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תויתוברת תוינבה :,,תורז" ךותמ תוהז 
ופיב תיברע תוירבג לש 

*וקסרטנומ לאינד 

תירבעה ןושלב בתוכ ינא 

ידכ ,םא תפש הנניא יליבשבש 

אלש ימ .םלועב דוביאל תכלל 

...םלשה תא אצמי אל דוביאל ךלוה 

יידיב יילגר תא אשא דוע 

...םישנא הברהב שוגפאו 

?בורקו קוחר ימ ?רז והימ 

,םלועה ילבהב תורז ןיא 

.םדאה בלב שי ,בור יפ לע ,תורז יכ 

החלאצמ ןאמלס 
1996 ביבא ,146 ,12 ,םירדח ,"תירבע בתוכ ינא" 

תוברועמ םירעב תינאילמיז היגולויצוס :אובמ 

יתש ךל שי" ,תונכ לש עגרב יאופי יניטסלפ רבח ייפלכ סירתה ",ךב אנקמ ינא" 

הזש ,תויוהז ידמ רתוי לבא תוחרזא יצח קר יל שי ינא ,[תיתפרצו תילארשי] תויוחרזא 

ינא" ,ונמיע הבשיש ומא הפיסוה ",'קידאנב' ונחנא" "!ידמ רתוי שיש ערש דיחיה רבדה 

דוכלמה ".הפ אלו הפ אל ונחנא ,[רזממ וא םייאלכ־ןב התועמשמש הלימ] 'הקודנב' 

תקוצמ תא םישיחממה םיבר םירואיתב הנורחאל הכז םיינשה ורביד וילעש יתוברתה 
לארשיב יברעה טועימה ינב לש תיתוהמ תיחרזא תוכייתשה רדעהמ תעבונה תוהזה 

תרקחנו תרכומ .(1990 ,יסאומ ;1993 ,ץיברוה ;1992 ,הראשב ;1996 ,אהבקו הראמא) 

רדגמ לש תומרונו םידוק יבגל יביטקלוק תוצע־קבוא לש הליבקמה השוחתה איה תוחפ 

,הז רמאמ דקומב םיאצמנה ,ופיב םיבר םייברע םירבג ברקב .תיברעה הרבחב תוירבגו 

תחתמ תטמשנ תילכראירטפה םתוכמס ,ירק ,"ךפהתמ" ,רדגמה םלועהש השוחתה הצופנ 

וב תעטלו יביטמרונ רדס וב עובקל ,יתרבחה םמלועב טולשל םתלוכי המיעו ,םהילגר 

םייברעה םירבגה לש וז השוחתל םימרוגה תא תחתנמ (1989)יערמ .סוזנסנוקו תועמשמ 

:הילע םתבוגת תאו 

.וגקיש תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל גוחה 

תדובע הבתכנ םדודיעבו םתאדשהב ,םתייחנהבש ,'ץיבוניבר ינד ר"דלו ןזח םייח 'םורפל הדומ ינא 

,תויפרגונתאה ויתונבות לע הטיאבש םאשיה ירבחל הדומ ינא .הילע ססבתמ הז רמאמש .א.מה 

רעס הילמע ,ןוסבוקעי ליגיבא ,שיק הרפש ,'ץיברוג ילז ,ףורמוק ןו'ג .רדיינש ןויס יגוז־תבלו 

.הדות םלוכל - םעט־תובר תורעה וריעהו וארק יול־ןושש הנרואו 
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,ידוהיה הדובעה קושל תונפל וצלאנ ,תוחפשמה יסנרפמ ,םיברעה םירבגה 

וטלק םה דחא דצמ .הכ דע ועדיש הזמ הנוש םייח ןונגסל ופשחנ ךכו 

ינרדומה םייחה ןונגסב ואר ,ינש דצמו ,"תוינרדומ" תויונמוימו תויוגהנתה 

יברעה רבגה לש ןוחטיבה־יא .םהל ראשנש דיחיה חוטבה רבדה לע םויא 

םישנ םע ויתושיגפו הרזה תוברתל ותפישח ,ותחפשמ תא סנרפל ותלוכיב 

תימואלה ותוהז לע ומייא הלא לכ - ול הרז התיה ןתוגהנתהש תוידוהי 

רשקנ ךכו ותשאב ותטילש תרבגהב ביגה אוה .ודמעמו יברעה רבגה לש 

לש התלוכי הטפשנ ויפל דדמל התייה השאב הטילשה .תרוסמל רתוי דוע 

.התוידוחיי לע רומשל תיברעה הרבחה 

,אסיג דחמ ,יחרזא־ימואל ־ הז לופכ רבשמ לש תוירדגמה ויתוכלשהב קוסעי הז רמאמ 

וז תרגסמב .ופיב ברועמה בחרמה לש רשקהב ־ אסיג ךדיאמ ,יביטמרונ־ילכראירטפו 

םיימלסומ םייניטסלפ םירבג לש תיתוברתה םתוהז תא תופמל יגולופורתנא ןויסינ השעא 

תודמעלו תוקיטקרפל םינקמ םהש תויועמשמה תועצמאב 1.תידוהי־תיברע תברועמ ריעב 

תומליד םע םתודדומתה לש ינבמ חותינ תועצמאבו ,"תוירבג"כ םהיניעב תוספתנה 

םישרפמ ופיב םייברע םירבג ןהבש םיכרדה רחא תוקחתהל שקבא ,תויטילופו תויתוברת 

ובש ןפואה תנבהב עייסי הז חותינ .(תיברעב ,דלז'גד) "תוירבג" גשומה תא םיפממו 

םג ךא תפקשמ ,תיברעה הרבחב תיזכרמ תיתוברת הירוגטקכ ,תוירבגה תיירוגטק 

ןוגכ) תיאופיה הרבחה ךותב תובירי תוהז תוירוגטקו תוצובק ןיב םייתרבח םיסחי תנגראמ 

םע יתוברתה ןתמו־אשמב ,ץוח יפלכו ;(ימואל,ר־ינוליחה םרזהו תימאלסאה העונתה 

."ברעמ"ה לש םיגוציי םעו הנידמה תודסומ םע ,םיידוהיה םינכשה 

גשומ ןיבל תוהז לש הירוגטקכ "תוירבג" ןיבש רשקב ןכ םא תקסוע רקחמה תלאש 

.ופיב םייניטסלפ םירבג םילעופ ובש יתוברתהו יטילופה רשקהה תגשמהל שמשיש ,תורזה 

יתוברת בצמכ (Strangeness, strangerhood)למיז גרואיג לש םיחנומב ןבות ופיב "תורז" 

,"תויברעמ" לומ "תויברע" :תודגונמ תוהז תורגסמ ןיב םייניטסלפ םירבג דכולה 
,"תורפומ" לומ "תורחא" ,"תרוסמ" לומ "תוינרדומ" ,"תוילארשי" לומ "תויניטסלפ" 

יטנלוויבמא רשקה והז ."תוילרביל" לומ "תוילכראירטפ" ,"תוינוריע" לומ "תוירפכ" 
יפלכ ,הנידמה תודסומ יפלכ םייניטסלפ םירבג לש םתדמע תא אטבמה תוריתס־הבורמו 

,הברקו קוחיר ,ףותישו רוכינ בלשמ אוה .םה־סתוהז יפלכו םריע יפלכ ,םיידוהיה םינכשה 

םיימלסומ םירבג לש תירדגמה םתוהזו םוימויה ייח אשונב יתכרעש היפרגונתא לע ססבתמ הז רמאמ 

הדקמתהו ,1998-1996 ךלהמב הכרענ הדשה תדובע .ופיב (םיעברא דע שמחו םירשע יאליג) םיריעצ 

לע ופסאנ םינותנה בור .םייטרפ םיתבו הדובע תומוקמ ,הפק־יתב :תירבג תויתורבח לש םירתאב 

<",דליש") ףתושמ יוליבל עובשב תודחא םימעפ םישגפנה םירבג לש הנטק הצובקב תובלתשה סיסב 

תיפצת תועצמאב ופסאנ תומילשמ תויודע .(רקיעב הללאמרל) ופיל ץוחמ םילויטבו הפק־תיבב 

םיטנמדופניא םע קמוע־תונויאר וכרענ תויפצתה לע ףסונ .םהיתוחפשמ ינב ברקב תפתתשמ 

ומילשה םייפרגונתאה םינותנה תא .ופיב םיילאיצוס םידבוע המכ םעו םינוגרא יגיצנ םע ,םיירקיע 

םינותיעמו ריעה ןותיעמ ,שיה תלכ) רחבלא סורע ימוקמה ןותיעה ןמ תורחבנ תורוטקירקו תובתכ 

.*תימאלסאה העונתה ןואטב ,קא'תימלא ןוגכ) םירחא םייטנוולר 
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לש תוסיפת לע םג העיפשמה תבכרומ תיתוברתו תיטילופ תרגסמ ןנוכמו ,תודידיו הביא 
.החפשמו רדגמ 

בצמ םע תודדומתהב תירבג תוהז לש תויגטרטסא תרתאמ רמאמה לש תיזכרמה הזתה 

תויגטרטסא יתש :תוירקיע תודדומתה תויגטרטסא שולש חימצמ הז רשקה ."תורז"ה 
לדומ .תינתוהמ־ברו תיבצמ תישילש היגטרטסאו ,תוירבג לש (תויטסילאיסנסא) תויגתוהמ 

תוהזה רבשמ םע תודדומתה םירשפאמ ינוליחה־יטסינרדומה לדומהו תימאלסאה תוירבגה 

,תימואל וא תיתד תוהמ לע תתתשומה הרודס היגולואידיא תועצמאב "תורז"ה לש 

ראשנו הרורב תיגולואידיא הערכה לע רתוומ תיבצמה תוירבגה לדומ ,םתמועל .המאתהב 

תינתוהמ־בר היגטרטסא יהוז .םוימויה ייח לש חווטה־תרצק תיטמגרפה תרגסמב 

ןהמ תחאל ףא בייחתהל ילבמ תויתדו תוימואל ,תוירדגמ תויוהמ ןיב גלדל תרשפאמה 

לע דומעל הסנאו ,תיבצמה תוירבגה לדומב רקיעב דקמתא הז רמאמב 2.טלחומ ןפואב 

תילסקודרפ תכרעמכו תויתרבח תוקיטקרפ לש ילאוטקילפנוק לולכמכ תוירבגה תובכרומ 

םייתוברתו םייטילופ תוחוכ םע עגמב הנתשמו תבצעתמה תויתוברת תויועמשמ לש 

הינומגהל תופפכומה תויוהזה תא ןובשחב םיאיבמש רחאל םג ,הארא ךכ ,השעמל .םידגונמ 

תוירבג לע עיבצהל רשפאמ וניא הז יתוברת ךרעמ ,(תוילאוסקסומוהה ןוגכ) תירבגה 

לע תקבאנ ופיב תיברעה הרבחה ובש ילאוטקילפנוקה ךילהתה תרגסמב .תחא תינומגה 

הקירוטרה תורמל ,ךכו ,תוירבג לש םינוש םיגוס םירציימ םינוש םייתרבח םינקחש ,התוהז 

תונוש תופש ןיב יתוברת קבאמ השעמל ללוחתמ ,הדיחא תינקת "תוירבג תפש" הגיצמה 

.ופיב יתוברתה־יטילופה םיניינעה בצמ תא תופקשמה 

ךרוע אוה ,תירואית־תיריפמא הניחבמ :לופכ יטילנא ךלהמ עצבל הסנמ הז רמאמ 

יפ־לע ופיב תיברע תוירבג לש תוקיטקרפו םילדומ ,תוירוגטק לש יפרגונתא יופימ 

בחרמה תא ןחוב אוה ,תיטרואית הניחבמ וליאו :םייתלכשהו םיידמעמ ,םייתד םינייפאמ 

יסופדב ןוידה יכ איה יתנעט .למיז לש תויסלקה ויתונבות ךרד ןודינה ינוריעהו ירדגמה 

קפסמ אוה ןכש ,תינאילמיזה הבישחה תרגסמ תא דחוימב םלוה תברועמ ריעב תוירבג 

Simmel,)"תוינימ" ,(Simmel, 1971 [1908])"תורז" לש תומתל קר אל ןחוב־הרקמ 
םג אלא ,למיז לש ותטישל תויזכרמה ,(Frisby, 1992, p. 98)"םייתרבח תולובג"ו (1984 

,(Simmel, 1955 [1908])"טקילפנוק" ןוגכ ,תויתרבח תורוצ לש תיטקלאידה הקימנידל 

לש תוידוחייל םג ומכ ,([1911] ,םש> "תויתורבח"ו (Simmel, 1971 [1908])"הטילש" 

דלפצרה לקיימ גולופורתנאה לש ונויד ואר ,"תוהז לש תויגטרטסא" חנומב יתריחב רואיבל 

 (1996 ,Herzfeld) תונתוהמ לש תויגטרטסא" גשומב" (Strategic Essentialism). הריחבה

תוכרעמ לעו תוירבג לש תורוצת לש תוינבמה ןהיתונוכת לע עיבצהל האב "תוגתוהמ" חנומב 

לש תינתוהמ היגטרטסא גציימ תימאלסאה תוירבגה לדומ ,לשמל .ןזכרמב תודמועה תורורבה םיכרעה 

תורתומה תויוגהנתהה בחרמ לשו םיירדגמה םיסחיה ביט לש הרורב הרדגה קפסמ אוהש םושמ תוהז 

ןעשנ ינוליח,ד־יטסינרדומה לדומה ,המוד ןפואב ."יטנתוא" יטסילטנמדנופ יגולואידיא ךרעממ קלחכ 

ינש ,הארנש יפכ .םינימה ןיב ןויוושו תינוליח תוימואל ,תיתרבח המדק לש הרורב היגולואידיא לע 

קר - הקיטקרפל חיש ןיב רעפ םימייקמו םיבכרומ םמצע םה םא םג - הלא םיינתוהמ םילדומ 

תיתוברת תכרעמ םייקל הנויסנב תלשכנ רשא ,תיבצמה תוירבגה תאצמנ ובש דוכלמה תא םידדחמ 

.תישעמה המרב ןהו תינויערה המרב ןה הביצי 
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היח תיגולויצוס הדבעמכ ןכ םא ספתית ,תברועמ ריעכ ,ופי .<[ 1903] ,םש)"ךרכה ייח" 

תואיצמל ויתונבות לש םוגרתו שדחמ האירק תרשפאמה ,למיז לש ויגשומלו ותבישחל 
.ונימי־תב 

,"היצזיניטסלפ"ו "היצזילארשי" םיחנומה לש הרצק תיגשומ תרוקיבב חתפיי ןוידה 

יכ ןעטא .לארשיב תיניטסלפה הרבחה לש םיבר םירקוח לש םקוח־סחל תא םיווהמה 

סחי ,ןכותו הרוצ ןיב הקיטקלאיד לש םיחנומב הלא םיכילהת לע תינאילמיז תוננובתה 

םג אלא ,םידרפנו םיליבקמ םייטילופ םיכילהתב קר אל םתוארל תרשפאמ ,תוהמו 

לש ילנימילה םמוקימ תא םיפקשמה םיינמז־ובו םיימניד ,םירוזש םייתוברת םיכילהתב 

הירוטסיהה תא רופיצה־ףועממ גיצי רמאמה לש ינשה וקלח .לארשי יחרזא םיניטסלפה 

הלא םיכילהת .1948 זאמ ופיב ושחרתהש םיירדגמהו םיינוריעה םיכילהתהו תיתרבחה 

םיידמעמו םיימואל ,םייתד תוחוכ ןיב תתמעמה תיתוברת־ןיב לובג־תייווהכ ופי תא ונבה 

רשפא־יאש (AiSayyad, 2001; Soja, 1996)"יגושילש" יתוברת בחרמכ םג ךא ,םייבטוק 

,"תויניטסלפ"ו "תוילארשי" ,"תורכומ"ו "תורחא" םיגשומב רצ שומיש ידי־לע וניבהל 

ישילשה קלחה .הז בכרומ רשקה חותינל ילככ עצוי "תורז" גשומה ."הללכה"ו "הרדה" 

.תיאופיה לובגה־תייווה תא ןייפאמה יתרבחהו יטילופה חוכה הדשב תוירבגה תא םקמי 

הרבחו םדא לש םייומיד השולש ןיב קבאמ להנתמ ופיב יכ הנעטה תא הלעי הז קלח 

ךרעמל הלא םילדומ רשקי קרפה .תוירבג לש םירחתמ םילדומ השולשב םימלוגמה 

םייתוברת םילדומ .תוירבג ינפוא השולש לש םייגולויצוס םינקויד טטרשיו ,ריעב ידובירה 

בצמכ "תורז"ה םע תודדומתמה תוהז תויגטרטסא שולש לש םייוטיב םניה ,ןעטא ךכ ,הלא 
.ירבשמ יתוברת 

תומלידו םיטקילפנוק :היצזילארשיו היצזיניטסלפל רבעמ 
"דוכל טועימ" לש תוהז 

םידוהיל דואמ המודה ,הלילשה תלילש .םעפ דוע התצחנש היוצח שפנ 

ול סרהנ טקייבואה .הזתניס לכ תלילש ,הלוגה תלילש תא וללש רשא 

.תיבה איה הלוגה קר ...ותוא ףסא ףוס ףוס אוהש ול המדנש םעפ לכ ירחא 

םע אלו ,הילמסו היריש םע ההדזמ וניא לבא הדאפיתניאה םע ההדזמ 

אוה ...למוסמה תא בהואו םילמסמ דלוס .החימצה לוכיבכ איהש תוברתה 

,הראשב) .ןאכ אלו ןאכ אל טושפ אלא ,םהינש ןיב רפתה וק לע וניא 
 1992).

םימרוג ינש לע (1993) הראשב ןילמ "לארשיב יניטסלפה טועימה תלאש לע" ורמאמב 

סחייתמה יגולויצוס ןויד" רדעה אוה ןושארה :לארשיב םיברעה לע יגולויצוסה רקחמב 

קסעתהל" הייטנה אוה ינשהו ,"תיניטסלפ תואר תדוקנמ לארשיב םיברעה לש םדוחייל 

ינפל יוטיב ידיל האב איהש יפכ 'תיטילופה תוגהנתה'ב קויד רתילו ,יטילופה טביהב 

,תיטילופ תוגהנתהל ךכ רשקנ תוהזה אשונ .תוימוקמה תוצעומלו תסנכל תוריחבה ירחאו 

לארשי־תגידמב יניטסלפה טועימה אשונב ובתכנ םיבר םייטילופ םירקחמ ,ןכא ."ךפהלו 

יתוברתה דמימה ,הז תמועל .(Rouhana, 1997 :1998 ,סכר :1993 ,ינרהאו רטייר) 
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125 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ואר) הטעומ תירקחמ בל־תמושתב םיכוז הז רמאמב ונחבייש יגולויצוס־ורקימה דמימהו 

3.(65 'ע ,1999 ,איר ובאו ןוזיבג לצא המוד תרוקיב 

לש םתוהז תייגוס תא בורל רקוח תיטילופה־תיגולויצוסה תורפסב יזכרמה םרזה 
יתדה ,ימואלה) תוהזה ילגעמ לש יזכרמה יומידה תועצמאב לארשי יחרזא םיניטסלפה 

תא גרדל םישקבתמ םילאשנה םהבש םירקס לע םיססובמ הלא םירקחמ .(יתרבחהו 
חותינה רשאכ ־ ילוכו תוימאלסא ,תוילארשי ,תויניטסלפ ,תויברע ־ םתוהז יביכרמ 

תוהזה תורפס ןיב הריתסו תוגזמתה ,הפיפח לש םיכילהת תניחב לע ססבתמ ץופנה 

היצזילארשי - תיברעה הרבחב דוסי־יכילהת ינש לע עיבצמ םויכ רקחמה .תונושה 

דחמ ,היצזיטרקומדו היצזינרדומ ,היצזיטילופ :הנשמ־יכילהת המכ לעו - היצזיניטסלפו 

,1998 ,םכר> אסיג ךדיאמ ,תיתדעהו תימואלה תוהזה תוקזחתהו היצזימאלסא לומ ,אסיג 

.(10 'ע 

,תיראינילו תיטסינרדומ תוהז תסיפת תדמוע הסיסבבש ,וז "תיליבקמ" השיג תמועל 

.לארשיב םייניטסלפה םיחרזאה תוהז לש תירטנמגרפו תיטקלאיד הנבה לע ןעשנ הז רמאמ 

תונחבתה לש םייטילופו םייתוברת םיכילהת החוכנ חתנל תנמ־לע יכ תסרוג וז הסיפת 

.םירוזשו םייטקלאיד םיכילהתב אלא ,תודרפנו תוליבקמ תומגמב םתוארל ןיא ,תוגזמתהו 

הרוצ לש הקיטקלאידכ שדחמ שרפל שי "היצזילארשי"ו "היצזיניטסלפ" םיגשומה תא ,ךכ 

.יניטסלפ שובלב תוילארשיו ילארשי שובלב תויניטסלפ - הז ךותב הז םילעופה ןכותו 

תויוהמ ,םייתרבח םיסחי לש תימנידה םתוליזנ תא הטילבמ וז תינאילמיז הנבות 

תכאלמל היגולויצוסה ךפהית יתרוקיבה החותינ אלל רשא ,םייטילנא םיגשומו תויתוברת 

ךותמ הנבהל תונתינ ןניא ןלהל וגצויש תועפותה ,ירדגמה םוחתב .אדירג יגולואוז גוויס 

.ןנוכמו ידוסי יתרבח ךילהתכ הקיטקלאידה תא תספות הניאש "תיגולונומ" תרגסמ 

בצעמ ביכרל היצזילארשיה .רתיה" ,(53 'ע ,2000) הראשב םכסמ ,"הקיטילופבו תוברתב" 

אלא יגולויצוס ןולאשב הלאשל הבושתב האטבתה אל איהו ,יברעה חרזאה לש ותוהזב 

4."ףטוש ימניד תווהתה ךילהתכ 

תוקלחמ יתשל קלחנ ,(1998) םנאג ןעוט ,לארשי יחרזא םיניטסלפה לע רקחמה 
הרימאב תוצמתל תנתינ ־ "תילמרונה תוחתפתהה" תשיג - תחאה השיגה .תוינשרפ 

הנומ םנאגש םירקוחה .טועימכ "ילמרונ" ןפואב חתפתמ לארשיב יניטסלפה טועימהש 
תא ורבע םיברעה יכ םיסרוג ־ סכר ילאו 'גאחלא ד'גאמ ,החומס ימס - וז השיג תרגסמב 

תיינב ךות ימואל שוביג לש יתגרדה ךילהת םירבוע םה זאמו ,1948 לש המוארטה 
תויוהז־תתהו תויוהזה לע טא־טא םירתוומ םה .םהלשמ תוימונוטוא תורגסמו תוגיהנמ 

.Rabinowitz, 1996; Sa'ar, 1998 ;1993 ,בגר :ואר ,וללה םיטעמה םירקחמה ןיבמ 

הליהקה תא תנייפאמה תוירטנמגרפה םג ומכ ,"היצזילארשי"ו "היצזיניטסלפ" םיגשומה תוליזנ 

רבוטקוא יעוריא תא הנייפאש תיביטקלוקה הסיסתה ןיבש רעפב ,לשמל ,ושחמוה ,ופיב תיברעה 

בקעמה תדעו ידי־לע התחנוהש תיללכה התיבשהמ טעמכ תטלחומה תומלעתהה לומ לא ופיב 2000 

םויב הירעש תא הרגס ופיב תחא תונח אל ףא .2001 רבוטקואב ,תומוהמל הנשה םויב הנוילעה 

אטבל ביטיה גנילרמיק .תובשל םיארוקה םיזורכה וקלוח ןהבש תויונחה אל וליפא ,התיבשה 

קר תויחרזאה תויוכזה תא םיעבות םיברעה ובש ,םילאה ףאו ,הטובה ןפואה" :וז הרואכל־הריתס 

'ע ,2001 ,גנילרמיק»".הנממ דרפיהל םנוצר לע אלו הנידמב הלדגו תכלוהה םתובלתשה לע דיעמ 

 81)
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ופיב תיברע תוירבג לש תויתוברת תוינבת :"תורז" ךותמ תוהז וקסרטנומ לאינד 126 

תיחרזא תוהז הל ליבקמבו תיניטסלפ תימואל תוהז איהש ,תחא תוהז םיצמאמו ,תודרפנה 
.תילארשי 

ץמאא התואש ,וז השיג ."תירבשמה תוחתפתהה" תשיג תא םנאג ביצמ וז השיג לומ 

ךותבו םישובכה םיחטשב ההזו הדיחא תיניטסלפ תימואל תוהזל הנעטה תא תללוש ,ןאכ 

תמייקמה הקזח תיצרא תוגיהנמ שי םייברעה םיחרזאלש ןועיטה תא ןכו ,אסיג דחמ ,לארשי 

לש וק ןיא ,םנאג לש ודידל .אסיג ךדיאמ ,תוכמס ילעבו םיליעי םייצרא תודסומ 

הנבמ .היצזילארשי וא היצזיניטסלפ לש ךילהת שחרתמ ותרגסמבש תיראיניל תוחתפתה 

םעה םע רשקב ,הנידמה לומ לא) לארשיב יניטסלפה טועימה לש שלושמה םיסחיה 

־תתל לוציפ לש ךילהת רצי (לארשיב תיניטסלפה הרבחה םינפבו םיחטשב יניטסלפה 

וז הדמע .(Rouhana <fe Ghanem, 1998) תויתדעו תויתד ,תויתלומח ,תוימוקמ תויוהז 

,רחא ןושל ."תילמרונה תוחתפתהה תשיג" תנעט לש אפיסה תא ןהו אשירה תא ןה תפקות 

תוהז ץמאל ,תויחכונה תוינבמה תולבגמב ,םילוכי םניא לארשי יחרזא םיניטסלפה 

,רזל־יקצסואו םנאג) הצממו הרורב תיניטסלפ תוכייתשה אל םג ךא המלש תילארשי 

.ןאכמו ןאכמ תויוהז ירבשב זוחאל ,הז רמאמב ןעטאש יפכ ,רתויה לכל ולכוי םה .(2001 

יחרזא םיניטסלפ םע תויטרפ תוחישבו םיירוביצ םינוידב ,םייאנותיע תונויארב ,ןכא 

תוהז ,תויוהז יוביר :םייוטיבה תא ,תונוש תויצאירווב ,בושו בוש עומשל ןתינ לארשי 

יפכ 5.הכסמ ,רוכינ ,תורז ,הינרפוזיכס ,לוציפ ,תורתוס תויוהז ,היוצח תוהז ,הלופכ 

לארשי יחרזא םיניטסלפה לש ילנימילה םמוקימ תא םיפקשמ הלא םייוטיב ,הארנש 

.תורתוס תוהז תורגסמ ןיבו המוא ןיבל הנידמ ןיב (Rabinowitz, 2001)"דוכל טועימ"כ 

"לופכ טועימ" לש ותורז לע :"בוצעה זופת"ל "םיה תלכ"מ 
תברועמ ריעב 

.םינגומ םיריידל ונכפהנו םיתב ילעב ונייה 

דבאע יבג תאמ ודאוסו 'ציבאלא הגצהה ךותמ 

דרת איה םא ...אוביש בוטו ,אובי אוב ,למנהו ריעה ,ופי לש הנברוח 

.הרעצב ףתתשא אל הלואש 

286 'ע ,1985 ,תבט לצא ;1.7.1936 ,ישיאה ונמוי ,ןוירוג־ןב דוד 

םהיתבב םיטלושה םה יכ םיראפתמה םירבג עומשלו הפקה תיבב תבשל יד 

ןיבל םניב <ס,דאפת> האלמ הנבה תררושש םישיגדמה הלאכ ןיפוליחל וא 

תעד לומ ןנוגתהלו דדומתהל םיסנמ הלא םג הלא יכ ןיבהל ידכ ,םהיתושנ 

סב לתב) "םייסנכמה תא תשבול" השיאה יכ םהילע הנילמ רשא להק 

(1989 ,'גאחלא) .םהיתבב (/זלטנבלא 

,תימאלסאה העונתה ןוגראב תואצרה ברע לש תרתוכ ־ "תאילל,דלא דדעתיר תויוהז יוביר 5 

תורתוס תויוהז ,(1996 ,אהבקו הראמא) היוצח תוהז ,(19.5.1998 ,ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

,(1993 ,ץיברוה לצא ,ירו'ה םרכמ) הינרפוזיכס ,<1989 ינוי ,הקיטילופ) לוציפ ,(1993 ,הראשב> 

.(1992 ,הראשב) הכסמ ,(1993 ,ץיברוה לצא ,דאד־הראקנ) רוכינ ,(1993 ,הראשב) תורז 
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תוברועמ הקוצמ־תונוכש לש ןרופיס :הימונאל היפוטואמ 

שוביכה ,ירק ,ריעה יבשות יניעב תספתנ איהש יפכ ,("הבבנלא") 1948 תסובת 

תא דקופה ירוטסיהה ךילהתה תנבהל חתפמה ,דניה ,אתקימע אריבל אמר ארגיאמ הליפנהו 

,תויניטסלפה םירעב רויעה ךילהת תא ועדג היתוכלשהו המחלמה .הנש םישימחכ הז ופי 

תצעומב ופי לש הגיצנ ,רקש םיסג .תואבה םינשל ופי לש הלרוג תא הבר הדימב ורזגו 

הליהקה" - תועמשמ־תבר ותרתוכש ח"ודב םירבדה תא םכסמ ,ופי-ביבא־לת ריעה 

6:< 1996 ,דקש)"תימויק םיכרד תשרפ לע ופיב תיברעה 

ילפיצינומה הדמעמ תא ופי הדביא ,לארשי תנידמ תמקה םע ,1948 רחאל 

,ילארשי יאבצ לשממ לש הרצק הפוקת רחאל .תיאמצע תימוקמ תושרכ 

ריעב ימואל טועימ תיברעה התליהק הווהמ זאמו ,ביבא־לתל ופי החפוס 

בור .תכל יקיחרמ םייפרגומד םייוניש ופיב ולח ,1948 רחאל .תידוהי 

תססובמו הליכשמ היסולכוא הרקיעב ,תיברע־תיניטסלפה היסולכואה 

הרתונ ריעב .ופי שוביכ לע תוברקה שא תחת ,הריע תא האצי ,תילכלכ 

ךותמ םיבשות 3,900־כ קר הנומה םיעצמא תלדו השלח תיברע היסולכוא 

םירגהמב ופי הסלכוא ,ליבקמב .שפנ 70,000־כ התנמש תיברע היסולכוא 

רחאל לארשיל ועיגהש הקירפא ןופצמו ,בורקה חרזמהמ ,הפוריאמ ,םידוהי 

רשאו הילא ועיגהש םידוהי םתוא ופי תא ובזע םינשה ךשמב .התמקה 
הכפה ופי .השלח תיברעו תידוהי היסולכוא הרתונ ופיב .תילכלכ וססבתה 

זכרמ ,תיטירבהו תינאמ'תועה תופוקתב ימואלניב רחס זכרממו למנ ריעמ 

,ןיטסלפ תלכ - הלעמב ןושאר ילכלכו ירחסמ יתרבח ,יכוניח יטילופ 
הלפמ תוינידמ ,דניה ויפלכ תוינידמה רשא ,ביבא־לת לש ינוע רברפל 

.תוסירהו יוניפ לש ,החנזה לש תחפקמו 

היבשות יפמ אבומ אוהש יפכ ,ופיב ילכלכ,ד־יתרבחה םיניינעה בצמ ץרמנ רוציקב והז 

תיזכרמה ,דמתה וניה הירחאש "הימונא"ל 1948 ינפלש "היפוטוא",דמ רבעמה 7.םייברעה 

רבעמ למוסמ רבעשל םיסדרפה ריעב .(1996 ,הנראדב)ופי ייברע לש יביטקלוקה ןורכיזב 

םיה לא ףיקשמה "הנאיחאזבלא" תורבקה־תיב ריק לע .זופתה לש הנתשמה ותומדב הז 

דוע רשא בוצעה זופתה ריע ־ ופי" תרמואה תבותכו זופת לש רויצ ובו יטיפרג ססונתמ 

,ריעה יבשות יניעב .("םסתבתס רתללא הנרחלא הלאקתרגלא תנידמ ,א3א>")"ךייחת 

,לוחמ־ירו'חו יואזמ ;1992 ,וליח ;1996 ,הנראדב ;1992 ,בידאו בהל ,ירפע'גלא :םג ואר 

 1991.

םכותמ ,םיבשות 350,000־כ םיררוגתמ ופי-ביבא־לת לכב ,1997 תנשל יטסיטטסה ןותנשה יפ־לע 

7396 םיווהמה ,שפנ 33,000*כ הנומ תידוהיה ופי תייסולכוא .<13.436> ופיב םיררוגתמה 46,000 

הנומ ,הלא םינותנ יפ־לע ,תיברעה הייסולכואה .(םימעה־רבחמ םילוע 1536־כ םכותמ) ופי יבשותמ 

יפילע םלוא .םירצונ 3096־כו םימלסומ 7096־כ םכותמ ,ופי יבשות ללכמ עברכ םהש ,שפנ 12,000 

םיישקמ םיעבונ תועדה־יקוליה .שפנ 20,000־כ הנומ תיברעה הייסולכואה ,תיברעה הליהקה ירבוד 

.תיפרגומדו תילרוטקלא הקיטילופמו ופיב םייטסיטטס םינותנ ףוסיאב םייביטקייבוא 
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"בוצעה זופתה" ןיב דוגינה ידי־לע תילובמיס גצוימ ןורכיזל תואיצמה ןיב רעפה 

ופי" .תיגלטסונהו תיתימה (ןיטסלפ 0לךע> "ןיטסלפ תלכ" ןיבל (הניז/דלא הלאקתרבלא) 

רבח יל רמא ",< ב דעלא םאיא) םיברעה ימי ,שוביכה ינפלש רהוזה ימימ הכורא ךרד הרבע 

אוה רחבלא םורע םויכ .<ד/7בלא any)'םיה תלכיו 'ןיטסלפ תלכי ופי התנוכ זא" .יאופי 

".ןטק ןומוקמ לש םש קר 

טועימ"כ ופיב תיברעה הליהקה תא ןנוכמ 1948 זאמ ינוריעה־יתרבחה תוביסנה ףוריצ 

תובקעב רויעה ךילהת תריצע 8:תילפיצינומה המרב ןהו תיצראה המרב ןה - "לופכ 

הגהנהו תילאוטקלטניא תיליע אלל התורתוויה ,ריעה יבשותמ 950/« לש "םתומלעיה" 

.תושק תויתרבח תויעב לש ןתורצוויהל וכילוה תמלוה ךוניח תכרעמ רדעהו תיתרבח 

,האוג הלטבא ,הובג העישפ זוחא ,השק םימס תייעב ,"קתונמ" רעונ ,הרומח רויד תקוצמ 

הלא לכ ־ ריעב םיידמעמה םירעפה תא לידגמה ץאומ היצקיפירטנ'ג ךילהת םג הנורחאלו 

ופי תא וכפה דוהיי תונויסנו החנזה ,הרדה לש םינש םישימח 9.ופיב יתרבחה םקרמב ועגפ 

הליהקה ךותב ןה - םיריכשו םיפפור םייתוברתהו םייתרבחה תולובגה ובש םוקמל 

םיבשות לש תויואטבתהמו תימוקמה תונותיעה ןמ הלועה הנומתה .ץוח יפלכ ןהו תיברעה 

םיכילהת .הווהב תודרשיה לע תקבאנו הרבע תא הכבמה העוסשו הרובש הליהק לש איה 

דחאש ,ופיב תיניטסלפה הליהקה ךותב םייתוברת םיקבאמל תרגסמה תא םיווהמ הלא 

ומרג הלא םיכילהת .ילכראירטפה רדסה דיתע לע קבאמה אוה םהיניב םיטלובה 

תוילכראירטפה יסופד לע תובר ועיפשהו ,תויתרבחה תומרונה תכרעמ לש התופפורתהל 

.תוינימו רדגמ לש תוסיפת לעו החפשמה הנבמ לע ,תיברעה 

הקוצמב תוירבג לש היפרגונתא :ופיב ילכראירטפה רדסה תונתשה 

יפמ ויתעמשש ,ופיב רוגש יוטיב וניה (ןמז דדזאא אינדלא)"םלועה ףוס הז" יוטיבה 

,הז יוטיב .םייניע לוגלגו םייפכ תקיפס תייוולב רמאנ תובר תויונמדזהב םינוש םירבג 
סחיבו יתרבחה םמלועל סחיב םיאופיה תושוחת תא אטבמ ,המלשהב לוהמ שואיי עיבמה 

וז השוחת ".ידמ רהמ םדקתמ" ,ופיב םירמוא ",ןמזה" .םהלש יביטקלוקה ימצעה יומידל 

ריחאא לאיגר" יוניכב םיכוז םהיניבמ םיברש ,ופיב םירבג לצא דחוימב הפירחו תישחומ 

םימיה ץק לש יגולוטכסאה יומידב שומישה ."םלועה ףוס לש םירבגה" ,רמולכ ,"ןמזלא 

טארשא)ןידה םוי לש ואוב תא םירשבמה םינמיסה ,ינונקהו יממעה םאלסאב .ירקמ וניא 

וידחי םיבולשה ,יתרבחה רדסהו יעבטה רדסה .םלוע־ירדס שובישב םינייפאתמ (,דעאסלא 

חרזת שמשה ,דערת המדאה ,לצפתי חריה :םהיפ לע םיכפהתמ ,תיגולוטכסאה הירוגלאב 

טועימ" חנומב ץופנה שומישל יביל־תמושת תא ונפהש הירב'גא לאמכלו ןאדמר־ובא אסומל הדומ ינא 

.ופיב "לופכ 

ימ'גע ,ופי-ביבא־לת תייריעב יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה לש 2000 תנשל דדמה יפ־לע 

זכרמב .ופי-ביבא־לת לכב תונוכשה םישיש ךותמ רתויב שלחה ינשה םוקמב תומקוממ הילע־תעבגו 

אוה יצראה עצוממה) החוורה ףגא לש ולופיטב םיאצמנ םיבשותהמ 35^־־מ רתוי ,לשמל ,הנופצבו ופי 

םיכייתשמ ופיב תימלסומה הייסולכואהמ 63.8» ,יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה ינותנ יפ־לע .(14.7» 

.<1999 ,ופי-ביבא־לת תייריע»ינכדע ילכלכ־יתרבח דדמ יפ־לע ןותחתה ןושימחל 
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129 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

םישנכ ושבלתי םירבגו תודבעל ודלוויי םיליצא ,םיגיהנמל וכפהיי םיינע ,ברעממ 

 (1996 ,Rubin). תוירבג לש היפרגונתא ןכ םא הניה ופיב םירבגה לש היפרגונתאה

.הקוצמב 

יברעה ילכראירטפה רדסה תורוק לש הרצק תידסומו תיפרגונתא הניחב גיצמ הז קלח 

תא ראתא ,רבגהו השיאה לש םדמעמבו תיברעה החפשמה הנבמב יונישה עקר לע 10.ופיב 

הטילשו תועמשמ תוכרעמ לש ןתוררופתה :ופיב תודגונמה תויתוברתה תומגמה יתש 

,תונרמשו "תרוסמ" לש ןיערגב זחאיהל שאונ ןויסינ לומ לא ,אסיג דחמ ,תוילכראירטפ 

תירסומהו תיביטמרונה תכרעמה ירמושכ ופיב םיספתנה ,םירבגה .אסיג ךדיאמ 

.יטילופה רשקהה ידי־לע ףרחומ קרש יתוברת תומיע לש תיזחב םידמוע ,(,דדתלסלא) 

רבעמה ,תחרופה ריעה לש הישרוש תריקעו תימואלה הלפשהה תייווח לע ףסונ 

לש השק השוחתו תיכרע תוררופתה לש רימחמו ךלוה ךילהתב אטבתמ הימונאל היפוטואמ 

תיתרבחה הירוטסיהה .םיבשותה דחא תאז חסינש יפכ ,"תעדל המצע תא תדבאמה הרבח" 

תוקיטקרפו תומרונ ,םיכרע לש םנדבוא רופיס איה ,ריעב םירבג לש םרואית יפ־לע ,ופיב 

בולישב ,השדחה תינוריעה הביבסה .<1998 ,דקוש)"ןשיה" יתרבחה רדסל תרגסמ וויהש 

,(הרטשמהו החוורה ידרשמ ,טפשמה תכרעמ דחוימב) הנידמה תודסומ םע םיבכרומ םיסחי 

ינפל רקיעב ךא םידוהיה ינפל ןה תויתוברת תופולח וגיצהו םייח תונונגס ןיב ותמיע 

,השדחה תואיצמה .ירטמיס־אלה תוחוכה ךרעמ תרגסמב הפיפכה הייסולכואה - םיברעה 

,שובל תונונגסב יוניש הללוח ,ביבא־לת לש תיתוברתה התוחכונמ דואמ העפשוהש 

איה .םיינימ םירשקבו יוליב יסופדב ,גוז־ינב ןיב םיסחיב ,םידלי-סירוה יסחי לש םימגדב 

.יברעה רבגה תוכמס לע הרערעו םימייקה םידוקה לע רגית הארק 

הדשה ןמוימ הנושארה ־ תוכופה תומגוד יתש גיצא ,בצמה תובכרומ תא שיחמהל ידכ 

:תונותיעה ןמ היינשהו 

םיאשונב תוצרחנ תועדב קיזחמ ,םילשורי תורדשב תלשוכ לופ תדעסמ להנמ ,ימאס 

החישה הלגלגתה ,ולצא העובקה רקובה־תחורא ךלהמב .םייתרבחו םייטילופ - םיבר 

:(תיברעמ ישפוח םוגרת)ופיב תויברעו תוידוהי םישנ ןיב לדבהה אשונל 

,םילכ השוע ,הקנמ רבגה םג - ךפהתה םלועה םויה ...רבד ותוא ןה םויה 

חראיצחלא) תילארשיה תוברתהמ האב העפשהה .םידליב לפטמו קיזחמ 

םישנה תבוטל קוחה םגו ,תוידוהיהמ תודמול תויברעה .(,דיליאדסיאלא 

םישנאב תטלוש השיאה תאזה הנידמב .(,דדמצ'א חלאצל ןונאקלא) 

,(א'דביסב)התוא ללקמ ינא םא .(םלאעלא םכחה הרמלא תלח הלודלא־ח) 

והשימשכ ,הדגב .הל ץיברמ ינא םא חטבו ,הרטשמב ןנולתהל הלוכי איה 

;(דרחתנ) תרזוח ךכ־רחאו םיימויל הלש אבאל תכלוה איה ,ותשא תא הכמ 

.הרטשמל תכלוה איה הפ 

:הוואגב הרמאו ,הדעסמב ול תרזועש ,ותשא לש התדוד־תב החישב הברעתה זאו 

הברה לליק אוה .<למסב/7> אלכל ותוא יתסנכה זא ,יתוא לליק ילעב םעפ 

ואר ,ופיב תוירבג לש תוסיפתו תוקיטקרפ לע ותעפשהבו תוילכראירטפה רבשמב רתוי בחר ןוידל 10 

.1998 ,וקסרטגומ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:28 UTC������������� 

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



ופיב תיברע תוירבג לש תויתוברת תוינבת :"תורז" ךותמ תוהז וקסרטנומ לאינד 130 

התאש וא ול ורמאו דיימ ואב םה ,יתרשקתה .הרטשמ ול יתאבה זא ,םימעפ 

אלו תוברע םלשמ התאש וא ריבכ־ובאל תועש הנומשו םיעבראל םנכנ 

אלו ,תוברע םלישש ,ולש רבחל רשקתה אוה .םימי השולש תיבל םנכנ 

.םולכ השוע אלו הפי רבדמ אוה זאמו .םימי השולש סנכנ 

:רמאו יילא הנפ ימאס 

,הלותחה תא הכה"] ",דסלדעלא פאיחתב ,דסבלא בוריצא" רמואש םגתפ שי 

םרט רשאכ ,םיאושינה ירחא ןושארה בלשב רמאנש םגתפ - "הלכה דחפת 

רבגהו הלותחה תא תטחוש השיאה םויכ .[גוזה־ינב ןיב גרדמה שבגתה 

.(א,דנמ פאיחב ,דמלזלאז "דסב לא חבידתב ,דדמלא סלילא)הנממ דחופ 

רוביצב תוארנ ןהיניבמ תובר ,אסיג דחמ :ופי תושנ לש ןרופיס איה היינשה המגודה 

תומילא ,הטילש לש םישק םירקמ םיברתמ ,אסיג ןדיאמ ךא ,םיינפשוח םידגבב תושובל 

לע תוחוודמה תובתכ ריעה ןותיעב ומסרופ 1996 ילויב לחה ,לשמל .םיילכראירטפ יוכידו 

:24.1.1997 :רקיעב ואר) ופיב רפס־תיב להנמ ,אפטסומ לש ותשא ,הליל לש הרקמה 

יפלכ רפסה־תיבב גיהנהש תומילאה רטשמל ליבקמב .(27.2.1998 :30.1.1998 
אוהש ךות ,יבמופב התוא ליפשהלו הב דוגבל ,ותשא תא תוכהל אפטסומ גהנ ,םידימלתה 

ומיעש ךסומ לעב ,לימ'ג תא יתלאש רשאכ .ופיב םירבג ברקב הבר תוירלופופב הכוז 

ןוטנילק" תחדובמ המינב רמא ,אפטסומ לע ותעד המ ,תופוכת םיתיעל תולבל יתגהנ 

הרקמה)"?קופדי אל אפטסומש זא ,קפוד ןוטנילק" ,רמולכ ,"?שבימ אמ אפטטומ ,סינב 

םיבהוא ,קזח רבגו בוט רוחב אפטסומ" :ףיסוהו ,(יקסניול הקינומ תשרפ לש הפוקתב הרק 

םירומה־רדחמ יצחשו התוא עיקוה ופיב רוביצהש תרפסמ המצע הליל ".ופיב ותוא 

,םויכ .הרקמה תא םסרפל הזעהש ינפמ ",רתיא רבדמ אל" תדמלמ איה ובש רפסה־תיבב 

,םישוריגב םייתסהו רמ יתרטשמ־יטפשמ קבאמב הוולש ,הרקמה רחאל םינש שמחכ 

הכז ףא אוה ,אברדא .ופיב ותרקוימ דביא אלו םיירוביצה וידיקפתב ןיידע קיזחמ אפטסומ 

םג ןיוביגבו ,ךוניחהו טפשמה ,הרטשמה תויושר תא ללפטלו ןרמתל ותלוכי לע הכרעהב 

.ילכראירטפה ילובמיסה ונוה תא לידגהל 

בל תא ףקשמ אוה ,השעמל .יאופיה רשקהל דואמ ינייפוא הז םינפ־לופכ יתוברת סופד 

־יתלבו תורתוס תויתוברת תויצפוא ןיב םידוכל םתויה ־ ופיב םירבגה לש םתייעב 

ןיבש תמוצב תילכראירטפ תומילא לש םייוטיב םקממ אפטסומו הליל לש םרופיס .תוקפסמ 

תועלקנה םישנ תומלשמש ןברוקה תא יגרט ןפואב שיחממו ,הנידמו הליהק ,החפשמ 

לש רצות הניהש השדח םיסחי תינבת לע עיבצמ ימאס לש רופיסה וליאו .הז תמוצל 

לש תוכמסהו הנבמה לש תורערעתה ידיל הז הרקמב האיבמה ,הנידמה תודסומ תוברעתה 

הסיפתה לע ונממ דומלל ןתינ רקיעב םלוא 11.רבגה השארבו ,תילכראירטפה החפשמה 

תניחבמ "םלועה ךפהתה"ש ינפל היהש ןיימודמה םלועה־רדס לע ,תיפוטואה תירדגמה 

,החוורה תכרעמו ךוניחה תכרעמ ,טפשמה תכרעמ רקיעב ןה תויטנוולרה תוידסומה תוכרעמה 11 

תושורגל רויד עויס ןתמלו הבוח ךוניח קוחו םידלי תבצק קוח לש םמושייל תולעופה 

.תונמלאלו 
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.תינתוכמסה תירבגה תוהזה לש תינומגהה תויזכרמה לא היגלטסונה לעו ,ימאסכ םירבג 

לשב קר אל תיתרבחה תואיצמל דוע המיאתמ הניא ביציו רודס ירדגמ גרדמ לש וז הסיפת 

לשו תיתוברת לובג־תייווה לש ינבמ בצמ לשב םג אלא ,הנידמה תודסומ לש םתוברעתה 

לאידיאה ובש בצמ םע דדומתהל ופיב םייניטסלפ םירבג ץלאמ הז רשקה .םיצרפנ תולובג 

יתימה ןיב - תומלוע ינש ןיב לצופמו דוכל םויקל םתוא תבייחמה תואיצמ לומ לא ץפנתמ 

םייברע םירבג לש תיתייעבה םתדמע תא שיחממ הז רופיס .ימונאל יפוטואה ןיבו יצראל 

תוחפ "םיירבג"כ םיתיעל םיספתנ הלא םירבג .םהמ תלטינ תישממהו תילמסה םתוכמסש 

םירבגהמ םירבג רתוי" ,ימאס לש ותשא יל הרמא ",ופיב םישנ" .םישנה יניעב וליפא 

,לוזלזב הפיסוה ",םירבגה" ".תוסנרפמו תודבוע ןה ־ (םאלןלא ןמ ליגרא אפאיב ןאופנלא) 

ילב רדתסהל תולוכי םישנ .םיקחשמו םירומיהל הפק־יתבל םיכלוה וא םינמוקרנ וא םלוכ" 
".אל םירבג ־ םירבג 

לש תורצוויהל הכילוה 1948 זאמ ופיב תיתרבחה הירוטסיהה יכ רמול ןתינ ,םוכיסל 

,םיילכראירטפ םידוקו תוקיטקרפ לש תופפורתה ןיבל תוחשקתה ןיב ענה יטקלאיד ךילהת 

,ילכראירטפה רדסה .הטילש לש תושדח תורוצ םישבולו ףרה אלל םינתשמו םירגתואמש 

ךלהמב שלחנ ,היתולובג תאו תינומגהה תוירבגה לש יזכרמה המוקימ תא שדקמו רמשמש 

יל רמא ",הפ הרבחה" .תושדח יוכיד תוקיטקרפ רציימו ומויק לע קבאנ אוהש ךות םינשה 

,ופיש םושמ תירפכ הרבח םצעב איה" ,שלושמב רפכמ ופיל רבעש הגחבה־קד טנמרופניא 

הייסולכואה .תונגרוב הב החמצ אלו רויע ךילהת הרבע אל ,תוברועמה םירעה לכ ומכ 

תוטלושש םישנ :םיבר םידוגינ רצוי הזו ,תינוריע אלו ,תירפכ הייסולכוא הראשנ 

םינמוקרנ דצל םיימלסומ םיאנק ,דבלב ןיע־תיארמל תוילכראירטפ תוחפשמ ,ןהילעבב 

םרובטב םירושק ,הארנש יפכ ,ופיב םיירדגמה םיכילהתה ,ןכא ".םיתוויע ינימ לכ דועו 

.<228 'ע ,1998 ,דקוש) םיינוריע םיכילהתל 

ימויק בצמכ תויטנלוויבמא :"תינבמ תורז" 

,(5.1.1996) ןיזגמ טסופ םלזור'גל ןייאור ,יניטסלפה גולופורתנאה ,הנאענכ ףירש 

ועיפוה אל" ,ןעט ",םיילארשי םיחרזא" .יניטסלפה רומוהה אשונב ורקחמ לע רפיסו 
.םיניטסלפה לש םוימויה ייחל םייטנוולר ויה אל טושפ םה בורלש םושמ תוחידבב 

יניעב םיספתנ ,הנאעגכד אבילא ,םידוהיה ".םידוהי לע תוינתא תוחידב ןיא םיניטסלפל 

ימוימויה חישה לגעממ תוקתונמה תוחוטש תויומד ־ םייביטמיטלוא "םידחא"כ םיניטסלפה 

הלאשה .(1997 ,ףיסי לצא רפסה תרוקיב תא ןכו ;Kanaana Muhawi, 1989 :ואר) 

קחרמה תא הז קלח ןחבי ,ךכ לע תונעל ידכו ,ופיב םג בצמה הז םא איה ןאכ לאשיתש 

ראותת ופי .ריעה תא םיסלכאמה םייתוברתה־מיימואלה םיצוביקה ינש ןיב יתוברתה 

ךפהנ "רחא"ה וכלהמבש "רכומ"ל "רחא"ה ןיב שגפמה שחרתמ ובש ילובמיסה בחרמכ 

םיבר תוברת ירקוח ,הנאענכל המודב .המ־תדימב רחאל - "רכומ"הו ,והשמ־רכומל 

Said,) יביטמיטלוא "רחא" לש תויטטסו תועובק תודמעב וז לומ וז תויוברת ודימעה 

רשאכ םלוא .הליבקמ השיגל וא "תורז"ה לש יטילנאה ילכל שרדיהל ילבמ (1978 

־ ופיב בצמה הזו ־ "רכומ"ל "רחא"ה ןיבש הדרפהה תא תימוטוכיד םוחתל רשפא־יא 

.םיגשומה לש יטילנא ןודיע ץוחנ 

תונכש יסחי תרגסמב םידוהיל םיברע ןיב קודה ימוימוי עגמ לש םייח םניה ופיב םייחה 
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תונגראתההו תימואלה תוהזה תמרב ןה - םוצע יתוברת קחרמ םע בולישב ,הדובע יסחיו 

הנבמ .(1998 ,דקוש) החישו הליכא ,יוליב לש תוימוימויה תוקיטקרפב ןהו תיטילופה 

תוירוגטקה לש תויתורירשה םע םיבשותה תא תתמעמש תרגסמה תא הווהמ הז לופכ 

רבכ תוברועמ תונוכש לש ןמויק .(תוישנו תוירבג ןוגכ תוירוגטק) תויזכרמה תויתוברתה 

תא םישטשטמ ,םיידוהי םנדו דבועה וא דיבעמה ,ןכשהש הדבועה םצעו ,םינש לבוימ רתוי 

ךא תויביטינגוק ןניהש תונחבה ־ "םה"ו "ונחנא" ןיב תוימוטוכידהו תופרוגה תונחבהה 

,םירכונו םיימוקמ ,תורחאו תורכומ ,"םש"ו "ןאכ" ןיב בוריע רצוי הז בצמ .תוירסומ םג 

ןאכה" ןיב ,םיכרעל הברק ןיב רוגשה יבחרמה םואיתה תא שבשמ אוה 12.םיביואו םירבח 

טנומגיז לש עלוקה וחוסינבו ;םיביואה לש "ירברבה םשה" ןיבל םירבחה לש "יתוברתה 

:(Bauman, 1991, pp. 53, 60) ןמואב 

 There are friends and enemies. And there are strangers... The

 stranger disturbs the resonance between physical and psychical

 distance: he is physically close while remaining spiritually
 remote... He represents an incongruous and hence resented

 ,synthesis of nearness and remoteness

"םירז"בו םיימואל םיטועימב קב ךילרואו ןמואב טנומגיז לש םנויד לע ססבתהב 

תורז" ןיבהל שקבא ,תינרדומה םואלה־תנידמ לש רידמה ןויגיהה לש רצותכ םייתוברת 

־ ופי תאו ,תויטילנאו תויתוברת תוירוגטק ןיב תיטנלוויבמא לובג־תייווהכ "תינבמ 

לש רצות קר הניא "תינבמה תורזה" םלוא "."תורז" לש םיעפומ רציימו סלכאמה בחרמכ 

ךרעמ םג אלא ,םיימואל םיטועימל סחיב תינרדומה םואלה־תגידמ לש היצקיפיסלק ןורקע 

(sociation) תורבחתהה סיסבב םידמועה םיסחיה ,רחא ןושל .תיתרבח היצקארטניא לש 

Simmel, 1955) תוביוא יסחי אל םג ךא תורבח יסחי םניאש "תורז" יסחי םניה ופיב 

 28 .1908], p]). "תא ןה תקבוחה ,"תיווחנ תורז"ל תמגרתימו תמנפומ וז "תינבמ תורז

.ומצעל סחיב ותדמע תא ןהו ידוהיל סחיב יברעה תדמע 

,דניה ופי לש תיברעה התייסולכוא בורש הדבועה תמרות םירכונל םיימוקמ ןיבש תויטנלוויבמאל 12 

םיברע .הזע־תעוצרמו תיברעמה הדגהמ םג 1967 רחאלו ,לילגהו שלושמהמ תימינפ הריגה ירפ 

ידוהיה ךרכה לש םייתקוסעתה ויתונורתי תא םישקבמ (ןדרימו םירצממ םג> ופיל רגהל םיכישממה 

.(6 'ע ,1992 ,וליח> תיברעה תעלבומב םירוגמ בולישב 

:הרישע תיפוסוליפו תיגולויצוס תרוסמ לע ןעשנ (Strangerhood, Strangeness) תורזה גשומ 13 

חותיפב ךשמה ,(Simmel, 1971) "Der Fremde" רצקה ורמאמב למיז לש תיצולחה ותדובעב לחה 

ןמואכו Beck,) (1996 קב לש םהיתודובעב הלכו (Schutz, 1964) ץוש לש יפוסוליפה 

 (1995 ,1991 ,Bauman) - םהיתודובע ךרד תיאקירמאה היגולויצוסבו ;תיפוריאה הריזב הז לכ

־ךרדב םיססובמ הלא םירקחמ .םירחאו (Levine, 1985) ןיול ,(Lofland, 1973) דנלפול לש 

ילככ "תורז" גשומה תא םינבמו ,תיט־וקורויבו תיטסילאודיווידניא הרבח לש הדובע־תחנה לע ללכ 

,הז לדומ תמועל ."תיביסקלפרה תוינרדומה"! ,היתולובגו הנידמה ,תינרדומה ריעה רואיתל יטילנא 

־םיימואל םיביטקלוק ינש ןיב השיגפמה תילאינולוק־טסופ תואיצמ גישמ,דלו ראתל הסנמ יתדובע 

."תיווחנה תורז"ל סיסב הווהמה ,ופיב "תינבמה תורזה" תיתשת תא ביכרמ הז שגפמ .םייתוברת 
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היצקודר תושעל אל ןויסינה ןמ תעבונ תיטילנא הדמעכ "תורז"ב יתריחב 
ותוא ןוחבל אלא ,"תיתרוסמ תוברת"ל ופיב םייברעה םירבגה םלוע לש תיטסילטניירוא 

רצותכ ופיב רשקהה תא יתסיפת ךותמ .ירוטסיהה־יטילופהו ינוריעה־יבחרמה רשקהב 

המזירפב (תוירבגה ךשמהבו) "תורז"ה שמשת ,ינרדומ ימואל טקיורפ לש ילאינולוק 

־טסופ םייוטיבו "תוינרדומ" ,"תרוסמ" לש תוסיפת ןיב שלושמה שגפמה ןחביי הכרדש 

תברועמ ריע לש ידירביהה רשקהב שחרתמ הז שגפמ .תוירטנמגרפ לש םיינרדומ 

'ע ,1992) הדאשב לש קיודמה ךא לתופמה וחוסינב וראתל ןתינש ,תילארשי־תיניטסלפ 

."תינרדומ־טורט תואיצמ לש היצזינרדומב תבככמה תוינרדומ־טסופ"כ (7 

יריפמא לדומ :"תיווחנ תורז" 

תידוהיה הליהקה לע ורקחמב יול הרדנוא ןעוט ,תוילאינולוק־טסופ טועימ תוצובק 

הקזחל ןתנעט תורמל .תויתוברת תועלבומב סנכתהל תוטונ ,(Levy, 1999) הקנלבזקב 

תא תואצומ (ופיב תיברעה הליהקה תמגוד) הלא תוליהק ,תימוקמה תוהזהו המדאה לע 

היווחה הניה תורזה הלא תוריבש טועימ תוצובק יבגל .ןהלש ןצראב תורכונמו תורז ןמצע 

תוליהק" .(Beck, 1996),דמיע דדומתהל םיכירצ ןהירבחש תיזכרמה היעבהו תיסיסבה 

"תורזה תייעב תא רותפל ץמאמ ידכ ךות תונבנו תווהתמ" ,ןהכ קירא םכסמ ",הלא 

 .(Cohen, 1977, p. 15)

תודסומו תיטננימוד הצובקל סחיב רוכינ לש בצמכ הלא םירבדמ הלוע תורזה תייווח 

דוכלל הסנמה שלושמ לדומ גיצא ,רוכינכ תורז לש הז ןבומל המלשהכ .םיינומגה 

ךותמ .ופיב םייניטסלפה םיבשותה תניחבמ לובגה־תייווה לש תויועמשמה ברימ תא 

14:םירושק םינבומ השולשב "תיווחנה תורזה" תא סופתל ןתינ היפרגונתאה 

קוחיר ,רוכינ לש הדמע - (תישגר "תורז" וא) תימויק "תורז" לש אוה ןושארה ןבומה . 1 

תובקעב .ללכב לארשי יחרזא םיניטסלפה תאו ופי ייברע תא תנייפאמה תוגייתסהו 

םיברעה גוית - ילארשיה לשממה דצמ הייחדו הכישמ לש תבלושמה הקיטקטה 

םיניטסלפה ברקב הרצונ ־ חוכב םיביוא תקזחב דימת םירתונה הלאכ ךא םינכשכ 
וז תויטנלוויבמא .תילארשיה תוהזהו הנידמה יפלכ תיטנלוויבמא הדמע לארשיב 

,לשמל .ברעמהו לארשי םע ההוזמש המ יפלכ םהלש תויוסחייתהה ןמ תובר תנייפאמ 

לא ,רחא דצמ ,תוגייתסהו תונדשחבו ,דחא דצמ ,הכרעהב םיסחייתמ ופיב םיברעה 

תודסומה וליפאו רפסה־יתב ,הייריעה ,הרטשמה :הנידמה םעטמ םינתינש םיתורישה 

15.שפנה תואירבל 

אוה ותואש ימויקה סקודרפה תא (1993 ,ץיברוה לצא) ןויאירב ראתמ ירו'ח םרכמ 

,םיליבקמ - הלועפ ןפואכ תורזו תרהצומ תוהזכ תורז ,תימויק תורז - םיאבה םינבומה תשולש 14 

דמימל הליבקמ תימויקה תורזה :תישונאה היווהה ידממ תשולש ןיב תלבוקמה הקולחל ,המאתהב 

לש דמימל המיאתמ הלועפ ןפואכ תורזהו ,יביטינגוקה דמימל הליבקמ תרהצומ תוהזכ תורזה ,ישגרה 

.היישעהו תוגהנתהה 

תומוקמה תפי 'חרב סיפה לעפמ ןכודו ראודה ףינס ויה 2000 רבוטקוא לש תומוהמבש ןיינעמ 15 

.םמצע םיבשותה ויה וז הלועפמ םירישיה םיעגפנהש ףא ,ופרשנש םינושארה 
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םידוגינה םע ,ימצע םע םוי לכ ,תדמתמ המחלמב ינא" :תינרפוזיכס היגולותפב הווח 

הליחתמ וזה הינרפוזיכסה .תיפוסוליפו תיטילופ ,תיתרבח הניחבמ ,םהב יח ינאש 

,(9 'ע ,1992 ,וליח)ופיב רעונ תוניירבע לע הרקחמב ,וליח ".תפייעמ דואמ ,ףייעל 
:תבתוכ 

רזה ,רחא םע לש םייח חרואל לגתסהל ץלאנ ריעב רתונש יברעה טועימה 

םירבשמ הרבע ,ןשיה רדסה ןמ הקתונש וז היסולכוא .תיתוברת הניחבמ ול 

תידוהיה היסולכואב תוגזמתה ...םיבר םיטקילפנוקו םיילכלכו םייתרבח 

תויוטבלתהל ומרג ,םינוש םייח יסופד קיתעהלו תומדיהל הפיאשהו 

יריעצ ןיב רקיעב שגרומ רבדה .םייתרוסמה תוחוכה םע תויושגנתהלו 

.םויה םייח םה הב הביבסל רוכינ ךילהת םברקב שיגרהל ןתינש ,םוקמה 

לארשיב םירכונמ םישחש ,םיניטסלפ־םיברעכ םמצע תא םיספותש םישנא םה "םירז" 

"םיחכונ" םה 16.םתוהז תא הנבמה איה וז הדמע רשאו ,ברע תוצראב םג ךא 

תוינידמו ריעה תצעומב תוגיצנ תועצמאב) ינוריעה יגומגהה חישב ןיע־תיארמל 

"תוכייתשה" םישח ופיב םיברעה .השעמל ונממ "םידקפנ" ךא ,("םיבשותה ףותיש" 

בצמ תא רפשל ידכ לועפל םינכומ םיטעמ ךא ,התורדרדיה תא םיבאודו םריעל 

,ריבסהל ןתינ ופי ייברע תא םינייפאמה תוליבסהו תושידאה ,שואייה תא .הליהקה 

יוצחה םמוקיממ םג אלא ,תילכלכה־תיתרבחה םתוילושמ קר אל אצוי לעופכ ,יתעדל 

.תויתוברתו תויחרזא ,תוימואל תוכייתשה תושוחתו תוהז יבטוק ןיב "לופכ טועימ"כ 

,הראשב) "ןאכ אלו ןאכ אל טושפ אלא ,רפתה וק לע" םניא ופי ייברע ,"םירז"כ 
 1992).

ופיב יכ איה הנעטה .(תיביטינגוק "תורז" וא) תרהצומ תוהזכ "תורז" אוה ינשה ןבומה .2 

־םייטרפ וא םיידוהי רפס־יתבב םידמולה םידימלת ברקב רקיעב ךא ,התוללכב 

יפכ ,"תויוהז לובלב" לש בצמ רצונ ,(ופיב םייברעה םידימלתה ןמ תיצחמכ) םיברועמ 

,"הווקתה" תא רישל ודמל םייניטסלפ םידימלת .םירקחנה דחא ידי־לע רדגוהש 

לייחה תומדב) "לארשי תוארקמ"בש המואה ירוביג םע תוהדזהלו םירופב שפחתהל 

־תיבב דמלש ,יירבחמ דחא .(םיערופה םיברעה ידימ עוצפה ורבח תא ליצמה רוביגה 

:האבה תודעה תא יינפל שרפ ,ברועמ רפס 

יתוחא ...תלבלבתמ רפסה־תיבב תוהזה .אוה המ עדוי וניא יברע דלי 

יתצרעה ינאו .ילש אבא לש הלאל תומוד םייניע ול ויה יכ לצרה תא הבהא 

יתיאר זאו .ד התיכ דע יברע ינאש הזל עדומ יתייה אל ...רודלפמורט תא 

תוארקמ"ב .הנבל (אטח) הייפכ יגיגח עוריאב שבלש ,ילש אבס תא 
דע .םיבוט םילייח - םידוהיהו ,הנבל הייפכ םע םיברע ויה םיערה "לארשי 

ןילרבב םייכרות םידלי םה םירז .ןילרבב םיכרות םה םירז" :(Beck, 1996, p. 404) קב רמוא 16 

םוש םהל ןיא ךא םאצומב םיאגש םיניס םה םירז .תפטוש תינמרג םירבדמו היכרותב םירייתכ םישחש 

םה םירז .הבורקה תיניסה הדעסמה ןכיה הלאשה לע תונעל םיכירצ [םה ןכ־יפ־לע־ףאו] ןיס לע גשומ 

רשאו הפוריאבו הינמרגב םירזו םירכונמ םישחש ,תימצעה םתנבה יפ־לע םיידוהי םניהש םישנא 

".וז תורזמ (תירירבשה) םתוהז תא םילבקמ 
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ותוא ירחא .יל רדתסה הזש ךכ ,תצבושמ אטח דימת שבל ילש אבס זא 

.תולאש לואשל יתלחתה עוריא 

ןה תואטבתמ הלא .תויטנלוויבמאו תומימע ,ןכ םא ,םה תיביטינגוקה "תורז"ה ירצות 

לצופמ ןפואב הנבומה ,"ידוהי"ה תודוא־לע יפיטואירטסה חישב ןהו "ימצע"ה תסיפתב 

יתוברת ןולשיכל המגוד תעברהבו יוקיחל לדומ וניה הז חישב "ידוהי"ה הבורמו 

.(Fanon, 1968 ;1994 ,אבאב :וושה) 

"תורז" לש הנבה .(תיתוגהנתה "תורז" וא) הלועפ ןפואכ "תורז" אוה ישילשה ןבומה .3 

איה .(Beck, 1996) םייגשומ תולובג תקרפמש םידוגינ לש הבישחל ונתוא תבייחמ 

.ובש הלועפה בחרמ לעו ,"רכומ"ל "רחא"ה ןיבש ףצרה לע לכתסהל ונל תרשפאמ 

,ילאל ילעמ קוה־דא םמש תא םינשמש תויוהז־ילופכ םירענ םה "םירז" ,המגודל 

תומוקמב יברעה עבוכה תא ריתסהל םיכירצ םה רשאכ ,השמל אסוממ ,ריאמל יערממ 

,גרבניטש)"תוהז יקחשמ" .ביבא־לתמ וא םי־תבמ תוידוהי תונב םע רשקב וא הדובע 

םג ךא ,הכסמ תוטעל ךרוצה םצעמ הלפשהו הפפכה לש ןמס םיווהמ הלא <1995 

הרבחה לש םייביטמרונה םילבכה ןמ - לבגומ ןמזל וליפא ־ רורחש לש היצפוא 

:תינומב ויתועיסנ תרגש תא ופי בשות טנדוטס ראתמ ךכ .תיברעה 

רפסל איה תחאה .תויצפוא יתש יל שי ,תירבעב אטבמ יל ןיאש ןוויכמ 

- "םיבוט םיברע םג שי" - םיעובצ הפונח ירבדב תוכזל זאו ,יברע יגאש 

המכ יל רפסמ אוה זא ,יקאריע הז םאו .תוכיבמ תוקיתש הברהב םיוולמ 

."םיבוט םינכש ונל ויה ךיאו םש בוט ונייח" המכו דאדגבל עגעגתמ אוה 

ינאש המ תושעל לוכי ינאו ,ידוהי ינאש םיחינמ זא ,ההדזמ אל ינא םא 

־ הלאה םיברעה" :הלוז הקיטילופ םע םיליחתמ םה םימעפל .הצור 

אל" :ינלאמשה לש דיקפתה תא קחשמ ינא זאו "...רבקב הגש םיעברא 

.זיגרמ הז ללכ־ךרדב [לבא] ,עשעשמ הזה קחשמה םימעפל "...הלאכ םלוכ 

לש יבצמהו יגרוטמרדה הייפוא תא השיחממ ,יטילנא גשומכ ,תיתוגהנתה "תורז" 

םייניטסלפה םיבשותה לש םהייח תא תוארל וגל תרשפאמ איה .תיתרבחה הלועפה 

"תורז" .תונתשמ תוהז תוכסמו םירתוס םייתרבח תומלוע ןיב תדמתמ העונתכ ופיב 

הדשה ימוחתל ,אסיג דחמ ,תלבגומה תינושילש "הפצ הדוקנ" לש יתעונת בצמ ,דניה 

איה ,אסיג ךדיאמ ךא ,לארשיב יניטסלפה טועימה דוכל ובש יתוברתהו יטילופה 

םילצנמ ,דיימ הארנש יפכ ,םירבגה .הז הדש ימוחתב שימג הלועפ בחרמ םג תרשפאמ 

תייגטרטסאב "רכומ"ל "רחא"ה ןיב ףצרה לע יתייעבהו ילנימילה םמוקימ תא 
.תודדומתה 

תוירבג לש םירחתמ םילדומ השולש :הרזחבו תוינרדומה לא 

יטילופ רשקהב ופיב םיעקושמ טרפב ירבגהו ירדגמה חישהו ללכב תוהזה חיש 
,תילארשיה תואיצמב םייחה ."תורז" גשומה תועצמאב גישמהל יתיסינ ותואש יתוברתו 

תוקסעתה ידיל םיאיבמ ,ידוהיה ןכשה םעו תויתכלממה תויושרה םע עגמב םיפוצרה 

יוטיבה .<1997 ,ןזח) ימואלה־יביטקלוקהו ירדגמה־יטרפה ףוגה תולובגב תיביסנטניא 
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ופיב תיברע תוירבג לש תויתוברת תוינבת :"תורז" ךותמ תוהז וקסרטנומ לאינד 136 

םמלועב םייזכרמה םייתוברתה םיקבאמה דחא תא ןנוכמ וז תיתוברת תוליעפ לש ירדגמה 

.<2002 ,ןמזולג) תינקת תיברע תוירבג יהמ הלאשה ־ ופיב םירבג לש 

תוירבגה תא ןייפאל ןתינ ופיב םייברעה םירבגה לש השעמבו חישב תוננובתהמ 

,םירוסיאה ירק ,תולילשה ־ םיבויחו תולילש לש הלופכ הרדסכ הינומגהה תינקתה 

תוירבגה תפמ .יביטמרונה־יבויחה ןכותה קצונ הכותלש תינרוצה תינבתה תא תווהמ 

תינקתה תוירבגה תיירוגטק וזכרמבש ינוימד עלוצמ תומדב הז חיש ךותמ הלוע 

"קאינמלא" לאוסקסומוהה ,(Bourdieu, 2001) השיאה :תוללשנה תוירוגטקה וידוקדוקבו 

 (1995 ,Tapinc), רבגהו <1998 ,דקוש ;1996 ,לסרק> יטרפ הרקמכ ידוהיה וא יברעמה
.(Conneil, 1995 :ואר ;דגבנהו "רוטרט"ה ,שלחה רבגה - ויתורוצ שולש לע) לשכנה 

תיתוהמ הדיחיכ הינומגהה תוירבגה תא וזכרמב םחותה חוכ הדש רידגמ הז עלוצמ 

תוירוגטק יפלכ לעופ הז ןונגנמ .ןכותבו הרוצב תופפכומה תוירוגטקה ראשמ תנחבומה 

תוירבגה דציכ דומלל םג ןתינ וז תיתוברת הלילשמ םלוא ,הלילשה ךרד־לע הלא 

ןתינ <2000 ,ןמזולג) הינומגהה "תוירבגה תפש" תא .יביטיזופ ןפואב תרדגומ הינומגהה 
םייוויצו תויתרבח תויפיצ לש רתוי בכרומ הדש תושרופה חתפמ־תולימ ששב םכסל 

,1998 ,וקסרטנומ) תוילנויצרו תויביטקא ,הימונוטוא ,הטילש ,הסנרפ ,ןוירפ :םייביטמרונ 

.(Gilmore, 1990 ;55 'ע 

םידוקב קוסעל התברה תוינוכית־םיה תויוברתב תוירבגב תקסועה תורפסה 
,(Brandes, 1980; Herzfeld, 1985; Mernissi, 1975; Almeida, 1996) הלא םייביטמרונ 

תינגומוהו תינומגה תוירבג םיננוכמ םה וליאכ םתוא הראית תובורק םיתיעל םלוא 

השגדוה תידוהיה־ תילארשיה תוירבגה רקחב .הנותנ הרבחב םירבגה ללכל תפתושמה 

םייסור םירגהמ וא םילייח ברקב הינומגהה תוירבגה לש תימינפה התובכרומ אקווד 

יגולופורתנאה רקחמב םלוא ,(Sasson-Levy, 2002 ;2000 ,טרופופרו רדפ־יקסמול) 

לש םילדומ ךותבו ןיב הקימנידל הטעמ בל־תמושת הנתינ תיברעה תוברתה תודוא־לע 

.(דגבנה רבגה וא "קאינמ"ה ןוגכ) םיפפכומ םילדומל סחיב םיינומגהכ םיספתנה תוירבג 

םילדומב תירדגמ־ךותה תונושהו םיימינפה םיסחיה תא אקווד שיגדהל שקבא ןלהל 

הלאשה הערכוהש רחאל םג יכ איה יתנעט .תילאוזנסנוקה תוירבגה ןמ קלח םיווהמה 

אלמל "דציכ" הלאשה תרתונ ,םירצ םיירדגמ םיחנומב תינקתה תוירבגה "יהמ" תינושארה 

.רתוי בחר יגולואידיאו יתוברת ןכותב התוא 

ללוחתמ ,תחא תפתושמ "תוירבג תפש" הגיצמה תיחטשה הקירוטרה תורמל ,ופיב 

ילאוטקילפנוקה הנבמב .תינומגה תוירבג לש תונוש תופש ןיב יתוברת קבאמ השעמל 

םירציימ םינוש םייתרבח םינקחש ,התוהז לע תקבאנ ופיב תיברעה הרבחה ותרגסמבש 

,םיטרפל תינגומוהה ןיעה־תיארמ תא טרופ ןלהל ןוידה .תינומגה תוירבג לש םינוש םיגוס 

םייזכרמ םילדומ השולש יכ ןעוט ינא .יתרבחה הדשב תיגולויצוס הניחבמ המקממו 
־יטסינרדומה לדומה ,ימאלסאה לדומה :ופיב תוירבגהו הרבחה ,םדאה יומיד לע םירחתמ 

,ירק ,ינאירבווה ןבומב "םיילאידיא םיסופיט" םניה הלא םילדומ .יבצמה לדומהו ינוליחה 

ןתוליעיש הטשפהו הללכה אלא ,תיתרבחה תואיצמה לש רישי "גוציי" םניא םה 

ןחוב הז קלח .תיריפמאה תואיצמה ןיבל ןניב קחרמה ןדמואב אקווד תדדמנ תיגולויצוסה 

ךוותב 17"הפצ הדוקנב דוכל טועימ"כ ליזנה םמוקימ םע ופיב םירבג לש םתודדומתה תא 

לש "הפצה הדוקנה" ןויער ןיבל 'ץיבוניבר לש "דוכל טועימ" גשומה ןיב בלשל ןויסינ וניה הז חנומ 17 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:28 UTC������������� 

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



137 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

הז ינושילש םוקימ .םירחתמ תוהז יבטוקו םייתוברת םילדומ ,תויטילופ תויגולואידיא ןיבש 

.1 םישרתב השחמהל םינתינ וילא הוולנה העונתה שפוחו 

תוהז יבטוק ןיב הפצ הדוקנכ "תורז"ה :1 םישרת 

"תימאלסא" תוירבג תיטסינרדומ־"תינוליח" תוירבג 

("דיללעא)םזילטנמדנופ "המדק" 
</לנל0) איבנה תוכלה "ןויווש" 

תיבצמ תוירבג 

(לוצואלא) תיברעה "תרוסמ"ה חיש 

תא םינמסמה םירדגומ תוהז יבטוק ינש הגיצמ ופיב תשרפנה תיתוברתה הנומתה 

ונל תרשפאמ הלא תויצפוא לש הניחב .םהיניב תכוותמה תישילש היצפואו ,ףצרה תוצק 

םתויה םע םיניטסלפה תא תתמעמה ,תיטילופה המרה :חותינ תומר יתש ןיב רושקל 

הנבמ יוניש םע םירבגה תא תתמעמה ,תיתוברתה המרהו :תפפכומ ימואל טועימ תצובק 

רחא בוקעל רשפאת "תורז"ה תגשמה .תירבגה הינומגהה ןדבואו ילכראירטפה חוכה 
־תנומת תושבגמה תוינתוהמ תויגטרטסא יתש :ופיב םירבג לש תודדומתה תויגטרטסא 

תויוהמ ןיב תגלדמה תינתוהמ־בר םייניב־תייגטרטסאו ,הרורב תיתוברתו תיטילופ םלוע 

.טלחומ ןפואב ןהמ תחאל ףא בייחתהל ילבמ 

תימאלסא תוירבג :א תינתוהמ היגטרטסא 

ברקב םירבגל תומודה וללוקיו ,םירבגה ברקב םישנל םימודה וללוקי 
איבנה יפמ תרוסמ טטצמ ,ופי לש םאמאה ,דיז ובא םאסב 'חיש) .םישנה 

<[7ליד/7] 

...ונתוישיא תא ונדביא הז ךילהתבו ,ותוברת תא וניקית ,ברעמב ונקבד 

(שיוורד רמנ הללאדבע 'חיש) .ןורתפה אוה םאלסאה 

"תוינרדומ" ־ תוכופה תומגמ ןיב תוששוגתה תריז הניה ופי ,"תורז" לש ריעכ 

18."תויתד"ו "תוינוליח" ,"תויניטסלפ"ו "תוילארשי" ,"חרזמ"ו "ברעמ" ,"תרוסמ"ו 

,ריעב תיטילופה היצטנמגרפהו תיתוברתה הימונאה עקר לע ,הלא תומגמ ןיב תומיעה 

בחרמ תא לטבל ילבמ ופיב םיניטסלפה לש דוכלה ינבמה םמוקימ לע דמוע אוהש ךכב וקזוח .ןזח 

.הז בצמבש הקימנידהו העונתה 

סחייל יתנווכב ןיא ,"תוירבג" וא "םאלסא" ,"תרוסמ" ,"תוינרדומ" ןוגכ םיגשומב שומישה תורמל ז 8 

שבול ,לשמל ,"תרוסמ" גשומה .הקיטקרפכו חישב םהלש יוטיבהמ קתונמה ישממ םויק הלא םיגשומל 

ךשמהב .םינוש םינקחש לש םהיפבו םינוש םירשקהב תונוש תויועמשמ לבקמו ,ןכותו הרוצ טשופו 

םיבטקה ינש ןיב רושיפו תודדומתה יעצמא הווהמ "תרוסמ"ה תודוא־לע תוירבגה חיש דציכ הארנ 

."תוינרדומ"!"םאלסא" םיינתוהמה 
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האידיא ביבס תיברעה הליהקה ןמ םיחלפ תושבגמש תוינתוהמ תויגטרטסא חימצמ 
תכלוהה (הימאל0אלא הכרחלא) "תימאלסאה העונתה" :תויטנתוא לש היגולואידיאו 

:תולובגה הצוח םאלסאה לש טלחומהו יטסילסרווינואה ןורקיעה ביבס - ופיב תקזחתמו 

יתש ,הארנש יפכ .תיטסירלוקיטרפ תימואל האידיא ביבס - "םיינוליח"ה םיליכשמהו 

־תיתוברתהו תימואלה־תיטילופה הקוצמל תובושת םג תונתונ וללה תויגטרטסאה 
"תינרדומ" הסיפת העיצמה ,"תינוליח"ה הפולחה לומ .ופיב םירבגה לש תילכראירטפה 

היצפואה תבצינ ,הרבחב םישנ לש רתוי הבר תוברועמו םינימה ןיב יסחי ןויווש לש 

.(הלאצאלא)"תוירוקמה" תומרונה לא הרזחל תארוקה ,תימאלסאה 

םזילאירפמיא־יטנא :תיטילופה תוהמה 

לכ־תקבוח היגולואידיא תאשונה תיתרבח העונת הניח ופיב תימאלסאה העונתה 

ףרוע תיינפה ,םאלסאה תורוקמ לא הרזח :םה וז היגולואידיא לש הירקיע .תטלחומו 

יטמגרפ םזיביטקא תועצמאב יתוברתה־יטילופה םזילאירפמיאב קבאמו ,ברעמה תוברתל 

ונושלבו Rubin-Peied).19, 2001 :1989 ,ריאמ)ימאלסאה ךוניחה תויתשת קוזיח ידי־לעו 

:(36 'ע ,1989 ,ןסח לצא ןויאירב) שיוורד רמנ 'חיש העונתה דסיימ לש 

רקיעב תטלוב איה יכ םא ,תילסרבינוא העפות םויכ איה תדל הרזחה 

,תוהזה ןדבואמ האצות איה תינחורה תונקירה ימלסומה םלועב .םאלסאב 

הניחבמ םיטילפ ונישענ םיבר םירקמב .ונלש תוהזה אוה םאלסאה ירהו 

תא וניקית ,ברעמב ונקבד .תינחור הניחבמ םיטילפ ונייהש ינפמ תיטילופ 

לש ולרוגב קחשל השק אל .ונתוישיא תא ונדביא הז ךילהתבו ,ותוברת 
תוצראמ ויתואבצ תא איצוה םזילאירפמיאה םנמא ...תוישיא רסח םדא 

םייחה־יסופדו םייברעמה תונויערה ןהב םיררוש ןיידע לבא ,ברע 
.םייברעמה 

םיברוקמה םירחא םיגלפ ןיבל הניב םילדבהה ףא־לע ,לארשיב תימאלסאה העונתה 

,יברעה םלועה לש ילוחה רוקמ הגיה תדהמ תוקחרתהה יכ תסרוג ,"םיימלסומה םיחא"ל 

תוברתה תייחד ,תדה לא הבישה קר .ונולשכו ותשלוח תביס הניה היצזינרדומה יכו 

לע םיססובמה םיימאלסא םירטשמ תמקהו יתד ךוניח ןתמ ,הייוטיב לכ לע תיברעמה 

.ימאלסאה םלועה לש ויאולחת תא אפרל םייושע הלא קר - ,דעידשה 

לע קבאמ) תיתליהק תונגראתה םע תיתד הפטה תובלשמה ,ופיב העונתה תויוליעפ 

יביטקפאהו ירלופופה ןוגראל התוא וכפה ,(ךוניחו הקדצ תוליעפ ,עקזזה שדקה תויוכז 

העונתהש סוניכ וא הנגפה לכב תינומה תופתתשהב תרכינ וז תוירלופופ .ריעב רתויב 

רמנ הללאדבע 'חישה לש ותגהנה תחת םיעבשה תונשב ץראב לועפל הלחה תימאלסאה העונתה 19 

"םיימלסומה םיחאה" תעונת לש הדסיימ תעפשהב .(1989 ,ריאמ) םסאק־רפכמ <דמחא־ובא> שיוורד 

הבורמ תוליעפ םע תע *יבתכו םירשגמ ,<הלאסר> תורגא תצפה שיוורד בליש ,אנבלא ןסח ,םירצמב 

העונתה הגלפתה תסנכל תופרטצהה עקר לע .תסנכב םג 1996 תנש זאמו ,ימוקמה־יתרבחה םוחתב 

רמנ לש ודוסיימ ,"ימורדה גלפה"ו ,חאלצ ד'אאר 'חיש תגהנהב "ינופצה גלפה" :םימרז ינשל 

.רוצרצ םיהארבא 'חיש תגהנהב ,שיוורד 
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רפסמ .תונורחאה םינשה שמחב ופי תא ףיצמה הבושתב הרזחה לגב רקיעב םלוא ,תכרוע 

ןמ 10"/0־כ) םישנו םירבג תואמ שמחו ףלאכ לע םויכ דמועו הדמתהב לדג העונתב םירבחה 

יולגו ישחומ וניה הז לודיג - םידוהיכ םיברע - ופי יבשות יבגל 20.(תללוכה הייסולכואה 

־ "הנטקה ןארהט" ופי תא הניכ הבש ,ופי בשות ,רורצ וניר לש ותבתכ תא ואר> ןיע לכל 

לודיג .(תיברעב אפאי ראב'חא ןומוקמב תויתרוקיבה תובוגתה תא ןכו ;2001 ינוי ,דיעה 

יתרוסמ ןקז םיטועה םירבגה רפסמב ,<תאביגחתמ) תולוערה םישנה רפסמב רכינ הז 

ליעפ יל רמא ",ופיב םידגסמה" .םיליעפה םידגסמה רפסמבו ,תוכורא תומילגב םישובלו 

םהבש םיחנזומ םידגסמ ינש קר ויה ובש בצממ םינש המכ ךות וכפהנ" ,העונתב ריכב 

".םירידס תד ירועישו תוליפת םילהנמ םידגסמ העברא ובש בצמל םינקז המכ וללפתה 

םע ,תוימויקה תומלידה םע תיתייעבה תודדומתהה לשב רצונש ,יתוברתה קירה 

חוכה תא וילא באוש ,תיכרעה הימונאה תשוחת םעו ךוניחה תכרעמב החנזהה םע ,עשפה 

הירחא תפחוס תימאלסאה העונתה םויכ .ופיב םייתרבחה תוחוכה ןיבמ קזחה ־־ יתדה 

תמסיסב .תועמשמו ןורתפ תדב םישפחמש ,תודמעמהו םיאליגה לכמ םישנו םירבג 

תמא לש ןיערג ןומט - (ןורתפה אוה םאלסאה) "לחלא ל,ד 0אל0אלא" - העונתה 
21.העונתה תחלצהל וכילוהש תוביסנה תא הריהבמה תיגולויצוס 

םיינרמש םירבגו (תאביגחתמ) תולוער םישנ :תירדגמה תוהמה 

.תוידוחיי רדגמ תוסיפת םג ביתכמ ,תיתוברת תכרעמכ ,ללוכה ימאלסאה ךורתפ"ה 

יומיד תא תימאלסאה העונתה לש שרופמה הרבחה יומיד ךותמ ץלחל ןתינ ךכ םושמ 

אלא ,ופיב "תימאלסאה תוירבגה" תא ןצפחל הנווכה ןיא ךכב םלוא .הב עלבומה תוירבגה 

םהל תתלו תוירבג לש םיסופד בצעל ידכ תימאלסא הקירוטרב שומיש השענ דציכ ןוחבל 

רדגמה תייגולואידיא רואיתב רקיעב קפתסהל ץלאינ העיריה רצוק לשב .היצמיטיגל 

היה תוקיטקרפ חותינ ;המצע הקיטקרפה תובכרומ לע הרתי תובכעתה אלל ,תימאלסאה 

.תוחפ הדיכל הנומת ןבומכ גיצמ 

לע) םיבשות ףלא רשע־השימחכ הנומ ופיב תיברעה הייסולכואה יכ הכרעהה לע ןעשנ הז ןדמוא 20 

תעונת יכ רוכזל בושח .(ליעל 7 הרעה ואר ופיב םייברעה םיבשותה ןיינמ תכרעהב תויתייעבה 

תואמ שמחו ףלאכ יכ ךירעמ ינא .תימאלסאה העונתה ישנאל קר תמצמטצמ הניא הבושתב הרזחה 

םינותנ רדעהב .תימאלסאה העונתה םע תוהדזהל ילבמ יתד םייח חרוא םילהנמ םיפסונ םישנו םירבג 

םוי ןוגכ ,חתפמ־יעוריא לע תוננובתה ידי־לע העפותה תמצוע תא ךירעהל ןתינ ,םייטסיטטס 

.תורוגס תפי בוחרב תויונחהמ שילשכ ויה גחה תשרד הכרענ ובש ברעב .'גארעמלאו 'אארסאלא 

,יללכ ןפואב הבושתב םירזוחה תאו תימאלסאה העונתל םיפרטצמה תא תירוביד הניחבמ ןייפאל השק 21 

תוחפשממ םיתיעל םיאב םהש םגה ,תימדקא תילמרופ הלכשה ירסח םבור יכ רמול ןתינ םלוא 

:םיינוליחה םיליכשמה םיריעצל הרורב תוניוע תוהזל ןתינ תימאלסאה העונתה לש חישב .תוססובמ 

ףואינ ,םימס ,תותיחש שי - עורג שממ בצמה" ,העונתב ריכב ליעפ יל רמא ",דואמ השק בצמה" 

השעי םאלסאה .תדב םיעגופו תוטיסרבינואהמ ורזחש םיליכשמה תבכש םע רקיעב איה היעבה .תונזו 

,םייתרבחה םיישקה תא ךכרי םאלסאה ;םישנאל תישיא הניחבמ םגו תיתרבח הניחבמ םג ופיל בוט 

".םיינחורהו םיילכלכה 
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תספתנה ,תידוהיהו תיברעמה הזתיטנאה לומ לא ,אסיג דחמ ,הנבומ ימאלסאה לדומה 

תרגסמב .תיברעה הרבחב תולבוקמה תויתרוסמ תומרונ דגנכ םג ךא ,התיתשמו תינרמוחכ 

תאו ,ופיב םיריעצ ברקב הצופנה "MTV־ה תוברת" תא תופירחב הנגמ העונתה ,וז האחמ 

תכלמ תורחת לע לטוה םרח .לוע תקירפו תוצירפ התעדל םידדועמה םינושה הייוטיב 

ץמאל תוימוקמ תויטנ ונוג המוד ןפואבו ,1986 סרמב הכרענש הנושארה תיברעה יפויה 

דליה םויו םאה םוי וליפא וא ירצונה הנשה םוי תמגוד ,"םייברעמ" םידעומו םיגח 

רמאמ בתכ ־ ופי לש יטמזירכה קיתווה םאמאה - ריז ובא םאסב 'חיש ,לשמל .ימואלניבה 

ןיב האוושה" ילולימ םוגרתב ותרתוכש ,ימואלניבה השיאה םוי לגרל ינוריאו יתרוקיב 

ברעמה הל שחורש דובכה ןיבל םאלסאה הל שחורש דובכה ןיב השיאה :בזכל תמאה 

"(ימואלניבה השיאה םוי םינכמ םהש המ לגרל) תרושקתה לש תועיבצה םוחתב 

:(1998 ,סרמ ,תימאלסאה העונתה ןותיע ,קא'תימלא) 
םידבכמ ובש דחוימ םויכ "םאה םוי" לע םיזירכמ םתוא םיאצומ ונא הנהו 

,םירוהה דוביכ םאלסאבש םיעדוי ונלוכ ירה .תונתמ הל םישיגמו םאה תא 

קר אלו ,הנשה ךשמב תונמדזה לכבו עגר לכב גוהנ ,םאה דוביכ דחוימבו 

םוי תא תפסונ םעפו ,ימואלניבה דליה םוי תא הלא םיגגוח םעפ .דחא םויב 

םידבכמ םניא םהש עדוי םיהולאו ...ימואלניבה השיאה םויו םדאה תויוכז 

םניאו ,םדאה תויוכז לע םירמוש םניאו ,דליה םות לע םירמוש םניאו 

םיגגוח םתא המ :םתוא ונלאש .atssr) התרהוטו השיאה דובכ לע םירמוש 

,ימואלניבה השיאה םוי לח םויה :ונל ורמא ?םיצרמו םיסנכתמ םתא המו 

םיארוק וגא ,טלחומה שפוחה תא הל תתלו השיאה תא ררחשל םיארוק ונא 

:ונרמא !רבגל תווש תויוכז הל קינעהלו רבגה ןוטלשמ התוא רוטפל 
איה םאה ?התיבב הריסאו הבורע־תב ונימיב השיאה םאה ,םירידא םיהולא 

?רבגה לש וילבכבו ויתולשלשב הנותנ איה םאה ?קוניצב האולכ 
איה וליאכ תוביסמל תכלוה איה .הלוז הרוחסל התוא םיכפוה םה אלהו... 

רתויש המכ ףושחל ידכ אלא ,הידגב תא גיצהל ידכ אל לבא תינמגוד 

יכ ןכתיי רשא ,(,דידשבלא באידלא) םיישונאה םיבאזה יניע ינפל הפוגמ 

םתוואתו םתוימומרע תשרב התוא וליפי םהו ,םקופיא םהל דומעי אל םקלח 

התוא ופיסויו ,התרהוט תא ואמטיו םקופיס לע ואוביש דע ופרי אלו 

םישרוד םה .השודקה םיאושינה תירבב (תאעאאיחלא) תורגובה תמישרל 

,םירצ םייסנכמב התוא םישיבלמ םה הנה לבא ,רבגל השיאה ןיב ןויווש 

,תושוע ןה ךכ ...רבגל המדתש ידכ הרעש תא םיצצוקו ,םירצקו םידומצ 

,םירבגה ברקב םישנל םימודה וללוקי" :םולשה וילע איבנה רמא ירה לבא 

".םישנה ברקב םירבגל תומודה וללוקיו 

אלהו .םירבגה לש ירזכאה הררשה ןוטלשמ השיאה תא ררחשל וארק םה... 

לא ותשא לע ודי תא םירהל זעהש ימ לכ םיחלוש ונצראב םילפשה םהיקוח 

תואצות תא ונחב .הלעבב ירמו תודרמתה לש םיאישל העיגה םא ףא אלכה 

הז !הידלי ךוניחב תולצאנה היתומישמ תא החינזמ השיאה אלה ,רבדה 

רשאכ וילע תקעוצו ,לכוא ול הניכמ הניא איה ־ הלעבל סחיב םג בצמה 

רבגה ןמזה םע ".לפאלפ וא המראווש הנקו ךל" :החורא שקבמ ןכסמה 

םוקמ תא בוזעל טילחמו ,תולצע לש בצמל עלקנו ישפנ ךיבסת חתפמ 
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141 (1)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג''סשת 

הז יעבט־אל בצמ ,רבד לש ופוסב .החיוורמ ותשאש המב קפתסמו ותדובע 

.םישוריגב םייתסמ ברקה םיתיעלו ,תוטטקו תובירמ ידיל גוזה תא איבמ 

,ףסכ תרבוצו תדבוע השיאה ,הפק־יתבב בשוי ,לטבומ רבגה ופוסבו 

יכרד תא םידמולו םילקולק םיגהנמ םיגפוסו תובוחרב םיטטושמ םידליהו 

.עשפה 

ךל םיקוקז םה ןכש ,ךיידלי תא יכנחו יבוש ,לצאנה ךדיקפת לא יבוש... 

תייתש ,םימס ןוגכ ,תובר תויתרבח תופגמ לש וזכ הפוקתב דואמ 

שירחמו םר לוקב ואירטס םע העורפ הגיהנו תוירי ,תונז ,לוהוכלא 

םיקוקז ךלעבו ךיידלי ןכש ,ךרדה תא ךל הרוי םיהולאו יבוש .םיינזוא 

תא ךל ובסיו ונכ לע תיבב רדסה תא ובישיש </אנ/7) תוכרו םוח טעמל 

.תוינוכמב אלו םיטישכתב אל ,ףסכב אל יאצמת אל ותואש רשואה 

תא תנייפאמה תיזכרמ תיתוברת המגמ םינמסמ ופי לש םאמאה יפמ םיאבומה םירבדה 

םלוע־תסיפתב ירבגה ילובמיסה ןוהה תא ןגעמ הז לדומ .תימאלסאה תוירבגה לדומ 

,םידיקפתה תקולח תא הרידגמה הרורב םידוק תכרעמבו תויתכלה תוקיטקרפב ,הרודס 

םיגשומה תמועל .תורתומה תויוגהנתהה בחרמ תאו גוזה־ינב ןיב םיסחיה ביט תא 

"תועינצ"ל ףיטמ הז לדומ ,"ינוליח"ה חישבש ךויווש"ו "היצזינרדומ" ,"המדק" ,"תוחיתפ" 

תוירבג לש תדסוממ הדמע גיצמו ,<אפע> "רהוט"ו <0אזמלא> "תוביוחמ" ,<0אש/7/7א> 

."תיטנתוא" 

המכ ימאלסאה לדומל שי הקיטקרפה תמרב םג םלוא ,היגולואידיאה תמרב תאז לכ 

םינייפאמ ."תיבצמ תוירבג" ךשמהב הנוכתש תוירבגה ןמ ותוא םידחיימה םינייפאמ 

,לדאע םע יל התייהש החישב .רתוי "שימג"ל ילסקודרפ ןפואב ותוא םיכפוה הלא םינחבומ 

ודודךב לש וייחמ םינוש ולש םוימויה ייח המב ותוא יתלאש ,תימאלסאה העונתב ריכב 
:יתד וניאש 

יניא הז ללגבו ,לוהוכלא וב שיש ןחלושב תבשל לוכי אל ינא ,לכ־םדוק 

לוכי אל יתד רבג .ילש הדוד־תב לש אל וליפא - תונותחל ךלוה 

םג .תוכיתחה לומ םיב תבשל לוכי אל אוה .םירצק םייסנכמ םע בבותסהל 

הלמש וזיא לע השיאה םע םיבר םיליגר םירבג .םישנל די ץוחלל יל רוסא 

רבד ןיא םייתד לצא .תורצ רתוי םימרוגש םייחטש םירבד ־ תשבול איה 

יפל םיכלוה ויה םישנאה לכ וליא .ונלצא תוילרנג ןניא םישנה ־ הזכ 

.רתוי םישרגתמ ויה אל ־ םירגסנ ויה טפשמה־יתב לכ יזא ,םאלסאה 

.תטשפתמה ",דטלזתמ"המ רתוי תוישפוח תויתדה תוימלסומה ,השעמל 

ימאלסא שובלב השובל השיאהש הדבועה ־ השיאה תא השוע אל דגבה 

.תינוליחה השיאהמ תוחפ היישפוח התוא השוע הניא 

יתחחוש םמיעש םיבר םייתד םירבג .דחוימב תניינעמ לדאע הלעהש הנורחאה הדוקנה 

תוגהונה תויתד־אל םישנמ רתוי "תוישפוח" תיתדה הרבחב םישנהש ךכב םירדהתמ 

- ךכב םיריכמ םייתד־אל םירבג םג ,ןכא .תימאלסאה אלו ,תיברעה "תרוסמ"ה יפ־לע 

ועגפיי אמש תוחפ ששוחו ,יתד־ אלה ורבח רשאמ תוחפ םיואמ שח יתדה ימלסומה רבגה 

תורידגמ רשאו םוימויה ייח תא תורידסמש תושקונה םיללכה תוכרעמ .ותשא דובכו ודובכ 
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לש ודמעמ לע רקיעבו הייתדה השיאה לש יתרבחה הדמעמ לע תוניגמ םיעובק ןימ־ידיקפת 

רבג ,דוהאד יינפל ריהצה ",הייתד תימלסומ םע ליחתא אל םייחב ינא" .הל יושנה רבגה 

"םיינרק תחימצ" ינפמ תירבגה הדרחהש הביסה וז .תואושנ תובהאמ יתשב קיזחמה יושנ 

ברקב הצופנ הניא ,ותשא ידי־לע טלשנה לפשומ רוטרט תויהלמ וא ,ןרקמל תוכפהיהו 

התוביצי ,ןכ לע רתי .תוחפ םיינפקות תימאלסאה תוירבגה ייוטיב םג ןכלו ,םייתד םירבג 

תילרביל תינימ תוגהנתה ,ילסקודרפ ןפואב ,תרשפאמ תיתדה תיתוברתה תכרעמה לש 

ובש ,םיסוריאה סקט רחאל יכ עבוק םימלסומ ברקב לבוקמה גהנמה .םיאושינה ינפל רתוי 

ךשמב .וז תא הז ריכהל םיסרואמל םירשפאמ ,(באתכלא בתכו "הבותכה תבתכנ" 

,הריכהל דמולו הירוה תיבב התוא רקבמ ,תונתמ ותסוראל קינעמ סוראה םייתנש-הנש 

רצונש ילבמו תודיחיב המיע תולבל ילבמ תאז לכ - הרידה תיינקל ףסכ ךסוח אוהש ךות 

םיסרואמל םירשפאמ ,הז תמועל ,םיבר םייתד תוגוז ברקב 22.והשלכ ימיטניא עגמ םהיניב 

ןוחטיבו (הלדאבתמ הקיתו ידדה ןומא שי טושפ ונלצא" .רוגס רדחב וליפא ,דרפנב תולבל 

הייתד־אלה יתדוד־תבלש םירבד יתסורא םע תושעל רתומ יל" .לדאע יל רמא ",(ןאמאו 

םימקעמ יתדוד־תבל ;תיבב םיאצמנ םלוכשכ רדחב !רתיא רגתסהל לוכי ינא .םישרמ אל 

תולובגה לש םתודימעב ןוחטיבה אקווד ,ןכ םא ".הסורא םע תאצוי ישוקב איהשכ ףאה תא 

.תולובגה תא תוצחלו םיללכה תא רפהל גוזל רשפאמה הז אוה םייתוברתה 

"תינוליח"־תיטסינרדומ תוירבג :ב תינתוהמ היגטרטסא 

.סובה ימ רורב אל - תמאה תא ךל דיגהל ־ תיבב ונלצא 

רבג רשאכ לבא .תצק ותשא תא תוכהל ,דעידש'ד יפ־לע רתומ יתדה רבגל 

!יואר אל הז ־ ץיברמ ליכשמ 

העיתרה תא החודה ינוליח לדומ איה ופיב ימאלסאה לדומל תיתוברתה הפולחה 

־יטילופה חישב ,ןכא .(Chatterjee, 1993 :וושה) ינרדומה ברעמה ,גוציימ תירוגטקה 

"תוינוליח"ו "המדק" ,(היתארחו "תוינרדומ" םיגשומב בר שומיש השענ ופיב יתוברתה 

רשק לכ ללושה םזיאתאב רבודמ ןיא יכ ןיבהלו גייתסהל בושח םלוא ,^,vנאמלyו 

ללכ־ךרדב הוולמ הניאש םייתד תודסומל סחיב תינקפסו הנותמ השיג אלא ,תוהולאל 

םיליכשמה בוד ,לשמל .ינחור באשמכ תיתדה הנומאה לש תינורקעו תיגולואידיא הלילשב 

דיימ ופיסוה ,םמיע יתחחושש הלא ןיבמ ,(/יניידת'ט שמו "םייתד־אל" םמצע תא ורידגהש 

םוצ רקיעב) תויתד תוקיטקרפ לש םצמוצמ רפסמב םתוקבד תאו םיהולאב םתנומא תא 

יתוברתה קוסיעה ,הארנש יפכ 23,(רטיפלא דיגמו אחראלא דיגמ הליפתו ןאדמרב 

תוימואלה תודוא־לע חישה ןיב ופיב רשוק "המדק"ו "תוינרדומ" ,"ברעמ" םיגשומב 

.החפשמו רדגמ ,תוירבג תודוא־לע חישה ןיבל תיניטסלפה־תיברעה 

החפשמה ירבגמ דחא תא תיבב ריאשהל (תוגירח םשו הפ תושענ יכ םא)ןורקיעכ תודיפקמ תוחפשמה 22 

.רוקיבל עיגמ סוראה רשאכ 

ם"עד תגלפמ לש ףינסב וא ,ופיב דואמ שלחנש ,יטסינומוקה אתב ןיידע םייוצמ םירהצומ םיטסיאתא 23 

הלא םלוא .דחוימב םיינקפס םילאוטקלטניא ברקב ןכו ,("ץוצינה ךרד" לש הדוסיימ) תילקידרה 

.ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצויה תניחבב םניה 
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תימוקמו תינוליח תוימואל :תיטילופה תוהמה 

תינוריעה המרב ,הרודס הנשמ הגיצמ ופיב תימאלסאה העונתה לש היגולואידיאה 

,התמועל .תימאלסא הכלה־תנידמ ןוניכ אוה יפוטואה ודועייש יתרבח ןוגראל ,תיצראהו 

ייברע ןעמל הדוגאה" הנוכמה ףוגב רקיעב תדגואמ תימואלה־תינוליחה היגולואידיאה 

תויתוברת ,תויתליהק־ללכ תולועפב דקמתמו 1979 תנשב םקוה רשא ,<,דטבאד,ד> "ופי 

תיתדבח־תיטילופה העדותה ילעבו םיאמדקאה ןמ רכינ קלח תדכלמ הטבארה" :תויטילופו 

24.<70 'ע ,1991 ,לו'חמ־ירו'חו יואזמ)"יתדע־ללכ ימואל סיסב לע תנגרואמו ,הליהקב 

םחליהל ,תיתליהקה תועדומה תא ריבגהל" איה ,הדוגאה ןולעב תזרכומה ,הטבארה תרטמ 

תלעופ הדוגאה ."רוידה תויעב ןורתפלו ךוניחל ,תוברתל םורתלו תקדוצ־אל תוינידמב 

קבאמ ךות ,םיבשותה ללכ לש תימואלהו תימוקמה תוהזה לש קוזיחו הריציל רקיעב 

םתסיפת רשא םייתרבח םימרז" תוכיראב הנוכמה ,תימאלסאה העונתב יטילופו יתוברת 

25.<םש ,םש)"הרקיעב תיתד־תיתדע .דגיה םתלועפ ךרדו 

הנב" טקיורפ םודיק ןוגכ) םיימוקמ םיניינעב יקלחו יתדוקנ הלועפ־ףותיש דבלמ 

וניאו רושיגל ןתינ־יתלב תועונתה יתש ןיב ינוגראהו יגולואידיאה רעפה ,("ךתריד 
תימואל העונתכ הטבארה לש התוהדזה .תינויער הרשפ וא ידסומ תוחוכ דוחיא רשפאמ 

לע ףסונ ."םייברעמ" םיכרעו תונויער םע התוא ההזמ תיטסילרולפו תינרדומ ,תינוליח 

,יעמשמ־דח ןפואב תידובירה הפמב םקמל השק תימאלסאה העונתה ישנא תאש דועב ,ךכ 

םייתוברת תונורקע ןיב וז תיגולויצוס הלבקה .ןכ תושעל ןתינ הטבארה ישנא יבגל 

תומיעל ידמעמ ךבדנ הפיסומ ופיב ססובמה םיליכשמה דמעמ ןיבל "םייברעמ"ו "םיינרדומ" 

העונתה ישנא ידי־לע םיספתנ םינוליחה .הטבארל תימאלסאה העונתה ןיב יתוברתה 

לפש תלמסמה תימאלסא־םדקה תורובה תפוקת)"הילהאיגל הרזח"ל םיארחאכ תימאלסאה 

תא םימישאמ ,םדיצמ ,הטבארה ישנא וליאו .ונרוד תא תנייפאמה (יתוברתו יכרע 

(,דיפי'אאע) תיתדע תוינידמלו יטילופ לוציפל תוירחאבו תוינוציקב םייתדה םימלסומה 

.הלוכ תיברעה הליהקב תעגופה תינלדב 

־יתוברת ךילהת ןיב (correspondence) תירבסה המאתה ךורעל ינורקע יטילנא ישוק םייק 24 

תירדגמ היגולואידיא תמדקמו תאשונ ןכא הטבארה ןנד הרקמב םלוא ,יטילופ ןוגרא ןיבל ירדגמ 

,יטילופה םירושימב ־ ןויוושהו המדקה ,היצזינרדומה תונורקעל התוביוחממ קלחכ - תילרביל 

ליבקמב םימדקמש םירחא םיטרפו םיפוג שי ןכש ,תיכרע־דח־דח הניא המאתהה .יתוברתהו יתרבחה 

.םלוכ ןיבמ רתויב תצרמנהו תטלובה הניה הטבארה םלוא ,המוד םלוע־תסיפת 

םיירצונ םיליעפ לש םתוחכונ איה תימאלסאה העונתה ןיבל הטבארה ןיב חתמל תוביסה תחא 25 

תימואלה תוהזה ןיבש ינוגראהו יגולואידיאה תומיעל ךבדנ ףיסומ הז יתדע־יתד דמימ .הטבארב 

תא רתוי קהבומ ןפואב םינמסמה ,םירצונה לש םתוחכונ .תויתדל תוינוליחה ןיבו תימאלסאה תוהזל 

םיימואלה ןיבל םייתדה םימלסומה ןיב ידמעמהו יגולואידיאה רעפה תא הקימעמ ,"ברעמ"ל הברקה 

ןעמל ונלוכ" ריעה תצעומל תיאופיה המישרה לש הנבמב הטוב ןפואב אטבתמ הז תומיע .םיינוליחה 

גיצנה ונהכי היפלש הרשפל ךילוה תימאלסאה הצעומהו הטבארה תכימת ןיב המישרה לוציפ :"ופי 

םע ההוזמה ,החלב דמחא ד"ועו ימלסומה גיצנהו (,רטבארה םע ההוזמה ,רקש םיסנ ד"וע> ירצונה 

לש םמוקימ לע> םיימלסומה םירבגב םשומ שגדה הז רמאמב ,םוקמ לכמ .היצטורב (תימאלסאה הצעומה 

.(Sa'ar, 1998 :ואר ,לארשיב םייניטסלפה םירצונה 
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,תיתד "תיטנתוא" תוהמ ביבס תבבוסה ,תימאלסאה םלועה־תנומת לומ לא 
םילמסה .תימואל "תיטנתוא" תוהמ ביבס היונב תימואלה־תינוליחה היגולואידיאה 

תיברעה הפשה תא רהטל הרטמב :םוקמהו ןמזה ,הפשה םה וז היגולואידיאב םייזכרמה 

לא םיסחייתמ ופיב םיליכשמה ,(,דיבדעלא ,ד'עללא /לייפגזת) תירבעה תעפשהמ תיאופיה 

היגלטסונ חופיט ךות ,תימואלה תיתוברתה תויטנתואה גוציי לאכ תיברעה הפשה 

תראפמו (הנידמה םוקל המדקש הפוקתה ,ב דעלא סאיא) "םיברעה ימי" לע תקפרתמה 

תאש - "ןיטסלפ תלכ" וא "םיה תלכ" ־ תינאמ'תועהו תירוטדנמה ופי לש התליה תא 

.(1996 ,הנראדב :1996 ,אהבקו הראמא :ואר) הנשויל ריזחהל שי התרטע 

"תינויווש"ו "תינרדומ" תוירבג :תירדגמה תוהמה 

הרבח ראתמה יביסנטניא חישב ופיב תאטבתמ המדקהו היצזינרדומה תייגולואידיא 

יונישב קסוע חישה דקומ .<7ליד/דלאל ידילק'תלא ;יב> "הנרדומ"ל "תרוסמ" ןיב רבעמב 

םידיקפתה תקולח תונתשהב ,ילכראירטפה חוכה הנבמ תורערעתהב ךורכה יתרבחה 

הייברעה םאה דיקפת" ותרתוכש רמאמב ,לשמל .ןויוושל םישנ לש השירדבו החפשמב 

(1998 ינוי ,דחבלא סורע)"תוינרדומל תרוסמה ןיב :דיתעה רוד לש תכנחמו הגיהנמכ 
:בתכנ 

הרבחב .תוינרדומל תרוסמה ןיב םויכ תאצמנ תיברעה החפשמה 
תדבוע לע קרו ךא ססבתהב תוימיטיגלבו תויוכמסב רבגה הכז תיתרוסמה 

תיבה שאר לש דמעמ רבגל וקינעה הלא םייתרבח תונורקע .רבג ותויה 

.וללה תוסנכהה רוקמ אוה אל רשאכ םג ,היתוסנכה להנמו החפשמהו 

השיאה ,םויכ .ךכל התוא דדוע אוהו ,רבגה ןוטלשב הכמת איה םג ,השיאהו 

חוכל התמורתל .תיבל ץוחמ הדובעל תאצויו הלכשה תשכור הייברעה 

תויזכרמ לע תילכלכו תיתרבח העפשה קפס אלל היהת תיבב הדובעה 

הילע ,תיטרקומד תיכוניח הגיהנמ תויהל הצור ןכא םאה םא ...הדמעמ 

המשגהלו תוירחאל תונבהו םינבה תא ךנחל ןושארה הדיקפתש ןיבהל 

דחא ןימל הטילשו חוכ קינעהל אלו ,םינימה ןיב ףותישל רקיעבו תימצע 

לש ותכימתו ותרזע תא שורדל הילע ןכ־ומכ ...רחאה ןמ תונתייצ שורדלו 

.םהינשל קוקז דליה ירהש ,באה 

תיברעה תוירבגה תודוא־לע חישה ,םינימה ןיב ןויוושה תודוא־לע חישל המודב 

לש התישאר .יברעה םלועב להנתמה ססות ירדגמ סומלופמ קלח וניה ופיב תינוליחה 

ןוגכ) יברעה םלועב "תוינרדומ"ה לש םימדקומה םיגולואידיאב וז תיתוברת העונת 

תיטסינימפה הלוכסאב הכשמהו ,(האמה תליחתב ןימא םסאקו ינאתסוב־לא סורטוב 
תדמוע וז העונת סיסבב .(תורחאו יכבלעב אליל ,יוואדעס לאוונ ,יסינרמ המיטפ תגהנהב) 

תיברעה הרבחה רורחשב השיאה רורחש תא ךורכל - ופיב םג תעמשנה ־ השירדה 
םע ותוהדזה לשב ,הז ינוליח־יטסינרדומ חיש 26.תיתוברתו תימואל הניחבמ התוללכב 

תויוהזו םאלסא ,םזינימפ ,תוינרדומ ןיב בשייל הסנמה רתוי בכרומ ןויד םויכ חתפתמ יברעה םלועב 26 
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<פלד7ת>יתוברתה "רוגיפ"ה לע הפירחה תימצעה ותרוקיבו "תויברעמ"כ תוספתנה תודמע 

םע םייטנלוויבמא םיסחי םייקמו "חרזמ"ו "ברעמ" ןיב דוכל אצמנ ,תיברעה הרבחב 

יל רמא ,לשמל ,ךכ 27.תשדקמ תימאלסאה תוירבגהש "םאלסא"ו "תרוסמ" לש תוסיפת 

:הטבארב ליעפו ופיב קיתו ילאיצוס דבוע ,קיפר 

תוחיתפה לש םלוסב תולעל םיסנמ םה ,דחא דצמ .םויכ הרירב ןיא םירבגל 

םה .םירבגכ םתוכמס לע רומשל םיסנמ םה ,רחא דצמו ,היצזינרדומהו 

ךירצ אוה ,השיאל תויוכז ןתונש ינרדומ חותפ רבג תויהל ידכ - המלידב 

םיבושח םיעוריאבו תובישיב ...הלאכ דואמ טעמ שיו ,חותפ שאר םע תויהל 

.לבוקמכ הז תא הארי אל אוה - "רטיס־יבייב" רבגל דיגת .םירבג קר שי 

.תויהל ךירצש יפכ אל ןיידע לבא יוניש שי 

סחיב רתוי התואנ תוגהנתהל ונממ הפצמ הרבחה םג ,ליכשמה רבגה יבגל 

תא הכמ והשימש םירקמ הברה שי ,לשמל .ומצעל שפוח תוחפו ותשאל 

!יואר אל הז ־ ץיברמ ליכשמ רבג רשאכ לבא .בל־םש אל דחא ףאו ותשא 

רתומ יתדה רבגל .תרחא גהנתהל ךירצש דחאכ ספתנ ליכשמה רבגה 

רתוי דבכל םיפצמ דמולמ רבגמ .תצק ותשא תא תוכהל תעירשה יפ־לע 

הרומ השיא םע יתנתחתה ,לשמל ,ינא .רתוי הב בשחתהלו ותשא תא 

תויוכזל תעדומש (הנאמהפו ,ריעאו "רמ לעת מ) הניבמו תעדומ ,הליכשמ 

הל רדסמו הליבשב טילחמ םיהולאש ילש הייתדה הנכשה ומכ אל ,הלש 

,לשמל ,יתשא .םובה ימ רורב אל - תמאה תא ךל דיגהל ־ ונלצא .לכה 

ןחלושה לע קופדל תעדוי איה ;תלשבמ אל איה חוכ הל ןיא םאו ,תדבוע 

...ךירצשכ 

םע עגמב רתוי ונחנא .םייתדה לש הזמ ירמגל הנוש ונלש םייחה ןונגס 

שי ,לוהוכלא םיתוש ,םידוהי שיש תומוקמב םידבוע ,תילארשיה הרבחה 

הנוש הסיפת שי .עונלוקל םיכלוה ,[םישנו םירבגל] תופתושמ תוביסמ 

תרגסמב םימעפל ,םירבגו םישנ ןיב עגמ רתוי .הניבל וניבש םיסחיה יבגל 
.הטבארה 

תוינויווש ןיב קד לבח לע ךלהל ןכ םא הסנמ תינוליחה־תיטסינרדומה רדגמה תסיפת 

.(Khazan, 1991 :ואר) הקיטקרפל הירואית ןיבו תונריתמל תונרמש ןיב ,תוילכראירטפל 

ןב קוור ןיד־ךרוע ,המאסוא יל ראתל הסינ ליכשמה יברעה רבגה אצמנ הבש המלידה תא 

:הנומשו םירשע 

תויוכז־תווש השיאהש ןימאמ ינא ,ילאוטקלטניא רשויבו תונכב ,תיטרואית 

עמתשמה לכ לע ,םיילרבילה םייפוריאה תונורקעל רתוי בורק ינא .רבגל 

יטסינימפה חישהו ,הז רגתאמו קתרמ חיש ססבתה םרט ,יתעד תוינעל ,ופיב .תורחא תוילקול 

.תוינוליחו תוימואל ,היצזינרדומ ןיב ההזמה חיש ןיידע אוה טלושה 

תיצחמכ תשרל השיאל הריתמה תימאלסאה הכלהה תא הנגמ יטסינרדומה חישב הצופנ הנעט ,המגודל 27 

.רבגה תודע לש הכרעמ תיצחמ השיא לש תיטפשמה התודעל תסחיימו ,רבגה תשורימ דבלב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:28 UTC������������� 

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



ופיב תיברע תוירבג לש תויתוברת תוינבת :"תורז" ךותמ תוהז וקסרטנומ לאינד 146 

בורק ,רתוי תיברעמ תומרונ תכרעמ ,תינויווש תינימ תונריתמ :הזמ 

םירבד תונשל תונוכנ - הקיטקרפה לע העפשה הזל שי .ךלש תוסיפתל 

עדא ינא םא .םייתוהמ םירבד תונשל דחפ שי הז םע דחי לבא ,תרוסמב 

אוה המ ררבא ינא ,הנממ תאז עונמל הסנא ינא ,והשימ םע תאצוי יתוחאש 

ינא ,ופיב םירחא םירבגל דוגינב ...רוזחתשכ רע היהא ינא ,הנממ הצור 

לכ לע ,םילשוריב וליפא ,קוחר דמלתש וליפאו ןוכית םייסתש דעב 

ריכת איה .ללכ־ךרדב הרוקש המו תורקל לולעש המ ־ הזמ עמתשמה 

.ןתח םש אצמתו יניצר רשק רושקתש ןכתייו םתיא בכשתש ןכתיי ,םירוחב 

דומלל התוא חולשלמ דואמ עתריא ינא לבא ,ןוכיסה תא תחקל ןכומ ינא 

ךירדמש המ .ונמזב עסית יתוחאש יתדגנתה ןכלו ,הינמרגב וא תפרצב 

ודיגיש המ םגו ץוחב םיאצמנש םירבגה לש תיבאזה הסיפתה הז יתוא 

ךירצש המ השעאו (ןרקמ) םיינרק לדגל הצור אל ?םמתיהל המל .םישנאה 

ינאשכ רבג ףא סינכהל אל יתשאמ שקבאש רמוא הז .הזכ תויהל אל ידכ 

אל ינאשכ יתשא םע ידמ רתוי רבדל אל ילש םירבחמ שורדלו ,אצמנ אל 

רבדת םא לבא ,ביבא־לתב הפק־תיבל יתשא תא ןימזהל לוכי התא .תיבב 

?הז תא ךירצ ינא המ - סנכנו אצוי ךתוא וארי םישנא ,תיבב יתשא םע 

רובש - דב'נאז דסכא - םינשה ךשמב יתדמלש המב קובדל הסנמ ינא 

יפלכ ץרחנ היהו םייתוהמ־אלה םירבדה יפלכ תושימג הלג ,רבחו 
.םייתוהמה 

יטסינרדומה־"ינוליח"ה תוירבגה לדומ ןיבל תימאלסאה תוירבגה לדומ ןיב םיסחיה 

ינכוס ידי־לע תוגצוימה םלועה־תוסיפת יתש ןיב קבאמ םיננוכמ ליעל הרצקב ורקסנש 

,רורבה ינכותה תומיעה תורמל םלוא 28.המאתהב ,"העבאד"הו "תימאלסאה העונתה" 

תוריתסה תורמל .המוד יתוברת ןויגיה רזגנ הנממש ,תינרוצ היגולומוה ןהיניב תררוש 

תויתוברת תוכרעמ יתש ,יטילופה םוחתב ןהו ירדגמה םוחתב ןה תוליבקמה תוימינפה 

ןרא) "לודג םוקמ"ו יתימ ןמז ,םייזכרמ םיכרע לש תינתוהמ תרגסמ לע תורמוש הלא 

־ תיתדהו תימואלה הוואגה לש םוקמה - "לודגה םוקמה" .(1993 ,ןזח :1991 ,'ץיברוגו 

לש הלופכה ותארוה .aדעלא םאיא) "םיברעה ימי"כ תיתימ הנבומו תירוטסיה םקוממ 

רוקמ ,אסיג דחמ :ופיב "לודגה םוקמה" לש יתוברתה ןבומה תוליפכ תא השיחממ הז גשומ 

שוביכה לש "בהזה רות" םע ותוא ההזמ תימאלסאה היפרגוירוטסיהב "םיברעה ימי" גשומה 

ימואלה חישב ןמסמ אוה ,אסיג ךדיאמו :תיעיבשה האמב םיימאלסאה החירפהו (התפלא> 

תיתימה הפשב וז תוליפכ .1948 ינפלש הפוקתב הרובגהו רהוזה ימי תא ופיב ינרדומה 

םירבג לש םיימוימויהו םיישיאה םהייחב .ינוגראהו ינויערה קבאמה תא ראתל האב וז תיתמכס הקולח 28 

ןיב הדירפמה תיביטגרגס תואיצמ ןנוכמ וניא תויגולואידיאו םילדומ ןיב יתוברתה תומיעה ,םייברע 

"םיבירי" ןיב הלועפ־ףותיש ףא תוארל ןתינ םייתדוקנ םירשקהב .רחא וא הז לדומב םיקבדה 

ומכ)ופיב ץופנ הזחמ םניה "תוינוליח" תוחפשמב םייחה םייתד םימלסומ ,דועו תאז .םייגולואידיא 

אוה ללכ־־קדב יכ סא)"תינוליח" הנותחב ותוחא תא אישהל ץלאנ יתד חא םיתיעלש ךכ ,<ךפיהה םג 

.(התנותחב חכונ היהי אל 
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וא תיברעה־תימואלה תניימודמה הליהקה תא םירידגמה חתפמה־ילמסב םג תכשמנ 

ךדיאמו ;םיילאירוטירטה םעהו תדלומה ־ "םוקיר "ןעי" םיגשומה ,אסיג דחמ :תימאלסאה 

הלא םיגשומ תוביטח יתש .תילאירוטירט־אטמה תיתדה המואה - ",דמוא" גשומה ,אסיג 

לומ לא תחא תיזחב תודמוע ןהיתשו ,תיתדהו תימואלה היגולואידיאה תא תונגראמ 

."ןטקה םוקמ"ב םייחה לש תיגולואידיא־אה הסיפתה 

ילמס םינוא רסוח לש םלוע - ילושו ףפכומ טועימכ םייחה םלוע וניה "ןטקה םוקמה" 

תוגנעתההו םוימויה ייח םלוע םג אוה "ןטקה םוקמה" ,אסיג ךדיאמ םלוא .ישחומו 

תויגולואידיאה יתש ןיב תמעמה "תורז"ה רשקה .יעגרהו ףלוחה לע תינתנהנה 

תישילש תיתוברת היגטרטסא ןהיניב ףצרה לע חימצמ (תינוליחה־תימואלהו תימאלסאה) 

ימאלסאה)יתימה ןמזב םינגועמה "םילודגה תומוקמה" ינש ןיב רעפה .תוירבגו תוהז לש 

השולשמ בכרומה שלושמ חוכ הדש ןנוכמ יגולונורכה ןמזבש "ןטקה םוקמה" ןיבל (ימואלהו 

םוקימ .ינתוהמ־בר לדומ םהיניבו ,םיינתוהמ םילדומ ינש :תוירבגו תוהז לש םילדומ 

ךוותל רשפאמ אוה - תוהמהו תוהזה יבטוק ינש ןיב העונת לע תתשומ הז ינושילש 
.םהילע חוספל םג השעמל םלוא םהיניב 

תיבצמ תוירבג :תונתוהמ־בר 

אוה דובכה ־ דובכ ןיא םויכ) הבייגלאב המארבלא - ,רמארכ שיפ םלילא 
(לימ'ג) .(סיכב 

רתומ ,ףיכ וב ןיאש שאר> לעש;" הללא לאלה ,פיכ לדנע שיפ סאד 

חוהאד) .(ותוא ףורעל םיהולאל 

טועימ תצובק לש תיתוברתה םקלח־תנמ םניה ליעל וראותש םילדומה ינש 
־יטסינרדומה לדומהו ימאלסאה לדומה יכ ךירעהל ןתינ .ופיב תיברעה הייסולכואב 

ןויפאה תא ראתמ רמאמב הז קלח 29.םיבשותה ןמ שילשכל וידחי םייטנוולר ינוליחה 

שילש־ינשכ יתכרעהל הגומה ,ןגרואמ־אלהו םמודה בורה לש יטילופה־ירדגמה 

תונגועמה תוהזה תויגטרטסא יתש לומ לא יכ ןעוט ינא .ופיב תיברעה הייסולכואהמ 

תדמוע ־ אסיג ךדיאמ ,היצזינרדומו ,אסיג דחמ ,םזילטנמדנופ - הרודס היגולואידיאב 
אוה וז הפולח לש ירדגמה רצותה .תיבצמו תיטסינודה־תיטסיטמגרפ תישילש הפולח 

,ףצרה תוצקבש םיבטקה ינשמ דחא לכ םע םייטנלוויבמא םיסחי תמייקמה תוירבג 

לש םתודדומתה ,הארנש יפכ .םייטרקנוק םייבצמ םירשקהל םאתהב םינתשמה םיסחי 

ףתושמה הנכמה לע תורשפתה ךות תישעג םיבטקה ןיב ינושילשה םוקימה םע םירבגה 

לש םימומעהו םייללכה תונורקעה ,רמול הצור ,םירחאה םילדומה ינש לע םג םכסומהו 

תודוא־לע הז ימנידו ףפור חיש יכ המדנ םיתיעל .(לוצ1אלא) תיברעה "תרוסמ"ה 

םייתוברתה םימגדל רשאב םינמיהמ םייטסיטטס םינותנ רדעה לשב תאבומ הסגה תירפסמה הכרעהה 29 

תוננובתה לעו תימאלסאה העונתב םיליעפ םע תוחיש לע תכמסנ איה .ופיב תיברעה הרבחב םיחוורה 

תא 10ל6־כו ,ימאלסאה לדומה תא וצמיא תימלסומה הייסולכואהמ 25»/»יכ איה יתכרעה .ןמז ךרואל 

.ינוליחה־ יטסינרדומה לדומה 
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המכ ןיב ענ אוהש ךכב ודוחיי - בצמה הז ןיא םלוא ,תוהמ לע ןיטולחל רתוומ "תרוסמ"ה 

דוק תא סנ לע הלעמ וז תיבצמ תוירבג 30.ויכרצל ןתוא ללפטמו ןהיניב ןרמתמ ,תויוהמ 

וז תוירבג .איה־המוקימ יפלכו ויפלכ תיקחשמ הדמע תאטבמ איה השעמל םלוא "תרוסמ"ה 

,תויברעו תוידוהי ("תושיגפ") תובהאמ לש תוירבג ,דואמ תינוגססו תידסומ־א הניה 

םיתומיעמ תרהצומ תוענמיהו ימוקמה הפקה־תיבב םייוליב לש תוירבג ,תוקוור וא תואושנ 

חוכה הדשבש תויוהמה לכל םייתפש־סמ תמלשמ איה 31.םיינורקעו םייתיזח םייתוברת 

.טלחומ ןפואב ןהמ תחאל ףא תבייחתמ הניא השעמל םלוא ,יאופיה יתוברתה 

יבצמה לדומה יניעב ימאלסאה לדומה :"תו'גנינה" 

תצק ונ לג ר נ .לימיג תא םש יתשגפו המאסוא תא רקבל יתכלה :1997 רופיכ םוי 
.םויה תועמשמ לע אתוהידבב ונרבידו 

ונחנא .הבוט םיהולאל םישועו ,הנשב דחא םוי םימצ םידוהיה םתא :לימ'ג 

גחב] שבכ םיטחוש ונחנאו לוגנרת ישוקב םיטחוש םתא !שדוח םימצ 

.<םוית םהלכ דז,־ךילאו !םילבמט םלוכ םידוהיה - [ןברוקה 

לאש (?םאלו ותנא)"?אובל םירבג םתא" .הללאמרב בוביסל אצנש יתעצה ךב־רחא 

הפקה-תיבל ונעגה .ונאציו ,המאםוא לש ודוד• ןב ,דילו תא ונפםא ,םירבג ונייה .לימיג 

תא ונלביק ,םלוב תא םש ריבמ אוהש חיכוה לימיגש ירחא .ונבשייתהו "יבדעלא א,דקמ" 

.הללאמרמ הנוש ופי ותעדל המב לימ'ג תא יתלאש .ונשקשקו תוליגרנה 

<תדאעלאו רילאקתלא) תורוסמהו םיגהנמה לכ - דואמ עורג בצמה 

הז םויה לש רודה .(לוצואלא קפקפת) םיקרפתמ תוגהנתהה יללכ ,וקחשנ 

אל ,םירוהה תא דבכמ אל אוה - <לי'נ 'הפוא קלה לייגלא) עורג יכה רודה 

ןינאוק אתהו םידבכמ אל רבכ בוחרה יקוח תא וליפא ;דחא ףאל עמוש 

הבירמ התייהשכ ,םויה דע הללאמרבו ,ופיב םעפ .< ומרתחב אמ עראשלא 

םירתענ ויה םיריעצהו ,ןיינע םירגוסו "החלוס" םישוע םירגובמה ויה 

."החלוס"ה לעב תא םירקוד רחמו ,"החלוס" םישוע םויכ ופיב .םילבקמו 

שמ ,םישב ובאלא> םידליל ןמז ול ןיא ,ףינסמ אבאה - רומח ופיב בצמה 

יוניכה ־ דדיאשמלא] םי'חישה םג .שיבכל תדרוי אמיאהו ,< דדאלדל יראפ 

־יוניכ] תו'גנינה .םולכ םישוע אל [תימאלסאה העונתה ירבחל לבוקמה 

הלאה [ה'גנינה שובלל םישנה לש שארה־יוסיכ תא הוושמה ילותיה יאנג 

תבה לש הנותחל - יתוחא ,אהאמ תא חק .םיעגושמ - הבושתב םירזוחש 

תיגולופורתנא ־ויצוסה תורפסב שרתשהש יטטסה פיטואירטסל דח דוגינב תדמוע וז תוימניד 30 

םזילטניירוא לע דלפצרה לש ותרוקיב ואר> תוינוכית־סי תורבחב תוירבגה הנבמ תודוא־לע 

.<ב קרפ ,1998 ,וקסרטנומ ןכו ;Herzfeld, 1996 ,הז יגולופורתנא 

- תונורחאה םינשה שמחב הפק־יתב העבראכ - ופיב םיריעצל הפקה־יתב רפסמב ריהמה לודיגה 31 

'חרב השולש) הלא הפק־יתבל .תוירבג לש בייחמ־יתלבו לילק רתאב יתימא ימוקמ ךרוצ לע עיבצמ 

."תיבצמ תוירבג" הירוגטקל יגוויס יפ־לע םיכייתשמה םירבג םתוא םיזקנתמ <60 'חרב דחאו תפי 
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149 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג''סשת 

םלוכ םירצמל לויטל העסנ איהשכ לבא ,יקסיו םש שי יכ האב אל איה ילש 

־ המל ;תרמוא איה ",רתומ הז םינש המכב םעפ" .הליל־ןודעומב ודקר 

העונתב ריכב ליעפ ,הלש ןבה] דלא'חו ?ןתחתמ םדאךבה םימעפ המכ 

לכ)ומצעל דחא לכ ...הז לע עדוי אל אוהש בושחל רשפא - [תימאלסאה 

...תלאחב ד/7אל 

־אל - ופיב בור יתעדל םיווהמה םירבג לש המלש הצובק וירבדב גציימ לימ'ג 
היגולואידיאה יפלכ םתדמע .תיגולואידיא הדמעכ םיינמואל־אלו םייתד־אל ,םיליכשמ 

העונתה ,אסיג דחמ .הכרעהו תוגייתסה תבלשמו תיטנלוויבמא ,דניה תימאלסאה 

תיברעה תוירבגהו תיברעה הרבחה לש ןדובכ תלצהל ןורחאה טלפמכ תספתנ תימאלסאה 

.םתוינוציק תאו העונתה ירבח לש םתועיבצ תא םיעיקומ םישנא ,אסיג ךדיאמו 32,ופיב 

:לימ'ג ירבד תא המאסוא םילשה החישה ךשמהב 

יגפל רוחב םע תבכוש הרוחב רשאכ ,םויכ ...יתרבח חוקיפ םוש ןיא ופיב 

[ופי לש םאמאה] םאסב 'חישל םירמואו ,אשניהל םתוא םיחירכמ ,םיאושינ 

הלקלקש הנוזה" אמיאה תא םימישאמ םלוכ .התוא ןתחל םיבייחש טקשב 

ךירצ"ש םירמוא .תורקל תאזה השובל רשפאש אבאה תאו "תונבה תא 

העונתהמ 'תיאשמה תא םימישאמו (תירבכ דלע 0ל,לדב> "םתוא ףורשל 

ימ ןיא .הלאכ םירקמ םיענומ אלו בצמב םיטלוש אל םהש תימאלסאה 
...הרבחה לש םיטבמה דבלמ הז תא הנגיש 

,תיחרכה ףאו הבושח הצובקכ וירבחו לימ'ג יניעב תספתנ םימלסומה תצובק ,ןכ םא 

יאופי ילאיצוס דבוע יל רמא ",םהלש םייחה אל הז" .ההומתו תינוציק הז םע דחי םלוא 

םה ,םי'חישה תא םיבהוא אל הלאה םירבגה /תיאשמל םיפרטצמ אל םהש הדבועו" ,קיתו 

םע תאצלו תותשל ,הפק־תיבב תבשל ,תוליגרנ ןשעל םהל ועירפי אלש םיצור קר 

הז םהלש היגולואידיאה .רחא רבד םוש אל םג לבא ,ןארוק םיארוק אל םה .תורוחב 
".לגרודכה תייגולואידיא 

ינורקעה לדבהה דבלמ ,תימאלסאה תוירבגל םיבר םינייפאמב המוד יבצמה לדומה 

וליאו ,(םמצע םינקחשה יניעב םג)יתרבחב ספתנ תוכמסהו היצמיטיגלה רוקמ ןושארבש 

םידוק לע הרימשהו תימאלסאה היגולואידיאל תורבחתהה .יהולאכ ספתנ אוה ינשב 

םיביכרמ השיגדמה דואמ תידסומו תינרמש תוירבג תננוכמ םיילאוזנסנוק םייתרוסמ 
־רפיהה תונתבהרה לומ .תיברעה תוירבגה לש תונוכתה ראוטרפרב םירדגומו םימיוסמ 

,לועה קרופ םזינודהה לומ ;הוונעהו תועינצה תא תשדקמ תימאלסאה תוירבגה ,תירכז 

איה ,תונזבזבב תלבוגה תובידנה לומ ;תימצעה הטילשהו תונרמשה תא תמדקמ איה 

הדימעמ איה רותלאהו תוימומרעה לומו ;תויליבלוקלקו תונכסח לש הקיתא תדדועמ 

היצמיטיגל רוקמב תימאלסאה תולתיההש רמול ןתינ .תינרמשו תידסומ "תונגוה" 

םייתדה הפיא'' :ןוגכ תובוגת עומשל ןתינ ,הלעבב הדגב יהשימש תורמוא ופיב תועומשה רשאכ 32 

.קהבומ יביטמרונ "ירבג" יתרבח דיקפת תאלממ ,ןכ םא ,תדה "?הלעב תאו התוא ונקתיש 
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התוינחוכ אלל םלוא תיבצמה תוירבגל וסיסבב המודה יתוברת לדומ תננוכמ יטנדנצסנרט 

.אסיג ךדיאמ ,תיביטמרופרפה התוינוגססו ,אסיג דחמ ,הטובה 

תיבצמה תוירבגה יניעב תיטסינרדומ תוירבג :"םיליכשמה" 

לש תילרבילה תוירבגל סחיב םג הלופכ הדמעב תדמוע תיבצמה תוירבגה 

ןוימדה לשב ימאלסאה לדומל סחיב רשאמ רתוי הלודג הברקה ,דחא דצמ :"םיליכשמה" 

רעפהמ עבונה רושיגל ןתינ־יתלבו טלוב לדבה םייק ,רחא דצמ ךא ,םייחה ןונגסב 
:לימ'ג רמואש יפכ .ילכלכה־יתרבחה סוטטסבו הלכשהב 

,ךתא לכרי ,תיסוכ התשי ,הנותחב ךתא בשי. דמולמ דחא ,ןורקיעכ 
המר םה .םינוש םישנאכ םיספתנ םה ,המר לש לדבה שי לבא .בלתשי 

.שארב םירחא םירבד םהל שי ,םיפחרמ תצק םה ,רתוי ההובג 

הז לדבה .ןונימ לשו המר לש לדבה וניה ינוליחה־יטסינרדומה לדומל סחיב ינושה 

טעמ םיקתונמו םידורט ,םיקוסע םישנאכ םיספתנה ,םיליכשמה םע תלבגומ תרושקת רצוי 

הכזמה ,ברעמתמהו "ינויווש"ה םהייח חרואמ תוגייתסהב הוולמ הז קוחיר .םוימויה יישקמ 

,תימאלסאה תוירבגה יפלכ סחיל המודב ."םינונח" ירבג־אלה ראותב םיתיעל םתוא 

ישעמ ןפואב םושייל השק םלוא ,ינורקע ןפואב היוצרכ תספתנ תיטסינרדומה תוירבגה 

."יברע רבג"כ שגדומו קהבומ ןפואב ומצע תא ההזמה רבגל 
םייתוברת תונורתפב תוחדנ - תימאלסאהו תינוליחה ־ תויצפואה יתשש רחאל 

לש ףפור חיש לע תנעשנ וז הריחב .ישילש ןורתפב םירחוב ופיב םיבר םירבג ,םידיבל 

ןמ םג ךא תוימאלסאה היגולומסוקהו הכלהה ןמ הנושה ,(ל1צ1אלא) "תיברעה תרוסמה" 

ךא ,תיברעה תוירבגה ירקיע לע רומשל רשפאמ הז חיש .תינרדומה־תיברעמה הפולחה 

,ינוליחה וא ימאלסאה חישה ןמ םילואשה םייבצמ תונורתפ קוה־דא ץמאל םג תעב־הב 

רשפאמ וניאש ,ופיב ילאוטקילפנוקהו ימונאה רשקהה ןמ הלוע הז יבצמ ןורתפ 33.ןיגוריסל 

:יביסקלפר החפשמ־בא יל רמאש יפכו ,תיבקעו הדיחא הדמע טוקנל םיבר םירבגל 

הצור אלו יברע אוה ,דחא דצמ :טקילפנוקב יוצמ תב ול שיש יברעה אבאה 

ךכ תובקעבו םינמוקרנ הברה שי ,ינש דצמ :םירשק םוזית ולש תבהש 

היהתש רוסא ,בוט ןתח אוצמל הצור איה םא ןכלו ,םיבוט םירבג םירסח 

תאנב לא מ,דר "תומיש דע" ותבל גואדל באה לש הבוחה ףקותמ .תיביספ 

תא יליעפת לבא ,םנמוא םיברע ונחנא" רסמ תבל םירדשמ ,("תאמ ןמל 

.הזמ עדויו טלוש אוה דוע לכ ןיע םוצעי בא ."והשימ יספתתו ךיימסק 

־ ריעב תירדגמה הקוצמה בל תא םיפקשמ ופי תונבל םירדושמה םילופכה םירסמה 

תחא תיתוברת תוהמ ביבס םייתרבח םייח ןגראל לוכיש ינומגה ביטרנ־אטמ ןדבוא 

בור תא הליכמה ,וזה תנגרואמ־אלהו הלודגה הצובקהש הארנ ייתויפצתמ .תבייחמו 

,ואר .תוינתא לע תורפסב אוצמל ןתינ תוהז לש תויצפואב המוד תיבצמ הריחבל תוליבקמ תומגוד 33 

"םיקילדמ" םינוש םיאצוממ םיאקירמא דציכ (Waters, 1990) סרטוו לש הרואית תא ,לשמל 

.תינתאה םתוהז תא ןיגוריסל "םיבכמ"ו 
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םלוא ,תויתרבחה תויעבל ינתוחמ ןורתפב ךרוצב קפס םנמוא הליטמ הניא ,ופיב םירבגה 

תינתוהמ הריחב םישקמ ופיב יתרבחה סואכה תשוחתו םידוהיה תוחכונ ,"תתז"ה רשקה 

לש יתוברתה דוקה סיוגמ ךכ םשלו ,ינתוהמ־בר ,ןכ םא ,וניה ןורתפה .הדיחאו הדיחי 

.תוהמהו תוהזה יבטוק ןיב תלטוטמה תעונת תא רשפאל ויד שימג וניהש ,"תרוסמ"ה 

תלעופ מיעללי/7,ל־/ליעסימדזטה תוירבגה ןיבל תינרמשה תימאלסאה תוירבגה ןיב 

רשאכ ,לשמל ,ךכ .םימדוקה םילדומה ינשל דוגינב ,תיברע המצע תא הרידגמה תוירבג 

קוחר דומלל ותב לע רסוא אוה עודמ ־ שמחו םיעברא ןב רבג - דוהאד תא יתלאש 

,ימאלסאה דוקה לא הנפ אלו ,any אנאשנמ)"םיברע ונחנא יכ" הנע ,(םילשוריב)תיבהמ 

למסל הסנמ וז תוירבג .תויתוכמס רתיב ףאו ותטלחה תא הבגמ הז דוק םגש יפ־לע־ףא 

תוקיטקרפ תרשפאמ איהש ףא ,"םייתרוסמ"ה םיילכראירטפה םיכרעה לא הרזחה תא 

תורגבתמה ויתונבש דועב ,לשמל ."תרוסמ"ה חיש תא תורתוסה תוימוקמ תוילרביל 

ונתוארב ,דוהאד ןילה ,ותחגשה אלל עוסנל ןהל ריתהל ענכתשהש רחאל ,יגיסב תולבמ 

ךות ,"םישנה לע םירמוש םניאש" םירבגה לש דיה־תלזוא לע ,תוינפשוחב השובלה השיא 

ךירצ .ןוטלש שי ;המובוח' שי ,םירבג שישכ" :תירבגה תיברעה תרוסמה לע קפרתמ אוהש 

תא הל ךותחא ינא ,הככ שבלתת ילש תבה םא ,ינא .(תאיציב עט) םיציב םע םירבג רתוי 

".םיילגרה 

הוולמ (פרשלא) יתרבחה דובכהו "תרוסמ"ה תוחתפמב זוחאל ןוצר לע הרהצהה 

םיירבג םיביכרמ השיגדמו וז הרהצה תרתוסה תיטסינודה תוגהנתהב םיבר םירקמב 

תורדרדתהה ןמ וחור־תרומ לע ריהצמ רשא ,דוהאד לש וכרד איה וזכ .םיירכז־רפיה 

תוחפל תואושנ םישנ יתש םע םיסחי להנמ ךא (םימסה ,ךוניחה ,תודיגבה)ופיב תיתרבחה 

הרדס לאכ החפשמה ייח לא סחייתמ אוהש ךות וירבח םע תויונפה ויתועש לכ תא הלבמו 

ומכ .תוללקב רחאה ןקלח תאו טקש זגורב השוע אוה ןקלח תאש ,תוקיעמ תובוח לש 

- םיאושינה רחאל רצק ןמז - םיכפהנ םיבר גוז־ינב ןיב םיסחיה ,דוהאד לש הרקמב 

",רבגה דיקפת תא רבגהו ,השיאה דיקפת תא תקחשמ השיאה" .ןיטולחל םיילנויצקנופל 

הילא םיוולנ ,תולבל דחי תאצוי החפשמה םהבש םיטעומה םירקמב .טנמרופניא יל רמא 

הלא םיעוריאב .תבחרומה החפשמה ןמ םיבורק וא םירבח תוגוז המכ דוע דימת טעמכ 

וידחי םיצבקנ םירבגה דועב ,םידליה לע הרימשו לכואה תנכה לע תודקפומ םישגה 

34.ףתושמ גוהילו הליגרנ ןושיעל 

ביבס ללכ־ך־חב בבוסו ,ורקיעב יביטקלוק וניה הלא םירבג לע ףדעומה יוליבה 

םיבהא יפטחמ ,ירק ,(ימוקמה חישב ךכ)"תושיגפ" :ללוכ הז יוליב .תיטסינודהה םתוירבג 

וא תודעסמל תונטק תוצובקב תואיצי :תויברעו תוידוהי ,תונוזו "תונוגה" םישנ םע םירצק 

:ופיב תינוכמה םע "םיבוביס" 35:(םכשו הללאמר ללכ־ךרדב> תולוזה הדגה ירעב הנואסל 

הכורא הייהשו םיפלק יקחשמ :לגרודכב הייפצו קחשמ ;הליגרנ לש יתצובק ןושיע 

ולבי הלא .רתוי םייטסילאודיווידניאו םיליכשמ תוגוז ברקב ורדעהב טלוב הז יוליב סופד 34 

.תיניערגה החפשמה ברקב ללכ־ךרדב 

יל שי המ" :הגע אוה ,ביבא־לתב תולבל אצוי אוה םא ,שמחו םישולשה ןב ,לימ'ג תא יתלאש רשאכ 35 

םעפהש הדוותה רתוי רחואמ ".ופיב סיווארדנא לצא רשפא קייש־קלימ תותשל ?ביבא־לתב תושעל 

.םינש רשע ינפל התייה טרסל ותשא םע אצי הבש הנורחאה 
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ופיב תיברע תוירבג לש תויתוברת תוינבת :"תורז" ךותמ תוהז וקסרטנומ לאינד 152 

־יטנא ,תינוגסס ,תיתחפשמ־יטנא תוירבג תוננוגמ הלא תוקיטקרפ .ריעב הפקה־יתבב 

.תיטסינודהו תיביסרגא ,תידסומ 

תיברעה תוברתה לש םייוטיבכ תולקב הלא תוגהנתה יסופד רוטפל ןתינ 

םמוקימל יוטיבכ םג וז תוגהנתה ןוחבל שי יתעדל םלוא ,תיטסיביטקלוקהו תיטסיניבושה 

־אטמ ינש ןיב הדוכל םירבג לש וז הצובק .יטרקנוקה יתרבחה הדשב הלא םירבג לש 

,טסילטנמדנופ םאלסא - ופיב תוהזה ףצר לש ויתוצק תא םינמסמה םייתוברת םיביטרנ 
תונייפאמה תוימינפה תוריתסה תורמל ־ םהינש .תיטסינרדומ־תימואל תוינוליחו 

ךמסיהל תיזכרמ תוהמ םהיאשנל םיקפסמו הרורב תיגולואידיא הערכה םיעיצמ - םתוא 

םתוהזש םירבגה בור םייוצמ ,הרדגהל השקו תינושילש הירוגטקב ,םהיניבו םתמועל .הילע 

םניא םג ךא םייתד םניא םה ;םיינמואל םניא םה :הלילשה ךרד־לע רקיעב תרדגומ 

החירב םיווהמ םהייח ."םיינרדומ" םניא םג ךא ירמגל "םייתרוסמ" םניא םהו ;םיינוליח 

"תיברעה תוירבגה" לש םוידיאב תוזחאיה ךות (קהזלאו תונקירהו "םומעיש"ה ןמ תדמתמ 

תויוהמ ,םיחיש לש רתוס בוריע לע היונב םתוהז 36.תועמשמ לש יתוברת רוקמכ 

תויצאוטיסב דחוימב רהבתמ הז בוריע .הרודס היגולואידיאב תונגועמ ןניאש תוקיטקרפו 

הליזנהו תיבצמה םתדמעל המגוד .יתרבחה םבצמבש תוריתסה תא תוטילבמה תויתייעב 

םימלסומה בורש ,םוצ לש םימי שדוח רחאל .ןאדמרה םוצב אוצמל ןתינ ופיב םירבגה לש 

הלק לע דיפקהל םילדתשמש םיללפתמב םיאלמ םידגסמה וכלהמב רשאו ,וב םיפתוש ופיב 

יקסיו ללכ־ךרדב) לוהוכלא תויוורו תוצלע תוביסמב רטיפלא דיע תא םיגגוח ,הרומחכ 

םינימזמ הלא תוביסמל .הללאמרב וא םי־תבב תוחמש־תומלואב תוכרענה (חבושמ 

הריתסה ןמ םידרטומ תויהל ילבמ עדי־אל־דע םילבמו ,ןטילקת וא םינגנ תקהל ,תינדקר 

,לוהוכלא תייתשב ימלסומ גח גגוח אוה עודמ יתלאשל .וז הקיטקרפב המולגה הרורבה 

,"הנוס יפל יצרפ הייפ" :םוקמלו ןמזל המאתוהש העודי תיתכלה המסיסב דוהאד יל הנע 

איבנה ימיב םילבוקמ ויהש םיגהנמ שיו ,(יצרפו םוצל תבייחמה תינורקע הווצמ שי ,רמולכ 

יפכ ".אטוח ינא וישכעו" ,דוהאד ךישמה ",םוי םישולש יתמצ" .<,דנלס> םיבייחמ םניא רשאו 

ופיב תוירבג תויוהז לש תימניד הנבה רשפאמ הז יגולואידיא םזינוטרופוא ,דיימ הארנש 

.תויוהמ ןיב קחשמכ 

"תוהז קחשמ"כ תיבצמ תוירבג 

לש הגשמה םינמזמ ופיב םירבגה תייווהמ םיפקתשמה םיגולידהו תורשפה ,תוריתסה 

ךוותמ ןונגנמכ תויקחשמה תנבה ךותמ .(play) קחשמ לש םיחנומב "תיבצמה תוירבגה" 

העונתכ תוירבגה תובכרומ תא ראתל ןתינ ־ תוירדגמו תויטילופ ־ תויתרבח תויוהז ןיב 

תוגיצמ לארשי יחרזא םייניטסלפ םירבג לש תויתוברתה תומלידה .תויוהמ ןיב תיקחשמ 

,םייאקירמא־מיידוהי רעונ־ינב לש תוהזה תומלידל םג םיפתושמה םיבר םיינבמ םינויפא 

לש םתד ןיב ךוותמ קחשמה םירקמה ינשב .(1995 ,גרבניטש) םירורבה םילדבהה תורמל 

תליטנ יכ ןיחבה דקוש .םיעבשה תונשב ופיב ךרעש רקחמב דקוש לש ותנקסמ תא םאות הז חותינ 36 

,םויכ .(225 'ע ,1998 ,דקוש) רבגה תונוילע לע םויאה םע תודדומתהל יעצמא השמיש םויפוא 

.תיבצמ תוירבג לש יזכרמ רתא םיווהמו המוד היצקנופ םיאלממ םיחרופה הפקה־יתב 
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/תיאקירמאה םתוחרזאל תיניטסלפה/תידוהיה םתוהז ןיב ,םתוינוליחל םינקחשה 

.השעמל ןורקיעה ןיבו ירוביצל יטרפה ןיב ,תילארשיה 

ףא אלא ,םינוש םיכרע ילעב תומלוע לש םמויק רשפאמ קר אל קחשמ 

ותוא תוצחל ,הלא תומלוע ןיב לובגב םמצע םקמל ויפתתשמל רשפאמ 

הפישח אלב םייניבה תדמעב ראשיהל וא ,םהמ דחאל בייחתהלו ,םתוצרב 

םג ומכ ,תומלועהמ דחא לכ יפלכ תודמע .הרורב הדמע לש הטיקנ אלבו 

םתואמ דחא לכ ךותמ עבקיהל תויושע םהיניב ךוותמה קחשמה יפלכ 

שפוח רצוי ,הבוגת תויורשפא לש הז יוביר .קחשמה ךותמ וא ,תומלוע 

םיכרע תוכרעמ ןיב םייקה חתמהמ םיפתתשמה תא ררחשמו ,בר הלועפ 

ותוא םותרל ףא םייושע ןונגנמב םיאיקבה םהמ הלא .תושגנתמ 
'ע ,1995 ,םש) .תוברתב תוריתס יוביר םע תודדומתה ךרדכ ...םהיכרצל 

 85)

תולועפ לש ןגראמ ןורקיעכ ירבגה תוהזה קחשמ תא ןיבהל ןתינ וז הביטקפסרפמ 

םתדידנ .ופיב תוריתסה יוור יתרבחה רשקהב תנגועמה תרושקת לש גוסכו ,תויועמשמו 

"תרוסמה" חיש תועצמאב - םתלוכיו ,רחאל דחא תועמשמ םלוע ןיב םירבג לש 

םירבג" רקיעבו "םיינרדומ" ןה ,"םימלסומ" ןה תחא הנועבו תעב תויהל ־ תיברעה 

לש ירבשמהו ילנימילה םמוקימ תא תפקשמה תילסקודרפ היגטרטסא תוגיצמ ,"םייתימא 

אלא ,תירקמ הניא תודדומתה ךרדכ תויבצמהו קחשמה לא היינפה ,ןכ םא .ופיב םירבגה 

יפכ .יאופיה ירבשמה רשקהה ינייפאמ ןיבל קחשמה תונוכת ןיב תינבמ המילהמ תעבונ 

:(Handelman, 1977, p. 191)ןמלדנה בתוכש 

הבגה תלוכיו תמא אל קפס ,תוילרומ־א לש תויוכיאב דיוצמה ,קחשמה 

רתוי ישיא רוכינו תירוביצ הימונא לש ראתמ יווק יוטיבל יונב ,תידיימ 

.הינומרהו תיתרבח היצרגטניא לש ךשמתמה םויקה יוטיבל רשאמ 

לש "תורז"ה בצמו תוהזה סקודרפ לש רצות םניה רדשמ קחשמהש םילופכה םירסמה 

אל" לש תילנימיל הדמעב תוהזה יבטוק ןיב םידוכל םתויה ־ ופיב םייניטסלפה םירבגה 

.(Handelman, 1990 ;1995 ,גרבניטש)"הז םגו הז םג ;הז אלו הז 

(ביריעלא ם1א)"רזה םא" ־ ופי :םוכיס 

תוהזה ביכרמ ןיב הרצה תיטילופה הריתסל רבעמש יתוברתה חתמב דקמתה הז רמאמ 

ןיב <1996 ,ילגוטרופ) םילבומה םיסחיה תיירוטסיה .ילארשיה ביכרמה ןיבל יניטסלפה 

יתש ןיב תמוצב םייניטסלפה םיבשותה תא המקימ תוברועמ םירעב םיברעל םידוהי 

םילדבהה תא תדדחמו תרגתסמ תחאה ;תוברקתהו תוקחרתה לש תוכופה תויגטרטסא 
תויברעמ ,תוילארשי תועפשהל הלודג תוחיתפ תרשפאמ תרחאה וליאו ,םייתוברתה 

וניה (cultural incongruity) תיתוברת המילה־יא לש הז יטנלוויבמא בצמ .תוילבולגו 

ופיב םיניטסלפה לש םמוקימ .ופיב םייברע םירבג לש תוהזה תומלידל ירקיעה סיסבה 

תילפיצינומה־תינוריעה המדב "לופכ טועימ"כו תיצרא,ד־תימואלה המרב "דוכל טועימ"כ 
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תוינוריע ןיב תמעמה ,ירדגמהו יתוברתה רושימב ליבקמ דוכלמב ףקתשמ תברועמה ריעב 

תוסיפת ןיב ,תילרבילל תילכראירטפ תוירבג ןיב ,"תיתרוסמ" תוירפכל "תינרדומ" 

."רכומ"ל "רחא" ןיבו ,םוקמו ןמז לש תונוש 

,ןושארה :ריעה יומיד תא םיננוכמה םייזכרמ םייוניכ השולש ופיל שי יניטסלפה חישב 

־םיה תיפרגואיגה תוסחייתהה תרגסמב ופי תא םקממ ,<ד/7בלא ס7דע> "םיה תלכ" 

תעונתל תיאופיה הריזה ןיב רשוק (ןיטסלפ סלדע)"ןיטסלפ תלכ" ,ינשה יוניכה :תינוכית 

ינוריע זכרמכ ופי תא ראתמ ,(ביד'עלא םלא) "רזה םא" ,ישילשהו :תימואלה רורחשה 

תויטילופומסוקל הז יומיד ןוויכ ,"םיברעה ימי"ב ,1948 ינפל .ירכונ לכל חותפה ססות 
ופי םויכ םג .רוזיאב יזכרמ רבעמ ריצכו תינרדומ למנ ריעכ ופי תא ונייפאש תוחיתפלו 

־יאמו תיניטסלפה הליהקה תקוצממ אקווד תעבונ וז תוחיתפ םלוא ,החותפ ריע הגיה 

םיחטשה ןמ םיפ"תשמ עונמל התלוכי־יא ,ירק ,םיצורפה היתולובג לע חקפל התלוכי 

.היצקיפירטנ'גה ךילהת תא רוצעל וא הירעשב אובלמ 

תרגסמ לא רובחלו ןועיטה תא םכסל ונל תרשפאמ "רזה םא"כ ריעה יומיד תניחב 

:םינפ־לופכ וגיה ופיב רזה לש יתוברתה ודמעמ .ןוידה תא התחנהש תינאילמיזה "תורז"ה 

בשייתהש "שבוכה" ,ידוהיה רגהמה אוה רזה ,ץוח יפלכ תיניטסלפה הליהקה ךותמ טבמב 

יפלכ םלוא :תוצעומה־תירב וא הירגלוב ,הינמור ,וקורממ לארשיל רגיהש רחאל ריעב 

רחאמ .(Tamari, 2000) תיתייעב ,דגיה יאופיה יניטסלפה "דיליה" לש ותוימוקמ םג ,םינפ 

ןמ רכינ קלח ,םייניטסלפ םיבשות םיפלא תעבראכ קר ופיב ורתונ 1948 תנשבש 
ובשייתהש שלושמהמו לילגהמ הדובע־ירגהמל ישילש וא ינש רוד וניה םויכ הייסולכואה 

.ריעל תידוהיה הייסולכואה תסינכ םע דבב דב ופיב 

תוהז יבטוק ןיבש ךוותב ילנימיל בצמכ "תורז"ה תא גישממ ינאילמיזה טקיורפה 
"רחמ ראשנו םויה אב" ונושלב וא ,ותורזב רחוב רזה למיז לצאש דועב םלוא .םידגונמ 

 ([1908] 1971 ,Simmel), דוכל טועימכ םייחה םחרוכ־לעב םירז םניה ופיב םיניטסלפה

ותורז ןוגכ ,"תורז" לש םירחא םיבצממ לידבהל ,ןכ םא .ורגיה הילאש "םתדלומ־ריע"ב 

לידבהלו ,(Simmel, 1971)ירכונה רחוסה לש וא (Schutz, 1964) דיחיה רגהמה לש 

לש הדוחיי ,(Turner, 1967) תיגולופורתנאה תורפסב ורקחנש םיילנימיל םיבצממ 

היופכ ,העובק אלא ,תישיא וא היוצר ,תינמז הניא איהש ךכב תיאופיה לובגה־תייווה 

תועצמאב תוננוכתמה תויתרבח תוירוגטק ןיב תומיעה ,ופיב .יתרבחה הנבמב הרוזשו 
־ "רכומ"ה ימוחת לא "רחא"ה לש השילגה .יטנרהניא וניה תונוש תוירוטסיה תויוהז 

תא .םוימויה ייחב תיתרבחה היצקארטניאה לש םירתאה בורב תחכונ - "תורז"ה תיצמת 

טועימ לש ותבוגתכ ריבסהל הז רמאמ הסינ ופיב םירבג לש םתוגהנתהמ הלועה תויבצמה 

.היופכ "תורז" לש בצמ לע דוכל 

,הז יטנלוויבמא יתוברת דוכלמ לש האצות ןתויהב ,וניפימש תוהזה תויגטרטסא שולש 

לש תיתוברתה ותוחכונ םעו "ינרדומה ברעמה" גוציי םע םיבכרומ םיסחי ןלוכ תומייקמ 

תורוב ,ןובקיר לש ןמיסכ ברעמה תא האור תימאלסאה תוירבגה :"ידוהי"ה ןכשה 

המצע לע הריהצמ איהש ךות ,החפשמהו הרבחה יכרע לע יתוברת םויאו (הילהאית 

תינוליחה־תיטסינרדומה תוירבגה ;"יטנתוא"ה םאלסאה יכרע לא הרזחה תומלגתהכ 

- תססוהמ הדמע ויפלכ תטקונו ,"ברעמ"ל סחיב הקוחר־ךא־הבורקכ המצע תא תספות 

,אסיג ךדיאמו ,תויוצר "היצזינרדומ"ו "תוחיתפ" ,"המדק"ל רוקמכ ספתנ אוה ,אסיג דחמ 

הניא תיטסיגודהה תיבצמה תוירבגה ;וב תועמטיהו וילא רתי־תוברקתה ינפמ רהזיהל שי 
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"םיינוליח"ו "םיימאלסא" תוהז יביכרמ ןיב העונתו תוימניד תרשפאמו ,תבייחתמ 

תיטמגרפה תרגסמב תראשנו הרורב תיגולואידיא הערכה לע תרתוומ איה .ןיגוריסל 

.םוימויה ייח לש חווטה־תרצק 

תייווח תא הכותב תלפקמה הלופכה המלידה תא תושיחממ הלא תויגטרטסא ,רומאכ 

םירחוב םקלח יכ וניאר .ופיב םירבגה לש תוילכראירטפה רבשמ תאו ימואלה טועימה 

םירתונו רוחבל אל םירחוב םבורו ,ימואל־ינוליח םלועב םקלח ,יתימ־יתד םלועב קובדל 

לש הליזנה םתדמעמ תועבונ הלא תויביטקלוק תויתוברת תוריחב .יצראה םלועה תרגסמב 

תרשפאמ וז תילנימיל הדמע .תורתוס תוהז תורגסמ ןיב "הפצ הדוקנ"ב םידוכלה ,םירבגה 

םיחישה ןיב תגלדמה תינתוהמ־בר הפולחב וא תוינתוהמ תויצפוא יתש ןיב רוחבל םהל 

םיאור ונא ,םוכיסל .טלחומ ןפואב םהמ דחאל ףא תביוחמ הניא השעמל ךא םיינתוהמה 

."תורז" םע תודדומתהל תיזכרמ היגטרטסא ,דניה תיגתוהמ־ברה קחשמה תייגטרטסאש 

לש ןויפאו רוקמל ־ הז רמאמ תרתוככ ־ תכפהנ "תורז"ה ,ופיב םירבגה בור תניחבמ 
.תוהז 

תורוקמ 

טט'חמלא תה'גאומ יפ אפאי .(1992) ףסא ,בידאו םדה ,בהל ,לאמכ ,ירפע'גלא 

הרארשלא ראד :סדקלא .(השדחה דוהייה תינכות לומ לא ופי) דיד'גלא ידיהותלא 
.רשנלאל 

.16-14,21 ,הקיטילופ .םקרמב םייוניש .<1989) ד'גאמ ,'גאחלא 

זכרמה תאצוה :הביבח־תעבג .היוצח תוהז .(1996) ןאיפוס ,אהבקו דמחמ ,הראמא 
.םולשל יברע־ידוהיה 

,4 ,םייפלא .תילארשי היגולופורתנא :םוקמה לע .<1991 > ילז ,'ץיברוגו ןועדג ,ןרא 
 44-9.

,5 ,תרוקיבו הירואית .ילאינולוק חישו הילפא ,לדבה :רחאה תלאש .(1994)ימוה ,אבאב 
 157-142.

.אפאי ברע ןו'אשל הטבארלא :ופי .רחבלא םורע אפאי .(1996) דמחמ ,הנראדב 

.9-6 ,37 ,וידוטס .םוקמל בחרמ ןיב .(1992)ימזע ,הראשב 

.21-7,3 ,תרוקיבו הירואית .לארשיב יניטסלפה טועימה לע .(1993)ימזע ,הראשב 

ןוזיבג 'ר :ךותב .עוסש יטילופ חישב םינויע :ילארשיה יברעה .(2000) ימזע ,הראשב 

:םילשורי .(71-35 'ע> הארקמ :לארשיב יברע־ידוהיה עסשה ,(תוכרוע) רקה 'דו 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה 

,(ךרוע) סכר 'א :ךותב .תיאודבה תוידוחייה :תילוש הרבחב תוילוש .(1998) דעסא ,םנאג 

:ביבא־לת .<91-85 'ע) תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב םיברעה 
.ןייד השמ זכרמ ,ביבא־ לת תטיסרבינוא 

םיחרזאה ברקב אצקא־לא הדאפיתניא .(2001) הרש ,רזל־יקצסואו דעסא ,םנאג 

.םולשה רקחל ןוכמה :הביבח־תעבג .תואצותו תוביס :לארשיב םיניטסלפה 

םינייפאמ :לארשיב יברע־ידוהיה עסשה .(1999) םאסע ,איר־ובאו תור ,ןוזיבג 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .םירגתאו 
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קודקדה" רפסב ףוגה תפש לע :הפשכ תוירבגהו ,טסקטכ ףוגה .(2000) לאכימ ,ןמזולג 

הדבחו תורפס ,(םיכרוע) סה 'ם רמתו ץרווש לאגי ,לא־רב תידוהי :ךותב ."ימינפה 

.דחואמה ץוביקה תאצוה .(349-328 'ע) השדחה תירבעה תוברתב 

.תיברעה הרבחה רקחל זכרמה :לרב־תיב .עוקת רשג ומכ .(1993)(ךרוע> ןד ,ץיברוה 

זולב" לש ביבא־לתב תויביטקלוקו הרבח ,לאודיבידניא :ונייה הככ .(1993) םייח ,ןזח 

תוינידמו םייתרבח םיכילהת ,(םיכרוע) םחנמ 'גו םאימחנ 'ד :ךותב ."לודגה שפוחל 

.תומר :ביבא־לת .(279-261 'ע> ופי־א"תב תירוביצ 

םיטסקטב יביטקלוק ןורכזו יתרבח ףוג :תיתוברת הקיחמ לע .(1997) םייח ,ןזח 

153 'ע> לארשיב היטרקומדו תרושקת ,(ךרוע) יפסכ 'ד :ךותב .םייתרושקת 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,ריל ןו ןוכמ :םילשורי .(170 

.ופיב רעונ תוניירבע לע םירבחהו החפשמה ,הביבסה תעפשה .(1992) הידאנ ,וליח 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע 

.שיוורד רמנ הללאדבע םע ןויאר :םיקזחה ונחנא ,ךתעידיל .(1989) הרימא ,ןסח 

.38-36 ,21 ,הקיטילופ 

.ןקוש :ביבא־לת .לארשי ץרא ייברעו ןוירוג ןב .(1985)יתבש ,תבט 

:ךותב .לארשיב יברעה רולקלופב םישנ לע םירופיסו םישנ ירופיס .(1997) ילע ,ףיסי 

םעה ירופיסב השיאה :ןומירה רגרג ,(םיכרוע) הווראסמ א"נו הדאחש 'כ ,ןורימ 'י 
.הביבח־תעבג .<15-1 'ע> םיברעה 

םירגהמ - תוירבג לש םילדומב םיקחשמ .(2000) רמת ,טרופופרו הנדע ,רדפ־יקסמול 
.51-31 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס .ילארשיה אבצב םייסור םיידוהי 

.21-10 ,בל ,שדחה חרזמה .לארשיב "םימלסומה םיריעצה" .(1989) סמות ,ריאמ 

.16.3.1990 ,הודנלא ?אניא אלא לי'ארסא יפ ברעלא .(1990) קוראפ ,יסאומ 

תיברע תוירבג לש תיתוברתה הינבהה :"תורז" ךותמ תוהז .(1998) לאינד ,וקסרטנומ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .ופיב 

:ךותב .1990-1948 :ופיב תיבחרמ תוינידמ .(1991) םרכמ ,לו'חמ־ירו'חו הרדנא ,יואזמ 

.ל"ומל תילארשיה הרבחה :ביבא־לת .(74-62 'ע) היפוטואו ריע ,(ךרוע)יקסול 'ח 

.35-32 ,21 ,הקיטילופ .שדחה דמעמה .(1989) םירמ ,יערמ 
.(גלפ לארשי ר"ד :רבחמ)ופיל המלשמה .(1999)ופי-ביבא־לת תייריע 

.יניטסלפ־ילאדשיה ךוסכסב בחרמו הרבח :םילבומ םיסחי .(1996) לבוי ,ילגוטרופ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

.25-24 ,12 ,ינש דצמ .יפוי םירבחתמ םיילושב :תוברועמ םירע .(1998) לבנע ,ןוסלרפ 

.רואל האצוה רתכ :םילשורי .םילוסחאה ןוטלש ץק .(2001) ךורב ,גנילרמיק 

.72-47 ,8 ,תרוקיבו הירואית .רסומו היצנגילטניא ,תוילטנמ ,(1996)ןועדג ,לסרק 

זכרמה :לרב־תיב .לארשי ייברע לש הקיסומה תוברת :הרטיגו דוע .(1993)יטומ ,בגר 

.לארשיב תיברעה הרבחה רקחל 

:לרב־תיב .לארשי ייברע לש יטילופה םמלוע .(1993) ןבואר ,ינרהאו קחצי ,רטייר 

.לארשיב תיברעה הרבחה רקחל זכרמה 

:ביבא־לת .תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב םיברעה .(1998)(ךרוע)ילא ,סכר 

.ןייד השמ זכרמ ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

דקוש 'מ :ךותב .תילארשי ריעב תויברע םישנ דמעמו תינתא תוהז .(1998) השמ ,דקוש 
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.ןקוש :ביבא־לת .(243-225 'ע> תיתוברת ןיבה היווחה ,(םיכרוע)ןשד 'שו 

תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .תוהז יקחשמ .(1995) הנינפ ,גרבניטש 
.ביבא־לת 

.רבחמה תאצוה .תימויק םיכרד תשרפ לע ופיב תיברעה הליהקה .(1996) םיסנ ,רקש 

 Almeida, Miguel Vale de (1996). The hegemonic male: Masculinity in a

 Portuguese town. Oxford: Berghahn Books.

 AlSayyad, Nezar (2001). Hybrid urbanism. London: Praeger Press.

 Bauman, Zygmunt (1991). Modernity and ambivalence. Cambridge: Polity
 Press.

 Bauman, Zygmunt (1995). Life in fragments. Oxford: Blackwell.

 Beck, Ulrich (1996). How neighbors become Jews. Constellations, 2, 370-395.

 Bourdieu, Pierre (2001). Masculine domination. Stanford: Stanford University
 Press.

 Brandes, Stanley (1980). Metaphors of masculinity. Berkeley: California

 University Press.

 Chatterjee, Partha (1993). The nation and its fragments: Colonial and
 postcolonial histories. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 Cohen, Erik (1977). Expatriate communities. Current Sociology, 24(3), 105
 133.

 Connell, Robert (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press.

 Dyer, Richard (1995). The matter of images: Essays on representations.

 London: Routledge.

 Fanon, Franz (1968). The wretched of the Earth. New York: Grove Press.

 Frisby, David (1992). Simmel and since. London: Routledge.

 Gilmore, David (1990). Manhood in the making: Cultural concepts of

 masculinity. New Haven: Yale University Press.

 Handelman, Don (1977). Play and ritual: Complementary frames of meta
 communication. In A. Chapman 8c H. Foot (Eds.), It's a funny thing,
 humor (pp. 185-192). Oxford: Pergamon Press.

 Handelman, Don (1990). Models and mirrors: Towards an anthropology of

 public events. Cambridge: Cambridge University Press.

 Herzfeld, Michael (1985). The poetics of manhood: Contest and identity in a

 Cretan mountain village. Princeton: Princeton University Press.

 Herzfeld, Michael (1987). Anthropology through the looking-glass: Critical

 ethnography in the margins of Europe. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Herzfeld, Michael (1996). Cultural intimacy: Social poetics in the nation-state.

 New York: Routledge.

 Kanaana, Sharif Muhawi, Ibrahim (1989). Speak bird, speak again:

 Palestinian Arab folktales. Berkeley: University of California Press.
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 Khazan, Fatina (1991). Change and mate selection among Palestinian women in

 Israel. In B. Swirski 8c M. Safir (Eds.), Calling the equality bluff: Women

 in Israel (pp. 82-89). New York: Pergamon Press.

 Levine, Donald (1985). The flight from ambiguity: Essays in social and cultural

 theory. Chicago: University of Chicago Press.

 Levy, Andre (1999). Playing for control of distance: Card games between Jews

 and Muslims on a Casablancan beach. American Ethnologist, 26(3), 632
 653.

 Lofland, Lyn (1973). A world of strangers. New York: Basic Books.

 Mernissi, Fatima (1975). Beyond the veil: Male-female dynamics in a modern

 Muslim society. Cambridge, Mass.: Schenkman.

 Rabinowitz, Dan (1996). Overlooking Nazareth: The ethnography of exclusion

 in Galilee. Cambridge: Cambridge University Press.

 Rabinowitz, Dan (2001). The Palestinian citizens of Israel, the concept of

 trapped minority and the discourse of transnationalism in anthropology.

 Ethnic and Racial Studies, 24( 1), 64-85.

 Rouhana, Nadim (1997). Identities in conflict: Palestinian citizens in an ethnic

 Jewish state. New Haven: Yale University Press.

 Rouhana, Nadim 8c Ghanem, As'ad (1998). The crisis of minorities in ethnic
 states: The case of the Palestinian citizens in Israel. International Journal

 of Middle East Studies, 30, 321-346.

 Rubin, Uri (1996). El-Sa'a. In The encyclopaedia of Islam. The New Edition.

 Rubin-Peled, Alisa (2001). Towards autonomy? The Islamist movement's quest
 for control of Islamic institutions in Israel. Middle East Journal, 3, 378
 398.

 Sa'ar, Amalia (1998). Carefully on the margins: Christian Palestinians in Haifa

 between nation and state. American Ethnologist, 25(2), 215-239.

 Said, Edward (1978). Orientalism: Western conceptions of the Orient. Penguin
 Books.

 Sasson-Levy, Orna (2002). Constructing identities at the margins: Masculinities

 and citizenship in the Israeli army. The Sociological Quarterly, 43(3),
 357-383.

 Schutz, Alfred (1964). The stranger: An essay in social psychology. In
 Collected Papers (Vol. II). The Hague: Martinus Nijhoff.

 Simmel, Georg (1955). Conflict and the web of group affiliation. New Jersey:
 Free Press.

 Simmel, Georg (1971). On individuality and social forms (Ed. D. Levine).

 Chicago: The University of Chicago.

 Simmel, Georg (1984). On women, sexuality, and love. New Haven: Yale

 University Press.
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 Soja, Edward (1996). Third space. Cambridge, Mass.: Blackwell.

 Tamari, Salim (2000). Treacherous memories: Electronic return to Jaffa, http://

 www.palestineremembered.com/Jaffa/Jaffa/Storyl52.html; also published

 in El-Ahram, November 2, 2000.

 Tapinc, Huseyin (1995). Masculinity, femininity and Turkish male
 homosexuality. In K. Plummer (Ed.), Modern homosexulaities (pp. 39

 49). London: Routledge.

 Turner, Victor (1967). The forest of symbols: Aspects ofNdembu ritual. Ithaca:

 Cornell University Press.

 Waters, Mary (1990). Ethnic options: Choosing identities in America. Berkeley:

 University of California Press
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