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:תינומגה תוירבג לש םירופיס 

םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג 

*יונ םייח 

אובמ 

תורישה ןמ םרורחש םע ךשוממ יאלימרת לויטל םיאצוי םיבר םיריעצ יכ הדבועה 

תספתנ ףאו ,בורקמ תילארשיה הרבחה תא םיריכמה הלא תא העיתפמ הניא אבצב 

ןופצ וא תויפוריא תורבחב תואלימרתה לש המוקמל האוושהב ."הילאמ תנבומ"כ 

דיקפתב ,תיסחי ברה םיאלימרתה רפסמב תילארשיה תיאלימרתה תטלוב 1,תויאקירמא 

בצעמ םייח בלש הווהמה יביטמרונו יביטקלוק רבעמ סקטכ םהייחב תאלממ תואלימרתהש 

םירשקבו ,(Avrahami, 2001; Uriely, Yonay <fc Simchai, 2002 ;1997 ,ךרובמ) 

תועלבומב אתווצב תוהשל םיברמה ,םיאלימרתה ןיב םימייקתמה םיפוכתה םייתרבחה 

ןניהש ,הלא תודבוע .(Haviv, 2002 ;2002 ,יונ ;2000 ,לכיה) ילארשי ןויבצ תולעב 

ובש ןפואה תא םג ומכ תילארשיה תואלימרתה תא תודחיימ ,דחי־מג תויתוכיאו תויתומכ 

הירתאב תונבלתמו תובצעתמה תוהזה תויגוס ךרד הב תפקתשמ לארשיב הרבחה 
.הילולסמבו 

יפכ ,בחרמו ףוג ,תוירבג ןיבש שגפמב תילארשיה תוירבגה תא ןחוב יחכונה רוביחה 

לויטב ופתתשהש םיריעצ םיילארשי םירבג לש םירופיסה ןמ םילוע הלא םימוחתש 

תועסמ םניהש ,(treks) םיקרמה ירופיס טרפבו ,הלא םירופיס יכ איה הנעטה .יאלימרתה 

־ואינ תילייט־תיאבצ הקיטקרפ השעמל םיראתמ ,םייררהו םיירפכ םירוזאב םיילגר 

תספתנ ,ךרפמו לולת לולסמב הכילה תללוכה ,קלטה עסמב תופתתשהה .תיטסילאינולוק 

תעצובמו תרפוסמ הז רגתאל סחיב .יתועמשמ יזיפ רגתא םידעוצה ינפב הביצמה המישמכ 

 (performed) הז ףוג ענ וב בחרמב ,םיאלימרתה לש םפוגב תינומגה תילארשי תוירבג,

.בחרמב ףוגה תוליעפמ הלועה םיסחיה תועמשמבו 

לש ידוחייה רשקהב אקווד ואל ירבג ןווג תאשונכ םנמוא תרכומ קלטב תופתתשהה 

רואל תיאלימרתה תא ןחבנ הז רוביחב םלוא ,(Eisrud, 2001) םיילארשיה םיאלימרתה 

םוקמה שוביכל תיכשמה הקיטקרפכ ,ירק ,לארשי־ץראב םיילגרה תועסמה תרוסמ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה 

"Trekking Stories and the Emplotment of התרתוכש האצרה לע וקלחב ססובמ הז רוביח 

 "Masculinity and Nationality, לש רשע־העבשה יתנשה סנכב הנתינ רשא ^Association

 for Israel Studies, ה/שולשלו תכרועל תודוהל שקבמ ינא .ןוטגנישווב ,2001 יאמב 16־ב

ןכו ,הז רוביח לש םדקומ חסונל תוידוסיה ן/םהיתורעה לע ,תילארשי היגולויצוס לש תו/םירקוס 

.יתוא ורפה רשא תוחישה לע ,ילרואלו יונ סומעל 

םילבגומ הידעיו ,הפוריאמו תילגנא תורבוד תוצראמ םיריעצ ברקב יסופיט ןפואב הגוהנ תואלימרתה 

.הקירמא םורדבו היסאב רקיעב ,ישילשה םלועה תוצראל 
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־תימואלה תוהזה ןוניכב םיכבדנה דחא תא וויה םיילגר תועסמ .תונויצב ףוגה תדובעלו 

ושבל םה זא ,םירבצה לש םתוברתל דעו היינשה היילעה תישארמ תילארשיה תירבגה 

םילויט ,תורייס יגוחו רעונ־תועונת תרגסמב םילויט) תויחרזא תורגסמב תורוצ ןווגמ 
־יטווינ ,םיכשוממ םיילגר תועסמ) תויאבצו (דועו תויתכלממ תודעצ ,רפס־יתבב םייתנש 

Ben-David, ;1993 ,1991 ,ןראו 'ץיברוג ;1997 ,גומלא ;ואר ;דועו ,הליל־יטווינו םוי 

 1995 ,1997; Katriel>. המשגה ידיל ינויצה־ ימואלה חישה אב וז הקיטקרפ תועצמאב

תובכרומה ,הז םע דחי .בחרמה סוכינ ידכ ךות דיחיה ףוגב (embodiment) תומלגתהו 

בחרמו ףוג םהבש ,יאלימרתה לויטה תרגסמב םיכרענה םיילגרה תועסמה לש תידוחייה 

.לאדשי־קדא לש חיחטשל ץוחמ קחרה םתיישעמ תעבונ ,תיריית תוליעפב םירשקנ 

,(extranational)ימואל/יצרא־ץוח וניהש בחרמ לא הקתה התואב קסוע יחכונה רוביחה 

־ םוקמהו בחרמה תא רדענ ךא תימואל־תירבג תוליעפב ךישממ ףוגה התרגסמבש 

.הליחתכלמ וז תוליעפ הננוכ םהילא סחיבש - לארשי־ץרא 

תועצמאב עסמה ירופיסב יוטיב ידיל אב יטסילאינולוקה חישה יכ איה תיוולנ הנעט 

תירייתה הקיטקרפה .ןהיניב תידדה הקיז תתתשה תועצמאבו בחרמו ףוג לש תוסיפת 

לש םיבחרמב םתיינבהו םיבחרמ ןומיס תועצמאב תיוושכעה התפונתב תמייקתמ ללככ 

הקיטקרפה .םהב םירקבמה םירייתל תונוש תויווח קינעהל םילוכיה םינוש םיגוסמ הכירצ 

םיבחרמ לש םיוסמה םנומיס תא ,הל תוידוחייה תורוצב ,תכרוכ תיטנמורה־תילייטה 

םהב רתה ,לייטה ףוג לש ותואצמיה תאו הרואכל "םיילותב"ו םיריותמ־יתלב עבט יבחרמכ 

Green, 1993,) ץרג לש ונושלב .תיתישארב יוליג תייווחב ,םייוליגו םינוכיס רחא 

 52 .p), תוקתפרהו תועסמ לש םירופיס ןחובה, By means of this familiarity with the"

 divine act of creation, the Western traveler became himself creative and divine, or

 ".at least legendary and heroic

תוננוכתמ תוירדגמ תויוהזש רתוי תיללכ תיטרואית הנעט םג תנעטנ אליממ 

אוה םיביכרמה ןמ דחא לכ .בחרמו ףוג ,חיש ןיב םיסחיו םירשק לש תוכרעמ תועצמאב 

הינבהב םיפתוש םתשולשו ,םירחאה םידוקדוקה ינשל רושקה שלושמ לש דוקדוק ןיעכ 
.תוירדגמ תויוהז הדש לש הלחהבו 

תילארשיה תיאלימרתה 

"!לארשי תא וכלכלת לאו ,הפי לויט לע ורמשת .בושח הז יתובר"2 

"תואלימרת" חנומה(backpacking) רקחב תקסועה תיגולויצוסה תורפסב חוור לחה 

םיעשתה תונשב תורייתה (Locer-Murphy <fe Pearce, 1995), םכסומ חנומכ לבקתה זא 

םינוש םינפואב ונוכ ןכל םדוקש ,תדסוממ־אל תוריית לש םיגוש םיגוסל סחייתמה 

 Cohen, 1973, 1979; Riley,) םיריעצו רעונ־ינב לש תורייתל בור־יפ־לע וסחייתהו

Vogt, 1976 ;לעמ ךשמנה) ךשוממ לויט :םיללוכ תואלימרתה לש הינייפאמ .(1988 

.<63 'ע ,1987 ,ןוסבוקעי לצא) לויט דויצל תונחב םיאלימרת ךירדמ יפמ טטוצמ 2 
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האצוהו ;שארמ עובק וניא רשאו םיבר םירתאב רבועש שימג לולסמ ;(םישדוח השולש 

(הרובחתה יעצמא לע ןהו לכואהו הנילה תומוקמ תריחב לע ןה העיפשמה) הכומנ תיפסכ 

םינייפאמל .(Loker-Murphy Pearce, 1995; Pearce, 1990; Riley, 1988 :ואר) 

ןושארה ןפה :םינפ ינש ולו ,תואלימרתה תא ןייפאמה יתייווח דמימ רושק הלא םיינבמ 

םירייתה תרדגה לזמ לא תיאלימרתה תוהזה לשו לויטה תויווח לש ןתרדגהל רושק 
האיציל םהיעינמ תא םראתב ־ ("charter tourists"^ וא "mass tourists"־™ םידסוממה 

תויטנתואה תדימו םתמצוע ,םקמוע תא םישיגדמ םיאלימרתה ,םהיתויווח תאו לויטל 

םיסחוימה "םיינגרוב"הו "םיפיוזמ"ה ,"םירחסוממ"ה תויווחהו םיעינמה תמועל ,םהלש 

םירתאה רחא שופיחב עגונ ,וילא רושקו ןושארה ןמ עבונה ,ינש ןפ ;"םידסוממ"ה םירייתל 

םהב לויטהו הייהשהש ,לבוקמה לולסמל רבעמ םייוצמה הלא ,םיריותמ־אלה םילולסמהו 

אצמנו ,םיאלימרתל םנמוא ידוחיי וניא תויטנתוא רחא שופיחה .תויטנתוא תויווה םיקפסמ 

תא רידגמה יתרדש ןייפאמ והז םיאלימרתה ברקב םלוא ,ללכב תינרדומה תורייתה דוסיב 

.(Cederholm, 1994, 2000; Uriely, Yonay <fe Simchai, 2002) םהיתויווח 
,תימלועה תואלימרתב המישרמ תיתומכ החימצ הלח םינורחאה םירושעה ינשב ,הז םע 

ליבקמבש ךכ .(Murphy, 2001; Riley, 1988) הדסמתהו הכלה איה הל ליבקמבו 
םיינחור םיזכרמ רחא יגיילצ־יתד־ומכ שופיח תואטבמה ,םיאלימרתה לש םהיתויווחל 

Cohen, 1973,1979; v. Turner, 1967,) םיימוקמ ברקב עמטיהל יטנמור ןוצרו םייפולח 

 2002 ,1973; Turner <fc Ash, 1976; Uriely, Yonay <fe Simchai), דציכ ןוחבל קתרמ
.תרחסוממו תדסוממ תיריית תכרעמכ תעב־הב יאלימרתה־יתורייתה "דסממ"ה להנתמ 

איה יכ הארנ ךא ,הרקחנ םרטו תדעותמ הניא לארשיב תואלימרתה לש התישאר 

םישישה תונש ףוסב תילארשיה הרבחב שחרתהל ולחהש תויתרבחה תורומתב העוטנ 

וז הפוקתב Eisenstadt, 1985; Horowitz <fe Lissak).3, 1989) םיעבשה תונש תישארבו 
המודב ,תילארשיה הרבחה יזכרמ יפלכ רוכינו האחמ יוטיבל תורשפא תואלימרתה הגציי 

םירתנפה"ו "םינומא שוג" ןוגכ ,זאד תופסונ תויתרבח תועונת ואטיבש רוכינלו האחמל 

העונת תומדב ילמס יוטיב וז האחמ השבל ,הלא תועונתמ לידבהל םלוא ."םירוחשה 

תא תיפרגואיגה תוקחרתהה הלמיס התרגסמבש - תירופטמכ תישחומ - "הצוחה" 
הינומגהה לש היתונבו הינב ויהש םיאלימרת םישח ולחהש רוכינה תאו הבזכאה 

ךשוממו ישיא ,(drifter) ידוונ יפוא לעב לויטל ואצי הלא םיאלימרת .זאד תילארשיה 

הקזחתה םינומשהו םיעבשה תונשב .(Cohen, 1973) םייפולח תוברת יזכרמ רחא שופיחב 

ןיעמ תליטנו תיזיפ תוקחרתה תועצמאב רוכינו האחמ אופיא אטיב לויטהו ,וז המגמ 

לש רתוי םיימואלה ויפגאמ רקיעב יתרוקיב סחי ותישאר ןמל גפס וז הביסמו) ךמז־קספ" 
4.(ויגיצנ לשו ילארשיה דסממה 

לש םירקחמה ןכו ,(ןתיב־הרומז תאצוה ,1985)י'ציאוטמ הרזחה גרובצניג יסוי לש ורפס 

תואלימרתה התייה םינומשה תונש תישארב רבכ יכ םיעיצמ ,(2000) לכיהו (1987) ןוסבוקעי 

רבכ לארשיב החתפתה תיאלימרתה תרוסמה יכ םידיעמה ,יקלח דוסימ לש םיצרמנ םיכילהתב הנותנ 

Uriely, Yonay) םינומשה תונשל תואלימרתה לש התישאר תא םירחאמה שי ,םרב .םיעבשה תונשב 

 2002 ,8c Simchai), ןונבל תמחלמ לע הבוגתכ רתיה ןיב (2002 ,Haviv).

תפוקת יפלכ תילילש תיתאחמ הבוגתו לוע תקירפ לויטב האורה ,תיתרוקיבה הדמעל יוטיב 

םימוחנת רוקיב תעב ורמאנש ,ןורש לאירא הלשממה שאר לש וירבדמ ,לשמל ,הלוע ,אבצב תורישה 
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לע ועיפשה ,לארשיב יתרבח דיקפת תאלממ תואלימרתה הלחה הבש הפוקתב 

ןופצבו הפוריאב האחמהו םולשה תועונת םשארבו ,םיילבולג םימרוג םג התוחתפתה 

ןהילמסב :ןוויכ לע ועיבצה םג אלא ,האחמ קר אל ועיצה הלא םיריעצ תועונת .הקירמא 

ואר) ודוה לש רקיעבו ,קוחרה חרזמהו היסא לש תותדלו תויוברתל יזכרמ םוקמ רמשנ 

לויטה ידעיש ךכ .(1968 תנשב ,ודוהב שקישירריעב "תוישופיחה" תקהל ירבח לש םרוקיב 
םיילארשיה םיריעצה לש םתופרטצהב ואטבתהש תוילבולג תומגממ םג ועפשוה וילולסמו 

םירוענ תקיטקרפב םיריעצה םיאלימרתה לש םתופתתשהב ,ךשמהב .םלועב םהיתימעל 

סחיב תאזו ,"תיברעמ" תוהזכ תיביטקלוקה םתוהז תא םקמל ושקיב םה ,תקהבומ תיברעמ 

.םויהדו זאד תילארשיה הרבחב םהיניב םימייקתמה םיחתמלו םינושה םירזגמל 

םירושעה תשולשב ומצעתה תידוונה תואלימרתה תא ודילוהש תויתרבחה תוביסנה 

ושחרתהו םיילארשיה םיאלימרתה םרז לש תרבטצמ תורבגתה הלח ןמיעו ,םינורחאה 

םהל םיעצומה םיתורישה לש ןכו םהירתאו םיאלימרתה ילולסמ לש םיצרמנ דוסימ יכילהת 

המיע האיבה ,תימלועה תואלימרתה הרבעש םייונישל המודב .(ץראב םג ךא) ץראל־ץוחב 

תויווחבו םילארשיה לש לויטה יסופדב םייתועמשמ םייוניש הלדגה םיאלימרתה תומכ 

ודקומ וא לויטל האיציל תוירקיעה תועינהה תויהל ולדח האחמהו רוכינה .וילא תורושקה 

םיזכרמ דחא תוחפ ושפיח םיאלימרתהו ,םיידוונה וינווג תא טשפ לויטה ,יתייווחה 

לש המרונל לויטה השענ ,החטבב ךא ,הגרדהב .(Cohen, 1979) םייפולח םייתוברת 

־לע וללכש ,לארשיב םיריעצה רוביצ לש םיקלח ברקב ףסונ הנבומ בלשל ,"אבצ ירחא" 

ינוניב ילכלכ־יתרבח עקרמ ,ץראה ידילי ,םייזנכשא ,םיינוליח תוריעצו םיריעצ בור־יפ 

.(1997 ,ךרובמ) םיבשוממו םיצוביקמ ,תולודג םירעמ ועיגהש ,הובגו 

תואלימרתב םיאטבתמ ולחה םיבר לש ףתושמ לויטל םידיחי לש לויטמ הז רבעמב 

סקטב תופתתשה עיצמה יתרבח דסומ ןיעמל התייהנ איהו ,םיקהבומ םייביטקלוק םיסופד 

תונומא םיקלוחה םימוד עקרו ליג ינב ברקב םייקתמה ,תורגבל םירוענמ רבעמו הכינח לש 

ואיבה ףא ךשמהב .(Avrahami, 2001 :1998 ,ןומלס :2000 ,לכיה) תופתושמ תועדו 

(enclaves) תועלבומ לש ןסוסיב ידיל םהילולסמ תרגשו םיאלימרתה לש םרפסמ 

"Thamel"־^ ןוגכ) םיאלימרת לש םימחתמ ךותב תומקוממה ,דעיה־תוצראב תוילארשי 

הלא תועלבומ .(דועו יהלד־ויגב "Main Bazaar"^ ,קוקגנבב "Khao San"^ ,ודנמטקב 

וניה שגומה לכואה :ילארשיה לייטל רקיעב תונופה תודעסמו תויונח ,תוינסכא תוללוכ 

תירבעב טירפתה ,(המודכו לפאלפ ,הקושקש ,יקרוט הפק ,יברע טלס)"יסופיט" ילארשי 

םיאלימרתהו ,תוילארשיו םילארשי םיקקוש םיזכרמ תווהמ תועלבומה .הקיזומה םג וזכו 

הצובקל םירבחב ,דויצב םידייטצמ םהש ךות ,ןכרד םירבוע וא ןהב םישגפנ םיילארשיה 

.לולסמה ךשמה תארקל םירופיסבו 

תפוקתל לויטה לש ותוכימסמ עבונ ,תילארשיה תואלימרתל ידוחיי וניהש ,ףסונ ןיינע 

םירקמה בורב .םיריעצה ייחב הלא תופוקת ןיבש רשקה ןמו אבצב ךשוממה הבוחה*תוריש 

לש הרצק הפוקת רחאל וא אבצה ןמ םרורחש רחאל דיימ ץראה תא םיאצוי םילייטמה 

ידי־לע ןה ,םיתיעל תרבסומ וא תראותמ וז םינמז תוכימס .לויטה ןומימל תשמשמה הדובע 

"ודוהל עסנ אל דחא ףא .ל"הצב םייברק םיניצק ויה םינבה .הבוט החפשמ" :םיחטשב םילחנתמ תיבב 

אבצב ותריש יאלימרת לויטב םיפתתשמה בור יכ ןייצל יואר .(8.6.2001 ,עובשפוס ףסומ ,ץראה> 

.(1998 ,ןומלס ;1997 ,ךרובמ) תויברק תודיחיב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:03 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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הייפוא ."האצותו הביס"כ ,םהילא רושקה יקסעהו ירייתה דסממה ידי־לע ןהו םיאלימרתה 

ןמ קחרתהל םיאלימרתה לש םנוצרב רבסומ לויטה תפוקת לש ילנימילהו ירוטרומה 

,וז העד יפל .אבצה םתניחבמ הוויהש םינוכיסה־תברו השקונה ,תימשרה תרגסמה 

,יאבצה תורישה לש החותמה הפוקתה רחאל תולבלו חונל ,עגריהל םישקבמ םיאלימרתה 

ונייה םדוק") םייחרזאה םהייח ךשמה ןיבל וז הפוקת ןיב יתייווח ץיח םיקהל ךכ ידכ ךותו 

םיאלימרתה דחא תאז חסינש יפכ ,"לויטה לע םירבדמ ונחנא וישכע ,אבצה לע םירבדמ 

.(יתנייארש 

םיסופד ,שבגתהל םיכישממ ףאו ,יוטיב ידיל םיאב לויטה תעבש עיתפמ הז ןיא ,הז םע 

Ben-Ari,) ירא־ןב ,לשמל .ןכל םדוק ףאו אבצב תורישה תפוקתב ושכרנש םייתרבח 

 116 .1998, p) םיירבגו םייאבצ םינווג תאשונ לויטה תעב םיקרטב תופתתשהה יכ ןייצמ

םינוכיסב תינשנו תרזוח הדימעו תושבוגמו תונטק תוצובקב הדיעצ םיללוכה ,םיקהבומ 

לויטה לש יללכה סופדה יכ ףיסומ (1997) ךרובמו ,םייזיפ תלוביסו תלוכי ינחבמבו 
5.םינוכיסו םישוגיר שופיח ללוכ יאלימרתה 

תשמשמ איהש ןיבו ,תמדוקה הפוקתה לע הבוגת הניה לויטב תופתתשההש ןיב ,ןכ םא 

ןהילא תוולנה תויווחהו לויטב תויוליעפה יכ רכינ ,וז הפוקת לש ירוטרומ ךשמה השעמל 

.התעפשהבו יאבצה תורישה תפוקת לצב תושחרתמ 

םיילארשי םיאלימרת םע תוחיש 

Kvale,:ואר ,conversation-interview)תוחיש־תונויאר םיעברא לע ססובמ הז רוביח 

טרוטקוד תדובע תרגסמב ,םירבג םייצח ,םיאלימרת םע וכרענש םייביטרנ (1996 

,יונ) םיילארשי תויאלימרתו םיאלימרת לש קרטהו לויטה ןמ תויווח ירופיסב הדקמתהש 

לויטה ןמ םיאלימרתה לש םבושל ךומס ,1998 תנשב ,לארשיב וכרענ תונויארה .(2002 

םמיעש םיאלימרתה .תוחפה לכל םישדוח השולש ךראש ,(הבישחמ םישדוח השימח דע) 

רשע־סינש)ןווגמ יתדע עקרמו (םיינש איצוהל) ץראה ידילי ,םיינוליח םלוכ םניח יתשגפנ 

תונש תישארב םינייאורמה ויה ןויאירה תעב .(יחרזמ אצוממ הנומשו יזנכשא אצוממ 
המיגד תטיש תועצמאב םתוא יתרתיא .(שמחו םירשע דע םייתשו םירשע) םהייחל םירשעה 

רקוחה תא םינפמ םינייאורמה היפ־לעש ,(snow-ball sampling) "גלש־רודכ" היורקה 
.םיפסונ םינייאורמל 

תא המלה וז ךרד .תיביטרנ הטישב וכרענ םהו חותפ היה תוחיש־תונויארה לש הנבמה 

םה ובש ןפואה לע דומעלו םיאלימרתה לש םהיתוסיפתלו םהיתויווחל עדוותהל יתנווכ 

ץוענ תיביטרנה הטישה לש הדוחיי .ןתוא םירפסמו ינושל ןפואב םהיתויווח תא םינבמ 

לשו םיעוריאה לש םגוציי ידכ ךות םילועה ם"דלפיס"ל םישבי,דל תשדקומה בלה־תמושתב 

תוסחייתה תוניגפמו דחי־סג םילייחלו םיאלימרתל תונופה ,לויט דויצל תומוסרפה ןמ הלוע םג ךכ 

קר רומש וניא םילייחו םיאלימרת ןיב רשקה .לויטה תאו יאבצה תורישה תא וידחי תכרוכה 

ינב וטטוצ הוובבמיזב תיאלימרת לש דוביאל התכל לע יסופיט חווידב .דויצ תורכומה תויונחל 

ףא הוובבמיזב לארשי רירגשו ,"ר''יח תכירדמ התיה אבצבש ללגב הדרש איה" יכ םרמואב התחפשמ 

,בירעמ ,רלה רוא) "ש"לצ הל עיגמו ,םישק חטש יאנתב תודרשה עסמ הרבע הרוחבה" יכ ףיסוה 

 3.8.2001).

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:03 UTC������������� 

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



םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג :תינומגה תוירבג לש םירופיס יונ םייח 80 

 Chase, 1995;)ישיאניב בחרמב תשחרתמה תרושקת לש השעמכ םרופיסו הפשב תויווחה

 .(Lieblich, Tuval-Mashiach <fe Zilber, 1998

לש םהיתויווח תונויארה תעב ועפש ,אקווד םירופיסל תשרופמ השקב תגצה אלל ףא 

ינקתפרהה עסמה לש ועבטב המ־רבד יכ הארנו ,םיקהבומ םיירופיס םינבמב םיאלימרתה 

.(Elsrud, 2001 ;2002 ,יונ :ואר) ןושלב וגוצייל תירופיס תרגסמ שקבמ ומכ הזה 
,םהיתויווחב יתוא ףתשל םתחמש תא שרופמ ןפואב ועיבה יתשגפנ םמיעש םיאלימרתה 

םירפסמה לש תובהלתהב ,וניניב רצונש ריהמה רשקב ונייפאתה םמיע תונויארהו 
.תוימשר רדעהו תוחיתפ לש ההובג הדימבו ,תורפסמהו 

םיישקה דחא הלע םיטלקושמה םירופיסה לש האירקה תעבו תונויארה תעב ,הז םע 

ימוחתל תושרופמ תויוסחייתה לש רדעה ףא םיתיעלו טועימ :םירבג ירקחמל םיינייפואה 

,תירדגמ הניחבמ "תנמוסמ" הניא תינומגה תוירבג .םינייאורמה דצמ תירדגמה היווחה 

לדומה םע חתמב היוצמ הניא איהש םושמ הילאמ תנבומכו "תיעבט"כ תספתנ איהו 

.(Kimmel, 1996; Kimmel <fc Messner, 1998)ינומגהה רבגה לש יתרבחהו יתוברתה 

הייוטיבו תוירבגה ,ינוניבה דמעמה ןמ ,לאוסקסורטהה ,ריעצה ,ןבלה רבגה תניחבמ 

תונכל ןתינ האצותה תא .תובכרומ וא ךוכיח ,ישוק לש רוקמ םיווהמ םניא םיינפוגה 

תוחפ םיילולימ תויהל םיטונ םירבגש הדבועל דחא רבסה העיצמ איהו ,"םירבגה תקיתש" 

רקחמ לש ויפוא לעו הז םוחתב רקחמ להנל תלוכיה תדימ לע תוכלשה הל שיש הדבוע) 

תניחב ךותמ אקווד םיתיעל הלוע תינומגה תוירבג לש הליעי הניחב ,ךכמ האצותכ .(הז 

האירק ךותמ וא ,הנותנ תוברתב תינומגהה היווחה תא תומאות ןניא םהיתויווחש םירבג 

תוירבגה ןהיפ־לעש תומרונל בטיה הבושקש תיתרוקיבו השיגר הרוצב םירופיסה לש 

"subjectivating norms... which work, animate ןתוא - תרפוסמו תמשוימ תינומגהה 

 "and constrain the gendered subject, רלטב לש הירבדכ (22 .Butler, 1993, p).

בחרמו ףוג לע 

ימואל־יתרבח רתאכ ףוגה 

תואב הרבחהו תוברתה ובש יזכרמ רתאכ רקחנו ףוגה ספתנ םינורחאה םירושעה ינשב 

וקופ לש םהיתודובע תובקעב הברתה ףוגב ירקחמה ןיינעה .ןווגמו קומע יוטיב ידיל 

 (1980 ,Foucault) סלגדו (1966 ,Douglas) העיבצהש תיטסינימפה הבישחה תובקעב ןכו

תיתרבח הטילשבו חוקיפב ןותנ השיאה ףוג םהבש תועפוההו םיבצמה ,תורוצה ללש לע 

תוגוה .םינוש םיילכראירטפ תודסומו םיירבג (discourses) םיחיש תועצמאב תדמתמ 

Martin,) ןיטרמ ,(Grosz, 1994)זסורג ,(Butler, 1990, 1993) דלטב ןוגכ תורקוחו 
,יתדה ,יאבצה ,יאופרה ־ םיילכראירטפה םיחישה ובש ןפואה תא וטרפ תורחאו (1987 

םיחיש .ותוא ואכידו וב וטלש ,השיאה לש הפוג תא דימתמו זאמ וסכינ ־ דועו ימואלה 

רושקו יעבט ,וילאמ ןבומ הארנש ןפואב תאז ושע םהילא םירושקה תודסומהו הלא 

םיתיעלו ,המילאו תשרופמ הרוצב רבדה השענ םיתיעל .השיאה ףוג לש ועבט םצעל 

,לצב ,יומס רתונ השיאה ףוג ,ךכ וא ךכ .תוחפ־אל תאכדמ ךא הזומרו היומס הייפכב 

 "a conceptual blind spot in... mainstream Western philosophical thought"
 .(Grosz, 1994, p. 3)זסורג לש הנושלב
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ינשב הלח ,ויתובקעבו ,(בור־יפ־לע ,השיאה ףוגב> ףוגב יטסינימפה קוסיעל ליבקמב 

יתרבח רתאכ ףוגב תקסועה תיגולויצוסה תורפסב המישרמ החימצ םג םינורחאה םירושעה 

 (1991 ,Csordas, 1990, 1993; Featherstone, Hepworth <fc Turner). הלא םירקוח

,תינכרצ הרבחב ףוגה לש ודיקפתלו ומוקמל רשאב תוינכפהמו תונוש תורדגה ועיצה 

םא יכ ,םמוד םצעל המודב ,העובק תושיכ דוע ספתנ וניא ףוגה .תינרדומטסופו תינרדומ 

unfinished,) "םלש" וא "רומג" דוע וניא ףוגה .תקסופ־יתלב תווהתהב ,ךילהתכ 

 uncompleted) 1990 :ואר) תיתרבחה ותיינבהב ןהו תיגולויבה ותוימשגב ןה ,Csordas

 1996 ,1992 ,1993; B. Turner>, םייתרבח םימרוג לש תועפשהל ןימז אוה ןכלו

תעה לכ ןותנ ףוגה יכ איה הנעטה ,(Bourdieu, 1977) היידרוב תובקעב .םייתוברתו 

תורושק הלא .ןהב דומעל וילעש תולטמ!תומישמ ,תורטמ יפ־לע להנתמו "םיצופיש"ב 

.םהב ןותנ ףוגהש םייתרבחה תודסומהו תורגסמה ידי־לע םיכוותמה םייתרבחה םיחישל 

תודמעמ ,תוימואל תועונת הלא ויהי - (Frank, 1991) קנרפ עיצמ ,םייתרבחה םינוגראה 

תועסמב םיכשוממ הכינח יסקט וא ,תוחפ וא רתוי תוילמרופ תורגסמ ,םייתרבח 

חישה םע םתוא תוהזמו םיפוגה תא תורשוקה תומישמו תולטמ לע םיססובמ ־ םיאלימרתה 

יוצרה ףוגה תא תבצעמו הרידגמ ,תנמסמ תרגסמה .וילא רושקה ןוגראה םעו יתרבחה 

הרואלו הבש ףוג־ךרד ןיעמ ומיעו ,הרבחה הביצהש תולטמ־תורטמב דמועה ילאידיאהו 

.ךכ םשל תושעל וילעש ףוג תדובעו חתפתהל וילע 

רבצנו רצונש עדיה ,ישנה אלו ,ירבגה ףוגה רקחב אוה יחכונה רקחמה לש וניינעש ףא 

םירקחמב בטיה שמשמ ףוג תוסיפתל עגונה לכב תיטסינימפה תוגההו רקחמה תרוסמב 

הממדה יוהיזב תושמשמ הלא עדי תורוסמ .תוירבג ינימבו םירבגב םיקסועה םייגולויצוס 

םיאכדמה םייתרבחה תוחוכה לש םהיתולועפ תא תנמסמה ,חישבו רופיסב היוצמה 

וניה ,יחכונה רקחמה תמגוד ,תוירבגה רקח .הרואכל םהילאמ םינבומ םניהש םיבצעמהו 

"a significant אופיא וב האור ינא למיקל המודבו ,יטסינימפ־ורפ/טסופ ןכ־לע 

 "Kimmel, 2002, p. ix) outgrowth of feminist studies and an ally: ןכו: ,Gardiner

ןבומכ ספתנש המ תא ריאהל םה םג םיעיצמ תוירבגו םירבג לע םירקחמ ,ךכ .(2002 

םהבש םינפואבו םירבג לש םהיתויווחבו םהייחב אקווד םלוא ,"ןמוסמ" וניאש ,וילאמ 
.םיטילש םיירבג םיחיש ידי־לע םוימויב תינבומ םתוירבג תייווח 

תוריז יתשב קסע ירבגה ףוגה תניחב תועצמאב תוירבגב קסועה תורפסה ףנע 

םיינומגה םיירבג םייומיד םיבצועמ ,ןהילא סחיבו ,ןהב רשא תוירקיע תויתרבחו תויתוברת 

טרופסהו :םחולה לייחה לש ירבגה סותאהו אבצה :דחוימב העפשה־ברו יביסנטניא ןפואב 

תומד איה ותומד ,ןושארל רשאב .לע,היבכוכ יאטרופסה לש ירבגה סותאהו יתורחתה 

תוירבגש םשכ ירבגכ ספתנ םחול .ינומגה,ד ירבגה יומידה תא תננוכמה תקהבומ תירבג 

םניה המחלמהו ברקה־הדש ,ןגרומ דוד לש ונושלב .תינמחולכ תספתנ תינומגה 

ולחש תכל־יקיחרמ םייוניש ףא־לע ,םחולהו ,תוירבגה לש יביטמיטלואה "ןורטאית",ר 

Morgan, 1994,) תוירבגה לש חתפמ,הילמס ודוע ,הרבחהו אבצה ןיבש םיסחיב הנורחאל 

 165 .p: םג ואר: ,Cameron, 1994; B. Connell, 1995; Gilmore, 1990; Mosse

 107-132 .1996, pp). הטילש תלוכיב רכינה עמשוממה ירבגה ףוגה אוה לייחה לש ופוג

("תונוריט") םינומיא ךלהמב ול תונקומ הלא תונוכת .תושגר לש הקחרהו תימצע 

רידת םייח ןוכיסב ןותנ הז ףוג .םחול־לייח לש רגוב ףוג ללכל ירענה ףוגה תא םיחתפמה 

זא הווהמ ףוגה .תיטנתואה ,תיתימאה תוירבגה איה ,תויאוריהה םתוח תא ול קינעמה 
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םיפכאנה חישל וא היגולואידיאל תוריש ןתונ אוהש הז ןבומב לייחכ תרשמ אוהו ,יעצמא 

.םואלה־תנידמל רושקה יאבצה דסומה ידי־לע בור־יפ־לע 

תובורק םיתיעל ללוכה ,טרופסה חישב ןנוכתמ הז ףוג ,יאטרופסה לש ופוגל רשאב 

.חועו תוקבאיה ,ףורגא ,יקוה ,לובטופ ,יבגור) םילאו בר יזיפ עגמ לע םיססובמה םיקחשמ 

,הווהב אוהש יפכ ,יגשיהו יגרדמ יתורחת טרופס ,תונפקות לש שרופמ ביכר אלל םג םלוא 

השקש לעפמ הווהמ הז ןיעמ טרופס .תיטסיאו'צמ־תירבג תיטסילטיפק הרבח ירפ וניה 

תודחא תורבח ויה דציכ ןיימדל השק השעמלו ,ברעמב רקיעב ,ויתודסומ ףקיה תא דומאל 

לש תינושאר תוסנתה"כ ספתנה ,טרופסב טעמכ תיסקודותרואה תוברועמה אלל תוארנ 

Kimmel, 1996, pp. :םג ואר ;Messner, 1987, p. 54 לצא ,Dubbert) "תוירבג ףוקית 

 1995 ,117-155; Messner). לעה־רבג ,לוכי־לכה ןקחשה אוה יאטרופסה פיטיכרא,

,תישיאכ תספתנ דוקינל תוירחאה ,םייתצובק םיקחשמב רבודמ רשאכ םג .עיקבמו עלוקה 

.יארחאכ דימת ספתנה הז אוה עיקבמה ןקחשהו 

םימיוסמ םיבחרמב םיבצועמו םינבומ יאטרופסה לש ופוגו םחולה לייחה לש ופוג 

םייאבצ םיסיסבב וירושיכ תא שכור םחולה :תיחרכהו הקורח הקרב םירושק םה םהילאש 

תורדכ םירדגומה םיבחרמב ותוליעפ תעב םחולכ עיפומו ,םייאבצ םינומיא יחטשבו 

םיבחרמב ינומגהה ודמעמב הכוז יאטרופסה ףוג וליאו ;המחול וא המחלמ לש תותיזחכו 

םיפצנ ופוג לש ויעוציב םהבש ־ ילוכו םינוידטצא ,טרופס ישרגמב - בטיה םימוחת 

.םיכרעומ םה םהבו יבמופב 

,ונניינעל דחוימב יטנוולר ךא תוחפ חיכש וניהש ,תינומגה תוירבג לש ישילש סופד 

אוה םג ןנוכמ לייטה לש ופוג ,דיימ הארנש יפכ .הלגמהו לייטה ,ןקתפרהה לש ופוג אוה 

םייטסילאינולוקו םייטנמור ,םייברעמ םייומיד לש תורוסמ לע ןעשנה ,ינומגה ירבג יומיד 

לעופה רוביגה יוצמ הז יומיד לש ובילב .קהבומ ןפואב םייאבצ וא םייביטרופס םניאש 

Campbell, 1968; Green, 1993; Jung, 1964;) םינוכיסו תונכס יוור ,םיעוריא בר עסמב 

 1959 ,Rank). םיעודי־אל"כ םיספתנ בצעתמו ןנוכתמ הז ינומגה ףוג םהבש םיבחרמה",

םהילא עיגהל ףאוש לייטהו ,רוגשלו רכומל "רבעמ" םייוצמכו ,םייטוזקאו םייטנתוא 

.םתוא "שובכל"ו רוקחל ,תולגלו 

ירבגה ףוגה םוקמ :םירדגוממ םוקמו בחרמ לש תיתוברת הינבה 

תידימת ןילמוג־תקיז ןכ םא םייקמ יתרבחה חישה תועצמאב אכודמהו בצועמה ףוגה 

.ףוגה ןיבל חישה ןיב רשקה םייקתמ םהבש ,םיילמסו םיישממ ,םימיוסמ םיבחרמ םע 

הינבהה תעב ,ןיפולחל וא ,תוירדגמ תוינבה ףוגב תושממתמו תורצונ הלא םיבחרמב 

הבישחה םוחת .תושדוחמ תוירדגמ תורדגהב םינוש םיבחרמ םיכוז ףוגה לש תירדגמה 

רקחמהו הבישחה ןמ אוה םג עפשוה םירדגוממ םיבחרמ תודוא־לע תיתרוקיבה 

תויטסינימפ תויפרגוטרקו תויפרגואיג לש ןהיתודובע תועצמאב רקיעב ,םייטסינימפה 

לש םימיוסמ םיגוס לעו םימיוסמ םיבחרמ לע תוירבגה לש לופונומה תא ,ומרפ םגו ,וארהש 

Ardener, 1981; Blunt 8c Rose, 1994; Dennis, 1996;) םיבחרמ תודוא־לע עדי 

 1993 ,Diprose <fe Ferrell, 1991; Katz 81 Monk). טבמ עיצמ הז רקחמ ףנע ,ללככ

םירבגו םישנ םהבש םיבחרמל סחיב ןהילאמ תונבומ תוינתוהמ תוסיפת לע ןנערו יתרוקיב 

יוצמ הז ףנע לש ותמורת דוסיב .תוירדגמ תוינבה תובצועמ םהב רשאו תעה לכ םיענ 
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83 (1)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

הסיפתה לע רוערעל המודב) בחרמל סחיב תחוורה תינתוהמה הסיפתה לע רוערעה 

םישמשמה םייבחרמה םייומידהו םיגוצייה תניחב ומיעו ,(ףוגל סחיב תחוורה תיגתוהמה 

.לייטה תומדו יאטרופסה תומד ,םחולה־לייחה תומד תוננוכמש וז ןוגכ ,תוירבגה תיינבהב 

לש םרודגמ ןחבנ הז םוחתב ,תוירבג ינימ לש הינבה ןיבל םיבחרמ ןיב םיסחיל רשאב 

־ןופצה "suburb"^ רקיעב)ןאכמ םיירברפו םיינוריע םיבחרמ םהיניב ,םינווגמ םיבחרמ 

םיבחרמו ,(Day, 2001; Farough, 1997; Hughson, 2000; Shire, 1994 - יאקירמא 

,ונניינעב תורישי םיעגונ םינורחאה .ןאכמ עבט יבחרמו (countryside וא rural) םיירפכ 

םירוזאב ןתרדגה םצעמ תוכרענ ,קרטה עסמ טרפבו ,תובר תויאלימרת תויוליעפ ןכש 

לש תוניינעמה היתודובע .םישעותמהו םיינוריעה םיזכרמה ןמ קחרה םייוצמה םיירפכ 

םירוזאב תוירבג לש הינבהב תוקסוע (Woodward, 1998, 2000) הז םוחתב דרוודוו 

־לייחה לש תינומגהה תירבגה תוהזה תבצעתמו םייאבצ םינומיא םימייקתמ םהבש םיירפכ 

תיינבה תשחרתמ ובש בחרמה ןויפאב תמכתסמ הניא דרוודוו לש התנעט .םחולה 

וזו ,ןאכמ ,ףוגה לש וז - תוידדהה תוינבהה ןיבש ןילמוגה־תקיז ןויפאב אלא ,תוירבגה 

שיש הדובע־בחרמכ ,ירק ,יאבצה ןבומב "חטש"כ הנבומ בחרמה .ןאכמ ,בחרמה לש 

םיבחרמ לש תויטנמורה תוסיפתה .תידוסי הרוצבו בורקמ ותוא תעדלו ותוצחל ,ושבוכל 

עבטה םהבש ,ישנ יפוא ילעב םיבחרמ םהב תואור תיברעמה תוברתב הלא םיינוריע־ץוח 

ךכל םאתהב תשמשמ ־ "המדא אמיא"ב ־ עבטב הטילשה .השיאה (ףוג) םע רשקנ 

שוביכב ונודב טייו ןוירוטסיהה ןייצמש יפכ ,תינומגה תוירבג לש הפוקיתלו המושייל 
:תירבה־תוצרא ברעמב םייררהה םירוזאה לש בושייבו 

 ...men to match its mountains - that is, men able to overcome and

 dominate a feminine nature. (White, quoted in Quam-Wickham,

 1999, p. 135)

,המחלמל םירושקה םייומידה ,ףוגל תוסחייתהב ןהו בחרמה ימוחתב ןהש ןיינעמ 

הדשמ םיעפעפמו םייזופיד םגיה יוליגבו תועסמב הכורכה תונקתפרהלו יתורחת טרופסל 

וניא "ץולח"ה וליאו ,טרופסה תבוטל הכרעמה ןמ לאשומ "שבוכ"ה .רחאל דחא תועמשמ 

.ימדק אוה טרופסה שרגמב ומוקימש ןקחשל חוור יוניכ םג אלא ,רפסב בשייתמה קר 

תואשילקה ,םיגוצייו םייומיד לש וז תוליזנ תרגסמבו ,םירעשו תודמע ,םיחטש םישבוכ 

תרוסמ לש רייש ןכ־פג ןגיה 6ןהב אצויכו "הנטקה לארשי" ,"ונידיב דנליאת" תויאלימרתה 

,םניה תוצראה הלגמו רייתה ,רקוחה ,דוונה הבש תיאבצו תיטנמור־תיטסילאינולוק 
,םתוא "םישבוכ"ו םפוג תוחכונב םיבחרמה תא םינמסמה םיחטש "ישבוכ" ,תונוש תוגרדב 

לש וז תודיינ .(Green, 1993 ;1991 ,ןראו 'ץיברוג) ילוכו םהב םילחנתמ/םיבשייתמ 
תוירבג תוננוכמה תויוליעפל םיפתושמ םינכמ לש םתואצמיה תוכזב תרשפאתמ םייומיד 

טרפבו ,םימיאתמה םיבחרמב ירבגה ףוגה לש וירושיכו ויתולוכי םושיי םהיניב ,תינומגה 

תייצח ,הרטמה לא תומדקתהב תאטבתמה ,הלא םיילמס םיבחרמב ףוגה לש ותעונת 
.םהילע תורבגתהו םילושכמה 

.16.6.1991 ,ריעה ,"ונידיב ,יחא אי ,דנליאת" ןופלח ליא ואר 6 
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לארשי־ץראב םיילגרה תועסמהו םילויטה :יונישב ףוגה 

תויחופלשב ,הכילהה תעיגיב ,ונילגרב ץראה תא בוהאל ונדמל ונחנא 

.תועבצאה תוצקבו לגרה ףכבש 

<1997 ,גומלא לצא טטוצמ) דגמ יתמ 

־תינפוג הקיטקרפל הרושק ,תילארשיה תוברתב התולשלתשהב ,ק־וטב תופתתשהה 

תונשב התישארש ,לארשי־ץראב םיילגרה םילויטהו תועסמה תרוסמ איהו ,תרחא תיבחרמ 

,תויפוריאה רעונה־תועונתמ וז תרוסמ וקני רשא) "םיטטושמה" תוצובק םע םירשעה 

ילגרה לויטה .(Katriel, 1995 ;1992 ,אריפש :1997 ,גומלא :ואר ;טרפב תוינמרגהו 

תוטלובה תוימואלה־תויגולואידיאה תויוליעפה תחאל היהנו בושח יתוברת דיקפת אשנ 

ןיב רשקה לש ונובילבו ותריציב ,תירבצה ךכמ רתויו ,תיצולחה תונויצה תא ושמישש 

,עובלג) םייררה םילולסמב רקיעבו ,לארשי־ץרא יבחרב םילויטה .םתמדא ןיבל םידוהיה 

,המדאהו םדאה ןיב קדהתמה רשקה תא ושיחמהו ולמיס ,<םהב אצויכו ןורימ ,הדצמ ,רובת 

...תוימוקמהו םוקמה תגיגח" ויה םה .הנשיה־השדחה וצרא לש היחטש ןיבל ידוהיה ןיב 

"הבחורלו הכרואל תוכלהתהה תועצמאב ותדלומ תאו וצרא תא שובכל אצי רבצה 

הנידמה םוק ינפל ,הלא םילויט ואשנש ידוחייה ךרעה לע .(31 'ע ,1991 ,ןראו 'ץיברוג> 

:(Katriel, 1995, pp. 6-7)לאירתכ םג העיבצמ ,וירחאלו 

 Hiking is an] important element in the complex of ritualized]

 cultural practices which have been appropriated and cultivated
 during the Israeli pre-state... and which form the core of Israeli

 "civil religion"... [it carries] a special aura in Israel public
 ,culture... as a native-Israeli form of secular pilgrimage

,ץראה תמדא ןיבל ךלוהה ףוג ןיב רשקה תא העיזו ץמאמ תועצמאב לשיח רשא ,לויטה 

הילע תולעבה תשיכרו הילא תועדוותהה ,ץראה שוביכ לש חתפמה־ילמסמ היה 

וטע םה ,םייאבצ־ךיעמ םידממ ילעב ויה םא ףאו ,ןגפומ יפוא ואשנ תועסמה .("התעידי") 

עסמהו לויטה .תיטסילאינולוק־ תיטנמור הרקיעב התייהש תיתוברתו תיסקט תועמשמ 

םוקמה לאו בחרמה לא סחיה היה םהינשבו ,זאד תילארשיה תוברתב יזכרמ םוקמ ואלימ 

ףוגה היה םהינשב .<1991 ,ןראו 'ץיברוג ;288-274 'ע ,1997 ,גומלא) םוסקו ינשוח ,ןועט 

ימינפה יונישה תא אשנ ןכו בחרמה תא ןמיס אוה ותדיעצ ידכ ךות :לופכ לולסמב ןותנ 

,הדעצה ,עסמה ,לויטה .המצועה־בר ימואלה־יגולואידיאה חישה תרגסמב וב ללוחתהש 

ףוגה לש תילמסה ותדובעל תורושקה תוקיטקרפ םלוכ ויה םהב אצויכו דעצמה ,טווינה 

.לארשי־ץרא לש היחטש תא וסכנב 

,תירבצה תוברתב םיגוהנ םדועו ויהש ,הלא םיילגר םיסקטב טלובה ירבגה דמימה תא 

סומ לש ותנעט תא םילעמ הלא ףוג תועסמ ,תישאר :תויגשומ תודוקנ עבראל טורפל ןתינ 

 (1996 ,Mosse) תעה לכ אלממ ,תוחילשב תעה לכ יוצמ "יבמופ"ה רבגה תויה רבדב

ילעפמו םירבג לש םפוג ,תוירבג ןיבש רשקה רבדבו ,םהשלכ ןויער וא ןיינע םשב דיקפת 

יעצמאה אוה ףוגה .ךוותכ ,הקראהכ שמשמ ירבגה ףוגה הלא םיילגר םילויטב .תוימואל 

,ירטס־וד וניה רשקה .ןאכמ ,םעה וא חורה ןיבל ,ןאכמ ,רמוחהו המדאה ןיב רשקה ןובילל 

היבו הינמו םוקמ שכור ףוגה/םוקמה רסח םעה וליאו ,הילא םיבשב תשדקתמ המדאה ןכש 

.ףוגב הכוז 
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תוירבג לש הסוסיב תלאשל רושק הלא םיכרפמ תועסממ הלועה ירבגה דמימה ,תינש 

הרוביחב .(R. Conneii, 1995) םירחא םיירשפא תוירבג ינימל סחיב םיוסמ גוסמ תינומגה 

תרבחמה ,אקווד תוירבג וא רדגמ תולאשב זכרתמ וניאש ,(Katriel, 1995) לאירתכ לש 

םיפתוש ויה אל םאלסאה תוצראמ לארשי־ץראל ועיגהש םיידוהיה םילועה יכ תנייצמ 

יוטיבכ יזנכשאה דסממה ידי־לע השרפתה וז הדבוע .תיטנמור תוימואל לש וז תרוסמב 

יתוברת ןוויגב אלו ,םישדחה םילועה דצמ םיימואלו םייטוירטפ תושגר לש דבלב הפר 

,תוירבג ינימ לש גרדמ רצונ ךכ ךותמ .םיוטיב ינפואבו תימואלה תוכייתשהה יסופדב 

םגהנמ םע ההוזמ ,םיכרפמ םיילגר תועסמ היוטיבש ,תינומגהה תימואלה תוירבגה רשאכ 

.םיזנכשאה לש ינתלעפה 

"שדחה ידוהיה (רבגה)" תא ןנוכש ינויצה חישל רושק ישילשה ירבגה טביהה 

 (1996 ,Boyarin, 1997; Mosse). הניתשלפ לש בחרמה סוכינל רושקה ,הז ןיינעב םג

ףוגה לש הזופרומטמ התילכתש "ףוג תדובע" תניחבב םיילגרה תועסמה ושמיש ,זאד 

Boyarin,) "ירבצ"ו ילאוסקסורטה ,ןוסח ירבג ףוגל ,ישנכ ספתנש ,"יתולגה־ידוהיה" 

 151-154 .1997; Mosse, 1996, pp). ותחינז םע ,םירשעה האמה לש םישולשה תונשב

הקתוה ,<1992 ,אריפש)וילע רייסה־םחולה סותא לש ורוכיבו יאלקחה־ץולחה סותא לש 

,הדעצה לא עקרקה לש יאלקחה הרוביעמ התוא תננוכמו תוירבג הרישכמה ףוגה תדובע 

ותעצה תא ואדרונ סקמ עיצה ,1901 תנשב ,לזאבב ינויצה סרגנוקב .הב טווינהו רויסה 

"םישדחה םידוהיה" תא ןנוכל ארק התרגסמבש ,"םירירש לש תודהי" רבדב העודיה 

תולמעתהה לש הגושגשו התחירפל לליפו ,ךיע־ידחו םינוסח ,הזח־יבחר םירבג"כ 

וז ותעצה (Nordau, cited in Mendes-Flohr Si Reinharz, 1980, p. 434) תידוהיה 

רדח"ל ושענש םה לארשי-ץרא לש היבחרמ ,השעמל .ךכמ רתוי ףאו ,האולמב המשגתה 

םתואב ופתתשהש םיפונה ובצועו "םישדחה םידוהיה" ונמאתה ובש ינויצה "רשוכה 

,םיבשוממ םיילגר תועטמ 

רבודמ ןהבש תודקויה ףוגה תויווח ,יאלימרתה דעו לייחה ךרד ,ץולחה ןמ ,ףוסבל 

,ביטקלוקו ישיא יוניש לש רופיש תורשפאמש (transformational) תוירבעמ תויווח ןניה 

רוד .רודה תוהזו דיחיה תוהז לש תשדוחמ הינבה לע תודיעמ רשאו ,תכל־קיחרמו קומע 

בחרמה ןיבל ויתויוליעפ ןיב םייקתמה סחיהו ףוגה ,וז תירבג־תילארשי תרוסמב רוד רחא 

היווחב םשגומה ,תורגבל םירוענמ רבעמ סקט לש יביטקלוק ביטרנ םירצוי תושענ ןה ובש 

ביטקלוקה לא טרפה לש תופרטצהבו םיפתתשמה לש הקומע תישיא היצמרופסנרט לש 

.(Noy, in press ;1991 ,ןראו 'ץיברוג ;1997 ,גומלא)ימואלה 

ומחתנו לארשי־ץרא לש הבחורלו הכרואל ומייקתה םירבצה תועסמש דועב םלוא 

תועסמב םיפתתשמ ,םיריית םתויה םצעמ ,םיאלימרתה ,<בור־יפ־לע> היתולובגב 

ינויצה חישבש םושמ תבכרומ ,דניה וז תיפרגואיג הקתה .םצראל ץוחמ יוליג תוקתפרהבו 

חישהש תוירבגה .לארשי־ץרא לש היבחרמב ידעלב ןפואב םיכורכ םוקמהו ףוגה ויה 

,(2000 ,ץרווש םג ואר ;1991 ,ןראו 'ץיברוג) לארשיב ילארשיה לש וז איה ןנוכמ ינויצה 

םניהש םייתוריית םיבחרמב םימייקתמ ,קרטה ותרגסמבו ,יאלימרתה לויטה וליאו 

םוקמל ץוחמ קחרה ,ירק ,(international) םיימואלניבו (extranational) םיימואל־ץוח 

תוהז ןוניב לע רבדל ןתינ םהילא םתיב רשאו סובינה יאשומ הליחתכלמ ויהש בחרמלו 

ןיבש קודהה רשקב ונודב ,(Massad, 2001) דעסמ .תינומגהו השדח תילארשייתירבג 

ידוהיה ףוגה יכ ןייצמ ,תיטסילאינולוק־רתב טבמ־תדוקנמ םיילארשי בחרמו תוירבג 
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־ץרא לש הימוחת ךותב קרו ךא ,"ותוירבצ" תא ,ותוירבג תא תונקל לוכי היה יתולגה 
:לארשי 

 The corporeal self perception of the Israeli Sabra is always already

 delimited within this space-time compression outside of which

 "he" cannot exist. Israel as a colonial/postcolonial space-time,

 however, allows the existence of new postdiasporic Jewish bodies

 only as holograms... If they exit (in the Zionist lexicon "descent

 from") the Israeli space-time continuum, these bodies lose their

 new corporeality, and revert back to their pre-Israel diasporic

 condition... to being the "feminine schlemiel" that he [the Israeli

 Sabra] was before. (Ibid, pp. 339-340.)

םירייתמה םיאלימרתה לש םפוגב תוירבגה ןוניכ רבדב תידוחיי הלאש הלוע ןאכמ 

וניה ימואלה בחרמל ץוחמ תוירבג ןנוכמה םירבגה לש םפוג יכ עיצמ דעסמ .םצראל ץוחמ 

ףוגה הליחתכלמ ודסונ ולומ לאו ובש בחרמה וניא בחרמהש ןוויכמו ,"המרגולוה"כ קיר 

לא ירבגה גרדמה דרומבו ןמזב רזוח ומכ ףוגה ,םחולהו ירבצה ףוגה ןכמ־רחאלו יצולחה 

וא לעמ תפחרמ ןכא וז ןיעמ הדרח םא הלאשהו ,וז היגוס .היהש "יתולג לזמילש" ותוא 

ןיב תופחרמ ,ורפבו לאפנב םירהה תוגספ תא "םישבוכ"ה םיאלימרתה לש םפוג ךותב 
.םיאלימרתה לש עסמה ירופיס לש תורושה 

יוניש ךוותמה ףוגה :לויטהו ,לוטה 

 Masculinity required proof and proof required serious effort.
 (Kimmel, 1996)

 To receive a [masculine] initiation truly means to expand sideways

 into the glory of oaks, mountains, glaciers... We need wilderness

 and extravagance. (Bly, 1990)

בור־יפ־לע םייקתמו תועובש וא םימי המכ ךשמנש הכילה לולסמ אוה (trek) קרטה 

תינבומה ,םיאלימרתה ברקב החיכש תוליעפ הניה קרטב תופתתשהה 7.בר הבוגב םירהב 

,יונ :1987 ,ןוסבוקעי) םישוגירו תויווח יוור הכינח עסמכ ,םהינפב דמועה רגתאכ תנבומו 

תוצראבו דנליאת ןופצב ,לאפנב ,ודוה ןופצב רקיעב םייוצמ םיפידעמ םילארשיהש םיק־וטה ילולסמ 

Langtang-Gosaikunda םירוזאב םייוצמ היסאב םיטלובה םילולסמה .הקירמא םורדב תוינופצה 

 ^Annapurna Sanctuary לבחבו ,לאפנ תריב ,ודנמטקל םיכומסה Ladak םורדב .ודוה ןופצבש

ילולסמ ןכו עודיה Machu-Picchu־^ לולסמ ןוגכ ,ורפב רקיעב םיחיכש םילולסמ םייוצמ הקירמא 

 ^T1 Huaraz,־Azangate, תמגוד ,דתוי תימורד םג ךא ^Torres-Del-Paine הלי'צבש.

.הינזנטבש ור'גנמיליקבו הינק־דהב רקיעב ,הקירפאב םג םיקרטב םיפתתשמו םילייטמ םיאלימרתה 
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 2002; 2001 ,Avrahami). ללכשמ אוהו ,ותוללכב לויטל ימינוטמ למס עיצמ ק־וטה

תצמותמו ימינוטמ אוה .םהיניב םיסחי תאוושמ עיצמו ףונהו ףוגה יבחרמ תא תוצמתב 

ןמ ,הרגשמ האיצי הווהמ קרטה םג ,לויטה ומכ :לויטה תייווח תא ליפכמ אוהש םושמ 

העיגנ עיצמ ק־וטה םג ,לויטה ומכ ;דחאכ תילמסו תיזיפ תוקחרתהו ,עודיהו רכומה 

וניה ק־וטה ,הזככ .off the beaten track" (1988 ,Riley)" אצמנה "רחא"ב ,"יטנתוא"ב 

תוקחרתההו האיציהו ־ םיאלימרתה םיריבסמש יפכ ,"לויט ךותב לויט" ־ לופכ לויט 

םיינוריעה םיבחרמה ןמ אלא ,"ישילשה םלועה" לא "ןושארה םלועה" ןמ ןניא וב תומולגה 

ירפכה בחרמה לא ,עבטה לא דעיה־תוצראבש םירחסוממהו םייתורייתה םיזכרמהו 

Cederholm, 1994,2000; Noy, in)"תויטנתוא"ו "תוימוקמ" תויוברת םע שגפמה לאו 

 press). לויטהו קרטה רואיתל םיאלימרתה יפב םיתיעל תשמשמ "לויט" הלימה הרקמב אל

הבש ,תיאלימרתה היווחה לש קקוזמ יוטיב וניה קרטה תוחפל םקלח יבגל ןכש ,דחי־םג 

דחא דיעהש יפכ ,"ךלש םייסיסבה םירציה לא" הרזח הרואכל רשפאמ ךוותמ־אל שגפמ 

.םיאלימרתה 

ףוגה תוקתפרה :םיקךט ירופיס 

,תיביסרגורפו תיווק תוליעפ םיאלימרתה לש םהירופיסב תגציימ קךטב תופתתשהה 

ףוגה תעונת .יתייווח איש תפפוחה תיפרגופוט הגספל ,אישל העגה התילכתש הלפעה 

תרגתאמ ,השק תינפוג המישמ םיאלימרתה ינפב ביצמ לולסמה יאוותו ,המידק הניה קרטב 

םיאלימרתה םינותנ ובש יזיפה ישוקה .(Avrahami, 2001 ;1987 ,ןוסבוקעי) תכשוממו 

ףגאה תא תווהמ הוואגהו קופיסה תושוחתו ,האוושמב דחא ףגא גציימ קרטב םיפתתשמה 

אוהש) קרטה אישב תיווחנה המישרמה היווחב חכוויהל ןתינ ירא לש םיאבה וירבדב .רחאה 

הדוקנב םקוממ ותויהל הרושקה ,(רחאה ודיצ לא רהה לש דחאה ודיצמ רבעמה וא "סאפ"ה 

.השקו ךשוממ סופיט רחאל םיעיגמ הילאש ,ליבשה ךרואל רתויב ההובגה 

.עצבמ היה רבכ הזו ,השק־רתויה ,הזה רהה תא םיספטמ ונחנאש ונטלחה 

םיפלא תשמח הז .םירבדה לכ תא ןנכתל ־ ונתיא תחקל םיכירצ ונייה 

ונאצי זא ,ונפדעה זא .םיספטמ םלוכ אל תיסחיש והשמ .רטמ תואמ הנומש 

םיעיגמ ונחנא ונרמא - ללכב רהל דע עיגהל קלחתה הזו ,רקובב םדקומ 

.ונישעש המ תמאב הזו .לכאנ ,הריצע והשזיא השענ ונחנא םש ,רהל 

לש היעב הפ שי יכ םדקומ דואמ־דואמ ונאצי תמאבו ,רקוב־תחורא ונלכא 

םילוע טושפ ,םימעפל םיננע םיעיגמ ,םויה עצמאב ,הזכ םוי לכ .ריווא־גזמ 

םא םצעב יכ ןכוסמ היה םג הז זא .הייארה לכ תא םימסוחו םיננע ידאווב 

םגו ,םולכ תוארל לוכי אל התא ,םיננע ויהנ םואתפו השק םוקמב תעקתנ 

אל ינא .םדקומ דואמ־דואמ תאצל ךירצ היה ןכל זא .ףונה לכ תא תדספה 

.ונאצי ,הזכ והשמ ,ןושאר רוא ־ הזכ רוא ,םדקומ דואמ ,ונאצי יתמ רכוז 

זאו ,רקוב־תחורא םש ונלכא .תועש המכ חקל הז ,רהה תולגרמל דע ונעגה 

תויקנע םינבא לש לולת שממ קלח ןימ ול שי זאו לולת ...היהנ רהה םצעב 

לש הזה קלחל דע ונספיט ,ןמז דואמ הברה חקל ...ל דע ונעגה זא .הלאכ 

דויצה לכ תאו ונלש םיקיתה לכ תא םידירומ ונחנאש ונטלחה םש .םינבאה 

עיגהל םיכירצ ונחנא םצעב יכ ,דויצ ילב ספטל םיליחתמ םצעבו דבכה 
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ונלחתה זא .ונילע .ונתיא םידבכ םירבד תחקל וניצר אל[ו] רוזחלו הלעמל 

הזו השק היה הז תרמוא תאז .םיילגרהו םיידיה םע סופיט שממ הזו ספטל 

דע תרמוא תאז - ךלוה התאש אל הז ־ ספטמ התא .דואמ לולת היה 
םירדלוב הזו םיילגרהו םיידיה םע ספטמ התא וישכע ,ונכלה וישכע 

האור התאש יתאזכ הדוקנ ןימ הז .טושפ םיהדמ .םיהדמ היה הזו ...םייקנע 

זאו ,ךירוחאמ תעקוש שמשהו ,הלאה םייקנעה םירהה לכ תאו טסרוואה תא 

שממ .תינוציח הרוצב םיהדמ והשמ ,םודא לש הזכ וקב הסכתמ טושפ לכה 

אל הז לע ־ הזש ,ךשוחב הז תא תדרל ךירצ יתייה ךכ־ רחא .והז .הפי 

ךרדבשכ .הצורמ דואמ יתייה ,תומוקמ דואמ הברהב יתייהו ...יתבשח 

תרמוא תאז ,םישרמ שממ היה הז זא יתספיטש רהה לע יתלכתסה הרזח 

הבורק התייה איה יתעגה ינאש הדוקנה תמאב ,הובג היה תמאב אוה 

םעפ לש היווח הככ הז :יתרמא ,ףונהו ,םישרמ שממ היה ...הגספל 

רבכ .רודה יקיתוומ יתייה רבכ המשו ה'צמנל [סאפה ןמ] יתדרי ...םייחב 

הככו ,ילש תואקתפרהה תא םלוכל יתרפיס המשו .יילע םירופיס ויה 

ולאשו וצעייתה - דמחנ היה הז .יתאזכ היצקרטא הזיא יתייה - יתייה 

."crazy Israeli"^ [יתוא וניכ]ו ,הזו 

ונא ,יצחו שדוחכ ךראש קרטמ םיקלח תראתמה ,ירא לש ורופיסמ וז הבחר האבוממ 

,רהה לע הלפעהב הכורכה המרדה לע ,קרטה תעב לקתנ ובש ברה יזיפה ישוקה לע םידמל 

ךכמ תוחפ אל .וז תינעבותו השק תינפוג המישמ עוציבב החלצהה ןמ עבונה קופיסה לעו 

,הלא תוקתפרה ירופיס לש םייתלילעהו םייתורפסה ןונגסה לעו ןונגסה לע םג םידמל ונא 

םירופיס .םיאשינ םירה לש יטוזקא עקר לע וידחי םישמשמ העתפהו המרד ,חתמ םהבש 

דחוימו ביהרמ הארמ הלגנ ההובגה התגספבש תכרפמו תכשוממ היילע םיראתמ הז ןיממ 

תבכרומכ תראותמ הלפעהה .םיאלימרתה וליפעה וילאש םוקמה לש ודוחיי תא ןייצמה 

לש דמעמ הל תוקינעמה תונוכת ־ תוינדפקו תויניצר תונכה תבייחמ איהו ,תכשוממו 
לש תחלצומה המלשההו סאפה לא העגהה םע המישרמה אישה־ תייווח .שממ "עצבמ" 

רופיסה לש ואיש תא הווהמ איהו ,קיטה רופיס לש ובילב יסופיט ןפואב היוצמ סופיטה 

Eisrud,) םיבר םינוכיסו םיישק לע החלצהב ורבגתה דציכ םירפסמ םיפתתשמה ובש 

־ םהירוביגו ,םיקהבומ המרד ירופיס םניה םירופיסה ,ירא לש וירבדמ הלועש יפכ .(2001 

יפ־לע םיבצועמ - םהירופיס תולילע ךותב תוראותמו תולעופה םמצע םירפסמה תויומד 

Campbell, 1968; Green,) םיירבג תוקתפרהו תועסמ ,הרובג ירופיס לש תיאוריה תינבת 

 1959 ,1993; Jung, 1964; Rank).

לא רכומה ןמ קחרתמ אוהש ךות בחרמב ענ רוביגה ,הלא םיירבג לע־ירופיס יפ־לע 

תונכסה לע תורבגתההו קבאמה רחאל .תונכס םבוחב םינמוטה ,"רחא"הו יטוזקאה רבע 

בושישכל רפסי הילעש ,תבצעמו תיתועמשמ ,הקומע איש־תייווח רוביגל הפצמ םילושכמהו 

קודה ןפואב הרושקה ,("םייחב םעפ לש היווח") תימעפ־דח תולעתה תייווח יהוז .וצראל 

םישחרתמ הבש הביבס התוא ,עבטה .תיווחנ איה ובש ליגר־יתלבהו לצאנה יעבטה בחרמל 

,תובר תולועפב ךרוצ שיו ,םיאלימרתה ינפב םינוכיסו םירגתא ביצמ ,רופיסה יעוריא 

.םייעבטה םילושכמה לע רבגתהל ידכ תימצע תעמשמבו היישותב ,הדמתה חוכב ,ץמואב 

הגופ הלא םיאיש גוז ירחא דיימו ,יתייווחה אישה םע רומאכ דכלתמ יפרגופוטה אישה 
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לא הבישה תלחתה תא הווהמה ,אישה ןמו רהה ןמ הדיריה רואיתל םירופיסה תלילע 

תוקחרתהה ןיבש ילנימילה עגרב תרדגומו תמקוממ םירופיסב אישה־תייווח .בושייה 

Cohen,)"רחא"ו יטנתוא בחרמב ,(הבישה םע)הרופיסו היווחה ,הדיריהו היילעה ,הבישהו 

 1992a). תואמה ןמ יוליגהו עסמה ירופיס לש ,דגוסה תדהדהתמ רופיס לש הז הנבמ חכונל

Green)., 1993)הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה 

בשה רוביגה הכוז הבש הרקויל תשרופמ תודע היוצמ ירא לש ורופיסמ הז טוטיצב 

לע תססובמה תיגרדמ תכרעמ תררוש םיאלימרתה ברקב .םיהבגה לא עסמה ןמ ,הז בחרממ 

לש וירופיסו ויתויווח ןכלו ,(Riley, 1988)ורבעש תוינקתפרהה תויווחה לעו לויטה ךשמ 

וניהש ,("crazy Israeli") תילגנאב טוטיצה ."רודה קיתו" לש סחוימ דמעמ ול ונקה ירא 

קר אל וריכה ירא לש דחוימה ודמעמב יכ הדבועה תא ףקתמ ,םיאלימרתה ירופיסב רידנ 

תוירבגה .(ןלהל 9 הרעה ואר ;דנליז־וינמ) תילגנא ירבוד םיאלימרת םג אלא ,םילארשי 

,עבטה לע רבגתמ רוביגה הבש תיפיטיכרא תוירבג איה הלא םירופיסב תננוכתמה 

לשו תורגבתה לש הינבהב תאטבתמ וז תורבגתהו ,ופוג לש ועבט לע םג ןמזב־ובו 
.(דיימ הארנש יפכ) תישיא תוחתפתה 

הלוע םייעבט םילושכמ לע תרבגתמו בחרמב הענה תיפיטיכראה רוביגה תומד 

לוק"ב בחרנ ןויד ואר) יביטקלוק לוק תועצמאב םיילארשיה םיאלימרתה ירופיסב 

עיפומ יביטקלוקה לוקה .(ךשמהב ןכו ,םסרפתהל דמוע ,2002 ,יונ לצא "יביטקלוקה 

לכ םישגפנ םיאלימרתה םמיעש םילארשיל דימת ךיושמ אוהו ,םירופיסב תובורק םיתיעל 

םג תעב־הבו ,גציימ אוה יכ עיצמ יביטקלוקה לוקה לש ויתורוצו וינכת חותינ .תעה 

יביטקלוקה לוקל ,ונניינעל .םיאלימרתה ברקב היווחו תוגהנתה לש המרונ ,ביתכמ 

,תיאבצה ונושלב ,ינומגההו יביטמרונה ,דקופה ןוטב אטבתמה ירבג ןווג שי ילארשיה 

.םיכרפמ םיקרטב תופתתשה בגא ףוגה יפלכ הנפמ הז לוקש תורגתאמה תושירדבו 
,םירחא םילארשי םע תשדוחמה השיגפה םעו ,םירעב החראהה־יתבל הבישה םע 

לש חלצומה עוציבה ןמ ברה קופיסה לעו םהיתויווח לע אופיא םירפסמ םיאלימרתה 

יתועמשמ וניה הז ןפוד־אצוי ינפוג ץמאממ הלועה קופיסה .הלא תומישמ־תוקתפרה 

דוד לש םהירבדמ הלועש יפכ ,ףוגה תועצמאב תוירבג תננוכמה היווחכ היווחה בוציעב 
.איגו 

םהל םלשמ התא ,תרמוא תאז .םיימוקמ םילבס המש רוכשל לוכי התא :דוד 

,תרמוא תאז .בגה לע דויצה לכ תא ךל םיחקול םהו ,םויל רלוד ומכ והשמ 

ונחנא .לכהו "יזיא"ב תוילעה לכ תא השוע ...הככ ישפוח ךלוה התא 
דחא לכ זא .היווחה תא תווחל ליבשב ונאב ,תרמוא תאז .אלש ונטלחה 

התא ,תרמוא תאז .ףיסוה םג הזש בשוח ינאו ,בגה לע ולש קיתה תא חקל 

לש קרטה תא ונישע דיגהלו ריעל הככ רוזחל הלואג,ד הז ירחא ,עדוי 

.רדהנ קרט היה הז ־ היה הז ...לכהו בגה לע םיקיתה םעו םימי העבראה 

בשוי םתס אל התאש הוואגה ,הז תא םייסמ התאש ירחאש וניאר :איג 

הדעסמ הזיאב תבשל ליבשב קר - הזה קחרמה לכ תא תעסנ - הפל תאבו 

הלודג יכה הוואגה הזש בשוח ינא .םימס ןשעמ התאש המכ הירבחל רפסלו 

רובעל םתס וא ןמז לש החירמ םתס אל .ךידנזש ומכ לויט ונישעש .ונלש 

.תאזה הפוקתה תא תוצמל שממ אלא ,םולכ תושעל ילב הדוקנל הדוקנמ 
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,םילבס לש םהיתורישב רזעיהל ןתינ היה קרטה תעב יכ ורמואב וירבד תא חתופ דוד 

התואשו ןווכתה הילאש היווחה ךא ,תיתועמשמ תיפסכ האצוהל שרדיהל ילבמ וליפאו 

התייהש הלועפכ תספתנ וז הרזע תלבק .הלא םיתורישב רזעיהל בוריסה ןמ תעבונ שמימ 

אופיא היוצמ המישמה תמלשה םע תיווחנה הוואגה תמצוע .המצע היווחב םוגפל הלולע 

םיאלימרתהש ינפוגה ץמאמלו קדסב בגה לע םיאשינה םידבכה םיקיתה לקשמל רשי סחיב 

הרוצב קרטה תא דוד השע וז הניחבמ קר אל .הרזע לבקל בוריסל םירושק הלאו ,םיעיקשמ 

,ותצובק םע דחי ,ומייסו ריהמ בצקב לולסמב ךלהש ךכב םג אלא ,היואר היווח הבינמה 

ותורישל וסחייתהב ,דוד ןייצ ךשמהב .(הז לולסמל תיסחי רצק ןמז ךשמ> םימי העבראב 

תורישה תעב התייה אלש ־ תורשפאה וינפל הדמע לויטה תעב יכ ,תיברק הדיחיב יאבצה 

וז הרוצב ןוצרמ הריחבה אקווד םלוא ,"יזיא"ב תכללו םיקיתה אשמ לע רתוול ־ יברקה 

ומכ תושעלו אבצהמ םילגרהה" :תוקומע קופיסו הוואג תושוחתל רוקמ הניה לויט לש 

.רחא יאלימרת תאז אטבמש יפכ ",בהוא התאש 

,"םימסה ינשעמ"ו ,ןאכמ ,םילייטמה :תיגרדמו תימוטוכיד הקולח הלוע איג לש וירבדמ 

."םיוצימ"ו ־ ףוגהו ןמזה - םיבאשמה לוצינ לש יומידה יוצמ וז הקולח לש הסיסבב .םשמ 

תמיוסמו העודי ,"הנוכנ" ךרד תמייק :ןכותה ןמ תוחפ אל תירבג טקונ איגש ,דגוסה ךא 

תירבגה תיביטקלוקה המרונל דה ןאכ הווהמ ךירצש ומכ" יוטיבה .גוהנל שי היפ־לעש 

תללוכו ילילש רואב תגצומ ,היואר הניאש וז ,תיכפוהה הרוצה .(תורישי תטטוצמ הניאש) 

תולהנתה ."תוצמל" לעופה לש הלילשו "רובעל םתס" ,"םימס ןשעל" ,"רפסל" ,"תבשל" 

למיק לש ונושלב) תוירבגל היואר "החכוה" תקפסמ הניא איה וזככו ,הליבסכ תגצומ וז 

ילוא טעמל) הב חונל ןיאש הפוקתכ תגצומ לויטה תפוקת .(Kimmel, 1996 - ליעל 

הז םירושק קפסההו קופיסה ."התושעל" ,התוצמל שי - ךפיהל אלא ,(ץמאמ לע לומגכ 
תוליעפ לכ אל יכ העיצמה הדבוע ,אטח רדגב הניח "החירמ" .עסמה ירופיסב הזל 

.הב תוכזל ידכ תומיוסמ םיכרדב לועפל שי יכו ,תוירבג לש הקנפשוג הנקמ תיאלימרת 

ראתמ אוה ,תצמואמה הכילהה לש היתולעמ תא ןייצמ ,ןולא ,ףסונ יאלימרת רשאכ 

עוסנל ןתינ וכרואלש (ורפב Machu-Picchu הקניאה ריעל ליפעמה קרטה תא) לולסמ 

רשאכ קר העיגמ תלמגתמהו היוארה היווחה יכ הלוע רואיתה ןמ .לגרב תכלל וא תבכרב 

."תבכר םע [םירייתה תא] םתוא איבמש tour והשזיא םיחקול אלו ,םיצמאתמ תמאב" 

םיקרמה ירופיסל הרושקה תירבגה תונפואה ןולא לצא םג ,איגו דוד לש םהירבדל המודב 

תירבעמ ןושלה יוניש .תינגרוב תירייתה וז ,הנוש תונפוא םע תתמועמ םהיתוקתפרהלו 

"יזיא"ה םג אוה הזכו) "tour והשזיא" ־ יתוריית ןוגר'זב תילגנאל "םיצמאתמ" לש 
םיאלימרתה לשו םירייתה לש "תורחסוממ"ה םהיתויווח יפלכ סחיה תא אטבמ ־ (יזעולה 

םיפתתשמה םיאלימרתה לש תוירבגהו "תויתימא"ה םהיתויווח תמועל "םימס םינשעמה" 

הכירצמ <תינומגה> תוירבגש ןוויכמו .ץמאמ תועצמאב ףוגב תומשרנה ,םיקרמה תועסמב 

ותמועלו ולומ לאש ישנ־ומכ דוגינ םירופיסב םיווהמ םירייתה ,ץמאמ תבייחמ וזו ,החכוה 

שי ךכ לע .תוירבג לש החכוה תרוצב ירפ אשונש ץמאמ לש וז הדימ רשאלו דומאל ןתינ 

םירייתה וליאו ,(םהירוענ יהלשב) םיריעצ םניה םיאלימרתה יכ הדבועה תא ףיסוהל 
.םירגובמכ םהיניעב םיספתנ 

יביטקלוקה לוקב רבגה לש תיביטמרונה ותומד איה הלא םירופיסב הלועה רבגה תומד 

םיינקתפרהה היביכרמ לע תוירבג לש חלצומ םושיי תללוכ איה .םיאלימרתה ברקב 

,ינפוג רשוכ ,קופיא ,תימצע תעמשמ תואטבמה תונוכתב ןייפאתמ הז ירבג ףוג .םייאבצהו 
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,(Ben-Ari, 1998, 2001; Gal, 1986; Klein, 1999) םהב אצויכו תיתצובק תודיכל 

הארנש יפכ .תעה לכ ןותנ אוה םהבש םילושכמהו םירגתאה לע תורבגתהב ול םיעייסמה 

ןיבל ויתועונתו ויתויוליעפ ןיב םייקתמה םיוסמה סחיב םג אטבתמו הלוע הז ףוג ,ךשמהב 
.בחרמה 

רדגמ םיאצוי םיבחרמב םייעבט־לעו םייתימ םיחנומב םיראותמה ־ םיהבגה ןמ הבישה 

םש יילע ולכתסה םישנא" קרטה ןמ בשש רחאל יכ ירא ןייצ וירבד ךשמהב) ליגרה 
תומכ הרתונש הביבס לא הביש .דניה ־ ("םידאמהמ יתעגה ינאש ובשח םה ...[האילפב] 

םירהה ןמ הדיריה םע ,ןנור ןייצש יפכ .תכל־קיחרמ יוניש רבע רוביגהש דועב איהש 

םירופיסב אטבתמ "ךמצעל רזוח" יוטיבה ."ךמצעל רזוח התא ,היצזיליוויצל רזוח התא" 

,הבישה םע ,ןכמ־רחאלו "ומצעמ אצוי" תישארש ,ףוגה לע רבועה לודגה יונישה תועצמאב 

."ומצע לא רזוח" 

יעגפ ,ליבשה תולילתב) ףוגל ץוחמ תמקוממ הניאש ,םירופיסב תפסונ החיכש המת 

תא תבכעמה תפסונ תינפוג הכוסמ הביצמ רשאו ,וכותב אלא (םהב אצויכו ריוואה־גזמ 

."םיהבגה תלחמ" איה ,םיאלימרתה לש םתלפעה תמלשהו םתומדקתה 

"םיהבגה תלחמ" 

.רטמ םיפלא תשולש לש הבוגל ונעגה ,םימי העברא ירחא ,בלש והשזיאב 

תורוחבה תחאו ."םיהבג תלחמ" ףיקתהל הליחתמ המש ,םירפסה יפל 

הלביק טושפ - תיגולוכיספ הילע עיפשה הזש הארנכ ־ ונתיא הלייטש 

(ןנור) ."םיהבג תלחמ" לש ףקתה 

לש היוניכ איה ,םיאלימרתה לש םהירופיסב תובר םימעפ העיפומה ,"םיהבגה תלחמ" 

םדב ןצמחה תומרב םייונישל הרושקה (Acute Mountain Sickness) תיאופר תנומסת 

,שאר־יבאכ םינושארה םיבלשב םיללוכ םינימסתה .םירטמוליק השולש לעמ לש םיהבגב 

םילולע םה ךשמהב םלוא ,לקשמה־יווישב העיגפו הנישב םיישק ,תוליחב ,תורוחרחס 

דחאמ .(Basnyat, Lemaster <fc Litch, 1999a, 1999b) תוומ ףאו קותיש ידכ דע ףירחהל 

םירופיסב העיפומ "םיהבגה תלחמ" ,הלא םיהבגב םייוצמ קרטה ילולסמ ןיבמ םיברש 

לא ךרדב וילע רבגתהלו ותוצחל שיש ,הקתפרהו המרד ,ןוכיס לש טעמכ עובק םרוגכ 

םיעיפומ וז הלחמ לש הייוטיבש הדבועה םצעב ,השעמל .ףסכנה רבעמה/אישה 

ויתופתושו ויפתוש לש םפוגבש ןיבו ומצע רפסמה־רוביגה לש ופוגבש ןיב ־ םירופיסב 

ינפוג ןוכיס לע ורבגתהו הלא םידחוימ םיהבגב ויה םה ןכא יכ דיעהל ידכ שי - עסמל 

.הז דחוימו ףסונ 

םיאלימרתה .רתוי יתוהמ ןפואב םיאלימרתה ףוגל הרושק "םיהבגה תלחמ" םלוא 

רשק אלל ,תוימואתפב םפוג תא "תפקות"כ "הלחמ"ה תא תובורק םיתיעל םיראתמ 

ןיבל לויטב יאלימרתה לש קתווה ןיב רשק םייק יכ םיעיצמ םה ךא ,ינפוגה םרשוכל 

יכילהתל םירושקה םייומיד תועצמאב גצומ הז ןועיט .וז הלחממ עגפיהל וייוכיס 

םייקתמ קרטה ובש ברה הבוגה .ליגר־אלה הבוגל סחיב רובעל ףוגה לעש "תולגתסהה" 

ןמ הלוע ךכ ,רשפאמ אוה אלא ,סופיטבש ינפוגה רגתאל םגרתימה יפרגואיג םדוג קר וניא 
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ףוגה לעש בצמ והז .ימוימויה ,ליגרה בצמה ןמ יתוהמ ןפואב הנוש ינפוג בצמ ,םירופיסה 

תורמל" :םיאלימרתה דחא לש ונושלבו ,וילא "לגרתהל"ו "םלקאתהל" ,"לגתסהל" 

תוחפל הזה הבוגב תייה רבכש ינפל הלאה םיקרמל תאצל רוסאו - םימלקואמ ונחנאש 

".ךל השק ןיידע זא - םייעובש תוחפל ונייה רבכ ונחנא ,םיבוט םימי המכ 

םידיעמה םיינוציח םייוניש לכ אלל ,ימינפ בצמכ ראותמ "םלקואמה" ףוגה לש בצמה 

וא "הדובע" יהוז .םיליגר־ אלה םיהבגל םאתוהש ףוגב קומע יוניש לע דיעמ אוה .וילע 

םינימסת לש םתעפוה רדעהו ,קרמהו לויטה תעב הב דומעל ףוגה לעש תפסונ "הלטמ" 

יפכ ,"תומודאה םדה־תוירודכב") ףוגב תשחרתמה וז תימינפ הלועפל תודע וניה םיילילש 

(לויטב הייהשה ךשמ הנוכמש יפכ ,"ם"זפה" וא) קתווה םלוא .(םיאלימרתה םיריבסמש 

ןיב יגרדמה רעפה אטבתמ ךכ .הלחמה לש התעפוה ייוכיסל ךופה סחיב רומאכ רושק 

חישה הנבמ תא םלוה הז רעפ .רתוי םיריעצה ןיבל "רודה יקיתו" םניהש םיאלימרתה 

טרפב יברקהו ,יאבצה תורישל םירושקה תויגרדמהו קתווה תא ףקשמו יגרדמה יאלימרתה 

,ןיידע םלקואמ וניא "םיריעצ"ה לש םפוג :ףוגה תועצמאב אטובמ אוהו ,(1997 ,ןואיש> 

.ןיעל רכינ הז ןיא םא ףא תילכתב הנוש השענו לגתסהש ,"םיקיתו"ה לש םפוג תמועל 

םיאלימרתה ושמתשי ,לויטב ורבעש תישיאה היצמרופסנרטה תודוא־לע םרפסב ,ךשמהב 

."םיגפ"ב שחרתהש ,יתועמשמה ךא ,רתסנה יונישה תא ראתל ידכ קוידב וז הפשב 

ןוויגו הינומגה 

ןמ הלועה תוירבגה לדומ םע המכסהב םייוצמ ליעל ואבוהש םירבגה לש םהיתולוק 

לש תונוש תוגרד אקווד ואצמנ םיאלימרתה ירופיס בורב ךא ,תיביטקלוקה המרונה 

רבגה ףוג לש ויפוא לעו הביצמ תיאלימרתה המרונהש ירבגה ףרה הבוג לע תויורמרמתה 

,תויורמרמתה ולע אל םירופיסה ןמ שילשב קר ,השעמל .הנממ הלועה ינקתה ילארשיה 

םישילשה ינשב .קרטה תעב ולעש םיישקה יפלכו תירבגה המרונה יפלכ תוליבקו תוינורט 

לע ,תעלבומו הזומר הרוצבש ןיבו תיתדהו תשרופמ הרוצבש ןיב ,האחמ העמשוה םירחאה 

.םישרופמ םיירבג םינממס לעב רבעמ סקט קרטה תויה לעו ךרפמה רגתאה 

וטטיצ רשאו המרונה תא ומאת םהירופיסש הלא ,"הינומגהה" הצובקה ירבחל רשאב 

תיליע־תודיחיב ותריש יכ םלוכ ונייצ םמיע תונויארב ,יביטקלוקה לוקה תא הדהאב 

ןוגכ) הלא תודיחיב םתוריש ךלהמב ושכרש םימיוסמה םירושיכה ,ךכמ בושחו ,תויברק 

הצובק ינב לש םירופיסה תמועל ,קרטהו לויטה תעב םתוא ושמיש (םיקוצ לע סופיטו טווינ 

תיביטקלוקה המרונה יפלכ תיכרע־ וד הדמע תעמתשמ םיאלימרתה בור לש םהירופיסמ ,וז 

לש (עמשמ יתרת) תוהובגה תושירדב םירקמה בורב דמוע וניא ירבגה ףוגה .תירבגה 

המרונה תויה םצעב ץוענ וניא ישוקה ,רמולכ .היפלכ תרוקיבל תוביסה תחא וזו ,המרונה 

.קרטה עסמב ףתתשמה יאלימרתה ינפב הביצמ איהש ףרה הבוגב אלא ,תיאבצ־תירבג 

ןיבל םיילאידיאה ודוקפתו רבגה תומד ןיב רעפ םייק םהבש ,הלא ןוגכ םירקמב 

וא רתוי תונטק תויועטו תולקת לע םיאלימרתה ורפסי ,קרטב םיפתתשמה םיאלימרתה 

יביטמרונה ירבגה ףוגה םע ותוהזל תורשפאה תא וענמ רשאו םפוגב ושחרתהש תוחפ 

קרטה ךלהמב יכ םינייצמ םידחא םיאלימרת ,ךכ .ןאולמב קרטה תושירדב דומעל רומאש 

ודעמ ,םישוחימ ולבס ,("םיהבגה תלחמ" לשב ,לשמל ,ואיקה) תונוש תוביסמ ערב ושח 

רבסה תועיצמה הז ןיממ תופסונ תוירקת ללשו םכרד תא ודביא ,הכילהה תעב 
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93 (1)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

לש ורופיס ,המגודל ,הנה .הלוכי־לכ אל םא ,תלוכי תלעב תירבג תומד םע המילהה־יאל 

:קרטה לולסמ תגספל םיבורק ויה םה רשאכ ינב ורבחל עריאש "עשעשמ" עוריא לע לט 

םיידיה םע הזכ טושפ ךירצש ,יצחו רטמ לש הבוגב ךרעב עלס שי ףוסבו 

רשע־השימח ךרעב לש הבוגב הזו ,יתאזכ הגרד ןימ הלוע התא .וילע ספטל 

הלעמל ולש םיידיה תא םש ,הזכ ,ןורחאה עלסל עיגמ הככ הזה ינבו .רטמ 

,תולעל לוכי אל ,קותיש יל שי" קועצל ליחתמ .אפוק אוה טושפו (קחוצ) 

האור ינאש םעפ לכ ול השוע ינא הזה עטקה תאו .(קחוצ)"!קותיש יל שי 

.קנע עטק הז "!קותיש יל שי" !םעפ לכ .ותוא 

השעמל לשכנש ,ינב לש ופוג דוקפתב ישוקהמ עבונ לט לש וירבדמ הלועה רומוהה 

ץוענ קוחצה לש וניערגו ,ורבח לש וידי תא דקפש ירטסיה קותיש ןיעמ ראתמ לט .סופיטב 

תאו תומדקתהה תא ענומ ינב לש ופוגב "קותיש"ה .יופצ־אלה קותישה ןמ הלועה הכובמב 

הניא ךיתובקע לע הרזחה ובש ירטס־דח לולסמ וניה קרטה יכ ריכזמו ,לולסמב הלפעהה 

םידימתמו םיכשמתמ היילעו סופיטל רושק לולסמה יכו ,היואר־ אלכ תספתנ וא תירשפא 

תחא הרפיס ,"יל ונתנ אלו תינרוחא רוזחל יתיצר") יתייווחו יפרגופוט איש רבע לא 

ןיבל ףוגה ןיב המילה־יאל יוטיבכ ןאכ תשרפתמ ינב לש ופוג תדיגב .(תויאלימרתה 

ףוגה תורישכמ עבונ החלצהה רופיס ובש ,(ליעל)ירא לש ורופיס לומ לא .ירבגה לולסמה 

לטש "קנעה עטקה" .קוחצב תאטבתמה הכובמ תמרוג וז המילה־ יא ,תחכומה ותולגוסממו 

אישה־תייווח וניא ,לולסמה לש ואיש לא הלפעהה םויס ינפל עגר שחרתמה ,וילע רפסמ 

;2002 ,יונ)יביטמרונה קךטה רופיס לש יטנמורה ואישכ תרפוסמ רשאו הגספב תיווחנה 

 2001 ,Elsrud), תישענ איהש ךכ ידכ דע ־ הנשנו רזוחה הרופיסש תידגנ־היווח אלא

,דניה סאפב אישה־תייווח ובש "דגוסה הנבמ לע ליפאמ ־ םידבה ןיב רוכזו רכזומ "עטק"ל 

הלועה קופיסל רוקמ הווהמ ףוגה ,לולסמה לש אישה־תייווח תעב .לויטב ירקיעה "עטק"ה 

"םיקותיש"ו תוכובמ ,תודרחל רוקמ אלו ,רהה לע סופיטה לש חלצומה גשיהה ןמ 

רופיסב תורפוסמו תווחנש ףוגה תויווח .<דיימ הארנש יפכ ,תוחפ וא רתוי) םיעשעשמ 

הוואגו קופיס לש תולצאנ תויווח אלא ,קוחצו קותיש ,הכובמ תוללוכ ןניא ינומגהה ירבגה 

.תועמשמ־יבר 

םיתיעל ראותמ אוה .קרטה לולסמ לש ירבגה־ירדגמה ונומיס תא תששאמ וז הכובמ 

קרט םימייסמשכ") "חטש" םיאלימרתה ידי־לע הנוכמה ללחב ,עבטב םקוממה "ריצ"כ 

תואטבמ ,יאבצה ןוגר'זה ןמ תוחוקלה ,הלא םילימ .("קנפתהל םיצור ...חטשהמ םירזוחו 

האנה םשל הכילהב רבודמ ןיא ,רומאכ ."קרטה תדובע"ל שיש קהבומה היישעה דמימ תא 

.ףסומ יכרעו יתייווח ךרע המיע תאשונה "ריצ"ב "הדובע"ב םא יכ ,דבלב 

.לולסמה תויפיצב דמוע וניאש ירבגה ףוגה לש תודיעמל םידע ונא לט לש וירבדב 

סחי תעבה ךות ,ןייצו קךטב תופתתשמה תויאלימרתל לט סחייתה ורופיסב רתוי דחואמ 

[הניש קש] ש"קשב ןושיל הבשחמה םצע קר ,וליאכ ,תונבה בור" יכ ,ןהיפלכ יסופיט 

בהוא אל ינא ,בגא ךרד ,ינא םג" יכ לט ןייצ ךשמהבש ןיינעמ םלוא ."הלחלח ןהל תמרוג 

המרונל םאתהב ןניאש תויוגהנתה היפלש הנומת הלוע לט לש וירבדמ ."ש"קש 
תודיעמו תויועט לש רופיס תועצמאב םא .םיישנ דמימ וא יפוא תואשונ תיאבצה־תירבגה 

תאישנ ןוגכ)ותייווחלו קרטה הנבמל תוסחייתה תועצמאב םאו ,("קותישה" ןוגכ) תונוש 

םיירבג םירופיס ןיב ירדגמו יגרדמ בחרמ חתמנ ,(לויטה תעב הניש־יקשב הנישו דויצה 
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םירופיסב .רתוי םיישנו תוחפ םיירבג םינייפאמ ילעב םירופיס ןיבל (המרונה תא םיווהמה) 

.רתוי שרופמו יתיזח וניה תירבגה המרונה םע תומיעה ,ןתמ לש הז תמגוד ,םירחא 

םישולש ונכלה" :םיקרט לע ורבידש הלא הז יתבהא אל שממש םישנא 

,םייתעשב הז תא ונספיט .בגה לע וליק םישולש ונבחס .םויב רטמוליק 

ושע םה המכ הז ק־וטה לש תרתוכה תלוג וליאכ "!תועש שולשב ונספיט 

־ תועסמה לש גוסה הז וליאכ .וכלה םה המכו ובחס םה המכו רהמ ותוא 

זא ,רומגל ידכ ךלוה התאש שיגרמ התא םא - ינאו .רומגל ידכ תכלל 

זא ונממ הנהנ וניאו קרטה תא רומגל ידכ ךלוהש ימ .ספספמ התא יתעדל 

ונחנאש אל הז .ץמאתהל לבח .סובוטואב הז תא תושעל רשפא טושפ .לבח 

ונשגרה .ונינהנש םיעטק םג ויה .ץמאמהמ ונינהנ אל ונחנאש אל הז ...אל 

ךלמ שיגרמ התא ,יל ןימאת ;רבעמה לש הגספל ונעגהש םעפ לכ בוט שממ 

.המ־עדוי־ינא יתגשה וליאכ ,םלועה 

תופתתשה לש תירבג־תיאבצ המרוג גציימה יביטקלוקה לוקה טטוצמ ןתמ לש וירבדב 

תדדמנ וזו ,החלצהב ומילשהל שיש רגתא הז לוק יפל םיעיצמ םיקרזנה ילולסמ .קדטב 

ךומסב רכזומה ,דבכה אשמה ."המישמ"ה תמלשומ הבש תוריהמה תועצמאב <תתמוכמ> 

עסמה םויס םע תמגרתימה ,ץמאמה תשוחתל אוה םג םרות ,ריהמה הבצקלו הכילהה ךשמל 

לויטה ןויצל ןתמ לש וירבדב תושמשמ "עסמ" הלימה ןהו "קרט" הלימה ןה .בר קופיסל 

תורישה תעב םיכשוממה םיילגרה תועסמה תא שרופמב הריכזמ הנורחאה רשאכ ,ילגרה 

לוקכ ותוא םינמסמה ,םיישרגב ןתמ לש וירבדב רגסוממ יביטקלוקה לוקה ,הז םע .אבצב 

תיאבצה השיגה תא רקבמ ןתמ .והשלכ חתמב ףא ומיע יוצמה ,ולש ולוקמ רחא 

רתוי ליעי ,דבלב קרטה םויס ביבס הבסנו תמצמוצמ הרטמה םא יכ עיצמו ,תיתילכתהו 

ןוכנל אצומ ןתמ יכ הארנ םירבדה םויסב ,תאז־לכבו .הרובחת־ילכ תועצמאב ןכ תושעל 

ןכש ,םייתפש־סמ ךא והזש ןכתיי .קךטב ץמאמה םצעמ קופיס הוור אוה םג יכ ןייצל 

רכינ םירבדה ךשמהמ ךא ,ךכב־המ לש ןיינע הניא יביטקלוקה לוקה דגנכ תיתיזח הסרתה 

ןייצמ ןתמש קופיסה .הגספל הלפעהה לש יזיפה ץמאמב ךורכה קופיסה תא שח ןכא ןתמ יכ 

לוקה לע ותרוקיב חכונל תופצל ןתינ היהש יפכ ,וב הכילהה ןמ וא לולסמה ןמ קר וניא 

ךכ .הגספה "שוביכ"ו לולסמה לש יפרגופוטה אישה לא העגהה ןמ םג אלא ,יביטקלוקה 

תלפכשמ ןתמ לש ותדמע יכ הארנ ,טטצמ אוהש יביטקלוקה לוקה יפלכ ותרוקיב ףרחש 

אוה הילעש תיתמצועה היווחהו ,רופיסה לש יביטמרונה הנבמה תא רבד לש ופוסב 

םיירבגהו םייביטמרונה ךרדה־ירופיסש היווחה איה - "םלועה ךלמ" תשוחת - רפסמ 

.קרטב םיפתתשמל םינקמ 

םיינרתח רותלאו הריצי לש הרוצב הלוע תירבגה המרונה יפלכ תרוקיב לש רחא גוס 

תורכיה הנושארבו שארב םיבייחמ הלא .(Babcock, 1993 ;1997 ,םקור־ןזחו ןומולס) 

־ תינומגהה תוירבגה הז הרקמב - תטלשה תרוסמה לש היתורוצו הינכת םע הבורק 

היתורוצמ תחא .ןהינכות יפלכ האחמ ךותמ תוטילשה תוינבתב יוניש תריצי תרשפאמה 

־ירופיס" .םיבותכה "ךרדה־ירופיס" איה יביטקלוקה לוקב הלועה תירבגה תרוסמה לש 

םישמשמ םהו ,קרזנה לולסמב הכילהל םיסחייתמה ,תוארוה השעמלו ,םירואית םניה "ךרד 

,תיאבצו הרצק ,השבי ןושלב םיבותכ םה .תוקיודמ תוילולימ תופמכ םיאלימרתה תא 

לוכאל ,ןולל שי ןכיה ןוגכ ,הכילהה לולסמ ךרואל תונוש ןויצ־תודוקנל םיסחייתמו 
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,תוצלמה םיללוכה םירסלק םניהש ,"םילייטמ ירפס"ב םידוגא "ךרדה־ירופיס" .המודכו 

הלא "םירפס" .די־בתכב םיבתוכ םיאלימרתהש םירופיסו תורהזא ,תויומשרתה ,תועצה 

םיווהמו ,ץראל־ץוחבו ץראב ,םהב רקבל םיברמ םיילארשי םיאלימרתש םירתאב םייוצמ 

:לצא וז תקתרמו הבותכ הגוסב ןויד ואר) ירבגה יביטקלוקה לוקל תקהבומ המגוד 

.(םסרפתהל דמוע ,2002 ,יונ ;1987 ,ןוסבוקעי 

הצובקל וירבחו אוה דציכ רפסמ ןכמ־רחאלו וז הגוס םע ותורכיה תא םיגדמ רנבא 

לע בותכה יביטקלוקה לוקה ןמ טטצמ אוה ,תישאר .התונשלו הנווגל תורשפאב ורהרה 

הז .הזה ליבשל םיעיגמ .םיכלוה" :הגוסה םע ותורכיה תא ומיגדהב ,םילייטמה ירפס יפד 

הנימי לצפתמ העש יצח ירחא ליבשה .ליבשה לע העש יצח םיכלוה .ק־וטה לש הלחתהה 

םירבוע ןושארה רשגב .ןושארה רשגל דע ,ליבשה לע םיכישממ .הלאמש םיחקול .הלאמשו 

לש וחוסינל תיפולח תורשפא לע רנבא רפסמ ןכמ־רחאל "".תינמיה הדגל רהנה תא 

:ורפב אצמנה ,"זורק הטנס" ארקנה לולסמב ףתתשה ובש קרטל תסחייתמה ,ךרד־רופיס 

:שדח ךרד־רופיס םושרנ ,"זורק הטנס"ה לע ךרד־רופיס םושרנש ונרמא 

םשג תדרל ליחתמשכ .םשג תדרל ליחתמש דע תוקד שמח םיכלוה" 

תבאוכ איגלשכ .ךרבה תבאוכ איגלש דע תכלל םיכישממ .הנימי םיחקול 

־שמח רחאל .תוקד הרשע־שמחכ ךשמב םיחנ ...ו הקספה םישוע ךרבה 

םינמרג גוז ךלומ םיאבש דע ,העבגה הלעמב תכלל םיכישממ תוקד הרשע 

יניצ והשמ "...גוזה תא םירבועש רחאל .ידגנה ןוויכב םיכישממו םילייטמש 

תא ונמשר אל ונחנא רבד לש ופוסב .םיקרטה לש ךרדה־ירופיס לע הזכ 

.ונמצע לע ונקחצ ,הז לע ונרביד .הז 

עיצמו תרכומה החסונה ןמ גרוחש ,וחסינ ורבחו אוהש ךרד־רופיס וירבדב ראתמ רנבא 

,םמוד וניא הז ךרד־רופיס ,רמשנ ינושלה בלשמהש דועב :םידממ המכב שודיחו יוניש 

ריוואה־גזמב םייונישל ,ףוגה תויווחל ,בחרמב תועונתל שיגר אלא ,שארמ עובקו ינמז־א 

דועב .(םירחא םילייט םע שגפמה ןוגכ) הכילהה ךלהמב םישחרתמה םינושה םיעוריאלו 

רופיס השעמל אוה הז ךרד־רופיס ,תילולימ־תיפרגופוט הפמ שמשמ יתרגש ךרד־רופיסש 

לש תיתפמה הנומתה הלוע ,וכותמו ,יביטקייבוסה ןרואית ידי־לע קרש ,תויושחרתה 

,תכרפמה הכילהה ןמ םיעבונה םיבאכה) ףוג תויווח תורכזומ הז רצרצק עטקב .לולסמה 

עבונ רופיסב רומוהה .םיילארשי־אל םיאלימרת םע שגפמו (החונמ םשל הריצע םיבייחמה 

קחורמו ליבס חוסינב תיטטס תואיצמ תראתמה ,רפוסמ אוה הבש ןושלה ןיבש רעפה ןמ 

 (disembodied), ינפוג,ה־ימשגה רואיתה ןיבל(embodied, lived) םיאנתה יונישל שיגרש.

הלע אלש ףאו ,ויתויווחו ףוגה ךותמ אלא ,וילע וא ףוגה ליבשב רפוסמה רופיס דוע הז ןיא 

הלועה תירבגה המרונה יפלכ האחמ לש תיתריצי הרוצ תאז־לכב הווהמ אוה ,בתכה לע 

.קרטב הכילהה ביבס 

יבא לש ףוגה־רופיסב חקלה :"םלועה לע לכה לוכי" 

תטלשה תינפוגה־תירבגה המרונה תא אוה םג ריאמ ,יבא יפמ ,אבה קרטה עסמ רופיס 

םייופצ־יתלבה םיעוריאה אלמלאש אוה ןיינעמה .היפלכ תרוקיבו הנממ הייטס ךותמ 

המרונה לש העמטהה תא הנמאנ גצייל לוכי ורופיס היה ,ףתתשה ובש קרטב ושחרתהש 
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רופיסבו ,תיברק תיליע־תדיחיב אבצב תריש יכ ןייצ יבא .תינומגהה תירבגה־תינפוגה 

םלוא .ןומא אוה וילעש ,אבצב תודרשיהה־תועסמו םיטווינה יווה תא םיתיעל ריכזמ אוה 

םיעוריא תומדב ילילשו יתמרד הנפמ וב לחש םושמ אקווד םייניע־ריאמ רופיסה 

םיללוכ םיאלימרתה ירופיס ,םנמוא .תוימואתפב לויטהו ק־וטה ועטקנ םניגבש םייגולותפ 

םלוא ,(Eisrud, 2001) םתגוסב רידגמ ביכרמכ ןוכיסו תוקתפרה ירואית רידת ןפואב 

םנורתפו ,רופיסל יתמרד ךפונ םיפיסומ החלצהב םמיע םידדומתמ םיאלימרתהש םיישקה 

־טסופ השעמלו ,תיטמוארט ,דגיה יבא לש ורופיס תלילע ךא ."בוטה ףוסה" תא רצוי 

הפרחהה .קרטב היילעה תעב ותואירב בצמב הרומח תורדרדיה תראתמו ,תיטמוארט 

רבעמ ,תללוכ איהו ,קלטב םיישק לש חיכשה רואיתה ןמ רוריבב תגרוח רופיסב תראותמה 

,םייפגב ףירח *םילמנ תשוחת)"לומינ" םג ,הליחבו תרוחרחס לש תושוחתו שאר־יבאכל 

ןמ הנופ יבאו ,ועטקנ לויטהו קלטה .ינמז הרכה ןדבוא ףאו הייאר ןדבוא ,המישנ יישק 

תא ריבסמה יאדו םרוג ולעה אל תויאופרה תוקידבהש ןוויכמ .ץראל בשו קלטה 

לבלובמ - הצרא בשש רחאל םישדוח השימח ־ ימיע ןויאירה תעב יבא היה ,תורדרדיהה 

.ןיידע טעמ דרחו 

ןוחטיב יל היה דימת .ץראב הפ ןומה לייטמ ינא .לייטל יתבהא דואמ 

םירבד יתישע ,אבצב יתייה ."חטש"ב ןומה ...םוקמ לכב בבותסהלב טלחומ 

י יתייה .ילש ףוגה תא יתלעפה הברה ."חטש"ב יתבבותסה ןומה ,הא ,דואמ 

,הזה ןוויכהמ תוומ תנכסב יתייה םעפ אלו ר"יחב יתייה ...שא תחת םג 

ימצע ינאש העידיה והשכיא - יתייה לבא ,ידיל וגרהנש םישנא םג יתיארו 

,ונממ שקבמ ינאש המ לכ תושעל לגוסמ ילש ףוגהו ,אירבו רדסב יסיסבב 

תואשנתהו תוריהי יל המרג ידש בשוח ינאש ,הקזח דואמ העידי התייה 

.םלועה לע לכה לוכי ינאש ־ דואמ תולכתסה ,רמולכ .הקומע 

טרפב ,ץראב םילויטה תרוסמל ותביחו ותועדוותה רואיתב חתופ יבא לש ורופיס 

הבר החלצהב דמועו אבצב תרשמה ףוגה לש תוניקתה .יברקה יאבצה תורישה תפוקתב 

התואנ תילארשי תוירבגל תודע ,דניה *ילוכו "שא תחת") תויאבצה תולטמבו תומישמב 

םעפ רחא םעפ דומעל לגוסמ הז ףוג .(Weiss, 2001,2002)"רחבנה ףוגה" לש תינומגהו 

וחוכב "טלחומ ןוחטיב" לש תרערועמ־יתלב השוחת ךותמ םיינוציק ץחל יאנתב 

ףא אלא ,ונוחטב תא ורערע וא ותוא ושילחה אל קר אל םינוכיסהו תונכסה .ויתולוכיבו 

יכ רמוא יבא ,קרטה רופיסל המדקהכ ."וסיסבב" ןיקת ופוג יכ השוחתה תא ופקיתו וקזיח 

ךכל תויאר לכ הז בלשב ול ויה אל יכו ,חולצלו רובעל שיש תפסונ הגרד*מ> וניה קךטה 

.ופוג תא לישכת וז אקוודש 

תפוקת לש תשדוחמ הייאר םיפקשמו רוחאל חכופמ טבמב םירפוסמ םירבדה יכ רכינ 

תייווחב אטבתמה ,יבא לש וייחב אישל םנמוא רושק אבצב תורישה .יאבצה תורישה 

חקלהו ופוסבש חכופמה לבאה לצב יוצמ רופיסה תיחכונה וטבמ־תדוקנמ ךא ,תולוכי־לכ 

לש הזמ הנוש יתייווח רושימב יוצמ רפסמה יכ רסמ ריבעמ דבעידבש טבמה .ומיעש 

הדמיל ומכו "יאבצה ףוגה" לע הליפאה לויטב תיטמוארטהו תידוחייה היווחה .רוביגה 

םדוק ותייווח־תנמ ויהש "הקומעה תואשנתההו תוריהיה" לומ לא תועינצ לש רסומ ותוא 

.ןכל 

־תודידי התוא ומיע תמייקתמש ער לש תומד איה רופיסה ןמ הלועה ףוגה תומד 
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Hammond 8c Jablow, 1987; Sherrod,)(המודכו םיאטרופס ןיב ,םימחול ןיבג םירבג־ןיב 

.(1999 ,לאירתכ ;1997 ,גומלא :ואר ,וז תירבג הברק לש תילארשיה התרוצ לע ;1987 

ינאש המ לכ" תא תונתייצב םייקיש וילע ךומסל ןתינו ,בזכאמ וניאש ערכ וניה ףוגה 

החלצהב ןכ השוע אוהו ,ץמואו תוירבג לש םיינוציק םינחבמב דמוע ףוגה ."ונממ שקבמ 

האירק .תוחיטבו ןוחטיב לש ךרע־תרקי השוחת יבאל קינעמ אוה :דחוימב תלמגתמ 

בצממ אלא ,"אירבו רדסב" ףוגהש ךכמ קר אל תעבונ הקזחה השוחתה יכ העיצמ תינקדקד 

תויושי יתש ןיב םיסחי תכרעמ רידגמ הז בצמ .רפסמה ןיבל ףוגה ןיב םיררושה םיסחיה 

תולטמב דומעל שקבתמו הפוצמ ףוגה :וז תכרעמ לש הייפוא תא ןכו ,הרואכל תודרפנ 

תוביסמ <הז רופיסב תורפומה)ותונתייצ/ותונוכנו ,<תוישונא־לע וא) טעמכ תוישונא־אל 

רעפה תא תרצויה איה יברקה־יאבצה־ירבגה חישה לש ותמנפה ,השעמל .קופיסה רקיע תא 

,("ונממ שקבמ ינאש המ לכ" חוסינהמ ,רומאכ ,ףקתשמה)"ףוג"ה ןיבל "ינא"ה ןיב הזה 

.ויתודסומלו יאבצה־ירבגה חישל קפסמ ירבגה ףוגהש תורישב ךרוצה לשב רעפנש 

ותרוצ .םלשו אירב ףוגה ראשנ ,יאבצה תורישה תעב ףוגה לע ורבעש תורעסה ףא־לע 

יולימ תעב"ו הז הרקמב העיצפ ,וזמ הרתי .וחבתשה םה ,אברדא ;ועגפנ אל וידוקפתו 

תיווחנ התייהש ןוויכמו ,תוכנכ רשאמ תוחפ אל רוטיעכ תספתנ התייה "ודיקפת 

םניהש ,העיצפל םירושקה םייונישל דוגינב םלוא .םויא הווהמ התייה אל איה ,תינוציחב 

־יתלבו םיארנ־יתלב ,"םיימינפ" םניה לויטב יבא הווחש םייונישה ,םירבסומו םיינוציח 

.ומצע יעבטה ףוגה ןוצרל םירושקכ וידי־לע םיספתנ םה .םיריבס־אל ןכ־לעו ,םירבסומ 

אלו ,יתוהמ־ימינפכ רבסומש יוניש וב לחו ,ונממ םישקבמש המ תא תושעל לדח ףוגה 

יונישמ יבויח לכשה־רסומ קיפמ יבאש ףא .ףוגה לש ובצמב שממ לש יוניש והז 8.ינוציחב 

תדימע תא םיראתמה ,ולש םירחא םירופיסל האוושהב ,ףוגה ןולשכל סחייתמ וניאו הז 

:עיתפה ךכבו הנושארל ותוא בזכא יבא לש ופוג יכ רכינ ,תולטמב ופוג 

םיזוורבו םילותחו םיבלכ המש שי רכוז ינא ,המש הפי הדוקנ וזיאב ונייה 

יתלחתה טאל־טאלו .רדהנ קרט שממ ,ינשה םע דחא םיקחשמ םלוכ ,דחיב 

יתוא ררמצמ הז וישכע דע - םימעפל ,רמולכ .יניצר המישנ־רצוק שיגרהל 

תא תחקל לוכי אל ינא וליאכ [איה] השוחתה םעפ לכ יכ ,הז לע בושחל 

ומכ שממ יתשגרה טאל־טאלו ,תולמונמ םיידיהו .הככ שממ ,האבה המישנה 

ךלוהש םדאךב ,דבאמש םדא־ןב דימת רכוז ינא .אבצב ,דיגנ ,יל וראיתש 

,הז הככ ;תוירפירפה ול תומדרנ לכ־טדוק טאל־טאלש םדא־ק ,תומל 

תא הבכמ טאל־טאל ףוגה .םד דוביא לש וא תושבייתה לש תועפות ,לשמל 

עיגמ הזש יתשגרה .הככ יתשגרה שממ .היינשה ירחא תחא ,ולש תוכרעמה 

.םייניעה לומ תוומה תא יתיאר ...ולמונ םיידיה ,בוט יתיאר אל ,המישנל 

םירבחה ךיא ,החפשמה לע יתבשח רבכ ,ימצע לע ךכ־לכ יתבשח אל רבכ 

.םשמ יתוא ץלחל וכרטצי ילש םירבחה ךיא - רומגא ינאש ירחא - ילש 

ףוס דע הארנכ ימיע אשא ינאש והשמ הז .תיניצר המוארט התייה הארנכ 

...הז תא דבאמ ינאש יתשגרה טעמכ רבכ ,יתאזה השוחתה שממ לבא .יימי 

הנתשמכ ףוגה לש ותסיפת םע דחא הנקב הלוע ,"םיהבגה תלחמ"ל םירופיסב רושקה ,ימינפה יונישה 8 

.Weiss, 1997 :ואר .תולחממ האצותכ 
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רבכ זאו - רוציקב .לכהו הזחב ץחל ,המישנ רסוח לש השק דואמ השוחת 

.יתלוכי אל תכלל םג .הפצרה לע םש יתכפשנ 

עבטב דחי םיקחשמ םייח־ילעב ובש ילרוטספ עגרב אקווד חתופ תורדרדיהה רואית 

סופד יפ־לע רפוסמ ףוגה תייווח רופיס .ךשמהל טלוב דוגינב דמועה ,יטנמור ,ילידיא 

תוכרעמש יפכ הבכ אוהו ,הנוכמ וניה ףוגה :יברקה יאבצה תורישה תעב םנפוהו דמלנש 

תובקעב .(Martin, 1987 :ואר ,הנוכמכ השיאה ףוג רואית לע) תובכ תוילמשח וא תוינכמ 

םייפגה ןמ ,ירק ,המינפ ("הירפירפה" ןמ) ץוחה ןמ רופיסב םינימסתה רואית ענ הז יומיד 

ינקתהו ןיקתה ירבגה ףוגה וניא תעכ םישגופ ונאש ףוגה .המישנה־הנק לאו הזחה־תיב לא 

לש תוברתבו ,לגוסמ וניא אוה תכלל וליפא .ליעל וניארש יפכ ,אבצב ומצע תא חיכוהש 

ונויפר תא המצועב השיחממו ,טעמכ תוומל הלוקש וז תלוכי־יא םיירבג תועסמו םיטווינ 

יכ תמייאמה תורשפאה םג הלוע ןיטישה ןיב ,ךכ לע ףסונ .(Ben-Ari, 2001) ףוגה לש 

לע הביעמ תעכ התצירפש הלחמ תעה לכ "האבחנ" ,"רחבנה ףוגה" ךותב ,יבא לש ופוגב 

יכ רכינ ומיע החישה ןמ ךא ,(םכרוא לשב)יבא לש וירבד אולמ תא ןאכ ונאבה אל .רבעה 

תלחמ" וז התייה םאה :ול חינמ וניא םינימסתה דוסיב תדמועה תיאופרה הביסב קוסיעה 

רבודמ אמש וא ,וכותבו ףוגה לע ךכ לעפש רחא ימוקמ םרוג וא יהשלכ היגרלא ,"םיהבג 

דביא תרחבנה ץראה ןמ ואצויב םאה ?ןכל םדוק בר ןמז ףוגב רבכ םייק היהש םרוגב 

?(Massad, 2001 :ואר :ליעל דעסמ עיצהש יפכ)ותוירבגמו ותלוכי<־לכ>מ "רחבנה ףוגה" 

לש בצעמה םמוקמ תא ונרכזה רשאכ ונקסע ףוגה ךרד ךוותמה יונישה תלאשב 
רבודמ םיאלימרתה לש םהירופיסב םג .תירבצהו תיצולחה תוברתב תועסמהו תודעצה 

םירהה לע הלפעהה .(ןייצל םידיפקמ םהש יפכ) "םיילגרה ךרד" ךוותמ ףוגהש יונישב 

תלחמ" לש רשקהב רקיעב ,יוניש ךוותמה ףוגה ביבס בסנש םייומיד םלועב הכורכ 

לע ."םלקואמ" תויהל וילע ובש בצמ ,ףוגה לש רחא בצמ תנמסמה ,ונרכזהש "םיהבגה 

ןיא ישוק לש הרקמב .התושעל שיש תיארנ־יתלבו היומס ,תימינפ הדובע תלטומ ףוגה 

ימינפה ובצמב אלא ,"הירפירפה" תא דקופה ןימסתב ירק ,סופת רירשב וא עקנב רבודמ 

ופוגש יוניש ,הלא םידחוימ םיהבגב הדיעצה תעב רובעל וילעש קומע יונישבו ףוגה לש 

.רובעל בריס יבא לש 

,(Morgan, 1994) "המחלמה ןורטאית"ב לוכי־לכ ןקחש היהש ,יבא לש ורופיסב 

היהש ףסונ "pass" ,ףסונ רגתא רובעל בריס ופוג :חלצ אל ףוגה לש לופכה רבעמה 

לולסמה ןמ קלח םיווהמ רשאו שבכ ףוגהש םירגתא לש הלדגו תכלוהה המישרל ףסותימ 

Ben-Ari, 2001; :1987 ,ךילביל) םיילארשי םיריעצ ברקב תורגבתהה לש ינפוגהו ירבגה 

 2000 ,Ben-Ari <fe Levi-Schreiber): תדובע - ימינפה יונישה תא רבע אל אוה ןכ־ומכו

תוירבג לש הנוניכל תועסמ רשוקה יאלימרתה חישה שרודש - םיהבגל ליפעמה ףוגה 

תואשנתהו תוריהי" הנכמ אוהש המ תודוא־לע בושח חקל יבא דמל ךכ בגא .תינומגה 

םיאלימרתה לש םהיחקלמ הנוש ,יטמוארט־טסופה רופיסה ןמ הלועה ,הז חקל ."הקומע 

וניא אוה ־ יביטמרונ־ירבג חקל וניא אוהש ךכב תינומגה תוירבג תודוא־לע םירפסמה 

.הנממ הייטס עיצמ אלא ,תיווקה תוחתפתהה תא רשאמ 

לא הבישהו ,וירבח לש םתרזעב ,קרטה ןמ תיתמרדה ותוצלחיה לש רואיתה םויס םע 

:ופוג תא ףיצהש שגרה לע בלל תעגונ הרוצב יבא רפסמ ,הכומסה ריעה 

,[...אל] םייחב זא דע ינאו .ןבומכ שגרנ דואמ יתייה .התיבה יתנפלט ףוסב 
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םיינש ,רורט עוגיפב דחא :ותמ רפסה־תיבב ילש םירבח המכ ־ ינאו 

אל םעפ ףא ינא ,תוכבל ולכי דימת ילש התיכב םידליה לכ ־ ןטרסמ 

ואו ...יתיכב אל םעפ ףאו תוומב יתלקתנ אבצב םגו .תוכבל יתלוכי 

ישוקבש הזכ יכבב יתצרפ ינא ,ילש אמיא םע יתרביד התיבה יתרשקתהשכ 

תועמדה םויה דעו זאמ .והשמ חתפ הז והשכיא .ימצע לע טלתשהל יתלוכי 

.המש חתפנש והשמ ...ש והשמ הז .תולקב רתוי הברה יל תואב 

הלועה הזעה תושגרתהה ץרפו ,תיבה םע רצונש רשקה ידי־לע ןמוסמ רופיסה םויס 

הפוצמה יונישה תא םנמוא רבע אל ףוגה .יכבה ־ וכותבו ףוגה תועצמאב ראותמ זא 

תודע ללוכ יבא לש ורופיס םג ,םיאלימרתה לש םהירופיסל המודב םלוא ,רומאכ ,לחוימהו 

,םיהובגה םירהה לע רבעמב הנתשה אל ףוגהש דועב .ףוגב דימעו ידוסי ,ימינפ יונישל 

תמייק םיראותמה םיבצמה ינש ןיב .םישרמ יוניש וב לח ,תגסלו תדרל ,רתוול ץלאנ יבאו 

תורדרדיהה תעב יכ רפסמ יבא .ףוגב הטילשה קבוא ראותמ םהינשב ןכש ןילמוג־תקיז 

העונת לש םירושיכ דוביאב אטבתהש ,ףוגב הטילש דוביא הווח אוה ותואירב בצמב 
אוה ומא םע החישב והופיצהש יכבהו שגרה תומצוע רואית תעב םג .בחרמב תואצמתהו 

ףוגה רבועש יונישל המודב .ופוג לע ,ירק ,"ימצע לע טלתשהל יתלוכי ישוקב" יכ רפסמ 

הז והשכיא") רבסומייתלב אוה םג יבאב לחש יונישה ךילהת ,םיהבגל החלצהב ליפעמה 

והשמ") ויכבנבו ירבגה ףוגה יככותב קפס אלל אוה תושחרתהה םוקמו ,("והשמ חתפ 

הפרתמ ־ ןאכמ ,ימינפה יכבהו ,ןאכמ ,ימינפה ילוחה ־ םירקמה ינשב .("המש חתפנש 

וניא לחש יונישה .האלמ הטילשב תויהל ירבגה ףוגה לע ויפלש ינומגהה ירבגה חיש־דסה 

לש ויתולוכי .היהשכ דוע וניא ףוגהו ,עובקכ אלא ,ינמזכ וא ימוקמב יבא ידי־לע גצומ 

אלא ,המרונה רושיא לש ןוויכב אל ךא ,םנמוא םיבחרתמ ויתויוגהנתה דענמו ףוגה 

ףוגה םלשמו חישה שרוד הריחמ תאש ־ הילשאה לע רותיוובו זע שגר אטבל תלוכיב 
."םלועה לע לכה לוכי ינא" - רחבנה 

םיתוריש יקפסמו םיילארשי־אל םיאלימרת ,םישנ :תיגרדמ תוירבג 

תויוליעפו תולועפ לש םינוש םיסופדל סחיב תינומגה תוירבג ןנוכמה גרדמה תריצי 

ןיב תוכרענה ,הלעמל ורכזוהש תואוושהה דצל הליכמ (R. Conneil, 1995) תוירבג 

הרקמב תוללוכה תונוש תוצובקל ,ירק ,"םירחא"ל האוושהה תא םג ,םירבגה םיאלימרתה 

םיתוריש יקפס ןכו םיילארשי־אל תויאלימרתו םיאלימרת ,תוילארשי תויאלימרת יחכונה 

.םיאלימרתה םע םידבועה 

תויאלימרת 

םירפסמה תוירבג ירופיסב יכ ייד תנייצמ ,בחרמו תוירבג לש הינבהב קסועה רקחמב 

,הלילשהו דוגינה ךרד־לע ,רוציל ידכ םישנ לש ןהיתונוכת רוכזאב שומיש םיתיעל םישוע 

:םג ואר ;Day, 2001) םישנל האוושהב רתוי ההובג הדמעב םתוירבג תא ביצמה גרדמ 

 1995 ,R. Conneil) םישנ םגו םירבג םג םיפתתשמ םיקרטבו יאלימרתה לויטבש ןוויכמ

המודבו ,יברקה יאבצה תורישב חוורה יללכה סופדה ןמ לידבהל ־ הלא דצל הלא 
לש תוסיפת יוטיבל חונ רכ הווהמ ,ירבגה דמימה תלעב ,וז תוליעפ ־ תויחרזא תורגסמל 

.רחאה ןימה ינב 
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תיצחמב םלוא ,םישנל תשרופמ תוסחייתה התלע םיאלימרתה ירופיס לכב אל 

ןתלוכי ןויצב תוקפתסהמ חתמנש ףצר לע וענ ןה ,הלאכ תויוסחייתה ולע םהבש תונויארה 

תויוסחייתה ךרד ,תוירבג תויוליעפב ךורכה יזיפה סמועב תאשל םישנ לש תלבגומה 

לייטש ,ביבא .שממ תוישנ־יטנאו תופירח תויואטבתה ידכ דע ,רתוי תוטובו תויתרוקיב 

יתוא הענכש איהו ,קרטל תאצל התוא יתענכש ינא" יכ בגא ךרדבכ ןייצמ ,ותרבח םע 

הרשפ תאטבמ איהו ,תירקמ הניא וירבדמ הלועה תירדגמה תינבתה ."לבס תחקל 

ןומולס) הל ץוחמ אלו ,תירבגה תרוטמהו תרגטמה ךותב תמייקתמה ,תאצומ וגוז־תבש 

לע "עיפשה" יכ המוד ןפואב ןייצמ ףסונ יאלימרת .(Babcock, 1993 ;1997 ,םקור־ןזחו 

םייחה לש ןוויכל הכשמ" איה וליאו ,םיקרטב ףתתשהל לייט המיעש תיאלימרתה 
םהו ,"םיחונ־רתויה םייח"ל םיטונ םניא םירבגה יכ הלוע הלא םירבדמ ."םיחונ־רתויה 

,"םיקרט ףידעמ" אוה יכ ןייצמ ריפוא .הלא לויט יסופד רבעל (לויטל) םגוז־תונב תא םיטמ 

תורוחב יתש יתשגפ" :לקתנ ובש "לויט לש רחא גוס" ביצמ אוה וז ותפדעה לומ לאו 

,ןוינקל תכלל ,םוקל ,ןושיל ,ןושיל ,ןולמל תכלל היה ןהלש לויט גוסהש תוימלשורי 

ןמוסמ קרטה וז ךרדב ".הקירמא םורדב ןהלש לויטה היה הז .ןולמל רוזחל ,תוינק תושעל 

םירכזנה ,תוינקו ןולמ־יתבב הייהש ןוגכ ,הכירצ יסופד וליאו ,ירבג תוליעפ רוזיאכ 

הביבסב ,עבטב םייקתמה קךטה .תישנ תוליעפ םעו םישנ םע םיהוזמ ,תודחא םימעפ 

תוינייפוא רשאו םיינוריע םיזכרמב תומייקתמה "תוינק"ה דגנכ דמוע ,"תיביטימירפ" 

יסופדב רבודמ םירקמה ינשב יכ הרכה אלל ןהיפלכ היצקאיר אטבמו ,תינוריע תונכרצל 

איהש םושמ ילילש ךרעב תנמוסמ "ןולמ" הלימה םיאלימרתה ןושלב) םייתוריית הכירצ 

תויווחה לש היצמיטיגל־הד לע הדיעמו ,תרחסוממו תדסוממ תורייתלו םירייתל תרשקנ 

Elsrud, 2001; Loker-Murphy 8c Pearce, 1995; Noy, in press; :ואר :"תוישנ"ה 

 1988 ,Riley). הלא ןיבל ,ןאכמ ,םיירייתה הכירצה יסופד ןיב השוע ריפואש רושיקה ןמ

לומ לא תיאלימרתה תוהזה תא םירידגמה הדגנההו תומיעה יכ הלוע ,ןאכמ ,םיישנה 

.ירבג־ירדגמ יפוא ילעב םניה - תפיוזמו תרחסוממ ,תדסוממכ תספתנה - ןומהה־תוריית 

םהיתוחרואש םיאלימרתה תמועל ,"תוינק"ב תוקוסע ,ריפוא ןעוט ,םירייתה ומכ ,םישנה 

תופיוזמ םג ןכ־לעו תוחפ תורחסוממ ,תוחפ תודסוממ לוכיבכ תוינגרוב־יטנאהו תוינכסחה 

.תוחפ 

יומיד םע תילארשיה תיאלימרתה תא ךרוכה ילסקודרפ רואית עיצמ ףסונ יאלימרת 
:תירבג הביבסב יוצר וניאש ינפוג־ישנ 

ןה םאו ,ןהילע דויצה םע קךטה תא תושועש תוילארשי תורוחב הברה ןיא 

ינש ןיב יתלדבה ינא .דויצה תא בחוס והשימ זא ,קרטה תא תושוע רבכ 

.קרטל הרוחב םע תאצל אל ףידעש טלחוה רבד לש ומוכיסבש ,םיגוס 

...ש הז דחאה גוסה ,תחא :תורוחב לש םיגוס ינש שיש היה ןושארה ןועיטה 

,"יוא יוא יוא יוא ,יל דבכ המכ ,יל השק המכ ,יוא" הכבת קרטה לכ איה 

,םולכ אלו הכוב אל איה ...ש הז ינשה גוסהו ;עומשל וניצר אל הז תאו 

...ה דצה תא והשפיא האור התא זאו ,דויצה תא המצעל תבחוס איהו 

,תדמוא תאז ־ םג הזו .תכלכולמו המודאו העיזמ ־ הרוחבב ישנ־תוחפ 

רבחו ינא תאצל ונפדעה וא ...הנידעה הרוחבה תא שפחמ התא ,טושפ התא 

.ונלש שארב והשימ דוע אוצמלו ,ילש 
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:רכומ ינומגה־ירבג סקודרפ ידי־לע תלספנ קרטב םישנ לש ןתופתתשה ,ןולא יפ־לע 

ןה םא םלוא ;תויואר ןניא ןה ,ןולא לש ונושלב ,"תוכוב" וא תורטקמ ,תוננולתמ ןה םא 

ןתוהז רבדב הלאש הלוע יזא ,םיירבגה תוליעפה ידממ לע תוחומ ןניאו תוננולתמ ןניא 

םא קפס הלוע היתובקעבו ,ק־וטב םירבגה תוהז לע תומייאמ תוכלשה תאשונה ,תישנה 

ךכ הנבומ קרטה םייקתמ ובש בחרמה .תירבג הקיטקרפב םישנ לש ןתופתתשהב םעט שי 

םייחה" לש ליעל רכזומה סופדה הלוע בוש .תויוצר תויאלימרתה ןיא ובש ירבג בחרמכ 

.וב יוצר וניאו קרטב לבוקמ וניא הז חרוא יכ ןויצ ךות ,םישנל רשקנה ,"םיחונ־רתויה 

לש תויסופיט תויתרוסמ תורדגה םע בשייתמ וניאש ןפה האריי קרט,ד תעב יכ תורשפאה 

־ "תכלכולמו המודאו העיזמ" :ףוגל תוסחייתמה םילימ תועצמאב רדגומה ןפ - תוישנ 

.ץמאמו םינוכיס ,תוקתפרה לש ידעלב ירבג בחרמכ קרטה לש ותסיפת לע תמייאמ 

הנומתה וליאו ,אקווד תוילארשי תויאלימרתל תסחייתמ וז ןיעמ הסיפתש ןיינעמ 
וירבד תא ליחתמה ,לבוי .ידמל הנוש ,דניה תוילארשי־ אלה תויאלימרתל רשאב הלועה 

:רפסמ ,סוסיהב 

תויאפוריאה לצא רתויש בשוח ינא ־ תויאפוריא דיגנ ,תונב המש וניאר 

לייטל תודחפמ רתוי ,הא ,תוחפ ילוא תוילארשי ,תרמוא תאז ,שי ילוא 

התא .הזכ רבד האור אל התא םיאפוריאה לצאו .דבל םיקרט תושעלו דבל 

.דבל תולייטמו בגה לע לימרת תוחקול :המש תוציברמ ןהש האור 

תולאשב ןאכ תעגונ ,םירופיסב אליממ תמייקה ,םירחאו םילארשי ןיב הנחבהה 

תורדגה םימאות ןהייומידו ,תוחפ תויאמצעכ תוספתנ תוילארשיה םישנהש ךות ,רדגמ 

תוילארשי־אלה תויאלימרתה לש ןתומד הלוע םירחא םירופיסב .רתוי תובטוקמ תוירדגמ 

,םר לוקב תקהגמש ימכ תרכזומ תחא) טעמכ ךחוגמו גירח הארמ ןהל קינעמה רואב 
םייסופיט םיישנ םייומידל דוגינב דמועה ,(דחוימב תוריעש הילגרש םושמ תרחאו 

תויאלימרתל - תויברעמ תויאלימרתל דוגינה ךרד־לע וא תורישי ־ םירשקנה 
לש רתוי םייתרוסמ םיסופד עיצמו ימוטוכיד וניה ןמתסמה ירדגמה בחרמה .תוילארשיה 

.םיירבגו םיישנ םייומיד 

לש הריקס .תוילארשיה תויאלימרתה לש ןהירופיסמ םג תפקתשמ וז הנומת ,בגא 

,רדגוממ ןכא קרטה בחרמ יכ העיצמ ןהירופיסב םיעיפומה םיירדגמה םייוטיבה ןמ םידחא 

:טעמכ םייתימ םיגשומב תויאלימרת,ד ירופיסב ראותמ םירבגה לש םפוג .ירבג ויפוא יכו 

,קרטב "םיצר" םה ,"הגספב ויה רבכ קא'צ־קי'צ" םירבגה תוכשוממהו תולולתה תוילעב 

דחאב ."[הלועה ליבשה תא] הז תא וסט" םה ,(תורחת םגו תוריהמ םג אטבמה)"סייר"ב םה 

רחא יאלימרתו ,"[רהה לש] הגספה ןמ גלש איבהל ץר"ש ימכ יאלימרת ראות םירופיסה 

םאתומכ רייטצמו הלוע םירבגה לש םפוג ,הז עקר לעו ,הלא םיאנתב .תוילעב "גליד" 

,(,דכישמה־חוכ רקיעב) עבטה תוחוכל רס וניא אוה :תירבגה תועסמה תרגסמל בטיה 

בגה לע אשינה דויצה דבוכל ,(וילע ןנולתהל תוברמ תויאלימרתהש) ריווא,ד־גזמ יעגפל 

.(316-225 'ע ,2002 ,יונ) הלאב אצויכו 

האלמ לילשת תנומת ןהלש קרטה ירופיסב הווהמ ויתולועפו ןפוג רואית ,הז תמועל 

םע תוככחתהו המילה־יא לש םינויצב יוור אוהו ,ינומגהה־ירבגה ףוגה רואית לש טעמכ 

וניאש לופיטל םיקוקזה םירביא וא) םיבאוכ ףוג ירביא רתוי םירכזומ :תירבגה תרוסמה 

הכילהה תעב םיבאכו םיישק ןכו ,(ישדוח רוזחמ ,ינייגיה לופיט ,רעישה תפיפח ןוגכ ,ןתינ 
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רואית ידכ דע םיתיעל ,תלברוסמו הליבס הרוצב תוראותמ םירופיסב תויומדה .סופיטהו 

.<2002 ,יונ)ירבג רשקהב ףוג־ירופיס לש ידמל הנוש הגוס לע דיעמה ,יקסטורג־ימוק 

םיילארשי־אל םיאלימרת 

םיאלימרתל סחיב םג תכרענ םתוירבג תדימ תניחבמ לויטב םיאלימרתה ןיב האוושהה 

,םירכזומ הלא םיאלימרת רשאכ .חיכש וניא םירופיסב םרוכזא ללככ יכ םא ,םיילארשי־אל 

םמיע םיאיבמ םהש שידחהו רקיה דויצה עקר לע רקיעב ,תוניוצמ ןכא םתונושו םתודחא 

םישישה תונשב ,רתוי םירגובמ םיאלימרת לש תוצובק תורכזומ) םדקתמה םליג ,לויטל 

תילארשיה תוירבגה לש המוקמ .(הילרטסואו דנליז־וינ רקיעב) םאצומ־תוצראו (םהייחל 

.(םיאלימרתה תאז םירידגמש יפכ)"תינוניב" ,דניה הלא םיאלימרת לש תוירבגל האוושהב 

רתוי םידיוצמו םינכומ םיעיגמ םה :רתוי "םייעוצקמ"כ םיספתנ םיילארשי־אל םיאלימרת 

לעמ םייוצמה םיהבגל םיתיעל םיליפעמ םהו ,וכלהמב תוחפ םירתלאמ םה ,ק־וטה תארקל 

ק־וטה םילארשיה יבגל .םהב םיפתתשמ םילארשיש םיקדסה לש םייסופיטה הבוגה־יווקל 

םיללוכ םניא הלא ךא ,םיישק םנמוא ביצמה יביטקלוק סקטב תופתתשה תניחבב וניח 

סופיט וא םיליבש אלל םירוזאב תופמ םע טווינ ןוגכ) םייעוצקמ רושכמב וא עדיב שומיש 

םיאלימרתה תצובק לש םהירופיסב יכ ןייצל שי הז ןיינעב .(המודכו םירה לע יעוצקמ 

,(ליעל ירא לש ורופיס ןוגכ) תינקתפרהו תינומגה תוירבג תאטבמה וז ,רתוי תמצמוצמה 

,םילארשי ברקב םיחיכשה םילולסמה תרגסמל רבעמ ולייט םה קרטה עסמ תעבש ןיוצ 

9.םירחאו םיידנליז־וינ םיאלימרת םע תורבחתהה השגדוה ךכ ידכ ךותו 

םיתוריש יקפס 

,םתוירבגל תשרופמ תוסחייתה ךות ,םירופיסב םירכזומה םירבג לש תפסונ הצובק 

.קרטה ילולסמב םישמשמה םיכירדמו ("םירטרופ") םילבס רקיעבו ,םיתוריש יקפס תללוכ 

םידבכ תואשמ תאשל םרשוכ חכונל תולעפתהו הכרעה תאטבמה ןושלב םיראותמ םה 

םירבגה םייברעמה םיאלימרתל האוושהבש דועב םלוא .קרטה לש לולתה הלעמב 

םעו םילבסה םע האוושהה לש עקרב ,("ינוניב") ןויצ םמצעל םינתונ םיילארשיה 

האוושההש תורשפאה תא האיצומה תאשנתמ תיריית הסיפת היוצמ םיימוקמה םיכירדמה 

םילבסה לש םהיתולוכימ תולעפתהה ירואית .(םייאמ ףקות ןכש לכ אל) ףקות אשית םמיע 

םיחסונמ םהו ,ומצע םישרמה עבטה ןמ תולעפתהה ןושלל דואמ םימוד םיכירדמהו 

םידבכ םיאלימרת יקיתבו םילסב םיסומע םילבס הבש "תויעבטה" חכונל תולעפתהב 

תא תומיצעמה תודבוע - תולב םיילענב וא םיפחי םיתיעל) םייררהה םיליבשב םיספטמ 

ימוקמה לבסה לש ופוג לש תומישרמה ויתולוכי תא וירבדב ראתמ יפר 10.(תולעפתהה 

תוברתל המודב ,תידנליז־וינה תוברתב .ירקמ וניא דנליז־וינמ םיאלימרתה לש חיכשה םרוכזא 9 

דנומדא ריס ואר> תימואל הקיטקרפכ יעוצקמ םירה־סופיטלו תולייטל יזכרמ םוקמ רומש ,תילארשיה 

.(Morin, Longhurst Sc Johnston, 2001) תוירבג לש הינבהל הרושקה (ירליה 

ןפואב אשנתמ וניה ,םיימוקמב םהיניעב םיספתנש ימ לא וא ,םיימוקמה לא םיאלימרתה לש םסחי 10 

.(2000 ,לכיה) יטוזקאה "רחא"ה תאו יביטימירפה תא םיאלימרתה תניחבמ םינמסמ םהו ,יללכ 

לש םהיתונומת תויוצמ םיאלימרתה לש םהירופיס תא םיוולמה סרכה־יבע תונומתה־ימובלאב 
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,ירירש ,ןטק היה אוה .ובמר ול םיארוק ונייה" :םיאלימרתה תצובק תא הווילש ,רודובמר 

תוויעל ךשמהב ".ולש הביחסה םיהדמ והשמ .קרטה לכ ךרואל ומצע תא חיכוה אוה לבא 

ךות ופוג ראותמ ,ישילשה םלועב םישחרתמה הלועפ־יטרס רוביג לש ומשל לבסה לש ומש 

.הצובקה יקית תא בחוסה לבסכ ודיקפת יולימב ולש תוילנויצקנופה תדיממ תולעפתה 

רשאכ ,תיאבצה וז ,םהל תרכומ ןושלב םילבסה לש םהיתולוכי תא םיגישממ םיאלימרתה 

םילבס לש םחולה תונוכתל ןווכמ וניא ,הארנ ךכ ,הז יוטיב ."םייברק"כ םתוא םיראתמ םה 

עבטה יבחרמ ומכ ,לבסה .םתוישומישלו םפוג לש תוירבגה תולוגסל אלא ,הלא םיכירדמו 

תא שמשמכ ספתנ ,הכילהה תעב םיפקשנה םיפונה ומכו םהב םילייטמ םיאלימרתהש 

םינוכמה) םידבכ םילימרת השולש־םיינשל תחתמ ,וז הדמעמו ,םהיתועסמב םיאלימרתה 

ותוירבגש זוירוק םיווהמ ימוקמה לבסה לש ויעוציבו ופוג ,(םיאלימרתה יפב "םיררקמ" 

.םייאמה ירדגמה הכרעמ תללשנ 

לש וירושיכו וירשכ ןיב האוושהב רצונה גוריד תועצמאב םג אופיא תננוכתמ תוירבגה 

םיאלימרת ,תוילארשי תויאלימרת לש םפוג ןיבל םיילארשיה םיאלימרתה לש ירבגה ףוגה 

ףוגה ,הנושארה הצובקל האוושהב .קרטב םיתוריש יקפסמו םיילארשי־אל (תויאלימרתו) 

,דחוימב ישנכ תילארשיה לש הפוג תא גיצמה ימוטוכיד דוגינ ךותמ ןנוכתמ ירבגה 

לש םפוגש דועב ,תופסונה תוצובקל רשאב .קרטה לש ירבגה בחרמל םיאתמ־אלכ אליממו 

יטסילטיפקה ךרעמה ןמ קלחכ םישמ אלל ספתנ ודיקפתש ,יטוזקא זוירוק הווהמ םילבסה 

םיאלימרתה לש בטיה דיוצמה םפוג םע האוושהה ,םיירייתה םיתורישהו הכירצה לש 

םע םילארשי לש םשגפמ תעב רתוי יללכ ישוקמ קלח וניהש) ישוק תרצוי םייברעמה 

.רידנ וניה םירופיסב הלא לש םרוכזא וז הביסמ םג יכ ןכתייו ,(םייברעמ 

םיילארשי בחרמו תוירבג לע :"ףלש יתיבה שרגמה אל הז" 

םילימרת םע בבותסמ ?היאלמיהב ?[םיצוביקה לש] םהלש רעונה הפיא 

ךכ־לכ ינשה דצה לש לבסה םא .םיעובצ תויהל וקיספיש ?הקירמא םורדב 

םירפכהמ וחרבש םיטילפל םהלש תומדאה תא ורסמיש ,בלל םהל עגונ 

.ומקוה םה םהילעש 

(22.2.2002 ,ץראה ףסומ)ןתיא לאפר 

םתואל םירושק ירבגה ףוגה יגוציי יכ ונחכונ הכ דע םיאלימרתה ירופיס תניחבב 

םימיוסמה םיפונהו תומוקמה ,םיבחרמה .םהיתולילע תושחרתמ םהבש תומוקמו םיבחרמ 

תוארל ןתינש יפכ ,תירבג הביבס לש הינבהב ינויח דיקפת םיאלממ םירופיסב םירכזומה 

עלס"ב וא ,ירא לש ורופיסב "הלאה םייקנעה םירהה לכ תאו טסרוואה תא האור התא"ב 

לש דיקפת והז יכ הארנ ןושאר טבמב םא םג .לט לש ורופיסב "יצחו רטמ לש הבוגב ךרעב 

תא ןיבהלו שרפל ןתינ ורואלש רשקהה תא םיווהמ הלא םיביכרמ ,דבלב הרואפת וא עקר 

,יונ> םילארשיה תונומתמ םידרפנ םידומעב ,עבט תונומתל ךומסב םיירפכהו םיכירדמה ,םילבסה 

.(Cohen, 1992b :םג ואר ;2002 
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ינוצרב ןכ־לע .הינומגה תוירבג םירפסמ םיאלימרתה וילא סחיב רשאו ,םיקרמה תועסמ 

לשו (space) בחרמה לש תוינבהבו םיגוצייב ,תוסיפתב הז רוביח לש ןורחאה קלחב תעגל 

ףוגב תמשוימ םהילא סחיב רשאו ,ותוללכב לויטהו ק־וטה םיכרענ םהבש (place) םוקמה 

.תינומגה תוירבג ודי־לע תעצובמו 

,ותיינבהלו בחרמ תוסיפתל ץרמנ ןפואב הרושק ,תוריית לש הנשמ־גוסכ ,תואלימרתה 

Dufour,) ץראל ץראמו םוקמל םוקממ םיענ םיאלימרתה םירייתכ םתרדגה םצעמ ןכש 

 1991 ,1978; Leed). םירעה ןמ םאצויב ןה ,ףרה אלל םיענ םיאלימרתה לויטה ךותב םג

י'גנב־תציפק ,םיפוחב הייהש ,הפיחר־יחנצמ ,ק־וטב תופתתשה) עבטה יבחרמב תויוליעפל 

לש ןוגה חתנ .םיבר םירתאו תוצרא ףיקמה ךשוממה יאלימרתה לולסמה ךרואל ןהו (דועו 

לש םהינייפאמ תייגוסב קסוע תוריית תודוא־לע תיגולופורתנאהו תיגולויצוסה תורפסה 

דסממה ןהבש תורוצב ןכו ,םייוצמ םה םהבש םיבחרמה לשו םייתורייתה דעיה־ירתא 

םתוא םידחיימו םהיניב םיניחבמה םייביטקרטאו םייטוזקא םייומיד קוושמו רציימ יתורייתה 

לש ותזזה .(Dann, 1996; Kirshenblatt-Gimblett, 1998; Urry, 1990) הזמ הז 

תירפכה הביבסה לא תינוריעה הביבסה ןמ תונורחאה םינשב "תורייתה ןורטאית" 

הקוושו הבצוע םיינוריע־ץוחו םיירפכ םיבחרמו םירתא לש םתימדתש ךכ ידיל האיבה 

- םהיניב םיאלימרתהו ,םירייתה בור לש םהירוגמ םוקמ - ריעה תימדת לש הזתיטנאכ 

וא ,(Cohen, 1989) הוולשו םולש ,עגור לש תיטוזקאו תיטנמור היווח רוציל הרטמב 

Dann).11, 1996)תוינושארו תונקתפרה ,שפוח לש ,ןיפולחל 

םיאלימרתה תועלבומ :תוילארשיל םילארשימ 

.תוימואלה םתוכייתשהלו םתוהזל תויוסחייתהב םייוור םיילארשיה םיאלימרתה ירופיס 

םיאלימרתה ןהבש (enclaves) תועלבומה לש חיכשה ןויצה אוה ךכל טלוב יוטיב 

ןיא יכ םישיגדמ םיאלימרתה .(ליעל ואר) םילבמו םידעוס ,םינל ,םידדוגתמ םיילארשיה 

וא םידיחיכ םהב םיהושו הלא םירתאב םירקבמש םיבר םילארשי לש םתוחכונב קר רבודמ 

תודעסמב .תילארשי הנוכת לש התוחכונ תומדב יתוכיא המ־רבדב םא יכ ,תוצובקכ 
לכואהו תירבעב םיבותכ םיטירפתה םיילארשיה םיאלימרתה לש תועלבומב תויוצמה 

לעו םירוזא םתואב תוינסכאהו תויונחה לש ןהיתונולח לע ."יסופיט" ילארשי וניה שגומה 

,תויונחל םהיארוק תא םינווכמה תירבעב םיטלשו םיקתפ םייוצמ הביבסב תועדומה־תוחול 

,(האלה ךכו ,הז גוסמ תוינפה תויוצמ ןהב םגש) תוצלמומ תויונכוסו תוינסכא ,תודעסמ 

יפמ קר אל תירבע עומשל ןתינ הלא תועלבומב .ילארשי םחתמכ בחרמה תא ךכ םינמסמו 

םיאלימרתהש הדבוע ,םיימוקמה םיתורישה יקפסמ יפמ םג אלא ,םיילארשיה םיאלימרתה 

תויוצמ ובש בחרמה 12.וסוכינלו בחרמה "תורבע"ל תודעכ בושו בוש התוא םינייצמ 

,"רזה ןיבל ...ילארשיה רייתה ןיב הרורב דואמ הנחבה" לע יונב תוילארשיה תועלבומה 

'ע ,2000 ,לכיה)"רבסה הכירצמ חטשב [רז לש] ותואצמיה" ובש ילארשי בחרמכ ספתנו 

לא "הלוח"ו עוגנ בחרממ האיציכ םילויטל ריעה ןמ האיציה הספתנ ךליאו תיטנמורה הפוקתה ןמ 11 

.(Macnaghten <fe Urry, 2000) שפנלו ףוגל םיאירב םיבחרמ 

רידגמ ןויפאכ ילארשיה (sound) לוקה תלאשב יתקסע <Noy, 2002a ;2002 ,יונ) "תודובעב 12 

.יביסולקסקא ילארשי־ירבע בחרמ ,יטמית־יטסוקא ןפואב ,םחותה 
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"חטש"ב םתואצמיהש ךכ ידכ דע םיאלימרתה לש םתסיפתב וסכונ הלא םיבחרמ ,ירק .(40 

(!)תוסחייתה תשרודה תטלוב הדבוע הניה ,םירזכ םינמוסמה ,םילארשי־אל לש 

יתועמשמ חפנ תאלממ הלא תועלבומב תנגפומה תילארשיה תוהזהש הדבועה 

תוכייתשה לש תולאש הלעמו תבכרומ ,דניה לארשימ תוקחרתהה יכ העיצמ םירופיסב 

םניה םיאלימרתה .לויטה ךרענ ובש ימואלניבה וא ימואל־ץוחה בחרמב תוימואל תוהזו 

לש םהירבדמ םיטוטיצה םידיעמש יפכ םלוא ,("םידרוי" וא) םירגהמ אלו ,םנמוא םיריית 

לשב יאלימרתה לויטה תא םירקבמה שי ,(4 הרעה ואר)ןורש לאיראו (ליעל)ןתיא לאפר 

םיעיצמ םיילארשיה םיאלימרתה ירקחמש ןיינעמ הז רשקהב .הרוכמה ןמ תוקחרתהה םצע 

םניב רשקה תאו םיאלימרתה לש תימואלה תוהזה תא קזחמה םייח בלש הווהמ לויטה יכ 

.(Haviv, 2002) תשדוחמ תימואל תוהז עיצמ תוחפה לכל וא ,(2000 ,לכיה) םצרא ןיבל 

ןמ המכ קתעשמו ףקשמה תומיע ,תורחאו תורז לומ לא תנגפומ לויטב תוילארשיה 
לע ,"רוצמה תוילטנמ" תא טרפבו ,תילארשיה תוהזה לש םייתרדשה םינייפאמה 

תופסונ תוביסל רבעמ .(Kimmerling, 2001 ;Bar-Tal <fe Antebi, 1992) היתוכלשה 

יכ רורב ,(הכומנ תיפסכ תולע ןוגכ)ישילשה םלועב לויטה ילולסמ לש יחכונה םמוקימל 

ףאו (2002 ,יונ) "תכלכולמ"כ םיאלימרתה ידי־לע תראותמה ,וז הביבס תריחבב 

הרבחב תויטסילאינולוקה תומגמה םג דיקפת ואלימ ,(1997 ,ךרובמ) "תניוע"כ 

רוקיבהו ,רפסב םימקוממכ ־ םיספתנ םדועו - וספתנ םיקחורמה םירתאה .תילארשיה 

"םילחנתמ" םייוניכה םג ןאכמו ,הז רפס יוליג לש יךיית־יקחשמו ילמס יוטיב הווהמ םהב 

רואל .(1999 ,זועמ) םמצע לא םתוסחייתהב םיאלימרתה תא םישמשמה "םישבוכ"ו 

Kimmerling, 1983,)ינויצה חישב בחרמה תוסיפתב תוקסועה גנילרמיק לש ויתודובע 

־ואינ סחי תאטבמה תיבחרמ הקיטקרפכ תואלימרתה תא םג גישמהל ןתינ ,(1989 

,לויטב תופתתשהב המישרמה החימצה ךלהמב ."רחא"ה בחרמל יטסילאינולוק 
תיזחל קחורמה רפסה השענ ,הירתאו הילולסמ תועבקתהבו תואלימרתה לש התודסמתהב 

 (frontier) היהש בחרמה .םיילמס "םישוביכ"לו םיילאירוטירט םייוליגל שדח רכ הווהמה

.תפסונ תוטשפתה לש השדח הלחתהל השענ - רפסה תא - םיילושה תא תווהל רומא 
ו 

ירוביצה חישהו הלא תועלבומל םיסחייתמה םיאלימרתה ירופיס ,תוילארשיה תועלבומה 

םינווג ,יקחשמו ילמס ןפואב םא םג ,ושבל הלא לכ ־ לארשיב תואלימרתל סחייתמה 

.(Ben-Ari <fc Bilu, 1997 :םג ואר ;Haviv, 2002) םייטסילאינולוק־ואינ 

תיאלימרתה םייומידה תארמל דעבמ ףקתשמה ,"ישילשה םלועה" יפלכ אשנתמה טבמה 

העיסנל תונכהה .תינמז־וב ןכוסמו ךשומ יתוריית בחרמ עיצמ ,יטוזקאו יטנמור ,ינגומוהכ 

לע הרימשלו "םיימוקמ"ה םע ידמ בורק רשקמ תוענמיהל עגונב תוצעב תוולמ הכוראה 

תוענמיהב הלכו ץראב םיליימל תנתינה "תוקירזה תליבח"ב לחה ,םינוש םיעצמאב ףוגה 

"םיימוקמ"ה ייומיד ."םירהוטמ" םניאש םימ תייתשמו םימיוסמ תומוקמב לכוא תליכאמ 

אוה םגש ־ יניתשלפה אוה ־ תירבצה־תילארשיה תוברתב "ימוקמ"ה רואית תא םיריכזמ 

.(29 'ע ,1991 ,ןראו 'ץיברוג)"הניטו זוב דצב הצרעהו האנק"ל לופכ אשומ 

םילארשיה םידכלתמ הזה בחרמה לומ לאו "םיימוקמ"ה לש הלא םייומיד לומ לא 

םירכומ םייתרבח םיסופד ,רומאכ ,ףקשמה ילארשי ביטקלוק םירצויו תועלבומב םישבגתמו 

ךכיפל ןייצמ ,"לויט ךותב לויט" וניהש ,קךט,ד .<316-289 'ע ,1997 ,גומלא םג ואר) 

ןהו לארשי־ץראב םייתכלממה םיזכרמה ןמ ןה :םיילארשיה םיזכרמה ןמ תלפכומ האיצי 

.לויטב תויאלימרתה תועלבומב תילמסה םתופקתשהמ 
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עבט יבחרמו תוירבג :םיקרט ירופיס 

רקחמה עפשוה ,תוירבג ינימ לש תוינבהל ףוג לש תוינבה ןיב הקיזה רקחל המודב 

לש םיירדגמה םתיינבהו םגוציי רקחב תקסועה תיתרוקיבה הדובעה ןמ םג תוירבגב קסועה 

ונרכזה םתואש םיילמסה םיבחרמה םה הלאכ .םיטילש םיחיש ידי־לע םינוש םיבחרמ 

םהיתויוליעפ םהבש ־ רפסלו עבטל ,םיקחשמה שרגמל ,ברקה תריזל םירושקה - אובמב 

תוירבגה תיינבה .תיאוריה תועמשמ תואשונ לייטה לשו יאטרופסה לש ,לייחה לש 

וילע רבגתהל שיש יזיפ רגתאכ םתסיפת לע תתתשומ םיירפכו םיינוריע־ץוח םיבחרמב 

ןקתפרהו ץימא רוביג לש תומדכ םהב הלוע ינומגהה רבגה לש ותומדו ,ותוא שובכלו 

Woodward, 2000, p.) דרוודוו תבתוכ הז ןיעמ רוביג לע .תע לכב םינוכיס לוטיל ןכומש 

 644): Crucially, he possesses the abilities to conquer hostile environments, to"

 "cross unfamiliar terrain, and to lay claim to dangerous grounds.

לעו <בל־ץמואו םינוכיס לוטיל תונוכנה ןוגכ) היתונוכת לע ,וז תומד ןנוכל ידכ 

תויהל םיבייח םיבחרמה ,(םייארפ עבט יבחרמ לש סוכינו שוביכ ,הייצח ןוגכ) היתויוליעפ 

,ןכא .םהילע רובגל שיש תורחתב םיביריכ םה .םינכוסמו םירכומ־אל ,םיניועכ םינבומ 

תלחמ" איה וזכ .םירחתמ םה ולומו ומיעש ביריכ גצומו שנאומ עבטה םיאלימרתה ירופיסב 

טרפבו ,שנאומה ריוואה־גזמ םג אוה הזכו ,םיאלימרתה לש םפוג תא "תפקות"ה "םיהבגה 

וליאו ,"םייניעל רשי םירהה ןמ אב"ו םיאלימרתה תא "ףקות" גלשה .גלשהו לפרעה 

תמגופש ,תוארה תלבגה ינפמ ששחה ןכש שממ לש הרחתמ הווהמו תושעל לידגמ לפרעה 

תא זרזל םיאלימרתה תא עינמ ,ליבשה ןמ הייטסל םורגל ףא הלולעו הארמה תייווחב 
רפסמש יפכ ,'"!ונתוא גישמ אוה ,הלוע לפרעה ,וצור ,וצור' :ונרמא זא" :םתכילה 

.םיאלימרתה דחא תושגרתהב 

םג אלממ ,םמצע ןיבל םיאלימרתה ןיב םייקתמה יתורחתה גרדמה לע ףסונ ,ןכ םא 

תסיפת הניה וז הסיפת ,קרטה עסמ תעב םתצרמהבו םרוגתאב (שנא1מ> דיקפת עבטת 

הריחב") םיק־וטה תועסמ תכירעל יררהה עבטה תריחב םצע לא הרושקה תמיוסמ עבט 

,תויטוזקאו תונקתפרה ,הנכס לש םייומיד לש קווישהו גוצייה לא ןכו ("תיביטנטסבוס 

:ואר ;"communicative staging"־^ הז עבט בחרמ לש ויתונוכתל םירושקכ םיגצומה 

 1989 ,Cohen). תוירבג ייומיד םע קירטה לולסמ תא ךרוכה יומידב רבודמ ירדגמ רושימב

 (2001 ,Eisrad).

אל םיקרטה ירופיסב יכ ןייצמ ,תיתביבס־תיגולוכיספ השיג ורקחמב טקונה ,ימהרבא 

ושמיש םה ,תומוקמ וניוצ רשאכו ,ףונ וא בחרמ ,םוקמ לש םיטרופמ םירואית טעמכ ועיפוה 

תניחבב וא ,םיאלימרתה לש תויוליעפו תויוסנתה ,תושוחת לש "לכימ" תניחבב דימת 

םוקמ וניה םוקמה .(Avrahami, 2001) רבעמה סקט לש וינכת תא תמלוהה הרואפת 

לש תונושה תויורשפאל רושק םהיניב ינושה לשו םיבחרמה לש ןויפאהו ,המ־רבד ליבשב 

:ביבח לש התדובעב תטטוצמה תיאלימרת תנייצמש יפכ ,םיעיצמ םהש הכירצו תוליעפ 

 (2002 ,China is about seeing the place - India is about partying" (Haviv". תודחא

םורדב ורפו היסאב לאפנ ןוגכ ,יאלימרתה לולסמה ךרואל תויוצמה תוצראה ןיבמ 

,דנליאת ןופצו ודוה ןופצ ןוגכ ,תורחא תוצראב םייררהה םירוזאה ןיבמ םידחאו ,הקירמא 

"חטש"כ םיספתנ הלא םיבחרמ .תוינקתפרה תויוליעפ םהב םייקל שיש םיבחרמב םיספתנ 

רבודמ ןיא יכ הארנ .תינומגה תוירבג םושיי לש תרגסמב תצמואמ תינפוג הדובע רשפאמה 

Ingold, 1993; Macnaghten Sc Urry, 2000;) taskscaped אלא ,landscaped דוע 
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 2000 ,Michael), ףוגה ־ םהלש ראתמה־יווקל סחיבו - םהבש הדובע־יבחרמב ,ירק

דוגינב ןכש ,ירבג ןפ ןומט רבכ "חטשל האיציה" יוטיבה םצעב .בצעתמו הנתשמ ,דבוע 

םינייפאמ ילעבכ םיספתנה ,ןולמה־יתבלו תוינסכאל ,םיאלימרתה לש תועלבומל ,םירעל 

Dann, 1996; Morin, Longhurst <fe) םיתוריש םיקפסמה םירוזא םתויה ףקותמ םיישנ 

 2001 ,Johnston), בחרמכ ספתנ וניאש "יעבט" הדובע־בחרמ הווהמ יארפה עבטה

".יריית/ינכרצ 

םירעה יזכרממ תירבג־תינקתפרה האיציכ קרטה עסמב תופתתשהה תועמשמ 

שיש םיירפכו םיינוריע־ץוח ,"םייביטימירפ" םיבחרמ ־ עבטה יבחרמ לא תוריותמה 

ןויבצה ילעב םייתעלבומה םיבחרמה ןמ האיצי התויהמ םג תעבונ ־ םתוא שובכלו םתולגל 

לכמ קחרתהל ידכ" קרטל םיאצוי םה יכ םיאלימרתה תנעט הדיעמ ךכ לע .ילארשיה 

םיקרמה" םיאלימרתה יפב םינוכמ ועבקתהש קרטה ,לולסמש ףא) "םילארשיה 
.("םיילארשיה 

,(יאבצו ןכדועמ "ילימ'ג ךורב" ןיעמ) "13 ינלוגמ ןטשה יחילש" חסונב םיטוברשה 

לש תימצעה םתסיפת לע םידיעמ ,ואישבו קרטה לולסמ לש וכרואל םיעלס לע םיססורמה 

תוהז ילעב םילייחכ אלא ,תיחרזא תוליעפב ישיא ןפואב םיפתתשמה םירייתכ אל םהיבתוכ 

םפוגב םתוחכונ תא הב םינמסמו תיזח םילגמה (תילארשיו תיאבצ־תיתדיחי) תיתצובק 

ואבוהש םינטק לארשי ינולגד יווילב םיקרמל האיציה תא ןיבהל ןתינ םג ךכ .םדי־בתכבו 

תוחכונה תא ,חריה עקרק לע ףנומה תירבה־תוצרא לגדל המודב ,םינמסמה ,ץראה ןמ 

םג .הרואכל תילותבו השדח עקרק התוא לע םילייטה/םיטואנורטסאה לש תימואלה 

אל :ירבע־ילארשיכ בחרמה תא תיתילכתו תיאבצ תירבעב םינמסמ "ךרדה־ירופיס" 

"ךרדה־ירופיס" ,תמכסומ תילסרווינוא םידוק תפשב תושמתשמה ,תויפרגופוט תופמכ 

הפמ .דבלב ,םנושל תא םינכמ םהש יפכ ,"תילארשי" וא תירבע יארוקל לולסמ םיוותמ 

אוה ובש בחרמה לשו לולסמה לש "תילארשי"ל קיודמ "םוגרת" הווהמ וז תינושל 

יאבצ ןוגר'זב םייוטיב םייוור הלא םירופיס .הרבכ רחא הרבכ ,דעצ רחא דעצ ־ םייקתמ 

ןולא לש ותואטבתה ,לשמל ,איה וזכ .שגדומ ןפואב קרמבו ולוכ לויטב בחרמל םיסחייתמה 

תפקשמ וז הפש ".דעיל דעימו רפכל רפכמ רבוע התא םוי לכ" :עסמה תולהנתהל סחיב 

־אלו םיבשוימ - םיבחרמל תסחייתמה ,םייאבצה שוביכהו טווינה תפש תא קיודמב 

המצועב ריהבמ םג הז יוטיב .ףוגה תעונתב םשבוכל שיש םירגתא לאכ ־ דחאכ םיבשוימ 

Phillips <fc) יתורייתה חישלו יאבצה חישל ףתושמה יטסילאירפמיא־ ואינה הנכמה תא 

 1999 ,Steiner). ךרואל םיבר םירתא לע "יו ןמסל" שי יכ םינייצמ םיאלימרתה לכ טעמכ

הדוקנה תא רוקדל [ידכ] קר םירזוחו הזל םיכלוה ־ םישוע בורהש המ" :לולסמה 

תאצמנה תיביטינגוק הפמב קר ךרענ וניא וילע רבדמ באויש ןומיסה ".יו ןמסל .ךישמהלו 

לא דמועה ,בשוימ־אלה עבטל סחיב תיברעמה תוברתב םיחוורה םייומידהו תוסיפתה יכ ונייצ רבכ 13 

םע תמועמ עבטה ליעל ןוידב ,הז םע דחי .("המדא אמיא")ישנ ןווג ילעב םניה ,תשעותמה ריעה לומ 

.ירבג רואב ראומ ךכיפלו תוינקו תונכרצ יזכרמ םיווהמו םיתוריש םיקפסמש םיינוריעה םדכרמה 

תקפסמ איהש ךכב תישנ ריעהש דועב :םינוש םיישנ םייומיד םיאשונ עבטהו ריעה יבחרמ יכ הארנ 

"תעדל" שיש תיארפ הביבס קפסמ עבטה ,תירוה־תיהמיא התונכל ןתינש תוישנ ,תורוחסו םיתוריש 

.תילותב־תירענ - הנוש תוישנ יהוזו ,התוא 
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ןה סחייתמ "יו־ה ןומיס" ןכש ,שממ בחרמבו םפוגב םג םא יכ ,םיאלימרתה לש םשארב 

תא ןמסל ידכ שמשמ ףוגה .הלא םיבחרמב תושענה תויוליעפל ןהו םימיוסמ םיבחרמל 

תוכיסב תוניוצמה תודוקנה ןמ רתוי ישממ וניא רבודמ ובש "חטש"ה וא בחרמהו ,בחרמה 

.יו־ה ןמוסמ ןדיצלש ,תיאבצ הפמ לע 

"רחא" בחרמ 

,קרטה ךרענ ובש בחרמל תוסחייתה הלוע יבא לש ורופיסמ ,הנורחאהו ,האבה האבומב 

.לארשי־ץראמו תוריותמה תוצראב םירעה ןמ ,םילארשיה לש תועלבומה ןמ קחרה יוצמה 

ףאו ,"םירחא" םיבחרמ ןיבל בטיה ול רכומה ילארשיה בחרמה ןיב האוושה ךרוע יבא 

ירופיסב ידמל החיכש הניה ,לארשיב םיפונו תומוקמ ינויצ ,רמיעו ,וז ןיעמ האוושהש 

לש בחרמה תלאש תא ריאמה חכופמ טבמב הכוז איה ורופיסב יכ הארנ ,םיאלימרתה 

.לויטה 

קיזחמ ינאו - עטק הזיא - עטק םש היה רכוז ינא .טוונל השק תצק המש 

גלש־ירהו ףלא־האמל־תחא לש הפמ לבא - בוט טוונמ ןכש דחא ימצעמ 

ונאצמ ףוסב לבא ,טוונל תצק היה השק ,השק ,תאזכ טינרג ,דואמ םיהובג 

אוה .דיחפמ תצק היה הזו .בוט שיגרה אל שממ הרבחה דחא ...[רפכה תא] 

שרגמה אל הזש תעדל ...העידיה ,רמולכ .יתגאד דואמש רכוז ינאו ,איקה 

הפו אבצב ומכ הז לכהש בושחל הייטנ שי םילארשיל ,רמולכ .ךלש יתיבה 

חטב ונחנא זא ,הדוהי רבדמב לחנל וא ןאכ לחנל םיכלוה ונחנא םאו .םשו 

תניחבמ אל - ךלש יתיבה שרגמה אל הזש הנבהה .[לויטב] הפ םילוכי םג 

תויורשפאה תניחבמ אל חטבו ,םילקאה יאנת תניחבמ אל ,עבט יאנתה 
.יוניפ 

תועסמ םיכרענ ובש בחרמה לש ותודחאל דח ןפואב רע יבא ,רבעש השקה היווחה לצב 

לש תיאליע תירבג הקיטקרפ התוא - יאבצה טווינה יכ הרימאב םיחתפנ וירבד .םיקרמה 

- (המודכו םינפצמב ,תופמב שומיש) םירישכמ לועפתב עדי תרזעב בחרמב תואצמתה 

הרואכל הרומא הניא טווינה תלוכיש הדבועה ףרחו ברה ונויסנ ףרח ,ישוקב ךא ול עייס 

הצובקה ירבחמ דחאש רחאל וב הררועתהש תורזה תשוחת .חטשה יאוותב היולת תויהל 

אוה רבגתמה ששחל רכזומה ירקיעה קומינה .הדרח וב הררועו יבא לע המייא ערב שח 

יחטשב יכ ןייצמ יבא רחא םוקמב .הלקת וא הנואת לש הרקמב ץוליחל תורשפאה רדעה 

יוניפ םירשפאמ תיסחי םצמוצמה יפרגואיגה בחרמהו םייטוחלאה םינופלטה לארשי־ץרא 

יכ הרימאה תא המצועב חסנמ אוה םיבחרמה ןיב האוושהב .ךרוצה הרקמב ריהמו חוטב 

ןיב ,ונקסע הבש ,תוכימסה תא ריכזמ הז יומיד ."יתיבה שרגמ"ב ךרענ וניא ורפב קךטה 

תיאבצה הכרעמה ,טרופסה שרגמ - תינומגה תוירבג תננוכמ םהבש םינושה םיבחרמה 

הביבסב םקוממה יתיב שרגמ וניא לויטה בחרמ יבא לש ורופיסב ."עודי־אל"ה בחרמהו 

םיטוונמה הלא ברקב הרושה תנגומהו תיתיבה השוחתה .דהוא להקב סלכואמו תרכומ 

עויסו הרזע לבקל תורשפאה ןמ ,יבא יפ־לע ,תעבונ (םהל ךומס וא) ץראה יבחרמב 

,ךתא דחי השעמל םיאצמנ םיפוצה וא להקה - יתיבה שרגמב - דבל ךנה םא ףא :םיידיימ 

יוצמה ילארשיה ףוגה ,הז תמועל ;םיריהמו םיליעי יוניפב וא עויסב תוכזל לוכי התאו 

תועלבומל ץוחמו לארשי־ץ־ואל ץוחמ םייוצמה םירזה עבטה יבחרמב ,רכנב ,ירק ־ "םש" 
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הריהמ הרזע תלבק חיטבהל לוכיש (תרושקת יעצמא) רובטה־לבח אלל ענ ־ תוילארשיה 

.(Massad, 2001 - דעסמ לש וירבדל ךשמהב) המילב לע יולתכ שחו ,הרצ תעשב 

הייטנ שי םילארשיל"ש אוהו ,עלבומ ךא חיכש המ־רבד םיריגסמ יבא לש ויחוסינ 

הסיפתה .בחרמל םג אלא ,ףוגל קר סחייתמ וניא ןאכ "לכה" ."אבצב ומכ הז לכהש בושחל 

עדיהו ,קרטהו לויטה יבחרמ לש "תורחא"ל תרוויע הניה הילע עיבצמ יבאש תיביטקלוקה 

.תורזה תוצראב םיבחרמה לא םיקתעומ וא םיקתומ ץראה יבחרמל סחיב םייומידהו 

הצרפתה ךא ןכל םדוק דוע ופוגב האבחנ יכ ןכתייש ,יבא לש תרבסומ־יתלבה "ותלחמ" 

תודעכ ורופיסב תשמשמ ,תיבה־ץראמ קחרה היוצמה ההובגה תיררהה הביבסב אקווד 

.םיבחרמה ןיב ימוהתה רעפל 

םיפתתשמה םילארשיה לש םתוסחייתהב םג ונשגפ "רחא"הו רכומה ןיב ףסונ חתמ 

ףונה הארמל ותולעפתה תא וראתב .לויטב עבטה לש רחאה וביט לא קרטה תועסמב 

טסרוואה תא האור התאש יתאזכ הדוקנ ןימ הז" יכ (ליעל ואר)ירא ןייצ ,סאפה ןמ ףקשנש 

הזכ וקב הסכתמ טושפ לכה זאו ,ךירוחאמ תעקוש שמשהו ,הלאה םייקנעה םירהה לכ תאו 

הדבועה לע ליפאהל ידכ שי ררועמ אוהש היווחה תמצועבו ראותמה ףונה יפיב ."םודא לש 

הניחבמ .יאלימרתה לש ודי־גשיהל רבעמ אצמנה רה ףקשנ קרטה לש אישה־תדוקנמש 

םירה לצב םיכרענ םלוכ תועסמהו ,ףכוא אלא ,הגספ הניא קרטה תגספ ,תיפרגופוט 

תמשוימש תינומגהה וז וליפא ,תוירבגה .הכילהה ילולסמל רבעמו לעמ קחרה םייוצמה 

םצעמ רבכ יטנתואה הפקותב הכוז ,יראכ םיאלימרת לש םהירופיסב החלצהב תננוכתמו 

םתגספ לא סופיט שרדייש ילבמ ,םהילופיש לע הלפעההו הכילהה ןמ ,םירהה לא הברקה 

 (2001 ,Morin, Longhurst <fe Johnston). איש ,ובנ רה לע דמועה השמל טעמ המודב

הגש,ךירכ וניאש ףסכנ ףונ לע םיפיקשמ םהש ךכב אטבתמ קרטב םיאלימרתה לש םתייווח 

םיאלימרתה וליפעה המודכו בגנב םישתכמל ,ןורימ רהל ,הדצמלש דועב .םתניחבמ 

תוירבגב ,ךכ .המשגהלו שוביכל ןתינ וניאש בחרמל המגוד הווהמ "טסרוואה" ,םפוגב 

הקיטקרפב םגו ,הבחרמ תא רידגמו םחותה ףר שארמ יוצמ םיאלימרתה ברקב תננוכתמה 

14.םוחתל ץוחמ ,םייטנמורה וייומידו ,"רחא"ה ראשנ וז 

ץראה יפונ תופקתשה :"םילודג"ו "םינטק" תומוקמ 

היבחרמלו לארשי־ץרא יפונל תובר תויוסחייתה םיללוכ םיאלימרתה לש קרטה ירופיס 

ךלהמב םיפוגה ןמ םהיתויומשרתה תרגסמב םירכזומה ,(יבא לצא "הדוהי רבדמ" ךכ) 

בחרמה ןויצב םא יכ ,תומוקמ וא םיפונ לש טרופמ רואיתב רבודמ ןיא ,רומאכ .קרטה 
יבגלו םיאלימרתה לש םפוג תדובע יבגל הז חטש לש ותועמשמבו רכומ הדובע־"חטש"כ 

םיימואל םילמסל ויהנש םייפאה םיילארשיה םיפונה םה םירכזומה םיפונה .וב םהיתויווח 

םיפונה םא יכ ,םיימיטניאו םיישממ ,"םינטק" תומוקמו םיפונ הלא ןיא .ינויצה חישב 

תוברתב םילמסכ וסכונש םיימואלה־מייתכלממה םיפונה ,"םילודגה" תומוקמל ורשקנש 

;2000 ,ץרווש ;1991 ,ןראו 'ץיברוג) תפסכנה תדלומה תא םיגציימ רשאו תילארשיה 

 1992 ,Ezrahi). תומוקמ לש הרוש םיללוכו ,םילולתו םייררה םניה םירכזומה םיפונה

־ץרא לש היחטשל ץוחמ אקווד רתויב םוסקה דעיה היה םירבצה לש םהיתועסמ תפוקתב םג 14 

,בורל גשומ־יתלב ,"רחא" בחרמ לא הכישמה תא זא רבכ אטיב הרטפב "םודאה עלסה" .לארשי 

.יטוזקאו ןכוסמ 
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הדוהי ירהו <וישתכמו> בגנה ירה ,יניס ירה ,ןורימ רה ,רובת רה ,הדצמ :םירכומ םירתאו 

ןויצ־תודוקנ ,םילמס םיווהמ ,םהיתוגספב םימקוממה םירתאהו ,הלא םירה .םילשוריו 

,םילוע םהילא"ש םירתא ,ינויצה ימואלה־ירוטסיהה חישב (עמשמ יתרת) טלוב ךרע תולעב 

,5.<29 'ע ,1991 ,ןראו 'ץיברוג)"ןויערה אצמנ ,ךרפמ לולסמ ףוסב [,םהבו] .לגרל םילוע 

םיקךטה תועסמב םילייטמ ידמ םיבר םילארשיש ךכ לע ןילמ ,המגודל ,רחש 

םיקרטב תופתתשמה תויאלימרתה לע הפירח תרוקיב חתומו ,"רדע"כ םהב םיפתתשמו 

םירתאה דחא תא ריכזמ אוהש ךות ,(תוירבג םיננוכמה םידוגינב ןוידה תא ליעל ואר> 

ןמ "!דרוסבא הז .ץראב התייה אל איה הדצמב וליפא ...תונב רקיעב הז" :םימסרופמה 

,ץראה יבחרב לייטל שי תישאר יכ הלוע הלא םירבדב תחסנתמה תיגרדמה הסיפתה 

,ןכמ־רחאל קרו ,תוירבגו הרובג לש םילולת םירתא םניהש ,הדצמכ םייפא םירתא םתואב 

תוכזה תשכרנו רתיהה ןתינ ,הלא םירתא םע תינפוגהו תיטוירטפה תורכיהה תמלשה םע 

"יארפ" עבט לאו רתוי םיקומע םיגלש לא ,רתוי םיהובג תומוקמ לא ,האלה ךישמהל 

יתישארבה עבטה .וירתא לשו קךטה ילולסמ לש םינייפאמה םניהש ,רתוי "ינושאר"ו 

הלא רשאמ רתוי םירגתאמו םישק "םיחטש"ו רתוי םיאשינ םירגתא עיצמ לויטב ףקשנה 

היווחה לש "יכנאה דמימה" תא היחמ קרמבו לויטב תופתתשהה .לארשי־ץ־ואב םייוצמה 

הלפעההש רחאל ,תוירבגל ףקות תקפסמ ךכ ידכ ךותו ,(1991 ,ןראו 'ץיברוג) תילארשיה 

(תרכזומ קרטב םירהה ןמ ךומנ ותויה תדבועש)ןומרח רהכ וא הדצמכ םירתאל תילגרה 

.וקפסלמ רבכ הז הלדח 

םוכיס 

ינפוא םילוע קךט,ד עסמב םיפתתשמה םיילארשי םיאלימרת לש לויטה ירופיסמ 

בחרמו ףוג לש םייומידו תוקיטקרפ תועצמאב תינומגה תוירבג לש םושייהו הינבהה 
חישה םהבש םינפואה תא הריאמ םירופיסב תוירבגה תיינבה לש התניחב .םירדגוממ 

ןיבש הקיזה תאו םוקמהו בחרמה תוסיפת תא ,ףוגה תדובע תא הנבמ ירבצה־ילארשיה 

םוקמה שוביכל תיכשמה הקיטקרפכ תושממתמ ןה ובש בחרמה ןיבל ףוגה תולועפ 

רבעמ קחרה םירופיסב תולועה תויווחב תוללכומ ףוגו בחרמ לש הלא תוסיפת .תונויצב 

־ץרא לש היחטש - הליחתכלמ ינויצה חישב שומימ ידיל ואבו ודסונ ןה ובש בחרמל 
.לארשי 

ת ז,דז תיינב,דב ףוגה אלממש ימדמ,ד דיקפתה תא הריאמ םירופיסב האירקה ,תישאר 

םירופיס םניה םיאלימרתה ירופיס יכ רכינ ,טרפכ הינומגה תוירבג ןוניכבו ללכב תידממ 

ויתוקתפרה יוטיב ידיל תואב םהבש ףוג־ירופיס - (embodied narratives) םימשגומ 

.יררהו ירפכ עבטב שחרתמה תורגבל םירוענמ דבעמ סקט תרגסמב ףוגה לש ויתואלתו 

תשוחת אוה ולומגש יתועמשמ יזיפ רגתאב דמועה ףוגכ ספתנ קרטב ליפעמה ירבגה ףוגה 

־תועונת לש הכינח יסקטב ופתתשהש םיריעצ לש תורודל לגדל־היילע רתא התוויה ,טרפב ,הדצמ 15 

תדובע ךרד תילארשיה תוהזה תא תדכלמו תשבגמכ הספתנ תכרפמה הלפעהה .תויאבצ תודיחיו רעונ 

.(Ben-Yehuda, 1995; Zerubavel, 1995) בחרמב ףוגה 
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Ill (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

,"יטנתוא"ו ינושאר ,יארפ עבט םע החלצהבו תויאוריהב דדומתמ ףוגה .הקומע קופיס 

בצעמ ךרפמה ילגרה עסמה .וינפב דמועה רגתאכ תיאבצ־ןיעמו תיטנמור הרוצב הנבומה 

יוליגהו םינוכיסה יוביר ,הקתפרהה .עבטה םע עגמ ידכ ךות יוצרהו יוארה ירבגה ףוגה תא 

תכרפמה ,תיזיפה המרונה תא םינייפאמ לוכיבכ םיעודי־אל םירתאו םילולסמ לש 

םיפקתמה עסמ ירופיס לש יתמרדו יתלילע דלש םיווהמו ,קרטה עסמ לש תרגתאמהו 

שבול ,קדטה תועסמ תא הז ללכבו ,ולוכ לויטה תא םייסמה יאלימרתה .תיטנמור תוירבג 

(Storytelling rights) םרפסל תוכזה תאש עסמה ירופיסב המצע לע הדיעמה רוביג תומד 

.(Elsrud, 2001; Noy, forthcoming)ויתוקתפרהב שכר 

תוירבג םיפקשמ קרט תועסמב םיפתתשמה םירבגה לש םהירופיס לכ אל ,הז םע דחי 

ןכא םינייאורמה ןמ עברכ קר ,השעמל .ףוגב האלמה התומלגתה לע םידיעמ וא תינומגה 

חור־תרומ לש תונוש תוגרד ועיבה רתיה וליאו ,תירבגה המרונה תא האולמב וצמיא 

תונרתחה םגו האחמה םג ,הלא םירקמב .וז המרונמ הלועה רבגה לש תילאידיאה ותומדמ 

םיינפוגה םיישקל לוק ןתמ תועצמאב ,תאז .ףוגה - יתרבח רתא ותואב יוטיב ידיל ואב 

,אליממו ,תצמאמה המרונה יפלכ תשרופמ הסרתה תועצמאב ,עסמה ךלהמב םילועה 

חישה םעמ (embodied) םהירפסמ תולעבל םירזוח םיפוגה םהבש םירופיס תריצי תועצמאב 

.(disembodied)יביטמרונה 

,תומוקמ לש םדיקפת תא הלעמ םיאלימרתה לש עסמה ירופיסב האירקה ,תינש 

וא ירדגמ ךרעב םינועט םינוש םיבחרמ .תירבגו תירדגמ תותו בוציעב םילולסמו םירתא 

ןוגכ - םימיוסמ םיבחרמב תננוכתמ תינומגה תוירבג .ידדגמ ןוהב ורימהל ןתינש ךרעב 

תאשונ תירבגה תוליעפה ,םהב קרו ,םהבש - ןאכמ ,טרופס ישרגמו ,ןאכמ ,המחלמ תוריז 

ןנוכמ בחרמל הקודה הקיזב איה םג תמייקתמ רוביחה קסע הבש תוירבגה .תועמשמ 

הנבומ הז בחרמ .יטוזקאהו עודי־אלה ,יגוריע־ץוחה ,חותפה עבטה בחרמ - תוירבג 

Woodward, 1998,) ףוגה תועצמאב ונמסלו ושבוכל שיש רז חטשכ ,ותוצחל שיש רגתאכ 

הדובע־בחרמ הווהמ אלא ,ויטרפב רכינ וניא בחרמה םיאלימרתה ירופיסב .(2000 

,הז חטש לש םייפרגואיגה ויוות .ןקתפרהה לש ירבגה ופוג תא רישכמה (הדובע־"חטש") 

"ישילשה םלוע"ב יוצמ ותויה תדבועו ,קרטב תכרפמ הדובעל םיאלימרתה תא םיבייחמה 

ירבגה ףוגה לש ויתויוליעפל תויטנתואו תויאוריה לש הדימ םיקינעמ "יביטימירפ"ה 

תימואל־תירבג תוהז - בצעל ךישממ ןמזב־ובו - ףקשמ קרטה עסמ ,ךכ .ינומגהה 

וא leisure תניחבב) שפונב וא יוליבכש האנהה וניא הניינעש תיריית הקיטקרפ תועצמאב 

 recreation), יתועמשמ ינפוג ץמאממ תעבונה תבגשנ תישיא הרומת אלא.

שי ורצונ אל ,םיילארשיה םיאלימרתה יבגל התועמשמו ,קרטה עסמב תופתתשהה 

רידת םיפקתשמה לארשי יפונ .תרכומ תיתוברת המת לע היצאירו תווהמ אלא ,ןיאמ 

,ןראו 'ץיברוג ,"ןטקה םוקמה") םיימוימויו םיימיטניא םיפונ םניא קרטהו לויטה ירופיסב 

םוקמה" לש םילמסכ ימואלה־ינויצה חישב וסכונש םייררהה םירתאהו םיפונה אלא ,(1991 

רעונה־תועונת תרגסמב ץראב םיילגרה תועסמה ןמ םיאלימרתל םירכומ רשאו ,"לודגה 

הביבסל סחיב תננוכתמו תמשוימ הלגמהו ןקתפרהה ,לייטה לש תוירבגה .יאבצה תורישהו 

,ךכ .הדוהי ירהו הדצמכ ,תימואל תוירבג לש םילולת םירתאב ,הליגר־יתלבו תלצאנ 

תיתוברת תלשלשב ורשקנ ,טרפב םיקרטה תועסמו ,התוללכב תיאלימרתה תונפואה 
הברכ תראותמ םירופיסב רכזומה עבטה לש ותמצוע םלוא .םירבצה תועסמ לא תיתרבחו 

ןיב םיכרוע םיאלימרתהש תואוושהה ןמ .הילע הליפאמכו לארשיב עבטה תמצועמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:03 UTC������������� 

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



םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג :תינומגה תוירבג לש םירופיס יונ םייח 112 

רמשנ היווחה לש "יכנאה דמימה"ש ףא יכ רכינ לויטה תוצראבו ץראב םירתאהו םיבחרמה 

עיצמ ־ המודכו םינוחרקה ,גלשה ,םיהבגה ־ ץראל־ץוחב עבטה ,<1991 ,ןראו 'ץיברוג) 

רשאכ ,תוירבג םיננוכמה םיבחרמ לש גרדמ רצונ ךכ .ץראב םייקה הזמ רתוי לודג רגתא 

.ץראה יחטשל ץוחמ קר ילמס שוביכלו הגשהל תונתינ ,עמשמ יתרת ,וב תוהובגה תוגרדה 

,דניה בחרמו ףוג לש תוקיטקרפ ןיב םיאלימרתה ברקב תמייקה ןילמוגה־תקיז ,תישילש 

לש תירבצה־תילארשיה תרוסמה לש המוקמ לע רומאכ תנעשנ איהו ,תבכרומו הרישע 

,יררהה עבטה לש ויליבשב דעוצו ריעה תא אצויה ףוגה הלא תועסמב .םיילגר תועסמ 

ךרד הדעצה ןמ - הכילהה .זילע לעופ םג ןמזברב ךא זב בצעתמ ,יטנתואה ,ינושארה 

ןפואב ותוא תשבוכו ותוא תסכנמ ,ותוא הפממ ,בחרמה תא תנמסמ ־ טווינה דעו לויטה 

ףוגה תא ךופהל שקיבש ,יטסילאינולוקה ינויצה חישה לש ותלועפ וז .בושו בוש ילמס 

הניתשלפ לש היחטשו היבחרמ ־ םוקמה תאו ,"ירבצ" ירבג ףוגל ישנה־יתולגה ירבגה 

תימוקמ הקיזב בחרמהו ףוגה ינויצה חישב ורשקנ ךכ .ידוהיה םעל ימואל תיבל ־ זאד 

.םיינשה לש תידדה הרומת התילכתש הקודה 

תוקיטקרפ לש הקתעהה וא הקתהה ןמ תעבונ תואלימרתל תידוחייה תובכרומה 

לא ־ ודסונ ןה םהבו םהילעש - לארשי־ץרא לש היחטשמ םוקמו ףוג לש תויטסילאינולוק 

קרו ךא ינויצה חישב ותישארמ ןנוכתה ירבגה־ירבצה ףוגה .םיקחורמ םייתוריית םיבחרמ 

לקו קיר תויהל לולע אוה םהמ האיציה תעב ןכלו ,לארשי־ץרא לש היבחרמל סחיב 

האיציה יכ חינמ הז הבשחמ־וק םלוא .(Massad, 2001) דעסמ עיצמש יפכ ,"המרגולוה"כ 

תמועל .תורחא וא תורז לש היווחבו תילמס האיציב חרכהב הוולמ ץראה תולובגמ תיזיפה 

בחרמב םילעופ םיילארשיה םיאלימרתה יפוג ,תיטסילאינולוק־ואינ הקיטקרפ התויהב ,הז 

ענ ילארשיה ףוגה .תימרגולוהה הדרחה תרתפנ וא תענמנ ךכו ,םיימואל םינממסב ןמוסמש 

םיילארשיה םיאלימרתה יוביר תועצמאב םיימואל םינייפאמב ןמוסמה יתעוב בחרמב לעופו 

.("הנטקה לארשי" תניחבב) תועלבומב םתוצבקתהו 

רחאלש הפוקתב תויברעמה תורבחב הלחש הבחרה הרומתה יכ הארנ ,ךכל ךשמהב 

לש םימזימל ירבגה ףוגה סויגב תיתגרדה הדירי האטיב רשאו ,היינשה םלועה־תמחלמ 

־תדימב החספ ,(דסוממ יתורחת טרופס תבוטל רקיעב) תיאבצו תיטסילאינולוק תוימואל 

"the geographic frontier - ןייצמ למיקש הקתהה .לארשיב הרבחה לש םיקלח לע המ 

 (141 .was replaced by the outfield fence" (Kimmel, 1996, p - הרבחב השחרתה אל

ןמוקמ רומיש לע העיבצמ םיאלימרתה תועסממ הלועה תוירבגה תסיפת .תילארשיה 

אלש ,תילארשיה הרבחב תויאבצהו תויטסילאירפמיאה תוסיפתה לש ןתויחו יגולואידיאה 

תולובג ,יתורחת טרופסמ לידבהל .תרחא רדג לכב וא טרופס שרגמ לש רדגב ומחתנ 

־תילייטהו תיאבצה תוקיטקרפה לש ןהיתורגסמ תא םימחות םניא תורדגו 
ןתינ תילגרה תולייטה תא .ןהל רבסההו עינמה תא אקווד םיווהמ אלא ,תיטסילאינולוקה 

ול ושמיש לארשי־ץרא יבחרמש ,"ינויצה ימואלה טרופסה" יפנעמ דחאכ אופיא סופתל 

.םינומיא ןקתמו שרגמ 

ול ליבקמבו ,"לודגה םוקמה" תא םיאלימרתה חיש ןנוכמ ץראה תולובגל ץוחמ קחרה 

םיגוציי ינש ןיב .וילא סחיבו וב לעופה ףוגה אוהש ,"לודגה ףוגה" תא םג וילא סחיבו 

,תורחא םילימב .םיידימת םיחתמו םירעפ םימייקתמ ,טרפה תויווח ןיבו ,הלא םייטנמור 

תרוצב - בחרמב :ינויצה חישה לש ותומיוסמ־יא יוטיב ידיל האב תילייטה הקיטקרפב 

רפסל לובגה לש תדמתמה ותכיפהבו ,תומוקמו םיבחרמ ,תולובג לש םוחיתו ןומיס רדעה 
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בצעתהלו דובעל שרדנה ףוגה לש ותומיוסמ־יא תרוצב ־ ףוגבו ;יטנתואו יטוזקא ,קתרמ 

הז ןיא ןכ־לע .ירדגמ ןוה ילעב םיבחרמב יאבצ־יטנמור ןייפואש תוקיטקרפב בושו בוש 

ירוזא רחא יטנמורה שופיחה ביבס בוסנה ילארשי עפומב ־ תואלימרתה אקוודש הרקמ 

לויטה ךלהמב ףוגה לש תיביסנטניאה ותוברועמ ביבסו ,םייוליגו םייטנתוא רפס 

.הווהב םיילארשי םיריעצ ברקב יביטקלוק רבעמ סקטכ הדסמתה ־ ךשוממה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד :רבצה .(1997)זוע ,גומלא 

,4 ,םייפלא .(תילארשי היגולופורתנא) םוקמה לע .(1991) ןועדג ,ןראו ילז ,'ץיברוג 
 44-9.

הבוגתה ירמאמל הנעמ :םוקמה לש השקה עבטמה .(1993) ןועדג ,ןראו ילז ,'ץיברוג 

.177-173 ,8 ,םייפלא ."םוקמה לע"ל םיברה 

,"חרזמב לויטה" תיווח :חרזמב תדדונ תילארשי תוילאקול .(2000) תידיע ,לכיה 

,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .םילייטמה לש םייחה תשיפת לע היתועפשה 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

םיריעצ לש תועסמ :ילארשי טסקטנוקב תינוליח תוניילצ .(1987) הדוהי ,ןוסבוקעי 

תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .םיקוחר תומוקמל םיילארשי 
.ביבא־לת 

תוברת יסופד :חתפמ תולימ :ךותב .תיתרבח הרופטמכ "שוביג" .(1999) רמת ,לאירתכ 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא :ביבא־לת .<167-148 'ע)לארשיב תרושקתו 

.ןקוש :ביבא־לת .תונש ביבא .(1987) הימע ,ךילביל 

תעפשה ,םילייטמה ינייפאמ :ל"הצמ רורחשה רחאל ךשוממה לויטה .(1997) דדוע ,ךרובמ 

תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע .ותועמשמו לויטה 
.םילשוריב 

םשל הדובע .ודוהל םילארשי םירגובמ־םיריעצ לש עסמה :חרזמב יבל .(1999) הירד ,זועמ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךמסומ ראות תלבק 

םשל הדובע .םילארשי םיקרט ירופיס לש יביטרנ חותינ :לודגה עסמה .(2002) םייח ,יונ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק 

הצובקב תוישנו המקר :ןמצע תא תומקור .(1997) תילג ,םקור־ןזחו רגה ,ןומולס 

.68-55 ,10 ,תרוקיבו הירואית .תימלשורי 

תואלימרת ילויטל העיסנל תויצביטומ :הגאד ילב םוקמ ,קוחר םוקמ .(1998)יתור ,ןומלס 

.ןליא־רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .רדגמ תעפשהו 

:ןאכמ .השדחה תירבעה תוברתב בחרמה בוציעו "םדאה תסדנה" .(2000) לאגי ,ץרווש 

.24-9 ,א ,תירבעה תורפסה רקחל תע בתכ 

םילגרה ליח תוביטחב תורישה :םימחול לצא תוירבג ייומיד .(1997) הרואיל ,ןואיש 

םירקחמל ןייש זכרמ :םילשורי .(3 'סמ ןויע ירקחמ) תורגבל תורענמ רבעמ סקטכ 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הרבחה יעדמב 

םע :ביבא־לת .1948-1881 - חוכהו תונויצה :הנויה ברח .(1992) הטינא ,אריפש 
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