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תוימואלו לגרודכ תרופ־ןב רימא
.םידומע . 165.2003גנילסר :ביבא־לת
*ץיבורוה־ילאירא הנד

הי םא יתטבלתה ,לגרודכב שממ לש ןיינע הלגמ הניאש ימכ

םניאש ןכות תומלועב קסוע ,תוחפל ,ותרתוכ יפ־לעש רפס לע

מו ,הקיטילופו הרבח ,תוברת ,תונמא ןיב ןילמוגה ירשק תא

תלוכי אל ,ןולשיכל שארמ ןודנ וללה םימוחתה ןיב דירפהל
.ינפל ביצה הזה

תוימואלו לגרודכ תאירק תא יתמלשהש רחאל תורופס תועש

ז םילשורי לעופה לש לסרודכה תצובק :עירכמה ןועיטה תא

הש ,ןורש לאירא הלשממה־שאר לש םהירבדל הנזאה ידכ ךות

דגב שבלש ,טרמלוא דוהא רבעשל םילשורי תייריע־שאר לשו

ה יל הנתינ ,לסירבב םייקתה קחשמהש ןמזב םילשוריב החלמ

ופל טרופסה ןיב 1םייאורהה שגפמה יעגרב ןכאו ;תרופךב

אזו ,טרופסה תועצמאב םואלה לגד תא ףינהל םיססהמ

צמנה תויגוס לש רתי תפישחמ הנהנ תילארשיה הרבחה רקח

גלפמ ןוגכ םיאשונ בושו בוש םינחוב הנידמ ינעדמו םיגולויצוס

תמ תולבוס ןתמועל .דועו תורבח ,דוביר ,םיעסש ,תוכמסו

תויו תונילפיצסיד יתש םע תורכיה תושרודה הלאכ רקיעבו

בו הפוריאב תוחוורה תומגמל טלחומ דוגינב תאזו ,וילותיחב
.םיעבשה תונש תישאר

,םילבוקמה םיירנילפיצסידה תורדגל דמציהל םיפידעמה םנשי תילארשיה הימדקאב

לקתנ ,טרופסו תוברתל הנידמה עדמ ןיב וא ,לגרודכל היגולויצוס ןיב בלשל ןויסינהו
־ןב לש ןורחאה ורקחמ תויצולח תא שיגדהל יואר ןכל .2הבג תמרהב םירקמה תיברמב

;טרופסה לש היגולויצוסה תא רקוח אוה ובש ןושארה רפסה הז ןיאש יפ־לע־ףא ,תרופ

ןמזב הבייט לעופה לש לגרודכה תצובקב קסועש ), 2001לבב(ידלאיב ידאליב ול ומדק

ובש , 2002),ןוירוג ןב תשרומל זכרמה( הרוחסל קחשממו ,תימואלה הגילב הקחישש
.ילארשיה לגרודכב םזילטיפקה יכילהת לש םתופקתשהב תרופ־ןב קסוע
ךרדה תא הוותמ ,3גנילסר תאצוהב רואל אצי הרקמב אלש המודש ,תוימואלו לגרודכ

ןוידה .טרופסה תועצמאב תילארשיה הרבחה לש היגולויצוסה לע תויתוהמ תולאש תגצהל
בוציעו תונמאל הימדקא ,לאלצב *
,תויאזורפהו תויתרגשה םילימה תועצמאב תלעופ "תילאנבה תוימואלה" יכ ריבסמ )(Billingגניליב 1.
תא ביחרמ תרופ־ןב .הרגשבש רבדל ןתוא תוכפוה ךכבו ,וילאמ ןבומ רבד לאכ תומואל תוסחייתמ רשא

' 32-30.ע ואר ,תיאורהל תילאנב תוימואל ןיב הנחבהב קוסיעה
ולהינ םיטעמ ךא ,לגרודכב ןיינע םילגמה הנידמ ינעדמו םיגולויצוס ןיאש ןועטל ידכ ךכב ןיאש ןבומ 2.
תע־יבתכב םימסרפמ רתויב םיטעמו ,ל"ז ץיבורוה ןד יפורפ אוה אולה ,שודניד ןוגכ ,לגרודכ תצובק
.הלא תויגוסל םישדקומה םיימדקא

תרדס .הבעתמ הירתוכ תמישרש לככ תרהבתמ לארשיב ירוביצה חישל גנילסר תאצוה לש התמורת 3.

This content downloaded from
132.66.11.218 on Mon, 15 Feb 2021 08:44:49 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

(2) 433ו תילארשי היגולויצוס -2005ה"סשת

םתופקתשה ינפואבו תוימואלהו תוהזה בוציע לש םיכילהתב

םוחת לע רוא ךפוש אוה ךכבו ,םייסלקה םיירנילפיצסידה

מ הכ דע ביגהו ,עיתפמ ןפואב חנזומ רתונש םוחת

פשה התייה המ :תוקתרמ תויגוסב לפטמ תרופךב לש ורקחמ
ןיב םיסחיה ווהתה דציכ ?לגרודכה לעו תימואלה תוהזה בוציע

יה תוימואלה ןיבל לגרודכה ןיב ןילמוגה ירשק ונתשה דציכ
?האמה ףוס

ךשמב ,חילצה ,םייביטקייבואה ויגשיהלו ותוכיאל רשק לכ ילב ,ילארשיה לגרודכה
םימעפ אטיב םתצלוח עבצש ",םיפורש" םיכמות ויתורושל סייגל ,תוחפל םירושע השולש
ךא ,תוקתרמ ןה תורבח םרוגכ לגרודכה שמיש ןהבש םיכרדה .םמלוע תפקשה תא תובר
יקלח אוה לגרודכה ידהואב ןוידה םג ,המוד ןפואב .הז רקחמ לש ודקומב תואצמנ ןניא
םייטילופ־ויצוסה םינייפאמב ןוידה תא ביחרה אל תרופ־ןבש לבח ;)' 141-138ע< םצמוצמו

ירשק לע ,רתוי ישחומ ןפואב ,םהמ שיקהל רשפא היהש ןוויכמ ,לגרודכה ידהוא לש
.לגרודכל הקיטילופ ןיבו טרופסל תוהז ןיב ןילמוגה

ורפס תא תרופ־ןב חתופ תוימואלל תוהז ןיב םירשוקה םיכלהמה תא ראבל תנמ לע

,םילוב לש םרואיתב חתפנ תוימואלה לע קרפה ' 42-13).ע( םייטרואת םיקרפ השולשב
בתוכהש ,4תיתוזחה היצאיצוסאה .םיאטרופס לש תונקויד םיתעל םיליכמו תונידמ םילמסמה

' 13).ע< ורוד ינב לש תודליה תונורכיזמ תגרוחו תפלאמ איה ,וז המגוד תועצמאב רציימ
וא שרומ יביטקלוק גוציי"כ ןוכרדה רואיתב חתפנ תוהזב קסועה קרפה םג ,המוד ןפואב
השיגפמה ,וז תירקחמ השיג ' 21).ע< "וליעמ םיכב תאשל לוכי )רבגו השא( דיחיש שכרנ
.5הבשחמ תררועמו תקתרמ איה ,וירקחמב הב קבד תרופ־ןב רשאו ,תוברתל היגולויצוס ןיב

ירשקב וקסעש םייזכרמה םיגוהה תא תנבומו הריהב הפשב םירקוס םייטרואתה םיקרפה
.ןוסרדנאו רנלג ,גניליב ,םואבסבוה ,רטסלא םהיניב ,תוהזל םואל ןיב ןילמוגה

 תוהזב ןדה קרפה ףוסב העיפומ "תיממע תוברת"ל "ההובג תוברת" ןיב הנחבההותויה תדבועל ירקחמ הדשכ לגרודכה תחנזה תא סחיימ תרופ־ןב ".םיבר ןושלו דיחי ןושל"

",תוברת לש טירפ אוה לגרודכ"ה יכ שיגדמו ' 30),ע< תיממעה תוברתה לש היצלח אצוי
קחורמ ןכ לעו תיממע תוברת למסמ אוהש םושמ אקווד הרצונ תוהזה ןיבל וניב הקיזה יכו

תוברת התווהתה ןכא םא הלאשה הלוע ןאכ ' 31).ע< םכחותמהו טשפומה ,ימשרה ןמ
הרזג הקיטילופה תבוטל טרופסה לש ותוסייגתה אמש וא ,ילארשיה לגרודכה ביבס תיממע
ןילמוגה ירשק לש הפיקמ הריקס ליכמ רפסה לש יעיברה וקרפ .החינז העפשה שארמ וילע
תריזש החנהב(הירוטסיה תונש האמ רוקסל רשפא יאש ןבומ .תימואלה תוהזל לגרודכה ןיב

.םידומע רפסמב )' 7ע  1904,תנשב א"פיפ לש הדוסיי םע הליחתמ תימואלניבה לגרודכה

תופצל רשפא היה ,תאז םע .תובר ךכל תמרות ,תוברתה תרוקיבב תקסועה רוקמ תרדס איהש ,שיטפ
.תויפרגוילביבו תוינושל תואיגש ענמתש ,רתוי הקימעמ הכירעל

ויהש ,םימולצת ןוגכ ,םיילאוזיו םירמוח לש םתללכהמ רכשנ אצוי היה רפסהש ריעהל םוקמה ןאכ 4.
.לארשיב טרופסה לש הירוטסיהב ןוידל יתוהמ ךבדנ םיפיסומ

 Giardiniינגב ובצוהש םייקנעה םינוכרדה תא יל ריכזה תוהז רזיבאכ ןוכרדב תרופ־ןב לש ןוידה 5.
תינרדומה תונמאה לש רבוגה הקוסיעמ קלחכ , 2003),רבמבונ -יאמ< היצנווב תונמאל הנורחאה הלנאיבב

.תוהז לש תולאשב *תינרדומ־טסופה וא(
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טסיהב הנדש תפסונ רקחמ תורפסל תויגפה קרפב שי ,תאז םע

לגרודכ ןיבש םירשקב דקמתהלו וז הדוקנב ביחרהל יאדכ היהש

ב הבחרהב ןודנ תורוטטקידב טרופסה לש ודמעמ

רקמב ןוידה תא חתופ ",תוהז תרציימ הנידמ" ,ישימחה קרפה

א לע ךמסנ רקוחה .טרופסבו םואלב תוקסועה תולאשב תודקמתה

תודקמתה ךותמ ,הנידמ ינעדמו םיגולויצוס לש םירקחמ לעו

טוטרש תובקעב .השדחה הנידמה לש התוברתב םתופקתשה ןפואבו

תוברתה" יכ הנקסמל תרופ־ק עיגמ ,הריעצה לארשיב התווהתהש

וציעב הלש תוליעיה תדימו ,טועימ לש ותלחנ השעמל התייה

ףתושמ הנכמ לש ורדעיהב ' 67).ע< "הרצו תמצמוצמ ךכיפל

.תיממע תוברת לש םיסופד חותיפב עייסלו קירה לא סנכיהל

היהש רעשל יעבט ךא ןכ לעו ,דואמ יטילופ היה 50־ה תונש

ופ־ןב עבוק ",איהה הפוקתב תיביטקלוקה

תה ךותמ ילארשיה לגרודכב ןוידל םישדקומ םיאבה םיקרפה

בעמב ותוא םכסל רשפאש ,תורחסמתההו הקיטילופה ריצ ,דחאה

סמה ,תוילנבהו תויאורהה ריצ ־ רחאה ריצה וליאו :תויעוצקמל

התיישע ןיבל לגרודכה ןיב ,םינשה ךשמב הימעט תא התנישש

וכ עיצה הנידמה םוק רחאל םינושארה םירושעב רשא ,לגרודכה

חסוממ השענ זאמ .וימעט תא הניש ,תירלופופ תוברת וא תיממע

פקה םויה רדס ץומיא .יטילופ וא יגולואדיא ךותיה רוככ שמשל

גומ תוהז רדענל ןכ לעו ,רחסוממל לגרודכה תא ךפה םיעשתהו

אל לטיפקה תעפשהו הטרפהה יכילהת ,תרופ־ןב לש ותנעטל

טילונומה תורערעתה :הצובקה לש המשל םירסנופסה לש וגולה

ללכב תילארשיה הרבחה תא ונייפאש ,תיביטקלוקה תוהזה לש

הל ילבמ :ילארשיה לגרודכה דהוא תא ןייפאמה )תוהזה לוציפ וא(

מואלה תרחבנל תונמאנ אטבל )יאדווב ןורחאה רושעב( לגוסמ

רופ־ןב ריבסמ ,תונמאנה לוציפ .הרז הצובקל םג תעב .דב ךא

ה תרושקתל הפישחל םג אלא ,לגרודכה לש תורחסמתהה

שיה לגרודכב יונישה יכילהת תא עינמה םרוגה םא חכוותהל רשפא

לארשיב היגולואידיאו טרופס תודסומ" ורמאמב .הקיטילופב וא

רופסה לש הרורבה תיטילופה היצטניירואה יכ ובג ןעוט "ילארשיה

בסה יפ־לע .תויטילופה תוגלפמה ןיבל וניב הרישיה הקיזה לש

תוגלפמה תפמב םייונישה ןמ האצותכ המצמטצה הקיטילופל

חל תולוכסא יתש ןאכ תוחתפתמש ןכתיי .6םיילכלכ םימרוג

תש .אסיג ךדיאמ ,רתוי תיטילופו ,אסיג דחמ ,רתוי תיטסיסקרמ

חרהב םינודנ ילארשיה טרופסה םלוע תא ודקפש םייגולואדיאה םייונישה 6.

ופל טרופס ןיב ןילמוגהNevo, Iddo (2000). Sport institutions and :

ideology in Israel: The development and transformation of

.of Sport and Social Sciences, 24(4), 33
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כ ,לגרודכה ''טבש"כ להקה תא תונחובה ,תויגולופורתנא

פסה רקח תא ונייפאש הלא ומכ ,תוירוטסיה תוביטקפסרפל

רודכה תפמ יונישל וליבוהש םיעינמה םא הלאשב עירכהל ילב

ש תונמאנה לוציפב ןנובתהל עיצמ תרופ־ןב ,םיילכלכ וא

ה הרבחה תא ודקפש םיכילהת ףקשמה ,סומסוק־ורקימבכ

ציפ :לוציפ לש םיבצמב היוור םיעשתה תונש לש תילארשיה

ש יפכמ רתוי דוע םינטק םיעטקמל תוגלפמה תפמ לוציפ
תוטרוחה ,תוירטנמלרפ־ץוח תוצובק לש ןרפסמב תיתועמשמה

בל הלשממה־שאר ןיב לוציפה ,תילנויצנבנוקה תיטילופה

ילופב םיישיא םינממס ץומיאל ליבוהו העבצהה תטיש יוניש

תאו םזיביטקלוקה ץק תא םילמסמ הלא לכ  -םע ילאשמ

בק דהוא לש ולרוג תא תוארל רשפאש ,ןאכמ .תיביטקלוקה

הפוקתב הגלפמ רבחל לשמכ

פ־ןבש השוחת הריתומו תפחוס תוימואלו לגרודכב האירקה

חמלש וילאמ ןבומ ,הלא םיאנתב .ולש רקחמה אשומב ברועמה
.העפשה

Desmond, Morris (1987 [1981]). The soccer tribe. Lo

William J. Baker, J. William (1998). Sports in the we

.University of Illinois Press
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