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*יולה־ינויצע הוח 

הנושארבו שארב דעוימ אוה ונכותו ונונגס תניחבמו ,םירמאמ םירשע ללוכ רפסה 

םיארוקה רוביצל ינשמ ןפואב קרו ,לארשיב תידוהיה הרבחל רהוצב ,ילארשי־ אל רוביצל 

תיגולויצוסה הביטקפסרפב שגד םש אוהו ,תירנילפיצסיד־רטניא איה ותשיג .ילארשיה 

תנייפאמ ךכל רבעמ .(תודסומו םינוגרא לש םתוגהנתהב אלו> םדא ינב לש םתוגהנתהבו 

העברא תוהזל תאז לכב רשפא הזה ןווגמה ךותב .תושיגו םיאשונ לש תוינוג־בר ותוא 

.םיירקיע םיביטומ וא חותינ ימוחת 

םיכילהת םע דבב דב םיעיפומה ,ףותישו רוזיש לש םיכילהת אוה ןושארה םוחתה 

יזוע לש החיתפה רמאממ קלח ךייתשמ הז םוחתל .חופיקו הרדה ,קבאמ ,בוטיק לש םיכופה 

ןיב ,חתנמ רמאמה .םייוושכע םיכילהתו תוירוטסיה תויוחתפתה לש הריקס גיצמה ,ןוחבד 

,תפתושמ תוהז לש התריצי תא השקמה ,םיינוליחל םייתד ןיב רבוגה בוטיקה תא ,ראשה 

.המע תויחל ולכוי םייתד םגו םינוליח םגש וזכ 

תא הלעמה ,םיירוביצה םייחב תדה לע ןמסקו םייח לש ורמאמ םג ךייתשמ הז םוחתל 

ךא .םיינוליחל םייתד ןיב ערק ףס לע לארשי התייה ןכא םייפלא תנש עצמאב יכ הנעטה 

םיקבאמל םייוכיסהש ךכ ,םיימינפה םיחתמה תגפהל "הצקא לא תדפיתניא" האיבה זאמ 

וז הנקסמ ,בגא .ותעדל ,םייספא םה בורקה דיתעב לארשיב םידוהי לש תונוש תוצובק ןיב 

יחכונה קבאמה חכונל תאזו ,אבנתהל ןכוסמש ךכל (החכוה השורד התייה םא) החכוה איה 

.הידגנתמ ןיבל "תוקתנתהה תינכות" יכמות ןיב רבוגה 

שיגדמה ,העבצהה יסופדו תוריחבה לע ןאירא רשא לש ורמאמ םג ללכנ םוחתה ותואב 

םידרפס םייתדמ רקיעב בכרומה הנחמ דמוע דחאה דבעה ןמ ,וחותינ יפל .רבוגה בוטיקה תא 

רחאה הנחמהו ,תויתדה תוגלפמהו דוכילה דעב עיבצהל םיטונה ,הכומנ הלכשה ילעב 

תוגלפמ דעב עיבצהל םיטונה ,הובג דמעמ ילעב םינוליח םיזנכשאמ הנושארבו שארב בכרומ 

היטרקומדה תא ןכסל ידכ וב שיש טקילפנוקל לאיצנטופ הז בוטיקב האור ןאירא .לאמשה 
.לארשיב 

םיחרזמ לש הרדהו הללכה לש םיכילהת םידעתמ גוצרה הנחו החומס ימס לש םהירמאמ 

ןויווש תארקל םייתגרדה םייוניש םילחש שיחכמ וניא החומס .המאתהב ,לארשיב םישנו 

ןיידע םיחרזמהש ,לבוקמה לדומל דוגינב ,ןעוט אוה תאז םע .תודעה ןיב תונלבוסו רתוי בר 

תיחרזמה וז דועב ,תינומגה ןיידע תיזנכשאה תוברתהשו ,םיבאשמה תקולחב םיחפוקמ 

םישנ לש הרדהו בוליש לש םיינמז־ וב םיכילהת הטילבמ גוצרה .התוחנ תבשחנ ןיידע 

,ילכלכה םוחתב ןויווש־יאו הרדה ןיב בולישה אקוודש הרובס איה .הלוכ הרבחבו הקיטילופב 

,םישנ לש ןויוושבו ףותישב ךרוצב תרבוג הרכה ןיבל ,דחאה דצה ןמ ,יטילופהו יתוברתה 

.םישקבתמה םייונישה תא ללוחלו םימייקה םירדסהה תא רגתאל לוכי ,רחאה דצה ןמ 

םישידקמ ןומלס רגהו ןלפק ןביטס לש םרמאמו ןורקיס השמו םשל רזעלא לש םרמאמ 

ןליא־רב תטיסרבינוא ,סוטירמא רוספורפ 
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םירפס תרוקיב יולה־ינויצע הוח 444 

רבעשל תוצעומה־תירבמ ־ תונוש םילוע תוצובק לש הרדהו ףותיש יכילהתל םהינויד תא 

םילועה לש ילכלכה םבצמב סקודרפ לע םיעיבצמ ןורקיסו םשל .המאתהב ,היפויתאמו 

הייסולכואב רשאמ רתוי הכומנ וז הצובקב תיבה קשמ לש תעצוממה הסנכהה םנמוא :היסורמ 

םירצוי הלא םילועש םיארמ םירבחמה ןכ ומכ .רתוי ךומנ םברקב ינועה םג ךא ,תיללכה 

ןמזב־וב ךא םמצע תא םירידמ םה ךכבו ,תודרפנ תיתצובק תוהזו תוברתו תויתרבח תותשר 

לע םידמוע ,היפויתא ילוע לע םרמאמב ,ןומלסו ןלפק .תילארשיה הרבחה ןמ םידדומ םג 

לש ויתושירד ןיבל םניב רעפה לע רושיג ומכ ,תורעוב תויעבל יקלח ןורתפ לש המגמ 

,ןניעב תורתונה ,תורחא תויעב לע םג םיעיבצמ םה .םימיוסמ םימוחתב יתדה דסממה 

ןיב םימייק ןיידעש םירחא םיאשונב םיחתמו תוילכלכ תויעב ,ךוניחב םיגשיה לש תויעב 

האלמ תובלתשהמ םיקוחר ןיידע םהש דיעמ הז לכ .יתדה דסממה ןיבל הלאה םילועה 
ההימכו תונלבס רסוח רתויו רתוי שח ריעצה רודה םייתניב רשאכ ,תילארשיה הרבחב 

.תויעבה לש אלמ ןורתפל 

וא/ו טרפה שפוח לש הבחרה תארקל תומגמ חותינ אוה וב קסוע רפסהש ינשה םוחתה 

ההזמה ,ןוחבר יזוע לש החיתפה רמאממ רחא קלח ךייתשמ הז םוחתל .םזילאודיווידניאה 

ךייש הז םוחתל .רתוי םיבחר םזילאודיווידניאו ישיא שפוח רחא הייהנכ הווהה יכילהת תא 

הארמו ,הרבחל אבצה ןיב םיסחיה תא רקוסה ,רוצהדפ ימעו רוד־ןב לאירבג לש םרמאמ םג 

."םעה אבצ" תא ףילחיש ,יעוצקמ אבצב ךרוצה תא תוריבגמ תויגולונכטה תויוחתפתההש 

הזכ הרקמבו ,יתרבח רוזישו ךותיה רוכ שמשל ל"הצ לדחי וז היופצ תוחתפתה תובקעב 

.הרבחה ןיבל אבצה ןיב רוכינל חתפ חתפיהל ףא לולע 

,הנורחאה תעב םיצוביקה ורבעש תוכופהתה תא םירקוס לפוט םחנמו לאפרךב רזעילא 

םיחמומו םילהנמ התרגסמבש ,תיטרקונכט טבמ תדוקנ לש תרבוג תוטלתשה תוללוכה 

היצזילרביל םג םיללוכ הלא םייוניש .הקיתווה תילכלכה הטילאה ןובשח לע המצוע ורבצ 

יסופד שבגל תאז לכב שקבמ ןיידעש ,ץוביקה לש ותוידוחייב ףחסו יתרבחה הנבמה לש 

תוינויוושה ןמ רבד לש ופוסב רתוויי המ הלאשה .תינוציחה הרבחה לש הלאל םייפולח הלועפ 

.החותפ תרתונ ץוביקה לש םזיביטקלוקהו 

לש ורמאמ ללכנ הז םוחתב .תועמשמו תוהז ישופיחב וניינע ישילשה חותינה םוחת 

ורקיעש ,ךוניחב יוניש שורדש ןעוט אוה .תילארשיה תוברתב תודהי לע דיבש רזעילא 

ךכ קרש םושמ ,תידוהיה תוהזה קוזיחבו תידוהיה תשרומה תלחנהב רתוי קזח שגד תמיש 

תוברתה ןיבל תדדובמה תיסקודותרואה תיתדה תוברתה ןיב ערקה תא םולבל רשפא היהי 

.םיידוהיה היתורוקממ תרכונמה תינוליחה 

ידוהיה רוביצה בורש םרקחמ תועצמאב םיארמ ץכ אוהילאו ןוסניול הגח ,יול תימולש 

.תיתד הייפכל דגנתמ אוהש יפ־לע־ףא ,הנידמה לש תידוהיה התומד תרימשב ןיינועמ 

לע הרימשל הרושק אלא ,חרכהב תיתד הניאש ,הקזח תידוהי תוהז תמייק רוביצה ברקב 

םניאש ףא ,לארשיב םידוהיה בורש חיכומ רקחמה ,ןכאו .ינרירב ןפואב םיגהנמ המכ 

תידוהיה תוהזהש הארמ םג רקחמה ,תאז םע .הזכ ןפואב םיגהנמ המכ לע םירמוש ,םייתד 

.תשלחנו תכלוה ינוליחה רוביצה לש 

,ילסקודרפה בצמה תא חתנמו םייסקודותרוא־אלה םימרזה לע בתוכ ירמת םירפא 

תאש ,תיסקודותרואה תודהיה יפלכ רתוי בר דובכ םילגמ לארשיב םייתד־אל םידוהי ובש 

םילדתשמה םייסקודותרוא־אלה םימרזה יפלכ רשאמ ,ישיאה רושימב םיחוד םה היתושירד 

םיימרופרהו םייביטברסנוקה םינוגראהש םינותנה .יתד־אלה רוביצה יכרוצ לע תונעל אקווד 
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.םהיתולועפב תועיבקב םיפתתשמ לארשיב םידוהיה ןמ זוחאה תיצחמכ קרש םיארמ םיקפסמ 

ןכתיי ןכל .תגגופתמו תכלוה הלאה תועונתה לע הכ דע העובט התייהש המגיטסה ,תאז םע 

יתד־אלה רוביצה לש ותונוכנב לודיגל ןמזה ךשמב ואיבי תומזוי ןהש הרבסהה תולועפש 

םייחה לגעמ לש םיסקטה תא םייקל (וייחל והשלכ ידוהי יפוא קינעהל ןיינועמ תאז לכבש) 

.הלאה םימרזה תרגסמב 

.םינוליחה ברקב תינחור־תידוהי תוהז ישופיח לש םירחא םייוטיב רקוס יחרזא ןליא 

רבוגה אמצה תורמלו ,ןורחאה ןמזב העפותה לש התובחרתה תורמלש הנקסמל עיגמ אוה 

תובושתל םכרד תא ואצמש םישנאה רפסמ ,תוילסרבינואה היווהה תולאשל תוידוהי תובושתל 

.ריעז ןיידע אוה הלאכ 

ןה ,"ןורכיז תומוקמ"ל תקנעומה תילמסה תועמשמה תא רקוס וליב םרוי לש ורמאמ 

יתש הבש ךרדה תאו ,לארשיב תיחרזאה תדה לש תואר תדוקנמ ןהו תיממע־תיתד הניחבמ 

לש םיסופדה ןווגמ תאו יזכרמה םוקמה תא תרקוס רפוע הילד .וזב וז תובלתשמ תורוסמה 

אוה הז םוחתב םיחותינה לכב ינשה טוחכ רבועה ןויערה .האושה לש יצוביקה ןורכיזה 

,יהשלכ תידוהי תוהז תאז לכב שקבמ לארשיב רוביצב יסקודותרוא־יתד וניאש קלחהש 

.הכורא ןיידע התאיצמל ךרדהש יפ־לע־ףא 

ךא ,לארשיב תידוהיה הרבחה ךותב םיימינפה םיכילהתל שדקומ רפסה בור םנמוא 

םידוהי ןיב :"ץוח יסחי"ל ורקיעב וא ולוכ שדקומ םהלש חותינהש םירמאמ המכ םנשי 

ורמאמ הנמנ םינושארה םע .תוצופתב םידוהיל לארשיב םידוהי ןיבו ,םיברע ןיבל לארשיב 

ךכ ,םיברעל םידוהי ןיב יפרגומדה ןזאמב יוניש לש תיזחת ורקיעש ,הלוגרפ הלד ו'גרס לש 

ןאכ ללכנ ןכ ומכ .הייסולכואה ןמ שילשמ רתוי ויהי םיברעהש יופצ האמה עצמאבש 

םיברעה ןיבל םידוהיה ןיב םיחתמה תא רקוסה ,טיבש באזו רעי־ןמטכוי םירפא לש םרמאמ 

לח הנורחאה תעבש ןעוטה ,רפש לאירבג לש ורמאמ םג הנמנ םינורחאה םע .לארשיב 

ןאכ תונמל רשפא ןכ .םיינשה ןיב ןוזיא רתיל תוצופתה ינפ לע תילארשי תונוילעמ יוניש 

םילארשיה תכיפה תא ,רמולכ ,לארשימ הריגהה תומגמ תא ןחובה ,דלוג ןביטס לש ורמאמ תא 

תשבגתמה (transnational) תימואלה תוהזל רבעמש תוהזה תאו "תוצופתה" ןמ קלחל 

.םירגהמה ברקב 

דדומתהל לארשי לעש םירגתא העברא ההזמ ,םיכרועה ינש ידיב בתכנש ,םכסמה רמאמה 

תרמייתמה הנידמכ לארשי לש הביט ,יאבצה תורישה לטנבו תוסנכהב רבוג ןויווש־יא :םתא 

םידוהיל לארשיב םידוהיה ןיב םיסחיה ,יטרקומדה הייפואל תידוהיה התוהז ןיב בלשל 

שגד המשה היצזילבולגו ,תשלחנו תכלוה תוצופתב תידוהיה תוהזה ובש בצמב תוצופתב 

.םזינרדומ־טסופב 

לש ונורסח שגרומ ךא ,םימוחת לש םישרמ ןווגמ הסכמ רפסה םנמוא ,יללכ ןפואב 

היגולואדיאהו תינויצ־טסופה היגולואדיאה ןיבל תינויצה היגולואדיאה ןיב תקולחמה לע רמאמ 

,ךכל רבעמ .תונורחאה םינשב לארשיב תיתועמשמ התשענש תקולחמ ,תינויצ־יטנאה 

םכסמכ זפב אלוסי אל אוה ךא .םישיערמ םישודיח רפסב ואצמי אל םילארשי םיגולויצוס 

םינשייתמ הלא םינוכדע םג םנמוא .םייק עדי יבגל םינוכדע קפסמכו הרבחב תויזכרמ תומגמ 

רואל האצוהה יכילהתמ עבונ אלא ,םיכרועהו םיבתוכה לש םתמשא הניא וז ךא ,תוריהמב 

ךיראת ןיבל םירמאמה תביתכ לש םיכיראתה ןיב ידמל לודג רעפ שי םללגבש ,םילברוסמה 

הרבחב שחרתהל םיכישממו הז ןמז קרפב ושחרתהש םיריהמה םייונישה ןמו ,רואל םתאצוה 
.תילארשיה 
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