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תכרועה רבד 

לע דיעמ רבדהו ,תעה־בתכ תכרעמ לש הנחלוש לא םיעיגמ םינווגמו םיבר םירמאמ 

קסועו ,הרופ ,רישע אוה ,ותוא תוכבמה תועדל דוגינב ,לארשיב יגולויצוסה רקחמהש ךכ 

הידבר לע תילארשיה היווהה לש תויסיסב תויוהמב םיעגונה ,םיאשונ לש בחר ןווגמב 

תרבוח ללכל םיפסאנה םירמאמ ןיב רשקמ טוח תאיצמ לע השקמ םנמא הז ןוויג .םינושה 

,תנווגמו הבחר המב תויהל ותחטבה תא שמממ תעה־בתכש ךכ לע דיעמ אוה ךא ,השדח 

תילארשיה היגולויצוסה .תילארשיה הרבחה ירקוח לש תיעדמה היישעב יזכרמה ומוקמ לע ןכו 

םהב םישמתשמ םירקוחהש ,םינווגמ םייגולודותמ םילכבו בחר יטרואת דענמב תנייפאתמ 

ךכמ תוחפ אל תנייפאתמ תילארשיה היגולויצוסה ךא .התנבהלו תילארשיה הרבחה רקחל 

םילימב וא .םינושה רקחמה ילכ לשו תויטרואתה תוחנהה לש תדמתמ תיתרוקיב הניחבב 

לש היגולויצוסה לע רע חיש םייקתמ תילארשיה הרבחה לש היגולויצוסה דצל ,תורחא 
.1ו תרבוחב יוטיב ידיל םיאב הלא לכ .תילארשיה הרבחה לש היגולויצוסה 

ןווכ אל םנמאש ,להקה תעד לש הטבמ תדוקנמ המואה יוניב רמאמב תחתופ תרבוחה 

ןוכמה דסיימ ,ןמטוג (והילא) סיאולל הרקוה תווחמ וב תוארל רשפא ךא ,הליחתכלמ ךכל 

ינפואו ישומיש רקחמל ןוכמה .לארשיב להקה תעד רקח ץולחו ישומיש יתרבח רקחמל 

תעד ירקוס ־ רדנאלב הנד תנייצמש יפכ וא ,ןמזה קחרממ תויתרוקיבב םינחבנ ותדובע 

דציכ תנחוב איה הרמאמב .םייפלאה תונש לש םינוירוטסיהל םיביוחמ ויה 1948־ב להקה 

תניחבל בר ירוטסיהו ימדקא ךרע לעב עדימ רוקמ םישמשמ םינושארה להקה תעד ירקס 

תניחבלו (תרקוחה ןושלב ,להק תעד ירקס חותינ לש יולגה דבורה)ימדקאהו ירוביצה חישה 

רדנאלב הנד לש הרמאמ .(תרקוחה ןושלב ,יומסה דבורה) הלא םיחיש ינש לש םהיתולובג 

לש היגולויצוסה לע חישב ףסונ ךבדנ חינמו ,תילארשיה הרבחה לש הירוטסיהב קרפ ריאמ 
.תילארשיה היגולויצוסה 

םנמא .הנוסחו תירדילוס ,תקדוצ הרבח לש התיינבב יזכרמ ריצ אוה יתרבחה ןויוושה 

היגולויצוסה ךא ,יטילופהו ירוביצה חישה ילושל תקחדנ וז היגוס תילארשיה תואיצמב 

ןב תליג לש םרמאמ .קדצבו ,הלש ירקחמה םויה רדסמ וז היגוס הדירומ הניא תילארשיה 

תולעבה דודיע לש תוינידמה תניחב בגא ,וז הבושח היגוסב קסוע יקסנמ'צ לאינדו תירטש 

תולעבה דודיע תוינידמש םרמאמב םינעוט םיבתוכה .םיעשתה תונשב לארשיב רויד לע 

ןיב ילכלכ ןויווש םודיקל ילכ השמיש אל םיעשתה תונשב םילועה תטילק ךילהתב רויד לע 

ףנעב םימזיהו עקרקה ילעב ויה וז תוינידממ םיירקיעה םינהנה .ךפהל אלא ,תוצובק 

עצמאב תוריד ושכרש (םישדח םילועו םיקיתו)תיב יקשמ ויה םיירקיעה םידיספמה .היינבה 

רשא ,רתויב תושלחה הסנכהה תוצובק רקיעבו ,םיריחמה תיילע אישב ,םיעשתה תונש 

.םידסבוסמ הלא רשאכ םג ,הריד תשיכרב םיכורכה םימולשתב דומעל תולוכי ןניא 

.תולובגו תוהז לש תולאשב תרחא וא וז ךרדב םיעגונ םירחאה םירמאמה תשולש 

תרבוחבו ,תומדוק תורבוחב תעה־בתכב הנודנ תוילארשי תויוהז שוביגב אבצה לש ותויזכרמ 

הרמאמב .תידרחה הרבחב םירבגה לש םתניחבמ םעפהו ,ףסונ טבמ רלדטש תירונ הפיסומ וז 

םידרחה לש בכרומה סחיה תא תפשוח איה ערה רציו היזטנפ ,טולה :םיררהה יניעב אבצה 

םמלוע תנומתב ולש תימדתה ןמו םוקמה ןמו אבצה לא סחיה ןמ ותוהמב הנושה ,אבצה לא 
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תכרועה רבד גוצרה הנח 

םיריעצה םימייקמש ףיקעהו רישיה חישה אוה קתרמש המ ,תאז םע .תותרשמ תוצובק לש 

אוהש המ לכו אבצה רשאכ ,תינוליחה הרבחהו הנידמה יבגלו םמלועו םמצע יבגל םידרחה 

- היזטנפב ,תיאבצה הריזב םוקמ ידרח רוחבל ןיא - םולחב .חישה תריזכ םישמשמ םלגמ 

תוסנתהל הריז ,ערה רציה תריזכ ספתנ אוהש םושמ ,ןויד ררועמה ילכ שמשמ אבצה 

םישקבמ םניא תובישיה ירוחב ,רלדטש לש התנעטל .םזינודהבו ןקרופב ,תונקתפרהב ,שפוחב 

ןוזיאה תא םמצעל בישהל םישרוד אלא ,תילארשיה תוברתב גזמתהלו םיינוליחל ךפהיהל 

ןויד רשפאמ אבצה לע רובידה .רתומל רוסאה ןיבו רוהטל אמטה ןיב ,שודקל ירמוחה ןיב 

.השדח תוידרח לש הנוניכ לע 

םישימח ןב ינורכאיד עסמב תנחבנ תינוליחה הרבחל תידרחה הרבחה ןיב תולובגה תלאש 

,תידרחה הרבחה תא ובזעש םישנו םירבג לש םייח ירופיס השולשו םישימח תובקעב הנש 

ןאמ תידרחה הרבחהמ "הלאשל האיציה" תצפות :לוחה ךרד יאליזרב תירש לש הרמאמב 

לח הלאשב םיאצויה ירופיסב יכ דמלמ הרקחמ .םיעשתה תונש יהלש דעז הנירמה םוק 

תולובגו ףצר לש הסיפתל יתדל ינוליחה םלועה ןיב טלחומ ערקו קתנ לש הסיפתמ רבעמ 

ותופקת תא תויתרוקיבב םינחובה םירקחמ לש הרושל ףרטצמ הז רקחמ .םיחותפו םימומע 

.וננמז תב תילארשיה הרבחה רקחב םיעסשה גשומ לש 

םייקוח יתלב םיניטסלפ הדובע ירגהמ ברקב ןמטוג־ןורהא ברימ לש יפרגונתאה הרקחמ 

לש הינוריאה .םייניב יבחרמו תולובג לש אשונב הנוש תיווזמ טיבהל םיארוקל רשפאמ 

־1999) ולסוא תפוקתב םייקתה רקחמהש איה ,תילארשיה הקיטילופה לש וא ,לרוגה 

תולובג עוביקלו תודרפיהה טקיורפל סחייתה "םולשה תוינידמ" גשומה רשאכ ,(2000 

םימד תוכיפש עקר לע רשאכ ,הטטומתה וז תוינידמש רחאל רוא האור רמאמהו ,םיימואל 

רקח .תידדצ־דח תודרפיה - תודרפיהה ןויער לש שדוחמ לוגלג ילארשיה חישב חמוצ השק 

ביטרנ רחא בוקעל תרקוחל רשפאמ םייתוברתו םייזיפ תולובג ןיב םיענה הדובעה ירגהמ 

תועיבת ןיב האלכה איהש ,תולובג ילב הנידמב קסועו ישילש בחרמ ךותמ חמוצה ,ישילש 

לע רומשל הדובעה ירגהמל רשפאת רקחמה יאצממ יפ־לעש ,תולובג ילב הנידמ .תורתוס 

,יאמצע ימואל ביטקלוקכ םתוריח םהל תחטבומ הבש ־ תיניטסלפה תושרל :הלופכ תושיגנ 

תיטילופה תוברתה לש יגולואדיא ץומיאמ תרזגנה ,תוריח תייווח םיווח םה הבש - לארשילו 

תוינבת תריבשל תורוקמה דחא קפס אלב אוה לובגה ירוזאב חמוצה חישה .תיברעמה 

תשדוחמ הבישחל םג ומכ ,יגולויצוס חותינל תושדח םיכרד שופיחל ןגועו ,תוחוור הבישח 

.םייתרבחו םייטילופ םירדסה לע 

ורמאמ תובקעב תאזו ,יטילנא גשומכ וטג גשומה ביבס בבוס וז תרבוחב ןוידה רודמ 

ןנורל הדומ ינא .יגולויצוס גשומ לש היינב ?וטג והמ (Loi'c Wacquant)ןאקו קיאול לש 

,הטוהר ןושלב רמאמה תא המגרת ןרוק הנילא .וביבס ןוידהו רמאמה םוגרת תא םזיש רימש 

וטגה גשומ לש ויתורוקמ רחא ותוקחתהב .ןאקו לש ותביתכ טהל תא תונמאנב הריבעמה 

,ץוליא ,גוית :תיגולויצוסה ותועמשמב ותוא םיננוכמה םימרוג העברא לע ןאקו עיבצמ 

תופוקתב וטג ונוכש תועפות ןחוב אוה וז תיטילנא הגצה חכונל .ידסומ רודיגו יבחרמ קותיר 

תויטנוולרה .הלאככ ןרידגהל שי ותנעטלש תורחא תובר תועפותו ,םינוש תומוקמבו תונוש 

העיצמה ,ןרוק הנילא לש היתורעהמ הלוע וננמז תונב תועפות חותינל גשומה לש הברה 

רחוב ןמטייו השס וליאו :םיחטשב םיניטסלפה יפלכ לארשי תוינידמ תא ותועצמאב ןוחבל 

תואצותה לע לכתסהל עיצמו ,היצזיאוטג־ רפיהל וטג ןיב ןאקו עיצמש הנחבהה תא שיגדהל 

תחימצב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ ,םיינוציק יודינו האילכ תוינידמ לש תויופצ יתלבה 
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תודגונמה םיניטסלפה לש תויונגראתהבו ,לארשיב תימלסיאה העונתהו ילקידרה םלסיאה 

לש יגולויצוס חותינל חתפ חתופ ןאקו ,וטגה גשומ תא וגיצהב .ןיעל הארנ יוכיס לכל 

,םיביגמה ופרטצה הילאש ,הרימאה תא חסנמ אוה ךכמ תוחפ אל ךא ,תונוש תועפות 

וראשייש רוסא ףאו ,םביבס תושענה תולוועל םישידא ראשיהל םילוכי םניא םיגולויצוסהש 
.םישידא 

,רזואה ילריש ,תכרעמה תזכרמ הדיקפת תא תמייסמ ,וז תרבוח לש התכירע םויס םע 

התדובע לע הל תודוהל תשקבמ ינא .תצמואמו הכורב הדובע לש יצחו םינש שולש רחאל 

.םיארוקה ,םכמשב םג ־ םכתושרבו ,תכרעמה ירבח םשב ,ימשב תאז השוע ינאו ,הרוסמה 

:התקפה םשל תשרדנה הברה הדובעה תא ךירעהל ול השק ,תספדומ תרבוח ודיב קיזחמש ימ 

,ת/ינושלה ת/כרועה םע ,תכרעמה ירבח םע,םירמאמה ירקוס םע ,םיבתוכה םע רשקה 

םיבר םישנא ןיב םואיתה תכאלמ .ןבומכ ,תעה־בתכ לש ת/כרועה םעו תומד תאצוה םע 

.הכרעהב דימת הכוז הניא איה ,ונרעצלו ,תלכסתמ איה תובר םימעפ ,הלק הניא ךכ־לכ 

היואר תוליעיבו בר ןורשיכב ,ץק־קא תוריסמב ,הבר תועינצב התדובע תא התשע ילריש 

ונל המרתש תפסונ המורת אוה ,ונלוכ תא תרשל אבה ,תעה־בתכ לש תשרה רתא .חבשל 

תכרבב ןכו ,הכרד ךשמהב החלצה תכרבב הוולנ ילרישל תודותה תא .הדיקפת םויס תארקל 

.תילארשי היגולויצוס תכרעמ לש תושדחה תוזכרמה - איבל ימתו ירורד םהשל החלצה 
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