןוטלשב חתפמ־תודמעמ םתקחרהב המ־תדימב הלבגוה םימלסומ־אל לש תיתרבחה 

הנוילע תופידע .םימלסומל קר םידעוימ ויהש ,יאבצ תורישב םיכורכה דובכהו תוכזהמו 

.םלסיאה גושגשל התואנ הריוואו תילכלכ תוירופ ,תיתרבח תוביציל םיטלושה וסחיי 

ןוטסופ בתוכ .םיירקיעה םייתרבחה תודסומה לע תימלסומ הטילש ובייח וללה תורטמה 

 :(Poston, 1992, 15)

 The establishment of Muslim institutions... was an integral part of

 the process of Islamization. Included among these were the masjid,

 as a specifically religious agency, the madrasa, as an educational

 institution, a legislative system based on the Shari'a, a court
 system and an economic structure.

ידוהיה טועימהו יטפוקה טועימה ינב ושרדנ ,םהיתודסומ לע ורמשש יפ־לע־ףא 

תיתוברת תוחיתפ םלסיאה דדוע תאז םע .ימלסומה "תוריבסה הנבמ" תא לבקל םירצמב 

לש תופתתשה לע חוודמ ,לשמל ,(Levtzion, 1979)ןויצ־בל .יתד ףותיש ידי־לע םגדומכ 

העירשה לש תושבגתהה ,ןכ־לע רתי .םיטפוקה לש השדחה הנשה תוגיגחב םימלסומ 

תעפשהלו תוימודו תוינווי תוינוטלפא־ואינ תועפשהל הנותנ !רתיה דדגבבו קשמדב 

ךותל הננתסה תיטמזירכ תירוס תירצונ היגולואית .תוידוהיה הכלההו תוימדקאה 

הברקה .םישדח םירבח תלבקל םיחותפ ויה הרבחכ םימלסומהו ,ימלסיאה םזיציטסימה 

,סיליקךב בקעי תא קיסעה ,זיאומ ,תירישעה האמה ןב ידימיטפה ףיל'כהש ךכב תמגדומ 
הייסנכה תובא ויה היחאש הליצא היירצונ ,רשאל אשנ זיאומ .ותד תא רימהש ידוהי 

וז הדבוע .(Staffa, 1977,70; Lewis, 1984,97f) םילשוריבו הירדנסכלאב תיטיקילמה 

תיליעה לש תמדקומ הרמה .הרמהה לע הליקמש םייתדניב םימוחתב תוחיתפ לע הדיעמ 

ןדבואו תיסרפה הנוצקה לש תדה־תרמה .תינומה תד־תרמה לש רכיהה ןמיס איה 

הפשה לש הבחרה הלבקה .תופסונ תומגוד םה תירטסאורוזה הרומכה לש היצמיטיגלה 

.םיטועימה ידי־לע תוברתה תלבק תא המיגדמ תיברעה 

םגו (םיידוהי םירחוס ,םייטפוק םיטרקורויב) םיחמומ לש תיעוצקמ תידדה תולת 

תוביס םג .בורה ברקב טועימה גוזימ תא ודדוע םירוגמה תומוקמב היצרגטניא 

תילילפ השינעמ תוקמחתה ,סמ תונורתי ןללכבו ,ךילהתב דיקפת ואלימ תויטסינוטרופוא 

םוחתב תופידר לש בצמב וא ,תופידר לש הנותמ המרב .תושורי יבגל רתוי החונ הדמעו 

,תיתרבח היצרגטניא לש הבוגתל ליבות תודגנתהה .תודגנתה תולגל ןתינ ,לבגומ 

הרמהה ךילהתב המ־רוגיפ םימיוסמ םירקמב וא ,הרמהה רועיש תדרוה איה התאצותש 

.(McCagg, 1987) תופידרה תקספה רחאל תורופס םינשל 
הז םרוג חותינ .יתרבח עוזעז דמוע תינומה תד־תרמהל םימרוגהו םיאנתה זכרמב 

דדועל תויושע תופידרה יכ איה ונתנקסמ .תד־תרמהב תופידרה םוקמ תלאשל ונליבומ 

תופידרה תמצוע ןיב ,ונייהד ,ןהיניב יראיניל סחי ןיא לבא ,תטעומ הדימב תד־תרמה 

לע אל לבא ,הרמהה לש יותיעהו רועישה לע עיפשמ יוכידה .הרמהה תדימ ןיבל ןכשמו 

.תינומה הרמה לש התמצוע 
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םימרוגו תוכומנה תובכשה .יוכיד לש תופוקת םעפ ידמ ורבע םירצמב םיטפוקה 

ןיעב ואר ,םדיצמ ,םיטפוקה .םיטפוקה לע רתוי תינדפק תרוקיב ושרד םיקודא םיימלסומ 

:(Staffa,l977,21) הפאטס בתוכ .םהילע לטוהש ,הדיגה ,םמה לטנ תא הער 

 Not even educated Christians found respect in the eyes of many

 fanatical Pietists who, having no patience with monasticism,

 thought of the coptic monks as despicable owners of secret hoards

 ,to be squeezed for the benefit of the faithful

רתוי תוילכלכ תוביסמ עבנ ,וימדוקכ ,הזה דרמה .םיטפוקה ודרמ 726-725 םינשב 

האמב .דגנתהל ידכ תקפסמ הדימב םינגרואמ ויה םיטפוקה .תורישי תויתד תוביסמ רשאמ 

םימלסומ ןיב תוחיתמה הרבג ,םייעישה (Fatimid) םידימיטפה ןוטלש תחת ,תיעישתה 

ודרמ בוש .ףיל'כה ידי־לע םיירצונ םיצעוי תקסעה לע ורמרמתה םימלסומה .םירצונל 

אבש שואייהש הארנ" :בתוכ ןויצ־בל .השק דיב ואכוד הלא תודירמ .רטשמה דגנ םיטפוקה 

תומלסאתהה תעונת תא עינה רבד לש ופוסבש הז אוה ולא תוצחומ תוסובת תובקעב 

תא הסרהו תיטפוקה הליהקה לש הנוגרא תא הרבש הסובתה .(257 ,1979) "תינומהה 

שלח יתרבח רדסש ינפמ ,תדה־תרמהל עקרה תא הניכה תיתרבח הימונא .היגיהנמ תוכמס 

התתיפ תימלסומה הליהקה ,ךכמ בושח ילואו :וירבח לע תעמשמ ליטהל לוכי וניא 
.ונכ־לע יתרבחה רדסה תא בישהל החטבהב 

תדקמתמ תומלסאתה לע תורפסה ?םידיחי לש תד־תורמה לש םירועישל סחיב המ 

:ןעוט ,לשמל,(Lapidus, 1972,248) סודיפל .םידיחי לש תורמהב 

 In tracing the history of conversions to Islam in Egypt, our

 problem is not to say when Egypt became Muslim, but by what

 processes and by what stages a predominantly Christian province

 with a small Arab Muslim governing minority was converted to a

 .Muslim province with a relatively small Christian minority

ךרדה תא תללוסו תמדקמ םייתרבח תודסומ לע הטילשש ןעוט הז רמאמ יכ רוכזנ 

האצותכ תידסומ תוברתב יונישה תא האור טילוב רקוחה ,אסיג ךדיאמ .תינדיחי הרמהל 

אוה ."תירפסמ תונוילע" לש בצמ תרצויש ,םידיחי לש עירכמ רפסמ לש תד־תרמה לש 

:כ (Bulliet in Levtzion, 1979,32) תימלסומ הרבח רידגמ 

 A society in which Islam has achieved a numerical preponderance...

 in comparison with other religions that the Muslims' social

 ,institutions could determine the complexion of society as a whole

םיטפוק ןוילימ השימחכ ויה שוביכה ןמזבש ךירעה חילס ובא ?םירפסמל סחיב המ 

ךילהת היה סרפב .הרשע־שולשה האמב רתונ הז רפסממ עבר קרו ,םירפכ םיפלא תרשעב 

םיזמרמ םש םיעוריאה .תיעדמ תוכמס תולעבו רתוי תוקיודמ תויודע ואצמנ היבגלו ,המוד 

שומיש ךות ,סרפב תדה־תרמה תא רקח (Bulliet, 1979) טילוב .םירצמב םיעוריאה לע 

ןתינ .םיימלסומ תומשל םייסרפ תומשמ יונישה רחא בוקעל ידכ ,תויפרגויב 6,113־ב 

ויה .(logistic curve) תיטסיגול המוקע תועצמאב םידיחי לש תדה־תורמה תא ראתל 
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ךשמב תוריהמב לדגו ךלה תורמהה רפסמ ךא ,שוביכה ירחא דיימש םינשב תודדוב תורמה 

10.המוקעה הרשייתה ,900/0 ידכל עיגה םירמומה זוחא רשאכ ,ףוסבל .האבה האמה 

רועיש ,רמולכ)ואישל הז ךילהת עיגה סרפב .טועימכ וראשנ םתד תא רימהל םיברסמה 

תיצחמכ רשאכ ,שוביכה ירחא הנש םייתאמכ (רתויב ההובגה ותדוקנל עיגה הרמהה 

סרפ תייסולכוא התיה רבכ תופסונ םינש םייתאמ ךותב .תימלסומ ,דתיה הייסולכואה 

םירצמב רשאמ סרפב רתוי ריהמ היה הרמהה רועישש הדבועה .תימלסומ הלוכ טעמכ 

ברקב רתוי הנתיא התיה תיתליהקה תדה־תרמה (1) :םימרוג המכ ידי־לע תרבסומ 

לש תידיימ טעמכה הטלחהה <2) :ןויטנזיב ידי־לע רבכמ וצחלנ םהש םושמ םירטסאורוזה 
םירטסאורוזה ויה םיטסילאודכ .תירטסאורוזה הנוהכה לש התוכמס תא תוחדל םישבוכה 

הערפוה אל ,רפסה םעכ ,תיטפוקה תוגיהנמהש דועב ,םימלסומה יניעב רקיעב םירפוכ 

עדיל הקקזנ דדגבב תיתלשממה הלהנהה (3) :ליעל ורכזוהש תודירמה ינפל יניצר ןפואב 

הפוקתב .יצ''ללמ רותב םימלסומ ושעגש עגרב םתוא הטלקו ,םיסרפה לש תונורשכלו 

.םלסאתה ןטק זוחא קרו ,תירצמה היטרקורויבב םיטפוק וללכנ םירצמב תידימיטפ־םורטה 

רתוי עבומו שגרומ הנואכד יכ הדיעמ עגפנה טועימה לש תיתליהקה תוגיהנמה תבוגת 

תיתרבח הסיפת לע דיעמ רבדה .םייתרבח תודסומ תרמה לשב רשאמ םידיחי תרמה לשב 

ךראירטפה לש בתכממ המגוד איבנ .הרמהה ךילהת לש יביטקייבואה חותינהמ תגרוחה 

יפ־לע־ףא ,ןאסארוחב םירצונה ברקב תדה־תורמה תא הכבמה (תינימשה האמה)ירוטסנה 

:תירצונה הרומכה לש התוכמס הטמשנ אל ,תירטסאורוזה הרומכל דוגינבש 

 Where are the sons, father bereft of sons? Where is the great people

 of Merv, who though they beheld neither sword, nor fire or

 tortures, captivated only by love for a moiety of their goods, have

 turned aside like fools, from the true path and rushed headlong into

 the pit of faithlessness - into everlasting destruction... Alas, Alas!

 out of so many thousands who bore the name of Christians, not

 even one single victim was consecrated unto God by the shedding
 of his blood for the true world... and the Arabs to whom God at

 this time has given the empire of the world... and yet they attack

 not the Christian faith, but, on the contrary, they favor our

 religion, do honor to our priests and the saints of the Lord, and

 confer benefits on churches and monasteries... (Arnold, 1984, 86).

םיאצמנה םייתד םיטועימ יגיהנמ לש ילסרווינואה לוקה אוה ירוטסנה ךראירטפה 

.העיקשב 

תיתד תוינידמ :הפוריא לש התורצנתה 

תורצנה ץומיאב הלכו תונטק (conventicles, secret societies) תויאשח תופיסאב לחה 

ויתוחלצה תובקעב הטשפתהו תורצנה הכלה ,הריפסל 313 תנשב סוניטנטסנוק ידי־לע 

־מ ההובג וא הכומנ תויהל הלוכי תורחא תורבחב תורמייתהה תדוקנ .10 
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ןתעפשה תא ןויטנזיבו אמור וביחרה תיעיבשהו תישישה האמב .סוניטנטסנוק לש תויאבצה 

לולסמב המדקתה הפוריא לש תורצנתהה .החרזמלו הברעמל ,הפוריא זכרמל תירסיקה 
.תויטילופ תוביסמ ושחרתה תויתוכלמ תד־תורמה .חרזמב תומלסאתהה לש הזל המוד 

התנישו םיילכלכ תודסומ לש תויתוברתה תויצטניירואה תא הרידגה תיטילופ הינומגה 

םיקוחל העיגהש דע ,הבחרתהו הכלה העפשהה .תיתדה הכלהה יפ־לע קוחה תודסומ תא 

ךשמהב .תוירצונ תומרונ ץמאל םייתחפשמ תודסומ העינה ךכבו ,ישיא דמעמב םיעגונה 

.הייסולכואב םילאודיווידניא ברקב תד־תורמה םג ושחרתה 

.תנגרואמ תיתרבח תוליעפ אוהו ,תירצונה היצזיליוויצה לש ךוותה־דומע אוה ןויסימה 

םינימאמ סויגל תורצנה תשיג לש בושחה ןייפאמה אוה ,יטילופ רישכמכ דחוימב ,הז ןוגרא 

ההדוב .תוירנויסימ תותדב םירקוח ידי־לע ונייפוא תורצנהו םלסיאה ,םזיהדובה .םישדח 

תויריזנה תוליהקה ".הליצאה הרותה תא ודמל ,םיריזנ ,וכל" :המסיסב וידימלת תא חלש 

רקיעב ,תוקוחר תוצראל העיסנבו םייטסיהדוב םיטסקט םוגרתב וקסע םזיהדובה לש 

יפ־לע (exemplary prophets)"תפומ יאיבנ" ,םירומ לש רדסמ וראשנ םה תאז םע .היסאב 

ךא ,ינש תיב תפוקתב ןויסימ לש הרצק הפוקת התיה תודהילש ןכתיי .רבו לש ותרדגה 

.(Seltzer, 1988; Goodman, 1994) תיניצר העונתל םלועמ תאז המגרת אל איה 
,תימלסומה תוברתב יזכרמ םרוג איה ,תיתדה הנמזההו הלומעתה ,םלסיאה לש ,דא'זלעד/ד 

ילמרופ ןוגרא .םימלסומ־אל יפלכ תנגרואמו הליעפ השיגל הכפהנ תורידנ םיתיעל קר ךא 

the proof-) החכוהה טסקט .הדסוויהב לחה הב יזכרמ היהו ,תורצנב קר גשגש ןויסימ לש 

 text) לודגה דיקפתה אוה ירצונה ןויסימה לש (Great Commission): "וכפהו ןכ םא ואצ

,הרוצ תלבקמ וז תוחילש .(28 ,19 ,ויתמ יפ־לע הרושבה) "יידימלתל תומואה לכ תא 

לודגה ירוגרג רויפיפאה לש םיירויפיפאה םירזוחה תועצמאב ןומימו םדא־חוכ 

.ןויסימ איה הלוכ הייסנכה ,יסיסב ןפואב .(604-560) 

םושמ ,םייטנלוויבמאו םישולק תוינוליח תויוכמסו םיירנויסימה םינוגראה ןיב םיסחיה 

.תורויפיפאהו ןויסימה ןיב תוחיתמ תרצונ םעפ ידמ .המצוע זכרמ ומצעלשכ ןויסימהש 

לש תורצנל ותד־תרמה התיה ןויסימו ההובג הקיטילופ לש תבורעת לש תניינעמ המגוד 

ןויטנזיב םע תובורק תותירב םירובל ויה הליחתכלמ .865 תנשב ,סירוב םירגלובה ךלמ 

םיניינע רחא תיללכ הייהנ םיליצאה ןיב החוור םייבלסה םירוזיאב .ותכלממ םורדב 

ופאש הילא רתוי ההובג תוברתמ קלחכ הלבקתנו הספתנ רנויסימה לש ותד"ו ,םיינווי 

חוכ ףקת תיעישתה האמה עצמא ביבס .(Sullivan, 1994, 20) "בר טהלב םירברבה 

ותוראשיהל יאנתל הכפהנ תורצנל ותליבטו ,ענכנ סירוב ךלמה .םירגלובה תא ןויטנזיב 

.אמורל תחלשמ רוגישב לחב אל ,יטגזיב ירצונל התע היהש ,סירוב .תוכלמה סכ לע 

.תירגלובה הייסנכה ןוגרא םשל עויסו םירנויסימ תחילשב ביגה 1־ה סלוקינ רויפיפאה 

םילהנ ,םידרומב לופיטל םירושקה םייתכלה םיאשונב םירועיש םירובל קינעה רויפיפאה 

םייטמולפיד םיסחי ,םימיוסמ םיעשופ תשינעו תומחלמ לוהינ ,םיקירעב לופיט ,םייטפשמ 

לש תרכינ הדימ םמצעל וספת ,יגוגדפה םדיקפתב ,אמורמ הלא םירנויסימ .םידבעל םחיו 

הרזח 870 תנשבו ,םירוב תא ילוא הדיחפה םתמצוע .יתד דחוימבו ילכלכ ,יטילופ חוכ 

ןויסימה תזיחא תא םנמוא הלסיח וז הטלחה .(94 ,1994 ,םש) לופוניטנטסנוק לא הירגלוב 

םויה דע תימואלה תירגלובה היסקודותרואל סופדה תא העבק םלוא ,הירגלובב ירויפיפאה 
.הזה 

־תוצובק יפלכ יעמשמ־וד סחי םיניגפמ םירנויסימ .ירנויסימה דועייב ינוריא דצ שי 
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תותד גוזימ םיאור ונא םימעפל :הדהא םהיפלכ םיעיבמ םה אסיג דחמ .הרטמ 

 (syncretism) טנק ךלמ רשאכ ,לשמל .תורצנל רבעמה תלילסל ךרדכ (Kent) תא רימה

ושדוק רבכש םיאושינל השרה ,תויסנכל םילילא־ידבוע לש תולכיה ךפה אוה ,ותד 

ךישמהל םישדחה םירמומל השרה ןכו ירצונה לאל תויח ןברוק רשיא טעמכ" ,ךשמיהל 

םימרוג תוגציימ הרטמה־תוצובק ,אסיג ךדיאמ .(Hilgarth, 1986,57)"קיתעה םנחלופב 

,ירצונה ןויסימה האר םייניבה־ימיב .םירחאלו םמצעל םינכוסמה ,םירפוכ ,ולאגנ םרטש 

.םייגטשכ םהיתוצראב םילילא,ר־ידבוע לש ןחלופה ידירש תא ,ינידמ־יתד ןוגראכ 

תא 379־ב לטיב סויסודואיט דוק .תיעיברה האמב החתפתה רבכ םתוברת לע הפקתהה 

ברקב םילילא־ידבוע דגנ יטפשמה קבאמל המגוד הוויהו ,םירצונ־אל לש היצמיטיגלה 
.םיאמורה 

 We command that those persons who follow the rule shall embrace

 the name Catholic Christians. The rest, however, whom we

 adjudge demented and insane, shall sustain the infamy of heretical

 dogma, their meeting places shall not receive the name of
 churches, and they shall be smitten first by divine vengeance and

 secondly by the retribution of our own initiative, which we shall

 assume in accordance with divine judgement.

.םיינוויהו םייאמורה םיסותימה תירנויסימ תואנקב ופקתוה ןכ־ומכ 

,לשמל .הזה םויה דע ךשמנ הרטמ־תוצובק יפלכ רנויסימה לש יעמשמ־ודה סחיה 

םייאקירמאה םירצונה תרקוח ,(Ammerman in Marty, 1988, Ulf) ןמרמא יסננ 
לע םויאכ ועשונ אל ןיידעש םישנאה תא םיאור םהש תבתוכ ,םייטסילטנמדנופה 

:תיתרבח הנכס ןימ ,םירחאו םיטסילגנווא 

 Personal salvation is not only one's ticket but one's ticket into the

 community of the faithful... Catholics, liberal Protestants and

 Jews are among the unsaved. There is distance between the saved

 and the unsaved, not friendship... To the evangelical, it does not

 matter whether a person is a Jew or gentile, Hispanic or Anglo,

 black or white, rich or poor - just so long as she is saved, she is a
 ,sister to the Lord

הניכ ,1917 תנשב םיקרוי־וינ ףלא םירשעל ופיטהב ,(Billy Sunday)יידנס יליב 

םונהיג יגב ,םיבוקר ,םירורא ,ךרע ירסח ,רפעב םישלפתמ ,קדצ ירסח ,םיבעתנ" :םתוא 

.(Packard, 1988,101f)"םיללמוא םיאטוחו 

םידוהי לש םתד־תרמהו ןויסימה 

לא ותרגיאב .תורצנה לש התישארמ תופידעב התכז "הנוכנה ךרדל םידוהיה תרזחה" 

לש תיזה ץע לע תודהיה לש תורכה ףנעה תא ביכרהל הפיצו סולואפ ףאש ,םיאמורה 

ידיב ןשיה םוקמ תליטנ לש ןויערה תא הלעמ ןויסימה ,םידוהיה יפלכ ."תיתימאה הנומאה" 
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םתרכהו םתמדא לע לארשי תויולג ץוביק .הנשיה תא הפילחמ השדחה תירבה .שדחה 

."היינשה האיבה" תא ,הלואגה תא רשבת השדחה הרושבב 

הריתחה ,ללככ .םידוהיה לש םתד תרמהל םיעצמאה דחא קר הווהמ ןויסימה 

תירצונה הרבחה תפיאש תא תפקשמ תילסרווינוא תורצנתהל עיגהל תירנויסימה 

־תוגולפ תא הווהמ ןגרואמה ןויסימה .וז הפיאש ףקשמ םידוהיל ןויסימה ןכלו ;התוללכב 

םע הרושבה ירפמ תונהיל האירק בלשמ ןויסימה .ירצונה רוביצה לשו הייסנכה לש ץחמה 

,םייניבה־ימיב תוירנויסימ תוטיש .ישיא עגמו תידסומ הכרדה ,לודישו הייפכ לש הדימ 

םע ,הדוקפב םידוהיה לע םתייפכ תועצמאב ,םיישיא םישגפמ לש הטישה תא ובליש ,לשמל 

תומוקמבו דרפסב .תיטילופו תיתוברת הייפכ לש ףוריצ - יטסמותה ןויגיהה תוטיש 
.היצמרופרה ירחא םיעיפומ םידוהיל םייטנטסטורפ םינויסימ .ירפ םיצמאמה ואשנ םירחא 

דיקפתל םייעוצקמ םירנויסימ סייגל ,רתיה הייטנה .םייכוניחו םייעוצקמ ויה הלא םינויסימ 

.םידמולמ־אל םירצונ לע עיפשהל וחילצי םידוהיהש ששח תמחמ 

הלאהב דסונש (institum Judaicum)"ידוהיה דסומה" איה הפוריא זכרממ תחא המגוד 

תועצמאב (pietism לש) השודק הרטמ גישהל םדקומ ינמרג ןויסינ הז היה .1728 תנשב 

םיסרוק עיצה ,םידבוכמ תוטוידה ידי־לע םקוהש ,"דסומה" .םייעוצקמ םירנויסימ תרשכה 

תונווכמ ,תופסונ תומגוד .הדובעה תא ושעי םהש ידכ ,תינמרגה הרומכל םיידוהיו םיירבע 

הרבחהו (1809) םידוהיה ברקב תורצנה םודיקל ןודנול תרבח ןה ,םידוהיל רתוי תורישי 

םילקירלקו תוטוידה תווצ וקיסעהש ,(1842) םידוהיה ברקב הרושבה תצפהל תיטירבה 

םיידוהי םידליל םיירצונ רפס־יתב ומיקה םה .םענכשל ידכ םידוהי ורתיאש םייעוצקמ 

יתרבחה ,יתדה דמעמב ירוביצ ןוידב וקסעו חוכב־טירמומל תיפסכ הכימת ועיצה ,םיינע 

טנמלרפ ירבח לש םתכימתב וכז םה .(Ragussis, 1995, 15) םידוהיה לש יטילופהו 

וויה הלא םינוגרא .ירבסטפש דרולהו טנקמ סכודה לש תיתוכלמה תוסחב ףאו םירמכו 

רוביצה לא ירצונה רוביצה לש תיללכה השיגה תא ובציעו םהיתובקעב םיאבל לדומ 
.ידוהיה 

תווחא .הרטמכ שרופמב םידוהיה תא ןהל וביצהש ןויסימ תולועפ ושענ הפוריא חרזמב 

לאכימ .םיידוהי םירמומ חופיטבו רותיאב התחמתה ,לשמל ,בייקב רימידלו טנס 

תירצונה הייסנכה לש יאטילה זוחמה יקית תא ןחב (Stanislawski, 1987)יקסבלסינטס 

ותרישש םיטסיגוטגקה ןוגכ ,םיסונא םהיניב ;תורמה תובבר ויהש ךירעהו תיסקודותרואה 

הלא ללוכ ,םנוצרמ םירמומה אסיג ךדיאמו ,ריבכ יתרבח ץחלמ ולבסו יראצה אבצב 

וא ,םיהובג םייתרבח םידברב םיללובתמה וא ,תיעוצקמו תיכוניח תומדקתה ושפיחש 

תלבק םשל תירצונה הליהקל ונפש םיינעו םשנוע תא לקהל ידכ םתד תא ורימהש םיעשופ 

הנבמב םמוקמ תניחבמ םניבהל ןתינ לבא ,םיישיא םיעינמ ביבס בבוס הזה גוויסה .תובדנ 
.יתרבחה 

םיכרכ העבראב ,ראשה ןיב ,דעותמ תיראצה היסורב תורצנל םידוהי לש הרמהה ןויסנ 

םשה תחת ,ןורטיצ ידי־לע השרווב 1923 תנשב ומסרופש םייפרגויב םירואית לש 

תולועפ ראתמ ,השוטנה הליהקה לע הבר המצועב רבדמ ןורטיצ .םידמושמ 
םיגירח לשו ,תידוהיה תוברתהו הלכלכה ,הרבחה ילושב ויחש םידוהי לש תויטסינוטרופוא 

ואב ,תירבה־תוצראב ומכ ,הפוריא ברעמב .תבלושמו הקזח הליהק ידי־לע ומרחוהש 

לע םיעמוש ןיא טעמכו ,םיילוש ימרוגמו תיתרבחה תיליעהמ רקיעב םירמומה םידוהיה 

.תידוהיה הליהקה דצמ תומרח וא םייודינ 
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חרזמב םידוהיל עצוה ךוניח .םידלי ךוניח וללכ הפוריאב םירנויסימה לש תוטישה 

קוח היה ,הרשע־עשתה האמה תליחתב ,היסורפב ,לשמל ,ךכ .דחאכ הברעמבו הפוריא 

םידוהיל רפס־יתב ומיקה םירנויסימה .דומיל רכש ובג רפסה־יתב םלוא ,הבוח ךוניח 

תא חולשלמ םירוהה תא עיתרהל אל ידכ ,תללודמ הרוצב ואבוה םיירצונה םינכתה .םיינע 

.םידליה 

 Within the classroom, the mission teachers maintained a hybrid

 culture, which mingled Jewish tradition with Christian promise.

 As an example, on Christmas Eve 1837, Missionary Burling

 set up a Christmas tree in one corner of the room and Chanuka

 lights by the window. Jewish ceremonies were appropriated and

 reinterpreted for missionary purposes. Rabbis and the secular

 Jewish press protested these schools.

,וז דצל וז תויח תויוברת יתש םהב םיבצמב םיצופנ תותד בוליש לש הלאכ םירדסה 

.תרחאל תחא םינימאמ תצובקמ רבעמה לע םיליקמו 

ויה תובשומה תפוקת ףוסב .הקירמאב תובשומה תפוקתב םג ודעות םיידוהי םירמומ 

תיתליהק תוכמס .ידמל םידדובמ תובורק םיתיעל ויה םהו םידוהי םיפלא תשמחכ קר ןהב 

קרוי־וינ ,טרופוינ ,ןוטסלר'צכ ,םילודג םיזכרמ המכב קר תמייק .דתיה תססובמ 

תפוקתב היפלדליפב םידבכנ םידוהי לש םייחכונה םיאצאצה ןיבמ םיטעמ .היפלדליפו 

־תוצראב םיבדנתמ ינוגרא לש טלובה דיקפתה .םויכ םיידוהי םניה תיאקירמאה הכפהמה 

ןמצעל ומשש ,תוילמרופ ןויסימ תולועפ .ןויסימה תלועפל יתועמשמ סיסב קפסמ תירבה 

.(Sarna, 1987) הרשע־עשתה האמה תליחתב תועיפומ ,הרטמל םייאקירמאה םידוהיה תא 

העונת לע הבוגתב "םידוהיה לש תדה־תרמה" לע 1973 תנשב בתכש ,ראלקס לשרמ 

ץמאמהמ עתפוה ,"ושיל המואה תא ריזחהל" התמגמש ,"73 חתפמ" תארקנה ,תיטסילגנווא 

טטוצמכ)ןרוב ןאו לופ ,ןכא .(Skiare, 1993, 215) םתד לע םידוהי ריבעהל ךשמתמה 

הישרוש תא ןוחבל הייסנכה תא דדועמה יטנטסטורפ גולואית ,(Bioesch, 1989,140^ב 

:בתוכ ,תימלועה תינמוקאה העונתהמ קלח הווהמהו ,םיידוהיה 

 ...the church is betraying its evangelistic mandate if it withholds

 the doctrine of salvation from the very people who gave us the
 Messiah and the Savior of the world. Such an attitude could be

 construed as the worst kind of anti-Semitism because it means

 deliberately by-passing the Jews in giving out invitations to the

 banquet of the kingdom.

היצזילגנוואב קוסעל םיברמ םניא וננמזב םייאקירמאה םיילרבילה םירצונה ,השעמל 

,םיימורדה םיטסיטפבכ הבושח הדע ללוכ ,םייטסילטנמדנופה םירצונה ךא ,םידוהיה לש 

תויתתיכ תועונת .םתד תא רימהל םידוהי ענכשל ,תיתד הבוחכ ,ףואשל םיכישממ 

תינאירוקה הייסנכב הישרושש ,(Unification Church) דוחיאה תייסנכב ,תויאקירמא 

.(Fisch, 1984,13)"םיריעצ םידוהי רחא טהלב תרזחמ" ,תינאירטיבסרפה 
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145 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

ינפמ ילוא ,רבעשל םתד ינב יפלכ םירנויסימ םישענ םניא םירייגתמה םירצונ 

םירמומ לש הכורא הירוטסיה שי ךא ;ץוח יפלכ ןויסימב לגוד וניא ידוהיה רוביצהש 

־ימיב דנומייר ריירפו לופ ריירפ ;סולואפ חילשה :םיירצונ םירנויסימב ולעפש םיידוהי 

.(םילשוריב ןויצ הד םאד רטונ תא םיקהש)ןובסיטר סנופלא םיינרדומ םינמזבו ;םייניבה 

לאומסב הליחתמ הקירמאב תיניצר ןויסימ תדובע ושעש םיידוהי םירמומ לש הירוטסיהה 

תא םיקה אוה .1779 תנשב רצנתהו ינמרג אצוממ תיתד תידוהי החפשמל דלונש ,יירפ 

תיאקירמאה הרבחה תא 1802 תנשב םיקה ,הקירמאל ועיגהבו ,הילגנאב "םהרבא ינב" 

הליהקב רתוי רחואמו ,תינאירטיבסרפ הייסנכב תריש ךשמהב .םידוהיה יאנת רופישל 

תידוהי החפשמב לדגש ,סואהנטרג בקעי ,וננמזב .(Rausch, 1982, 23f) תיטסיטפב 

םיטסיטפבה לש יגולואית רנימסב דמלו רצנתה ,הקירמאל רגיה ,הירטסואב תיסקודותרוא 

.תימורדה תיטסיטפבה הדיעווה לש םידוהיל ןויסימה שאר־בשויל הנומ םימיל .םיימורדה 

Gartenhaus,) תושבי שמחב םידוהיל םינויסימ העבראו םירשע ול שיש בתכ 1963 תנשב 

 1963).

לש הכוראה תרוסמה לש היתובקע לע תולעל ןתינ ?םיירבעה םירצונה לש םמוקמ והמ 

הרוצ .הירסיקו (Antioch) היכויטנא םירעב םיידוהיה םירצונה וא םיירבעה םירצונה 
םילשהל םיכסה סולואפ .יטילופ־יתרבח יוניש אלל יתד יוניש רוציל תרתוח וז תינוגרא 

םייתוברתה םהיאצאצ .םישדחה םירצונה ברקב תוידוהי תווצמ המכ לש ןמויק ךשמה םע 

.הרשע־עשתה האמה ןמל הקירמא ןופצבו הפוריאב ועיפוה 

ןה ,תועמשמ־וד רצוי תורצנל םהלש יתדה רשקהו תודהיל םהלש יתדה־ינתאה רשקה 

לש ימואלה יתיבה ןויסימה תקלחמ 11.תידוהיהו תירצונה תוליהקה יבגל ןהו םהיבגל 

התסינ ־ ושי ןעמל םידוהי לש הכימת ןוגרא ־ (Assemblies of God)"לאה תופיסא" 

םיקהל םילוכי ושי ןעמל םידוהיש המיכסהש ךכב תידוהיה תיתליהקה תוהזה תא לבקל 

ןמזב וב ."תיחכונה תיתדה םתנומא תרגסמב ןיטולחל םיליעפ םייחישמ תסנכ־יתב" 

םתרבסה ךות םיידוהיה םיגהנמה םויק ,רמולכ ,היצמיטיגל לש ירצונ סיסב לע השקעתה 

Goble,) לבוג ,וז הסיפתל םאתהב .תונוביר לש תערכמ היעב ןאכ שי .םיירצונ םיחנומב 

:בתוכ ,ושי ןעמל םידוהיה יגיהנממ דחא ,(1981,14 

 If I legalistically avoid eating pork or driving on Saturday as a

 superior ethical specimen I am under the law but if I do it to be

 able to have a more credible witness for the Jewish Messiah to my

 saved orthodox neighbors, I am under the Messiah's Gospel; and
 not Moses' law.

םירמומה תא תלבקמה הבחרה הרבחה ברקב תוקפס ררוע הלאכ רבעמ־תוצובק םויק 

תיגולופורתנאה היפוסוליפה תא ררועל הטונ תאזה היווחה .םתונכו םתוריסמ םיסב לע 

סקמ ,היגיהנממ דחא רמא ,1915 תנשב תירצונה־תירבעה תיאקירמאה תירבה לש ינוגראה סנכב .11 

תונבהו םינבה ןיב תידימתה הפילדה תא םולבל דציכ איה וניבגל הפוחדה הלאשה" :ךייר 'ר 

"".םמעל רומג דספה תווהל ךכו ,םתד תרמהמ האצותכ םימעה ןיב תוללובתהל םיליצאה םיידוהיה 

 .(Rausch, 1982, 30f)
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תינומה תד־תרמה לש הירואית תארקל רנזולק לאומש 146 

םירמומב תיתרבח הטילש ,ןכבו 12.תיתימא תד־תרמה לש תורשפאב תקפקפמה הסומכה 

תידגנ הפיחדו רוביצ ותוא לש טלוקה רזגמה ללוכ ,לבקמה רוביצה לצא חיכש קוסיע איה 

האמה לש דרפסב ,רבעשל םימלסומו םידוהי ,םישדחה םירצונה יוכיד .םירמומה תטילקל 

.אלו ןכ ?םירנויסימה יצמאמל םיעיגפ םידוהיה ויה םאה .העודי המגוד איה הרשע־שמחה 

םא ,ןכ .ידוהילו ירצונ רנויסימל תורישי תורושקה תורמהה רפסמ תא םיכירעמ םא ,אל 

יפלכ תירצונה הרבחה לש תיללכ תוחיתפ לש ינוגראו ילמרופ יוטיבכ ןויסימה תא םיניבמ 

תוירדילוסהו תידוהיה תיתליהקה תוכמסה רשאכ תלעופ הנמזהה .םידוהי לש תד־תרמה 

לעמ וקרפש תודהיה לש םירזגמ םתואב אקווד הליעי איהו ,הדיריב תואצמנ תידוהיה 
.תאזה תוכמסה לוע תא םמצע 

:הקירמאב תידוהיה הליהקה רקח 
ידסומ יונישכ תד־תרמה 

תורדגהו תוחנה המכ 

ליעלד לדומה יפל תונביהל לוכי היה הקירמא תודהי תורצנתה לע ירוטסיה ןובשח 
ירצונ "תוריבס הנבמ" לש הינומגהל ופפכוה םיידוהיה תודסומה דציכ תוארהל ידכ 

חוודי אל לבא ,רקחמה ךשמהב השעיי ךכ .תידוהיה תיתליהקה תוכמסה תשלחה הוולמה 

םיידוהי םירגהמ לש תינבמהו תיתוברתה העמטהה תא דעתל ךרוצ ןיא עגרכ .הז רמאמב 

תיללכה תוברתב רבכ הבלתשה תיאקירמאה תודהיה .תיאקירמאה הרבחב םהיאצאצו 

םג ומכ ,תויכוניחו תוידוביר ,תויטילופ ,תוילכלכ תוכרעמל םירושקה םייתרבח תודסומבו 

תכרעמב םיעמטנו םיכלוה ףא םה ,רבוגו ךלוה ןפואב .הקיטתסאו שפונ ,תואירב תוכרעמ 

םיחנמה םייטננימודה םיכרעהו תומרונה .תירצונה רקיעב ,תיללכה תיתחפשמה הברקה 

,תירצונה הבוגתה תרגסמב היצמיטיגל ולביקו ובצועש הלא םה םיידוהיה תודסומה תא 

.תושונאה לש (ultimate concerns)"תוידוסיה תוגאד"ל ,תיטנטסטורפה תירצונה דחוימב 

םיירחסמה םימוחתב קר אל תידוהיה הכלהה תא ףילחה יאקירמאה יחרזאה קוחה 

לש תינבמה העמטהה תא םדקמה אשונ ,ישיאה דמעמה םוחתב םג אלא ,םיילילפהו 

םדקתמו ךלוה יתדה ידוהיה ןוגראה .םד־תברק תולעב תוירצונ תוראש־תוצובקב םידוהיה 

תיטנטסטורפ הסרג רבעל ,רמולכ ,תיאקירמאה "תיחרזאה תד"ב "תכ" לש דמעמ תארקל 

תינבמה העמטההמ קלח איה םידיחי לש םתד־תרמה .םיירוביצה םייחה לש תילרביל 
.םייזכרמה םייתרבחה תודסומב 

,רמולכ ,תורצנה תא םיצמאמ םניאו תדכ תודהיה תא םישטונה הלאל סחיב המ לבא 

החנהב הזכ יוניש ןייצמ ןוליח חנומה םימעפל .תרחא תד םיצמאמ םניא םגו ולבטנ אל 

תוטשפתהכ תיתרבח רדגומ ןוליח חנומה .תד לכל בייחתהל םיברסמ הלאכ םישנאש 

הניחבמ תונווגמ תוצובק הכותל גופסת ילואו ףיקתש דע תיחרזאה הרבחה לש הטילשה 

וא תדה תעפשה תא םירחאו םייטילופ ,םיילכלכ תודסוממ ריסת ןכו ,תינתאו תיתד 

האמב בשיחש ,גארפמ וויל ברה ,ל"רהמה לש ויבתכב ינחור ןויבצ תלבקמ תאזכ היגולופורתנא .12 

.םיהולאה ידי־לע עבקנכ לארשיו םודא ןיב יפואב לדבהה תא הרשע־ששה 
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147 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

ןיא .תויתד תוכרעמב תפקומ תיחרזאה הרבחהש איה הדבועה .םייתדה םינוגראה תעפשה 

תוליעפ ןיא ןכ־ומכו ,םייטילופו םיילכלכ תודסוממ תקתונמה תיתועמשמ תיתרבח תוליעפ 

תוגאדה" לע הבוגתב רצונה יתדה דסומה םוחתל ץוחמ אצמיתש תיתרבח תובישח תלעב 

לש (functional requirement)"ילנויצקנופ ךרוצ" םג םיאלממ םייתד תודסומ ."תוידוסיה 

קיר־ללח םייק אל .הזכ "ילנויצקנופ ךרוצ" איה לעופב הלכלכש הדימ התואב הרבחה 

רשאמ רתוי ילנויצקנופ ךרוצ אוה םיוסמ יתד ןוגראש רמול ידכ הלאה םירבדב ןיא .יתד 

םינייפאמ םה .םיילכלכ תודסומ יבגל םיילנויצקנופ םיכרצ םה רחסמה דרשמ וא ןוהה קוש 

.תויטסיליטקרמ וא תויטסילטיפק תורבח 

תויפצתל ונביל־תמושת תא תונפהל ידכ הבחרה תירוטסיהה הנומתהמ עגרל דרפינ 

.תינבמ העמטה םיוולמה םיידסומ םיכילהתלו ,תיתומכ דבענש ,תויריפמא 

רקסה תטיש 

National Jewish Population Survey) תימואלה תידוהיה הייסולכואה רקחמ תווצ 

 [NJPS]) ונייאור םירקחנה .יארקא יתרפס גויח תועצמאב יצרא יאקירמא םגדמ רחב

הרוה לעב םדא וא ידוהי החפשמ־ק ןהב היהש תוחפשמ 2,441 ואצמנ םגדמב .תינופלט 

הלאכו תידוהיה תדה םע םיהדזמה םהיניב שי .רתוי וא הרשע־הנומש וליגש ידוהי 

םה םינתשמה .תינתא הצובקכ םידוהי םע םיהדזמ לבא ,תודהיה םע תוהדזה םילסופה 

תודידמ םקלחבו ,(household) תיבה־קשמ לש תויביטקלוק תודידמ םקלחב 
ודלונ יכ ורמא םינייאורמה םירבודה 2,241־מ 72»/» .החפשמה רבוד לש תוילאודיווידניא 

ינשל ודלונש הלא .הלאככ ולדוג ךא ,םידוהיכ ודלונ אלש רשע־הנומש ללוכ) םידוהיכ 

תחתמ ויהש הלא ןכו ,חותינהמ ואצוה תרחא תד יגב וא םייטנטסטורפ וא םיילותק םירוה 

2,441 ךותמ חותינה ךרוצל תוחפשמ 1,713 ורתונ .ןויארה תעשב םייתשו םירשע ליגל 

תעכו ,םידוהיכ ולדוג וא ודלונש הלאכ הז רקחמ םשל ורדגוה םירמומ .ינושארה םגדמב 
.תרחא תד םמצעל וצמיאש םיריהצמ 

לדג וא דלונ אוהש ןעוט םדאהש תדה תאוושה תועצמאב "העמטה" לש הנתשמ ונרצי 

:תוירוגיטק שמחל קלוח הז העמטה הנתשמ .םויכ המיע ההוזמ אוהש תדה דגנכ הב 
םתד איה תודהיהש םויכ םינעוטה וא םידוהיכ ולדג וא םידוהי ודלונש הלא (1) 

ךרדה ךרוא לכל םידוהי וראשנש הלא לש האוושהה תצובק וז .(67.894 :םיבישמהמ) 

.תינבמ העמטהב תורושק תורתונה תוירוגיטקה עברא .(1 הלבטב ידוהי/ידוהיכ םיעיפומ) 

םימרות םניאו תוידוהי־אל תורטמל םיפסכ םימרות ךא םידוהיכ םמצע םיהזמה הלא (2) 

1 הלבטב כמ/ידוהי> םיילכלכ םירגהמכ ורדגוהו ילכלכה לובגה תא וצח תוידוהי תורטמל 

אלש> ידוהי־אל גוז־ק םהל שיו םידוהיכ םיהדזמה הלא (3) .(םגדמה ללכמ 16.60/«) 

ורדגוה הלא .תותדה יתש ינב לש תיב ומיקהו ,החפשמה לובג תא ךכב וצח (רייגתה 

תאזה הירוגיטקה 13.(םגדמה ללכמ 3.40/־) 1 הלבטב יוג/ידוהי) יוג גוז־ןב םע םידוהיכ 

ואל ,תדיתרמה ךילהתב בושח ןונגנמ וא בושח רזגמ תיאקירמאה הרבחב םיווהמ תבורעתה־יאושינ .13 

mixed) תד־תרמה אלל םידוהיו םירצונ לש םיאושינ .םהיאצאצ יבגל אלא ,גוזה־ינב יבגל אקווד 

 marriage) לודג יד זוחא .תורוד השולש וא םיינש לש ךילהת תרגסמב לעופה בושח ןונגנמ םיווהמ,

הז הרקמבו ,םירצונ םע םינתחתמ תד־תרמה אלל הלאה םיאושינה ידלי לש ,זוחא םיעבשכ 
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.(mixed marriage) דהייתה אל ידוהי־אלה גוזה־ןבשכ תבורעת־יאושינל קר תסחייתמ 

רבכ ךא םידוהי ודלונש הלא <conversionary marriage). (4) םיידוהי םהינש דהייתהשכ 

ורדגוה ,יהשלכ תרחא תד ולביקש םיריהצמ םניא תאז םע ךא ,םתד יפ־לע םידוהי םניא 

תד ינבכ םמצע םיאור םה התע ךא ,םידוהי ודלונש הלא (5).(םגדמהמ 6.70/0)ןיא/ידוהיכ 

ןכתיי .םיבישמה ללכמ s.5% םיווהמו ירצונ/ידוהיכ הלבטב ורדגוה ,םירצונ םבור ,תרחא 

הלאכ ןכו ,ידוהי וניא םגוז־ןבש הלאכ תונורחאה תוירוגיטקה יתשב םיאושנה ןיב שיש 

תודמעה .תויתרבח תודמע תורידגמ תוירוגיטקה .תוידוהי־אל תורטמל קרו ךא םימרותש 

הירוגיטקב םיאצמנה .תד־תרמה לש הריירק ךותב םיבלש רודיס חרכהב תוגציימ הניא 

ונטלק ,תורוד ךשמנ תורצנל תודהימ םרזהש תויה .םהייח ךשמב םתד תא ורימה תישימחה 

תודוקנב םיאצמנ םיבישמהש תויה .דחא רודב שחרתמה ךילהתה לש קזב־תנומת ןאכ 

.םלש םייח ךרואב םירמומה רפסממ ךומנ םגדמב םירמומה זוחא ,םהייח ךרואב תונוש 

םידוהיכ ולדג אל וא ודלונ אל יכ ובישהש םישנא ונרפס אל ,ליעל רכזומכ ,ןבומכו 

.םידוהי םיבשחנ םה הכלהה יפלו ,היידוהי םא ינב םהיניב םיאצמנש יפ־לע־ףא 

םיאצממ 

וא העמטהה יגוס תשמחמ דחא לכ ןיב תויוחיכשה תוגלפתה תא הגיצמ ןלהלש הלבטה 

םימרוג (1) :תוירוגיטק המכל וקלוחש םימרוג רשע־השימח ןיבל וללה העמטהה־יא 

יתרבח לובג לש הייצח םינייצמה םימרוג (2) :תינבמ העמטהל תמדקומ הייטנ םירצויה 

לכ גציימש יתרבחה דמעמה לש תויתוברת תואצותכ םתוארל ןתינש םימרוג (3>־ו ;ינבמ 

הקולחה .הלבטל םיילושה־תורעהב תואבומ הלאה םינתשמה לש רתוי תואלמ תורדגה .גוס 

יפ־לע־ףא ,הלבטה תודיחא לע רומשל ידכ ,םירוט יפ־לע העצוב םוקמ לכב םיזוחאל 

־יתלב םינתשמכ ,תורושל םינושארה םימרוגה תעברא תא קלחל שי ינויגה ןפואבש 

,םיינבמה תולובגה תייצחב קר ךשמהב םינד ונא ,הז רמאמב םוקמ רסוח תאפמ .םייולת 

14.הלבטה עצמאב םימרוגה תוצובק 

שיש ךכב רשקל תופתוש תויסנכה .הייסנכב רוקיבו תיתד תוניצרל רתוי הטונ ירצונה ףתושה 

.תורצנל הלבטה אלל (communion) שדוק־םחל תליכא תוריתמה ןהיניב 

in Gordis et al. eds., 1997, 221- ירמאמב אצמיי ל"נה הלבטב תויפצתב רתוי ףיקמ ןויד .14 

 243.
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1 הלבט 

העמטהה תוירוגיטק יפל םינוש םינתשמ לש תויוחיכשה תויוגלפתה 

/ידוהי 

ירצונ 

ןיא/ידוהי  /ידוהי 

יוג 

כמ/ידוהי  /ידוהי 

ידוהי 

תמדקומ הייטנ ינתשמ 
 65  75  97  96  99 'ידוהיכ לדוג 

 40  38  51  54  64 2המרב ידוהיכ ךנוח 

 21  3  67  28  63 3ידוהי תויהל בושח 

 28  68  40  57  44 4ילרביל 

יתרבחה  הנבמה ימוחת לש םינתשמ 

 46  48  36  45  26 5תבורעת־יאושינב ךמות 

 59  58  40  48  23 6םיידוהי־אל םינוגראב רבח 

 54  55  0  100  0 7תידוהי־אל הקדצל םרות 

 62  47  50  34  17 8םיידוהי־אל םידידי 

 88  99  66  73  33 9כ"בב רקבמ וניא 

 38  14  6  7  1 10הייסנכב רקבמ 

תויתוברת תודלות 

 8  0  7  5  23 "השודק לש תויוליעפ 

 5  2  38  28  69 '2תיב־יסקט 

 3  5  28  11  37 '3היסהרפב םיסקט 

 64  43  38  36  10 '4דלומה־גח ץע 

 49  27  16  19  28 '5םידלי 3 תוחפל הצור 

תומלוסה וא תולאשה לש ילגנא חסונ :תורעה 

 1. Whatever the religion at birth, R was raised as a Jew.

 2. R has some Jewish education, either from formal schooling or from reading

 Jewish books and periodicals.

 3. R says that Judaism is very important in his/her life.

 X. R identifies self as relatively politically liberal.

 5. R would support or strongly support their child's marriage to a non-Jew.

 5. R belongs to non-Jewish community organizations, but not to any Jewish

 organizations.

 7. R contributes to non-Jewish charities but does not contribute to any Jewish
 charities.

.R counts no Jews among his/her close friends .!־ 

 -). R rarely or never attends synagogue.

 10. R attends church but not synagogue.
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 11. R observes some abstinences of Holiness Scale such as fasting or keeping
 kosher.

 12. R performs some of the home observances on the Religious celebration scale

 such as lighting candles on Friday evening.

 13. R observes one or more public acts such as Purim, Israel Independence Day,
 has attended a Jewish school or reads Jewish literature.

 14. R usually or always displays a Christmas tree in the home.

 15. R anticipates having a completed family with three or more children.

דלי יאושינל תודגנתה וא הכימת לע תלאוש ,תיעצמאה הצובקב הנושארה ,<5> הלאש 

־יאושינל סחיה .הלבטל תחתמ 5 הרדגהל בל־מישל שי .דהייתמ וניאש ידוהי־אל גוז־ןבל 

190/0 ,םגדמה ללכ ךותמ .יתחפשמה דסומה לובג תא תוצחל תונוכנה תא אטבמ תבורעת 

םיבישמהש רשפא .םהידליל תבורעת־יאושינ לש ןויערב וכמת 3296־ו ולביק 4996 ,ודגנתה 

דליהש הטלחה לכ תלבקכ טושפ וא תבורעת־יאושיג לע הצלמהכ הכימתה ןויער תא וניבה 

/ידוהיכ הרדגוהש הצובקה ברקב התיה תבורעת־יאושינב רתויב הכומנה הכימתה .טילחי 

.<460/" ,480/0 ,36"/» ,4596) רתוי הבר הכימת ועיבה תוצובקה רתיש דועב ,2696 - ידוהי 

תא תפקשמ תבורעת־יאושינב ךמות ידוהי/ידוהי תצובק ללכמ עברש הדבועה ,תאז םע 

רתוי תצק .ילוש ןפואב קר תודהיל הארנכ םירוסמ וז הירוגיטקב םישנאהמ קלחש הדבועה 

דוגינב דמועה רבד ,הידליל תבורעת־יאושינב תכמות הניא יוג/ידוהי הצובקה תיצחממ 

.ןויסינה םע םימלש םניא םהמ המכש רעשל שי .םהישעמל 

תא תפקשמ (5) הלאש .דחא רודל רבעמ תיתגרדה הרמהל תודע שפחמ ונלש לדומה 
וניא חותינה תדיחיכ החפשמל םחייתמה njps^ חותינ .םהינב יבגל םיבישמה תויפיצ 

םיבישמה לש 4496־ו םיבישמה ירוה לש 3496 ,ונלש םגדמב .ינשה רודה לע עדימ יד קפסמ 

לש םהינב ןיבמ .(mixed)גוזה־ןב לש תודהייתה אלב תבורעת־יאושינב םיאצמנ וא ויה 

,ידוהי־אל היה םירוהה דחא רשאכ .םידוהיכ םמצע תא םיאור 9596 ,םיידוהי םירוה ינש 

.םידוהיכ ולדוג םיידוהי םירוה ינב םהש םיבישמ לש 9596 .ידוהי םע ונתחתה 7596 

םחייתמה םגדמה חותינ .םידוהיכ ולדוג mixed) 2896) תבורעת־יאושיג ידלי ןיבמ 

גרוח הזכ חותינ לבא ,ינשה רודה לע רתוי בר עדימ קפסי חותינ תדיחיכ םילאודיווידניאל 

םירוה יגב לע רחא רקחמ לש תואצות קודבל רשפא ,תאז לכב .הז רמאמ לש ומוחתמ 

לע םירקחמ הנומשמ םינותנ ומכיס (Medding et ai., 1992) םירחאו גנידמ .תותד יתשמ 

.םירושע העבראב םיאושינה יגוס תא הארמ 2 הלבט .תירבה־תוצראב תוידוהי תוליהק 

:2 הלבט 

(םיזוחאב)םירושע עברא ךשמב םיאושינ יגוס 
 N=8854

 1980-1989  1960-1969 1970-1979 1960־ל 

 62  84 75  94 םידוהי ודלונ גוזה־ינב ינש 

 5  5 6  2 דהייתה ידוהי־אלה 

 33  12 19  5 דהייתה אל ידוהי־אלה 
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151 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

ודלונ םירוהה ינששכ ,הז רקחמב .לדגו ךלוה (mixed) תבורעת־יאושינ זוחאש רורב 

יאושינ ינבמ 840/0־ל האוושהב ,והשלכ ידוהי ךוניח ולביק םהינבמ 950/0 ,םידוהיכ 

 conversionary יאושינ ינבמ 41"/0"ו mixed.

יפ־לע תוירוגיטקל םיבישמה וקלוח ,הצובקב ינשה הנתשמה ידי־לע .1 הלבטל רוזחנ 

שי (1).ןוגרא ףאל םיכייתשמ םניאש הלאמ תומלעתה ךות ,תובדנתה ינוגראב םתוברועמ 

םיידוהי־אלו םיידוהי םינוגראל םיכייתשמה שי (2).דבלב םיידוהי םינוגראל םיכייתשמה 

םיכייתשמ םגדמה ללכמ 320/־, .דבלב םיידוהי־אל םינוגראל םיכייתשמה שיו (4) .דחאכ 

תבורעת־יאושינש יפכ ."םיינוגרא םירגהמ" םה הלא .דבלב םיידוהי־אל םינוגראל 

.םיינשמ םירשק לע תועיפשמ תוינגרוא תורבח ךכ ,םייתחפשמ םיסחי לע םיעיפשמ 

םניא ןכלו ,םיידוהי־אל םינוגראל קרו ךא םיכייתשמ ידוהי/ידוהי ורדגוהש הלאמ תישימח 

ןיבמ 580/0 ידכל לדג הז רועיש .יהשלכ תידוהי תיתליהק הצובקל וא תסנכ־תיבל םיכייש 

תונורחאה תוירוגיטקה יתש .שממ םירמומה ןיב 590/0־ו תיתד היצטניירוא םהל ןיאש ולא 

.וזל וז תומוד ךא ,תונושארה שולשמ תונוש 

,דבלב תוידוהי (7 הלאש) הקדצ תורטמל םהיתומורת יפ־לע וגווס םגדמב םיבישמ 

תוקדצל ומרת םיבישמה ללכמ 23"/» .דבלב תוידוהי־אלו תחאכ תוידוהי־אלו תוידוהי 

דחא ףא .רתויב םיניינעמ ויה העמטהה תוירוגיטק ןיב ןאכ םילדבהה .דבלב תוידוהי־אל 

םניא תבורעת־יאושינב םיאושנה הלאמ דחא ףאו ידוהי/ידוהי הצובקל םיכייתשמה הלאמ 

היצטניירוא םהל ןיאש הלאמ תיצחמ םלוא ;תוידוהי־אל תוקדצל ידעלב ןפואב םימרות 

תומוד תונורחאה תוירוגיטקה יתש םעפה םג .ןכ םישוע םירמומה ןיבמ המוד זוחאו תיתד 

הצובק ףאל הקדצ ןתמ־יאש יאדוול בורק .תונושארה תוירוגיטקה שולשמ תונושו וזל וז 

םהמ םישקבמ ויה םש ,תידוהיה הליהקב תיתרבח תוברועמ רסוח לע עיבצמ תידוהי 
.תומורת 

הנורחאב הלוע <8 הלאש) םיידוהי־אל םירבח קר םהל שיש בישמש זוחאה ,ןכ־ומכ 

תסנכ־תיבב רקבמ וניא טעמכש זוחאה .םירמומה ןיב 620/0־ל הנושארה הירוגיטקב 17"/0־מ 

אל לבא ,(10 הלאש) הייסנכב םירקבמה זוחאש דועב ,88"/0־ל 330/0־מ הלוע (9 הלאש) 

.380/0־ל !0/»־מ הלוע ,תסנכה־תיבב 

םוכיס 

המכ יוהיז רשפאמ ,םהב ונד אלש הלא ללוכ ,1 הלבטב םינותנה לש תיללכ הריקס 

ידממב הדיריה .םייתרבח תודסומ המכ ךותב תינבמ תוללובתהל םירושקה םינתשמ 

לע תזמרמ (תמדקומ הייטנ ינתשמ) הלבטה לש ןוילעה קלחב (socialization) תורביח 

,(reference group) "תוסחייתה תצובק" לעכ תידוהיה הליהקה לע תוכמתסהה תדימ 

תודסומה םהב םיבצמה תתיחפ .הכרעה לש הדימ־הנק םיצמאמ הנממ הצובקה ,רמולכ 

־תוצראב םידוהי יבגל "תוסחייתה תצובק" לש דיקפתה תא םיאלממ םיידוהיה םייתליהקה 

.ונלש לדומה ךותב גשומ ,"תיתליהקה תוכמסה דוביא" לע דיעמ תירבה 

תודסומה ןיב תולובגה .עקרב תאצמנ תיטנטסטורפה תורצנה לש תיטילופה הינומגהה 

הליהקה תורעתה ,יתדה ,יתחפשמה ,יתרבחה ,ינוגראה ,יפורתנליפה לובגה םה םידדמנה 

לש תוברועמ תויתחפשמ תוצובק לש ןתוטשפתה ,ןלהלו .תידוהי־אל הלכלכב תידוהיה 

תוגלפתה תועצמאב .הלוכ הליהקב ללוחתמה יונישה תא תופקשמ םידוהי־אלו םידוהי 
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תדמלמ תבורעת־יאושינב הכימתה .ללובתמה רזגמה לש ויפוא לע דומלל ןתינ תויוחיכשה 

תוכייתשה .הז רזגמ ירבחל הבושח הכ הניא רבכ הליהקה תולובג לע הרימשהש ונתוא 

,ידוהי־אל םירבח גוח ,דבלב תוידוהי־אל הקדצ תורטמל ףסכ ןתמ ,םיידוהי־אל םינוגראל 

תיתצובק תוהז לש םידדמ םלוכ ־ הייסנכב םירוקיבה יובירו תסנכה־תיבמ תוקחרתה 

תיסחי תילרביל היצטניירואמ רבעמהש חכווינ הלבטב ןנובתנו ךישמנ םאו .הנתשמ 

תכלוה הרימש .הז יונישל ףסונ דדמ איה תיסחי תינרמש תיטילופ־תיתרבח היצטניירואל 

תוכייתשה לע ,תוילמס ףא ,תויבמופ תורהצהו ץוחבו תיבב תודהיה יסקט לע תכעודו 

םא ,החפשמ לדוג לש השדח המרונ תלבק .הז ינבמ יוניש לש יתוברתה יוטיבה םה תירצונ 

הרוצב יתרבחה םמוקימ תא וניש םירמומהש ונתוא תדמלמ ,רישי יתד דדמ איה ןיא יכ 

.ידמל הקומע 

תופירחב םיניחבמ ,דלומה־גח ץע תגצהו תיב־יסקט תרימש :םייתוברת םינתשמ ינש 

ההובגהו הכומנה תוירוגיטקה ןיב 64"/« לש שרפה אצמנ תיב־יסקט ןיינעב .תוירוגיטקה ןיב 

ןיב הניחבמ דלומה־גח ץע תגצה .540/0 לש שרפה אצמנ דלומה־גח ץע ןיינעבו ,רתויב 

ילבמ תדה ידדמ תא שטנ ינוליחה ידוהיה .םירמומה ןיבל תדל םיכייתשמ םניאש םידוהי 

ןיבל תד םהל ןיאש הלא ןיב לדבהה רדעיה ,תאז לכב .הזה תורצנה למס תא ץמאל 

הביבסב תרהצומ תד רסוחש דיעמ םידדמה רשע־השימח ךותמ הרשע ינפ־לע םירמומה 
תיטילופ הניחבמ םינוש תדהמ םירכונמה .םיירצונה תודסומב תופתושל הווש תירצונ 

.תבחרומה תיתרבחה הריוואב םתיא םיפתתשמ ךא ,םירמומהמ 

התלבקב הליהקה לש תוכמסה ףקיה תא וליבגה םמצעלשכ םיידוהי םיירוביצ םינוגרא 

הפיאשה לש הגוזימ .םייאקירמאה םייתרבחה תודסומה בור לש יתדה םילקאה תא יעבטכ 

תורידח תא עיבמ םיישארה םייתוברתהו םיילכלכה ,םייטילופה תודסומב תירוביצה 

תאזה הדבועה תא םיחינזמ םייאקירמאה םידוהיה בור .ירצונה/ידוהיה יתדה םוחתה 

םיקסע לש םוחתל ץוחמ םיבצומו םיינוליח םה םייללכה תודסומהש היצזילנויצרה ידי־לע 
.םייתד 

תישיא היווחכ תורצנל הרמה 

?םיינחור םייוניש תוראתמה תויפרגויבוטואל סחייתהל שי דציכ 

הארמ רקסה חותינ .תינומה הרמהל תידוסיה תרגסמה תא תרצוי תירוטסיהה תרגסמה 

ספות דיחיה .וננמז־ינב םייאקירמא םידוהי ברקב תידסומה המרב וז הרמה תלעופ דציכ 

,אסיג דחמ .תישיאה היווחה לש הרסנמל דעבמ תחאכ הלא תומר יתשב תוערואמה תא 

וליפאו ,הימונוטואה תשוחתל תמרות תישיאה היווחל דעבמ יתרבחה לש וז תורבתשה 

תוישיאהש תויה ,אסיג ךדיאמ .אב אוה הנממ הנומאהו הרבחה דגנ דומעל תורשפא העיצמ 

תויטנ ,יגשומ ףצר ךותמ השדח תדל רבעמ שרפל לולע רמומה ,התרבחב תשרשומ 

ותד תא ןיבהל ליחתמ אוה ,תאז לכב .הגשיה הרבחב תדה לש הכרעה יללכו תוישגר 

.הילא דעוימ אוהש תדה לש "תוריבס הנבמ" ךותב תמדוקה 

לע םידיעמ תיתורפס הייטנ ילעב תורצנה ילבקמ םיידוהי םירמומ לש ןטק רפסמ 

םלוק תא אורבל תימע תרזע םיסייגמש םהמ שי .היפרגויבוטואב התוא םירזחשמו םתייווח 
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153 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

,בור יפ־לעו ,םהייחל יזכרמכ יתרמהה םנויסנ תא םיריבסמו םיספות םה .יתורפסה 

ןה ,הרמהה ירחא ובתכנ הלאה תויפרגויבוטואהש תויה .תינכפהמכ תשגרומ הטלחהה 
.השדחה תדה ירבחל תונווכמ 

קר ןניא ...תוינחור תויפרגויבוטוא" .לודיש לש הקירוטר אטבמ םירמומ לש ביטרנה 

"הרמהה ידי־לע שדחמ םידבועמה םייחל תודע םיווהמ אלא ,הרמהה לע ןובשחו־ןיד 

 (Shea, 1968, ix). תיתרבח הרהצה אלא ,דבלב תישיא הרהצה הניא היפרגויבוטואה

גרבלוטכיפ .סומסוקה בצמ תא עיבהל יעצמא םימעפלו יתרבחה יארהו תוימצעה לש 

 (51 ,1989 ,Fichtelberg), תא םיאור" םירבחמהש בתוכ ,םינטירופ לש תויודע רקוח

לעבכ שוחל דיחיה יבגל ושוריפ עשוויהל :תימסוק המרד לש םיטביהכ םיימוקמה םיעוריאה 

".ירוטסיה־ימלוע ףקיהב המישמ 

תא תפקשמ היפרגויבוטואה לש הקירוטרה .תד תשיטנ םג אוה השדח תדל רבעמ לכ 

תשיטנ לש םימעטה תא םגו ,השדח תד ץמאל והועינהש רבחמה לש םיישיאה םיעינמה 

15.תמדוקה תדה 

תורצנל םיידוהי םירמומ לש תויפרגויבוטוא 

ודלונש םידיחי לש תויפרגויבוטוא ששו םישולש ךותמ תוחוקל תואבה תומגודה 

האמה תליחת ןיבש הפוקתב תילגנאב ובתכנ ןבור .תורצנה תא ךשמהב וצמיאו םידוהי 

תיצחממ רתוי .םירבג ויה םירבחמהמ םישילש ינשכ .1993 תנשל דעו הרשע־עשתה 

וטלקש תוירנויסימה תוצובקה ־ ללכ־ךידב ,תויתייסנכ תואצוה ידי־לע ומסרופ םירפסה 

תויטנטסטורפל 450/« ,תילרביל תויטנטסטורפל םתד תא ורימה 220/־ .ןכותל םירמומה תא 

םיפקשמ םניא הלא םיזוחא .תימור תוילותקל 320/0־ו (םיירצונ־םירבע המכ ללוכ) תינרמש 

.תולבקמה תותיכה ןיב רבעשל־מידוהי לש תיללכה הייסולכואה תוגלפתה תא ןבומכ 
.תיפרגויבוטוא הביתכ דדועל םיילרביל םיטנטסטורפמ רתוי וטיי םיינרמש םיטנטסטורפ 

.םייסקודותרוא םיתבב ולדגש םידיחי ידי־לע ובתכנ תויפרגויבוטואה תיצחממ רתוי 

םירבחמהמ עבר .המרונה היסקודותרואה התיה היינשה םלועה־תמחלמ ינפלש רוכזל יאדכ 

גוז־ןבל םיאושנ ויה ראשהמ תיצחמכ .םתרמה תעב םיקוור ויה שילשכ .האוש־ילוצינ םה 

ףא .ידוהי־אל גוז־ןבל ופרטצה טושפ היינשה תיצחמהו ,ותד תא אוה םג רימהש ידוהי 

־יקשמ .ותד תא רימה אלש ידוהי םע םיאושינ הריכזמ הניא הלאה תויפרגויבוטואהמ תחא 

םיכישממ םירמומהמ תוישימח עבראכ .ןיטולחל םיירצונל וכפהנ הלא םירבחמ לש תיבה 

םע םייתחפשמו םייתרבח םיסחי לע םירמוש םהמ המכו ,ידוהיה ינתאה םאצומ לע ריהצהל 

םיגיהנמל וכפהנ הלא םירמומ לש םתיצחממ רתוי תצק .םתד תא ורימה אלש םידוהי 

ואר םירמומהמ שילשכ .הרושה ןמ םירנויסימב םקלחו םירמככ םקלח ,תירצונה הליהקב 

היווח - רקחמו תוננובתה ירחא םתד תא ורימה םירחאה .םתרמה ינפל רצק ןמז ןוזח 
.רתוי תיתגרדה 

םיתיעל םיאטובמ םהיתויווחל תויפרגויבוטואה ירבחמ וקינעהש םיירקיעה םישוריפה 

.תירוקמה הנומאל הביש תוכז תעיבתו השדחה תדה לש תושלוחה תפישח לש הרוצ שבולה רנ'ג־תת .15 

לעפוהש לוצינה תשוחת לע הבתכ ,הטרחתה ךכ־רחאו ,"ושי ןעמל םידוהי"ל הכשמנש הריעצ השא 

.(Kamentsky, 1992) העונתה ידי־לע היפלכ 
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רבעמ תרבחמ ,(Bronstein, 1980)ןייטשנורב רתסא .םהלש הרמהה ירופיס לש תומשב 

תראתמ ,השדח הנומאו השדח ץראל תיראצה היסור לש תואטיגהמ :בשומה םוחתל 

,תיטסיטפבה הייסנכל הרשע־עשתה האמה ףוסב וכשמנ שידיי ירבוד םירגהמ גוז דציכ 

־תירבע הליהק םיעבשה תונשב ומיקה ףא םינייטשנורבה .תינאירטיבסרפל ,ךשמהבו 
חישמה לע הרושבה תא םידוהיל איבהל תירנויסימה תוחילשה תא םישגהל ידכ תירצונ 

םייחב ראשיהל החילצה ,תפדרנ :רפסה תרבחמ ,(Schlamm, 1972) םלש הריוו .ידוהיה 

סולב האפרמ החתפו םידלי תאפורל הכפהנ ,ןזלב ןגרבב זוכירה הנחמב תוהש ירחא 

.הטלקמ אוה ושי ".ילש חישמל ,ושיל ,ול ייח תא יתקנעה החמשב" :תבתוכ איה .סל'גנא 

,דליכ .תד־תרמה לש הרופיס :ךמע תליהת :בתוכ (Simon, 1948)ןומיס לאפר 'מ באה 

,וגקיש תטיסרבינואב ,ךשמהבו ,קרוי־וינב ימרופר תסנכ־תיבב רקיב ,האמה תליחתב 

הנתשמ הניאש תיחצנ תמא תמייק"ש דמל םהמ ,סניווקאמ סמות לש ויבתכ רחא ךשמנ 

ןגמו םיננובתמה בא ,ינאיצרטסיצ רזנמ שאר ,דרנרב טנסל שדקומ ורפס ."םלועל 

םש ,הינמורמ הטילפכ לארשיל העיגה (Wurmbrand, 1979) דנארבמרוו ידו'ג .םידוהיה 

,היסורמ ידוהי רמומ ,יקסבורטסוא חאה לש ותייחנהבו ותרזעב .רמוכ לש ונבב הבהאתה 

.הינרופילקב תינרתול הייסנכב תתרשמ איה התעו ,ביבא־לתל ךומס ןוכיתה םיב הלבטוה 

תראתמ איה הבו ,תקנוחה הזיחאהמ החידבה :תרתוכה תא תאשונ הלש היפרגויבוטואה 
.ושיב שפוח תאיצמ דעו תידוהיה הכלהל תויצמ ינחורה העסמ תא 

םהייח רואיתב םירמוגו תודהיב םהיישק רואיתב תינייפוא ךרדב םיחתופ םירמומ 

םיילמרופ םיבלש תוהזל רשפא .הלואגל אטחמ עסמ םיראתמ םירופיסה .ושי קיחב םישדחה 

הרמהה תייווח תא בור יפ־לע םיווהמה םיבלש םיפקשמ םה ילואו ,הרמהה רופיס לש 

לש ינושאר דומיל <3> :ישגר רוכינ <2> :קותינ <1> :ןמקלדכ ,םיוסמ חוסינ לע םירמושו 

רמומה ידי־לע תסחוימה תועמשמה תינבת וז .שומימ <6>־ו :שוביג (5):ךופיה <4>;תורצנה 

.בלש לכ םיטפשמ המכב ראתנ .יתוברתה רשקהה ךותמ חוקל בלשה ןכותו ,בלש לכל 

,תוטיש שולש לש רויא תועצמאב יללכ יטרואית רואית קר גיצהל דעונ הז רמאמש רחאמ 

.ךופיההו ישגרה רוכינה :דבלב םיבלש ינשל תומגוד ךשמהב איבנ 

תיתוברתהו תיתרבחה תשרה לש תוכמסה תשלוחל סחייתמ ,קותינ ,ןושארה בלשה 

תודהיהמ תישגרה ותוקחרתה לע רפסמ בתוכה ,ישגר רוכינ ,ינשה בלשב .תודהיה לש 

םע ותורכיה תא ראתמ בתוכה ,תורצנה לש ינושאר דומיל ,ישילשה בלשב .הימרוגו 

.המצע הרמהה ביבס בבוס ביטרנה ,ךופיה ,יעיברה בלשב .הילא ויתובוגת תאו תורצנה 

ותובהלתה תא םדגנכ ראתמו ,המשא ישגר םע קבאנ רמומה ,שוביג ,ישימחה בלשב 

הליעפה ותורסמתה ריבסמ רבחמה ,תורצנה שומימ ,ישישה בלשב .השדחה תדב ותוולשו 

.השדחה תדל 

לש םינמיס תועצמאב ןויפיאל ןתינ ,ישגרה רוכינה בלש ,ינשה בלשה :תומגודל וישכע 

וא ,תוימצעה לש םנפומ טביה דגנ תונפקות לע הבוגתכ אובל לוכי ןואכידה .ןואכיד 

עיפומה "תועמשמה רסוח"ל תורושקה הלא דחוימב ,םויקה תודרח חכונל ידיברומ ןואכידב 

תשוחתב םיתיעל םיוולמ הלאכ חוד־יבצמ .ןפקות תא תודבאמ תוידוהי תובושת רשאכ 

דגנ םעז .תודבאתה תובשחמו "המשנה לש לפא הליל" ,אטח לש השגרה וא ,המשא 

וא תישגר תוקרפתה לש הרוצכ ,הז חתמב לופיטל יעצמא שמשל לוכי תודהיה וא םידוהיה 

הצובקה ירבח םיליעפמש תויצקנס .תודהיה תביזע תא קידצהל ידכ ,תיקלח וא ,סיזרתק 
לש םייתרוסמ םינונגנמ .רוכינה תשוחת תאו םירוסייה תא ריבגהל תולולע תרכונמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:52:32 UTC������������� 

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



155 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

רוקמכ ותוא לצנמו ,ולש חתמה לומ דמוע םדאה .הז רשקהב לועפל םייושע המאתהו הנגה 

.ידוהיה הדמעממ תימצעה ותוהז רורחשל קבאמב ךישמהל תנמ־לע היגרנא 

ךילהתל המגוד שמשל הלוכי (Cohn, 1911, 20) ןהכ דלופואיל לש היפרגויבוטואה 

ותוא וחלשש בתוכ אוה .תירגנוה תיסקודותרוא החפשמל 1862 תנשב דלונ אוה .הז 

תמדקומה ותוניינעתהש ןעוט אוה ,םיימור םילותקל בורק רגש יפ־לע־ףא .תונברל דומלל 

תא ,ותנעטל ,הליג ךשמהב קר .םיידומלתו םייארקמ תורוקמ ךותמ החתפתה חישמכ ושיב 

תא םמצעל וצמיא םייוגהש הבשחמה חכונל הייחד שח הליחת .םייוגה ברקב ותירב־ילעב 

יפכ תושעל ךילע ,ומשב םישוע םירחא המ הנשמ אל .יבבלב שחל לוק" .ידוהיה חישמה 

.תורצנל לבטנ םשו םייוגה תא לבקל דמל םש ,דנלטוקסל רגיה אוה ".ךל הרומ אוהש 

.ולש ישגרה קבאמב רכזנ אוה ,1892 ,ינויב 25 ,א םוי ,ותליבט הננכות וב םויה רקובב 

:רמאו וילא רביד והשימו ,דער ךותמ ררועתה אוה 

 What are you doing today? You are going to be baptized, aren't

 you? Do you know that as soon as you take this step, you are cut

 off from your wife whom you love so dearly... your children will

 never call you Papa... your brothers, your sisters, all your relatives

 will consider you dead.

.ןטשה אוה רבודהש ןיבה ןהכ דלופואיל 

 I felt ill as I approached the baptism. I was determined to delay it...

 but as I realized that all my fears were fabrications of lies from the

 greatest enemy of my soul... Satan was defeated by the power of

 .Jesus, who is the mighty God

תונעשיה ךות ,זאו ,הליבטה תדרח תא הלעמ ןהכ ,(counter-phobic)"תידגנ הדרח"כ 

לש ותב ,ותשא .השדחה הנומאה לש הירופואה ךותל הדרחה תא טלוק אוה ,לאה חוכ לע 

גילפה אוה .ותיא הראשנ ,תינבר תוכמס םע הצעייתהש רחאל ,טגיצמ םואבלטייט יבר 

,ןילקורבב גרבסמאיליווב רתוי רחואמו ,ליווסנוארבב ןויסימ םש חתפו תירבה־תוצראל 

תועצמאב יכ תירצונה ןויסימה תליהק תא ענכש אוה .םייטסיטפב םירמכ לש םנומימב 
.ומעל עיגהל דציכ םלוכמ בוט עדוי אוה ,ולש ידוהיה עדיה 

אטח לע יודיו םהירחאו ,ןוזחב וא םולחב ךורכ תויהל יושע ,ךופיה ,יעיברה בלשה 

יודיווב השדחה תוימצעה לש התדיל לע םיזירכמ םיתיעל .ושי לש לאוגה ודסחל העינכו 

הלועפ איה שדחמ תיתד הדיל ,התוא םירכוז םירוההש ,תירוקמה הדילל דוגינב .יבמופ 

קיודמה ךיראתה תא רוכזל םיטונ םתד תא םיריממה םישנא .דיחיה ידיב הריצי לש תעדומ 

ידי־לע טלשנה ימיכלא ךילהתב תוחפ רבודמש הארנ תירצונה הסרגב .הזכ עוריא לש 

.ותטילשב אצמנ וניאשו ול הרוקש המ־רבדב רתויו דיחיה 

םינברל רפס־תיב רגוב ,אמורב בר ,ילוז וינ'גוי לש וז איה ךופיה לש תטלוב המגוד 

ןוזח לע חוויד ,ששו םישולש ןב היה רשאכ ,1917 תנשב .הצנריפמ רוטקוד ראות לעבו 

אוה .ירצונה ,השדחה תירבה לע ינשרפ רקחמ רביח ,1938 תנשב ,ןכמ־רחאלו ,ושי לש 

תעב .הייסנכה ישאר םע םייתרבח םיעגמב אבו ,ילותק רנימסב תירבעו תודהי דמיל 

אמורב תידוהיה הליהקה תוגיהנמ .רתתסה ,וייחל הנכס הפקשנ רשאכ ,יצאנה שוביכה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:52:32 UTC������������� 

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



תינומה תד־תרמה לש הירואית תארקל רנזולק לאומש 156 

,ינבר דיקפתב הנוהכ לע הימדקאה ייח תא ףידעהש הז םדא יפלכ םיברועמ תושגר השח 

־תולעב ידי־לע אמור שוביכ תובקעב .המחלמה תונש ךלהמב עגמ המיע םייק אל אוהו 

םוי תליפת ךלהמבש בתוכ אוה .ותנוהכ תא םייאקירמאה תוחוכה ול ובישה ,תירבה 

־ 1944 תנשב ,םירופיכה 

 My heart lay as though dead in my breast. And just then I saw

 with my mind's eye a meadow sweeping upward with bright grass
 but with no flower. In this meadow I saw Jesus Christ in a white

 mantle, and beyond His head the blue sky. I experienced the

 greatest inner peace... Within my heart I found the words, "You are

 here for the last time." I considered them with the greatest serenity

 of soul and without any particular emotion. The reply of my heart

 was: So it is, so it shall be, so it must be. (Zolli, 1954, 183)

תועצמאב רדגומה לאל שדח סחי :השדחה תירבב םיחילשה ירואיתל המוד וז הרמה 

לש תונורחאה תוניחתה תא לבקל ידכ ןידה־מוי ףוסב םיחתפנ םימשהש תעב .ידוהי שרדמ 

ירחא האוש־לוצינ לש ותרמה יהוז .חישמה לש ןוזחה לא םירעשה ךרד ץיצמ אוה ,הדעה 

וניא ןוזחה .ותוריחו ודמעמ לש תיסינ "הייחת"ו ומע ינבמ הדרפה ,ארונ דחפ לש םינש 

ךפהמה תא ,הליענה תליפתמ חוקלה חנומב שמתשנ םא ,םתוח אלא ,ךופיה קר הווהמ 

ירחא .תלאגנה המשנה תא לבקמ אוה ,ול ארוקה ושי לש ותומדב .תונחלס לש החטבהב 

לש הפרוח תא םמחל הרומאה הנוילע ההימכל אשומ ויבגל הגציי תורצנה" :בתכ ותרמה 

.(122 ,םש> "יפויל ינואמצ תא תוורל רומאה ול הווש ןיאש יפוי ,יתמשנ 

תונקסמו םוכיס 

תידסומ ,תירוטסיה :הללכה לש תומר שולשב תינומהה הרמהה ךילהת תא ונחב 

ילכ םיאצמנ םיגשומה ןיב .הללכה לש המרו המר לכב תודבועהמ םיגשומ ונרציו ,תישיאו 

תוחמתה ,תוריבס הנבמ ,תינבמו תיתרבח תוללובתה :הרבחה יעדמב םייטרדנטס הבישח 

ונשמתשה .הנגהה ינונגנמו לודיש לש הקירוטר ,הימונא ,יתרבח רדס ,תוכמס ,תיעוצקמ 

.יתד־יטילופ ןוגראכ ןויסימה ,יתרבח םלה ,תינומה הרמה :אשונל םיידוחיי םיגשומב םג 

היגולודותמב ףיקמ ןויד .םיישיאו םייתוברת ,םייתרבח םיגשומ גוזימ אוה םירגתאה דחא 

תועד המכ תיביטרנ רשקנ אבה ןוידל המורתכ לבא ,רמאמה ימוחתמ גרוח הזה גוזימה לש 

.תירבה־תוצרא תודהי לש תויעבל ןסחיינו ,תינומה תד־תרמה לש הירואיתב תויזכרמ 

תד ןב ינומגה חוכ ידי־לע תיטילופ תפקומה הרבח לש וז איה ןוידל תחא המגוד 

תודוסי תא שדחמ רידגמה "תוריבס הנבמ"ב ךמות יתד־יטילופ רטשמ ותוא .תרחא 

.םייתדה היתודסומ ללוכ ,תפקומה הייסולכואה יבגל תיתרבחהו תיתוברתה היצמיטיגלה 

ותוכמסו ותומלש ,ודוחיא תשלחהב הסנתמ תפקומה הייסולכואה לש יטילופה ןוטלשה 

ויתובקעבו ,תינבמה המרב רבשמ ,תיתרבחה תעמשמב הדירי ןכמ־רחאלו ,תיתרבחה 

תעצהל םיעיגפ זא םישענ הרבח התוא ינבו תודסומה .תועמשמה תמרב םג רבשמ 

ןוגכ ,ינשמ רשק לש תודסומ אקווד םה תונתשהל םילולעה םינושארה .תטלשה הינומגהה 
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החפשמ ןוגכ ,ינושאר רשק לש תודסומ רתוי רחואמ קרו ,םייטילופו םיילכלכ תודסומ 
.תדו 

הינומגהה תדל םתד תא םיריממ הפופכה הייסולכואב םידיחי ,הלאכ תוידסומ תוביסנב 

םיסנתמ םינושארה םירמומה .םיפופכה םהיתודסומ ךרד התע םהל תקפוסמה ,תטלשה 

תושיגה ,לדג םירמומה רפסמש ירחא .םתונמאנ תא םינשמ םה רשאכ בואכו דח רבשב 

לש יובירל רתוי תוחותפו רתוי תושימג תושענ הפופכה הרבחה ירבח לש תודמעהו 

תונדפק לעב ,רתוי ןטק יתד טועימ םירמומה דיל םייק ,ךילהתה ףוס תארקל .תונומא 
.תיתוברתו תינבמ הדרפה לש הדימ לע רמושה ,רתוי הלודג תיתוברת 

תססובמה ,רתוי היופכה תורצנתהה ןיבל תיסחי בלה־תבידנ תומלסאתהה ןיב לדבהה 

הפידר .ךילהתב הפידרה לש המוקימל סחיב תועמשמ לעב אוה ,ןויסימה תולועפ לע 

הפידר לש תופוקתב תשחרתמ רתויב הריהמה הרמההו ,הרמהה ירועיש לע עיפשהל היושע 

.ןיגוריסל תיתד תוחיתפו 

היה ןושארה יתרבחה עוזעזה .הז םגדל םיאתמ תירבה־תוצרא ידוהי לש םבצמש הארנ 

רושקה יתוברתה־יתרבחה רבשה אב ךשמהבו ,תובשומב הנטקה הליהקה לש הדודיב 

םרזה ךותל םידוהיה תא טולקל ועייס םיידוהי םייתליהק םינוגרא .תינומה הריגהל 

הל שי ךא ,"תיתביס" הניא וז תוינידמ .םייאקירמאה םייחה לש יזכרמה ילכלכהו יטילופה 

תכרעמ לש דחוימה היפואמ עפשומ ךילהתה .העמטהל הנכה לש "העפשה" המצעלשכ 

לש תמיוסמ הדימל תרסמתמו ,םייקתהל םיבדנתמ ינוגראל תרשפאמה תיטרקומד תיטילופ 

הכזש ךילהתהש הארנ .םיירוביצה תובדנתהה ייח ןיבל תיטילופה תכרעמה ןיב הדרפה 

יקוח לש תמיוסמ הרוצב ותכימת תא אצומ תורוד השולש וא םיינש ךשמב הרמה יוניכב 
.תיתדה הריחבה שפוחבו םייחרזא םיאושינב םיכמותה תושיא 

רתיל ךא ,"יתוברת םזילרולפ"ב תכמות הקירמאב תירוביצה היגולואידיאהש הארנ 

תיחרזאה הרבחה ךותל םינוש םיביכרמ תלבקל החותפ תלד לש תוינידמב רבודמ ,קויד 

היצטניירוא .תילרבילה תויטנטסטורפה לש תיחרזאה תדה ידי־לע תרדגומה ,תיללכה 

תונלבוס לש םיביטומ .ירצונ ןויסימ לש ןויערה תא תיפוסוליפ הניחבמ תמאות תאזכ 

ןויווש רבדב היתוחטבהב דומעל הטונ תכרעמה .תוימרופנוקל ץחלהמ ןמז־קספ םיגציימ 

,עמטיהל הנמזהה תא לבקל םידמעומה תוצובק תא תדדועמה הדבוע ,םיפרטצמה לכל 

.יפיצפס ןפואב ,םתד תא רימהלו ,יללכ ןפואב 

הארנ .הרמהל הביסה חרכהב וניא ךא ,םדקמ םרוג אוה ךילהתה לש יתוברתה ןכותה 

הלכשההו אסיג דחמ םינומהה תוברת :וז תרגסמב תובישח שי תוללובתהה ירשקה ינשלש 

הייוטיב לע ,רעונה תוברת דחוימב ,תיטתסאה םינומהה תוברת .אסיג ךדיאמ הדובעהו 

הצוחה ןפואב ידמעמ ןויווש ךותמ תוינימל התוחיתפו הלש פופה ינמא ,םיילקיסומה 

היצזיטילופה לש יטסילסרווינואה יפואה .לכ־תפקמ הרוצל ךפוה ,םייתדו םיינתא תולובג 

םיסחיו םיירסומ תונויערב תיתוברת תודכלתהל עייס םישישה תונשב םינומהה תוברת לש 

.םייתד 

תוחוכמ הדובעה תא דירפהל הטונ הדובעהו ךוניחה לש ילנויצרה יטסילטיפקה סיסבה 

תוברתה .תוברת תורציימה תוצובק םג ןה הקוסעתו ךוניח תוצובק .םייטסירלוקיטרפ 

םייתרבח םיסחי .תטלשה תיתדה תכרעמה ךותב תשרשומ תורצוי ןהש תיתקוסעתה 

תירצונ היצטניירוא לבקל םידוהיל םיעייסמ תויתקוסעת תוצובק ךותב םייתוברתו 

הרקויהו בצימה תאצקהב תטלוש הקוסעתה םלועב תויגשיה לש היצטניירוא .תילרביל 
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ךכבו ,רתויב םידיינה לש םהייחב לכ־ףרוג םרוגל ךפהיל הטונ הקוסעתה .תללוכה הרבחב 

־ליח איה תיליעה .תויעזגה אל יכ םא ,תויתדהו תוינתאה תודרפהה תא הדיצה תקחוד 

.תינומהה הרמהה לש ץולחה 

.תירסומ הניחבמ לפרועמ ראשנ םידוהיה לש םדמעמ ,ירצונה "תוריבסה הנבמ" ךותב 

ךילהתב קלח איה ףא תאלממה ,םידוהיה ברקב תימצע האנש תררועמ הז דמעמ תמנפה 

.תועמטיהה 

םירצונ לע דומלל ,תיאקירמאה הרבחב םינוויכה ינשב המירז לע והשמ תעדל בושח 

תא ןובשחב םיאיבמ םא םג םיבוט םינותנ ונל ןיא .םיידוהי םירמומ לע קר אלו ,םירייגתמה 

לעש החנהה .1990 תנשמ תידוהיה הייסולכואה רקס ךותמ ונתושרל םידמועה םינותנה 

בשחתהב .תואיצמל הבורק תויהל היושע דחא ירצונ רג שי םירמומ םידוהי העברא לכ 

םירצונ לש רתויב ריעז זוחא קר ,תירבה־תוצראב םירצונ לש רועיש אלל לודגה רגאמב 

.וז ץראב תידוהיה הליהקהמ יתועמשמ חתנ םיווהמ םירצנתמה ,תאז תמועל .םירייגתמ 
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 Yiddish). Warsaw: Ferlag Central.
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הרמה לע הרעה 

*יררבת םירפא 

תינומה הרמה לע רבדמ 1(1998) רנזולק .תילארשיה הרבחב שיגר אשונ איה הרמה 

.םידחא תורוד ךותב םלעיהל םילולע תירבה־תוצראב םידוהיה יכ ךירעמו ,תודהימ 

םיישק תלוטנ ךרדב ידוהיה םעל תופרטצה עונמל ןיידע הסנמ ץראב יטילופה דסממה 

.ץראב םייקתי יסקודותרוא רויג קרש חיטבהל האב 1997־ב הרמהה קוח תעצה .םילושכמו 

,רויגב תוליקמה תועונתכ םיגצומ תירבה־תוצראב יביטוורסנוקה םרזהו ימרופרה םרזה 

תרוסמהמ תוקחרתהל היצמיטיגל תוקינעמ ןהש איה ןדגנ תירקיעה המשאהה םלוא 

.תוללובתהל חתפ ךכב תוחתופו ,תידוהיה 

־תרמה הניא ןיידע תוללובתה ,דיתעב שחרתת תד־תרמה יכ ןעוט רנזולקש יפ־לע־ףא 

- תסחייתמ תד־תרמה .תד 

אוה עבוקה רבדה ...היתודסומ לשו הרבחה לש יתדה ,ריפואב יונישל 

דסומה - הז הרקמבו יתרבחה דסומה לש תוהדזההו תויוכייתשהה תפלחה 

וא הרבחש תיתרבח תורשפא ןיא... .תרחאל תחא הרבחמ רבועש יתדה 

תנגרואמ הייסנכ בוזעי דיחי וא דסומו ןכתיי .תד לכל ץוחמ דומעי דיחי 

־תתשכ תשחרתמ תינומה תד־תרמה ךא ;תרחא הייסנכל ףרטצהל ילבמ 

הרבחב תוטלקיהל תדמעומ תישענו ירוביצ ףוגמ תקחרתמ הצובק 
2.הבחרה 

.ותנווכ תנבה לע השקמ ,םידיחיב אלו ,יתרבחה דסומב רנזולק לש ותודקמתה 

עודמ ,םייתרבחה תודסומה אוה דקומה םא ?תינומהל תכפהנ תד־תרמה יתמ :המגודל 
?<םתד תא םיריממה םישנאה רפסמ לע ,הארנה לככ ,ססובמה)יתומכה טביהה תא שיגדהל 

הדוקנב ללכ־ךרדב ןזאתמו ,רבוג םידיחי לש תיתדה םתרמה בצק"ש רמוא רנזולק 

?הדוקנ התוא יהמ ,ךכ םא ."הרבח־תתה לש תטלחומ תומלעיהל העיגמ הניאש יהשלכ 

המרב יטרואיתה רבסהה והמ ,ןותחת ףסכ תמיוסמ הדוקנ עובקל השק םא וליפאו 

,"הירואית תארקל" קר איה רמאמה תרתוכ ,םנמוא ?םיעפשומ םלוכ אלש ךכל תיתרבחה 

סיסב תא ריהבהלו םיגשומ רידגהל ךרוצ שי הירואית "תארקל" לש בצמב םג םלוא 

.הקידבל הירואיתה תא דימעהל דיתעב לכונש ךכ ,רבסהה 

קותינה חכונל דחוימב ,ןמצעלשכ תוניינעמ איבמ רנזולקש תוירוטסיהה תומגודה 

ןווכמה ןויסינל תוסחייתמ תומגודהמ קלח .הירוטסיה ןיבל עדמכ היגולויצוס ןיב רעצמה 

םרות "תינומה תד־תרמה" לש ןויערה דציכ רורב אל .יתד יונישל עינהל ןויסימה לש 

םיכירעמ םא םירנויסימה יצמאמל םיעיגפ ויה אל םידוהיהש רמוא רנזולק .העפותה תנבהל 

םא הליעי התיה ןויסימה תלועפ ךא ,ירצונ רנויסימל תורישי תורושקה תורמהה רפסמ תא 

.ןליא־רב תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

.161-135 ,<1>א תילארשי היגולויצוס .1 

.136 יעב ,םש .2 
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יפלכ תירצונה הרבחה לש תיללכ תוחיתפ לש ינוגראו ילמרופ יוטיבכ ןויסימה תא םיניבמ 

.םידוהיה תרמה 

תוכמסה רשאכ תלעופ הנמזהה"ש רמואו ךישממ רנזולק ,ןאכ Non-Sequitur^ רבעמ 

םתואב אקווד הליעי איהו ,הדיריב תואצמנ תידוהיה תוירדילוסהו תידוהיה תיתליהקה 

םאה :הלאשה הלוע ןאכמ "תאזה תוכמסה לוע תא םמצע לעמ וקרפש תודהיה לש םירזגמ 

תא דסומה דביא אמש וא ,הרמה לש ךילהת דסומה רבע םאה ?םידיחיב וא דסומב רבודמ 

?הביבסה תועפשה ינפמ וירבח תא ןסחל ותלוכי 

הירגנוה ,הינמרגב "תונקתמה" תועונתה תייארמ גייתסמ רנזולק ,רמאמה תליחתב 

תא םיאור "םינקתמ"ה לצא אקוודש יל הארנ .תד־תרמהל תומגודב תירבה־תוצראו 

יפואב ןה ,הרמה לש ינושארה דעצה תאו ,תרחא לע תחא תד לש תידסומה העפשהה 

תונוכנהו םירבחה לש תידוהיה תוביוחמה יבגל ןהו תורחא תותדמ םיעפשומה םינחלופה 

.תדל ץוחמ םירשק רוציל 

יו'' םיסולכואה דקפמ יפ־לע 1990־ו 1971 םינשב םידבג לש תבורעת־יאושינ :1 הלבט 

תירבה־תוצראב םיידוהיה 

תבדועת־יאושינב םירבגה זוחא 

הפדעה אלל  םימרופר  םיביטוורסנוק םיסקודותרוא  ב"הס 

 "/"55  "/"43  "/"10 "/"18  "/"32  1990

 "/"17  "/"9  "/"3 "/"4  "/"7  1971

.Lazerwitz et ai., 1988 לצא 6.2 הלבט :רוקמה 

1971 םינשב םיידוהיה םיסולכואה ידקפממ םיפסונ םינותנ איבהל ןתינ הז רשקהב 

םיסחייתמ 1 הלבטב םינותנה .(Lazerwitz et al., 1988) תבורעת־יאושינ יבגל 1990־ו 

לש קיפסמ רפסמ היה אל 1971 תנשבש ןוויכמ ,דבלב םירבג לש תבורעת־יאושינל 

לודיג לח לכה ךסב .המצעלשכ תניינעמ הדבוע - תוידוהי םישנ ברקב תבורעת־יאושינ 

לודג התע תבורעתה־יאושינ זוחאו ,1990 ןיבל 1971 ןיב תבורעתה־יאושינ זוחאב רכינ 

םיבישמה לש ףדעומה יתדה םרזה ןיב בושח רשק לע םיעיבצמ םינותנה .רבעבמ העברא יפ 

םיאשינה םירבחה רפסמ לדג ןכ ,רתוי ילרביל םרזהש לככ .תבורעת־יאושינ ןיבל 
.תבורעת־יאושינב 

ןחבמ ונכרע ,תבורעת־יאושינ לע םיפסונ םימרוג לש העפשהה תא ןוחבל תנמ־לע 

םיריעצה רתוי םיבר יכ אצמנ הז חותינב .(Lazerwitz et al., 1988: table 6.60) היסרגר 

־יאושינב םיברועמה רפסמ תורוד הז תירבה־תוצראב תויח םהיתוחפשמש םיטרפה וא 

ייאושינב אשניהל תונוכנל םירושק תודליב יתדה םרזהו תידוהי הלכשה םג .תבורעת 

תיללכה הליהקב תוליעפ .םיינש םיאושינב םג תרבוג תבורעת־יאושינל הייטנה .תבורעת 

הז םרוגו ,הנותמ הז הנתשמ לש העפשהה ךא ,תבורעת־יאושינל הרושק *תידוהי־אלה) 

םינחלופ םויק ,תסנכה־תיבב תורבח ,עיתפמ־אל ןפואב .תונושהמ הברה ריבסמ וניא 

.םיינגומוה םיאושינל םויכ םירושק םידוהיה תליהקב תוליעפו תיבב םיידוהי 
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םירעב .תבורעת־יאושינל רושק םירוגמה־ריע לש הלדוג םגש ונאצמ ףסונ חותינב 

תסנכ־תיבב םירבחה םיימרופרה םידוהיהמ 750/0 ,רתוי וא םיבשות ףלא םייתאמ תולעב 

 66%-d םירעב וליאו ,םיינגומוה םיאושינב םיאושנ *תסנכ־תיבל םיכייש םניאש הלאמ

םיאושינב םיאושנ (םירבח־אלהמ 50"/0־ו> תסנכ־תיבב םירבחהמ 57"/0 קר ,רתוי תונטק 
.םיינגומוה 

.ההכ רופא קר ,ירמגל רוחש וניא אוה .דיתעה תא תוזחל וניסינ ,םינותנה ךמס־לע 

ינש ויהי תירבה־תוצראב םידוהיה לש אבה רודב םידליהמ b-36% קרש אוה ונלש ןדמואה 

לשב אקווד תאזו ,עובק ראשיי םידוהיה רפסמ ,לכה ךסב .םיידוהי תותבס יתשו םיבס 

ןוויכ .(ימרופרה םרזל רקיעב) תודהיל םידוהי־אל לש תיתדה הרמהב היופצה היילעה 

םיינבמ םימרוג לע םיעיבצמ הלא םינותנ .ידדצ־דח וניא ,רגזולק ןייצמש יפכ ,הרמהה 

תרגסמכ תודהיה לש תובישחה תתחפה לע תוחפל וא ,תד־תרמה לע הרואכל םיעיפשמה 

,היצזינרדומהמ יאדווב ועפשוה תירבה־תוצרא ידוהי .ילטוט דסומ ןיעמכו תבייחמ 

םייק תאז םע .םש םייחה םיבר םידוהי ייחב בושח דיקפת תאלממ הניא רבכ תודהיהו 

.הרמה ןיבל (תבורעת־יאושינ ףאו) תובישח רדעיה ןיב דח לדבה 

תועמשמ יזא ,שמח סולפ דעו שמח סוניממ ,םלוסב תיתרבחה תוהזה תא גיצנ םא 

סונימה דצל רבעמו ספאה וק תייצח לש יגולוכיספה קחרמה .ספאה וק תייצח איה הרמהה 

ךומנ דחא בלשל תיבויחה תוהזה דצב הדוקנ לכ לש קחרמהמ רתוי לודג תויהל יושע 

,דחא סונימל דחאמ רבעמה לבא ,םיבלש ינש רבוע םדאה ,דחאל שולשמ רבעמב) .רתוי 

(.הרמה וכותב ללוכ אוה יכ ,הנוש יתוכיא רבעמב ךורכ ,םיבלש ינש לש רבעמ אוה םגש 

םוקמב תיתוברת תועמטיה ידי־לע םינייפואמ תירבה־תוצראב םידוהיהמ לודג קלח 

הלועפ וז םא איה וניבגל תיטנוולרה הלאשה .דיתעב תרחא תד וצמאיש ןכתייו ,םהירוגמ 

םימומע רנזולק לש תונויערהש ינששוח .רנזולק עיצמש יפכ ,דסומ לש וא ,םידיחי לש 

.הרורב הבושת ןתמ ידכמ 

,ירק ,תיתד תוינגומוה לש בצמב תירבה־תוצראב ןיחבהל םויכ ןתינ אל ,יתכרעהל 

לשו תותד לש יוביר םיאצומ ונא ,ךפיהל .הדיחיו תחא תדב תותדה לכ לש תועמטיה 

םישופיחלו תוחמוצה תונושה תותדה לכל סחייתהל ילבמ) תותדה ךותב םיססות םימרז 

הירואית שפחל שיש ,הרואכל ,איה הנקסמה .(תויתרוסמ־אל םיכרדב םיינחור םייח רחא 

.השעית אל יתמו הרמה השעית יתמ ריבסהל תלגוסמה ,רנזולק עיצמש וזמ תוחפ תינללוכ 

םורתל היושעה הירואית םיעיצמ (Stark <fe Bainbridge, 1987)'גדירבנייבו קרטס 

םיסחי לש תוירואיתו תוהזה תוירואיתל תקשונ הירואיתה .תיתד הרמה יבגל ונתנבהל 

תא חתפל םוקמה ןאכ אל .(Taylor <8c Moghaddam, 1994 ואר) םייתצובקניב 

לש תימצעה הכרעהה ,תויתדה תוצובקה ןיב םיסחיה חותינש ןכתיי לבא ,םהיתונויער 

לוכי תוצובקה ןיב תולובגה לש תומימעה וא תוחיתפה תדימו (תיתרבחה המרב) תוצובקה 

תינדפק הרימשל ,רחא דצמ ,וא (תינומה אל יכ םא) הלודג תיתד הרמה תרבסהל םורתל 

:ךפיהל אלא ,הרמה ידיל רבעב דימת איבה אל ךוכיחש איה הדבוע .םימייקה תולובגה לש 

.תדה ךותב רתוי הבר תוירדילוסו תודחא רצי אוה םימעפל 

תא חתפל ךישמיש תווקל שיו ,הבשחמל רישע רמוח ונל עיצה רנזולק ,םוכיסל 

םירבועה תודסומ לש תקדקודמ הרדגה לע תעדה תא תתל דחוימב יוצר .ויתונויער 

"תינומה" תישענ הרמה יתמ :םידיחיה לצא יוניש לוחי היתובקעבש ,הרמה לש ךילהת 

תופצל ןתינ םאה ?רבסהה ףקותב םיענכושמ תויהל ונל ורשפאיש יובינה יאנת םהמו 
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?רייגתהל וצרי לארשי־תנידמב (םירצונו םימלסומ) םיברעש ולש "הירואית תארקל"המ 

(עקתשהל וצריש םירזה םידבועה ןיבו) םירגהמה ברקב םידוהי־אלהש תופצל ןתינ םאה 

הנידמב טועימל וכפהיי םא םלסאתהל לארשי־תנידמב םידוהיה ותופי םאה ?רייגתהל וצרי 

?תידוהי הנידמכ רדגות אל בושש 

תורוקמ 

 Lazerwitz, Bernard, Winter, J. Alan, Dashefsky, Arnold and Tabory, Ephraim

 (1988). Jewish Choices: American Jewish Denominationalism. Albany:

 State University of New York Press.

 Stark, Rodney and Bainbridge, William Sims (1987). A Theory of Religion. New

 Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.

 Taylor, Donald M. and Moghaddam, Fathali M. (1994). Theories of Intergroup

 Relations: International Social Psychological Perspectives (Second

 edition). Westport: Praeger.
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הדבכנ הלאש 

ףייונסיז דוד 

איה ותדובע .ורוביח לע רנזולק לאומשל םיידוהי םיגיהנמו םירקוח םיבח לודג בוח 

םיידוהי םיגוחב תטלחומ תומלעתהמ ידמ בר ןמז ךשמב הלבסש העפות חתנל יצולח ץמאמ 

ונתוא בייחמו ,םויה־רדסל היגוסה תא הלעמ רנזולק לש ורמאמ .םייתליהקו םיימדקא 

ןפואב ,םינכומ ויהי םידוהיש ןויערה .תירבה־תוצראב וז העפות לש המויק םע דדומתהל 

תחנ־יא ררועמ תרחא הנומא תבוטל תידוהיה הליהקה תא בוזעל ,ןוצר ךותמו יגולואידיא 

היגוס ןוחבל ונתוא בייחמ רנזולק ,ארומ אלב .םייעוצקמו םיימדקא םיידוהי םיגוחב הגאדו 

וז הריז .הז ןויד תכירעל ימדקא םורופב ותריחב תא חבשל שי .השקו יתרוקיב ןפואב וז 

הליהה תלוטנ תויהל הרומא איהו ,ליכשמ ןוידו תרוקיב ,תובוגת העבטמ תררועמ 

ןוחבל םידמולמ תליהקל ךכב רשפאמ רנזולק .םייתליהק םייח לש םקלח־תגמ ,תיטילופה 
.םייגולואידיא םיסרטניאו םיצחל אלל אשונה תא 

םידוהי לש תד־תרמהל תומגוד יתש לש ירוטסיה רואיתב ןוידה תא חתופ רנזולק 

ןיבהלו ןוחבל םיארוקה תא ןימזמו ,תומגודה יתש לש חותינב רהזנ אוה .םלסיאלו תורצנל 

איה יתשוחת .הז השעמל וליבוהש תויגולואיתהו תויטילופה ,תויתרבחה תויגוסה תא 

ויה אל ,םינוש תומוקמבו תונוש תופוקתב ,םידוהי יכ הארמ אוהש ךכב קדוצ רנזולקש 

םע לש הירוטסיהב וקסעש םינוש םירוביח רבעב ונעטש יפכ ,תיטילונומ הצובק םלועמ 

לע תוידוהיה תוליהקה לש תובוגתה ןווגמו הביבסה םע ןילמוגה־תוסחייתה רואית .לארשי 

הרוצב תאז גיצמ ןהכ ןושרג 1.יניצר דיחי רקחמ לש וינממסמ דחא אוה הרזה הביבסה 

ונבשח וא ונגהנתה בורקהו קוחרה רבעב יכ בושחל אוה ןכוסמ סותימ" :הדחו הרורב 

הירוטסיהה לש וז הסיפת בוש שיגדמ רנזולק ,ורוביחב ".םיררופמ ונייה דימת .דחאכ 

תוצובקו םידיחי לש תוחוורה תובוגתהמ קלח לעכ תדה־תרמה לע עיבצמ אוה .תידוהיה 

יכ ינמוד .םיברל םסוקה ,תומלשו תודחא לש סותימהמ ונתוא קיחרמ אוה .םוקמבו ןמזב 

ילוא רשפא היה רחא רשקהב .רבעה לא טבמב הליחתמ ותדובעש ךכב קדוצ רנזולק 

־תורמהל םורופה תא וויהש תויתדהו תוירצונה תוליהקה תא רתוי טעמ שיגדהל ול עיצהל 

הקומע הנבה בייחמ םתביבס לע םידוהי המכ לש םהיתובוגת רואית .ראתמ אוהש תדה 

ןוויכמ .רחבש תוליהקה יתשב םוימויה ייחב הדיקפתו תדה לש העבטל רשאב רתוי 

ליעומ הז היה ,םיבר םיארוקל םירכומה םינבמהמ יתועמשמ ןפואב תונוש הלא תוליהקש 

תואמב םירצמב תימלסומה הליהקה לש רתוי ףיקמו קומע חותינ רנזולק איבה וליא 

ןיבהל תבייחמ רקחמב תשקבתמה תוריהזה .תירצונה הפוריא לשו תירישעהו תיעישתה 

ינמ דחא ךבדנכ תוארל שי תדה־תרמה לש העפותה תאו ,םלסיאהו תורצנה תובכרומ תא 
.וללה תותדה יתש לש םיבר 

הדבועה .םיבר עזעזל יושע תירבה־תוצראב תורצנל תד־תרמה לש יזכרמה אשונה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה־תיב * 

 Cohen, G.D. (1997). Jewish History and Jewish Destiny New York and Jerusalem: .1
 J.T.S.
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בור יכ ונייצב קדוצ רנזולק .תוחפ־אל הגיאדמ םיבר םיגוחב וז העפותמ תומלעתה שיש 

תירבה־תוצראב םיידוהי םיליעפו ,תועד־יגוה ,םינוירוטסיה ,םיגולויצוס לש םהיתוגאד 

1990 תנשמ רקחמה .תבורעת־יאושיגבו תיתד תוהדזהב תומגמ חתנל םיצמאמב וזכרתה 

.הז רקחממ םינותנה תא השריפו הביגהש הפנע תורפס דילוה תידוהיה הייסולכואה לע 

ונאש לככ ךשמנ םייאקירמא םידוהי לש םתוכייתשה תשוחתו םהיתויונמאנ חותינ 

New York תעה־בתכ שידקה ,1998 ףוסב ,הנורחאל קר .םירשעה האמה ףוסל םיברקתמ 

 Review of Books ומסרופש םירפסב ועבוהש תידוהיה תויכשמהה לע תועד ןחבש 2רמאמ

'ס לאומס גולויצוסה ,גרבצרה רותרא תועדה־הגוהו ןוירוטסיהה לש םטע ירפמ הנורחאל 

זמרו רוכזא לכ ןיא הלא תודובעמ תחא לכב .ץיבושרק 'מ ןלא םיטפשמל רוספורפהו ןמליה 

עודמ הלאשה תא ררועמ רנזולק לש ורמאמ .תורצנל תודהיהמ תדה־תרמה לש העפותל 

םאה .הלאשב ןוידמ (םירחאה םהיתימע םע דחי) הלא םייניצר םירקוח השולש וענמנ 

םילאוטקלטניא םגש ךכ ידכ דע הקזח וז העפות חכונל תיתרוסמה תחנה־יא תשוחת 

תודדומתהל בושח ץירמת הווהי רנזולק לש ורוביחש תווקל שי ?הנממ םילהבנ םידבכנ 

.תובורקה םינשב הז בואכו בושח אשונ םע 

המכ ותדובעב שי ,הז ובאט םע דדומתהל ותונוכנ תוכזב רגזולקל יתדהא ףא־לע 
תורחבנ תוישיא תויודעב שומיש השוע רבחמה .תוסחייתהל תויוארה תויגולודותמ תויעב 

לש תונמיהמה תייעב לע רבעב ועיבצה םינוירוטסיה .וינועיטל תורוקמכ םידמושמ לש 

םייגולוכיספ תורוקמכ וא תויתורפס תוריציכ רנזולק ןתוא גיצה וליא .הלאכ תויודע 

םתד תא ורימהש הלא בורש איה ולש החנהה־תדוקנ .רתוי ענכשמ היהש רשפא ,םיניינעמ 

הפוקתב םיידוהיה םירגהמה בור יכ ורבסהו ,יסקודותרוא עקר ילעב רקיעב ויה תורצנל 

רשאב ןכל־םדוק וירבד תגצה םע יבקע וניאו ידמ לבגומ םייסקודותרוא ויה תמדקומה 

ןויסינ הלא םיכמסמב תוארל רתוי ריהז הז היהי .תורודה ךרואל םיידוהיה םייחה ןווגמל 

םייואר םה ,הרקמ לכב .םידוהיל ןווכש הפטה יעצמאכ וא ,יזכרמ "dislocation" קידצהל 

תודובעל רנזולק לש ותוסחייתהב םג ךכ .רוביחב האבוהש וזמ רתוי תמכחותמ תונשרפל 

בתכ ,רנזולק ידי־לע רכזומה Marty,3 .תורצנל תד־תורמהב וקסעש רתוי תומדקומ 

לע םירבועש םייונישה תא תוארל שי .םידוהיו םירצונ ברקב תויתד תומגמ לע הבחרהב 

הלוע הזכ חותינ .םייאקירמאה םייחב תדה תעפות לש רתוי בחרה רשקהב תונוש תוצובק 

ןילמוגה־ תוסחייתהמ םלעתהל םג רוסא .ורמאמ תישארב הלעהש תונויערה םע דחא הנקב 

תא קודבל םג ךרוצ שיש ןכתיי .תירבה־תוצראב םתביבס םע ונימיב םידוהיה לש תבחרנה 

.תדה־תרמה לש היגוסה תניחב עקר לע תדה ייחמ תיללכה ןוצרה־תועיבש־יא תדימ 

תולאש גיצהל רנזולק לש ותונוכנ ,הרקמ לכב יכ ינמוד ךא ,ךרע־טועפ םניא הלא םיאשונ 

.חבשל היואר הלא 

לש ויתולאשמב" :תינבר הרמא לע הזרפארפב קתרמ רמאמ לע וז הרצק הבוגת םייסא 
".אוה םכח דימלת םא רכינ םדא 

 Gary, W. (1988). "God and the Jews". The New York Review of Books, Vol. LXV, .2

 .No. B

 .Marty, M. (1993). "Where the Energies Go". Annals AAPS, 527, 10-26 .3
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תולובג ןיא יביטקלוקה ןורכיזל 

 Yael Zerubavel Recovered Roots: Collective Memory and
 the Making of Israeli National Tradition.
 Chicago: University of Chicago Press. 1995. 340 pages.

העדותה לש הילוגלג :ןורכיזו סותימ (םיכרוע)ךירטסיו 'ס טרבורו הנחוא דוד 

.םידומע 336 .1996 .דיל ןו ןוכמו דחואמה ץוביקה :םילשורי .תילארשיה 

 Marita Sturken Tangled Memories: The Vietnam War, the
 AIDS Epidemic and the Politics of Remembering.

 Berkeley: University of California Press. 1997. 358 pages.

תונידמב דחוימב ירלופופ רקחמ דקומל תונורחאה םינשב ךפהנ יביטקלוק ןורכיז 

דלאוונכוב הדמשהה הנחמב תמ ,םכאבלה םירומ ,וגישממש ירחא הנש םישימח .תובר 

הכז ,(םיידוהיה ונתוחו ותנתוח חצר ירחא קדצ שורדל והשמ םימתה ונויסנ תובקעב) 

ירקוח ,םיגולופורתנא ,םיגולויצוס ,םינוירוטסיה ברקב רקיעב הבר תוטלובב גשומה 

וקסעו הנש הרשע־שמחמ רתוי ינפל ובתכנש תובר רקחמ תודובע .םירחאו רולקלופ 

- תילגנאב אל יכ םא) םייק היהש יפ־לע־ףא ,ללכ הז גשומב ושמתשה אל םימוד םיאשונב 

תודובע לש ןקלח .(םינומשה תונשב תילגנאל הנושארל ומגרות םכאבלה לש ויתודובע 

.ומיע ודבעו הז גשומ ובליש רבכ ,רתוי םירחואמ םידוביעב ,הלא 

.יביטקלוק ןורכיזב תרחא וא וז הרוצב םיקסוע וז הריקס יאושנ םהש םירפסה תשולש 

תויתייעבב םג ומכ ,םוחתב םייזכרמה חוכיווהו חותינה יריצ ביבס ןגועי םהב ןוידה 

תנחוב לבבורז .בר ןורשיכב בותכו קתרמ לבבורז לעי לש הרפס .ומצע חונימב שומישבש 

רופיס) היצזירוטסיה ורבעש תודגא ןיב ,הירוטסיהו ןורכיז ןיבש בכרומה רשקה תא 

שומיש ךות .(ורוביג רודלפמורטו יח־לת ברק) הדגאל הכפהנש הירוטסיהו (אבכוכ־רב 

תופשחנ ,(דועו תונויאר ,רולקלופ ,רומוה ,הזורפ ,הריש ,םיימשר םיכמסמ) םירמוח ןווגמב 

(לגרל־תוילע ,םידלי ירופיס ,ןורכיז־ימי ,םיסקט ,תוגיגח) תויתרבחה תוקיטקרפה 

תינויצה תימואלה תוהזה ,בושח רתויו ,ןתועצמאבו ןכרד הנבומ יביטקלוקה ןורכיזהש 

םיעוריאה ,לארשי־תנידמ ןוניכל ומדקש םינשב .ןתועצמאב תרמשנו תקזחותמ ,תינבומ 

רבעה תריחב תא הז ךרוצלו ־ תינויצה תוהזה תיינבל יזכרמה ריצה תא וויהש 

תינויצה הריגהה תליחתל וא (הדצמו אבכוכ־רב) הקיתעה תעל םיכייש ויה ־ םיאתמה 

ןגוע תויהל ורחבנש תופוקתב םשומ לבבורז לצא שגדה .(יח־לת ברק) לארשי־ץראל 

ינש םה החכשהו ןורכיזה .יתטיש החכש ךילהת הרבעש ,תולגה תפוקתב םג ומכ ,ןורכיזל 

ותמדאל "שדחה ידוהיה" ןיב שדוחמ רשק רוציל ךרוצהו ןוצרה .עבטמ ותוא לש ויריצ 

םיקבאמ ,םייח תונש םייפלאמ תנווכמ תומלעתהל ומרג וידחי בוש הל הרבוחו הבזענש 

ךרדבש־הנידמהו תולגה ןיב תינויער הדגנהו ירוטסיה קתנ הבציע תומלעתהה .הריציו 

תינויצה הריגההו הקיתעה תעה ןיב רשקה) םוקמה םע רשקו תיתייווח תויכשמהל הרומתב 
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(תלטובמ־אל החלצהב) קחודה ,םודקה רבעל רשג םה אבכוכ־רבו הדצמ .<לארשי־ץ־ואל 

.לעופב "םישדחה םידוהיה" ואב ונממ םוקמה תא ,יתולגה ןורכיזה תא 

הבחר העירי ונינפל שרופ ,ךירטסיו 'ס טרבורו הנחוא דוד תכירעב ,ןורכיזו סותימ 

־לתמ ,ןוירוג־קו לצרה דעו םולש םושרג ,וניבא קחצימ :םיבחרמ ךותבו םישנא ןיב הענה 

־ גייווצנירג לימאו קורד לחר ,ילאס אבאבה ,השטינ ,תוביתנו השרו וטיג ,הדצמ דעו יח 

בשות לש האלפנה ותרדגהכ ,ושענש תומוקמו ,םייחהמ תולודג ושענ וא ויהש תויומד 

םיאשונה לש בחרה ןווגמה ."הפמה לעמ" ,ירא־ןבו וליב לצא טטוצמה חותיפ־תרייע 

ותפלחה לעו העידיה־אהב סותימה לש ומלעיה לע לכמ רתוי דיעמ רפסב םיגצומה 

וניא ,טעמכ ימואל טרופסכ ספתנה ,םיסותימ ץופינ ,הז ןבומב .םירחא םיבר םיסותימב 

־ חוכה ידקומב לחש יונישה לע וקופ לש ןוידל המודב .שיא לש ויניעמ הניש רידהל ךירצ 

םג ךכ - םירחאו םיבר חוקיפו חוכ יזכרמ ומק ומוקמב םלוא ,ץתונ ךלמה לש ושאר 

ללכב רוביג וא דיחי רוביג אל ףאו ,הדיח רוביג ילוא וניא רבכ רודלפמורט .םיסותימה 

םיבר וספת תוילטנדנצסנרטהו הלודגה ,הרובגה תריגמ תא לבא ,(לבבורז לש הרמאמב) 

תועמשמה־תוזוחמב לבא ,הלוכ הרבחה לע לופונומ ילוטנ םגיה םישדחה םיסותימה .םירחא 

לחר ,(ירא־ןבו וליב לש םרמאמב) הל רבעמו תוביתנב ילאס אבאבה - םהב םיבככמ םהש 

לש ורמאמב)"וישכע םולש" ישנא ברקב גייווצנירג לימא ,םינומא־שוג ישנא ברקב קורד 

- תוחפ אל םחותמו רדגומ ךא ,רתוי בחר תועמשמ־זוחמב ןיבר קחצי ?אל ךיאו ,<הגייפ 

הז רפסב ונל שגומה ספיספה .תוהז ןנוכלו בצעל ,תונבהל ,םושנל םיכישממ םיסותימה 

חנומה - סותימ חנומה תרדגה םג יכ דע ,(תידוהי) תילארשיה הרבחב תונושה לע דיעמ 

.ויבתוכ ברקב הדיחא הניא - רפסה לש יזכרמה 

,רוצייב קסוע ,ביאכמו המישנ רצוע אוה ולש םירכינ םיקלחבש ,ןקראטס לש הרפס 

.תיאקירמאה תוהזב - ןאכמו ,תירבה־תוצראב יתוברת ןורכיז לע ןתמו־אשמבו הינבהב 

תיאקירמאה הרבחה הווחו התווחש םיבכרומו םייטמוארט םיעוריא ינשב תדקמתמ ןקראטס 

םיעוריא - סדייאה תפגמו םנטייו תמחלמ :(םהבש םייטמוארטה ילוא) םינורחאה םירושעב 

אוה ,ןקראטס יבגל ,יתוברתה ןורכיזה .תיאקירמאה תוהזה תודוסי לע רגית םיארוקה 

,(םירחאו םיאבצה דייצ ,ןוטאלפ) דווילוה יטרס לש חותינ תועצמאב ,ךכו .יתרבח סיסקרפ 

,(ידנק חצר לע The Eternal Frame ,לשמל) היזיוולטב ורדושש תוידועית תומרד 

םיעוריא רוקיס ,(םיבוהצהו םימודאה ,םילוגסה םיטרסה ,וקירט תוצלוח) הכירצ־ירצומ 

םנטייו תמחלמ יללח רכזל הטרדנאה דיל וראשוהש םיישיא םיצפח ,היזיוולטב םייתושדח 

לכ - (סדייאה תונברוק לש תומש הילעש םיאלטה תכימש) quilts טקיורפ ,ןוטגנישווב 

דומילל רתויב ירלופופה יעצמאה הבר הדימבו ,בחרה להקל םישיגנה םיגוציי םתוא 

ישיאה ןורכיזה ןיבש תמוצב יוצמכ יתוברתה ןורכיזה הלוע - םויכ הירוטסיהה 
.הירוטסיההו 

םיינש .םישגפנ םהילגעמו ,תובר הקשה־תודוקנ םהיניב שי ,םירפסה ןיב ינושה תורמל 

תא תרצוע לבבורז .הלש תונוש תופוקתב םא ףא ,תילארשיה הרבחב םיקסוע םירפסהמ 

םינשב תוהזהו ןורכיזה תיינבהב םשומ ירקיעה שגדה רשאכ ,םיעבשה תונשב התריקס 

.םויה לש תילארשיה הרבחה לא ונתוא חקול ןורכיזו סותימ .הנידמה תמקהל ומדקש 

הנחוא לש רפסב יוטיב ידיל םיאב ןכא ,ורקיש תזמרמ לבבורזש םיכילהת ,הבר הדימב 
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תימואל־תינוליח תוברת לש המויקל הקזח תודע אוהש ,לבבורז לש רפסה .ךירטסיוו 

תישענ הדצמ וליפא ,םיעבשה תונשמ יכ ןעוט ,םירשעה האמה עצמאב לארשי־ץראב 

לארשי לע ןהכ קירא לש ורמאמ ,תשרופמ הרוצב ,םידיעמ הזה יתרבחה יונישה לע .תיתד 

לע גורב ילומ לש םיניוצמה םהירמאמ ,תשרופמ תוחפ הרוצבו ,תינויצ־טסופ הרבחכ 

ךכב .םינומא שוגב החצנהה לע הגייפ לאכימ לשו ,השרו וטיג בלל הדצמ שארמ רבעמה 

ןורכיז םויל באב 'ט תא ךופהל הנורחאל םידחא תסנכ ירבח ושעש ןויסינה בלתשמ םג 

,ךרע רובצל הסנמה תוחיפ ,באב 'ט לש ךרעב תוחיפ לע דיעהל לוכי הז םנויסנ .ימואל 

הרבחב יתדה ןפה תומצעיה לע םג ךירעמ אוהש ןכתיי .קוח תועצמאב ןיטינומו תובישח 

ותוא תנחבאמ הניא לבבורזש ,ךילהתה .ינוליחה ןפה תושלחיהו תידוהיה־תילארשיה 

תוהזל תילארשי תוהז ןיב השוע איהש יוהיזב ץוענ אוהש ןכתייש ןוחבא רסוח - ללכ 

תונידמו הקירפא ןופצ יאצוי םידוהי לש רגיתה תאירק אוה - תיזנכשא־תידוהי־תילארשי 

,(הנפמה־תדוקנכ לבבורז לצא תספתנה) םירופיכה־םוי תמחלמ ינפל דוע הלחהש ,ברע 

,הב םייח םהש הרבחה לש ןורכיזהו תוהזה יביכרמב יוטיבל אבה ינומגהה ביטרנה לע 

.ילאס אבאבה לש היצקיפיתימה לע יראךבו וליב לש םרמאמב יוטיב ידיל אבש ךילהת 

לארשי יחרזא םיניטסלפה לש תורדעיהה דואמ תטלוב ,ןניקסע םיחכונ־םידקפנב םאו 

העדותה לש הילוגלג" איה ולש תרתוכ־תתהש רפס ,ךירטסיוו הנחוא לש רפסהמ 
."תילארשיה 

הז םיקישמ ,םינוש םינמזבו תונוש תורבחב םיקסועה ,ןקראטסו לבבורז לש ןהירפס 

תורפס רקיעב ־ לבבורז לצא :בחרה להקל םישיגנה םיגוציי תוחתנמ ןהיתש .םה ףא הזל 

ןה ךכבו :תושדח ,רוקיסו תונמא ,תוידועית תומרד ,םיטרס - ןקראטס לצאו ,םיסקטו 

אלש תונעוט ןהיתש םא םג .ךכב םיכורכה םיקבאמהו ןורכיזה לש הקיטילופה לע תודיעמ 

ןהיתש .ןהירקחמב יזכרמ אשונ םה החצנהה אשונ ביבס םייטילופה םיקבאמה ,יטילופ לכה 

ףא ןקראטס .תועמדו עזי ,םדב ,שנטייו תמחלמ ,יח־לת ,הדצמ) םייגרט םיעוריאב תוקסוע 

- יארונ בצמב תופוגה לש ןקלחו ,תופוג רקיעב) ףוגה לש תוחכונה תא המצועב הפיסומ 

,םויה דע תוקלצ םפוג לע םיאשונה םייאקירמאה םילייחה ,דבכ ריחמ ומלישש םימנטייווה 

ןאכש הארנ םא םג םלוא .(תויברעמ םייניע דגנל םיעווגה סדייאה ילוח רואית לכמ רתויו 

םיעוריא תכיפה ורשפיאש תוקיטקרפב תקסוע לבבורזש העש .ךכ הז ןיא ,ןהיכרד תודרפנ 

הניא איה םגש תירוטסיהה הקינורכהמ המישרמ תויביטקלס) ןוחצינ ירופיסל םייגרט 

דומיג ידכ ךות ,רופיסה תולובג לש יונישו שוטשט ,רופיסהמ םיקלח לש הקחדה ,תמלשומ 

םייגרט םירופיסב ןקראטס הנד ,(ותישארמ קחרה רופיסה ףוס תעיבק וא רמה ףוסה 
תוחפ היהי םרכזש חיטבמ וניא רבע ירופיס לש יגרטה םתוחה םלוא .הלאכ ורתונש 

הריתוה המחלמה לש םיימנטייווה תונברוקה תא .החכש לוטנ וא םירחאמ יביטקלס 

הכבמ תיאקירמאה הרבחהש םידיחיה תונברוקהו ,היסא חרזמ־םורדב קחרה הקירמא 

ורתונ ןהב םינש ,הרדה לש תובר םינש רחאל אב הז ןורכיז םגו .הלש הילייח םה תרכוזו 

.תישונא היתפמאו ביצקת ילוטנ םילוח־יתבב םילפוטמ וא הדובע ירסוחמ םילייחהמ םיבר 

םיינברואה תואטיגב תירבה־תוצראב הרוחשה הליהקהו תינפסיהה הליהקה ורתונ םג ךכ 

ילעב ,םינבלה סדייאה תונברוקש העש ,סדייאה תונברוק לש החצנהל םיטקיורפב ןהלש 

םירפסה ינשל תפתושמה הנקסמה .וחצנוה םינוכנה תודמעמה ירבחו םיישפוחה תועוצקמה 

לש ימויקה הבצמ אלא ,חרכהב תועירכמה ןה ותמצוע וא עוריאה תוכיא אל יכ איה 
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הרקמב) ןוחצינ רופיס תגצהב הלש ךרוצהו תיביטקלוקה התוהז לע םיקבאמה ,הרבחה 

הרקמב) הלמחהו החילסה לומו בואכ רופיס לומ דומעל הלש תלוכיה תמועל (ילארשיה 

.(יאקירמאה 

חנומהש הדבועב הצוענ יביטקלוקה ןורכיזה לש אשונה רקחב תויזכרמה תויעבה תחא 

,טעמכ האשילקל ךפהנ אוה :הנממ םילבוס יתרבח חוקיפו תוהזכ םיחנומש היעבמ לבוס 

אלא ,םירפסה תשולש לכ םילפונ תאזה תדוכלמה ךות לא .ותועמשממ טעמ אל ךכב דביאו 

לכב וא םייתישארב םירופיסב וא רבעב וקוסיעש רבד לכש איה םהלש הדובעה־תחנה םא 

סנכיהל לוכי דיתעל ויומיד תיינבהל גאוד הווהה הב ךרדב וא סותימה תורדגהמ תחא 

קסוע ךירטסיוו הנחוא לש רפסה .טרפב יביטקלוקה ןורכיזהו ללכב ןורכיזה תיירוגיטקל 

גורב ,לבבורז ,דיבש לש םהירמאמב תשרופמ הרוצב עיפומה)ןורכיזב טעמו םיסותימב 

ותרתוכ ,הז ןבומבו ,(רפסב םיעצומה רשע־השימחה ךותמ םירמאמ העברא - הגייפו 

תוחכונ" - םיכרועה ידיב הבתכנש אובמה־תרתוכ .העטמ ,ןורכיזו סותימ ,רפסה לש 
תלאשנו ,רפסה חור תא הנמאנ תגציימ ־ "תוילארשיבו תונויצב ,תודהיב םיסותימה 

,תולובג ןיא ןורכיזלש םושמ ילוא .יזכרמ הכ םוקמב התכז "ןורכיז" הלמה עודמ הלאשה 

תפדרנ הלמל הכפהנ "ןורכיז" הלמה יכ ילואו ,םויכ ךכ לכ םח אשונ אוה ןורכיז יכ ילואו 

לש תיתרבחה הינבהב קפס אלל קסוע לבבורז לש רפסה .היעבה שרוש הזו ־ רבע הלמל 

,תועדומב ,העדותב רבודמש םעפ־אל הארנ םלוא ,החצנהב רקיעבו ,יביטקלוק ןורכיז 

ןורכזל הסנכנ הדצמ" יכ ,לשמל ,תבתוכ איה ךכ .יביטקלוק ןורכיזב אלו ,ימואל ןואיתנפב 

ליכה אוה ןכש ,הנידמה־מורט תפוקתב רתויב ןועט ילובמיס עוריאכ ילארשיה יביטקלוקה 

םוקמב בלושמה רועיש ,המואה לש הרבעמ חיטבמ יטוירטאפ רועישכ ספתנש המ 

םוקמב תוארל רתוי ןוכנ היה ילוא ?ןורכיזל הדצמ תא ךפוה המ .<114 'ע) "יביטקרטא 

לש הרבעמ בוט רועיש" ,הדיעמ המצע לבבורזש יפכ וא ,ימואל ןואיתנפ הדצמ הסנכנ וילא 

תועצמאבו המצועב רפוסמה רבע רופיס לכ םאה .אבכוכ־רב רופיס יבגל םג ךכ ?"המואה 

לבבורז רשאכ ,רחא םוקמב ,ןכא ?"יביטקלוק ןורכיז"ל ךפהנ םינווגמ תורביח־ינכוס 

קפס אלל התיה המאופה" יכ תנייצמ איה ,"הדצמ" ןדמל לש המאופה לע תרבדמ 

,ךכ םא .(116 'ע) "תירוביצה תירוטסיהה תועדומל עוריאה תאלעהב תילאטנמורטסניא 

,תועדומב ביכרמל המאופ ךפוה המ וא ?תועדומהו יביטקלוקה ןורכיזה ןיב ןיחבמ המ 

ץמאל םוקמ שי ילוא ?יביטקלוק ןורכיזמ קלחל רופיס ותוא רפסמש סקט וא םידלי רופיסו 

ףתושמ רבע לש ןורכז" אוה יביטקלוק ןורכיז יכ םינעוטה ,טוקסו ןמוש לש םתרדגה תא 

Schuman)"רבעה תא ווח רשא ,הלודג וא הנטק ,הצובקב םירבח ידיב רמשנו קזחומ רשא 

 362 ,1989 ,and Scott) ךורכ יביטקלוק ןורכיזש ךכ לכ שקעתהש ,סכאבלה לש וא

אלש המ לכב ןודל רשפאת םג איה לבא ,םצמצת ילוא הרדגהה ?"ןושאר ילכמ" תויווחב 

טלמיהל הסנמ ןקראטס .םהיניבש םיסחיב ןכו םיסותימו תועדומ ,הירוטסיה ומכ ,הב ללכנ 

ןורכיז ."יתוברת ןורכיז" הנכמ איהש ,שדח חנומ תועצמאב "יביטקלוק ןורכיז" חנומהמ 

םיגוש םירופיס ותועצמאבש יתוברת ןתמו אשמ לש הריז" אוה ,התרדגהכ ,יתוברת 

םייקתמש ןורכיז אוה יתוברתה ןורכיזה .(1 'ע)"הירוטסיהב םמוקמ לע םהיניב םירחתמ 

תועמשמ ןועטו םייתוברת םירצומב ךורכה ןורכיז ,ילמרופה ירוטסיהה חישל ץוחמ 

םעפ־אל םישמשמה) םינוירוטסיה לש םתעפשהב ןודל םוקמ שיש איה היעבה .תיתוברת 

."ילמרופה ירוטסיהה חישל ץוחמ" םייקתמש ןורכיזה בוציע לע (תוברתה ירצויל םיצעויכ 

תוברתמ ,תונמאל תוטרדנאמ תוישפוחב עונל ןקראטסל רשפאמ יתוברת ןורכיזב שומישה 
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הסנמש תוברתב קסוע לכה יכ ,תיטילופ תוליעפל הכירצ־ירצוממ ,תורפסל תירלופופ 

רבעה תובישח אוה וקלחש ןכותב התוא אלמלו תוהז קינעהל הסנמש ,חוכשל אלו רוכזל 

וא בוהא תמקר תועצמאב ללכה תא שוגפל טרפל רשפאמ הזה יתוברתה ןורכיזה .ויחקלו 

לע אלו תיבב אל ,םנטייווב תמש לייח לש הדסק תחנה תועצמאב ,סדייאמ ותמש הבוהא 

םיטקייבואל תפרוצמה תוברתל תועדומה .ןוטגנישווב הטרדנאה דיל אלא ,יטרפה רבקה 

שומישה תא ףידעהל ןקראטס תא הליבוהש וז איה (יטרפה םשה ,הדסקה» ןורכיזה לש 

הז - יטרפל יתוברת ןורכיז ןיב התנחבה םא .יביטקלוקה ורבח לע יתוברת ןורכיז חנומב 

ירה ,הרורב הניה - (?ללכב רשפא םאה) וביבסש הרבחהמ קתונמהו ,תיבב רתונש 

ןיבל ,ללכ הרידגמ איה ןיא ותואו טלמיהל התסינ ונממ ,יביטקלוק ןורכיז ןיב התגחבה 

הרפסב רתוי רחואמ בלשב ,תוטלמיהה ןויסנ תורמל .תלפרועמ תרתונ יתוברת ןורכיז 

הבש הריזה אוה יתוברת ןורכז" יכ הנעוטב יביטקלוקה ןורכיזה תא ןקראטס הריזחמ 

'ע)"יביטקלוק ןורכז רוציל ןויסינב ,תעדומ הרוצב תויפותיש םירבוע םיישיא תונורכז 

תרתוכה תחת ,ךכמ רתוי ?יביטקלוק וא יתוברת ןורכיז אוה quilts םאה ,ךכ םא .<215 

הקלחש המחלמ ,םייומידו תוסיפת לע המחלמב לעופב םעפ־אל הנד ןקראטס ,"ןורכיז" 

,ךכ .דיתעל יומידה תריצי וא רבעה ןורכז תניחבמ אלו ,הווהה תניחבמ יטירק אוה תוחפל 

םינוגראה ךותב ןברוקכ הלוחה לש יומידב קבאמב ומצעלשכ קתרמה הנויד ,לשמל 

,םייחה hiv^ יאשנ ,רתוי עורגו ,ויתמו סדייאה ילוח תייאר .סדייאה ילוח ןעמל םילעופה 

תוביסנה לשב וכפהנש םישנא םהב הארי רוביצהש ךכ ידיל איבהל הלולע תונברוקכ 

.ץרפמה תמחלמ איה המוד המגוד .(161 'ע) םבצמב םימשאל םג ומכ חוכ ירסחו םימליאל 

תינדפק הרוזנצ תועצמאב חיטבה ,םנטייו תמחלממ ויחקל תא קיפהש ,יאקירמאה אבצה 

אבצהש יפכ המחלמה תא הארי (םלועה יבחרב CNN^ יפוצ םג ומכ)יאקירמאה םעהש 

רקיעבו ,תמדקתמ היגולונכטו םימכחותמ םיליט תסומע ,תרהוז - התוא ואריש הצר 

ץוח ,ךסמה לע וארנש םידיחיה םישנאה .(132 'ע> טרפב תופוגו ללכב םישנא תלוטנ 

המחלש איה CNN־n יכ המדנ היה יכ דע ,<כאא־ה יבתכ ויה ,יאקירמאה ל"כטמרהמ 

תרושקתה־יעצמאב המחלמה לש הגצהה תרוצ ןיב רשק שיש קפס ןיא .ץרפמב 

הנבייש ןורכיזה ןיבל (דשחו תולעפתה תררועמ הרוצב אבצה םע הלועפ־ופתישש) 

המחלמה ימיב תושדחה רוקיס לש חותינה תא ךפוה המ רורב אל לבא ;ץרפמה תמחלמל 

.ללכב ןורכיזל וא יתוברת ןורכיזל 

םהיסחי תניחב םג תשרדנ יביטקלוק ןורכיז וא יתוברת ןורכיזכ םיגשומב העיגנל ,ןכא 

רשאכש ןעוטו ,,ביטקלוקו ירוטסיה ןורכיז ןיב ןיטולחל דירפמ סכאבלה .הירוטסיהה םע 

רמולו ןושאר ילכמ םיוסמ עוריא רוכזל לוכי היהש ימ לכ ,ירק - גומנ יביטקלוקה ןורכיזה 

תא תורקבמ לבבורזו ןקראטס .הירוטסיהה תראשנ - "םש יתייה" תרחא וא וז הרוצב 

ןיבש ןילמוגה־יסחי תא תוחתנמו ,סכאבלה לש ךכ לכ השקונהו תימוטוכידה השיגה 

ןיב ךוותמ ןורחאה ,לעופב יכ בר קדצב תנעוט לבבורז .יביטקלוקה ןורכיזהו הירוטסיהה 

.הווהה לש יטילופהו יתרבחה תויופידעה־רדסו םויה־רדס ןיבל םייקה ירוטסיהה רמוחה 

ןורכיזה .יביטקלוקה ןורכיזה לש האצמהה תלוכי תא הליבגמ ,תאז תמועל ,הירוטסיהה 

ויהש תוניפ ריאהל ,םירחא קיחדהל ,םימיוסמ םיביכר שיגדהל ,רתלאל לוכי יביטקלוקה 

וא םיירוטסיהה םיכמסמה ול םיעבוק תרגסמה תא לבא ,לודג רוא ליפאהלו הלפאב תויורש 

ירוטסיה עדי רדעיהב" יכ גורב לש ותזרכה ,הז ןבומב .רבעה לע והשלכ עדי לש ומויק 

,(204 'ע)"םהיכרצ יפל ותוא בצעל שפוח ןורכזה רופיס יבצעמ םמצעל םילטונ ,קפסמ 
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תועמשמ תקיצי ורשפיא רמועב ג"ל לש ויתורוקמ תומימע יכ לבבורז לש התנעטו 

רשאכ םג הימונוטוא לש הבר הדימ שי ןורכיזה ינכוסל .הרהבה םינועט ,הווהב םילביטספב 

םייוליגב אלו ,תואצמהב רבודמש ירה ,עדי רדעיהב םילעופ ונא ןכא םאו ,םייק עדיה 

ומויק חרכהב וניא ןורכיזה לש ויביכרמ תא עבוקש המ .דימת םש היהש המ לש םישגדהו 

ןורכיזה לש ויפוא לע םייטילופ םיחוכיו םימצעתמ רשאכ ,ךכל רבעמ .עדי לש ומויק־יא וא 

לע חוכיווהו יבכרה טפשוהי לש הרקמב ומכ - ונממ קיסהל ןתינש תונקסמהו)יביטקלוקה 

,ללככ .ןורכיזה תא רגתאל תגמ־לע ,לבבורז תנעוט ךכ ,תסיוגמ הירוטסיהה ,(אבכוכ־רב 

ןורכז יכ הנומאב אוה םייוושכע םייטילופ םיחוכיוול הירוטסיהה לש הסויג רוקמש ןכתיי 

תספתנ טושפ וזש םג ןכתיי םלוא .הווהה תוסיפת תא בצעמ ,תנעוט לבבורזש יפכ ,רבעה 

(הלש חישהו הירוטסיהה לע םינומא םניאש הלא ילגר תא הרירמה) רתוי תיטנגלא ךרדכ 

ןיב םיסחיה יכ והשמ־תלפרועמהו תיללכה הרימאב תקפתסמ ןקראטס .םיחוכיו לוהינל 

שי הירוטסיההו ןורכיזה ןיבש תמוצבשו ,םיבלושמו םיבכרומ םניה ןורכיזו הירוטסיה 

,ןוידה לש ומוכיסב םלוא .םהיניב דירפהל םעט ןיאש ךכ ידכ דע הבר תירטיס־וד העונת 

ירה ,ךכ םאו ,םיתמ רבכ םידעה רשאכ רתוי בוט תדקפתמ הירוטסיהה יכ תנייצמ ןקראטס 

.ורקיב התוא ,ולש הנחבאלו סכאבלהל ונרזחש 

,םיירלופופ םיחכוותמ לש םחוכש תנייצמ לבבורז םג ,ןקראטסל המודבו תאז םע דחי 

םינשיו םישדח) םינוירוטסיהה לש הזמ לודג ,םירומו םירפוס ,םיררושמ ,םיאנותיע ןוגכ 

תוחפ הרוצבו ,ןקראטס לש הניינע רקיע ,השעמל .רבעה לש יממעה יומידה בוציעב (דחאכ 

םירופיסה ךיא :הירוטסיהה לש היצזירלופופ לש תולאשב אוה ,לבבורז לש ,תשרופמ 

שגדה .םינויכראב וא הטיסרבינואה תומלואב בשוי וניאש להקה לא םיעיגמ םיירוטסיהה 

ןורכיזה ,ךכל רבעמ .ימדקא רקחמ רפס תמועל עונלוקו היזיוולט יטרס :םוידמב םשומ 

ןויצ־תודוקנל ,הנפמ־תודוקנל םימיוסמ םיירוטסיה םיעוריא ךופהל חוכב ןחינ יביטקלוקה 

םיביטרנ םה יביטקלוקה ןורכיזה םגו הירוטסיהה םגש אוה רורבש המ .דחוימב תובושח 

שי ןורחאלו ,םייריפמא םילכו תיעדמ היצמיטיגל שי הנושארל ;הקינורכ אלו ,םייביטקלס 

ךרוצל ,יתוברתה וא)יביטקלוקה ןורכיזה אקוודש ןכתיי יפוסה ןובשחב .ויתושגרו להק 

םיאקירמאה ךכ לע ודיעיו ,םיעוריאה לש הנותחתה הרושה תא בצעמה אוה (ןיינעה 

הצצופתה רשאכ ויה םה הפיא הלאשה יבגל םתסרג תא ונישש ,ןקראטס לש הרקחמב 

,ךכ לכ יטננימוד הז םוידמ יכ ,היזיוולטב תאז וארש "ורכז" םישנא .ר'גנל'צ תיללחה 

םיטרסה יכ םירובס םיאקירמאה ,ןמזה ףולח םע ,הזמ רתוי .רבדה היה ךכ אלש יפ־לע־ףא 

.לגעמה םלשומ ךכבו ,הירוטסיהה םה םה םירחאו ןוטס רבילוא לש םיידווילוהה 

םיקסועה םינויד ינש םיסנכנ ןורכיזו הירוטסיה ןיבש בכרומה םיסחיה גראמ ךות לא 

תיטילנאש ירה ,םינוידה ינש ןיב תולת יסחי םימייק םא םג .הווההו רבעה ןיבש םיסחיב 

יתוברתה)ןורכיזה ןיבש קחרמב וקוסיע ןושארה .הזמ הז םינחבומ םה ,(תיריפמא םג ומכ) 

ויגוציי ןיבל "היה אוהש יפכ" רבעה ןיבש רעפב ,תירוטסיהה "תמאה" ןיבל (יביטקלוקה וא 

תאלעהל ךרד וניא ןורכיזהש רורב יכ הרפס לש םויסה יטפשמב תנעוט ןקראטס .הווהב 

ךרד אוה אלא - ביצי וניאו ןימא אוה ןיא ,הזככ ־ הווהל אוהש יפכ ותאבהו רבעה 

,תוברתל רשג קפסל אוה ודיקפת רקיעו ,חיש־וד ןיעמ ומיע להנל ,רבעה םע רבחתהל 

הלאשה .הב םייח ונאש תוברתב ונתוהז המו ונחנא ימ רידגהל ,תוברתב םיכרע רוציל 

אוה םא ,ןוכנ וניא וא ןוכנ ןורכיזה םא הניא לבבורזו ןקראטס לש ןתניחבמ תיטירקה 

תריציב ליעפ ןכוסכ לעופ אוה ךיא אלא ,ואל םא רבעה תא תקיודמ הרוצב ראתמ 
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תוחוכה יסחיב תקסוע היינשה היגוסה .וחוכ ךכבו ,תונויערו םיכרע חוסינב ,תויועמשמ 

.הז אשונב תולוכסא יתש תומייק .רבעה ןורכז תא בצעל םאובב הווההו רבעה ןיב 

יכרוצ ידי־לע עפשומ רבעה יכ תנעוטה ,(constructionism) הינבהה תשיג איה הנושארה 

תא םישיגדמ םירחא םירקוח .הווהל תקנעומ הבר הימונוטוא ךכבו ,ויתוביסנו הווהה 

.ולש ובוציעב רבעה לש וחוכ לע ןאכמו ,וחיצנהל ואובב הווהה לע ליטמ רבעהש תולבגמה 

,תולוכסאה יתש ןיבש הזיתניסה תא עיצמ ,ץראווש יראב ,יביטקלוקה ןורכיזה רקוח 

ידי־לע תיביטקלס לצונמ תויהל קר אלא ,אצמומ תויהל לוכי וניא רבעה יכ ונעוטב 

םג ,הווההו רבעה ןיב םיסחיה תייגוסל ושרדנ וז הריקסב םירקוחה ןמ לודג קלח .הווהה 
.םיחנומ םתואב וא תנוכתמ התואב תאז וחסינ דימת אל םא 

רבעל קינעמה טעמכ דיחיה אוה ,"תירוטסיה המרדו יחישמ סותימ" ורמאמב ,יקציבר 

ןמ תועיבת םיעבותו םליצ תא םיליטמ תיתשת ירופיס וא םיסותימ .תולובג אלל חוכ 

אלא תושחרתהה לש הביט אל" יכ ףיסומ יקציבר ,ךכל רבעמ .היהש המ םשב הווהה 

הווהה .<94 'ע)"ימסוק וליפא וא ירוטסיה־לעל [ךפהיי ערואמה םא עבקתש איה] התמצוע 

עוריאלש םיעבוק המ וא ימ ריהבהלו ריאהל יוארה ןמ םלוא ;רבעה ידיב ןיטולחל יובש 

- רורב ,"ירוטסיה ןורכזו סותימ" ורמאמב ,דיבשל .רחא עוריאב הרסחש המצוע שי םיוסמ 

יכ ורמואב ,יטננימודה אוה הווהה יכ - להונמ הז חוכיו וב םוחתל ךייש אוה ןיא םא םג 

ךכ .(44 'ע> "רקחנה רבעל ךייש אוהשמ רתוי רקוחה לש הווהל ךייש ירוטסיהה ןיערגה" 

םיירוטסיה תוערואמ־ירופיסל רשאכ"ש ןעוטה ,"םיילשוריב ארטסוטרז" ורמאמב ,הנחוא םג 

'ע> "תיביטקלוקה העדותב םרומישב תלעות ןיא ,םייחה תניחבמ הפוקתל תועמשמ ןיא 

אל םא םג - תוכמות ןקראטסו לבבורז ,ירא־ןבו וליב ,לדיא לש םהיתודובע .(276 

םיעפשומה םישגדה שי לבא ,רבעה יבגל תואצמה ןיא :ץראווש לש ותשיגב - שרופמב 

ויהש םייגולותימ םיביטומ חותיפ" לע רבודמ לדיא לש המגודב .ויתוביסנו הווהה יכרוצמ 

.תווצמה ימעט תא ריבסהל יוושכעה ךרוצה לשב <83-82 'ע) "תודהיב רבכ םייוצמ 

תחפשמלו ,וקורמ ידוהי לש תיתרוסמה תוהזב יזכרמ ביכרמ התוויה םישודק תצרעה 

וכרד .האצמהב ןאכ רבודמ ןיא .(ירא־ןבו וליב) תובישחו השודק לש הירוטסיה אריצח־ובא 

.םינש תבר תרוסמ לע ןעשנ אוה לבא ,(302 'ע)"ונלשמ דחא" לשכ איה ךורב אבאבה לש 

,רודלפמורט לש ותומדב רוביג ושרד ,לבבורז תנעוט ,תינויצה העונתה לש הווהה יכרוצ 

לש השיגה ץומיא תורמל .הדגאל וכפוהל םימיאתמה םיביכרמה לכ תא ליכה ודיצמ אוהו 

םע ההוזמה ,תירבעה הפשה תייחת לש היצפסנוקהש הדבועה תא תנייצמ לבבורז ,ץראווש 

לע קבאמה םלוא ,תינרדומה תירבעל םרת ןכא הדוהיךב .תקיודמ הניא ,הדוהי־ק רזעילא 

הדוהי־ק עיגהש ירחא תובר םינש התיה תירקיעה ותחלצהו ,ןכל־םדוק דוע לחה תירבעה 

רשאמ רתוי ןאכ שיש הארנ ,אצמוה הדוהי־ןב יכ ןועטל ןתינ אלש יפ־לע־ףא .הניתשלפל 

.(30 'ע> םיעוריא תריחב 

לע יטילופה חוכיווה תא קיחדהל הארנכ רשפא־יא יכ תנעוט ןקראטס ,ךכמ רתוי 

תא חוכשל ןתינ היה םא םלוא .עוריאה ןמ דרפנ־יתלב קלח היה אוה יכ ,םנטייו תמחלמ 

םג ךכ ?המחלמה תא התווילש הקיטילופה תא חוכשל רשפא־יא עודמ ,םמצע םימנטייווה 

,תילנויצנוונוק הרוצב סדייאה תא רוכזל רשפא־יאש תנעוט ןקראטס .סדייאל רשאב הרוק 

,תילנויצנוונוק־אל הרוצב םדייאה תא רוכזל תורשפא שיש ןכתיי םלוא .הזכ אל אוה יכ 

םיילנויצנוונוק תוחפ םימוחתמ ואב הווהב (ותוא םידדושהו) וב םיעגונהמ םיבר יכ 

הבושתה רדעיה ?ילנויצנוונוק־אלל סדייאה תא ךפוה המ ,ללכבו .הובג־ינוניב דמעממו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:53:37 UTC������������� 

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



תולובג ןיא יביטקלוקה ןורכיזל יסורס־יקציניו דרו 178 

םינבל םירבג ויה ןושארה בלשב ויתונברוקמ רשקותמו רכינ קלחש הדבועה ?תיאופרה 

תא חוכשל רשפאמ וניאש אוה הווהה ילוא ?םיישפוח תועוצקמ ילעב םיילאוסקסומוה 

־תמחלמל דוגינב ,תידוחיי הרוצב סדייאה תא רוכזל רשפאמו םנטייו לש הקיטילופה 

.וחוכל םינפ ינשל תעמתשמ הניאש תודע תנתינ ךכבו ,ןטרסה ילוחלו היינשה םלועה 

ןיא ,רומאכ ,ןורכיזלו ,ןקראטס לש הרפס אשונ אוה רבעה םע םיסחיה גראמ קר אל 

ינש אוה הרפס ,םיוסמ ןבומב .ןוידו חותינל איה םג הכוז דיתעל ןורכיזה תיינבה .תולובג 

חותינ תוגרדבו) םנטייו תמחלמ לש יתוברתה ןורכיזה תיינבהב קסוע דחאה :םירפס 

הרקמ - רחאהו ,(ד'גנל'צה תוצצופתה ,ץרפמה תמחלמ ,ידנק חצר - תוחפ תוטרופמ 

.םנטייוולו סדייאל ףתושמה ןמ שי .דיתעל ןורכיזה תיינבהב אוה - סדייאה לש חותינה 

,תוידגרטב ,תונוסאב םירדגומו הכורא ןמז־תדיחי ינפ לע םיכשמנו וכשמנ םיעוריאה ינש 

עדמה לע ,תיאקירמאה תוהזה תוישוא לע םימייאמ םהינש .חמשמ ףוס ילוטנ םירופיסכ 

,הלש תוירבגה לע לכמ רתויו ,תיגולונכטה התונוילע לע ,הלש האופרה לע ,הלש 

תעווגשו (יאבצה ןולשיכה לע רבדל אלש) םנטייוומ תוישפנו תויסיפ תוקלצ תאשונש 

:החצנהה לש סיסקרפב ןוימד םג שי .(רבגה) םדאה דובכ תא תתוועמה תמייאמ הרוצב 

םלוא ;הכירצ־ירצומו תורפס ,תונמא םהל ליבקמבו ,דבכנ םוקמ םיספות תרושקתה־יעצמא 

לש ותאצ ןיב תודירפמ םינש שמחו םירשעכ .ףתושמה ןמ ןאכ שי םא רורב אל ,תיטילנא 

המקוה זאמ ופלח םינש הרשע־שמחכו ,היסא חרזמ־םורדמ ןורחאה יאקירמאה לייחה 

הלוכי ןקראטס .ןקראטס לש הרפסל דעו ןוטגנישווב (ןושארה הקלח תוחפל) הטרדנאה 

.המחלמל סחיב ותועמשמו יתוברת ןורכיז לש ותיינבה לע (תיסחי) החטבב קיסהלו חינהל 

ראשייש ןורכיזה לש ויפואו ונכות לע הווהב קבאמ לע רבודמ ןאכ .סדייאה אשונב ךכ אל 

רשאכ דחוימב) יביטקלוק וא יתוברת ןורכיז לש ויפואו החצנה לש תונורתפ .דיתעב 

תלוכיה אוה סדייאב קוסיעב ןורתיה .ןמז לש דמימ םישרוד (יתייעבכ ספתנש רבעב רבודמ 

ןורתפה .היגוגו הימינ לכ לע ,םיכילהתה לש תוימנידה רחא תמאךמזבו בורקמ בוקעל 

תונייועה .ןמז ךרואל (ללכב םא) דורשיש דיחיה חרכהב וניא (quilts הז הרקמב) אצמנש 

,(חצרנש ירחא םינש שמחו םיעבש) היינשה םלועה־תמחלמב התחפ ןלוקניל םהרבא יפלכ 

אבנל השק .המחלמל הארשהו תוגהנתה םגד השענ יכ דע ,יבויחל ךפהנ ויבגל ןורכיזהו 

סדייאה לש יתוברתה ןורכיזב ןוידה תא םייסל יוארה ןמ היהו ,קבאמהמ ראשיי המ 

רבע דציכ הלאשב ןויד ןיב תיטילנא ןיחבהל שי .הדוקנב אלו ,תויהתבו הלאש־ינמיסב 

ןתמו־אשמ אוה יתוברתה ןורכיזה ןכא םא .דיתעה יפלכ וטבמבו הווהב ןויד ןיבל בצועמ 

ןמ ,ןקראטס תנעוטש יפכ ,הירוטסיהב םמוקמ לע ותועצמאב םירחתמ םינוש םירופיסש 

םישנא לש יפוא אשיי סדייאה לש יביטקלוקה ןורכיזה םא עגרכ רורב אלש ןייצל יוארה 

םהיתוחפשמ תא שדחמ וליגש םישנא וא ,תרהזמ־אל תודידבב ועווגו שונא םלצ ודביאש 

ףוסה דע םתבהא ירחאו םע וכלהש ,תמא תבהא ובהאש םישנא וא ,םיכמותה םהיבוהאו 

הווהב םיבאשמה לע אלא ,רבעה לע אל המחלמב רבודמ ןאכ .רקי ריחמ ךכ לע ומליששו 

יורש עוריאה רשאכ ןורכיזב תיטילנא לפטל קתרמו השק .דיתעב היהיש ןורכיזה לעו 

אל םאש ששחב העוטנ ויתמו סדייאה ילוח לש םתחצנה רחא הצירה ילואו .תווהתהב ןיידע 

דע תובואכו תובר םינש םנמוא ושרדנ .היישנה תומוהתב ומלעיי םה ,רבד השעיי 

תמחלמ התכזש דע רתוי דוע תובר םינשו ,תירבה־תוצראב םנטייו תמחלמ לש התחצנהל 

ןוחטיבה לע דיעמ הז ילואו ,(תקולחמב היונש תוחפ התויה תורמל) הלשמ רתאל האירוק 

.החצנהב הווהה לש וחוכ לע ,בוש ,דיעמ הז ילואו .החכשמ דחפ רדעיהו ןורכיזב יתרבחה 
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שי ןאכ .טקילפנוקו סוזנסנוק ןיב אוה וילע ענ יביטקלוק ןורכיזב ןוידהש ףסונ ריצ 

בור .חצנומה םיעוריאה גוסב תקסוע הנושארה .תויגוס יתש ןיב תיטילנא דירפהל 

- םוחתב קסועה רקחמה בור ןאכמו - יביטקלוקה ןורכיזה ןאכמו ,תויביטקלוקה תוחצנהה 

־תמחלמ) תוקדוצכ תוספתנה תומחלמ ,(ןוטגנישוו ,ןלוקניל) הנידמ ירוביג לש תוחצנה ןה 

לש וא ,(םיידוהיה םילארשיה יבגל 1948 תמחלמ ,םיאקירמאה יבגל היינשה םלועה 

החצנהה ךכו .<הדצמ ,השרו וטיג דרמ) םרכוזל שיש הלאככ םיספתנה םירחא םיעוריא 

תוירדילוסה תא השיגדמ ,םייהקרוד ןעטש יפכ ,(ללככ םייתרבח םיסקטב ומכ) תדחאמ 

םדוסיב םיעוריאה ויה םא םג .הללכב הרבחה תא תגציימ ןכו ,הל תמרותו תיתרבחה 

םיחצנמ םיביטרנל םעפ־אל םתוא ךפוה החצנהה ךילהת ,הדצמ וא יח־לת ברקכ ,םייגרט 

הדבועה ןמ םלעתהל םיברסמ םירחא םירקוח .(היתודובעב הלעמ לטרז תידיעש ןועיט) 

הטרדנא לכ אלו ,הרבחה לש םיילרגטניא םיקלח םה ,סוזנסנוק קר אלו ,טקילפנוק םגש 

,ךכמ בושח רתוי .ןורכיזה יבגל סוזנסנוק וא יתרבח היצרגטניא גציילו למסל הלוכי 

וכפהנ אלש םיעוריא םג םימייק יביטקלוקה ןורכיזב םירתונה רבע יעוריא לש היגולופיטב 

ביטרנל ךפהיל הלוכי הניאש ,סדייאה תפגמל הניא ןאכ יתנווכו .חצנמ ביטרנל םלועמ 

;ףוס ןיידע ןיא הזה רופיסלו רורב וניא ידיתעה םרפסמ ,ןיידע םירבקנ היתמש העש חצנמ 

ויה אל הלא םיעוריא .יתייעב רבעכ תרדגומה הירוגיטק םיביכרמה םיעוריאל יתנווכ 

םיעוריאה שרושב .םירחא םיעוריאמ רתוי םיבר תונברוק חרכהב ובג וא רתוי םייגרט 

יננכתמ ינפל ביצמה חוכיו ,יטילופ עסש ,ידמעמ טקילפנוק ץוענ "יתייעב רבע" םינכתמה 

םייגרט םיעוריאב (וזככ התנבוה אל וא) תמייק .רתיה אלש המליד יביטקלוקה ןורכיזה 
לש הזכ גוסל תויביטמיטלואה תומגודה תחא תא הווהמה ־ םנטייו תמחלמ .םירחא 

,הלש תוניינעמ רתויה תויגוסה תחא תא החצנההו ןורכיזה ירקוח ינפל הביצה - םיעוריא 

םתדובעב ,יסיפיסאפ־רנגו ןיבורו ץראווש יראב ידי־לע ןקראטס ינפל דוע החסונש היגוס 

הבושתה ?הוואג אלל ,סוזנסנוק אלל החצנה ןכתית דציכ :ןוטגנישווב החצנהה רתא לע 

הסיפתה לע רגית תארוק ,לבבורזו ןקראטס לש ןהירקחמב םג ומכ ,םרקחמב תנתינה 

ונכתיי .החצנהה לש תיביטמיטלואה הרטמה איה תירסומ תודחא היפ־לע ,תימייהקרודה 

ףאו .הרבחב םיטקילפנוקה תאו םיחתמה תא אטבמה הזכ ,רחא ןורכיז ,תרחא החצנה םג 

תוצובק תרשל לוכי (םיימואל םיסותימ וא)יביטקלוק ןורכיז יכ תנעוט לבבורז ,ךכמ רתוי 

לש החצנהה רתא .םיטקילפנוק שיגדהלו ץיאהל ףאו ,םינוש םינמזב ,תונוש תועד ,תונוש 

,תקולחמב יונש רבע לש הרקמבש ךכל המגוד אוה תירבה־תוצרא תריבב םנטייו תמחלמ 

אלא ,םיירוטסיה םיחוכיו םירתופ םניא" ,םינעוט יסיפיסאפ־רנגוו ץראוושש יפכ ,םיסקט 

Wagner-Pacifici and) "יבמופו יטמרדל םרכז תא םיכפוה םהש העש ,םתוא םיאטבמ 

 1991,47 ,Schwartz). תא וחתנב המוד המליד הלעמ ,"?םיכלוהל וחינה" ורמאמב ,הגייפ

־ףא יכ יל הארנ םלוא .גייווצנירג לימא חצר םע "וישכע םולש" תעונת לש התודדומתה 

ותעקפה ריחמב ךא ,רוביגל התכז תילארשיה היטרקומדה" יכ ןעוט הגייפש יפ־לע 

רשקהה לע רבדל אלש) ומש יכ יל הארנ אל ,(316 'ע) "לעפ ובש יתעונתה רשקההמ 

דועו "וישכע םולש" ישנא לש ןורכיזה־זוחמל רבעמ רכומ (חצרה לש יטילופה־ירוטסיהה 

ךפהנ יכ תענכושמ יניא לבא ,לעפ וב רשקהה ןמ עקפוה ילוא גייווצנירג .םירחא המכ 

ינש ינפל תבצינ םויכ תילארשיה הרבחהש קפס ןיא .תילארשיה היטרקומדה לש רוביגל 

.םדוסיב םייתייעב םניהש ןורכיז תמליד הינפל םיביצמה טעמכ םייביטמיטלואה םירקמה 

תוחפ־אל יתייעבהו ,ינשה .ןיבר קחצי ,חצרנה הלשממה שאר לש ותחצנהב עגונ ןושארה 
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(היחרזא םניאש הלא םג ומכ) הנידמה יחרזא םיניטסלפהש עגרב עיגי ,תובר תוניחבמ 

.ולשמ םוקמבו ןמזב הכז םרטש יביטקלוקה ןורכיזה לש ותיינבהב םקלח תא ושרדי 

הקיטילופה .החצנהה לש הקיטילופב תעגונ םוזנסגוק-טקילפנוקה ריצב היינשה היגוסה 

תבכרומ - גורבו הגייפ לש םהירמאמבו ,םירפסה ינשב יזכרמ אשונ איהש - החצנהה לש 

:םידרפומו םינחבומ םה ,תיטילנא הניחבמ רשק םהיניב שיש יפ־לע־ףאש ,םידממ ינשמ 

חתנל שי ,הליחת ,ןאכ ?ובוציעב טלוש ימ ?ןורכיזה ךייש ימל .ןורכיזה לע תולעבה (א) 

םג קישמ הז אשונ םלוא .דועו םיסרטניא תוצובק ,םינוש ןורכיז ינכוס ןיב םייקה חתמה תא 

גוס תופכל םה רשאב ןורכיז ינכוס לש תלוכיה ןיב םייקה חתמ ,האחמו הלבק לש תויגוסל 

וא לבקל להקה לש ותלוכי תמועל ,"רוכזל" רומאש להקה לע החצנה לש םימיוסמ ןכותו 

אב המחלמב םקלחש הדבועהמ ובלענ םנטייו "ירגוב" .םיעצומה ןכותהו גוסה תא תוחדל 

,("םייקרוי־וינ םילאוטקלטניא לש טקיורפ" ,"השובה עבצ") רוחש ריקב יוטיב ידיל 

תפסוה ,ירק)יאקירמאה לגדה תפסוהל טעמ־אל המרת ורחבנש ןונגסלו ןכותל םתודגנתהו 

,רכזיהל וצר ןה םג ,םש ויהש םישנה .לספהו (היסא חרזמ־סורדל םתוא החלשש הנידמה 

ןויפיא לע קבאמה ךותמ .םיעוריאב ןקלח תא חיצנמה ףסונ לספ ןמזמ־אל ףסוה ןכאו 

הל תורשפאמ ןניאש תולבגמ ,הטילאה לע תולעפומה תולבגמה תולוע ןורכיזהו החצנהה 

להקה לכ לע ,master narratives הנכמ לבבורזש המ וא ,היתונוצרו היתוסיפת תא תופכל 

רשפאש תפסונ תודע אוה תוביתנ לע יראךבו וליב לש םרקחמ .ונממ םיקלח לע וליפא וא 

.ומצע לשמ הריב הבר הדימב רוצייש ,הריבב היהי אלש יפולח ןורכיז־םוקמ רוצילו תוחמל 

האיבמ לבבורז ןאכו ?םלעיתו חכשית וזיאו רכזיהל הכזת רבעה לש תונשרפ וזיא <ב> 

שוטשט ,תינויצה העונתה ידי־לע אבכוכ־רב לש יבויחה ויומיד ץומיא :תובר תומגוד 

הריגהה לש הנושארה הפוקתב) רהה לע םזיביטקאב שגד תמישו הדצמב תודבאתהה 

.(לארשי־ץראל תינויצה 

ןורכיזה לש היגולויצוסל איה םירפסה לש תולודג רתויה תומורתה תחא יכ יל הארנ 

רפסמ םינש רבכ םייקש ןויד ,החצנהה לש הקיטילופב ןוידל הניא יתנווכ .יביטקלוקה 

רבכ סכאבלה עימשהש הנעט ,ותוהמב יתרבח אוה ןורכיזהשכ הדבועל אל ףאו ,רקחמב 

תיינבה לע םיעיפשמה םינתשמב איה המישרמה המורתה ;הנש םישימחמ רתוי ינפל 

יכרוצל רבעמ םהש םינתשמ ,החכשה ךות לא ומלעיה וא ןמז ךרואל ותוראשיהו ןורכיזה 

־ יטירק הנתשמכ גוציי תורוצו םייתוברת םיסופד לע תרבדמ ןקראטס .ויתוביסנו הווהה 

המצועב השיגדמ לבבורז .ירוטסיה־ימדקא רקחמ ףאל ןיאש חוכ שי היזיוולטלו םיטרסל 

,הדצמכ יביטקרטא יוצרו ,םיוסמ םוקמב ןורכיזה תעיטנל שיש תובישחה תא המישרמ 

יוארה ןמו ,הנשה־חולמ ילרגטניא קלחכ רבעה ןמ עוריא לש ונוגיע תא ,ךכמ רתויו 

םיקוחר ויהי תורביחה ינכוס ,תרחא ןכש ,םידומילה תנש ךלהמב שחרתי הז ךיראתש 

ירחוש לכל הרהזא רורמת הפיסומ םג לבבורז .תובר תונטייק קחרמ םהלש יובשה להקהמ 

עריאש יפכ ,הדגאל םכפוהל אל יוארה ןמ :ימואלה ןואיתנפהו יביטקלוקה ןורכיזה 

ךא תונפומ תויהל ךשמהבו ,תונימא רדעיהב תודושח תויהל ןביט תודגא .רודלפמורטל 

.םידליל קרו 

וניא רבכ - ורקסנש םירפסב תולובג לוטנ אוה םא םג - יביטקלוק ןורכיזב ןוידה 

.היביכרמ ןוחבאו הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזב ןוידל יעצמא ,דבלב יעצמא אלא ,הרטמ 

תונעל םיסנמ םלוכ םהו ;תאזה הלאשה תא םילעמ לבבורזו ןקראטס ,הנחוא ,ךירטסיו 

םיקבאמב ,הללכהבו הרדהב ,הלש הקיטילופב ,תיביטקלוקה תוהזה יביכרמב ןוידה .הילע 
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181 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

ינא .םיבושחו םייטירק םניח ,תוהזה יביכרמ לע רגית םיארוקה םע תודדומתהב ,תורשפבו 

ןיבל יתוברת ןורכיז ןיב ,העדותו יביטקלוק ןורכיז ןיב ןיחבהל םוקמ שיש הרובס ןיידע 

אצמנ יביטקלוקה ןורכיזה רקח .דיתע ייומיד ןיבל ןורכיז ןיב ,החצנהו ןורכיז ןיב ,סותימ 

ול עובקל יוארה ןמ .םולכ־אל ליכמ אוה ךכבו ,לכה טעמכ ליכמ אוהש בצמב םויכ 

.ומצע תא הצימ םרט אוהש םינפ לכ לע רורב .ולש היגולויצוסה תא ןיבהל ,תולובג 

תורוקמ 

,םינמז ."תימואל היגולוריתרמ לש הנוניכ :םישודקהו םינועמה" .(1994) תידיע ,לטרז 
 .45-26 ,48

 Schuman, Howard and Scott, Jacquline (1989). "Generations and Collective

 Memory". American Journal Review, 54(3), 259-381.

 Wagner-Pacifici, Robin and Schwartz, Barry (1991). "The Vietnam Veteran

 Memorial: Commemorating a Difficult Past". American Journal of
 Sociology, 97(2), 376-420.

יסורם־יקציניו דרו 
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םירפס תרוקיב בגר יטומ 182 

:ביבא־לת .תונמאה לש היגולויצוסב םיקרפ ןמרקוצ השמ 

.םידומע 160 .1996 ."תרדושמ הטיסרבינוא" תיירפס ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ 

תויטסינרדומה תודמעה תחא לש תחלצומו הנמאנ הגצה וניה הז רפס לש ורקיע 

המ לא ,יפוטואה לא היינפה" התויה ־ תונמאה לש יתרבחה הדיקפתל סחיב תוקהבומה 

ומויק םצעש המ רבדכ ,תיביטנרטלא תורשפאכ תעה לכ םייקתמ ךא ,ןיידע םייק וניאש 

דחוימב דקמתמ רפסה ,וז הדמע ךותמ .(57 'ע> "םדאה לש תינאכדה ותייווה לע וטו ליטמ 

שומימל לאיצנטופ ילעב תויהל הנממ םיקלח וא תירלופופה תוברתה לש התלוכי תלילשב 

קמונמ ,טרופמ ,ףיקת הנגה־בתכ ורקיעב הווהמ רפסה ,תורחא םילימבו .הז דיקפת 

תיתונמאה היישעה לש םינוש םיטביהל סחיב ונרודא רודואית לש ויתודמעל יטנרהוקו 
.תיוושכעה 

־לעו תויגולויצוס תוירואית תודוא־לע ,ינרדומה ןדיעה תודוא־לע עקר יקרפ רחאל 
םייטסינרדומ םיגוהו םירצוי לש שפנ־תאשמכ "תללוכה תונמאה תריצי" גשומה תודוא 

הנפנ רבחמה ,"תואיצמ"לו "םייח"ל "תימונוטואה תונמאה" ןיב רוביחה תא םלגל הרומאה 

לש יתרוקיבה הדיקפת תא ונרודא לש ותסיפת תא הליחת גיצמ אוה .ומצע ןיינעל 
:היפ־לע ,תונמאה 

תוטלמיה" רדגב אוה ,תונמאה־תריצי ידי לע םרגנה ידוהיה רשואה... 

,..תילטנמורטסניאה הנובתה ילבכמ עגרל תוררחתשה - "תימואתפ 

טקייבוס" ןיידע םייקתהל לוכי ובש - הרואכל ןורחאו - דיחי םוקמ ןיע[מ] 

חורה לש היתודוסי תא בלשל לגוסמה םוקמ ,"ןצפוחמ אל ,ינרתח 

<54 'ע> .שגרהו ףחדה תודוסיב תינובתה 

תיישעת לע רמייהקרוה ותימעו ונרודא לש תיסלקה םתרוקיב תראובמו תגצומ ךשמהב 

,תירחסמה ,תירלופופה תוברתה ימוחתמ תועפותו תויגוס תונחבנ ךליאו ןאכמו ,תוברתה 

־ךרדבש ןועטל ידכו ,"תוטלמיה" לש הזכ גוס םייקל תלוכיה תא ןהב ןיאש תוארהל ידכ 

.תיטסילטיפקה תונאכדה לש תומלגתה תווהמ ןה ,ונייהד ,ךפיהה תא תושמממ ןה ללכ 

,טעמב הנוש רואב םירבדה תא םיאורה םיגוהו תונויער תגצה תועצמאב השענ רבדה 

ותוגה םניה ,קרפ שדקומ םהמ דחא לכלש ,וללה תויודדומתהה יאשומ .םתיא תודדומתהו 

רייפו וקא וטרבמוא ,לטנוול ואל לש םהיתודובע ,"שטיק"ה גשומ ,ןימינב רטלוו לש 

םיגצומ הלאמ דחא לכל סחיב ."תוינרדומ־טסופ"כ רכומה ינויערה לולכמה ןכו ,היידרוב 

לש ,יתרוקיבה ,"יפוטוא"ה החוכב הרכה לש הדימ עמתשהל היושע םהמ םירבדה ירקיע 

תורשפא םיכירפמה תונשרפו חותינ ךכ תובקעבו ,הנממ םיקלח וא תירלופופה תוברתה 

תינורקעה ותדמעל תוביוחמב עגונ רבדהש לככו ,יסומלופה ובטימב ןאכ יוצמ רבחמה .וז 

.הנמאנ הדובע השוע אוה 

רבחמה ."ערה םעטה לש הרוטקורטסה" וקא לש ורוביח תא חתנמ רבחמה ,לשמל ,ךכ 

הלא ןיבל תוברתה תיישעת לש "תורוחשה יאור" ןיבש העיבקל עיגמ וקא דציכ הארמ 

השעמל ןה תינומהה הכירצה הדשב תומייקה תודמעה ,איהש יפכ התוא םילבקמה 

דומצב םלוא .(120 'ע) "תילקידרה תרוקבה תנעוטש יפכמ ךורע־ןיאל תוילאיצנרפיד" 

תרחואמה) וקא לש ורמאמ לש "תינמרגה הרודהמל אובמ"ה לע תונעשיה ךותו ,ךכל 
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183 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

יכ עבוק רבחמה ,ונרודא לש ויחנומ לע םג ומכ ,(יקלטיאה רוקמה ןמ הנש םירשעב 

...תונמאה־תריצי לש 'התוחיתפ' תייצפצנוקו 'הרוטקורטסב תונמאה תריצי' תשיפת" 

לש תוטלתשהה תייגוסל (121 'ע> "תינורקע הבושת ,רבד לש ודוסיב ,תוקפסמ ןניא 

.תונמאה תריצי לש הימונוטואה לע "הרוחסה לולסמ לש ימינפה ןויגהה" 

דוסיה־תוחנה לש ןתניחבב תעגונ ,הלעתש יוארה ןמ היהו ,רפסב הלוע הניאש היגוס 

תיתייעב תיגולויצוסה התוקהבומש הדמעב רבודמ ,ןכש .גיצמ רבחמהש הדמעה לש 

תווהל קורה תקיסומ לש התרמוי תא ללוש רבחמה ,לשמל ,רפסה ףוס תארקל .םיתיעל 

־ לשב תאזו ,תיתרבח הסרתה לש גוס 

ןורקיעה תא (?ןוצרמ) ץמאל וז דגנ־תוברת לש תקהבומה התודעומ 

ענכיהל תימינפה התייטנ ,תמייקה םינומהה־תוברתב טלושה יתרוחסה 

־חוכ רוקיע - יגארטה הלרוגו ,התוא עינמה יתיישעת־יטסילטיפקה ןויגהל 

.(תוחפל תינושארה התונווכתה יפ־לע> הב ןופצה ,תוממוקתהה ףחדה 

- ךכל ךשמהבו 

.דראגנוואה תוברת לש יגארטה הלרוגב םלוגמ ןינע ותוא לש רחאה דצה 

לע ,רחואמב וא םדקומב ,['ר 'מ - א־ב ,רוקמב ךכ] האמטוה אלש לככ 

להקמ תרבוגו תכלוהה הדימב וז תוברת הקתנתה ,תוברתה־תשורח ידי 

...רתויב ירטוזא חישל םיתעל הכפה יכ דע ,םילאיצנטופה היגכרצ 

(158-157 'ע) 

,("העמטוה"ל ןווכתה אוהש חינמ ינא) תינאידיורפ־ומכ סומלוק־תטילפ ןיעמב ,ךכ 

:הבר הכ תונמאנב גציימ אוהש הדמעה לש תיכרעה אצומה־תדוקנ תא ריגסמ רבחמה 

"תיפוטוא" ןכא איהש תונמא לש רבעמהו ,הידגרט וניה ירחסמ רשקהב תונמא לש המויק 

השיגב רבודמ ,תורחא םילימבו .שדוק־לוליח תניחבב וניה הזכ רשקה לא התוהמב 

הפיפכמ הניא ןכ לעו ,תונמאה לש רדגומ יתרבח דיקפתו תמיוסמ תחא תוהמ תשדקמה 

יהמ עובקל הטונה הדמעב ,תורחא םילימב ,רבודמ .הצממ תיגולויצוס הניחבל התוא 

םניא הלא םירבד יתמו ,"הנוכנ" הרוצב הדיקפת תא תאלממ איה יתמ ,תונמא "תמאב" 

מא רבודמ .תונמאה תריצי לש יטמזירכה החוכב הנומא לע תססובמה הדמע וז .םימייקתמ 

חישה לש םוחתב תראשנ הניאו ,התכרעהו תונמאה תרוקיב םוחת לא תשלוגה השיגב ןכ 

קלחל ,תמיוסמ הדימב ,תכפהנ איה ,יגולויצוס־שממ־אל חיש התויהב .קהבומה יגולויצוסה 

:היידרוב ןייצמש יפכ ,ןכש .תרקחנה העפותה ןמ 

תא ןנוכל רזועש המ לכ תא ןובשחב תחקל בייח ...תונמאה לש ינדפק עדמ 

םניהש ,הווסומה וא רישיה שודיקה יחיש תא ךכמ תוחפ אלו ,וזככ הריציה 

.הנומא לש אשומכ תונמאה תריצי תא םירצימה םייתרבחה םיאנתה ןיב 

 (1993,35 ,Bourdieu; ר 'מ - ילש םוגרת'.)

שח אוהש רבחמב רכינ .רפסב השלחה הילוחה וניה היידרובב קסועה קרפה ,ןכא 

םיקסועה םיגולויצוסבש םיבושחה ןמ ותויהב ,היידרוב לש ותדובע תא םג גיצהל תוביוחמ 

םש אוהש שגדה ,שממ יתונמא חותינב קוסעלמ היידרוב לש ותוענמיה םלוא :תונמאב 

,תיתרבח תונוילע תושוחת לש היצמיטיגלו הינבה לש םיכילהתב תונמאה לש הדיקפתב 
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םירפס תרוקיב בגר יטומ 184 

,תדה לש היגולויצוסה ןמ םיחוקלה םיגשומב תונמאה לש החוכב הנומאב ולש ןוידהו 

.ויתודמעל היידרוב תא םיאתהל תישממ תלוכי אלל רבחמה תא םיריתומ 

,תונמאה לש היגולויצוסה תודוא־לע תירבעב םירפס לש םטועימ לשב :תפסונ הרעהו 

- רפסה תחיתפב תורופסה תולטבמה תורעהל רבעמ - רתוי טעמ גיצהל יוארה ןמ היה 

,תונמאה לש יגולויצוסה רקחל ,הדוסיב תיאקירמאה ,תינכדעה תידסומה השיגה תא םג 

דר'ציר ,גרבלוז הרו ,וי'גאמיד לופ ,רקב דראווה לש םהיתודובע תא רתיה ןיב תללוכה 

יגולויצוסה חישב בושח ךבדנ הווהמ איה ,היתולבגמ תורמל .ןיירק הנאידו ןוסרטיפ 
.תונמאה םוחת תודוא־לע 

תורוקמ 

 Bourdieu, Pierre (1993). The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity
 Press.

בגר יטומ 
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185 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

 Ruth Behar 8i Deborah Gordon (eds.) Women Writing Culture.
 Berkeley: University of California Press. 1995. 475 pages.

רדחל האצוהה־תיב יגיצנ םתיא ואיבהש ,"תוברת תובתוכ םישנ" ירפס לש המירע 

םהלש יתנשה סנכל ועיגהש םייאקירמאה םיגולופורתנאה .םוי ךותב הלזא ,הגוצתה 

הנמזה יספוט אלימ ,קיפסה אלש ימו ,םירפסה תורשע תא ונק (1995 ,רבמבונ) ןוטגנישווב 

תויבסל ,םירבג ידומיל תוברל ,(רדנ'ג) רדגמ יניינעב םיקסועה םירתוכ .םיבר 

וללה הריציהו רקחמה ימוחתש ואבינש ימ .תוחפל רושע רבכ םירכומ ,םילאוסקסומוהו 

תוקוחר ןניה יכ המדנש ,הקמעהו תובחרתהב הזוח תפלוח הנפואל וכפהייו וקמטצי 

הדשב ותבונת תאו הזה ךילהתה תא גוגחל שקבמ ונינפלש רפסה .ןמצע תא תוצמלמ 

תויורש תובתוכהש דוכלמה וא השקה קבאמה תא ןמסל תאז םע דחי ךא ,יגולופורתנאה 

.יגולופורתנאה תעדה־םוחת לש וינפ תא ונישש םירפס ינש ומסרפתה 1986 תנשב .וב 

'גרו'גו דרופילק סמיי'ג תכירעב (Writing Culture) תוברת םיבתוכ היה םהמ דחא 

םיקסועה םיבתוכה תדמעו הביתכה תרוצ לש יונישה תמגמ תא רייצ הז רפס .סוקרמ 

הדיחיה השאהו ,תיגולופורתנא ףא התיה אל הז רפסב םיבתוכה ןיב .תויוברת לש ןגוצייב 

.תינוירוטסיה התיה ףסואל רמאמ המרתש 

ינש .תישנה הרדהל םירבסה אובמב דרופילק ךרועה בתכ ,תיטילופ תוניקת ךותמ 

הירוטסיהב רתויב םיממוקמל וכפהנ (הז רפסל אובמב רהאב תרמוא) הלא םידומע 

תולודג תורקוחב אקווד ןייטצמה יעדמ םוחתב תירבגה הטילשה ינמסמלו תיגולופורתנאה 

דגנל הדשב תומישר בתוכש ןבל רבג עיפומ תוברת םיבתוכ רפסה תפיטע לע .תובושחו 

,ונל תרכומ תוחפ ,המדקהב דרופילק רמוא ,וז הנומת ."ימוקמ" לש תוננובתמה ויניע 

רפסה תוכרוע .םידיליה ידלי םע תקחשמ דימ טרגרמ לש תונומת תוארל ונלגרתהש םושמ 

אוצמל ןתינ אל יכ" דרופילק לש ותנעטש תוארהלו תוועמה תא ןקתל ןכ־םא תואצוי 

"תירקחמה הביתכה לש הדמעבו הרוצב ךרד־תוצרופ םגו תויטסינימפ םג ןהש תובתוכ 

,בוט תובתוכש ,ןהמ שולשו םירשע ,םישנ קר תובתוכ ןהלש רפסב .תנווכמ תועט איה 

.תרחאו ןיינעמ 

,"רחא ןונאק ,תרחא הירוטסיה" תגצהב קסוע תוברת תובתוכ םישנ רפסב ינשה קרפה 

ןונאק"ל ןכרד תא ואצמ אלש תובושח תויגולופורתנא הנומש לש ןהיתודובע תורקסנ ובו 

,קנרפ הילייג לש הרמאמ לע בכעתהל יתרחב הלא ןיבמ .דרופילק ןמיסש "ירבגה 

תויהל הרומא ,רתיהש ,ףוהרייאמ הרברב לש הטרסההו הביתכה טקיורפ תא תראתמה 

ףוהרייאמ הרברב .ןטרסמ עשתו םיעברא ליגב התמ אלמלא היגולופורתנאב תיזכרמ תומד 

התיהש יפ־לע־ףא תיגולופורתנאה הביתכב לחש יונישה ףקיה תא תווחל הקיפסה אל 

ברקב ,הנמזב לבוקמכ ,התשע הנושארה התדובע תא .הז יוניש לש ותישאר ינמסממ 

(תירבה־תוצרא) תיבב רקחמל הרבע םירצקה הייח ךלהמב םלוא .וקיסקמב םינאידניא 

ריעב תידיסחה הליהקהו ,סל'גנא־סולבש סיגוו רוזיאב םישישק םידוהי) הלש התוברתבו 

הביתכב הפלחתה הנושארה התדובע תא הנייפיאש תיביטקייבוא־ומכה הביתכה .<וז 

הלוק תאו הירקחנ תולוק תא וחיכנהש ,םיגולאידבו תויביסקלפרב ,תברעתמו תברועמ 

תא הנמ") םישישקה תליהק לע יסלקל ךפהנש טרס הניכה ,הביתכל ףסונ .הז דצל הז הלש 

הצובק ברקב ףסונ הטרסה טקיורפל האצי התומ ףס לע .("Number our days" - "ונימי 
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רופיסה זכרמב ודמע ברקתמה הפוסו המצע איה ,םעפה .סל'גנא־סולב ד"בח ידיסח לש 

.("In her own time" - "איה הנמזב") 

,תחאכ הרבחו ךרד־תרומ הב התארו ףוהרייאמ לש הריעצ הגלוק ,רתיהש ,קנרפ הלייג 

האירק .התודהיו התומ לא ןורחאה העסמב דחוימבו ,היתודובעב תיתרוקיב האירק תכרוע 

,תיזכרמ תרקוחב (המוצע החלצהב התכז הייחב דועש םושמ) בוש ףוהרייאמ תא תמקממ וז 

התדובעב רקיעב םינמתסמה תיטרפה היווההו הריקחה תולובג תא שדחמ תנחוב ךא 

איה .היידוהיה דימ טרגרמ תויהל הלוכי התיה ,קנרפ תנעוט ךכ ,ףוהרייאמ .הנורחאה 

רקיעב םתוא המייסו ,תיאקירמא תילאוטקלטניאכ םייעוצקמה הייח תא הליחתה 

םג ךא ,ןיינע יוורה ,הזה ךלהמה תא בוש ןיבהל תשקבמ קנרפ .היידוהי תיגולופורתנאכ 

תירקחמ הדובע תטיפשב ךורכה םוצעה ישוקה תורמל .שטיק ילואו תויטנמור טעמ־אל 

.טרסה לש תויתרוקיבה רדעיה תא ראתל תשקעתמ קנרפ ,תינפוס הלחמ ךות תישענה 

ריזחהל רומאה ,ברש ,(תיחרזא השרגתהש רחאל)ידוהי ןישוריג סקטל תרסמתמ ףוהרייאמ 

,קנרפ .המש תא הנשמו הווקמב תלבוט איה .הל ךרוע ,רבעשל הלעב ידימ התמשנ תא הל 

תיטסינימפה ,ףוהרייאמ הרברב תא ןהב תוארל תבאוכ ,הלא תוניצסב בוש תננובתמה 

קפס קנרפל ןיא .המלחהו הלואג הל םיחיטבמה םיעדוי־םירבגל תרסמתמ ,תיביטרסאה 

םיפתושמ תופסונ תויודע ,הלש היתועידי ךמס־לע .ןיטולחל הפחסנ אל ףוהרייאמש 

,םיוסמ קחרמ לע הרמשש תעדוי איה ,ףוהרייאמ לש תובורקה היתורבחו הטרסהה טקיורפל 

יפלכ ףוהרייאמ לש תיתרוקיבה הדמעה רדעיה ,תאז םע .דיקפת הקחיש וליפא ילואו 

היתודמע לע ,ד"בח תודיסחו ללכב היסקודותרואה יפלכ ,תודהיב השאה דמעמ 

תא רייצל תשקבמ קנרפ ,תישיאה ההימתל רבעמ .קנרפל קיצמ ,טרפב ,תויטילופה 

.טרפב תידוהי היגולופורתנאבו ללכב תירקחמה היישעב תיטרפה תוברועמה תולבגמ 

,דתיה איה ,הרוד לש םזינימפה תא החלצהב התצימ - תמכסמ איה - ףוהרייאמ הרברב 

תויורשפאה תא הנמיס ,תרקוחב .תקזחמו תרשפאמ ,תגאוד ,תחבושמ תצעוי־הכירדמ 

רקחמ לש שדח גוסל היצמיטיגל הקינעה רקיעבו ,תיתרוקיבו תברעתמ הביתכב תושדחה 

,רישע הדשל ךפהנ תיגולופורתנא הריקחל לבוקמ־יתלב םוחת היהש המ .תודהיה םוחתב 

,ףוהרייאמ לש התביתכ לע קנרפ לש התביתכ .תיבב רקחמ לש יללכה ךלהמה ןמ קלח 

תויתרוקיב ,םזינימפ ןיבש רוביחה חוכ תא בטיה םיאטבמ ,רפסב םירחאה םירמאמה םג ומכ 

ידי־לע רקיעב ארקיי ,תיטסינימפ היגולופורתנאב םירחא םירפסכ ,הז רפס .תרחא הביתכו 

ושעש המ לע רוזחי אבה ןמסמה רבגהש העינמ לכ ןיא ךכיפלו ,תודימלתו תורקוח 

.1986־ב סוקרמו דרופילק 

דחא ,תושוע תויאקירמא תויגולופורתנאש הדובעב ףסונ ךרד־ןמים אוה אבה רפסה 

ןרפסל תוארוק ןודרוגו רהאבש ומכ .תוארל הצר אל דרופילקש םינמיסה תרשרשמ 

טקיורפמ קלח אוה ,דיימ ררבתיש יפכ ,הז רפס םג ,םירבג לש יסלק רפסל תוסחייתהב 

.רחא יסלק רפס לע רגית תאירקב לחהש ךשמתמ 
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 Sylvia Yanagisko 81 Carol Delaney (eds.) Naturalizing
 Power. New York: Routledge. 1995. 310 pages.

הארקמ הניה תירבה־תוצראמ תויטסינימפ תויגולופורתנא לש וז םירמאמ תפוסא 

תוצרמ ויה ןה 1975־ב .עובק תובתוכ ןיערג ביבס תנגראתמ/תנגרואמה תישילש 

היגולופורתנאב ךרד־ןמיסל הכפהנש הפוסא ןדי תחתמ ואיצוהו ,ןכרד תישארב תורקוחו 

,(Women, Culture and Society) הרבחו תוברת ,םישנ רפסל וארק ןה .תיטסינימפה 

Men) הרבחו תוברת ,םירבג ארקנו ,1956־ב וריפס ידי־לע אציש רפסב תורגתה ךות 

 Culture and Society). ןמצעל ןגראל ידכ הימדקאב תקפסמ הדמע ןהל ,רתיה 1981־ב

םויה .(Gender and Kinship) היינש הפוסאב הכרכנ ותבוגתש ,הילטיאב ,וי'גאלבב סנכ 

האציש ,תישילשה הפוסאה .תיאקירמאה היגולופורתנאב תויזכרמ תויומדל ןקלח וכפהנ 

ןרד־הרומו תובתוכה ןמ המכ לש ןרומ היהש ימ לש ותשרומל תסחייתמ ,הנורחאל רואל 

.רדיינש דיווייד גולופורתנאה - תורחאל 

םינפב רקיעבו ,הרבחב חוכה רדס לש לומרינה יכרדב תקסועה הארקמ יהוז 

ןמ ןטבמ תא טיסהל ןתוא דמיל ,ןתנעטל ,רדיינש .ומצע לע הז רדס הטועש "תויעבט"ה 

ןתינש ןהל הארה אוה ,הזמ רתוי .תירבה־תוצראל ,התיבה ,םירהל רבעמש טושפה םלועה 

הרקמב) תוברת הנובו ןנוכמכ ספתנש המ תא דומלל ,הרבחה לש חונעפה רדס תא ךופהל 

וז המגמ .תוברתה ידי־לע תננוכמה העפותכ ,(תירבה־תוצראב תוראשה יסחי ,רדיינש לש 

הצואת הלביק "יעבטו יסיסב ןותנכ" הארנש המ לש תיתוברתה הינבהה תפישח לש 

ךכ־מא תושקבמ תובתוכה .םייתפרצה םיפוסוליפה תעפשהב היגולופורתנאל תינוציח 

לש תימינפה התשרומ לא םעפו ,תיאקירמאה הרבחה לא םעפ .םיימעפ התיבה רוזחל 

היגולופורתנאה" לש הדובעה תוטישו תוברת גשומה תשגדה ךות תאז ;היגולופורתנאה 

.(תיאקירמא היגולופורתנאב םיבר םינבומב תספתנה)"תיתוברתה 

"Naturalizing) "חוכה תא תעבטל" - רפסה תרתוככ ותרתוכש אובמה רמאמב 

 "Power) - תויעבב דימתמ רתוי הנורחאל הקוסע תיברעמה הרבחה יכ תוכרועה תונעוט

ןכש לכ אל ,תוהזב תועגונה תולאש חסנל תלוכיה ןדבואל המרג וז היססבוא .תוהז לש 

narratives of) רוקמ ירופיס תאש רתיב םיפצ ,הז רבשממ האצותכ .ןהילע תונעל תלוכיה 

 origin, or origin stories) שקבתמ הווה ראתמ ,תישאר עבוקה רופיס םילגלגמ הלאו

,תירוטסיה תמא תניחבב ,"יעבט" יפוא םיאשונ וללה רוקמה ירופיס .יופצ דיתע ןמסמו 

םתואל השודק לש ךפונ סוחייל הכורא הניא ךרדה ןאכמ .םלרוגלו הילעבל תיטנרהניא 

.הריפכ וב האורו רוערע לע השקמה השודק ,רוקמ ירופיס 

לש רוקמ ירופיסל תונדשחבו תרוקיבב וסחייתה םייסלקה םיגולופורתנאהש יפ־לע־ףא 

אל םה ,םתוא רציש יתוברתה־יתרבחה ךלהמה תא ופשחו םתוא וקריפ ,תוטושפ תורבח 

רפסב םילפוטמה רוקמה ירופיס תא גיצהל תובתוכה תנווכב ןיא .םהלש םתיבב ןכ ושע 

ןמזמ םינתשמה ,רוקמ יגוציי ."םיגוציי" לאכ םהילא סחייתהל אלא ,םייתימאכ וא םיירקשכ 

,תורמוא ןה ,תובר םימעפ .שדחמ םעפ ידמ וכותב םירצונ םהש רשקהה תעפשהב ןמזל 

וא תוחתפתה ירופיס לשמל ,םירחא רוקמ ירופיסל האירב ירופיס ןיב םיניחבמ ןיא 

רופיס .לוכי־לכ ינוציח ארובב תולתה לשב רקיעב יתועמשמ לדבהה - היצמרופסנרט 

ןמ אצומ םיהולא ,הרשע־עשתה האמב .עבטה לומ ינוציח חוכ דימעה יארקמה האירבה 
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הריציכ - תוברתהו ,ןותנכ - עבטה םה םירתונה תוחוכה ינשו ,תילאוטקלטניאה הנומתה 

האירבה רופיסמ הז רבעמב .יגולופורתנאה חישה תא תשבוכ וז הימוטוכיד .תישונא 

הררחתשה אלש ,תישארה תרבסהל היססבוא תשגרומ יעדמה הריציה רופיסל יהולאה 

,היצולובאה תפש .תיעדמ אלטציאב שדחמ ןתוא הרצי אלא ,"תויעבט" דוסי־תוחנהמ 

הרבחה תא םלוסה הלעמב הביצמ ,םיקזחה תחלצהו תודרשיה קבאמ לע תרבדמה 

,לשמל ,רחבנ םע לש תיהולאה הריחבה וז ןיא התעמ .רבגה תא - הכותבו ,תיברעמה 

וניאש רבסה עבת תויהה רדס לש ןוליחה .ןוילעה ןזה לש תיעבטה הריחבה אלא 

לע ןגרומ לש ותדובעב רקיעב) אצמנ הז רבסה .םדאה־ינב ןיבש תונושל הולא־יולת 

יתרבחה םיוטיבו (ןימו םד תברק) תוריאשה יסחי לש הנבמב (הקירמא לש םינאידניאה 

,יתוחתפתה םלוס לע תוישונאה תורבחה תא רדסל ןתינ היה ךכ .(שוכרהו החפשמה דסומ) 

חישה .הגספב םיאקירמא־ופוריאה תא ףאו תיתחתב הילרטסוא ידילי תא רייצש 

המ לכב רקיעב ,םייחה־ילעבל םדאה ןיב תואוושה ,דדוע ףא ילואו ,רשפיא ינויצולובאה 

לע עיבצה םיעבש,ר־פישישה תונש לש יגולופורתנאה רקחמה .הדלוהו ןימ יסחיב עגנש 

םהש םיחיגמ ברעמה ישנא קרש ןעט סנילאס לשרמ (א) :וז היגולנאב תויזכרמ תויעב יתש 

דיווייד <ב> .הולא ירוצי םמצעב םיאור םדאה־ינב רתי ;ףוק וא תוחנ םדא לש חתופמ רצות 

.םייחה־ילעב ןיבל םניב םיוושמ ברעמה ישנא קרש ריעה רדיינש 

תודבוע" לש תויזכרמה תא ,םתעדל ,ךכ־טא העימטה תיסלקה היגולופורתנאה 

ך־דגמ ןיבש רדסה ינבמש החינהו ,םינימה יסחיב ןתומלגתהו ,היגולויבה ,ירק ,"םייחה 
תנבה .הלא םינותנ לש םיינויגה םילוגלג םה (םייתרבח תודסומ) םיוטיבו םדאה־ינב 

/תוישנה תונוכתהו ישונאה ןימה לש הריציה ךילהת תנבהב דימת ןכ־לע הכורכ תושונאה 

ןימ־יסחי םויק ןיב ,לשמל ,ורשיק אלש ,םייביטימירפ םיטבש קר .וב תופתתשמה תוירבגה 
.םהלש תוילנויצרה רסוחל תפסונ החכוה ,הלא תותימאמ הייטס וויה ,םידלי תדלוהל 

היגולויבה .ךופהה רדסה לע העיבצהש (תובתוכה ירבדל) רדיינש לש ותדובע וז ,דתיה 

םיאלמ ןימ־יסחי .ישונאה רוקמה רופיס תא ראתל אבה ,ילובמיס ךרעמ איה 
ךילשה אל רדיינש .יאקירמאה תוריאשה הנבמ לש תצמותמה למסה םניה םיילאוסקסורטהו 

ךא ,םירחא םימוחתל וא םינימה ןיבש חוכה יסחי לא תוריאשה םוחתמ ויאצממ תא 

ץורפלו ,רסחה תא םילשהל תויטסינימפה תויגולופורתנאה תא הדדוע ולש ךרדה־תצירפ 

(אל ללכב וא) םייגולויב םילדבה לש ןיינע קר םניא הבקנו רכזש תוארהל תלוכיה .המידק 

ןויווש־יא יבצמל תורוקמה םה המ קר אל ררבל שי ןאכמ .תולאש לש שדח הדש תחתופ 

,רשאכ םג םהיניב ךדגמה רשקה המ אלא ,תויעבט םינפ םידימעמ הלא דציכו ,םירחא 

יתרבח םוקימו ירוטסיה רשקה תושקבמ הז גוסמ תולאש .הזכ לע םיעיבצמ ןיא ,הרואכל 

.תויתרבח תועפות ללש לש תויעבטהו לומריגה ךילהת רחא בקעמ ורשפאיש ,קיודמ 

,תושונאה ירקוח ידי־לע דימתמו זאמ ודמלנש תועפות ןתוא קוידב וראשנ הלא תועפות 

,קיספהל וצילמהש הלא .רקחמ תלאשל החנהמ תכפהנו ,תרערועמ עבטה תחנהש אלא 

ירבדל ,וצימחה םהלש יגולויבה חוחינה לשב תוהמיאהו תוריאשה רקח תא ,המגודל 

םמלעיה דע םקוריפ .ךורע ןיאל םיבושח ורתונ הלא רקחמ ימוחת .ןיינעה תא ,תובתוכה 

רחא בוקעל שי תאז םוקמב .םדא־ינבכ ונייח תא וא תורקוחכ ונתנבה תא רפשי אל 

תויונכוסל ןכיישל ןתינש תויגולואידיאמ לידבהלש םושמ ,טושפ וניא הזכ בקעמ .םתיינב,ד 

.ישיא םייח ןויסנמ קלחכ תוחמוצ תוינומגה תונבות ,םיסרטניאו הנומא ילעב םיטרפל וא 

ןמ קחרתמ תויתמיזמכ ןראתל ןויסינ לכו ,רתוי הביצי תיתימאהו תיעבטה ןתעפוה ,הלאככ 
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189 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

חונעפ לש תרוסמב ךישמהל ןכ־לע בייח יגולופורתנאה רקחמה .ןהילעב לש היווחה 

לש ןתחימצ רחא בקעמה חוכ תא ומצעל רמשל ךא ,םירקחנה ייח לש היווהה ךותמ תואיצמ 

."יעבט־אל" השעמכ וא יתוברת השעמכ הלא תויווח 

,רמולכ ,התיבה קר הז רפסב תונווכמ הלא תושירדש אלא ,הברה אל ?הזב שדח המ 

ךישמהל תלוכיה ?שדח דוע המ .רדגמ יניינעב רורב דוקימ םע תיברעמה הרבחה לא 

םי'טסופה רחאל .ונממ תלאגנו קפסב תלטומ יחכונה ןדיעב "תוברת" גשומב שמתשהל 

לשב לילכמ גשומכ עיפוהל ךישמהל לוכי וניא תוברת גשומהש םלוכל רורב ,םהינימל 

הליל תיגולופורתנאה .םלועב תויוברתה תמר תא ויפ־לע רדסל תורשפאהו ירנגה ומעט 

ףידעהל ,(writing against culture) תוברתה דגנ בותכל העיצמ ,לשמל ,דורול־ובא 

תא וסלכאיש םילמסו תואידיא םכותב םיקיזחמה) המודכו תויגטרטסא ,חיש ,תוקיטקרפ 

היתוצלמה ללשמ רהזינש תושקבמ תורקוחה .םיטסקטו םילדומ ,םיקוח לע (תוברת גשומה 

תוברת גשומה רשאכ ,תוישונא תורבח ןיבש הוושה תאיצמל תונווכמה דורול־ובא לש 

ןוימד תשגדה םג םלוא ,ןויווש־יא תקדצהל ילכל הכפהנ תיתוברת תונוש ,ןכא .קחמנ 

תווהל היושע ,םה רשאב םדאה־ינב לכל ףתושמה ישונאה בצמה רורשאמ קלחכ ,יתרבח 

ןויווש־יא לע רבדל ךרוצ ןיא וב יעבטו יסיסב ישונא בצמ שדחמ תרייצמ וזכ המגמ .הנכס 

ןיא .תוריהזב היידרובו וקופ לש םהיתודובעב שמתשהל תושקבמ תוכרועה .תורחאו 

חונעפ רחא רותל ךישמהל אלא ,תוקיטקרפבו חישב ורימהלו תוברת גשומה תא קוחמל 

יאופרה חישהשו החפשמב תוגהנתה בצעמ יתחפשמה חישהש החנהה .טקפיטראכ תוברתה 

רשקה עבת וקופ .תינאידוקופ־יטנאו ידמ תינטשפ איה תויאופר תוסיפתו תוגהנתה בצעמ 

,חתפמה ןכ־לע איה תוברת .עודמו חישה תודש ורצונ דציכ האריש יגולואיניג ירוטסיה 

ןיא .תויטנרהוק וא תויעבטכ חנעפתהל תולוכי תועפות ןכותב תולובגה תא תרייצמש איה 

הרדסכ ,תוברתה לש יטסילוהה גשומה תא שדחמ שדקל ,תוכרועה תוריהצמ ,ונתנווכב 

הגיגחל ףרטצהל ןוצר לכ ונל ןיא םג הדימ התואב .תוקיטקרפו תויועמשמ ,םילמס לש 

םיעטקמו תוכיתחמ תוברת תוימדת ישיא ןפואב רופתל ןתינש החינמה תיטסיווטלרה 
ינשמ דחאל תוברת גשומה תכישמ .םייולת־יתלבו םישדח םיגראמ םירצויה ,םילואש 

רירש גשומה לש וחוכ .ןכוסמ םיתיעלו ליעי־אל סוטרפאל ותוא תכפוה וללה םיבטקה 

המודה תא םירשפאמה לעה־ינבמ תא ותועצמאב חנעפל ךישמהל םיבייחתמ םא םייקו 

תיטסינימפה היגולופורתנאה יבגל גשומה לש וחוכ .םייאמהו יעבטה ,שלחהו קזחה ,הוושהו 

אליממו ,תרוקיב .הזה הנבמה תא רקבל שקבמ יטסינימפה טקיורפה ירהש ,רתוי דוע בושח 

ץנוקה לש הנבה ,ךכמ רתויו ,ומויקב הרכה תוחפל םיבייחמ ,יטננימודה הנבמה יוניש 

.הזכ םויק רשפאמה 

ררא־לא רמת 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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םירפס תרוקיב יזגלא ידג 190 

 Robert Chazan Medieval Stereotypes and Modern
 Antisemitism. Berkeley: University of California Press. 1997. 189 pages.

הפוריא ידוהי לש םיילילשה םהייומיד תוחתפתהב קסוע ןזח טרבור לש שדחה ורפס 

םהל שיו םינתשמ־יתלב םניא וללה םייומידה יכ ,החנה ךותמ .םיינוכיתה םייניבה־ימיב 

הפוקתה איה הרשע־םיתשה האמה יכ ,תוארהל ןזח שקבמ ,רוזחשל תנתינה הירוטסיה 

.ךכל רבסה עיצהלו ,םהלש תיביטמרופה 

,ףלא תנש תארקל תינופצה הפוריאב תוידוהי תוליהק לש ןתווהתה רואית רחאל 

ושיב ןימאהל ובריסש ימכ ,םידוהיב וכרכנש םיילילשה םייתדה םייומידה תא רפסה רקוס 

םיוולמכ רקיעב ,תילכלכה םתוליעפב םירושקה םיפיטואירטסה תאו ,ותבילצל םיארחאו 

םישדח םירגהמ רותב םידוהיב ותעדל קבדש ,ילילש יומיד םג ףיסומ אוה הלאל .תיבירב 

ומצע ןועיטה םגו ,תורוקמב והשלכ ןוגיעל םיכוז םניא םירבדה ךא ,תינופצה הפוריאל 

ךילהתב היורש ,דתיה ףלא תנש לש תיברעמ־ןופצה הפוריא :קיפסמ ססובמ הארנ וניא 

אל םידוהיה .תומוצע הייסולכוא תוצובק הב ולחנתה וכלהמבש ,תכל־קיחרמ יתרבח יוניש 

בורש ,םישדח םיבושיי ןמצעב ויה הפוריא ירע בורו ,םינמרונה רשאמ רתוי "םישדח" ויה 

.ואב בורקמ הז םהיבשוי 

ךלהמב םידוהי יפלכ תומילא ישעמ רבדב תונוש תויודעל רפסה הנופ ןכמ־רחאל 

תומילאה תופידרה :םתובישחב םיזגהל ןיאש ,הנקסמל עיגמו ,(1096)ןושארה בלצה־עסמ 

.ברעמב תוידוהיה תוליהקה לרוג לע ןמתוח תא ועיבטה אלו ןפקיהב דואמ תולבגומ ורתונ 

לש םייזכרמה םירושעה תובישח לע ןזח עיבצמ ,םירחא םירקוחל המודב ,תאז תמועל 

,םימש םש יללחמכ וספתנ םידוהיה ,םדה־תולילע ועיפוה וז הפוקתב :הרשע־םיתשה האמה 

ספתיהל ולחה םידוהיה .תומילא ישעמל ןברוק ויה תינופצה הפוריא לש םינוש םיקלחבו 

םירצונב תוירזכאב הווהב םיללעתמכ אלא ,רבעב ושי תבילצל םיארחאכ קר אל 

לש סנסנרה" םינכמ םיבר םינוירוטסיהש המ לש לפאה דצה ,ןזח שיגדמ ,והז .עשי־ירסח 

.הפוריא ברעמב השחרתהש םינפה־תבר תיתוברתה החירפה לש ,"הרשע־מיתשה האמה 

תריקסל רפסה הנופ ןאכמו ,ידוהיה יומיד תורדרדיהל תוביסה תניחבל שדקומ יזכרמ קרפ 

םיפיטואירטסה ןמ םיווק המכ חתומ םויסה קרפ .ךכל הבוגתב ןוטלשהו הייסנכה תוינידמ 
.תינרדומה תוימשיטנאל םיילבאידמה 

רזוש וב ,םידוהיה לש םיפיטואירטסב תורומתב דקמתמה ,הזר ביטרנכ יונב רפסה בור 

תומילא תוישרפ םיראתמ וא םידוהיה ייומיד תא םימיגדמה ,םיטסקט יעטק רבחמה 

םגו ,םיבר םיטרפמ בכרומה ,רישע ירוטסיה ספיספ עיצמ רפסה ןיא ,ךכיפל .םהיתודלותמ 

תא ןייפאל ידכ ןזה שמתשמ םהבש םיגשומה .םידדוב םיטסקט לש קדקודמ חותינ אל 

םג ,יזכרמה ןוטלשה .ההימת םיררועמ םתלועפ תא חתנלו םיירקיעה םייתרבחה םינקחשה 

םיינויצוטיטסנוקו םייביטמרונ םיחנומב ראותמ ,הריפסל תונושארה תואמה לש הז 

תימורה הייסנכב םלועל ןד רבחמה ןיא ,תאז תמועל ."תויושרה" הנוכמ וא "לשממ"כ 

דיגנמ אוה התואש ,תינחור תוכמסכ אלא ,ילכלכו יטילופ חוכב קיזחמה ,המצוע־בר דסומכ 

הרבחל :(88 'ע) "תועדומ" רפסה סחיימ הרשע־םיתשה האמל ."תויצראה תויושר"ל 

ילכ .(41 'ע)"תיצוביק שפנ" םג ןבומכו "םיכרצ" ,"תודרח" שי תנחבומ־יתלבה תיפוריאה 

,ירוטסיה רקחמב הכפהמב יזכרמ ביכרמ .רתוי םידח םניא תיתרבחה הלועפה חותינ 
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191 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998 -ט"נשת 

ךכב הרכהה היה ,םישולשה תונשב (Febvre) רבפ ןייסולו (Bloch) ךולב קרמ וללוחש 

- רקוחה תוברתב תושרשומה תונומאהו תועלבומה תוחנהה לולכמ - "סנס ןומוק"הש 

לש תשדוחמ הגשמהבו םייטרואית םילדומב ךרוצ שי .ירוטסיה חותינ ךרוצל קיפסמ וניא 

לע תססבתמה ,תינרדומה תיתרבחה הירוטסיהה לש אצומה־תדוקנ יהוז .רקחמה יאשומ 

רפסב ןכ אל .םיירוטסיה םילדומ תיינב לעו הלש רקחמה יאשומ לש תעדומ היצקורטסנוק 

,םתרדגה םצעמ ,ןזח לש םיירפכה .םירצמ־ןיא ןוטלש "רשיה לכשה" טלוש ןאכ :הז 

םהבש ,םירוזאב םיבשייתמ םניא םירגהמ .(11 'ע) "תיקסע תוליעפ לכב םידשוח" 

רוזאב ובשייתה םא ,ךכיפל :(7 יע> הנכסב םינותנ םהייחו תונייועב םהילא םיסחייתמ 

םירז םילעופ לש םביל־תמושתל) םלרוגל תדמתמ הדרחב םש ויח אלש ןמיס ,והשלכ 

ושפיח םיפדרנ םידוהי וב ,הרקמב ןד רבחמה רשאכ .(לארשיב םהיתימע לש וא הינמרגב 

םידיקפמ ויה םיפדרנהש "תעדה לע תולעהל ןתינ אל" יכ ,עבוק אוה ,םהינכש לצא טלקמ 

ושעי אל עודמ .(9 'ע> "םתשיגו םהיתונווכל סחיב םיחוטב םניאש" ,םינכש ידיב םלרוג תא 

תמועל םירצונל םידוהי ןיב הביא ישעמ רבדב תויודע ביצמ ןזח ?םיציקה לכ ולכ םא ,תאז 

לכבכ ,םייניבה־ימיב" יכ עבוקו ,(13-11 'ע> םוי־םוי ייחב תונכש יסחי רבדב תויודע 

קיזחהל רשפא־יא םנמואה .םיילילש םייומיד "קוחמל לוכי ישממ ישונא עגמ ,תופוקתה 

?הכותמ םימיוסמ םיטרפ םע תונכש יסחי םויק ךות המלש הצובקל סחיב ילילש יומידב 

וללעתי םידוהיש ,ריבס אל יכ ,רבחמה לש ותחנהל סחיב רמול ןתינ םימוד םירבד 

לכב .וילא סחיב תירצונה הנירטקודב םינימאמ םה ןיא רשאכ ,ירצונה שדוקה־מחלב 

םירתוסו םינוש םידבר תפישחל תיטילנא תורשפא לכ ריתומ ןזח ןיא וללה םירקמה 

הבוגתב רשאכ ,ךכו .תויתרבח םיסחי תוכרעמ לש ידממ־בר חותינלו תישונא תוגהנתהב 

ןזח לש ותניחבמ רבודמ ,הנגהו תוסח תשקבב טילשל תוידוהי תוליהק תונופ תופידרל 

םע דדומתמ אוה ןיא .(83 'ע> "תויושר"ה דצמ םידוהיב הכימתל תיעמשמ־דח תודעב 

םיטלשנה ברקב רציימה ,בכרומ חוכ ןונגנמ לש ותלועפמ קלח איה וזכ היינפש ,תורשפאה 

ןוטלשה לש םינפ־יריבסמ םיגציה םברקב קתעשמ וז ךרדבו ("תוסח") וב תינבמ תולת 
.עישומה 

הרומתל רבסה עיצהל ןויסינ אוה וביל ךא ,ירוטסיה ביטרנכ םנמוא יונב רפסה בור 

ירבסה לדומ .דקמתהל שקבמ ינא הז רבסהב ;הרשע־םיתשה האמב םידוהיל סחיב הלחש 

ויתודובעש ,רומ טרבור יטירבה ןוירוטסיהה תונורחאה םינשב עיצה רתויב העפשה־בר 
לש םביל־תמושתל דחוימב תויואר םייניבה־ימי לש תירוטסיהה היגולויצוסה םוחתב 

לש קירבמ יתאוושה חותינ רומ עיצה 1,תפדור הרבח לש התדיל ורפסב .םיגולויצוס 

םיבר .םייניבה־ימיב םילאוסקסומוההו םיערוצמה ,(heretics) םינימה ,םידוהיה תפידר 

םיילושה תוצובקל תינרדומ־הרפה תיפוריאה הרבחה לש הסחי תא גיצהל םיטונ 

םקמל ןתינ יכ ,רומ שיגדמ ךכל דוגינב .הנתשמ־יתלבו עובק ןייפאמכ הכותבש "םינוש"לו 

תנייפואמה הפוקת ,הרשע־סיתשהו הרשע־תחאה תואמב "תפדור הרבח" לש התדיל תא 

ינונגנמ .תוימוקמ־לע תויטילופ תודיחי שוביגבו ץאומ רויעב ,ילכלכו יפרגומד לודיגב 

שומיש ךות דבב דב וחתפתה ,וזמ וז דואמ תונוש תוצובק לע ולעפוהש ,הפידרהו גוויסה 

 R.I. Moore, The Birth of a Persecuting Society (Cambridge: Cambrigde University
 .Press, 1987)
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ינורקעה רבסהה תאש ,רומ קיסמ ךכמ .םייומידו תומשאה לש טעמכ ההז ראוטרפרב 

םייניבה־ימי לש תיפוריאה הרבחב וללוחתהש ,םיינבמה םייונישב שפחל שי םתעפוהל 

ןוטלשה ינונגנמ לש תורסמתהב הפידרה ינונגנמ חותיפ תא תרשוק ותעצה .םיינוכיתה 

לש התיילעב יפיצפס ןפואבו ,הנידמה לש הלאו הייסנכה לש הלא - תיברעמה הפוריאב 

ויתודובע תארשהב .םישדחה חוכה תודסומ תיילעב הלרוג תא הרשקש ,תדמולמ הטילא 

,השדח עדיו חוכ תירב לש התורצוויה תא הרשע־ םיתשה האמב רומ רתאמ וקופ לשימ לש 

םתפידרו ללכה ןמ םתאצוה ,םגוויס .הטילש אשומכ תיפוריאה הרבחה תא בצעל הליחתמה 

לש הלעמלמ היצרגטניאה ךילהת תרגסמב חתפמ דיקפת ואלימ םישלח םיטועימ לש 
.תיברעמה הפוריא 

יכ ,קדצב ריכזמ אוה .רומ לש הזתל סחיב ורקחמ תא הרצקב ןזח םקממ ורפסל אובמב 

תא רזחשל ידכ תויודע קיפסמ ונידיב ןיא ,םילאוסקסומוהלו םיערוצמל ,םינימל סחיב 

םירישעה םיידוהיה תורוקמה ,תאז תמועל .םיפדרנה ידי־לע םיכילהתה וספתנ הב ךרדה 

לוכיש ,חיטבמ רקחמ קיפא ןכא הז ."הטמלמ" רומ לש הזתה תא ןוחבל רשפאל ולכוי רתוי 

תא תובאושה תורחא תודובעל המודב רשא ,רומ לש ותדובעל םיבושח םינוקית קפסל 

שדחמ־םבוציעבו םגוויסב "הלעמלמ" גויתה לש וקלח תפישחב תדקמתמ ,וקופמ ןתארשה 

2.ךילהתב םיטלשנה לש םקלחל תקפסמ בל־תמושת השידקמ הניא ךא ,םיטלשנה לש 

אוה יכ ,הארנ .ידוהיה ןחבמה־הרקמב ןומטה לאיצנטופה תא שמממ וניא ןזח ךא 

רבידמ רומש דועב .םהילע ןומא ומצע אוהש ,םיגשומל רומ לש לדומה תא םגרתל השקתמ 

דימת בשוח ןזח ,ויגוסל (power) "ןוטלש" וא "חוכ" לע רקיעבו "יזכרמ ןוטלש" לע 

,ךכו .(government, governance, authorities)"לשממ"ה וא "תויושר"ה לש םיחנומב 

ןזח ,עדיו חוכ לש השדח הטילא לש הדיקפתב דקמתמה ,תופידרל רבסה עיצמ רומ רשאכ 

'ע> םידוהי דגנ םיכיסנו םיטילש לש תנווכמה םתלועפ רבדב הזיתל םירבדה תא םגרתמ 

הניאש ,היפרגוירוטסיה לש הנושלל ינבמ יתרבח חותינ לש העטמ םוגרת והז .(83-80 

איה ,םתוא תאצומ הניא רשאכו ,תושרופמ תוינכותו תועדומ תונווכ ,םידיחי אלא הריכמ 

.ירוטסיה־ יגולויצוס לדומ לש תצחומ הכרפה ךכב האור 

וזב וז תונושה תוצובקה תא רימהל היה ןתינ ,הפידרה ינונגנמ תניחבמ יכ ,ןעוט רומ 

,םיבר םינוירוטסיה לש םלגרהכ ,ןזח .תולועפו תומשאה לש ראוטרפר ותואב שומיש ךות 

םהינייפאמ לע העבצה תרזעב ותנעט תא רותסל שקבמ ,טרפב םידוהיה לש הלאו 

תילכת .ןיינעה ןיממ ןניא ויתונעט ךא .םידוהיה ־ הז הרקמב ,ורקחמ יאשומ לש םידחוימה 

,םימיוסמ םיטביה ןכותמ טישפהל אלא ,ןמצע תועפותב תוהזל ןועטל הניא האוושהה 

וניא רומ .ןותנ ירבסהו ירואית לדומ לש ותניחבמ םימודו םייתועמשמ בשחיהל םילוכיש 

אוה רשאכ ;םילאוסקסומוהו םיערוצמ ,םינימ ,םידוהי ןיב לדבה לכ ןיא יכ ,ןבומכ ןעוט 

ןווכמה ףתושמ תויפיטואירטס תומשאה ראוטרפר) םתסיפתב תורזוח תוינבת לע עיבצמ 

שקבמ אוה ,(םתלעפהו הפידר ינונגנמ ןוניכ ,ללכה ןמ םתקחרה) םהב לופיטבו (םדגנ 

היצקנופ האלימ םתפידרש ךכ לעו ,יסחיה םדמעמב ינבמ ןוימד לע ךכ ךותמ קיסהל 

ידכ .עדי/חוכ תירב תוססבתהו תיברעמה הפוריאב ןוטלשה תורסמתה ךילהתב תיגולנא 

הניחבמ הרמה־תונב ןניא וללה תוצובקהש ,חיכוהל לשמל היה ךירצ ,לדומה תא רותסל 

,רחש תימלוש לש הרפסב הלא תולאשב םייניע־ריאמ ןויד אוצמל לכוי ירבעה ארוקה .2 

.<1995 ,ביבא־לת) םייניבה־ימיב םיילוש תוצובק 
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,וזכ הצוחנ תודדומתה רדעיהב .הלעמלמ גוויס ירפ הניא ןתרדגהש וא ,תילנויצקנופ 

תרכומה השגדהב סמסמתמו רזוח ,רומ לש ינבימה חותינה ביצמש ,יתאוושהה רגתאה 

.ידוהיה דוחייה לש בטיה 

,רישכמכ םידוהיה תפידר תא גיצמ ,רבחמה ףידעמ ותואש ,יפולחה רבסהה 

תוולמה ,תודרחה תא תככשמו התודיכל תא תנחבומ־יתלבה הרבחה תקזחמ ותועצמאבש 

קר אלו ,רומ עיצהש לדומה ןמ רתוי ענכשמ וניא הז רבסה .ריהמ יתרבח יוניש ךילהת לכ 

הרבחה לש "תיביטקלוקה שפנ"ב תודרחה םוקימב הכורכה ,תיגשומה תומימעה םושמ 

'ע> "ץאומ יתרבח יוניש" לש םייטנוולרה םירטמרפה ןויצמ תוענמיהבו <93 'ע) תירצונה 

הזוחא ,דתיה תיברעמה הפוריא יכ ,ותנעט שושיאל תויודע לכ איבמ וניא ןזח ,תישאר .(90 

ותנעט יכ ,ןויצל היוארה תונכב ףיסומ אוה םיילוש־תרעהב .הרשע־סיתשה האמב הדרח 

תפידר םצע לע ךמתסמה ,דבלב קסיה איה בורה תרבח ברקב הדרחה תומצעתה רבדב 

םירבסומ הביא ייוטיב ובש ,ילגעמ ןועיט ךכיפל והז .(36 הרעה ,159 'ע> םיטועימה 

לע עיבצמ ןכא אוה רשאכ ,תינש .הביאה ייוליג ךותמ תקסומה ,תחוור הדרח ידי־לע 

,86 'ע) םידוהיה וא םינימה ינפמ תדסוממה היסנכה תוששחב רבודמה ,םייטרקנוק תוששח 

שוריפ לע הלש לופונומה תוביציל תדמולמה הטילאה תוששחב אקווד ,רמולכ ,(100 
.תואיצמה 

תידעלבה תודקמתהה .תרוקיבו חותיפל הקוקז ןכא רומ לש תפדורה הרבחה תזית 

ריהז חותינב ךרוצ ןיידע שי :הקיפסמ הניא תילאוטקלטניא־תינוטלשה הטילאה תלועפב 

לש םתלועפ ןיב תבכרומה היצקארטניאה לש ןכו ,התוא ורשפיאש ,םייתרבחה םיאנתה לש 

ןקלחש ,תופדרנה תוצובקה לש ןתוליעפ ןיבל םישדחה הפידרהו הקחרהה ,גוויסה ינונגנמ 

ילב םג ןגרואמ םויק שי תורחאל דועב ,תונגרואמ־יתלב תויתרבח תוירוגטק אלא ןניא 

,לואשל םג היה ךירצ .תדרפנ תיתרבח הירוגטקל םתוא וכפהי םיינוטלש הפידרו גוויסש 

תעייסמ ןכא ,"הטמלמ" תונייוע ןיבל "הלעמל" הרוקמש הפידר ןיב תטשופמה הדגנהה םא 

תויצלטסנוק לש ןידע חותינב ךרוצ שי ךכ םשל .וזכ הפיקמ תיתרבח הרומת תנבהל 

,ררבל תוסנל היה בושח .תוברועמה תוצובקה לש םינתשמ םיסרטניא יכרעמו תויתרבח 

םינפצ וב תוהזל תוסנלו ,םידוהיה תודוא הרואכל דיחאה חישה תא קרפל רשפא םא 

ןיידע ורתונ וללה תולאשה לכ .תונוש תוצובקל ונפוהש ,םייעמשמ־בר םירסמו םינוש 
.תורותפ־יתלב 

יזגלא ידג 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Paul Wexier The Non-Jewish Origins of the

Sephardic Jews (תרדס suny תודהי ידומילו היגולופורתנאב). 

 Albany, n.Y.: State University of New York Press. 1996. xviii+321 pages.

.שידייו ונידל ,תידוהי־תיברע ןוגכ ,תוידוהי תופשב החמתמה ןשלב וניה רלסקו לופ 

תייגוסב דחוימב ,ירוטסיה רוזחש ךרוצל םיינשלב םינותנב קסוע אוה תונורחאה םינשב 

תעה ףוסמ אוה הז אצומ יכ רלסקו ןעט םדוק רוביחב .זנכשא ידוהי לש ינתאה אצומה 

רבע לא וזה הזיתה תא רלסקו ביחרמ תיחכונה ותדובעב .ורקיעב ידוהי וניאו ,הקיתעה 

דרפסל הקירפא ןופצמ ורגיהש םירברבה אוה םידרפסה רוקמ יכ ןעוט אוה .דרפס ידוהי 

ידוהיה ביכרמה ,ןעוט אוה ,ךכל םאתהבו .תינימשה האמב ימלסיאה שוביכה רחאל 

לש רשוע לע ךמתסמ רבחמה לש ןועיטה .טעומ אוה דרפס תודהיב קיתעה ילארשי־ץראה 

שי ,הפוריאב ידוהיה םויקה לש ןושארה ףלאה בור ךרואלש שיגדמ אוה .םיינשלב םינותנ 

דומיל טעמ ךאו ,תימראו תירבע ,תוירוקמה תונושלב םידוהי לש תוקבדל הטעומ תודע קר 

ידוהי ברקב חורפל תירבעה הריציהו הרותה דומיל ולחה ףלאה הנפמב קר .יתריצי הרות 

תידוהיה־תיברעה ןושלב יתדה םילימה רצוא יכ הארמ רבחמה ,ןכ־לע רתי .הפוריא 

־םייברע םיחנומ םירוגש ויה ,תאז םוקמב ;דואמ לד ירבע חונימ קר ללוכ דרפסב 

חותינ :רבחמה הלעמ תפסונ הדוקנו רחואמ בלשב ידוהי ןכות םהב ורעהש ,םיימלסיא 

םיירברב םיגהנמ לש םיבר םידירש ףשוח דרפסב תידוהיה־תיברעה ןושלה לש ינשלב 

םניה םידוהיש הזיתה תרגסמב ,רתוי הברהו ,הלא םינותנ שרפמ רבחמה .הקירפאךופצמ 

חיכש תירבעב שומישה השענ הרשע־תחאה האמב לחה .םידוהי־אל לש םהיאצאצ רקיעב 

תוארל עיצמ רלסקו .תחרופ הלחה תידוהי תונדמלו ,תוצופתה ידוהי ןיב רתוי 
םימלסומ לש הרימחמה תונייועה לע הבוגת וויהש ,"תודהיתה יכילהת"כ הלא תויוחתפתה 

תא חפטל םידוהי ולחה זא ,ותטיש יפ־לע .ינשה ףלאה תליחתמ םידוהי יפלכ םירצונו 

־םדקה םרבעמ ואשנש םיידוהי־אל םיגהנמ םייסלק םיידוהי תורוקמב תולתלו ,םדוחיי 
.ידוהי 

תונושל ,ןוכנ ןועיטה םא :המגודל .םיבר םינוויכב הרפמו ןרקסמ רלסקו לש ןועיטה 

,ןכו .םימודקה םירברבה לש תוברתהו ןושלה לש עדימ רגאמ תווהל תוכירצ דרפס ידוהי 

התיהש ,תיניטלה :יטוזקא ביכרמ לע ורמש םיידרפסה םידוהיה תונושל ,רבחמה תנעטל 

םיכירצ םייניטל םידומיל ,ןכ־סא .ימלסיאה שוביכה ינפל הקירפא־ןופצב םירצונ שומישב 

.דרפסב הגהנש תידוהיה־תיברעה ןושלה רקחל תוניצרב סחייתהל 

םירועמה ברקב דחוימב ,תורתוס תובוגת ררועי הזה ןיינעמהו יביטקובורפה רפסה 

ןכש ,תונויצה יבייוא לש םכיחל ברעי אוה .תונויצהו לארשי ביבס יחכונה טקילפנוקב 

תמועל ,םייתרוסמ םידוהי .תידוהי תוימואל ללושה ןועיטב הכימתכ ותוא אורקל ןתינ 

יניא םינשלב לע .ידוהיה אצומה תלאשב תלבוקמה הסיפתה לע הפקתהה ןמ ועזעדזי ,תאז 

םיגשלבש יוארש ,וזכ הפיקמ תונעדיב ןשלב וניאש ימ םישרמ רפסה לבא ,רבדל לוכי 

בור ללוכ) הרבח ינעדמש ינמודו ,יתוברת גולופורתנאכ רפסה תא יתארק .וילא וסחייתי 

תובישח סחיימ אוה .תיטסיביטיזופ איה רבחמה תשיג .ךכ לכ ושגרתי אל (םינוירוטסיהה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:55:19 UTC������������� 

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



195 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

וסחיי םישנאהש תויתוברת תויועמשממ םלעתמו ,םידוהי לש יעזגה אצומל רשאב תודבועל 

תויתועמשמ תויעזגה תודבועה יכ רבוס רבחמה .ףשוח אוהש תודבועל וסחיי אל וא 

םמצעב ויה םהב קסוע אוהש םישנאה םא הלאשב ןיינעתמ אוה ןיאו ,תירוטסיה הניחבמ 

הלאה תוסיפתה .םמצע יבגל וחפיט םישנאהש הסיפתה תא ןחוב אוה ןיא םג .ןהל םיעדומ 

ןהל סחיימ רבחמהש תודבועהש ןכתיי יכ ,תיגולופורתנא הנבות ךרוצל רקיעה םה ןחותינו 

םישנאה לש םהייח תואיצמב אלו םנוימדב אל ךא ,ונוימדב קר הלאכ ןניה תובישח 

.םירקחנה 

רקח םוחתב איה תינרדומה תיתוברתה היגולופורתנאה לש תובושחה תונכותה תחא 

תועצמאב יגולואידיא יוטיב תלבקמו תינבנ תוראש יכ הסיפתה םויכ תלבוקמ .תוראשה 

תויגבה .השורי תוכז תלילשו ץומיא ,םד־ירשק יומיד ,תויגולאגג ןוגכ ,תויתרבח תוינבה 

םייתוברת־םייתרבח םיאנתו םיבצמ אלא ,הטושפ תיביטיזופ תואיצמ תופקשמ ןניא הלא 

םלוא ,תונמיהמ ןה יכ חינהל ןתינ ,םישנאל תובושח ןניא תויגולאנג רשאכ קר .םיבכרומ 

ףא ילואו הללפוט איהש רבתסמ ,החפטלו הרכוזל ידכ םישנאל הבושח היגולאנג רשאכ 

איה אצומה רבדב הנעטהש תעדה לע לבקתמ ונינפלש ידרפסה הרקמב םג .עדומב הפייוז 

אצומה תורוקמ לש תובכרומה תדבוע ,ןכא .יתדבוע ינתא אצוממ לידבהל ,תיתרבח הינבה 

אצוממ םיבר הכ םילארשי לש תיבלסה תוזחה תא ריבסהל דציכ .לכל היולג םיידוהיה 

רועה ןוג ,ודוה םורד ידוהי לש ההכה רועה ,ןמית יאצוי לש םיקדה םיוותה ,יפוריא חרזמ 

לכ ןיב תיעזג תוגזמתה לש ךילהת לחש קפס ןיא ?ילוכו וקורמ ידוהי לש ההכ תוחפה 

ידוהי ויח הריפסל ןושארה ףלאה ךלהמב .ןתוא תובבוסה תויסולכואהו תוידוהיה תוליהקה 

תד תודהיה התיה ףא תמיוסמ הפוקתב .יסחי ןפואב חותפו ליזנ יתד םלועב תוצופתה 

םידוהי ושכר ףלאה לכ ךרואל ,ךכ לע ףסונ .המודקה תורצנב הרחתמ תרייגמו תטשפתמ 

םתוא עונמלו םידבע לומל תעבות הכלההו ,םיידוהי־אלה םהיליבקמכ ,םידבע םידימא 

םע וברעתהו הלא םידבע ורייגתה םינשה םעש חינהל ןתינ .תירוקמה םתד תא םייקלמ 

,םלסיאה ןיב םייניבה־ ימיב תויתדה תוציחמה תחשקהל דע הדימתה תיתד תוליזנ .םידוהי 

האמב קר הפוריאב ורצנתה םינורחאה םינגפה .תוינגפה תותדהו תורצנה ,תודהיה 

םידוהיה ברקב הנורחאל םיפשוח תוינשדח תוטישב םישמתשמה םיאקיטנג .הרשע־ םיתשה 

ינשה ףלאה ךלהמב ופכנש הימגודנאה יאנתל ןסחייל רשפאש ,תויומס תוינגודנא תונוכת 

םלוא ,אופיא לבוקמ רלסקו לש יסיסבה ןועיטה .תיתדה תוריגסה תפוקתב ,הריפסל 
.ירמגל שדח וניא ,תונשנה ויתוזרכהל דוגינב 

רפסהש גוסמ עדימל םישרדנ ונא ,םאצומל תורושקה םישנא לש תולועפ תנבה םשל 

תא ןייצמ דחא סותימ .םיימוקמ רוקמ־יסותימ שי דרפס ידוהי לש הרקמב .קפסמ וניא הזה 

תונדמלה תליחת ןיב רשוק רחא סותימ ;םיידרפסה םידוהיה רוקמכ ליצאה הדוהי טבש 

ןוחבל תוברתה רקוח לע .("םייובשה העברא" תדגא) לבב יטילפ םימכח ןיבל תידרפסה 

םישנא תועינמ ןה דציכ .הלא תונומא לש תויתוברתהו תויתרבחה תויופעתסהה תא 

לאיצנטופ תלעב הניה ינתאה אצומה תייגוס לש וז ךרדב הניחב ?תופולח ןיב רוחבל 

םה ,םינודינ הלאכ םייתוברת םירמוחש הדימב ,ונינפלש רפסב לבא .םישנא ייח תנבהל 

תוצופתה ידוהי לש רוקמה־יסותימב רבחמה לש לופיטה .יטסיביטיזופ ןועיטב קר םישמשמ 

,רתויב םודק אוה תוליהק לש ןרוקמש םינעוט הלאה םיסותימה בור :ךכל המגוד אוה 

,רתויב םודקה רוקמל הנעטה) .ןושארה תיבה ןברוחל ףאו ינשה תיבה ןברוח דע עיגמו 

,תלבוקמ תיגולופורתנא הנבותל הריתסב (.היסינות םורד תודהימ האב ,ךלמה דוד ימיל 
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לש תוליהק לש תישממה הקיתעה תואיצמה תא םיפקשמ רוקמ־יסותימש עיצמ רלסקו 

.(34 'ע> רפסה לש ןועיטל שושיאו ןיכומיסכ םיגצומ םיסותימה ךכ .ורייגתהש םידוהי־אל 

םייוצמ .םייטרפ תומשב רבחמה ןויד הניה תיטסיביטיזופ תונשרפל תפסונ המגוד 

םרוקמ רתוי םיבר םירכז תומש .םירבגלו םישנל םיידוהי תומש ןיב םיינושל םילדבה 

תובר תובקנ תומשו ,(םיכלמו םיאיבנ ,המואה תובא לש תומש טרפבו) תיכ"נת תירבעב 

,החמש ,יפוי ןוגכ) תויצרא תונוכת םיעיבמ םהו ,תוימוקמ תוידוהי תופשב םרוקמ רתוי 

:תיביטיזופ תואיצמ לש ףוקישכ הלאה םילדבהה תא שרפמ רבחמה .(ילוכו בל־בוט ,לזמ 

םושמ ,רבחמה רובס ,ןכתיי) םירייגתמה ברקב םירבגמ רתוי תובר םישנ ילוא ויה 

ברקב תוחפ וגהנ םיירוקמ םיירבע תומש ,תאז תובקעב .(םירבג העיתרה הלימל השירדהש 

תונושה תא סחייל ןתינ :תיתרעשה תוחפ תונשרפ עיצמ היה יתוברת חותינ .(51 'ע) םישנ 

םיחקלנ םירבג תומש) טעמכ םיילסרוויגוא בצימו רדגמ ילדבהל םישנו םירבג תומשב 

.(הלפשהו העונצה תיתיבה הריפסהמ םישנ תומש וליאו ,תיתרקויה ההובגה תוברתהמ 

םיביכרמ ינשל התואנ תוסחייתה וב ןיא .ירוטסיה טביהמ רפסה לע ריעהל םג ץוחנ 

תוברתהש הדבועה אוה דחאה .ימלסיאה שוביכל תונושארה תואמב םידוהיה ייחב םייזכרמ 

וליג הפוריא ןופצמ םירצונ וליפא .התרקויו התחירפ אישב התיה הפוקת התואב תיברעה 

תא תוארל שי הז רשקהב .יניטל םוגרתב וצפוה םייברע םיבתכו ,תיברעה תוברתב ןיינע 

בצימ יניינעל יטנוולר בצמכ תימלסיאה תוברתב דרפס ידוהי לש הקומעה תוברועמה 

םישנאש תופצל ןתינ יכ ,ינתא אצומ ןיבל וז תוברועמ ןיב רשק לכ ןיאש ןכתיי .דמעמו 

רבחתהל הייטנ ולגי - ללכ־ןרדב ,םידוהיכ - תיתרבחו תיתד תוילוש לש בצמב 
.תיטילופהו תירמוחה םתלעות יפל תודמעמלו תויוברתל 

ןוטלשל תונושארה תואמה ךלהמבש אוה רוביחה ןמ טעמכ םלענש רחא ירוטסיה ןיינע 

הזמ דואמ הנוש תוצופתה תודהי לש יתדהו יטילופה ןוגראה היה ,ףלאה ףוס דעו םלסיאה 

תידוהי תוכמס לבבב הלעפ תיברעה תופילכה תפוקתב .םירחואמה םייניבה־ימיבש 

הכימת ולביק םינואגה .הלוגה תוליהקב טולשל התסינש ,תונואגה דסומ - תיזכרמ 

ישאר תונמל ףא וסינ םה .תויטילופו תויתד תויחנה םשל וחלשו ,תוליהקהמ תיפסכ 

הגהנה תוצופתה ידוהיל .רתיה ,השעמל םג םיתיעלו ,הכלהל תוחפל .תוימוקמ תוליהק 

ףוס דע תוצופתה תוליהק לש תיתוברתה השלוחה תא .הילע ךמסיהל תדבוכמו תקחורמ 

.אדירג ידוהי־אל אצומל אלו ,הז בצמל ,יקלח ןפואב תוחפל ,ןכ־םא סחייל שי ףלאה 

תוימוקמ תוידוהי תויוברת ולחה ליבקמבו ,תילבבה תוכמסה השלחנ ףלאה ףוס תארקל 

תוכמתסהה .הלאה תויוחתפתהה ןיב רשקל ונעט ,רעב קחצי טרפבו ,םינוירוטסיה .גשגשל 

הז ןועיט .תוביסנה ףקותב וחמצ ינשה ףלאב תינרותה החירפהו תוליהקה לש תימצעה 

תא רתוי בוט םאות אוה ,הזמ רתויו ;רלסקו לש תודהייתהה יכילהת תזית ומכ ריבס 
.םייגולונורכה םינותנה 

לש הכלהה לודג תאמ בבלמ ישיא בתכמ :הרשע־םיתשה האמהמ רוקמ טוטיצב םכסא 

היגוסב הכרדה שקיב ןורחאה הז .תפרצבש סנבורפב רגייתמ לא ,ם"במרה ,םייניבה־ימי 

יהולא" חסונה תא תוללוכה תולבוקמ תוליפת ללפתהל לוכי אוה םאה :הליפת יחסונ לש 

:ול הנע ם"במרה .המואה תובאל אצאצ אוה ןיא ירהש ?"וניתובא 

לכ דמלש אוה וניבא םהרבאש רבדה רקיעו ...םנקתכ לכה רמול ךל שי... 

לכ ףוס דע רייגתיש ימ לכ ,ךכיפל ...תמאה תד םעידוהו ,םליכשהו םעה 

.םלוכ םה ותיב ינבו ,ה"ע וניבא םהרבא לש ודימלת ...תורודה 
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,אצומל תועדומ :ינתאה אצומה אשונב תיסלקה תינברה הדמעה תא הלגמ וז הקיספ 

יניינעב תיגולופורתנאה הנבותה תא םיששאמ ם"במרה ירבד ,ןכ־ומכ .ךכב ןיינע רסוח ךא 

תרגסמל םישדח םירבח טולקל תרשפאמה תיתרבח הינבה וניח רויג :ןודינה אשונל תוראש 

,םירג לש הטילקל תינברה הקדצהה תא שרופמ ןפואב גיצמ ם"במרה .תידוהיה תוראשה 

ינבו ם"במרכ םישנא יבגל התובישחמ תדבאמ ינתאה אצומה תלאש ,וז הינבה לשב ךא 

תוברתה ירקוח לצא םג התובישחמ תדבאמ הלאשה ,תאז תובקעב .ללכב תינבר תוברת 
.הלאה םישנאה לש 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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.םידומע 176 .1996 .דבוע םע :ביבא־לת .LA ץוביק עשוהי־רכצ המענ 

םיצוביק תונב אשונב הפיקמו תיתטיש רקחמ תדובע הרפסב הגיצמ עשוהי־רבצ המענ 

ךכב .(סל'גנא סולל ,יפיצפס ןפואב) תירבה־תוצראל ורגיהש (םיצוביק ינב :ןלהל) םהינבו 

,הארנכ ,םניה הלא םירגהמ .הללכב םיידילי םילארשי לש הריגהה תעפות תא הריאמ איה 

,רתויב תינוציקה הרוצב "םייאקירמאה םילארשיה" לש םורדניסה תא תמלגמה הצובקה 

לש תירקיעה ותמורת .הלש יפיצפסה אשונל רבעמ תועמשמ םג התדובעל שי ךכ לשבו 

הריגהה תעפות :לארשי לש תוידוחייה תויעבה תחא לע הבשחמ ררועמ אוהש איה רפסה 

,"הדירי"כ בורל תגיותמה ,הנממ 

הלא םירופיס .םירקחנה לש םיישיאה םירופיסה תא איבמ רפסה לש ןושארה קלחה 

לש ירפו ךילהתכ "הדירי"ה תא סופתל ונל םירשפאמ םהש םושמ םמצעלשכ םיקתרמ 

לכמ קיפהלו ,תויתימאה תולאשב דקמתהל תעדוי עשוהי־רבצ .תחאכ תוערכהו תוביסנ 

לש לארשימ םתריגה :וזה תילסקודרפה העפותה תנבהל םורתל לוכי אוהש המ תא רקחנ 

־ לכמ רתויו ,תינויצה הכפהמה יללוחמ ,רפסה ינוב ,"םיצולח"ה לש םינבהו תונבה 

לש חיר ןיעמ הרואכל רפסל שי תאזה הביסה םצעמ .תזעונ תיתרבח היפוטוא ימייקמ 

םלוא .םידסיימה תכאלמ לש יכשמה םויק לש ילארשיה סותימב ועגופב ,"היירורעש" 

."היירורעש"ה לוצינ לש הלקה ךרדב תכלוה איה ןיאש רמול שי תרבחמה לש התוכזל 

,תולעופה תושפנב ,ונייהד ,תמאב ןיינעמש המב דקמתהל תרכבמ איה ,הסונמ תרקוחב 

תא וחנז םישנא םתואש הרק ךיא וניא ןאכ ןיינעמש המ .ןהלש היווהבו ןהיתויעבב 

םינוב םה ,ץראה ינבכ ןאכמו ,םיצוביק ינבכ ,ךיא אלא ,םהירוה לש םיינויערה םהירקיע 

.הקירמאבש la^ םמלוע תא 
םירגהמל סחיב ונל עודיש המ ,םיטלוב םירשקהב ,םיריכזמ םיקינצוביקה "םידרוי"ה 

םהש הדובע לכ la^ םילבקמ םיצוביק ינב םתואש םידמול ונא ,לשמל ,ךכ .ללכב 

תינייפוא וז תונוכנ .ךומנ (סוטטס) בצימ הב שיש תינמז הדובע םג ולו ,גישהל םילגוסמ 

ידי־לע םג םגדוהש יפכ .תילכלכ היחמ ומצעל חיטבהל הנושארבו שארב שקבמה רגהמל 

רבודמ ,האמה תישארב תירבה־תוצראל תיפוריא חרזמה תידוהיה הריגהה ןוגכ םירקמ 

,ההובג הלכשה אלל ,הריעצה תורגבה ליגב שדחה םמוקמל םיעיגמה םיקוור םיריעצב 

המודב בושו ,ךכמ האצותכ .ךומנ דמעמ לש תוקוסעת ךרד ,"הטמלמ" הרבחל םיסנכנו 

תבבוסה הרבחל םסחיב רוכינ לע םידיעמ םיצוביקה ינב ,תורחא תוצובקמ ונל עודיש המל 

.הריגהב תוסנתהה םצעב הכורכה תיתוברתה תורזה ידי־לע ףרחומה ,תימוקמה תוברתלו 

אדירג תילטנמורטסניא השיגב ונחינ ןכא וז הצובק ינב יכ ןייצמ עשוהי־רבצ לש הרקחמ 

.המיע השולק תוהדזהבו ,תיאקירמאה הרבחה יפלכ 

רדעיהל יוטיב וב תוארלו ,רתוי תילארשי־תידוחיי הרוצב םג הז רוכינ שרפל רשפא 

םניהש םישנאב רבודמש עודי ןכ־ומכ ."תילארשי־אל" ,תרחא תוברתב בלתשהל ןוצר 

ץוביקה תא תראתמה תילארשיה תורפסהמ םיעודי ונא .םתביבסלו תלוזל םעבטמ םירוגס 

תונוכנ רסחו רובידב טעממ ,םנפומ וניח - ללכב ילארשיהו - יצוביקה "רבצ"ה יכ 

Katriel, T. (1985). Dugri Speech. Cambridge: Cambridge) תימצע הפישחל 
 University Press).

תרבחמהש יפכ ,םיגהונ "םידרוי" םתוא ,םימיוסמ תוגהנתה יסופדל רשאב :דועו תאז 
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םגו תילארשיה הרבחה לש םיבחר םיגוחל םג םיינייפוא םביהש םילדומ יפל ,תאז תראתמ 

םיילארשיה םירבגהש םזיאו'צמה איה ךכל המגוד .יאקירמאה ךומנה־ינוניבה דמעמל 
רדעיה איה תרחא המגוד .םיימוימויה החפשמה ייחב םהלש גוזה־תונב יפלכ םיניגפמ 

תספסוחמ תוגהנתה לש הלא תועפות ,דחא דצמ .םירזל םינפ־תראה־יאו ןגפומה םיסומינה 

רשקהב רז וניא תוגהנתה לש גוס ותוא ,רחא דצמ ;תיתוברת תויכשמה יאדווב תונמסמ 

הדבוע .יאקירמאה ךומנה־ינוניבה וא ךומנה דמעמה אוהש ,םירקחנה לש יוושכעה יבצימה 

טביה .םיירוקמה םיילארשיה סופסחהו םזיאו'צמה לש תויכשמהה תא הארנכ תקזחמ וז 

ותשיג אוה ,המוד הרוצב שרופמ תויהל לוכיה ,קינצוביקה־ילארשיה תומד לש ףסונ 

.אדירג תיפסכ החלצהל הזעה ותפיאשו "דרוי"ה לש תינוציקה תירמוחה־תינשוכרה 

לש םיקינצוביקה תא םינייפאמה ,תונתפאשה תפסותב "תיבב" ולביקש ךוניחה ,ןכ־ומכ 

 LA, שגרו תינכט תואצמתה ,תינפוג תלוכי ילעב ,םיבוט םילעופ םתויהל םג םירושק

.ןוכסיחב גוהנלו טעומב קפתסהל םילגוסמ םתויה ,ביבח ןורחא ןורחא ,ןכו ,תוירחא 

רשאכ יוטיבל םיאב םיקינצוביקה "םידרוי"ה תעפות לש רתוי םיידוחיי םיטביה 

תוהזל תורושקה תולאש הלעמו ,תויביטקלוקה תוביסנה רואיתל תשגינ תרבחמה 

לע םיעדוי ונאש המל דוגינבו - לכ־םדוק ,הלא םירשקהב שיגדמ רפסה .תיביטקלוק 

יכו ,"תינמז" תואיצמכ םבצמ תא םירידגמ "םידרוי" םתוא יכ - םירגהמ לש תובר תוצובק 

תחתפתמ וז בצמ־תרדגה ביבס ."תודווזמה לע םיבשוי"כ םמצע תא גיצהל םיבהוא םה 

תודסומ הצובקל ןיא ,ךכ .עבק־תדבועכ הצובקה לש המויק דוסימ־יא לש תנומסת 

.תיתרבח תשרב תוברועמ לש יפוא תלעב ,הרקיעב ,הניה הילא תוכייתשההו ,םיילמרופ 

ץוביק ותוא לש ןבל וא תבל ץראהמ תורשקתהב ,םיתיעל ,הליחתמ תשרל הסינכה 
ימ רבכ שי ,la^ עיגמ אוה רשאכ .לארשימ םשל רגהמה תעיסנ ינפל תירבה־תוצראב 

התואב שדחה "דרוי"ה טלקנ הז עגרמ .םינושארה םירודיסה תא וליבשב ןיכמו ול הכחמש 

תויונמדזה יוביר ךות םיפיצר םיעגמ ,ללככ ,םהיניב םימייקמה ,םיצוביק ינב לש תשר 

קר אל םמצע םידדובמה םיקינצוביק לש וטיג ןיעמ השעמל תמחתמ וז תשר .שגפמ 

.תימוקמה תידוהיה הליהקהמ ,תרכינ הדימב ,םג אלא ,"תטלוק"ה תיאקירמאה הרבחהמ 

רשקהב רישע ןויסינ שי םידוהילו - גויתל הרטמ תווהמה תובר תוצובקב ומכש ריבס 

"הדירי"ל יוניגה לש םמצע "םידרוי"ה ידי־לע המנפהה וניה וז תנומסתל דחא רבסה - הז 

רפסה־תיבב ,תיבב ,םתוריעצמ יוניגל םיעדומ םה .ץוביקהו תילארשיה הרבחה דצמ 

רושימב תוחפל ,קומחל תרשפאמ "תודוזמה לע הבישי"ה ,וז תואר־תדוקנמו ,ץוביקבו 

בצמ .ומיע תוהדזהל ,רבד לש ופוסב ,םיכישממ םהש ימ דצמ גוית ותואמ ,ימצעה יומידה 

תרבחמהש יפכ ,"םידרוי"ה לש תיתייפכה םתוטיהל תא ריבסהל םג לוכי הז בכרומ 

השענה לכ רחא בוקעלו הילא רושק וא לארשיב הרוקש המ לכ תעדל ,תאז תראתמ 

םהמ דחא לכש ,הצחמל יסקטה ,"רבשמ"ה תא ןיבהל םג רשפא עקר ותוא לע .םהיצוביקב 

הכורא הפוקת ןגפומ תויהל ךישממה רבשמ ,la^ הנושארה ותפוקתב רובעל רומא 

."יעבטה ונמוקמ ןאכ אל םצעב"ש ךכל יוטיבכ 

וא ץוביקה לש היגולואידיאה דגנ קבאמ להנל ןוצרו חוכ הלא םישנאל ןיא ,דועו תאז 

לש םייתוברתה םידוקה יפלכ תושידא םתוא תנייפאמ ןכו ,"הדירי"ה תא הנגמה תונויצה 

*תיבמ "הירבח" גשומה לש םישומישה תא םיעדוי םה רחא דצמ .תיאקירמאה הרבחה 

שי וז הצובקל .שממ לש תינתא הצובק חתפל םילגוסמ םהו ,אבצהמו ץוביקהמ ,םידליה 
- םיינייפוא "םיילארשי" תיתוברת הכירצו יוליב יסופדו םינתיא תוירדילוס ילגעמ 
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אוה וז הצובקל ןיאש המ םלוא .תבש יברעו םיגח לש יווהל דעו םילויטו הריש יברעמ 

רשפ יבגל ןוחטיבה־יא ."טקש ןופצמ" ןיא התוא םיביכרמה םיטרפלו ,תיביטקלוק הוואג 

ףשחנ רבדהו ,הצובקה ירכועב םניה "תודווזמה לע הבישי"ה תנומסתו "הדירי"ה 

,"ךתלוכי יפכ" רוזעל הבוח ןיעמ תמייק דחא דצמ .םישדחה "םידרוי"ה יפלכ תויכרע־ודב 

־קינצוביקה" ,םצעב "?ץראה לע רומשי ימו" :הלאשה דימת הקיצמ רחא דצמ ךא 

םושמ תוידוהיה תויוהזה גולטקל תכיישה ,תיתוהז המליד לש שדח גוס איצמה "יאקירמאה 

.םיקומע םשא ישגרב ,תידוהי תוהז לש בורל םיחוסינב ,תנגועמ איהש 

.הז ללכמ גרוח וניא ונלש הרקמהו ,םימשא שופיח םג שי םשא ישגר שיש םוקמב םלוא 

וגאד אל םהש םינעוט םה םירוהה יפלכ :ןהינימל תושק תונעט עשוהי־רבצ לש םירקחנל 

םימשאומ םירוהה .תקפסמ הבהא םהל וליג אל ,םירקחנה םימערתמ ,הלא םירוה .םהידליל 

הנעטה ץוביקל רשאב .ץוביקה עבקש יפכ ,ךוניחב םהלש ינשמה דיקפתה םע ומילשהש םג 

םיריתומ ץוביקה ייח ןיא תואיצמב ךא ,ףיטהלו שורדל םנמוא עדוי אוהש איה תירקיעה 

ךוניחה תכרעמ יפלכ .םינטק םירבדל קר אלא ,םילאידיאה לש יתימא שומימל םוקמ 

,תונתפאש לע רותיוו תויגשיה רסוח חפטל השקיב איהש םילבוק םירקחנה תיצוביקה 

קינצוביקה לש םשאה ישגר חכונל םלוא ."אשדה תמרב תופיאש" םהיפב םינוכמה 

תאז תושעל הטונ תרבחמהש ףא ,ונושלכ הלא תומשאהל סחייתמ יתייה אל ,"דרוי"ה 

אצוי לעופ איהש ,םימשא שופיח לש העפותה םצע יניעב רתוי תניינעמ .תמיוסמ הדימב 

.םשא ישגר לש 

םידחא םירבדל ,תרבחמה ידי־לע תראותמ איהש יפכ ,וז תנומסת רושקל םג ןיינעמ 

לש תידוהיה תוהזהו תוילארשיה לעו יצוביקה רעונה לע םירחא תורוקממ םיעדוי ונאש 

"דרוי"ה קינצוביקה לש תנומסתה רשפ תא ריאהל ידכ םהב שיש ינמוד .הזמ םילארשי 

 ^la. ינב לש עודיה יצוביקה ןמזה־קספל רפסב תראותמה היצאוטיסה תא סחייל רשפא

.הכורא רבעמ תפוקתל סנכיהל םיטונ םיצוביק ינב ןוכיתה רמגמ יכ םיעדוי ונא .םיצוביק 

וא םיניצק סרוקל תובדנתה ידי־לע םיתיעל ךראומ) יאבצ תורישמ תבכרומ וז הפוקת 

,לויט ,השפוח תנש ,רעונ־תעונתב וא ריעצ קשמב תפסונ תוריש תנש ,(תיליע־תודיחיל 

םילוכי הלא לכ .דועו הלאה םיעטקה ןיב קשמל הרזח לש תובוצק תופוקת ,םידומיל 

"תיפוס" םיבזוע וא ץוביקל "תיפוס" םירזוח םהש דע ,רתויו םינש רשע ינפ לע ערתשהל 

וארה םירקוח .(םינותנשה לש ךרעב םישילש ינשל תונורחאה םינשב תסחייתמש העפות) 

223 'ע> ץוביק םיבשוח (1994) (םיכרוע) ימהרבא 'או לאפר־ןב :ךותב ,רד 'י ואר) 

טילחהלמ םדיצמ העיתר השעמל אטבמ הז ךורא ןמז־קספ יכ (ןיקנבט די :ןג־תמר .(229 

ןכומ היהיו "חרבי אל ץוביקה"ש תיסיסב החנה תמייק עקרב רשאכ ,ץוביקב םדיתע לע 

דע "ןמז ךושמל" םתעדותב תרשפאמ וז החנה .קשמל רוזחל םיניינועמה תא לבקל דימת 

לש םיחנומב הז בצמ ראתל רשפא ,ןוסקירא לש םיגשומל תוסחייתה ךות .הטלחהל 

Erickson, E. (ed.) (1963). Youth, Change and) "תלבגומ תוירחא לש הקיתא" 
 Challenge. NY: Basic Books). ןוכיסב הכורכ םדאה לש ותוירחא וב בצמל איה הנווכה

תלבגומ תוירחא םלוא .הרפכו הנגה תחטבומ רתויב ינוציקה הרקמבש םושמ ,דבלב יקלח 

לש הפופצה תשרה ,וז תואר־תדוקנמ .תודליהמ תוקתניה־יאו תלבגומ תורגב םג השוריפ 

הב תעלבומ תמייקמה רעונ־תוברת ןיעמ לש סופד תאטבמ la־^ םיקינצוביקה "םידרוי"ה 

"םידרוי"ה תשר .םיטרפה לש תישיאה תוירחאה חווט תא תמצמצמ הקזח תוירדילוס 

.םיל רבעמש תיצוביק־ץוזוה הרבחב תילאודיווידניא תוירחא לש לוע תלבק לע הליקמ 
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לכב ,ןיידע שי םיצוביק ינב םתואלש תיללכ דוסי־תחנה ןבומכ הנומט הז סופד לש ועקרב 

."רוזחל ןאל" ,הרקמ 

,ללככ "םידרוי"ב םיעגונה םיפסונ םינוויכב הבשחמ םג םיררועמ תרבחמה לש הינותנ 

תורושקה תולאשל בלה־תמושת תא םינפמ הלא םינוויכ .םהיניבש םיקיגצוביקב קר אלו 

תוארל רשפא הלוגב אקווד יכ .עשוהי־רבצ לש התדובעמ םידמול ונא ךכ .תוהזב 

וכז אל זא דע וליאכ םירקחנה יפמ הנעטב הוולמ רבדהו ,םיידוהי םילמסל תוברקתה 

ייחב תודהיה לש התובישחב בשחתהב הומת רבדה ,הרואכל .תודהי םתוא ודמליש םלועמ 

,ידוהי גח לכ .תינוליח תידוהי תוברת ילמס לש ירקיעה ןרציה תובר םינש היהש ,ץוביקה 

תונמדזה הווהמו ץוביקב הטלבהב הכוז ,תוכוסב הלכו תועובש וא חספ רדסב לחה 

יתוברת עוריאכ ,הדיפקב םיבר םיצוביקב תמיוקמ תבשה תלבק םג .תירוביצ תוסייגתהל 

לכ רדעיה רבדב la^ םיקינצוביק לש םתנעט תא הנושלכ ןיבהל אופיא השק .יסקטו 

התוא רושקל שי ,הנעטה רשפ תא ןיבהל ידכ ,השעמל .יצוביקה ךוניחב תודהיל הקיז 

,םילגמ םירקחנהש תודהיב תוניינעתהה תורמלש איהו ,רפסב תשגדומה תרחא הדבועל 

הינוגראב תוגזמתהל ןכש לכ אל ,תימוקמה תודהיה לא תוברקתהל ןמיס םלצא ןיא 

רכונמ אוהש יפכ טעמכ תיאקירמאה תודהיל הארנכ רכונמ la^ קינצוביקה .םייתליהקה 

םניא "םידרוי"ה ,וז הניחבמש רעשל םג רשפא םלוא .הללכב תיאקירמאה הרבחל 

הקירמאב םיבר םידוהי יכ ואצמ תירבה־תוצרא תודהי לש םיגולויצוס .םידיחיה "םימשא"ה 

תוברתה לש השיגל ידמל המודב ,דחוימ ינחור ךרע לארשיב םייחב תוארל םיטונ 

אלא "הלוגל רזוח"ה ילארשיב תוארל םילוכי םניא םה םג ןכ־לע .לארשיב תיטננימודה 

הז ןחבמב ללכ וסנתה אל ,םבורב ,םמצע םהש יפ־לע־ףא ,ירסומ ןחבמב לשכנש םדא 

Ski are, M., Greenbium, J. (1979). Jewish)וב וסנתי םהידליש םיטוהל םניא םג ילואו 

 Identity on the Suburban Frontier. Chicago: Chicago University Press). תאז

רבדל רשפא תישילש ץראל ורגיה וא םאצומ ץראל ורזחש רבעשל םילועל סחיב םא ,דועו 

םירגהמה ץראה ינבב רבודמ רשאכ ,הפי הלע אלש היילע ןויסנ לש םיחנומב "הדירי"ה לע 

םירוהה לש גשיהה תלילשב "הדירי"ה תא ראתל איה הייטנה ,תירבה־תוצראכ הנידמל 

תוברתה לש יתייעבה סחיה ללגב ןה ,יזא .לארשי לש המויקו התמקה תא ושמימש 

הרזח"המ הלוגה ידוהימ םיבר תויוגייתסה לשב ןהו "דרי"ש ימ יפלכ לארשיב תיטננימודה 

איה ,עיצהל רשפא ,וז תוילוש .תלפוכמו הלופכ תוילוש לש בצמ םיגדמ "דרוי"ה ,"הלוגל 

.תירבה־תוצראב "םידרוי" לש ילארשי "וטיג" תווהתהב ףסונ םרוג 

רשפא) הלוגה תודהילו תילארשיה תודהיל ףתושמש המל אל תסחייתמ תפסונ הרעשה 

םימייקה תכלה־יקיחרמ םילדבהל הנווכה .ןהיניב דירפמש המל אלא ,(וז הרוצב לילכהל 

.םילארשיה תא םינייפאמה הלא ןיבל הלוגה ידוהי ברקב תידוהיה תוהדזהה יסופד ןיב 

סחיב תוירוגיטקה יתש ינב ןיב תרושקתה יישק תא םעפ־אל םיריבסמה ,הלא םילדבה 

."דרוי"ה ילארשיה לש היווהב תיטירק הרוצב םישגפנ ,תפתושמה תידוהיה םתוהז תלאשל 

תינתא תוהז לש ןיינע וניה ידוהי ותויה ,תינרדומו החותפ הרבחב הלוגב יחה ידוהי יבגל 

.טרפכ הנושארבו שארב ויבגל תידוהיה תוהזה תועמשמ תא רידגהל ותוא תבייחמה 

וז תוהז לש תויטנוולרה תא תמחתמ ,ידוהיו ידוהי לכ לש ישיא השעמ איהש ,וז הרדגה 

םיטביהה תמועל .הב תוכורכה תויוביוחמה תאו םייתרבחהו םיילאודיווידניאה םייחב 

ילארשיה ידוהיה לש ותודהי ,תודהיל הלוגב ידוהיה לש ותקיז שוביג לש םייגולוכיספה 
תימואל תוהז איה לארשיב תודהיה .םייגולויצוס םימרוג ביבס רתוי הברה תבבוס 
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,הרבחב רבחכ ,םדאה .םידסוממו םיימיטיגל םיכרעבו תומרונב תנגועמה תיביטקלוק 

אוה ומיעו לדג וב בחר ביטקלוקב ףתתשמש ימכ הנושארבו שארב ותודהי תא םייקמ 

עלקנ וז הניחבמ םג .הנותנ תיביטקלוק תואיצמ ,הליחתכלמ ,הניה ויבגל תודהי .ההדזמ 

,וז הייאר תיווזמ .םילפוכמו םילופכ םיילוש לש הדמע לא הלוגב יחה ילארשיה ידוהיה 

תודהיה ,ידילי ילארשיכ .ומצע "דרוי"ה לש ויתויעבמו ותייווהמ לכ־םדוק תרזגנ תוילושה 

תנבומ תויהל הרומא ,דמיע תוהדזההו ,תיביטקלוק תודהי איה ותוריעצב "דרוי"ה שכרש 

םש ,הלוגב תררושה תודהיהמ הנוש וז תודהי .יביטקלוקה ךוישה םצעמ רזניהלו הילאמ 

תחתפתמ הליהקהש ,תילאודיווידניא הריחב לש אצוי לעופ ,הנושארבו שארב ,הניה 

דוע תספות ,דגיא ומיע איבמ "דרוי",רש תילארשיה תודהיה יכ אופיא רורב .הנממ 

הסנתמ הז ילארשי ידוהי ,ןיעדויב־אלש וא ןיעדויב ולש תיוושכעה םייחה תואיצמב 

אבצב אל ,ץוביקב אל תודהי לש הזכ גוס םלועמ דמל אל יכ ףא ,תינתא היווהב השעמל 

הנוכת לאכ קר תידוהי תוהזל סחייתהל דמל "דרוי" ותוא .לארשיב רחא םוקמ לכב אלו 

תילארשי,ד־תידו,דיה ותוהז ,אלש ןיבו ךכב הצור אוהש ןיב .הילאמ תנבומ תיביטקלוק 

אוהש םיסופד םתוא ץומיא ידי־לע התוא הווח אוהו ,תינתא תוהזל היצמרופסנרט תרבוע 

יככותבו וישכעו ןאכ ,רוציל הדעונש םמיע תודקפתה ,וימוד לא היינפ ךות ,רמולכ ,ריכמ 

־תוצראב "םייאקירמאה םילארשיה" ןותיע לש ומשכ - "ונלש לארשי",ד תא ,הלוגה 
.תירבה 

,ליבקמ וניא הלוג־ידוהיל םילארשי לש םתכיפה ךילהת יכ ןאכ ררבתמ לכל לעמ 

הז אשונ .םילארשיל הלוג־ידוהימ םהיתובא תכיפה לש ךילהתל ,ירטמיס אל יאדוובו 

תולאשהו ןתונ אוהש תובושתה לע ,עשוהי־רבצ לש הרפסו ,ףסונ רקחמ יאדווב בייחמ 

.וילא ךרדה תא ונינפל חתופ ,ררועמ אוהש 

לאפר ־ןב רזעילא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Cavin Goldscheider Israel's Changing Society: Population,

 Ethnicity and Development.

 Boulder, Colo: Westview Press, 1966. 267 pages.

תיטילופ ,תיתרבח ,תיתוברת הניחבמ הרבחה בוציעב בושח דיקפת היפרגומדל 

ןתינו ,םייתרבח םיכילהתמ דרפנ־יתלב קלח םיווהמ םייפרגומד םיכילהת .תילכלכו 

לש םייפרגומדה םינייפאמה דומיל ךותמ תויתרבחה תויעבה לע תובר דומלל השעמל 

רדיישדלוג ,Israel's Changing Society ורפסב .ןמז ךרואל םהב ולחש םייונישהו הרבחה 

תילארשיה הרבחה לש הבוציע תנבהב היפרגומדה לש הדיקפת לע דומעל שקבמ 

.ןמז ךרואל הב ולחש םייתרבחה םייונישהו 

ךלהמב הב ושחרתהש םייפרגומדה םיכילהתה תניחבמ ןפוד־תאצוי הנידמ ,דניה לארשי 

רוקמ הווהמ ןהב יעבטה יובירהש ,םלועה תונידמ בורל דוגינב .תונורחאה םינשה םישימח 

סיסב ץראל תידוהיה הריגהה התוויה ,התמקה ןמל ,לארשיב ,ןיסולכואה לודיגל ירקיע 

תואמ ששמ הייסולכואה הלדג תונושארה היתונש םישימח ךותב .הייסולכואה תחימצל 

ערו חא ול ןיאש ,הזכ רועישב ןיסולכוא לודיג .יצחו ןוילימ השימחכל שפנ ףלא םישימחו 

הריגהה ,ןכא ;הנידמה לש יתרבחה הנבמה לע תיתועמשמ העפשה לעב היה ,םלועב 
.הלש ידובירה הנבמה תאו לארשי לש ינתאה בכרהה תא לילכ התניש תינומהה 

ךרואל לארשי תא ונייפיאש תויזכרמה תויפרגומדה תורומתה תא ורפסב רקוס רדיישדלוג 

,תיפרגומדה הריקסל ףסונ .ילכלכהו יטילופה ,יתרבחה הבכרה תא ובציעו המויק תונש 

תועפשה לש יגולויצוס חותינ עיצמ רדיישדלוג ,המצעלשכ הבר תובישח תלעב איהש 

יאצוי ןיב ןהו םיברעל םידוהי ןיב ןה ,ינתאה ןויוושה־יא לע םייפרגומדה םיכילהתה 

הצובקה ברקב (םיזנכשא) הקירמא־הפודיא יאצוי ןיבל (םייחרזמ) הקירפא-היסא 

לארשי־תנידמב ינתאה ןויוושה־יא חותינב דקמתמ רדיישדלוג ,תורחא םילימב .תידוהיה 

לודיגל הבר תובישח סחיימ אוה הז חותינ תרגסמב .םייפרגומדה ויתורוקמ לע דמועו 

תילארשיה הרבחב תונושה תוינתאה תוצובקה לש תורעתהה תדימלו ןיסולכואה 

,יתרבחה ןמוקימ תניחבמ ןהו ןהלש םייפרגומדה םינייפאמה תניחבמ ןה ,תשבגתמה 
.יטילופהו ילכלכה 

ראתמו ,תירקיעה תיפרגומדה הסיפתה תא גיצמ ןושארה קלחה .םיקלח השיש רפסב 

ןמל תילארשיה הרבחה תא ונייפיאש ,םיילכלכה־מייתרבחהו םייפרגומדה םייונישה תא 

ילג טוריפ ךות ,תילארשיה הליהקה לש הבוציע ןפואב דקמתמ ינשה קלחה .הנידמה םוק 

ךשמהב .הייסולכואה הנבמ לע םתעפשהו ינתאה םבכרה ,לארשיל םינושה הריגהה 

ךות ,לארשי יבשות לש תיפרגואיגה תוגלפתההו םירוגמה יסופד תא רקוס רדיישדלוג 

םידוהי ןיב תומייקה תובשייתהה תורוצב םילדבהבו םירוגמב לודיבב דחוימ שגד תמיש 

רפסה לש יעיברה קלחה .אסיג ךדיאמ ,תוידוהי אצומ־תוצובק ןיבו ,אסיג דחמ ,םיברעל 

ינתא ןויווש־יא לש םינוש םידממ ןוידל םידמוע ןאכ .ןויוושה־יא תויעבב ןוידל שדקומ 

תירודניבה תויכשמהה תדימב דחוימבו ,(הלכלכה ,הדובעה קוש ,ךוניחה םוחתב)ידמעמו 

תוינתא תוצובק ברקבו םינוש םימוחתב םינימה ןיב ןויוושה־יא ןודינ ןכ־ומכ .םהלש 

הרבחב תונוש תוצובק ןיב התומתה תמרב ןויוושה־יאב ןויד ךרענ ךכ־רחאו ,תונוש 
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לכב םיינתא םילדבהבו תילארשיה החפשמה ינייפאמב רדיישדלוג ןד ךשמהב .תילארשיה 

םויק לש ימואלניבה רשקהה תריקסב םייתסמ רפסה .הדוליו םישוריג ,םיאושינל רושקה 

,לארשיב תידוהיה הייסולכואה םע היסחיו תידוהיה הצופתה :לארשי־תנידמ לש התייווה 

.לארשי יחרזא םיניתשלפ םע תיוושומה תיניטסלפה הצופתהו 

סיסבב תוחנומה תולאש לע תונעל הסנמ תילארשיה הרבחה לש יפרגומדה חותינה 

לוליכה תדימו םיברעו םידוהי יסחי .לארשי־תנידמ לש תינויצה היגולואידיאה 

יטילופה ןוידה דקומב דימת ודמע תוינתאה תוידוהיה תוצובקה לש (היצרגטניאה) 

־תדבכ הדוקגל םיברעל םידוהי ןיב ירפסמה סחיה תלאש הכפהנ ,לשמל ,ךכ .יתרבחהו 

,תוחפל תיתרהצהה המרבו ,םידוהי לש הריגה תדדועמ תוינידמ הירחא הררגש ,לקשמ 

הדוליה תמר חכונל יכ ןועיטה עמשנ רקיעב .םידוהיה ברקב הדולי תדדועמ תוינידמ 

ךות .תונתשהל יופצ םיברעל םידוהי ןיב "יפרגומדה ןזאמה" ,םיברעה ברקב ההובגה 

ילגו ,תיברעהו תידוהיה :תויסולכואה יתש לש הדוליה תמרב יונישה יסופד לש חותינ 

ידוהיה בורה ןדבוא ינפמ ששחל יכ הנקסמל עיגמ רדיישדלוג ,ןמז ךרואל ועיגהש היילעה 

הנידמה םוק ןמל .וירבדכ ,"יפרגומד סותימ" והז השעמל יכו ,ךומסל המ לע ןיא לארשיב 

הריגהה ילגל תודוה רקיעב ,םיברעל םידוהי ןיב ירפסמה סחיה טעמכ הנתשה אל םויה דעו 

ןוירפ תמר תלעב איה לארשיב תידוהיה הייסולכואה ,ךכל רבעמ םלוא :ץראל םיידוהיה 

ןיידע התויה תורמל ,םיברעה ברקב ןוירפה תמר ,התמועל .ןמזל רבעמ הביציו ההובג 

תומרש קיסמ רדיישדלוג ןאכמ .יבקע ןפואב הדירי תמגמב תאצמנ ,םידוהיה לש וזמ ההובג 

.קוחר־אלה דיתעב וותשי הלא הייסולכוא תוצובק יתש לש ןוירפה 

הניחבמש דועב :תניינעמ הדוקנ הלגמ הנידמה תונש ךרואל יפרגומדה חותינה 

םיזנכשא ןיב םייתדעניבה םירעפה ורמשנ ,הלכשהה םוחתב רקיעבו ,תילכלכ־תיתרבח 

םינשה ךרואל .תוינתאה תוצובקה יתש ןיב אלמ לוליכ יפרגומדה םוחתב לח ,םייחרזמל 

העיגהש הצובקה ברקב :הדוליה יסופדב רקיעבו ,םיאושינה יסופדב תוברקתה הלח 

תמרב תיתועמשמ הדירי הלח ההובג ןוירפ תמר תלעב ,רתיהו הקירפאו היסא תונידממ 

רועיש םג .הקירמא-הפוריא תוצראמ האצומש הצובקה ברקב הרק ךפיהה וליאו ,הדוליה 

םינייפאמב רבוגו ךלוהה ןוימדה דצל םלוא .היילע תמגמב אצמנ םייתדעניבה םיאושינה 

הניא רדיישדלוג רייצמש הנומתה ,םייתדעניב םיאושינ לש לדגה רועישהו םייפרגומדה 

םיאושינ אקווד וב בצמ םייק ,ותנעטל .תוצובקה ןיב םילדבהה שוטשטו ןויווש חרכהב 

םה ,םירוגמב ינתאה לודיבה תא ןתמל לוכיבכ היושעה ,תיפרגואיג תועינו םייתדעניב 

לש ינררבה יפואב הצוענ ךכל הביסה .יתדעניבה ןויוושה־יא תרבגהל לאיצנטופ ילעב 

הטונה וז איה חרזמה תודע ברקב הקזחה הייסולכואה יכ םיארמ םירקחמה :לוליכה יסופד 

ברקב רקיעב ,רתוי הליכשמה הייסולכואה יכו ,זכרמב עמטיהלו חותיפה־תורייע תא בוזעל 

,ותעדל ,היושע וז הרירב .םיזנכשאל אשניהל לכמ רתוי הטונה וז איה ,תויחרזמ םישנ 

וז ותנעטל הכימת .תיחרזמה הצובקה ברקב חופיקה תושוחת תאו ןויוושה־יא תא ףירחהל 

ברקב תוינתאה תוצובקה יתש ןיב םיילכלכהו םייתרבחה םירעפה יכ הדבועב אצומ אוה 

םינייפאמב ברה ןוימדה חכונל דחוימב הפירחמ םתוטלובו ,ויהשכ ורמשנ ץראה ידילי רוד 

.תוצובקה יתש לש םייפרגומדה 

וכרענש םירקחמ ךותמ םבורב םיחוקלה םייפרגומד םיאצממ לש ןיינעמה חותינה דצל 

.תויתייעב תודוקנ המכ רפסב שי ,רבחמה עיצמש תדחוימה תונשרפהו ,םינשה ךרואל 

םיינוליחל םייתד ןיב םילדבהל ,דואמ תיטנוולרה ,תוסחייתהה הרדעיהב תטלוב ,תישאר 
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קפס ןיא .םייטילופהו םייתרבחה ,םייפרגומדה םימוחתב תידוהיה הייסולכואה ברקב 

לש תידיתעה התוחתפתהל תיזכרמ תובישח ילעב םה תוצובקה ןיב םימייקה םילדבההש 

תוחוכה יסחיב ישאר ןקחש הווהת תוצובקה יתש לש תיפרגומדהו ,תילארשיה הרבחה 

תוסחייתהה רדעיה ,השעמל .םלועה תודהיו לארשי יסחיב ןהו לארשי ךותב ןה ,ןהיניב 

תודהיו לארשי יסחיב ןוידה תא הבר הדימב םירקעמ יפרגומדה החוכלו תיתדה הצובקל 

דועב ,אשונב םירקחמו םינותנ רדעיהמ עבונ יתדה אשונב ןוידה רדעיהש ןכתיי .תוצופתה 

־תנידמ לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש םינותנ לע ססובמ ולוכ רפסה 

ןויד דחייל תוחפל ןתינ היה תאז םע דחי .םינשה ךרואל הב וכרענש םירקחמ לעו לארשי 

.תילארשיה הרבחה לש החימצה ינוויכ יבגל רתויב יתועמשמ תויהל דיתעש ,הז אשונל 

ירוביצה ןיינעה דקומב םהש םייפרגומד םיאשונל תוסחייתה התוא דצב ,ךכ לע ףסונ 

.ילארשיה ןיינעל ןיטולחל תיטנוולר הניאש תונשרפ םיתיעל תעצומ ,לארשיב יתרבחהו 

,רדיישדלוג .תירבה־תוצראב םירוחשה תייסולכואל לארשי ייברע םיוושומ ,לשמל ,ךכ 

ריכמ אוה ,ךכמ רתוי דועו ,תיאקירמאה תא ןהו תילארשיה הרבחה תא ןה בטיה ריכמה 

ריבסהל תוחפל ךירצ היה ,וב םישחרתמ םייפרגומדה םיכילהתהש רשקהה תובישחב 

תוצובקה יתש לש םינייפאמב איקבה לכל .תיטנוולר ,דניה וזכ האוושה עודמ ארוקל 

.הנממ דומלל ןתינ המ רורב אלו ,ןיטולחל תיתורירש וזכ האוושה תיארנ 

,לארשיב םיריעצ םירבג תתומתב רצקה ןוידה אוה ,תוחפ בושחו יזכרמ ,רחא אשונ 

.םייפרגומד םינותנב םוקמב םיפיטואירטסב שומישה וא תויתורירשה םיטלוב וב םגש 

םירבג לש לוכיבכ םיהובגה התומתה ירועיש תא םיארמה םינותנ קפסמ וניאש יפ־לע־ףא 

הצובק יהוז יכ ןעוט אוה ,(?םלועב םיריעצ םירבגל סחיב םיהובג םה םנמואה) םיריעצ 

תוטלחה ידי־לע ןבומכ תעפשומש התומת ,יאבצה תורישה לשב הובג ןוכיס תלעב 
התומת ימרוגל סחייתהל לוכי רדיישדלוג היה הדימב הב .יונישל תונתינה תויטילופ 

וא ,תויטילופ תוערכהל םינותנ םה םגש ,לשמל ,םיכרדה־תונואת ,תוחפ־אל םייתועמשמ 

.תורחא הייסולכוא תוצובק ברקב התומתה תא םצמצל יושעש רקחמל םיפסכ תאצקהל 

בוט רוקמ יללכ ןפואב הווהמ רפסה ,ןוידב םשו הפ תולועש תושלחה תודוקנה תורמל 

תירקיעה ותמורת .הנידמה םוק ןמל לארשיב הרבחה לש תיפרגומדה תוחתפתהה דומילל 

תחימצ ןיבל םתושחרתה יותיעו םייפרגומד םיכילהת ןיב השענש רושיקה םצעב איה 

הבשחמ תודוקנ קפסמ רפסה .לארשיב תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב םייתרבחה םיסחיה 

םיסופדב תודקמתה ךות ,יתדעניבה לוליכהו יתדעה ןויוושה־יא תורוקמ יבגל תוניינעמ 

הווהמ אוה ,הזככ .ימואלניבהו ימואלה םירשקהב םתבצהו לארשיל םיידוחייה םייפרגומדה 

.לארשי לש םייתרבחה םיטביהב ןיינעתמה לכל בושח עדימ רוקמ 

רייטש היח 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Kathie Friedman-Kasaba Memories of Migration: Gender,
 Ethnicity and Work in the Lives of Jewish and Italian

 Women in New York, 1870-1924.
 Albany, N.Y.: State University of New York Press. 242 pages.

רגתא ביצה ,וניתובא לש םמלוע (Howe, 1967)ואה גניווריא לש םסרופמה ורפס 

ורציש םלועה םג ,קפס לכ אלל ,היה וניתובא לש םלועה דצל .תויטסינימפה תורקוחל 

םישנה לש ןמלוע תא ודעיתש תונוש תודובע ועיפוה םינומשה תונש תליחתמ .וניתומיא 

שדחה םלועה לא - הקירמא לא "בשומה םוחת"מ האמה רבעמב ורגיהש תוידוהיה 

 (1988 ,Chernin, 1983; Kramer and Masur, 1976; Weinberg). הלאה תודובעה בור

תאו הריגה םרטב ןהייח תא ורכזש םישנ לש ןהירופיס לע - הפ־לעב דועית לע וססבתה 

,הריגהה תויושר לש םיכמסמ םג ואצמנ .תירבה־תוצראל ןאוב םע ןהיתוחפשמ ייחו ןהייח 

תא תויחהל ורשפיאש ,הפי תורפסו תויפרגויבוטוא ,תונורכז ירפס ןכו ,םידקפמו םירקס 

תודובעה .תידוהיה הליהקה לש הירוטסיהב ובלשל תוסנלו תוידוהיה םישנה לש ןמלוע 
לש התחימצ :םינורחאה םירושעה לש הביתכב תומגמ המכ ירפ ויה תורומאה 

תונוש תוינתא תוצובקמ םישנ לש היפרגוירוטסיהו ,ללכב תיטסינימפ היפרגוירוטסיה 

תועונתו םילעופה דמעמ לש הירוטסיהה לשו תיתרבחה הירוטסיהה לש התחימצ ;טרפב 

הלעמ אוה ךא ,הלא תודובע לש ךשמה אוה הבסק־ןמדירפ יתק לש הרפס .םילעופה 

.אשונה רקחל הברהב תובכרומ תויטרואית תושיג גיצמו תושדח תולאש 

ועיגהש תורגהמה םישגה םלוע לש הראהבו רוזחשב תקפתסמ הניא הבסקךמדירפ 

תא קר אל הז רבעמ הניש המכ דע ןוחבל איה התנווכ ;"ןשיה םלועה"מ תירבה־תוצראל 

רבעמה םצע ררחש םנמואה .יתרבחה ןמוקימ תא - לכל לעמ אלא ,יסיפה ןמוקימ 
לא ,תכרעמה זכרמ לא ,המורדמו הפוריא חרזממ ,תימלועה תכרעמה ילושמ ,הירפירפהמ 

תויסורה־תוידוהיה םישנה ורפיש םאה ?ןתוילושמ םישנה תא ,"ינרדומה םלועה" זכרמ 

תא תוילכראירטפו תויתרוסמ תורבחמ תירבה־תוצראל ועיגהש תויקלטיאה םישנהו 

תא בצעלו ןלרוגב טולשל ןתלוכי תא ,ןהלש הימונוטואה תא וריבגה ןה םאה ?ןדמעמ 

?הנידמהו הרבחה ,הליהקה ,החפשמה לש תולבגמה ןותימ ךות וא ,תולבגמ אלל ןהייח 

רתוי דמעמ־תוושו תוישפוח ,תואבנמ היצזינרדומה תוירואיתש יפכ ,ושענ ןה םנמואה 

?םינוש םייוטיבב ,שדחמ םינוסירהו תולבגמה ועיפוה אמש וא ,ןכל־מדוק ויהשמ 

לע תונעלו תוסנל אבה קתרמו בכרומ חותינ םיארוקה ינפל הגיצמ הבסקךמדירפ יתק 

םיטעמש תיטרואית־תיגולודותמ המישמ המצע לע תלטונ תרקוחה ,החותינב .וז הלאש 

ילבמ ,ורקימ לשו ורקמ לש ,תירוטסיהו תיגולויצוס השיג לש בוליש :הב דומעל םיסנמ 

תכרעמב היתואצותו הריגהה תא תנגעמ איה .תרחאה תבוטל תחאה המרה תא שוטנל 

המרב תקפתסמ איה ןיא םלוא ,וז תכרעמ לש זכרמה לא הירפירפהמ רבעמב ,תימלועה 

התלוכיב ןומט וז הדובע לש החוכ .ידמ תינכימו תינבומ תויהל הטונה ,וז תיתרבח־ורקמ 

:םישנא לש םלרוג לע תועיפשמה תופסונה תומרה תא וז תיטרואית־לע תרגסמב בלשל 

תא חוכשל ילבמ תאז לכו ,החפשמהו הליהקה ,(דעיה־תנידמו אצומה־תנידמ) הנידמה 

וקינעה ןהש תועמשמה תאו ,ןתודדומתהו ןתוסנתה ,ןהילוקיש תא - תולעופה תושפנה 

הגיצהש הלאשה לע תונעל ידכ .תרקוחה הקפתסה אל ךכב ףאו .ןתוא תורוקה לכל 
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תוימואל־תוינתא תוצובק ןיב ,םירבגל םישנ ןיב ןיחבהל ,הירבדל ,יחרכה ,הרפס תליחתב 

הנבמ ,רוציקב .םיגוש םייח יבלשבו םיאליגב םישנ ןיבו םינוש תודמעממ םישנ ןיב ,תונוש 

חותינב .ןתויח אולמב וכותב תובלושמ תולעופה תושפנהש ,בכרומו ףיקמ יטרואית 
םישנה לעו תויסורה־תוידוהיה םישנה לע ולעפוהש םיצחלה תא שיחממה ,טרופמ 

תובושתל תוארוקהו םיארוקה תא הליבומ הבסק־ןמדירפ ,ןהיניב האוושה ךותו תויקלטיאה 

.הרקחמב איה העיגה ןהילא 

ןיב והשלכ ימונוטוא בחרמ ןמצעל םוחתל םישנה וסינ ,תנעוט איה ,רבד לש ומוכיסב 

ןיבל ,אסיג דחמ ,ןהיתוחפשמ תסנרפב רוזעל ךרוצה ןיב :ןהילע ולעפוהש םינושה םיצחלה 

ןדמעמל ןריזחהל ולעפש ,החפשמהו הליהקה ימרוגו היצזינקירמאה ינכוס לש תושירד 

,הבסק־ןמדירפ תנעוט ,הלא םימרוג ןיב ןורמתב .אסיג ךדיאמ ,החפשמה ךותב יתולתה 

ןהייחב רתוי הבר הטילשל עיגהלו ןמצע תא םדקל תוריעצה תוקוורה םישנה וחילצה 

.תיתרבחה ןתופיפכ תא הבר הדימב וקתעש ,תוהמיאה ,תואושנה םישנה דועב ,ןלדוגבו 

םילדבה םג ואצמנ ,יתחפשמה ןבצמו ןליג יפ־לע םישנה ןיב הלא םילדבה םע בלושמב 

ולו ,וחילצה תוידוהיה םישנה .תויקלטיאה םישנה ןיבל תויסורה־תוידוהיה םישנה ןיב 

וראשנ תויקלטיאה םישנהש דועב ,יתרבחה ןדמעמ תא תונשל ,תובר תויוגייתסהבו תיקלח 

הכימתב תאצומ תרקוחה ךכל תיזכרמה הביסה תא .רתוי הברה תומחותמו תולבגומ 

רקיעב ,םיידוהי־מינפה םיפוגבו תותשרב תוידוהיה םישנה הב וכזש תיתליהק־מינפה 

לע ולקהו תטלוקה ץראה ןיבל תורגהמה ןיב וכוויתש ,תוקיתו תוידוהי םישנ לש הלאב 

.שדחה ןמוקמב תויונמדזהה תא לצנל תורגהמה 

המכ ונממ קיפהל ולכויו בר ןיינע הז רפסב ואצמי לארשיב תויגולויצוסו םיגולויצוס 

הייאר לש דחוימב חלצומה בולישה אוה ,יתכרעהל ,ןושאר חקל .םיבושח םיחקל המכו 

הבר הדימב ומלעתה לארשיב הטילקו הריגה-היילע ירקחמ .תירוטסיהו תיגולויצוס 

יסופד חותינבו ,אסיג דחמ ,םייטרואית םילדומב ודקמתה םה .תולעופה תושפנהמ 

,הרקמ לכב .תיתרוקיב השיגב ןיבו תיטסילנויצקגופ השיגב ןיב ,אסיג ךדיאמ ,הטילקה 

,תימוימויה םתוסנתה - ן/םמצע תורגהמה־תולועה/םירגהמה־םילועה ןוידהמ ורדענ 

רופיסה" יכ בטיה ונל שיחממ ןודינה רפסה .דועו שחרתמה תא םהיתוסיפת ,םהיתויווח 

לוכי אלא ,יתרבח־ורקמה ,יטרואיתה חותינה םוקמב אובל בייח וניא "יתרבחה־ישיאה 
.ורישעהלו וב בלתשהל 

רקחמ .לארשיל תורגהמה םישנה תא תורוקל סחיב הז רקחמל שי תורחא תוכלשה 

הבםק־ןמדירפ .תויגוס יתשב קפתסא ךא ,תובר תויתאוושה תולאש ררועמ הז רישע 

תונויסנב ,תורגהמה םישנל תויאקירמאה תובדנתמה לש ןסחיב הבחרהב תקסוע 

,תוהמיאו החפשמ לש ינומגהה לדומה ץומיאל םישנה לע וליעפהש םיצחלב ,היצזינקירמאה 

ענמיהל יתלוכי אל האירק ידכ ךות .הלא םיצחל לע תורגהמה םישנה וביגה וב ןפואב םגו 

יל ןיא .םילועה יבשומבו תורבעמב ןהירוקיבב תולעופה תצעומ לש תוליעפה לע בושחלמ 

םימרוגה לולכמ ןיבל ,אקווד םישנהו ,תולועה םישנה ןיב ןילמוגה־תוסחייתה יכ קפס 

לע םהשלכ םירקחמ וכרענ אל הכ דע םלוא .תובר ונדמלל הלוכי ןהילע וצחל־ולעפש 

שממ לש תולאש ולאשנ אלו ,תירדגמ תועדומ ךותמ םישימחה תונש לש תיחרזמה היילעה 

־תיטסינימפה תועדומהש ןכתיי .ןהיבגל הריגהה תועמשמו םישנה לש ןתוסנתה לע 
.הז ללח אלמל רוזעת השדחה תיחרזמה 

תורומתב הגד איה וב הבסק־ןמדירפ לש התדובעב קרפל סחייתא היינש היגוסכ 
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םירפס תרוקיב ןייטשנרב הרובד 208 

־תורגהמל היגולנא יתאצמ ןאכ םג .תוקוורה תוריעצה םישנה ורבעש רתוי תויתועמשמה 

- הרפסב הנודינה הפוקתל רתוי הבורקה הפוקתב אקווד יתרקחש תוריעצה תולועה 

םיברה םיצחלה תורמל :המוד הנקסמ לע עיבצהל הלוכי ינא ,ןכא .בושייה תפוקתב 

הימונוטואל ,ןדמעמב והשלכ יונישל עיגהל תוקוורה תוריעצה וחילצה ,ןהילע םג ולעפוהש 

םייונישש רורב אל ללכ ,תאז םע .הליהקה ייחב רתוי תיתועמשמ תופתושלו רתוי הבר 

יפכ ,"החפשמ ייח"ל תוריעצה םישנה וסנכנש רחאל םג םמתוח תא עיבטהל וכישמה הלא 

.עירכמה ןבורב ושע ןכאש 

התניש תירבה־תוצראל הריגהה םאה - הבסקךמדירפ יתק לש רקחמה תלאש ,םוכיסל 

ןדמעמ תא המיצעה ,ןהלש הימונוטואה תא הריבגה איה םאה ,םישנה לש ןדמעמ תא 

ןמזה עיגה .לארשיב םירקוחו תורקוח תוחנהל הלוכי - ?הנידמבו הליהקב ,החפשמב 

קלח ןהב הארנו ,לארשיל תולועה־תורגהמה םישנה לש ןהיתויוסנתהל ונא םג סחייתנש 

.תילארשיה הרבחה לש התיינבה תנבהבו הטילקהו היילעה יכילהת תנבהב ילרגטניא 

תורוקמ 

 Howe, Irving (1976). World of Our Fathers. New York: Simon and Schuster.

 Chernin, Kim (1983). In My Mothers House. New York: Harper and Row.

 Sydelle, Kramer and Masur, Jenny (eds.) (1976). Jewish Grandmothers. Boston:
 Beacon.

 Weinberg, Sydney Stahl (1988). The World of Our Mothers: The Lives of
 Jewish Immigrant Women. Chapel Hill: University of North Carolina
 Press.

ןייטשנרב הרובד ר"ד 
הפיח תטיסרבינוא 
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209 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

.תוכנ לש היגולופורתנא ־ לפקתמ לקמב ןשד המלש 

.םידומע 232 .1996 .ןקוש תאצוה 

תחת תילגנאב הנושארל העיפוהש) םיאור םניאש םישנאב תקסועש ,וז היפרגונתא 

רתוי תבחרומ הסרגב תעכ תאצוי ,<1992 ,"ינוס" תאצוה ,"םירוויע םישנא" תרתוכה 

לש םיירוביצהו םייטרפה םייחה לש הריקס תתל הסנמ רפסהש יפ־לע־ףא .שדח םשבו 

לש תיתרבחה הינבהב רקיעב קסוע אוה ,לארשיב תולבגומ ילעב םיטרפ לש וז הצובק 

הדובעה .תולבגומה ילעב ןיבל םיליגר םילארשי ןיב םיבכרומה םיסחיב ,ירק ,"ןורוויעה" 

םיאורש הלא ןיב םג םיסחיו תוחנ יתרבח בצימ ,םיפיטואירטס ,המגיטסב םיאשונב תזכרתמ 

.םמצע ןיבל םירוויעה ןיב םגו םיאור םניאש הלאו 

םינוש םירואית ליכמ אוהו ,םירוויע האמ םע תויפצתו תונויאר לע ססובמ רקחמה 

םירקוחש ךכ ידכ דע לודג - ינוג־ברו לודג םגדמה .רבחמה תונעט תא םיגדהל םיאבה 

םישנא לש ןה תומגודה בור .יתומכ חותינ רדעיה לע והתי תיתומכ היצטניירוא ילעב 

םיטלקמב תוממעשמו תויתרגש תודובעב םיקסעומה ,ידדגב אצוממ םיינע ,םיאור םניאש 

לש רתוי הבחרה היווחל תוסחייתה הרסח .ביבא־לת רוזיאב םינפלטכ םידבוע וא ,םינגומ 

 rural blind, תולחממ וא םיכרד תונואתמ םירוויע לומ הדילמ םירוויעל ,םיטועימל

־ילעבל וא םירוויע ל"הצ יכנ לש היווחל תנתינ הטעומ בל־תמושת .המודכו תוינורכ 

רש וא) תירטאיכיספ הקלחמ שארב דמועה ריכב גולוכיספ ןוגכ ,םיחילצמ םירוויע עוצקמ 

לש פיטואירטסה תא םימאות ןכל־םדוק ורכזוהש הלאמ קלח .*שדחה יטירבה ךוניחה 

הביבס םיפידעמו ךשוחב םייחה םיילאיצוס םירקמ ,םינוא־ירסח ,םיינע ,םינכסמכ םירוויעה 

םישגא ומכ קוידב" אוה רוויע יכ הקיעמ תמדוקה המגודהש תעב הב ,תינלדב תיתרבח 

.תוארל לוכי אוה ןיאש קר ,"םירחא 

תונושה תושיגב תפקתשמ תובלתשה ןיבל תולדביה ןיב הימוטוכידה דציכ הארמ ןשד 

לכ ומכ לבא .ןורוויעל תוירלופופ תושיגב םג ומכ ,םייזכרמה םיימואלה םינוגראה ינש לש 

םישנאל עודמ :תויופצ־יתלבו תושדח תולאשל תובושת קפסמ ןשד ,הבוט היפרגונתא 

ךכ לכ םיטעמ הייחנ יבלכ שי עודמ ?םהיתבב היזיוולט ירישכמ שי ךכ לכ םיבר םירוויע 

םירוויע עודמ ?םירוויע םיחרוא הכרבב םילבקמ םניא תונולמ עודמ ?לארשיב םירוויעל 

םיביצי תויהל םיטונ האור השאל רוויע לעב ןיב םיאושינה עודמ ?רתוי םיחיוורמ םימיוסמ 

?םירופ תא אל לבא ,תואמצעה םוי תא םיבהוא םה עודמ ?ךופהה הרקמב רשאמ רתוי 

לש םימיוסמ םיטביהב םיטלוש "ןורוויעה תכרעמב" תוטלחה ילבקמ דציכ ףשוח ןשד 

םיפלא תנומשב םילפטמה םינוגרא השימחו םישולש שי לארשיב .םיאור םניאש הלא 

דשחה תא הלעמ הז סחי .םירוויע םייתאמ לכל דחא ןוגרא ,תורחא םילימב וא ,םירוויע 

לש םהייח רופיש רשאמ תרחא הבושח תיתרבח היצקנופ תתרשמ "ןורוויעה תכרעמ"ש 

לש תכרעמ ידי־לע תענומ רוויעל המיאתמ הדובע וזיא הטלחהה ,ונייהד .םירוויעה 

דציכ הארמ ןשד .רוויעה לש יתרבחה ומוקימ תא תורמשמה שארמ תועובק תוירוגיטק 

םג ,תויטרפל השילפ ,תירוביצ הייחד ,הדובעב הילפה םע םידדומתמ ךומנ דמעממ םירוויע 

קהבומ ןפואב םה ךא ,בוטל םינווכתמש "ןורוויעה תכרעמ"ב םיבדנתמב רבודמ רשאכ 
.רחא ינתא אצומ וא בצימ ילעב 

םירואית"כ יל תוארנ ןה ,תובר תומגודב ולש חותינה תא הבגמ ןשדש יפ־לע־ףא 
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םירפס תרוקיב 'ץיבומרבא ירנה 210 

םקרמ תא הרסח וזו ,ץוחבמ הפוצ לש טבמ־תדוקנמ רופיסה תא םירפסמה ,"םיזר 

םלעתמ לבא ,ףוגב ףד אוה ."ימוקמ"ה לש וטבמ־תדוקנמ ,"הבועמ רואית" לש תויובכרומה 

ויניע תא תוסכל הסנמ וניא םג אוה .ותוא םיעדיימה לש ןימה יסחיב ןוידמ ןווכתמב 
תנמ־לע ,(םתיא דבוע ינאש האופרל םיטנדוטסה תא וב בייחמ ינאש יוסינ) םוטא יוסיכב 

רקחמה תולבגמ .םייניע םהל ןיאש הלא לש םלועה םע תיתפמא טבמ־תדוקנ ומצעל רוציל 

.תיתרוסמה היגולופורתנאה לש תולבגמה ןכ־לע ןה 

,םיאושינל גוז־ינב תאיצמ ןוגכ ,םיטקילפנוקו םייתרבח םיאשונ החלצהב ףשוח חותינה 

וזיאב הלאשה תא ןכו ,םינפה־תצובק/ץוחה־תצובק לש םיחתמו יחרזא בצימ תגשה 

לבא ,הליהק םירצוי םישרחה .המלש הליהק תורצוויהל סיסבה תא הווהמ תוכנ הדימ 

אלא ,תיעבט הליהק אל :עצמאב והשלכ םוקמב םיאצמנ םירוויעהש הארנ .אל םיטפליפאה 

.תויוליעפו םיפתושמ םיסרטניא לש סיסב לע תוירקמ תושיגפ 

קסועה הרופ ןויד קפסמ וניאו ,"רוויע תויהל הז המ" לש השוחת ןתונ וניא רפסה לבא 

רבחמהש תונקסמהמ תובר .םירוויע םניאש הלא לצאו םירוויעה לצא ןורוויעבש תוילמסב 

ינוע לש םיאשונל תורושק תוארנ ,םיינמפוג בצימ תגשה יסקטב תוקסועה ,ןהילא עיגמ 

תולאש הלעמ וניא" ןוידה ,ךכמ רתוי .ומצעלשכ רוויעל רשאמ רתוי יתרבח דמעמו 

רפסה ,רחא דצמ .יזכרמ יגולופורתנא תעיבתכ ךרוע ןעטש יפכ ,"תובושח תויגולופורתנא 

אלמל איה וז היפרגונומ לש התרטמ" :ותרטמכ יעמשמ־דח ןפואב ריהצמ ןשדש המב חילצמ 

ילעב םהש ךכב םדאה יגב בורמ םיגושה םישנא לש רקחמה ,יפרגונתאה יוסיכב ללחה תא 

תניוצמ תפסות היהי רפסה .<5 'ע)"םחוכ תא תללוש םהלש תוברתהשו דחוימ ינפוג ןויפא 

.דועו תואירב תועוצקמ ,תילאיצוס הדובע ,היגולויצוסב םיסרוקב האירקה תמישרל 

הימדקאה תולובגל ץוחמ המורת םירת תירבעב רפסה לש ותעפוהש איה יתווקת 

יחכונה ןוידל איה יתנווכ .רתוי םיבחר םייתרבח םירשקהל - תילאיצוסה הדובעהו 

ןשד לש ותדובע .תויולבגומ ילעבל הדובעה קושב תווש תויונמדזה ןתמ הניינעש הקיקחב 

םע דדומתהל םיצלאנ םה דציכ ,הדובע אוצמל םיבר םירוויע םישנאל השק המכ המיגדמ 

ןעוט אוה ,ךכ לע ףסונ .הדובעל םירבחו םיקיסעמ לש הנבה־יאו תומודק תועד ,הילפה 

םייונישל םיקוקז םה תובורק םיתיעל לבא ,דחוימב םירוסמ םידבוע םה םירוויע םישנאש 

םינזכרמ לש הדובעה תייצאוטיס .רתוי יתודידי היהי הדובעה םוקמש תנמ־לע םילק 

תויזכרמה תא ךופהתו בושחמה תמר הלעתש לככ רתוי השק היהת םיבר םירוויע 

הלוכי ,הדובעה םלועב םייונישה תא המידקמ התעפשהש ,בושחמה תכפהמ ךא .תורתוימל 

תורבחב דובעל ולכויש ,םיבר תויולבגומ ילעב לש הדובעה תויורשפא תא רפשל םג 

,םיבר םיאשונ הלעמ רפסה .םתולבגומ ללגב םויכ ףרטצהל םילוכי םה ןיא ןהילאש 

־יטילופה ןוידה תרמצל ,תויולבגומה ילעב לכ לש תינבמ הילפהו תואשנתה ,הריגהב 

הז רפס םא ."יכונא יחא רמוש" תויהל רמוא הז המ לש הלאשל ונתוא ריזחמו ,יתרבחה 

.הבושח הרטמ תרשי אוה יזא ,תויולבגומ ילעבל תונתינה תויונמדזהה רופישל םורתי 

'ץיבומרבא ירנה 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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211 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998-ט''נשת 

לש תורישי תוריחבו םירמיירפ :תילרוטקלאה הכפהמה (ךרוע)ןורוד ןועדג 
.םידומע 223.1996 .דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא־וק .הלשממה שאר 

:ןושארה ודומעב רבכ םיטלוב הז ףסאמ לש ותשלוחו וחוכ 

תוריחב ־ ןהב קסוע אוהש תוילרוטקלאה תורומתה יתשש ינפל ובתכנ רפסה יקרפ .א 

.השעמל הכלה ומשוי - הלשממה־שאר לש הרישי הריחבו (סירמיירפ) תומידקמ 

תורומתה לא (הטעמה ןושלב) תרוקיבב םיסחייתמ םירמאמהו םיבתוכה לכ טעמכ .ב 

.ל"נה תוילרוטקלאה 

.השעמ רחאלש המכוח םניא הינוריאהו הדרחה ,תורהזאה ,םעזה תואובנ ?"וחוכ" עורמ 

יכ ,םויכ תוחפל ,הארנש הפקשה חותיפל וסייוג ילאוטקלטניא ץמואו ןוימד ,עדימו עדי 

.םיאקיטילופה בורמ רתוי םעפה וקדצ םיאמדקאה בור .תואיצמה ןחבמב הדמע 

תמיוסמ העפות יפלכ תויתרוקיב תודמע לש תכרעמ חותיפל םלש רפס תשדקה 

ךמות רמאמ לכשכ ,םות דע תרוקיבה תא תוצמל הרשפיא (!םירבחמ רשע־השיש ףותישב) 

.ותוא םילשמו ורבחב 

תוילרוטקלא תורומתב ןויעל תודחא תועש שידקמש ימ ,תישאר ?"ותשלוח" עודמו 

?הרוצ וזיאבו ומשגתה תוימיספ תויזחת וליא ?ןהיתובקעב השעמל הרק המ דומלל הצרי 

?תומרופר יתשב וא תחא תרגסמב םיקזנה תא (רעזמל ףא וא)ןתמל ןתינה 

.םיללושו םיבייחמ לש ןגוה גוצייל תוחפל ,ןוזיאל אל םא ,ףסאממ םיפצמ ונא ,תיגש 

הדמעב ענכושמה בתוכהש ןכתיי .ךרועל בתוכ ןיב הנחבהל םוקמ ןאכ שיש יל הארנ 

.הטומ..,ו שבוגמ ,ןכ רמאמ בותכיש בטומ יזאו ,הכופיה םע "קדצ תושעל" השקתי תמיוסמ 

.הפךוחתפ םהל תתלו םידגנתמו םיקלוח םג סייגלו תוהזל הפוצמה ,ךרועה ןכ אל 

ותשיג לש הדלות םג איה" ,ןושאר דומע ותואב ,ךרועה ,ןורוד ןועדג בתוכ ",היטהה" 

"...תיביטקייבואךיעכ הגצהב ['פ 'י - ?] חרכהב ןימאמ וניאש ךרועה לש תימיטסיפאה 

יפ־לע םיפתתשמה תריחבב :ןימאמ ןורוד רוספורפ ןיא קוידב המב בושחל תצק דיחפמ 

?עבטמ לכל (!תוחפל) םידדצ ינש לש םמויקב ?גולונומ לע גולאיד לש ותופידעב ?םתמר 

ליבוהש קבאמב וטלב םינטפשמ השולש :םישיא לע בושחנו תונורקעה ןמ הפרנ םא 

קר אל םמצע וחיכוה םתשולש .ןייטשניבור ןונמאו ןיל לאירוא ,ןמכייר לאירוא :תומרופרל 

גזממ ,לשמל ,ןייטשניבור 'א .יטילופה השעמב ןויסינ ורבצ םג אלא ,הבשחמ ישנאכ 

םימוחתב תומישרמ תוחלצהו (ינויצוטיטסנוקה טפשמה םוחתב) ימדקא עקר ותוישיאב 

רתוי וא דחא לש םהירבדל םג ןיזאהל ארוקל "עיגמ" אל םאה .םיילשממו םיירטנמלרפ 
?הלא רבד־ילעבמ 

לש יטילופה ןויגהה" :טרופמ רמאמב אובמב רבכ הגצוהש השיגה תא חתפמ ןורוד 

תטיש תמייק םאה" :ךכ תחסונמ הז רמאמב חתפמה תלאש ."תוריחבה תטישב תומרופרה 

יפלכ ,ןאכ תעצומ םצעב ".תילילש איה הבושתה ?םירחובה תופדעה תא תפקשמה הריחב 

תויגוצייל עיגהל ןתינ אל םא .תויביטקייבוא יפלכ ליעל הגצוהש השיג התוא ,תויגוציי 

תויביטקייבואה תופרטצמ הז ןבומב .לדתשהל וליפא םעט ןיא ,תמלשומ (תויביטקייבואל) 

הגשהל תונתינ ןניאש שונא־תורטמ לש (תיפוסניא ,םירובס שי) הכורא הרושל תויגוצייהו 
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.הוושמה ןוידה לא תקולחמה לש התועמשמו הסמוע אולמ תא ריבעמש המ ,ןתומלשב 

.םירחובה תופדעה תא תרחא וא וז הדימב תפקשמ הריחב תטיש לכ ,יתעד תוינעל 

םיילכלכ ,םיינידמ םיאנתב םירחוב תופדעה ףקשתש הטישה רותיאל "םצמטצמ" ונדיקפת 

.תויפולח תוטישמ דתזי בוט םינותנ םייתוברתו 

תא (!המכסהב) טטצמ אוה :יניינעה ןוידה ינפל ריעז לושכמ דוע חינהל חרוט ןורוד 

םייטילופ םיכילהת לע עיפשהל ןתינ יכ" הבשחמה תא 1985 תנשב רידגהש ,ןאירא 

.תיביאגכ "רחא וא הז קוח לש ילמרופ יוניש תועצמאב םיבכרומ 

תכרעמל *הליעומ הניא תוחפל וא) הקיזמ ,הנכותל רשק אלל ,הקיקח לכש ןכתייה 

,ומצע ןאירא ללוכ ,ץבוקה יפתתשמש (!ארוקל) בוט המכ ?תיטרקומדה תיטילופה 

תרוקיב לש םירעש ט"מב םיעקושו ,םייביאנ תואריהל ששחה ןמ ןיטולחל םימלעתמ 

םג) םיבושח םינוקית לע תזמור םג אלא ,תמיוסמ הקיקח לש קזנל קר אל תנעוטה ,תבקונ 

.קזנה תא םצמצל וא לטבל םייושעה (הקיקח ידי־לע םה 

תילארשיה תוריחבה תטיש .תימואלניבה האוושהה אוה רפסב םיפלאמה םיטביהה דחא 

ךכ לע .רבטצמ ימואלניב ןויסינמ תומלעתהב ןכ־לעו ,תידוחיי האצמהכ הגצוה השדחה 

הניאש תוריחב תטיש ןיא יכ (ץבוקה ףוסב ול וצקוהש םידומע העבראב)יבוקעי דג בישמ 

םלוא ?תידוהל ,תינמרגל ,תיאקירמאל ,תיתפרצל ההז תילגנאה הטישה םולכ :תידוחיי 

הריחב לש בצמ םייק דבלב לארשיבש דמלמ רימאו ןאירא לש רתוי טרופמה םחותינ 

איה ץייווש דועב) תקקוחמה תושרב תולת ךות (לעופב) הנידמ־שאר לש הרישי תיאמצע 

וניא ךא ,טנמלרפה ידי־לע רחבנ הלשממה שאר :ךופה בצמ הב םייקש הדיחיה היטרקומדה 

תאז לכב אוה ילארשיה דוחייה אמש הבשחמה תא הלעמ וז הריהזמ תודידב .(ונומאב יולת 

?ידמ דחוימ 

:םיילרוטקלא םירדסה תכרעהל בושחו ןיינעמ הדימ־הגק ןוידל איבמ רורד לאקזחי 

םא ,ותנוהכ תפוקת לכ ךשמב רחבנה תא םיחנמ תוריחבה ילוקיש םא .לושמל תלוכיה 

,("תוריבסה" םשב םג אלא ,קוחה תוחילשב קר אלו) ףרה ילב ופרועב ףשונ טפשמה־תיב 

ראשו הלשממה שאר ושקתי ,תפפור היצילאוקהו תונטק תועיסל תלצופמ תסנכה םא 
.ינוטלשה םדועיי יולימב םירחבנה 

תחכשנ תינוטלשה תוליעיהש רוכזנ םא רתוי דוע תטלוב ץבוקל הז רמאמ לש ותמורת 

תורידאה תועקשהה ןיב סחיה אלא הניא תוליעי ירהו ,תיגולואידיאה תקולחמב םעפ־אל 

ןויסינה .חרזאל ןתונ ןוטלשהש םיתורישה לש תומכהו המרה ןיבל ןוטלשב עיקשמ חרזאהש 

חור בשמ תויהל לוכי היה ןתוליעי תדימ יפ־לע ןהיניב תוושהל וא תוריחב תוטיש קודבל 

...אלמלא ,ןנערמ 

לש ויתונקסמו וינועיט תלבק ןיבל ארוקה ןיב ,יתעד תוינעל ,םיבצינ םילושכמ העברא 

.רורד 

תורטמה תא עצבל תלוכי איה לושמל תלוכיש ימותל יתרבס :לושמל תלוכיה תרדגה .א 

תינכותב עיצמ וא/ו)ומצעל רידגמ (דיקפת אשונב ןיבו דסומב רבודמש ןיב) טילשהש 

ןוטלשה ידעי תא רידגהל המישמה תא ומצע לע לטונ רבחמה !אל לבא .(ומעל 
הנידמ" לארשי היהת וידעלבש ..."ינויצ־ידוהי דוחי" ,לשמל ,וב ללוכו) ילארשיה 

,רתויב םיינללוכ םה וליפא ,םיינידמ םידעי תרדגהש אקע אד .("תועמשמ תרסח 

הכפהנ הזב .םגוריד לעו םשוריפ לע אתגולפ הליחתמ זא ירהש ,תקולחמב הכורכ 
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,היטרקומדב ןויד ךפוהה ,לכ־קבוח לע־ןיחבתל הליעומ תפסותמ "לושמל תלוכיה" 

.םירתוימל אל םא ,םיילושל הלאב אצויכו ,תד ,ןוחטיב ,םולש 

יוביר בקע חוכ־ןועגשל ספתיהל יופצ הלשממ שאר ,דחא דצמ .תחאב קפתסא :תוריתס .ב 

,תסנכה ידי־לע םירשה ייונימ לש רושיאב ךרוצה תא לטבל יוצר רחא דצמ ;ויתויוכמס 

־תוצרא אישנל ומכ ,תוירטנמלרפ תוטלחה לע וטו תוכז הלשממה שארל קינעהלו 

(."הקירמא םימלוח"ה הלאב הפיזנ ירחא רפסמ םידומע תואב הלא תועצה) .תירבה 

זעוב ,תיתטישה ותריקסב :תמדוקה הפולחה לש תולבגמו תוערגממ תומלעתה .ג 

.תילרוטקלאה הרומתה ידיל רבד לש ופוסב ואיבהש םיכילהתה תא םכסמ אריפש 

;םידחושמ םקלחו םירמרוממ םקלח ,םיקירעב בושו בוש היולת התיה הלשממה תושאר 

,דתיה הלוכ תינידמה תכרעמה ;יופצה ופילחמ תוריתחל ןותנ היה "ןרות" הלשממ שאר 

רובס רורד ?"לושמל תלוכי" ידי־לע ןייפואמ הזכ בצמ םאה .(תקשוחמ וא) תקתושמ 

.הלשממה תושארל םיבוט םידמעומ תרירבל הליעי תננסמ תווהמ ןניא סירמיירפהש 

,הטעמה ןושלב ,המיאתמ םייתניב תמייקש הדיחיהו תחאה האצותהו ,םיריבס ויקומינ 

םברקב אצמנ .תוגלפמה ינקסע וקפנש םישיאה ןווגמ תא רוקסנ הבה לבא ;ויתורהזאל 

לבא) .ריאמ הדלוג :תרתוכה־תלוגו ,םודרהו השקונה רימש תא ,םינואה־רסח תרש תא 

רכינ קלח :הללכה רתיבו (!סרפו ןיבר ,ןיגב ,לוכשא ,ןוירוג־ןב תא םג םהיניב אצמנ 

לכ לע םילח (םטרפלמ עצמה רצקש ,םירחא לשו) רורד לש םייתרוקיבה וינועיטמ 

;סירמיירפ ףוריצב הנידמה שאר לש הרישי הריחב לע אקווד ואלו ,יטרקומד רטשמ 

.םהיניבש המו םישיא־ילדח ,םינואג ןוטלשל םיעיגמ רטשמ לכב טעמכ 

םיאמדקאה תמשאהש עבשיהל ןכומ יתייה ,תואבה םינינפב יתלקתנש דע :ןונגסה .ד 
.הלילע אלא הניא תואשנתהב 

:םיאבה םיאטחב לארשיב רטשמה לש שדחמ ובוציע ךילהת תא םישאמ ינא 

רדעה ...םיתסומ תוצרא ימע לש םתעדב םיפלוח חור יכלה ירחא הריהנ... 

...תויתוכאלמ תוחנהל רתי־לקשמ ןתמ ךות הבר תודידר ...תללוכ היאר 

...היטרקומדה יכרעב שממ לש הנבה םוקמב תואמסיס ...תיעוצקמ תורוב 

...תינקתפרה תונשדח 

האיה הוואג לש תינימשב תינימשמ גרח בתוכהש ,ארוקה ידידי ,ךל המדנ םא לבא 

,ינאו .(151 'ע> ..."הרתי הרהוי םושמ וז העיבקב ןיא" :העוט אלא ךניא ,םכח דימלתל 

?הכייא ,ךרוע ,ךרוע :הקעזב קפתסא ,םכדבע 

לש יטילופה ןדמעמ לע תוילרוטקלאה תורומתה תעפשה תא תנחוב גוצרה הנח 

הטילחמ גוצרהש ןורקיעה .םישנו םייברע־םיחרזא ,חרזמ תודע :תונוש םיעיבצמ תוצובק 

ירטנמלרפה הנוגראש הצובק :טושפו ריבס וחיוורי וליאו המצוע ודיספי תוצובק וליא ויפל 

השלח תירטנמלרפ הצובק וליאו ,דיספת ("םיעמשוממ" הלש תסנכה ירבח) שבוגמו ליעי 

וז הרבסש לככ תינויגה .יפלקה לא תסנכה תונורדסממ קבאמה תריז לש הטסהמ חיוורת 

הריחבהמ םייתדה ודיספהו םיברעה וחיוורה ןכא םא ,השעמ רחאל ,םיהמת ונא ,תעמשנ 

וז ןיע־תיארמ .תוכופה טעמכ תוארנ תואצותה ,ןהינפ לע .הלשממה שאר לש הרישיה 

ועפשוה אל םולכ לבא ,הטישה יפוליחמ אלו ,ןוטלשה יפוליחמ ןבומכ עובנל היושע 
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תורומתה תעפשהב ןודל האובב ?הריחבה ךרדמ ןה םג הז הרקמב תוריחבה תואצות 

;ליעל רכזוהש ינוגראה ןיחבתב תקפתסמ גוצרה ןיא ,םישנ תורחביה לע הריחבה תוטישב 

העיגמ :ילמרופ ןויוושב קפתסהל תוכירצ ןניא םישנ .טעמכ ונממ תמלעתמ איה ,השעמל 

,חרזמה תודעש ןיינעמ ."סותימ איה תוילסרבינואה"ש םושמ תאזו ,תנקתמ הפדעה ןהל 

גוצייה םוסחמ תא ןמזמ ורבע ,(בוריקב) םישנה רועישכ אוה תידוהיה הייסולכואב ןרועישש 

ויה םה םאה ?סותימ תוילסרווינואה ןיא םהיבגל םאה .הלשממב ףא הנורחאלו ,תסנכב 

?םישנהמ תוחפ םייטילופ חופיקלו הילפהל אשונ 

םלוא ,הלשממבו תסנכב םישנ לש ידמל עובקה ןמוקמ תא תויתטישב תרקוס גוצרה 

תועד עיבמ רבג היה ול" :ןוגכ הנעט םואתפ העיפומ ,ידילוסהו ריהזה חותינה תובקעב 

רהממ היה אל ןיברו ...הזיעמ ס"ש התייה אל [ינולא תימלוש לש היתועדל] תומוד 

לבא ,הלאכ "ןטב תושוחת" שי יל םג ..."ןידה תא םילבקמ ויה אל צרמ ירבחו ...תונעהל 

יאנידמב עוגפל "וזעה אל" םייתדהש ךכל איבהל רשפא תומגוד וליא ?ןוחטיבה ןיינמ 

ועיגהש םישדח םיסוטמ ןיגב הנושארה ןיבר תלשממ תא ליפהל הזעה ל"דפמה ?רבג 
...תבשב תירבה־תוצראמ 

תכרעמב םישנה לש ךומנה ןגוציי תמולעתל ונתוא ברקמ וניא הז סומלופ םלוא 

:ןיינעמ אבה טפשמה ,הז רשקהב .םירחובה רוביצמ 500/» תווהמ ןהש יפ־לע־ףא תיטילופה 

[זא] ...יכ םא ,תויתמישר תוריחבה רשאכ רתוי םיבוט םיגשהל עיגהל תוטונ םישנ" 

".םיילאיר יתלבה םינותחתה תומוקמל םישנה תא ףוחדל חיטנ תמייק... 

תיצחמ ןה םישנ רשאכ "ףוחדל היטנ" שי ימל :השריפ אלו גוצרה הנח המתס 

.התוא "ףוחדל" םישנ םג תוכירצ ,המישרה ףוסל עיגת יהשימש ידכ ?םירחובה 

יכ (?רעצב)וב תעבוק גוצרהש ,רמאמה תליחתב היוצמ הלאה תוהימתה לכל הבושתה 

יתחוויד וילע אצממל רשקתמ הז ןועיט ."הצובקכ ןמצע תא תורידגמ ןניא" [בורל] םישנ 

אשונה תא ןייצל םיידוהי־םיילארשי םינייאורמ לש גציימ םגדמ שקבתה רשאכ :הנורחאל 

תא 30/0 קר ונייצ ,ותובישחב ינשה אשונה תא ןכו (תוריחבה רשקהב) רתויב םהל בושחה 

940/0 תוראשנ ,םישנ םה השאה דמעמ תא םיבישחמה לכש חיננ םא םג .השאה דמעמ 

.םירחא םיאשונ רתוי תובישחמה 

םיריבעמ םירקחנהש רסמה ןמ םלעתהל השק ךא ,הלא תודבוע לע רעטצהל רשפא 

.(םירבגהו) םישנה בור לש תיטילופה תוהזב יזכרמ םוקמ ספות וניא רדגמה :םתועצמאב 

תוחפו ימצע ןוה תוחפ שי םישנל) רמאמה יפד תא םיסלכאמה םייפולחה םירבסהה בור 

איה תיטילופה תוברתה .אבצב דוקיפ ידיקפתב ותריש אל ןה ללכ־ךרדב יכ ,תוארנ 

טעמ־אלו חרזמה תודע לע םג םיעבשה דע םישימחה תונשמ ולח ,(הזב אצויכו "תירבג" 

םילושכמ לע םירבגתמ הירחוב ,תגצוימ תויהל תפאוש הצובק רשאכ םלוא :םייתד לע םג 

...רתוי םירומח 

(טרקומד לכל) הביאכמה הדבועה לומ םיבצינ ונא ,םילוקישהו םינועיטה לכל רבעמ 

תואצות תוחיטבמ ןניא רוביצה לש תיברמ תופתתשה תוחיטבמה תורואנה תוטישהש 

.ןתוא ומזיש םירואנה םיגוחה ןוצר תא תועיבשמה 

,הרושה ןמ חרזאה .הכיפה־יתלב הדבועל ,יתעד תוינעל ,הכפה תילרוטקלאה הכפהמה 

ברסי ,הלשממה שאר תאו תסנכב וגיצנ תא תורישי רוחבל וחוכב השעמל הכלה שחש 

ושח ץבוקה יפתתשמ בור םג .ןהיניב רוחבל וילעש "תומישר" ול וביתכי וב בצמל רוזחל 
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תורדסמ־תודעוול םייגלטסונה םהיעוגעגו םתרוקיב ,םסעכ .וז תטעובו היח דוסי־תדבועב 

.הנשויל הרטע וריזחי אל המכוחו ןויסינ תוריתע 

סרפ ןנחוי 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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.ל"זח תורוקמב ןבה ןוידפו הלימ ,הדיל יסקט :םייחה תישאר ןיבור ןסינ 

.םידומע 237 .1995 .דחואמה ץוביקה ,ביבא־לת 

תיגולופורתנאה! תיגולויצוסה תרוסמב םיחיכש םניא ןיבור ןסינ לש ורפסב םירפס 

תורפסה ךמס־לע ,טרופמ יפרגונתא רוזחשל הלוכ תשדקומ ותדובע .תילארשיה 
םיבבוסה םיידוהיה םייחה רוזחמב םייזכרמ תונויערו םיגהנמ המכ לש ,תינברהו תידומלתה 

ללכ־ךרדב ועתרנ ץראב הרבחה ינעדמ .באבו םאב ,דולייב םיעגונהו הדילה יעוריא תא 

.תידוהיה תדה לש טסקטו הירוטסיה ,הנומא לש םינכת ורקיעש רמוחב לופיטמ 

,(חרזמה תוצרא יאצוי ברקב דחוימבו) ,תיפצתה םוחתהמ םירקחמ ופידעה םיגולופורתנאה 

ורמאמב ןשד המלש ןוגכ ,םהב םיכורכה םיטסקטו םיסקט רקחמ לש םידדוב םירקמל טרפ 

תויתד תודמעו תוגהנתה ירקחמל םה םג וטנ םיגולויצוסה .םירופיכה־טוי יגהנמ לע 

.םירקסו ןויאיר תועצמאב הדידמל תונתינה 

םיטסקטהו םיקוחה תכרעמל וקתור םיידוהי־אלה םיגולופורתנאהמ המכ אקווד 

םתושיגנש ,וללה .'ץיל דנומדאו סלגד ירמ םהיניבמ דחוימב םיעודיו ,םיקיתעה םיידוהיה 

ולכי ,תינרות הלכשה רדעיהו הפשה םוסחמ לשב תלבגומ התיה םיינושארה תורוקמל 

ןסרל ץלאנ היה רמוחב איקבהש תורומהמ ינפ לע גלדלו יגולויצוסה ןוימדל שפוח תתל 

הדותמה לע ןומא אוה םא םג ,ידוהיה ןדמלה ,ןכ־לע רתי .ןהינפב ותוואת תא 

םירמוחב היצלופינמ רזל תרשפאמה הדימב ילרטינ וניא תורוקמל וסחי ,תיגולויצוסה 

.םידנאירבורטה יסקט ןידכ תידוהיה הכלהה ןיד ,ותניחבמשו ,םייטרואיתו םייפרגונתא 

וראשנש תילארשיה הימדקאב םיבושחה תורוקמה דחאמ תעבונ ןיבור לש ותשיג 

חותינה תא תבלשמ וז השיג .ץ"כ בקעי לש ויתודובע םה אלה ,הרבחה יעדמ לש םיילושב 

רתוי תודחואמו תומודק תופוקתמ םיטסקטהו תיתרבחה הירוטסיהה רקחב יגולויצוסה 

וז הגצה תטיש .םיענצומ םייגולויצוסה םיגשומהו םילכה תא הריתומה ,תנדועמ הרוצב 

ותסיפת .הב טקונ רקוחהש תיטרואיתה המגידרפל רקחנה רמוחה תא תדבעשמ הניא 

תודוא־לע תיגולופורתנאה תורפסב תנגועמ ורקחמ םוחת תא ןיבור לש תיסיסבה 

הירואיתב תוקבדו תיגולונימרט תורדגתה הלוטנ ותביתכ ,רומאכ ךא ,רבעמה־יסקט 
תא תוחפ םישרהל היושע וז הביתכ יכ םא .יפרגונתא טרפ לכ ריבסהל ידכ תיביטטירוטוא 

םימי תוכירא וז הלוכסאמ תודובעל היופצש ןכתיי ,קהבומ יטרואית רנא'זל הפצמה ארוקה 

.יגולויצוסה תונויערה קושב תונתשמה תונפואה ינפב רתוי הנתיא 

ךרואל םיידוהיה תורוקמב (םינש לש הדובע ירפ) רתויב המישרמ תואיקב הלגמ ןיבור 

,ךכ .םייוניש םהב ולח םג ךא ,םינודינה םיגהנמהו םיסקטה ושבגתה ןהב ,םינשב תואמ 

יונישה רחאו ,םימיה תנומש דעומב םידוהיל דחוימה הלימה גהנמ רחא בקוע אוה ,לשמל 

תישיאה תוהזה תא עבקל אבה ,הלרועה לש ךותיחה יפואב ןהו יסקטה דמעמב ןה וב לחש 

ןבה ןוידפ גהנמב הגרדהב ולחש םייונישה לע דמוע אוה .יונישל תנתינ הניאש ןפואב 

דומעל ושקתה םעה ינבש העש וטקנ ןהב םיכרדה לעו ,תויסקטל תויסקט רדעיהמ :רוכבה 

תוישונאה תקנעהל דעומה יפלכ הדמעב יוניש לע דמוע אוה .וז הבוחב תוכורכה תואצוהב 

הדילה תעשל תאז תסחיימה הסיפתמ :ףוגל המשנה לש התסינכ דעומ ,ונייהד ,דלוול 

תא ריבסמ אוה ןכו .ןויריהה תישארל המשנה תקנעה תא תסחיימה ,רתוי תרחואמ הסיפתל 

ןחוב אוה .ירסיק חותינב - "תיעבט־יתלב" הדיל תמועל תיעבט הדיל לש הדמעמו היפוא 
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לש וז תיתרוסמ םיכרע תכרעמב באה לש ודמעמ תמועל םאה לש יתרבחה הדמעמ תא 

אוה תורודה ךלהמב ולחש םייונישה תא .הינוכיסו הילומגת ,תיתרבחו תיגולויב תויכשמה 

הפוקתב םידוהיה ייח תא ובציעש תוילכלכהו תויטילופה ,תויתרבחה תורומתל סחיימ 

.ינרמש יומידמ ששח אלל ,הריהז ותשיג .הנודינה 

תרוסמ דבעידב ךישממ ,תיגולויצוס הנבותב תידוהיה תוברתב תונדמל בלשמה ,ןיבור 

םגש ,תינברה תונשרפה איה אולה ,רקוח אוהש תורוקמהמ םיבר ורציש הלאל הרז הניאש 

ותנקסמ .םימודק םימכח יבתכבו הרותה יקוחב הומתהו רתסנה תא ריבסהל האב איה 

החילצמה ,תיתרוסמ הרבח לש היפוא תודוא־לע ץ"כ בקעי לש הזיתב תכמות תיזכרמה 

תא דדועל ידכ וז הביטקפסרפב שי .הנתשמ איהש תעב םג תויכשמה לש השוחת תונקהל 

.תינרותה תידוהיה תוברתה לש ןבואמה ,ריפואמ םויכ םיששוחה הלא 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Daniel Boyarin Unheroic Conduct: the Rise of
 Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man.

 Berkeley: University of California Press. 1997. 417 pages.

היווח ןיראיוב לאינד טטצמ ,ורשועב םיהדמה ,ורפס לש ןושארה קרפה תחיתפב 

רפיסש רופיס לע רפסמ דיורפ .תומולחה תונשרפב הלה רזחשש יפכ ,דיורפ לש ותודלימ 

ךלה יכ רפסמ באה .ותוריעצב באל הרקש עוריא תודוא־לע רשע ןבכ ותויהב ויבא ול 

תדרל הקעצב וילע הוויצו ושארל לעמ ועבוכ תא ליפה ,ירצונ וילא שגינ םואתפו ,בוחרב 

תא םירהל יתפפוכתהו שיבכל יתדרי" .דליה דיורפ לאש "?תישע המו" .הכרדמהמ 

ונוימדבו ,"unheroic conduct" הזש זא רבכ שח אוה יכ רפסמ דיורפ .באה הנע ",עבוכה 

לעבינח עיפוה זאמ .םיאמורב םוקנל ויבאל לעבינח תעובש לומ וז תוגהנתה דימעה 
.(33 'ע> ולש תויסטנפב 

ויבא תאו ומצע תא דימעמ רואל קחצי ,1997 לירפאב "ץראה"ב םסרפתהש רמאמב 

תורח רואל לש ונורכזב םג .הירוטסיהה ףצרב המוקימ לעו האושה לע תפלאמ הסמ זכרמב 

,"רוראה ידוהיה הנה" ארק ,בוחרב וילא שגינש ןכשה ןב לע ויבא ול רפיסש המוד רופיס 

אשנ רואל םגש הארנ ,דיורפ ומכ .באה תבוגת אלל הארנכ ,לכ יניעל הריטס ול ףיטחה 

.תובר םינש ךשמב הז רופיס 

,"תובאה דוד"מ רבעמב קסוע אוהש רמולו Unheroic Conducts תא תצמתל רשפא 

הגלבהה תא ןיבהל השקתמה ,"םינבה רוד"ל ,הקיתשב םייוגה דצמ הלאכ תועיגפ קפסש 

תויתועמשמ תויוחתפתה יתש לע הז רבעמ לש תוכלשהבו ,הלפשה הב האורו תובאה לש 

.תונויצו הזילנאוכיספ :םירשעה האמב דואמ 

חישבו יטסינימפה חישב רצונש תוינימ לע חישה ךותמ ורפס תא בתוכ ןיראיוב 

הינבהב קר אל קסועה ,תויאומוהו תויבסל תורקוח ידי־לע רקיעב חתופש חיש)יריווקה 

רחא םגד ונל קפסל איה ולש תירקיעה הרטמה .(תוינימ לש הינבהב םג אלא ,רדגמ לש 

,ימורה־ינוויה לדומהמ ןיטולחל הנוש הרוצב תוירבגה תא ספותה םגד ,תוירבג לש 

תינרדומה תיברעמה תוברתה השריש תוירבג לש יומידה תיתשתב ,ןיראיוב תעדל ,דמועה 

הגיצה הלאה םינשה ךשמב .הירוטסיה תונש םייפלא תצורמב ימורה־ינלהה םלועהמ 

לדומ לש ורואיתב קסוע ןיראיוב ,ורפס לש ןושארה קלחבו ,תוירבג לש רחא לדומ תודהיה 

,לארשיב םיירדגמו םיינימ םילדומ לע םיקבאמל קפס אלל יטנוולר ןיראיוב לש ורפס .הז 

לש רפסה יכ םידיעמ ,רואל לש הסמה םג ומכ ,תונויצל רושיקה לבא ,רחא םוקמ לכב ומכ 

תוירבגב הסאמש ,תונויצה לש תשרומב ונלש ימצעה־טוטיחל תוחפ אל יטנוולר ןיראיוב 

ךכב ךישממ ןיראיוב .ינרדומה יפוריאה לדומה תא המצע לע הלביקו תיתרוסמה תידוהיה 

ירדגמה חישה ןיבל ינרדומה ימואלה חישה ןיב רשקה לע דמועה ףלאמו שדח ירקחמ ןוויכ 

ול ףיסומ ןיראיוב ךא ,ןבומכ ,וצימחה אל תוילארשי תויטסינימפש רושיק ,יטסיאו'צמה 

.ףלאמ ירוטסיה ךבדנ 

באה דיורפ לש תובוגתה ,"ןשיה ידוהיה" יבגל עודמ ריבסמ ןיראיוב ,ןושארה קלחב 

ידוהי" .יתרוסמ ןפואב םיידוהיו םייאודיה־יטנא םא יכ ,"םייאוריה־אל" ויה אל באה רואלו 

לע ונעשנ ולש ימינפה דובכה תושגר ;תויורגתה לע ביגהל אל ,וסעכב טולשל רומא היה 

'עב טטוצמ ןמגרב ןיטרמ)".רערעל לוכי היה אל יוג חחרפש ,תינחורה ותונוילעב הנומא 
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תואמ ךשמב םיידוהי םירבגל וסחויש "תוישנה" תונוכתה יכ ןעוט ןיראיוב (.36-34 

בצמב רבודמ ןיא םג .םימשיטנאה לש הצמשה קרו ךא ןניא םהיגרטקמ ידי־לע םינשב 

םיידומלת םיטסקט ארוק אוה .ואצמנ וב ילמרונ־אה בצמה לשב םידוהיה לש יגולותפ 

אוה הלא תורוקממ רייטצמה ילאידיאה רבגה לש יומידהש תוארהל ידכ םייפוריא־חרזמו 

ךרעוה ידוהיה רבגה .תימורה תוברתהמ הרזגנש תיברעמה האירקל םאתהב "ישנ" ןכא 

םג .ותחפשמל ותגאדו ותוקידא ,ותונפגס ,ותונלבס ,ותונידע ,ותונדמל לע ותוברתב 

,הלא םירבג ךא ,תוקידאו תונפגס ,תונדמל לשב וכרעוהש םירבג ויה תירצונה הרבחב 

שלחה ,ןידעה ,רוויחה ,יביספה" הבישיה דימלתש דועב ,תיטוריא־אל תוהמ וויה ,םיריזנה 

,הרובג ,תאז תמועל .תובאל יוצר ןתחו םישנ לש "תיטוריא הקושתל אשומ היה תיסיפ 

הלא ;ידוהיה רוביצב ללכ וכרעוה אל תומוד תונוכתו דובכה ןעמל תומל תונוכנ ,ץמוא 

םיירדגמה םיסופדה יכ ןעוט ןיראיוב .םידוהיל תויוצר תונוכת םניא ךא ,"םייוגה יעושעש" 

(resistance) תודגנתה לש יעצמאכ תינברה תוגיהנמה ידי־לע וחתופ תודהיל םיידוחייה 

.ירכונה ןוטלשל 

הרובגל סחיה תא שיחממ אוה .םייתוברת תורוקמ לש בחר ןווגמ לע ךמתסמ ןיראיוב 

.ריבאכו םחולכ תובר תודגהב ריוצמה ,הדגהב "עשרה ןבה" לש רויאה תועצמאב תיאבצה 

ויבא ,רופיסה יפל .ותחפשמ תורוקמו בוט־סש־לעבה לע יממעה רופיסה איה תרחא המגוד 

תוכזב ,ךפוהו לגלגתמ באה .ליצאל רכמנו םיארפ ידי־לע ףטחנ בוט־םש־לעבה לש 

וידיקפתב ליח השוע אוהש ןבומכ .ואבצב איבצמו ךלמל ברוקמ ץעויל ,ותנומאו ותמכוח 

הכלממהמ חרוב ,ומעלו ותשאל ןמאנ ראשנ אוה ךא ,לשומה תבל אשניהל דעוימו םינושה 

ודועב ,ומצע בוט־םש־לעבה .הרותה דומיללו ותחפשמל רזוחו ןוטלשה ימורמל עיגה הב 

,תיטנמור הברקו עבטב םייח לש "ייוג" חישל זמר ,רעיב דדובתהו דמלמהמ חרב ,דלי 

ומצע ךפהש ןטשהמ דמלמה לא םיכלוהה םידליה תא ליצמ וליפא אוה .לאל ,תינדמל־אל 

,"תייוג" הרובג ,הרואכל .תצלפמה תא גרוה ,לאב ונוחטבו וביל־ץמוא תוכזבו ,תצלפמל 

־לעבה הנמתמ ,תצלפמה תגירה רחאל .ותונדמל ,תאז לכב ,איה תיתימאה ותלודג לבא 

הכזמה איה ,ותרובג אל ,וז תונדמלו ,רתסב הרות דמולו שרדמה־תיב רמושל בוט־םש 

ןיינעמ ןפ ףשוח אוהו ,תורוקמב איקב ןיראיוב .תובר תומגוד דוע שי .דבוכמ ךודישב ותוא 

.ולש תדחוימה תינשרפה הביטקפסרפה תועצמאב תודהיה לש דואמ 

לש קר אלו ,מלד,די,ד לש תוללובתהה תא ראתמ ןיראיוב ,רפסה לש ינשה קלחב 

."םיינרדומה" ,םייברעמה םיירדגמה םיסופדה ץומיאב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,םידז,די 

דיורפ םה "םיערה" םירוביגה .תחא "הבוט הרוביג"ו "םיער םירוביג" ינש שי הז קלחב 

המורתה ילוא איה ־ תונויצהו הזילנאוכיספה - ודסי םהש תועונתה ןיב רושיקהו ,לצרהו 

דיורפ לש הפקשהב יונישה חותינל בחרנ םוקמ שידקמ ןיראיוב .רפסה לש תינואגה 
(םיטעמ םישנא לש)ינימ לוצינ לשב המוארט לע הבוגתכ הירטסיה לש לדוממ רבעמהו 

.(תילסרווינוא העפות)וירוה לא דליה לש הכישממ האצותכ תוזוריונ לש ילפידא לדומל 

תרוקיבל ינגרובה דיורפ לש העינכ וב הארו תרוקיבב הז יונישל סחייתה םזינימפה 

תא תינימ ולצינ ךכ לכ םיבר "םידבוכמ" םישגאש הדבועב ריכהל הבריסש ,תירבג 

ףייעתהל לולע תיאקיטילנאוכיספה הקיטסימה יזרב יוצמ וניאש ימש יפ־לע־ףא .םהידלי 

(העמשנ רבכש) הנעטה סוסיבב דיורפ לש ינשרפה חוכיוול םרות ןיראיוב ,הז ףיקמ ןוידמ 

םירבגלו םישנל אלא ,תוימוטנא םישנל תידעלב התיה אל הירטסיה" לש הירואיתהש 

םישלחל תינייפוא העפות איה הירטסיהה ;<192 'ע) "םיוסמ יעזג אצוממ םימיוסמ 
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רקחמ ךמס־לעו ,םימדוק םינשרפל רבעמ דעצ דוע ןאכ השוע ןיראיוב .םיקתשומלו 

דיורפ לש רבעמה יכ ןעוט ,תמדוקה האמה לש םיעשתה תונשב הניו לש יתוברת־ירוטסיה 

"תויריווק"הו "ותוישנ" לע רבגתהל ץמאמב ,ויתודרח לע תונעל דעונ תילפידא הירואיתל 

קר "האצמוה" תוילאוסקסומוהה יכ ןעוט ןיראיוב ,"םייריווק" םירקוח תובקעב .ולש 

אל םהיניב הבהאו םירבג ןיב תיטוריא הכישמ ,ןכ־ינפל .הרשע־עשתה האמה ףוס תארקל 

תומרונמ גרח םירבג ןיב ינימ עגמ םא םג ,הקושתה ילעב לצא ישפנ םגפ "הנמיס" 

וזכ הכישמ לע לכתסהל וליחתה הרבעש האמה לש םיעשתה תונשב .תולבוקמה תוגהנתהה 

דשחנ "תוישנ" ויה ותוגהנתה וא ותעפוהש ימ לכו ,תתוועמ תוישיאל תודע לעכ 

.הטוסכ ,"ריווק"כ 

סילפ םלהליו ודידי לא שחש הכישמל םיזמר המכ וכרד תישארב ריתוהש ,דיורפ 

םג ןכלו ,ישנכ גיותמ תויהל לולע היה וב בצמל עלקנ ,ומצע לש הירוטסיהה תא ריכזהו 

ךא .תילפידאה הירואיתל רבעמה תנבהל חתפמה תא ןאכ אצומ ןיראיובו ,לאוסקסומוהב 

ןיראיוב ."ימואל" ששח םג אלא ,ישיא ששח קר אל ,ןיראיוב תעדל ,היה דיורפ לש ששחה 

לצרה רודואית לש "שדחה וטיגה" הזחמב ותייפצ תובקעב דיורפ םלחש םולח שרפמ 

רבגה לש בצמה" ."ותודהי" לע רבגתהל ךא ,ידוהי ראשיהל דיורפ לש ותפיאשל יוטיבכ 

תינימ תונשרפ הרצי (disempowered) יטילופ חוכ־רסחכ תיפוריאה תולגב ידוהיה 

 (sexualized) םע דיורפ לש ומלועב ההוזמ התיה תיטילופ תויביספש ןוויכמ ,ריווקכ ולש

לש ימשיטנאה יוהיזה תא ומינפה הניו לש םיליכשמה םידוהיה .(229 'ע> "תוילאוסקסומוה 

רמוא ,אלפ ןיא .םיטיירטס תויהל ןוצר תאטבמ תולגה תא לסחל םתפיאשו ,םיישנכ םידוהי 

הקינפה"ש ירקמ הז ןיאש יפכ ,רושע ותואב ואצמוה תונויצהו תוילאוסקסורטההש ,ןיראיוב 

רשק הרושק התיה הרשע־עשתה האמה ףוסב הפוריאב םייחה תא הנייפיא הכש תירבגה 

ןיבל םישנה ןיב ההזמ דיורפ דציכ הארמ ןיראיוב .(354 'ע> "םידוהיה תאנשל קודה 
"למרנמ"ו ,(הלימה־תירב לשב םידוהיה לצא) סוריסה תדרח תא םיררועמכ םידוהיה 

וטואמ דיורפ לש ותוגייתסה תורמל .םייוג םירבג דצמ םידוהיו םישנ תאנש ךכ ידי־לע 

םייוטיב ויה םהינש יכ ןעוט ןיראיוב ־ םישנה אנושו ימשיטנאה ידוהיה - רגנינייו 

דיורפ" .האמה ףוס לש תינמרג רבודה םלועב םיידוהי םירבג לש םבצמל םייטמוטפמיס 

אוה .ינעזג ןפואב טלשנה טקייבוסה לש ימצעה־זובה תא ,רקיבו שיחכהש ןמזב־וב ,ליעפה 

יוטיבו ישפנ ןפואב 'הלרעה םוקיש' ןיעמ ,ולש (cricumcision) הלימה תא 'ןוראל סינכה' 

.(239 'ע> "םירבגה לככ רבג תויהל ,לומינ תויהל אל הפיאשל 

תונויצלו לצרהל דואמ רהמ רבועו דיורפב ליחתמ ינשה קלחב ישילשה קרפה 

תיטנייצפה ,ןייליפש הניבסל דיורפ בתכש אלפנ טפשמ טטצמ ןיראיוב .תינאילצרהה 

זע ינויצל חתפתי אוה ,ןב היהי הל דלווייש קוניתה םאש הווקמ אוה יכ ,גנוי לש שגליפהו 

,דתיה תונויצ יכ ריבסמ ןיראיוב .("המצע ליבשב רבדת" איהש ,תב היהת וז םאו) שקיעו 

,ןיראיוב בתוכ ",וז הניחבמ" .ולש תילאוסקסומוהה תוישנה תא אכדל ךרד דיורפ יבגל 

תויהל םיכפוה םידוהיה הכלהמב תוללובתה ,רתויב הקומעה תוללובתהה איה תונויצ" 

תועמשמ רבוצ הז קתרמו ןיינעמ ןועיט .(276 'ע)"םשב םידוהי םיראשנ לבא ,םימעה לככ 

רודואית ,תינידמה תונויצה לש הרצויל וטבמ תא ריבעמ ןיראיוב רשאכ רתוי דוע הבר 
.לצרה 

,"שדחה וטיגה" רכזוה רבכש הזחמה דחוימבו ,לצרה לש ויבתכמ חותינ ידי־לע 

תא ליצהל הצר אל אוה .ותוברתבו ושפנב ינמרג היה ,דיורפכ ,לצרה יכ הארמ ןיראיוב 
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ובצינ ןאכ לבא .אליעלו אליעל םינמרג תויהל םידוהיל רשפאל אלא ,תידוהיה תוברתה 

ץומיא .טלושה םעה יכרע תא םינפמה דבעושמ םע לכ ינפל בצינה סקודרפה ינפל םידוהיה 

תא תמאמ קר הזכ דעצ ךא ,ילמרופה םוסחמה לע רבגתהל לוכי םייוגה לש תוגהנתהה 

לע רפסמ ןיראיוב .ימצע דובכ רדעיהו ,תוליבס ,תוירבגה רדעיה םע םיללובתמה יוהיז 

ידוהי לכ לש תיביטקלוק תד תרמה םוזיל :דבלב וינמויב ריתוהו לצרה הגהש תינכות 

םייתפש תולז עונמל ידכ םידוהי וראשיי - ןנכת אוה - תודהיה יגיהנמ לבא .הירטסוא 

תירב ותרכי םידוהיהש הפיאש חופיט ןמז רובעכ ."םירבג" םניא םידוהיה וליאכ תונעטו 

ולכוי םידוהיהש ידכ אלא ,םילעופה לש םהיתוקוצמ םע ותוהדזה לשב אל ,םילעופה םע 

התיה הרטמה אל ,תורחא םילימב .יהשלכ הרטמ ןעמל םחליהלו "םתוירבג" תא חיכוהל 

תא ןיטולחל דגנש רבד - ןויער ןעמל תומל תונוכנה ,קבאמה ,המחלמה םצע אלא ,הבושח 

.האמה ףוס לש םיפוריאה יניעב םידוהיה לש יומידה 

הדעונ אל תונויצה ."םימעה לככ" ירבג ידוהי םע תונבל החסונ "דוע" ,דתיה תונויצה 

לש הניווב םיינמרגה םידוהיה תא הדירטהש היעבה תא רותפל אלא ,תודהיה תא ליצהל 

תשחכהו םתד תרמה ידי־לע תוזבתהל ילבמ םיינמרג תויהל ךיא :םירשעה האמה ברע 

ידוהי הזכרמב .המיע דדומתה לצרהש וז המליד שיחממ "שדחה וטיגה" הזחמה .םתוהז 

ךותמ ברק־ודמ קמחתמ ךא ,היכרעו הינוניג לע תינמרגה תוברתה תא ץמאמה ,"ינרדומ" 

אוהש יגפמ הרואכל ,ומיע וירשק תא קתנמ יוגה ינמרגה ודידי .הלוחה ויבאל ותגאד 

רוביגהו ,ידוהיה ודידי תשא לש "ידמ רתוי" תידוהיה החפשמה םע םילשהל השקתמ 

:ידוהיה ףוספסאל ,"םהל" ךייש אוה ,לכה תורמל יכ יוגה ודידי ינזואב ריהצמ ידוהיה 

תאצל הכוז ידוהיה ,הלילעה לש הפוסב .ומע ינבל שחכתהל ול רשפאמ וניא ימצעה ודובכ 

תא הקפיסש וז ,דתיה תונויצה .ידוהיה דובכה תא ליצמו ,ינמרג ליצא ותוא םע ברק־ודל 

ףוסב םידוהיה ינפל רתויב החותפה תורשפאה היה םזילאינולוק .הז "ברק־וד"ל תונמדזהה 

תיברעמה תוברתה תצפה לש לעפמב תופתתשה ידי־לע םתוירבג תא ןיגפהל האמה 

תא "שובכל" הנויסנב הנושארבו שארב אלא ,םהל ןתניתש הינולוקב קר אל ,םלועב 

לש המלידה יכ שיגדמ ןיראיוב .םיינרדומל םתוא ךופהלו (Ostjuden) םייחרזמה םידוהיה 

אוה ,הבהב 'ק ימוהו ןונפ ץנרפ םע חיש־וד ךותו ,אכודמ םע לכ לש המליד איה ידוהיה 

ןוצרה לשב תודגנתה רצוי טילשל תומדיהל ןויסינה .רורחשה לש הקיטקלאידה תא גיצמ 

לע קבאמב יכ ,רתוי דוע תמלשומ העינכ תרצוי וז תודגנתה ךא ,טילשה ומכ ישפוח תויהל 
.אכדמה לש ותוברת תדבוא טילשה ומכ תויהל תוכזה 

,"?םיבוט םישנא לצרהו דיורפ ויה םאה" הניא לאוש אוהש הלאשה יכ שיגדמ ןיראיוב 

אוה <.301 'ע> "?םויכ ונל רוזעל לוכיה םהלש 'תויועט'ה ןמ דומלל ונא םילוכי המ" אלא 

םיניטסלפל ,םישנל קזנ םיאומוה ומרגש תועונת יתש לש תורוקמה לע עיבצהל הצור 

תא ףילחהל םיבר םידוהי וצר האמה ףוס לש הניווב .יתרבח ןוקיתל חתפכ םמצע םידוהילו 

תורדגהב יונישל דחא יוטיב קר איה תינאילצרה תונויצ .םירירשה־ידוהיב שטנעמה 

תוחפ םידוהיה ויה וב ,רתוי בוט רבעל רוזחל אל איה ותרטמ .םידוהי לצא תוירדגמה 

,תינויווש ,דתיה אל תינרדומ־םורטה תודהיה םג ,רמואו רזוח אוהש יפכ ."םייאו'צאמ" 

לשו הזילנאוכיספה לש תורוקמה תרכהש איה ותווקת .ןורתפ וניא רבעה רוזחש ןכלו 

הרדגהל ךילומ וניאש יטילנאוכיספ לדומ סוסיבל ףאוש אוה .ןנוקיתל רוזעת תונויצה 

לדומה השעש לוועה תא ןקתמ ךכבו ,"םיילמרונ" תוינימו ןימ ידיקפת לש החושק 

,(?תונויצהו) תודהיה ןוקיתל םג ףאוש אוה .םיינימ םיטועימלו םישנל יסלקה ינאידיורפה 
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שטנעמה תפלחה" :יטסיאו'צאמ־אל ןכות לבקתו בושת הלש תוירבגה תסיפתש ךכ 

ןיב טעמכ םירישיה םירשקה ופשחנש רחאל ...הריבס תוחפ הברה איה םירירשה־ידוהיב 

.(79 'ע)"םיצאנה ועציבש םעה־חצר ןיבל תוירבג תויגולואידיא 

יהוז .דיתעל תפומ ,ותעדל ,שמשל לוכיה ירוטסיה לאידיא םג אצומ אוה ןורחאה קרפב 

קובדל לוכי רבג היה םא קפס :השאב רבודמש עיתפמ וניא הזו ,ולש "הבוטה הרוביגה" 

רושעה לש יטסינימפה ךפהמה ינפל םישנלו םירבגל ןיטולחל ההז סחי לש לאידיאב 

,הינמרגב םזינימפהו תילאיצוסה הדובעה תצולח ,םייהנפאפ הטרב איה הרוביגה .ןורחאה 

התיה םייהנפאפש אוה עיתפמש המ .תונז דגנו םישנל ךוניח ןעמל תשקיע תמחול 

ילוא .תיתרוסמה תידוהיה תוברתל השחכתה אל ,לצרהלו דיורפל דוגינבו ,תיסקודותרוא 

םזיסקסה לשב ,םישנ יבגל אקווד דחוימב קזח היה אל תינמרגה תוברתה לש יותיפה 

םייקה רוסיאל רושק היה אל" םייהנפאפ לש םעזה ,ריעמ ןיראיובש יפכ .ולש ינחוכה 
אל תיאניווה הרבחהש הדבועל אלא ,םישנ לש דומיל לע תידוהיה תוברתב לוכיבכ 

אלו ,רתוי הברה העיתפמ .(322-321 'ע> "םישנל ילנויספורפו הובג ךוניח הרשפיא 

תולוחה תחא ,.וא הנא אלא הניא םייהנפאפ הטרבש הדבועה איה ,הינוריא תרסח 

תא החירבהש תיטנייצפה ,.וא הנא הכפהנ דציכ .דיורפ יבתכמ תורכומה תוירטסיהה 

עיצמ ןיראיוב ?הלוגד תיטסינימפ הגיהנמל ,<דיורפ לש והרומ ,ראורב ד"ד> הלש לפטמה 

ןיראיוב ,רפסה לש ופוסבש רתוי בושח לבא ;יטסינימפה־יטילנאוכיספה חישה ךותמ רבסה 

הנוכת ,תודהי לש תננוכמ הנוכת הניה תבלוצ־תירדגמ תוהדזה" אמש הלאשה תא הלעמ 

ןיראיוב .(353 'ע> "הקיחל הצמיא םייהנפאפ וליאו ,הנממ חורבל וקקותשה לצרהו דיורפש 

־לע" אוה ורפסש ריהצמ אוהו ,תודהי לש וזכ הייאר םע ול חונש הארנ ךא ,קסופ וניא 

ול ףיטמ אוהש המ תא םייטרפה וייחב םשיימ אוה ;"םישנ םע תירבג תוהדזה תודוא 
.ורפסב 

תולעהל לולע ירוטסיה גולויצוס ,םיטעמ םיטסקטב םידקמתמה םירחא םיחותינ ומכ 

יפכ .ןמזה לש תומגמה תא ףקשל םייד םייגוציי ורחבנש םיטסקטה ויה הדימ וזיאב תוקפס 

םג .תוירבג לש דחא יומידמ רתויו דחא לוקמ רתוי שי דומלתב ,הדומ ומצע ןיראיובש 
סרוג וניא םג אוה .תנווגמו הרישע יאדווב התיה הפוריא חרזמ לש תיפוריאה תוברתה 

הרבחבש רובס לבא ,תידוהי הירוטסיה תונש תואמ ךרואל דיחא ראשנ תוירבגה יומידש 

םג רשפא .דבכ לקשמ ולש םייתרבחה םייומידל היה ,ינונקה טסקטה דומלתה היה הב 

בתכמו םולח ךמס־לע תונויצה יבגל תכל־תוקיחרמ הכ תונקסמל עיגהל ןתינ םא לואשל 

תונויצה ,לצרה לש תיטירקה ותמורת תורמל ,רבד לש ופוסב .לצרה לש הזחמו דיורפ לש 

,לצרהכ תידוהיה תוברתה תותלד לע וקפדיה אלש ,Ostjuden^ לש תיממע העונת התיה 

ילואש הדימ התואב םיידוהיה םייתוברתה םישרושהמ קתנתהל ופאש אלו ,ואדרוגו דיורפ 

ןתינש ענכושמ יניא ,ןיראיוב לש רבסהב התפמ והשמ שיש יפ־לע־ףא .לצרה ךכב הצר 

םירבצה וחתיפש תיטסיסקסהו תיטסירטילימה תינויצה תירבגה תוברתה תא ריבסהל 

הארה רזעילא־ןב ירוא .םייוגה יניעב םידוהי לש ישנה יומידה לע הבוגתכ קר םיילארשיה 

ןאכ םירבצה לש תויוחתפתההו תוביסנה ךותמ וז תוברת החתפתה דציכ תנווכה ךרדב 

םינוהה" יפלכ יכרע־וד סחי וליגש ,םידסיימה תובאה לש םחור־תרומל םיתיעל ,ץראב 

'ע ,הנוכנ החונמ ,זוע סומע)"םימוטאה ,הפה־ידבכ ,ףוגה־ילדוגמ םיראטאטהו םיתיקסה 
 52).

הסינ ,תונויצה ,"לודגה ידוהיה דרמה"ש הנעטב הארנכ קדוצ ןידאיוב ,תאז לכבו 
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הלוגה לש תידוהיה תרוסמה יכ רבתסמ דבעידבש יפ־לע־ףא ,תידוהיה תרוסמה תא קוחמל 

ןוויכ ךכל ילוא .םירבצהו םיצולחה ובשחשמ רתוי הבר תוינויח תלעב ,ערלו בוטל ,התיה 

ותודדומתה רחאל ץוביקל רזחש ,הנוכנ החונמ רוביג ,ןתנוי תא ראית רשאכ זוע סומע 

דמועו םידומילה לע דקושה סוחי־לעב ידוהי ךרבא"כ ,תונויצה וילע הליטהש תויפיצה םע 

אוה .תונויצה יכישממכ ןומט לאיצנטופהש ןימאמ וניא ןיראיויב לבא .(377 'ע)"בר תויהל 

תודהיה תא ךופהל ילוא רשפא היהי ,םייתרוסמ םיידוהי םיביטומב שומיש ידי־לעש ןימאמ 

ידוהיכ .תינאכד־אלו ,ריפואב תינויווש ,השדח תינימ־תירדגמ הסיפת לש רוקמל 

תיברעמה תוינרדומל הפולחכ תודהיה תא רמשל תלוכיהש רובס ןיראיוב ,יסקודותרוא 

תדימב וניא וז הפיאש לש הכרע .תיסקודותרואה תודהיב ןומט ,"תורחא"כ ,תינסרודה 

אוה .תושדח תויורשפאל חישה תא תחתופ התאלעה םצעש ךכב אלא ,הלש תויתואיצמה 

ידוהי ,ינא .שפנ־טאשב ויתועצה תא החדי "יסקודותרוא" ומצע האורש ימ לכ טעמכש עדוי 

רתוי לודג יוכיס הז עצמל שיש ןימאמו ,ולש עצמה תא לבקל ,אסיג ךדיאמ ,ןכומ ,ינוליח 

־יתדה השובלב תילארשיה היסקודותרואה .תינוליחה תילארשיה תוברתה ךותמ חומצל 

לש ןוויכב תוחיתפ תורמל) תיטסילאיצוסה תונויצהמ רתוי דוע תינעזגו תינמואל ימואלה 

תיטסיטוא תוריגס לשב האופק איה ידרחה השובלבו ,(תונורחאה םינשב ירדגמ ןויווש 

תחמוצ ,תאז תמועל ,תינוליחה תוברתה .תיתרבחה־תילכלכה תואיצמהמ קותינו 

םירקוח ךא ,תינומה העונתב ןבומכ רבודמ ןיא .תינמואלה תונויצב תדרומו ,תחתפתמו 

לש היצקורטסנוק־הדב ולחה רבכ םירחאו ןמזולג יקימ ,יקסניזורג ףסוי ,רזעילא־ןב ירואכ 

ויבא לש הגלבהל רתוי הבר הנבה הלגמ ,ררושמהו יאזחמה ,רואל קחציו ,ינויצה ביטרנה 

.ןקיטילנאוכיספה דיורפ וא דליה רואל רשאמ 

תא ץמאת ןויצש הווקמ ינא .תינשדח תירדגמ הרות אצת ןויצמש הפצמ ןיראיוב 

,הרקמ לכב .ומצע ןיראיוב לע ועיפשהו תירבה־תוצראב וחמצש תוירדגמה תוסיפתה 

לע יטילנאוכיספה חישה :םינוש םיחיש חתופו רשקמ אוה וב ןפואה איה ורפס לש הלודגה 

.טרפב תודהיו תונויצ לעו ללכב תוימואל לע חישה ,ןימו רדגמ לע חישה ,םדאה עבט 

לש תוריהזה תא םג ףוקזל שי ןיראיוב לש ותוכזל .הרחתמ ןיראיובל ןיא וז הניחבמ 

בוש רזוחו ,ויתונקסמב םג רהזנ אוה .תורחא תוינשרפ תואירקל תועדומה תאו ויתונעט 

.יברעמה לדומהמ רתוי ינויווש היה אל יתרוסמה ידוהיה לדומהש ןועיטה לע ,לשמל ,בושו 

םירקוחל דוגינבו ,רבעה ינקחש לע ולש תרוקיבב ןוסיר הלגמ אוהש םג רמול שי ותוכזל 

קוספל םמצעל הבוח םיאור םירחא םירקוח .הירוטסיהה לש ןיד־תיב ומצע םש וניא ,םירחא 

הביטקפסרפמ תרוקיבב קפתסמ ןיראיוב ;"םיעשר" וא "םירוביג" ויה ןכא רבעה ירוביג םא 

התיה רבודמ הב תומדהש הדיעמ דבעידב תרוקיב לכ אלש ךכל עדומ אוהו ,תיוושכע 

ריהצמ ןיראיוב ,הברדא .תיכרע הדמע תעבהמ החירבל ץורית הניא וז הדמע .תילילש 

לכש ןעוטו ,םיכרעמ ישפוחו ילרטינ תויהל תודהי,ר־עדמ לש הרמויה תא לבקמ אוה ןיאש 

תוילשאב הגוש וניא םג ןיראיוב .תורחאו הלא םלוע־תוסיפתל רושק היה הז הדשב רקחמה 

הניבה םייהנפאפ הטרבש יפכ" רשא ,תרוסמה תא רזחשל שקבמ אלא ,רוחאל הרזח לש 

.(359 'ע)"דיתעה תא לואגל ידכ םישוע ונאש רבעה רוזחש אלא הניא ,המישגהו 

קדצה .רתוי בר רוציקב םינועיטה תא ןועטל רשפא היה .האירקל לק וניא רפסה 

םיכורא םיטוטיצב ךמתסמ אוה םתדובע לעש ,םינוש םירקוח םע השוע ןיראיובש 

,תאז תורמל .האירקה ףטש תא רצוע הז ןונגס ךא ,חבשל יואר ,םמיע תוסמלפתהבו 

ןעשנ ןיראיובש תורוקמה רשוע לשב תשגרמ וליפאו תפלאמ היווח איה רפסב האירקה 
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תורוסמ ןיב השוע אוהש רוביחהו הלא תורוקמ לש תונשרפל איבמ אוהש הנבותה ,םהילע 

הירוטסיהו היגולוכיספ ,תוינימ ,רדגמב קסועש ימ לכל דואמ ץלמומ .תונוש תוירקחמ 

.םלוכל - רוציקב וא ;תילארשיו תינויצ ,תידוהי 

יאנוי לבוי 

הפיח תטיסרבינוא 
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