
237 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

םולש הוונב םידוהיו םיברע ישגפמ :תויוהז ןיב גולאיד (ךרוע)יבלח חאבר 
םידומע 191.2000 .םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

םולשל רפסה־תיבב רבצנש ןויסינב ארוקה תא ףתשל שקבמ תויוהז ןיב גולאיד רפסה 

תא ,םולשל רפסה־תיב לש תימע־להנמו רפסה ךרוע ,יבלח חאבר גיצמ ןכ .םולש־הונב 

הניא ונתרטמ" :תירפס־תיבה תוליעפה לש תרתוכה תלוג תא םיווהמה םישגפמה תרטמ 

חותיפ ךות טקילפנוקל םיפתתשמה לש תועדומה תאלעה אלא ,םיברעו םידוהי ןיב בוריק 

תואצות תא תמכסמ תופתתשמה תחא .(100 'ע> "תיטילופ־תימואלה םתוהז לש הינבהו 

תכלוה וא הקספהל תאצוי ינאשכ וישכעו ,ןירסנכ שגפמל יתאב" :תואבה םילימב שגפמה 

.(117 'ע> "הייברעכ תכלוה ינא התיבה 

חופיט ,תוירדילוס תריצי םתרטמ יכ חינמ םישגפמה לש םמויק תדבועל ףשחנש טוידה 

:העתפה העיגמ ןאכ ךא .ןניקסע "שגפמ"ב ירהש ,םילארשיו םיניטסלפ ןיב תופתושו הווחא 

םישגפמה סיסבב הדמעש "עגמה תרעשה" תייחד וניינעש קתרמ ךילהת ראתמ יבלח 

"םסקה תולימ ויה תובבל בוריקו םיפיטואירטס תתחפה :לכה תילכת תא וניאר שגפמב") 

שי" ,רלדנ רמוא ",םייביטקפא ויהי םישגפמהש ידכ" :תיטסיביטקלוק השיג ץומיאו (12 'ע) 

ןיב שגפמ אוה ליעי שגפמ .תוצובקה יתשמ תחא לכ לש תוהזה קוזיחו דודיחב ליחתהל 
".תויתרבח תויוהז 

רפסה־תיב תווצ לש תויטרואיתה תויונמאנב רקיעב קוסעל שקבא תאז תרוקיבב 

.םישגפמה תואצותבו "םישגפנה להק"ל םיקינעמ םהש היווחב ,םולשל 

רפסה־תיב לש ותכאלמב תיטילופ הרכה שקבמ יבלח ,אסיג דחמ :הלופכ הרטמ רפסל 

הצימא תוננובתה עיצמ אוה ,אסיג ךדיאמו :םיחנמה לש םתכאלמב תימדקא הרכהו םולשל 

טקיורפב רבודמ ,ךכ םא .הלא םישגפמב םיווח םיפתתשמהש םיכילהתה לע הקימעמו 

לע תוננובתה רשפאמ ,ךכ לע ףסונו ,םוחת לש היצזילגויספורפ רוציל שקבמה יטילופ 

תונשב התחירפ אישל העיגה רשאו "טקילפנוקה" תונשכ היתונשש "םישגפמ לש תוברת" 
.ולסוא 

לטנ םגש ,םולש־הוגב םולשל רפסה־תיב לש תימע־להנמ ,יבלח ידי־לע ךרענ רפסה 

לש יטרואית סוסיבבו םישגפמה תכאלמ רואיתב חתפנ רפסה .ותביתכב יזכרמ קלח 

.(ןאמילסו רלדנ ידי־לע ובתכנ הלא םיקרפ ינש) הלא םישגפמ סיסבב תודמועה תושיגה 

רעונה־יגב לש םישגפמה :היישעה לש ףיקמו קימעמ חותינל הנופ יבלח ,ךשמהב 

־דחה תוצובקב תוליעפה ירוחאמ לנויצרה חותיפ ,םיחנמה תרשכה ךילהת ,םיטנדוטסהו 

ןדה ,רפסה תא לעונה קרפה אוה ןפוד־אצוי קרפ .תינטלומיסה היחנהבש ישוקהו תוימואל 

תא הצוח הז קרפ .תיברעה הפשבו תירבעה הפשב שומישה לש תויטילופה תויועמשמב 

.רפסב םיראותמה םינושה תוליעפה ימוחת 

ירבדמ ןושאר ףוגב םימשר דצל תירואית הביתכ :הביתכ תונונגס המכ בלשמ רפסה 

יברע החנמו היידוהי החנמ ןיב תקתרמ החיש דצל תימדקא תביוחמש הביתכ ,םיפתתשמה 

.תנווגמו תחלוק המצע האירקהש ךכ - (ומצע חאבר) 

יבלח דציכ ,ןכ םא .םינושה םירמאמה ךרואל יזכרמ חותינ ילכ הווהמ "תוהז" גשומה 

?"תוהז" גשומה תא םיספות םירחאה םיבתוכהו 

תימדקאה המדקהב .יתנבהל תודגונמו - תונוש תודמע גיצמ רפסה הז ןיינעב 
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םירפס תרוקיב ןמטוגךורהא ברימ 238 

תינתוהמ הסיפת דגנ תואצויה תויטרואית תודמעל בייחתמ יבלח ,תוהזה תלאשל תשרדנה 

רחא" םע היצקארטניא ךותו ןתמו־אשמ לש ךילהתב ,ןעוט אוה ,תיווטנ תוהז .תוהז לש 

תוהזה :תוהז לש תינתוהמ הסיפת טלחהב תמייק ומצע חותינה השעמב ךא ."יתועמשמ 
הז אוה תימואלה ותוהז םע המלשהלו הרכהל עיגהש ימ .לכה תוזחכ תספתנ תימואלה 

.(159 'ע> "רואה תא םיפתתשמל תוארהל" םישקבמ קז לכימו יבלח ,ןכא .הראהל עיגהש 

תיחרזאה ,תירדגמה) תימואלה וזמ הנוש תוהז סיסב לע תוירדילוס תריצי לש תורשפא לכ 

םיפתתשמהו םיחנמה .םיחנמה דצמו םיבתוכה דצמ גלגלמו לטבמ סחיב תלקתנ (ילוכו 

,השעמל .(98 'ע> "תמאב ינאש המ" שופיחל תמגרותמה תוהז לש ינתוחמ םויק םיחינמ 

םישגפמה תרגסמב תורענהו םירענה םיווחש ךילהתה תא ףושחת תיתרוקיב תוננובתה 
.ילארשיה־יניטסלפה לש םג ומכ ילארשי,היידוהיה לש שדחמ האצמהכ 

םילארשיו םיניטסלפ לש םהייח תייווחב תימואלה תוהזה לש התויזכרממ תומלעתה 

תיכוניחה תכרעמל יפולח - יכוניח ךילהתכ ,הלא םישגפמ ךא .תוממתיהל יאדווב בשחית 

רוזיאב .תימואלה תאז דבלמ תויוהז לש חותיפו הריצי םידדועמו םיחפטמ םניא ,הליגרה 

לש ימדקא חותינ ןיבל תיטילופ־תיגולואידיא תוליעפ ןיב ,וב אצמנ רפסהש לובגה 

יבלח עודמ ."תואיצמ" תגהנהל "תואיצמה" תרהנה ןיב ןיחבהל שי ,תמיוסמ תוסנתה 

הכאלמכ םתכאלמ תא םתסיפתב הבר הדימב הצוענ הביסה ?ךכב םילשכנ םירחאהו 
."תיטילופ־אל" 

ךילהתה תא םתסיפת ןפואב םיבשוי םה וילעש ףנעה תא םיתרוכ ןיישננוזו יבלח 

תוליעפה איה תואיצמה יונישל רתוי הליעיה ךרדה" ,םיבתוכ םה ",הרקמ לכב"" :יכוניחה 

לש תולבגמב יובש אוה הזכש רותבו ,תיכוניח תוליעפ וניה שגפמה .תיתרבח־תיטילופה 

לש ותילכת המ .(24 'ע) "הרבחה ינפ תא תונשל ותלוכי יא לשו יכוניחה ךילהתה 

םולשל רפסה־תיב לש תוליעפב םיאור םה ןיא םאה ?יוניש אל םא יכוניחה ךילהתה 

תחא תאזו ,"ןורוויע־תודוקנ" המכ לע עיבצהל ןתינ חותינה ךרואל ?תיטילופ תוליעפ 

תיזכרמה הריזכ "הלודגה הקיטילופה" תא םיקיזחמ םירחאה םיבתוכהו יבלח .ןהמ 

םיקסוע םניא ,יברעו ידוהי רעונ םישיגפמ תוכורא םינש ךשמבש ,םה ;תיתועמשמהו 
.תיטילופ תוליעפב םתנעטל 

השיגה לע תרוקיבה תורמל :םישגפמה לש יטרואיתה ףרועל שרדיהל םוקמה ילוא ןאכ 

השילחהו םישגפמה לש היצזיטילופ־הד יבלח תנעטל התשעש ,תינילקה תיגולוכיספה 

ארוקל .יזכרמ םוקמ ןיידע תספות תיגולוכיספה הנילפיצסידה ,תיברעה הצובקה תא 

םג ךא ."תיתצובק" הסיפתל רבעמה םצעמ הלודג החטבה לוכיבכ ןאכ תחנומ גולויצוסה 

היגולוכיספהמ החוקל ,תויתרבח תויוהז ןיב שיגפהל תשקבמה ,"השדחה הטישה" 

קרפב ."יתצובק לופיט" ןיעמ שגפמב האורה דוסיה־תחנה לע תרערעמ הניאו תיתרבחה 

רובעל ילבמ לפטל לוכי וניאש ,ינילק גולוכיספ ומכ שממ יכ ןעטנ םיחנמ תרשכהב ןדה 

.(92 'ע> ומצעב הז שגפמ רובעל ילבמ תוחנהל לוכי וניא החנמה םג ךכ ,ומצעב לופיט 

רבכ ךא ,ליעי יטרואית ילכ (Tajfel) לפ'גט לש "ףצרה תרעשה"ב <52 'עב> אצומ ןאמילס 

יפ־לע־ףא "םיירטמיס םניא" םיברעו םידוהי ןיב םישגפמה יכ ןעוט אוה רמאמ ותואב 

אטבל ךרוצל עדומ ,םירחאהו יבלח ומכ ,ןאמילס ,יתנבהל .תאז תפקשמ הניא הירואיתהש 

תיתרבחה היגולוכיספה םוחתמ תוירואית ךא ,םישגפמב ךכ־לכ חכונש חוכה גשומ תא 

.הנומתל ץוחמ חוכה גשומ תא בושו בוש םיריתומ 

ךילהת רקיעב אלא ,ןאכ ואצמת אל גולאיד .רפסה לש ומש הז - תויוהז ןיב גולאיד 
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.תרחא תורשפא לכ לש לורטנו הקתשה ךות תימואלה תוהזה לש הקמעהו רוזחש לש 

איה יבלח יפ־לע הרטמה .הרדעהב תטלוב "תיחרזאה" תורשפאה ,תיגולואידיאה הדוקנהמ 

שבגתו קזחת הצובק לכ םא קר וגשוי הלא תורטמ .ןויוושו "היצמיטיגל" ,"הרכה" תריצי 

שוביגל סחיב אלא ,תוצובקה ןיבש רשקל סחיב תולוגס ןיא שגפמלש ךכ .איה־התוהז תא 

רחא" שמשמ ינשה דצה ומצע שגפמב .תדחואמ תימואל הצובקכ המינפ הצובקה 

.התוהז תא תשבגמ הצובק לכ ולומש יאר ,"יתועמשמ 

םיאצוי םיטנדוטסו םידימלת יכ ונל םיחוודמ םינושה םיבתוכהש ,ןכ םא ,אלפ ןיא 

םמצע תא םיעיתפמו ,ןימיה םע "וק םירשיימ" םה .תונצקומ םהיתועד רשאכ םישגפמהמ 

יתשגרהו הפל יתאב" :ידוהי ףתתשמ ירבדכ ,םלועל ורמאי אל יכ ובשחש םירבד םרמואב 

'ע> "ילש העדה תא גצייל ךירצ ינא רשאמ רתוי ילש הנידמה תא גצייל םצעב ךירצ ינאש 

אל הז וישכע לבא ,ךלש דצל הנבה םע ןאכל יתעגה ינא" :יאזינ החנמה ירבדכ וא .(88 

ינא .שדחמ ךוניחל םייונב אל םתא .םידרפנ וא המחלמ וא הנקסמל יתעגה .יתוא ןיינעמ 
".םכתא תויחל לוכי אל 

110,000 וב שיש םע .ינממ רתוי ולבס אל םיחטשב םיניטסלפה" :רמוא יאזינ רשאכ 

םיברע םע רשאמ םידוהי םע רבחתהל לק רתוי ...תונעטב אובל לוכי וניא םידגוב 
יאזינ לש תיניטסלפה תוהזה לוטיבכ תאז חתנמ יבלח - (94 'ע> "...םיחטשהמ 

תודמע ועיבהב "הכשח"ב אצמנ ,יבלח תניחבמ ,יאזינ .תידוהיה הדמעה ינפל תולטבתהבו 

.רתוי תבכרומ תוהזל יוטיב הלא םירבדב האורה חותינ רפסב רסח .הלא 

למיז .הפולח ןמסל לכונ ,הדאירטב הדאידה תא רימנו יאזינ לש ותעצה תא ץמאנ םא 

הקימניד שי תושלש ןיב תויצקארטניאלו תוגוז ןיב תויצקארטניאל יכ רבכ הז ונתוא דמיל 

רגה יניטסלפה תא םהילא םינימזמ ונייה וליא וללה םישגפמה לש םביט היה המ .הנוש 

ךותב תותרכנ ויה תותירב וליא ?זא הלוע היה תוהז לש ריצ הזיא ?םישובכה םיחטשב 
?םיסחיה שלושמ 

תימואלה תוהזה ,םתוא םיאיבמ םירחאו יבלחש יפכ ,םיפתתשמה ירבדמ םשרתנ םא 

יניטסלפה "ויחא" תאו לארשי חרזא יניטסלפה תא סרתמה לש דחא דצב הביצמ התייה 

םנמואה .ידוהיה ילארשיה תא - ינחוכו דדוב - רחאה דצבו ,םישובכה םיחטשה בשות 

תימואלה תוהזה לש תוידעלבה תא רבוש ילוא היה הז שלושמ שגפמ .חרכהב אל ?ךכ 

.חטשה ינפל תחתמ תועבעבמה תופסונ תויוהז לע רתוי יניצר ןפואב עיבצמו 

הגצה תאלעה לש ךילהת ידעלג ןצינ דעתמ (2000 ,לארשי) "ןורחאה ביואה" טרסב 

תקתרמה תומדה .םיחטשה יבשות םייניטסלפ םינקחשו םיילארשי םינקחש לש תפתושמ 

בושו בוש תרחוב הרלק .לארשי תיחרזא תיניטסלפ תינקחש ,הרלק איה הז טרסב ייניעב 

איה ,תוילארשיה־תוידוהיה תוינקחשה םע ןולל תרחוב איה - "תילארשיה תורשפא"ב 

.ילוכו הזעב הגצהה תאלעהל תדגנתמ 

ויה םה ,"תוהז" גשומה תא וגיצה ובש ןפואל םינמאנ רפסה יבתוכ ויה ןכא וליא 

ותב ,השיא ,תירצונ הייברע :םישגפמה יפתתשמ ןיב "הרלק" תוארל ונל םירשפאמ יאדווב 

:"המטאפ"ל ,בוטה הרקמב ,"הרלק" הכפהנ םישגפמה לש הנבמה ךותב ךא .ןקחש לש 
.האג תימואל הסיפת תלעב תיניטסלפ 

לצא תרצונ ,םיפתתשמה לש םהירבדב םיזכרתמ רשאכ דחוימב ,האירקה ךלהמב 

.תואשילקב חוור שומיש לשו תודמע רוזחמ לש השק השוחת ארוקה 

טעמכ םיהז םיכילהת ונינפל שרופו םולש־הונב םישגפמה הנבמ תא ףשוח חאבר 
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םיווח םינוש םינימו םיאצומ ,תותד ינב םיפתתשמ דציכ .םיווח םיפתתשמהש (ותנעטל) 

םניח חאבר לש ורפסב םיטרפהש הדבועב יתעדל הצוענ ךכל הבושתה ?שממ ךילהת ותוא 

.לודג ישונא יוסינ ךותב םיבצינ 

םיחנמה ,םתוטלתשהב ןורחאה בלשב יכ יבלח לש חווידה אוה וז השוחת םיצעמש המ 

ךרואל ,ךכ לע ףסונ .םיידדצ־דח תונולחל דעבמ הצובק לש שגפמב םיפוצ םימלתשמה 

םילטינ םהיתומש - "היידוהי" וא "יברע"כ םיטטוצמ םיטנדוטסהו םידימלתה ,ולוכ רפסה 

־לע םינתינו םהיתומשב םיטטוצמש םירופס םיטנדוטס ןכו יאזינו ינוי דבלמ) םהמ 

.(עקר יטרפ טעמ םהיתודוא 

וא םירגובמ םישנא אלו ,שגפמה תא םימייקמ םיטנדוטס וא םידליש הדבועה 

,המגודל ,הימדהה יקחשמב .גולאידה לש תויתריציב תפקתשמ הניא ,םיאקיטילופ 
םויה־רדסמ תועבונש תויגוסל אלא ,ולעה םמצע םה אלש תויגוסל םישרדנ םיפתתשמה 

חיש" גולאידה תויה לשב השק תימיספ השוחת תרצונ ארוקה לצא .םירגובמה לש קוחשה 

תלאשל ,קילאיב ןמחנ םייחל ,"בויב"לו "חופיק"ל החישה תרזוח בושו בוש ."םישריח 

ידי־לע רמאנ)"קינדוכיל רבח יל שי" חסונב ףנכ־תורמאל ,לידבהל וא ,ןונמיההו לגדה 

הלועו בש ,גולאידה לש תויתריציה רסוחל ףשחנ ארוקהש לככ .(117 'ע ,יברע ףתתשמ 

ישיא יוטיב לש תלוכי אלל תוינומגהה תודמעל םיפתתשמה תא רמסממכ םישגפמה הנבמ 

??םיחטשב בערה לע רבדנ תושיגפ 12 דוע" :תופתתשמה תחא תאז האטיבש יפכ .בכרומ 

ךירצו םייק לכה חוטב .םיניירק םהש רועישב םדא ינב שיש השגרה יל שי הקספהב 

.(12 'ע)"םותס יובמ יתניחבמ הז ,הז קר הזשכ לבא תולעל ךירצ הז .תויוהזל סחייתהל 

ךא תונורחאה םינשב להנתמה ימדקאה יתרוקיבה חישב יקבש ימ לכל הבוח־רפס והז 

עיפשהלו לועפל ןיינועמ אלא ,חיש תודש לש ינוציח ימדקא חותינב קפתסהל ןכומ וניא 

תא ,תיתרוקיבה תועדומה תא םימגרתמ דציכ .םיירוביצו םייכוניח םיכילהת תרגסמב 

רקיע תאזב - אפוג תרוקיבה תכאלמב םיקפתסמ אלו תירוביצ היישעל ,תויביסקלפרה 
.רפסה לש ותובישחו ותמורת 

ןמטוג־ןורהא ברימ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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