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*םקרמ לאונמע 

םסרפ הכ דע .םיילארשיה םיגולופורתנאה ןיב םיירוקמהו םיירופה ןמ אוה ןזח םייח 

.תכשוממ תיגולופורתנא הדש־תדובע ךמס לע ובתכנ םבורש ,םיבר םירמאמו םירפס הרשע 

דחאל םויכ בשחנ אוה םתוכזבו ,הנקזה לש םינוש םיטביהב םיקסוע םירפסהמ העבש 

.תילארשיה הרבחה רקחל םישדקומ םירפס השולש .הז םוחתב םלועב םיבושחה םירקוחה 

השק תרוקיב חיטמ אוה הז רפסב .ץראה זכרמב לודג תובא־תיבב ,יופצכ ,ןד םהמ דחא 

תוקיטקט תא ראתמ םג ךא ,םיסוחה תא ליפשמו דבעשמה ,יזוכירה יטרקורויבה לוהינב 

םיטרקורויב ןיב היצקארטניאב אוה םג קסוע רחאה .(Hazan, 1992) םהלש תודגנתהה 

ערתיאש ,"הקוצמ תנוכש"ב הליהק ייח דדועל םידיקפ לש םהיתונויסינב ןד אוה .םיחרזאל 

ןוטלשה יגיצנ דציכ הארה אוה .ןיגב תלשממ לש תונוכשה םוקיש טקיורפב הללכנו הלזמ 

םידדועמ םניא ןפוא םושב ךא) תיתוברתו תיכוניח תיתליהק תוליעפ םידדועמ םהינימל 

בור ,תאז םע .תימוקמה תואמצעהו המזויה ינצינב ךכ ידכ ךות םיעגופו ,(תילכלכ הלועפ 

לכב תולבלו תונקל ,דובעל םיכישממו ,ליגרה םהייח חרואב םיכישממ הנוכשה יבשות 

.(Hazan, 1990) הנוכשל ץוחמ רקיעב ,רמולכ ,םהיניעב בוט הארנש םוקמ 

ןאכ ןד ןזח .וימדוק לכמ הנוש אוה ךא ,לארשיב קסוע ןזח םייח לש שדחה ורפס םג 

תוטיש ץמאמ אוה .השדח תיטרואת הייאר תיווזמ םתוא ןחובו ,םישדח םיאשונ לש הרושב 

גוסמ רפס ונל שיגמו ,ויבגל יוצמה םלגה רמוח תאו אשונה לש וביט תא תומלוהה רקחמ 

לש םמלועב ןד רפסה .תרכומה תיגולופורתנאה היפרגונומה ןמ דואמ הנוש אוהש ,שדח 

ןזח .ץראב םינוש תומוקמב ומייקתהש םיעוריאב ףקתשמ אוהש יפכ ,םיריעצ םילארשי 

הקידב םשל םידחא םירתאב ךרדומ רויס"כ תיתיצמת הרוצב רפסה תא ראתמ ומצע 

ילארשי רעונ ןיב שגפמה םייקתמ ובש ,יתוכאלמה 'תשרומה רוזא' לש תיתרוקיב תיפרגונתא 

(רפסב םיקרפה רדס יפל)ןה רויסב תונחתה שמח .(ישפוחה ימוגרתב ,IX 'ע)"תונויצל 

לש ידומיל רויס ;1990 תנשמ ורפסב הנודינש ,"םוקיש" הרבעש תינוריע הנוכש התוא 

תנש לש ץרפמה תמחלמ לש התופקתשה ;ןילופב םייצאנה הדמשהה תונחמב ןוכית ידימלת 

יפלכ ילארשיה רעונה לש תודמעה יוניש ;"הז והז" תירודיבה היזיוולטה תרדסב 1990 

חצרל רעונ ינב תובוגתו ;"לודגה שפוחל זולב" רוש ןנר לש וטרס יפ־לע הנידמהו תונויצה 

םיריעצ - "םיריעצ" םישנאב םיקסוע םיעוריאה לכ .1995 רבמבונב ןיבר הלשממה־שאר 

םיטילשהו םירגובמה .םהמ םילודגב םייולתו םיעיגפ ,םישלח םהש םושמ "םיריעצ"ו ליגב 

ומחלייש ,תח ילוטנ םילייחלו הנידמה לש םינמאנ םיחרזאל םיריעצה תא בצעל םיסנמ 

ךא .םיימואל םיסותימל תונמאנה חופיט תרזעב תאז םישוע םה .םהינימל הנידמה יביואב 

םה .תואיכ םיסותימה תא םיעימטמ םניא רעונה ינבש בושו בוש תוארמ תויפרגונתאה 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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תועמשמ ירסחכ םתוא םיחוד ,םהיכנוח לע םילבוקמה םיסותימה לש םירסמהמ םיגייתסמ 
.םנוצרכ םתוא םישרפמ וא 

,םוקישה תנוכשב ןדה ,ןושארה קרפה קר .ול המיאתמה הטישב עוריא לכ חתנמ ןזח 

."תפתתשמ תולכתסה" - תיגולויצוסה הגעב רמול גוהנש יפכ וא ,הדש־תדובע לע ססובמ 

לעו םירומ םע תונויאר לע ססובמ םייצאנה זוכירה תונחמב םידימלתה ירויס לע קרפה 

חתנמש הזו ,"הז והז" היזיוולטה תרדסב ןדש הז> םיאבה םיקרפה ינש .בותכ רמוחב ןויע 

חותינ לעו ,ןבומכ ,ואדיו תוטלקב הייפצ לע םיססובמ ("לודגה שפוחל זולב" טרסה תא 

הארנכ ךמסנ ,ןיבר קחצי חצרל רעונה תובוגתב קסועה ,ןורחאה קרפה .ןנכות לש יטנמס 

.ריק תובותכ חותינו םינותיע תאירק ,היזיוולט ירודישב הייפצ לע 

םירמוחב תוננובתהה לא היחה תואיצמב תולכתסהה ןמ רבחמה לש יתגרדהה רבעמה 

תיטרואתה תוארה תדוקנ יוניש לש רצות אוה תואיצמ לש (תויצלומיס) תוימדהבו םיינשמ 

לע דבעש העשב ואישל הארנכ עיגה יטרואתה שגדה יוניש .תונורחאה םינשה ךשמב ולש 

הריבסמה השיגה תא תששאמה ,רבד תירחא ףיסוה קרפ לכל יכ ,הזה רפסה לש דיה־בתכ 

תולתו חוכ יסחיב ןיינעתהל םנמא ךישממ ןזח םייח .תוימדהכ םיראותמה םיעוריאה לכ תא 

ןניא יאדוובו תואיצמב תועגונ ןניאש ,תוימדהה חותינ תא רתוי שיגדמ ךא ,םינוגראב 

םג ילואו תישגר היווח ןעוציבב םיפתתשמל קפסל תויושע ךא ,ןירשימב התוא תונשמ 

תוירבה ללכ לשו םיריעצה לש םתלוכיב ןומיאה תא דביא םאה .תושדח תונבה בינהל 

?הררש ילעבו םינוגרא םע דדומתהל 

הימדהב האור אוה .ויכרצל ותוא לגסמו ראירדוב לש הימדהה גשומב שמתשמ ןזח 

...םייניצרו םייגיגח םלועל םהש םיסותימה"מ הנושב .ףתתשמב יוניש תללוחמה הגצה ןיעמ 

לא סחייתמ ןזחש בושחנ לב ךא .(5 'ע)"הלש םיסותימבו תואיצמב תועשעתשמ תוימדהה 

וילא סחייתמ אוה ,הברדא .םיבר םיארוק ושעש יפכ ,תעשעושמ הרוצב ומצע ראירדוב 

יתשב ותנשמ םע םיכסמ וניא ךא ,תואיצמה חותינל ףסונ דממכ ותשיג תא האורו תוניצרב 

תרושקת לש רודב יכ ראירדוב לש הסיפתה תא לבקמ וניא אוה ,תישאר :תוינורקע תודוקנ 

הבשחמל ראירדוב תא הליבוה וז הסיפת .רוקמ דוע ןיאש דע ,םיבר םיהז םיקתעה שי םינומה 

.תואיצמ לש םייומיד קר האור אלא ,איהש תומכ תואיצמה תא םויכ האור וניא םדאהש 

םיעוריא לש תוימדה קיפהל תרושקתה יעצמא לע הטילשה ילעבל רשפאמ רבדה ,ודידל 

תא םדאל ריתומ וניאו ,1990 תנש לש ץרפמה תמחלמ ומכ ,תואיצמב ללכ ומייקתה אלש 

"ירשפא וניא בוש ילאירה רבדהש םושמ ,תירשפא הניא הילשא" יכ ,תוילשא חפטל תלוכיה 

 (19 .Baudrillard, 1994, p). האור אלא ,תאזה תינוציקה הדמעה תא לבקמ וניא ןזח

םיקלח ריבסהל הלוכי הימדהה .תנחבומה תואיצמה לש םיבר םינפמ דחא ןפ קר הימדהב 

,ןיבר לש ורכזל תורנה תקלדה יסקט ומכ ,תורחא םיכרדב םירבסומ םניאש תואיצמהמ 

.רדגומ יטילופ רסמ םירסח ךא ,רעונה ינב לש ןדבואה תשוחת תא ,ותעדל ,םיעיבמה 

.ןורחאה רודב קר תואיצמה לע הטלתשה הימדההש ןועיטה תא לבקמ וניא ןזח ,תינש 

הימדההש (שרופמב תאז רמוא וניא םא םג)רובס אוהש ררבתמ רפסה יאשונב ולופיט ךרדמ 

,ןכאו .ורבע תורודב םג תאזכ התייה יאדוובו ,תישונאה תוגהנתהה לש בושח דממ איה 

היפוסוליפב הכורא תרוסמ לע ןאכ רבודמ ירהש ,ראירדובמ רבדה םלענ ךיא ןיבהל השק 

Plato, n.d.,)ןוטלפא לש הנידמה לש יעיבשה רפסב הרעמה לשמב התליחתש ,תיפוריאה 

 265-270 .pp). לכבו דימתמו זאמ םדאה ינבב טלש תוימדההו םיסותימה ,תואדיאה םלוע

.המוריעה תואיצמה תא תוארל םהל רשפא אלו ,םוקמ 
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ךליאו התעמ .יגולופורתנאה שומישל הימדהה תסנכהב אוה ןזח םייח לש לודגה וגשיה 

חתינש ךכ לע םגו הז לע םג הדות ול םיבח וגא .הז שדח דמממ םלעתהל דוע לכונ אל 

,יצולח רפס ונתושרל דימעה אוה .היוארה בלה תמושתל הכ דע וכז אלש תויתרבח תועפות 

.ןמזה ךשמב קימעתו ךלת קר ותעפשהש ,הבשחמ ררועמו ףירח 
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