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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

לש הרכזל 
ילאערזי הנפד 

םירמאמ 

הסמ 

םירפס 

(2003-1937)ילאערזי ידגונ הנפד רברול תידוהי 
הרכזל םירבד 

הנפד לש ןולסה רואלא רמת 

תויוהזה ןוניכ לע :האחמ ךותמ תוירבג יול־ןושש הנרוא 
לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח לש 

יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה ןלפק ינד 
"תוינימואל" לש 

ףוג :תינומגה תוירבג לש םירופיס יונ םייח 
םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו 

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

,יאני הצינ 

תוניתמ לש םילאה חישה - "סויפ וצ" ןורוא־ץישפיל יתור 
הביטנרטלאכ "ןפי" - ?"ןאכ הז ןפי" ינועדג־ןייטשדלוג הרפע 
םייפלאה תונש לש לארשיב תיתוברת 

ודמעמ לע :היגולויצוסה לש הפוגל ןזח םייח 
ףוגה לש יגוצייה 

2003 ,ג"סשת 1 'סמ ,ה ךרכ 

ביבא־לת תטיסרבינוא ־ תומר תאצוה 
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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תעיבתכ 
,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה םעטמ רואל אצוי 
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ץיברוה דוד םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמה 

גוצרה הנח :תכרוע 

:תכרעמה ירבח 

,ןהכ ןוני ,ל"ז ילאערזי הנפד ,ןזח םייח ,ץיבוקדב הצינ ,רוא־לא רמת 

דומלת ןליא ,בהנש הדוהי ,רייטש היח ,אנאחור םידנ 

:תכרעמה תוזכר 

תרפא ידעו רזואה ילריש 

:תצעיימה הדעווה 

:לארשי 

,ןהכ קירא ,יאני הצינ ,הדוהי־ןב ןמחנ ,ירא־ןב ליא ,טדטשנזייא 'נ 'ש 

,גנילרמיק ךורב ,יולה ינויצע הווח ,החומס ימס ,םייהנמ ההלב ,לאירתכ רמת 

דומלת ןליא ,בגר יטומ ,סוארק דרו 
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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

 a.o.a«u j
 • ,8

ה ךרכ 

1 'סמ תרבוח 

2003—ג"סשת 

2 6 ־01־ 2004 

/^6זיסיי95ז^ 
^יא0יזתני1ואהו י־ 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

ןודרוג ןושרג ש"ע הרגהה יעדמל הטלוקפה 

ביגא ־לת תטיסרבינוא 

ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 
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תילארשי היגולויצוס 

תומדקתמ רקחמ תודובע םע חיש םילהנמה םירקחמל המב שמשל תעה־ בתכ תרטמ 

תכרעמה .םיימוקמ םירמוחלו םוקמכ לארשיל טבמ תיינפה ךות תימלועה היגולויצוסב 

תא תופקשמש תויטרואית תושיגו תויגולודותמ לש ןווגממ םייעדמ םירמאמ הנימזמ 
םויה־רדס לע םידמועה םייזכרמ םיאשונב םינוידו תוסמ ;היגולויצוסה לש םזילרולפה 

ומסרפתהש םירמאמ לע תובוגת ןכו ;תילארשיה תואיצמב שגד תמיש ךות ,יגולויצוסה 

.תומדוק תורבוחב 

הפש לכב וא תירבעב)ומסרופ םרטש םיירוקמ םירמאמ קר םסרפל-לוקשת תכרעמה 
.(תרחא 

־םיארוק ידי־לע ימינונא ימדקא טופיש ורבעי תעה־בתכ תכרעמב ולבקתיש םירמאמ 
.םיחמומ 

.הנשב םיימעפ עיפומ תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ 

:םירבחמל תויחנה 

.לופכ חוורב םיספדומ םיקתוע השולשב רמוחה תא שיגהל שי • 

תורוקמ תמישר ,םיילוש־תורעה לולכי רמאמה .הלמ 9,000 לע הלעי אל רמאמ ףקיה • 

.ריצקתו האלמ 

,תילגנאבו תירבעב רמאמה תרתוכ :ובו רעש דומעב הוולי (רבחמה םש אלל) רמאמה • 

.ת/בתוכה לש יעוצקמ/ימדקא ךוישו ,ל"אוד ,ןופלט רפסמ ,תבותכ ,ת/רבחמה םש 

תרבוחה יפ־לע השעית תיפרגוילביבה המישרהו תויפרגוילביבה תוינפהה תגצה • 

.תילארשי היגולויצוס לש הנורחאה 

וא ל"אודב ךמסמכ םוסרפל לבקתהש רמאמ לש תיפוסה הסרגה תא ריבעהל שי • 

.תונולחל word תנכותב ibm םאות ןוטילקתב 
.םוסרפה ינפל םירבחמל ההגהל רבעות סופד תטויט • 

םא .ןפוד־יאצוי םירקמב קר ולקשיי תילגנאב די־יבתכ .תירבעב תויהל בייח דיה־בתכ • 

.תירבעה הסרגל גואדל ת/רבחמה לע היהי ,םוסרפל רשואי דיה־בתכ 

.די־יבתכ הריזחמ הניא תכרעמה 
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םיגולופורתנאהו םיגולויצוסה תליהק 
"תילארשי היגולויצוס" תעה־בתכ תכרעמ ירבחו 

לש ימואתפה ותומ לע קומע באכב םשאר תא םיניכרמ 

ל"ז ףלש ןואיל 'סורפ 
.וידסייממו תעה־בתכ לש ןושארה וכרוע 

העדו תעד שיא ,ךרד הרומ ,רבח ונל דבא 

הסנכנ וז תרבוחש םימיב העיגה ,ונרבח ,ןואיל לש ותריטפ לע העדוהה 
.ורכזל שדקות תעה־בתכ לש האבה תרבוחה .סופדל 

 \ - - \ _ •
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םיניינעה ןכות 
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תכרועה רבד 

ילאערזי הנפד לש הרכזל 

- (2003-1937)ילאערזי ידנונ הנפד 
הרכזל םירבד 

רברול תידוהי 

הנפד לש ןולסה  רואלא רמת 

םירמאמ 

תויוהזה ןוניב לע :האחמ ךותמ תוירבג 

....לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח לש 

יולךושש הנרוא 

יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה 

"תוינימואל" לש 
ןלפק ינד 

בחרמו ףוג :הינומגה תוירבג לש םירופיס 
, םיילארשי םיאלימרת ירופיסב 

יונ םייח 

לש תויתוברת תוינבת :"תורז" ךותמ תוהז 
ופיב תיברע תוירבג 

וקסרטנומ לאינד 

ןורוא־ץישפיל יתור ,יאני הצינ תוניתמ לש םילאה חישה - "סויפ וצ" 

הביטנרטלאכ "ןפי" - "?ןאכ הז ןפי" 
םייפלאה תונש לש לארשיב תיתוברת 

ינועדגךייטשדלוג הרפע 

הסמ 

ודמעמ לע :היגולויצוסה לש הפוגל 

ףוגה לש יגוצייה 

ןזח םייח 

םירפס תרוקיב 
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םירפס תרוקיב 

 233

 237

 244

 249

 255

 259

 266

 269

 273

 279

 284

 288

:לע רגינור סיאול 

,תינרדומה היטרקומדב םיסקודרפ - הילותפנו היטרקומדה 
טדטשנזייא חונ לאומש 

:לע םר ירוא 

<םיכרוע> ריפוא ידעו דלפ באוי ?תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ :לארשי 

:לע ןייטשניבור הנפד 

 The Invention and Decline of Israeliness: State, Society
 , and the Militray, Baruch Kimmerling

:לע חספ םות 

ןצינ ןתנוהיו רלכיב ןועמש ,םולש לש םידנדיווידל המחלמ יחוורמ 
:לע שאיטמ עשוהי 

בגוי רתסאו הוונ לייא ,לומתאה םע גולאיד תארקל תוירוטסיה 

:לע ירפ הנינפ 

,<תכרוע> ןומצע לעי ,תילארשיה תוברתב םישנ לש םיגוציי ?ילוק עמשתה 

:לע ןייטשנבל הלאירא 

תופידעה רדסב לארשיב תרגובמה הייסולכואה - הנקיזה לש הקיטילופה 

<ךרוע) קירב קחצי ,ימואלה 

:לע ףלש ןואיל 

תוימשיטנא ,תונויצ לומ ינקירמא ימרופר םזילסרבינוא :םיבלתשמ םידוהי 

ףיש רפוע ,האושו 

:לע יבצךזור ישי 

,תידוהיה תוברתה תודלותב "רחא"כ רוחשה םדאה ?ורוע ישוכ ךופהיה 
. דמלמ םהרבא 

:לע בארג־ריירב הנור 

טחוש הלא ,תיתוברת־בד הבשחמ תארקל :םירוסא תונורכיז 

:לע יצרא־ק יסוי 

,תיטסילאיצוס הרגח ןיבו תיתרוסמ הליהק ןיב שגפמה ־ תולגתסהו םזיטרקניס 
יבערש לחר 

:לע גרבדלוג יוורה 

,.רוצ ןורי ,1954-1943 ,תוימואלהו וקורמ ידוהי - העורק הליהק 
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םירפס תרוקיב 
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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 
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תילארשי היגולויצוס 
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 Israeli Society

 Vol. 5, No. 1
 2003

 Department of Sociology and Anthropology,

 the Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences

 in conjunction with the Institute for Social Research

 Tel Aviv University

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:16:33 UTC������������� 

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



 Israeli Sociology

 Israeli Sociology objective is to serve as a platform for studies that conduct a

 dialogue with advanced research studies in sociology across the world, and that

 investigates Israel as a place, and its local materials. The journal welcomes

 scientific articles drawing on diverse methodologies and theoretical approaches,

 and reflecting sociology's pluralism; theoretical articles; essays and discussions

 of pivotal issues on the sociological agenda, with an emphasis on the Israeli

 reality; and responses to papers published in previous issues.

 Israeli Sociology will consider only original work that has not been
 published beforehand (in Hebrew or in any other language). Manuscripts sent to

 the journal will be reviewed anonymously by reader-experts.

 Israeli Sociology is published twice a year.

 Instructions for authors:

 • Manuscripts must be typed, double-spaced, and submitted in three copies.

 • The manuscript's length should not exceed 9,000 words, including the

 abstract, footnotes, and a full bibliography.

 • The manuscript (without the author's name) must be sent with a first page

 that shows the title in Hebrew and English, the author's name, address, phone

 numbers, e-mail address, and his or her academic/professional attribution.

 • The references in the bibliography, and the bibliography itself should comply

 with the format of the latest issue of Israeli Sociology.

 • The final version of the manuscript should be sent to the editors as an
 e-mailed attachment, or on an IBM-compatible diskette, in Word for
 Windows.

 • Authors will receive a proof copy of their manuscripts before publication, for

 typographical corrections.

 • The manuscript must be submitted in Hebrew. Manuscripts in English will

 only be accepted in unusual cases. If the manuscript is accepted for
 publication, the author must then submit a version in Hebrew.

 Manuscripts are not returned to authors.
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15 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

םילייח לש תויוהזה ןוניכ לע :האחמ ךותמ תוירבג 
לוחכ ןוראווצ ידיקפתב 

*יול־ןושש הנרוא 

הפיא .אבצהמ תאצל הזה קו'גה תא יל היה ,היעב דואמ יל היה ינא :דשא 

,םיג"בקל יתכלה ,הזו ררחתשהל תושקב לכ־םדוק יתשגה ...יל היה אל 

הביס םא .ךל דיגא ינא המו ,תויוקירע ,תויודקפנ ,יתחרב ,אבצהמ יתחרב 

.םירוההו ילש אמיא ללגב הז ,יב יתרזחו הז תא יתישעש תמאב הנורחא 

זא .רתויו רתוי יללגב ויהנ םילוח ילש אבאו ילש אמיא תא יתיאר ינא 

תא םא .אבצל יתרזח הז ללגב .הזל רוזחל בייח ינא ,השעא ינא המ יתרמא 

השוע אל ינאו ,אבצל סייגתמ אל ינא ,הרוחא הנש וישכע יתוא תחקול 

עוצקמה ינאש .רבד םוש יל ןתונ אל אבצה .אבצה תא ךירצ אל ינא .אבצ 

.אבצה תא ךירצ אל ינאש תמאב ילש 

?תורישה לש הפוקתב ,אבצב תינתשה ,דיגת :הלאש 

השוע אבצה םירמוא שי ...אל הז .רגוב יתייה דימת רגוב ,יארת :רשא 

תא ךירצ אל ינא .הרשע־שולש ליגמ רבכ ינא רבג זא ,הזו ,רבג ךתוא 

.דחא־ףא ךירצ אל ינא ,םירוהה 

סיסבב רפסכ תרשמה ,םידלי העשת לש החפשמב ינימש ןב ,הירבטמ יחרזמ לייח ,רשא 

תרשמ וניא אוה ,וירבדל :וינפ לע ינויצה טסקטה תא ךפוה ומכ ,ןופצב ריוואה־ליח לש 

,"וירוה לש תואירבה לע רומשל" ידכ אלא ,הנוחטבל םורתל וא הנידמה לע ןגהל ידכ 

.תינקת תילארשי תוירבג לש תומרונה תא םייקמ אוהש וירוהל חיטבהל ידכ ,רמולכ 

ליגמ רבכ "רבג" אוהש ןעוט אוהשכ ,תוירבגל תויאבצ ןיב רושיקה תא החוד אוה ןמזב" וב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה * 

ירבחל הדות .יאבצה םרופיס תא יינפל ללוגלו יתיא רבדל ומיכסהש םילייחה לכל תודוהל הצור ינא 

יתיא ולהינש ,לארשיב הרבח-אבצ יסחי לע ןתעפשהבו תויתרבח תויוהז תווהתהב הקסעש הצובקה 

ליעמסיא :תאז םילייח תצובק ידי־לע ורמאנש םירבדה לש םתונשרפו םחותינ לע םיבקונ םיחוכיו 

,רדפ־יקסמול הנדע ,ןהכ טראויטס ,הנוי יסוי ,ןמלה תירש ,והילא־ק סדה ,ירא־ןב לייא ,דעס־ובא 

יקימ ,רזעילא־ןב ירוא :וריעהו וכמת ,וכירדהש םירבחלו םירומל הדות ןכ־ומכ .םר ירואו ררל באז 

יתשל ןכו ,טימשדלוג־ןמ'גרות ילרואו טרופופר רמת ,גנילרמיק ךורב ,יול לג ,יבכוכ לט ,ןמזולג 

וריאהש תונכותה לע יאני הצינל תדחוימ הדות .תילארשי היגולויצוס לש תוימינונאה תוארוקה 

.לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח לש םתוירבגל סחיב ייניע תא 

,הרבחה יעדמב םירקחמל ןייש םש־לע זכרמה ידי־לע הכמתנ הילע ססבתמ הז רמאמש רקחמה תדובע 

־ רדגמ ידומילל רפייל זכרמו ,לארשיב הרבחהו הקיטילופה ,הלכלכה רקחל לוכשא יול ןוכמ 

תונרקל הדוגאה ידיילע ןכו ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הרבחה יעדמל הטלוקפב םתשולש 

.ךרדה ךרואל יתדובע תא ונמימש םימרוגה לכל הנותנ יתדות .לצרה יתימעו ףלוו ןרק ,ךוניח 
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האחמ ךותמ תוירבג יולךושש הנרוא 16 

היפלש תילאוד תונשרפ ןכ םא גיצמ אוה .יאבצה תורישל רשק םוש אלל ,הרשע־שולש 

ףא וא ,ילוש אוה תעב־הב לבא ,יביטמרונ ילארשי רבגכ ותרדגהל ינויח יאבצה תורישה 

חיש .חרזאכ תימצעה ותסיפתב ןהו רבגכ תימצעה ותרדגהב ןה ,ילילש דיקפת אלממ 

תסיפת לע ןכ םא ןעשנ ,לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה תא ןייפאמה ,הז ילאוד 
.תינמז־ וב הל דגנתמו תילארשיה הינומגהה 

ינומרה וניא תוחרזאו תוירבג ,אבצ ןיב רשקה יכ תדמלמ הז חישב תאטבתמה תוינשה 

Enloe, 1988; Pateman, 1989; Snyder, :לשמל ,ואר> תובורק םיתיעל ןעטנש יפכ 

,םייברקה םילייחב תדקמתמ הנידמל אבצה ןיבש סחיב תקסועה תורפסה תיברמ .(1999 

ןאו'ג ,לשמל .תוירבגו תוחרזא ,אבצ ןיב ידדה רשקו הדיחא תירבג תוהז ןכל החינמו 

הבורק הכ תוירבגה לש ורקימה־תוברת" יכ הנעט (Nagel, 1998, pp. 251-252) לגיינ 

השקש ךכ ידכ דע ,הלש יטסירטילימה טביהל דחוימבו ,תוימואלה לש תושירדל החורב 

םילצופמ םה אלא ,םיינגומוה םינוגרא םניא ,עודיכ ,תואבצ םלוא ."ןהיניב ןיחבהל 

תוננוכתמה תויוהזה חותינ ,ןכא 1.תוינימו תוינתא ,דמעמ ,עזג ,רדגמ יפ־לע םידבורמו 

יוור ףאו בכרומ רשק תובורק םיתיעל ףשוח תושלחומ תוצובק לש ןתואר־תדוקנמ אבצב 

.תוחרזאו תוירבג ,יאבצ תוריש ןיב תוריתס 

תוחרזאו תוירבג ,אבצ ןיב רשקה לש היצזיטמלבורפ עיצהל ינוצרב הז רמאמב 

םילייחה תצובק - אבצה ילושב תמקוממה הצובקב תויוהזה ןוניכ לש חותינ תועצמאב 

םבורב ,לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה יכ איה יתנעט .לוחכה ןוראווצה ידיקפתב 

םתוריש ךלהמב םיננוכמ ,רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמ וא ךומנ דמעממ םיחרזמ 
םילייח .תוחרזאו תוירבג לש תוינומגהה תוינויצה תוסיפתה תא תורגתאמה תויוהז יאבצה 

םייפולח םינוגיע םיאצומ םלוא ,תיברקה תוירבגה לש תויטננימודה תא םילבקמ הלא 

תואמצע ,הימונוטוא םישיגדמו תירוביצה הריזה תא םיפקועה םהלש תוירבגה תרדגהל 

םוחתהמ החוכ רקיע תא תבאושה ,םיגיצמ םהש תירבגה תוהזה .החפשמלו תיבל תוירחאו 

תוכמסלו תעמשמל תכשמתמ תודגנתהב תאטבתמ ,החפשמהו תיבה ייח לש יטרפה 

ספתיהל הלוכי תאז תוהז .לייחה דיקפת לע סנרפמה רבגה דיקפת תא השיגדמו ,תויאבצה 

ימואל־ונתא חיש תושיגדמ ,רחא דצמ ,םהלש תוחרזאה תוסיפת םלוא ,תיאבצ־יטנאכ 

תויאבצ־יטנאה תוקיטקרפה ןיב האוושההמ הלועה תוינשה .יטנטילימו יביסולקסקא ידוהי 

ךומנ דמעממ םיחרזמ לש םמוקימ תא תפשוח םהלש יטנטילימה יטילופה חישה ןיבל םהלש 

םתוילוש ןיבל םידוהיכ תפדעומה םתוכייתשה ןיב תלצופמ הדמעב תילארשיה הרבחב 

ךובס וניח תוחרזאו תוירבג ,אבצ ןיב רשקה ,ןכ םא ,םהיבגל .ךומנה דמעמהמ םיחרזמכ 

תויוהזה ןוניכ תרגסמב םישחרתמה םייתרבחה םיכילהתה תא ןיבהל תנמ־לע .יכרע־ודו 

תוירבג ,אבצ ןיב תורשקמה דוסיה־תוחנה לע הרצקב דומעל שי ,םיגיצמ הלא םילייחש 

.ילארשיה אבצה לש ידמעמ־ונתאה הנבמה תא ןוחבלו ,תוחרזאו 

 Enloe, 1988, 2000; Izraeli, 1997; Snyder, :1 לשמל ,ואר ,אבצה לש ירדגמה הנבמה לע

 Burk, 1995; :1999. לשמל ,ואר ,תיעזג הביטקפסרפמ אבצה לש חותינל; Stiehm, 1989

Moskos, 1993. לצא עיפומ אבצה לש ידמעמ חותינ: Gill, 1997; Appy, 1993. לע תרוקיב 

 .Enloe, 1980; Y. Levy, 1998 :1983 ,החומס :לצא אוצמל ןתינ אבצה לש ינתאה הנבמה

 .Shilts, 1993 :2000 ,סורג :ואר ,אבצב תויבסלו םילאוסקסומוה לש םדמעמ חותינל
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17 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

תוחרזאו אבצ ,תוירבג 

ןחבו תוירניבו תוינתוהמ תוירדגמ תוסיפת םע דדומתהש ,יטסינימפה רקחמה תובקעב 

לש םג היצזיטמלבורפ ןורחאה רושעב החתפתה ,תוישנה תויוהזה לש ןוניכה ינפוא תא 

ומכ - אלא ,הילאמ תנבומו הפוקש ,תילסרווינוא תוהזכ דוע הספתנ אלש ,תוירבגה 

םיידסומו םיירוטסיה םירשקהב ןחנעפל שיש תויתרבח תוינבה לש רצותכ ־ תוישנה 

Brod 8l Kaufman, 1994, pp. 1-3; Connell, 1995, p. 24; Kimmel,) םייפיצפס 

 6-8 .1987, p. 10; Morgan, 1992, pp). תוירבג לע יוושכעה רקחמב יזכרמה גשומה

תא תומלגמה תוירדגמ תוקיטקרפ לש ףוריצ"כ תרדגומה ,"תינומגהה תוירבגה" אוה 

.(Carrigan, Connei 8c John, 1985; Connell, 1995)"היכראירטפל תיחכונה הקדצהה 
תוננוכתמ תורחא !תוישנו) תוירבג תויוהזש ,ילאידיא לדומ ,דניה תאז תינומגה תוירבג 

תוירבגה תובורק םיתיעל .תודגנתה וא הלועפ־ףותיש ,יוקיח לש ךרדב הילא סחיב 

הרוצכ היכרצ לע הנעתש ךכ תרציימ הנידמהש "המגודל תוירבג" איה תינומגהה 

לש ובוציעב הדימ־תמא הווהמ איה ךכבו ,(Connell, 1995, p. 30) תלבוקמ תיתוברת 

תיטרואית הניחבמ דחוימב יביטקפא וניה הז גשומ .תוירבג תויוהז לש יכרריה םלוס 

,דמעמ םע הבלצהב תורצוימה תוירבג תויוהז לש יובירל ןועטל רשפאמ אוהש ןוויכמ 

חוכ יסחי השיגדמה תיטסינימפה הנבותה לע רומשל הז םע דחיו ,תוימואלו תוינתא 

.םינימה ןיב הטילשו 

,םייביסולקסקא םיישנ םירתא ללוכ)יתרבח רתא לכב תינבומ תוירבגש יפ־לע־ףא 

יוטיב תלבקמ איה ,(יוקיחה ךדד־לע וא הדגנההו הרדהה ךרד־לע תינבנ תוירבגה םהבש 

אבצה .אבצו עשפ ,טרופס ןוגכ ,םייביסולקסקא םיירבג םירתאב םיספתנה תודסומב דחוימ 

םירבג רקיעבש ינפמ קר אל תוירבג תויוהז לש רוצייה יכילהת דומילל יזכרמ רתא וניה 

ירבג ןוגראכ תירוטסיהו תיתוברת ,תיתרבח ספתנ אוהש םושמ אלא ,ותוא םישייאמ 

Enloe, 1988,)ותענהו ומויק יכרוצל תוירבגו תוישנ לש תוימוטוכיד תורדגה לע ןעשנה 

Barrett, 1996,) התוללכב הרבחב םיירבג םייומיד תיינבהב יזכרמ דיקפת אלממו ,(2000 

 2 .p). יזכרמה לקשמה לשב תילכראירטפה היגולואידיאה סוסיבב דחוימ דיקפת שי אבצל

תירבג תונוילע לש הקדצהבו תוירבג לש תוינבהב ,טרפב ברקלו ,ללכב המחלמל שיש 

 (36 .Enloe, 1988, p. 7; 2000, p). תילכראירטפ תוירבג ןיבל תויאבצ ןיב םיסחיה

.(Enloe, 1988, p. 13) םיידדה םיסרטניאב ןכ םא םינייפאתמ 

ירוטסיהה ךילהתה לשב תדחוימ תוטלוב תויאבצל תוירבג ןיב רשקל שי לארשיב 

יניטסלפה ־ידוהיה ךוסכסה לשב ,(1997 ,ןמזולג) תוירבגל תונויצ ןיב יוהיז רציש 

תובקעב .(1993 ,גנילרמיק) תויטסירטילימ תוברתו הרבח לש ןתוחתפתה לשבו ךשמתמה 

תספתנ יברקה לייחה לש ותוהז ,םירשעה האמה תליחתב רבכ םרוקמש ,הלא םיכילהת 

יאבצה תורישהו ,(Lomsky-Feder <fc Ben-Ari, 1999) תינומגהה תוירבגה תא תמלגמכ 

,לבוש) לארשיב תיביטמרונ תוירבג תארקל ילסרווינואו יחרכה הכינח בלשכ ספתנ 
 .(Ben-Ari, 2001 ;1994

הלגמ ,לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח לש הביטקפסרפהמ אצויה ,יחכונה רקחמה ךא 

תוננוכתמה תויוהזה .תוירבג תויוהז לש ןנוניכ ךילהתב ילנויצקנופ דימת וניא אבצה יכ 

ףא ןה םיתיעלו ,אבצה לא ןסחיב רורב לוציפ םיתיעל תולגמ יאבצה תורישה ךלהמב 

ספתנ יאבצה תורישהש יפ־לע־ףא ,רמולכ .םדוסיב םייאבצ־יטנא םיחנומב תוחסנתמ 
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הנוניכ לע תינמז־וב תושקהל יושע אוה ,םיניקת םיילארשי םירבג לש םתרדגהב ינויחכ 
.תירבג תוהז לש 

ןיב ילנויצקנופו ידדה רשק החינמ םירערעמ לוחכה ןוראווצה ילייחש היינש המכסומ 

רבו ידי־לע רבכ גשמוה תוחרזאה תרדגהב אבצה לש ודיקפת .תוחרזא ןיבל יאבצ תוריש 

 ([1922] 1968 ,Weber), הרבחב תומילאה יעצמא לע תיטסילופונומ הטילשב הארש

תושיה תרדגהל ינויח אבצה ,הז חותינ יפ־לע .תינרדומה הנידמה לש ידוחיי ןייפאמ 

.היתולובגו תוחרזאה לש ירקיעה רידגמה םג אוה ןכלו תינוביר הנידמכ תיטילופה 

םינפוא ינשב תוחרזאל אבצה ןיב רשקה תא תואור תוחרזא לש רתוי תויוושכע תוסיפת 

לש תוילמינימה ויתובוחמ קלח הווהמ יאבצה תורישה ,ילרבילה תוחרזאה חישב .םינוש 

.תווש תויתרבחו תויטילופ ,תויחרזא תויוכזב ותוא הכזמ ןיולימו ,הנידמה יפלכ חרזאה 

תובקעב יכ ןעט ,תילנויצקנופו תילרביל השיגמ אציש ,(Janowitz, 1976) ץיבונ'ג 

לש היצזיטרקומדל םזינכמ ינומהה הבוחה־ סויג שמיש תיאקירמאהו תיתפרצה תוכפהמה 

לע הנידמה לש התונוביר תלחה תא ןמיס ילסרווינוא הבוח־סויג ,ותנעטל .ברעמה תונידמ 

ביטבו אבצה לש יתרבחה הנבמב יונישל ךילוה ךכבו ,רתוי תובחר תויתרבח תוצובק 

יאבצה תורישהו ,יביטרגטניא םזינכמב ספתנ אבצה .היניתנ ןיבל הנידמה ןיבש הקיזה 

.(Burk, 1995)יטילופה ביטקלוקל תופרטצהל ,לולסמל םג ןכלו ,יאנתל היהנ 

לש ותמורת תדימ יפ־לע תרדגומ תוחרזאה ,הז תמועל ,ינקילבופרה תוחרזאה חישב 

,יטסירטילימ יפוא תולעב תורבחב .(Shafir, 1998) הליהקה לש "ףתושמה בוט"ל חרזאה 

הברקהל ותונכומו יאבצה ותוריש תועצמאב רקיעב תדדמנ ביטקלוקל חרזאה לש ותמורת 

תורישה ,ךכ .הבוט תולייח םע ההוזמ הלאכ תורבחב הבוט תוחרזא .ללכה ןעמל תימצע 

הדימ־תמאו (1994 ,ןמלה) דיחיה לש תויטוירטפהו תוחרזאה תדימל דדמ הווהמ יאבצה 

תורישה ,רמולכ .הליהקה לש םיירמוחהו םיירסומה םיבאשמה לש תילאיצנרפיד הקולחל 

.יכרריה תוחרזא הנבמ לש ובוציעב ליעפ קלח הווהמ יאבצה 

,הנידמה לש םיסרטניאה תא ןבומכ תתרשמ "בוטה חרזא"כ יברקה לייחה תרדגה 

תושיגל דוגינב ,ןכא .תויחרזא תויוכזל תילאיצנרפיד תואכז דסמל הל תרשפאמו 

םינומשה תונשב ולע ,תוחרזא ןיבל אבצ ןיב ינומרה רשק וחינהש ,תויטסילנויצקנופה 

הייסולכואה תא סייגל ידכ תומחלמב תושמתשמ תונידמ יכ ונעטש תויתרוקיב תושיג 

ידי־לע תויביטקלוק תויוהז ןנוכל ידכו הייסולכואה תא תוסמל ידכ ,תויתנידמ תורטמל 

Enloe, 1980; Giddens,)ירדגמו ידמעמ ,ינתא ,יעזג ןויווש־יא לש היצמיטיגלו דוסימ 

 1985 ,1985; Shaw, 1984; Tilly). יבגל המוד הנקסמ הלעמ הז יתרוקיב חותינ םג םלוא

המדקל החטבהכ יאבצה תורישה תא הנידמה העיצה רשאכ :תוחרזא ןיבל אבצ ןיב רשקה 

אבצה ושענ ,תויחרזא תויוכזב הרמוה המחלמב תופתתשההו ,םואלל תוכייתשהה ךרד 

.ברעמב םואלה־תנידמ לש התוחתפתהמו תוחרזאה תרדגהמ דרפנ־יתלב קלחל המחלמהו 

תוחרזאה תא ןנוכמ הנידמה ןיבל אבצה ןיב הז רשק יכ תנעוט תיטסינימפה תרוקיבה 

Lloyd,) דיול .(Pateman, 1989) רבגה לש וייח חרוא יפ־לעו תוירבג לש תוסיפת יפ־לע 

תונויערה ךרד תורושק המחלמה לש תוירבגהו תוחרזאה לש תוירבגה יכ הארמ (1986 

לעמ תולעתהו הימונוטוא ,תוימצע ,תוילאודיווידניא :תיברעמה הבישחה לש םייזכרמה 

הזתיטנא הניה המחלמה .םיילסרווינוא םיירסומ תונורקע ןעמל םייטרפ םיסרטניא 

חרזאה ןכל .ביטקלוקה תא רמשל ידכ תיחרכהכ תספתנ איה םלוא ,יטרפה סרטניאל 

ןוחטב ןעמל םחליהלו וידלילו ותשאל ותבהא לע רתוול ןכומש הז אוה ,וסור יפל ,בוטה 
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יטרפה סרטניאה לע רתוומ לייחה רשאכש לגה ןעט המוד ןפואב .(65 'ע ,םש> הליהקה 

,הימונוטואו תילנויצר ,השדח תוימצע ןנוכמ אוה ,ביטקלוקה ןעמל גרהיל ןכומו ולש 

.(70 'ע ,םש) תיברעמה הרבחב תוירבגה לש בגשנה לאידיאה הניהש 

בירקהל ותונכומ אוה טרפה לש תיטילופה ותוביוחמל יביטמיטלואה ןחבמהש ןוויכמ 

האלמ הפתוש הניא איה ,ברקה־הדשמ תדדומ השיאהש ןוויכמו ,הנידמה ןעמל וייח תא 

Pateman, 1989, p.) "הרסח תוחרזא"כ תבצעתמ התוחרזא ךכיפלו הנידמל תוביוחמב 

- םירבגמ תרחא וב תובלושמ ןה םלוא ירוביצה םוחתהמ ירמגל תודדומ ןניא םישנ .(11 

הלא רשאכ ,םירבגל סחיב ןהלש ינפוגה/ינימה לדבהה ביבס תינבומ תויחרזאכ ןתללכה 

תוחרזא ןיבל יאבצ תוריש ןיב הקודהה הקיזה .(4 'ע ,םשג המרונה תא םיווהמ םינורחאה 

הנבמב תירדגמ היכרריה תרציימו ,אבצב ותרישש םירבגל תונורתי ןכ םא הקינעמ 
.תוחרזאה 

םיתרשמ םירבגה לכ אל ,תישאר .הדיחאו הביצי הניא םירבגה לש םתוחרזא םג םלוא 

,לשמל .םתוחרזא לש ילאיצנרפידה יפואה תא תובצעמ םסויג־יאל תוביסהו ,אבצב 

הרתי .לארשיב םיניטסלפ לש םסויג־יאמ הנוש תוחרזא בצעמ אבצל םידרחה לש םסויג־יא 

תוסיפתב םיקהבומ םילדבה םימייק הבוח־תורישב םיתרשמה םירבגה ברקב םג ,וזמ 

םילייח ,ךכ .אבצה לש ,דובירה הנבמב םמוקימו יאבצה תורישה יפוא יפ־לע תוחרזאה 

תא תפקשמ תחא הסיפת :תוחרזא לש תילאוד הסיפת םיאטבמ לוחכ ןוראווצ ידיקפתב 

תוהדזה העיבמ תרחאה הסיפתהש דועב ,התוא גציימה יאבצה ןוגראהמו הנידמהמ םרוכינ 

לש תויונשרפ ןיב תאז תושגנתה .תוקהבומ תוינמואל תושיג ידכ דע הנידמה םע תטלחומ 

ספתנ אבצהש ןוויכמ ,םילייח לש םהיתוסיפתב רבודמ רשאכ דחוימב תניינעמ תוחרזא 

יאבצ תוריש ןיב רשקה תאש ,ןאכמ .(Ramirez <fe Weiss, 1979)"תוחרזא קינעמ דסומ"כ 

םג שדחמ ןוחבלו קרפל שי ,תיתרבחהו תינבמה המרב קרופו חתונ רבכש ,תוחרזא ןיבל 

םג דימת תפקשמ יאבצה תורישה ךלהמב תננוכתמה ותוהזש ,דיחיה לש העדותה תמרב 

.אבצה לש ידמעמ־ונתאה דובירב ומוקימ תא 

אבצב ידמעמ־ונתא דוביר 

,המוא יוניבל ,היצזינרדומל יזכרמ םרוגכ אבצה לש תיטסילנויצקנופה הסיפתה 

Enloe,) ולנא היתניס ידי־לע הצפונ (Janowitz, 1976) תינתאו תידמעמ היצרגטניאלו 

,םישנל םירבג ןיב קר אל דברמ אבצה ,"םעה אבצ" לש סותאל דוגינב יכ התארהש (1980 

הנידמה ,התנעטל .תונוש תוידמעמו תוינתא ,תוימואל תוצובקמ םירבג ןיב םג אלא 
יטילופה רדסה תאו התוכמס תא רמשל תנמ־לע תינתא םדא־חוכ תוינידמב תשמתשמ 

תוצובקה תא תגרדמ תרייצמ תיתנידמה הטילאהש "תינתאה ןוחטיבה תפמ" .םייקה 

סויגה תוינידמב ןהיניב הניחבמ ךכל םאתהבו ,הנידמל ןתונמאנ תדימ יפ־לע תונושה 

,וז הפמ יפ־לע .דועו תויברקה תמרב ,אבצב םידיקפת תקולחב ,םודיק יסופדב ,אבצל 

ינב ותרשי ינשה לגעמב ,הטילאה ינב ותרשי (םייברק םידיקפת) אבצה לש ןושארה לגעמב 

ןתונימאש תוצובק ומקומי אבצה לש הירפירפבו ,תיקלח תונימא תלעב תינתא הצובק 

ןונגנמה לש ןוירטלורפ ןיעכ תודרפנ תודיחיב תרשל וסיוגי ןהינבו ,קפסב תלטומ 

,ךכ .הנידמל תוניועכ תוספתנש תוצובקה תואצמנ אבצל ינוציחה לגעמב .יתנידמה 
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ןרוציי ךות ,היכרצל ןתוא תלצנמו תורחתמ תוינתא תויוהזב תשמתשמ תיטילופה הטילאה 

.(Enloe, 1980) שדחמ ןבוציעו 
תינרדומה םואלה־תנידמ לש תילסרווינואה היגולואידיאה תא גציימ ילארשיה אבצה 

ודיקפתש ינויווש אבצ - (Ben-Eiiezer, 1995)"םעה אבצ"כ ומצע תא גיצמ אוה רשאכ 

,ןוירוג־ןב) "אצומהו תודמעמה ילדבהו תויצראהו תויתדעה תוציחמה לכ תא ץורפל" 

םילייחל דיחאה תורישה לולסמ ,םישנלו םירבגל הבוחה־סויג קוח .(212 'ע ,1957 

אבצה לש ויומידל ומרת ןכא "תושלח תויסולכוא" םודיקל אבצה תוינכותו םיניצקלו 
החומס ימס אצי םינומשה תונש תליחתב םלוא 2.תיתרבח היצרגטניאל םזינכמכו יתכלממב 

ןוחטיב תפמ יפ־לע בצועמ ילארשיה "םעה אבצ" םג יכ הארהש ךרד ץרופ רמאמב (1983) 

םיחרזמה ;ןוחטיבה תכרעמ לשו אבצה לש דלשה תא םיווהמ םיזנכשאה היפלש ,תינתא 

;ןוחטיבה תכרעמל ינויח םדא־חוכ קפסל הרומאה ,זכרמל הכומסה הירפירפב םימקוממ 

;לבגומ אבצב םמודיקו ,תומיוסמ תודיחיל םילבגומ ,םיילושב םיאצמנ םיסקר'צהו םיזורדה 

,םיחרזמל סחיב .הנידמל םיניועכ םיספתנ םהש ןוויכמ םיסיוגמ םניא םימלסומהו םירצונהו 

תוכזל תנמ־לעש ןוויכמ ,ךותיה־רוככ אלו ,העמטה תכרעמכ לעופ אבצה ,החומס ןעט 

יפ־לע תלעופה תכרעמל לגתסהל םיכירצ םייחרזמה םילייחה ,אבצב םדקתהלו ןומאב 

,יאבצה דובירה יכ איה ותנקסמ .תיזנכשאה תיטננימודה הצובקה לש תויברעמה תומרונה 

תא רמשמ ףאו ףקשמ ,ץראב ךוניחה תכרעמ תכרועש ידמעמ־ ונתאה ןוימה לע םסובמה 

.(1983 ,החומס ;1995 ,יקסריבס) תיחרזאה הרבחב ינתאה דובירה 

,אבצב םיזנכשאל םיחרזמ ןיב תיכנאה הדובעה תקולחל רקיעב סחייתמ (1983)החומס 

ינא .(Cohen, 1997 :םג ואר) אבצב םדקתהל רתוי בוט יוכיס שי םיזנכשאל יכ הארמו 

תיאבצה היכרריהה יכ ןועטלו (Y. Levy, 1998) יול ליגי לש ותנעטל ףרטצהל הצור 

הדובע תקולח לע םג אלא ,(םודיקב םירעפ) תיכנא הדובע תקולח לע קר אל תססבתמ 

תוקוסעת םיללוכה ,ןבל ןוראווצ ידיקפת ןיב (יכרריה יפוא שי הל םגש) תיתקוסעת 

־תוריתע תוקוסעת לע םיססובמה ,לוחכ ןוראווצ ידיקפת ןיבל ,תויתרקוי עדי־תוריתע 

ןיעידומ ידיקפת ,לשמל) ןבלה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה .םוטטס־תוכומנו הדובע 
םיבשומה ,תולודגה םירעה ינב ,ינוניבה דמעמהמ םיזנכשא בור־יפ־לע םניה (םיבשחמו 

ידיקפתב םילייחה בור ,םתמועל .םיינויע רפס־יתבמ תורגב־תדועת ילעב ,םיצוביקהו 

־תירבמ םירגהמ וא םיחרזמ םניה (םיגהנו בכר יאנוכמ ,םיחבט ,לשמל) לוחכה ןוראווצה 

םירעה ילושבש תונוכשהמ וא הירפירפה ירעמ ,ךומנה דמעמה ינב ,רבעשל־תוצעומה 

תורישה .תיעוצקמו תיקלח תורגב םע וא תורגב אלל ,םייעוצקמ םינוכית ירגוב ,תולודגה 

הניחבמ רתויב ךומנה דבורב הלא םילייח םקממ םייפכ־תדובע לע םיססובמה םידיקפתב 

.תיתרבח הרקויו יעוצקמ םודיק םהל קינעמ וניאו ,אבצב תיתרבחו תיעוצקמ 

תוימינפה תוקולחל סחיב םינותנ תרתסה ידי־לע ינויוושה סותאה חופיטל םרות ,וריצמ ,אבצה 

תודיחיב םיזנכשאו םיחרזמ לש תופתתשהה תוגלפתה לע םייטסיטטס םינותנ קפסמ וניא אבצה .אבצב 

אבצב תידוביר־ונתאה תכרעמה לע ןוידה .אבצב תונושה תוגרדבו םינושה םידיקפתב ,תונושה 

.(Y. Levy, 1998 ;1983 ,החומס ;1983 ,קסיל> טעמכ םיקיודמ םינותנ אלל ןכ םא םייקתמ 

תויסולכוא םודיקל לעפמל דחוימבו ,ךוניחה ילעפמל אבצה ןתנש ברה םוסרפה היה ןפוד־אצוי 

תויסולכוא םדקמה םרוגכ אבצה לש יומידה תא ןבומכ תרשמ הז םוסרפ .<1983 ,קסיל) תודחוימ 

.לארשיב יתרבח ןויווש דדועמ ךכבו תושלח 
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חינהל לוכי וניא הנידמה ןיבל ןניב רשקה לשו אבצב תויוהזה ןוניכ לש חותינש ,ןאכמ 

הקולחו ידמעמ־ונתא דוביר לש רשקהל סחייתהל בייח אלא ,הדיחא תירבג תוהז 

דובירה לש ינבמה חותינה תא םיססבמ ליעל יתרכזהש םירקחמה .אבצב תיתקוסעת 

־יא ךיא" הלאשה תא ןחובה יגולונמונפ חותינ ןיידע רסח םלוא ,אבצב ידמעמ־ונתאה 

תמר ןיב הז רמאמב רבחל ןכ םא תשקבמ ינא .(Lamont, 2000a)"ימצעה תא בצעמ ןויווש 

דומעל תנמ־לע ,תוישיא תויוהז ןוניכ לש ורקימה תמר ןיבל יתרבחה הנבמה לש ורקמה 

הבורמה יאבצה ןוגראה ךותב םינוש םימוקימב תורצונה תויביטקייבוסה תויועמשמה לע 

תיגולודותמ הרעה 

לע הרצקב דומעל הצור ינא ,לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה תויוהזב ןוידה ינפל 

ךותמ עבונ הז רמאמ .יתנייארש םילייחה םע תורכיה עיצהלו ילש תירקחמה היגטרטסאה 

,(2000 ,יול־ןושש> ילארשיה אבצב תוירדגמ תויוהז ןוניכב קסועה רתוי לודג רקחמ 

השיגה :וזל וז ןחורב תובורקה תוינתוכיא תוירקחמ תושיג יתש לע ססבתהש 
,ץריג) תינשרפה־תיגולונמונפה השיגה .תיטסינימפה השיגהו תינשרפה־תיגולונמונפה 

 1990; 1987 ,Taylor) לש םתואר־תדוקנמ תיתוברתהו תיתרבחה תואיצמה תא תנחוב

ידי־לע םיווחנ םהש יפכ תועמשמ לש םינבמ רוקחל איה ןכ םא התרטמ .הב םילעופה 

זכרמב תירדגמה הביטקפסרפה תא הדימעמ תיטסינימפה היגולודותמה .םיפתתשמה 

יתרבח ןויווש־יא לש םינבמ תפישחל תלעופו תרקוחה לש תויביסקלפר השיגדמ ,רקחמה 

,ללכב םישנ יכ םנמוא ונעט םידחא תוירבג ירקוח .ירדגמה ווק־סוטטסה יונישלו 

Brod, 1987, p. 275;) תוירבגו םירבג רוקחל "תויאשר" ןניא ,טרפב תויטסינימפו 

 6 .Kimmel, 1996, p), תימס תובקעב םלוא (1990 ,Smith), רקחמ יכ הנימאמ ינא

אוה רדגמה דוע לכ ,רחא אשונ לכב ומכ ,תוירבגבו םירבגב קוסעל לוכי יטסינימפ 

הרתי .םיירדגמ חוכ יסחיל עדומו שיגר אוה דוע לכו ,ולש תירקיעה תיטילנאה הירוגטקה 

לוק תתל הווקמ יחכונה רקחמהו ,תוילוש תוצובקל לוק תתל דעונ יטסינימפה רקחמה ,וזמ 

.תיאבצה היכרריהה תיתחתב םיאצמנה םילייחה תצובק - םיילושל הרדוהש הצובקל 

לע רמוח ףוסיאל רורב לדומ רסח :תיזכרמ תיגולודותמ היעב הביצמ תוירבגה 

יזכרמ טלטשג הווהמ אלא ,תואיצמב "תמייק" הניא תוירבגש ןוויכמ ,תאז .תוירבג 

תאש ,(Bourdieu, 1997) דחאכ םירבגו םישנ לש תוסיפתהו תויוגהנתהה תיינבהב 

םירבג ידי־לע תושגדומה תונוש תוקיטקרפ חונעפ ידי־לע קר ץלחל ןתינ ויתויועמשמ 

 (1996 ,Vale de Almeida). תפתתשמה תיפצתה איה הזכ רקחמ תמלוהה היגולודותמה,

תבשל םיברמ תוירבג ירקוח ,ןכא .םירבג לש םוימויה ייחב בלתשהל תרשפאמה 

הדש־ינמוי בותכל ,<Vale de Almeida, 1996 :1998 ,וקסרטנומ) םירבג לש הפק־יתבב 

Coliinson <fc) םיירבג הדובע תומוקמ רוקחל וא (Ben-Ari, 1998) םייאבצ םיסיסבב 

 1994 ,Hearn) םירשפאמ םניא אבצה יצוליא םלוא .תוירבג לש "היישע" רוקחל תנמ־לע

םילייח םע קמוע־תונויאר לע ןכל ססבתה רקחמהו ,תוכשוממ תויפצת ךורעל תויחרזאל 

.אבצהמ םרורחש רחאל הנושארה הנשב וא רורחשה תארקל בור־יפ־לע וכרענש ,תולייחו 

1999-1996 םינשב יתנייאר ,אבצב תוירדגמה תויוהזה תיינבה לע דומעל תנמ־לע 

ללכ ךותמ .םידיקפת לש בחר ןווגמב ותרישש םישנ ששו םיעבראו םירבג העבשו םישימח 
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ידיקפתב ותרישש םילייח רשע־השיש םע תונויאר לע ססבתמ יחכונה רמאמה ,תונויארה 

;בכרה יאנוכמ םייחו םרמע ;םיגהנה ליגו ריאי ,חתפי ;םיחבטה גלואו רינ :לוחכ ןוראווצ 

יאנכטה יתמ ;ןתשומחתה ידוא ;קשנה יקוש ;הקוזחתה ק"שמ םות ;רשקה יאנכט רורד 

,רימאו ;תעמשמה ק"שמ םעונ ;רפסה רשא ;<ג"ש> םינקתמה חטבאמ ריפכ ;ריוואה־ליחב 

ברועמ אצוממ דחא ,יחרזמ אצוממ ויה םינייאורמה ןיבמ רשע־דחא 3.יללכ דבועכ תרישש 

השיש 4.רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמ ויה םהיניבמ םיינש .יזנכשא אצוממ העבראו 

העשת ,(הינתנו םילשורי ,ביבא־לת) תולודגה םירעה לש תונוכשב וררוגתה תאז הצובקמ 

.ןופצב יפותיש בשומב דחאו ,(הירבטו ןאש־תיב ,דודשא ,עבש־ראב) הירפירפה ירעב 

ודמל (םיזנכשא םלוכ)העבראו ,יעוצקמ ןוכית ומייס העשת ,י התיכב דומלל ומייס השולש 

.ינויע ןוכית רפס־תיבב 

םילייח .הטושפ התייה אל לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לא השיגה ,יופצכ 

תועצמאב וא הטיסרבינואה ךרד תולקב יתרתיא ןבל ןוראווצ ידיקפתב םילייחו םייברק 

יתרזענ .הדקפמ ידיקפתב ותרישש םילייח לא עיגהל יתישקתה םלוא ,םייתרבח םירשק 

ינש) םייאבצ םיסיסב העברא לא ימשר־אל ןפואב סנכיהל ידכ תורבחו החפשמ ירשקב ןכל 

ילייח םהב ןייארלו (ץראה זכרמב חותפ סיסבו ןופצב ריוואה־ליח לש םיסב ,םינחנצ יסיסב 

ידכ רורחש תארקל ויהי םילייחהש רשפאה לככ יתדפקה .םינווגמ םידיקפתב הדקפמ 

.ולוכ יאבצה תורישה לע הביטקפסרפ םהל היהתש 

ידיל אב ,םינייאורמ רתאל יילע השקהש ,םירקחנה ןיבל יניב ינבמה םוקימב לדבהה 

יתספתנ ,יאבצ סיסבב תנייארמה תיאמדקא הייזנכשא תיחרזאכ .םמצע תונויארב םג יוטיב 

קלח .דסממה תגיצנכ ,רמולכ ,תינוגרא תצעויכ וא תיגולוכיספכ םילייחה ידי־לע םיתיעל 

תא טילקהל אל ושקיב ףא םיינשו ,סיסבה דקפמל ורבעוי םהירבדש וששח םילייחהמ 

,תעטוקמ ,תססוהמ התייה החישהו ,תוריהזב רבדלו םנושל תא רוצנל וטנ םירחא .ןויאירה 

דואמ היולג תימצע הגצה ידי־לע הריוואה תא ךכרל יתיסינ הלאכ םיבצמב .תממוד טעמכ 

םיוסמה סיסבב דוקיפהמו ללכב יאבצה דסממהמ תורענתהו רומוהב שומיש ,תילמרופ־אלו 

.טרפב 

לש הייפוא לע קפס אלל םיעיפשמ ןייאורמל תנייארמה ןיב חוכה ירעפ ,ןכ־יפ־לע־ףא 

אליממ םייקה יכרריהה לדבהה .(Hastrup, 1992, p. 122)ןויארה לש רצותה לעו החישה 

יניב הלכשהבו דמעמב ,ליגב םירעפה ידי־לע ןאכ םצעומ ,םינייאורמ־תנייארמ יסחיב 

תונויארה תאירקב ךכמ רתוי דועו ,תונויארה ךלהמב השוחתה 5.הלא םילייח ןיבל 

רפוסמה רופיסבו םהלש הפישחב טולשל דואמ וצמאתה םילייחהש התייה ,םיטלקושמה 

.םייודב תומשה לכ 

תללוכ ,םייחרזמ םילייח רקיעב רבעב הללכש ,לוחכה ןוראווצה ידיקפת לש תיתקוסעתה הצובקה 

הבש הפוקתה לשב הז רמאמב קיפסמ םיגצוימ םניאש ,רבעשל־תוצעומה־תירבמ םיבר םירגהמ םג םויכ 

.תונויארה וכרענ 

תולייח םעו ןבל ןוראווצ ידיקפתב םילייח םע ,םייברק םילייח םע תונויארה בורב ,האוושה םשל 

ןוויכמ .ךופה אל םא ,הנוש םירקחנל תרקוחה ןיב יכרריהה לדבהה היה "םיירבג" םידיקפתב 

,אבצל תינוציח ,דניה יתולכתסהשו דבלב תויקלח אבצה לע ייתועידיש רורב היה וללה םינייאורמלש 

לע עיבצהל ונהנו ,ןויאירה ךלהמב יטקדיד ןוטב יילא ונפ ,תמיוסמ תונחלסב יילא וסחייתה םה 

.תויאבצבו אבצב םתואצמתהו םתנבה תמצוע תא יינפל ןיגפהלו יל ורפסי אל םהש תודוס 
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לע רקיעב ודיעהש ,תוריתס דבעידב ולגתה רתוי םיחונינ ומדנש תונויארב םג .ינעמל 

םילייחה לש תוירבגה תויוהזה תא 6.ןויארה לש היצאוטיסב םילייחה לש תוחונה־יא 

םג םימייקתמה ,םידימתמ חוכ יסחי לש רשקהב ןכ םא ןוחבל שי לוחכה ןוראווצה ידיקפתב 

םירקשמ דימת םיטנמדופניא"ש תפרוגה הנעטה םע המיכסמ אל ינא .ומצע ןויארה ןמזב 

םיגיצמ םה יכ הנימאמ אלא ,(Stoller Olkes, 1987, p. 229)"םהלש םיגולופורתנאל 

לש דמעמה ךותמ םג תבצועמה ,(Denzin Sc Lincoln, 1994) םהייח לע תיקלח הנומת קר 

:יינפל תוגצומה תויוהזה "קר" ןה החישה לש טסקטהמ תולועה תויוהזה ןכל .ןויארה 

תרגובמ תיאמדקא הייזנכשא ינפל גיצמ אבצב יתרקוי־אל דיקפתב יחרזמ לייחש תוהזה 

ילש תוינתאהו תוידמעמה תויוהזהש ןכתייו ,יילא סחיב םג תוירבג לש הינבה יהוז .ונממ 

.ונלש תוירדגמה תויוהזהמ תוחפ אל יתועמשמ דיקפת ןויאירב תואלממ םהלשו 

,ןייאורמה ייח לש "אלמו יתימא" ףוקש גוציי לאכ ןויארל ןכל סחייתמ וניא חותינה 

תודוקנ וליא :ןוגכ ,תוילאוטסקט תולאש וילע לואשל שיש תוירבג לש טסקט לאכ אלא 

,רחאה תא ורופיסב גציימ ימ ?שיגדמ אוה המ ?עילבמ אוה וליאו גיצהל רחוב ןייאורמה 

לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לש םיטסקטל ףתושמ המו ?ףאשנה לדומה תא ימו 

?תורחאה תוצובקב םילייחה לש הלאלו 

םיווהמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחהש ןוויכמ דחוימב תוניינעמ הלא תולאש 

אבצה לע רקחמב םירישע הרבחה יעדמ .לארשיב יתרבחה רקחמב "המלענ הצובק" 

ףסונ 7.יברקה לייחה לש תוהזהו היווחה רקחב דקמתמ רקחמה לש יראה־קלח ךא ,וילייחו 

םינומהה־תרושקת ןכו ןוחצינה־ימובלא ,תויפרגויבוטואה ,תירלופופה תורפסה ,ךכ לע 

םילייחה לע ,םתמועל .יברקה לייחל םה םג םישדקומ ,אבצב קוסעל םיברמה ,לארשיב 

ןכאש טעומה רקחמהו ,תיגולויצוסה הביטקפסרפהמ םירקחמ טעמכ וכרענ אל םייברק־אלה 

,תודחוימ תויסולכוא םודיקל זכרמה ילייח) ט"אקמה ילייחב ולוככ ובור דקמתמ השענ 

:1988 ,שמ) תוימושייו תויטסילנויצקגופ תושיגל הטונו <"לופד ירענ" םינוכמה 
 1991 ,Roumani). אוה רשאכ םישדח חותינו רקחמ ינוויכ לע ןכ םא עיבצמ הז רמאמ

.ילארשיה אבצה רקחב "הפוקש הצובק" ריאמ 

תיבה לש תוירבג :לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח 

ינשמ דחאב רבוע לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לש יאבצה תורישה רופיס 

דיקפתהמ םיאצוי םלוא תיברק הדיחיל םיסייגתמ םה ןושארה לולסמב :םייסופיט םילולסמ 

תויאבצה תוכמסלו תעמשמל תכשמתמ תודגנתה לשב הכורא־אל הפוקת ירחא יברקה 

םה ינשה לולסמבו ;«תולגתסה יישקכ וא תעמשמ תויעבכ אבצב תשרפתמה תודגנתה) 

ואר ,םתונשרפו הלא תונויאר לע םינייאורמל תנייארמה ןיב חוכה יסחי לש תוכלשהה לע הבחרהל 6 

.102-97 'ע ,2000 ,יולךושש 

:1977 ,םוריש :1997 ,ןואיש :1998 ,רדפ־יקסמול :1994 ,ןמלה ;ג"לשת ,לג :לשמל ,ואר 7 

 1997 ,Ben-Ari, 1998; Yerushalmi. ילייח לע ירא־ןבו הגייפ לש םרמאמ אוה ןפוד־אצוי

.(Feige & Ben-Ari, 1991) הדקפמה 
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דחא לכל .יעוצקמה ןוכיתה רפסה־תיבב ודמל ותואש עוצקמב תורישל שארמ םיסייגתמ 

.תירבגה םתוהז ןוניכב תועמשמ שי ,ךשמהב האראש יפכ ,םילולסמה ינשמ 

לש םתוהז ,אבצה ילושל םיכייתשמכ םיספתנ םה תיעוצקמ הניחבמש יפ־לע־ףא 

גולאיד ידכ ךות יאבצה תורישה ךלהמב תננוכתמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה 

לייחה לש תינומגהה תוירבגה םע - היבוברעב וב םישמשמ הייחדו יוקיחש ־ בכרומ 

תונבהל טעמכ רשפא־יאש ,תילארשיה תוברתב תטלוב הכ יברקה לייחה תרדאה .יברקה 

ידיקפתב םילייחה םג ,ךכ .תיברקה תוהזה לא תסחייתמ הניאש תיאבצ/תירבג תוהז 

גצומה ,יברקה לייחל הצרעה םיעיבמו תויברקה לש חישל תוביוחמ םילגמ לוחכה ןוראווצה 

םולחה רואיתב יאבצה םרופיס תא ןכל וחתפ םילייחה בור .תיביטמיטלואה תוירבגה למסכ 

:םחול תויהל ינושארה 

יתוא םיבהוא םה יכ ומיכסה אל םירוהה לבא ,ימי ודנמוקל תכלל יתיצר 

.<בכר יאנוכמ ,םרמע)ידמ רתוי 

היה דימת הז ־ [עדי] בורקמ יתוא ריכמש ימ לכ ־ דימת יתיצר ינא 

ןבכ] יל המתח אל ןבומכ ילש אמיא לבא ,ינלוג ינאש יתעדי ינא .ינלוג 

.(הקוזחת ק"שמ ,םות) ...לבא 97 ליפורפ יל שי .[דיחי 

("רדתסה אל הז לבא ,םחול תויהל יתיצר דימת") הלא םיטוטיצב תרזוחה תינבתה 

הנבמב קר תאטבתמ איה םא םג ,םחולה דיקפתל תוביוחמה (?ןיידע) הקזח המכ דע הדיעמ 

דיקפתב תרשל תינושארה הפיאשה תגצה ידי־לע .ומצע םייחה לולסמב אלו ,ביטרנה 

לש חישה תרגסמב םלוא .ילארשיה סוזנסנוקה ךותב םמצע תא םימקממ םילייחה ,יברק 

םה רשאכ ,יברקה לייחה לש חישל ינייפוא וניאש ביכרמ םיבלשמ הלא םילייח תויברקה 

דבל תואצמנה הרבח וא אמיא לע ;תישפנ וא תילכלכ הכימתל םיקוקזה םירוה לע םירבדמ 

.דחוימב השקכ תיבהמ קחרמה תא ןכל םיראתמ םה .תיבב ןבה לש תוחכונה תא תוכירצו 

:םינחנצ סיסבב תרישש םילשורימ ןתשומחת ,ידוא רמא ,לשמל ,ךכ 

.ימיה ודנמוקל תכלל יתיצר ...אבצה תא יתבהא דואמ ,לערומ יתייה 

יתרבע [ם"וקבה ירחא] .והזו .יתלפנ זא ,ךרבה תא יתעקנו שוביג יתרבע 

תצק ,תויעב ויה יל ...הא ,זאו ,תונוריט יתלחתהו ...םינחנצ שוביגל 

תארקל יתבזע ינא .ילש הטילשב היה אל רבכ .בוזעל בייח יתייה ,תויעב 

התייה איה ,דבל הראשנ איה ־ ילש אמיא לש בצמה ללגב תונוריט ףוס 

םג הל היה והשכיא זא ,ילש הכימתה תא הכירצ התייה איה .יילא הליגר 

.עיפשה יד הז זא ,ר"יחב ינאש הז םע השק 

,תינויח המורתו תוירחא השיגדמ ידוא לש תירבגה תוהזה ,םייברקה םילייחה לצא ומכ 

םירחאה םילייחהו ידוא ,קיידל םא .םואלה יפלכ אלו ,החפשמה יפלכ איה תוירחאה םלוא 

תוקוקזה תורבחו תויחא ,תוהמיא :תיבב םישנה יפלכ םתוירחא לע רקיעב םירבדמ 

תוגצומה ,םישנל םהלש תוינויחהמ החוכ תא ןכ םא תלבקמ םהלש תוירבגה .םתוחכונל 

.םתוא הכירצש החפשמלו ,תושלחכ 

,אבצב םהלש תיתקוסעתה הבצההו ידמעמ־ונתאה םוקימה לשבש איה יתנעט ,ןאכמ 

,יאבצה דיקפתב תונגועמ ןניא םיגיצמ לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייחש תוירבגה תויוהזה 

םילייחה וריכזה ובש הרקמ לכב טעמכ .החפשמהו תיבה ייחמ ןחוכ רקיע תא תובאוש אלא 
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רוקמכ ־ ריעצה רבגה ־ לייחה תא םיכירצ ובש שלח םוקמכ ותוא וראית םה ,תיבה תא 

,הדובעה קושבו ךוניחה תכרעמב םג ומכ ,אבצבש דועב .םינוש םיגוסמ הרזעו הכימת לש 

םה תיבב ,םיארנ־יתלבו םירתוימ תובורק םיתיעל שוחל םילולע ךומנה דמעמהמ םירענ 

הנבמה רשאכ .ימוימויה םויקל ינויח ףאו ץוחנ אוהש ימ לש הרכהה תא םילבקמ 

ינוע םע בלושמ ,תילארשיה הייסולכואה ללכ תא ןייפאמה ,יתחפשמה־ילכראירטפה 

ןכלו ,ולש הדובעה חוכלו ריעצה רבגל הרתי תובישח קינעמ אוה ,(ילוח םיתיעלו)הלטבאו 

תושיגנהש לככ ,ךכ לע ףסונ .תיבל ץוחמ לבקמ וניא אוהש רתי־תויוכזו הרכה ול קינעמ 

,תויתחפשמה לש התובישח הלוע ןכ ,רתוי הכומנ תויתקוסעתו תוילכלכ תויונמדזהל 

תידוהיה הרבחה לש "הירפירפ"ב ריעצה רבגה תניחבמ תיבה לש ותובישח ןאכמו 

,חוכ םהל קינעמה רתאה אוה ,אבצה אלו ,ןכ םא תיבה .(164 'ע ,1999 ,יוא'זיב־לגופ) 

.םירבגכ תיביסולקסקא תובישחו ךרע 

לש םתכימתל קר אל קוקז תיבה :יאבצה רשקהב תפסונ תועמשמ שי תיבל םלוא 

תוירבגה לש תומרונב דמוע ריעצה ןבהש אבצהמ רושיאל םג תינמז־וב אלא ,םינבה 

:ריבסה ,ץראה זכרמב סיסבמ גהנ ,חתפי .תינקתה תילארשיה 

...הא ,ןושאר רבד הז ,החפשמה תא דבכל [ידכ] אבצ השוע ינא ,יארת 

,םינש שולש תושעל הצור ינא .ןטק עטקב שממ לבא ,הנידמל דיגהל רשפא 

הז ,ילש החפשמה ללגב םג .אבצה תא תרשל הצור ינא וליאכ ,הניבמ תא 

.החפשמל רקיעב 

?החפשמל המל :הלאש 

דבכל הצור ינא .הז תא השעא אל ינא םא יילע וסאבתי שממ יכ :חתפי 

.םייחב הברה יל ונתנ םה .םתוא 

,"וילע וסאבתי" תרחא יכ ,החפשמה תא דבכל תנמ־לע אבצב תרשמ אוה יכ ותנעטב 

הניחבמ הגירחכ ספתיהל הלולע החפשמה ,אבצב תרשי אל אוה םא יכ זמרמ חתפי 

,דבלב ילמינימ ןפואב וירבדב הנידמל רשוקמ יאבצה תורישה .ןולשיככ וא תיתרבח 

החפשמה לש המוקמ תאו יתחפשמה הנבמב ריעצה רבגה לש םוקמה תא רמשל - ורקיעו 

ותטלחה תא ראית רשאו רמאמה תליחתב ונשגפ ותואש ,רשא ומכ .תילארשיה הרבחב 

בור" :הינתנמ בכר יאנוכמ ,םייח םג ריבסה ,םירוהה תא תוצךל ידכ אבצל סייגתהל 

לבקל םיצור םהש ללגב םגו ,הניבמ תא ,םירוהה ללגב ?המל .אבצ םישוע םויה םישנאה 

,רמולכ ".הככו הככ םא ודיגי םירוהה המ ,םירוהה ללגב הז םישנאה בור לבא ,תויוכז 

אוהש עדת החפשמהש ידכ תרשל ךירצ אוה :תיבה ראשנ דקומה לבא ,תרשל הצור לייחה 

ליבשב תרשל" לש ביטומה .םיצחלבו םיישקב ,תעמשמב דומעל לוכיו רדוסמ ,ביצי 

תיתרבח תוניקתו תונגוהמ ןומיסב יאבצה תורישה לש ותויזכרמ לע עיבצמ "החפשמה 
.לארשיב 

הריבעמ החפשמהשכ ,תוריתס יוורו חותמ סחיכ ןאכ הלגתמ תיבל אבצה ןיב סחיה 

תוניקת ןמסמ יאבצה תורישהש ןוויכמ סייגתי אוהש בושח ויפלש לופכ רסמ ריעצה רבגל 

דקומה ,הרקמ לכב .וילא בורק וא תיבב חכונ ראשיי לייחהש בושח ןמזב־ובו ,תיתרבח 

.הנידמה אלו ,תיבה אוה יאבצה תורישה תא בצעמה 

םוקימה לש רצות ןכ םא ,דניה החפשמהו תיבה ייח לע תססבתמה תוירבג תיינבה 

םירכונמו םישלח םתוא ריאשמה םוקימ ,לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לש ידמעמה 
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טנומל תראתמש תוירבגה תויוהזה תיינבהל המוד תאז תוהז תיינבה .הנידמלו אבצל סחיב 

דמעמהמ םירבגל תפתושמה הנוכתה ,הירבדל .יאקירמאה םילעופה דמעמ לע הרקחמב 

הסנרפ השיגדמה ,יטרפה םוחתל תפרוגה תוביוחמה איה ,דחאכ םינבלו םירוחש ,ךומנה 

םילוכי הלא םירבג ובש ירקיעה םוחתה הניה החפשמהש םושמ ,תאז .החפשמה לע הנגהו 

יזנירטניא קופיס םהל קינעמה םוחתה םג הז .הרקויבו סוטטסב תוכזלו חוכה ילעב תויהל 

תולבגומ תויורשפא העיצמו תלמגתמ הניא הדובעה רשאכ םיינויח םניהש ,היצמיטיגלו 

תירבגה תוהזה לש הנוניכל דקומה ןכ םא וניה תיבה .(Lamont, 2000b, p. 30) דבלב 

.יארחאו ימונוטוא םדאכ ול קוקזו לייחב יולת אוהש ןוויכמ 

םוחתב םייבמופ םיגשיה לע תססבתמ לארשיב תינומגהה תוירבגהש ןוויכמ םלוא 

תימיטיגל תוהזכ תספתנ הניא "תיבה לש תוירבגה" ,טרפב ברקה־הדשבו ,ללכב ירוביצה 

הלוע איה אלא ,שרופמ ןפואב תונויארב התוא םיגיצמ םניא םילייחה ןכל .הוואגל רוקמכו 

יתש .תורחא תומת תועצמאב ףיקע ןפואבו ,תורושה ןיב ,זמורמ ןפואב םיטסקטה ךותמ 

תוירבגה" חותינל יתוא וליבוה לוחכה ןוראווצה ילייח לש חישב רקיעב ולעו ורזחש תומת 

תיבב תילכלכה הכימתה תשגדהו ,תויאבצה תוכמסלו תעמשמל תודגנתהה :"תיבה לש 

תודוקפ לבקמ וניאש ימונוטואה רבגה תומד תא תרציימ תוכמסל תודגנתהה .החפשמבו 

.יארחאהו ןגמה רבגה לש תוהזה תא הנבמ תיבב תוחכונהו הסנרפה תשגדהש דועב ,שיאמ 

ידיקפתב םילייחה בור לצא הזב הז םיבלושמ הסנרפה חישו תוכמסל תודגנתהה חיש 

הנידמל לעמ תיבה תא תומקממה תויביסרוקסיד תויגטרטסא םיווהמו ,לוחכה ןוראווצה 

.יאבצה הנבמב םמוקימ תא ,קידצהל ףא ילואו ,ריבסהל םהל תורשפאמ תינמז־ובו 

תעמשמלו תוכמסל תודגנתה 

םתוריש תא וליחתה םה יכ וריבסה לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םיתרשמה םיבר םילייח 

אבצה תורמ תא לבקל םינכומ ויה אלש ןוויכמ יברקה דיקפתהמ ואצי םלוא תיברק הדיחיב 

תכיפה ,םידקפמל תויופצחתה לע תוכיראב ורפיס םה .תיאבצה תעמשמה םע םילשהלו 

ורבע םהמ האצותכש ,תוקירעו תוחירב ,הדוקפ יבוריס ,תושילש ידרשמב תונחלוש 

.לוחכ ןוראווצ דיקפתל 

תוביוחמ תאטבמה תינייפוא הרימאב חתפנ ,םינחנצ סיסבב חבט ,רינ לש רופיסה 

לש םיילמס םיביכרמ רקיעב רינ שיגדה םחול תויהל ומולח רואיתב .םחולה דיקפתל 

,םיירבג ,םינחנצ ,םימחול תויהל םיצור םלוכ .םינחנצב יתלחתה" :תיטננימודה תוירבגה 

השקתה אוה סויגה םע םלוא ".הזמ בהלתמ התא ־ ןחנצ ,םיילענ ,התמוכ .בוט יכה ,הז לכ 

םישדוח השולש ירחאו ,יברקה לולסמב תעמשמה םעו תיבהמ קחרמה םע םילשהל 

:"הזמ ףועל" הצר אוה םינחנצה לש תונוריטב 

אל הגולפב .םינחנצל קשחה יל דרי רבכ ,סויגל הנש יצח יתיכיח 
שארבש המ תושעל ,תוחרזאה ייחל יתלגרתה .התיבה אובל אל יתבהלתה 

אל .הזמ ףועל יתיצר םישדוח השולש ירחא .תעמשמהמ יתבהלתה אל ,ילש 

.[תיבל בורק] ב"לק לבקל יתיצר .יל םיאתה 

יברקה לולסמה תביזע תא גיצמ אוה ,"תעמשמהמ יתבהלתה אל" רמוא רינ רשאכ 
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יתמ הצור התאש המ השוע ־ ךמצעל ןודא התא תוחרזאב" .ולש תימונוטוא הריחבכ 

,ריפכ .תיאבצה תעמשמה םע םילשהל בוריס ךכב אטבמו ,רמואו ףיסומ אוה ,"הצור התאש 

ראתמ לבא ,תויברקל תוביוחמה תא וירבד תליחתב אוה םג גיצמ ,<ג"ש) םינקתמ חטבאמ 

:ם"וקבב רבכ ולגתהש ,יאבצה תורישב םיישקה תא תוכיראב 

עובצל יל תתל וליחתה .ם"וקבב יצחו שדוח יתייה .הלחתהב יברק יתיצר 

תאשכ .לק אל הז םירקבב ,םיילגרה לע הברה ונדמע ,רוציקב .המש תוריק 

תחתה תא ךל םיערוקש הזכ םוב תלבקמ תא םואתפ ,תוחרזאמ האב 

םהל הדרי םישנא הברה זא ...הלאכ םירבד ,רודעל ,עובצל ךל םינתונו 

הלאמ דחא ינא .חורבל וליחתה ,תויעב תושעל וליחתה .המש היצוויטומה 

.ולפנש 

דיגנ ,םיכלוה ונעי ,םיבבותסמ ,המשל רקובב עבשב םיאב .םיחרוב ונייה 

.יתעבגב יתייה הלחתהב .םינחתותל דיגנ [סובוטואב] יוניפ ךל שי 
;סובוטואה לע הלע אוהו ונסייגתה ילש רבח דועו ינא .וצר אל יתעבגב 

חרוב יתייה יוניפ לכ ךכ־רחא ?הניבמ תא .תוטאטל םש יתוא וריאשה ינא 

.רקובה לע רזוח יתייהו התיבה 

:םינחנצב קשנ ,יקוש 

...םחול תויהל יתיצר ,םינושארה םיווצב סויג תכשלל יתעגהשכ ,תמאה 

.ןושארה םויב יתסייגתהש ךיא ,ל"הצב ןגלב יתישע .יל רדתסה אל לבא 

וישכע םירמוא ויה .םירקבב םהל יתינפתה אל ...םחול תויהל יתיצר אל 

יתוא וחקל זאו .הנפתמ אל ,הנפתמ אל ,אל ינא ...סובוטואל תולעל םלוכ 

.םירקבב רצעמל 

:ריוואה־ליחמ רפסה ,רשאו 

יתסייגתה ,סויג יתלביק .יצחו הרשע־הגומש ליגב סייגתהל רומא יתייה 

אל [לבא] ,יברקב ותריש ילש םיחאה לכ וליאכ .ןכומ יתייה אלו םינחנצל 

,םתיא יתרדתסהש דע .אבצהמ יתחרב הנש ךשמב הככ זאו .ןכומ יתייה 

.אבצ השוע אל ינא - אל םא ;רפס תויהל הצור ינאש רדסהל םתיא יתעגה 

,םידמה תא יתספת ,תויהל ךלוהש סויגה המ יתיאר יתעמשש ךיא ,םירקבב 

יתייה .הככ .הרזח הירבטל יתעסנו םש םתוא יתקרז ,םתוא יתדרוה 

קר ,םיטפשמ קר ־ תועובש יצחו שולש לש תונוריטב .רהמ שאייתמ 

.תעמשמ ךותל סנכיהל עגושמ יתייה אל יכ .םתס ,םיקותיר 

םידמועה םיישפנהו םייזיפה םיישקהמ הקלחב תעבונ תיאבצה תעמשמל תודגנתהה 

עומשמל תושירד ,השק תיזיפ הדובע ,םישקונ םיגמז־תוחולב הדימע ןוגכ ,ןוריטה ינפב 

דדומתהל ישוקה םילייחה לש םיטסקטב הלועו רזוח הלא םיישק דצל םלוא .המודכו ףוגה 

,תיבל םיעגעגתמה םמצע םילייחה לש ישוקכ םיתיעל גצוה הז ישוק .תיבהמ קחרמה םע 

.תיבל ותברק תא וא ותוחכונ תא תעבותו ןבל הקוקזה החפשמה לש ישוקכ םיתיעלו 

תעמשמל תודגנתהל םיליבומ וב םמוקמ לע רומשל תורשפאה רסוחו תיבהמ קחרמה 

תוכמס לע תרבוגכ תספתנ תיבה לש תוכמסה .הז קחרמ םהילע הפוכה תויאבצה תוכמסלו 

רציימו תוינושאר לבקמ תיבה ,אבצה ןיבל תיבה ןיב תושגנתה שי רשאכ ןכלו ,אבצה 
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ילש האיציל םרוגה התייה ילש הרבחה" :ריבסה חבטה רינ .אבצה תוכמסל תודגנתה 

דיגי [דקפמה] אוה המ - רמוא התא .הצוחל ,ןופלטב הכוב התוא עמוש התא .תוגולפהמ 

תונוילע קינעמ רינ ,הרבחל דקפמה ןיב תומיעב "?התיא היהא ינאש םוקמב תושעל המ יל 

תעבומה ,וילא הרבחה לש תוקקדזהה .ולש יאבצה תורישה בוציעב עירכמ םרוגכ הרבחל 

הרבחל קינעמ אוה ןכל .אבצהמ לבקמ וניא אוהש תובישח ול הקינעמ ,ינופלטה יכבב 

.דקפמה לש תוכמסהו חוכה דגנ ולש דרמה ןאכמו ,דקפמה תוכמס לע תרבוגש תוכמס 

םע האוושהה ךותמ רהבתמ לוחכה ןוראווצה לייח לש וייחב תיבה לש יזכרמה םוקמה 

.תיבה לש םיכרצה לע אבצה תושירדל תופידע קינעמ תובורק םיתיעלש ,יברקה לייחה 

."?והשימב םעפ תירי םאה" דעיבא לכימ לש הטרסמ הלוע הז לדבה השיחממה המגוד 

םיאולימב םירגובמ םילייחב תוננובתה ךרד תילארשיה תוירבגה תא רקוח טרסה 

דבוע ,םילייחה דחאש ךכמ תדרטומ דעיבא טרסה ךלהמב .השיא לש התואר־תדוקנמ 

ותואב השק יאופר לופיט תרבוע ותשאש יפ־לע־ףא םיאולימל עיגה ,ועוצקמב ילאיצוס 

הכובמב הנוע אוה (הגולפל וא החפשמל ,רמולכ)"?רתוי ןמאנ התא ימל" התלאש לע .םוי 

ותונמאנ לע ןכ םא הלוע ,אבצל הבחרהבו ,הגולפל ותונמאנ ."יתטלחה המ האור תא" 

עסונ היה אל אוהש שיגדמ לבא ,םילוחה־תיבל עסונ אוה םויסב יכ םא)ותחפשמלו ותשאל 

ילייח ,ותמועל .(המשא ישגר וב תררועמו ץחל וילע הליעפמ התייה אל דעיבא וליא 

םיססהמ םניאו ,החפשמל ,קפס לכל לעמ ,הרורב תונמאנ םיאטבמ לוחכה ןוראווצה 

.תיבה יכרוצל תונעיהל תנמ־לע םידקפמה םע תמעתהל 

םילייח .לוחכה ןוראווצה ילייח תא ןבומכ תדחיימ הניא תיאבצה תעמשמל תודגנתהה 

ילייח קר םלוא ,תיאבצה תעמשמל תונוש תויודגנתה םילגמ ,םייברק־אלו םייברק ,םיבר 

תא בצעמה יזכרמ רופיסכ תעמשמל םתודגנתה רופיס תא בושו בוש ורפיסו ורזח הדקפמה 

לש רשקהה ךותמ תיאבצה תעמשמל תודגנתהה תא ןוחבל שי ןכל 8.םהלש תיאבצה היווחה 

.םילייחה לש ידמעמ־ ונתאה םוקימה 

,וסייגתי םהש שרוד הבוח־סויג קוחש ןוויכמ אבצל םיסייגתמ ךומנה דמעמהמ םילייחה 

םהש ןוויכמ רקיעבו ,לארשיב םליג־ינב םיידוהי םירענ לש יביטמרונה עוריאה הזש ןוויכמ 

רבגש ךכל תועדומ ךותמ ,תאז .ותריש אלש םירבגב עבטומה ילילשה גויתהמ םיששוח 

קוניזה תדוקנ םא דחוימב ,תיחרזאה הרבחב בלתשהל רתוי השקתמ תריש אלש 

גצומ אבצה .הליחתכלמ תרכונמ הדמע ךותמ םיסייגתמ םה םלוא .הכומנ ולש תיתלחתהה 

ילכלכהו יתרבחה םודיקב עייסיש תילארשיה הרבחל "הסינכ־סיטרכ"כ הלא םילייחל 

בורשו ,םתוא םדקי אל אבצהש םיניבמ םה 9םהלש ידמעמה םוקימהמ םלוא ,םהלש 
בצוהש ,גהנה חתפי .וסייגתה הנממש תיתרבח הדמע התואב וררחתשי םהש םייוכיסה 

אבצהש םודיקה ייוכיס לע תחכופמ תויניצב ריעה ,םיסוטמ חחפ דיקפתל תורישה תליחתב 

:ול עיצמ 

איה יאבצה התוריש תא תנייפאמכ תעמשמל תודגנתה לע הבחרהב הרבידש הדיחיה תפסונה הצובקה 

ינש ןיב לודג לדבה שי םלוא .ר"יחה ידודגב תועייסמה תוגולפב ותרישש םייברקה םילייחה תצובק 

רמשל הדעונו תיביטקלוק תובורק םיתיעל ,דניה תעמשמל תודגנתהה תעייסמה הגולפב :םירקמה 

תודגנתההש דועב ,םיריעצ תמועל םיקיתו לש ףידעה םדמעמ ןוגכ ,םייאבצ םייכרריה םיכרע 

.םייאבצ־יטנא םיכרע הלעמו תילאודיווידניא הניה ןתשומחתה לש וא חבטה לש תעמשמל 

.2002 ,דלפ :1998 ,ןהכ ;2000 ,יולו יבר'ג :ואר ,תילארשיה הרבחב םיחרזמה לש םדמעמ לע 
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."םייחל דיתע הז" - הפי השיגב יילא םיאב .וליאכ יתוא ףירטה ללכב הז 

וליאכ ?ילש םייחה לכ סוטמ חחפ היהא ינא ,המ ?םייחל דיתע המ וישכע 

.םישנא לע דובעל יד ,ס'לכתב 

:ריבסה רפסה רשאו 

,יל ינימאת ,םתס ־ םייעובש ינפל ררחתשה ,ררחתשמ םויה יחא ,הנה 

ינא םינש שולש ,תיאבכ לע גהנ םינש שולש היה ;יל ינימאת ,קרזנ .ןכסמ 

ול שי ,תוחרזאל אצוי אוה םויה .ותוא וערק ,הז ,םיסרוק ־ ךתיא רבדמ 

,םולש םולש ,[הדובע תומוקמל] שגינ אוה ,ןוט רשע־השימח לעמ ןוישר 

שמחמ דובעת ,שדוחל הדובע לש ריחמ תעצה ול ונתנ ,הדובע לבקל הצור 

.לקש 3,000-2,800 לבקת ,לבסת םג גהנת םג ,ברעב שמח דע רקובב 

םייחהמ םינש שולש םרת אוה ,ררחושמ לייח הז ,הרק המ ...?ןויגיהה הפיא 

דירומ רתוי דוע הז ולאכ םירבד האור ינאש הז ,םתס הז .הנידמל ןתנ ולש 

?הניבמ תא .ל"הצב תרשל היצוויטומה תא יל 

ןיא ךומנה דמעמה לש תוארה־תדוקנמש לודגה ויחא לש םייחה־רופיסמ דמול רשא 

ינויווש בוליש לש אל יאדוובו ,תילכלכ וא תיתרבח תועינ לש תועמשמ יאבצה תורישל 

,תינקילבופרה הסיפתה לש תידמעמה תוצפנתהה לע םידיעמ וירבד .תילארשיה הרבחב 

הנידמל םרתש ימ םג ירהש ,יאבצה תורישה סיסב לע תואלמ תויחרזא תויוכז החינמה 

תוצפנתה .בר קחודב סנרפתהל וא יאבצה תורישה ירחא לטבומ תויהל לוכי םינש שולש 

רוכינ ,לוכסת לש תושוחת רשאל תמרוג יאבצה תורישה תובקעב האלמ תוחרזאל הווקתה 

תוריש לע תינשנו תרזוח תושקעתהבו תעמשמל תודגנתהב יוטיב ידיל תואבה ,סעכו 
:םיישיאה ויכרצל םאתהבו ויאנת יפ־לע 

םוקמ לכ .ןגלב יל היה בד־הדשב םגו ,בד־־הדשל יתעגה תונוריטה ירחא 

יתכפה ,המש יתפעה .עבש־ראבב יתוא םישל וצר .ןגלב יל היה יתכלהש 

יתרמא .אלכל יתוא וסינכי ורמאש דע ,םהל יתכפה םידרשמה לכ תא ,םהל 

ןיינעמ אל ,ןופצב ינא יתרמא .םכמ דחפמ אל ,אלכל יתוא וסינכת םהל 
המ .עובש־עובש םש השעת התא יל ורמא .תיבב םילוח םירוה יל שי ,יתוא 

ינאו ,עשת־שמח השוע ינא ,עובש־עובש השוע אל ינא יתרמא ?ךל תפכא 

ךלוה וישכע ינא ,הצור אל תא .השוע ינא ,הצור תא .ןופצב הז תא השוע 

.התיבה ךלוה ינאו םידמה תא דירומ ינא וישכע .אבצ השוע אל ,התיבה 

.הצור ינאש המ יתלביקו המש ןגלב יתישע רוציקב 

תיאבצה תכרעמה ידי־לע הנוכמה העפותה תא ולש ישיאה ביטרנב רזחשמ רשא 

שרוד אוה רשאכ ,רורב לנויצר "תעמשמ תויעב"ל שי ,ותואר־תדוקנמ ."תעמשמ תויעב" 

וכרד ןה "תעמשמה תויעב" ,רמולכ .תיבל בורק קרו דמל ותואש עוצקמב קר תרשל 

.םייתחפשמהו םיישיאה ויכרצ תא םולהיש תוריש חיטבהל תנמ־לע אבצה םע חקמתהל 

עבקמה רשקה ךותב .וז תא וז ןכ םא תוניזמ תיבה לש תובישחהו תעמשמל תודגנתהה 

קבאמ תואטבמ תעמשמה תויעב ,הכומנ הרקויו ךומנ דמעמ ילעב םידיקפתב הלא םילייח 

.םייאבצ־אל ,םירחא תורוקממ ימצעה ךרעה לש ־ הרימש וא ־ הגשה לע 
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תיתרבח האחמ לש טסקטכ תוירבג 

יהוז .תיאבצ־אל ,תרחא תוירבג ןיגפמו רציימ לייחה ,תעמשמל תכשמתמה ותודגנתהב 

רתוי ,"רבג" רתוי אוה "רייארפ אל"ש ימ ־ "רייארפ אל" אוהש חיכומש ימ לש תוירבג 

םישיגדמ םילייחה רשאכ .(1993 ,הגייפו רגינור> ימונוטוא ןפואב לעופ ,יביטרסא 

תוכמס םילבקמ םניאש ימכ םמצע תא םיגיצמ םה ,םהלש תעמשמה תויעב תא תונויארב 

םניאש ימכ םמצע תגצה ךרד םהלש תירבגה תוהזה תא םינבמ םה .תורמל םיתייצמ םניאו 

.םמצע לע תוכמסל דיחי רוקמ םיווהמש ימכו שיאמ תוארוה םילבקמ 

תוירבגל תינויוושכ תגצומש תוירבג רציימו ןיגפמ לייחה ,תעמשמל תודגנתהב ,ךכ 

לככ ץרענ ,םחולה ,ויניעב .תיטסילאודיווידגיא תויביטרסא השיגדמ רשאו תיאבצה 

תייצל ,וליג־קמ תודוקפ לבקל ןכומ אוהש ןוויכמ "רייארפ" םג תינמז־וב וניה ,היהיש 

ידיקפתב םילייחה ,םחולה תמועל .תיאבצה תעמשמל ומצע תא ריקפהלו אבצה תוארוהל 

םניב ןתמו־אשמה ןכלו ,תיאבצה תוכמסה לוע תא לבקל םינכומ םניא לוחכה ןוראווצה 

לש ףירח יוטיב" הווהמו תוכמסה יפלכ ירמ לש םיאשונ ביבס ענ תיאבצה תכרעמה ןיבל 

.<122 'ע ,1993 ,הגייפו רגיגור)"תוידסממ־יטנא 

האחמל ץורע הווהמו ,תישיא הרכה תגשהל קבאמ תאטבמ תודגנתהה ךרד תוירבגה 

המורת לש םיחנומב הנידמל תונמאנ חסנמה ינקילבופרה חישה תחת תרתוח איהש ךכב 

היכרריה ססבמ "המורתה חיש"ש דועב .(1995 ,םירחאו טרופופר ;1994 ,ןמלה) ביטקלוקל 

רציימ "רייארפ תויהל ברסמה" לש חישה ,הנידמל דיחיה לש הניתנה תמר יפ־לע תיתרבח 

ודיגי אל"ש לייח ותוא ,"רייארפ־אלה" .תישיא תויביטרסא לע תססובמה תיפילח היכרריה 

םג עמתשמבו ,וינפל בצוהש יאורהה לדומה לע תרוקיב ולש חישב אטבמ ,"תושעל המ ול 

תוקיטקרפ תועצמאב .(134 'ע ,1993 ,הגייפו רגינור) בירקהל העיבתה םצע דגנ האחמ 

המורתכ אל יאבצה תורישה תא םיגיצמ ךומנה דמעמהמ םילייחה ,םהלש תודגנתהה 

המורת" אוה התוא החנמה ןורקיעהש ,ןיפילח־יסחי לש תכרעממ קלחכ אלא ,הנידמל 

לדומהמ הנוש אוה לבא ,הנידמל חרזאה ןיב ןיידע רשוק הז לדומ ."היואר הרומת רובעב 

.המצע המורתב ןומט חרזאה לש לומגתה ויפלש ,יסלקה (ינויצה וא) ינקילבופרה 
הסיפת העיבמ היואר הרומת אלל הנידמל םורתלו "רייארפ" תויהל לייחה לש תודגנתהה 

.חופיקו לוכסת לש תושוחת ךותמ הלועה ,יתרבח־ידמעמ קדצ־יא לש 

העיבתהש םישח םיבר םילארשיש םושמ תיכרע־וד ,דניה אבצל תודגנתהה ,הז םע דחי 

,הגייפו רגינור)ימויק םויא לש השוחתה לשב תימיטיגל הניה יאבצה תורישב הברקהל 

סותאה לע םירערעמ תיאבצה תעמשמה דגנ םיממוקתמה םילייחה ןכל .(134 'ע ,1993 

לש הברקהה תונוכנל הכרעה םיאטבמ תינמז־וב םלוא ,ביטקלוקל המורת לש ילארשיה 

םניא ־ "רייארפ־ אלה" לש חישהו המורתה חיש ־ חישה יגוס ינש .םייברקה םילייחה 

ורדוהש הלא לש דגנ־תיינבה הבר הדימב וניה "רייארפ־אלה" לש חישה ןכש ,דמעמ־יווש 

אוהו ,המורתה ןורקעל תודגנתה ךותמ רצונש חיש והז .המורת םישיגדמה תוזוחמהמ 

חישב םג ןכל םיאצמנ המורתה חיש לש םיילולימה ויתובקע .םיבר םינבומב ול דבעושמ 
.תמלוה הרומת אלל םורתל םינווכתמ אלו "םירייארפ־אל" םהש םיריהצמה הלא לש 

הז םיבברעתמ המורתה לש חישהו חופיקה לש חישה ,בכרה יאנוכמ ,םרמע לש וירבדב 

ותמורת ןיב רשקה רסוח לע םעוזו ,דחא דצמ ,המורתה תובישח תא שיגדמ אוהשכ ,הזב 

:רחא דצמ ,תויחרזאה ויתויוכז ןיבל ולש 
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הדיחיל תכלל ,םורתל יתיצר ,םורתל דימת יתיצר ,תרשל יתיצר 

ליבשב ילש םייחה תא בירקהל וליפא ,ינממ רשפאש המכ םורתל ,תרחבומ 

תישע אל םא תוחרזאב [תרחא] ךילע םילכתסמ ,ונעי .יולת הז לבא .הז 
.אבצ 

ךלוה ינא המ עדוי אל ינא ,תוחרזאל אצוי ינאש הזב עורג רתויש המ 

םילועל תרזוע איה ,יל רוזעת ישוקב הנידמהש דיגנ אוב .תוחרזאב תושעל 

־ םידוהי אל ,םידוהי ־ ץראל־ץוחמ תוחפשמ םע םיאב םישנא .םישדח 

םילייחל רשאמ רתוי םהל םירזועש באוכ ארונ הז לבא עדוי אל ינא 

.םינש שולש םימרותש םיררחושמ 

,ךכ .המורתה לש ןורקיעה דגנ רתוחה ביטרנה ךותב םג ןכ םא םייק המורתה חיש 

האור תחאה תועמשמה .וז דצל וז תומייקתמה תודגונמ תויועמשמ יתש שי המורתל 

יוטיב המורתב האורה חישה םייקתמ הדיצלו ,יבויחו ינויצ ,יטסיאורטלא ךרע המורתב 

,לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה תניחבמ .(1993 ,הגייפו רגינורג תילילש תוירייארפל 

.היואר הרומת תלבקב תינתומ איה לבא הבושח אבצל המורתה 

םילבקמ םהש םישח םילייחה רשאכ עודמ הריבסמ הרומתל המורת ןיב רשקה תויזכרמ 

תכרעמה םע הלועפ־ףותישל םירבועו תודגנתהה ךרד תא םישטונ םה ,תמלוה הרומת 

קשנכ ףוסבל בצוה ,ינלוגב תרשל ןכומ היה אלש לייח ותוא ,לשמל ,יקוש .תיאבצה 

:רתויב ריהב ןפואב הרומתה ןורקע תא חסינ יקוש .םינחנצ סיסבב 

הז לבא ,ידמ רתוי ךילע םיכמוסשו תולטמ ידמ רתוי ךילע שיש תצק השק 

...יתייה אל הרומת היה אל םא ,הרומת שי .רדסב 

?הרומת וזיא :הלאש 

זא ...שודק הז רמוא ינאש המ לכ ,התיבה אצוי ינא הצור ינאש יתמ :יקוש 

.תושעל המ יל ןיא םא התיבה םוי לכ אצוי טעמכ ינא 

."ןייטצמ לייח" יתלביק םג שולש-םיישדוחמ תוחפ ינפל ,םירמוא ךיאו 

םותחא ינאש םיצור םג הז ללגב ,יתוא םידבכמ ,םירמוא ךיא ,הפ הז ללגב 

.עבק 

הלועפ שפוח לבקמ אוה .תחאכ תילמסו תישחומ ,דניה אבצהמ לבקמ יקושש הרומתה 

תועצמאב ןה תיבמופ הרכה לבקמ אוה רקיעב לבא ,ולש םויה־רדסב טולשל תורשפאו 

רבכ .ותעד תא םיכירעמו ותוא םידבכמש ותשוחתב ןהו הדיחיה לש "ןייטצמ לייח" ראותה 

תא קיזחמ ינא הפ" :סיסבב ודמעמ תשגדה ךרד ומצע תא גיצה אוה ןויאירה תחיתפב 

ינא ,םאתמ ינא ,תורוקיבה תא השוע ינא ,דבל הפ תוגולפה תא קיזחמ ינא ,דבל הייקשנה 

דע ,"ינא" הלימה לע םימעפ עבש הרזחב ".הפ לכה ינא ,םירויצ ךשומ ינא ,םתוא םיתחמ 

הכרעה ,תוינויח ,חוכ לש השוחת לע דמלמ יקוש ,"הפ לכה ינא" תטלחומה הרימאה 

יללכל ענכנ אוהש ףא ,ןכל .ויצמאמ לע תמלוה הרומת הווהמה ,יאבצה ודיקפתב הרכהו 
."רייארפ" אצי אל אוה ,אבצה 

לע ךשמתמ םעז רקיעב עיבה ,יקוש םע סיסב ותואב תרישש חבטה ,רינ ותמועל 

הרומת לבקמ וניא אוה יכ שח אוהש םושמ ולוכ אבצה לעו סיסבה דקפמ לע ,סיסבה 

:ולש הימונוטואה רסוחב רקיעב תוקסוע אבצה יפלכ ויתונולת .יאבצה ותוריש לע תמלוה 
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,ולש םויה־רדסב הטילש רסוח לע ,עוצקמה תריחבב הטילש ול התייה אלש לע סעוכ אוה 

יאנת לעו םידקפמה דצמ לוזלז לע ,יאנפ תועש רדעה לע ,תוכוראה הדובעה תועש לע 

תקולחב קדצה־יא לשב לוצינו חופיק תושוחת עיבמ ולש טסקטה .םיעורגה םירוגמה 
:תיאבצה הדובעה 

שאיימ הז ...הזה םלועהמ אלש [םיננכותמ־יתלב םיעוריא] םימ"תלב הפ שי 

ד"גמה .דוביכ תושעל ךתוא םיריעמ רקובב שולשב םואתפ .םילייחה תא 

השק - המ ,ונילע םיתיחנמ ןמזה לכ .ץצופתמ ילש שארה .הייתש הצור 

?רקובב שולשב יתוא ריעהל ךירצ הז ליבשב ?הפק תושעל 

הדקפמה .תוקספה ןיא ,ללכב םיחנ אל ונחנא .חבטמב קר םה םיחבטה 

ןוכמ הצור ינא .ןמז ןיא ונל ,רשוכ ןוכמל םיכלוה ,הלילב לסרודכ םיקחשמ 

םוקמ .םימ ןיא ,ונחלקתה אל ,לשמל ,לומתא .חלקתהל םימח םימ ,רשוכ 

.תוחלקמ ןיא ,ךירצש ומכ םיתוריש ןיא .בולע 

היואר הרומת לבקמ וניא אוהש השוחתהו ,רייארפה תדמעל עלקנ אוהש שח רינ 

חישב קר אל תאטבתמ תאז תודגנתה .אבצה יקוחל תכשמתמ תודגנתהל ותוא הליבומ 

לש תעדומ הלועפכ הרבסוהש ,ןקז לדגל הטלחהה ומכ ,תוינפוג תוקיטקרפב םג אלא ,ולש 

:אבצב ףוגה עומשמ דגנ האחמ 

םותחת ,ןקז לדגל הצור התא [םא ,אבצב] .םינקז לדגל רוסא הזה סיסבב 

זא .ןקז לדגמ אל דחא ףאש וטילחה הזה סיסבב ,אל לבא .ןקז לע 

.יל אב יכ םתס .יל רתומש יתרמא ,יתשקעתה 

ומכ) תוירבג תויוהזש ריהבמו רזוח רינ לש רופיסה ןיבל יקוש לש רופיסה ןיב לדבהה 

אלא ,תועבוקמ ןניא ןה יתרבח רצותכ םגש אלא ,תודלומ ןניאש קר אל (תוישנ תויוהז 

םירענ יכ הארה ,לשמל ,(Willis, 1977) סיליו .יתרבחה רשקהה יפ־לע תונתשמו תודיינ 
,"תיביטמרונ תוירבג" :תוירבג לש םינוש םיגוס ינש םיננוכמ הילגנאב םילעופה דמעממ 

,הליבוהש ,"תדגנתמ תוירבג"ו ;םידומילב תונייטצה ךרד הרכה לע תורחתב האטבתהש 

םילייח ,המוד ןפואב .םייפכ־תודובעב קוסיעל ,לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה ומכ 

יברקה לולסמב ראשיהל םילוכי הנוש תוירבג תסיפת םע ךא ךומנ דמעממ םייחרזמ 

,דמעמ ,תוינתא ןיב רשקה ,רמולכ .תינומגהה תוירבגב קלח לוטילו (ינלוגב דחוימב) 

התואב חתפתהל םילוכי םינוש םיירבג םילדומו ,יטסינימרטד וניא יאבצ דיקפתו תוירבג 

תואלממ תוירבג לש תונווגמה תוסיפתה .ידסומ רשקה ותוא ךותבו תידמעמ־ונתא הצובק 

דבכנ דיקפת יאבצה לולסמל שי תינמז־ובו ,יאבצה רופיסה בוציעב יזכרמ דיקפת 

.הלא תוסיפת לש ןתווהתהב 

סחיב םהלש תונשרפה םירקמה ינשבש אוה רינו יקוש לש ביטרנל ףתושמה ,הז תמועל 

חרזאה תמורת תא שיגדמה ,ינקילבופרה ןורקיעה יפ־לע תנגרואמ הניא יאבצה םרופיסל 

ןיבל הנידמל המורתה ןיב םינגוה ןיפילח לש ןורקיעה יפ־לע תכרדומ אלא ,ביטקלוקל 

םיכישממ םה ,היואר הרומת םילבקמ םניא םהש םישח םה רשאכ .הילע הרומתה 
.תיאבצה תוכמסל םתודגנתהב 

,תשרופמ תיביטקלוק תודגנתה חסנמה "האחמ לש יולג טסקט" הניא וז תודגנתה םלוא 

אטבתמה ישיא סעכ לש םיחנומב (Scott, 1990)"תודגנתה לש יומס טירסת" הווהמ אלא 
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דרמל הנופ םיטלשנה תצובק ,(םש) טוקס יפל .דועו ףוגה ךרד האחמ ,הדובעה תטאה ךרד 

םתסיפת תא םקשל םיסנמ םיטלשנה ללכ־ךרדב .טלחומ שואיי לש םירקמב קר הכפהמל וא 

תורוצ ידי־לע תאכדמה תכרעמה ךותב םבצמב ־ תירעזמ ולו ־ הטילש גישהלו תימצעה 

לש קשנה" תא תווהמה ,תודגנתה לש תוילמרופ־אלו תויטסילאודיווידניא תוימוימוי 

,תיטננימודה הצובקה לש חישה אוה יבמופה ימיטיגלה חישהש ןוויכמ םלוא ."םישלחה 

לש תוימוימויה תוקיטקרפה חונעפ ךרד קר האחמה לש יומסה טירסתה לא עיגהל ןתינ 

לש יומס חיש"ל יוטיב הניה רינ לש תינדרמה ותוגהנתה ,ךכ .תטלשנה הצובקה ירבח 

יאנת ,יאנפה תועש ,הדובעה יאנת לע וידקפמ םע ךשמתמ חוקימל ךרדו ,"תודגנתה 

הלוכי הניא איה ,תיכרע־ ודו תילאודיווידניא תודגנתה וזש ןוויכמ םלוא .המודכו תורישה 

.אבצה לש ילנויצקגופ־ונתאה הנבמה תא תונשל 

םייקתמ אל ,הנידמלו אבצל סחיב םיעיבמ הלא םילייחש םעזהו רוכינה תורמל ,ןכא 

סויגל אבצה לש הנעטה .לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח לש םדמעמ לע ישממ ןויד אבצב 

תומחולה תודיחיב םיחרזמ לש םגוציי ,תוילסרווינוא תויגשיה הדימ־תומא יפ־לע םודיקו 

לע םישקמ הלא לכ - םיחרזמל רקיעב תונווכמה םוקישה תוינכות ןכו ומצע ל"כטמבו 

.תיביטקלוק תידמעמ־וגתא האחמ ססבלו אבצב ינתאה דובירה סופד תא תוארל םילייחה 

תוניצק וא 10ש"ת תויק"שמ)יאבצה דסממהש ,"תיבב תויעב" לש טסקטה ,ךכ לע ףסונ 

,אבצב םמוקימ תא ריבסהל ידכ וב שמתשהל םיברמ םמצע םילייחה ןכו (לשמל ,תושילש 

ידמעמ־ונתא יתרבח הנבמ לש רצותכ אלו ,"םייתייעב םילאודיווידניא"כ םבצמ תא גיצמ 

בצמ לש רצותכ יאבצה ומוקימ תא ספות לוחכה ןוראווצה דיקפתב לייחה ןכל .ינויווש־אל 

תוכמסל ולש תישיאה תודגנתההמ וא םייתחפשמ םיילכלכ םיאנתמ עבונה ,ישיא 

.תידמעמ־ונתא תיביטקלוק היעבכ אלו ,תעמשמלו 

םירבגלו םייחרזמ םירבגל ףתושמ ןכות־טלוע רצוי יאבצה תורישה ,וזמ הרתי 

תורישהש ףא ,ךכ .(1999 ,ילאערזי) םישנ ןיבל םניב הרורב הדרפה רציימו ,םייזנכשא 

םילבקמש םה ירדגמה ןורקיעהו ימואלה ןורקיעה ,ידמעמו ינתא דוביר קתעשמ ןכא 

הקתשהבו האווסהב עייסמ ףתושמה תורישה .יאבצה הנבמה ןוגראב תוינושארו תוטלוב 

לש םתודגנתה ןכל .תיביטקלוק האחמ לש התעינמבו ידמעמ־ונתאה ןויוושה־יא לש 

אלא ,קחשמה יללכ תא קרפל הסנמ הניא וז האחמ םלוא ,האחמ העיבמ תעמשמל םילייחה 

תודגנתה הניא םג וז .תכרעמה ךותב ישיאה םלרוגב רתוי הבר הטילש גישהל תפאוש 

.תימוימויה המרב תיאבצ־מינפ תודגנתה אלא ,תיתמחלמ־יטגא וא תיאבצ־יטנא תינורקע 

תנווכמה תונרתח ןיבל תאז תיכרע־וד תישיא תודגנתה ןיב ןכל ןיחבהל העיצמ ינא 

תא תונשלו קחשמה יקוח תא רערעל הלוכיה תונרתח יכ הארנ .םייקה רדסה תחת רותחל 

תוקיטקרפו היגולואידיא העיצמה תיביטקלוק הלועפו העדות ףקשל הכירצ תכרעמה הנבמ 

.תויכרע־ וד תודמע תופקשמ ןניאש תויפולח 

לש וכרדכ ןאכ הלגתמ תיאבצה תוכמסלו אבצל תודגנתה ךותמ תוירבגה תיינבה 

הניא וז םא םג ,הרכה לע קבאיהלו תילארשיה הרבחבו אבצב ומוקימ לע תוחמל לייחה 

םינבמ םילייחהשכ ,תיטננימודה תוירבגה לש ןושארה רוערעה שחרתמ ןאכ .תיאבצ הרכה 

תוהדזה תועצמאב אלו ,המורתהו הברקהה ןורקעלו אבצל תודגנתהה ךרד םתוירבג תא 

.הלש יוקיח וא תיברקה תוירבגה םע 

.תוילאיצוס תויעבל יאבצה םזימפויה ,תוריש יאנת - ש"ת 10 
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תסנרפמ תוירבג 

.החפשמה יסנרפמכ םתובישח איה לוחכה ןוראווצה ילייח ושיגדהש היינשה המתה 

דקומכ ןאכמו ,רבגה לש ירקיעה דיקפתכ תספתנ הסנרפה הרשע־עשתה האמה עצמאמ 

Collinson 8c Hearn, 1994; Conneii,) ברעמב תוירבג תויוהז לש ןתיינבהב יזכרמ 

 1988 ,1995; Morgan, 1992; Toison). עיצמ יאבצה תורישה ,םייעוצקמ תואבצב

הריחבה ןכלו ,תסנרפמה תוירבגה ןיבל תיאבצ תוירבג ןיב רבחל תידוחיי תורשפא 

תמועל ,לארשיב .סייגתמה לש םיילכלכה םיכרצה תא תובורק םיתיעל תפקשמ סייגתהל 

חרזאה לש ותבוח ןורקע יפ־לע ךרדומו ילסרווינוא הבוח־סויג לע םסובמ אבצה ,הז 

.םילייחה לש הסנרפה יכרוצ יפ־לע אלו ,הנידמל 

תועצמאב יאבצה םדיקפת תא ריבסהל וברה לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה םלוא 

בור ,תורגב־תדועת אלל םבור ,םייעוצקמ רפס־יתבב ודמלש ימכ .םיסנרפמכ םתובישח 

הדובעה חוכ .ההובג הלכשהל םיכישממ םמצע תא םיאור םניא הלא םידיקפתב םילייחה 

שיש םיירקיעה םיבאשמה תויהל ןכ םא םילולע ןוכיתב ושכר ותואש עוצקמהו םהלש יזיפה 

םידמועה םיבאשמה תא חפטל םהל בושח ךכ םושמו ,ילכלכ םויק חיטבהל ידכ םהידיב 

םתושרבש םיבאשמב שמתשהל םיצלאנ םה םיתיעל ,וזמ הרתי .ריעצ ליגמ רבכ םתושרל 

םרוגש אוה םיבאשמה רוסחמ .יאבצה תורישה בלשב רבכ החפשמה תסנרפב רוזעל ידכ 

תוניחבה ןמ אבצהמ םומיסקמה תא תוצמל ףואשלו ילכלכה טביההמ אבצה תא ןוחבל םהל 

לבא ,יברק תורישל הפיאשב םהירבד תא םנמוא םיחתופ םה ןכל .תיעוצקמהו תילכלכה 

תנמ־לע ושכר ותואש עוצקמב תרשל םיפידעמ םה תידיתע הסנרפ לש םילוקיש לשב 

לש תיאבצה היימינפב ותרשכה תא שכרש בכר יאנוכמ ,םייח .ןויסינו קתו תונש רובצל 

:תורישה ינפל דוע םולחה שומימ לע רתיו לבא םחול תויהל םלח ,שומיחה־ליח 

ינאש המכ יל תפכיא אל ...ש המ לכ ,וליאכ ,םחול תויהל םולח היה יל 

הזו ,תוירחאו הדמתהו ןוצר חוכ ךירצ ,לובסל ךירצש עדוי ינאו ,לובסא 

"םיבשוח עגר" יתישע ךכ־רחאש ללגב הז תא יל אצי אל לבא .קדצב 

תרשל יתטלחה] ...זא ,שומיח־ליח לש היימינפל יתסנכנ לכה־ךסש יתיארו 

,[יאנוכמכ 

:רשק יאנכט ,רורד ןכו 

,עוצקמ דומלל יתכשמהש ללגב ...ו ,יברק תויהל יתבשח דימת הלחתהב 

יל שי יכ .קתו ךל הנקמ הז אבצב ךלש עוצקמב קסוע התא םא יל ורמא 

םא יל ורמאו .אבצה ירחא םלצא דובעל ךלוה ינאש קזב תרבח םע הזוח 

הז ־ עבק הנש סולפ םינש שולש ךל ןתונ הז ,אבצב עוצקמב דבוע התא 

ךישמהל רתוי יל םלתשה זא .קתו םע הדובעל סנכנ רבכ ינאו - עברא 

.עוצקמב 

םהל ורשפאיש םיאנתב תרשל םישקבמ ,ןוכיתב עוצקמ ושכר אלש ,םירחא םילייח 

ליגב עיגהש ,גלוא .יאבצה תורישה ןמזב החפשמה תלכלכב עייסלו דובעל ךישמהל 

סויגה ינפל דוע "'ץנאר רגרוב"ב דובעל ליחתה ,ןטסיגדמ ותחפשמ םע הרשע־שולש 

תסנרפב ויבאל רוזעלו תורישה ןמזב םג םש דובעל ךישמהל לכויש חיטבהל תנמ־לע 
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35 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

- לוחכה ןוראווצה ילייח תא םינייפאמה םייזכרמה םיביכרמה תא בלשמ ורופיס .החפשמה 

לש תוטלובו ,אבצה תוכמסל תודגנתה ,הנידמהמ רוכינו לוכסת לש השוחת ,ךומנ דמעמ 

:תורישה בוציעב םיילכלכו םייתחפשמ םילוקיש 

הלוח ילש אמיא ,תדבוע אל ילש אמיא :היעב יל היה יכ סויג ןברס יתייה 

היה הזו ,תואוולה םג[ו] התנכשמ םג ונל שיו ,דבל דבוע ילש אבאו ,דואמ 

.ללכב סייגתהל יתיצר אל זא ,השק שממ 

יתכלה ...םולכ אלו סויג תכשל םושו ם"וקב םושל יתכלה אל [הלחתהב] 

הככ ינא יכ ,"סייגתמ אל" םהל השוע ינא זא ...הז ירחא סויג תכשלל 

,הרזע תוחפל הפיט ,היעב יל ןיא .הרזע תצק יל ונת .תויעב יל שי הככו 

הפיט יל ונת זא .היעב יל ןיא ,סייגתא ינאו סייגתהל היצוויטומ יל שי 

.םולכב יל רוזעל םיצור אל םתא יכ הרזע 

ןגלב היה םש הפ .וישכע סייגתמ התא ורמא ,םולכו רוזעל יל ובריס זאו 

םתא םא יתרמא ,ןוימ־קצקל ךכ־רחא יתאב ...אלכל יתוא וסינכה זאו ,ןטק 

דובעל והשכיא תונמדזה יל ונת זא ל"הצב לייח רותב יתוא םיצור 

יל ועיצה ־ םהלש חבט רותב יתסייגתה ךכ־רחאו .תוחפל עובש־עובש 

[קר] השוע ינא םגו ,םירוהל והשכיא רוזעל לכוא ינאש ,עובש־עובש 
.םייתנש 

הרורב רוכינ תשוחת ןיבל "היצוויטומ יל שי" ןיב ברעמ גלוא לש יכרע־ודה חישה 

תא הנתמ גלוא רשאכ ,וינפל רשא ומכ ."םהלש חבט רותב יתסייגתה" חוסינהמ הלועש 

לע לבקיש הרומתה לע הנידמה םע חקמתמ אוה ,תורישה ידכ ךות דובעל תורשפאב וסויג 

סייגתמ ןכא גלוא ־ החפשמל הנידמה ןיב הרשפב תמייתסמ ותודגנתה .יאבצה ותוריש 

.ותסנרפל דובעל םג תינמז־ וב ול רשפאמה דיקפתבו םייתנשל קר לבא 

םילוקישב תאז םיריבסמ עבק־תורישב רפסמ םינש תרשל םיכישממה םילייח םג 

םוקמל ללכ־ךרדב תורומשה הדימ־תומא יפ־לע אבצה תא םינחוב םה .םרקיעב םיילכלכ 

,םייאופר םילופיט ,תוילאיצוס תובטה ,תיעוצקמ הרשכה לבקל תורשפאה ןוגכ ,הדובע 

תוכלשההמ םששח תא ושיגדה םינייאורמה בור ,ךכ לע ףסונ .דועו םייניש ילופיט 

םילד ויבאשמש ימל רקיעב תויתייעב תויהל תולולעש ,אבצב תוריש־יא לש תוילכלכה 

לבקתהל ,התנכשמ לבקל ולכוי אל םה יאבצ תוריש אללש םיששוח םה .הליחתכלמ 

לכ תלטבמה ,תורישה לש תילכלכ הסיפת םיגיצמ םה ךכב .קסע חותפל וא םידומילל 

.אבצל תימואל השודק לש דמימ 

קר אל ליבומ סנרפל ךרוצה ,תיחכונה הפוקתה תמגוד ,ילכלכ ןותימ לש תופוקתב 

תיביסמ הקירעל ףא אלא ,תורישה יפוא לע אבצה םע תוחקמתהלו תעמשמל תודגנתהל 

אבצב םיקירעה רפסמב םיזוחא תורשע לש היילע לע תונותיעב חווד 2002 ילויב .אבצהמ 

.(זכרמה תודיחימ תחאב 50"/» לש היילעב הלכו ריוואה־ליחב 130/» לש היילעב לחה) 

םיקירעה לש םהיתוחפשמ ינב לש ילכלכה בצמה אוה הלא תוקירעל ףתושמה הנכמה 

:רפיס ,יאבצ ןיד־תיבל אבוהו ספתנש ,םיקירעה דחא .(2002 ,ץבר) 

הקוצמל ועלקנ ירוה לבא ,היה ילש חאש ומכ יתעבגל סייגתהל יתיצר 

ואיצוה .שוכרה לכ תא ונל וחקל .לקש ןוילימ ינש לש תובוחלו תילכלכ 

גורהל וא הרימשב תבשל ךירצ ינא ,המ ,זא .תיבהמ למשחה ירצומ תא ונל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:18:35 UTC������������� 

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



האחמ ךותמ תוירבג יול־ןושש הנרוא 36 

,ןיבר לצא טטוצמ) .חורבל יתפדעה ?לכוא ילש םירוהל ןיא רשאכ ,םיברע 

 2002)

תא תונייפאמה תוירקיעה תומתה תא ללוכ הז רצק טסקט םג ,גלוא לש רופיסה ומכ 

יפכ יברקה דיקפתל תיללכ תוביוחמ עיבמ לייחה .לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה 

ותוביוחמ אוה ולש תורישה יפוא תא עירכמה םרוגה םלוא ,תשרוד תילארשיה הינומגההש 

הרימשב תבשל") םייתנידמה םיכרצה ןיב האוושהב .תילכלכ הקוצמב תאצמנה החפשמל 

,הנוילע תופידע שי החפשמל יכ ול רורב ,םייתחפשמה םיכרצה ןיבל ("םיברע גורהלו 

תסנרפב רוזעל תנמ־לע אבצהמ קרוע ףאו ,תודגנתה לש תוקיטקרפ טקונ אוה ךכיפלו 
.החפשמה 

םילייחה תא םידחיימ םניא םיילכלכו םייעוצקמ םילומגתש שיגדהל בושח ,בוש 

תויונמוימ םיחיוורמ ןבלה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה .לוחכה ןוראווצה ידיקפתב 

םילייחהו ,ינוניבה דמעמה לש הריירק תיינבב םהל ועייסיש םירשק לש תשרו תויעוצקמ 

םה ,תיאבצ הריירקב םיכישממ םה םאו ,ןוחטיבו החטבא תועוצקמל השיג םילבקמ םייברקה 

.הלשממה תושארל רחביהל וא םירע ישארכ ןהכל ,רפס־יתב להנל רורחשה םע םילוכי 

תידיימה הסנרפה תא םיגיצמה םידיחיה םניה לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לבא 

ךות ילושה יאבצה םמוקימ תא ריבסהל םילוכי םה ךכ .יאבצה םתוריש תא תבצעמה המתכ 
.יתנידמה חישל יפילח לנויצרב תגצומ החפשמה תסנרפ הבש תוירבג תיינבה ידכ 

תורישהש ושח יתנייארש לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה ברקמ טועימ קר םלוא 

:תוחרזאב םמודיקל םרתו תיתרבח וא תילמס ,תילכלכ הרומת םהל קינעה ןכא יאבצה 

תיבב "ןייטצמה לייחה" תוא תא לביק רשאכ יתרבחו ילמס ןוה חיוורה ןתשומחתה ידוא 

ק"שמ ,םותו :הייקשנה תא להינ הבש ךרדה לשב יתרקוי דמעממ הנהנ קשנה יקוש ;אישנה 

אבצה ,םהיבגל .םיהובג םידומילל ףסכ ךוסחל ידכ עבק־אבצב ודיקפתב ראשנ ,הקוזחתה 

.תיתרבחו תיעוצקמ תועינל ןימז לולסמכ דקפת 

.הדקפמה ילייחל הבזכא הליחנמ אבצב תיעוצקמה הקוסעתה רתוי תובורק םיתיעל 

םילעופה דמעמ תא דחוימב םינייפאמה ,הדובעל תוירבג ןיב םיבכרומהו םירתוסה םיסחיה 

 (1988 ,Toison), לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לש םהיתושוחת תא םג םיראתמ,

וליאכ ,טובור התא" .יעוצקמה עדיב הגיסנ ףאו תיתרגש הדובע ,םומעיש לע םיננולתמה 

רמא ",יאנכטה לש דיקפתה הז .טובור התא לבא ב גרדמ רתוי הברה בשוח התא .טובור 

לכ [ירחא] .הפ ימצע תא הצממ אל ינא" :ריבסה ,רשקה יאנכט ,רורד .ריוואה־ליחמ יתמ 

ינאש בושח .םולכ הפ השוע אל יגאש שיגרמ ינא ,הללכמב ,רפס־תיבב יתדמלש םינשה 

הפ" :ףיסוה ,בכרה יאנוכמ ,םרמעו ;"םוקמב ךרוד יגאש רדסב אל הז לבא ,אבצב תרשא 

הברה יתחכש .רתוי יתעדי אבצה ינפל .םולכ תדמול אל תא .םולכב עדי םוש ךל ןיא 

ימצעה ךרעה תשוחתל תינויח הניח הדובעה ".תוחרזאב יתדמלש הממ ,ךירעמ ינא ,םירבד 

ךומנה םוקימה דצל ,תיעוצקמ הגיסנו םומעיש לש השוחתה ןכלו ,םיסגרפמכ םהלש 

הלפשהו רוכינ ,ימצע ךרע רסוח לש השוחתל ליבוהל םילולע ,תיאבצה היכרריהב 

 .(Toison, 1988, pp. 48-59)

םילייחהש םיבאשמה המכ דע איה הלאשה ,יאבצה עוצקמהמ תידיימה הבזכאל רבעמ 

יתרבח ןוה םיקינעמ לוחכ ןוראווצ ידיקפת .יחרזאה קושב הרמהל םינתינ ןכא אבצב ושכר 

תניחבמ ןהו םתועצמאב רצייל ןתינש םירשקה תשר תניחבמ ןה דחוימב ךומנ ילמסו 
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ושכרי ךכש החנה ךותמ ןוכיתב ושכרש עוצקמב םיתרשמ םילייחה .תיתרבחה הרכהה 

תא םהינפב םוסחל הלולע לוחכ ןוראווצ ידיקפתב תומקמתהה לבא ,דיתעל ילכלכ ןוחטיב 

תוירבגה תיינבה .רורחשה ירחא רתוי למגתמו ןיינעמ ,סינכמ עוצקמ שוכרל תורשפאה 

תובזכאמ ,תוריתסמ ןכ םא הרוטפ הניא לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לש תסנרפמה 

יכ םישחש םילייחה םגש ןכל ןעוט יול ליגי .רתויב קומעה ןבומב תונולשכמ ףא םיתיעלו 

תוגרדמה הלעמב םילוע" השעמל ,םהלש תיעוצקמהו תילכלכה תועינל םורתי אבצה 

.(Y. Levy, 1998)"תודרויה 

ימואל־ונתאה חישה :תוחרזא לש תוסיפת 

תתייצמ הניאו הנידמהו אבצה לעמ החפשמה תא הביצמה ,"תיבה לש תוירבגה" 

הברקהו המורת שרודה ינויצה סותאה תחת תרתוחכ ספתיהל הלוכי ,אבצה תוכמסל 

תא הדימעמ ,הנידמל אלו ,החפשמל תינושארה תונמאנה תשגדה .המואה ןעמל תימצע 

.ביטקלוקל םורתל ינקילבופרה יוויצה תחת תרתוח ךכבו ,יטילופה ביטקלוקה לעמ טרפה 

הניא הברקהה יוויצלו תיאבצה תעמשמל לוחכה ןוראווצה ילייח לש תודגנתהה םלוא 

ןוראווצה ידיקפתב םילייחה בור ,ךפיהל .תיטסירטילימ־יטנא וא תיתמחלמ־יטנא תודגנתה 

:ריוואה־ליחב יאנכטה ,יתמ ךכ .תויטנטילימ תוינמואל תוסיפת לע וריהצה לוחכה 

,םתוא ףורשא ,םתוא קורזא ינא .םלוכ ירחא .ינמי דואמ ,ינמי ינוציק ינא 

ךילהת םושב ךמות אל .ונלש םידוד־ינבה לע רבדמ ינא .תוארתהלו םולש 

.יתעד יפל רבדל ימ םע ןיא ,םולכ םושב ,םולש 

:חבטה רינ ןכו 

הזה םולשה ?הז םולש הז .ינוציק ינמי .לופר ,ןורש קירא םע ההדזמ ינא 

זא ,תשבכש םיחטש םהל ןתונ התא .םיחטש תרומת םולש אלא ,םולש אל 
?הזב תחוורה המ 

תויטילופ תוסיפת ןיב המילה החינמ (לארשיב קר אלו> לארשיב תירוביצה הסיפתה 

תאו יאבצה תורישה תא שדקמה ינקילבופרה יחרזאה חישה ןיבל תויצינ־תוינמואל 

ןוראווצה ילייח לש םתשיגב הריתס שי יכ המדנ ןושאר טבממ ןכל .םואלל המורתה 

,יטנטילימ ינמואל חור־ךלה םיעיבמו ,דחא דצמ ,אבצה םע םיחקמתמו םידגנתמש ,לוחכה 

םהיתועד ןיבל םהלש יאבצה תורישה ןיב רשק ןיא יכ ונעט םמצע םילייחה ,ןכא .רחא דצמ 

ןיבל יאבצה ותוריש ןיב תעדומ הריתסכ הארנש המ ראית גהנה חתפי ,לשמל .תויטילופה 

:תיטילופה ותדמע 

הז ,האור תא .יביבל הטונ ינא תצק ילוא ,[1999 תוריחבב] יביב יתעבצה 

וישכע .יביב רחוב ינאו ,יברקמ יתאצי ,יברק [דיקפתב] יתייה ...ש רבד 

יביב לבא .הז תא רתוס תצק הז ,הנידמה לע ןגהל הז [יברק דיקפת] 
.יתעבצה 

ותוגהנתה תא תורתוסכ ויתודמע תא גיצמ חתפי ,ינומגהה חישה םע ותורכיה ךותמ 
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ןוראווצה ילייח לש םהיתודמעב הרואכל הלגתמה רעפה תא ריבסהל תנמ־לע .תיאבצה 

,םתנעטל .לארשיב תוחרזאה הנבמ לע דלפו ריפש לש חותינל תונפל הצור ינא ,לוחכה 

:תוחרזא לש םינוש חיש יגוס השולש לש הבלצהב בצועמ לארשי לש "בולישה רטשמ" 

תויוכז קינעמה ,ינקילבופרה חישה :תוילאודיווידניא תויוכז ססבמה ,ילרבילה חישה 

יאנת וניה ידוהיה אצומה ויפלש ,ימואל־ונתאה חישהו :ביטקלוקל המורתה תדימ יפ־לע 

,ינקילבופרה תוחרזאה חיש .(Shafir ä Peled, 1998)יטילופה ביטקלוקב תורבחל קיפסמ 

תא הרבחה זכרמב דימעה ,המואה יוניבל המורתה תדימ יפ־לע תיתרבח היכרריה עבוקה 

הירפירפבו ,המיחלו תיאלקח תובשייתה לש תולועפב ופתתשהש ,םייזנכשאה םיבשייתמה 

תוחפ םייוארכ ןכלו המואה יוניב ךילהתב םייביספכ וספתנש ,םייחרזמה םירגהמה תא 

הרבחה ךותב םיחרזמה תא לילכה ימואל־ונתאה חישהש דועב ,ךכ .םייתרבח םיבאשמל 

ויה אל םהש ןוויכמ םתוא רידה ינקילבופרה חישה ,םידוהי םהש ןוויכמ תילארשיה 

.<273 'ע ,2002 ,דלפ) קיפסמ םימחול וא קיפסמ "םייצולח" 

ילוש לא ךומנה דמעמה ינב םיחרזמה תא רידמה ,ינקילבופרה חישה לע הבוגתכ 

,ימואל־ונתאה יחרזאה חישה תא םיטילבמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה ,הרבחה 

םילייחהש דועב .האלמ תוחרזא תלבקל קיפסמו יחרכה יאנת הווהמ תידוהיה תדה ויפלש 

הסיפת םישיגדמ ןבלה ןוראווצה ילייחו הנידמה לש תינקילבופר הסיפת םיאטבמ םייברקה 

םיאטבמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה ,<2000 ,יול־ןושש) תילסרווינוא תילרביל 
.הנידמה לש תידוהי הסיפת השעמל 

חישה יכ םיארמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה ,תוינמואל תוסיפת םגיצהב 
תא תרשמ הז חיש .םתניחבמ טעמכ דיחיה ירשפאה חישה וניה ידוהיה ימואל־ונתאה 

הארנ לארשיב הרבחה ילושב ידמעמה םוקימהמ ,תישאר .םינבומ המכב םהלש םיסרטניאה 

ץומיא ידי־לע .םתושרל דמועה ,דיחיה אל םא ,ירקיעה באשמה הניה םתודהי יכ םיתיעל 

ילייח ,תוחרזאה לש רידגמה ןורקיעכ ידוהיה אצומה תא שיגדמה ,ימואל־ונתאה חישה 

תוכייתשה לש הדימ־תמאכ ינקילבופרה המורתה ןורקע תא םיחוד לוחכה ןוראווצה 

הדמעה תא ןיבהל ןכ םא ןתינ .הרבחה ילושל םתקיחד לע םירערעמ ךכבו ,ביטקלוקל 
תידמעמה תוילושה לע יוציפ לש גוסכ ימואל־ונתאה חישהמ הלועה תינמיה/תיתרוסמה 

בלל םיכייתשמכ םמצע תא גיצהל םהל תרשפאמ איהש ךכב ,תילארשיה הרבחב םהלש 

ידוהיה ימואל־ונתאה חישה .<1995 ,יול) םידוהי םתויה תוכזב ילארשיה סוזנסנוקה 

אבצה תא שדקל ילבמ תילארשיה הרבחב םיווש םירבחכ םמצע תא סופתל םהל רשפאמ 

תויהל ןכ־לע םילוכי םה .הנידמל םתונמאנ וא םתוכייתשה תחכוהל יחרכה לולסמכ 

אל ידכ הב דומעל שיש הסמעמ קר יאבצה תורישב תוארל תינמז־ובו ,םינמואלו םיטוירטפ 

ןכ םא רתוח םהלש תוחרזאה חיש .תוחרזאל ןחבמ וא הנידמל המורת אלו ,תויוכז דבאל 

עיבהל תויאבצ־אל םיכרד עיצמו ,תוחרזא ןיבל יאבצ תוריש ןיב ינקילבופרה רשקה תחת 
.הנידמל םתוכייתשה תא 

,ידוהיה לש תאז :םיכפהב ינויצה חישב תוגצומה תויוהז יתש תללוכ תויחרזמה ,תינש 

םאצומ לשב הב תגצוימה ,יברעה לש תאזו :תיתדה תוכייתשהה ףקותמ הב תגצוימה 

לש תויברעה .<1999 ,טחוש :2002 ,רוא־ןומיר :1999 ,בלכךאהד> םאלסאה תוצראמ 
,תולשחנ ,תויביטימירפ)יברעמה יטסילטניירואה חישב הנממ עמתשמה לכ לע ,םיחרזמה 

,טחוש) לארשיב הרבחה ילוש לא םיחרזמה לש םתחדהל םימרוגה דחא ,דניה ,(תוביוא 

 1999: 2002 ,G. Levy>. וצלאנ ,ביואה דימת וניה יברעה ובש יטננימוד חיש תרגסמב
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תשגדה .(1999 ,טחוש)"רחא"כ - םמצע תא - םיברעה תא תוארל םייחרזמה םידוהיה 

תאנש" ידכ דע םיתיעל ,תויציב תוינמי תודמע לש ץומיא ךות ,ימואל־ונתאה חישה 

"ינרדומה ידוהיה ךותמ ץיצמה יחה יברעה תא" קוחמל םיחרזמל תרשפאמ ,"םיברע 

חישב םיימיטיגלה םירבודה ןיבל םניב תוהז לע זירכהלו ,(35 'ע ,2002 ,רוא־ןומיר) 

תתשומ תונויצה ןוניכ"ש ןוויכמ ,(47 'ע ,םש) רואךומיר לש התנעטל .יטננימודה ינויצה 

הרבחלו תונויצל תוימרופנוק קר אל ןה תויצינ תודמע לש ןיוטיב ,יברעה גרה לע 

חישה תייחד ןכל 11."ילארשיה חישה זכרמ לא רודחל ךרד םג הווהמ אלא ,תילארשיה 

הצובקמ קלח םתויהב ,ךפיהל .רתוי יטרקומד יחרזא חיש הלעמ הניא ינקילבופרה 

םיניטסלפה ןיבל םיזנכשאה ןיב - תילארשיה הרבחב הצחמל־תילוש הדמעב תמקוממה 

,ידוהיה ימואל־ ונתאה תוחרזאה חיש תא םישיגדמ הלא םילייח - (285 'ע ,2002 ,דלפ) 

.לארשי־תנידמב םידוהיכ ףדעומה םדמעמ תא רשאמה ,יביסולקסקא חיש וניהש 

םילייחה לש ילושה םמוקימ תא ןזאל תרשפאמ תיטנטילימה־תינמואלה הדמעה ,ףוסבל 

,יברקה לייחה לש ותוירבג איה לארשיב תינומגהה תוירבגה .ומצע יאבצה ןוגראב 

תספתנ ברקב תופתתשהה ןכל .ברקה־הדשב גרהילו גורהל ,תומחלמב ףתתשהל רשכוהש 

יאנתכו ,(139 'ע ,1998 ,רדפ־יקסמול) הינומגהה הדמעה תשיכרל בושח תוכנוח בלשכ 

לכב םילרנגה רפסמ ,לשמל ,חיכומש יפכ ,(2002 ,רוא־ןומיד) הגהנה תודמע תסיפתל 

םמצעל םיצמאמ ברקה־הדש לש היווחה תא םירבוע םניאש םיבר םילייח .לארשי תולשממ 

םידיקפתב תולייח ,המגודל .יברקה לייחה םע תוהדזה תועיבמה תונווגמ תוקיטקרפ 

לש תויביסרוקסידהו תוינפוגה תוקיטקרפה תא קיודמ ןפואב תוקחל תוטונ "םיירבג" 

,לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה ,ןתמועל .(2001 ,יול־ןושש) םייברקה םילייחה 

תוימוימויה תויאבצה תוקיטקרפב םיעיבמ ,ברקה־הדשמ קוחר םתוא ריאשמ םדיקפתש 

םישיגדמ םה תויטילופה םהיתוסיפתב םלוא ,יברקה לייחה לש חישל תודגנתה םהלש 

.דבלב ביואכ ותסיפתו יברעה גרה תא - יברקה לייחה לש ותלועפ תואצות תא אקווד 

ילושה דיקפתה לעמ תולעתהל ןוצרל יוטיב תווהמ םהלש תויטנטילימה תוסיפתה ,ךכב 
.יטננימודה ינויצה חישב בלתשהל תנמ־לע אבצב םהלש 

רוכינה תורמל םילייחה לש םתוסייגתה תא ריבסמש אוה הווש תוכייתשהל ןוצרה 

תימואלהו תירבגה תוהזה תיינבהש יפ־לע־ףא .החפשמל תינושארה תונמאנהו הנידמהמ 

םתרדה תא רגתאל םהל רשפאמ הבוחה־סויג ,יאבצה תורישה לע תכמתסמ הניא םהלש 

ידיקפתב םילייחה תא םנמוא םקממ אבצה ,וזמ הרתי .תילארשיה הרבחב תופתתשהמ 

םניב יכרריה רעפ רציימ ןמז ותואב םלוא ,תיאבצה היכרריהה תיתחתב לוחכה ןוראווצה 

,לארשי יחרזא םיניטסלפ ,םיכומנה תודמעמהמ םישנ ,רמולכ ,םיתרשמ םניאש הלא ןיבל 

דמעמהמ םילייחל קינעמו םייתרבח םירעפ דסממ יאבצה תורישה ךכב .דועו הדובע־ירגהמ 

12.רתוי דוע תושלח תוצובק לע ןורתיו חוכ ךומנה 

חישל תוימרופנוק תאטבמ "םיברעל תוומ" האירקהש תעב־הב יכ הארמ רוא־ןומיר ,הז םע דחי 11 

:קתשומ תויהל רומאש המל יוטיב תנתונ איהש ןוויכמ ויפלכ תונרתח םג הווהמ איה ,ילארשיה 

.תידוהי הנידמ לש הנוניכל סיסבכ םיברע לש ישחומה גרהה 

לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחהש תובטההו רורחשה קנעמ ,אדירג ירמוחה רושימב ,לשמל 12 

תוכוז םהבש תובטההו רורחשה קנעממ םיהובג לבא םייברקה םילייחה לש הלאמ םיכומנ םילבקמ 

םילוכי לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח ,לארשי יחרזא םיניטסלפל דוגינב .אוהש דיקפת לכב תולייח 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:18:35 UTC������������� 

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



האחמ ךותמ תוירבג יולךושש הנרוא 40 

םיאטבמה ,לוחכ ןוראווצ ידיקפתב םילייח לש תילאודה תוחרזאה תסיפתל רוקמה הז 

(1994)ןמלה .תויטנטילימ תוינמואל תוסיפת ןהו תינקילבופר־יטנא השיג ןה תיגמז־וב 
לש םיסחיב יטילופ רבשמ לש םיבצמב תולוע תוחרזא לש תוילאוד תוסיפת יכ הנעט 

הנעט ,ןונבל תמחלמ תפוקתב תרשל תונברסה תעפות לע הרקחמב .הנידמה םע דיחיה 

םיחרזא לש תיביטקייבוסה הסיפתה םג הניה תינקילבופרה הסיפתה הרגש ימיב יכ ןמלה 

םיסרטניאה רשאכ ,היצמיטיגל רבשמ לש םיבצמב םלוא .(Helman, 1999) תויחרזאו 

,("הרירב תמחלמ" לש הרקמב ,לשמל) םיפשחנ תויתנידמה תוקיטקרפה לש םייטילופה 
הנידמל חרזאה לש ויתובוחל תויפולח תורדגה העיצמה תוחרזא לש תיפולח תונשרפ הלוע 

היתוסיפתל דיחיה לש תוחרזאה תוסיפת ןיב תיתרגשה המאתהה ,יתנעטל .< 1994 ,ןמלה) 

חישהש ,םייברק םילייח קר הרקח איהש ןוויכמ ןמלה לש התדובעב התלע הנידמה לש 

תוחרזאה תוסיפת םלוא .םהלש םיסרטניאה תא תרשמ הנידמה לש ינקילבופרה 

ןיב תושגנתה יכ תודמלמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה לש תויאבצה תוקיטקרפהו 

םג רצות תויהל היושע אלא ,היצמיטיגל רבשמ לש רצות קר הניא תוחרזא לש תויונשרפ 

תונשרפ ,רמולכ .הנידמה םע ואולמב ההוזמ וניאש ירדגמ וא ינתא ,ידמעמ םוקימ לש 

םיאבה םידיחי לש םסחיב תיתרגש ףאו תיטנרהניא תויהל היושע תוחרזא לש תילאוד 
.הנידמל םירכונמה תודמעממ 

הינומגהה תוירבגה לש לופכ רוגתא :תיבה לש תוירבג 

תועיבצמה תוירואיתל תודגונמ םיגיצמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחהש תויוהזה 

תוננוכמ תוירבגה תויוהזה אבצב םג יכ תוארמו ,תוחרזאו אבצ ,תוירבג ןיב דיחא רשק לע 

תא ןכ םא תוקרפמ הלא תויוהז .תיאבצה הקוסעתהו תוינתא ,דמעמ יפ־לע הנוש ןפואב 

אל יכ תוארמו ,"םירבגל םירענ ךפוה" אוהשכ "רגבמ אבצה" היפלש תילארשיה הסיפתה 

אלא ,אבצה תועצמאב אלו ,אבצל תודגנתה ךות םיתיעל תונבנ תוירבג תויוהזש קר 

תוירבג יהמ לע חוכיו ןכ םא תולעמ הלא תויוהז .תוירבג תויוהז שילחהל לוכי ףא אבצהש 

,קשנ אשונש ימ אוה רבג םאה 13.תינומגהה תוירבגה לש ידמעמה דמימה תא תופשוחו 

סנרפמש ימ אוה רבג אמש וא ,םירבח לש תוומ םע דדומתהלו גורהל עדויו המיחלב ןמואמ 

לש תויטננימודה תא םילבקמ לוחכה ןוראווצה ידיקפתב םילייחה ?ותחפשמו ותיב תא 

םהלש תוירבגה תרדגהל םייפולח םינוגיע םיאצומ םה ןמזב־וב םלוא ,תיברקה תוירבגה 

,םירבגכ םתוא םינמסמ ברקה־הדשב שוגירו הטילש אל :תירוביצה הריזה תא םיפקועה 

.החפשמלו תיבל תוירחאו תואמצע ,הימונוטוא אלא 

אבצ ,תוירבג לש "שודקה שלושמה" תא םיימעפ תרערעמ תאז תיפולח תוירבג תסיפת 

.תויאבצל תוירבג ןיב רשקה תא תקדוס "תיבה לש תוירבגה" תיינבה ,תישאר .הנידמו 

ינפב תומיסחה ,תוינוחטבה תוישעתב ,ויהיש לככ תורטוז ,תודובע לש בחר םוחתל לבקתהל 

.ירמוחה רושימל רבעמ םג תועמשמ שי הלא םירעפל .םיניטסלפה 

ואר ,רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמה לש םנוויכמ תיטננימודה תוירבגה לש רוגתא לע 13 

.2000 ,טרופופרו רדפייקסמול 
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השילחמ ,ירוביצה םוחתהמ אלו ,יטרפה םוחתהמ החוכ רקיע תא תבאושה תוירבג תיינבה 

תויאבצל תוירבג ןיב רשקה יכ הארמו ,לארשיב תוירבג תויוהז תיינבהב אבצה םוקמ תא 

תסיפת ,תינש .םיבר ונעטש יפכ ילנויצקנופו ינומרה וניאו ,םיחתמ יוורו בכרומ וניה 

ןוחטבל המורת לע תססובמ הניא "תיבה לש תוירבגה" תסיפתל תיוולנה תוחרזאה 

.תוחרזאל אבצ ןיב רשקה תא ןכל תרגתאמו ,הנידמה 

וז לבא ,תוירבג תיינבהל הריז לוחכה ןוראווצה ילייחל ןכ םא שמשמ יאבצה תורישה 

םינחבמ ךרד תינבומ הניא איהו ,התוא העיבנמו תוימואלהמ תעבונה תוירבגה הניא 

םייארחא םירבגכ םמצע תא ןנוכל ידכ אבצב םישמתשמ הלא םילייח .םייאבצ םידממו 

םיעיבמ םה ןמז ותואב .תיתרבח הניקתכ התוא םינמסמו םתחפשמ תא םיסנרפמה םיביציו 

תוקצומ תוינמואל תודמע ןיב בולישה ידי־לע .תויטנטילימ תוימואל תויטילופ תוסיפת 

ינקילבופרה רשקה תא םיקרפמ הלא םילייח ,תיאבצ המורתו הברקה לש חישל בוריס ןיבל 

.הנידמל תונמאנ ןיבל יאבצ תוריש ןיב 

תורישה ,אבצה לע תססבתמ הניא הלא םילייח לש תויוהזה תיינבהש ףא ,הז םע דחי 

Gill, :וושה) הרבחב האלמ תופתתשהמ םהלש הרדהה תא רגתאל םהל רשפאמ יאבצה 

םיחרזא תויהל "קיפסמ םירבג"כ ךומנ דמעממ םילייח רידגמ ילסרווינואה סויגה .(1997 

םהל תרשפאמ אבצב םתללכה .הנידמה םעו אבצה םע םתוהדזה תא רציימ ךכבו ,םיווש 

תא םהל הקינעמו <1999 ,ץיבוקרב) הנידמה לש יזכרמה תוחרזאה דסומב תופתתשה 

הנבמה ,וזמ הרתי .אבצ יאצוי לש תובטהה תאו "ןיקתה ילארשיה רבגה" לש סוטטסה 

םירבג םקממ ךכבו תילנויצקנופ־ ונתא הדובע תקולח םנמוא רמשמ אבצה לש ,דובירה 

אבצה ךומנה דמעמהמ םילייחהמ קלחל םלוא ,תיחרזאה היכרריהה ילושב ךומנה דמעמהמ 

הבר תועינ רשפאמ אבצהש ףא ןכתייו ,םמצע לש תיבויח הסיפת בצעל תונמדזה קינעמ 

תורישהש ףא ,ףוסבל .(Y. Levy, 1998) םירחא םייתרבח תודסומ רשאמ םיחרזמל רתוי 

יכרריה רעפ תינמז־וב בצעמ אוה ,תיאבצה היכרריהה תיתחתב םילייחה תא םקממ יאבצה 

םדמעמ תחצנהל םרות יאבצה תורישה ךכב .רתוי דוע תושלחומ תוצובק ןיבל םניב 

םיירדגמה תולובגה תא רידגמ תינמז־ וב ךא (Y. Levy, 1998) םיחרזמה לש ילאירפירפה 

תוחרזאה תיינבהב םיינתאהו םיידמעמה תולובגהמ רתוי דוע םיבושחכ םיימואלהו 

.לארשיב 

וז לבא ,הנידמלו תוירבגל הסינכ ךומנה דמעמהמ םילייחל ןכ םא ןתונ יאבצה תורישה 

תא רובשל ילבמ "תוילארשי" לש השוחתל םרות אבצה ־ תינויווש הסינכ הניא 

,יקסריבס) וילא םיסייגתמה תא תנייפאמה תימואלהו תיתדעה ,תידמעמה היכרריהה 
.(106 'ע ,1995 

תילסרווינואו תיגשיה תכרעמ ךותב ינתא דוביר לש ילאודה הנבמה לש תוכלשהה ,ךכ 

םצעמ םינהנ םילייחה .םיכומנה תודמעמהמ םילייחה לש השלחהו המצעה תינמז־ וב ןה 

םדיקפת ,הז םעו ,םקלח תא ומרתש ימכ םמצע תא גיצהל םהל רשפאמה ,הבוחה־תוריש 

חתפתהל הלוכי אל תאז תוינש לשב .ללכב יתרבחה דובירב םמוקימ תא קתעשמ יאבצה 

יללכ תא תקרפמ הניאו תינרתח הניא הלא םילייח לש תודגנתההו ,תיביטקלוק האחמ 

ידכ ךות ולרוגב הטילש טעמ גישהל לייחה לש ,תיטרפה ,תישיאה ךרדה איה אלא ,קחשמה 

.תדרפנ תירבג תוהז לש הנוניכו תכרעמה יפלכ האחמ 

םיחרזמה ןהיפלש ,הרבחב םיחרזמה לש םמוקמ חותינב תומדוק תונעט ששאמ הז חותינ 

הינומגהה לש יוקיח םושמ ןהב שיש תולצופמ תוהז תודמעב םיראשנ ךומנה דמעמהמ 
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ןוויכמ .(2002 ,בהנש ;2002 ,רוא־ןומיר)14הלש העירפ ידכ ךות ,הב בלתשהל תנמ־לע 

תויהל םיפאושו םיסייגתמ ןכא םה ,תוירבג לשו תוחרזא לש לודגה ןמסמה וניה אבצהש 

םה ןמז ותואב ךא .הלש יטננימודה חישהו הנידמה םע תוהדזה ךכב םיאטבמו םייברק 

־יטנא ,תורחא תויוהז תגצה ידי־לע יברקה/ירבגה רדסה תאו יאבצה רדסה תא םיערופ 

םתוגהנתהב םיאטבמ םה ,<2001 ,יול־ןושש> "םיירבג" םידיקפתב תולייחה ומכ .תויאבצ 

.תחא הנועבו תעב ולש העירפו ירבגה ינויצה רדסה םע תוהדזה 

תושיגדמה תויוהזה תא הלא םילייחל עיצמש אוה אבצהש ןועטל הלוכי תרחא תונשרפ 

דמעמהמ םידלי .יאבצה סויגה ינפל םייחה םג םהל םינמזמש תויוהז ,הסנרפו תודגנתה 

תייהנ הסנרפה תשגדהו ,ידוסיה רפסה־תיבב רבכ תעמשמ תויעב םע םיהוזמ ךומנה 

םניה הסנרפל הגאדו תעמשמל תודגנתה לש םיטסקטהש ךכ ,םתורגבתה םע תיזכרמ 

הלא תויוהז קזחמו רזחשמ אבצה .אבצה ינפל דוע םילייחל םירכומה "תוהז לש םיטסקט" 

."ש"ת תייעב"כ וא "תעמשמ תייעב"כ םיכומנה תודמעמהמ לייחה תא גייתמ אוה רשאכ 

לש תורשפא םיקיתשמ ,הסנרפו תילאודיווידניא תודגנתה םישיגדמה ,הלא םיטסקט 

חיוורמש ימכ ומצע תא גיצהל לוכי לייחה םתועצמאב יכ תיביטקלוק תיתרבח תודגנתה 

יברקה לולסמב לבוס ,תודוקפ רחא אלממה "רייארפ" וניא אוהשכ ,הנושאר םעפ :םיימעפ 

.יאבצה תורישה ךלהמב סנרפמו סנרפתמ אוהש ןוויכמ היינש םעפו ;וייח תא ןכסמו 

היכרריהה תיתחתב ומוקימ תא םיקידצמה םיטסקטב שמתשמ לייחה רשאכ םלוא 

לש תילנויצקנופ־ונתאה הדובעה תקולחל היצקיפיספו היצמיטיגל קינעמ אוה ,תיאבצה 

ןוראווצ ידיקפתל ךומנ דמעממ םיחרזמה תקיחד לש האווסהה תכשמהב ךכב עייסמו ,אבצה 

ןכלו ,תישיאה המרב "חיוורמ ינא" לש הסיפת לע תנעשנ לייחה לש היצטפואוקה .לוחכ 

.ילארשיה אבצב ךומנ דמעממ םיחרזמ ברקב תיביטקלוק תידמעמ העדות תחתפתמ אל 

לבקמ אוה ןכש ,יגומגהה חישה ךותב אולכ םילייחה לש תוהזה חיש ,תאז תונשרפ יפ־לע 

ךכ לע לצנתמ ףאו הנממ וקוחיר תא םנמוא קידצמ אוה .תיטננימודכ תיברקה תוהזה תא 

ןמזה לכ תראשנ יברקה לייחה לש תוהזה ךא ,תודגנתהו הסנרפ לש םיטסקטה תועצמאב 

.תיתרבחה היכרריהה תא רידגמה דקומה 

הדקמתהש ,ילש תונשרפה .יחכונה רמאמב יתעצהש תונשרפהמ הנוש תאז תונשרפ 

תאצוי ,תוירבג לש הנוש הרדגהל תיתרבח היצמיטיגל לעו תישיא הרכה לע קבאמב 

ינבמ חותינ לע תססבתמ תיפולחה תונשרפהש דועב ,םמצע םילייחה לש תוארה־תדוקנמ 

לייחב אל רקחמה תא דקמל שי תינבמה תונשרפה תא ןגעל תנמילע .אבצה לש ינוגראו 

,ם"וקבב םידקפמ תועצמאב - אבצה לש וסחי תא חתנלו ,אבצה תודסומב אלא ,ומצע 

.ךומנה דמעמהמ םילייחה לא - ש"ת תויק"שמו תושילש תוניצק ,תונוריטב תוכירדמ 

תא הגיצמה ,ילש תאז - תויונשרפה יתש יכ הארנש םושמ םישורד הזכ חותינו רקחמ 

- דיחיה לע הנבמה לש ותלועפ תא השיגדמה תאזו ,ותוהז ןוניכ יכילהתב ליעפכ דיחיה 

.ןילמוג־יסחיב הז תא הז םיבצעמ דיחיהו הנבמהשכ ,תינמז־וב תונוכנ 

תבברעמה ,הרומחו הקומע הינרפוזיכס" תואטבמ הלא תולצופמ תויוהז ,(45 'ע ,1999) טחוש יפל 14 

."תילאינולוק תויטנלוויבמא לש םיינייפוא םירצות ,היופכ תימצע־הייחד םע תינשקע תימצע הוואג 
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תורוקמ 

ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה - תנווכה ךדד .(1995) ירוא ,רזעילא־ןב 
.ריבד :ביבא־לת .1956-1936 

ךיראתמ סינומ־'חישב םידימלת סנכב םואנ)?תוחילש וא הריירק .(1957) דוד ,ןוירוג־ק 

.תונייע :ביבא־לת .<ה ךרכ) ךרדו ןוזח .(10.6.1954 

היגולויצוס .לארשיב תוחרזאו םישנ ?"אצמי ימ ליח תשא" .(1999) הצינ ,ץיבוקרב 
.318-277 ,(1>ב ,תילארשי 

.רתכ :םילשורי .תויוברת לש תונשרפ .(1990) דרופילק ,ץריג 

.54-30 ,המ ,תומדש .תיתרבח הצובקכ רויסה תדיחי .<ג"לשת> לאכימ ,לג 

הירואית .דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאוסקסורטהל ההימכה .(1997) לאכימ ,ןמזולג 

.162-145 ,<ףרוח>11 ,תרוקיבו 

ןוכמה :םילשורי .לארשיב ילכלכ־יתדבחה עסשה .(2000) לג ,יולו סיריא ,יבר'ג 

.היטרקומדל ילארשיה 

ל"הצב תויבסלו םיאומוה תוריש :תוחרזאו אבצ ,תוירבג ,תוינימ .(2000) לייא ,סורג 

.183-85 ,ט ,םילילפ .םייתאוושה םייפקשמב 

:ךותב .תינרדומ טסופ טבמ תדוקנ - לארשיב תויתדע .(1999) טיירנה ,בלכ־ןאהד 

:ביבא־לת .(231-197 'ע) ךוניחו תוינרדומ טסופו תוינרדומ ,(ךרוע) באז־רוג 'א 
.תומר 

רוביח .תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסינכ אבצב תרשל בוריסה .(1994) הרש ,ןמלה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל 

.109-85 ,14 ,תרוקיבו הירואית .ל"הצב יאבצה תורישב רודגמ .(1999)הנפד ,ילאערזי 

.1995-1975 ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא ויצוס םירעפ .(1998) ןוני ,ןהכ 
.135-115 ,<1)א ,תילארשי היגולויצוס 

רמג־תדובע .לארשיב תויחרזמה לש הקיטילופה :"םיזנכשאל הדותו" .(1995) לג ,יול 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל 

םירבג לש םייח ירופיס :המחלמ התיה אל וליאכ .(1998) הנדע ,רדפ־יקסמול 
.סנגאמ :םילשורי .םילארשי 

םירגהמ - תוירבג לש םילדומב םיקחשמ .(2000) רמת ,טרופופרו הנדע ,רדפ־יקסמול 

.51-31 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס .ילארשיה אבצב םייסור םיידוהי 

לשממ ,הנידמ ?תודמע לש תמדקומ העיבק וא ןוידל תוזית :הבוגת .(1983) השמ ,קסיל 

.38-33 ,22 ,םיימואל ןיב םיסחיו 

.ופיב תיברע תוירבג לש תיתוברתה הינבהה :תורז ךותמ תוהז .(1998) לאינד ,וקסרטנומ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל רמג־תדובע 

,ןהינב תולגתסה ןיבל תודחוימ תויסולכואמ תוחפשמ יגוס ןיב רשקה .(1988)ינור ,שמ 

־רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל רמג־תדובע .ל"הצל ,ם"אקמ ילייח 

.ןג־תמר ,ןליא 

.תורירב :ביבא־לת .ןויווש יא לש םיערז .(1995) המלש ,יקסריבס 

לשממ ,הנידמ .רקחמלו ןוידל תוזית :לארשיב אבצו תויתדע .(1983) ימס ,החומס 

.33-5 ,22 ,םיימואל ןיב םיסחיו 
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:ךותב .תוינרדומ־טסופל תויתחפשמ ןיב :לארשיב תוחפשמ .(1999) היבלס ,יוא'זיב־לגופ 

ץוביק :ביבא־לת .<167-107 'ע) הקיטילופ רדגימ ןימ ,תורחאו ילאערזי 'ד 
.דחואמ 

,רבח 'ח :ךותב .תוילארשיה לע קבאמהו ס"ש ?ארי אל ימ ,גאש הירא .(2002) באוי ,דלפ 

'ע) שדוחמ יתרוקיב ןויע :לארשיב םיחרזמ ,(םיכרוע) רלאה־יפצומ יפו בהנש 'י 

.ריל ןו ןוכמ :םילשורי .(288-272 

.141-123,4 ,תרוקיבו הירואית .תילארשיה הרבחב םזירטילימ .(1993) ךורב ,גנילרמיק 

.18 'ע ,23.7.2002 ,בירעמ .םיקירעה רפסממ םיגאדומ ל"הצב .(2002)ןתיא ,ןיבר 

,7 ,םייפלא .תילארשיה תוהזהו רייארפה תוברת .(1993) לאכימ ,הגייפו סיאול ,רגינור 

 137-118.

יברעה לומ ינרדומה ידוהיה :"םיברעל תוומ" דע יברעה תוממ .(2002) תנע ,רואךומיר 

.57-23 ,20 ,תרוקיבו הירואית .וכותב יחה 

תורענ :"רוביצל תתל לארשי ץראב בושח רבד הז" .(1995) םירחאו רמת ,טרופופר 

.235-223 ,7 ,תרוקיבו הירואית .םואלל תומרות תויתד־תוינויצ 

.םידוהיה היתונברוק לש םטבמ תדוקנמ תונויצה :לארשיב םיחרזמ .(1999) הלא ,טחוש 

זכרמה :םילשורי .(65-11 'ע> תיחרזמה הכפהמה ,(תכרוע) ןוסלרפ 'ע :ךותב 
.תיביטנרטלא היצמרופניאל 

םילגרה ליח תוביטחב תורשה :םימחול לצא תוירבג ייומיד .(1997) הרואיל ,ןואיש 

תירבעה הטיסרבינואה ,ןייש ש"ע זכרמה :םילשורי .תורגבל תורענמ רבעמ סקטכ 
.םילשוריב 

,<1>גכ ,תומגמ .םילייח לש ליעי יברק עוצבל םירושקה םימרוג .(1977) הירא ,םוריש 
 30-17.

םיחרזמ לש תלצופמה תוהזה :לארשיב ברע תוצרא יאצוי םידוהי .(2002) הדוהי ,בהנש 

,(םיכרוע) רלאה־יפצומ יפו בהנש 'י ,רבח 'ח :ךותב .ימואלה ןורכיזה תוזוחמב 

.ריל ןו ןוכמ :םילשורי .(152-105 'ע> שדוחמ יתרוקיב ןויע :לארשיב םיחרזמ 

ראות תלבק םשל רוביח .ילארשיה אבצב תוירדגמ תויוהז ןוניכ .<2000> הנרוא ,יול־ןושש 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד 

תולייח לש תוירדגמ תויוהז ןוניכ - יוכיד ךותב תונרתח .(2001) הנרוא ,יול־ןושש 

םישנ לש םיגוציי ?ילוק עמשתה ,(תכרוע)ןומצע 'י :ךותב ."םיירבג" םידיקפתב 

ץוביקה תאצוהו ריל ןו ןוכמ :םילשורי .(302-277 'ע) תילארשיה תוברתב 
.דחואמה 

 Appy, Christian (1993). Working class war: American combat soldiers Ac

 Vietnam. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

 Aran, Gidon (1974). Parachuting. American Journal of Sociology, 80( 1), 124
 153.

 Barrett, Frank (1996). The organizational construction of hegemonic
 masculinity: The case of the U.S. navy. Gender, Work and Organization,

 3(3), 129-142.

 Ben-Ari, Eyal (1998). Mastering soldiers. New York: Berghahn Books.

 Ben-Ari, Eyal (2001). Tests of soldierhood, trials of manhood: Military service
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 and male ideals in Israel. In D. Maman, Z. Rosenhek 8c E. Ben-Ari (Eds.),

 War, politics and society in Israel: Theoretical and comparative
 perspectives (pp. 239-269). New Brunswick: Transaction Books.

 Ben-Eliezer, Uri (1995). A nation in arms: State, nation and militarism on

 Israel's first years. Comparative Studies in Society and History, 37, 264
 285.

 Bourdieu, Pierre (1997). Masculine domination revisited. Berkeley Journal of

 Sociology, 41, 189-203.

 Brod, Harry (1987). The making of masculinities: The New Men's studies.
 Boston: Allen 8c Unwin.

 Brod, Harry 8c Kaufman, Michael (1994). Theorizing masculinities (pp. 1-11).

 London: Sage.

 Burk, James (1995). Citizenship status and military service: The quest for

 inclusion by minorities and conscientious objectors. Armed Forces and

 Society, 21(4), 503-529.

 Carrigan, Tim, Connel, Bob 8c Lee, John (1985). Towards a new sociology of

 masculinity. Theory and Society, 14(5), 551-605.

 Cohen, Stuart (1997). Towards a new portrait of the (new) Israeli soldier. Israeli

 Affairs, 3(3-4), 77-117.

 Collinson, David 8c Hearn, Jeff (1994). Naming men as men: Implication for

 work, organization and management. Gender, Work and Organization,

 7(1), 2-22.

 Connell, R.W. (1995). Masculinities. Berkeley: University of California Press.

 Cornwall, Andrea 8c Lindisfarne, Nancy (1994) Dislocating masculinity. London

 8c New York: Routledge.

 Denzin, Norman 8c Lincoln, Yvonna (1994). Handbook of qualitative research.

 London: Sage.

 Enloe, Cynthia (1980). Ethnic soldiers: State security in divided society.
 Athens: University of Georgia Press.

 Enloe, Cynthia (1988). Does khaki become you? London: Pandora.

 Enloe, Cynthia (2000). Maneuvers: The international politics of militarizing

 women's lives. Berkeley: University of California Press.

 Feige, Michael 8c Ben-Ari, Eyal (1991). Card games and an Israeli army unit: An

 interpretive case study. Armed Forces and Society, 17(3), 429-448.

 Giddens, Anthony (1985). The nation-state and violence. Berkeley: University
 of California Press.

 Gill, Leslie (1997). Creating citizens, making men: The military and
 masculinity in Bolivia. Cultural Anthropology, 12(4), 527-550.

 Hastrup, Kirsten (1992). Writing ethnography. In J. Okely 8c H. Callaway

 (Eds.), Anthropology and autobiography (pp. 116-134). London:
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 Routledge.

 Hearn, Jeff (1992). Men in the public eye. New York: Unwin, Hyman 81

 Routledge.

 Helman, Sara (1997). Militarism and the construction of community. Journal of

 Political and Military Sociology, 25, 305-332.

 Helman, Sara (1999). From soldiering and motherhood to citizenship: A study of

 four Israeli peace protest movement. Social Politics, 6(3), 292-314.

 Izraeli, Dafna (1997). Gendering military service in the Israeli Defense Forces.

 Israel Social Science Research, 72(1), 129-166.

 Janowitz, Morris (1976). Military institutions and citizenship in Western
 societies. Armed Forces and Society, 2(2), 185-204.

 Kimmel, Michael (1987). Rethinking masculinity. In M. Kimmel (Ed.),

 Changing men (pp. 9-24). Newbury Park: Sage.

 Kimmel, Michael (1996). Manhood in America. New York: The Free Press.

 Lamont, Michele (2000a). The dignity of working men: Morality and

 boundaries of race, class and immigration. Cambridge, MA: Harvard

 University Press.

 Lamont, Michele (2000b). Meaning-making in cultural sociology: Broadening

 our agenda. Contemporary Sociology, 29(4), 602-607.

 Levy, Gal (2002). Ethnicity and education: Nation-building, state-formation and

 the construction of the Israeli education system. Ph.D. dissertation, London
 School of Economics.

 Levy, Yagil (1998). Militarizing inequality: A conceptual framework. Theory

 and Society, 27, 873-904.

 Lloyd, Genevieve (1986). Selfhood, war and masculinity. In C. Pateman 81
 E. Gross (Eds.), Feminist challenges (pp. 63-77). Boston: Northeastern

 University Press.

 Lomsky-Feder, Edna 8c Ben-Ari, Eyal (1999). From "the people in uniform" to

 "different uniforms for the people": Professionalism, diversity and the

 Israeli Defense Forces. In J. Soeters 8c J. van der Meulen (Eds.), Managing

 diversity in the armed forces: Experiences from nine countries (pp. 157

 186). Tilburg: Tilburg University Press.

 Morgan, David (1992). Discovering men. London: Routledge.

 Moskos, Charles (1993). From citizens' army to social laboratory. Wilson
 Quarterly, 17, 83-94.

 Nagel, Joane (1998). Masculinity and nationalism: Gender and sexuality in the

 making of nations. Ethnic and Racial Studies, 27(2), 242-270.

 Pateman, Carol (1989). The disorder of women: Democracy, feminism and

 political theory. Stanford: Stanford University Press.

 Peled, Alon (1998). A question of Loyalty. Ithaca, NY: Cornell University
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 Press.

 Ramirez, Francisco O. 8c Weiss, Jane (1979). The political incorporation of

 women. In J.W. Meyer 8c M.T. Hannan (Eds.), National development and

 the world system (pp. 238-249). Chicago: University of Chicago Press.

 Roumani, Maurice (1991). From immigrant to citizen: The contribution of the

 army to national integration in Israel: The case of Oriental Jews. The

 Hague: Foundation for the Study of Plural Societies.

 Scott, James (1990). Domination and the art of resistance: Hidden transcripts.

 New Haven: Yale University Press.

 Shafir, Gershon (1998). The citizenship debate. Minneapolis: University of
 Minnesota Press.

 Shafir, Gershon 81 Peled, Yoav (1998). Citizenship and stratification in an ethnic

 democracy. Ethnic and Racial Studies, 27(3), 408—428.

 Shaw, Martin (1984). War state and society. New York: St. Martin's.

 Shilts, Randy (1993). Conduct unbecoming: Lesbians and gays in the U.S.
 military: Vietnam to the Persian Gulf. New York: St. Martin's Press.

 Smith, Dorothy (1990). The conceptual practices of power - A feminist

 sociology of knowledge. Boston: Northeastern University Press.

 Snyder, Claire (1999). Citizen-soldier and manly warriors: Military service

 and gender in the civic republic tradition. Lanham, MD: Rowman 8c
 Littlefield Publishers.

 Stiehm, Judith H. (1989). Arms and the enlisted woman. Philadelphia: Temple

 University Press.

 Stoller, Paul 8c Olkes, Cheryl (1987). In sorcery's shadow: A memoir of
 apprenticeship among the Sonyhay of Niger. Chicago: Chicago University
 Press.

 Taylor, Charles (1987). Interpretation and the sciences of man. In P. Rabinow 8c

 W.M. Sallivan (Eds.), Interpretative social sciences (pp. 33-81).

 Berkeley: University of California Press.

 Tilly, Charles (1985). The formation of national states in Western Europe.

 Princeton: Princeton University Press.

 Tolson, Andrew (1988). The limits of masculinity. London: Routledge.

 Vale de Almeida, Miguel (1996). The hegemonic male: Masculinity in a
 Portuguese town. Providence, RI: Berghahn Books.

 Weber, Max (1968 [1922]). Economy and society. New York: Bedminster Press.

 Willis, Paul (1977). Learning to Labour. Westmead: Saxon House.

 Yerushalmi, Hanoch (1997). A psychoanalytic perspective on late adolescence in

 men in an Israeli combat unit. Psychoanalytic Psychology, 74(1), 113
 127.
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"תוינימואל" לש יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה 

ףלפק ינד 

תשקה תא תחא הלימב אטבמ ־ תוינימו תוימואל ןיב רושיקה ־ "תוינימואל" גשומה 

ןיב םיימיטניאהו םיישיאה ,םייתרבחה ,םייטילופה םיסחיב םינגועמה תושגרה לש הבחרה 

םיסחי .(homosocial relations) "םייתרבחומוה םיסחי" תונכל גוהנש המ ,םירבג 

ביבס ,ירוביצה רושימל ןה םירשוקמה תושגר םבוחב םינמוט םירבג ןיב םייתרבחומוה 

לש םיגשומ ביבס ,יטרפה רושימל ןהו ,"םימחול תווחא"ו "תוירדילוס"כ םיגשומ 

תרתוח דחא בחרמ לאכ הלא תושגרל תוסחייתה ."תויטוריא"ו "תישיאניב תורשקתה" 

םע ההוזמה ,תירוביצה הרפסה ןיב ירדגמהו יגולויצוסה חישב תלבוקמה הדגנהה תחת 

ישנה בחרמה םע יתרוסמ חרואב ההוזמה ,תיטרפה הרפסה ןיבל ,ירבגה קוסיעה יבחרמ 

.(Ornter, 1974)ישגרה דמימה תא םוחתל םג גוהנ הב רשאו 

־ ימואל־ישגר בחרמכ םיירבגה תושגרה תא חתנל שקבא "תוינימואל" גשומה ךרד 

.תימואל היגולואידיא ידי־לע תענומה תושגר תיינבה לש תיביטקלוק תיתוברת תכרעמ 

הזרפרפב .רתויב יטרפה רושימבו רתויב ירוביצה רושימב תינמז־וב לעופ ינימואלה שגרה 

יחכונה חותינב םיגדהל יתרטמ ,"יטילופה אוה ישיאה" העודיה תיטסינימפה המסיסה לע 

ישגרה בחרמה לש םיירשפאה םייוטיבה ןווגמ תא רוקסא אל ."ימואלה אוה ינימה" דציכ 

,תירבג תוימואל לש יזכרמ רתאכ יברקה תורישה לש ומוקמב דקמתא אלא ,ינימואלה 

,יגימואלה שגרה לש לופכשבו רוצייב קסוע דשאו "םימחול תווחא" לש ןורקיעב ןגועמה 

ודוסיב יטרואיתה חותינה .ביואב המיחלה ־ תחא הקיטקרפ תועצמאב הז דיקפת םינדאו 

ירגוב םיילאוסקסורטה םירבג ןיב תוער יסחי לע יביטרנ רקחמ ךותמ תונויאר לע ססובמ 

ירגוב םיילאוסקסיבו םיילאוסקסומוה םירבג לע יביטרנ רקחמ ךותמו .(Kaplan, n.d.) אבצ 

תרוש ךותמ םיאצממב רזעיא ןכ־ומכ Kaplan).1, 2002 ;1999 ,ןלפק) תויברק תודיחי 

רקחמ םיבלשמה ,לארשיב תוירבגו יברק תוריש לע הנורחאל וכרענש םיינתוכיא םירקחמ 

;2000 ,יול־ןושש ;1997 ,ןואיש ;1998 ,דדפ־יקסמול ;1993 ,ןמלה)יפרגונתאו יביטרנ 
 .(Ben-Ari, 1998

תוחרזאו תויאבצ ,תוירבג ,תוימואל 

הנידמה לע רבדמ אל אוה הנידמה לע רבדמ לייחשכ ,הנותחתה הרושב 

.בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

ןואיש הרואיללו קקח יאחויל הדות ןכ .רמאמה תביתכב היתוצעו התכימת לע יאני הצינ ר"דל הדות 

.דיה־בתכל םהיתורעה לע 

עקרמ ,ץראה ידילי םניה ,לכה־ךסב םירבג םיינשו םישימח םינומה ,םירקחמה ינשב םינייאורמה 1 

,שמחו םישולש דע םייתשו םירשע יאליגב םבור .ךומנה־ינוניבהו ינוניבה דמעמהמו ,ינויציידוהי 

.יודב םש תחת םיעיפומ םירכזומה םינייאורמה לכ .םישיש דע םייתשו םיעברא ינב םטועימו 
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וא תרוסמה אל תאז תאזה ץראל ותוא רבחמש המ .ולש הגולפה לע אלא 

תגולפ דקפמ) .ה'רבחהמ דחא תויהל לש השוחתה אלא תידוהיה תוהזה 

(Ben-Ari, 1998, p. 100 :לצא טטוצמ ,םיאולימ 

הבחרהב חתונש יפכ ,תילאידיא תוירבג לש םייומידמ הנוזינ תינרדומה תוימואלה 

;1993 ,הסומ) תוירבגה רקחב ךרדה יצרופמ ,הסומ 'גדו'ג ןוירוטסיהה לש ויבתכב 

 1985 ,Mosse), תוירבג ייומידב יתטיש חרואב קסע ןורחאה ורפסב קר יכ םא (,Mosse

העמטהו הרדחה ידכ ךות השחרתה הפוריאב תוימואלה תיילע דציכ הארה ,דסומ .(1996 

ייומיד תועצמאב .הנוחטב לע הנגהלו המואה חורל ורשוקש תוירבג ייומיד לש תויתטיש 

דובכ ,םירציב תימצע הטילש ,ןוצר־חוכ ,תוחישק לש םיכרעל תוימואלה הפיטה תוירבג 

סיסבכ חפוט תוירבגה לאידיא .הרבחה לש ירסומה םקרמה לע הנגהל םיעצמאכ הזועתו 

Mosse,) תינרדומה הרבחה לש תימצעה הרדגהב ביכרמבו תימואלו תישיא החימצל 

 3 .1996, p).

יזכרמ רתאל תוירבג םע תוימואל םיכרוכה תושגרה וזקנתה תינרדומה הנידמב 

למסל ול רשפאמה דחוימ דמעמ ול קינעמ חוכה לע אבצה לש לופונומה .אבצה ־ דחא 

רתויב יתועמשמה ימואלה דסומה וניה אבצה .הנידמה לש תידוחייה תוהזה תא אטבלו 

סקמ .(Harries-Jenkins, 1976, p. 41) הנידמה לש תוינויוושו תונוביר ,תואמצע למסמה 

תילנויצר הנומא :יאבצה דסומה לש תיטילופה תוימיטיגלל תורוקמ העברא הנמ רבו 

ויפלכ ישגר־יטמזירכ סחיו ,תרוסמ ,ונוניכל יקוחה סיסבב הרכה ,אבצה לש וכרעב 

 (1964 ,Weber). תוירבגה תלאשב ודוסיב עגונ ישגר־יטמזירכ סחי לש ןורחאה ביכרמה.

לביק ,םחולכו דייצכ רבגה לש ילסרווינוא ירוטסיהרפ סותאב ןגועמה ,םחולה סותימ 

הקזוח המחלמל תובדנתהה .המיחלב תופתתשההו אבצל סויגה תומדב השדח תועמשמ 

,הסומ) תוירבג תחכוהו םייחב תועמשמ רחא שופיח ,"םימחול תווחא" לש םילאידיא ביבס 

תמשגה תא םירשוק תובר תויוברתב םמצע לע םירזוחש תוירבג לש םילאידיא .(1993 

הז רושיק .(expendabiiity) (Gilmore, 1990) תוומ ידכ דע תימצע הברקהל תוירבגה 

יתאה דוקה סיסב לע לועפל םירבגה תליהקל דודיע ןתמ ךות םואלה־ תנידמ קוזיחל םרת 

עבקתה ךכ .(Ben-Ari, 1998, p. 112) םיישיא םירוצעמ לע תורבגתהו תימצע הברקה לש 

.(Badinter, 1995, p. 68; Kellet, 1982, p. 301) תוירבגל יאליעה ןחבמכ ברקה ןחבמ 

.שדחה ידוהיה ןוניכב תוימואלו תוירבג לש םימוד םייומיד הצמיא תינויצה העונתה 

ידוהיה רבגה רורחשל תימואלה הפיאשה תא םיאטבמה םייומידב הסומע תינויצה הכפהמה 

,יזיפ ןסוח ןוגכ ,םיילאידיא םיירבג םייומיד ביבס שדחמ ובוציעלו תוישנמו תויתולגמ 

קבאמה עקר לע .(1977 ,ןייטשניבור ;1997 ,ןמזולג) םמצע לע םירגתא תליטנו ץמוא 

ןיב רוביחה תילארשיה תוברתב םצעוה ,לארשי־תנידמ תמקה ןמל ךשמתמה ןיוזמה 

לש םייאבצ םיכרע בלשמה ,םחולה־רבצה סותא .ברקה ןחבמ ךרד תוימואלו תוירבג 

,גומלא) תידוהי תוירדילוסו תדלומה תבהא לש םיינויצ םיכרע םע ריחמ לכב המיחל 

םיניגפמה הלא ברקב .םיילארשי םירבג יבגל יוקיחל לאידיא תווהל ךישממ ,(68 'ע ,1997 

היצוויטומה תנומתב ימואלה ביכרמה לש וקלח טלוב ,יברק תורישל ההובג היצוויטומ 

.(1999 ,ןלפק ;1990 ,לגו סלזיימ ;1987 ,ךילביל) 

לש תורבחה תא בצעל ידכ רבג ־םחול ־ינויצ האוושמב שומיש השוע יאבצה ןוגראה 

השקה תוסנתהה תא ךירעהל םיריעצל תרשפאמ וז האוושמ תעמטה קר .םיסייגתמה 
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תשרופמה הרטמהש דועב .טרפב יברקה לולסמבו ללכב תיאבצה הרשכהב ורבעי התואש 

רענה תכיפה איה תילמסה ותרטמ ,םחולל חרזאמ סייגתמה תכיפה איה הרשכהה ךרעמ לש 

תוקיטקרפ לע םיבר םירקחממ .(Arkin Sc Dobrofsky, 1978 ;1997 ,ןואיש> רבגל 

ןתינ־יתלב חרואב תוירבגב הרוזש תולייחה דציכ טלוב םייברק םילייח ברקב תוסיפתו 

לכואב רוסחמ לע ליגרת תעב םיננולתמש םילייח לע קעוצ דקפמ רשאכ ,לשמל .הדרפהל 

'ע ,1997 ,ןואיש)"!לכואו םימ םכל ויהי אל המחלמ בצמב ;תונונח ,תובקנ ,םיספא םתא" 

.תוירבגב רסוחל הלושמ םהלש המוגפה תולייחהש יומסה רסמה תא םהל ריבעמ אוה ,(59 

יעצמאכ ספתנ אבצב תורישה .םיינויצ םיכרע םג םייגתמב עימטמ הרשכהה ךרעמ 

:םיה־ליח רגוב לייח רמאמכ ,"ינויצה טסקטה" תמשגהל 

,ינוליח ,ינויצ תיבב יתכנוחו יתלדג ינא ,תחא היצביטומ ,דתיה יל 

ליבשבו ,רומשל ךירצ תיב לע ...ידוהיה םעל ןורחאה תיבה הזש ,ונימאהש 

ךתלוכי בטימ תא תתלו ,תויברק תודיחיב ,אבצב תרשל תכלל ךירצ הז 

(184 'ע ,1999 ,ןלפק) .םחליהל 

גשומה לע דומעל ילבמ תויאבצו תוירבג ,תוימואל ןיב סחיה תא ןיבהל רשפא־יא 

דמעמ ,הווש דמעמ ילעב םיחרזא ןיב םייתרבחה־םייטילופה םירשקה ,ירק ,"תירבג הווחא" 

גורהל םיחרזאל רשפאמה םרוג ותוא ־ הווחאה .דבלב םירבגל םיבר םירשקהב רומשה 

וא ,תינרדומה תניימודמה הליהקה לש תודוסיה דחא הניח ־ המואה ןעמל םנוצרמ תומלו 

םישנא ןיב הקומע הווחאב דימת תספתנ המוא לכ" :ןוסרדנא טקידנב לש וחוסינב 
,תונורחאה םינשה םייתאמב ,הרשפאש איה איה וז הווחא .רושימ ותוא לע םיאצמנש 

ןעמל םנוצרמ תומל ־ םא יכ ,גורהל אקווד ואל ־ םינכומ תויהל םדא־ינב ינוילמל 

לש ותובישח תא החתינ ןמטפ לורק .(38 'ע ,1999 ,ןוסרדנא)"הלאכ םילבגומ םינוימד 

תויצה .יחרזאה־יתרבחה הזוחה לש תודוסיה תשולשמ דחאכ תירבגה הווחאה ןורקע 

,תוימואל לש םיישגר םירשקל היינפ תועצמאב וסיוג הנידמל םיחרזאה לש תונמאנהו 

הברקהל תוירבגה תוקושתה ביבס טרפבו ,תירבגה תוהזה תשוחת ביבס הווחאו הליהק 

תעב םתונכומ אוה םירבג לש תיחרזאה־תיטילופה תוביוחמל יאליעה ןחבמה .תימצע 

תודסומה לכ ןיבמ .(Pateman, 1989) הנידמה ןוחטב ןעמל םהייח לע רתוול ךרוצה 

.רתויב םלשה היוטיב תא תאצומ הווחאה םהבש תומוקמה םה ברקה־הדשו אבצה ,םיירבגה 

דרפנ־יתלב טביהל אבצב תופתתשהה הכפהנ תיאקירמאהו תיתפרצה תוכפהמב לחה 

טרפב ,תילאידיא תוחרזא .(Janowitz, 1976, p. 79) תוחרזאה לש תיביטמרונה הרדגההמ 

תופתתשהל ךכמ רתוי דועו ,םייברק םידיקפתב תורישל תרשוקמ ,תילארשיה הרבחב 

.(2000 ,יולךושש ;1996 ,זפ־ינקו קסיל ;1998 ,רדפ־יקסמול)המיחלב הליעפ 

דועב .תורואנהו םזילרבילה ןיבל תיתרוסמה תוירבגה ןיב הז רשקהב הדיגנה ןמטפ 

,תימצע הברקה ךרד תירבג הווחא ןיבל תוימואל ןיב םיישגר םירשק הרצי הנושארהש 

־ןבכ דיחיה לש תשדוחמ הרדגה ףקישו דיחיה לש סרטניאלו הנובתל הנפ םזילרבילה 

הברקה לש תוירבגה תוקושתה תאו ימואלה־יתרבחה הזוחה תא תדגונש הרדגה ,ןירוח 

חורב הנובתהו תישיאה תוריחה יכרע יכ שיגדה ,הז תמועל ,הסומ .ביטקלוקה ןעמל 

םיכרע חרכהב םירתוס םניאו תילאידיא תוירבג לש םיפסונ םיביכרמ םיאטבמ תורואנה 

תדלומה תבהאל תירוטסיה םירשוקמה םיכרע םתוא ,םירציב הטילש וא ץמוא ,דובכ לש 

תוימואלמ ,תונוש תויגולואידיא תועונת יכ םרג אוה .(Mosse, 1996, pp. 7-8) םואלהו 
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תילאידיא תוירבג לש םימוד םייומיד רבד לש ודוסיב ונירקה ,םזילאיצוסל דעו תורואבו 

תויוהז ןוניכ לע התדובעב .<132 'ע ,םש) תוירבגה לש ינגרובה פיטואירטסה חורב 

תימואל המורת לש הקירוטרה רשאכ םג דציכ יולךושש הגרוא התארה ,ל"הצב תוירדגמ 

לע ססבתהל הכישממ יברק תורישל היצוויטומה ,טרפל המורת לש הקירוטרב תפלחומ 

.(2000 ,יולךושש) תוירבג לש םיילאידיא םיכרע 

?תוינימה ןכיהו 

,ףסונ ביכרמ ףיסוהל שי תוחרזאו תויאבצ ,תוירבג ,תוימואל לש תיסיסבה האוושמל 

אוהו ,תניימודמה תימואלה הליהקב תוצובקו םיטרפ לש הלועפל היצוויטומה דוסיב דמועה 

תיילע ןיב רשיק הסומ 'גרו'ג .וז האוושמב תוינימה דיקפת המ איה הלאשה .ינימה ביכרמה 

ןיבל ,הינטירבבו הינמרגב טרפב ,ינגרובה דמעמה לש תומרונה תוחתפתהו תוימואלה 

הזכ ןפואב תונגוהמה ןורקע םע הכרכנ תוימואלה .(respectability) תונגוהמה ןורקע 

Mosse, 1985, p.) תינגרובה הרבחה םויקב יזכרמ ךבדנל תוינימב הטילשה תא ךפהש 

דועב ,םירציב הטילשו תינימ תונגוהמ לש ירסומ דוק רגובה חרזאל הגיצה תוימואלה .(2 

תרדגהל הסומ הוותהש וקב .תוילמרונבא לע חישל רשוק תינימה הקושתה שומימש 

ירוסיאל הרשוק תוימואלה - הטושפ האוושמ אופיא הרצונ תוינימו תוימואל ןיב םיסחיה 

.הרדעה םצעב אלא האוושמב םוקמ השעמל ןיא ,ןכ םא ,תוינימל .תוינימ 

לש הרוש תונמל ןתינ תוינימו תוימואל לע הסומ 'גרו'ג לש הנושארה ותדובע ןמל 

דועב .תינימה הקושתה לע תולבגה ןיבל הניב ורשק רשאו תוירבגב וקסעש םירקחמ 

לנוק טרבור ביחרה ,םיהובגה תודמעמה לש םירצות לע ובורב ססבתה הסומ לש חותינהש 

.םיפסונ םייתרבח תודמעמל תוסחייתה ךות היגולואידיאו תוירבג ןיב םיסחיה תלאש תא 

הרבחב תטלשה הצובקל תרשוקמה וז ,ירק ־ תינומגה תוירבג ןיב ןיחבהל עיצה אוה 

םיגוס ןיבל ־ תילאוסקסורטה תוינימ םהיניב ,הלש םילאידיאהו תומרונה תא הוותמ רשאו 

אל המצעלשכ תינימה הקושתה ,ןאכ םגש אלא .(Connell, 1995) תוירבג לש םירחא 

םג .תיביטמרונ־א תוינימל הדגנהה ךותמ קר אלא ,תוירבגה תיינבהב דיקפת האלימ 

דקמתה ,תירבה־תוצראב תינומגהה תוירבגה לש קמועה־הנבמ תא חתינש ,למיק לקיימ 

אלו ,תילאוסקסורטהה תוירבגה תא םיבצעמה םימרוגכ היבופומוהבו תוישנמ הדרחב 

תיינבה תא וחתינו וכישמה םיבר םייפרגונתא םירקחמ .(Kimmel, 1994) הקושתב 

תיינבה לע טסרופ לש ורקחמ ,לשמל ,תוילאוסקסומוהלו תוישנל התדגנה ךות תוירבגה 

תינרדומה ןוויב תוירבג ייומיד לע סוזיול לש ותדובעו (Forrest, 1994)הינטירבב תוירבג 

 (1994 ,Loizos). החתונ ,תיתרבחה הינבהה תשיג לש תרוסמה בטימ יפ־לע ,השעמל

.(Roper 8z. Tosh, 1991) "תורחא" לש םייומידל התדגנה ידי־לע הינומגהה תוירבגה 

הקושתה תניחבל טעמכ ףילחת שמשמ תוילאוסקסומוהו תוישנ לש יאנג־ייוטיבב קוסיעה 
.אפוג תירבגה 

תינימ הקושתו תירדגמ תוהז אופיא ביצמ תיתרבח הינבה לש לבוקמה חותינה 

תא ספספמ הז גוסמ חותינ .תוגירח תינימ הקושתו תירדגמ תוהז לומ לא תויביטמרונ 
הדיחאכ התוא הוותמו ,תירבג תוהז לש הינבה תנייפאמה תיסיסבה תוירטנמגרפה 
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53 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ןיב תיסיסב תילאירוגטק הקולח חינמ הז גוסמ חותינ ,תושגר תיינבה לש רשקהב 2.הביציו 

וניא םג אוה .תודרפנ תויושי יתשכ ,םיילאוסקסומוהו םיילאוסקסורטה םיינימ תושגר 
םיענ םייתרבחומוהה םיסחיה .םייתרבחומוה םיסחי לש ישגרה בחרמה לש הניחב רשפאמ 

.םייטודיאומוה םיסחיל דעו םירבג ןיב םייתרבחהו םייטילופה םירשקהמ ענה ישגר ףצר לע 

ןיב תימוטוכיד הקולח רוצילו ומויקמ םלעתהל הטונ תיברעמה תוברתהש ףצר והז 

הקושת" גשומה תא התוותה (Sedgwick, 1985) קיוו'גדס ביא .וללה םיבטקה ינש 

םירבג ןיב תינימה הקושתה ןיב הזכ ףצר לש תורשפאה לע עיבצהל ידכ "תיתרבחומוה 

.םייתרבחה םהיסחי ןיבל 

האוושמה תא גיצמ ,תוינימו תוירבג ,אבצ ןיב םירשקה תא וחתנב ,סורג לייא 

רשוקמ ,יתרבחומוה דסומכ ,אבצה .תלבוקמה תיתרבחה הינבהה תביטקפסרפמ תשקבתמה 

תיטוריאומוה הקושתל ,םירבג ןיב הבהאל דגנומו תילאוסקסורטה תירבג הווחאל 

תוללקה תחא תא חתנל ,לשמל ,ןתינ וז חורב .(108 'ע ,2000 ,סורג) הרסח תוירבגלו 

תפקשמכ - "ךתוא ענעניש י'גני'ג יברע אצמת ךל" ־ ל"הצב םילייח ברקב תוחוורה 

,ימואלה רחאכ שמשמ יברעה ביואה :ותלפשהו רחאל הדגנה ךרד תירבג תוהז לש הינבה 

תילאוסקסומוה הרידח לש תזמורמ הלועפו ,יגולויב עקר לע תורחאל תסחייתמ תוי'גנייגה 

תוארל ןתינ הדימ התואב םלוא .<159 'ע ,1999 ,ןלפק) תוירבגב העיגפה תא תלמסמ 

רומוה ךרד םג םא ,תאטבמ איה .תירבגה הקושתה לש תוידדצ־ברה תא תפקשמכ וז הללק 

לייא ןייצמש יפכ .יאבצהו ימואלה ביואה יפלכ תקתשומ תיטוריאומוה הקושת ,תוללקו 

אל אבצה יכ ועמשמ יתרבחומוהה דסומה סיסבב םייקה תיטוריאומוהה הקושתה דוסי ,סורג 

לע יונב אוה .<111 'ע ,2000 ,סורג) התוא ףפוח םג אלא ,תוילאוסקסומוהל דגנומ קר 

.הנממ הנוזינ ףא אלא ,תירבג הקושתמו הבהאמ הקוחר הניאש קר אלש תירבג הווחא 

הקושת חתינ ףסוי זר .תשחכומ תיטוריאומוה הקושתמ ןוזינ יתרבחומוהה ישגרה בחרמה 
תונויצה לש תימואלה הפיאשה בלב עובטה דוסיכ תיאבצה תוירבגב וז תיטוריאומוה 

אהי - "רחא"ה ,תוארהל שקבאש יפכ .<19 'ע ,2001 ,ףסוי) השדח תוירבג ןנוכל הנויסנב 

שמשמ אלא ,הדגנה ךרד תוהזה תיינבהב דיקפת אלממ קר וניא ־ ביואה וא השיא ,רבג הז 

,ירבגה יאבצה טקייבוסה לש טקייבואה יסחיב ןנוכמ דיקפת ול שי .ירבגה טבמל אשומ םג 

םיגדא ןלהלש םירבדב .םירבגה תווחאבש תיטוריאומוהה הקושתל ךוותמ םרוג הווהמ אוהו 

תעב תינימהו תישגרה היווחה ביבס טקייבוא-טקייבוס יסחיו תושגר לש הז ןנוכמ הנבמ 

,תויאבצב הלועה תינימואלה הקושתה דוסי תא הליחת חתנא ךכ ךרוצל .ביואב המיחלה 

הניכמה תיאבצה הרשכהה תכרעמ ,ירק ,תומילאה רוציי לש ינימה־ינוגראה הנבמה תאו 
.ביואב המיחלל לייחה תא 

יול־ןושש הנרוא לש וזב םג ויתובקעבו ,(Connell, 1995) לבוק טרבור לש ותשיגב ,לשמל 

רשוקמ טרפה .תוירבג יגוס ןיבל ידמעמ וא יגולואידיא ךויש ןיב יטמוטוא רושיק שי ,(2000) 

יזכרמ םוקמ םינתונ םניא םירקוחה ינש .הינומגהה תחת תרתוחה תיפולח תוהזל וא תינומגה תוהזל 

המצעל תסכנמ רשאו ,תונתשמ תויצוויטומו תויכרעיוד תאטבמה וזכ ,תירטנמגרפ תוהז תסיפתל 

תירטנמגרפ תוהז תסיפת לש תיטרואיתה תובישחה תמגדהל .תונוש תויוברת־תתמ םיכרע ןיגוריסל 

.270-264 'ע ,1999 ,ןלפק ואר ,יאבצה ןוגראה לש רשקהב 
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המיחלל הקושת ןיכ רושיקה 

־ םיפחד ינשמ תבכרומכ תיאבצה תוברתה תא דימעהל ןתינ היודפ לע הזרפרפב 

,תומילאו תויאבצ ןיב סחיל ושדקוהש םיבר םיחותינו םירקחמ לומ לא .ןימו תונפקות 

לש תוחפ־אל יזכרמ ןגועכ תוינימב םידקמתמה םיינוגרא םירקחמ דואמ טעמ םימייק 

,םייתורפס תורוקמב ינשה־טוחכ רזוח המיחלו הקושת ןיב רושיקה .תיאבצה תוברתה 

,תיטנמורה הבהאה תורוקמ לש ירוטסיהה־יתורפסה וחותינב .םייפרגונתאו םיירוטסיה 

הקיתעה תעב רבכ דציכ (Rougemont, 1974 [1940], p. 244) טנומ'גור־הד סיגד ראית 

,לשמל .הבהאה שגר ־ סורא רואיתל תויתמחלמ תורופטמב םירפוסו םיררושמ ושמתשה 

ןוויכבו .ויתונברוק לא תולרוג יצרוח םיציח הרויה תשקכ ראות ןודיפוק הבהאה לא 

תורפס חותינב .יתמחלמה חישה ךותב םיינימ םייומיד לש םיבר םירוכזא םימייק ,ךופהה 

הפיקת לש תוקיטקטל תויוסחייתהה יוביר תא לסופ לואפ רקס ,הנושארה םלועה־תמחלממ 

הפיקת/סנואו (impact) עגמ ,(penetration) הרידח ןוגכ ,םיינימ םיחנומב תיאבצ 

 (Fussen, 1975, p. 270) (assault). ןהוק לורק (1987 ,Cohn) הפשה תא החתינ
רומא היהש חיש דציכ התארהו ,יאקירמאה ןוחטיבה דרשמ ינעדמ ברקב תינוחטבה 

ןיב .םיינימו םיינפוג םייומידב עפושמב הלגתה חור־רקו ילנויצר ,ינכט תויהל הרואכל 

,("white men in ties discussing missile size") םיילאפ םיחנומב וראות םיליט ,רתיה 

תיניערג תוצצופתהו ,(thrust) הפיחדו הרידח לש תוינימ תולועפל תויוסחייתה ךות 

לש טשפומהו ינכטה ןוגר'זה לש חטשה ינפל תחתמ .המזגרוא םיריכזמה םיחנומב הראות 

תגשה םצעמ קופיס :םינווגמ תורוקמ לעב שוגיר לש טלוב דמימ אצמנ תיאבצה הפשה 

;םוצעה סרהה חוכב המולגה המצועהמ תושגרתה ;הטילשו תויחמומ ,ההובג תלוכי 

.יטוריאומוה שוגירו ;תילאוסקסורטה תויטננימוד 

קר אל ,המוד הנומת םיפקשמ ירבעה יאבצה גנלסהו תינרדומה תירבעה הפשה 

תורוקמה ןמ םייוטיבב םג אלא ,תיזעולמ םייאבצ םיגשומ לש רישי םוגרת לש םירקמב 

ןימה־ רביא ןויצל תירבעב השרתשהש הלימה ,לשמל .המצע תירבעה לש םיירוטסיהה 

,ןשוש־ןבא) המחלמ־ילכו קשנ השוריפש תיכ"נת הלימ השעמל .דניה ־ "ןיז" - ירכזה 

ןיבל קשח ןיב יטננמיאה רוביחה תא תפקשמה תחא הלימ ונינפלש ךכ ,(119 'ע ,1998 

שיו ,רתויב תוצופנה םילימה תחא ,דניה "ןיז" ,טרפב יאבצהו ,ללכב ירבעה גנלסב .קשנ 
.רתויב םינווגמ םישומיש הל 

יאבצ ךרעב עגונ ןושארה ."ןיז" הלימב שומישב םייזכרמ םיטביה ינש לע עיבצהל ןתינ 

לאידיאה ןיבל יעגרה קשחה ןיב סחיה .לרומ ,ירק ,יביטקלוק קשח תומדב יזכרמ ימואלו 

,ודרוב ןזוס הנייצש יפכ .סולאפה ןיבל ןיפה ןיבש סחיל לושמ הובג לרומ לע הרימש לש 

־ םויה תועש בור ךשמב תוחפל ,תואיצמב וניא ירבגה ןיפהש המל למס הווהמ סולאפה 

ןימה־רביא לש ובצמ .(Bordo, 1994, p. 266),תמחלמו יתוכלמ ,המצוע לעב ,ןוא אלמ 

תישיאה היצוויטומה לש םינתשמה םיישגרה םיטביהל ילמס יוטיב אופיא ןתונ ירכזה 

.ימואלה לרומה לש םג הללכהבו ,הדיחיה לרומ לש יאבצה לאידיאה עקר לע תיתצובקהו 

ומכ הז ןיז") השינעל ,("ינלוגב ןיזה לכ") לבסל רתיה ןיב סחייתמ "ןיז" הלימב שומישה 

("ןיז קרוז") תויאבצ תומישמ עוציבב היצוויטומו תוהדזה לש םינוש תונונגסל ,("גנרמוב 

תרופטמב יתמחלמהו יתוכלמה ןיב רוביחה .(ןיז־רובש ,ירק ,"ז"ובש") היצוויטומ ןדבואלו 

שגרל סיסב שמשל לוכי - ינימ ןוא ןיבל הרובגו המיחל ןיב הלבקה התוא ־ סולאפה 
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יתמחלמה ןואה ןיבל תימואלה תויתכלממה ןיב יטנרהניאה רשקה לש ףוקישכ ,ינימואלה 

הינפל תאז ראתל ביטיה ,יאבצ תוריש ינברס לע ןמלה תירש לש התדובעב 3.התוא הנבמה 

:םינייאורמה דחא 

רבג לכ ,תדבוע תידוהיה הפקזה ,םיקנטו תודלזו ליגרתל םיאצוישכ... 
תויהל םתסמ רתוי חוטב והשמ הז ...תילאפ המצוע הז ...רבג אוהש שיגרמ 

<192 'ע ,1993 ,ןמלה) .יסיסב רתוי הברה והשמ ,יברק 

המיחלב הרובג תנגפהו ץמאמב הדימע ,תיזיפ תלוכי תחכוה ,ןמלה תנייצמש יפכ 

םימגרתימ הלאו ,תילאידיאה תוירבגה ןוניכ תרגסמב תשרוד הנידמהש םילמסל םיכפהנ 

,ישיאה רושימב הדימעה תלוכי ןיב רושיק ןאכ רצונ .לרומ לש ימואלהו יאבצה לאידיאל 

.ירבגה סולאפה לש ,ועמשמכ וטושפ ,הדימעה תלוכי ןיבל ימואלה וא יתצובקה 

,ןיזה־ילכ ןיב דומיצה .ילכה תרופטמב דקמתמ "ןיז" הלימב שומישה לש ףסונ טביה 

לש ךשמה לאכ קשנה־ילכל תוסחייתה ףקשמ ,ןיזה רמולכ ,ןימה־רביא ןיבל ,קשנה רמולכ 

.םחולה ףוגב ישחומ יוטיב לבקמ רבדה .ינימ שוביכל החטבה וניה קשנה .ירבגה סולאפה 

לכ ונוא לע רמוש וניאש ןיפל ףילחת ,סולאפה לש יאבצה־ינימה וכשמהל ךפהנ קשנה־ילכ 

שרדנה דחוימה סחיה .סרה חוכו המצוע לש בזכא־אל רוקמ הווהמ ,לידבהל ,קשנה .ןמזה 

דמציהל הארוהה ,ונויקנ לע הרתיה הדפקהה ,וילע החגשהה ־ קשנה־ילכ יפלכ לייחה ןמ 

ותוא םינמסמ יומס חרואבו ,השודק לש דמעמ קשנל םיוושמ הלא לכ - תע לכב וילא 

הרצונ ,יאנג לש רשקהב רקיעב רתונ "ןיז" הלימב רישיה שומישהש דועב .סולאפכ 

,"ילכ"ה תומדב ירבגה סולאפה ןויצל תיפולח הלימ ילארשיהו יאבצה גנלסב הגרדהב 

ףאו ,"ילכ־ילכ" השגדהבו ,וירושיכלו רבגה תולוגסל סחייתמה תוירבגל הרדאה יוניככ 

,"שיטפ"ו "רבילק" ,"חתות" ןה ילככ רבגה תרופטמ לע תופסונ תוזרפרפ ."םילכ זגרא" 
.<61 'ע ,2001 ,םולבנזור)"ריווא־שיטפ"ל חתפתהש 

ךא .ףוגל דומצ ותאישנ ןפואו ותרוצ לשב םולאפל יעבט דמעומ וניה ישיאה קשנה־ילכ 

קנט דקפמ ,לשמל ."ןיז־ילכ" לש המוד ןווג לבקל םייושע ןיטולחל םינוש קשנ־ילכ םג 

שח אוה ,וב לופיטב העקשהה לע ףסונ .קנטה תלעפהב ךורכש רגתאה תא ראית רבעשל 

יניעב היה הז" :קנטה לש ,רמולכ ,"ילכה" לש תולובגהו םיעוציבה תא קודבל ךרוצ 

עיקשמ ינא .ילכ הזו ,ילש אוהש קנטה ,וילע דבוע ינאש ילכה תא תחקל ,רגתא והשזיא 

,ןלפק> "תושעל לגוסמ אוה המ תוארל .םומיסקמה תא ונממ איצוהל הצור ינאו ,וב לפטמו 

יבגל ימינפ יתוהמ ךרע אשונו תישיא תועמשמ הגרדהב לבקמ קשנה־ילכ .(242 'ע ,1999 

לורק .המחלמה־תנוכמ ןיבל םחולה ןיב ימיטניא רשק תרצוי ילככ ןיזה תרופטמ .םחולה 

הנוכמ הצצפה־סוטמב וא ליטב יזיפ עגמ ,םוטאה ינעדמ לש ינוחטבה חישב יכ הנייצ ןהוק 

סרהה ביכרמ תא תלרטנמה הביח תנגפה ןהו תינימ תוימיטניא ןה תאטבמה הלימ ,"ףוטיל" 

.(Cohn, 1987, p. 695) קשנה ירוחאמש ינלטקה 

ןיב תוער יסחיל המחלמה־תנוכמ ןיבל םדא ןיבש םיסחיה תא תוושהל ןתינ ,ךכמ רתוי 

שקיבש ,ריוואה־ליחב רבעשל ריכב דקפמ ,ינ קפיס ךכל תניינעמ המגוד .םימחול ינש 

Kaplan,:ואר ,יאבצה ינוגראה רשקהב ירבגה סולאפהו תוהדזה ,לרומ ןיב רושיקב רתוי בחר ןוידל 3 

 2002.
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:(Kaplan, n.d.) ברקה־סוטמל סחיה ןיבל "םימחול תווחא" גשומה ןיב רשקה תא םיגדהל 

תרוש ןיבמ ...ותוא םירמוא אל וליפאש קומע רתוי דוע רבד שי ןאכ 
שגינ ינא זא ,טעמכ םלוכ לע יתסטו ,ריווא ליחב יתסט םתיאש םיסוטמה 

היומס הצירק הזיא שי .םירופיכה םוי תמחלמ תא ותא יתישעש םוטנאפל 

הז ,ןיבמ התא ,דחיב תאזה תפותה תא ונרבע ינאו התא :סוטמה ןיבל יניב 

הזיא לע ומכ החיפט ןימ הז ,התא םוטנאפ האור התא זא ...תפתושמ היווח 

היווחה תמצועש בשוח ינא זא ,[ברק]ה תא השוע התא ותאש סוס 

הארנכ אוהש רשק לש םיביכר רוציל ליבשב היד הקזח איה תפתושמה 
.םייחל ראשנ 

,שיטפ לש גוס הווהמ ולש קשנה־ילכל םחולה ןיב םקרנש רשקה יכ הלוע 'נ ירבדמ 

קר אל ילככ ןיזה תרופטמ ,תורחא םילימב ."םימחולה תווחא"בש תוימיטניאל ףילחת 

ןורקיעה לש יטרפ הרקמ הווהמ אלא ,ולש סולאפה ןיבל םחולה ןיב ידיימ רושיק תרצוי 

הקושת רצוי קשנה־ילכ ןיבל םחולה ןיב דומיצהש םשכ .קשנל םירבח לש רתוי יללכה 

ןיז־ילכ לש הסמ ,ףתושמ ילאפ ףוג ןנוכל האב ומכ קשנל םירבח ןיב הברקה ךכ ,תיטוריא 

דקפמ ,הדש קחצי ותעשב ראית ךכ .תימואלה־תיאבצה הרטמה ןעמל דחא ףוגכ םימחלנש 

:םימחולה ןיב תוערה תא ,ח"מלפה 

דמועה שיאה .םיער תופוג ־ םינבלכ תושמשמ [ץראה לש] הז ןיינבל 

.חפטל שי תוער .ערה אוה אוה ...ופוגב ךילע תופחל ןכומו ךדצל 
קימעהלו הנשה תומי לכב ןחבמה םוי תא שיגרהל שי .ךנחל שי - תוערל 

ךיחא ,רתויב קומעה ןבומב ךיחא אוה ךלש רבח יכ תעדו שגרהו בושח 

<379 'ע ,1997 ,גומלא לצא טטוצמ) .תונוכנל תוריסמל ,השעמל 

ךוותמ קשנ־ילכו לרומ ביבס םיילאפ םייומיד תועצמאב המיחלו הקושת ןיב רוביחה 

קשנל םירבחה ןיב הקומעה תישגרה הברקה ."םימחולה תווחא" לש ןורקיעה תועצמאב 

טשפומו ןיימודמ שגר אלא הניאש ,הווחא התוא .תינימואלה הקושתה תריציל חתפמה הניה 

תסחיימ ל"הצ לש המיחלה תרות .ישחומ ןורקיעל אבצב תכפהנ ,יללכה ימואלה רשקהב 

ימצע ןוכיס ךות חטשב םיעוצפ ץוליח ידכ דע ,םימחולה תווחאל דחוימב הלודג תובישח 

 (259 .4.(Henderson, 1985, p. 38; Kellet, 1982, p תוליעפהו םישנמ קתונמב םייחה

ברקה תייווח לש תישעמה תורשפאה תארקל םירבגה תא הניכמה תפתושמה תיביסנטניאה 

דחאש ,ידוחיי יאבצ־ירבג יווה רצונ .תימוימוי הקיטקרפל םימחולה תווחא תא םיכפוה 

תיישע" לש יווהבו תופתושמה תוחוראב הליחתמ תויקבחסה ."תויקבחס" אוה וייוניכמ 

לש המרע" לש תרוסמה בטימ יפל תויזיפ תויודדוגתהל דע העיגמו ,תוחידבו "םיעטק 
:ותדיחיב השפש גהנמה תא םינחתותב לייח ראיתש יפכ ,"אשדה לע הירבח 

,לוג" ,קעוצו אב ול קשחתמש והשימ .לוג ארקנש סכטה תא לשמל היה 

המרע .וילע םלוכ םילוע זאו להואב ןשיש לייח לע ץפוקו ךלוה "!לוג ,לוג 

םתונוכנ ,הלאל ,דלא תדמתמה םתוריסמ ,םימחול תווחא"כ תוערה תא רידגמ ל"הצ לש יתאה דוקה 4 

.(233 'ע ,1996 ,רשכ)"".םתלוז ןעמל םהייח תא ןכסל ףאו ץלחיהל ,היואר הרזע טישוהל 
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התא .קיחצמ ארונ היה הז ...םירמוא ויה םש םימלשוריהש ומכ ,תיכרות 

הז ,התא הדיחי הזיאמ הנשמ אל "!לוג" עמושו להוא הזיא דיל דודגב רבוע 

.םדא־ןב ותוא לע ץפוקו םלוכ םע להואל סנכנ ,הדייה ,יתנפוא היה 

<102 'ע ,1999 ,ןלפק) 

ןיב תוערה רבדב הדש קחצי לש ןויער ותוא דהדהמ םימת קחשמכ ןאכ הארנש המב 

,ףוגל ףוג ןיב הקושת לש קבד תורצויו וז יבג־לע וז תומרענה םיער תופוגכ םימחולה 

ביואב המיחלה לא תקתעומ תויהל הרטמ ךותמ הנשה תומי לכ תחפוטמה הקושת 

,תיאבצה היווחה תתתשומ וילעש המיחלו הקושת ןיב יסיסבה רושיקה .ברקה־הדשב 

םיישגרה תודוסיה דחא תא םיווהמ ,הז רשקהב םימחולה תווחא לש דחוימה דמעמהו 

.לעופ יאבצה ןוגראה םתועצמאבש 

םיינוגרא םיעצמאכ הדיחי תוואגו "תולערומ" 
תימיטיגל תומילא תריציל 

ןה ,המיחל ןיבל הקושת ןיבש רושיקב שומיש םישועה םיינוגרא םיסופד רצוי אבצה 

םיינבמ םינייפאמ המכל סחייתא ,םתוא ראתאש ינפל .הצובקה תמרב ןהו טרפה תמרב 

,יביטקלוקהו ישיאה רושימב תימיטיגלה תומילאה רוציי תא םיתסוומ תעב־הבו םידדועמה 

תכשמתמ תישגר היצוויטומ רוציל יאבצה ןוגראה תרטמ .הדיחי תוואגו "תולערומ" טרפבו 

תתתשומ תינרדומה תויאבצה .ימואלה ביואה דגנ ןוגראה ירבח לש םילאו ףתושמ קבאמל 

דחא .דניה המחלמ לש תורשפאה .תימיטיגל תומילא לש תדדסלמ לעופל האצוה לע 

תודדומתהל םיבאשמ תיינפה ךות ,םואלה־תנידמ לש החוכ סוסיבב םייזכרמה םיעצמאה 

ימיטיגל סיסב רצונו הנידמה לש התויזכרמ תשגדומ וז ךרדב .ינוציחה ביואה תנכס םע 

הנידמה ידי־לע ךמסומה ידעלבה ףוגה ותויהב ,אבצה תועצמאב תומילאה יכרד דוסימל 

התונובירמ ןכ םא תעבונ תויאבצה לש תוימיטיגלה .(Giddens, 1987) תומילאה םושייל 

רדסה לע הרימש לש םייחרזא םיכרעל ןה רישי יוטיב הווהמו ,אבצה לע הנידמה לש 

תידוחיי תוהזו תונוביר ,תואמצע לש םיימואל םיכרעל ןהו ,הרבחה לש תוביציה תחטבהו 

 (1976 ,Harries-Jenkins). תומילאה תנווכה השוריפ תיאבצה תומילאה לש תורדסומה

ירבח דצמ תונפקות לש םייוטיב תעינמו תומילאה תוסיו ןכו ,ימיטיגלה ימואלה ביואה דגנ 

ןוגכ ,ימיטיגל ביוא םניאש םיינוציח םימרוג ןה - םירחא םימרוג יפלכ יאבצה ןוגראה 

.ומצע ןוגראה ירבח ףאו הנידמה יחרזא ןוגכ ,םיימינפ םימרוג ןהו ,תיחרזא הייסולכוא 

םידיקפתב תולייחה תא םג םויכו) םילייחה תא דדועמו ץרמתמ אבצה ,טרפה תמרב 

םיילמרופ־אל םיינוגרא םינונגנמ ידי־לע תאז השוע אוה .תומילא רצייל (םייברק 

םילייחל ףידע דמעמ ןתמ ,לשמל ,תומילא רוצייב םינייטצמש םילייחל תופידע םיקינעמה 

,לואש .םירפו'צו תויורחת תועצמאב םהיגשיה ץורמתו םיידוחיי קשנ־ילכב םיחמתמה 

.חבכ עלקמ)ג"אמ לע דקפומש לייחכ לביקש םיצירמתה תא ראית ,ל"חנה תביטחב םחול 

:ולש ףידעה סרהה חוכ ףקותמ ר"יח תקלחמ תרגסמב ףדעומ דמעמ שי דבכה עלקמל 

ןיב תורחת .דתיה .תויורחת ינימ לכ ויה םג .טסיגאמ יתייה ףוסב 

הז ,הווש היה הז ...רפו'צ התיבה יתאציו ןושאר יתייה ינא זא םיטסיגאמה 
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...תוחפ ךתוא םירטרטמ .לבקמ התא בוט התא םא ־ תונוריטב בוטש המ 

רבד השע אל םלועב דחא ףא ,הפיא .םירודכ ףלא יתבחס דחא ןומיא הזיאב 

לע ןגהל רומא םג התאו םלוכמ רתוי הווש התא ,חוכ הברה שי גאמל .הזכ 

(108,106 'ע ,1999 ,ןלפק) .םלוכ 

לש םיעבשומ םיבבוח ,ירק ,"םילערומ" םילייח תמדקמו תקזחמ תיאבצה הרשכהה 

הלא םילייח .(1993 ,םירחאו ףסאיחא) םהינייעמ שארב אצמנ אבצהש הלאכ ,תויאבצ 

לואש .םהיקרועב םרוזה לער הלא םיכרע ויה לשמ ,אבצה יכרע םע האלמ תוהדזה םיניגפמ 

לעופ ,ג"אמה ,ולש קשנה־ילכ ןיבל וניב הגרדהב רצונש יעצמא-יתלבה רוביחה לע רפסמ 

אוה קשנה" העודיה המסיסה חורב ,תיאבצה הרשכהב ףכאנה קשנל תורבחהמ אצוי 

:שממ לש תיזיפ תורכמתהכ ורופיסב העיפומ תולערומה "!וילע רומש - ךתשא 

,דרוי התא זא גאמ םע התאשכ .הפירש קבאה לש חירל רוכמ יתייהש תמאה 

חירב אלמתמ ךלוכ טושפ התא זא ,םירודכ 4000-3000 םימעפל םינומיאב 

םג םיכירצ ונייה .םיידיה תא חירמ ןמזה לכ יתייה בלש והשזיאב .הזה 

.הזל לגרתמ התא לבא .ינלוח .הניש קשב ותוא םש יתייה .גאמה םע ןושיל 

(107 'ע ,1999 ,ןלפק) 

ידי־לע תקזוחמו ,תומילא רוצייב רתוי הבוט תיעוצקמ תלוכיל תמגרתימ תולערומה 

יתייה" :ראתמו לואש ךישממש יפכ ,תומילאו שא־חוכ רתוי רצייל הרטמ ךותמ דקפמה 

ץורל יתלוכי ,בוט עלוק יתייה ...ילש תיאבצה תלוכיה תא ךירעה דואמ אוהו ,פ"מל דומצ 

(108 'ע ,םש> ".תוארשרש דועו דוע יל ףחוד היה ,לערומ הזכ היה פ"מה .גאמה םע הברה 

םינומיאב םיגשיהל דודיע ידי־לע השענ תומילא רוצייל ץירמתה ,הצובקה תמרב 

,ךכ ךרוצל .הדיחי תוואג לש הרדחה ךות ,תויברקה תודיחיה ןיב תורחת תועצמאב ברקבו 

םילמסב בחרנ שומיש השוע איה .תוימואלה חורב הליהקכ תשבגתמ תיאבצ הדיחי לכ 

ןוגר'ז השיגדמ איה .התמוכהו הדיחיה גת ,שובלה יטירפ םה םהיניב םיירקיעהש ,םיידוחיי 

הירוטסיהו תרוסמ תרמשמו תחפטמ ,תוחידבבו םייוניכב בלושמ ,ימינפ יתרבחו יעוצקמ 

תוידדה תויוביוחמ לש תשרו (consciousness of kind) הברק תעדות הניזמו ,תפתושמ 

תורחת תרצונ וז הדיחי תוואג תועצמאב .(Gusfieid, 1975 :תובקעב ;1999 ,םהוש) 

ןיבל םינחנצה תביטח ןיב ךשמתמ חתמ םייק ,לשמל .תותימע תודיחי ןיב תוניועב תלבוגה 

ראתמ ינלוג תביטחב הדיחיה תוואגל באוי לש אבה רבסהה .(1997 ,ןואיש> ינלוג תביטח 

:"ביואה"מ וצלחל םיאב ינלוגמ וירבח ויה ,םינחנצ תגולפל עלקנ היה וליא דציכ 

םיארקנש םישנאה לש ,תויקי'צנלוגה לש הריוואה תא יתבהא ינא 

.הזבש םיבוטה םירבדה תא האור התא ...הוואגה ,הזה יפואה ,םיקי'צנלוג 

הירבח ,הזה ילארשיה יפואה הז .םיעטק תושעל םיעדויש הירבח הז 

תייה םא וא םש לפונ תייה םא .תצק לופית םא ךל ורזעי דימת ןורקיעבש 

והשימ היהי דימת זא ,הזה גוסהמ היעב ,אמגודל םינחנצ ןיב םואתפ עקתנ 

<77-66 'ע ,1999 ,ןלפק) .הרזע ךל ןתיש 

הווחש תוללעתהה תא ראתמ באוי ,הדיחי תוואג התוא עקר לעו ,המישנ התואב םלוא 

יזנכשא אצוממ ותויה בקע רתיה ןיב ,"יסופיט קי'צנלוג" היה אלש םושמ ינלוגב ומצע אוה 
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הדיקפה םע שפנ־תוחיש להנמו םיצבשת רתופש 'ךונח" ןכו ,"סרע" קיפסמ אלו 

רשאו םינחנצל רומשה יוניכ ־ "בוהצ" ארקיהל איה תוטלובה תולפשהה תחא .תיתגולפה 

:(106 'ע ,1997 ,ןואישו םינידע םילייחכ םתוא ראתמ 

םישנא המכ ויה םג הז ללגב .יסופיטה קי'צנלוגה יתייה אל ינא לבא 

ןויריש תצק ךל שי םא ןורקיעבש םינטק םירבד הז .ילש בגה לע וספיטש 

,לשמל .הזב בוט יתייה אל ינא לבא ,ךילעמ םתוא ףיעהל עדוי התא 

ןבל התא ,תוינצקוע תורעה עקות ןמזה לכו ךירחא ךלוהש םדא־ק 

דחא םדא־ןב םש היה .ולאכ תויוטש ינימ לכו וליבשב בוהצ וא ,וליבשב 

.ותוא אנוש ינא םויה דעו ילא קבדנ היה אוה ,תישפנ יב ללעתה שממש 

<77 'ע ,1999 ,ןלפק) 

תא דדועלו ץרמתל וילע ,דחא דצמ .דואמ קד לבח לע אופיא ךלוה יאבצה ןוגראה 

תא לעתל וילע ,רחא דצמו ,תומילא רצייל תנמ־לע הדיחי תוואגלו תולערומל םילייחה 

הרימשב ךרוצה ןיב דימתמ חתמ םייקש איה האצותה .ימיטיגלה ביואה יפלכ קר תומילאה 

תודיחיה ןיב תומילא תעינמבו התנווכהב ךרוצה ןיבל תומילא רוציי לש הובג ףר לע 

.המצע הדיחיה ירבח ןיב ןכו תונושה תויאבצה 

.תודמלנו תונבומ תוקיטקרפ תועצמאב םישענ תומילאה לש התנווכהו התוסיו 

תלטהו תוכמס יסחי תללוכה תיכרריה תינוגרא תרגסמ לש המויק םצעמ תרצונ תונבומה 

הרשכה תכרעמ ידי־לע תרצונ תודמלנה .תוגהנתהה ימוחת לכ לע תללוכ תעמשמ 

הטילשו עומשמל תנווכמ תינוגראה תעמשמה .תולייחל רישכהל התרטמש תיפיצפס 

לש תרדסומ לעופל האצוה ־ יאבצה ןוגראה לש תוידוחייה ויתורטמ חכונל .תושגרב 

אוה .תושגרה תוסיו ךרד תומילאה תוסיוול לעופ יאבצה תורבחה ־ תימיטיגל תומילא 

.תונפקות לש ישיאה יוטיבב הטילש לש םישקונ םירטמרפ לעב דיקפתל תורבחתה בייחמ 

לע רקחמב ךרענ יאבצ תורבח ןיבל תושגר לש יוטיב ןיב רוביחה לש ןיינעמ חותינ 
תוגהנתהב לבחמ םיישיא תושגר לש יוטיב .תירבה־תוצרא אבצב תונוריטב םילמס 

הלבגה בייחמ יאבצה דיקפתה עוציבש ,ןאכמ .תופידע תנתינ הנורחאה וזלו ,תיתצובקה 

הז תורבח .(Katz, 1990, p. 468) תישגרה תוסנתהל יוטיב ןתמ־ יאו תישיאה תוהזה לש 

ידקפמ סרוקב לייח ראתמש יפכ ,הטילשו דוקיפ יבגל תיל"הצה הסיפתב יוטיב ידיל אב 

,םיימינפ דואמ תושגרל תתל אל ,ףיקת רתוי תויהל רמוא הז ...דקפמ תויהל" :םיקנט 

אל דואמ וזה תוקסעתהה לכו ,יתניחבמ ףייזל ,ןומה קחשל .הצוחה תאצל ,םיקד דואמ 

וליפאו ,םיישיאה תושגרה .<41 'ע ,1999 ,ןלפק) "הזה סרוקה תא רובעל יל הרזע 

תא םינכסמכ םיספתנ םה ןכלו ,תטלשנ־יתלב הלועפל ליבוהל םילולע ,םהילע תובשחמה 

,ימונוטוא םויק ילעבכ תושגרה תא ההזמה יממע לדומב תנגועמ וז הסיפת .המישמה עוציב 

.םתוא הווחה םדאהמ תמיוסמ הדימב דרפנ םויק ,רמולכ 

תא הניצקמ ,תיעצבמ תוליעפבו םוימויה ייחב ,םילייח ןיב תיביסנטניא תיזיפ הברק 

לכ םוטרחה" :םיליטה־תניפסב תורישה לע דורמנ רפסמש יפכ ,תושגרב הטילשב ךרוצה 

,םיטרפה ןיב חתמה ...לכהו תוחלקמ ,םירוגמ ,םישנא םירשע טעמכ וב םימשו ,ןטק ךכ 

השקשכ ,םהלש םעזה לכ תא םיקרופ םואתפ ,םיצרפתמ םישנא .םיאיש ולאכל עיגמ 

וניא הטילשב ךרוצה .<85 'ע ,1999 ,ןלפק)"בירל םיליחתמו ,תיעצבמ הפוקתב ,הניפסב 

תימצע הטילש ןיב תורשוקה רתוי תובחר תויתוברת תוסיפתב ןגועמ אוה :אבצל ידוחיי 
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(mastering) וז הסיפת תקזחמ תולייחה תרגסמב תשרדנה הטילשה ךא .תוירבג ןיבל 

תושגרב הטילשו תולייח ,תוירבג ןיב ךרוכש יביסרוקר ךילהתב הידי־לע תקזוחמו 

 .(Ben-Ari, 1998, p. 116) תונפקותה

הלועפ תקיגול :"המירז"ה תייווחו ברקה תמכס 
ינימואלה שגרה לוהינל 

םגרותמ הז שגר .ינימואלה שגרה אוה התנווכהלו תומילאה תריציל ישגרה סיסבה 

ביבס ,טרפה תמרב ןה תלעופה ,ברקב המיחלה תייצוויטומל יאבצה ינוגראה רשקהב 

תווחא" לש לאידיאה תמשגהכ ,הצובקה תמרב ןהו ,תינומגה תוירבג לש םילאידיא תמשגה 

,יאבצה תורישב רתויב תיתועמשמה תוסנתהה ,דניה ברקה תייצאוטיס ."םימחולה 

ורקחמב .תימיטיגלה תומילאה לש תתסוומ הלעפהב ךרוצה תא השעמל הכלה תשמממה 

תושגרב הטילש יבגל תוינוגראה תוסיפתהמ קלח יראךב ליא חתינ ,ר"יח ילייח דודג לע 

תרזגנה המיחל תלועפ עצבמ לייחה ברקה תמכסב .ברק תעשב יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ 

ץחל יאנתב יוצמ אוה רשאכ ,ול תובתכומה תודוקפ תחתו יאבצה ןוגראב ותורבחמ 

.תונפקותו דחפ לש תושגרב טולשל שרדנו ,תימויק תואדו־יאו םיינוציק 

תכרעמ - (logic of action) הלועפ לש הקיגולב ינוגראה רשקהב תלעופ ברקה תמכס 

.וידי־לע תולבגומו ידסומ רשקה ךותב תונגועמש תוילמס תוינבהו תוקיטקרפ ,םיגוציי לש 

ןווגמב ןוגראה תרגסמב םתלועפ יכרד תא תובצעמו םידיחיל תושיגנ הלועפה תוקיגול 

יללכה לדומכ תשמשמ ברקב םחולה תייצאוטיס ,ךכ .(Friedland 8c Alford, 1991) םיבצמ 

תשחרתמ ברקה תיימדה .םילייחה לש תיעוצקמה תוגהנתהה תכרעהל סיסבכו תולייחל 

םיסרוקב ךשמה ,יסיסבה ןומיאב לחה ,תרצוי תיאבצה הרשכההש םיפסונ םיבצמ רופסניאב 

לכ .םיליגרתהו םינורמתה ןווגמב הלכו ,םינושה הרשכהה ילולסמ תרגסמב םייעוצקמה 

,תימצע הטילשו תלוביס ,תיזיפ תלוכי ,בל־ץמואל םינחבמ לש תרשרש םירצוי וידחי הלא 

רבגה תונוכת תא םלוכ םיפפוחה תולייח לש םיכרעו תולוכי םיסייגתמב עימטהל םתרטמש 

,הטילש ןדבוא לעו ,אסיג דחמ ,םיישגר םירוצעמ לע תורבגתהו םינוכיס תליטנ .ינומגהה 

הלא לכ ־ תונפקותו דחפ לש תושגר לש הרקבל תלוכי תנגפה ךות ,אסיג ךדיאמ 

.(Ben-Ari, 1998) תוירבגה תא תקזחמ ןהב הדימעש תויוסנתהב םישרופמ 

תרגסמב ברק המדמה היצאוטיסב םיכורכה תושגרה תא ראתל ביטיה ,ל"חנ לייח ,זעוב 

:םיכ"מ סרוקב ליגרת 

שי ש"מגנל .םימיא גונעת היה הזש ,ליגרת יתעציבו ש"מגנ דקפמ יתייה 

םלוע שממ הז הלעמל בשוי התאשכ לבא ,האטורג הארנ הז ,הרידא המצוע 

התאו ,תודוקפה תא ןתונ התאו [ךחגמ] קנע כ"קמ םע בשוי התא .רחא 

פירט היה הזו .תוריל תאז לכבו ףשחיהל אל ידכ ליעי קיפסמ תויהל ךירצ 

,יתוא שגרמ הזש יתיליג םואתפ ,אבצב המצוע לש עטקה לכ ללכב .יתימא 

תוארלו ןנכתל ,ןוכנ םתוא עינהל ,םילודג תוחוכ תוארל תלוכיהו חוכה 

יכה םימיה דחא היה הז םש ש"מגנה לע ...הרטמ יהשוזיא גישמ התאש 

<54 'ע ,1999 ,ןלפק) .סרוקב ילש םירשואמה 
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תלעב היגולונכט תלעפה :תירבגה תולייחה יכרע יוטיב ידיל םיאב זעוב לש וירבדב 

תבשוחמ ןונכת תלוכיו ,תימצע תעמשמ ךות תנכוסמ הפישח ,ילכב הטילש ,המצוע 

ןמזמ רבכ וספתנ הלא םיביכרמ ןיבמ םיבר .(Barrett, 1996) הרטמ תגשה תארקל 

ידי־לע קר תגשומ תוירבגה יכ ותעשב ןעט לגה ףוסוליפה .תוירבגה לאידיא תא םיאטבמכ 

לומ םלוא .(Bordo, 1994, p. 288) תינכט הטילש לש תלוכי תנגפהו הבשחמה ץומיא 

בשוחמ ,ינכטכ - לגה תובקעב - ירבגה ןונגסה תא הגיצהש תילנויצרה הסיפתה 

םלוע"כ היצאוטיסה תא ראתמ אוה .שוגירה אקווד שגדומ זעוב לש ותייווחב ,חור־רקו 

ןומיא םא .סרוקב ולש תורשואמה תויווחה תחא התייהש תיעגר תוסנתהכ ,"פירט"כ ,"רחא 

הכורכה היווחה תמצוע תא ןיימדל קר ןתינ ,"פירט" לש תשגרמ היווח תויהל יושע ש"מגנ 

םחול ,רינ .םייחב איש־תוסנתהכ ספתיהל לוכי ברקה עגר .ביואה םע יתימא שגפמב 

תעב ותוא הפפאש השגרהה תא רזחשו םילבחמל בראמ לש עוריאל סחייתה ,יתעבגב 

בשוח ינא .קפוד שממ ךלש בלה ,שגפמה לש תוינש המכב ,ומצע עגרב" :ביואה םע שגפמה 

(121 'ע ,1999 ,ןלפק)".ילש םייחב יתיארש תוריעסמ יכה תויווחה תחא תאזש 

ימחול םע תויולקתיהה תחא תא ,תידוס תרייס רגוב ,איג םג יינפל ראית וז חורב 

וירבדב רשוקמ ברקה לש תינפוגה הלועפבש שוגירה .ןונבלב ל"הצ בצומב הללאבזח 

דציכ הלוע םג וירבדמ .םס הז היה לשמ ,ףוגב ןילנרדא תמירז לש תיגולויזיפה השוחתל 

:"קדהה לע המח עבצא םע" ותויה ןיבל תולייחו תוירחא ןיב הריתס ןיא 

ךות ,ירי ידכ ךות ירטסיה ןפואב קחוצ יתייה .ןילנרדאה תמירז תא יתבהא 

עטקה תא יתבהא תמאב .בצומה תנגהב ילש הדמעה תא ספות ינאש ידכ 

יתייה לבא ,יארחא יתייה אלש אל ,קדהה לע המח עבצא םע יתייה .הזה 

התא .יריה תורוקמל שא חווט םע ידיחיה יתייה השעמל ,גאמה לע תווצמ 

תוקירש יל ויה םלש םוי ךשמל ךכ רחאו םיינזוא ימטא םישל יתחכש ,עדוי 
תא יתבהא טושפ לבא .חיפב ילוכ אלמ יתייהו םושנל יתלוכי אל .םיינזואב 

(Kaplan, 2002).ןונבלב הפקתה תחת ונייהשכ ןילנרדאה לש הזה עטקה 

היצאוטיסה ןיב הרואכל סקודרפה .ברקה םסל ולש תורכמתהה ךילהת תא ראית איג 

ןוכיסה .ןפוד־אצוי וניא שוגיר לש תיבויח היווח ןיבל הפקתה תחת תואצמיה לש הדיחפמה 

הכילה לש יטסינויציביהסקא שוגיר אטבל לוכי ביואה שאל ףוגה תפישחב ךורכה 

ויתונורכזב ןווא דרפליו יטירבה ררושמה לש ורואיתמ עלבומב הלועש יפכ ,ףסל רבעמ 

ונכלה ובש ןפואב הלהצ לש ןפוד־תאצוי השוחת התייה" :הנושארה םלועה־תמחלממ 

5".חותפה חטשב ונמצע תא םיפשוח ,המידק ונטיאל 

ךות הנכסה ינפ חכונל חוכב שומיש לש תוסנתהה .תורפסב םיחוור הלא ןיעמ םירואית 

לובג הצק דע ץמאמ ,ףוגה תלעפה לש בוליש ־ םיטביה לש לולכמב הטילשו זוכיר 

המירז תשוחתל ,דואמ תשגרמ היווחל ךפהיל הלוכי ־ המצוע־תבר היגולונכטו תלוכיה 

(Ben-Ari, 1998, p. 94) ירא־ןב ליא .דחא עגרל תזקנתמה המצוע ךותמ תוירבג לש 

ילהימטנזקיצ ילהימ גולוכיספה ידי־לע החתונש (flow) "המירז"ה תייווחל תאז הוושה 

 (1975 ,Csikszentmihaiyi). סחיב המירזה תייווח תא וחתינ ותצובקו ילהימטנזקיצ

 "There was extraordinary exultation in the act of slowly :5 אוה תילגנאב חוסינה

 .(Fussell, 1975, p. 271 :לצא טטוצמ) walking forward, showing ourselves openly"
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,םינעונפוא תורובח לש לויט וא קור דוקירכ ,תויתצובק תויוליעפב לחה ,תויוליעפ ןווגמל 

אוה ןלוכל ףתושמה .תודרשיה־עסמ וא םירה־סופיט ןוגכ ,תוינטרפ תויוליעפב הלכו 

םיטביה לש לולכמב הטילש ,ילטנמה וא יזיפה רושימב ץמאמ ךות ףוגה תלעפה לש היווחה 

Csikszentmihalyi Sc Csikszentmihalyi,) דבלב םירדגומ םייוריגב תוזכרתהו םיישוח 

הטילש ךות ,הנכסה ינפ חכונל חוכב שומישה ךכ לע ףסותימ יברקה רשקהב .(1987 

רשאכ םישח םישנאש תיטסילוה השוחת"ל יוטיב ןתינ הלא לכב .המצוע־תבר היגולונכטב 

עגרמ המירז" לש יתעדות בצמכ התוא םיווח םה ."האלמ תוברועמ ךותמ םילעופ םה 

,הביבסה ןיבל ימצעה ןיב הדרפה לכ טעמכ שח וניאו ותלועפב טלוש טרפה הבש ,עגרל 

.(Csikszentmihalyi, 1975, p. 36) "דיתעהו הווהה ,רבעה ןיבו ,הבוגתל יוריגה ןיב 

autotelic)"תוסנתהה םשל תוסנתה" הז יתעדות בצמ הניכ רוקמב יכ שיגדה ילהימטנזקיצ 

 experience) - והשלכ ךרוצ ךותמ אלו ,המצע םשל תישענה גנוע לש תוגהנתה ,ונייהד

האב המירזה תייווח יכ חכונ רשאכ הז םש תונשל ךרוצ שח אוה םלוא ־ ינוציח לומגב 

.ברקה־הדשב הלועפ ןוגכ ,האנה לכ םורגל הרואכל ודעונ אלש תויוליעפב םג יוטיב ידיל 

.המירזה תייווחל ילהימטנזקיצ לש חותינב תיסיסבה תועטה יתנעטל תחנומ ןאכ 

תייווח תא ןה תינמז־וב ריבסהל יושעש ,ינימה גנועה ביכרמ אוה חותינב הרסחה הילוחה 

הווהמ תינימה הלועפה תייווח .ברקה תלועפב הכורכה האנהה תא ןהו התוללכב המירזה 

השוחת וז .ליעל וראותש םיטביהה לכ תא הליכמו המירזה תייווח לש התיצמת תא 

תא גזממו הלועפב ומצע תא דבאמ ,האלמ תוברועמ ךותמ לעופ טרפה הבש תיטסילוה 

,המצעלשכ תגנעמ היווח ןבומכ וזו .לבגומ יוריגב תודקמתה ידכ ךות הכותב ותעדות 

הלועפה ,תילסרווינואו תיסיסב תוגהנתהכ .גנועה ןורקעל יאליעה יוטיבה תא הווהמה 

ןמ רדענ רבדהש עיתפמו ,המירז לש היווח לכל סופיט־בא שמשל היוארו הלוכי תינימה 

םירחואמ םירקחממ םג רדענ ינימה רבסהה .Csikszentmihalyi תלוכסא לש ירוקמה ןוידה 

.<Ben-Ari, 1998 ;2000 ,יול־ןושש) ברקה תייווחב שוגירלו המירזל וסחייתהש רתוי 

תויווח"מ עבונה ,"יארפו עורפ ,ןצחומ שגר"כ ברקב שוגירה תייווח תא תחתנמ יול־ןושש 

לש תולובג לש הייצח ,תונכתסה ,םייבמופ םיגשיהו ,תויורחת תוללוכה ןנימב תודחוימ 

ידכ יכ ותעשב רומליג ןעט ,תנייצמ איהש יפכ .(133 'ע ,2000 ,יול־ןושש> "תוומו םייח 

Gilmore,)"תובהלתהב ןכתסהל" ךירצ רבגה ,תיתרבח תועמשמ היהת םייחה תנכסלש 

 223 .1990, p). תלועפל האיציה .ינימ שוגירב לבוג רבודמה שוגירה יכ איה יתנעט

היגולונכטב שומישו הטילשו ףוג תלעפה ,יזיפ ץמאמ ,םייח ןוכיס השוריפש ־ המיחל 

היצוויטומה .(Barrett, 1996; Gray, 1959) תיטוריא הזטסקאב תלבוג - המצוע־תבר 

.ינימה שוגירהמ הנוזינ ברקב תופתתשה םשל השורדה תישגרה 

,תונפקותו דחפ ביבס קר אל תושגר לוהינ לש טביה ברקה תמכסל ףיסוהל שי ךכיפל 

ןמ שרדנה תושגרב הטילשה ביכרמ ןיב דוגינ םייק הרואכל .תינימ הקושת ביבס םג אלא 

ברקה תמכס .המיחלה תלועפ תא רצייל ידכ ינימ שוגירב ךרוצה ןיבל ברקב לייחה 

ךדיאמו ,תנכוסמה המישמל תאצל ידכ םיישגר םירוצעמ לע תורבגתה ,אסיג דחמ ,תבייחמ 

קוידב ןאכ םלוא .(Ben-Ari, 1998) שרדנכ היצאוטיסב לועפל ידכ תושגרב הטילש ,אסיג 

םיביכרמל תישגרה היווחה תא קרפל רשפא־יא היפלש ,המירזה תמגידרפ לש התובישח 

ברקב המיחלה תלועפ .ףורצ גנוע לש תיטסילוה היווחב רבודמ אלא ,םידגונ ףאו םינוש 

הלועפהש םשכ שממ ,שוגיר ןהו הטילש ןה תללוכה המירז לש תינימו תישגר היווח ,דניה 

.םהיניב דוגינ םוש אלל שוגירו הטילש תבלשמ תינימה 
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63 (1)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

שגרה לש יביטקלוקה טביהל תוסחייתה אלל ברקב שוגירה תייווח תא ןיבהל רשפא־יא 

שומימ רשפאמ ברקה עגר ."םימחול תווחא" לש יזכרמ ביכרמ ותוא ,התוא ןיזמה ינימואלה 

תוומה תנכס עקר לע םימחולה תווחאב היובחה תיטוריאומוהה הקושתה ביכרמ לש םיוסמ 

ןייצא יחכונה רשקהב ךא ,(Kaplan, n.d.) רתוי בחרנ ןוידל יואר הז אשונ .עקרב תפחרמה 

יתצובקה רשקההמ ותועמשמ תא לבקמ אוה אלא ,תישיא היווח וניא יברקה שוגירה יכ קר 

,וז הייפיצ תוולמה תודרחה םע בלושמב ,יברקה שוגירל הייפיצה .םימחולה תווחא לש 

הלוע ךכ .תיביטקלוק תולעתהו שפנ־תוממורתה לש יתצובק םילקא רצייל תויושע 

רשאכ ןוירשה דודגל וירבח ברקב הררתשהש הריוואה תא ראתמה ,רחש לש ורופיסמ 

תארקל הכורד הנתמהב םימי שדוח ךשמב והשו ג תוננוכ לש בלשב ןלוגה־תמרל וצפקוה 

:הירוס םע תירשפא המחלמ 

רבד שי םא ,תמאב לש הריוא ןימ !רתיה ,הרבחה ןיב הריואה תא רכוז ינא 

.זא ומכ הז תא יתשגרה אל םלועמש בשוח ינא זא םימחול תווחא ארקנש 

ויה םגו ...ינשל ותלוכי בטימכ רזוע דחא לכ לש ,הלודג תושגרתה לש 

םא היהי המ ,רוזחנ אל םא ...היהי המו רבעה לע הככ םירוביד ןומה ,ןומה 

דחפ לש השוחת ,דתיה הז דחא דצמ יכ הרזומ השוחת ןימ ,דתיה הז .עצפנ 

םימישגמ ונחנא ףוס ףוס ,תולעתה לש השוחת הזיא םג שי ןמזב וב לבא 

םג .לודג דאמ ייה הזיא םג הזב היה .ונפלוא ?ןכ ,ונמוא ונעמלש רבדה תא 

ונחנא הסעב הזיא ,הבזכא ,דתיה םג תואכרמב המחלמה הלטובש ירחא 

(Kaplan, n.d.).םימחלנ אל ,הרגשל םירזוח 

לובג לע ,יביטקלוק םישוחךורכשכ םיתיעל תראותמ וזה תיתצובקה שפנה־תוממורתה 

ימחול ןיבל יתעבג לש בראמ ןיב שגפמה תאצות תא רינ ראית ךכ .תיתדה הזטסקאה 
:הללאבזח 

םיעברא ,ונישע המ בושחל רשפא .הז ירחא םישוח ןורכישב שממ םש םלוכ 

דואמ תילארומה השגרהה לבא .השק ךכ לכ אל הז ,םילבחמ המכ לע שיא 

<121 'ע ,1999 ,ןלפק) .ייחב שממ ויה םישנא .ההובג 

,ביואב העיגפו ברקב ןוחצינ תובקעב ךכמ רתוי דועו ,המיחל תארקל יתצובקה "ייה"ה 
תויזכרמה הדימה־תומאמ תחא .ינימואלה שגרל רתויב םישרופמה םייוטיבה דחא וניח 

לע הרימש ךות ביואה תוחוכב העיגפה תדימ איה תמחול הדיחי לש תיעצבמ תוליעיל 

הזה ילרטינה חוסינה ירוחאמ 6.הדיחיה תוחוכ ברקב םיעגפנ לש רשפאה לככ ירעזמ רפסמ 

תעקבה תעב לגרודכה שרגמ לש עיציב םידהואה תחמשל המודה יתצובק שוגיר דמוע 

לש ירעזמ רפסמ לע רומשל הסנמ דצ לכ ובש לגרודכ קחשמל המודמ ברקה .רעש 

ירק ,"םירעש" לש יברמ רפסמ תמירג ךות ,ויתוחוכל ,םיגורהו םיעוצפ ירק ,"םירעש" 

תוסייגתה דודיעל תמוסרפ תראתמ יול־ןושש הנרוא .ביואה תוחוכל ,םיגורהו םיעוצפ 

ךרעב רבסומ "תיעצבמ תוליעי" חנומה ךכ combat efficiency 6 םייאבצ םיחנומל ןולימב 

(Shafritz, Shafritz 81 Robertson, 1989). תומילא לש תולועפל תופסונ תורדגה תמגדהל 

 .Ben-Ari, 1998, p. 11 :ואר ,תילרטינ תימשר הפשב תוחסונמה תיאבצ
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"תוינימואל" לש יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה ןלפק ינד 64 

תמיחלל תפומו אמגוד" :ויתואצות תשגדה ךות ברק עוריאל תסחייתמה ןוירשה־ליחל 

"וניתוחוכל העיגפ אלל םיגורה 13 ןניה ויתואצותש ...תועש 36 ךשמב קנט תווצ 

.(144 'ע ,2000 ,יול־ןושש) 

תיאבצה הרשכהה ,הקושת תועצמאב רתיה ןיב ,תומילא לש רוציי התרטמש תכרעמכ 

תונפקותב הטילשו הלעפה לש טביהב ןה ברק לש היצאוטיס תומדמה תוקיטקרפ תרצוי 

יוטיב ידיל אב רבדה דציכ טרפא חותינב ןורחאהו אבה קלחב .ינימ רוריע לש טביהב ןהו 

.ינימואלה שגרה תא תבצעמה תיפיצפס הלועפ תקיגולב 

ךשוח־רדחב ימינונא סקסכ ביואב המיחל :ינימה חוויטה תקיגול 

רוזגל ןתינ ינימואלה שגרה לוהינל ברקה תמכס לש יסיסבה ןגראמה ןורקיעהמ 

"ינימ,ד /דלזיעה תקיגול" הנכמ יגאש הקיגול ,ביואב המיחלל תיפיצפס הלועפ תקיגול 

 (sexual targeting). שוביכ ןיבל יאבצ שוביכו המיחל ןיב הרישי הלבקה תרצוי וז הקיגול

ןיבהל ןתינ וז חורב .וילא רודחל שיש ינימ טקייבואכ ביואה תא תנמסמ איהש ךות ,ינימ 

לש המסיסב ףסונ ביכרמכ לשמל שגדוה הזש יפכ וא ,ביואה םע "עגמל הריתח"ה ךרע תא 

:2000 ,רקבו לארהל "םינכשנו םינמחול ויהיש םילייחה תא ךנחל ידכ" - ל"חנ תדיחי 

עגמ לש רואיתהו ביואה םע "עגמ" תריציל ןוצרה .(145 'ע ,2000 ,יולךושש לצא טטוצמ 

.ביואה יפלכ היומס תינימ הקושת לע םיזמרמ "תונכשנ" לש םיינפוג־ םייזיפ םיחנומב הז 

לש רועה יכ ,םייעונלוקו םייטילנאוכיספ תורוקמ םיסב לע ,םינעוט ןמאנ דיגו ףסוי זר 

הקושתה לש הבסה ךות ,וילא הרידחל ןוצרה תא תובלל תנמ־לע היצזיטוריא רבוע ביואה 

,תישיא תרושקת ,ןמאנ :2001 ,ףסויל ביואה רבע לא םמצע ןיבל םילייחה ןיבש םיסחיהמ 
 2001).

לש תילאפ הלועפ לאכ ביוא תרטמב העיגפו יריל תסחייתמ ינימה חוויטה תקיגול 

דציכו וז הקיגול תודוא־לע שיקהל ןתינ םהמש םירשקה ןווגמ גיצא .ינימ טקייבואל הרידח 

.תינימ הלועפל הלושמ יריה תלועפ םצע ,יאבצה גנלסב .תיאבצה הרשכהב תמשוימ איה 

יאבצה גנלסב תראותמ חווטמב וא ליגרת תעב הרטמ רבעל ירי לש תיסיסבה הלועפה 

םיחנומה ינש ."הרטמ ליחשהל" הנוכי הרטמב תקיודמ העיגפל ןויסינ ."תורטמ תמרה"כ 

,תדמוע ןואיש הרואיל .ינימ לגשמ תעב הרידח רואיתל םג ירבעה גנלסב םישמשמ 

לע" ןומיא ןיב הנחבה ךות ,ירי רואיתל תובישדת יומיד לע ,"שא־תליבט" גשומה תובקעב 

שומיש ךות ,ירק ,"בוטר לע" ןומיא ןיבל - קרס־ירודכ לש ירי ךות וא ירי אלל - "שבי 

לש היצאיצוסא הלעמ שביכ יקלח ןומיא לומ בוטרכ ירי ןומיא לש יומידה ."םייח" םירודכב 

ירי לאכ םייתימא םיעילק לש יריל תוסחייתהה ,טרפב .<116 'ע ,1997 ,ןואיש)ינימ לגשמ 

ןיב הנחבה לע ילוא זמרמ ףאו ,ערז תטילפ תובקעב הבטרה לש רישי יומיד הלעמ "בוטר" 

־ יתימאה רבדה תא המדמה "שא־תליבט" ןיבל תוננוא לש גוסכ "שבי לע לוגרת" 

םע םיהוזמ םיילאידיא ןימ־יסחיש דועבש אלא .םיאלמ ןימ־יסחי תובקעב הבוטר המזגרוא 

העיגפל אקווד ןווכמ םייאבצה ןימה־יסחיבש "יח"ה יריה ,םישדח םייחו ןויריה ,הירפה 
.םייחב 

םישנ .יביטקרטא הכ דעי ןניא ,שא־ליגרתב שומיש השענ ןהבש ,ןוטרקמ תומד־תורטמ 

,רתוי םייביטקרטא םיעבצב תילרטינה הרטמה תעיבצ .רתוי בוט הארשה רוקמ תווהמ 
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65 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

הווהמ םישנל תוסחייתהה ,ךכ .ינימואלה שגרה תא תקזחמ ,ינימ ףחד וררועיש הלאכ 

תא ךפוה תויברקבש יטוריאה שוגירה :ןוכנ ךפיהה םג) .תולייחה תיינבהל בזכא־אל רוקמ 

ימשר חרואב השענ רבדה םיתיעל (.שובכל לייחה רבגה לעש ףסונ דעיל תיתימאה השיאה 

לש דוק תומשב םידעיה תא םינכמ 1 ד"הבב םידעי שוביכל יסופיט ליגרתב ,לשמל .טעמכ 

חרואב תישענה ,תימשר־אל הינבהב רבודמ ללכ־ך־ודב .ילוכו "הלייא" ,"סיריא" ־ םישנ 

לייח ,זעוב ראתמ ,לשמל ,ךכ .תכרעמה לש דודיעב הכוז ךא ,םילייחה ידי־לע "ינטנופס" 

:תונוריטב יווהה תא ,ל"חנב 

ןמזה לכ וב וקסע םלוכש דיחיה רבדה ,םישנ לע להואב םירבדמ ןמזה לכ 

יטפוא ןויז" תקעוצ הקלחמה לכ זא תרבועש הרוחב לכ ...יטפוא ןויז הז 

,הקלחמה לש םיפי רתויה םיחותיפה דחא הז "!לאמשמ יטפוא ןויז ,ןימימ 

(52 'ע ,1999 ,ןלפק) .הזב וקסע םויה לכ 

קר אל רודחל לוכי סולאפה .םישנ יפלכ קר הנפומ וניא יאבצה־יגימה שוביכה חיש 

הנגפה תרגסמב םירבג יפלכ הנפומ יאבצה־ינימה חישה .רבגה ףוגל םג אלא ,השיאה ףוגל 

תועינכו הטילש לש ינימ סקטכ תויאבצה תא תחתנמה ,סיקפ'צ ידנו .תויטננימוד יסחי לש 

 (dominance and submission), לבקמ תיאבצה־תינימה היזטנפב חוכה קחשמ יכ תנייצמ

תויטוריאה ירוחאמ עונמה םניה םמצע םירבגה ןיב תויתורחתו קבאמ .יטוריאומוה ןווג םג 
םתוא םיכפוה םחולה רבגל םירצוי םירחא םירבגש רגתאהו םויאה .תיאבצה הריוואבש 

תודגנתה רצויש הז אוה ,יביטקרטאה ינימה אשומה ומכ ,בוטה ביריה .ןיינעה דקומל 

ידי־לע םילייח תשינע ,לשמל .(Chapkis, 1988, p. 110) ענכנ אוהש ינפל תקפסמ 

תא םילייחל חותפל" ןוגכ ,ילאוסקסומוה סנוא לש םייומיד תועצמאב תראותמ םהידקפמ 

לילגה תא ול עקות" ןוגכ םייומיד תועצמאב םיראותמ םילייח ןיב םיקבאמ :"תחתה 

ידי־לע ךוותמ םילייח ןיב תיטוריאומוהה הקושתה דוסי .(78 'ע ,1997 ,ןואיש> "תחתב 

וקה תא ,הרואכל קרו ,הרואכל םימחותש רומוהו תויבמופ ,תויסקט לש םינוש םינונגנמ 

הניא וזה תינפקותה תינימה הקושתה .תוילאוסקסומוה ןיבל תירבג תורבח ןיבש קדה 

תינימ הדרטהו "קחשמ" תוגהנתה ךרד יוטיב ידיל האב איה .רומוהבו םירובידב תרצענ 

וירבח ינש לש גהנמ ראתמ יקוש .שממ לש תוללעתה ידכ דע םיתיעל ,םירבג יפלכ 
:יתעבגב הדיחיל 

היה קחשמה .ודאס הזל וארק םה .קחשמ ואיצמהש םילייח ינש םש ויה 
היה הלאה םיינשהמ דחאו ...הפצרל והשימ םידימצמ ויה הירבח המכש 

אל םה בורל .ותוא וביכשהש לייחה לש הפה דיל ולש ןימה רביא םע קחשמ 

תא ברקמ היה אוה .הז םע םייאמ היה אוה לבא ,בורק שממ םיעיגמ ויה 

מ"ס 20 ידכ דע ילוא ,חוכב דגנתמ היה לייחה המכ יפל יולת ןימה רביא 

הרק הזש ירחא הז לע ןנולתהל ןיצקל ךלה םילייחה דחא תחא םעפ ...ונממ 

אוה ףוסב .הזמ ער שיגרה אוה .הלאכ םירבדו תודבאתהב םייא אוה .ול 

(Kaplan, n.d.).הדיחיה תא בזע 

־לכ־אלה ןימה־יסחיב .םילייחה ןיב חוכ יקחשמל אופיא תמגרותמ תינימה הקושתה 

רבגה קר אלא ,ןולק־תואב ןכתסמ וניא - "ןייזמ"ה ־ ליעפה רבגה ,וללה םיילמס־ךכ 

םינשה האמב תילאוסקסומוהה הכפהמה תיילעל דע .הרידחל אשומכ שמשמה הז ,ליבסה 
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לש תוירוגטק ןיב הנחבה אלל ,תירבג תוינימל תלבוקמה הינבהה התייה וז ,תונורחאה 

םג הרתונ וז .(Cantareiia, 1992; Haiperin, 1990) תוילאוסקסורטהו תוילאוסקסומוה 

־םי תויוברתב ,לשמל ,וננמז־תונב תויוברתה בורב תוירבגל תלבוקמה הירוגטקה 

,רדחנה רבגל קר דמצומ םיילאוסקסומוה םיסחי לע ןולק־תוא ןהבש ,תויניטלו תוינוכית 

םוקמ ןיא וז הניחבמ .(Bordo, 1994, p. 289) רבד לכל ירבגכ ספתנ רדוחהש דועב 

שגרה .יאבצה ינימואלה שגרב תילאוסקסומוהל תילאוסקסורטה תוינימ ןיב הנחבהל 

.הנפומ אוה ויפלכש טקייבואה גוסב יולת וניאו ,הרידחל ילאפה ןוצרה םצע לע ססובמ 

ןיבל ,םחולה ירק ,יאבצה טקייבוסה ןיב דואמ םירורב םיסחי לע רמוש אוהש ךכב ותובישח 

לש יומיד ,ירבגה ינומגהה ףוגה יומיד תא ףקשמ םחולה .הרטמה ירק ,ולש טקייבואה 

שיש ףוגכ דימת תנמוסמ ,הז תמועל ,הרטמה ;(Bordo, 1994, p. 289) רידח־יתלב ןוירש 
.ותוא רודחל 

אלא וניא ,םירבג וא םישנ לש שוביכה םג ומכ ,ןוטרקמ תומד־תורטמ רבעל יריה 

שוביכ - ינימואלה שגרה לשו ינימה חוויטה תקיגול לש תיפוסה הרטמל ילמס ףילחת 

,הז דועיי שממל ידכ .לעופב גורהל שי ביואה תא ,םיילמסה ויפילחתב אל ךא .ביואה 

לש ךילהת רבוע ביואה ךכ ךרוצל .ילירטסכ ביואה יומיד תא רומשל דחוימב בושח 

םיטונ םיבר תואבצש דועב .ישונא טביהמ לרטונמו היצקיפיטקייבוא־הדו היצזילנוסרפ־הד 

תויתוברתה ויתונוכת תשגדה ךות ולש הלפשהו היצזינומד ידי־לע ביואב המיחל ןברדל 

איהש ךות ילרטינ ןונגס תטקונ ביואל סחיב ל"הצב תלבוקמה הקירוטרה ,תוילילשה 

הפשה ,לשמל .(Ben-Ari, 1998, pp. 82-83)ידוחיי יתוברת טביה לכמ ותוא הטישפמ 

,םייברע הלירג ימחולו םיטסירורט לש םינוש םיגוס ןיב הניחבמ הניא תימשרה תיל"הצה 

,"םילבחמ" לאכ ,הללאבזח ימחול וא םיחטשהמ םיניתשלפ םהש ןיב ,םלוכל תסחייתמו 

הייסולכוא" יללכה חנומב תונוכמ רישי ביוא ןניאש ןהיגוסל תויברע תוצובקש םשכ 

תלועפ תא םירשפאמה םיישגרה םינונגנמה דחא וניח היצזילנוסרפ־הדה ךילהת ."תיחרזא 

קדהה לע עבצאל תרשפאמ תישונא־אלל הרטמה תכיפה ,הרואכל ןכש ,לייחה לש המיחלה 

.הרבעל יריה עוציב תעב רתוי הלק תויהל 

התאוושה אוה המיחלה תלועפ תא הז רשקהב תרשמה תוחפ־אל יזכרמו ףסונ ןונגנמ 

תא המדמ ,ירא־ןב ליא ידי־לע הבחרהב החתונש יפכ ,הנוכמה תרופטמ .הנוכמ תלועפל 

לדומ והז .(Ben-Ari, 1998, p. 34) תומילאל יתיישעת רוציי־ וקב םילעופל הדיחיה ילייח 

"גרוב" וניה לייח לכ ותרגסמבש ,םירדגומ םיקלח ןיב רדס לש השוחת קינעמה יטסינכמ 

םיביכרה רתי לכו וקשנ־ילכ ,ופוג .המחלמ־תנוכמל לושמ ומצע םחולה .תכרעמב בושח 

תא תתרשמ הנוכמה תרופטמ .יטמוטוא חרואבו הינומרהב לועפל םירומא םהב טלוש אוהש 

,ץחל תעב תושגרב הטילש ךות תיטמוטוא הלועפ לש תישגר הינבהב ברקה תמכס 
אטבל ביטימ ,םיליט־תניפס לע םחול ,דורמנ .הנוכמ לש תיטמוטוא הלועפל הלושמה 

:תיעצבמ תוליעפ תעב וז הרופטמ 

דבוע התא ,בשוח אל טושפ התא לבא ץחלב םנמוא התא ,הלאה םיעטקב 

תויהל הכירצש הנוכמ ומכ טושפ הז הניפסב הדובעה .הנוכמב ומכ 

הז יכ .רשפאש קיודמ יכה ךלש הדובעה תא השוע התאו בטיה תנמושמ 

ןיא .בוט יכה בבותסהל ךירצ םייניש לגלג לכו הב גרוב לכו תיברק הניפס 

<90 'ע ,1999 ,ןלפק) .תויורשפתה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:19:39 UTC������������� 

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



67 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ישונאה טביהה תא תשטשטמ ביואה דגנ המיחלה תלועפ לש ינכטה טביהב תודקמתהה 

םינוע םניא םדבל הנוכמה תרופטמו היצזילנוסרפ־הדה ךילהת םלוא ,םדא ייחב העיגפ לש 

היצוויטומ קפסיש ינימ קשח לש דמימה תא םירדענ םה דוע לכ תומילא רוצייב ךרוצה לע 

הרטמ תויהל לאיצנטופה תא דבאמ אוה ,תישונא תועמשמ לכמ טשפומ ביואה םא .הלועפל 

טביה לכמ לרטונמ אוה יכ רמול שי רתוי קיודמ חותינב ,ןכא .ינימה חוויטה תקיגול תחת 

היווח הניה ברקה תלועפ ,"המירז"ה תמגידרפ יפ־לע יכ רוכזנ .ינימ יוריגמ גרוחה ישונא 

תנמ־לע ,תורחא םילימב .יוריגה לש םילבגומ םיטביהב תזכרתמה תיטסילוה תישוח 

,היצזיטוריא רובעל וילע ,ינימה חוויטה תקיגול תחת תימיטיגל הרטמל ךפהיי ביואהש 

.הקושת תלוז תרחא תועמשמ לכ ול ןיאש טקייבואל ,הקושת לש אשומל ךפהיל 

לאיצנטופכ ןמוסמ ביואה ךכ .רחא רשקה לכמ ,עמשמ יתרת ,ותוא הטישפמ היצאוטיסה 

יכילהת לש תירקיעה תובישחה .םחולה תלועפל אשומכ ,יאבצ־ינימ שוביכלו הרידחל 

ינימ טקייבואל ביואה תכיפהב ןכ םא הנומט היצקיפיטקייבוא־הדהו היצזילנוסרפ־הדה 

ביואה ,ךשוח־רדחב ימינונא סקס ומכ .תיפיצפס תוהז לש ןממס לכ לוטנ ,ימינונא 

.ינימה חוויטה תקיגולל תילאידיאה הרטמה תא הווהמ ימינונאה 

יותיפה ןהבש תויצאוטיסב .תולקתמ הייקנ הניא תינימה תומילאה רוצייל הנוכמה 

תומילאל רוצייה־ספב ועבקנש הדימה־תומא לע רובגל לולע אוה דחוימב קזח ינימואלה 

.םייח תנכסמה תימיטיגל הרטמ יפלכ קר תומילאב שומיש ,ירק ,הב שומישה ןפוא יבגל 

תומד הבש ,האבה המגודב החיתר ללכל עיגה תוינימהו תונפקותה תושגר ןיב רוביחה 

יומיד םע הגזמתה ,תורייבב יניתשלפה הטילשה דוזיאב ף"שא שיא הז הרקמב ,לבחמה 

תמחלמב הווחש הרקמ לואש ראית ךכ .םיילאוסקסומוה ןימ־יסחי ־ תינימ הרטמ לש רחא 

לומ לא םיילאנא ןימ־יסחי םימייקמ םיניתשלפ ופצנ תורייב לע רוצמה תעב רשאכ ,ןונבל 

:אובל הרחיא אל האצותהשכ ,ילארשי ףלצ לש ותפקשמ 

.םיתבה לע םויה לכ םילכתסמ ויהו ,םיפלצ ויהש ונדיל םש םינתיפצת ויה 

הארת אוב" ,יל רמא םהמ דחא ...וילע םיפלוצ ויה והשימ םיאור ויה םא 

תא דחא םינייזמ ,תחתב םיניידזמ םילבחמ ינש האורו לכתסמ ינא ."והשמ 

וישכע" ,יל רמוא ףלצה .הלאכ תומהב הזכ .קיחצמ היה הז ,תחתב ינשה 

המ ינשה .חצמב רודכ תחתב לבקמש הזל קפוד ,ןווכמ אוה ,"והשמ הארת 

,תוירזכא .םירזכא הז המ ונייה .ער היה הז .ול תמ אוה םואתפ ,ץחלנ הז 

לכי הזה םדאךבה יכ ,םש דדמנש והשמ אל הז םדא־ינב .המחלמ הז לבא 

'ע ,1999 ,ןלפק) .והשימ ךל גורהל ,הז ירחא הינש ךילע תורילו רומגל 
 111>

ילארשיה ןתיפצתה לש רדוחה טבמה .ימינונא ינימ טקייבואכ דוע ןאכ שמיש אל ביואה 

הרידח לש םיסחי תומדב ,דחוימב "םיינומד" םינפ ,ביואה ינפ תא ךשוחה־רדחב ההיז 

,יותיפב ינימה חוויטה תקיגול הדמע אל וז היצאוטיסבש הארנ .תילאוסקסומוה תינימ 

תא אלממה רבגב תוריל וגאד וזה "המחלמ"ב םגש ןיינעמ ,בגא .תידיימ הלועפל הסנכנו 

.רדוחה רבגה ־ ליעפה דיקפתה לעב רבגל ורתיוו רדחנה דיקפת 

ירק ,יאבצה טקייבוסה ןיב םיסחיה לש הינבה לע תתתשומ ינימה חוויטה תקיגול 

ירבגה טבמה .רדחנו רדוח לש םיסחיכ ,ביואה וא הרטמה ירק ,ותלועפ אשומ ןיבל ,םחולה 

תורורב תוינימו תויאבצ תורטמ רצייל הפיאש ךותמ ,יעמשמ־דחו דיחא וניה טקייבואה לע 
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.יאבצה ורשקהב ינימואלה שגרה תא ןייפאמ הז טבמ .ןייפואל רשאב תומימעמ ענמיהלו 

שגר ןיבל טבמה ןיב ןיינעמ רושיק ,יאבצה אקווד ואל ,ימואלה רשקהב גיצמ ףש סמות 

טבמ .הדיצה טבמה תיינפה ןיבל רחאב תוננובתה ןיב ןיגוריסל בלשמ ליגר טבמ .השובה 

.הטמ יפלכ וא הדיצה טבמה תא דיימ טיסמו תוננובתה לכמ הליחתכלמ ענמנ השוב אלמ 

אטבתהל יושע ,קתעומ השוב שגר ,עדומ־אל השוב שגר ידי־לע ענומה טבמ ,םתמועל 

Scheff,) רחאה לש וטבמ תא דירוהל הסנמה טבמ ,רחאה יפלכ ךשמתמ ינרדוח טבמב 

 291 .1994, p). ןושאר ץמצמי ימ ןחובה ינחוכ טבמ והז ,יתרוסמה ירבגה ברק־ ודב ומכ.

םוכיס 

לארשי תנידמב .תומחלמ ןיבל הדילו ןויריה ,ןימ ןיב הלבקה האור ינא 

ךותב הדילהו ןויריהל הסינכה ומכ יעבט הז תומחלמ רובעלו אבצב תויהל 

איה םא ־ המחלמב םג ,ןויריה ומכ ...םירגוב ןימ ייח לש ליגרה ךלהמה 

.תויבויח תוכלשה הזל שי לבסהו םיבאכה תורמל ,בוט תרמגנ 

7ל"הצ לש ישארה גולוכיספה רבעשל ,יול ןור 

לש הסיפת אוה םהינשל ףתושמה .המחלמב ומכ המחלמבו ,ןויריהב ומכ ןויריהב 

המיחל ןיב רושיקל ,הז רמאמב גיצהל יתיסינש יפכ .הלועפב יחרכה ביכרמכ תוינימה 

ידי־לע ךוותמ אוהש ךות ,המיחל לש תושגר תיינבהב יזכרמ דיקפת שי תינימ הקושתו 

רושימל תינמז־ וב סחייתמה שגר םג הניה םימחולה תווחא ."םימחולה תווחא" לש ןורקיעה 

,תבייחמ תוימואלה רחא תוקחתהה יכ ןעט ףש סמות .יטרפה ישיאניבה רושימלו ימואלה 

תוכייתשהל קבאמה ירוחאמ .תלוזל סחיה לש םיישגרה םיטביהל תוסחייתה ,רתיה ןיב 

ךדיאמ ,םואלל םירזכ םיספתנה םימרוגל תורכנתהה ירוחאמו ,אסיג דחמ ,תוירדילוסלו 

.(Scheff, 1994, p. 282) דובכו השוב ןוגכ םייסיסב תושגר םייוצמ ,אסיג 

חוויטה תקיגולב טרפבו ,ברקה תמכסב יוטיב ידיל אב ינימואלה שגרה דציכ יתמגדה 

ןווגמל הלועפ תקיגול יהוז .יגימואלה שגרה לש לועיתו רוצייל לדומ תשמשמה ,ינימה 

תוליעפ תרציימ תכרעמה .ןמזמ יאבצה תורישהש תויאבצ תוקיטקרפו תויצאוטיס לש 

תושגרב ןה הטילשב ךרוצ תררועמ ךכ ךותבו ,וידחי םילעופה םילייח לש תיביסנטניא 

תא םיניכמ הלא תושגר .קשנל תורבחו םירבח יפלכ םיינימ תושגרב ןהו תונפקות לש 

תשרוד ףאו תרשפאמ בדק לש הרוהט היצאוטיסש דועב םלוא ,ברקה תייצאוטיסל םילייחה 

תויתרבחו תויליגרת תויצאוטיסב ,ינימהו ינפקותה שגרה לש תיטסילוהו תינללוכ הלעפה 

.תיאבצה המישמב הדימעל יעצמאכ הלא תושגרב הטילשב רתוי בר שגד םשומ תורחא 

,םילייחה ןיב ררועתהל םייושעה םייטוריאומוה םיינימ תושגרב הטילשב םשומ דחוימ שגד 

.(263-251 'ע ,1999 ,ןלפק) תושגר לוהינל תונוש הלועפ תוקיגול תועצמאב תישענה 

.קד לבח לע ךלוה יאבצה ןוגראה תוינימה ביבס םג ,תונפקותה לוהינ לש רושימב ומכ 

,(212 'ע ,1998) רדפ־יקסמול לצא טטוצמ .(56 'ע ,1992) לגו רסנפס ,היליבסד־הניס ךותמ 7 

.םיילארשי םירבג לש םהייח ךלהמב יעבט ביכרמכ המחלמה תמנפהל המגודכ 
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ינימה שוגירה תועצמאב תומילא רוציל םילייחה תא דדועלו ץרמתל וילע ,דחא דצמ 

םירבח יפלכ אלו ,דבלב ביואה יפלכ וז הקושת לעתל אבצה לע ,רחא דצמ .הב ךורכה 

הקושת לש הובג ףר לע רומשל ךרוצה ןיב דימתמ חתמ ןאכ םייק .קשחלו קשנל תורבחו 

.המיחלה תלועפב קר השממלו הב טולשל ךרוצה ןיבל 

רוזש ימואל ןוחטיבב םיקסועה םירבגה תייליהק לש חישה דציכ השיגדה ןהוק לורק 

יתחטבה ירבגה חישה תא גיצהל ןויסינה לומ לא .ךכל תעדה תא ונתיש ילבמ ינימ חישב 

דציכ ןהוק הראית ,"םייטסילאיר"ו "םיילנויצר" ,"םירק" םיבושיח ידי־לע החנומב 

לש תורופטמ ביבס הוואגו תורחת ,תונפקות ןוגכ ,תוישגר תובוגתב הפוצר םתבישח 

ףקשמ םג אלא ,ינימ חישב רוזש קר אל ירבגה ישגרה בחרמה ךא .(Cohn, 1993) תוינימ 

המיחלו שוביכ ןיבל ינימ שוביכ ןיב רוביחה ,יאבצה רשקהב .תוינימ לש תוקיטקרפ 

תינוגראה הרטמה תא תתרשמה תישגר היווח רציימ אלא ,הרופטמ רדגב קר וניא םייאבצ 

דיקפת שי - םירחא םירבג וא םישנ ,ביוא תומדב ־ ינימה טקייבואל .ביואב המיחל לש 

םידקפתמ הלא םיינימ םיטקייבוא ,הזמ רתוי .ירבגה טבמה לש ותקושת אשומכ ןנוכמ 

םימחולה תווחא לש סיסבבש תקתשומה תיטוריאומוהה הקושתל ףילחתכ ,שיטפכ השעמל 

.ינימואלה ירבגה שגרה לשו 

חתנלו תופמל ןתינ ותועצמאבש םיבר יגמ דחא םושיי קר ,דניה ינימה חוויטה תקיגול 

לש רשקהבו אבצה תומדב יפיצפס ינוגרא רשקהב הז הרקמב ,ירבגה ינימואלה שגרה תא 

לע תתשומה ןוגראכ .תימיטיגל תומילא רוצייל הרשכהה ךרעמ תומדב תיפיצפס הרטמ 

ןיימודמה ימואלה ןורקיעל ישחומ יוטיב קפסמ אבצה ,המיחל ןיבל הקושת ןיב ישגר רוביח 

תיטוריאומוהה הקושתל יטסישיטפ ףילחת רציימ אוהש ךות םימחול־סירבג תווחא לש 

תוימיטניאה תא ,אבצל רשק אללו ,הבחרה רתיב חתנל ןתינ .ביואב המיחלה תומדב 

לש םייטילופ־ויצוסה םיטביהה תא ןכו ,םירבג ןיב תוערה יסחיבש תקתשומה הקושתהו 

.ינימואלה שגרה לש ףסונ םושייב הלא תוער יסחי 

דמימב יוטיב ידיל אב אוה .תובר תוגשמהל ןתינ ירבגה יתרבחומוהה ישגרה בחרמה 

םיסחייתמה םיטשפומ םייגולואידיא תושגר ביבס יביטקלוקהו יטילופה ,ירוביצה 

הצובקה תרגסמב םג יוטיב ידיל אב אוה ;(fraternity) םימחול תווחאל וא תוירדילוסל 

,יטרפה דמימב םג הלוע אוה ;(cohesion) שוביג ןוגכ םייתרבח םיגשומ ביבס הנטקה 

attachment,) תישיאניב תורשקתה לש תולאשב ינדיחיה יגולוכיספה חותינב ,ישיאה 

 bonding); תוינימ לש תולאש ביבס ,ימיטניאל רשוקמה הז ,רתויב יטרפב םג עגונ אוהו

תונילפיצסיד ידי־לע וזמ וז תוקתונמו תודרפנ תויוסחייתהב הכוזה בחרמ והז .תויטוריאו 

םייחה ןיב תלבוקמה הנחבהה לע תוססבתה ךות ,הנידמה עדמל דעו היגולוכיספמ ,תונוש 

רקח דציכ תוארהל יתשקיב יחכונה חותינב ,הז דגנכ .םיירוביצה םייחה ןיבל םייטרפה 

גשומב שומיש ךות ,תירנילפיצסיד־א ,תיטסילוה תוסחייתה בייחמ םיירבג תושגר 
.ימואללו ינימל ,יטילופלו ישיאל ,,רוביצלו יטרפל תיגמז־וב סחייתמה ,"תוינימואל" 

תורוקמ 

.רפס־תירק :םילשורי .זכורמה ירבעה ןולימה .(1998) םהרבא ,ןשוש־ןבא 

ירבעה גנלסה ןוקיסקל .(1993)ימולש ,סיירפו ינוג ,רדר ,ןנער ,ףסאיחא ,דדוע ,ףסאיחא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:19:39 UTC������������� 

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



"תוינימואל" לש יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה ןלפק ינד 70 

.גולורפ :ביבא־לת .יאבצהו 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - רבצה .(1997)זוע ,גומלא 

לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה :תוניימודמ תוליהק .(1999) טקידנב ,ןוסרדנא 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .התוטשפתה 

הירואית .דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאוסקסורטהל ההימכה .(1997) לאכימ ,ןמזולג 

.162-145 ,11 ,תרוקיבו 
ל"הצב תויבסלו םיאומוה תוריש :תוחרזאו אבצ ,תוירבג ,תוינימ .(2000) לייא ,סורג 

.183-95 ,ט ,םילילפ .םייתאוושה םייפקשמב 

הדובע .תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסינכ אבצב תרשל בוריסה .(1993) תירש ,ןמלה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל 

.33-28 ,11.8.2000 ,ץראה ףסומ .םיפיטח אל רבכ .(2000)יחיבא ,רקבו סומע ,לארה 

.ילארשיה עונלוקב םיטוריאומוה םיסחיו ירבג םזיכוזמ :יאבצה ףוגה .(2001) זר ,ףסוי 

.46-11 ,18 ,תרוקיבו הירואית 

.רואל האצוהה - ןוחטיבה דרשמ .תיאבצ הקיתא .(1996) אסא ,רשכ 

םירבג לש םייח ירופיס :המחלמ התייה אל וליאכ .(1998) הנדע ,רדפ־יקסמול 
.םנגאמ :םילשורי .לארשיב 

.ןקוש :םילשורי .תונש ביבא .(1987) הימע ,ךילביל 

קסיל 'מ :ךותב .םולשה ןדיעב לארשי :רבד תירחא .(1996) ךורב ,זפ־ינקו השמ ,קסיל 

:םילשורי .(438-429 'ע) םייפלאה תונש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 
.סנגאמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ברקב םילפונה .(1993)'גרו'ג ,הסומ 

ילארשי דעונ - ל"הצב תרשל םינב לש היצביטומ .(1990)ןבואר ,לגו הרפע ,סלזיימ 

ןוכמה :בקעי־ןורכז .םירמאמ טקל :הדאפיתניאהו ל"הצ .הדאפיתניאה תפוקתב 

.םייאבצ םירקחמל ילארשיה 

ונל תולוע המ - רנימס .(1992) ןבואר ,לגו הדע ,רסנפס ,הנלה ,היליבסד־הניס 

.םייאבצ םירקחמל ילארשיה ןוכמה :בקעי־ןורכז ?תומחלמה 

תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע :םירחא םילייחו ןתנוהי ,דיוד .(1999) ינד ,ןלפק 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ל"הצב תויברק 

.ןקוש :ביבא־לת .ישפוח םע תויהל .(1977)ןונמא ,ןייטשניבור 

םע :ביבא־לת .תילארשיה תירבעה ןקויד :תינושלה הריזה .(2001) קיבור ,םולבנזור 
.דבוע 

.תיאבצה הליהקב עוצקמה שיא :יתדיחיה שפנה תואירב ןיצק .(1990) המלש ,םהוש 

.21-17,32 ,האופרה ליח ןואטיב 
םילגר ליח תוביטחב תורישה :םימחול לצא תוירבג ייומיד .(1997) הרואיל ,ןואיש 

תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .(3 'סמ ןויע ירקחמ) תורגבל תורענמ רבעמ סקטכ 

.ןייש זכרמ ,םילשוריב 

תלבק םשל הדובע .ילארשיה אבצב תוירדגמ תויוהז ןוניכ .(2000) הנרוא ,יול־ןושש 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות 

 Arkin, William 8c Dobrofsky, Lynne R. (1978). Military socialization and
 masculinity. Journal of Social Issues, 34, 151-168.
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 Badinter, Elisabeth (1995). On masculine identity. New York: Columbia

 University.

 Barrett, Frank (1996). The organizational construction of hegemonic

 masculinity: The case of the U.S. navy. Gender, Work, and Organization,

 3, 129-142.

 Ben-Ari, Eyal (1998). Mastering soldiers: Conflict, emotions and the enemy in

 an Israeli military unit. Oxford: Berghahn Books.

 Bordo, Suzan (1994). Reading the male body. In L. Goldstein (Ed.), The male

 body: Features, destinations, exposures (pp. 265-306). Ann Arbor:
 University of Michigan Press.

 Cantarella, Eva (1992). Bisexuality in the ancient world. New Haven: Yale

 University.

 Chapkis, Wendy (1988). Sexuality and militarism. In E. Isaksson (Ed.), Women

 and the military system (pp. 106-113). Hemel Hempstead: Harvester
 Wheatsheaf.

 Cohn, Carol (1987). Sex and death in the rational world of defense intellectuals.

 Signs, 12, 687-718.

 Cohn, Carol (1993). Wars, wimps and women: Talking gender and thinking war.

 In M. Cooke 81 A. Woollacott (Eds.), Gendering war talk (pp. 227-246).

 Princeton: Princeton University Press.

 Connell, R.W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press.

 Csikszentmihalyi, Mihaly (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco:

 Jossey-Bass.

 Csikszentmihalyi, Mihaly 8c Csikszentmihalyi, Isabella Selega (Eds.) (1987).

 Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness.
 Cambridge: Cambridge University Press.

 Forrest, David (1994). We're here, we're queer, and we're not going shopping:

 Changing gay male identities in contemporary Britain. In A. Cornwall

 8c N. Lindisfarne (Eds.), Dislocating masculinity: Comparative

 ethnographies (pp. 97-110). London: Routledge.

 Friedland, Roger 8c Alford, Robert (1991). Bringing society back in:
 Symbols, practices and institutional contradictions. In W.W. Powell 8c

 P.J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in organizational analysis

 (pp. 223-262). Chicago: University of Chicago Press.

 Fussell, Paul (1975). The great war and modern memory. Oxford: Oxford

 University Press.

 Giddens, Anthony (1987). The nation-state and violence. Berkeley: University
 of California Press.

 Gilmore, David D. (1990). Manhood in the making: Cultural concepts of

 masculinity. New Haven: Yale University.
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 Gray, Glenn J. (1959). The warriors. New York: Harper and Row.

 Gusfield, J. (1975). Community - a critical response. New York: Harper

 Colophon.

 Halperin, David (1990). One hundred years of homosexuality, and other essays

 on Greek love. New York: Routledge.

 Harries-Jenkins, Gwyn (1976). Legitimacy and the problem of order. In
 G. Harries-Jenkins 8c J. van Doom (Eds.), The military and the problem of

 legitimacy (pp. 41-58). London: Sage.

 Henderson, D.W. (1985). Cohesion: The human element in battle. Washington,

 DC: National Defense University Press.

 Janowitz, Morris (1976). Military institutions and citizenship in Western
 societies. In G. Harries-Jenkins 8c J. van Doom (Eds.), The military and

 the problem of legitimacy (pp. 77-92). London: Sage.

 Kaplan, Danny (2002). Brothers and others in arms: The making of love and war
 in Israeli combat units. New York: Haworth.

 Kaplan, Danny (n.d.). Reut: The cultural construction of fraternal friendship

 among contemporary Israeli men. Unpublished Ph.D. dissertation, Ben

 Gurion University of the Negev, Beer Sheva.

 Katz, Pearl (1990). Emotional metaphors, socialization, and roles of drill
 sergeants. Ethos, 18, 457-480.

 Kellet, Anthony (1982). Combat motivation: The behavior of soldiers in battle.
 Boston: Kluwer.

 Kimmel, Michael S. (1994). Masculinity as homophobia: Fear, shame and
 silence in the constmction of gender identity. In H. Brod 8c M. Kaufman

 (Eds.), Theorizing masculinities (pp. 119-141). Thousand Oaks: Sage.

 Loizos, Peter (1994). A broken mirror: Masculine sexuality in Greek

 ethnography. In A. Cornwall 81 N. Lindisfarne (Eds.), Dislocating
 masculinity: Comparative ethnographies (pp. 66-81). London: Routledge.

 Mosse, George L. (1985). Nationalism and sexuality: Respectability and

 abnormal sexuality in modern Europe. New York: Howard Fertig.

 Mosse, George L. (1996). The image of man: The creation of modern
 masculinity. New York: Oxford University Press.

 Omter, Sherry (1974). Is female to male as nature is to culture? In M. Rosaldo

 8c L. Lamphere (Eds.), Women, culture and society (pp. 67-87). Stanford:

 Stanford University Press.

 Pateman, Carol (1989). The disorder of women: Democracy, feminism and
 political theory. Stanford: Stanford University Press.

 Roper, Michael 8c Tosh, John (1991). Introduction: Historians and the politics

 of masculinity. In M. Roper 8c J. Tosh (Eds.), Manful assertions (pp. 1

 24). London: Routledge.
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 Rougemont, Denis de (1974 [1940]). Love in the western world. New York:

 Harper 8l Row.

 Scheff, Thomas J. (1994). Emotions and identity: A theory of ethnic

 nationalism. In C. Cahous (Ed.), Social theory and politics of identity (pp.

 277-303). Oxford: Basil Blackwell.

 Sedgwick, Eve Kossofsky (1985). Between men: English literature and male

 homosocial desire. New York: Columbia University Press.

 Shafritz, Jay M., Shafritz, Todd J.A. 8l Robertson, David B. (Eds.) (1989). The

 Facts on File dictionary of military science. New York: Facts on File.

 Weber, Max (1964). The theory of social and economic organization. New
 York: Free Press
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:תינומגה תוירבג לש םירופיס 

םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג 

*יונ םייח 

אובמ 

תורישה ןמ םרורחש םע ךשוממ יאלימרת לויטל םיאצוי םיבר םיריעצ יכ הדבועה 

תספתנ ףאו ,בורקמ תילארשיה הרבחה תא םיריכמה הלא תא העיתפמ הניא אבצב 

ןופצ וא תויפוריא תורבחב תואלימרתה לש המוקמל האוושהב ."הילאמ תנבומ"כ 

דיקפתב ,תיסחי ברה םיאלימרתה רפסמב תילארשיה תיאלימרתה תטלוב 1,תויאקירמא 

בצעמ םייח בלש הווהמה יביטמרונו יביטקלוק רבעמ סקטכ םהייחב תאלממ תואלימרתהש 

םירשקבו ,(Avrahami, 2001; Uriely, Yonay <fc Simchai, 2002 ;1997 ,ךרובמ) 

תועלבומב אתווצב תוהשל םיברמה ,םיאלימרתה ןיב םימייקתמה םיפוכתה םייתרבחה 

ןניהש ,הלא תודבוע .(Haviv, 2002 ;2002 ,יונ ;2000 ,לכיה) ילארשי ןויבצ תולעב 

ובש ןפואה תא םג ומכ תילארשיה תואלימרתה תא תודחיימ ,דחי־מג תויתוכיאו תויתומכ 

הירתאב תונבלתמו תובצעתמה תוהזה תויגוס ךרד הב תפקתשמ לארשיב הרבחה 
.הילולסמבו 

יפכ ,בחרמו ףוג ,תוירבג ןיבש שגפמב תילארשיה תוירבגה תא ןחוב יחכונה רוביחה 

לויטב ופתתשהש םיריעצ םיילארשי םירבג לש םירופיסה ןמ םילוע הלא םימוחתש 

תועסמ םניהש ,(treks) םיקרמה ירופיס טרפבו ,הלא םירופיס יכ איה הנעטה .יאלימרתה 

־ואינ תילייט־תיאבצ הקיטקרפ השעמל םיראתמ ,םייררהו םיירפכ םירוזאב םיילגר 

תספתנ ,ךרפמו לולת לולסמב הכילה תללוכה ,קלטה עסמב תופתתשהה .תיטסילאינולוק 

תעצובמו תרפוסמ הז רגתאל סחיב .יתועמשמ יזיפ רגתא םידעוצה ינפב הביצמה המישמכ 

 (performed) הז ףוג ענ וב בחרמב ,םיאלימרתה לש םפוגב תינומגה תילארשי תוירבג,

.בחרמב ףוגה תוליעפמ הלועה םיסחיה תועמשמבו 

לש ידוחייה רשקהב אקווד ואל ירבג ןווג תאשונכ םנמוא תרכומ קלטב תופתתשהה 

רואל תיאלימרתה תא ןחבנ הז רוביחב םלוא ,(Eisrud, 2001) םיילארשיה םיאלימרתה 

םוקמה שוביכל תיכשמה הקיטקרפכ ,ירק ,לארשי־ץראב םיילגרה תועסמה תרוסמ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה 

"Trekking Stories and the Emplotment of התרתוכש האצרה לע וקלחב ססובמ הז רוביח 

 "Masculinity and Nationality, לש רשע־העבשה יתנשה סנכב הנתינ רשא ^Association

 for Israel Studies, ה/שולשלו תכרועל תודוהל שקבמ ינא .ןוטגנישווב ,2001 יאמב 16־ב

ןכו ,הז רוביח לש םדקומ חסונל תוידוסיה ן/םהיתורעה לע ,תילארשי היגולויצוס לש תו/םירקוס 

.יתוא ורפה רשא תוחישה לע ,ילרואלו יונ סומעל 

םילבגומ הידעיו ,הפוריאמו תילגנא תורבוד תוצראמ םיריעצ ברקב יסופיט ןפואב הגוהנ תואלימרתה 

.הקירמא םורדבו היסאב רקיעב ,ישילשה םלועה תוצראל 
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־תימואלה תוהזה ןוניכב םיכבדנה דחא תא וויה םיילגר תועסמ .תונויצב ףוגה תדובעלו 

ושבל םה זא ,םירבצה לש םתוברתל דעו היינשה היילעה תישארמ תילארשיה תירבגה 

םילויט ,תורייס יגוחו רעונ־תועונת תרגסמב םילויט) תויחרזא תורגסמב תורוצ ןווגמ 
־יטווינ ,םיכשוממ םיילגר תועסמ) תויאבצו (דועו תויתכלממ תודעצ ,רפס־יתבב םייתנש 

Ben-David, ;1993 ,1991 ,ןראו 'ץיברוג ;1997 ,גומלא ;ואר ;דועו ,הליל־יטווינו םוי 

 1995 ,1997; Katriel>. המשגה ידיל ינויצה־ ימואלה חישה אב וז הקיטקרפ תועצמאב

תובכרומה ,הז םע דחי .בחרמה סוכינ ידכ ךות דיחיה ףוגב (embodiment) תומלגתהו 

בחרמו ףוג םהבש ,יאלימרתה לויטה תרגסמב םיכרענה םיילגרה תועסמה לש תידוחייה 

.לאדשי־קדא לש חיחטשל ץוחמ קחרה םתיישעמ תעבונ ,תיריית תוליעפב םירשקנ 

,(extranational)ימואל/יצרא־ץוח וניהש בחרמ לא הקתה התואב קסוע יחכונה רוביחה 

־ םוקמהו בחרמה תא רדענ ךא תימואל־תירבג תוליעפב ךישממ ףוגה התרגסמבש 

.הליחתכלמ וז תוליעפ הננוכ םהילא סחיבש - לארשי־ץרא 

תועצמאב עסמה ירופיסב יוטיב ידיל אב יטסילאינולוקה חישה יכ איה תיוולנ הנעט 

תירייתה הקיטקרפה .ןהיניב תידדה הקיז תתתשה תועצמאבו בחרמו ףוג לש תוסיפת 

לש םיבחרמב םתיינבהו םיבחרמ ןומיס תועצמאב תיוושכעה התפונתב תמייקתמ ללככ 

הקיטקרפה .םהב םירקבמה םירייתל תונוש תויווח קינעהל םילוכיה םינוש םיגוסמ הכירצ 

םיבחרמ לש םיוסמה םנומיס תא ,הל תוידוחייה תורוצב ,תכרוכ תיטנמורה־תילייטה 

םהב רתה ,לייטה ףוג לש ותואצמיה תאו הרואכל "םיילותב"ו םיריותמ־יתלב עבט יבחרמכ 

Green, 1993,) ץרג לש ונושלב .תיתישארב יוליג תייווחב ,םייוליגו םינוכיס רחא 

 52 .p), תוקתפרהו תועסמ לש םירופיס ןחובה, By means of this familiarity with the"

 divine act of creation, the Western traveler became himself creative and divine, or

 ".at least legendary and heroic

תוננוכתמ תוירדגמ תויוהזש רתוי תיללכ תיטרואית הנעט םג תנעטנ אליממ 

אוה םיביכרמה ןמ דחא לכ .בחרמו ףוג ,חיש ןיב םיסחיו םירשק לש תוכרעמ תועצמאב 

הינבהב םיפתוש םתשולשו ,םירחאה םידוקדוקה ינשל רושקה שלושמ לש דוקדוק ןיעכ 
.תוירדגמ תויוהז הדש לש הלחהבו 

תילארשיה תיאלימרתה 

"!לארשי תא וכלכלת לאו ,הפי לויט לע ורמשת .בושח הז יתובר"2 

"תואלימרת" חנומה(backpacking) רקחב תקסועה תיגולויצוסה תורפסב חוור לחה 

םיעשתה תונשב תורייתה (Locer-Murphy <fe Pearce, 1995), םכסומ חנומכ לבקתה זא 

םינוש םינפואב ונוכ ןכל םדוקש ,תדסוממ־אל תוריית לש םיגוש םיגוסל סחייתמה 

 Cohen, 1973, 1979; Riley,) םיריעצו רעונ־ינב לש תורייתל בור־יפ־לע וסחייתהו

Vogt, 1976 ;לעמ ךשמנה) ךשוממ לויט :םיללוכ תואלימרתה לש הינייפאמ .(1988 

.<63 'ע ,1987 ,ןוסבוקעי לצא) לויט דויצל תונחב םיאלימרת ךירדמ יפמ טטוצמ 2 
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האצוהו ;שארמ עובק וניא רשאו םיבר םירתאב רבועש שימג לולסמ ;(םישדוח השולש 

(הרובחתה יעצמא לע ןהו לכואהו הנילה תומוקמ תריחב לע ןה העיפשמה) הכומנ תיפסכ 

םינייפאמל .(Loker-Murphy Pearce, 1995; Pearce, 1990; Riley, 1988 :ואר) 

ןושארה ןפה :םינפ ינש ולו ,תואלימרתה תא ןייפאמה יתייווח דמימ רושק הלא םיינבמ 

םירייתה תרדגה לזמ לא תיאלימרתה תוהזה לשו לויטה תויווח לש ןתרדגהל רושק 
האיציל םהיעינמ תא םראתב ־ ("charter tourists"^ וא "mass tourists"־™ םידסוממה 

תויטנתואה תדימו םתמצוע ,םקמוע תא םישיגדמ םיאלימרתה ,םהיתויווח תאו לויטל 

םיסחוימה "םיינגרוב"הו "םיפיוזמ"ה ,"םירחסוממ"ה תויווחהו םיעינמה תמועל ,םהלש 

םירתאה רחא שופיחב עגונ ,וילא רושקו ןושארה ןמ עבונה ,ינש ןפ ;"םידסוממ"ה םירייתל 

םהב לויטהו הייהשהש ,לבוקמה לולסמל רבעמ םייוצמה הלא ,םיריותמ־אלה םילולסמהו 

אצמנו ,םיאלימרתל םנמוא ידוחיי וניא תויטנתוא רחא שופיחה .תויטנתוא תויווה םיקפסמ 

תא רידגמה יתרדש ןייפאמ והז םיאלימרתה ברקב םלוא ,ללכב תינרדומה תורייתה דוסיב 

.(Cederholm, 1994, 2000; Uriely, Yonay <fe Simchai, 2002) םהיתויווח 
,תימלועה תואלימרתב המישרמ תיתומכ החימצ הלח םינורחאה םירושעה ינשב ,הז םע 

ליבקמבש ךכ .(Murphy, 2001; Riley, 1988) הדסמתהו הכלה איה הל ליבקמבו 
םיינחור םיזכרמ רחא יגיילצ־יתד־ומכ שופיח תואטבמה ,םיאלימרתה לש םהיתויווחל 

Cohen, 1973,1979; v. Turner, 1967,) םיימוקמ ברקב עמטיהל יטנמור ןוצרו םייפולח 

 2002 ,1973; Turner <fc Ash, 1976; Uriely, Yonay <fe Simchai), דציכ ןוחבל קתרמ
.תרחסוממו תדסוממ תיריית תכרעמכ תעב־הב יאלימרתה־יתורייתה "דסממ"ה להנתמ 

איה יכ הארנ ךא ,הרקחנ םרטו תדעותמ הניא לארשיב תואלימרתה לש התישאר 

םישישה תונש ףוסב תילארשיה הרבחב שחרתהל ולחהש תויתרבחה תורומתב העוטנ 

וז הפוקתב Eisenstadt, 1985; Horowitz <fe Lissak).3, 1989) םיעבשה תונש תישארבו 
המודב ,תילארשיה הרבחה יזכרמ יפלכ רוכינו האחמ יוטיבל תורשפא תואלימרתה הגציי 

םירתנפה"ו "םינומא שוג" ןוגכ ,זאד תופסונ תויתרבח תועונת ואטיבש רוכינלו האחמל 

העונת תומדב ילמס יוטיב וז האחמ השבל ,הלא תועונתמ לידבהל םלוא ."םירוחשה 

תא תיפרגואיגה תוקחרתהה הלמיס התרגסמבש - תירופטמכ תישחומ - "הצוחה" 
הינומגהה לש היתונבו הינב ויהש םיאלימרת םישח ולחהש רוכינה תאו הבזכאה 

ךשוממו ישיא ,(drifter) ידוונ יפוא לעב לויטל ואצי הלא םיאלימרת .זאד תילארשיה 

הקזחתה םינומשהו םיעבשה תונשב .(Cohen, 1973) םייפולח תוברת יזכרמ רחא שופיחב 

ןיעמ תליטנו תיזיפ תוקחרתה תועצמאב רוכינו האחמ אופיא אטיב לויטהו ,וז המגמ 

לש רתוי םיימואלה ויפגאמ רקיעב יתרוקיב סחי ותישאר ןמל גפס וז הביסמו) ךמז־קספ" 
4.(ויגיצנ לשו ילארשיה דסממה 

לש םירקחמה ןכו ,(ןתיב־הרומז תאצוה ,1985)י'ציאוטמ הרזחה גרובצניג יסוי לש ורפס 

תואלימרתה התייה םינומשה תונש תישארב רבכ יכ םיעיצמ ,(2000) לכיהו (1987) ןוסבוקעי 

רבכ לארשיב החתפתה תיאלימרתה תרוסמה יכ םידיעמה ,יקלח דוסימ לש םיצרמנ םיכילהתב הנותנ 

Uriely, Yonay) םינומשה תונשל תואלימרתה לש התישאר תא םירחאמה שי ,םרב .םיעבשה תונשב 

 2002 ,8c Simchai), ןונבל תמחלמ לע הבוגתכ רתיה ןיב (2002 ,Haviv).

תפוקת יפלכ תילילש תיתאחמ הבוגתו לוע תקירפ לויטב האורה ,תיתרוקיבה הדמעל יוטיב 

םימוחנת רוקיב תעב ורמאנש ,ןורש לאירא הלשממה שאר לש וירבדמ ,לשמל ,הלוע ,אבצב תורישה 
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לע ועיפשה ,לארשיב יתרבח דיקפת תאלממ תואלימרתה הלחה הבש הפוקתב 

ןופצבו הפוריאב האחמהו םולשה תועונת םשארבו ,םיילבולג םימרוג םג התוחתפתה 

ןהילמסב :ןוויכ לע ועיבצה םג אלא ,האחמ קר אל ועיצה הלא םיריעצ תועונת .הקירמא 

ואר) ודוה לש רקיעבו ,קוחרה חרזמהו היסא לש תותדלו תויוברתל יזכרמ םוקמ רמשנ 

לויטה ידעיש ךכ .(1968 תנשב ,ודוהב שקישירריעב "תוישופיחה" תקהל ירבח לש םרוקיב 
םיילארשיה םיריעצה לש םתופרטצהב ואטבתהש תוילבולג תומגממ םג ועפשוה וילולסמו 

םירוענ תקיטקרפב םיריעצה םיאלימרתה לש םתופתתשהב ,ךשמהב .םלועב םהיתימעל 

סחיב תאזו ,"תיברעמ" תוהזכ תיביטקלוקה םתוהז תא םקמל ושקיב םה ,תקהבומ תיברעמ 

.םויהדו זאד תילארשיה הרבחב םהיניב םימייקתמה םיחתמלו םינושה םירזגמל 

םירושעה תשולשב ומצעתה תידוונה תואלימרתה תא ודילוהש תויתרבחה תוביסנה 

ושחרתהו םיילארשיה םיאלימרתה םרז לש תרבטצמ תורבגתה הלח ןמיעו ,םינורחאה 

םהל םיעצומה םיתורישה לש ןכו םהירתאו םיאלימרתה ילולסמ לש םיצרמנ דוסימ יכילהת 

המיע האיבה ,תימלועה תואלימרתה הרבעש םייונישל המודב .(ץראב םג ךא) ץראל־ץוחב 

תויווחבו םילארשיה לש לויטה יסופדב םייתועמשמ םייוניש הלדגה םיאלימרתה תומכ 

ודקומ וא לויטל האיציל תוירקיעה תועינהה תויהל ולדח האחמהו רוכינה .וילא תורושקה 

םיזכרמ דחא תוחפ ושפיח םיאלימרתהו ,םיידוונה וינווג תא טשפ לויטה ,יתייווחה 

לש המרונל לויטה השענ ,החטבב ךא ,הגרדהב .(Cohen, 1979) םייפולח םייתוברת 

־לע וללכש ,לארשיב םיריעצה רוביצ לש םיקלח ברקב ףסונ הנבומ בלשל ,"אבצ ירחא" 

ינוניב ילכלכ־יתרבח עקרמ ,ץראה ידילי ,םייזנכשא ,םיינוליח תוריעצו םיריעצ בור־יפ 

.(1997 ,ךרובמ) םיבשוממו םיצוביקמ ,תולודג םירעמ ועיגהש ,הובגו 

תואלימרתב םיאטבתמ ולחה םיבר לש ףתושמ לויטל םידיחי לש לויטמ הז רבעמב 

סקטב תופתתשה עיצמה יתרבח דסומ ןיעמל התייהנ איהו ,םיקהבומ םייביטקלוק םיסופד 

תונומא םיקלוחה םימוד עקרו ליג ינב ברקב םייקתמה ,תורגבל םירוענמ רבעמו הכינח לש 

ואיבה ףא ךשמהב .(Avrahami, 2001 :1998 ,ןומלס :2000 ,לכיה) תופתושמ תועדו 

(enclaves) תועלבומ לש ןסוסיב ידיל םהילולסמ תרגשו םיאלימרתה לש םרפסמ 

"Thamel"־^ ןוגכ) םיאלימרת לש םימחתמ ךותב תומקוממה ,דעיה־תוצראב תוילארשי 

הלא תועלבומ .(דועו יהלד־ויגב "Main Bazaar"^ ,קוקגנבב "Khao San"^ ,ודנמטקב 

וניה שגומה לכואה :ילארשיה לייטל רקיעב תונופה תודעסמו תויונח ,תוינסכא תוללוכ 

תירבעב טירפתה ,(המודכו לפאלפ ,הקושקש ,יקרוט הפק ,יברע טלס)"יסופיט" ילארשי 

םיאלימרתהו ,תוילארשיו םילארשי םיקקוש םיזכרמ תווהמ תועלבומה .הקיזומה םג וזכו 

הצובקל םירבחב ,דויצב םידייטצמ םהש ךות ,ןכרד םירבוע וא ןהב םישגפנ םיילארשיה 

.לולסמה ךשמה תארקל םירופיסבו 

תפוקתל לויטה לש ותוכימסמ עבונ ,תילארשיה תואלימרתל ידוחיי וניהש ,ףסונ ןיינע 

םירקמה בורב .םיריעצה ייחב הלא תופוקת ןיבש רשקה ןמו אבצב ךשוממה הבוחה*תוריש 

לש הרצק הפוקת רחאל וא אבצה ןמ םרורחש רחאל דיימ ץראה תא םיאצוי םילייטמה 

ידי־לע ןה ,םיתיעל תרבסומ וא תראותמ וז םינמז תוכימס .לויטה ןומימל תשמשמה הדובע 

"ודוהל עסנ אל דחא ףא .ל"הצב םייברק םיניצק ויה םינבה .הבוט החפשמ" :םיחטשב םילחנתמ תיבב 

אבצב ותריש יאלימרת לויטב םיפתתשמה בור יכ ןייצל יואר .(8.6.2001 ,עובשפוס ףסומ ,ץראה> 

.(1998 ,ןומלס ;1997 ,ךרובמ) תויברק תודיחיב 
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הייפוא ."האצותו הביס"כ ,םהילא רושקה יקסעהו ירייתה דסממה ידי־לע ןהו םיאלימרתה 

ןמ קחרתהל םיאלימרתה לש םנוצרב רבסומ לויטה תפוקת לש ילנימילהו ירוטרומה 

,וז העד יפל .אבצה םתניחבמ הוויהש םינוכיסה־תברו השקונה ,תימשרה תרגסמה 

,יאבצה תורישה לש החותמה הפוקתה רחאל תולבלו חונל ,עגריהל םישקבמ םיאלימרתה 

ונייה םדוק") םייחרזאה םהייח ךשמה ןיבל וז הפוקת ןיב יתייווח ץיח םיקהל ךכ ידכ ךותו 

םיאלימרתה דחא תאז חסינש יפכ ,"לויטה לע םירבדמ ונחנא וישכע ,אבצה לע םירבדמ 

.(יתנייארש 

םיסופד ,שבגתהל םיכישממ ףאו ,יוטיב ידיל םיאב לויטה תעבש עיתפמ הז ןיא ,הז םע 

Ben-Ari,) ירא־ןב ,לשמל .ןכל םדוק ףאו אבצב תורישה תפוקתב ושכרנש םייתרבח 

 116 .1998, p) םיירבגו םייאבצ םינווג תאשונ לויטה תעב םיקרטב תופתתשהה יכ ןייצמ

םינוכיסב תינשנו תרזוח הדימעו תושבוגמו תונטק תוצובקב הדיעצ םיללוכה ,םיקהבומ 

לויטה לש יללכה סופדה יכ ףיסומ (1997) ךרובמו ,םייזיפ תלוביסו תלוכי ינחבמבו 
5.םינוכיסו םישוגיר שופיח ללוכ יאלימרתה 

תשמשמ איהש ןיבו ,תמדוקה הפוקתה לע הבוגת הניה לויטב תופתתשההש ןיב ,ןכ םא 

ןהילא תוולנה תויווחהו לויטב תויוליעפה יכ רכינ ,וז הפוקת לש ירוטרומ ךשמה השעמל 

.התעפשהבו יאבצה תורישה תפוקת לצב תושחרתמ 

םיילארשי םיאלימרת םע תוחיש 

Kvale,:ואר ,conversation-interview)תוחיש־תונויאר םיעברא לע ססובמ הז רוביח 

טרוטקוד תדובע תרגסמב ,םירבג םייצח ,םיאלימרת םע וכרענש םייביטרנ (1996 

,יונ) םיילארשי תויאלימרתו םיאלימרת לש קרטהו לויטה ןמ תויווח ירופיסב הדקמתהש 

לויטה ןמ םיאלימרתה לש םבושל ךומס ,1998 תנשב ,לארשיב וכרענ תונויארה .(2002 

םמיעש םיאלימרתה .תוחפה לכל םישדוח השולש ךראש ,(הבישחמ םישדוח השימח דע) 

רשע־סינש)ןווגמ יתדע עקרמו (םיינש איצוהל) ץראה ידילי ,םיינוליח םלוכ םניח יתשגפנ 

תונש תישארב םינייאורמה ויה ןויאירה תעב .(יחרזמ אצוממ הנומשו יזנכשא אצוממ 
המיגד תטיש תועצמאב םתוא יתרתיא .(שמחו םירשע דע םייתשו םירשע) םהייחל םירשעה 

רקוחה תא םינפמ םינייאורמה היפ־לעש ,(snow-ball sampling) "גלש־רודכ" היורקה 
.םיפסונ םינייאורמל 

תא המלה וז ךרד .תיביטרנ הטישב וכרענ םהו חותפ היה תוחיש־תונויארה לש הנבמה 

םה ובש ןפואה לע דומעלו םיאלימרתה לש םהיתוסיפתלו םהיתויווחל עדוותהל יתנווכ 

ץוענ תיביטרנה הטישה לש הדוחיי .ןתוא םירפסמו ינושל ןפואב םהיתויווח תא םינבמ 

לשו םיעוריאה לש םגוציי ידכ ךות םילועה ם"דלפיס"ל םישבי,דל תשדקומה בלה־תמושתב 

תוסחייתה תוניגפמו דחי־סג םילייחלו םיאלימרתל תונופה ,לויט דויצל תומוסרפה ןמ הלוע םג ךכ 

קר רומש וניא םילייחו םיאלימרת ןיב רשקה .לויטה תאו יאבצה תורישה תא וידחי תכרוכה 

ינב וטטוצ הוובבמיזב תיאלימרת לש דוביאל התכל לע יסופיט חווידב .דויצ תורכומה תויונחל 

ףא הוובבמיזב לארשי רירגשו ,"ר''יח תכירדמ התיה אבצבש ללגב הדרש איה" יכ םרמואב התחפשמ 

,בירעמ ,רלה רוא) "ש"לצ הל עיגמו ,םישק חטש יאנתב תודרשה עסמ הרבע הרוחבה" יכ ףיסוה 

 3.8.2001).
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םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג :תינומגה תוירבג לש םירופיס יונ םייח 80 

 Chase, 1995;)ישיאניב בחרמב תשחרתמה תרושקת לש השעמכ םרופיסו הפשב תויווחה

 .(Lieblich, Tuval-Mashiach <fe Zilber, 1998

לש םהיתויווח תונויארה תעב ועפש ,אקווד םירופיסל תשרופמ השקב תגצה אלל ףא 

ינקתפרהה עסמה לש ועבטב המ־רבד יכ הארנו ,םיקהבומ םיירופיס םינבמב םיאלימרתה 

.(Elsrud, 2001 ;2002 ,יונ :ואר) ןושלב וגוצייל תירופיס תרגסמ שקבמ ומכ הזה 
,םהיתויווחב יתוא ףתשל םתחמש תא שרופמ ןפואב ועיבה יתשגפנ םמיעש םיאלימרתה 

םירפסמה לש תובהלתהב ,וניניב רצונש ריהמה רשקב ונייפאתה םמיע תונויארהו 
.תוימשר רדעהו תוחיתפ לש ההובג הדימבו ,תורפסמהו 

םיישקה דחא הלע םיטלקושמה םירופיסה לש האירקה תעבו תונויארה תעב ,הז םע 

ימוחתל תושרופמ תויוסחייתה לש רדעה ףא םיתיעלו טועימ :םירבג ירקחמל םיינייפואה 

,תירדגמ הניחבמ "תנמוסמ" הניא תינומגה תוירבג .םינייאורמה דצמ תירדגמה היווחה 

לדומה םע חתמב היוצמ הניא איהש םושמ הילאמ תנבומכו "תיעבט"כ תספתנ איהו 

.(Kimmel, 1996; Kimmel <fc Messner, 1998)ינומגהה רבגה לש יתרבחהו יתוברתה 

הייוטיבו תוירבגה ,ינוניבה דמעמה ןמ ,לאוסקסורטהה ,ריעצה ,ןבלה רבגה תניחבמ 

תונכל ןתינ האצותה תא .תובכרומ וא ךוכיח ,ישוק לש רוקמ םיווהמ םניא םיינפוגה 

תוחפ םיילולימ תויהל םיטונ םירבגש הדבועל דחא רבסה העיצמ איהו ,"םירבגה תקיתש" 

רקחמ לש ויפוא לעו הז םוחתב רקחמ להנל תלוכיה תדימ לע תוכלשה הל שיש הדבוע) 

תניחב ךותמ אקווד םיתיעל הלוע תינומגה תוירבג לש הליעי הניחב ,ךכמ האצותכ .(הז 

האירק ךותמ וא ,הנותנ תוברתב תינומגהה היווחה תא תומאות ןניא םהיתויווחש םירבג 

תוירבגה ןהיפ־לעש תומרונל בטיה הבושקש תיתרוקיבו השיגר הרוצב םירופיסה לש 

"subjectivating norms... which work, animate ןתוא - תרפוסמו תמשוימ תינומגהה 

 "and constrain the gendered subject, רלטב לש הירבדכ (22 .Butler, 1993, p).

בחרמו ףוג לע 

ימואל־יתרבח רתאכ ףוגה 

תואב הרבחהו תוברתה ובש יזכרמ רתאכ רקחנו ףוגה ספתנ םינורחאה םירושעה ינשב 

וקופ לש םהיתודובע תובקעב הברתה ףוגב ירקחמה ןיינעה .ןווגמו קומע יוטיב ידיל 

 (1980 ,Foucault) סלגדו (1966 ,Douglas) העיבצהש תיטסינימפה הבישחה תובקעב ןכו

תיתרבח הטילשבו חוקיפב ןותנ השיאה ףוג םהבש תועפוההו םיבצמה ,תורוצה ללש לע 

תוגוה .םינוש םיילכראירטפ תודסומו םיירבג (discourses) םיחיש תועצמאב תדמתמ 

Martin,) ןיטרמ ,(Grosz, 1994)זסורג ,(Butler, 1990, 1993) דלטב ןוגכ תורקוחו 
,יתדה ,יאבצה ,יאופרה ־ םיילכראירטפה םיחישה ובש ןפואה תא וטרפ תורחאו (1987 

םיחיש .ותוא ואכידו וב וטלש ,השיאה לש הפוג תא דימתמו זאמ וסכינ ־ דועו ימואלה 

רושקו יעבט ,וילאמ ןבומ הארנש ןפואב תאז ושע םהילא םירושקה תודסומהו הלא 

םיתיעלו ,המילאו תשרופמ הרוצב רבדה השענ םיתיעל .השיאה ףוג לש ועבט םצעל 

,לצב ,יומס רתונ השיאה ףוג ,ךכ וא ךכ .תוחפ־אל תאכדמ ךא הזומרו היומס הייפכב 

 "a conceptual blind spot in... mainstream Western philosophical thought"
 .(Grosz, 1994, p. 3)זסורג לש הנושלב
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ינשב הלח ,ויתובקעבו ,(בור־יפ־לע ,השיאה ףוגב> ףוגב יטסינימפה קוסיעל ליבקמב 

יתרבח רתאכ ףוגב תקסועה תיגולויצוסה תורפסב המישרמ החימצ םג םינורחאה םירושעה 

 (1991 ,Csordas, 1990, 1993; Featherstone, Hepworth <fc Turner). הלא םירקוח

,תינכרצ הרבחב ףוגה לש ודיקפתלו ומוקמל רשאב תוינכפהמו תונוש תורדגה ועיצה 

םא יכ ,םמוד םצעל המודב ,העובק תושיכ דוע ספתנ וניא ףוגה .תינרדומטסופו תינרדומ 

unfinished,) "םלש" וא "רומג" דוע וניא ףוגה .תקסופ־יתלב תווהתהב ,ךילהתכ 

 uncompleted) 1990 :ואר) תיתרבחה ותיינבהב ןהו תיגולויבה ותוימשגב ןה ,Csordas

 1996 ,1992 ,1993; B. Turner>, םייתרבח םימרוג לש תועפשהל ןימז אוה ןכלו

תעה לכ ןותנ ףוגה יכ איה הנעטה ,(Bourdieu, 1977) היידרוב תובקעב .םייתוברתו 

תורושק הלא .ןהב דומעל וילעש תולטמ!תומישמ ,תורטמ יפ־לע להנתמו "םיצופיש"ב 

.םהב ןותנ ףוגהש םייתרבחה תודסומהו תורגסמה ידי־לע םיכוותמה םייתרבחה םיחישל 

תודמעמ ,תוימואל תועונת הלא ויהי - (Frank, 1991) קנרפ עיצמ ,םייתרבחה םינוגראה 

תועסמב םיכשוממ הכינח יסקט וא ,תוחפ וא רתוי תוילמרופ תורגסמ ,םייתרבח 

חישה םע םתוא תוהזמו םיפוגה תא תורשוקה תומישמו תולטמ לע םיססובמ ־ םיאלימרתה 

יוצרה ףוגה תא תבצעמו הרידגמ ,תנמסמ תרגסמה .וילא רושקה ןוגראה םעו יתרבחה 

הרואלו הבש ףוג־ךרד ןיעמ ומיעו ,הרבחה הביצהש תולטמ־תורטמב דמועה ילאידיאהו 

.ךכ םשל תושעל וילעש ףוג תדובעו חתפתהל וילע 

רבצנו רצונש עדיה ,ישנה אלו ,ירבגה ףוגה רקחב אוה יחכונה רקחמה לש וניינעש ףא 

םירקחמב בטיה שמשמ ףוג תוסיפתל עגונה לכב תיטסינימפה תוגההו רקחמה תרוסמב 

הממדה יוהיזב תושמשמ הלא עדי תורוסמ .תוירבג ינימבו םירבגב םיקסועה םייגולויצוס 

םיאכדמה םייתרבחה תוחוכה לש םהיתולועפ תא תנמסמה ,חישבו רופיסב היוצמה 

וניה ,יחכונה רקחמה תמגוד ,תוירבגה רקח .הרואכל םהילאמ םינבומ םניהש םיבצעמהו 

"a significant אופיא וב האור ינא למיקל המודבו ,יטסינימפ־ורפ/טסופ ןכ־לע 

 "Kimmel, 2002, p. ix) outgrowth of feminist studies and an ally: ןכו: ,Gardiner

ןבומכ ספתנש המ תא ריאהל םה םג םיעיצמ תוירבגו םירבג לע םירקחמ ,ךכ .(2002 

םהבש םינפואבו םירבג לש םהיתויווחבו םהייחב אקווד םלוא ,"ןמוסמ" וניאש ,וילאמ 
.םיטילש םיירבג םיחיש ידי־לע םוימויב תינבומ םתוירבג תייווח 

תוריז יתשב קסע ירבגה ףוגה תניחב תועצמאב תוירבגב קסועה תורפסה ףנע 

םיינומגה םיירבג םייומיד םיבצועמ ,ןהילא סחיבו ,ןהב רשא תוירקיע תויתרבחו תויתוברת 

טרופסהו :םחולה לייחה לש ירבגה סותאהו אבצה :דחוימב העפשה־ברו יביסנטניא ןפואב 

תומד איה ותומד ,ןושארל רשאב .לע,היבכוכ יאטרופסה לש ירבגה סותאהו יתורחתה 

תוירבגש םשכ ירבגכ ספתנ םחול .ינומגה,ד ירבגה יומידה תא תננוכמה תקהבומ תירבג 

םניה המחלמהו ברקה־הדש ,ןגרומ דוד לש ונושלב .תינמחולכ תספתנ תינומגה 

ולחש תכל־יקיחרמ םייוניש ףא־לע ,םחולהו ,תוירבגה לש יביטמיטלואה "ןורטאית",ר 

Morgan, 1994,) תוירבגה לש חתפמ,הילמס ודוע ,הרבחהו אבצה ןיבש םיסחיב הנורחאל 

 165 .p: םג ואר: ,Cameron, 1994; B. Connell, 1995; Gilmore, 1990; Mosse

 107-132 .1996, pp). הטילש תלוכיב רכינה עמשוממה ירבגה ףוגה אוה לייחה לש ופוג

("תונוריט") םינומיא ךלהמב ול תונקומ הלא תונוכת .תושגר לש הקחרהו תימצע 

רידת םייח ןוכיסב ןותנ הז ףוג .םחול־לייח לש רגוב ףוג ללכל ירענה ףוגה תא םיחתפמה 

זא הווהמ ףוגה .תיטנתואה ,תיתימאה תוירבגה איה ,תויאוריהה םתוח תא ול קינעמה 
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םיפכאנה חישל וא היגולואידיאל תוריש ןתונ אוהש הז ןבומב לייחכ תרשמ אוהו ,יעצמא 

.םואלה־תנידמל רושקה יאבצה דסומה ידי־לע בור־יפ־לע 

תובורק םיתיעל ללוכה ,טרופסה חישב ןנוכתמ הז ףוג ,יאטרופסה לש ופוגל רשאב 

.חועו תוקבאיה ,ףורגא ,יקוה ,לובטופ ,יבגור) םילאו בר יזיפ עגמ לע םיססובמה םיקחשמ 

,הווהב אוהש יפכ ,יגשיהו יגרדמ יתורחת טרופס ,תונפקות לש שרופמ ביכר אלל םג םלוא 

השקש לעפמ הווהמ הז ןיעמ טרופס .תיטסיאו'צמ־תירבג תיטסילטיפק הרבח ירפ וניה 

תודחא תורבח ויה דציכ ןיימדל השק השעמלו ,ברעמב רקיעב ,ויתודסומ ףקיה תא דומאל 

לש תינושאר תוסנתה"כ ספתנה ,טרופסב טעמכ תיסקודותרואה תוברועמה אלל תוארנ 

Kimmel, 1996, pp. :םג ואר ;Messner, 1987, p. 54 לצא ,Dubbert) "תוירבג ףוקית 

 1995 ,117-155; Messner). לעה־רבג ,לוכי־לכה ןקחשה אוה יאטרופסה פיטיכרא,

,תישיאכ תספתנ דוקינל תוירחאה ,םייתצובק םיקחשמב רבודמ רשאכ םג .עיקבמו עלוקה 

.יארחאכ דימת ספתנה הז אוה עיקבמה ןקחשהו 

םימיוסמ םיבחרמב םיבצועמו םינבומ יאטרופסה לש ופוגו םחולה לייחה לש ופוג 

םייאבצ םיסיסבב וירושיכ תא שכור םחולה :תיחרכהו הקורח הקרב םירושק םה םהילאש 

תורדכ םירדגומה םיבחרמב ותוליעפ תעב םחולכ עיפומו ,םייאבצ םינומיא יחטשבו 

םיבחרמב ינומגהה ודמעמב הכוז יאטרופסה ףוג וליאו ;המחול וא המחלמ לש תותיזחכו 

םיפצנ ופוג לש ויעוציב םהבש ־ ילוכו םינוידטצא ,טרופס ישרגמב - בטיה םימוחת 

.םיכרעומ םה םהבו יבמופב 

,ונניינעל דחוימב יטנוולר ךא תוחפ חיכש וניהש ,תינומגה תוירבג לש ישילש סופד 

אוה םג ןנוכמ לייטה לש ופוג ,דיימ הארנש יפכ .הלגמהו לייטה ,ןקתפרהה לש ופוג אוה 

םייטסילאינולוקו םייטנמור ,םייברעמ םייומיד לש תורוסמ לע ןעשנה ,ינומגה ירבג יומיד 

לעופה רוביגה יוצמ הז יומיד לש ובילב .קהבומ ןפואב םייאבצ וא םייביטרופס םניאש 

Campbell, 1968; Green, 1993; Jung, 1964;) םינוכיסו תונכס יוור ,םיעוריא בר עסמב 

 1959 ,Rank). םיעודי־אל"כ םיספתנ בצעתמו ןנוכתמ הז ינומגה ףוג םהבש םיבחרמה",

םהילא עיגהל ףאוש לייטהו ,רוגשלו רכומל "רבעמ" םייוצמכו ,םייטוזקאו םייטנתוא 

.םתוא "שובכל"ו רוקחל ,תולגלו 

ירבגה ףוגה םוקמ :םירדגוממ םוקמו בחרמ לש תיתוברת הינבה 

תידימת ןילמוג־תקיז ןכ םא םייקמ יתרבחה חישה תועצמאב אכודמהו בצועמה ףוגה 

.ףוגה ןיבל חישה ןיב רשקה םייקתמ םהבש ,םיילמסו םיישממ ,םימיוסמ םיבחרמ םע 

הינבהה תעב ,ןיפולחל וא ,תוירדגמ תוינבה ףוגב תושממתמו תורצונ הלא םיבחרמב 

הבישחה םוחת .תושדוחמ תוירדגמ תורדגהב םינוש םיבחרמ םיכוז ףוגה לש תירדגמה 

רקחמהו הבישחה ןמ אוה םג עפשוה םירדגוממ םיבחרמ תודוא־לע תיתרוקיבה 

תויטסינימפ תויפרגוטרקו תויפרגואיג לש ןהיתודובע תועצמאב רקיעב ,םייטסינימפה 

לש םימיוסמ םיגוס לעו םימיוסמ םיבחרמ לע תוירבגה לש לופונומה תא ,ומרפ םגו ,וארהש 

Ardener, 1981; Blunt 8c Rose, 1994; Dennis, 1996;) םיבחרמ תודוא־לע עדי 

 1993 ,Diprose <fe Ferrell, 1991; Katz 81 Monk). טבמ עיצמ הז רקחמ ףנע ,ללככ

םירבגו םישנ םהבש םיבחרמל סחיב ןהילאמ תונבומ תוינתוהמ תוסיפת לע ןנערו יתרוקיב 

יוצמ הז ףנע לש ותמורת דוסיב .תוירדגמ תוינבה תובצועמ םהב רשאו תעה לכ םיענ 
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83 (1)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

הסיפתה לע רוערעל המודב) בחרמל סחיב תחוורה תינתוהמה הסיפתה לע רוערעה 

םישמשמה םייבחרמה םייומידהו םיגוצייה תניחב ומיעו ,(ףוגל סחיב תחוורה תיגתוהמה 

.לייטה תומדו יאטרופסה תומד ,םחולה־לייחה תומד תוננוכמש וז ןוגכ ,תוירבגה תיינבהב 

לש םרודגמ ןחבנ הז םוחתב ,תוירבג ינימ לש הינבה ןיבל םיבחרמ ןיב םיסחיל רשאב 

־ןופצה "suburb"^ רקיעב)ןאכמ םיירברפו םיינוריע םיבחרמ םהיניב ,םינווגמ םיבחרמ 

םיבחרמו ,(Day, 2001; Farough, 1997; Hughson, 2000; Shire, 1994 - יאקירמא 

,ונניינעב תורישי םיעגונ םינורחאה .ןאכמ עבט יבחרמו (countryside וא rural) םיירפכ 

םירוזאב ןתרדגה םצעמ תוכרענ ,קרטה עסמ טרפבו ,תובר תויאלימרת תויוליעפ ןכש 

לש תוניינעמה היתודובע .םישעותמהו םיינוריעה םיזכרמה ןמ קחרה םייוצמה םיירפכ 

םירוזאב תוירבג לש הינבהב תוקסוע (Woodward, 1998, 2000) הז םוחתב דרוודוו 

־לייחה לש תינומגהה תירבגה תוהזה תבצעתמו םייאבצ םינומיא םימייקתמ םהבש םיירפכ 

תיינבה תשחרתמ ובש בחרמה ןויפאב תמכתסמ הניא דרוודוו לש התנעט .םחולה 

וזו ,ןאכמ ,ףוגה לש וז - תוידדהה תוינבהה ןיבש ןילמוגה־תקיז ןויפאב אלא ,תוירבגה 

שיש הדובע־בחרמכ ,ירק ,יאבצה ןבומב "חטש"כ הנבומ בחרמה .ןאכמ ,בחרמה לש 

םיבחרמ לש תויטנמורה תוסיפתה .תידוסי הרוצבו בורקמ ותוא תעדלו ותוצחל ,ושבוכל 

עבטה םהבש ,ישנ יפוא ילעב םיבחרמ םהב תואור תיברעמה תוברתב הלא םיינוריע־ץוח 

ךכל םאתהב תשמשמ ־ "המדא אמיא"ב ־ עבטב הטילשה .השיאה (ףוג) םע רשקנ 

שוביכב ונודב טייו ןוירוטסיהה ןייצמש יפכ ,תינומגה תוירבג לש הפוקיתלו המושייל 
:תירבה־תוצרא ברעמב םייררהה םירוזאה לש בושייבו 

 ...men to match its mountains - that is, men able to overcome and

 dominate a feminine nature. (White, quoted in Quam-Wickham,

 1999, p. 135)

,המחלמל םירושקה םייומידה ,ףוגל תוסחייתהב ןהו בחרמה ימוחתב ןהש ןיינעמ 

הדשמ םיעפעפמו םייזופיד םגיה יוליגבו תועסמב הכורכה תונקתפרהלו יתורחת טרופסל 

וניא "ץולח"ה וליאו ,טרופסה תבוטל הכרעמה ןמ לאשומ "שבוכ"ה .רחאל דחא תועמשמ 

.ימדק אוה טרופסה שרגמב ומוקימש ןקחשל חוור יוניכ םג אלא ,רפסב בשייתמה קר 

תואשילקה ,םיגוצייו םייומיד לש וז תוליזנ תרגסמבו ,םירעשו תודמע ,םיחטש םישבוכ 

תרוסמ לש רייש ןכ־פג ןגיה 6ןהב אצויכו "הנטקה לארשי" ,"ונידיב דנליאת" תויאלימרתה 

,םניה תוצראה הלגמו רייתה ,רקוחה ,דוונה הבש תיאבצו תיטנמור־תיטסילאינולוק 
,םתוא "םישבוכ"ו םפוג תוחכונב םיבחרמה תא םינמסמה םיחטש "ישבוכ" ,תונוש תוגרדב 

לש וז תודיינ .(Green, 1993 ;1991 ,ןראו 'ץיברוג) ילוכו םהב םילחנתמ/םיבשייתמ 
תוירבג תוננוכמה תויוליעפל םיפתושמ םינכמ לש םתואצמיה תוכזב תרשפאתמ םייומיד 

טרפבו ,םימיאתמה םיבחרמב ירבגה ףוגה לש וירושיכו ויתולוכי םושיי םהיניב ,תינומגה 

תייצח ,הרטמה לא תומדקתהב תאטבתמה ,הלא םיילמס םיבחרמב ףוגה לש ותעונת 
.םהילע תורבגתהו םילושכמה 

.16.6.1991 ,ריעה ,"ונידיב ,יחא אי ,דנליאת" ןופלח ליא ואר 6 
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לארשי־ץראב םיילגרה תועסמהו םילויטה :יונישב ףוגה 

תויחופלשב ,הכילהה תעיגיב ,ונילגרב ץראה תא בוהאל ונדמל ונחנא 

.תועבצאה תוצקבו לגרה ףכבש 

<1997 ,גומלא לצא טטוצמ) דגמ יתמ 

־תינפוג הקיטקרפל הרושק ,תילארשיה תוברתב התולשלתשהב ,ק־וטב תופתתשהה 

תונשב התישארש ,לארשי־ץראב םיילגרה םילויטהו תועסמה תרוסמ איהו ,תרחא תיבחרמ 

,תויפוריאה רעונה־תועונתמ וז תרוסמ וקני רשא) "םיטטושמה" תוצובק םע םירשעה 

ילגרה לויטה .(Katriel, 1995 ;1992 ,אריפש :1997 ,גומלא :ואר ;טרפב תוינמרגהו 

תוטלובה תוימואלה־תויגולואידיאה תויוליעפה תחאל היהנו בושח יתוברת דיקפת אשנ 

ןיב רשקה לש ונובילבו ותריציב ,תירבצה ךכמ רתויו ,תיצולחה תונויצה תא ושמישש 

,עובלג) םייררה םילולסמב רקיעבו ,לארשי־ץרא יבחרב םילויטה .םתמדא ןיבל םידוהיה 

,המדאהו םדאה ןיב קדהתמה רשקה תא ושיחמהו ולמיס ,<םהב אצויכו ןורימ ,הדצמ ,רובת 

...תוימוקמהו םוקמה תגיגח" ויה םה .הנשיה־השדחה וצרא לש היחטש ןיבל ידוהיה ןיב 

"הבחורלו הכרואל תוכלהתהה תועצמאב ותדלומ תאו וצרא תא שובכל אצי רבצה 

הנידמה םוק ינפל ,הלא םילויט ואשנש ידוחייה ךרעה לע .(31 'ע ,1991 ,ןראו 'ץיברוג> 

:(Katriel, 1995, pp. 6-7)לאירתכ םג העיבצמ ,וירחאלו 

 Hiking is an] important element in the complex of ritualized]

 cultural practices which have been appropriated and cultivated
 during the Israeli pre-state... and which form the core of Israeli

 "civil religion"... [it carries] a special aura in Israel public
 ,culture... as a native-Israeli form of secular pilgrimage

,ץראה תמדא ןיבל ךלוהה ףוג ןיב רשקה תא העיזו ץמאמ תועצמאב לשיח רשא ,לויטה 

הילע תולעבה תשיכרו הילא תועדוותהה ,ץראה שוביכ לש חתפמה־ילמסמ היה 

וטע םה ,םייאבצ־ךיעמ םידממ ילעב ויה םא ףאו ,ןגפומ יפוא ואשנ תועסמה .("התעידי") 

עסמהו לויטה .תיטסילאינולוק־ תיטנמור הרקיעב התייהש תיתוברתו תיסקט תועמשמ 

םוקמה לאו בחרמה לא סחיה היה םהינשבו ,זאד תילארשיה תוברתב יזכרמ םוקמ ואלימ 

ףוגה היה םהינשב .<1991 ,ןראו 'ץיברוג ;288-274 'ע ,1997 ,גומלא) םוסקו ינשוח ,ןועט 

ימינפה יונישה תא אשנ ןכו בחרמה תא ןמיס אוה ותדיעצ ידכ ךות :לופכ לולסמב ןותנ 

,הדעצה ,עסמה ,לויטה .המצועה־בר ימואלה־יגולואידיאה חישה תרגסמב וב ללוחתהש 

ףוגה לש תילמסה ותדובעל תורושקה תוקיטקרפ םלוכ ויה םהב אצויכו דעצמה ,טווינה 

.לארשי־ץרא לש היחטש תא וסכנב 

,תירבצה תוברתב םיגוהנ םדועו ויהש ,הלא םיילגר םיסקטב טלובה ירבגה דמימה תא 

סומ לש ותנעט תא םילעמ הלא ףוג תועסמ ,תישאר :תויגשומ תודוקנ עבראל טורפל ןתינ 

 (1996 ,Mosse) תעה לכ אלממ ,תוחילשב תעה לכ יוצמ "יבמופ"ה רבגה תויה רבדב

ילעפמו םירבג לש םפוג ,תוירבג ןיבש רשקה רבדבו ,םהשלכ ןויער וא ןיינע םשב דיקפת 

יעצמאה אוה ףוגה .ךוותכ ,הקראהכ שמשמ ירבגה ףוגה הלא םיילגר םילויטב .תוימואל 

,ירטס־וד וניה רשקה .ןאכמ ,םעה וא חורה ןיבל ,ןאכמ ,רמוחהו המדאה ןיב רשקה ןובילל 

היבו הינמו םוקמ שכור ףוגה/םוקמה רסח םעה וליאו ,הילא םיבשב תשדקתמ המדאה ןכש 

.ףוגב הכוז 
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תוירבג לש הסוסיב תלאשל רושק הלא םיכרפמ תועסממ הלועה ירבגה דמימה ,תינש 

הרוביחב .(R. Conneii, 1995) םירחא םיירשפא תוירבג ינימל סחיב םיוסמ גוסמ תינומגה 

תרבחמה ,אקווד תוירבג וא רדגמ תולאשב זכרתמ וניאש ,(Katriel, 1995) לאירתכ לש 

םיפתוש ויה אל םאלסאה תוצראמ לארשי־ץראל ועיגהש םיידוהיה םילועה יכ תנייצמ 

יוטיבכ יזנכשאה דסממה ידי־לע השרפתה וז הדבוע .תיטנמור תוימואל לש וז תרוסמב 

יתוברת ןוויגב אלו ,םישדחה םילועה דצמ םיימואלו םייטוירטפ תושגר לש דבלב הפר 

,תוירבג ינימ לש גרדמ רצונ ךכ ךותמ .םיוטיב ינפואבו תימואלה תוכייתשהה יסופדב 

םגהנמ םע ההוזמ ,םיכרפמ םיילגר תועסמ היוטיבש ,תינומגהה תימואלה תוירבגה רשאכ 

.םיזנכשאה לש ינתלעפה 

"שדחה ידוהיה (רבגה)" תא ןנוכש ינויצה חישל רושק ישילשה ירבגה טביהה 

 (1996 ,Boyarin, 1997; Mosse). הניתשלפ לש בחרמה סוכינל רושקה ,הז ןיינעב םג

ףוגה לש הזופרומטמ התילכתש "ףוג תדובע" תניחבב םיילגרה תועסמה ושמיש ,זאד 

Boyarin,) "ירבצ"ו ילאוסקסורטה ,ןוסח ירבג ףוגל ,ישנכ ספתנש ,"יתולגה־ידוהיה" 

 151-154 .1997; Mosse, 1996, pp). ותחינז םע ,םירשעה האמה לש םישולשה תונשב

הקתוה ,<1992 ,אריפש)וילע רייסה־םחולה סותא לש ורוכיבו יאלקחה־ץולחה סותא לש 

,הדעצה לא עקרקה לש יאלקחה הרוביעמ התוא תננוכמו תוירבג הרישכמה ףוגה תדובע 

ותעצה תא ואדרונ סקמ עיצה ,1901 תנשב ,לזאבב ינויצה סרגנוקב .הב טווינהו רויסה 

"םישדחה םידוהיה" תא ןנוכל ארק התרגסמבש ,"םירירש לש תודהי" רבדב העודיה 

תולמעתהה לש הגושגשו התחירפל לליפו ,ךיע־ידחו םינוסח ,הזח־יבחר םירבג"כ 

וז ותעצה (Nordau, cited in Mendes-Flohr Si Reinharz, 1980, p. 434) תידוהיה 

רדח"ל ושענש םה לארשי-ץרא לש היבחרמ ,השעמל .ךכמ רתוי ףאו ,האולמב המשגתה 

םתואב ופתתשהש םיפונה ובצועו "םישדחה םידוהיה" ונמאתה ובש ינויצה "רשוכה 

,םיבשוממ םיילגר תועטמ 

רבודמ ןהבש תודקויה ףוגה תויווח ,יאלימרתה דעו לייחה ךרד ,ץולחה ןמ ,ףוסבל 

,ביטקלוקו ישיא יוניש לש רופיש תורשפאמש (transformational) תוירבעמ תויווח ןניה 

רוד .רודה תוהזו דיחיה תוהז לש תשדוחמ הינבה לע תודיעמ רשאו ,תכל־קיחרמו קומע 

בחרמה ןיבל ויתויוליעפ ןיב םייקתמה סחיהו ףוגה ,וז תירבג־תילארשי תרוסמב רוד רחא 

היווחב םשגומה ,תורגבל םירוענמ רבעמ סקט לש יביטקלוק ביטרנ םירצוי תושענ ןה ובש 

ביטקלוקה לא טרפה לש תופרטצהבו םיפתתשמה לש הקומע תישיא היצמרופסנרט לש 

.(Noy, in press ;1991 ,ןראו 'ץיברוג ;1997 ,גומלא)ימואלה 

ומחתנו לארשי־ץרא לש הבחורלו הכרואל ומייקתה םירבצה תועסמש דועב םלוא 

תועסמב םיפתתשמ ,םיריית םתויה םצעמ ,םיאלימרתה ,<בור־יפ־לע> היתולובגב 

ינויצה חישבש םושמ תבכרומ ,דניה וז תיפרגואיג הקתה .םצראל ץוחמ יוליג תוקתפרהבו 

חישהש תוירבגה .לארשי־ץרא לש היבחרמב ידעלב ןפואב םיכורכ םוקמהו ףוגה ויה 

,(2000 ,ץרווש םג ואר ;1991 ,ןראו 'ץיברוג) לארשיב ילארשיה לש וז איה ןנוכמ ינויצה 

םניהש םייתוריית םיבחרמב םימייקתמ ,קרטה ותרגסמבו ,יאלימרתה לויטה וליאו 

םוקמל ץוחמ קחרה ,ירק ,(international) םיימואלניבו (extranational) םיימואל־ץוח 

תוהז ןוניב לע רבדל ןתינ םהילא םתיב רשאו סובינה יאשומ הליחתכלמ ויהש בחרמלו 

ןיבש קודהה רשקב ונודב ,(Massad, 2001) דעסמ .תינומגהו השדח תילארשייתירבג 

ידוהיה ףוגה יכ ןייצמ ,תיטסילאינולוק־רתב טבמ־תדוקנמ םיילארשי בחרמו תוירבג 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:03 UTC������������� 

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



םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג :תינומגה תוירבג לש םירופיס יונ םייח 86 

־ץרא לש הימוחת ךותב קרו ךא ,"ותוירבצ" תא ,ותוירבג תא תונקל לוכי היה יתולגה 
:לארשי 

 The corporeal self perception of the Israeli Sabra is always already

 delimited within this space-time compression outside of which

 "he" cannot exist. Israel as a colonial/postcolonial space-time,

 however, allows the existence of new postdiasporic Jewish bodies

 only as holograms... If they exit (in the Zionist lexicon "descent

 from") the Israeli space-time continuum, these bodies lose their

 new corporeality, and revert back to their pre-Israel diasporic

 condition... to being the "feminine schlemiel" that he [the Israeli

 Sabra] was before. (Ibid, pp. 339-340.)

םירייתמה םיאלימרתה לש םפוגב תוירבגה ןוניכ רבדב תידוחיי הלאש הלוע ןאכמ 

וניה ימואלה בחרמל ץוחמ תוירבג ןנוכמה םירבגה לש םפוג יכ עיצמ דעסמ .םצראל ץוחמ 

ףוגה הליחתכלמ ודסונ ולומ לאו ובש בחרמה וניא בחרמהש ןוויכמו ,"המרגולוה"כ קיר 

לא ירבגה גרדמה דרומבו ןמזב רזוח ומכ ףוגה ,םחולהו ירבצה ףוגה ןכמ־רחאלו יצולחה 

וא לעמ תפחרמ ןכא וז ןיעמ הדרח םא הלאשהו ,וז היגוס .היהש "יתולג לזמילש" ותוא 

ןיב תופחרמ ,ורפבו לאפנב םירהה תוגספ תא "םישבוכ"ה םיאלימרתה לש םפוג ךותב 
.םיאלימרתה לש עסמה ירופיס לש תורושה 

יוניש ךוותמה ףוגה :לויטהו ,לוטה 

 Masculinity required proof and proof required serious effort.
 (Kimmel, 1996)

 To receive a [masculine] initiation truly means to expand sideways

 into the glory of oaks, mountains, glaciers... We need wilderness

 and extravagance. (Bly, 1990)

בור־יפ־לע םייקתמו תועובש וא םימי המכ ךשמנש הכילה לולסמ אוה (trek) קרטה 

תינבומה ,םיאלימרתה ברקב החיכש תוליעפ הניה קרטב תופתתשהה 7.בר הבוגב םירהב 

,יונ :1987 ,ןוסבוקעי) םישוגירו תויווח יוור הכינח עסמכ ,םהינפב דמועה רגתאכ תנבומו 

תוצראבו דנליאת ןופצב ,לאפנב ,ודוה ןופצב רקיעב םייוצמ םיפידעמ םילארשיהש םיק־וטה ילולסמ 

Langtang-Gosaikunda םירוזאב םייוצמ היסאב םיטלובה םילולסמה .הקירמא םורדב תוינופצה 

 ^Annapurna Sanctuary לבחבו ,לאפנ תריב ,ודנמטקל םיכומסה Ladak םורדב .ודוה ןופצבש

ילולסמ ןכו עודיה Machu-Picchu־^ לולסמ ןוגכ ,ורפב רקיעב םיחיכש םילולסמ םייוצמ הקירמא 

 ^T1 Huaraz,־Azangate, תמגוד ,דתוי תימורד םג ךא ^Torres-Del-Paine הלי'צבש.

.הינזנטבש ור'גנמיליקבו הינק־דהב רקיעב ,הקירפאב םג םיקרטב םיפתתשמו םילייטמ םיאלימרתה 
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 2002; 2001 ,Avrahami). ללכשמ אוהו ,ותוללכב לויטל ימינוטמ למס עיצמ ק־וטה

תצמותמו ימינוטמ אוה .םהיניב םיסחי תאוושמ עיצמו ףונהו ףוגה יבחרמ תא תוצמתב 

ןמ ,הרגשמ האיצי הווהמ קרטה םג ,לויטה ומכ :לויטה תייווח תא ליפכמ אוהש םושמ 

העיגנ עיצמ ק־וטה םג ,לויטה ומכ ;דחאכ תילמסו תיזיפ תוקחרתהו ,עודיהו רכומה 

וניה ק־וטה ,הזככ .off the beaten track" (1988 ,Riley)" אצמנה "רחא"ב ,"יטנתוא"ב 

תוקחרתההו האיציהו ־ םיאלימרתה םיריבסמש יפכ ,"לויט ךותב לויט" ־ לופכ לויט 

םיינוריעה םיבחרמה ןמ אלא ,"ישילשה םלועה" לא "ןושארה םלועה" ןמ ןניא וב תומולגה 

ירפכה בחרמה לא ,עבטה לא דעיה־תוצראבש םירחסוממהו םייתורייתה םיזכרמהו 

Cederholm, 1994,2000; Noy, in)"תויטנתוא"ו "תוימוקמ" תויוברת םע שגפמה לאו 

 press). לויטהו קרטה רואיתל םיאלימרתה יפב םיתיעל תשמשמ "לויט" הלימה הרקמב אל

הבש ,תיאלימרתה היווחה לש קקוזמ יוטיב וניה קרטה תוחפל םקלח יבגל ןכש ,דחי־םג 

דחא דיעהש יפכ ,"ךלש םייסיסבה םירציה לא" הרזח הרואכל רשפאמ ךוותמ־אל שגפמ 

.םיאלימרתה 

ףוגה תוקתפרה :םיקךט ירופיס 

,תיביסרגורפו תיווק תוליעפ םיאלימרתה לש םהירופיסב תגציימ קךטב תופתתשהה 

ףוגה תעונת .יתייווח איש תפפוחה תיפרגופוט הגספל ,אישל העגה התילכתש הלפעה 

תרגתאמ ,השק תינפוג המישמ םיאלימרתה ינפב ביצמ לולסמה יאוותו ,המידק הניה קרטב 

םיאלימרתה םינותנ ובש יזיפה ישוקה .(Avrahami, 2001 ;1987 ,ןוסבוקעי) תכשוממו 

ףגאה תא תווהמ הוואגהו קופיסה תושוחתו ,האוושמב דחא ףגא גציימ קרטב םיפתתשמה 

אוהש) קרטה אישב תיווחנה המישרמה היווחב חכוויהל ןתינ ירא לש םיאבה וירבדב .רחאה 

הדוקנב םקוממ ותויהל הרושקה ,(רחאה ודיצ לא רהה לש דחאה ודיצמ רבעמה וא "סאפ"ה 

.השקו ךשוממ סופיט רחאל םיעיגמ הילאש ,ליבשה ךרואל רתויב ההובגה 

.עצבמ היה רבכ הזו ,השק־רתויה ,הזה רהה תא םיספטמ ונחנאש ונטלחה 

םיפלא תשמח הז .םירבדה לכ תא ןנכתל ־ ונתיא תחקל םיכירצ ונייה 

ונאצי זא ,ונפדעה זא .םיספטמ םלוכ אל תיסחיש והשמ .רטמ תואמ הנומש 

םיעיגמ ונחנא ונרמא - ללכב רהל דע עיגהל קלחתה הזו ,רקובב םדקומ 

.ונישעש המ תמאב הזו .לכאנ ,הריצע והשזיא השענ ונחנא םש ,רהל 

לש היעב הפ שי יכ םדקומ דואמ־דואמ ונאצי תמאבו ,רקוב־תחורא ונלכא 

םילוע טושפ ,םימעפל םיננע םיעיגמ ,םויה עצמאב ,הזכ םוי לכ .ריווא־גזמ 

םא םצעב יכ ןכוסמ היה םג הז זא .הייארה לכ תא םימסוחו םיננע ידאווב 

םגו ,םולכ תוארל לוכי אל התא ,םיננע ויהנ םואתפו השק םוקמב תעקתנ 

אל ינא .םדקומ דואמ־דואמ תאצל ךירצ היה ןכל זא .ףונה לכ תא תדספה 

.ונאצי ,הזכ והשמ ,ןושאר רוא ־ הזכ רוא ,םדקומ דואמ ,ונאצי יתמ רכוז 

זאו ,רקוב־תחורא םש ונלכא .תועש המכ חקל הז ,רהה תולגרמל דע ונעגה 

תויקנע םינבא לש לולת שממ קלח ןימ ול שי זאו לולת ...היהנ רהה םצעב 

לש הזה קלחל דע ונספיט ,ןמז דואמ הברה חקל ...ל דע ונעגה זא .הלאכ 

דויצה לכ תאו ונלש םיקיתה לכ תא םידירומ ונחנאש ונטלחה םש .םינבאה 

עיגהל םיכירצ ונחנא םצעב יכ ,דויצ ילב ספטל םיליחתמ םצעבו דבכה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:03 UTC������������� 

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



םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג :תינומגה תוירבג לש םירופיס יונ םייח 88 

ונלחתה זא .ונילע .ונתיא םידבכ םירבד תחקל וניצר אל[ו] רוזחלו הלעמל 

הזו השק היה הז תרמוא תאז .םיילגרהו םיידיה םע סופיט שממ הזו ספטל 

דע תרמוא תאז - ךלוה התאש אל הז ־ ספטמ התא .דואמ לולת היה 
םירדלוב הזו םיילגרהו םיידיה םע ספטמ התא וישכע ,ונכלה וישכע 

האור התאש יתאזכ הדוקנ ןימ הז .טושפ םיהדמ .םיהדמ היה הזו ...םייקנע 

זאו ,ךירוחאמ תעקוש שמשהו ,הלאה םייקנעה םירהה לכ תאו טסרוואה תא 

שממ .תינוציח הרוצב םיהדמ והשמ ,םודא לש הזכ וקב הסכתמ טושפ לכה 

אל הז לע ־ הזש ,ךשוחב הז תא תדרל ךירצ יתייה ךכ־ רחא .והז .הפי 

ךרדבשכ .הצורמ דואמ יתייה ,תומוקמ דואמ הברהב יתייהו ...יתבשח 

תרמוא תאז ,םישרמ שממ היה הז זא יתספיטש רהה לע יתלכתסה הרזח 

הבורק התייה איה יתעגה ינאש הדוקנה תמאב ,הובג היה תמאב אוה 

םעפ לש היווח הככ הז :יתרמא ,ףונהו ,םישרמ שממ היה ...הגספל 

רבכ .רודה יקיתוומ יתייה רבכ המשו ה'צמנל [סאפה ןמ] יתדרי ...םייחב 

הככו ,ילש תואקתפרהה תא םלוכל יתרפיס המשו .יילע םירופיס ויה 

ולאשו וצעייתה - דמחנ היה הז .יתאזכ היצקרטא הזיא יתייה - יתייה 

."crazy Israeli"^ [יתוא וניכ]ו ,הזו 

ונא ,יצחו שדוחכ ךראש קרטמ םיקלח תראתמה ,ירא לש ורופיסמ וז הבחר האבוממ 

,רהה לע הלפעהב הכורכה המרדה לע ,קרטה תעב לקתנ ובש ברה יזיפה ישוקה לע םידמל 

ךכמ תוחפ אל .וז תינעבותו השק תינפוג המישמ עוציבב החלצהה ןמ עבונה קופיסה לעו 

,הלא תוקתפרה ירופיס לש םייתלילעהו םייתורפסה ןונגסה לעו ןונגסה לע םג םידמל ונא 

םירופיס .םיאשינ םירה לש יטוזקא עקר לע וידחי םישמשמ העתפהו המרד ,חתמ םהבש 

דחוימו ביהרמ הארמ הלגנ ההובגה התגספבש תכרפמו תכשוממ היילע םיראתמ הז ןיממ 

תבכרומכ תראותמ הלפעהה .םיאלימרתה וליפעה וילאש םוקמה לש ודוחיי תא ןייצמה 

לש דמעמ הל תוקינעמה תונוכת ־ תוינדפקו תויניצר תונכה תבייחמ איהו ,תכשוממו 
לש תחלצומה המלשההו סאפה לא העגהה םע המישרמה אישה־ תייווח .שממ "עצבמ" 

רופיסה לש ואיש תא הווהמ איהו ,קיטה רופיס לש ובילב יסופיט ןפואב היוצמ סופיטה 

Eisrud,) םיבר םינוכיסו םיישק לע החלצהב ורבגתה דציכ םירפסמ םיפתתשמה ובש 

־ םהירוביגו ,םיקהבומ המרד ירופיס םניה םירופיסה ,ירא לש וירבדמ הלועש יפכ .(2001 

יפ־לע םיבצועמ - םהירופיס תולילע ךותב תוראותמו תולעופה םמצע םירפסמה תויומד 

Campbell, 1968; Green,) םיירבג תוקתפרהו תועסמ ,הרובג ירופיס לש תיאוריה תינבת 

 1959 ,1993; Jung, 1964; Rank).

לא רכומה ןמ קחרתמ אוהש ךות בחרמב ענ רוביגה ,הלא םיירבג לע־ירופיס יפ־לע 

תונכסה לע תורבגתההו קבאמה רחאל .תונכס םבוחב םינמוטה ,"רחא"הו יטוזקאה רבע 

בושישכל רפסי הילעש ,תבצעמו תיתועמשמ ,הקומע איש־תייווח רוביגל הפצמ םילושכמהו 

קודה ןפואב הרושקה ,("םייחב םעפ לש היווח") תימעפ־דח תולעתה תייווח יהוז .וצראל 

םישחרתמ הבש הביבס התוא ,עבטה .תיווחנ איה ובש ליגר־יתלבהו לצאנה יעבטה בחרמל 

,תובר תולועפב ךרוצ שיו ,םיאלימרתה ינפב םינוכיסו םירגתא ביצמ ,רופיסה יעוריא 

.םייעבטה םילושכמה לע רבגתהל ידכ תימצע תעמשמבו היישותב ,הדמתה חוכב ,ץמואב 

הגופ הלא םיאיש גוז ירחא דיימו ,יתייווחה אישה םע רומאכ דכלתמ יפרגופוטה אישה 
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לא הבישה תלחתה תא הווהמה ,אישה ןמו רהה ןמ הדיריה רואיתל םירופיסה תלילע 

תוקחרתהה ןיבש ילנימילה עגרב תרדגומו תמקוממ םירופיסב אישה־תייווח .בושייה 

Cohen,)"רחא"ו יטנתוא בחרמב ,(הבישה םע)הרופיסו היווחה ,הדיריהו היילעה ,הבישהו 

 1992a). תואמה ןמ יוליגהו עסמה ירופיס לש ,דגוסה תדהדהתמ רופיס לש הז הנבמ חכונל

Green)., 1993)הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה 

בשה רוביגה הכוז הבש הרקויל תשרופמ תודע היוצמ ירא לש ורופיסמ הז טוטיצב 

לע תססובמה תיגרדמ תכרעמ תררוש םיאלימרתה ברקב .םיהבגה לא עסמה ןמ ,הז בחרממ 

לש וירופיסו ויתויווח ןכלו ,(Riley, 1988)ורבעש תוינקתפרהה תויווחה לעו לויטה ךשמ 

וניהש ,("crazy Israeli") תילגנאב טוטיצה ."רודה קיתו" לש סחוימ דמעמ ול ונקה ירא 

קר אל וריכה ירא לש דחוימה ודמעמב יכ הדבועה תא ףקתמ ,םיאלימרתה ירופיסב רידנ 

תוירבגה .(ןלהל 9 הרעה ואר ;דנליז־וינמ) תילגנא ירבוד םיאלימרת םג אלא ,םילארשי 

,עבטה לע רבגתמ רוביגה הבש תיפיטיכרא תוירבג איה הלא םירופיסב תננוכתמה 

לשו תורגבתה לש הינבהב תאטבתמ וז תורבגתהו ,ופוג לש ועבט לע םג ןמזב־ובו 
.(דיימ הארנש יפכ) תישיא תוחתפתה 

הלוע םייעבט םילושכמ לע תרבגתמו בחרמב הענה תיפיטיכראה רוביגה תומד 

לוק"ב בחרנ ןויד ואר) יביטקלוק לוק תועצמאב םיילארשיה םיאלימרתה ירופיסב 

עיפומ יביטקלוקה לוקה .(ךשמהב ןכו ,םסרפתהל דמוע ,2002 ,יונ לצא "יביטקלוקה 

לכ םישגפנ םיאלימרתה םמיעש םילארשיל דימת ךיושמ אוהו ,םירופיסב תובורק םיתיעל 

םג תעב־הבו ,גציימ אוה יכ עיצמ יביטקלוקה לוקה לש ויתורוצו וינכת חותינ .תעה 

יביטקלוקה לוקל ,ונניינעל .םיאלימרתה ברקב היווחו תוגהנתה לש המרונ ,ביתכמ 

,תיאבצה ונושלב ,ינומגההו יביטמרונה ,דקופה ןוטב אטבתמה ירבג ןווג שי ילארשיה 

.םיכרפמ םיקרטב תופתתשה בגא ףוגה יפלכ הנפמ הז לוקש תורגתאמה תושירדבו 
,םירחא םילארשי םע תשדוחמה השיגפה םעו ,םירעב החראהה־יתבל הבישה םע 

לש חלצומה עוציבה ןמ ברה קופיסה לעו םהיתויווח לע אופיא םירפסמ םיאלימרתה 

יתועמשמ וניה הז ןפוד־אצוי ינפוג ץמאממ הלועה קופיסה .הלא תומישמ־תוקתפרה 

דוד לש םהירבדמ הלועש יפכ ,ףוגה תועצמאב תוירבג תננוכמה היווחכ היווחה בוציעב 
.איגו 

םהל םלשמ התא ,תרמוא תאז .םיימוקמ םילבס המש רוכשל לוכי התא :דוד 

,תרמוא תאז .בגה לע דויצה לכ תא ךל םיחקול םהו ,םויל רלוד ומכ והשמ 

ונחנא .לכהו "יזיא"ב תוילעה לכ תא השוע ...הככ ישפוח ךלוה התא 
דחא לכ זא .היווחה תא תווחל ליבשב ונאב ,תרמוא תאז .אלש ונטלחה 

התא ,תרמוא תאז .ףיסוה םג הזש בשוח ינאו ,בגה לע ולש קיתה תא חקל 

לש קרטה תא ונישע דיגהלו ריעל הככ רוזחל הלואג,ד הז ירחא ,עדוי 

.רדהנ קרט היה הז ־ היה הז ...לכהו בגה לע םיקיתה םעו םימי העבראה 

בשוי םתס אל התאש הוואגה ,הז תא םייסמ התאש ירחאש וניאר :איג 

הדעסמ הזיאב תבשל ליבשב קר - הזה קחרמה לכ תא תעסנ - הפל תאבו 

הלודג יכה הוואגה הזש בשוח ינא .םימס ןשעמ התאש המכ הירבחל רפסלו 

רובעל םתס וא ןמז לש החירמ םתס אל .ךידנזש ומכ לויט ונישעש .ונלש 

.תאזה הפוקתה תא תוצמל שממ אלא ,םולכ תושעל ילב הדוקנל הדוקנמ 
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,םילבס לש םהיתורישב רזעיהל ןתינ היה קרטה תעב יכ ורמואב וירבד תא חתופ דוד 

התואשו ןווכתה הילאש היווחה ךא ,תיתועמשמ תיפסכ האצוהל שרדיהל ילבמ וליפאו 

התייהש הלועפכ תספתנ וז הרזע תלבק .הלא םיתורישב רזעיהל בוריסה ןמ תעבונ שמימ 

אופיא היוצמ המישמה תמלשה םע תיווחנה הוואגה תמצוע .המצע היווחב םוגפל הלולע 

םיאלימרתהש ינפוגה ץמאמלו קדסב בגה לע םיאשינה םידבכה םיקיתה לקשמל רשי סחיב 

הרוצב קרטה תא דוד השע וז הניחבמ קר אל .הרזע לבקל בוריסל םירושק הלאו ,םיעיקשמ 

,ותצובק םע דחי ,ומייסו ריהמ בצקב לולסמב ךלהש ךכב םג אלא ,היואר היווח הבינמה 

ותורישל וסחייתהב ,דוד ןייצ ךשמהב .(הז לולסמל תיסחי רצק ןמז ךשמ> םימי העבראב 

תורישה תעב התייה אלש ־ תורשפאה וינפל הדמע לויטה תעב יכ ,תיברק הדיחיב יאבצה 

וז הרוצב ןוצרמ הריחבה אקווד םלוא ,"יזיא"ב תכללו םיקיתה אשמ לע רתוול ־ יברקה 

ומכ תושעלו אבצהמ םילגרהה" :תוקומע קופיסו הוואג תושוחתל רוקמ הניה לויט לש 

.רחא יאלימרת תאז אטבמש יפכ ",בהוא התאש 

,"םימסה ינשעמ"ו ,ןאכמ ,םילייטמה :תיגרדמו תימוטוכיד הקולח הלוע איג לש וירבדמ 

."םיוצימ"ו ־ ףוגהו ןמזה - םיבאשמה לוצינ לש יומידה יוצמ וז הקולח לש הסיסבב .םשמ 

תמיוסמו העודי ,"הנוכנ" ךרד תמייק :ןכותה ןמ תוחפ אל תירבג טקונ איגש ,דגוסה ךא 

תירבגה תיביטקלוקה המרונל דה ןאכ הווהמ ךירצש ומכ" יוטיבה .גוהנל שי היפ־לעש 

תללוכו ילילש רואב תגצומ ,היואר הניאש וז ,תיכפוהה הרוצה .(תורישי תטטוצמ הניאש) 

תולהנתה ."תוצמל" לעופה לש הלילשו "רובעל םתס" ,"םימס ןשעל" ,"רפסל" ,"תבשל" 

למיק לש ונושלב) תוירבגל היואר "החכוה" תקפסמ הניא איה וזככו ,הליבסכ תגצומ וז 

ילוא טעמל) הב חונל ןיאש הפוקתכ תגצומ לויטה תפוקת .(Kimmel, 1996 - ליעל 

הז םירושק קפסההו קופיסה ."התושעל" ,התוצמל שי - ךפיהל אלא ,(ץמאמ לע לומגכ 
תוליעפ לכ אל יכ העיצמה הדבוע ,אטח רדגב הניח "החירמ" .עסמה ירופיסב הזל 

.הב תוכזל ידכ תומיוסמ םיכרדב לועפל שי יכו ,תוירבג לש הקנפשוג הנקמ תיאלימרת 

ראתמ אוה ,תצמואמה הכילהה לש היתולעמ תא ןייצמ ,ןולא ,ףסונ יאלימרת רשאכ 

עוסנל ןתינ וכרואלש (ורפב Machu-Picchu הקניאה ריעל ליפעמה קרטה תא) לולסמ 

רשאכ קר העיגמ תלמגתמהו היוארה היווחה יכ הלוע רואיתה ןמ .לגרב תכלל וא תבכרב 

."תבכר םע [םירייתה תא] םתוא איבמש tour והשזיא םיחקול אלו ,םיצמאתמ תמאב" 

םיקרמה ירופיסל הרושקה תירבגה תונפואה ןולא לצא םג ,איגו דוד לש םהירבדל המודב 

תירבעמ ןושלה יוניש .תינגרוב תירייתה וז ,הנוש תונפוא םע תתמועמ םהיתוקתפרהלו 

"יזיא"ה םג אוה הזכו) "tour והשזיא" ־ יתוריית ןוגר'זב תילגנאל "םיצמאתמ" לש 
םיאלימרתה לשו םירייתה לש "תורחסוממ"ה םהיתויווח יפלכ סחיה תא אטבמ ־ (יזעולה 

םיפתתשמה םיאלימרתה לש תוירבגהו "תויתימא"ה םהיתויווח תמועל "םימס םינשעמה" 

הכירצמ <תינומגה> תוירבגש ןוויכמו .ץמאמ תועצמאב ףוגב תומשרנה ,םיקרמה תועסמב 

ותמועלו ולומ לאש ישנ־ומכ דוגינ םירופיסב םיווהמ םירייתה ,ץמאמ תבייחמ וזו ,החכוה 

שי ךכ לע .תוירבג לש החכוה תרוצב ירפ אשונש ץמאמ לש וז הדימ רשאלו דומאל ןתינ 

םירייתה וליאו ,(םהירוענ יהלשב) םיריעצ םניה םיאלימרתה יכ הדבועה תא ףיסוהל 
.םירגובמכ םהיניעב םיספתנ 

יביטקלוקה לוקב רבגה לש תיביטמרונה ותומד איה הלא םירופיסב הלועה רבגה תומד 

םיינקתפרהה היביכרמ לע תוירבג לש חלצומ םושיי תללוכ איה .םיאלימרתה ברקב 

,ינפוג רשוכ ,קופיא ,תימצע תעמשמ תואטבמה תונוכתב ןייפאתמ הז ירבג ףוג .םייאבצהו 
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,(Ben-Ari, 1998, 2001; Gal, 1986; Klein, 1999) םהב אצויכו תיתצובק תודיכל 

הארנש יפכ .תעה לכ ןותנ אוה םהבש םילושכמהו םירגתאה לע תורבגתהב ול םיעייסמה 

ןיבל ויתועונתו ויתויוליעפ ןיב םייקתמה םיוסמה סחיב םג אטבתמו הלוע הז ףוג ,ךשמהב 
.בחרמה 

רדגמ םיאצוי םיבחרמב םייעבט־לעו םייתימ םיחנומב םיראותמה ־ םיהבגה ןמ הבישה 

םש יילע ולכתסה םישנא" קרטה ןמ בשש רחאל יכ ירא ןייצ וירבד ךשמהב) ליגרה 
תומכ הרתונש הביבס לא הביש .דניה ־ ("םידאמהמ יתעגה ינאש ובשח םה ...[האילפב] 

םירהה ןמ הדיריה םע ,ןנור ןייצש יפכ .תכל־קיחרמ יוניש רבע רוביגהש דועב איהש 

םירופיסב אטבתמ "ךמצעל רזוח" יוטיבה ."ךמצעל רזוח התא ,היצזיליוויצל רזוח התא" 

,הבישה םע ,ןכמ־רחאלו "ומצעמ אצוי" תישארש ,ףוגה לע רבועה לודגה יונישה תועצמאב 

."ומצע לא רזוח" 

יעגפ ,ליבשה תולילתב) ףוגל ץוחמ תמקוממ הניאש ,םירופיסב תפסונ החיכש המת 

תא תבכעמה תפסונ תינפוג הכוסמ הביצמ רשאו ,וכותב אלא (םהב אצויכו ריוואה־גזמ 

."םיהבגה תלחמ" איה ,םיאלימרתה לש םתלפעה תמלשהו םתומדקתה 

"םיהבגה תלחמ" 

.רטמ םיפלא תשולש לש הבוגל ונעגה ,םימי העברא ירחא ,בלש והשזיאב 

תורוחבה תחאו ."םיהבג תלחמ" ףיקתהל הליחתמ המש ,םירפסה יפל 

הלביק טושפ - תיגולוכיספ הילע עיפשה הזש הארנכ ־ ונתיא הלייטש 

(ןנור) ."םיהבג תלחמ" לש ףקתה 

לש היוניכ איה ,םיאלימרתה לש םהירופיסב תובר םימעפ העיפומה ,"םיהבגה תלחמ" 

םדב ןצמחה תומרב םייונישל הרושקה (Acute Mountain Sickness) תיאופר תנומסת 

,שאר־יבאכ םינושארה םיבלשב םיללוכ םינימסתה .םירטמוליק השולש לעמ לש םיהבגב 

םילולע םה ךשמהב םלוא ,לקשמה־יווישב העיגפו הנישב םיישק ,תוליחב ,תורוחרחס 

דחאמ .(Basnyat, Lemaster <fc Litch, 1999a, 1999b) תוומ ףאו קותיש ידכ דע ףירחהל 

םירופיסב העיפומ "םיהבגה תלחמ" ,הלא םיהבגב םייוצמ קרטה ילולסמ ןיבמ םיברש 

לא ךרדב וילע רבגתהלו ותוצחל שיש ,הקתפרהו המרד ,ןוכיס לש טעמכ עובק םרוגכ 

םיעיפומ וז הלחמ לש הייוטיבש הדבועה םצעב ,השעמל .ףסכנה רבעמה/אישה 

ויתופתושו ויפתוש לש םפוגבש ןיבו ומצע רפסמה־רוביגה לש ופוגבש ןיב ־ םירופיסב 

ינפוג ןוכיס לע ורבגתהו הלא םידחוימ םיהבגב ויה םה ןכא יכ דיעהל ידכ שי - עסמל 

.הז דחוימו ףסונ 

םיאלימרתה .רתוי יתוהמ ןפואב םיאלימרתה ףוגל הרושק "םיהבגה תלחמ" םלוא 

רשק אלל ,תוימואתפב םפוג תא "תפקות"כ "הלחמ"ה תא תובורק םיתיעל םיראתמ 

ןיבל לויטב יאלימרתה לש קתווה ןיב רשק םייק יכ םיעיצמ םה ךא ,ינפוגה םרשוכל 

יכילהתל םירושקה םייומיד תועצמאב גצומ הז ןועיט .וז הלחממ עגפיהל וייוכיס 

םייקתמ קרטה ובש ברה הבוגה .ליגר־אלה הבוגל סחיב רובעל ףוגה לעש "תולגתסהה" 

ןמ הלוע ךכ ,רשפאמ אוה אלא ,סופיטבש ינפוגה רגתאל םגרתימה יפרגואיג םדוג קר וניא 
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ףוגה לעש בצמ והז .ימוימויה ,ליגרה בצמה ןמ יתוהמ ןפואב הנוש ינפוג בצמ ,םירופיסה 

תורמל" :םיאלימרתה דחא לש ונושלבו ,וילא "לגרתהל"ו "םלקאתהל" ,"לגתסהל" 

תוחפל הזה הבוגב תייה רבכש ינפל הלאה םיקרמל תאצל רוסאו - םימלקואמ ונחנאש 

".ךל השק ןיידע זא - םייעובש תוחפל ונייה רבכ ונחנא ,םיבוט םימי המכ 

םידיעמה םיינוציח םייוניש לכ אלל ,ימינפ בצמכ ראותמ "םלקואמה" ףוגה לש בצמה 

וא "הדובע" יהוז .םיליגר־ אלה םיהבגל םאתוהש ףוגב קומע יוניש לע דיעמ אוה .וילע 

םינימסת לש םתעפוה רדעהו ,קרמהו לויטה תעב הב דומעל ףוגה לעש תפסונ "הלטמ" 

יפכ ,"תומודאה םדה־תוירודכב") ףוגב תשחרתמה וז תימינפ הלועפל תודע וניה םיילילש 

(לויטב הייהשה ךשמ הנוכמש יפכ ,"ם"זפה" וא) קתווה םלוא .(םיאלימרתה םיריבסמש 

ןיב יגרדמה רעפה אטבתמ ךכ .הלחמה לש התעפוה ייוכיסל ךופה סחיב רומאכ רושק 

חישה הנבמ תא םלוה הז רעפ .רתוי םיריעצה ןיבל "רודה יקיתו" םניהש םיאלימרתה 

טרפב יברקהו ,יאבצה תורישל םירושקה תויגרדמהו קתווה תא ףקשמו יגרדמה יאלימרתה 

,ןיידע םלקואמ וניא "םיריעצ"ה לש םפוג :ףוגה תועצמאב אטובמ אוהו ,(1997 ,ןואיש> 

.ןיעל רכינ הז ןיא םא ףא תילכתב הנוש השענו לגתסהש ,"םיקיתו"ה לש םפוג תמועל 

םיאלימרתה ושמתשי ,לויטב ורבעש תישיאה היצמרופסנרטה תודוא־לע םרפסב ,ךשמהב 

."םיגפ"ב שחרתהש ,יתועמשמה ךא ,רתסנה יונישה תא ראתל ידכ קוידב וז הפשב 

ןוויגו הינומגה 

ןמ הלועה תוירבגה לדומ םע המכסהב םייוצמ ליעל ואבוהש םירבגה לש םהיתולוק 

לש תונוש תוגרד אקווד ואצמנ םיאלימרתה ירופיס בורב ךא ,תיביטקלוקה המרונה 

רבגה ףוג לש ויפוא לעו הביצמ תיאלימרתה המרונהש ירבגה ףרה הבוג לע תויורמרמתה 

,תויורמרמתה ולע אל םירופיסה ןמ שילשב קר ,השעמל .הנממ הלועה ינקתה ילארשיה 

םישילשה ינשב .קרטה תעב ולעש םיישקה יפלכו תירבגה המרונה יפלכ תוליבקו תוינורט 

לע ,תעלבומו הזומר הרוצבש ןיבו תיתדהו תשרופמ הרוצבש ןיב ,האחמ העמשוה םירחאה 

.םישרופמ םיירבג םינממס לעב רבעמ סקט קרטה תויה לעו ךרפמה רגתאה 

וטטיצ רשאו המרונה תא ומאת םהירופיסש הלא ,"הינומגהה" הצובקה ירבחל רשאב 

תיליע־תודיחיב ותריש יכ םלוכ ונייצ םמיע תונויארב ,יביטקלוקה לוקה תא הדהאב 

ןוגכ) הלא תודיחיב םתוריש ךלהמב ושכרש םימיוסמה םירושיכה ,ךכמ בושחו ,תויברק 

הצובק ינב לש םירופיסה תמועל ,קרטהו לויטה תעב םתוא ושמיש (םיקוצ לע סופיטו טווינ 

תיביטקלוקה המרונה יפלכ תיכרע־ וד הדמע תעמתשמ םיאלימרתה בור לש םהירופיסמ ,וז 

לש (עמשמ יתרת) תוהובגה תושירדב םירקמה בורב דמוע וניא ירבגה ףוגה .תירבגה 

המרונה תויה םצעב ץוענ וניא ישוקה ,רמולכ .היפלכ תרוקיבל תוביסה תחא וזו ,המרונה 

.קרטה עסמב ףתתשמה יאלימרתה ינפב הביצמ איהש ףרה הבוגב אלא ,תיאבצ־תירבג 

ןיבל םיילאידיאה ודוקפתו רבגה תומד ןיב רעפ םייק םהבש ,הלא ןוגכ םירקמב 

וא רתוי תונטק תויועטו תולקת לע םיאלימרתה ורפסי ,קרטב םיפתתשמה םיאלימרתה 

יביטמרונה ירבגה ףוגה םע ותוהזל תורשפאה תא וענמ רשאו םפוגב ושחרתהש תוחפ 

קרטה ךלהמב יכ םינייצמ םידחא םיאלימרת ,ךכ .ןאולמב קרטה תושירדב דומעל רומאש 

ודעמ ,םישוחימ ולבס ,("םיהבגה תלחמ" לשב ,לשמל ,ואיקה) תונוש תוביסמ ערב ושח 

רבסה תועיצמה הז ןיממ תופסונ תוירקת ללשו םכרד תא ודביא ,הכילהה תעב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:03 UTC������������� 

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



93 (1)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

לש ורופיס ,המגודל ,הנה .הלוכי־לכ אל םא ,תלוכי תלעב תירבג תומד םע המילהה־יאל 

:קרטה לולסמ תגספל םיבורק ויה םה רשאכ ינב ורבחל עריאש "עשעשמ" עוריא לע לט 

םיידיה םע הזכ טושפ ךירצש ,יצחו רטמ לש הבוגב ךרעב עלס שי ףוסבו 

רשע־השימח ךרעב לש הבוגב הזו ,יתאזכ הגרד ןימ הלוע התא .וילע ספטל 

הלעמל ולש םיידיה תא םש ,הזכ ,ןורחאה עלסל עיגמ הככ הזה ינבו .רטמ 

,תולעל לוכי אל ,קותיש יל שי" קועצל ליחתמ .אפוק אוה טושפו (קחוצ) 

האור ינאש םעפ לכ ול השוע ינא הזה עטקה תאו .(קחוצ)"!קותיש יל שי 

.קנע עטק הז "!קותיש יל שי" !םעפ לכ .ותוא 

השעמל לשכנש ,ינב לש ופוג דוקפתב ישוקהמ עבונ לט לש וירבדמ הלועה רומוהה 

ץוענ קוחצה לש וניערגו ,ורבח לש וידי תא דקפש ירטסיה קותיש ןיעמ ראתמ לט .סופיטב 

תאו תומדקתהה תא ענומ ינב לש ופוגב "קותיש"ה .יופצ־אלה קותישה ןמ הלועה הכובמב 

הניא ךיתובקע לע הרזחה ובש ירטס־דח לולסמ וניה קרטה יכ ריכזמו ,לולסמב הלפעהה 

םידימתמו םיכשמתמ היילעו סופיטל רושק לולסמה יכו ,היואר־ אלכ תספתנ וא תירשפא 

תחא הרפיס ,"יל ונתנ אלו תינרוחא רוזחל יתיצר") יתייווחו יפרגופוט איש רבע לא 

ןיבל ףוגה ןיב המילה־יאל יוטיבכ ןאכ תשרפתמ ינב לש ופוג תדיגב .(תויאלימרתה 

ףוגה תורישכמ עבונ החלצהה רופיס ובש ,(ליעל)ירא לש ורופיס לומ לא .ירבגה לולסמה 

לטש "קנעה עטקה" .קוחצב תאטבתמה הכובמ תמרוג וז המילה־ יא ,תחכומה ותולגוסממו 

אישה־תייווח וניא ,לולסמה לש ואיש לא הלפעהה םויס ינפל עגר שחרתמה ,וילע רפסמ 

;2002 ,יונ)יביטמרונה קךטה רופיס לש יטנמורה ואישכ תרפוסמ רשאו הגספב תיווחנה 

 2001 ,Elsrud), תישענ איהש ךכ ידכ דע ־ הנשנו רזוחה הרופיסש תידגנ־היווח אלא

,דניה סאפב אישה־תייווח ובש "דגוסה הנבמ לע ליפאמ ־ םידבה ןיב רוכזו רכזומ "עטק"ל 

הלועה קופיסל רוקמ הווהמ ףוגה ,לולסמה לש אישה־תייווח תעב .לויטב ירקיעה "עטק"ה 

"םיקותיש"ו תוכובמ ,תודרחל רוקמ אלו ,רהה לע סופיטה לש חלצומה גשיהה ןמ 

רופיסב תורפוסמו תווחנש ףוגה תויווח .<דיימ הארנש יפכ ,תוחפ וא רתוי) םיעשעשמ 

הוואגו קופיס לש תולצאנ תויווח אלא ,קוחצו קותיש ,הכובמ תוללוכ ןניא ינומגהה ירבגה 

.תועמשמ־יבר 

םיתיעל ראותמ אוה .קרטה לולסמ לש ירבגה־ירדגמה ונומיס תא תששאמ וז הכובמ 

קרט םימייסמשכ") "חטש" םיאלימרתה ידי־לע הנוכמה ללחב ,עבטב םקוממה "ריצ"כ 

תואטבמ ,יאבצה ןוגר'זה ןמ תוחוקלה ,הלא םילימ .("קנפתהל םיצור ...חטשהמ םירזוחו 

האנה םשל הכילהב רבודמ ןיא ,רומאכ ."קרטה תדובע"ל שיש קהבומה היישעה דמימ תא 

.ףסומ יכרעו יתייווח ךרע המיע תאשונה "ריצ"ב "הדובע"ב םא יכ ,דבלב 

.לולסמה תויפיצב דמוע וניאש ירבגה ףוגה לש תודיעמל םידע ונא לט לש וירבדב 

סחי תעבה ךות ,ןייצו קךטב תופתתשמה תויאלימרתל לט סחייתה ורופיסב רתוי דחואמ 

[הניש קש] ש"קשב ןושיל הבשחמה םצע קר ,וליאכ ,תונבה בור" יכ ,ןהיפלכ יסופיט 

בהוא אל ינא ,בגא ךרד ,ינא םג" יכ לט ןייצ ךשמהבש ןיינעמ םלוא ."הלחלח ןהל תמרוג 

המרונל םאתהב ןניאש תויוגהנתה היפלש הנומת הלוע לט לש וירבדמ ."ש"קש 
תודיעמו תויועט לש רופיס תועצמאב םא .םיישנ דמימ וא יפוא תואשונ תיאבצה־תירבגה 

תאישנ ןוגכ)ותייווחלו קרטה הנבמל תוסחייתה תועצמאב םאו ,("קותישה" ןוגכ) תונוש 

םיירבג םירופיס ןיב ירדגמו יגרדמ בחרמ חתמנ ,(לויטה תעב הניש־יקשב הנישו דויצה 
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םירופיסב .רתוי םיישנו תוחפ םיירבג םינייפאמ ילעב םירופיס ןיבל (המרונה תא םיווהמה) 

.רתוי שרופמו יתיזח וניה תירבגה המרונה םע תומיעה ,ןתמ לש הז תמגוד ,םירחא 

םישולש ונכלה" :םיקרט לע ורבידש הלא הז יתבהא אל שממש םישנא 

,םייתעשב הז תא ונספיט .בגה לע וליק םישולש ונבחס .םויב רטמוליק 

ושע םה המכ הז ק־וטה לש תרתוכה תלוג וליאכ "!תועש שולשב ונספיט 

־ תועסמה לש גוסה הז וליאכ .וכלה םה המכו ובחס םה המכו רהמ ותוא 

זא ,רומגל ידכ ךלוה התאש שיגרמ התא םא - ינאו .רומגל ידכ תכלל 

זא ונממ הנהנ וניאו קרטה תא רומגל ידכ ךלוהש ימ .ספספמ התא יתעדל 

ונחנאש אל הז .ץמאתהל לבח .סובוטואב הז תא תושעל רשפא טושפ .לבח 

ונשגרה .ונינהנש םיעטק םג ויה .ץמאמהמ ונינהנ אל ונחנאש אל הז ...אל 

ךלמ שיגרמ התא ,יל ןימאת ;רבעמה לש הגספל ונעגהש םעפ לכ בוט שממ 

.המ־עדוי־ינא יתגשה וליאכ ,םלועה 

תופתתשה לש תירבג־תיאבצ המרוג גציימה יביטקלוקה לוקה טטוצמ ןתמ לש וירבדב 

תדדמנ וזו ,החלצהב ומילשהל שיש רגתא הז לוק יפל םיעיצמ םיקרזנה ילולסמ .קדטב 

ךומסב רכזומה ,דבכה אשמה ."המישמ"ה תמלשומ הבש תוריהמה תועצמאב <תתמוכמ> 

עסמה םויס םע תמגרתימה ,ץמאמה תשוחתל אוה םג םרות ,ריהמה הבצקלו הכילהה ךשמל 

לויטה ןויצל ןתמ לש וירבדב תושמשמ "עסמ" הלימה ןהו "קרט" הלימה ןה .בר קופיסל 

תורישה תעב םיכשוממה םיילגרה תועסמה תא שרופמב הריכזמ הנורחאה רשאכ ,ילגרה 

לוקכ ותוא םינמסמה ,םיישרגב ןתמ לש וירבדב רגסוממ יביטקלוקה לוקה ,הז םע .אבצב 

תיאבצה השיגה תא רקבמ ןתמ .והשלכ חתמב ףא ומיע יוצמה ,ולש ולוקמ רחא 

רתוי ליעי ,דבלב קרטה םויס ביבס הבסנו תמצמוצמ הרטמה םא יכ עיצמו ,תיתילכתהו 

ןוכנל אצומ ןתמ יכ הארנ םירבדה םויסב ,תאז־לכבו .הרובחת־ילכ תועצמאב ןכ תושעל 

ןכש ,םייתפש־סמ ךא והזש ןכתיי .קךטב ץמאמה םצעמ קופיס הוור אוה םג יכ ןייצל 

רכינ םירבדה ךשמהמ ךא ,ךכב־המ לש ןיינע הניא יביטקלוקה לוקה דגנכ תיתיזח הסרתה 

ןייצמ ןתמש קופיסה .הגספל הלפעהה לש יזיפה ץמאמב ךורכה קופיסה תא שח ןכא ןתמ יכ 

לוקה לע ותרוקיב חכונל תופצל ןתינ היהש יפכ ,וב הכילהה ןמ וא לולסמה ןמ קר וניא 

ךכ .הגספה "שוביכ"ו לולסמה לש יפרגופוטה אישה לא העגהה ןמ םג אלא ,יביטקלוקה 

תלפכשמ ןתמ לש ותדמע יכ הארנ ,טטצמ אוהש יביטקלוקה לוקה יפלכ ותרוקיב ףרחש 

אוה הילעש תיתמצועה היווחהו ,רופיסה לש יביטמרונה הנבמה תא רבד לש ופוסב 

םיירבגהו םייביטמרונה ךרדה־ירופיסש היווחה איה - "םלועה ךלמ" תשוחת - רפסמ 

.קרטב םיפתתשמל םינקמ 

םיינרתח רותלאו הריצי לש הרוצב הלוע תירבגה המרונה יפלכ תרוקיב לש רחא גוס 

תורכיה הנושארבו שארב םיבייחמ הלא .(Babcock, 1993 ;1997 ,םקור־ןזחו ןומולס) 

־ תינומגהה תוירבגה הז הרקמב - תטלשה תרוסמה לש היתורוצו הינכת םע הבורק 

היתורוצמ תחא .ןהינכות יפלכ האחמ ךותמ תוטילשה תוינבתב יוניש תריצי תרשפאמה 

־ירופיס" .םיבותכה "ךרדה־ירופיס" איה יביטקלוקה לוקב הלועה תירבגה תרוסמה לש 

םישמשמ םהו ,קרזנה לולסמב הכילהל םיסחייתמה ,תוארוה השעמלו ,םירואית םניה "ךרד 

,תיאבצו הרצק ,השבי ןושלב םיבותכ םה .תוקיודמ תוילולימ תופמכ םיאלימרתה תא 

לוכאל ,ןולל שי ןכיה ןוגכ ,הכילהה לולסמ ךרואל תונוש ןויצ־תודוקנל םיסחייתמו 
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,תוצלמה םיללוכה םירסלק םניהש ,"םילייטמ ירפס"ב םידוגא "ךרדה־ירופיס" .המודכו 

הלא "םירפס" .די־בתכב םיבתוכ םיאלימרתהש םירופיסו תורהזא ,תויומשרתה ,תועצה 

םיווהמו ,ץראל־ץוחבו ץראב ,םהב רקבל םיברמ םיילארשי םיאלימרתש םירתאב םייוצמ 

:לצא וז תקתרמו הבותכ הגוסב ןויד ואר) ירבגה יביטקלוקה לוקל תקהבומ המגוד 

.(םסרפתהל דמוע ,2002 ,יונ ;1987 ,ןוסבוקעי 

הצובקל וירבחו אוה דציכ רפסמ ןכמ־רחאלו וז הגוס םע ותורכיה תא םיגדמ רנבא 

לע בותכה יביטקלוקה לוקה ןמ טטצמ אוה ,תישאר .התונשלו הנווגל תורשפאב ורהרה 

הז .הזה ליבשל םיעיגמ .םיכלוה" :הגוסה םע ותורכיה תא ומיגדהב ,םילייטמה ירפס יפד 

הנימי לצפתמ העש יצח ירחא ליבשה .ליבשה לע העש יצח םיכלוה .ק־וטה לש הלחתהה 

םירבוע ןושארה רשגב .ןושארה רשגל דע ,ליבשה לע םיכישממ .הלאמש םיחקול .הלאמשו 

לש וחוסינל תיפולח תורשפא לע רנבא רפסמ ןכמ־רחאל "".תינמיה הדגל רהנה תא 

:ורפב אצמנה ,"זורק הטנס" ארקנה לולסמב ףתתשה ובש קרטל תסחייתמה ,ךרד־רופיס 

:שדח ךרד־רופיס םושרנ ,"זורק הטנס"ה לע ךרד־רופיס םושרנש ונרמא 

םשג תדרל ליחתמשכ .םשג תדרל ליחתמש דע תוקד שמח םיכלוה" 

תבאוכ איגלשכ .ךרבה תבאוכ איגלש דע תכלל םיכישממ .הנימי םיחקול 

־שמח רחאל .תוקד הרשע־שמחכ ךשמב םיחנ ...ו הקספה םישוע ךרבה 

םינמרג גוז ךלומ םיאבש דע ,העבגה הלעמב תכלל םיכישממ תוקד הרשע 

יניצ והשמ "...גוזה תא םירבועש רחאל .ידגנה ןוויכב םיכישממו םילייטמש 

תא ונמשר אל ונחנא רבד לש ופוסב .םיקרטה לש ךרדה־ירופיס לע הזכ 

.ונמצע לע ונקחצ ,הז לע ונרביד .הז 

עיצמו תרכומה החסונה ןמ גרוחש ,וחסינ ורבחו אוהש ךרד־רופיס וירבדב ראתמ רנבא 

,םמוד וניא הז ךרד־רופיס ,רמשנ ינושלה בלשמהש דועב :םידממ המכב שודיחו יוניש 

ריוואה־גזמב םייונישל ,ףוגה תויווחל ,בחרמב תועונתל שיגר אלא ,שארמ עובקו ינמז־א 

דועב .(םירחא םילייט םע שגפמה ןוגכ) הכילהה ךלהמב םישחרתמה םינושה םיעוריאלו 

רופיס השעמל אוה הז ךרד־רופיס ,תילולימ־תיפרגופוט הפמ שמשמ יתרגש ךרד־רופיסש 

לש תיתפמה הנומתה הלוע ,וכותמו ,יביטקייבוסה ןרואית ידי־לע קרש ,תויושחרתה 

,תכרפמה הכילהה ןמ םיעבונה םיבאכה) ףוג תויווח תורכזומ הז רצרצק עטקב .לולסמה 

עבונ רופיסב רומוהה .םיילארשי־אל םיאלימרת םע שגפמו (החונמ םשל הריצע םיבייחמה 

קחורמו ליבס חוסינב תיטטס תואיצמ תראתמה ,רפוסמ אוה הבש ןושלה ןיבש רעפה ןמ 

 (disembodied), ינפוג,ה־ימשגה רואיתה ןיבל(embodied, lived) םיאנתה יונישל שיגרש.

הלע אלש ףאו ,ויתויווחו ףוגה ךותמ אלא ,וילע וא ףוגה ליבשב רפוסמה רופיס דוע הז ןיא 

הלועה תירבגה המרונה יפלכ האחמ לש תיתריצי הרוצ תאז־לכב הווהמ אוה ,בתכה לע 

.קרטב הכילהה ביבס 

יבא לש ףוגה־רופיסב חקלה :"םלועה לע לכה לוכי" 

תטלשה תינפוגה־תירבגה המרונה תא אוה םג ריאמ ,יבא יפמ ,אבה קרטה עסמ רופיס 

םייופצ־יתלבה םיעוריאה אלמלאש אוה ןיינעמה .היפלכ תרוקיבו הנממ הייטס ךותמ 

המרונה לש העמטהה תא הנמאנ גצייל לוכי ורופיס היה ,ףתתשה ובש קרטב ושחרתהש 
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רופיסבו ,תיברק תיליע־תדיחיב אבצב תריש יכ ןייצ יבא .תינומגהה תירבגה־תינפוגה 

םלוא .ןומא אוה וילעש ,אבצב תודרשיהה־תועסמו םיטווינה יווה תא םיתיעל ריכזמ אוה 

םיעוריא תומדב ילילשו יתמרד הנפמ וב לחש םושמ אקווד םייניע־ריאמ רופיסה 

םיללוכ םיאלימרתה ירופיס ,םנמוא .תוימואתפב לויטהו ק־וטה ועטקנ םניגבש םייגולותפ 

םלוא ,(Eisrud, 2001) םתגוסב רידגמ ביכרמכ ןוכיסו תוקתפרה ירואית רידת ןפואב 

םנורתפו ,רופיסל יתמרד ךפונ םיפיסומ החלצהב םמיע םידדומתמ םיאלימרתהש םיישקה 

־טסופ השעמלו ,תיטמוארט ,דגיה יבא לש ורופיס תלילע ךא ."בוטה ףוסה" תא רצוי 

הפרחהה .קרטב היילעה תעב ותואירב בצמב הרומח תורדרדיה תראתמו ,תיטמוארט 

רבעמ ,תללוכ איהו ,קלטב םיישק לש חיכשה רואיתה ןמ רוריבב תגרוח רופיסב תראותמה 

,םייפגב ףירח *םילמנ תשוחת)"לומינ" םג ,הליחבו תרוחרחס לש תושוחתו שאר־יבאכל 

ןמ הנופ יבאו ,ועטקנ לויטהו קלטה .ינמז הרכה ןדבוא ףאו הייאר ןדבוא ,המישנ יישק 

תא ריבסמה יאדו םרוג ולעה אל תויאופרה תוקידבהש ןוויכמ .ץראל בשו קלטה 

לבלובמ - הצרא בשש רחאל םישדוח השימח ־ ימיע ןויאירה תעב יבא היה ,תורדרדיהה 

.ןיידע טעמ דרחו 

ןוחטיב יל היה דימת .ץראב הפ ןומה לייטמ ינא .לייטל יתבהא דואמ 

םירבד יתישע ,אבצב יתייה ."חטש"ב ןומה ...םוקמ לכב בבותסהלב טלחומ 

י יתייה .ילש ףוגה תא יתלעפה הברה ."חטש"ב יתבבותסה ןומה ,הא ,דואמ 

,הזה ןוויכהמ תוומ תנכסב יתייה םעפ אלו ר"יחב יתייה ...שא תחת םג 

ימצע ינאש העידיה והשכיא - יתייה לבא ,ידיל וגרהנש םישנא םג יתיארו 

,ונממ שקבמ ינאש המ לכ תושעל לגוסמ ילש ףוגהו ,אירבו רדסב יסיסבב 

תואשנתהו תוריהי יל המרג ידש בשוח ינאש ,הקזח דואמ העידי התייה 

.םלועה לע לכה לוכי ינאש ־ דואמ תולכתסה ,רמולכ .הקומע 

טרפב ,ץראב םילויטה תרוסמל ותביחו ותועדוותה רואיתב חתופ יבא לש ורופיס 

הבר החלצהב דמועו אבצב תרשמה ףוגה לש תוניקתה .יברקה יאבצה תורישה תפוקתב 

התואנ תילארשי תוירבגל תודע ,דניה *ילוכו "שא תחת") תויאבצה תולטמבו תומישמב 

םעפ רחא םעפ דומעל לגוסמ הז ףוג .(Weiss, 2001,2002)"רחבנה ףוגה" לש תינומגהו 

וחוכב "טלחומ ןוחטיב" לש תרערועמ־יתלב השוחת ךותמ םיינוציק ץחל יאנתב 

ףא אלא ,ונוחטב תא ורערע וא ותוא ושילחה אל קר אל םינוכיסהו תונכסה .ויתולוכיבו 

יכ רמוא יבא ,קרטה רופיסל המדקהכ ."וסיסבב" ןיקת ופוג יכ השוחתה תא ופקיתו וקזיח 

ךכל תויאר לכ הז בלשב ול ויה אל יכו ,חולצלו רובעל שיש תפסונ הגרד*מ> וניה קךטה 

.ופוג תא לישכת וז אקוודש 

תפוקת לש תשדוחמ הייאר םיפקשמו רוחאל חכופמ טבמב םירפוסמ םירבדה יכ רכינ 

תייווחב אטבתמה ,יבא לש וייחב אישל םנמוא רושק אבצב תורישה .יאבצה תורישה 

חקלהו ופוסבש חכופמה לבאה לצב יוצמ רופיסה תיחכונה וטבמ־תדוקנמ ךא ,תולוכי־לכ 

לש הזמ הנוש יתייווח רושימב יוצמ רפסמה יכ רסמ ריבעמ דבעידבש טבמה .ומיעש 

הדמיל ומכו "יאבצה ףוגה" לע הליפאה לויטב תיטמוארטהו תידוחייה היווחה .רוביגה 

םדוק ותייווח־תנמ ויהש "הקומעה תואשנתההו תוריהיה" לומ לא תועינצ לש רסומ ותוא 

.ןכל 

־תודידי התוא ומיע תמייקתמש ער לש תומד איה רופיסה ןמ הלועה ףוגה תומד 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:03 UTC������������� 

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



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

Hammond 8c Jablow, 1987; Sherrod,)(המודכו םיאטרופס ןיב ,םימחול ןיבג םירבג־ןיב 

.(1999 ,לאירתכ ;1997 ,גומלא :ואר ,וז תירבג הברק לש תילארשיה התרוצ לע ;1987 

ינאש המ לכ" תא תונתייצב םייקיש וילע ךומסל ןתינו ,בזכאמ וניאש ערכ וניה ףוגה 

החלצהב ןכ השוע אוהו ,ץמואו תוירבג לש םיינוציק םינחבמב דמוע ףוגה ."ונממ שקבמ 

האירק .תוחיטבו ןוחטיב לש ךרע־תרקי השוחת יבאל קינעמ אוה :דחוימב תלמגתמ 

בצממ אלא ,"אירבו רדסב" ףוגהש ךכמ קר אל תעבונ הקזחה השוחתה יכ העיצמ תינקדקד 

תויושי יתש ןיב םיסחי תכרעמ רידגמ הז בצמ .רפסמה ןיבל ףוגה ןיב םיררושה םיסחיה 

תולטמב דומעל שקבתמו הפוצמ ףוגה :וז תכרעמ לש הייפוא תא ןכו ,הרואכל תודרפנ 

תוביסמ <הז רופיסב תורפומה)ותונתייצ/ותונוכנו ,<תוישונא־לע וא) טעמכ תוישונא־אל 

רעפה תא תרצויה איה יברקה־יאבצה־ירבגה חישה לש ותמנפה ,השעמל .קופיסה רקיע תא 

,("ונממ שקבמ ינאש המ לכ" חוסינהמ ,רומאכ ,ףקתשמה)"ףוג"ה ןיבל "ינא"ה ןיב הזה 

.ויתודסומלו יאבצה־ירבגה חישל קפסמ ירבגה ףוגהש תורישב ךרוצה לשב רעפנש 

ותרוצ .םלשו אירב ףוגה ראשנ ,יאבצה תורישה תעב ףוגה לע ורבעש תורעסה ףא־לע 

יולימ תעב"ו הז הרקמב העיצפ ,וזמ הרתי .וחבתשה םה ,אברדא ;ועגפנ אל וידוקפתו 

תיווחנ התייהש ןוויכמו ,תוכנכ רשאמ תוחפ אל רוטיעכ תספתנ התייה "ודיקפת 

םניהש ,העיצפל םירושקה םייונישל דוגינב םלוא .םויא הווהמ התייה אל איה ,תינוציחב 

־יתלבו םיארנ־יתלב ,"םיימינפ" םניה לויטב יבא הווחש םייונישה ,םירבסומו םיינוציח 

.ומצע יעבטה ףוגה ןוצרל םירושקכ וידי־לע םיספתנ םה .םיריבס־אל ןכ־לעו ,םירבסומ 

אלו ,יתוהמ־ימינפכ רבסומש יוניש וב לחו ,ונממ םישקבמש המ תא תושעל לדח ףוגה 

יונישמ יבויח לכשה־רסומ קיפמ יבאש ףא .ףוגה לש ובצמב שממ לש יוניש והז 8.ינוציחב 

תדימע תא םיראתמה ,ולש םירחא םירופיסל האוושהב ,ףוגה ןולשכל סחייתמ וניאו הז 

:עיתפה ךכבו הנושארל ותוא בזכא יבא לש ופוג יכ רכינ ,תולטמב ופוג 

םיזוורבו םילותחו םיבלכ המש שי רכוז ינא ,המש הפי הדוקנ וזיאב ונייה 

יתלחתה טאל־טאלו .רדהנ קרט שממ ,ינשה םע דחא םיקחשמ םלוכ ,דחיב 

יתוא ררמצמ הז וישכע דע - םימעפל ,רמולכ .יניצר המישנ־רצוק שיגרהל 

תא תחקל לוכי אל ינא וליאכ [איה] השוחתה םעפ לכ יכ ,הז לע בושחל 

ומכ שממ יתשגרה טאל־טאלו ,תולמונמ םיידיהו .הככ שממ ,האבה המישנה 

ךלוהש םדאךב ,דבאמש םדא־ןב דימת רכוז ינא .אבצב ,דיגנ ,יל וראיתש 

,הז הככ ;תוירפירפה ול תומדרנ לכ־טדוק טאל־טאלש םדא־ק ,תומל 

תא הבכמ טאל־טאל ףוגה .םד דוביא לש וא תושבייתה לש תועפות ,לשמל 

עיגמ הזש יתשגרה .הככ יתשגרה שממ .היינשה ירחא תחא ,ולש תוכרעמה 

.םייניעה לומ תוומה תא יתיאר ...ולמונ םיידיה ,בוט יתיאר אל ,המישנל 

םירבחה ךיא ,החפשמה לע יתבשח רבכ ,ימצע לע ךכ־לכ יתבשח אל רבכ 

.םשמ יתוא ץלחל וכרטצי ילש םירבחה ךיא - רומגא ינאש ירחא - ילש 

ףוס דע הארנכ ימיע אשא ינאש והשמ הז .תיניצר המוארט התייה הארנכ 

...הז תא דבאמ ינאש יתשגרה טעמכ רבכ ,יתאזה השוחתה שממ לבא .יימי 

הנתשמכ ףוגה לש ותסיפת םע דחא הנקב הלוע ,"םיהבגה תלחמ"ל םירופיסב רושקה ,ימינפה יונישה 8 

.Weiss, 1997 :ואר .תולחממ האצותכ 
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רבכ זאו - רוציקב .לכהו הזחב ץחל ,המישנ רסוח לש השק דואמ השוחת 

.יתלוכי אל תכלל םג .הפצרה לע םש יתכפשנ 

עבטב דחי םיקחשמ םייח־ילעב ובש ילרוטספ עגרב אקווד חתופ תורדרדיהה רואית 

סופד יפ־לע רפוסמ ףוגה תייווח רופיס .ךשמהל טלוב דוגינב דמועה ,יטנמור ,ילידיא 

תוכרעמש יפכ הבכ אוהו ,הנוכמ וניה ףוגה :יברקה יאבצה תורישה תעב םנפוהו דמלנש 

תובקעב .(Martin, 1987 :ואר ,הנוכמכ השיאה ףוג רואית לע) תובכ תוילמשח וא תוינכמ 

םייפגה ןמ ,ירק ,המינפ ("הירפירפה" ןמ) ץוחה ןמ רופיסב םינימסתה רואית ענ הז יומיד 

ינקתהו ןיקתה ירבגה ףוגה וניא תעכ םישגופ ונאש ףוגה .המישנה־הנק לאו הזחה־תיב לא 

לש תוברתבו ,לגוסמ וניא אוה תכלל וליפא .ליעל וניארש יפכ ,אבצב ומצע תא חיכוהש 

ונויפר תא המצועב השיחממו ,טעמכ תוומל הלוקש וז תלוכי־יא םיירבג תועסמו םיטווינ 

יכ תמייאמה תורשפאה םג הלוע ןיטישה ןיב ,ךכ לע ףסונ .(Ben-Ari, 2001) ףוגה לש 

לע הביעמ תעכ התצירפש הלחמ תעה לכ "האבחנ" ,"רחבנה ףוגה" ךותב ,יבא לש ופוגב 

יכ רכינ ומיע החישה ןמ ךא ,(םכרוא לשב)יבא לש וירבד אולמ תא ןאכ ונאבה אל .רבעה 

תלחמ" וז התייה םאה :ול חינמ וניא םינימסתה דוסיב תדמועה תיאופרה הביסב קוסיעה 

רבודמ אמש וא ,וכותבו ףוגה לע ךכ לעפש רחא ימוקמ םרוג וא יהשלכ היגרלא ,"םיהבג 

דביא תרחבנה ץראה ןמ ואצויב םאה ?ןכל םדוק בר ןמז ףוגב רבכ םייק היהש םרוגב 

?(Massad, 2001 :ואר :ליעל דעסמ עיצהש יפכ)ותוירבגמו ותלוכי<־לכ>מ "רחבנה ףוגה" 

לש בצעמה םמוקמ תא ונרכזה רשאכ ונקסע ףוגה ךרד ךוותמה יונישה תלאשב 
רבודמ םיאלימרתה לש םהירופיסב םג .תירבצהו תיצולחה תוברתב תועסמהו תודעצה 

םירהה לע הלפעהה .(ןייצל םידיפקמ םהש יפכ) "םיילגרה ךרד" ךוותמ ףוגהש יונישב 

תלחמ" לש רשקהב רקיעב ,יוניש ךוותמה ףוגה ביבס בסנש םייומיד םלועב הכורכ 

לע ."םלקואמ" תויהל וילע ובש בצמ ,ףוגה לש רחא בצמ תנמסמה ,ונרכזהש "םיהבגה 

ןיא ישוק לש הרקמב .התושעל שיש תיארנ־יתלבו היומס ,תימינפ הדובע תלטומ ףוגה 

ימינפה ובצמב אלא ,"הירפירפה" תא דקופה ןימסתב ירק ,סופת רירשב וא עקנב רבודמ 

ופוגש יוניש ,הלא םידחוימ םיהבגב הדיעצה תעב רובעל וילעש קומע יונישבו ףוגה לש 

.רובעל בריס יבא לש 

,(Morgan, 1994) "המחלמה ןורטאית"ב לוכי־לכ ןקחש היהש ,יבא לש ורופיסב 

היהש ףסונ "pass" ,ףסונ רגתא רובעל בריס ופוג :חלצ אל ףוגה לש לופכה רבעמה 

לולסמה ןמ קלח םיווהמ רשאו שבכ ףוגהש םירגתא לש הלדגו תכלוהה המישרל ףסותימ 

Ben-Ari, 2001; :1987 ,ךילביל) םיילארשי םיריעצ ברקב תורגבתהה לש ינפוגהו ירבגה 

 2000 ,Ben-Ari <fe Levi-Schreiber): תדובע - ימינפה יונישה תא רבע אל אוה ןכ־ומכו

תוירבג לש הנוניכל תועסמ רשוקה יאלימרתה חישה שרודש - םיהבגל ליפעמה ףוגה 

תואשנתהו תוריהי" הנכמ אוהש המ תודוא־לע בושח חקל יבא דמל ךכ בגא .תינומגה 

םיאלימרתה לש םהיחקלמ הנוש ,יטמוארט־טסופה רופיסה ןמ הלועה ,הז חקל ."הקומע 

וניא אוה ־ יביטמרונ־ירבג חקל וניא אוהש ךכב תינומגה תוירבג תודוא־לע םירפסמה 

.הנממ הייטס עיצמ אלא ,תיווקה תוחתפתהה תא רשאמ 

לא הבישהו ,וירבח לש םתרזעב ,קרטה ןמ תיתמרדה ותוצלחיה לש רואיתה םויס םע 

:ופוג תא ףיצהש שגרה לע בלל תעגונ הרוצב יבא רפסמ ,הכומסה ריעה 

,[...אל] םייחב זא דע ינאו .ןבומכ שגרנ דואמ יתייה .התיבה יתנפלט ףוסב 
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םיינש ,רורט עוגיפב דחא :ותמ רפסה־תיבב ילש םירבח המכ ־ ינאו 

אל םעפ ףא ינא ,תוכבל ולכי דימת ילש התיכב םידליה לכ ־ ןטרסמ 

ואו ...יתיכב אל םעפ ףאו תוומב יתלקתנ אבצב םגו .תוכבל יתלוכי 

ישוקבש הזכ יכבב יתצרפ ינא ,ילש אמיא םע יתרביד התיבה יתרשקתהשכ 

תועמדה םויה דעו זאמ .והשמ חתפ הז והשכיא .ימצע לע טלתשהל יתלוכי 

.המש חתפנש והשמ ...ש והשמ הז .תולקב רתוי הברה יל תואב 

הלועה הזעה תושגרתהה ץרפו ,תיבה םע רצונש רשקה ידי־לע ןמוסמ רופיסה םויס 

הפוצמה יונישה תא םנמוא רבע אל ףוגה .יכבה ־ וכותבו ףוגה תועצמאב ראותמ זא 

תודע ללוכ יבא לש ורופיס םג ,םיאלימרתה לש םהירופיסל המודב םלוא ,רומאכ ,לחוימהו 

,םיהובגה םירהה לע רבעמב הנתשה אל ףוגהש דועב .ףוגב דימעו ידוסי ,ימינפ יונישל 

תמייק םיראותמה םיבצמה ינש ןיב .םישרמ יוניש וב לח ,תגסלו תדרל ,רתוול ץלאנ יבאו 

תורדרדיהה תעב יכ רפסמ יבא .ףוגב הטילשה קבוא ראותמ םהינשב ןכש ןילמוג־תקיז 

העונת לש םירושיכ דוביאב אטבתהש ,ףוגב הטילש דוביא הווח אוה ותואירב בצמב 
אוה ומא םע החישב והופיצהש יכבהו שגרה תומצוע רואית תעב םג .בחרמב תואצמתהו 

ףוגה רבועש יונישל המודב .ופוג לע ,ירק ,"ימצע לע טלתשהל יתלוכי ישוקב" יכ רפסמ 

הז והשכיא") רבסומייתלב אוה םג יבאב לחש יונישה ךילהת ,םיהבגל החלצהב ליפעמה 

והשמ") ויכבנבו ירבגה ףוגה יככותב קפס אלל אוה תושחרתהה םוקמו ,("והשמ חתפ 

הפרתמ ־ ןאכמ ,ימינפה יכבהו ,ןאכמ ,ימינפה ילוחה ־ םירקמה ינשב .("המש חתפנש 

וניא לחש יונישה .האלמ הטילשב תויהל ירבגה ףוגה לע ויפלש ינומגהה ירבגה חיש־דסה 

לש ויתולוכי .היהשכ דוע וניא ףוגהו ,עובקכ אלא ,ינמזכ וא ימוקמב יבא ידי־לע גצומ 

אלא ,המרונה רושיא לש ןוויכב אל ךא ,םנמוא םיבחרתמ ויתויוגהנתה דענמו ףוגה 

ףוגה םלשמו חישה שרוד הריחמ תאש ־ הילשאה לע רותיוובו זע שגר אטבל תלוכיב 
."םלועה לע לכה לוכי ינא" - רחבנה 

םיתוריש יקפסמו םיילארשי־אל םיאלימרת ,םישנ :תיגרדמ תוירבג 

תויוליעפו תולועפ לש םינוש םיסופדל סחיב תינומגה תוירבג ןנוכמה גרדמה תריצי 

ןיב תוכרענה ,הלעמל ורכזוהש תואוושהה דצל הליכמ (R. Conneil, 1995) תוירבג 

הרקמב תוללוכה תונוש תוצובקל ,ירק ,"םירחא"ל האוושהה תא םג ,םירבגה םיאלימרתה 

םיתוריש יקפס ןכו םיילארשי־אל תויאלימרתו םיאלימרת ,תוילארשי תויאלימרת יחכונה 

.םיאלימרתה םע םידבועה 

תויאלימרת 

םירפסמה תוירבג ירופיסב יכ ייד תנייצמ ,בחרמו תוירבג לש הינבהב קסועה רקחמב 

,הלילשהו דוגינה ךרד־לע ,רוציל ידכ םישנ לש ןהיתונוכת רוכזאב שומיש םיתיעל םישוע 

:םג ואר ;Day, 2001) םישנל האוושהב רתוי ההובג הדמעב םתוירבג תא ביצמה גרדמ 

 1995 ,R. Conneil) םישנ םגו םירבג םג םיפתתשמ םיקרטבו יאלימרתה לויטבש ןוויכמ

המודבו ,יברקה יאבצה תורישב חוורה יללכה סופדה ןמ לידבהל ־ הלא דצל הלא 
לש תוסיפת יוטיבל חונ רכ הווהמ ,ירבגה דמימה תלעב ,וז תוליעפ ־ תויחרזא תורגסמל 

.רחאה ןימה ינב 
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תיצחמב םלוא ,םישנל תשרופמ תוסחייתה התלע םיאלימרתה ירופיס לכב אל 

ןתלוכי ןויצב תוקפתסהמ חתמנש ףצר לע וענ ןה ,הלאכ תויוסחייתה ולע םהבש תונויארה 

תויוסחייתה ךרד ,תוירבג תויוליעפב ךורכה יזיפה סמועב תאשל םישנ לש תלבגומה 

לייטש ,ביבא .שממ תוישנ־יטנאו תופירח תויואטבתה ידכ דע ,רתוי תוטובו תויתרוקיב 

יתוא הענכש איהו ,קרטל תאצל התוא יתענכש ינא" יכ בגא ךרדבכ ןייצמ ,ותרבח םע 

הרשפ תאטבמ איהו ,תירקמ הניא וירבדמ הלועה תירדגמה תינבתה ."לבס תחקל 

ןומולס) הל ץוחמ אלו ,תירבגה תרוטמהו תרגטמה ךותב תמייקתמה ,תאצומ וגוז־תבש 

לע "עיפשה" יכ המוד ןפואב ןייצמ ףסונ יאלימרת .(Babcock, 1993 ;1997 ,םקור־ןזחו 

םייחה לש ןוויכל הכשמ" איה וליאו ,םיקרטב ףתתשהל לייט המיעש תיאלימרתה 
םהו ,"םיחונ־רתויה םייח"ל םיטונ םניא םירבגה יכ הלוע הלא םירבדמ ."םיחונ־רתויה 

,"םיקרט ףידעמ" אוה יכ ןייצמ ריפוא .הלא לויט יסופד רבעל (לויטל) םגוז־תונב תא םיטמ 

תורוחב יתש יתשגפ" :לקתנ ובש "לויט לש רחא גוס" ביצמ אוה וז ותפדעה לומ לאו 

,ןוינקל תכלל ,םוקל ,ןושיל ,ןושיל ,ןולמל תכלל היה ןהלש לויט גוסהש תוימלשורי 

ןמוסמ קרטה וז ךרדב ".הקירמא םורדב ןהלש לויטה היה הז .ןולמל רוזחל ,תוינק תושעל 

םירכזנה ,תוינקו ןולמ־יתבב הייהש ןוגכ ,הכירצ יסופד וליאו ,ירבג תוליעפ רוזיאכ 

הביבסב ,עבטב םייקתמה קךטה .תישנ תוליעפ םעו םישנ םע םיהוזמ ,תודחא םימעפ 

תוינייפוא רשאו םיינוריע םיזכרמב תומייקתמה "תוינק"ה דגנכ דמוע ,"תיביטימירפ" 

יסופדב רבודמ םירקמה ינשב יכ הרכה אלל ןהיפלכ היצקאיר אטבמו ,תינוריע תונכרצל 

איהש םושמ ילילש ךרעב תנמוסמ "ןולמ" הלימה םיאלימרתה ןושלב) םייתוריית הכירצ 

תויווחה לש היצמיטיגל־הד לע הדיעמו ,תרחסוממו תדסוממ תורייתלו םירייתל תרשקנ 

Elsrud, 2001; Loker-Murphy 8c Pearce, 1995; Noy, in press; :ואר :"תוישנ"ה 

 1988 ,Riley). הלא ןיבל ,ןאכמ ,םיירייתה הכירצה יסופד ןיב השוע ריפואש רושיקה ןמ

לומ לא תיאלימרתה תוהזה תא םירידגמה הדגנההו תומיעה יכ הלוע ,ןאכמ ,םיישנה 

.ירבג־ירדגמ יפוא ילעב םניה - תפיוזמו תרחסוממ ,תדסוממכ תספתנה - ןומהה־תוריית 

םהיתוחרואש םיאלימרתה תמועל ,"תוינק"ב תוקוסע ,ריפוא ןעוט ,םירייתה ומכ ,םישנה 

תופיוזמ םג ןכ־לעו תוחפ תורחסוממ ,תוחפ תודסוממ לוכיבכ תוינגרוב־יטנאהו תוינכסחה 

.תוחפ 

יומיד םע תילארשיה תיאלימרתה תא ךרוכה ילסקודרפ רואית עיצמ ףסונ יאלימרת 
:תירבג הביבסב יוצר וניאש ינפוג־ישנ 

ןה םאו ,ןהילע דויצה םע קךטה תא תושועש תוילארשי תורוחב הברה ןיא 

ינש ןיב יתלדבה ינא .דויצה תא בחוס והשימ זא ,קרטה תא תושוע רבכ 

.קרטל הרוחב םע תאצל אל ףידעש טלחוה רבד לש ומוכיסבש ,םיגוס 

...ש הז דחאה גוסה ,תחא :תורוחב לש םיגוס ינש שיש היה ןושארה ןועיטה 

,"יוא יוא יוא יוא ,יל דבכ המכ ,יל השק המכ ,יוא" הכבת קרטה לכ איה 

,םולכ אלו הכוב אל איה ...ש הז ינשה גוסהו ;עומשל וניצר אל הז תאו 

...ה דצה תא והשפיא האור התא זאו ,דויצה תא המצעל תבחוס איהו 

,תדמוא תאז ־ םג הזו .תכלכולמו המודאו העיזמ ־ הרוחבב ישנ־תוחפ 

רבחו ינא תאצל ונפדעה וא ...הנידעה הרוחבה תא שפחמ התא ,טושפ התא 

.ונלש שארב והשימ דוע אוצמלו ,ילש 
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:רכומ ינומגה־ירבג סקודרפ ידי־לע תלספנ קרטב םישנ לש ןתופתתשה ,ןולא יפ־לע 

ןה םא םלוא ;תויואר ןניא ןה ,ןולא לש ונושלב ,"תוכוב" וא תורטקמ ,תוננולתמ ןה םא 

ןתוהז רבדב הלאש הלוע יזא ,םיירבגה תוליעפה ידממ לע תוחומ ןניאו תוננולתמ ןניא 

םא קפס הלוע היתובקעבו ,ק־וטב םירבגה תוהז לע תומייאמ תוכלשה תאשונה ,תישנה 

ךכ הנבומ קרטה םייקתמ ובש בחרמה .תירבג הקיטקרפב םישנ לש ןתופתתשהב םעט שי 

םייחה" לש ליעל רכזומה סופדה הלוע בוש .תויוצר תויאלימרתה ןיא ובש ירבג בחרמכ 

.וב יוצר וניאו קרטב לבוקמ וניא הז חרוא יכ ןויצ ךות ,םישנל רשקנה ,"םיחונ־רתויה 

לש תויסופיט תויתרוסמ תורדגה םע בשייתמ וניאש ןפה האריי קרט,ד תעב יכ תורשפאה 

־ "תכלכולמו המודאו העיזמ" :ףוגל תוסחייתמה םילימ תועצמאב רדגומה ןפ - תוישנ 

.ץמאמו םינוכיס ,תוקתפרה לש ידעלב ירבג בחרמכ קרטה לש ותסיפת לע תמייאמ 

הנומתה וליאו ,אקווד תוילארשי תויאלימרתל תסחייתמ וז ןיעמ הסיפתש ןיינעמ 
וירבד תא ליחתמה ,לבוי .ידמל הנוש ,דניה תוילארשי־ אלה תויאלימרתל רשאב הלועה 

:רפסמ ,סוסיהב 

תויאפוריאה לצא רתויש בשוח ינא ־ תויאפוריא דיגנ ,תונב המש וניאר 

לייטל תודחפמ רתוי ,הא ,תוחפ ילוא תוילארשי ,תרמוא תאז ,שי ילוא 

התא .הזכ רבד האור אל התא םיאפוריאה לצאו .דבל םיקרט תושעלו דבל 

.דבל תולייטמו בגה לע לימרת תוחקול :המש תוציברמ ןהש האור 

תולאשב ןאכ תעגונ ,םירופיסב אליממ תמייקה ,םירחאו םילארשי ןיב הנחבהה 

תורדגה םימאות ןהייומידו ,תוחפ תויאמצעכ תוספתנ תוילארשיה םישנהש ךות ,רדגמ 

תוילארשי־אלה תויאלימרתה לש ןתומד הלוע םירחא םירופיסב .רתוי תובטוקמ תוירדגמ 

,םר לוקב תקהגמש ימכ תרכזומ תחא) טעמכ ךחוגמו גירח הארמ ןהל קינעמה רואב 
םייסופיט םיישנ םייומידל דוגינב דמועה ,(דחוימב תוריעש הילגרש םושמ תרחאו 

תויאלימרתל - תויברעמ תויאלימרתל דוגינה ךרד־לע וא תורישי ־ םירשקנה 
לש רתוי םייתרוסמ םיסופד עיצמו ימוטוכיד וניה ןמתסמה ירדגמה בחרמה .תוילארשיה 

.םיירבגו םיישנ םייומיד 

לש הריקס .תוילארשיה תויאלימרתה לש ןהירופיסמ םג תפקתשמ וז הנומת ,בגא 

,רדגוממ ןכא קרטה בחרמ יכ העיצמ ןהירופיסב םיעיפומה םיירדגמה םייוטיבה ןמ םידחא 

:טעמכ םייתימ םיגשומב תויאלימרת,ד ירופיסב ראותמ םירבגה לש םפוג .ירבג ויפוא יכו 

,קרטב "םיצר" םה ,"הגספב ויה רבכ קא'צ־קי'צ" םירבגה תוכשוממהו תולולתה תוילעב 

דחאב ."[הלועה ליבשה תא] הז תא וסט" םה ,(תורחת םגו תוריהמ םג אטבמה)"סייר"ב םה 

רחא יאלימרתו ,"[רהה לש] הגספה ןמ גלש איבהל ץר"ש ימכ יאלימרת ראות םירופיסה 

םאתומכ רייטצמו הלוע םירבגה לש םפוג ,הז עקר לעו ,הלא םיאנתב .תוילעב "גליד" 

,(,דכישמה־חוכ רקיעב) עבטה תוחוכל רס וניא אוה :תירבגה תועסמה תרגסמל בטיה 

בגה לע אשינה דויצה דבוכל ,(וילע ןנולתהל תוברמ תויאלימרתהש) ריווא,ד־גזמ יעגפל 

.(316-225 'ע ,2002 ,יונ) הלאב אצויכו 

האלמ לילשת תנומת ןהלש קרטה ירופיסב הווהמ ויתולועפו ןפוג רואית ,הז תמועל 

םע תוככחתהו המילה־יא לש םינויצב יוור אוהו ,ינומגהה־ירבגה ףוגה רואית לש טעמכ 

וניאש לופיטל םיקוקזה םירביא וא) םיבאוכ ףוג ירביא רתוי םירכזומ :תירבגה תרוסמה 

הכילהה תעב םיבאכו םיישק ןכו ,(ישדוח רוזחמ ,ינייגיה לופיט ,רעישה תפיפח ןוגכ ,ןתינ 
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רואית ידכ דע םיתיעל ,תלברוסמו הליבס הרוצב תוראותמ םירופיסב תויומדה .סופיטהו 

.<2002 ,יונ)ירבג רשקהב ףוג־ירופיס לש ידמל הנוש הגוס לע דיעמה ,יקסטורג־ימוק 

םיילארשי־אל םיאלימרת 

םיאלימרתל סחיב םג תכרענ םתוירבג תדימ תניחבמ לויטב םיאלימרתה ןיב האוושהה 

,םירכזומ הלא םיאלימרת רשאכ .חיכש וניא םירופיסב םרוכזא ללככ יכ םא ,םיילארשי־אל 

םמיע םיאיבמ םהש שידחהו רקיה דויצה עקר לע רקיעב ,תוניוצמ ןכא םתונושו םתודחא 

םישישה תונשב ,רתוי םירגובמ םיאלימרת לש תוצובק תורכזומ) םדקתמה םליג ,לויטל 

תילארשיה תוירבגה לש המוקמ .(הילרטסואו דנליז־וינ רקיעב) םאצומ־תוצראו (םהייחל 

.(םיאלימרתה תאז םירידגמש יפכ)"תינוניב" ,דניה הלא םיאלימרת לש תוירבגל האוושהב 

רתוי םידיוצמו םינכומ םיעיגמ םה :רתוי "םייעוצקמ"כ םיספתנ םיילארשי־אל םיאלימרת 

לעמ םייוצמה םיהבגל םיתיעל םיליפעמ םהו ,וכלהמב תוחפ םירתלאמ םה ,ק־וטה תארקל 

ק־וטה םילארשיה יבגל .םהב םיפתתשמ םילארשיש םיקדסה לש םייסופיטה הבוגה־יווקל 

םיללוכ םניא הלא ךא ,םיישק םנמוא ביצמה יביטקלוק סקטב תופתתשה תניחבב וניח 

סופיט וא םיליבש אלל םירוזאב תופמ םע טווינ ןוגכ) םייעוצקמ רושכמב וא עדיב שומיש 

םיאלימרתה תצובק לש םהירופיסב יכ ןייצל שי הז ןיינעב .(המודכו םירה לע יעוצקמ 

,(ליעל ירא לש ורופיס ןוגכ) תינקתפרהו תינומגה תוירבג תאטבמה וז ,רתוי תמצמוצמה 

,םילארשי ברקב םיחיכשה םילולסמה תרגסמל רבעמ ולייט םה קרטה עסמ תעבש ןיוצ 

9.םירחאו םיידנליז־וינ םיאלימרת םע תורבחתהה השגדוה ךכ ידכ ךותו 

םיתוריש יקפס 

,םתוירבגל תשרופמ תוסחייתה ךות ,םירופיסב םירכזומה םירבג לש תפסונ הצובק 

.קרטה ילולסמב םישמשמה םיכירדמו ("םירטרופ") םילבס רקיעבו ,םיתוריש יקפס תללוכ 

םידבכ תואשמ תאשל םרשוכ חכונל תולעפתהו הכרעה תאטבמה ןושלב םיראותמ םה 

םירבגה םייברעמה םיאלימרתל האוושהבש דועב םלוא .קרטה לש לולתה הלעמב 

םעו םילבסה םע האוושהה לש עקרב ,("ינוניב") ןויצ םמצעל םינתונ םיילארשיה 

האוושההש תורשפאה תא האיצומה תאשנתמ תיריית הסיפת היוצמ םיימוקמה םיכירדמה 

םילבסה לש םהיתולוכימ תולעפתהה ירואית .(םייאמ ףקות ןכש לכ אל) ףקות אשית םמיע 

םיחסונמ םהו ,ומצע םישרמה עבטה ןמ תולעפתהה ןושלל דואמ םימוד םיכירדמהו 

םידבכ םיאלימרת יקיתבו םילסב םיסומע םילבס הבש "תויעבטה" חכונל תולעפתהב 

תא תומיצעמה תודבוע - תולב םיילענב וא םיפחי םיתיעל) םייררהה םיליבשב םיספטמ 

ימוקמה לבסה לש ופוג לש תומישרמה ויתולוכי תא וירבדב ראתמ יפר 10.(תולעפתהה 

תוברתל המודב ,תידנליז־וינה תוברתב .ירקמ וניא דנליז־וינמ םיאלימרתה לש חיכשה םרוכזא 9 

דנומדא ריס ואר> תימואל הקיטקרפכ יעוצקמ םירה־סופיטלו תולייטל יזכרמ םוקמ רומש ,תילארשיה 

.(Morin, Longhurst Sc Johnston, 2001) תוירבג לש הינבהל הרושקה (ירליה 

ןפואב אשנתמ וניה ,םיימוקמב םהיניעב םיספתנש ימ לא וא ,םיימוקמה לא םיאלימרתה לש םסחי 10 

.(2000 ,לכיה) יטוזקאה "רחא"ה תאו יביטימירפה תא םיאלימרתה תניחבמ םינמסמ םהו ,יללכ 

לש םהיתונומת תויוצמ םיאלימרתה לש םהירופיס תא םיוולמה סרכה־יבע תונומתה־ימובלאב 
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,ירירש ,ןטק היה אוה .ובמר ול םיארוק ונייה" :םיאלימרתה תצובק תא הווילש ,רודובמר 

תוויעל ךשמהב ".ולש הביחסה םיהדמ והשמ .קרטה לכ ךרואל ומצע תא חיכוה אוה לבא 

ךות ופוג ראותמ ,ישילשה םלועב םישחרתמה הלועפ־יטרס רוביג לש ומשל לבסה לש ומש 

.הצובקה יקית תא בחוסה לבסכ ודיקפת יולימב ולש תוילנויצקנופה תדיממ תולעפתה 

רשאכ ,תיאבצה וז ,םהל תרכומ ןושלב םילבסה לש םהיתולוכי תא םיגישממ םיאלימרתה 

םילבס לש םחולה תונוכתל ןווכמ וניא ,הארנ ךכ ,הז יוטיב ."םייברק"כ םתוא םיראתמ םה 

עבטה יבחרמ ומכ ,לבסה .םתוישומישלו םפוג לש תוירבגה תולוגסל אלא ,הלא םיכירדמו 

תא שמשמכ ספתנ ,הכילהה תעב םיפקשנה םיפונה ומכו םהב םילייטמ םיאלימרתהש 

םינוכמה) םידבכ םילימרת השולש־םיינשל תחתמ ,וז הדמעמו ,םהיתועסמב םיאלימרתה 

ותוירבגש זוירוק םיווהמ ימוקמה לבסה לש ויעוציבו ופוג ,(םיאלימרתה יפב "םיררקמ" 

.םייאמה ירדגמה הכרעמ תללשנ 

לש וירושיכו וירשכ ןיב האוושהב רצונה גוריד תועצמאב םג אופיא תננוכתמ תוירבגה 

םיאלימרת ,תוילארשי תויאלימרת לש םפוג ןיבל םיילארשיה םיאלימרתה לש ירבגה ףוגה 

ףוגה ,הנושארה הצובקל האוושהב .קרטב םיתוריש יקפסמו םיילארשי־אל (תויאלימרתו) 

,דחוימב ישנכ תילארשיה לש הפוג תא גיצמה ימוטוכיד דוגינ ךותמ ןנוכתמ ירבגה 

לש םפוגש דועב ,תופסונה תוצובקל רשאב .קרטה לש ירבגה בחרמל םיאתמ־אלכ אליממו 

יטסילטיפקה ךרעמה ןמ קלחכ םישמ אלל ספתנ ודיקפתש ,יטוזקא זוירוק הווהמ םילבסה 

םיאלימרתה לש בטיה דיוצמה םפוג םע האוושהה ,םיירייתה םיתורישהו הכירצה לש 

םע םילארשי לש םשגפמ תעב רתוי יללכ ישוקמ קלח וניהש) ישוק תרצוי םייברעמה 

.רידנ וניה םירופיסב הלא לש םרוכזא וז הביסמ םג יכ ןכתייו ,(םייברעמ 

םיילארשי בחרמו תוירבג לע :"ףלש יתיבה שרגמה אל הז" 

םילימרת םע בבותסמ ?היאלמיהב ?[םיצוביקה לש] םהלש רעונה הפיא 

ךכ־לכ ינשה דצה לש לבסה םא .םיעובצ תויהל וקיספיש ?הקירמא םורדב 

םירפכהמ וחרבש םיטילפל םהלש תומדאה תא ורסמיש ,בלל םהל עגונ 

.ומקוה םה םהילעש 

(22.2.2002 ,ץראה ףסומ)ןתיא לאפר 

םתואל םירושק ירבגה ףוגה יגוציי יכ ונחכונ הכ דע םיאלימרתה ירופיס תניחבב 

םימיוסמה םיפונהו תומוקמה ,םיבחרמה .םהיתולילע תושחרתמ םהבש תומוקמו םיבחרמ 

תוארל ןתינש יפכ ,תירבג הביבס לש הינבהב ינויח דיקפת םיאלממ םירופיסב םירכזומה 

עלס"ב וא ,ירא לש ורופיסב "הלאה םייקנעה םירהה לכ תאו טסרוואה תא האור התא"ב 

לש דיקפת והז יכ הארנ ןושאר טבמב םא םג .לט לש ורופיסב "יצחו רטמ לש הבוגב ךרעב 

תא ןיבהלו שרפל ןתינ ורואלש רשקהה תא םיווהמ הלא םיביכרמ ,דבלב הרואפת וא עקר 

,יונ> םילארשיה תונומתמ םידרפנ םידומעב ,עבט תונומתל ךומסב םיירפכהו םיכירדמה ,םילבסה 

.(Cohen, 1992b :םג ואר ;2002 
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ינוצרב ןכ־לע .הינומגה תוירבג םירפסמ םיאלימרתה וילא סחיב רשאו ,םיקרמה תועסמ 

לשו (space) בחרמה לש תוינבהבו םיגוצייב ,תוסיפתב הז רוביח לש ןורחאה קלחב תעגל 

ףוגב תמשוימ םהילא סחיב רשאו ,ותוללכב לויטהו ק־וטה םיכרענ םהבש (place) םוקמה 

.תינומגה תוירבג ודי־לע תעצובמו 

,ותיינבהלו בחרמ תוסיפתל ץרמנ ןפואב הרושק ,תוריית לש הנשמ־גוסכ ,תואלימרתה 

Dufour,) ץראל ץראמו םוקמל םוקממ םיענ םיאלימרתה םירייתכ םתרדגה םצעמ ןכש 

 1991 ,1978; Leed). םירעה ןמ םאצויב ןה ,ףרה אלל םיענ םיאלימרתה לויטה ךותב םג

י'גנב־תציפק ,םיפוחב הייהש ,הפיחר־יחנצמ ,ק־וטב תופתתשה) עבטה יבחרמב תויוליעפל 

לש ןוגה חתנ .םיבר םירתאו תוצרא ףיקמה ךשוממה יאלימרתה לולסמה ךרואל ןהו (דועו 

לש םהינייפאמ תייגוסב קסוע תוריית תודוא־לע תיגולופורתנאהו תיגולויצוסה תורפסה 

דסממה ןהבש תורוצב ןכו ,םייוצמ םה םהבש םיבחרמה לשו םייתורייתה דעיה־ירתא 

םתוא םידחיימו םהיניב םיניחבמה םייביטקרטאו םייטוזקא םייומיד קוושמו רציימ יתורייתה 

לש ותזזה .(Dann, 1996; Kirshenblatt-Gimblett, 1998; Urry, 1990) הזמ הז 

תירפכה הביבסה לא תינוריעה הביבסה ןמ תונורחאה םינשב "תורייתה ןורטאית" 

הקוושו הבצוע םיינוריע־ץוחו םיירפכ םיבחרמו םירתא לש םתימדתש ךכ ידיל האיבה 

- םהיניב םיאלימרתהו ,םירייתה בור לש םהירוגמ םוקמ - ריעה תימדת לש הזתיטנאכ 

וא ,(Cohen, 1989) הוולשו םולש ,עגור לש תיטוזקאו תיטנמור היווח רוציל הרטמב 

Dann).11, 1996)תוינושארו תונקתפרה ,שפוח לש ,ןיפולחל 

םיאלימרתה תועלבומ :תוילארשיל םילארשימ 

.תוימואלה םתוכייתשהלו םתוהזל תויוסחייתהב םייוור םיילארשיה םיאלימרתה ירופיס 

םיאלימרתה ןהבש (enclaves) תועלבומה לש חיכשה ןויצה אוה ךכל טלוב יוטיב 

ןיא יכ םישיגדמ םיאלימרתה .(ליעל ואר) םילבמו םידעוס ,םינל ,םידדוגתמ םיילארשיה 

וא םידיחיכ םהב םיהושו הלא םירתאב םירקבמש םיבר םילארשי לש םתוחכונב קר רבודמ 

תודעסמב .תילארשי הנוכת לש התוחכונ תומדב יתוכיא המ־רבדב םא יכ ,תוצובקכ 
לכואהו תירבעב םיבותכ םיטירפתה םיילארשיה םיאלימרתה לש תועלבומב תויוצמה 

לעו םירוזא םתואב תוינסכאהו תויונחה לש ןהיתונולח לע ."יסופיט" ילארשי וניה שגומה 

,תויונחל םהיארוק תא םינווכמה תירבעב םיטלשו םיקתפ םייוצמ הביבסב תועדומה־תוחול 

,(האלה ךכו ,הז גוסמ תוינפה תויוצמ ןהב םגש) תוצלמומ תויונכוסו תוינסכא ,תודעסמ 

יפמ קר אל תירבע עומשל ןתינ הלא תועלבומב .ילארשי םחתמכ בחרמה תא ךכ םינמסמו 

םיאלימרתהש הדבוע ,םיימוקמה םיתורישה יקפסמ יפמ םג אלא ,םיילארשיה םיאלימרתה 

תויוצמ ובש בחרמה 12.וסוכינלו בחרמה "תורבע"ל תודעכ בושו בוש התוא םינייצמ 

,"רזה ןיבל ...ילארשיה רייתה ןיב הרורב דואמ הנחבה" לע יונב תוילארשיה תועלבומה 

'ע ,2000 ,לכיה)"רבסה הכירצמ חטשב [רז לש] ותואצמיה" ובש ילארשי בחרמכ ספתנו 

לא "הלוח"ו עוגנ בחרממ האיציכ םילויטל ריעה ןמ האיציה הספתנ ךליאו תיטנמורה הפוקתה ןמ 11 

.(Macnaghten <fe Urry, 2000) שפנלו ףוגל םיאירב םיבחרמ 

רידגמ ןויפאכ ילארשיה (sound) לוקה תלאשב יתקסע <Noy, 2002a ;2002 ,יונ) "תודובעב 12 

.יביסולקסקא ילארשי־ירבע בחרמ ,יטמית־יטסוקא ןפואב ,םחותה 
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"חטש"ב םתואצמיהש ךכ ידכ דע םיאלימרתה לש םתסיפתב וסכונ הלא םיבחרמ ,ירק .(40 

(!)תוסחייתה תשרודה תטלוב הדבוע הניה ,םירזכ םינמוסמה ,םילארשי־אל לש 

יתועמשמ חפנ תאלממ הלא תועלבומב תנגפומה תילארשיה תוהזהש הדבועה 

תוכייתשה לש תולאש הלעמו תבכרומ ,דניה לארשימ תוקחרתהה יכ העיצמ םירופיסב 

םניה םיאלימרתה .לויטה ךרענ ובש ימואלניבה וא ימואל־ץוחה בחרמב תוימואל תוהזו 

לש םהירבדמ םיטוטיצה םידיעמש יפכ םלוא ,("םידרוי" וא) םירגהמ אלו ,םנמוא םיריית 

לשב יאלימרתה לויטה תא םירקבמה שי ,(4 הרעה ואר)ןורש לאיראו (ליעל)ןתיא לאפר 

םיעיצמ םיילארשיה םיאלימרתה ירקחמש ןיינעמ הז רשקהב .הרוכמה ןמ תוקחרתהה םצע 

םניב רשקה תאו םיאלימרתה לש תימואלה תוהזה תא קזחמה םייח בלש הווהמ לויטה יכ 

.(Haviv, 2002) תשדוחמ תימואל תוהז עיצמ תוחפה לכל וא ,(2000 ,לכיה) םצרא ןיבל 

ןמ המכ קתעשמו ףקשמה תומיע ,תורחאו תורז לומ לא תנגפומ לויטב תוילארשיה 
לע ,"רוצמה תוילטנמ" תא טרפבו ,תילארשיה תוהזה לש םייתרדשה םינייפאמה 

תופסונ תוביסל רבעמ .(Kimmerling, 2001 ;Bar-Tal <fe Antebi, 1992) היתוכלשה 

יכ רורב ,(הכומנ תיפסכ תולע ןוגכ)ישילשה םלועב לויטה ילולסמ לש יחכונה םמוקימל 

ףאו (2002 ,יונ) "תכלכולמ"כ םיאלימרתה ידי־לע תראותמה ,וז הביבס תריחבב 

הרבחב תויטסילאינולוקה תומגמה םג דיקפת ואלימ ,(1997 ,ךרובמ) "תניוע"כ 

רוקיבהו ,רפסב םימקוממכ ־ םיספתנ םדועו - וספתנ םיקחורמה םירתאה .תילארשיה 

"םילחנתמ" םייוניכה םג ןאכמו ,הז רפס יוליג לש יךיית־יקחשמו ילמס יוטיב הווהמ םהב 

רואל .(1999 ,זועמ) םמצע לא םתוסחייתהב םיאלימרתה תא םישמשמה "םישבוכ"ו 

Kimmerling, 1983,)ינויצה חישב בחרמה תוסיפתב תוקסועה גנילרמיק לש ויתודובע 

־ואינ סחי תאטבמה תיבחרמ הקיטקרפכ תואלימרתה תא םג גישמהל ןתינ ,(1989 

,לויטב תופתתשהב המישרמה החימצה ךלהמב ."רחא"ה בחרמל יטסילאינולוק 
תיזחל קחורמה רפסה השענ ,הירתאו הילולסמ תועבקתהבו תואלימרתה לש התודסמתהב 

 (frontier) היהש בחרמה .םיילמס "םישוביכ"לו םיילאירוטירט םייוליגל שדח רכ הווהמה

.תפסונ תוטשפתה לש השדח הלחתהל השענ - רפסה תא - םיילושה תא תווהל רומא 
ו 

ירוביצה חישהו הלא תועלבומל םיסחייתמה םיאלימרתה ירופיס ,תוילארשיה תועלבומה 

םינווג ,יקחשמו ילמס ןפואב םא םג ,ושבל הלא לכ ־ לארשיב תואלימרתל סחייתמה 

.(Ben-Ari <fc Bilu, 1997 :םג ואר ;Haviv, 2002) םייטסילאינולוק־ואינ 

תיאלימרתה םייומידה תארמל דעבמ ףקתשמה ,"ישילשה םלועה" יפלכ אשנתמה טבמה 

העיסנל תונכהה .תינמז־וב ןכוסמו ךשומ יתוריית בחרמ עיצמ ,יטוזקאו יטנמור ,ינגומוהכ 

לע הרימשלו "םיימוקמ"ה םע ידמ בורק רשקמ תוענמיהל עגונב תוצעב תוולמ הכוראה 

תוענמיהב הלכו ץראב םיליימל תנתינה "תוקירזה תליבח"ב לחה ,םינוש םיעצמאב ףוגה 

"םיימוקמ"ה ייומיד ."םירהוטמ" םניאש םימ תייתשמו םימיוסמ תומוקמב לכוא תליכאמ 

אוה םגש ־ יניתשלפה אוה ־ תירבצה־תילארשיה תוברתב "ימוקמ"ה רואית תא םיריכזמ 

.(29 'ע ,1991 ,ןראו 'ץיברוג)"הניטו זוב דצב הצרעהו האנק"ל לופכ אשומ 

םילארשיה םידכלתמ הזה בחרמה לומ לאו "םיימוקמ"ה לש הלא םייומיד לומ לא 

םירכומ םייתרבח םיסופד ,רומאכ ,ףקשמה ילארשי ביטקלוק םירצויו תועלבומב םישבגתמו 

ךכיפל ןייצמ ,"לויט ךותב לויט" וניהש ,קךט,ד .<316-289 'ע ,1997 ,גומלא םג ואר) 

ןהו לארשי־ץראב םייתכלממה םיזכרמה ןמ ןה :םיילארשיה םיזכרמה ןמ תלפכומ האיצי 

.לויטב תויאלימרתה תועלבומב תילמסה םתופקתשהמ 
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עבט יבחרמו תוירבג :םיקרט ירופיס 

רקחמה עפשוה ,תוירבג ינימ לש תוינבהל ףוג לש תוינבה ןיב הקיזה רקחל המודב 

לש םיירדגמה םתיינבהו םגוציי רקחב תקסועה תיתרוקיבה הדובעה ןמ םג תוירבגב קסועה 

ונרכזה םתואש םיילמסה םיבחרמה םה הלאכ .םיטילש םיחיש ידי־לע םינוש םיבחרמ 

םהיתויוליעפ םהבש ־ רפסלו עבטל ,םיקחשמה שרגמל ,ברקה תריזל םירושקה - אובמב 

תוירבגה תיינבה .תיאוריה תועמשמ תואשונ לייטה לשו יאטרופסה לש ,לייחה לש 

וילע רבגתהל שיש יזיפ רגתאכ םתסיפת לע תתתשומ םיירפכו םיינוריע־ץוח םיבחרמב 

ןקתפרהו ץימא רוביג לש תומדכ םהב הלוע ינומגהה רבגה לש ותומדו ,ותוא שובכלו 

Woodward, 2000, p.) דרוודוו תבתוכ הז ןיעמ רוביג לע .תע לכב םינוכיס לוטיל ןכומש 

 644): Crucially, he possesses the abilities to conquer hostile environments, to"

 "cross unfamiliar terrain, and to lay claim to dangerous grounds.

לעו <בל־ץמואו םינוכיס לוטיל תונוכנה ןוגכ) היתונוכת לע ,וז תומד ןנוכל ידכ 

תויהל םיבייח םיבחרמה ,(םייארפ עבט יבחרמ לש סוכינו שוביכ ,הייצח ןוגכ) היתויוליעפ 

,ןכא .םהילע רובגל שיש תורחתב םיביריכ םה .םינכוסמו םירכומ־אל ,םיניועכ םינבומ 

תלחמ" איה וזכ .םירחתמ םה ולומו ומיעש ביריכ גצומו שנאומ עבטה םיאלימרתה ירופיסב 

טרפבו ,שנאומה ריוואה־גזמ םג אוה הזכו ,םיאלימרתה לש םפוג תא "תפקות"ה "םיהבגה 

וליאו ,"םייניעל רשי םירהה ןמ אב"ו םיאלימרתה תא "ףקות" גלשה .גלשהו לפרעה 

תמגופש ,תוארה תלבגה ינפמ ששחה ןכש שממ לש הרחתמ הווהמו תושעל לידגמ לפרעה 

תא זרזל םיאלימרתה תא עינמ ,ליבשה ןמ הייטסל םורגל ףא הלולעו הארמה תייווחב 
רפסמש יפכ ,'"!ונתוא גישמ אוה ,הלוע לפרעה ,וצור ,וצור' :ונרמא זא" :םתכילה 

.םיאלימרתה דחא תושגרתהב 

םג אלממ ,םמצע ןיבל םיאלימרתה ןיב םייקתמה יתורחתה גרדמה לע ףסונ ,ןכ םא 

תסיפת הניה וז הסיפת ,קרטה עסמ תעב םתצרמהבו םרוגתאב (שנא1מ> דיקפת עבטת 

הריחב") םיק־וטה תועסמ תכירעל יררהה עבטה תריחב םצע לא הרושקה תמיוסמ עבט 

,תויטוזקאו תונקתפרה ,הנכס לש םייומיד לש קווישהו גוצייה לא ןכו ("תיביטנטסבוס 

:ואר ;"communicative staging"־^ הז עבט בחרמ לש ויתונוכתל םירושקכ םיגצומה 

 1989 ,Cohen). תוירבג ייומיד םע קירטה לולסמ תא ךרוכה יומידב רבודמ ירדגמ רושימב

 (2001 ,Eisrad).

אל םיקרטה ירופיסב יכ ןייצמ ,תיתביבס־תיגולוכיספ השיג ורקחמב טקונה ,ימהרבא 

ושמיש םה ,תומוקמ וניוצ רשאכו ,ףונ וא בחרמ ,םוקמ לש םיטרופמ םירואית טעמכ ועיפוה 

תניחבב וא ,םיאלימרתה לש תויוליעפו תויוסנתה ,תושוחת לש "לכימ" תניחבב דימת 

םוקמ וניה םוקמה .(Avrahami, 2001) רבעמה סקט לש וינכת תא תמלוהה הרואפת 

לש תונושה תויורשפאל רושק םהיניב ינושה לשו םיבחרמה לש ןויפאהו ,המ־רבד ליבשב 

:ביבח לש התדובעב תטטוצמה תיאלימרת תנייצמש יפכ ,םיעיצמ םהש הכירצו תוליעפ 

 (2002 ,China is about seeing the place - India is about partying" (Haviv". תודחא

םורדב ורפו היסאב לאפנ ןוגכ ,יאלימרתה לולסמה ךרואל תויוצמה תוצראה ןיבמ 

,דנליאת ןופצו ודוה ןופצ ןוגכ ,תורחא תוצראב םייררהה םירוזאה ןיבמ םידחאו ,הקירמא 

"חטש"כ םיספתנ הלא םיבחרמ .תוינקתפרה תויוליעפ םהב םייקל שיש םיבחרמב םיספתנ 

רבודמ ןיא יכ הארנ .תינומגה תוירבג םושיי לש תרגסמב תצמואמ תינפוג הדובע רשפאמה 

Ingold, 1993; Macnaghten Sc Urry, 2000;) taskscaped אלא ,landscaped דוע 
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 2000 ,Michael), ףוגה ־ םהלש ראתמה־יווקל סחיבו - םהבש הדובע־יבחרמב ,ירק

דוגינב ןכש ,ירבג ןפ ןומט רבכ "חטשל האיציה" יוטיבה םצעב .בצעתמו הנתשמ ,דבוע 

םינייפאמ ילעבכ םיספתנה ,ןולמה־יתבלו תוינסכאל ,םיאלימרתה לש תועלבומל ,םירעל 

Dann, 1996; Morin, Longhurst <fe) םיתוריש םיקפסמה םירוזא םתויה ףקותמ םיישנ 

 2001 ,Johnston), בחרמכ ספתנ וניאש "יעבט" הדובע־בחרמ הווהמ יארפה עבטה

".יריית/ינכרצ 

םירעה יזכרממ תירבג־תינקתפרה האיציכ קרטה עסמב תופתתשהה תועמשמ 

שיש םיירפכו םיינוריע־ץוח ,"םייביטימירפ" םיבחרמ ־ עבטה יבחרמ לא תוריותמה 

ןויבצה ילעב םייתעלבומה םיבחרמה ןמ האיצי התויהמ םג תעבונ ־ םתוא שובכלו םתולגל 

לכמ קחרתהל ידכ" קרטל םיאצוי םה יכ םיאלימרתה תנעט הדיעמ ךכ לע .ילארשיה 

םיקרמה" םיאלימרתה יפב םינוכמ ועבקתהש קרטה ,לולסמש ףא) "םילארשיה 
.("םיילארשיה 

,(יאבצו ןכדועמ "ילימ'ג ךורב" ןיעמ) "13 ינלוגמ ןטשה יחילש" חסונב םיטוברשה 

לש תימצעה םתסיפת לע םידיעמ ,ואישבו קרטה לולסמ לש וכרואל םיעלס לע םיססורמה 

תוהז ילעב םילייחכ אלא ,תיחרזא תוליעפב ישיא ןפואב םיפתתשמה םירייתכ אל םהיבתוכ 

םפוגב םתוחכונ תא הב םינמסמו תיזח םילגמה (תילארשיו תיאבצ־תיתדיחי) תיתצובק 

ואבוהש םינטק לארשי ינולגד יווילב םיקרמל האיציה תא ןיבהל ןתינ םג ךכ .םדי־בתכבו 

תוחכונה תא ,חריה עקרק לע ףנומה תירבה־תוצרא לגדל המודב ,םינמסמה ,ץראה ןמ 

םג .הרואכל תילותבו השדח עקרק התוא לע םילייטה/םיטואנורטסאה לש תימואלה 

אל :ירבע־ילארשיכ בחרמה תא תיתילכתו תיאבצ תירבעב םינמסמ "ךרדה־ירופיס" 

"ךרדה־ירופיס" ,תמכסומ תילסרווינוא םידוק תפשב תושמתשמה ,תויפרגופוט תופמכ 

הפמ .דבלב ,םנושל תא םינכמ םהש יפכ ,"תילארשי" וא תירבע יארוקל לולסמ םיוותמ 

אוה ובש בחרמה לשו לולסמה לש "תילארשי"ל קיודמ "םוגרת" הווהמ וז תינושל 

יאבצ ןוגר'זב םייוטיב םייוור הלא םירופיס .הרבכ רחא הרבכ ,דעצ רחא דעצ ־ םייקתמ 

ןולא לש ותואטבתה ,לשמל ,איה וזכ .שגדומ ןפואב קרמבו ולוכ לויטב בחרמל םיסחייתמה 

תפקשמ וז הפש ".דעיל דעימו רפכל רפכמ רבוע התא םוי לכ" :עסמה תולהנתהל סחיב 

־אלו םיבשוימ - םיבחרמל תסחייתמה ,םייאבצה שוביכהו טווינה תפש תא קיודמב 

המצועב ריהבמ םג הז יוטיב .ףוגה תעונתב םשבוכל שיש םירגתא לאכ ־ דחאכ םיבשוימ 

Phillips <fc) יתורייתה חישלו יאבצה חישל ףתושמה יטסילאירפמיא־ ואינה הנכמה תא 

 1999 ,Steiner). ךרואל םיבר םירתא לע "יו ןמסל" שי יכ םינייצמ םיאלימרתה לכ טעמכ

הדוקנה תא רוקדל [ידכ] קר םירזוחו הזל םיכלוה ־ םישוע בורהש המ" :לולסמה 

תאצמנה תיביטינגוק הפמב קר ךרענ וניא וילע רבדמ באויש ןומיסה ".יו ןמסל .ךישמהלו 

לא דמועה ,בשוימ־אלה עבטל סחיב תיברעמה תוברתב םיחוורה םייומידהו תוסיפתה יכ ונייצ רבכ 13 

םע תמועמ עבטה ליעל ןוידב ,הז םע דחי .("המדא אמיא")ישנ ןווג ילעב םניה ,תשעותמה ריעה לומ 

.ירבג רואב ראומ ךכיפלו תוינקו תונכרצ יזכרמ םיווהמו םיתוריש םיקפסמש םיינוריעה םדכרמה 

תקפסמ איהש ךכב תישנ ריעהש דועב :םינוש םיישנ םייומיד םיאשונ עבטהו ריעה יבחרמ יכ הארנ 

"תעדל" שיש תיארפ הביבס קפסמ עבטה ,תירוה־תיהמיא התונכל ןתינש תוישנ ,תורוחסו םיתוריש 

.תילותב־תירענ - הנוש תוישנ יהוזו ,התוא 
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ןה סחייתמ "יו־ה ןומיס" ןכש ,שממ בחרמבו םפוגב םג םא יכ ,םיאלימרתה לש םשארב 

תא ןמסל ידכ שמשמ ףוגה .הלא םיבחרמב תושענה תויוליעפל ןהו םימיוסמ םיבחרמל 

תוכיסב תוניוצמה תודוקנה ןמ רתוי ישממ וניא רבודמ ובש "חטש"ה וא בחרמהו ,בחרמה 

.יו־ה ןמוסמ ןדיצלש ,תיאבצ הפמ לע 

"רחא" בחרמ 

,קרטה ךרענ ובש בחרמל תוסחייתה הלוע יבא לש ורופיסמ ,הנורחאהו ,האבה האבומב 

.לארשי־ץראמו תוריותמה תוצראב םירעה ןמ ,םילארשיה לש תועלבומה ןמ קחרה יוצמה 

ףאו ,"םירחא" םיבחרמ ןיבל בטיה ול רכומה ילארשיה בחרמה ןיב האוושה ךרוע יבא 

ירופיסב ידמל החיכש הניה ,לארשיב םיפונו תומוקמ ינויצ ,רמיעו ,וז ןיעמ האוושהש 

לש בחרמה תלאש תא ריאמה חכופמ טבמב הכוז איה ורופיסב יכ הארנ ,םיאלימרתה 

.לויטה 

קיזחמ ינאו - עטק הזיא - עטק םש היה רכוז ינא .טוונל השק תצק המש 

גלש־ירהו ףלא־האמל־תחא לש הפמ לבא - בוט טוונמ ןכש דחא ימצעמ 

ונאצמ ףוסב לבא ,טוונל תצק היה השק ,השק ,תאזכ טינרג ,דואמ םיהובג 

אוה .דיחפמ תצק היה הזו .בוט שיגרה אל שממ הרבחה דחא ...[רפכה תא] 

שרגמה אל הזש תעדל ...העידיה ,רמולכ .יתגאד דואמש רכוז ינאו ,איקה 

הפו אבצב ומכ הז לכהש בושחל הייטנ שי םילארשיל ,רמולכ .ךלש יתיבה 

חטב ונחנא זא ,הדוהי רבדמב לחנל וא ןאכ לחנל םיכלוה ונחנא םאו .םשו 

תניחבמ אל - ךלש יתיבה שרגמה אל הזש הנבהה .[לויטב] הפ םילוכי םג 

תויורשפאה תניחבמ אל חטבו ,םילקאה יאנת תניחבמ אל ,עבט יאנתה 
.יוניפ 

תועסמ םיכרענ ובש בחרמה לש ותודחאל דח ןפואב רע יבא ,רבעש השקה היווחה לצב 

לש תיאליע תירבג הקיטקרפ התוא - יאבצה טווינה יכ הרימאב םיחתפנ וירבד .םיקרמה 

- (המודכו םינפצמב ,תופמב שומיש) םירישכמ לועפתב עדי תרזעב בחרמב תואצמתה 

הרואכל הרומא הניא טווינה תלוכיש הדבועה ףרחו ברה ונויסנ ףרח ,ישוקב ךא ול עייס 

הצובקה ירבחמ דחאש רחאל וב הררועתהש תורזה תשוחת .חטשה יאוותב היולת תויהל 

אוה רבגתמה ששחל רכזומה ירקיעה קומינה .הדרח וב הררועו יבא לע המייא ערב שח 

יחטשב יכ ןייצמ יבא רחא םוקמב .הלקת וא הנואת לש הרקמב ץוליחל תורשפאה רדעה 

יוניפ םירשפאמ תיסחי םצמוצמה יפרגואיגה בחרמהו םייטוחלאה םינופלטה לארשי־ץרא 

יכ הרימאה תא המצועב חסנמ אוה םיבחרמה ןיב האוושהב .ךרוצה הרקמב ריהמו חוטב 

ןיב ,ונקסע הבש ,תוכימסה תא ריכזמ הז יומיד ."יתיבה שרגמ"ב ךרענ וניא ורפב קךטה 

תיאבצה הכרעמה ,טרופסה שרגמ - תינומגה תוירבג תננוכמ םהבש םינושה םיבחרמה 

הביבסב םקוממה יתיב שרגמ וניא לויטה בחרמ יבא לש ורופיסב ."עודי־אל"ה בחרמהו 

םיטוונמה הלא ברקב הרושה תנגומהו תיתיבה השוחתה .דהוא להקב סלכואמו תרכומ 

עויסו הרזע לבקל תורשפאה ןמ ,יבא יפ־לע ,תעבונ (םהל ךומס וא) ץראה יבחרמב 

,ךתא דחי השעמל םיאצמנ םיפוצה וא להקה - יתיבה שרגמב - דבל ךנה םא ףא :םיידיימ 

יוצמה ילארשיה ףוגה ,הז תמועל ;םיריהמו םיליעי יוניפב וא עויסב תוכזל לוכי התאו 

תועלבומל ץוחמו לארשי־ץ־ואל ץוחמ םייוצמה םירזה עבטה יבחרמב ,רכנב ,ירק ־ "םש" 
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הריהמ הרזע תלבק חיטבהל לוכיש (תרושקת יעצמא) רובטה־לבח אלל ענ ־ תוילארשיה 

.(Massad, 2001 - דעסמ לש וירבדל ךשמהב) המילב לע יולתכ שחו ,הרצ תעשב 

הייטנ שי םילארשיל"ש אוהו ,עלבומ ךא חיכש המ־רבד םיריגסמ יבא לש ויחוסינ 

הסיפתה .בחרמל םג אלא ,ףוגל קר סחייתמ וניא ןאכ "לכה" ."אבצב ומכ הז לכהש בושחל 

עדיהו ,קרטהו לויטה יבחרמ לש "תורחא"ל תרוויע הניה הילע עיבצמ יבאש תיביטקלוקה 

.תורזה תוצראב םיבחרמה לא םיקתעומ וא םיקתומ ץראה יבחרמל סחיב םייומידהו 

הצרפתה ךא ןכל םדוק דוע ופוגב האבחנ יכ ןכתייש ,יבא לש תרבסומ־יתלבה "ותלחמ" 

תודעכ ורופיסב תשמשמ ,תיבה־ץראמ קחרה היוצמה ההובגה תיררהה הביבסב אקווד 

.םיבחרמה ןיב ימוהתה רעפל 

םיפתתשמה םילארשיה לש םתוסחייתהב םג ונשגפ "רחא"הו רכומה ןיב ףסונ חתמ 

ףונה הארמל ותולעפתה תא וראתב .לויטב עבטה לש רחאה וביט לא קרטה תועסמב 

טסרוואה תא האור התאש יתאזכ הדוקנ ןימ הז" יכ (ליעל ואר)ירא ןייצ ,סאפה ןמ ףקשנש 

הזכ וקב הסכתמ טושפ לכה זאו ,ךירוחאמ תעקוש שמשהו ,הלאה םייקנעה םירהה לכ תאו 

הדבועה לע ליפאהל ידכ שי ררועמ אוהש היווחה תמצועבו ראותמה ףונה יפיב ."םודא לש 

הניחבמ .יאלימרתה לש ודי־גשיהל רבעמ אצמנה רה ףקשנ קרטה לש אישה־תדוקנמש 

םירה לצב םיכרענ םלוכ תועסמהו ,ףכוא אלא ,הגספ הניא קרטה תגספ ,תיפרגופוט 

תמשוימש תינומגהה וז וליפא ,תוירבגה .הכילהה ילולסמל רבעמו לעמ קחרה םייוצמה 

םצעמ רבכ יטנתואה הפקותב הכוז ,יראכ םיאלימרת לש םהירופיסב החלצהב תננוכתמו 

םתגספ לא סופיט שרדייש ילבמ ,םהילופיש לע הלפעההו הכילהה ןמ ,םירהה לא הברקה 

 (2001 ,Morin, Longhurst <fe Johnston). איש ,ובנ רה לע דמועה השמל טעמ המודב

הגש,ךירכ וניאש ףסכנ ףונ לע םיפיקשמ םהש ךכב אטבתמ קרטב םיאלימרתה לש םתייווח 

םיאלימרתה וליפעה המודכו בגנב םישתכמל ,ןורימ רהל ,הדצמלש דועב .םתניחבמ 

תוירבגב ,ךכ .המשגהלו שוביכל ןתינ וניאש בחרמל המגוד הווהמ "טסרוואה" ,םפוגב 

הקיטקרפב םגו ,הבחרמ תא רידגמו םחותה ףר שארמ יוצמ םיאלימרתה ברקב תננוכתמה 

14.םוחתל ץוחמ ,םייטנמורה וייומידו ,"רחא"ה ראשנ וז 

ץראה יפונ תופקתשה :"םילודג"ו "םינטק" תומוקמ 

היבחרמלו לארשי־ץרא יפונל תובר תויוסחייתה םיללוכ םיאלימרתה לש קרטה ירופיס 

ךלהמב םיפוגה ןמ םהיתויומשרתה תרגסמב םירכזומה ,(יבא לצא "הדוהי רבדמ" ךכ) 

בחרמה ןויצב םא יכ ,תומוקמ וא םיפונ לש טרופמ רואיתב רבודמ ןיא ,רומאכ .קרטה 
יבגלו םיאלימרתה לש םפוג תדובע יבגל הז חטש לש ותועמשמבו רכומ הדובע־"חטש"כ 

םיימואל םילמסל ויהנש םייפאה םיילארשיה םיפונה םה םירכזומה םיפונה .וב םהיתויווח 

םיפונה םא יכ ,םיימיטניאו םיישממ ,"םינטק" תומוקמו םיפונ הלא ןיא .ינויצה חישב 

תוברתב םילמסכ וסכונש םיימואלה־מייתכלממה םיפונה ,"םילודגה" תומוקמל ורשקנש 

;2000 ,ץרווש ;1991 ,ןראו 'ץיברוג) תפסכנה תדלומה תא םיגציימ רשאו תילארשיה 

 1992 ,Ezrahi). תומוקמ לש הרוש םיללוכו ,םילולתו םייררה םניה םירכזומה םיפונה

־ץרא לש היחטשל ץוחמ אקווד רתויב םוסקה דעיה היה םירבצה לש םהיתועסמ תפוקתב םג 14 

,בורל גשומ־יתלב ,"רחא" בחרמ לא הכישמה תא זא רבכ אטיב הרטפב "םודאה עלסה" .לארשי 

.יטוזקאו ןכוסמ 
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הדוהי ירהו <וישתכמו> בגנה ירה ,יניס ירה ,ןורימ רה ,רובת רה ,הדצמ :םירכומ םירתאו 

ןויצ־תודוקנ ,םילמס םיווהמ ,םהיתוגספב םימקוממה םירתאהו ,הלא םירה .םילשוריו 

,םילוע םהילא"ש םירתא ,ינויצה ימואלה־ירוטסיהה חישב (עמשמ יתרת) טלוב ךרע תולעב 

,5.<29 'ע ,1991 ,ןראו 'ץיברוג)"ןויערה אצמנ ,ךרפמ לולסמ ףוסב [,םהבו] .לגרל םילוע 

םיקךטה תועסמב םילייטמ ידמ םיבר םילארשיש ךכ לע ןילמ ,המגודל ,רחש 

םיקרטב תופתתשמה תויאלימרתה לע הפירח תרוקיב חתומו ,"רדע"כ םהב םיפתתשמו 

םירתאה דחא תא ריכזמ אוהש ךות ,(תוירבג םיננוכמה םידוגינב ןוידה תא ליעל ואר> 

ןמ "!דרוסבא הז .ץראב התייה אל איה הדצמב וליפא ...תונב רקיעב הז" :םימסרופמה 

,ץראה יבחרב לייטל שי תישאר יכ הלוע הלא םירבדב תחסנתמה תיגרדמה הסיפתה 

,ןכמ־רחאל קרו ,תוירבגו הרובג לש םילולת םירתא םניהש ,הדצמכ םייפא םירתא םתואב 

תוכזה תשכרנו רתיהה ןתינ ,הלא םירתא םע תינפוגהו תיטוירטפה תורכיהה תמלשה םע 

"יארפ" עבט לאו רתוי םיקומע םיגלש לא ,רתוי םיהובג תומוקמ לא ,האלה ךישמהל 

יתישארבה עבטה .וירתא לשו קךטה ילולסמ לש םינייפאמה םניהש ,רתוי "ינושאר"ו 

הלא רשאמ רתוי םירגתאמו םישק "םיחטש"ו רתוי םיאשינ םירגתא עיצמ לויטב ףקשנה 

היווחה לש "יכנאה דמימה" תא היחמ קרמבו לויטב תופתתשהה .לארשי־ץ־ואב םייוצמה 

הלפעההש רחאל ,תוירבגל ףקות תקפסמ ךכ ידכ ךותו ,(1991 ,ןראו 'ץיברוג) תילארשיה 

(תרכזומ קרטב םירהה ןמ ךומנ ותויה תדבועש)ןומרח רהכ וא הדצמכ םירתאל תילגרה 

.וקפסלמ רבכ הז הלדח 

םוכיס 

ינפוא םילוע קךט,ד עסמב םיפתתשמה םיילארשי םיאלימרת לש לויטה ירופיסמ 

בחרמו ףוג לש םייומידו תוקיטקרפ תועצמאב תינומגה תוירבג לש םושייהו הינבהה 
חישה םהבש םינפואה תא הריאמ םירופיסב תוירבגה תיינבה לש התניחב .םירדגוממ 

ןיבש הקיזה תאו םוקמהו בחרמה תוסיפת תא ,ףוגה תדובע תא הנבמ ירבצה־ילארשיה 

םוקמה שוביכל תיכשמה הקיטקרפכ תושממתמ ןה ובש בחרמה ןיבל ףוגה תולועפ 

רבעמ קחרה םירופיסב תולועה תויווחב תוללכומ ףוגו בחרמ לש הלא תוסיפת .תונויצב 

־ץרא לש היחטש - הליחתכלמ ינויצה חישב שומימ ידיל ואבו ודסונ ןה ובש בחרמל 
.לארשי 

ת ז,דז תיינב,דב ףוגה אלממש ימדמ,ד דיקפתה תא הריאמ םירופיסב האירקה ,תישאר 

םירופיס םניה םיאלימרתה ירופיס יכ רכינ ,טרפכ הינומגה תוירבג ןוניכבו ללכב תידממ 

ויתוקתפרה יוטיב ידיל תואב םהבש ףוג־ירופיס - (embodied narratives) םימשגומ 

.יררהו ירפכ עבטב שחרתמה תורגבל םירוענמ דבעמ סקט תרגסמב ףוגה לש ויתואלתו 

תשוחת אוה ולומגש יתועמשמ יזיפ רגתאב דמועה ףוגכ ספתנ קרטב ליפעמה ירבגה ףוגה 

־תועונת לש הכינח יסקטב ופתתשהש םיריעצ לש תורודל לגדל־היילע רתא התוויה ,טרפב ,הדצמ 15 

תדובע ךרד תילארשיה תוהזה תא תדכלמו תשבגמכ הספתנ תכרפמה הלפעהה .תויאבצ תודיחיו רעונ 

.(Ben-Yehuda, 1995; Zerubavel, 1995) בחרמב ףוגה 
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Ill (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

,"יטנתוא"ו ינושאר ,יארפ עבט םע החלצהבו תויאוריהב דדומתמ ףוגה .הקומע קופיס 

בצעמ ךרפמה ילגרה עסמה .וינפב דמועה רגתאכ תיאבצ־ןיעמו תיטנמור הרוצב הנבומה 

יוליגהו םינוכיסה יוביר ,הקתפרהה .עבטה םע עגמ ידכ ךות יוצרהו יוארה ירבגה ףוגה תא 

תכרפמה ,תיזיפה המרונה תא םינייפאמ לוכיבכ םיעודי־אל םירתאו םילולסמ לש 

םיפקתמה עסמ ירופיס לש יתמרדו יתלילע דלש םיווהמו ,קרטה עסמ לש תרגתאמהו 

שבול ,קדטה תועסמ תא הז ללכבו ,ולוכ לויטה תא םייסמה יאלימרתה .תיטנמור תוירבג 

(Storytelling rights) םרפסל תוכזה תאש עסמה ירופיסב המצע לע הדיעמה רוביג תומד 

.(Elsrud, 2001; Noy, forthcoming)ויתוקתפרהב שכר 

תוירבג םיפקשמ קרט תועסמב םיפתתשמה םירבגה לש םהירופיס לכ אל ,הז םע דחי 

ןכא םינייאורמה ןמ עברכ קר ,השעמל .ףוגב האלמה התומלגתה לע םידיעמ וא תינומגה 

חור־תרומ לש תונוש תוגרד ועיבה רתיה וליאו ,תירבגה המרונה תא האולמב וצמיא 

תונרתחה םגו האחמה םג ,הלא םירקמב .וז המרונמ הלועה רבגה לש תילאידיאה ותומדמ 

םיינפוגה םיישקל לוק ןתמ תועצמאב ,תאז .ףוגה - יתרבח רתא ותואב יוטיב ידיל ואב 

,אליממו ,תצמאמה המרונה יפלכ תשרופמ הסרתה תועצמאב ,עסמה ךלהמב םילועה 

חישה םעמ (embodied) םהירפסמ תולעבל םירזוח םיפוגה םהבש םירופיס תריצי תועצמאב 

.(disembodied)יביטמרונה 

,תומוקמ לש םדיקפת תא הלעמ םיאלימרתה לש עסמה ירופיסב האירקה ,תינש 

וא ירדגמ ךרעב םינועט םינוש םיבחרמ .תירבגו תירדגמ תותו בוציעב םילולסמו םירתא 

ןוגכ - םימיוסמ םיבחרמב תננוכתמ תינומגה תוירבג .ידדגמ ןוהב ורימהל ןתינש ךרעב 

תאשונ תירבגה תוליעפה ,םהב קרו ,םהבש - ןאכמ ,טרופס ישרגמו ,ןאכמ ,המחלמ תוריז 

ןנוכמ בחרמל הקודה הקיזב איה םג תמייקתמ רוביחה קסע הבש תוירבגה .תועמשמ 

הנבומ הז בחרמ .יטוזקאהו עודי־אלה ,יגוריע־ץוחה ,חותפה עבטה בחרמ - תוירבג 

Woodward, 1998,) ףוגה תועצמאב ונמסלו ושבוכל שיש רז חטשכ ,ותוצחל שיש רגתאכ 

הדובע־בחרמ הווהמ אלא ,ויטרפב רכינ וניא בחרמה םיאלימרתה ירופיסב .(2000 

,הז חטש לש םייפרגואיגה ויוות .ןקתפרהה לש ירבגה ופוג תא רישכמה (הדובע־"חטש") 

"ישילשה םלוע"ב יוצמ ותויה תדבועו ,קרטב תכרפמ הדובעל םיאלימרתה תא םיבייחמה 

ירבגה ףוגה לש ויתויוליעפל תויטנתואו תויאוריה לש הדימ םיקינעמ "יביטימירפ"ה 

תימואל־תירבג תוהז - בצעל ךישממ ןמזב־ובו - ףקשמ קרטה עסמ ,ךכ .ינומגהה 

וא leisure תניחבב) שפונב וא יוליבכש האנהה וניא הניינעש תיריית הקיטקרפ תועצמאב 

 recreation), יתועמשמ ינפוג ץמאממ תעבונה תבגשנ תישיא הרומת אלא.

שי ורצונ אל ,םיילארשיה םיאלימרתה יבגל התועמשמו ,קרטה עסמב תופתתשהה 

רידת םיפקתשמה לארשי יפונ .תרכומ תיתוברת המת לע היצאירו תווהמ אלא ,ןיאמ 

,ןראו 'ץיברוג ,"ןטקה םוקמה") םיימוימויו םיימיטניא םיפונ םניא קרטהו לויטה ירופיסב 

םוקמה" לש םילמסכ ימואלה־ינויצה חישב וסכונש םייררהה םירתאהו םיפונה אלא ,(1991 

רעונה־תועונת תרגסמב ץראב םיילגרה תועסמה ןמ םיאלימרתל םירכומ רשאו ,"לודגה 

הביבסל סחיב תננוכתמו תמשוימ הלגמהו ןקתפרהה ,לייטה לש תוירבגה .יאבצה תורישהו 

,ךכ .הדוהי ירהו הדצמכ ,תימואל תוירבג לש םילולת םירתאב ,הליגר־יתלבו תלצאנ 

תיתוברת תלשלשב ורשקנ ,טרפב םיקרטה תועסמו ,התוללכב תיאלימרתה תונפואה 
הברכ תראותמ םירופיסב רכזומה עבטה לש ותמצוע םלוא .םירבצה תועסמ לא תיתרבחו 

ןיב םיכרוע םיאלימרתהש תואוושהה ןמ .הילע הליפאמכו לארשיב עבטה תמצועמ 
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רמשנ היווחה לש "יכנאה דמימה"ש ףא יכ רכינ לויטה תוצראבו ץראב םירתאהו םיבחרמה 

עיצמ ־ המודכו םינוחרקה ,גלשה ,םיהבגה ־ ץראל־ץוחב עבטה ,<1991 ,ןראו 'ץיברוג) 

רשאכ ,תוירבג םיננוכמה םיבחרמ לש גרדמ רצונ ךכ .ץראב םייקה הזמ רתוי לודג רגתא 

.ץראה יחטשל ץוחמ קר ילמס שוביכלו הגשהל תונתינ ,עמשמ יתרת ,וב תוהובגה תוגרדה 

,דניה בחרמו ףוג לש תוקיטקרפ ןיב םיאלימרתה ברקב תמייקה ןילמוגה־תקיז ,תישילש 

לש תירבצה־תילארשיה תרוסמה לש המוקמ לע רומאכ תנעשנ איהו ,תבכרומו הרישע 

,יררהה עבטה לש ויליבשב דעוצו ריעה תא אצויה ףוגה הלא תועסמב .םיילגר תועסמ 

ךרד הדעצה ןמ - הכילהה .זילע לעופ םג ןמזברב ךא זב בצעתמ ,יטנתואה ,ינושארה 

ןפואב ותוא תשבוכו ותוא תסכנמ ,ותוא הפממ ,בחרמה תא תנמסמ ־ טווינה דעו לויטה 

ףוגה תא ךופהל שקיבש ,יטסילאינולוקה ינויצה חישה לש ותלועפ וז .בושו בוש ילמס 

הניתשלפ לש היחטשו היבחרמ ־ םוקמה תאו ,"ירבצ" ירבג ףוגל ישנה־יתולגה ירבגה 

תימוקמ הקיזב בחרמהו ףוגה ינויצה חישב ורשקנ ךכ .ידוהיה םעל ימואל תיבל ־ זאד 

.םיינשה לש תידדה הרומת התילכתש הקודה 

תוקיטקרפ לש הקתעהה וא הקתהה ןמ תעבונ תואלימרתל תידוחייה תובכרומה 

לא ־ ודסונ ןה םהבו םהילעש - לארשי־ץרא לש היחטשמ םוקמו ףוג לש תויטסילאינולוק 

קרו ךא ינויצה חישב ותישארמ ןנוכתה ירבגה־ירבצה ףוגה .םיקחורמ םייתוריית םיבחרמ 

לקו קיר תויהל לולע אוה םהמ האיציה תעב ןכלו ,לארשי־ץרא לש היבחרמל סחיב 

האיציה יכ חינמ הז הבשחמ־וק םלוא .(Massad, 2001) דעסמ עיצמש יפכ ,"המרגולוה"כ 

תמועל .תורחא וא תורז לש היווחבו תילמס האיציב חרכהב הוולמ ץראה תולובגמ תיזיפה 

בחרמב םילעופ םיילארשיה םיאלימרתה יפוג ,תיטסילאינולוק־ואינ הקיטקרפ התויהב ,הז 

ענ ילארשיה ףוגה .תימרגולוהה הדרחה תרתפנ וא תענמנ ךכו ,םיימואל םינממסב ןמוסמש 

םיילארשיה םיאלימרתה יוביר תועצמאב םיימואל םינייפאמב ןמוסמה יתעוב בחרמב לעופו 

.("הנטקה לארשי" תניחבב) תועלבומב םתוצבקתהו 

רחאלש הפוקתב תויברעמה תורבחב הלחש הבחרה הרומתה יכ הארנ ,ךכל ךשמהב 

לש םימזימל ירבגה ףוגה סויגב תיתגרדה הדירי האטיב רשאו ,היינשה םלועה־תמחלמ 

־תדימב החספ ,(דסוממ יתורחת טרופס תבוטל רקיעב) תיאבצו תיטסילאינולוק תוימואל 

"the geographic frontier - ןייצמ למיקש הקתהה .לארשיב הרבחה לש םיקלח לע המ 

 (141 .was replaced by the outfield fence" (Kimmel, 1996, p - הרבחב השחרתה אל

ןמוקמ רומיש לע העיבצמ םיאלימרתה תועסממ הלועה תוירבגה תסיפת .תילארשיה 

אלש ,תילארשיה הרבחב תויאבצהו תויטסילאירפמיאה תוסיפתה לש ןתויחו יגולואידיאה 

תולובג ,יתורחת טרופסמ לידבהל .תרחא רדג לכב וא טרופס שרגמ לש רדגב ומחתנ 

־תילייטהו תיאבצה תוקיטקרפה לש ןהיתורגסמ תא םימחות םניא תורדגו 
ןתינ תילגרה תולייטה תא .ןהל רבסההו עינמה תא אקווד םיווהמ אלא ,תיטסילאינולוקה 

ול ושמיש לארשי־ץרא יבחרמש ,"ינויצה ימואלה טרופסה" יפנעמ דחאכ אופיא סופתל 

.םינומיא ןקתמו שרגמ 

ול ליבקמבו ,"לודגה םוקמה" תא םיאלימרתה חיש ןנוכמ ץראה תולובגל ץוחמ קחרה 

םיגוציי ינש ןיב .וילא סחיבו וב לעופה ףוגה אוהש ,"לודגה ףוגה" תא םג וילא סחיבו 

,תורחא םילימב .םיידימת םיחתמו םירעפ םימייקתמ ,טרפה תויווח ןיבו ,הלא םייטנמור 

תרוצב - בחרמב :ינויצה חישה לש ותומיוסמ־יא יוטיב ידיל האב תילייטה הקיטקרפב 

רפסל לובגה לש תדמתמה ותכיפהבו ,תומוקמו םיבחרמ ,תולובג לש םוחיתו ןומיס רדעה 
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בצעתהלו דובעל שרדנה ףוגה לש ותומיוסמ־יא תרוצב ־ ףוגבו ;יטנתואו יטוזקא ,קתרמ 

הז ןיא ןכ־לע .ירדגמ ןוה ילעב םיבחרמב יאבצ־יטנמור ןייפואש תוקיטקרפב בושו בוש 

ירוזא רחא יטנמורה שופיחה ביבס בוסנה ילארשי עפומב ־ תואלימרתה אקוודש הרקמ 

לויטה ךלהמב ףוגה לש תיביסנטניאה ותוברועמ ביבסו ,םייוליגו םייטנתוא רפס 

.הווהב םיילארשי םיריעצ ברקב יביטקלוק רבעמ סקטכ הדסמתה ־ ךשוממה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד :רבצה .(1997)זוע ,גומלא 

,4 ,םייפלא .(תילארשי היגולופורתנא) םוקמה לע .(1991) ןועדג ,ןראו ילז ,'ץיברוג 
 44-9.

הבוגתה ירמאמל הנעמ :םוקמה לש השקה עבטמה .(1993) ןועדג ,ןראו ילז ,'ץיברוג 

.177-173 ,8 ,םייפלא ."םוקמה לע"ל םיברה 

,"חרזמב לויטה" תיווח :חרזמב תדדונ תילארשי תוילאקול .(2000) תידיע ,לכיה 

,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .םילייטמה לש םייחה תשיפת לע היתועפשה 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

םיריעצ לש תועסמ :ילארשי טסקטנוקב תינוליח תוניילצ .(1987) הדוהי ,ןוסבוקעי 

תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .םיקוחר תומוקמל םיילארשי 
.ביבא־לת 

תוברת יסופד :חתפמ תולימ :ךותב .תיתרבח הרופטמכ "שוביג" .(1999) רמת ,לאירתכ 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא :ביבא־לת .<167-148 'ע)לארשיב תרושקתו 

.ןקוש :ביבא־לת .תונש ביבא .(1987) הימע ,ךילביל 

תעפשה ,םילייטמה ינייפאמ :ל"הצמ רורחשה רחאל ךשוממה לויטה .(1997) דדוע ,ךרובמ 

תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע .ותועמשמו לויטה 
.םילשוריב 

םשל הדובע .ודוהל םילארשי םירגובמ־םיריעצ לש עסמה :חרזמב יבל .(1999) הירד ,זועמ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךמסומ ראות תלבק 

םשל הדובע .םילארשי םיקרט ירופיס לש יביטרנ חותינ :לודגה עסמה .(2002) םייח ,יונ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק 

הצובקב תוישנו המקר :ןמצע תא תומקור .(1997) תילג ,םקור־ןזחו רגה ,ןומולס 

.68-55 ,10 ,תרוקיבו הירואית .תימלשורי 

תואלימרת ילויטל העיסנל תויצביטומ :הגאד ילב םוקמ ,קוחר םוקמ .(1998)יתור ,ןומלס 

.ןליא־רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .רדגמ תעפשהו 

:ןאכמ .השדחה תירבעה תוברתב בחרמה בוציעו "םדאה תסדנה" .(2000) לאגי ,ץרווש 

.24-9 ,א ,תירבעה תורפסה רקחל תע בתכ 

םילגרה ליח תוביטחב תורישה :םימחול לצא תוירבג ייומיד .(1997) הרואיל ,ןואיש 

םירקחמל ןייש זכרמ :םילשורי .(3 'סמ ןויע ירקחמ) תורגבל תורענמ רבעמ סקטכ 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הרבחה יעדמב 

םע :ביבא־לת .1948-1881 - חוכהו תונויצה :הנויה ברח .(1992) הטינא ,אריפש 
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 narration among Israeli tarmila'im (backpackers). Narrative Inquiry, 12,
 261-290.

 Noy, Chaim (2002b). Listening to Israeli backpackers' stories: Quoting voices

 and voicing quotations. In http://www.sas.upenn.edu/folklore/quoting_
 voices.html.

 Noy, Chaim (in press). "This trip really changed me": Israeli Backpackers
 narratives of self-change. Annals of Tourism Research.

 Noy, Chaim (forthcoming). A Narrative community: The case of Israel:
 Backpackers. Detroit: Wayne State University Press.

 Pearce, Phillip (1990). The backpackers phenomenon: Preliminary answers to
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 Phillips, Ruth B. <fe Steiner, Christopher B. (Eds.) (1999). Unpacking culture:

 Art and commodity in colonial and postcolonial worlds. Berkeley:

 University of California Press.

 Quam-Wickham, Nancy (1999). Rereading man's conquest of nature: Skill,
 myths, and the historical construction of masculinity in Western extractive

 industries. Men and Masculinities, 2, 135-151.

 Rank, Otto (1959). The myth of the birth of the hero, and other writings. New

 York: Vintage Books.

 Riley, Pamela J. (1988). Road culture of international long-term budget
 travelers. Annals of Tourism Research, 15, 313-328.

 Sherrod, Drury (1987). The bonds of men: Problems and possibilities in close

 male relationships. In H. Brod (Ed.), The making of masculinities (pp.
 213-140). Boston: Allen Unwin.

 Shire, Chenjerai (1994). Men don't go to the moon: Language, space and
 masculinities in Zimbabwe. In A. Cornwall <£ N. Lindisfarne (Eds.),

 Dislocating masculinities: Contemporary ethnographies (pp. 147-158).

 London: Routledge.

 Turner, Brian S. (1992). Regulating bodies: Essays in medical sociology.

 London: Routledge.

 Turner, Brian S. (1996). The body and society (2nd ed.). London: Sage
 Publications.

 Turner, Victor (1967). Betwixt and between: The liminal period in Rites de

 Passage. In V. Turner (Ed.), Forest of symbols (pp. 93-111). Ithaca:

 Cornell University Press.

 Turner, Victor (1973). The center out there: Pilgrim's goal. History of Religions,
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 Turner, Louis <fe Ash, John (1976). The Golden Hordes: International tourism

 and the pleasure periphery. New York: St. Martin's Press.

 Uriely, Natan, Yonay, Yuval, 8z Simchai, Dalit (2002). Backpacking
 experiences: A type and form analysis. Annals of Tourism Research, 29,
 520-538.

 Urry, John (1990). The tourist gaze. London: Sage Publications.

 Vogt, Jay W. (1976). Wandering: Youth and travel behavior. Annals of Tourism

 Research, 4, 25-41.

 Weiss, Meira (1997). Signifying the pandemic body: Metaphors of AIDS and

 cancer. Medical Anthropology Quarterly, 11, 456-476.

 Weiss, Meira (2001). "Writing culture" under the gaze of my country.
 Ethnography, 2, 77-91.

 Weiss, Meira (2002). The Chosen Body: The politics of the body in Israeli

 society. Stanford, CA: Stanford University Press.

 Woodward, Rachel (1998). "It's a man's life!": Soldiers, masculinities and the

 countryside. Gender, Place and Culture, 3, 277-300.

 Woodward, Rachel (2000). Warrior heroes and little green men: Soldiers,

 military, and the construction of rural masculinities. Rural Sociology, 65,
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 Zerubavel, Yael (1995). Recovered roots: Collective memory and the making of

 Israeli national tradition. Chicago: University of Chicago Press
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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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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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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 
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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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131 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

.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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ופיב תיברע תוירבג לש תויתוברת תוינבה :"תורז" ךותמ תוהז וקסרטנומ לאינד 132 

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

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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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 
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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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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 

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 144 

,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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145 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

<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 
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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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147 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג''סשת 

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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־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 

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



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

"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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תוניתמ לש םילאה חישה ־ "סויפ וצ" 

*ןורוא־ץישפיל יתורו *יאני הצינ 

םיגולויצוס וליבוה תוינרדומה תישארב ושחרתהש יתרבחה לודיבה יכילהת 

לש הדיתעל םתגאד תא הפקיש וז הלאש .הרבח ןכתית דציכ לואשל למיזו םייהקרודכ 

םזילאודיווידניאה תוקזחתה חכונל הנידמה לש דכלמה החוכלו תיתרבחה תוירדילוסה 

יוביר ,תישיאו תינחור המשגהב טרפה לש קזחתמו ךלוהה ךרוצה :ירק ,ינרדומה 

םיסרטניא לש םתוקזחתהו םייתליהק תושגר לש םתושלחיה ,םידגונמה םידיקפתה 

הנידמה תוביציל הנכס תמייק ,(Rawls, 1993) סלור רמוא ,הז תמועל ,םויכ .םיינתלעות 

תונוש תוהז־תוצובק םע םיטרפ לש םתוהדזה ללגב רקיעב דכלמה החוכלו תיטרקומדה 

תינימ ,תיתד ,תינתא הצובק לש התוכזב העיגפ .םינוש םיכרעו תונומא ,םיסרטניא תולעב 

הצובקה ידי־לע בור־יפ־לע תרדגומ הלשמ תורטמו תוברת ,םייח חרוא םייקל תימואל וא 

שומימ לע ןגהל ידכ בר לבס תאשלו השק קבאמל תאצל ףא םינכומ הירבחו ,יוכידכ 

עיתפמ הז ןיא ךכיפל .(Halbertal, 1996) (לשממו ךוניח ,הפש ךרד רקיעב) םתוהז 

,תונלבוס לש תולאשב דימתמ רתוי םויכ םיקסוע םייטילופ םיפוסוליפו םיגולויצוסש 

הנידמה תוביצי לע ןגהל ידכ סויפ לש תוקיטקרפו יתרבח סוזנסנוק ,תויתצובק תויוכז 
.תינרדומטסופה 

תילרבילה הבשחמה תוחתפתהל הכילוה ,תדה־תומחלמל ץק המשש ,היצמרופרה 

 (1993 ,Rawls), הבשחמה תוחתפתהב םרוג םיווהמ םייתצובק תוהז יקבאמ םויכ וליאו

Habermas, 1992; Kymlicka, 1995; Rawls, 1993;) תיתוברת־ברה תילרבילה 
 1994 ,J. Raz, 1994; Taylor). סויפ" גשומל שי תיתוברת־ברה הבישחה תרגסמב"

 (reconciliation) ־ךרדב תספתנ (תוסיפתו תודמע ןיב רושיג)"סויפ" הלימה .יזכרמ םוקמ

וניה סויפש קפס ונל ןיא ,ןכא .הרבחל ינויח םג ןכלו ,דכלמו רבחמ יבויח גשומכ ללכ 

לווע לע חולסלו החילס שקבל תלוכיה .תיחרכה וליפא ,הבושח תיתרבחו תישונא הלועפ 

,סויפ .םייתרבחו םיישיא םיסחי תריציב (תובידנ) הניתנ לש גוס ,דניה תלוזל השענש 

.תודידי לש התישארו המחלמ תקספה לש הלועפ אוה ,(Derrida, 1997)הדירד רמוא 

ימ םע ,םיסייפתמ ךיא ,םיסייפתמ ימ םע .תילרטינ הניא םלועל סויפה תלועפ ,הז םע 

תלועפ לש הייפוא תא ןוחבל תובייחמ הלא תולאש ־ םיסייפתמ רשאכ םיסייפתמ ןיא 

שי סויפ לש הלועפ לכל .תשחרתמ איה ובש יתרבחה רשקהה תאו היאנת תא ,סויפה 

םייגולואידיאה םידדצה תא ןחוב רמאמה .הוולנ לצכ הנולשכ תא םג ליכמה יטילופ רשקה 

דקמתהל ונרחב .יתוברת־בר רשקהב סויפ תווחמ לש תויתייעבה תאו סויפה תלועפ לש 

גשומב ןודל ידכ םיעשתה תונש לש לארשיב םינוליח ןיבל םייתד םידוהי ןיב טקילפנוקב 

םא קסוע רמאמה 1.ונוניכב תונומטה תוישעמהו תוילמסה תונכסה לע דומעל ידכו "סויפ" 

.בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

סחי .2001 ,אנאחור ואר ,יניתשלפה-ידוהיה ךוסכסה לש רשקהב "סויפ" גשומה לש תויתייעבה לע 1 

.Helman, 2002 :לצא םג ואר ,"גולאיד־תוצובק" יפלכ יתרוקיב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:50 UTC������������� 

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



תוניתמ לש םילאה חישה - "סויפ וצ" ןורוא־ץישפיל יתורו יאני הצינ 162 

רשאכש תורובס ונא םלוא ,וז היצוויטומ יבגל והתי רשא שי .סויפ לש לפאה דצב ןכ 

.ירוביצה בחרמה תא שדחמ רידגהל לארשי ךרטצת ,םיניתשלפה םע המחלמה םייתסת 

לש יתוברתה לעפמהמ קלח ויהי ינוליח בחרמו תוינוליח םג רידגהל ךרוצה וז תרגסמב 

לש תיטילופה תועמשמה תא התע רבכ ררבל ונתעדל בושח ןכל .הנידמו תד יסחי יוניש 

לש תיגולואידיא תרגסמב סויפ חישב תונומטה תונכסה תא םג ומכ ,"סויפ" גשומה 

.(Young, 1990) תימואל תוינגומוה 

תובר תוצובק לארשיב תירוביצה (העדותהו) תוליעפה בחרמל ורדח םיעשתה תונשב 

ומק תועונת לש לטובמ־אל רפסמ 2.םינוליחו םייתד ןיב רשגלו סייפל הרטמל ןהל ומשש 

וריבגה ןיבר חצר ינפל ומקש תועונת םג .תוליחבו תופיחד תשוחת ךותמ ןיבר חצר רחאל 

תורמל .סויפ חיש רוצייל "לעפמ" הלא תוצובק ורצי וידחי 3.וירחאל ןתוליעפ תא דואמ 

הניחבמ ןהו תינוגרא הניחבמ ןה ,"סויפ וצ" תעונת הכפהנ ,םינוגראהו תוצובקה יוביר 

4.תודחא לש חישו תורבדיה ,סויפ לש הקירוטרה יכלהמ לע עיפשהש יזכרמה ףוגל ,תילמס 

השק קיודמה ןרפסמ תא .םינוליחו םייתד ןיב רושיגבו סויפב תוקסועה תועונת תורשע תומייק 

תוסחייתמ ונחנא הז רמאמב .תוליעפ םימייקמ םניא ומקש םיפוגהו תועונתה ןמ קלחש ןוויכמ דומאל 

.רעונ־ינב ברקב רקיעב תולעופש תועונת תומייק .יהשלכ המרב תוליעפ תומייקמש תועונתל קר 

םיפוג .ךוניחה דרשמב יכרע ךוניחל להנמה לש ונומימבו וחוקיפב תומייקתמ הלא תויוליעפ 

תויוליעפה .הכימת ונממ םילבקמו ךוניחה דרשמ ידי־לע םיחקופמ ,"רשג" תמגוד ,םיינוציח 

םייתד ןיב םיטקילפנוקו תויעב ןובילב רקיעב תוקסועו ,רפסה־תיב תרגסמב בורל תומייקתמ 

םיירהוצה־רחא םג תומייקתמ רעונל תויוליעפ .תירטנולוו הניא תויוליעפב תופתתשהה .םינוליחו 

סויפב םיקסועה תועונתהו םינוגראה תא הפממ 1 חפסנ .(לשמל ,"הניב") רעונה־תועונת תרגסמב 

רשאו םירגובמל תוליעפ תומייקמה תוצובקב תוזכרתמ ונא הז רמאמב .רעונ־ינב ברקב רושיגבו 

תא גיצמ 2 חפסנ .םיישיא ךרוצו היצוויטומ ידי־לע תענומו תירטנולוו הניה ןהב תופתתשהה 

.םירגובמ ברקב םינוליחל םייתד ןיב רושיגבו סויפב תוקסועה תוירקיעה תועונתה 

יגוס ינש ןיב האוושהב ךרוצל ונביל־תמושת תא ה/ריעהש ת/ימינונאה ת/ארוקל תודומ ונא 

תאזכ האוושה .םישימחה תונשב "ווק־ סוטטסה" לש הזו םיעשתה תונשב "סויפ וצ" לש הז - חישה 

יסחיב "ילרוג עגר" הוויה ץבר חצרש רמול ןתינ ,הז םע .קימעמ ירוטסיה־יטילופ רקחמ תבייחמ 

,גולאידו הנבה ,הבשקה לש יטסינמוה חיש לע םיססובמה סויפ תודסומ חימצהש ,םינוליח-םייתד 

תילטנמורטסניאה חורה דוסימ אלל ךא םייתד תושגרו םיימואל םילמס לש היצלופינמ ךות 

יכ ה/עיצמ ת/ארוקה תאז חורב .םישימחה תונש לש "ווק־סוטטסה" חיש תא הנייפאש תיאנובשחהו 

דסייל ןויסינ - םייביסרוקסיד־אלהו םייביסרוקסידה ויטביה לע - סויפה חישב תוארל ןתינ" 

י"אפמ ןיב ווק־סוטטסה לש שדח בהז־רות אלו ,"םינוליח-םייתד יסחיל סחיב השדח תידסומ תשרומ 

רוציל ,ילסקודרפ ןפואב ,אב םיעשתה תונש לש סויפה חישש דוע ת/ןעוט ת/ארוקה .ל"דפמהו 

.ףסונ רקחמב הלא תובושח תונעט ןבומכ קודבל שי ."לדבה" 

תנמוממ וז העונת .ץבר חצר רחאל תרעוס תוריחב תכרעמ תובקעב 1996 ראוניב הדסונ "סויפ וצ" 

הפתוש ןרקה .ןייטסנרב ןמלז חונמה יאקירמאה רנוילימה ידי־לע המקוהש ,"יחיבא ןרק" ידי־לע 

םייתד םידוהי ןיב תורבדיה ,ונייהד ,ןרקה תורטמ לע תונועה תועונת לש תויוליעפ ןומימב 

תנמממ ןרקה .הלועפ־ףותישו הנבה ,תונלבוס ,גולאיד רוציל הרטמב לארשיב םיינוליח םידוהיל 

"סויפ וצ" .םידומיל תוינכותו ,םוסרפו הידמ תוכרע ,ךוניח ישנא לש תורשכה ,ןויע־ימי ,םיסנכ 
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תידיימ הרציי ךכבו ,יאבצה שלושמה לש (וגולה) לילמסה תא המצעל הצמיא "סויפ וצ" 

,סויפ ,החילס ןיבל הנידמו תודחא ,תימואל הבוח ,סויג ןיב ישגרהו ילמסה רשקה תא 

שדח גשומ הקיפה (תמיוסמ הדימב תיקימיג)וז הטושפ תיתרושקת הלועפ .המכסהו הבשקה 

יטילופ דוקל םיעשתה תונשב ךפהנ "סויפ וצ" גשומה .תימואל הבוח תרגסמב סויפ לש 

ךכ .תילארשיה תוימואלהו תידוהיה תוהזה תלאש לש םיאפרה־חורכ דהדהש יתוברתו 

:(1997 רבמבונב) בירעמב אסא םייח בתכ 

הווקת וא אצומ םיאור ונניא .ילארשיה רוביצה לע ,ונילע תרבוע הער חור 

רבדל .רבדל העשה העיגה ?ךיא .ונמצעל םיניתממ ונחנא ...הקיטילופב 

םישנא םיבייח ,רבדל ידכ .תוצובקה ןיב רבדלו הצובק לכ ךותב 
םישגפמ רוצילו םיחותפ תויהל ,חכוותהל ,רבדל בוש ,רבדל ...שגפיהל 

תוצובק םויכ רבכ תומייקש יל עודי ...לגלגתהלו בחרתהל ,תוצובקה ןיב 

...ןלדוגב ןהו ןרפסמב ןה ,תוכלוהו תולדג הלאה תוצובקה ...הלאכ תובר 

םירסחה םייטירק םיגשומ רפסמ רידגהל וחילצי תוצובק המכש ןכתי 

תוהז יגשומ אלל ,םילכ אלל ךרדה עצמאב המצע האצמש ,תאזה הרבחל 

אקווד םיבושק תויהל ,סקיפ האדיא לכ קלסל יאדכ ךכ םשל ...םייסיסב 

םע רדחב שגפיהל רתומ ...רבדנ ונלוכש עיצמ ינא ...הרואכל םיביריל 

אל .ןופורקימ וליפא ךירצ אל .םילספס וא ץעמ תואסיכ ,תוריק העברא 

."ונחנא"ל רבעמ רבד םוש ךירצ אל .דעתיש יאנותיע ךירצ 

עצמאב היה ךכ .אסא לש וירבדב םיטלושה תוליהבהו סותפה ןמ םלעתהל רשפא־יא 

תוביריהו תוניועה ייוליג תא הקחדו אצקא־לא תדפיתניא האב ךכ־רחא .םיעשתה תונש 

אל הילע עירתמ אסאש "הערה חורה" לבא .חטשה ינפל תחתמ לא םינוליחל םייתד ןיב 

ירוביצה בחרמה לש ויפוא לע םינוליחו םייתד ןיב םיטקילפנוקהש רעשל שי .ירמגל הרבע 

5.םולשה םע םתמצוע לכב ורזחי (תינוליחו תיתד) תידוהי תוהז לש התרדגה לעו 

לש ותסירקו םייתדו םינוליח ןיב םיסחיה תכרעמב הנצקה לש הז בצמ תובקעב 

ךות ,רושיג תולועפו הנבה ,סויפ לש םיגשומב ןודל הימדקא ישנא םג ולחה ,ווק־סוטטסה 

םהיניע דגנל .תויגולוכיספו תויגולויצוס ,תויתוברת ,תויטפשמ ,תויתכלה תויגוסב קוסיע 

תרדגומה הנידמב םינוליחל םייתד ןיב סויפ ןכתיי םא הלאשה רקיעב הדמע םירקוחה לש 

ןוידיתוצובקו םינוליחו םייתד לש ףתושמ םיטסקט דומיל ןוגכ רושיג לש תוקיטקרפב תכמות 

.גולאידו טקילפנוק לש םיאשונב 

ירוביצה חישב תרבוגה תוניועלו תוששוגתהל קוניז תדוקנכ ולסוא םכסה תא ןמסמ (1996) רשיפ 

(Ram, 1999) היצזילבולגה יכילהתו םיניתשלפל םידוהיה ןיב םולשה תוחיש .םינוליחו םייתד ןיב 

םתוברקתהמ העבנש תיתד הנצקה ,אסיג ךדיאמו ,תימואל תוהז לש רבוג שוטשט ,אסיג דחמ ,ורצי 

חישה לא תימואלה־תיתדה תונויצה לש התוברקתהמו יטנטילימה־ימואלה חישה לא םידרחה לש 

תוהז תרדגה לע רומשל זע ךרוצו תברקתמ הפורטסטק לש השוחת ורצי הלא םיכילהת .יתכלהה 

ךרוצ ותואל יוטיב הבר הדימב ןגיה םיעשתה תונשב םייתדו םינוליח ןיב האנשהו תוניועה .תילקול 

תוצובקה ברקב ןהו תוינוליחה תוצובקה ברקב ןה תידוהיה תוהזה לש תילקול תימצע הרדגהב 

.תויתדה 
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תונש לש שדח רצות וניא םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה 6.תיטרקומדו תידוהי 

,טקילפנוקה תמצועב שחרתה הנוש והשמש רוביצב השגרה התייה תאז־לכב ךא 7,םיעשתה 

תוניועה תפש דגנכ ®.וילא התוולנש האנשה תמצועבו ,םייטילופהו םייתרבחה וינכתב 

הטושפ הז רשקהב ונתנעט .סויפו הנבה לש ירוביצ חיש םג תע התואב תונביהל לחה 

םייולתה (םיתיעל םיילילש) הנשמ־יכלהמ ול שיו ,ידממ־דח גשומ וניא סויפ :דואמ 

־רטניא סויפ תויווח שדחמ תונבומו תונגראתמ וכותבו וכותמ רשא חישה לש וביטב 

.הזב הז םייולתו הז תא הז םיליכמ ,האנשו הבהא ומכ ,המחלמו סויפ .תויביטקייבוס 

.הנשמ־ךלהמ שי וז הנעטל םג םלוא .המחלמ םג םיתיעל וניה סויפ תיתוברת־בר הרבחב 

.רמאמב ונטקנש וזמ הנוש תינשרפ תורשפא לע תוזמור ונא רמאמה לש ופוס תארקל 

לע "רובידה" תא םירציימה תוחוכה םהמ ,"סויפ וצ" לש חורה יהמ ררבל שי הליחת 

.ירוביצה בחרמה לע "סויפ וצ" לש תילמסהו תיטילופה התעפשה המו ,הלא תוצובקב סויפ 

:<2 חפסנ ואר) תוינכות לש ןווגמ ךותמ תוצובק יתשב דקמתהל ונרחב רקחמה ךרוצל 

:תיצוביקה העונתל ךיישה ,לעפא־תמר רנימסב "הניב" זכרמ לש "תואלמ תולגע יתש" 

9.םירוצ־ןיע יתדה ץוביקה תלהנהב ,גוצרה זכרמ לש תינכות ־ "התוחא לא השיא"ו 

תידוהי הנידמב ףתושמ יגולואידיא םויק (1) :תונוש תושיג שולשל וז תורפס קלחל ןתינ 6 

וז השיג .1996 ,יבצ־ןזור :1996 ,רשכ :1996 ,ןוזיבג ;1996 ,דרלגנא :לשמל ,תיטרקומדו 

,םיבתוכה יפל ,רשא םינויפא ינש - תיטרקומד הנידמו תידוהי הנידמ ןיב ןוזיאה תא השיגדמ 

בחרמ רוציל שי ,ןוזיא לע רומשל ידכ ,ןכל .הווש הדימב לארשי־תנידמל םיינויחו הזב הז םייולת 

.1990 ,ןמביל ;1990 ,רפוטו דלו ;1998 ,ןוזיבג :לשמל ,ףתושמ יתרבח םויק <2) .הרשפ לש 

םייח רוציל ידכ רשפתהל תונוכנה תאו ,תוצובקה יתש ןיב ףתושמהו דחאמה תא השיגדמ וז השיג 

,ינפג :לשמל ,ףתושמ יתוברת םויק (3) .ינושה תורמל םיפתושמ םירוגמו הלועפ־ףותיש לש םיניקת 

השיג .1996 ,ןוסנזור ;1997 ,יקציבר ;1998 ,רימשו איגש ,רנטואמ ;1998 ,םיוברברול ;1991 

ןיב גולאידל תארוק רשאו ,הנושבו ינושב שגד המשש ,תיתוברת־ברה הסיפתה תא תגציימ וז 

הניא ,םיבתוכה םינעוט ,לארשיש יפ־לע־ףא .תידדה הרכהו דובכ ךותמ תונוש תויתוברת תוכרעמ 

רוציל תורשפאו חרכה ,ךרוצ שי ,רחאל דובכ ךותמ הנושב הרכה לש ןבומב תיתוברת־בר הרבח 

תוצובקה ןיב הרופ חתמ הב םייקתי רשאו תמאה לע לופונומ ןיא הצובק םושל הבש הרבח לארשיב 

.תונושה 

לותלתפ ,רישע ,בכרומ רבע שי לארשיב םינוליחו םייתד ןיב תילאוטקילפנוקה םיסחיה תכרעמל 7 

(1914-1903) היינשה תוילעה לש ןסחי לע :םינוש םימוחתב םיבר ובתכ ךכ לע .ידממ־ברו 

לש יכרע־ודה סחיה לע .Sharot, 1995 :ואר ,יתדה "ןשיה בושיי"ל (1923-1919) תישילשהו 

"ינוליח"ה תרדגה לע .1981 ,דיבש ;1996 ,יבצ־ןזור ;1989 ,קסיל :ואר ,תדל תינויצה העונתה 

Ben-Rafael <fe ;1979 ,טמס ;1992 ,קסילו ץיבורוה :ואר ,תידוהיה הייסולכואב "יתד"הו 

 1978 ,Sharot, 1991; Deshen. תיתד תוגהנתהו תיתד תוהז לש הרדגהב םיקסועה םירקסל,

ואר ,הנידמה םוק םע יתדה הנחמה ינפב ודמעש תומלידה לע .1993 ,ץ"כו ןוסניול ,יול :ואר 

;1989 ,רקנירב :ואר ,(תוברתו הקיקח ,םיתוריש ,םילמס) טקילפנוקה ימוחת לע .1989 ,רונלג 

.1989 ,דיבש ;1979 ,טמס ;1989 ,קסיל ;1985 ,רונלג 

."רצ ימואל רשקהב תוניתמ לש הינבה" קרפ־תתב ,ךשמהב הבחרהב ןודיי הז אשונ 8 

ןיב גולאידו תיתרבח תוברועמ תקמעהל ךוניחב קסוע אוה יכ ריהצמ לעפא־תמרב "הניב" זכרמ 9 
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יסחיב אל ףאו ,םייתצובק־ךותו םייתצובק־ןיב םיכילהת חותינב תוקסוע ונניא וז הדובעב 

היגולוכיספה חורב תוצובק ןיב םיסחי םודיקב וא רושיגב ,םיטקילפנוק לוהינב ,טקילפנוק 

 Bar Gal <fe Bar, 1992; Gurevitch, 1989; Lewin, 1948; Sherif,) תיסלקה תיתרבחה

Stephan, 1987; Tajfel 8l Turner, 1986 ;לדומ עיצהל תופאוש ונניא ןכ־ומכ .(1958 

סויפב תוקסועה תוצובק ןפוא הזיאבו דציכ לואשל ונתרטמ .םיטקילפנוק ןורתפל יפולח 

ןיב הנבה לש יטילופה חישה תא תונכדעמ (סויפ־תוצובק :ןלהל) םייתדל םינוליח ןיב 

םישגפמב םיחתפתמו םירזחושמ תושגרו םיכרע וליאו היגולואידיא וזיא .לארשיב תוצובק 
.הלא 

ןיב ןויוושו תופתוש לש םלוע־תפקשה קזחל אב זכרמה .לארשיב הרבחבו תודהיב םינוש םימרז 

תידוהי תוהז" לע תונוש תוינכות תרגסמב תלעפומ "תואלמ תולגע יתש" תינכותה .םדא־ינב 

םיפתתשמהו ,דחאכ םינוליחו םייתדל תדעוימו 1996 תנש ןמל תמייקתמ תינכותה ."לארשי תוברתו 

תישענ היחנהה .םיינויצה תרופיסהו תורפסהמ ןכו שרדמהו ארקמה ןמ םיטסקט םידמולו םיארוק הב 

רבח ,ץראב תובשייתהה תישארו תונושארה תוילעה רקוח ,ןוירוטסיה) רוצ יקומ ידי־לע ףתושמב 

.(ארקמל החמומו ךנחמ ,הרפע שיא> ןונ־ןב לאוי ברהו <ם"קתה ריכזמ דבעב היהש ,בג־ןיע ץוביק 

.םייעובשל תחא תמייקתמו תיאטיסרבינוא הנש תכשמנ תינכותה 

רובידב תקסועו ,תוינוליחו תויתד םישנל תדעוימ גוצרה זכרמ לש "התוחא לא השיא" תינכותה 

םינוליחו םייתד יסחיל םירושקה םיילאוטקא םיאשונ ךרד השיאה דמעמו תוישנ ,םישנ לע ןוידו 

עובשב םעפ תמייקתמ ,(תינוליחו תיתד) תויעוצקמ תוחנמ יתש ידי־לע תרבעומ הנדסה .הרבחב 

.תובוחרב ת"מענ לש ףינסב המייקתה תיפצת התשענ הבש תינכותה .תיאטיסרבינוא הנש תכשמנו 

:רושיג ישגפמ לש םיירשפאה םיבכרהה ןווגמ תא גצייל ןוצרהמ העבנ הלא תוצובק יתשב הריחבה 

תוקסועה תוצובק ;<גוצרה זכרמ) םייתד םיפוגו ("הניב") םיינוליח םיפוג ידי־לע תונגרואמה תוצובק 

:(גוצרה זכרמ) םייתצובק םיכילהתו ןויד ךרדו ("הניב") םיטסקט לש תונשרפו האירק ךרד גולאידב 

.(גוצרה זכרמ) תישנ תונווכמ ילעב םישגפמו ("הניב") תירבג תונווכמ ילעב םישגפמ 

ןילוח־תוחיש דועית ללוכ> הנש ךשמב ןורוא־ץישפיל יתור לש תפתתשמ תיפצת לע ססובמ רקחמה 

םיפתתשמ םירשע םע הצחמל םינבומ תונויאר לעו <הדש־ןמוי תביתכו םישגפמה םויסבו תוקספהב 

םישנ שמחו םירשע» תוינכותה יתשב םיפתתשמה תיצחמכ םניהש ,(הצובק לכמ תונויאר הרשע) 

בור .("תואלמ תולגע יתש"ב ופתתשה םירשעו ,"התוחא לא השיא" ישגפמב עובק ןפואב ופתתשה 

תצובק .הדובעה םוקמב םוסרפ וא ןותיעב העדומ וארש רחאל םישגפמל ועיגה םינייאורמה 

העבראו םישנ הרשע־שש ,(םתרדגה יפ־לע) םינוליח רשע־םינשו םייתד הנומש הללכ םינייאורמה 

יאליגב םבור ,תימדקא וא/ו תינוכית םתלכשה ,יזנכשא אצוממ (דחאל טרפ) םינייאורמה לכ .םירבג 

תועוצקמב םיקסוע םבור ,(היסנפה ליגב םתצקמו םיטנדוטסו םילייח םתצקמ) םישימח דע םיעברא 

םג םיפקת םינייאורמה תצובק לש הלא םינייפאמ .ץראה זכרמב םירג םלוכו ,הארוהב וא םיישפוח 

רושיג לש תוצובקל םיעיגמה םישנאה תייסולכוא תא יללכ ןפואב םיגציימו ,םיפתתשמה ראשל 

.סויפו 
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?םישגפמב ורביד המ לע 

יתדה דצהמ 

תא הרידגמ איה דציכ הלאשנ רשאכ .תולחנתהב הדג ,םישימחה ליגב השיא ,האל 

:הרמא ,תיתד הניחבמ המצע 

ימצע תא הרידגמ ינא ,תיטסילרולפ ינא םאו ,תיטסילרולפ ינא לכ־םדוק 

ירבד .תעדוי אל ינא ,יכ תואספוקב ומצע תא םישל לוכי אל םדא .ימצעב 

.רבד לכ ,תורפסב םעט ,עונלוקב םעט ,הנפוא לע ,לכואב םימעט לע יתיא 

תרגוב איהש ,ילש רוביצל תכיישש יהשימ ,תרחא יהשימ ךכ־רחא יחק 

לכ־מדוק ונחנא .םירחא םימעט הל ויהיו תיתד השיא איהש ,אביקע־ינב 

...ללכמ קלחכ ימצע לע תרבדמ ינאש הרקמ אל הז ...םילאודיווידניא 

והשזיאב ימצע תא האור ינאש אלא .ןוכנ םג הז ,דימת רוביצמ קלח ונחנא 

ילש תידוהיה תוהזה לש דצהמ םג רוחבלו תחקל תישפוח ינא ובש םוקמ 

.תיתד השיא ינא לבא ,ילש הגיזמ וזיא תושעלו תיללכה תוברתהמ םגו 

איה .ינוליח שי יתד לכבו יתד שי ינוליח לכב התעדלש הפיסומ האל ןויאירה ףוסב 

םישנאה" ,תרמוא איה ",ונחנא" :ןהיתש תא תסכנמו תיתדו תינוליח תוהז ןיב גזמל הסנמ 

תויהל תברסמ איה תיטילופה התוהזב םג ".םירבד רבחמ ףקמו םייתד־םינויצ ,ףקמה לש 

:"םגו םג" תויהל הצור ,תווצקב 

דגנ התא זא לארשי־ץרא דעב התא םא דיגהל ארונ םיצחול ,הניבמ תא 

...םגו םג התא ,םינפבמ ערקנ התא ,אל הז לבא ,םולשה 

דעב םגו המלשה לארשי־ץרא דעב םג ,תינוליח תצק םגו תיתד םג השיגרמ האל 

רומשלו םולש תושעל רשפא ,רדסב לכה התניחבמ .ךכב סקודרפ האור הניא איה .םולשה 

,םינוציקה ,"םירחא"ה .הל הקיצמ הקיטילופה קר .ינוליח םגו יתד תויהל ,לארשי־ץרא לע 

.היעב ־ תוחונ־יא םירצוי ,"וא וא" לש בצמל ,תווצקה ןוויכל םיצחול 

הצור איה ."רפתב ונחנא ,רפתב והשמ" לע תרבדמ ,םיעבראה ליגב השיא ,הזילע 

םישגפמל עיפומה לייח ,לאומש וליאו .תווצקב אל ,"ןיבל ןיב" זכרמב ,עצמאב תויהל 

.יתחפשמ־ישיא עינמ שי לאומשל .תילרטינ הדמעב ,"ינוליח אלו יתד אל" שיגרמ ,םידמב 

:רפסמ אוה 

יתוא ףתיש אוה .הפיכ דירוהל לש ךילהת ול היה .הלאשב רזח ילש חא 

- אבצל עיגהשכו ,הבישיב הנש דמל רפסה־תיב רחאל .הזה ךילהתה לכב 

דירוהל טילחהו ומצע םע תועיבצב יח אוהש שיגרה אוה - ןיצק ילש חא 

.ומצע םע םלש קיפסמ אל אוהש הנקסמל עיגה אוה אבצה ןמזב .הפיכה תא 

תאז החוד אוה ןכל ,םלש אוה המב ומצע םע ררבל ןמז קיפסמ ול ןיא אבצב 

הסנמ אוה םייתניבו ,קימעהלו דומלל ,אורקל ןווכתמ אוה .אבצה רחאל 

.ינוליח אלו יתד אל תויהל ותניחבמ הז ,תילרטינ הדמע לע רומשל 

,חאה לש הלאשב הרזחה ינפל םג .ומצע לאומש לש ולוק הלוע חאה לש ורופיס ךרד 

:רמא ,ומצע לע לאשנ רשאכ ."ךלש תמאל עיגהל הפיאש"ב קסעש ומצע לע דיעמ לאומש 
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...ללכב יתניחבמ תיתייעב דואמ םינוליחו םייתד לש היגולונימרטה לכ 

אל ינאש בשוח ינא ,םיישפוחו םיקודא םינוליחלו םייתדל וארק םעפ םא 

תא האור ינא ;ידוהיכ ,םדאכ ימצע תא רידגמ ינא .םהמ ישפוח תוחפ 

בחרה םלועה לכ תא אלא ,ךורע ןחלושכ קר אלו ,םייח ךרדכ תודהיה 

םייורקה םישנא לש םידומיל הז םא ,תוברת ,תונמוא הז םא ,ביבסמ םייקש 
.םלש יתימא ידוהי תויהל הפיאשה ...םינוליח 

ינוליחה דצהמ 

גהנתמ ינא" .ומצע תא רידגהל ךירצ אוה רשאכ חונ־אל שח ,םיעברא ןבכ רבג ,ףסוי 

ץלאנ אוה תיתדה הנצקהה ללגב קר .רמוא אוה ",םייתד םיערז יב שי לבא ינוליחכ ילוא 

ללגב תיתדה הצובקה ידי־לע יוחד שיגרמ אוה .תוירוגטקה יתשמ תחאל ומצע תא ךיישל 

.םינוליחל ומצע תא ךיישל רחב אוה .תונותמה תויטילופה ויתודמע 

.שיש לודגה ערקה ללגב קספנ הז .ישיש םויב תסנכ־תיבל יתכלה םעפ 

לארשי־ץראב ןימאמ אל התא יל ורמא םייתדה ,םויה ינאש יתשגרה ינא 

ינאו .תיתדה הנצקהה .ןכ - םייתדהמ זוחא םיעשת - ונחנאו המלשה 

אל ינא זא בצמה הז םאו ,תרחאב םהו תחא הדוקנב ינא ,רדסב ,יתשגרה 

.ינשה דצב ינא ,םכלש דצב 

ינא לבא ,יתדה םכלש דצב אל ינא" :ךישממ אוה .בצמה םע חונ שח וניא ףסוי לבא 

ימצעב ינא" :ומצע לע דיעמ בקעי םג ".עומשלו בישקהל הצור ינא .םכתא בזוע אל טלחהב 

ץראל עיגה רשאכ ךא ,תדה לע ורמש וירוה תיבבש רפסמ אוה ".ינוליחל יתד ןיב שגפמה 

וניא ומצע אוה ךא ,םתיבב תורשכ לע תרמושה השיאל אשינ אוה .ינוליח ץוביקל ףרטצה 

.תיתד םגו תינוליח םג ־ "םגו םג" איה ףא השיגרמ ,ינש ראותל תיטנדוטס ,לגיס .דיפקמ 
:תרמוא איה 

.םיהולא שיש הנימאמ ינא הנומאה תניחבמ .תינוליח ינא עוציב תניחבמ 

הזב שי .וניבל יניב הזש הנימאמ ינא .בכרומ דואמ הז םיהולא הז המ לבא 

ינא הזה עטקב זא .הז תא הכירצ ינא ...רסומ לש ,הנטקה לש ילצא והשמ 

הזב תקסעתמ אל ינא .קוידב ינממ ול תפכא המכ החוטב אל ינא לבא ,ןכ 

לבא הנומא יל שי ...םוימויב הבושתו ןובשחב הקוסע אל םג ינא .םוימויב 

.םיגח עוציבל הרושק הנומאהש תבשוח אל ינא .םישעמל הליבומ אל איה 

:תמיוסמ הצובקל ךייתשהל הצור הניא ,התמועל ,הביבא 

ינא ,יארת ...הצור יתייה אל רידגהלש ךכ ,םיבלש הברה ךכ־לכ שי 

יל תארוק התייה תינוליחו ,תינוליח יל תארוק התייה תיתדש החוטב 

וא תינוליח ינא דיגהל ןגוה אל ארונ ...רידגמ ימ יולת הז .תיתרוסמ 

ךישמהל הלוכי ינא תרחא וא וז הדימבש ילש הנומאה יל בושח .תיתד 

תעדוי אל ינא ;תרמוש ינא חספ ,תרמוש ינא רופיכ םוי .רסמה תא ריבעהל 

םיקילדמ ,שודיק םישוע ונחנא .תרמוש ינא לבא ,ילצא לכוא היה ברה םא 

יל םיארוק ויה םירחאש םירבד ינימ לכ השועו תבשב תעסונ םג ינא .תורנ 
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העדותב אלא ,תויתדכ אלו תוינוליחב אל תאז הרידגמ יתייה .תינוליח 

.תידוהי 

תויחל תעדל ,המירז היהתש" :ירוגטק ןפואב המצע תא רידגהל הצור הניא הביבא םג 

,לשמל ,ךכ .לוק ותואב םירבדמ םיינוליחה םיפתתשמה לכ אל .תרמוא איה ",דחיב 
:"תואלמ תולגע יתש" לש םישגפמל האוב תא תוער הריבסמ 

,יל רדתסה אל ,יל עירפה דימתו ,םייתד־יטנא דואמ םירוהל יתלדג ינא 

יאנוש ךכ־לכ ינש דצמ לבא ,םיילרביל ארונ וליאכ םה דחא דצמש הז ךיא 

םגו ,יל עירפה הז הנטק יתייהשמ .דחיב ךלוה אל ירה הז .תדו םייתד 

אל הז ,םייתדו תד ואנש ךכ־לכ יירוהש ללגב .יירוה םע הז לע יתרביד 

.תוארלו ריכהל םויכ יל בושח .ילרבילה ךוניחה םע יל רדתסה 

:תנעוט ירימ וליאו 

.לארשי־ץראל ונתוכייש תא חיכוהל היססבוא יל שי תישפנ הניחבמ 

המ תוכזב ,הפ תבשוי ינא המ תוכזב .לארשי־ץראל לארשי־םע לש תוכייש 

,םירמוא תורוקמהש המ דומלל ...םיברע לש תומדא לע יונב ילש ץוביקה 

המל םיריבסמ םה ךיא .םיינוליח־מיינויצה תורוקמהו םיידוהיה תורוקמה 
.הפ ונחנא 

,זכרמ ישנא ,םינותמ - המוד ליפורפ םיגיצמ תוצובקה יתשב םיפתתשמה ,ךכ וא ךכ 

,תווצקב חונ םישח םניא ,האנשהמ ,הנצקההמ םירעסנ ,ינוניב דמעמ ,םיזנכשא ,םילרביל 

םיצור ,ןיבל ןיב ,םינוליח אלו םייתד אל ןיפולחל וא םינוליח םגו םייתד םג םישיגרמ 

ףתתשהל םינותמ םישנא ףחוד המ .דכולמ (ידוהי) םע ־ דחיבו םיברועמ ,םיכייש ראשיהל 

םה המ לעו םיאב םה המל ?סויפ ישגפמב ,המלש הנש ךשמב ,(םייעובש וא) עובש לכ 
?רבדל םיצור 

המודה םע שגפיהל 

תא ריכהל ,בישקהל ,שוגפל ידכ םיאב םהש הליחתב םירמוא תוצובקב םיפתתשמה 

:האל תרמוא .ןיועה רחאה תאו רזה 

הריכמ ינאש המ תא בוש עומשל יכ ,ינומכ םיבשוח אלש םישנא תבהוא ינא 

והשמ והשזיא לומ תדדומתמ אל תא םא .תרצענ תא םוקמ והשזיאב זא 

ךרדה תוצירפ תירוטסיהש תבשוח ינא ,בושחלו סחייתהל ךתוא חירכמש 

,תרחא תוברת םע תודדומתה ךותמ ויה תידוהיה תוברתב רתויב תולודגה 

.קי'צבולס ־ הקירמא תודהי ,דרפסב בהזה־רות יאר 

- םיסייפתמ ותיאש לבוס וא ןיוע "רחא" וניא ,האל תניחבמ ,ינוליחה ידוהיה םלוא 

םימודה תא אקווד שוגפל םיצור לאומשו האלכ םיבר .ול םיחלוסו החילס ונממ םישקבמש 

דבל םניא םהש תולגל ,"רתוי בחרו רתוי לודג" והשמב םיפתוש תויהל ,רחאה דצהמ םהל 
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תוחונה לעו תידוהיה םתוהז לע תמייאמה תינוליחהו תיתדה הנצקהה ינפמ הדרחב 
תומוד יד .תומוד ונחנאש יתשגרה הנושארה השיגפב רבכ" :הזילע תרמוא .םהלש תישגרה 

תחא תוינוליחה ברקב זא ,ונמצע תא ונגצהשכ .המצע לע החקל תחא לכש תורשפב 

תעדל יאלפתת" :הפיסומ איה דועו ".'תורשכ תרמוש ינא לבא תינוליח ינא' ,הרמא 

,דחי ונייה אל םא ,תעתפומ תא הנהו ...רשכ שי תיבב הלצאש הרמא [תינוליחה] ימענש 

הניחבמ יל םימוד ארונ םה ,תמאה תא דמול םא" :תרמוא תרחאו ".הז תא תועדוי ונייה אל 

םייק ,רמולכ ,םימוד תולוקה ינוליחה דצב םג ".שחמומ הז לבא תאז יתעדי ינא ...תמיוסמ 

הקיטילופהו תרייצמ הידמהש יפכ םיינוציק םייתדה לכ אלש חכוויהל ,המודב שוגפל ןוצר 

".םייופש [םייתד] שי ןיידעש תוארל יל בושח היה" :תרמוא תופתתשמה תחא .תגציימ 

יפכ ,בוש ,ריכהל בושח יל היהו םייתד םע היצקארטניאב אל ינא יכ ,יתוא ךשמ" :תרחאו 

םייתד םג שיש תוארל בושח יל היהו ,פיטואירטסה יפל םלוכש ןכתיי אל ירה ,יתרמאש 
".םיילמרונ 

,הויז .זכרמב םהל םימודה תא שוגפל ךרוצ םיפתתשמל שי תויטילופה תודמעב םג 

יתכלה אל םעפ־ףא" ."הפירח אל תינמי הייטנ" הל שי יכ המצע לע הדיעמ ,יתדה דצהמ 

ןימי אל" איהש השיגדמ תידיע םג ".ןותמ ןימי ינא" :הכישממו ,תרמוא איה ",תונגפהל 

תומלשש המכיסו ,"ינוציק אל ןימיכ" המצע תא התהיז האל ."זכרמ ןימ הככ ,לאמש אלו 

תרבח ,הזילע .תינוציק הניא איה ןכלו ,ץראה תומלשמ תוחפ אל הל הבושח "םעה" 
:הרמאש ,הניד ומכ "זכרמ" הלימה תא השיגדה לבא ,"זכרמל הלאמש ינא" הרמא ,ד"מימ 

".הנימי רתוי הטונ ינא לבא ןוויכ ףאל תינוציק אל ינאש תבשוח ינא" 

:לאומש רמוא .יאר־תנומת תפקתשמ ינוליחה דצהמ 

,ןואג ינב ומכ ,םירישעה לכ .לאמש הז המו ןימי הז המ היעב ללכב יל שי 

זא ,ןימיל םיעיבצמ םיאכדנהו םיאכלחה ,יל יחלסת ,לבא ,לאמשל םיעיבצמ 

,ינמואל אל ינא ילש תועדבש בשוח ינא .ישפיט ךכ־לכ הז ירה ?םיינמי םה 

המ עדוי אל ינא זא ...וחיטבה יתמ עדוי ימש תוחטבה ללגבש בשוח אל ינא 

.קרב דוהאלו "תחא לאדשי"ל יתעבצה ...לאמש הז המו ןימי הז 

אל ינא" :הרמא תיריא ;"ינוציק אל" דיימ הפיסוה ךא לאמשכ המצע תא התהיז הנח 

תא הרידגה הליש ;"דואמ יזכרמ זכרמ" אוהש זירכה ףסוי ;"ןימי אל ינאו לאמש שממ 

,ףוסבלו ;"ןוויכ ףאמ תינוציק אל ,זכרמ־ןימי ינא" הרמא הנריא ;ןותמ לאמשכ המצע 

".זכרמ ,עצמאב ינא" ;בורה תשגרהכ הארנש המ תא המכיס הביבא 

תופתתשהה ךרד וז הנותמ הדמע לש שושיאה ןכו ,"זכרמב תויה" לש השוחתה 

,תילנויצר ,תדחואמ תיתדו תימואל תוהז לש השוחת םירבודל םיקינעמ ,הצובקב 

,(ינויצ־אלה לאמשה ,דיפל ,ס"ש ,םידרחה) "םינוציק"ל דוגינב .תירסומו תימיטיגל 

,ןוסא לש םיחנומב םיספתנה ,דוריפו גוליפל ןכלו האנשל םיפתתשמה יניעב םימרוגה 

םיגשומב םלוגמו םישגפמב ומצע לע רזוחש ןויער אוה םואלה דוחיאל רוקמכ תודהיה 

םירפסה־ןורא" ,"ידוהי ןעטמ" ,"םיידוהי םישרוש" ןוגכ ־ הרואכל םהילאמ םינבומ 
םלוכל םיכיישה - "תידוהי העדות"ו "תידוהי תוברת" ,"ידוהי םייח חרוא" ,"ידוהיה 

.םלוכ תא םידחאמו 

םוקמ שי ("ףתושמ ירזכא רבע") האושלו ("אבצל םינבה תחילש")יאבצה תורישל םג 

תשגדהמ עבונ םישגפמב ישגרה םקמיילקה .הלא תוצובקב דחאמו דכלמ ילאוזנסנוק 
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שושיאב ,המודה םע שגפמב ךרוצה יוטיב ידיל אב ןאכ םג .םיפתתשמה לש תוחילשה 

.דחאמו דכלמ חיש תריציב ,תיטילופהו תיתדה תוניתמה 

ונחנאש חיכוהל" ידכ תויורבח תריציו םירשק תרישקל םוקמ הנח יבגל הווהמ הצובקה 

ידכ םייתרבח םירשק רוציל בושח הנירו הנשוש ,הזילעל םג ."דחיב תויחל תולוכי ןכ 

השיגרמ ינא" :תרמוא ,יתדה דצב ,הזילע .תוניתמו סויפ לש רסמ ־ הליהקב רסמ ריבעהל 
לבא תומימת וז ילוא .תונשל יתלוכיב שיש תבשוח תמאב ינא ...תונשל חוכה ידיב שיש 

והשזיאב ונתיאמ תחא לכ" :ינוליחה דצב ,הנריא השיגרמ םג ךכ ".יתוא עינמש המ הז 

הליהקב רסמ ריבעהלו דחי דומלל היה ירקיעה ןויערהו ,הלש הליהקב הגיהנמ איה םוקמ 

,ןוימדה ,תוצובקב המכסהה ךרד ".הנוש ךלש הסיפתה םא םג דחי םירבד תושעל רשפאש 

,ריחמ לכב "חיכוהל" םיצור םיפתתשמה ,המכסהה םע האבש הווחאהו תורצונש תויורבחה 

האנשה וליאכ הארנ וינפ לעש ףא םינוליחו םייתד ןיב לדבה ןיאש ,םלועלו םמצעל 
.תרבוג 

תאטבמ ,תינוליחל תיתדה הדמעה ןיב הערכה־יאל הפיאשה ,זכרמב תויהל הפיאשה 

םיחטש"ב תואצמיהו הערכהמ תוענמיה רשפאמה ,"ווק־סוטטסה" לע הרימשל ההימכ 

,(1998) רימשו איגש ,רנטואמ םינעוט ,ווק־סוטטסה תריבש .(1997 ,יקציבר)"םירופא 

תוצובקל תויוכז לש חיש תוחתפתהמו תילארשיה הרבחב םזילרולפ לש תומגממ העפשוה 

הכורכ ווק־סוטטסה תריבשל תורושקה תורומתה תחא .(1998 ,ןוזיבג םג ואר) תונוש 

,זכרמה לא הגרדהב וענ (םיחרזמ) םיילושב ויהש תויתרבח תוצובק םהבש םיכילהתב 

םיבלושמו םיברועמ ושענ (םידרח ,םימרופר) תינידמה תונויצל ודגנתהש םיינויער םימרזו 

םויא םישח םיפתתשמה ,ןכ םא ,עודמ .(1997 ,יקציבר) תינויצה הנידמה לש הילעפמב 
?םישפחמ םה התואש תודחאה לש תועמשמה המ ?הלא תומגמ חכונל 

םתריגסו תולובגה שוטשט 

תודגונמ תודמע ןיב רושיגו תורבדיה אוה תושגפנ תוצובקה ומשלש ימשרה טקיורפה 

תוסיפת ןיב טקילפנוק טעמכ חתפתמ אל תוצובקב םלוא .תובשייתמ־יתלב הרואכלו 

,תוינוליח לש התורשפאו התועמשמ לע בקונ ןויד להנתמ אלו ,תוינוליח תודמעל תויתד 

תידוהי תוהז ןיב רשקה לע וא ,לארשי־תנידמב (תידוהיה םג הללכבו) תדה לש המוקמ לע 

.הנותמ תידוהי תוהז רחא םישפחמ םיפתתשמה .תימואל הקיטילופו 

תדימ יפ־לע תוצובק עבראל לארשיב תידוהיה הרבחה תא קלחמ (Ram, 1999) םר 

,(םיימואלו םייתד) םינויצ־ואינ ,(םיימואלו םיינוליח) םינויצ :תוימואלה תדימו תויתדה 

תוהז ילעב םניאש םייתד) םינויצ־הרפו ,(תימואל תוהז ילעב םניאש םינוליח) םינויצ־טסופ 

ריצ לע היה םינויצ־הרפל םינויצ ןיב ,הנידמה םוק םע ,ירוטסיהה בוטיקה .(תימואל 

,דכלמ םרוגכ הלקשממ תדבאמ םואלה־תנידמ ,םר ןעוט ,םישישה תונש ףוסמ .תוינרדומה 

.היצזילבולגה ריצ - רחא ריצ לע םיענה םיכופה םיבטק ינשל לצפתמ ימואלה טקיורפהו 

־ואינה הצובקב וליאו ,תויתד תוחפ םגו תוימואל תוחפ שי תינויצ־טסופה הצובקב 

הנצקהה תא תגציימ וז הצובק .תוימואל רתויו תויתד רתוי שי - תילקולה - תינויצ 
.(1996 ,רשיפ םג ואר) תונויצב תימואלהו תינתאה ,תיתדה 

.וז תימוטוכיד תולצפתהל הבר הדימב הרושק סויפה־תוצובקב םיפתתשמה תקוצמ 
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תא דבאל םיששוח םה תעב־הב .תינידמ הנצקה םג הדילומ ,םישח םה ,תיתדה הנצקהה 

תוברתה קוזיחב רקיעב םיזכרתמ םינוידה ןכלו ,הנידמה לש (יזנכשאה) ידוהיה הייפוא 

,תוכייתשהו תידוהי תוהז רחא שופיח לש - הלכה לש הקימניד איה הקימנידה .תידוהיה 

לש רקיעבו ,הברק לש איה םישגפמב תטלשה הקירוטרה .םילדבהו תווצק שוטשט לשו 

,םישגפמל ואב עודמ סויפה־תוצובקב םיפתתשמה ולאשנ רשאכ .לוציפ ינפמ הדרח 

םייתד ןיב הלודג תוניוע ינפמ הגאדלו דחפל רקיעב הסחייתה תחוורה תידיימה הבושתה 

םידוהי ןיב האנש לש לבסנ־יתלבה שגרה .יתוברתו יתרבח לוציפ ינפמ ששחלו ,םינוליחו 

,בצמהמ םילהובמ .םיפתתשמה לש ימויקה ןוחטיבה תא דרטו רערע (םנושלב ,"הנצקהה") 

,הקוצמל םיפתוש אוצמל וחמש םה ,תוניתמה לש הנולשכמ ,תורקל דיתעה ןמ ,םמצעמ 

.תודחאו סויפ ,רושיג לש אצומ רחא שופיחלו תולאשל 

לצא תישגר הימונא לש השוחת אטיב ץבר חצר רחאל םויפה־תוצובק יובירש קפס ןיא 

ןתינ וניאש טלחומו ינללוכ תוכייתשה םלוע הניה תודהיה ויבגלש ,רוביצב לודג קלח 

תונורכזהמ ,ידוהי והשמ שי דחא לכב" ,"דחא םע ונחנא" :םיפתתשמה םירמוא .הריחבל 

תועצמאב ."דחא לולכמכ ידוהיה םעה תא תוארל" ,"םיהז םישרוש" ,"אתבסו אבסמ 

אל" :תידוהיה הליהקה תא שדחמ םיניימדמ םיפתתשמה ,םינוליחל םייתד ןיב שוטשטה 

...ןבלו רוחשב םירבדה תוארל הצור יתייה אל ,תיתד וא תינוליח ־ גלפל הצור יתייה 

זא ,היינשב שיש המ לכ תא חקינ ונחנא םא" ,רמולכ ".תידוהי העדותכ תאז הרידגמ יתייה 

תוליהבה ."ונלשמ םג רשועה תא ול ןיא ,איההמ םג חקל אלש ימ .לכהמ היהי ונלש הלגעב 

,דחא םעב בוטיק האור ינא" :ןוימדה תלועפב ישוקהמ עבונ תדחואמ הליהק שדחמ רוציל 

תדחפמ ינאו ,םיחא־תמחלמל םורגי הז ,הדיחפמ תאזכ האנש שי" ,"םימע ינש טעמכ שיו 

האנש" ,"האנש ידיל עיגה הזש יל הרוח" ,"םאישל ועיגה ערקהו עסשה" ,"םיחא־תמחלממ 

המרב תרמוא תוינוליחה תופתתשמה תחא ."םימע ינש היהנ טאל־טאל ונחנא" ,"ןוויכ לכמ 
:רתוי תישיא 

תוצמ הכירצ ינא המל [צ"רמ שיא] ילש דידי םע רבדל השקתמ ינא 

הנקת אל איה המל [הייתד] ילש הרבח תא הניבמ אל ינא םגו ...חספב 

.ץ"דבה לש תמתוח ילב רפוסב והשמ 

לע רומשל תנמ־לע ,הדרח לש הקיטילופ ךותמ ומק סויפ,היתוצובקש רמול ןתינ ןאכמ 

םייונישה חכונל תידוהי תוברתכ וא םיידוהי םיכרעכ םירידגמ םיפתתשמהמ קלחש המ 

תונש ןמל תוחפל לארשיב וללוחתהש םייביטמרונהו םייתקוחה ,םייתגלפמה ,םייפרגומדה 

"זכרמ"ה לא הגיסנה .םינוליחל םייתד ןיב "ווק־סוטטסה" תורערעתה םע ,םיעבשה 

ןיבל תיתד תוהז ןיב שוטשט לש הקירוטר ךרד ,וניארש יפכ ,תושענ הנותמ תוהז תיינבהו 

ןונךב לאוי ברה םע תוהדזה ךרד ,הארנש יפכ ,םג ךא ,לאמשל ןימי ןיבו תינוליח תוהז 

תויוברתה ןיב תולובגה שוטשט לש פיטוטורפה תא תגציימ ףתושמב םתומדש) רוצ יקומו 

ינשש םיינוליחו םייתד םיטסקט לש תינשרפ היגטרטסא ךרד ןכו (תיתדהו תינוליחה 

.םלשו דיכל דחא ןונקל םירבוחכ םגיצהל ידכ םהב םישמתשמ הלא םישיא 

לוקל הבשקה איה "תואלמ תולגע יתש" תינכותב ןוג־ןב לאוי ברל הבשקהה 

(תווצמ םויק) תויתד ןיב גוזימה תורשפא תא תינמז־וב םיגציימ וירבדו ותומד .ילאידיאה 

תידוהי העדות לש הגציימו ,ותומלגתהב רושיגה אוה .(הנרדומל תוחיתפ) תוינוליחו 

יתד ידוהי אוה ,דחא דצמ :היופשה תיתדה תונויצה לש גיצנכ ספתנ ןונ־ןב לאוי .תסיופמ 
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יקוחל תומידק ןתונ אוה ,רחאה דצה ןמ 10;ץוחב תויציצו ןקז לעב ,תולחנתהב רגש 

המכוח לכ־מדוק ול שי" .ץראה תומלש ינפל םעה תודיכל תא ביצמו ,תינוליחה הנידמה 

תרמוא ",ולש תוניתמה תא תבהוא ינא ,תיטנפ אלו הקומע הייאר האור אוה ,תיטילופ 
;השיגדמ תרחא .תופתתשמה תחא 

ראומ דצ שי דחא לכל .םירישע דואמ םישנא [רוצ יקומו ןונ־ק] םהינש... 

ינאשכ הז ונממ יתלעפתה ינאש םוקמה .ינשה דצה תא םג ול שי ךא רתוי 

ינאש המ הז .ןודרוגבו קילאיבב יל הנע אוה ,הלאש לאוי תא לואשל יתאב 

.םהלש דצהמ אל טטצלו אובל םילוכי םישנאש הז ,הכירעמ 

לש פיטואירטסל הזתיטנא לבא לחנתמ אוה לאוי" :רמוא םיינוליחה םיפתתשמה דחא 

ותוא םלוכש ןכתיי אל ,ימצעל יתרמא .הלאכ תועד םג עומשל בושח יל היהו ,לחנתמ 

רוצ יקומ םגו ןונ־ןב לאוי ".רחאה יתדה תא םג תוארל תורשפאה תא יל ןתנ לאויו ,רבדה 
לש (ירשפא־יתלב הארנה)יוחיאל ההימכה תאו שוטשטל תורשפאה תא םתומדב םימלגמ 

דחא אטבל לידגה תויוהזה תודחא תא .ןתושממתה תא םג ומכ ,ינוליח/יתד לוציפה 
:םיפתתשמה 

היפוסוליפ הברה ינש דצמו ,ןונ־ןב לאוי ברהמ הרות ירבד לבקמ ינא 

ףוסב םתוא לואשל הצור ינא .תדל הרושק אל ללכבש רוצ יקוממ תידוהי 

ירה ?םכיניב לדבהה המ ,תויציצהו הפיכה לע לכתסא אל ינא םא ,סרוקה 

עדוי וליפא רוצ יקומ .ינשהמ דחא םינהנ ,דחיב בוט ךכ־לכ םיבשוי םתא 

?םכיניב לדבהה המ זא ,בוט ךכ־לכ תדה תא 

ךרד ,םישיחממ - םיינויצו םייארקמ ,םייכ"נת - םיטסקטב דומילהו האירקה םג 

ךרד רופיסה תגצהו יתד טסקטב האירקה .תידוהיה תוהזה תודחא תא ,תינרדומ תונשרפ 
תופתוש לש תשדוחמ השוחתו תיללכ המכסה תריווא תורצוי ולש תינוליח תונשרפ 

ינימ לכ יתשפיח" :תרמוא תוינוליחה תופתתשמה תחא .טקילפנוק אלל תירשפא 

תרמוא יתדה דצהמ וליאו ".[םייתד םיטסקט] ונלש םישרושה הזש תבשוח ינא ...תורגסמ 

אל תדמול ינא וישכע .תינחור הניחבמ ןיינעמ - היפוסוליפ ומכ הז הרותה" :תפתתשמ 

האירקה ךרד ".תירבע תוברת יתוא ןיינע ;הרישו תורפס םג אלא ,ארקמו הרות קר 

ןיב בחרמבו ןמזב רשק רצונ םהילא הוולתמה תיוושכעה/תינויצה תונשרפהו םיטסקטב 

,תוביציה תוחכנומ תונשרפה ךרד .תוהזו הנומא ,םוקמ ,תוברת ןיבל הווהו רבע 

ןוידה .םייתנידמו םיימואל םיחנומב תודהיה לש תויטנוולרהו תויכשמהה ,תורמתשהה 

תא רבחמ אוה ךכו ,הרותה לש תוינמז־לאהו תוינמז־ובה תא רידגמ ללוגמ ןונ־ןב ברהש 

אוה .ןודרוגו ןוסלנצכ "תונויצה תובא" לע רבדמ ,ורותב ,רוצ יקומ .ינוליחל יתדה םלועה 

ץראה תיינבו תומחלמ לע תונורכז הלעמ ,הנידמה תמקה רופיס תא םיפתתשמל רפסמ 

ןכ םא םידמוע דחא דצמ .תיעצמא־יתלב הברקו תוהדזה תשוחת רצויו ,תימיטניא ךרדב 

- "הנש םיפלא תשולש ינפל יטנוולר היהש טסקט חתנל םיהדמ הז" - םייתדה םיטסקטה 

םינברה דגנ תוצרחנ אצי ץבר חצר רחאלש ,םיעבשה תונשב "םינומא שוג" ישארמ היה ןונ־ןב לאוי 10 

.תוריחבב סרפל עיבצהל ארקו "םיתיסמה" 
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םיכפהנ הלא תורוקמ ינשו ,"."םינושארה םינויצה לש הבשחמה" תדמוע רחאה דצה ןמו 

.בטיה רופת דחא ארקמל "םיחילשה" ינש ידיב 

תאירב לע םירופיסה תוליפכ תא גיצמו ,האירבה רופיסב ,תישארב רפסב חתופ ןונ־ק 

ותא ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו" :רמאנ ,זכ קוספ ,א קרפב .םדאה 

לע המדרת םיהלא 'ה לפיו" :רמאנ ,בכ־ו אכ םיקוספ ,ב קרפבו ".םתא ארב הבקנו רכז 

חקל רשא עלצה תא םיהלא 'ה ןביו ןהנתחת רשב ריגסיו ויתיעלצמ תחא חקיו ןשייו םדאה 

ספתנ תידוהיה העדותבש ךכ לע ההימת חתפמ ןונ־ןב ".םדאה לא האביו השאל םדאה ןמ 

רבגה ןיב ןויווש לע הרומה ,ןושארה רופיסה אלו ,לע־ביטרנכ ינשה רופיסה אקווד 

תטלשה תונשרפה תא ללושו ,"ודגנכ רזע" גשומה לע בכעתמ אוה ךכ־רחא .השיאהו 

בצמ וניא "דגנכ רזע" השיאה תויה לש בצמה .לעבה דגנכ רזעכ השיאה לע העיבצמה 

תויגולונכט שי ,רמוא אוה ,םויכ םלוא .השיאל ןתינש שנוע אלא ,ןונךב רמוא ,"עבטה" 

ןמצעב") המדאה־תדובע תאו ("םינב ידלת בצעב") הדילה תא תוליקמה תומדקתמ 

םע הרותה תוירסומ תא גרוא ןונ־ןב .שנועה תא ףוקעל ןתינ ןכלו ,("ךייח ימי לכ הנלכאת 

(יטסינימפה ןוכדעה ךרד) םיהולאה קוחל ןתונ ךכ ידי־לעו ,םינימה ןיב ןויוושה ןויער 

םיאג םייתדה םיפתתשמה .םיחכונה ןיב תטשופ תיללכ ןוצר־תועיבש .תימוימוי תושממ 

םילוכי םהש םישיגרמ ,םדיצמ ,םינוליחהו ,םינמזה לכל התמאתהבו התוירסומב ,הרותב 

לש תונשרפה .דואמ חונ םישח םלוכ .תיתדה םלועה־תסיפת תא לבקל ףאו רבחתהל 

תויוהזה יתש תא תלגלגמ אלא ,תינוליחל תיתד תוהז ןיב הערכה תבייחמ הניא ןונ־ןב 

תייהשה ךות תאזו ,תשדחתמ ךא רוקמ תלעב ,תישפוחו תינדפק ,תיוושכעו תיתימ :תחאל 

.ושוטשטו סקודרפה 

תפתתשמ ,לחר .ך"נתה לש תינרדומ תונשרפב וקסע "התוחא לא השיא" שגפמב םג 

:תצרפתמ איה ןדע־ןג רופיס לע ןויד עצמאב .תוינוליחה תויונשרפה לע הסעכ ,הייתד 

םוש ןיא ".ידמ קוחר םיכלוה ונחנאו ,תינרדומ דואמ תונשרפ תעכ םישוע ונחנא" 

ןיא ןיידע ךא תרמואו תרזוח איה ,"תמאב ונ" .ךשמנ ןוידהו ,הסועכה הרעהל תוסחייתה 

הצרמה ,"הזב שודל ךירצ אלש תבשוח ינא" תארוק איה רשאכ ,תישילשה םעפב .הבוגת 

שוריגב המשאה איה ,התפמכ השיאל תיתייעב הדמע תנתונ תרוסמה ךא" :הל הנוע 

ךות הכישממ הצרמה ".הנוש רואב השיאה לע לכתסהל ןתינ ,הז שוריפב ,ןאכו ;ןדעךג 

".םיזגהל ךירצ אל" ,לחר תמעזנ "?בל הרונילא תאז ימ" .בל הרונואלא תרפוסה תגצה 

."ןיינעמ דואמ הז ,ער המ לבא" תונלבס רסוחב הל תרמוא ,הייתד תפתתשמ איה םג ,האל 

יהשימו ,לבוקמ אל דואמ הז ,יתד םדא רותב ,יילעו ,תלבוקמ תונשרפ שי ך"נתל" :לחר 

הבוטל תמהדנ ,תיתד השיא רותב ,אקווד ינא" ".םימעטמ השועו תכל הקיחרמ 

רועישה .הויז תרזוע ",ך"נתה ירופיסב אוצמל ןתינש תויושיגרהו תוינרדומה תויונשרפהמ 

לע תונעל םילגוסמ ונחנא" "?תעדה ץע לע אקווד רוסיאה עודמ" :תלאוש החנמה .ךשמנ 

רועישה .תחא־תבב םישנ המכ הילא תונופ ",תוסנל ןתינ" .לחר בוש תצרפתמ "?הז 

.תולצנתה ךות תבזועו המק לחר עתפל זאו ,ךשמנ 

היגוסה םעפה .תופתתשמה ראשל לחר ןיב תקולחמ תצרופ בוש םישגפמ המכ רחאל 

תלאוש "?םיגהונ ךיא זא ,הייזנכשא םע ידרפס ןתחתמ םא" .חספב תוינטק לושיבל הרושק 

תוינוליחה .הייתד תפתתשמ הנוע ",לעבה יפל םיכלוה" .קוחצב תינוליח תפתתשמ 

,חוכ הז ,םימכחה הז המ" ".וטילחה םימכחה" "?טילחי אוהו תלשבמ איה ?המל" תוצפוק 

ךיא" :חוכיוול תצרופ לחר זאו .תינוליחה הנדרי תזגרתמ ",טילחהל חוכה תא שיש ימל 
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םישוע ונא" .הנדרי הבישמ ",ךתעד וז" ".תתוועמ תא ,םויה ומכ חוכל 'לוק־תב' תכפה 

רסוחב לחר תלמלממ ",ונתוא ךירדיש והשימל םיקוקז ונא ,אטח םישועו לווע 

קוספל האב אל ינא" :תוצרחנב חוכיווה תא תמכסמ הייתדה האל .טלוב ןוצר־תועיבש 

ןיא ,גולאידהמ קלח הז ,עומשל הצור ינא ,ענכשל האב אל ינאו תדמול ןאכ ינא ,הכלה 

".יהולא אוה ייניעבש גשומ והשזיאב העיגפ ןאכ 

אוה ,חילצמ וניא "םגו םג" וא "ןיבל ןיב" שוטשטה .לוקלק ,הערפה הווהמ לחר 

התוא" :תרמוא ןהמ תחא .העיתפמ הניא תויתדה תופתתשמה לש הבוגתה ןכל .הנכסב 

".תועטב ןאכל האב איהש השגרה יל שיו ,ןטק ץוציפ םימעפ המכ התשע ,לחר ,השיא 

אל איהש םירבד לבקל דואמ הל השק ,הצובקב תדחוימ לחרש תבשוח ינא" :תנעוט תרחא 

אל וליפא איה לבא םירבד הברה תלבקמ אל ינא םג ,לבקל ךירצ אל ,רמולכ ,הליגר 

תווהל םיכירצ ויה לחר לש םישקה הירבד ".תבשוח ינא ,לחר קר הז לבא ,עומשל הנכומ 

תועמשמה תאו תונווגמ םייח תוסיפת ,תונוש הנומא יכרד קודבל הצובקל תונמדזהו רגתא 

תושוע םישנהש היצקיפיטקייבואה םלוא .(ללכב הזכ רבד שי םא) תינוליח תודהי לש 

,תודיעמ (לחר קר הז ,הל השק ,תדחוימ איה) היפלכ תוינורטפהו (השיא התוא) לחרל 

ןיב ירוטסיהה לוציפה לש ותקחרה לעו הערפהכ םיילושל לחר לש התקיחד לע ,הז םוקמב 

.תוינוליחו תויתד 

תושגר תעבהמ דחפהו ,םינוליחל םייתד ןיב לדבהה לע דומעל ןויסינה תקיחד 

תד ןיב לוציפה תקיחמ .סויפ תפש חותיפ ,ונתנעטל ,םירשפאמ םניא ,םיקזח םייטננוסיד 

לש רשקהב םגו תוינרדומ לש רשקהב םג ,לוציפה לש היצזיטמלבורפ אלל תוינוליחל 

תשדוחמ תועמשמב םיסחיה לש ןומיס תענומו "רבעל םיעוגעג תאטבמ ,תידוהי הנידמ 

ןפואב ,תדמוע הבשקהו הנבה ,תוניתמ לע רובידה ירוחאמ ,ךכ .הנושה תלבק לש םיחנומב 

דעבמ תומילאה לש תילרטקפסה תוחכונה תא תוארל לק אל .המילא חור ,ילסקודרפ 

ןפואב רבעה תא םיאור תוצובקה יתשב םיפתתשמה ,הווהב תוניועלו בוטיקל ,הנצקהל דוגינב 11 

,הרדסה ,תוניתמ יסחי רבעב םליג םינוליחו םייתד ןיב ווק־סוטטסה םחור יניעב .ילידיא 

:ןוגכ תורימאב יוטיב ידיל םיאב רבעה לא םיעוגעגה .םלענו ךלוה םלוע ־ הרשפו הלועפ־ףותיש 

םיכלוה ינש דצמ לבא ,לכהו התכלהכ תבש הז תבש ,תיתד החפשמ ונחנא ...הנשיה ל''דפמה ינא" 

.םעפ לש ל"דפמה אל הז ,תמלענו תכלוה ל"דפמהש יל באוכ" ;"תברועמ הרבח ,תודעסמ ,תוגצהל 

אל ינא" :"ימוקמ תא אצמא אל זאש ןכתיי יכ יל עירפמ הז לבא ל"דפמ היהי אלש תויהל לוכי 

אלש תודפקה שי חספבו ,תושדח תובוח שי הנש לכ יתדה םלועב םג לבא ,הריכמ תא המכ דע תעדוי 

ילב היה הז לבא ,'יחרזמה לעופ'ל ךייש היהש ,יתד שממ ,יתד תיבב יתלדג ינא .ןהילע יתלדג 

אל הז םויה תיתדה הרבחבו ,קיפסמ הז יליבשב ,רשכ הזש תעבוק תישארה תונברה .תאזה תוימנפה 

הז ללגב ילואו ,םלענו ךלוה ןותמה יתדה הנחמהש השגרה יל שי .תויסנפה יל העירפמ דואמ .קיפסמ 

תודלי־ירבח הברה יל שי" :םימוד תוליק םיעמשנ ינוליחה דצב םג ."רשק רושקל ןכ יל בושח היה 

בוט יתרכהש םישנא םתוא לש תוינוציקהמ יתמהדנ ישיא ןפואב אקוודו ,הזה הנחמל םיכיישש 

רבשל ,רבשמל םרג הז ילו ,הפ ורקש םירעוכמ־רתויה םירבדהמ המכל םיפתוש ויהו ,םתיא יתלדגו 

יתיאר םואתפו ,םירמוא םהש המב בשחתהלו םינברל דובכ תתל לש הריווא לע יתלדג" :"הזכ 

םוקמבש םירבד םירמוא םימעפלו ,הליגר ינאש םירבדב םיקסעתמ אלו תויוטש םירבדמ םינברהש 

.ךיבר חצר רחאל דוחייב רבגתה הז .םידירפמ קר דחאל 
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דציכ ןיבהל ידכ .תודיכלל ןוצרו תידדה הכישמ ,תוינוציקה תלילש ,הרשפ לע רובידל 

,םילא חיש תרציימ (הנושב הרכה ךותמ סויפ תמועל) םילדבה שוטשט לש הקירוטר 

,תרמוא איה המ ,רצ ימואל רשקהב תוניתמ תלעופ דציכ לואשל שי ,רידמו ירטנצונתא 

הבישח תומלוע ןיבש לדבהה שוטשטב (הנכסהו) הילשאה תא ףושחל שי .השוע איה המו 

.(תוירבה תבהאו ארובה תבהא ןיב ,לשמל) םינוש 

,תוירטנצונתא :רצ ימואל רשקהב תוניתמ לש הינבה 
הרדהו ,הקושת לש היגולואידיא 

תפוקתמ םינוליחו םייתד ןיב טקילפנוקה לש חותינבו הרבסהב וקסע םיבר םירקחמ 

לע רוביד ידכ דע טקילפנוקה ףירחה עודמ ןיבהל ןויסינב ,םיעשתה תונש דעו בושייה 

־תדימב דיעמ תימדקאהו תיטסיצילבופה הביתכה עפש .(1997 ,יקציבר) תוברת־תמחלמ 

תושגדה תלכלכל םג אלא ,יתרבחה םויה־רדסל קר אל ןוידה לש ותופיחד לע המ 

חותינה תריזב אוצמל ןתינ תוירקיע תוסחייתה תוירוגטק שולש 12.תיטרפהו תימואלה 

:תימוקמה 

:1997 ,איחי ןוד)ידרחה הנחמל יתדה הנחמה ןיב תוברקתהה תא םישיגדמה םימרוג .1 

לש גראמ םיאצומ ןאכ .(Halbertal, 1995 ;1996 ,רשיפ ;1982 ,ןמביל ;1996 ,ץיברוה 

לע תרבוג הדפקה)ימואלה־יתדה רוביצה לש הנצקהה תא רקיעב םיריבסמה םימרוג 

,םיטעומ לוחה ידומיל םהבש תובישיל תרבוג הכילה ,תודחאל השירד ,תווצמ תרימש 

היסקודותרואה לא תינרדומה היסקודותרואה לש םיגיהנמו תודסוממ תונמאנ תרבעה 

יתש ןיב תוברקתה ידיל האיבה ידרחה הנחמה םע תרבוגה תורחתה .(תינרמש־ ואינה 

ריבסמ (1996) רשיפ .ינוליחה רוביצהמ תולדבתהו תודמע תנצקה ,תוצובקה 

תיחישמ היפוסוירוטסיהמו תיתכלה־ץוח תינמואל הקיטילופמ הענ תיתדה תונויצהש 

ןוויכב ענ ידרחה רוביצה .תיטילופו תיגולואידיא הזיחא האצמ ובש ,יתכלהה חישה לא 

שוג ותנעטל רצונ ךכ .יטנטילימ ימואל חיש לא לדבתמ יתכלה םלועמ - ךופהה 

.תינוליחה הרבחה דגנ אצויה םיינוציק םיינמי םינייפאמ לעב לודג יתרבח־יטילופ 

םיקודאל דואמ םיקודא ןיב ,םילייחל םיכרבא ןיב ,םינויצ־אלל םינויצ ןיב שוטשטה 

הנידמהו הכלהה ,רסומה יביואל תוינרדומהו םזילרבילה ,תוינוליחה תא ךפה ,תוחפ 

.תידוהיה 

עגונה לכב תוישעמ תורשפ תאיצמ) הרדסה לש הקיטילופמ רבעמ לש חותינ .2 

הערכה לש הקיטילופל (לוציפל עיגהל אל תנמ־לע הנידמל תד ןיב תוקולחמל 

,רסיזו ןהכ ;1997 ,איחי ןוד ;1998 ,ןוזיבג) תידדצ־דח תיטנסרטניאו תיגולואידיא 

.(1989 ,דיבש ;1997 ,יקציבר ;1988 ,ןמדירפ ;1998 ,רימשו איגש ,רנטואמ ;1998 
םיכילהתה תא ריבסהל םיסנמה םינושו םיבר םינועיט םידגואמ וז הבחר תרתוכ תחת 

וק ותוא ,"ווק־סוטטסה" לש (ותוטטומתה וא)ותקיחש ידיל ואיבהש לארשיב םיימינפה 

םידוהי השעמל יכו ,םזגומ םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה רואיתש םירובס םידחא םירקוח 12 

.(1990 ,ירובת) םולש יסחיבו (1990 ,ןמביל) תיסחי הינומרהב םייח םייתדו םיינוליח 
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רמיש ,אכיד ,ריתסה ,לרטנ - תוערכהמ תוענמיה ךרד - ומויקש ינוימד ונידמ 

"ווק־סוטטסה" תוטטומתה .תוניועו המכסה־יא ,ינוש תוכורא םינש ךשמב רטשמו 

תיתד םגו תינוליח םג הניהש הנידמ ןיב הריתסה תא שדחמ הננוכו (םעזה תא) הררחש 

,לארשיב תיתדה הנצקהה לע דמע ןושארה ףיעסהש דועב .דסוממה ירוביצה בחרמב 

תובחרתה תאו לארשיב תינוליחה תוברתה לש הנצקהה תא אקווד שיגדמ הז ףיעס 

,הנומא ,יוליב ,הכירצ - םייטרפה םייחה םוחתב תיתד תוברעתה דגנ ירוביצה קבאמה 

ומיצעהו וציאהש םימרוגה לע רקיעב םידמוע וז חורב םיבתוכה .תוומו םייח ,תוגהנתה 

דוסי־יקוח ידי־לע ךמתנה ,יטופישה םזיביטקאה :ןוגכ ,לארשיב תיחרזאה תוברתה תא 

הריגה ;תינוליח־תילרביל תיטפשמ היפוסוליפ :(קוסיעה שפוחו ,ותוריחו םדאה דובכ) 

(ריזח תריכמ ,םישוריג ,םיאושינ ,תובשה קוח ,ידוהי והימ) םימעה־רבח תוצראמ 

:תיביטוורסנוקהו תימרופרה תועונתה תוקזחתה :(םירוחש םידוהי) היפויתאמו 

לע תוירלוקיטרפ תויוכז לש חיש תוחתפתה ,תוטילאב םיילרביל םיכרע תוקזחתה 

.תדו יאופר בצמ ,ליג ,דמעמ ,תוימואל ,תוינתא ,ןימ םיסב 

םייתד ןיב טקילפנוקה תנצקהל םיבושחה םימרוגה דחאכ תינמנ ס"ש לש התיילע .3 

ןיב הכ דע עודי היה אלש ןפואב תרבחמ ־ הזתכ ,ןוגראכ ,הגלפמכ - ס"ש .םינוליחו 

ךרד תינומגהה תונויצה יביכרמ לע רגית תארוק איה .תויטילופו דמעמ ,תד ,תוינתא 

הניהש ,תיחרזמ תד הגיצמ ס"ש .הנידמלו טפשמל ,קוחל ,ןוטלשל הנושה התוסחייתה 

תונויצל םגו תיזנכשאה תדל םג תיטילופו תיטופיש ,תיתרבח הפולח תמיוסמ הדימב 

םייתד ןיב טקילפנוקה תא הפירחמה ,השק האנש היפלכ תינפומ ןכ־לע .תינוליחה 
.םינוליחל 

לש תוביסנבו תוביסב םיקסועה םירקוחה בור לש קפואה וק ,תוארל ןתינש יפכ 

תידוהי הנידמ לש קפואה וק דימת טעמכ אוה םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה 

תא יטילופו יתוברת ,יטפשמ ,ירסומ ,ימטסיפא ןחבמל דימעמ ימדקאה ןוידה .תיטרקומדו 

לארשיש תירוירפ־א החנה ךותמ ,תיטרקומד הנידמו תידוהי הנידמ ןיבש רשקה תורוצ 

םמצע תא םיאור תוצובקב םיפתתשמה םג .תיטרקומד םגו תידוהי םג תויהל הכירצ 

םייתד ןיב טקילפנוקה תא םיספות םה ןכלו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש תרגסמב 

.םידוהי ןיב "ימינפ" ןיינעכ םינוליחל 

תא ליבגמ (םירחא תמאב םניאש) םימוד ןיב הרכהל גולאידה לש יגשומה םוצמצה 

,הזתניס ,ןוזיא :ןוגכ ,םיבורק םיגשומ לש רצ ירוטר ךרעמל (היטרקומדהו)ןוידה יאנת 

,ידדה דובכ ,תובבל בוריק ,תובשחתה ,תורשפ ,תידדה הירפה ,תולת ,הזויבמיס 

ןושל ,חיש־וד ,רחאהמ דומיל ,תידדה הרשעה ,תופתוש ,תידדה תושיגר ,תונלבוס 
םלוכו ,םיפתתשמה ונד םהבש םיגשומה הלא .הרפמ חתמ וליפאו ,היצמיטיגל ,תפתושמ 

לש היצקנופהש ריעמ (A. Raz, 1999, p. 11)ןיקצוקרק־זר .דבלב םידוהי יפלכ ונפוה 

ןיב יביסולקסקא ימינפ חוכיווכ ותגצהו םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה (לוציפו) םוצמצ 

רציימו רידגמ ,לשמל ,יניתשלפה־ידוהיה ךוסכסה לש רשקההמ וקותינ ידי־לע םידוהי 
חוכיווה .דבלב תידוהי םואל־תנידמכ הרבחהו הנידמה תולובג תא םחותה ינגומוה חיש 

לש םינוש ןוזח יגוס ינש לע אלא ,בתוכ אוה ,("תויתד" וא)"תוינוליח" לע תמאב וניא 
.תידוהי תימואל הלואג 

ךפהנ םולשב וידחי תויחל תוצורש תוצובק יתש ןיב סויפ לע ןויד ,ןכ םא ,דציכ 
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תרצוי הכר הפש דציכ ?היטרקומדה תא ןכסמה ירטנצונתא חישל (תעד ילבמ םיתיעל) 

ןיב טקילפנוקה תא תוארל שי ,הלא תולאש לע תונעל ידכ ?הלש יאוול־רצותכ השק הפש 

יטילופ רשקהב םג אלא ,דבלב ימינפ טקילפנוקב אל םיעשתה תונשב םינוליחל םייתד 

הראשב יפל .לארשיב תיטרקומדה הרבחה לש הביט תרדגה לע ימואל קבאמ לש בחר 

םא" .םהיניב סחיה תא םישפחמ ןיא םא היטרקומדל תד ןיב תויחרכה תוריתס ןיא ,(1998) 

לקתינ ,היטרקומדל תודהי ןיב וא ,היטרקומדל םלסיא ןיב סחי אוצמל שקעתנ ןפוא לכב 

תא םידירפמ םאו רשקה תא םישפחמ אל םא תיחרכה הניא וז הריתס .הריתסב יאדו 

הילאמ תרתפנ הריתסה ,הז תמועל ,(Rawis, 1993) סלור לצא .(19 'ע ,םש) "םימוחתה 

,תונומא תולעב תוצובק ץלאמ רשא ,(היטרקומדל יעבט וניהש)יתוברת םזילרולפ ידי־לע 

ילונוק .הנידמה תוביצי לע רומשל ידכ תילאוזנסנוק הפיפחל עיגהל תונוש תותדו תודמע 

 (2000 ,Connolly) תד ןיב תוריתס חרכהב אצמנ אל ,רשקה תא שפחנ םא םגש ןעוט

.תוינוליחל תד ןיב סחיה תא שדחמ רידגנ םא היטרקומדל 

תד ןיבש רשקב אקווד הבר הדימב תונגועמ היטרקומדל תד ןיב תוריתסה לארשיב 

רוזיאב תמיוסמ תימואל דוסי־תחנה לע ססובמה םינוליחל םייתד ןיב סויפ .םואלל 

חיש רצייל לוכי וניא ,ומצעלשכ ןותמו ילרביל אוה םא םג ,יתדו ימואל־בר יטילופואיג 

תידנקה היטרקומדל הסחייתהב .הנידמה לש היצמיטיגלל סיסבכ יתוברת־בר יטרקומד 

זורנפ תבתוכ ,טיווניאה וא םינאידניאה תמגוד ,התרגסמב טועימ תוצובק לש ןתיילפאלו 

 (2000 ,Penrose) ידי־לע יניצר ןפואב תעגפנ םייטרקומד תונורקע םשייל תלוכיהש

תורטמש ןייצמ (Taylor, 1994) רולייט םג .תימואל היגולואידיא לש תורחתמ תועיבת 

םיבשחנש הלא ןיב (הלפמ בורלו) הנוש תוסחייתהל תומרוג תוימואל תויביטקלוק 

לש תפתושמ הפש לוהינש ןועטל ןתינ ,ךכ ."םיינוציח"ל םיבשחנש הלאו "םיימינפ"ל 

בחרמ לש וא תוינוליח לש השדח הרדגה לע עיבצמ וניא םינוליחל םייתד ןיב תודחא 

לש סיסב לע תוצובקה ןיב המכסההש םושמ ,רעשל ילוא ןתינש יפכ ,שדח יטסילרולפ 

.יתוברת־בר סויפב ןוידה תא תירוירפ־א תרגוס דבלב תימואל תודחא 

דחי אצנש ,תידוהי היהת תילארשיה תוברתהש הצור ינא" :תדמוא תופתתשמה תחא 

,םיפתתשמה ראש תניחבמ םג ומכ ,התניחבמ ".םילארשי ונחנא ,תפתושמ תחא תוברתב 

תאצמנ ךכ ."ידוהיה םעה" איה "לארשיב הרבחה"ו ,ילארשי וניא ידוהי וניאש ימ לכ 

הצרא וליפא ילארשי תויהל לוכי ינא םאה" - 13(1998) רוטאנ ןאמלס רפוסה לש ותלאש 

הדיעמו ,ידוהיה ביטקלוקה תולובג תא ץוחבמ תטטרשמ םג תעב־הב ךא תטרוש - "?ךכב 

ןוידה תא ןייפאמה ןותמה ילרבילה חישה .וילאמ־קומה לש םילאה יפואה לע הינוריאב 

בירניו וליפא .רחאה לש הלבק לע אלו ,תוימואל תושוחת לע ,ןכ םא ,ססובמ תוצובקב 

תולובג תא ליבגמ ,םינוליחו םייתד ןיב חוכיווה לש םייפוסוליפה םיטביהב קסועה ,(2000) 

לכ תא יתרבעו 1949־ב יתדלונ" :ומצע לע דיעמ ,לארשי בשות יניתשלפ רפוס וניה רוטאנ ןאמלס 13 

תיבב יתדמל :הנידמב םדאה לש דוביעה ךילהת תאו רובעל ךירצ ילארשיש ךותיהה רוכ יכילהת 

טלוש ינא .אבצב תרשל יתוא וחירכה וליפאו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ,יברע־ידוהי רפס 

םיתימעו םירבח הברה יל שיו ילארשי וידר עמוש ,תילארשיה היזיולטב הפוצ ,תירבעה הפשב בטיה 

,2 ,ינוגבר) ".ילארשי תויהל ידכ רובעל ךירצ םדאש ךילהתה לכ תא יתיווח ירשב לע .םידוהי 

(26 'ע ,1998 
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םדמעמ תלאשל עגונב םג תונקסמ קיסהל לכוי הצורש ימ" ."ידוהי־םינפה" לגעמל ןוידה 

םייתדל םינוליח ןיב תולובגה שוטשטב .(12 'ע ,םש) בתוכ אוה ",לארשי ייברע לש 

י"אפמ יעיבצמ ןיבל ל"דפמ יעיבצמ ןיב רקיעב) םידוהי ןיב תירבה םנמוא תבחרתמ 

תונוש תוימואלו תויתד תוצובק לש הלבקה בחרמ םצמטצמ םג תע התואב ךא ,(רבעשל 

הקיחמהו תומלעתהה ךרד־לע םאו (םידרחהו ס"ש ןוגכ) הלילשה ךרד־לע םא תורדגומה 
.(הנידמה יחרזא םיניתשלפה תמגוד) 

םירבגה .יאבצה תורישה לע ןוידב הבעתמ תימואל תוכייתשה ןיבל תד ןיב רשקה 

היווההמ קלח דואמ ונחנאו ,ונמצעב יאבצ תוריש ונרבע..." :םמצע לע םידיעמ םייתדה 

".אבצל םידליה תחילש - םישנכ ונל ףתושמה" :תרמוא הייתד תפתתשמ ".תילארשיה 

קר" :אבצל סייגתהש ימ םע קר תפתושמ תוברת רוציל שי יכ הריהצמ תינוליח תפתתשמו 

םניאש הלא לכ םה הלילשלו הרדהל םידמעומה ".ךייש ־ אבצה לש היווחב הסנתהש ימ 

;ידוהי וניא אוהש ןוויכמ ךייתשמ וניא (אבצב תרישש) רוטאנ ןאמלס .אבצל םיסייגתמ 

םניאו םידוהי םניאש הלאו ;אבצל סייגתמ וניא אוהש ןוויכמ ךייתשמ וניא ידרחה ידוהיה 

.םיימעפ םיאונש אבצל םיסייגתמ 

םתודהיש ךא אבצב ותרישש םידוהי םג "תיטבשה הווחאה" ןמ םיאיצומ הרוצ התואב 

םילולכ םניאש הלא לש םתועיגפל המגוד הניה תיחרזמ תוידוהי .תינקתכ תלבקתמ הניא 

שי ...תודרחתההמ תדלוס ינא" :תרמוא תויתדה תופתתשמה תחא .תוניתמ לע חישב 

הזו ינממ קוחר הז ...ס"ש לע תעמוש תא ,םויה ,רמאנ וא ...ןהילע יתלדג אלש תודפקה 

ןאכ .דרפנ ןויד הכירצמ ס"ש יעיבצמ יפלכו םידרחה יפלכ האנשה "...וליפא יתוא החוד 

השוחת תיתדה תונויצה ישנא ברקבו םינוליחה ברקב הרצי ס"ש לש התיילעש קר רמאנ 

תרוסמו תוינרדומ תבלשמה תוברתל ההימכ ,תידוהיה תוהזה רוערע ,תויבטוקו הנצקה לש 

יתדה ץוביקהש תבשוח ינא" :םירמוא םיפתתשמהמ קלח .תויברעמל םיעוגעגו ,תידוהי 

ךירצ אל :הצובקב דואמ יל חונ" וא "...תיתימאה תיתדה תונויצה לע רמוש ןיידע 

רוצ יקומש םיטסקטה ".תונויצל רושקש המ לכ ,תומוד םלועה־תוסיפתש ןוויכ תמעתהל 

היילעה תונורכז תא םירפסמש םיינוליח םיטסקט םה "תואלמ תולגע יתש" תינכותל רחב 

תא םיגציימו ,םיצוביקה ידי־לע ץראה ןיינבל הרושקה תידוהיה היווהה תאו היינשה 

תוילארשי תגציימכ ס"ש לש התוינקת־יא .תיברעמה תינויצה־תידוהיה תוילארשיה 

הרבחב תיחרזמה תדה לש הדמעמל" (סופדב) בהנש לש ותנעטל הרושק תידוהי 

םיברעה ןיבל תידוהיה תוימואלה ןיבש <ןוחטיב־תשר> לובגה וק תא תנמסמכ "תילארשיה 

השמישש (תויחישמה ףאו) תויתדה וז התייה ,(32 'ע ,םש) בהנש בתוכ ,חרזמב .ביבסמש 

םילבוס <0"ש יעיבצמ םהיניב) םייחרזמ םייתד ,ךכ .ימואלה טקיורפל הסינכ־סיטרכ 

תויברע ןיב תולובגה שוטשט תא ,םויכ םג ,םיענומ םה ,דחא דצמ .הלופכ הרדהמ 

לודג קלח תניחבמו תיזנכשאה תיתדה תונויצה תניחבמ ,תע התואב לבא ,תוילארשיו 

ןיב תודחאה תייזטנפל ףגנ־קא םג הניה ס"ש ,סויפ ישגפמל םיאבש הלא ,םינוליחהמ 

םניאש הלאב םינויצ םניאש הלאב םידוהי םניאש הלא םירוזש הז ןפואב .םינוליחו םייתד 

םייתד ןיב רושיגה תלועפל תויטוימסו תוילמס "תוערפה" לש רושרש םירצויו ,םיזנכשא 

תונויצהמ םיחתמנש םייפיצפס הקושת יווק סיסב לע קר תרשפאתמה ,םינוליחו 
.יאבצה תורישהו האושה ,היינשה היילעה ךרד ,תירטנצופוריאה 

ךפהנ תוירדילוסו הלועפ־ףותיש ,הנבה תריציל שגפמכ וינפ לע הארנש המ ,ןכ םא 

תינרדומ תרגסמב ירוטסיהה ידוהיה דוחייה לע רומשל האבה תורגתסה תעונתל לעופב 
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םזיסיקרנ" הנכמ (Young-Bruehl, 1996)להורב־גנאיש המ לעו (2000 ,םליע) הנידמ לש 

שדחמ ןוחבל םיחכונל תרשפאמ הניא םיפתתשמה לש תויביסולקסקאה ."יתצובק 

םהש ינפמ ,תוילארשיו תודהי ןיב ,םואלו תד ןיב ,הנידמל תד ןיב סחיה תא תויתריציבו 

םוקמ הנבהה־יאל תתל םוקמב תוינוליחו תד ןיבש תולובגה תא שטשטל הקושתב םייובש 

ליחתמ ,ץיברוג ןעוט ,"הגבה־יא לע" הנבה תרצונש עגרב .(Gurevitch, 1989) חישב 

םג תוהזו םוקמ ןתונה (Rorty, 1989) הלכה לש בחרמ חתפנו רחאב הרכה לש ךילהת 

חישו תוברת תומייקמו תומייק ךא ליעפ ןפואב שגפמב תופתתשמ ןניאש תוצובקל 

תולגע יתש" לש גוסהמ סויפה־תוצובקב .לארשיב יטילופהו יתרבחה םקרמב םייפולח 

ןיאש םידוגינ"ב הרכהמ ךופה ךילהת השעמל םייקתמ "התוחא לא השיא" וא "תואלמ 

,המכסה רסוח ךרד םזינוגטנאו האנש םע דדומתהל םוקמב .(1998 ,ןיכלמ) "םבשייל 

לארשי־םע לש "ףתושמה בוטה" לעו "יללכה ןוצרה" לע תיללכ המכסה תוצובקב תרצונ 

הקיטילופ תגציימ ,(Young, 1990) גנאי תרמוא ,הז גוסמ המכסה .לארשי־תנידמו 

רתויה לכל ינושה תא תכפוה ךכ ידי־לעו םזינוגטנא תשטשטמה ,תוינגומוה לש תילרביל 

הלאשב קוסעיש ,יטמגרפ וליפאו יטילופ ,יטרואית ןויד בחרמ חותפל םוקמב .לבסנל 

,הנקת אלל תירטנמגרפ הניא םג ךא תינגומוה הניאש תיטרקומד הרבח םייקל ךיא 

ןיב (הנבה אלו) הפיפח תרצונ ותרגסמבש תונלבוס לע חיש תומייקמ סויפה־תוצובק 

."תידוהי תוהז" גשומה ךרד תוינוליחל תויתד 

ישגפמ לש תואצותה תא ראתל ידכ (2000 ,פמק> לובג לש תוילמסב שמתשנ םא 

ימ לכל השקונו רוגס לובג דגנמ ביצמ םייתדל םינוליח ןיב תולובגה שוטשט יזא ,סויפה 

תויוהז ןיב וא םיגשומ ןיב תולובג שוטשט .תיזנכשאה תידוהיה הצובקל ךייתשמ וניאש 

הרקמב םלוא 14,טועימ תוצובק לש היצמיטיגל רסוחו הרדה ידיל דימת םנמוא איבמ וניא 

הווסומש ירטנצונתא חיש םירציימ תינומגה הצובק ךותב םואלו תד ןיב הלכהו שוטשט ,הז 

םילימ םירמוא ןיא םא םג .רחאב הרכה־יאב ץוחבמ ןייפאתמ ךא םזילרביל יעבצב תיבמ 

הלאב תועגופ (רצ ימואל רשקהב סויפ לש) רובידה תואצות - האנש תולימ - תועגופ 

ןתינש אוה הלא תוצובקמ אצויה רורבה רסמה .םהילא תונווכמ ןניא הווחאה תולימש 
ימו רתוי ימ ,תרוסמה תא םידהואש םייזנכשא םידוהי םלוכ םא גולאידו הנבהל עיגהל 

.תוחפ 

תירסומ תכמתנש) ימואל סוזנסנוק לש הקיטילופ ןכ םא תוגציימ סויפה־תוצובק 

רזחשל הסנמ "סויפ וצ" לש (תרהצומה אל םא םג) הקיטילופה .(הנידמה ידי־לע תיפסכו 

בצייל תנמ־לע ,תורבדיהו תוניתמ לש הווסמב ,תיתוברתו תיטילופ ,תיטפשמ תוקמקמח 

תצובקל םילבגומש סויפ לש םיגשומ ,תיתוברת־בר הנידמב .םואלה תולובג תא שדחמ 

םהש םוקמ ותואמ הנבה לש היוכיד תא םינבמש םימילא סויפ יגשומ םניה סונתאה 

אלל סויפ לש גשומ הז ןבומב תקזחמ ,ןויערכו העונתכ ,"סויפ וצ" .התוא רצייל םירמייתמ 

הליהקה ךותב םילדבה שוטשט ןיב (2001) יאנוי לבוי ןיחבמ ,תיריווקה הירואיתל ותוסחייתהב 14 

,םילאוסקסומוהו םילאוסקסורטה ןוגכ ,תוירדגמ תוירוגטק ןיב תולובג שוטשט ןיבל תיבסל־ומוהה 

שוטשט - היצזינגומוה ןיב לדבהה תא השיגדמ וז הנחבה .דועו ,םיאומוהו תויבסל ,םירבגו םישנ 

תולובג שוטשט ןיבל ,םיינימ םיטועימ הרידמ רשא - ףתושמ הנכמ רוציל ידכ םימוד ןיב ימינפ 

.תונוש תויוסנתהו הקידב ,קחשמ רשפאמו תוינימה תוירוגטקה תולובג תא שימגמו ביחרמש 
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,תונושו תובר תואצות שי טקילפנוקב תוצובק ןיב שגפמל .םינוש ןיב תודידיו הנבה 

לש הקיטילופ םג םיתיעל ,דניה סויפ לש הקיטילופה .תוילסקודרפו תורתוס םיתיעל 

היצילאוק םישנא ןיב תורצוי "גולאיד" וא "הנבה" ,"הווחא" ןוגכ םילימ רשאכ ,תומילא 

םייתד ןיב סויפ לש חישה ןכל .םירחא לש הייחדו הלילש ,דוגינ ,הדרפה ךרד המכסה לש 

םעהש הלא ילוא וא ?םידוהי םניאש הלא ?ביואה והימ :הלאשה תא דיימ הלעמ םינוליחל 

שידא וניא ביואה לע רמאנש המ יכ ןייצמ (Derrida, 1997) הדירד ?תרחא הרוצב םידוהי 

לואשל ןכ םא רשפא .הז תא הז םירידגמ הלא םיגשומ ינשש םושמ דידיה לע רמאנש המל 

.דידיה והימ םג אלא ,ביואה והימ קר אל 

?תיתוברת־בר הרבחב סויפ והמ 

ילונוק .תודידי םיסב לע סויפ ןיבל "ילאוזנסנוק סויפ" ןיב הנחבה תושעל תועיצמ ונא 

 (1991 ,Connolly), תא ןיבהל ןויסינה לע ססובמ סויפש ןעוט ,לדבהו תוהז לע ונוידב

"תואלמ תולגע יתש"ב השענש יפכ) םילדבה שוטשט ךרד אלו ,ימצע קפס ךרד רחאה 

וליאו ,הטילש לש הרוצ וניה ,תיתד הרמה וא שוביכ ומכ ,שוטשט .("התוחא לא השיא"בו 

גולאידל תורשפא תחתופה (הצובק לש וא דיחיה לש) הבשחמ ךרד וניה ימצע קפס 

לש תטלחומה תמאב קפס עיבהל וא תאשל תלוכיה .<םש> "רחאה לש המגינאה" תנבהלו 

הז ןויער .םירחאל לבס תמירגב םג ומכ תואיגשב הרכה תרשפאמ (הצובקה לש וא)ימצעה 

תלבק לש גוס לוועב הרכהב האורה ,הדירד לש החילסה ןויערל םג רשקתמ ילונוק לש 

.(Derrida, 1997) תלוזה תולווע לע החילסל יחרכה יאנתו "ערה תיישע"ל תימצע תוירחא 

לש המשאה ישגר לע העיבצמ ,הנוגיטנא תעיבת קתרמה הרוביחב ,(Butler, 2000) רלטב 

תאשל הל תרשפאמה ,(סיקנילופ היחא תרובק)"רוסאה השעמ"ב האדוה לעכ הנוגיטנא 

ימצע קפסב ןגועמ וניאש סויפ .הנידמה גציימ ,ןוארקל חולסל תינמז־ובו םירוסייב 

ןיב תודידי יסחיל ירוביצה בחרמה לש החיתפ רשפאמ וניא תלוזה לש לבסב הרכהבו 

תוריהמב ךפהנ תיפיצפס הצובק לש התודחאל ששח לע קר ססובמה סויפ :(םיביואו) םיגוש 

.הלפמ חישל 

תולובג תא םירידגמש הלא םה סוזנסנוק לש םיעינמ רשאכ ,תיתוברת־בר הרבחב 

"הערפה" לכ ,לשמל ,תודידיו הניתנ לש תושגר אלו ,"ףתושמה בוטה" לש הקושתה 

לכל תלבסנ ,וניארש יפכ ,בוטה הרקמב הניה לחר לש וז חסונב תיתצובק וא תישיא 

,(לארשי יחרזא םיניתשלפה לש וא ס"ש לש "הערפה"ה) םירחאה םירקמה בורב .רתויה 

אלו ,םישדח םיגשומב סויפ יכילהת רידגהל שי ,תונעוט ונא ,ןכל .הברהב םידבכ םישנועה 

דעומ־ רצק וניה ןוזיאה קוח לע ססובמה סוזנסנוק .ימואל וא יתרבח סוזנסנוק לש םיחנומב 

יוטיב ןתונ אוה ללכ־ךרדבש םושמ ןולשיכל ןודינו ("ווק־סוטטס"ה ומכ) ללכ־ךרדב 

םא ףא ,תונוש תויתוברת תוצובקל שגפמ תדוקנ גציימ וניאו תיטננימודה תוברתל יטילופ 

לע רותיוו תויצ םישרוד םיילאוזנסנוק םירדסה .(Taylor, 1994) הזכ תויהל רמייתמ אוה 

סיסבה ,(Baumeister, 1999) רטסיימואב לאוש ,עודמ םלוא .יתרבחה רדסה ןעמל תודמע 

תונויער תסכנמה תילרבילה הסיפתה ?תילאוזנסנוק הפיפח תויהל בייח יתרבח רדסל 

תדמועה תימואלה היגולואידיאה תמגוד ,יתוברת וא ימואל סוזנסנוק שדחל תנמ־לע סויפ 

תא קזחל התרטמש םושמ) סויפה לש ירסומה חוכה תא תלרטנמ ,"סויפ וצ" ירוחאמ 
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סויפהש הפולח התוא - תודידיה תרהצה תא תכפוהו (טרפה שפוח תא אלו ,הינומגהה 

.תיטנוולר־אל הלועפל - עיצמ ינאידירדה 

םייתד־אלו םייתד םידוהי ןיב (ילאוזנסנוק סויפ תמועל) תודידי לש סויפ ןכתיי םאה 

?לארשיב ירוביצה בחרמה יפוא לע הזכ סויפ לש תוכלשהה ויהי המ ?לארשי־תנידמב 

תיטסילרולפ היטרקומד לכש ןעוט ,ילאוזנסנוקה םזילרבילה יבא ,(Rawls, 1989) סלור 

םוש ןיאו ,טקילפנוקו חתמב תואצמנה תונושו תודגונמ תונירטקוד יעבט ןפואב תרציימ 

overlapping)"תילאוזנסנוק הפיפח" אלל תיתוברת־בר הנידמב תוביצי רוציל תורשפא 

 consensus). ןיב - תיפיצפס הנירטקוד לע קר ססובמש רדסה לכש םיכסמ אוה הז םע דחי

םייקתהל לוכי וניא - תינוליחה הנירטקודה ללוכ ,תיפוסוליפ וא תיתד ,תירסומ איהש 

אוצמל שי ,םייח ךרד תופכל ילבמ ביצי יתקוח לשממ םייקל וננוצרב םא .הייפכב אלא 

ולכוי וז םע וז תובשייתמ ןניאש תוסיפת םגש וזכ ,סלור רמוא ,תנגוה קדצ תסיפת 

justice as)"תונגוהב קדצ" ־ סלור לש תיטילופה ותסיפת .התוא תאשלו הילע םיכסהל 

 fairness) עיגהל םילוכיש תפתושמ הנובת ילעב םישנא ןיב סוזנסנוק לע תססובמ ־

הנירטקודל םיידוחיי םניאש םייטילופ םיכרע לע (reasonable agreement)הריבס המכסהל 

.תיטילופ תופתתשה ,הבשחמה שפוח ,ןופצמה שפוח ,העבצהה שפוח :לשמל ,תרחא וא וז 

תולוכי הרבחב תוצובקה לכו ,תרחא וא וז הדמעל םירושק םניא הלא תונורקע ,סלור יפל 

וניה ,לשמל ,ןופצמה שפוח .ןגוה קדצ םיגציימה םייללכ םייטילופ תונורקעכ ןלבקל 

הנידמה תוביציל םיפאושש ,ןבומכ ,יאנתב) וילע םיכסהל ןתינש יטילופ ןורקיע 

,תינוליח וא תיתד הנירטקודל דחוימ וניאש ןורקיע והז סלור תעדלש םושמ (תיטרקומדה 

,יטילופ ןורקיע וניאש ,לשמל ,"תישיא הימונוטוא" לש ןורקיעה ומכ ידמ יללכ וניא םג ךא 

ןיב תוידדה תומשאה עונמל אב ןגוהה קדצה ןורקע ,סלור תניחבמ .לכ־קבוח ןורקיע אלא 

האנש תוררועמש ,(היטהב וא תומודק תועדב ,יגולואידיא ןורוויעב ,תונעזגב) תוצובק 

ןניאש תונומא ןיב הבחר המכסה גישהל שי .הריבס המכסהל עיגהל תורשפאמ ןניאו 

תונמוא רדגב וניה ראשהו ,דבלב םייטילופ תונורקע לש ןטק רפסמ סיסב לע תובשייתמ 

הפיפח תרשל םילוכי םניא ,סלור בתוכ ,םיקדוצו םיבוט םה וליפא ,םיכרע .ירשפאה 

.תובר תוביטקפסרפמ םהב הכימת גישהל רשפא־יא םא תילאוזנסגוק 

אלו ,תוצובק ןיב קבאמ וניה םיינוליח םידוהיל םייתד םידוהי ןיב קבאמה ,לארשיב םג 

םייפואבו ירוביצה בחרמה לש ותרדגהב הנושארבו שארב דקמתמ אוהו ,םיטרפ ןיב 
,סלור לש ותעדל דוגינב ,לארשיב םלוא .םייטרפה םייחה לש םתולהנתהבו ידסממה 

הנומאמ וא תחא תדמ עפשומ וניאש ,יטסילרולפ ירוביצ בחרמ םייקל ילרבילה ןורתפה 

.הייפכ אלל יתואיצמ ןורתפ וניא ,תודחאו סוזנסנוק לע תאז־לכב ןעשנ ךא תמיוסמ 

הניא תוינוליחהו ,הנידמל תד ןיב הדרפה לש הירוטסיה ןיא ,תורצנהמ לידבהל ,תודהיל 

םייח ןיב ,"תילנויצר" ,"תבשוחמ" הקולח .(Connolly, 2000) הלש ימינפה ןולימהמ קלח 

הלוכי הניא תונגוהו קדצ ,תויוכז לש "ילרטינ" ירוביצ חיש ןיבל (םייתנומא) םייטרפ 
ירוביצ בחרמ לע רותיווש םושמ ,תידוהיכ תרדגומ הנידמה דוע לכ לארשיב חילצהל 

ךרד רקיעב) העיבתה .תויתד תוצובק תניחבמ חלסנ־יתלבו עגופ ,ביאכמ וגיה "ידוהי" 
הדימב תיארחא התייהש וז איה ירוביצה םוחתהמ תדה יניינע תא איצוהל (טפשמה תכרעמ 

ןוחבל הסנמ (2000) בירניו .םיעשתה תונשב םינוליחל םייתד ןיב האנשה תוצרפתהל הבר 

,דניה הרשפ לכש הארמ אוה תיטרקוסה וכרדב .הז טקילפנוקל םינוש םייטרקומד תונורתפ 

־יתלב הניה םיילנויצר תונורקע לע המכסה יכו ,הלש הכרדב תינחוכו הביצי־יתלב 
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םזילרולפה עיצמש ןופצמה שפוח תא לבקל לוכי יתד ידוהי הבש ךרד םוש ןיא .תירשפא 

,ןופצמה וא הבשחמה שפוח הניא (.הללכהב) לארשיב יתדה םדאה לש ותגאד .ילרבילה 

וניא תבשב העיסנ רוסיא .<סלור יפל ,יטילופ־אל ןורקיע) "לארשי־סע תלואג" אלא 

םזילרבילה .תידוהי הנידמל העיבת אלא ,םיילרביל קדצ וא תויוכז ,שפוחל העיבת 

םידוהיל םייתד םידוהי ןיב טקילפנוקל "ןגוה" יתקוח ןורתפ עיצהל לוכי וניא יטסילרולפה 

ןיא הז םירבד בצמב .והשלכ דצב עגופ תידוהי הנידמ תרגסמב ןורתפ לכש ינפמ םיינוליח 

תויחל תאז לכבו םיכסהל אל ךיא לע םיכסהל" בירניו לש "ידוהי־טינפה" ןורתפהש אלפ 

רהמ ,ומצע תא דצ לכ אצמי ,תינווי הידגרטב ומכ ,ובש ןורתפ וניה (89 'ע ,םש)"דחיב 

.(Connolly, 2000) טקילפנוקל שדחמ ענכנ ,דואמ 

־בר הביטקפסרפמ םינוליחו םייתד ןיב םיסחיב ןד ,סלור תמועל ,(םש) ילונוק 

תשדוחמ הרדגה ךרד אלא ,תילנויצר המכסהו תילאוזנסנוק הרשפ סיסב לע אל תיתוברת 

תוינוליחה תא האור ילונוק .תוצובק ןיב םיישגרה םייביטקייבוס־רטניאה םיסחיה לש 

םוחתה לא תדה תא קוחדל החילצה ,ןעוט אוה ,תוינוליחה .ירוטסיה ידנוויו סודומכ המצע 

,קדצ ,תוילנויצר תגציימה הדיחיה תוכמסל ,הקירמאבו הפוריאב תוחפל ,ךפהילו ,יטרפה 

,ינאיסלורה לדומה אוה הזכ .ירוביצה חישה לש וילאמ־קומה תאו תויוכז ,תונלבוס 

ידי־לע תויתד תוליהק לע ןגמו יטרפה םוחתב תדהו ןחלופה שפוח תא םקממה ,לשמל 

תוריהמב הנתשמה יתוברת־ בר םלועב םלוא .(Kymiicka, 1996) הנידמל תד ןיב הדרפה 

םוחתה לא - ירוביצה בחרמל ץוחמ לא (יתדהו)יזיפטמה תקיחד ,(ידמ הלודג ילוא) הלודג 

,םיטסיאיתאל םיטסיאית ןיב ילנויצרה חוכיווה תרגסמב ."תדבוע" הניא - דבלב יטרפה 

תויזיפטמ־טסופ לע ןגהל הלוכי הניא תוינוליחה .םישלחנו םירערעתמ הימוטוכידה תולובג 

תונעטה תשלוח .םיימצע םיסקודרפב לקתיהל ילבמ ירוביצה םוחתה לש (תינאיטנק) 

לש יזיפטמה דצל םינוליחה בור לש תושחכתהמ תעבונ (לארשי לש רשקהב םג) תוינוליחה 

ןפואב תוינוליחה לש תוילנויצרבו הנובתב תרערועמ־יתלבה הנומאה ןמו ,םהיתונעט 

תועדומו ,תויתד תוסיפתל ףתושמ יטסיאית דמימ שי ,ילונוק רמוא ,תוינוליחל 15.ידעלב 

.םידדצה ןיב תורבדיהל חתפ חותפל הלוכי וילא 

רציה לש "תוארנ־יתלבה" תוכרעההש ילונוק ףיסומ ,השטינ לע וססבתהב 

טסקט־בסה ןה (יתוברת־ישגר םילקאב תונגועמה תובשחמ־וטורפ ןתוא) םיטקניטסניאהו 

ירוחאמש תובשחמה" ־ ירציה לוקל .םיילנויצרה םיטופישהו תועדומה תובשחמה לש 

ירוביצה חישה תא ססבל םוקמב .םייטילופה םייחב בושח דיקפת ותעדל שי ־ "תובשחמה 

םיינתא ,םייתד םיטקילפנוק ןורתפב בושו בוש לשכנש) ילנויצרה חוכיווה תרהוט לע 

,לשמל .ישגרה־ירציה לוקה סיסב לע הנוש תיתריצי הבישח ןוחבל רשפא ,(םיימואלו 

תויוהז לומ םיבצייתמ ונא רשאכ ונב תזחואש הקינפל בישקהל רשפא ,ילונוק בתוכ 

הקינפל תועדומ .ונתוהז לש "תויעבטה" וא ןויגיהה תא תורערעמה תויתד וא תוינימ 

.םירחא יפלכ תובידנ ןכו ונא־ונתוהז לש תודחאב קפס חתפל ונל תרשפאמ 

ירוביצ חיש ןיב תימוטוכיד לצופמ וניאש ישילש םייח בחרמ רידגהל ילונוק הסנמ ךכ 

רסומ תוירואית לש תוינוליח תוסרג יכ ימצעה תורוקמ יסלקה ורפסב ןעוט רולייט סלר'צ םג 15 

תמרוג וז תושחכתה יכו ,תונעשנ ןה וילעש יומסה יגולואיתה דמימל תוצרמנ תושחכתמ תוינרדומ 

.(Coles, 1997, p. 6 :לצא וארו תיטרואית תוריהב־יאלו םיימינפ םידוגינל 
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לש ףסוא ךותמ דחא ןורקיע .דניה ,ןעוט אוה ,תוינוליחה .יתד ירוביצ חיש ןיבל ינוליח 

לע תססובמ וז ותנעט) .םינושו םיבר םייפוסוליפו םיירסומ ,םייזיפטמ ,םייתד תונורקע 
דגנ תלעופ "תילנויצר המכסה" יכ ,יטילופ רדסה לש גוס הניה תוינוליחה יכ הרכהה 

יפכ תויתדל הרז הניאו םייזיפטמ םיביכרמ תללוכ תוינוליחה יכו ,תויתוברת־בר 

םיביכרמב םג הרכה ,הז הרקמב) וז הלופכ תועדומ (.בושחל םיצור םיבר םינוליחש 

תויציזופ ןיבו םינוש חיש תומלוע ןיב עונל טקייבוסל תרשפאמ (תוינוליחה לש םייזיפטמה 

ןתינ ,תיתד תוניתמ לע ונוידב ,(Bhabha, 1997) אבאב ימוה לצא םג 16.תונוש תוהז 

תויוהז ןיב עונל ,לשמל ,ימלסומה ןימאמל רשפאמה (ידירביה)ישילש חיש בחרמ אוצמל 

לצא .תוימצע לש השגרה לע הרימש ךות םידחא יפלכ תוניתמ הנוב וז העונת .תויתוברת 

תלוזב הרכה לש גוס גציימ ישילשה בחרמה ,הנוש הרוצב יכ םא אבאב לצא םגו ,ילונוק 

.תויציזופ ןיב העונת לע אלא ,אקווד תילאוזנסנוק־תילנויצר המכסה לע תססובמ הניאש 

.יטילופה חישהמ קלחכ ,תודידי וא תובידנ ,דובכ ישגרב תעדוימ הנובתה ישילשה בחרמב 

.התוא םינשמו (הבישחהו) הנובתה לע םיעיפשמ הלא תושגר 

,לארשיב םינוליחו םייתד ןיב טקילפנוקה תוברתל םג תיטנוולר וז תידממ־בר הסיפת 

בוטה ילנויצרה ןועיטה לע תססובמה ,(Habermas, 1992) תיסאמרבה תרושקת הבש 

סיסב לע סויפל עיגהל ןויסינה .םירקבל םישדח םיטקילפנוק תרציימ קר ,רתויב 

בחרמ תא רגוסש ,ידוהיה ימואלה חישה תא קזחמ קר אוהו ,רתויב חלצומ וניא ילאוזנסנוק 

ןיב הנקת רסח ילגעמ חוכיוול ךפהנו ,תוינוליחה ללוכ ,תונוש תויתד תונומא ינפב ןוידה 

םייתד םינועיט ןיבל תינוליח תידוהי הנידמב תדהו ןופצמה שפוח לע םיילרביל םינועיט 

תרגסמל םינוליחל םייתד ןיב חוכיווה לש היצקודר .תידוהי הנידמב לארשי תלואג לע 

חיש תרציימו תיתריצי הבישח השקמ ,סויפ לש תוקיטקרפ שוביג הליקמ הניא םואלה 

תרגסמ יוניש ,הז תמועל .םירחא םידוהי יפלכו םיידוהי־אל םירחא יפלכ הלפמ ,גולונומ 

תא חתופ תודידי לש הקיטילופו תובידנ לש תרגסמל סוזנסנוקה ןורקעמ ידדהה טופישה 

דחא לש תינומגה הטילש אלל תובורמ הנומאו ןחלופ תוקיטקרפל ירוביצה בחרמה 

לבקמה חישכ (Coles, 1997) סלוק ידי־לע רדגומה ,תובידנ לש יטילופ חישל .םידדצה 

הניאש תובידנ ,סלוק בתוכ ,הז תמועל .םירצונו םימלסומ םג ףרטצהל םילוכי ,הנושה תא 

םזילאירפמיאל הטונ ,םיבורק וא םימוד יפלכ קר תינפומ אלא ,הנושה תלבק לע תססובמ 

.תעד־תבנגו 

םיפתתשמה תפש לע םג הנוש רואב לכתסהל תרשפאמ תוניתמ לש וז תשדוחמ הרדגה 

םיפתתשמה ,ןכא .רצ ימואל רשקהב תועמשנה סויפ תולימב ונד הכ דע .תוצובקב 

ידכ םידוהי ןיב המכסהב ךרוצה לעו ימואל לוציפמ תודרח לע ורביד םויפה־תוצובקב 

סויפ לש וז הגצה ־ םירבדה לע רוזחל תוצור ונניא .תדחואמ תידוהי הנידמ לע רומשל 

.תענכשמו היד תחתופמ ילאוזנסנוק 

קפס לע תססובמה ,תפסונ תינשרפ האירק םג ןכתית .תידעלב הניא וז האירק םלוא 

ןתינ הז סיסב לע .םתוהז יבגל תימינפהו תישיאה םתוטבלתה לעו םיפתתשמה לש ימצע 

ררחשת "תולג" גשומה לש יגולואיתה דמימב הרכהה יכ (1993) ןיקצוקרק־זר ןעוט הנוש רשקהב 16 

לש יטילופ חיש רשפאתו לארשייץרא לע תולעב לש תילאירוטירט הקיזמ תידוהיה העדותה תא 

.''רחא"ב הרכה 
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גוסכ (ינוליח אלו יתד אל וא ,ינוליח םגו יתד םג> "םגו םג" תויהל ןוצרה תא ןיבהל ילוא 

יתד םג" ןוגכ םילימ ץלחל בייחמ הזכ ךלהמ .הרשפו שוטשטכ אלו ,תויוהז ןיב העונת לש 

סוזנסנוקה יביתכתמ "ינוליח אלו יתד אל" וא "ינוליח ןיבל יתד ןיב" וא "ינוליח םגו 

םיפתתשמה בור יכ םיזמרמ הלא םייוטיב .תודידי לש ישגר רשקהב ןמשיילו ,ימואלה 

לש תימואלה היגולואידיאה םלוא .תודגונמ תויציזופ ןיב עונל םילגוסמ סויפ ישגפמב 

לע תיפכנ (םמצע םיפתתשמה ידי־לע םג הבר הדימבו)"סויפ וצ" ידי־לע תגצוימה תודחא 

לש ךלהמכ שדחמ התוא תננוכמו הווסמו ,"אלו אל" וא "םגו םג" תידירביהה השוחתה 

"סויפ" גשומה תנבהל קזנ םימרוג וימודו "סויפ וצ" ןוגכ םינוגרא ןכל .םילדבה שוטשט 

ותוא ־ ורוערע תא םג ליכהל לכויש ילמס חיש בחרמ לש וחותיפ תא םיענומ םהש םושמ 

תודמע קוזיח םוקמב .(Connolly, 2000)ימצעה תונמוא תרשפאתמ ,וקופ יפל ,ובש םוקמ 

הנבה לש בחר גשומ תיינבל הלא םיירוטר םירבעמ לצנל ןתינ ,תויפיצפס תוימואל 

.הלבקו 

לאיצנטופ (ןהיניבש המ לכו)"אלו אל" וא "םגו םג" תוידירביהה תושוחתב תואור ונא 

קר .יטרקומדו יטסילרולפ יתרבח חוכל תישיא הקוצמ ךופהל השק םלוא .תומילאה יונישל 

הארתש תיטילופ העונתל םיפתתשמה לש תידירביהה השוחתה תא םגרתל חילצנ םא 

להנתמה הזכ)ילאוזנסנוק סויפ חישמ רבעמל ףונמו תורשפא םינוליחו םייתד ןיב ינושב 

בחרמ םג חתפיי ,(הנושה תא תובידנב לבקמה הזכ) תודידי סיסב לע סויפ חישל (תוצובקב 

בחרמה לש החיתפ אלל .תוברו תונוש תוהז תודמע ןיב עונל רשפאיש ישילש סויפ 

"ןיבל ןיב" ידירביהה לאיצנטופה ראשיי ,תובר םלוע־תוסיפתלו תונוש תותדל ירוביצה 

ןיב סוזנסנוקו תודחא לש גולונומה רתוי רהמ םלעייש לככ .תוישיא הקוצמו הדרח קר 

העונת התוא - 17תודידי לש הקיטילופ הז םוקמב התפתתו ,סויפל raison d'etre^ םידוהי 

בכרומ יטסילרולפ םוקמ רשפאתיו םינושה ינפמ הדרחה םג ףולחת - תוסיפתו תונומא ןיב 
.סיופמו 

,תיחרזא תודידי לע (Schwarzenbach, 1996) ןבנצרווש ליביס לש ןיינעמה הרמאמ תא םג ואר 17 

.קדצ לש םיגשומ ןיבל תיטילופ תודידי ןיב תרשוק איה ובש 
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רעונל תויוליעפ - םינוליחל םייתד ןיב רושיגל תועונת :1 חפסנ 
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םירגובמל תויוליעפ ־ םינוליחו םייתד ןיב רושיגל תועונת :2 חפסנ 
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תורוקמ 

:ךותב .ינויערה־ירוטסיהה עקרה ־ לארשיב הנידמו תד יסחי .(1996) קחצי ,דרלגנא 

:ביבא־לת .(308-289 'ע) תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע) זרא־קרב 'ד 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

.1997 רבמבונ ,בירעמ .רבדנ אוב .(1997) םייח ,אסא 

,(ךרוע) רלפמטס 'ש :ךותב .לארשיב תוברתה תמחלמ תולובג לע .(1989) םחנמ ,רקנירב 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .(285-276 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא 

תוהזלו הבשחמל תרגסמה :ינוגבר .היטרקומדל תד ןיב רשקה לע .(1998)ימזע ,הראשב 

.21-19,2 ,וננמזב תידוהי 

.טפשמו היגולואידיא ,תיטילופ תוהז :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1996) תור ,ןוזיבג 

:ביבא־לת .(223-169 'ע> תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע)זרא־קרב 'ד :ךותב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

,רנטואמ 'מ :ךותב .םינוכיסו םירגתא :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1998) תור ,ןוזיבג 

'ע) תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א 
.תומר :ביבא־לת .(278-213 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב היטרקומדה לש התישאר .(1985) קחצי ,רונלג 

.רורחשה תמחלמ רחאלש תילארשיה הרבחב תקולחמו המכסה .(1989) קחצי ,רונלג 

.(40-28 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא ,(ךרוע) רלפמטס 'ש :ךותב 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת 

.28-22 ,2 ,ביתנ ?תינוליח־תיתד הזויבמיסל יוכיס שי םאה .(1991)יכדרמ ,ינפג 

תויתדה תוגלפמה - תילארשיה הקיטילופב תויתדעו תויתד .(1990) רזעילא ,איחי ןוד 
.54-11 ,32 ,םיימואלניב םיסחיו לשממ ,הנידמ .12־ה תסנכל תוריחבהו 

תד יאשונב םיכוסכס בושיי :הרדסהה לש הקיטילופה .(1997) רזעילא ,איחי ןוד 
.תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי .לארשיב 

.58-44 ,9 ,םייפלא .הנומאו םינבר ,רוביצ :םיחרזמה לש תויתדה .(1994) המלש ,ןשד 

.תילארשיה הקיטילופב תושדח תויומד - קינל"דרחהו ימואלה דרחה <1996)ירנ ,ץיברוה 

.30-25 ,41 ,הנפמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .היפוטואב תוקוצמ .(1992) השמ ,קסילו ןד ,ץיבורוה 

ןמביל 'י :ךותב .תידוהיה תוהזה חופיטו םישגפמ :"תובבל בוריק" .(1990) לארשי ,ןמלוו 

.(249-170 'ע) תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב תויחל ,(ךרוע) 
.רתכ :םילשורי 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םייפוסוליפ םיטביה :הנידמו תד .(2000) רזעלא ,בירניו 

.תיתד הניחבמ םיברועמ םיאושינ לע רקחמ .(1990) הינוס ,רלו־רפוטו דרנואל ,רלו 

'ע> תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב תויחל ,(ךרוע)ןמביל 'י :ךותב 
.רתכ :םילשורי .(186-171 

:היגולויצוס .תיריווקה הירואיתה תודוא םירוהרהו תורהבה המכ .(2001) לבוי ,יאנוי 

.25 ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה ןועדימ 

יסחיב תורומת :תוימכסהה תריבשל הריבש תוימכסה ןיב .(1998) ךורב ,רסיזו רשא ,ןהכ 

רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב .הערכהל םזילנויצוסנוק ןיב - הנידמו תד 
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:ביבא־לת .(702-675 'ע> תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) 
.תומר 

זרא־קרב 'ד :ךותב .תיפוסוליפ הציקס ־ תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1996) אסא ,רשכ 

תטיסרבינוא :ביבא־לת .(288-275 'ע) תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע) 
.ביבא־לת 

םיסחיו תווצמ תרימש ,תונומא .(1993) אוהילא ,ץ"כו הנח ,ןוסניול ,תימולש ,יול 

.ישומש יתרבח רקחמל ןמטוג ןוכמ :םילשורי .לארשיב םידוהיה ברקב םייתרבח 

:ךותב .תיתרבחה הנמאה תרוסמו לארשיב הנידמו תד .(1998) םחנמ ,םיוברברול 

תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בד ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ 

.תומר :ביבא־לת .(300-279 'ע) 

.לארשיב םיסכודותרוא םידוהי ברקב תויתרוסמ־ואינה תוחתפתה .(1982)והיעשי ,ןמביל 

.249-231 'ע ,27 ,תומגמ 

.םייתד אל םידוהיו םייתד םידוהי ןיב םיסחיה לע םיגיגה המכ .(1990) והיעשי ,ןמביל 

'ע> תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב תויחל ,(ךרוע)ןמביל 'י :ךותב 
.רתכ :םילשורי .(200-187 

רלפמטס 'ש :ךותב .לארשיב םייתרבחו םייגולואידיא םיטקילפנוק .(1989) השמ ,קסיל 

דרשמ :ביבא־לת .<72-61 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא ,(ךרוע) 

.ןוחטיבה 

.לארשיב תויתוברת־בר לע םירוהרה .(1998) ןנור ,רימשו יבא ,איגש ,םחנמ ,רנטואמ 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב 
.תומר :ביבא־לת .(76-67 'ע> תידוהיו 

תרגסמ :ינוגבר .הינומרההו סכודרפה :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1998) בקעי ,ןיכלמ 
.10-7,2 ,וננמזב תידוהי תוהזלו הבשחמל 

הבשחמל תרגסמ :ינוגבר .היחרזא־לכ תנידמכ לארשי תנידמ .(1998) ןאמלס ,רוטאנ 
.57-56 ,2 ,וננמזב תידוהי תוהזלו 

:םילשורי .לארשי תנידמב תודהיה יכרע דוסימ תודוא טקילפנוקה .(1979) השמ ,טמס 
.תירבעה הטיסרבינואה 

.תונורחא תועידי :ביבא־לת .הכלממהו תדה־תמוא :תודהיה ץק .(2000) קחצי ,םליע 

.239-233 ,9 ,תרוקיבו הירואית .םולשה ןמ םידרחה .(1996) המלש ,רשיפ 

:ךותב .לארשיב הנידמו תד :ווק סוטטסה תודלות הלאו .(1988) םחנמ ,ןמדירפ 

'ע) תורומתו תופיצר :1949-1947 ,הנידמל בושימ דבעמה ,(תכרוע)יקסבוליפ 'ו 
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח .(80-47 

הירואית .לארשיב תימואל העדותו בחרמ :סונאי ינפכ לובגה .<2000> הנאירדא ,פמק 

.43-13,16 ,תרוקיבו 
ןוכמה :םילשורי ?תוברת תמחלמ :לארשיב םינוליחו םייתד .(1997) רזעיבא ,יקציבר 

.היטרקומדל ילארשיה 

רסוח לש בצמב םינוליחל םייתד ןיב חיש :דיחיה לא רשג .(1996) לארשי ,ןוסנזור 

.7-4 ,<1>אע ,ךוניחה דה .המכסה 

- הזויבמיסו רוכינ ,תינחור תוהבא :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1996) לאירא ,יבצךזור 

תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע)זרא־קרב 'ד :ךותב ?לגעמה תא עברל רשפאה 
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.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .(53-12 'ע> 

.יבצ־ןזור לאירא לש ותנשמ - "לוחל שדוק ןיב" .(1998)ישי ,יבצ־ןזורו יסיא ,יבצ־ןזור 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב 

.תומר :ביבא־לת .(60-29 'ע) תידוהיו 

ילארשיה הרקמב חוכו תוהז :ךשמתמ ימואל ךוסכסב סויפ .(2001) םידנ ,אנאחור 
.295-277 ,(2)ג ,תילארשי היגולויצוס .יניטסלפה 

תוברתב "תולגה תלילש" תרוקיבל ,תונוביר ךותב תולג .(1993) ןונמא ,ןיקצוקרק־זר 

.55-23 ,4 ,תרוקיבו הירואית .תילארשיה 

תודהיה ךותב .לארשיב םייתד םינכתו תיטסינמוה תוינוליח .(1981) רזעילא ,דיבש 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(248-222 'ע) תינוליחה תוברתהו 

:ךותב .לארשי תנידמב םיינוליח ןיבל םייתד ןיב םיסחיה .(1989) רזעילא ,דיבש 

:ביבא־לת .(293-286 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא ,(ךרוע) רלפמטס 'ש 

.ןוחטיבה דרשמ 

הקיטקרפכ חרזמב תוחילשה :השודקה לפרעו בולכה ,המילגה .(סופדב) הדוהי ,בהנש 

,(םיכרוע)ןמדוג 'יו הנוי 'י :ךותב ."תיתד הקושת"ו "תינוליח תוימואל" ןיב תילובג 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תוינוליחו תד ןיב תילארשיה הרבחה 

תויחל ,(ךרוע) ןמביל 'י :ךותב .תברועמ הנוכשב םייח ימגד .(1990) םיירפא ,ירובת 
.רתכ :םילשורי .(115-103 'ע) תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב 
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לארשיב תיתוברת הביטנרטלאכ "ןפי" ־ "?ןאכ הז ןפי" 
םייפלאה תונש לש 

*ינועדג־ןייטשדלוג הרפע 

םולכמ טעמכ םהל תפכא אלש םישנא לש םלש רוד הז... 

םוקל יתמ ,ןושיל ימ םע 

...?וגלש תוהזה הפיאו 

םולכמ טעמכ םהל תפכא אלש םישנא לש םלש רוד הז 

םוקל ימ םע ,ןושיל ימ םע 

,בשחמ ךותב ?ונלש תודליה הפיאו 

.םינפ םהל ויהיש ןוצרה תא ודביא רבכש םיערפומ המכ לש רתא ךותב 

יתב" ומשש ,רישה .רדיל ירבע ילארשיה רמזה לש ירלופופ רישמ תוחוקל הלא םילימ 

רשאכ ,רישל טושיקכ שמשמה ,ינפי ישנ לוק יעטקב וכרוא לכל רוזשו חתפנ ,"הפק 

םאה ?תינפיב ןכ םא עודמ 1.רישל רישי רשק לכ ןיא - ןניבמש ימל ־ תורבודמה םילימל 

יאצמהמ קלחל וכפהנ "ןפי תוברת" וא ךפי"ש ןעטא הז רמאמב ?הריחבל תועמשמ שי 

תעצומ "ןפי" .םייפלאה תונש לש תילארשיה תוינברואה תא ןייפאמה ילבולגה יתוברתה 

.םילארשיל עצומה תויתוברתה תוביטנרטלאה לסמ קלחכ 

."םישדחה םישנאה" ־ "ינפי" ריש ותוא עיפומ ובש רוטילקתל אורקל רחב רדיל ירבע 

תויהל לוכי התאש רמוא הז" ,תולובג רדעהב ןייפאתמ "םישדח םישנא" חנומה ,ותסיפתל 

תויתוברת תויוהז םנמואה ?םנמואה .(40 'ע ,2001 ,יקסבוחוא) "...בצמ לכב ,רבד לכ 

־תיווזמ הלא תולאש ןוחבל עיצי יחכונה רמאמה ?תילטוט הביטנרטלא תועיצמ תושדח 

2.לארשיב "ןפי תוברת" לש הייארה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היסא חרזמ ידומילל גוחהו היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 

תודוהל ינוצרב .<879/99 קנעמ) עדמל תימואלה ןרקה ידי־לע ןמוממה רקחממ קלח וניה הז רמאמ 

תודחוימ תודות .ירחנ סדהו יתפרצ הרואיל ,ןמדירפ ןרק :רמוחה ףוסיאב ורזעש רקחמה תורזועל 

.תוריאמה היתורעהו התמורת לע לוב־תוילד לכימלו ,הרוסמה התדובע לע ריפוא תירודל 

םיינפי (lounge)'גנואל יעטק לש ףסוא - "Sushi 3003" רוטילקתה ךותמ חוקל תינפיב עטקה 1 

.<40 'ע ,2001 ,יקסבוחוא) 

םינרצי םע קמוע־תונויאר םישישמ רתוי ללוכו ,ינתוכיא ורקיעב וניה וילע ססובמ הז רמאמש רקחמה 2 

,הת סקט ,ריינ רוציי ,היפרגילק :ןוגכ ,םינווגמ םימוחתב ןפי תוברת לש םיגוציי לש םיילארשי 

תינפי תונמואל תונדס המכב תופתתשמ תויפצת םג ללכ רקחמה .דועו המיחל תויונמוא ,וג ,ימגירוא 

םישימחו תואמ עברא םג וחתונ םיינתוכיאה םינותנה לע ףסונ .ןפיל םירושקה םיעוריאב תויפצת ןכו 

םירקבמ ,םיינפי םיעוריאב םירקבמ :ןוגכ ,ןפי תוברתב םיניינעתמה םישנא ידי־לע ואלומש םינולאש 

ןכ־ומכ .תינפי ידמול ןכו ןפי אשונב םיימדקא־ץוח םיסרוקב םיפתתשמ ,הפיחב ינפיה ןואיזומב 

.תונותיע תריקס הכרענ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:21:15 UTC������������� 

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



םייפלאה תונש לש לארשיב תיתוברת הביטנרטלאכ "ןפי" ינועדג־וייטשדלוג הרפע 194 

דחא ."ןפי תוברת"ב ירלופופה ןיינעה לארשיב רבגו ךלה םינומשה תונש ןמל 

םילארשי לש ההובגה תוברועמה אוה ימוקמה "ינפיה לגה" לש םיירקיעה םינייפאמה 

תופוקת הב ורג וא ןפיב ורקיבש םישנאב ללכ־ךרדב רבודמ .לארשיב ןפי תוברת םודיקב 

םיאשונב בחרה להקל תואצרהו תוכורעת ,תונדס ,םיגוח םיעיצמ םהו ,תיסחי תוכורא 

.דועו המיחל תויונמוא ,וידב רויצ ,םיחרפ רודיס ,הת סקט ,היפרגילק םיללוכה ,םינווגמ 

ןפי תוברת לש הגצהבו ןוגראב קלח םג םילטונ "ןפי תוברת" לש םיימוקמ םימזי םתוא 

.םיימוקמ "םיינפי" םילביטספב 

לש תועפות לש רתוי בחר רשקהב לארשיב "ןפי" לש העפותה תא חתני רמאמה 

(Howes, 1996a :ואר) .(cross-cultural consumption) "תיתוברתניב תונכרצ" 
,הז םע .(Featherstone, 1990b, 1995; King, 1991b :ואר) "תיתוברת היצזילבולג"ו 

םיאשונ םהש ךות תולובג םיצוחה םיישחומ םירצומב הלא םירשקהב קוסעל גוהנש דועב 

,(Douglas <fe isherwood, 1979, p. 5; McCracken, 1990) םייתוברת םידוק םמיע 

.תולובג הצוחה תוברתב קסוע יחכונה רוביחה 

הרומאש םסק־תלימ ןיעמ ,והשמ־תיתנפוא ,תחוור הלימ היהנ "היצזילבולג" חנומה 

בורב ,הז םע .(Bauman, 1998, p. 1)ידיתעהו יוושכעה ןירותסמה לכל תותלד חותפל 

,םיעשתה תונש עצמאל דע רשאמ התוחפ הדימב יכ םא ,ןיידע תשמשמ איה םירקמה 

דמימהו ,תימלוע היגולוקא וא תימלוע תילכלכ תכרעמ ,תימלוע הקיטילופ לש םירשקהב 

תמגוד םירקוח ךא .(King, 1991b, p. viii) יסחי ןפואב תוחפ לפוטמ רתונ יתוברתה 

Friedman, 1994, 1995; Hall, 1991, 1993; Lash <fe :רתיה ןיב ואר) םירחאו גניק 
 1993 ,Urry), תינרדומה תוברתה לש הביל־בלב תחנומ היצזילבולג" יכ וניבה רשא,

,(Tomiinson 1999, p. 1)"היצזילבולגה לש הביל־בלב תוחנומ תויתוברת תוקיטקרפ[ו] 

תויגולויצוס תוביטקפסרפ ־ןותמ "תיתוברת היצזילבולג"ל סחייתהל ולחה 
.תויגולופורתנאו 

לש ןבומב תיתוברת היצזילבולגל וא תוברת לש היצזילבולגל סחייתהל ןתינ 

(trans-national and trans-societal) םייתרבח־לעו םיימואל־לע םייתוברת םיכילהת 

לש המירזבו ןיפילחב םיכמותו עקרב םיאצמנה ־ הלא םיכילהת .תונווגמ תורוצ םישבולש 

הדימ םהל שיש תרושקת יכילהת םיחימצמ ־ םייומידו עדי ,עדימ ,םישנא ,תורוחס 

לש הרקמה .(Featherstone, 1990a, p. 1) תילבולגה המרב הימונוטוא לש תמיוסמ 

לש םיכילהת תנבהל דמימ ףיסומ הז רמאמב ראותמה "ןפי תוברת" לש היצזילבולגה 

ןוגכ ,רבודמ םהבש םייתוברתה םיכילהתל רבעמש םושמ ,תוברת לש היצזילבולג 

תוקיטקרפב םג ןאכ רבודמ ,(cultural appropriation) יתוברת סוכינ לש םיכילהת 

אקווד ואלו ,תירלופופה התועמשמב ־ "תוברת" רוציי לש רתוי הברה תונבומ 
תורטמל םג ךא המצע ןפיב תוימואל־טינפו תויתרבח־םינפ תורטמל - תיטסלוכסה 

.ילבולגה יתוברתה קושב קווישל ,ונייהד ,תוינוציחו תוימואל־לע 

םש .ןפיב "תיתוברתה םתלכשה" תא ושכר "ןפי תוברת" לש םיילארשיה םינרציה בור 

־ "תדוסמ"ה תא םעפ־אל תפפוחה - "ןפי תוברת" לש תינפיה הסרגל םג ועדוותה םה 

intangible) "םיישחומ־אל םיסכנ" םג םיללוכה ,םיטקייבואל רקיעב תסחייתמ רשא 

 properties), תויתרוסמ תויונמוא רקיעב (2001 ,Guichard-Anguis). אלפ ןיא ךכ םושמ

תויונמוא ידי־לע רקיעב תגצוימ "ןפי תוברת" ,םלועב םירחא תומוקמב ומכ ,לארשיבש 

יתנווכ ןיא .המיחל תויונמואו (םיחרפ רודיס) הנבקיא ,הת סקט ןוגכ ,תויטתסא־תויתרוסמ 
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תא ריכמ וניא דלי הזיא .ןפי לש םירחא םיגוציי ילבולגה םלועב וא לארשיב ןיאש ןועטל 

ןוגכ ,ןפיב תירלופופה תוברתהמ םירחא םיטנמלא ?"ה'גנינה יבצ" תא וא ךומיקופ" 

סחייתא אל הז רמאמב ,הז םע .ןכ־םג דואמ םירכומ ,ןבומכ ךשייטסיילפ ינוס"ו "י'צוגמט" 

תא הל ץוחמ םגו אפוג ןפיב םג םילבקמה םיטנמלא םתואב קר קוסעי רמאמה .םהילא 

."ןפי תוברת" לש הקנפשוגה 

תריציל ךילוה אל היצזילבולגה ךילהתש תואדו לש הנטק־אל הדימב םויכ רמול ןתינ 

"תימלוע תוברת" לע רבדל ןתינ םא םגש ןועטל וליפא רשפא .תינגומוה תילבולג תוברת 

 (world culture), ןוויגב אקווד תנייפאתמ איה(2002 ,Beck) תונוש לש םינונגנמ"ב וא"

 (237 .Hannerz, 1990, p), לש הלא םיכילהתל םחייתהל םיעיצמה שי .תוינגומוהב אלו

םימייק תוקיטקרפו תונויער לש הרשעה לש םייבויח םיחנומב "תילבולג תונימז" 

 (179-180 .Howell, 1995, pp), תויורשפא תחיתפ לש ןדיע ונתפוקתב תוארלו

.(Harvey, 1990, p. 301) םידקת רסח ףקיהב תויתוברת 

דמועה תויתוברתה תויורשפאה ןווגמ תא השיגדמה הסיפתל םיטלובה םייוטיבה דחא 

תא השיגדמ וז השיג ."ילבולגה יתוברתה טקרמרפוסה" תשיג אוה וננמז־ןב טרפה ינפל 

תוברתל םיכייתשמכ ללכ־ךרדב םמצע תא םיאור ןיידע םישנאש יפ־לע־ףאש הדבועה 

םיטביה םירחוב עפש־תורבחב םייחה הלא ןיבמ םיברש ךכמ םלעתהל ןיא ,תמיוסמ 

(Mathews, 2000) סויתמ .ילבולגה "יתוברתה טקרמרפוסה" ךותמ םהייחב םימיוסמ 

תויוברת לכש - רתויו רתוי תחוור תישענש - השוחת שיש הנעטב הזה ןויערה תא חתפמ 

ילבולגה םלועה תנומתב .(63 'ע ,םש) םדאו םדא לכ ידי־לע "סוכינ"ל תוחותפ םלועה 

הניפ לכמ םדא לכו ,ילבולג ללח ןיעמב לוכיבכ ןהל תופחרמ "תויוברת"ה ,רייצמ סויתמש 

םיעצמאל םאתהב םג ןבומכו ויכרצ יפ־לע ,ונוצר יפ־לע ומצעל ןסכנל לוכי םלועב איהש 
.וידיבש 

קוש םירציימכ תיתוברתה היצזילבולגה יכילהתל סחייתהל ןתינ םנמואה ?םנמואה 

ןפיב םיקסועה םילארשיה תא ראתל ןתינ םא הלאשה תלאשנ ?"תויוברת" לש חותפ 

־תרתוכב ראותמכ ,ילבולגה יתוברתה טקרמרפוסב "תיב" םישפחמה םילאודיווידניאכ 

הביטקפסרפ ונל קפסמ לארשיב "ןפי" לש הרקמה .<םש> סויתמ לש ורפס לש הנשמה 

המורתה .הסוכינו "רחא"ה תוברת רחא שופיח לש הלא םיכילהת לע תוננובתהל תקתרמ 

ןוחבאב אקווד איה תיתוברתה היצזילבולגה יכילהת תנבהל הז רוביח לש תירקיעה 
ונא רשאכש איה רמאמה לש תיזכרמה הנעטה .הלא םיכילהת לש תולבגמהו תולובגה 

"תיתוברתה המירז"ל קר אל בל־םישל ונילע ,תיתוברת היצזילבולג יכילהת םינחוב 

 (Appadurai, 1996) (cultural flows), שפוחהו "המירז"ה לש תולבגמל םג אלא
.יתוברתה 

ינש לע עיבצמ ,יחכונה רקחמה ןמ הלועש יפכ ,לארשיב "ןפי תוברת" לש הרקמה 

לש רוקמה לש דצהמ אוה דחאה ןוויכה .תיתוברתה הריחבה תולבגמל םיירקיע םינוויכ 

םישענ ןפיב ,הארנש יפכ .המצע ןפי יחכונה הרקמב ־ ילבולג יתוברת רצות ותוא 

קוושלו רוציל ,יקסעה רזגמה לש (ןפיל תינייפוא) תוברועמ םע ,תימואלה המרב םיצמאמ 

,הנווכה תוחפל וא ,הלבגמ תמייק ,אסיג ךדיאמ ."ןפי תוברת" יורקה יתוברתה רצומה תא 

לא איבהל םירחובה םילארשיה יחכונה הרקמב - "ילבולגה רפכה" יבשות לש דצה ןמ םג 

תוהז ילעב לכ־םדוק םניה הלא תילאודיווידניא .תרחאה תוברתה תא םהלש רוקמה־ץרא 

הבש תיתוברתה הביבסה ןמ תעפשומ תוחפל וא תבצועמ קפס אלל רשא תירוקמ תיתוברת 
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תוברתה לש קווישהו סוכינה ,שדוחמה יתוברתה רוצייה םישחרתמ הבש הביבסה ןמו ולדג 

.תרחאה 

היצזילבולג לש םיבחר םיכילהת לש רשקהב תילארשי העפות חתנל ללכב רשפא םאה 

הייארה־תיווזמ ,ידמל תפרוג הרוצבו ,ללכ־־קדב תנחבנ תילארשיה הרבחה ?תיתוברת 

הרבחב םיקסועה םירקחמה בור .תומחלמה תיירוטסיהו יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה לש 

לש םיטביה ־ חותינה זכרמב םישל ןכש־לכ אל - סחייתהל םיטעממ תילארשיה 

תיטנוולר הניה תיתוברת היצזילבולג לש הביטקפסרפהש הארא הז רמאמב 3.היצזילבולג 

.תיתוברתניב הכירצ לש רשקהב דחוימב ,טלחהב 

לארשיב ןפי תוברת - ךאב הז ןפי" 

תונורחא תועידי לש "םיינרדומ םינמז" ףסומב תרתוכה הזירכה "ןאכ הז ןאפי" 

הז" םילימה ףוריצב שומישה .ימוקמה "ינפיה לגה" תא ראיתש רמאמב ,(10.11.1999) 

,ןידע" .לארשיב םינוש םייתוברת םימוחתב "תוינפי"ה הספתש הדמעה לע זמור 4"ןאכ 

לש םחה טיהלה םה תינפיה תוברתהמ הארשה םיבאושה םיבוציע :יטנגלא ,יטסילמינימ 

,םוקמ לכב "ןפי תוברת" תא אוצמל ןתינ ,ןכא .הנשמה־תרתוכ הכישממ ,"בוציעה םלוע 

,םילדנסב ךשמה ,תוינפי תויתואב םירטועמה 'ז־תוצלוח וא ךתיכ" לש םינידסב לחה 

לש "(ינפי)יתייבוק הארמב היטבמאה רדחל םילכ"ב הלכו ,ינפי ןונגסב םילכו םיטיהר 

לש וא "תוינפי" לש םייוטיב םתואמ קלחש קפס ןיא .(2002 ,ןהכךוויס)"ןכרצל ריבשמה" 

,םינוש םיעצמא ךרד תודבועה תוילבולג תועפשהב םרוקמ תינפיל תבשחנה הקיטתסא 

לארשיב תוהזל ןתינ ,הז םע דחי .דועו טנרטניא ,הכירצ ירצומ ,תרושקת יעצמא ןוגכ 

,םילארשיב אלא ,םינפיב רבודמ ןיאש אוה וז העפותב ןיינעמה .תימוקמ "ןפי תוברת" 

םילבוקמ תורוניצ ךרד רבעמ אלל - לארשיל ןפי ןיב רישי ךוויתל קר אל םישמשמ הלאו 

.ימוקמ תוברת רוצייל םג םיבר םירקמב אלא ־ תיתוברת היצזילבולג לש 

ןמל הרבגו הכלהש ,ןפי תוברתב תוניינעתהל ליבקמב החתפתה וז תימוקמ תוברועמ 

תוירלופופב תוטיסרבינואב היסא חרזמ ידומיל וכז םיעשתה תונש ךלהמב .םינומשה תונש 

םינוש םיגוחו תונדס ןכו ןפי תוברת אשונב תוימדקא־ץוח תואצרה םג ךכו ,םידקת תרסח 

,הנבקיא ,הת סקט ןוגכ ,םיינפי םייתונמואו םייתוברת םיטנמלא לש ןווגמב םיקסועה 

5.רכמ־ברל תינפי היווח רפסה היהנ 1992 תנשב .דועו היפרגילק ,(ריינ ילופיק) ימגירוא 

־ "לודגה לויטה" תרגסמב םיאלימרת םיריעצ יבגל רקיעב ,לויטל דעי םג התשענ ןפי 

(1992) גוצרה ןוגכ ,תילארשיה הרבחה לש "ירוטזילבולג"ה דצב םיקסועה םירקחמ תאז־לכב שי 

,םר ואר) םיילכלכ־םייטילופ םירשקהב היצזילבולגב םיקסוע םירקחמה בור ,הז םע .(סופדב) גומלאו 

.תיתוברת היצזילבולג לש רשקהב אלו ,(1999 

קלח םה המכ דע שיגדהל ידכ םילחנתמה ושמתשה הבש ,"ןאכ הז ע"שי" המסיסה ןמ חוקל 

.סוזנסנוקהמ 

,ןפיב התייהש תפוקתב תבתוכה לש תוישיאה היתויווח לע ססובמ (1992) ןרוה הרפש לש הרפס 

,תורחא םילימב .רפסה תכירכ לע ספדנש יפכ ,"הלועה שמשה ץרא לש ירותסמה דצה" תא עיצמו 

.הישנא לשו תינפיה תוברתה לש "תתחא"ה תא שיגדמ רפסה 
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הרבחב תבחרנ העפותל ךפהנש ,קוחרה חרזמה ןוגכ ,םייטוזקא תומוקמל לויט ותוא 

־ךולבש ,הלא םילייט .(2000 ,יאחמש ;1997 ,ךרובמ ;1987 ,ןוסבוקעי ;ואר> תילארשיה 

םוקמ רקיעב ןפיב םיאור ־ "רג"ו "ריית" םילימה ףוריצ ־ "םירגיית" םתוא הנכמ חמצ 

.(1998 ,חמצ־ךולב> עסמה ךשמהל ףסכ ךוסחל תנמ־לע הדובעו הריצעל 

לויטל דעיל ןפי תא הכפה ,טרפב ןפי לשו ,ללכב קוחרה חרזמה לש הלועה תושיגנה 

תוברתב קומע ןיינע םע םישנא ןכותבו ,תילארשיה הרבחב תופסונ תוצובקל םג הייהש וא 

התוויה םקלח יבגל .םינווגמ םניה ןפיב רקבל םינורחאה לש םהיעינמ .תוינפיה תונמואבו 

רקיעב ןפיל ועיגה ,םתמועל ,םירחא ."שפנ תאשמ" וא "םייח םולח" דימתמו זאמ ןפי 

המ הברה שי ןפיל םהבש םימוחת םתואב םהלש םייתונמואה םירושיכה תא חפטל הרטמב 

.םיחרפ רודיס וא המיחל תויונמוא ,ריינ תונמוא ,הקימרק ןוגכ ,עיצהל 

־לכב ןתינ ךא ,תיתרבח הצובק לש םיחנומב ןפיב םירקבמה תא ןייפאל ןכ םא השק 

םירשעה תונש עצמא ןיב ענ םליגו ,ינוניבה דמעמה םע ללכ־ךרדב םינמנ םהש ןייצל תאז 

רתוי ףאו ,ןפי תוברתל םתכישמ אוה םתוא ןייפאמש טלובה רבדה .םיעבראה תונש דעו 

.םתרזח םע תיבב המודיקל םתוביוחמ - ךכמ 

םינומשה תונשב .תונווגמו תובר ןניה לארשיב תגצומ "ןפי תוברת" ןהבש םיכרדה 

היפרגואיגל זכרמה" תמגוד תומש ואשנש םיפוג וחרפ םיעשתה תונשבו תורחואמה 

ןוגכ םייטוזקא םיאשונב תואצרה ועיצה רשאו ,"תויוברתל זכרמה" טושפ וא "תימואלניב 

םיירלופופה םיאשונה דחאל "ןפי" הכפהנ םיעשתה תונשב ."בוהצה ןוקרדה תוצרא" 

תודעסמ ךרד םג אלא ,תואצרה ךרד קר אל תרבעומ "ןפי תוברת" ךא .הלא תורגסמב 

םג ומכ ,היפרגילקלו ינפי רויצל תונדס ,המיחל תויונמוא דומילל םיזכרמ ,תוינפי 

וללה תויוליעפה ןווגמל ףתושמה ."םוסקה חרזמה" לש םיגנינפה וא םיינפי םילביטספ 

שגדה םג אלא ,ןפיב והש וא ורקיבש םילארשי ידי־לע תונגרואמ ןהש הדבועה קר וניא 

"ןפי תוברת" תא םיגיצמו םיאיבמה םילארשיב רבודמ ,תורחא םילימב ."תוברת"ב 

:ץראב תומסרופמה תוינפיה תודעסמה תחא לש הילעב שרופמב ריהצהש יפכ .םילארשיל 

".תוברת םירכומ ונחנא ;לכוא םירכומ אל ונחנא" 

"םתס"ב רבודמ ןיאש אוה ןפי לש םיימוקמ םיגוציי םתוא לכ ירוחאמ דמועה ןויערה 

אלא ,(המיחלה תויונמוא לש הרקמב) טרופס ףנע דוע וא הכירצ רצומ דוע ,לכוא דוע 

התוא לש "תורחא"הו "תויטוזקא"ה ,ךשמהב הארנש יפכ .תרחא תוברת לש גוצייב רבודמ 

הסונמ ןדעסמ ריבסהש יפכ .תעצומה היווחב םייזכרמ םיביכרמ םעפ־אל ןניה תוברת 

:הדובעל הרשכה תנדסב םישדח תוירצלמלו םירצלמל 

המ .שגומ אוהש ומכ שגומ לכואה המל הביס שי .תוברת םירכומ םתא 

הרוצב שיגהל ןויגיהה המ ?החוראה תליחתב שגומ אל וסימ קרמש ןויגיהה 

שי ,םידוגינ הב שיש הז לכ םע ?וזה תוברתב ןויגיהה המ ?לכוא ינפי הבש 

הבישחה ,םוקמה תא וננכתשכ םג .הככ הז המל ןיבהל בושח .ןויגיה הב 

סינכהל יתיסינ ...הוולש םע לבא ,םרוז והשמ ,המבל סנכיהל לש התייה 

.רחא םוקמ [הדעסמה] הז ...תרמשמ לכ יגפל ,םירצלמל היצטידמו הגוי 

תורמויה לעב ןדעסמ ותוא לש תידעלב המחג וניא תיתוברת היווח רוציל ןויסינה 

קפס ןיא ."ץראב הנטק ןפי תושעל"ו "לכואה ךרד תוברתה תא רידחהל" תורהצומה 

תושדח תויתוברת תויווחל לארשיב תרבוגו תכלוהה השירדל םירושק הלאכ תונויסנש 
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תוחיתפה ןמ דואמ הצורמ תרחא תינפי הדעסמ לעב .(247-246 'ע ,1996 ,םולבנזור) 
:תושדח תויתוברת תויווחל תילארשיה 

תוברת וז תמאבש ,םילארשיה לש תונעיההו תוחיתפהמ טוסבמ דואמ ינא 

ינאו ...םיילענה [תצילח] לש עטקה םע ,לכהמ הנוש הז .לכוא לש השדח 

הפמ םיאצוי םהש חוטב ינאו ,םיסנמ םהש הזמו תוחיתפהמ טוסבמ דואמ 

.ריבעהל יתיצרש ,תינפי היווח ורבעש [השוחתב] 

אוהש תוחוראב רחא גוסמ תינפי היווח עיצמ ,ןפיב הרשכה רבעש ,רחא ריעצ ףש 

יתרקויל ןפיב םג בשחנש טירפתב רבודמ הז הרקמב .תוחוקלה יתבב ללכ־ךרדב ןגראמ 

ילעב ללכ־ךרדב םניה ויתוחוקלש ךכל עדומ אוה .תוליגר תודעסמב שגומ וניאו ,רתויב 

םישנא .תומוקמ הברהב ולכא ,רבכ הברה וסינש םירישע םישנא םה" :וירבדל .םיעצמא 

,אקווד תימונורטסג הניא םישפחמ םהש היווחהש םג ול רורב ".םייוריג םישפחמ[ש] 

"תועיבשמ"ל תובשחנ ןניא םגו ךח לכל תווש ןניא עיצמ אוהש תונמהש ךכב בשחתהב 

קישה" הנכמ אוהש המ תא וא תיתוברתה היווחה תא שיגדמ אוה םג .ילארשי הדימ־הנקב 

לש "ליפא"ה לע רבדמ אוה רשאכ תויטוזקאהו תורחאה תא דחוימב שיגדמו ,"ינפיה 

תויצטונוק הברה שי ןיידעו ,תירותסמ דואמ ןיידע וזה תוברתה" :עיצמ אוהש תוחוראה 

".ןפי הלימב תורשקנש 

,תודעסמל קד רומאכ ינייפוא וניא תינפיה תוברתה לש התרדחהב וא התלהנהב שגדה 

,תורחא תובר תומגוד שי .תודעסמה לש "ינפי"ה בוציעב קרו ךא יוטיב ידיל אב וניאו 

ארקנש יפכ ,"ו'גוד" ארקיי המיחלה תויונמוא לש םינומיאה םוקמש ךכ לע הדימעה ,לשמל 

םידיפקמ הלא םינומיא ךלהמב ,ןכ־ומכ ."טרופס םלוא" "םתס" אלו ,ןפיב םינומיאה זכרמ 
םינמאמה תניחבמ םינייפאמה תווחמבו שובלב םג ומכ םיינפי םייוטיבב שמתשהל 

ימגירואלו ינפי רויצל ,היפרגילקל םירומ ,המוד הרוצב .ןפי תוברת תא םידימלתהו 

יוטיב ידיל אב רבדהו ,תונמואל תוברתה ןיב דירפהל רשפא־יאש םלוככ םבור םישיגדמ 

תויפוקש תנרקהבו תואצרהב ,תינפי הקיסומב םירועישה תא םעפ־אל םיוולמ םהש ךכב 

תרצואה הריבסהש יפכ ."יתרוסמ" ינפי דגבב םישובל םירועישל םיעיפומ וליפאו ,ןפי לע 

תעגל ילב תינפי תונמואב תעגל רשפא־יאש תבשוח ינא" :הפיחב ינפיה ןואיזומה לש 

תצקו םיגהנמ המכ ריבעהל ,הרישי־יתלב ,תיעצמא־יתלב הרוצב ,הככ ילוא ,ןכו ,תוברתב 

".ונלשמ הנוש איהש ,תוברת 

וניה "וג"ש יפ־לע־ףא .הז רשקהב תניינעמ הניה "וג" ינפיה קחשמה לש המגודה 

דחא ."ןפי תוברת" לש םיחנומב ספתנ אוה םג ,טמחשל המודה חול־קחשמ השעמל 

."ןפי תוברתל רושק רתוי"כ לארשיב קחשמה תא ןייפא הז םוחתב םיליבומה םילארשיה 

םימוחתבש ןייצל יואר ."םיליפונפי"כ "וג" םיקחשמה םילארשיה תא ראית םג אוה 

דצהמ לידבהל ,"ינפי"ה דצהש םיימוקמ םיחמומ ושיגדה ,ימגירואהו "וג"ה תמגוד ,םימיוסמ 

הפוריא ןוגכ ,םירחא תומוקמב רשאמ רתוי הברה לארשיב שגדומ ,יתונמואה־ינכטה 
.תירבה־תוצראו 
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לארשיב ןפי תוברת לש םינגרואמ םיגוציי 

רוחשה לומ ןבלהו ןבלה לומ םודאה 

ירותסמה לומ ריהבהו קפאתמה לומ ץרפתמה 

.ינפי חוחינ ...םישוגירהו םיסקטה ,תושוחתה 

תינדקר ןיב גולאיד :Deal"־ ה תא וחתפ ,ינפי יריש ןונגסב תוחסונמה ,הלא תורוש 

ונומיקב השובל ,ינפי דוקירב ןפיב התחמתהש תילארשי ,תינדקרה ."לוחכמה ןמואו 

:ןפי לש םירחא םיילמס םירזיבאב תטשוקמו שק־תלצחמב הסוכמה המב לע תללוחמו 

יחה ינפי היפרגילק ןמוא דמוע תכמנומ תפסונ המב לע .יאסנוב ץעו בהז עובצ םוידופ 

םירזיבאב םיוולמ םקלח ,םיינפי םידוקיר המכ ללכ םינמואה ינש ןיב "גולאיד"ה .לארשיב 

וארקוה עקרב רשאכ ,ןמואה לש היפרגילקב תובוגתו ,ריינמ היישמשו תופינמ ןוגכ םיינפי 

.תירבעל םימגרותמ םירצק ןז ירופיסו וקייה יריש 

םייקתה "החפשמה לכל תינפי תונמואו תוברת לביטספ :ינטובה ןגב ינפי חוחינ" 

המכ ,Deai-n דבלמ ,הללכ תיגיגחה החיתפה .םילשוריב ינטובה ןגב 2000 תוכוסב 

תפינמ" ןוגכ ,יטוזקא חוחינ ילעב תומש יאשונ המיחל ינמוא לש םיעפומו םירצק םימואנ 

תואמ שמחכ .םיילארשי "םירטסמ" ידי־לע םיעצובמ םלוכ ,"ברחה דוקיר"ו "ףיזשה תחירפ 

ךא תוכוסה גח לש תיגיגחה הריוואב תושעיהל הננכותש ,החיתפב ופתתשה השיאו שיא 

,הצקא־לא תדפיתניא תליחת לש םישק םימי םתואמ דחא לש וברעב המייקתה לזמה עורל 

םירשעמ רתוי וילא ועיגהו םייעובש ךשמנ עוריאה .הללאמרב '"ץניל"ה השענ ובש םויה 

,םירקבמ ףלא םיעבשכ לש תמדקומה הכרעהה חכונל בזכאמ היה הז רפסמ .םירקבמ ףלא 

תיללכה הריוואב בשחתהב החלצה וז התייה ,ינטובה ןגה לש קווישה להנמ יפ־לע ךא 

.םילשוריב לביטספה לש ומוקימ עקר לע רקיעבו ,םימי םתואב הררשש 

הז גוסמ םיעוריא .םיינפי םיעוריא לש תוירלופופה התלע םינומשה תונש עצמא ןמל 

םג םינוש םהו ,"םיגנינפה" וא "םיעוריא" ,"םילביטספ" ןוגכ ,םינווגמ תומש םיאשונ 
םיירחסמ םיעוריאל דעו "יתוברת" יפוא ילעב םיעוריאב לחה ,םהלש תונווכמבו םלדוגב 

הנבמב ןה הזל הז דואמ םימוד וללה םיעוריאה ,םילדבהה לכ ףרח ,השעמל ךא .רהצומב 

.ןפי לש םיגוציי םתוא םיללוכו םישנא םתוא ידי־לע םינגרואמ םהש הדבועה םצעב ןהו 

לש םיירלופופה םיגוצייה ."החפשמה לכל" םינווכמש םיעוריאב רבודמ םירקמה בורב 

תויוליעפה .הנבקיאו הת סקט ,דוקיר ,המיחל תויונמוא לש תועפוה :םה ןפי תוברת 

.ינפי לכוא םג עצומ ללכ־ךרדבו ,םינוקרדו תופינמ ,םינופיפע ,ימגירוא תוללוכ םידליל 

ינשב רדעה והז .םינפי לש םרדעה אוה וללה םיעוריאה לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

םניא לארשיב םיעוריאה ,תורחא תונידמב "ןפי תוברת" יעוריאל דוגינב ,תישאר :םידבר 

ידי־לע אלא ,ןפי לש םירחא םיימשר םיגיצנ ידי־לע וא ןפי תורירגש ידי־לע םינגרואמ 

.םילארשי לודגה םבורב םה םירקבמה םג ןבומכו םיגיצמה ,םיפתתשמה ,תינש ;םילארשי 

.םילארשי ליבשב םילארשי ידי־לע תגצוימו תרצוימ "ןפי תוברת" םהבש םיעוריא הלא 

לארשיל קר ןבומכ םיינייפוא םניא יתוברת גצימכ תידוחיי תינפי היווח רוציל תונויסנ 

םידיריב רבכ תדחוימ בל־תמושת הכשמ תינפיה הגוצתהש רבתסמ .וננמזל קר וא 

Harris, 1990;) תירבה־תוצראבו הפוריאב הרשע־עשתה האמה לש םילודגה םיימלועה 

 1999 ,Hotta-Lister). תגצהל ,תוחפל םקלחב ,ושדקוהש םייקנע םיעוריא ויה הלא םידירי
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אלו ףקיהב אל - םיימוקמה םילביטספה תא תוושהל ןבומכ רשפא־יא ."רחא"ה תוברת 

םירשק תריציל ודעויש םיימשר םיעוריא םרקיעב ויהש ,םיימלועה םילביטספל - תובישחב 

"קוחרה חרזמה" תייאר אוה םהיניב ףתושמה ,הז םע דחי ךא ,םיילכלכו םייטילופ 

הירפמיא לש הינולוק םלועמ התייה אל ןפיש ןוויכמ .תיזכרמ היצקרטאכ ("טניירוא"ה) 

ןכ־יפ־לע־ףא .המצע לשמ ןתיבב םעפ־אל ,דרפנב ללכ־ךרדב הגצוה איה ,יהשלכ תיברעמ 

לש םיגוצייה ךרד רקיעב ,"ירותסמה טניירואה"מ קלחכ ןפי לש תימדת ברעמב החתפתה 

םיגוציי .םילודגה םידיריה לש (amusement zones)"םיעושעשה ידוזא"ב (ןיס לשו) ןפי 

םיניוצמ money makers *כ םג ולגתה אלא ,רתויב םיירלופופל וכפהנ קר אל הלא 

 (34 .Benedict, 1994, p).

,םיילארשי םימזי ידי־לע םג הארנכ רכוה "םוסקה חרזמ"ב ןומטה חוורל לאיצנטופה 

םיעוריא יפל םג ומכ ,םינוינקב םיינפי םילביטספ־ינימ לש תוירלופופה יפל טופשל םא 

לודגה יתגשה ירחסמה לביטספל בשחנש ,"ונועמו םדא" לביטספ תמגוד ,רתוי םיבחרנ 

םדא" לביטספב תדחוימה היצקרטאהש רבתסמ .לארשיב הכירצ ירצומ םודיקל רתויב 

.ינפיה ןתיבה התייה <הנש התואב םירקבמ ףלא םישימחו םייתאמ) 1998 לש "ונועמו 

הריבסהש יפכ ,ובשח ןכלו ,הנש התואב םירקבמ לש ךומנ רפסממ וששח דיריה ינגראמ 

התייה ןפיב םתריחבל הביסה .ינפי ןתיב רוציל יאדכ היהיש ,דיריה לש קווישה תלהנמ 

.היצקרטא - רוציקב ,"תניינעמו הנוש ,תיטוזקא איה ןפי"ש 

לע ולטנ ,"םיינפי םירבד"ב החמתמה תונחו ינפי ןונגסב ץע ןמוא ,ןתיבה ינגראמ 

םתייחמל ינפיה אשונב םיקסועה [םיילארשיה] םישנאה לכ" תא ףוסאל המישמ םמצע 

:האבה האירקב םישנא םתואל ונפ םה "תיטנתוא תינפי היווח" ותרתוכש ךמסמב ."ללכבו 

חרזמה תוברתל תדבכנ בל תמושת הנשה שידקמ 6ומלועו םדא דירי 

תולגל םיניינועמו הילא םיחתפנה םיבר םילארשי לש ןוימדה תא התיצמה 

תא ליכיו ןפיל שדקומ םלש ןתיבש ךכב יוטיב ידיל אב רבדה .רתויו רתוי 

םירושקה ןוזמה יגוסו תונויערה ,םירצומה ,םייתוברתה םינכתה ברימ 
.הז אשונל 

לכ תא ללכו ,הלודגה תירחסמה הכורעתה ךותב תיסחי בחרנ קלח ספת ןתיבה 

תחא הניפ .הקיטמסוקו תוכסמ ,היפרגילק ,הנבקיא ,ינפי ריינ ללוכ ,םירכומה םיגוצייה 

םיינפי םיטנמלא" םוקמהמ ורדענ אל ,ךכ לע ףסונ .וצטאיש ילופיטל השדקוה 

.ובחורלו וכרואל תורזופמ ויהש ,תופינמו ריינ־תוציחמ ןוגכ ,םייסופיט "םייביטרוקד 

טעמכ ןתינ היה אלש ףא ,תינפיה עקרה־תקיסומ .ירוטאינימ ינפי ןג וליפא ללכ ןתיבה 

."תיטנתואה תינפיה היווח"ל הפיסוה ,תוסומעה תועשב רקיעב ,התוא עומשל 

םינוינקב אוצמל ןתינ רתוי ןטק הדימ־הנקב ירחסמ יפוא ילעב "םיינפי" םילביטספ 

חרזמה תוגיגח" וא "םוסקה חרזמה" ןוגכ תומש םיאשונ הלא םיעוריא .ץראה יבחרב 

לש הרקמב ומכ ,תונוש "תוילטניירוא" תויצקרטא ןיב םעפ־אל םיבלשמו ,"קוחרה 

.ידוה ריקפ לש עפומו "הלילו הליל ףלא" עפומ םג ללכש ,"הלועה שמשה ץרא לביטספ" 

תמלשומ תודע ,"תידנליאתה היווחה" םע וידחי "תינפיה הדגאה" הל הפרוצ רחא הרקמב 

ךא ,"ונועמו םדא" אוה ,םיעבראה תונש ןמל םימייקתמש ,הלא םיירחסמ םידירי לש רכומה םשה 6 

."תינרדומ רתוי הריווא רוציל" תנמילע "ומלועו םדא"ל םשה תא תונשל טלחוה תונורחאה םינשב 
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,תיטסילטניירואה השיגה יבגל (Said, 1991 [1978], p. 154) דיעס דראודא לש הנעטל 

.תוטשפומ תוללכהבו םייביטקלוק םיחנומב חרזמה תא האורה 

תוברת לש הלא םינגרואמ םיגוצייב תעצומה "תיטנתואה תינפיה היווחה" ןכ םא יהמ 

רתוי תוירחסמה תומזויב רבודמש ןיב ,םיעוריאה לכב ?םייפלאה תונש לש לארשיב ןפי 

יצע .םיטקייבוא ךרד תוגצומ "ןפי תוברת" וא ןפי ,"םייתוברת"ה םיעוריאב רבודמש ןיבו 

םלוכ םיעצומ ,המיחל תויונמואו דוקיר וליפאו ,ריינ ילופיק ,םיחרפ ירודיס ,יאסנוב 

לש םייתוברת םיטקפיטרא לשו "רחא"ה לש הגצהה ."ןפי" המשש העפותה לש םיגוצייכ 

םילדבה לש םינגרואמ םיגוציי לש םירחא םירקמב ךא ,שדח רבד הניא זוירוקכ "רחא"ה 

םירצומהו םיגצומה םישנאה ,ליעל ורכזוהש תוימלועה תוכורעתב ומכ ,םיינתא 

תא איבהל ץמאמ השענ ,רמולכ ,(Benedict, 1994, p. 30)"תחא הדיחי" םיווהמ םהלש 

קלחכ לוכיבכ "תויטנתוא" תויוליעפ ועצביש תנמ־לע ןמצע תוכורעתה לא "םידילי"ה 

הרקמב .הלא םיעוריאב םינפי ןיא ,הז תמועל ,לארשיב .תיתוברתה הגוצתהמ דרפנ־יתלב 

ידי־לע תגצומו (Handler, 1984, 1988) היצזיביטקייבוא תרבוע ןפי תוברת ילארשיה 

.םתולעבב וא םהלש הניה וזה תידוחייה תוברתה וליאכ םיגהנתמש (םילארשי) םיימוקמ 

ילארשי םזינטילופומסוק :ילבולגה רשקהב "ןפי תוברת" 
יוושכעה ןדיעב 

תינפי יתדמל ־ יתדמל ןפיב םג .רשפאש המ תא תחקול םוקמ לכ ינא 

־תיבב יתדמל ןפיל יתעגהש עגרמ .הת סקטו היפרגילקו ,םיחרפ רודיסו 

םוקמ לכ ,ילש תונטחסה ללגב ....םיירהוצה ירחא עובשב םיימעפ רפס 

ילוא דיתעב הבשחמ ךותמ ...ףוסה דע ותוא טוחסל הצור ינא העיגמ ינאש 

.הז םע והשמ תושעל 

ןפי יעוריא הקיפמש המרדל הרומ םע ןויאירמ הלעש יפכ ,ןפיל סחיה לש הז רואיתמ 

תונויארה תורשעב ועיפוהש םירחא םימוד םירואיתמ םג ומכ ,םידליל רקיעב ץראב 

ןיעמ - "תוברתה ץרא"כ ןפי לש יומידה הלוע ,ןפי תוברת לש םיימוקמ םימזי םע וכרענש 

,ול םיאתמש המ םהמ רחוב דחא לכו ,םינושה היפדמ לע "תוברת" העיצמה הלודג תונח 

הנכה אלל ןפיל העיגה דציכ הרכזנ תרחא תוברת תימזי .לארשיל רזוחו חקול־רחוב 

ילש ןושארה עובשהמ ,דואמ רהמ" :הירבדל ,הז םע לבא ,הרורב היצוויטומ אללו תמדקומ 

יל ןיא ,ןפי תא תווחל הכירצ ינאש יתנבה ...רתויש המכ ףוטחל הכירצ ינאש יתנבה ,ןפיב 

ימ םגש הארנו ,תויצוויטומו םיקוסיע הצוח ןפיל הזה סחיה ".םלועב רקי יכה ןמזה הז ,ןמז 

לופיק תונמואב וא המיחלה תונמואב תורפתשה ןוגכ ,תורחא תויצוויטומ םע ןפיל ועיגהש 

ףא םיטעמ־אל םינייאורמ .םיוסמ דיקפת תעכ םיאשונ םהש השוחת םע הנממ ואצי ,ריינה 
םהלש תוביוחמה תשוחת תא שיחמהל ידכ "תוירנויסימ" וא "תוחילש" םיחנומב ושמתשה 

."לארשיל ןפי תוברת תא איבהל" 

ןפי לש התוברועמ עקר לע םג ןפי תוברתל וזה הברה תוביוחמה תא ריבסהל ןתינ 

הלשממה .ןפיב "תיתוברתה םתלכשה" תא ושכר םינייאורמה בור .תוברתה םודיקב המצע 

תוברתה ימזיל תקפסמ ,םלועב ןפי לש התוברת תצפהב דואמ תניינועמש ,תינפיה 
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תוברת לש םיטנמלאב םלתשהל ,"תוברת תזיו" ללוכ ,תויונמדזהה ברימ תא םיניינועמה 

םירבסההו םיעינמה תא שפחל שי ,יתנעטל .הזמ רתוי ןאכ שי ךא .תיתרוסמ תינפי 

לש םיחנומב לארשיל הרזחב "ןפי תוברת" תא םיאיבמה םילארשי לש העפותל 

ינא "םינטילופומסוק"כ ןפי תוברת לש םיימוקמה םינרציל ,תוסחייתהב .םזינטילופומסוק 

.תוינרדומה תליחת לש הזמ הנושה ,םינטילופומסוק לש שדח גוסל ןבומכ תנווכתמ 

סונימ תוינטילופומסוק" לש הביבס ,השדח הביבסב םידקפתמ וללה םינטילופומסוקה 

םינטילופומסוק" הז גוסמ םישנא הנכמ ןמדירפ .(Friedman, 1999, p. 238)"תוינרדומ 

שיחממ "ילבולג" חנומה ."םיילבולג םינטילופומסוק" םתונכל תרחוב ינאו ,"םיינרדומ 

ןמדירפש (we are the world)"םלועה ונחנא" לש תוהמה תא רתוי הבוט הרוצב יתעדל 

םישנא הבש ךרדה תא רתוי םאות םג "ילבולג"ה .םינטילופומסוק םתואל סחיב ההזמ ומצע 

תואצמנכ ,םיקסוע םה הבש תיתוברתה תוליעפה תא רקיעבו ,םמצע תא םיספות הז גוסמ 

Featherstone, 1990a,)ןוטסרדפש הרדגהה איהש ,"תיתרבח־לע" וא "תימואל־לע" המרב 

 1 .p) וזה תילבולגה תוינטילופומסוקה .תילבולגה תוברתה תא ראתל תנמ־לע הב רחוב

רבדהו ,(Hannerz, 1990, p. 238)"ימצע־תסיפתו םלוע־תסיפת" תחא הנועבו תעב הניה 

המצע תא האורה תימוקמ היפרגילק תינמוא לש תימצעה הרדגהב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב 

."םייחב ,ללחב ,םלועב ,םוקיב תינמוא"כ 

תיתוברת תוידירביה לש תונוכת קפס אלל שי "םלועה ונחנא" לש הסיפתלש דועב 

 (238 .Friedman, 1999, p), םמצע תא וארי הסיפת התוא יאשונש ענמנה ןמ הז ןיא

בשק ,תוננובתה ךרד תורחא תויוברתב םכרד תא אוצמל תידוחיי תישיא תלוכי ילעבכ 

םינמאנו םיצירעמ - aficionado־ל וכפהיי וא ,(Hannerz, 1990, p. 239) היציאוטניאו 

חמצ־ךולב לש הרקחמבש ןיינעמ .תידוחיי תויחמומל ועיגה הבש תמיוסמ תוברת לש 

רומאכ הנכמ איה םתואש ־ ןפיב תיסחי תוכורא תופוקת והשש םילארשי לע (1989) 

דרופילק לש traveling-in־dwelling, dwelling-in-traveling תארשהב ,"םירגיית" 

 (108 .Clifford, 1992, p) - השיג התוא ,"תינטילופומסוק הביטקפסרפ" התוא ההזמ איה

.תחראמה תוברתל ךרד סלפל ,ךתיבל רחאה םוקמה תא תושעל תונוכנב תנייפאתמש 

ןכש ,ןהילא סחייתמ ץרגהש תונוכתה לע "עדי"ה תא הפיסומ (62 'ע ,1998) חמצ־ךולב 

,הז םע .תוברתה דומיל ,דומילה אוה ןפיב םיררוגתמה םירז םתוא לש היווהב יזכרמ קלח 

אלא ,ןפיב הייהשה תפוקתב תמייתסמ הניא הרזה תוברתה םע וזה תידוחייה תורשקתהה 

לש הירבדב תוארל ןתינש יפכ ,אצומה־ץרא לא הרזחה םע תרבגתמ ףא ילוא ,וניארש יפכ 

,ילכ"כ ןויאירב המצע תא הרידגהש ,ינפי דוקירב העיפומו התחמתהש תרחא תילארשי 

."תוברת לש הנומת ריבעמש ילכ ,םירבד לש הנומת ריבעמש ילכ 

,תומזי לש םיחנומל םעפ־אל תמגרותמ הרזה תוברתב תידוחייה תויחמומהש רבתסמ 

Hannerz,) חוור לע םג םיבשוחה םימזיל םיכפהנ שדחה גוסה ןמ םינטילופומסוקה רשאכ 

 248 .1990, p). תארוהב םג ומכ ,םיימוקמ םילביטספב "ןפי תוברת" תגצהבש קפס ןיא

היפרגילק תינמוא התוא .ימזי טנמלא םייק ,םיחרפ רודיס וא וידב רויצ ,היפרגילק 

תגאוד איה עודמ הלאשנ "םוקיב תינמוא"כ םיינטילופומסוק םיחנומב המצע תא הרידגמה 

רשאכ ,םמצע םירועישב ןהו םימוסרפב ןה הלש םיסרוקה לש "תוינפי"ה תא אקווד שיגדהל 

ןפואב תינמואה הבישה תאז לע .םירחא םיינפי םיטנמלאבו ינפי שובלב שומיש השוע איה 

שוקיבה ,השעמל ".שוקיב רתוי שי תוינפילש תבשוח ינא .בוט רכומ הזש םושמ" :רורב 

.ומצע יתוברתה ינושל םג אלא ,יטוזקאל וא תידוחייה תינפיה הקיטתסאל קר וניא 
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תינפי (םג)םיעמוש "םישדחה םישנאה" 

תקסועכ וננמז לש תוינטילופומסוקה תא האור (Friedman, 1999, p. 239)ןמדירפ 

"הריבצ"ב השעמלו ,יתוברת ינוש לש (encompassment)"הפקה"ב הנושארבו שארב 

הנכמ ןמדירפש ,יתוברת ינושב הזה ילבולגה ןיינעה .תויוברת לש הריבצ וא תיתוברת 

תיתוברת הקיקש שי לארשיב קרש המוד" .לארשיל קפס אלל עיגה ,englobing ותוא 

לש םיסנאוינה לכב ,תאזכ הקומע תישפנ תוברועמ ,ריבכ עדי ,תאזכ םלוע־תקבוח 

,1996)תוילארשיה תגות ורפסב יניצה ונונגסב םולבנזור ןורוד בתוכ "...םלועה תויוברת 

,גומלא) םלועה תוברת לא תוחתפיהה תא םה םג םישיגדמ םירחא םיבתוכ .(246 'ע 

תא תנייפאמש וז איה תוחתפיה התואש ןכתיי .(111 'ע ,1999 ,םר ;1992 ,גוצרה ;סופדב 

םישנא םתוא ־ רדיל ירבע ימוקמה תוברתה רוביג רביד םהילעש "םישדחה םישנאה" 

םילוכיש םישנא םתוא ,(2001 ,יקסבוחוא) ותעדל תרדגומ תוהז ירסחו תולובג ירסח 

7.ףעפע דינהל ילבמ ילארשי רישמ קלחכ תינפיב 'גנואל עטק עומשל 

םינורחאה םירושעב םיבצועמ ילארשיה לש רכיהה־יוותש תנעוט (1992) גוצרה 

לא תוחתפיהו םיימואלה תולובגה תצירפ ,דחא דצמ :םירתוס םיכילהת ינש ידי־לע 

,רחא דצמו ;המואה תיינבה לש רתוי םימדקומ םיבלשב םיילושל הקחדנש ,םלועה תוברת 

היווהה" הנכמ איהש המ תא םירצוי הלא םיכילהת .תורגתסהו םיימואלה תולובגה רוציב 

גוצרהש תולובגה רוציב ךילהתש קפס ןיא ."שדחה ילארשיה"ו "השדחה תילארשיה 

לע יחכונה רושעב הצואת לבקמו ךלוה ,יתעדותה רושימב םג םייק רשאו ,וילע תרבדמ 

םלעתהל ןיא ,הז םע ךא .2000 תנש יהלש ןמל יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה תפרחה עקר 

תנעוטש יפכ ."ילבולגה רפכה" בשותל ילארשיה תא תכפוהה תולובג תצירפ התואמ םג 

ךא ,הובגהו ינוניבה דמעמה ברקב רתוי ילוא החיכש "השדח תוילארשי" התוא ,גוצרה 
.הרבחה לש םירחא םידברל םג טלחהב תלחלחמ 

אל ןפואב ,הטונ תילארשיה הרבחב תקסועה תירקחמה תורפסה ,יתנעט רבכש יפכ 

8.תילכלכה־תיטילופה ,הנורחאל וא ,תיטילופה תיווזה ןמ רקיעב התוא ןוחבל ,עיתפמ 

"םלועה ונחנא" לש םיחנומב תילארשיה הרבחה תא ראתל ללכב ןתינ םא הלאשה תלאשנ 

ןוגכ םיליבקמ םיכילהת ,יתנעטל .םלועב םירחא םיזכרמ לש תילבולגה תוינברואה חורב 

לומרינ"ה ,(53 'ע ,1998 ,הנחוא) םיינושארה םיילארשיה תומולחהו םיכרעה לש הטרפהה 

ומכ ,םזיפקסא לש רתוי םיבחר םיכילהתו (1998 ,רדפ־יקסמול) "המחלמה תעפות לש 

תוינרדומטסופו היצזילבולג לש רתוי םייללכ םיכילהת לש העפשההו לוחלחה םג 

הסרג רוציל םייד םיקזח הנורחאל םיארנ הלא לכ ־ (1993 ,םר ;1996 ,טדאטשנזייא) 

.םינטילופומסוק לש תילקול 

יפיצפס ןפואבו ,"היצזילבולג" גשומה תא ןיבהל שיש ידמל הבחר המכסה םויכ תמייק 

התייהש הסיפתה ןמ הברהב הבחר הרוצב ,"תיתוברת היצזילבולג" גשומה תא רתוי 

,(1 הרעה ואר) םיינפי 'גנואל יעטק רחבממ רישה תא "םגד" אוהש ךכ לע רדיל רזח ומיע ןויאירב 7 

תוברתל הכישמ שי ומצע רדיללש יפ־לע־ףא ."הז תא בהוא ינא ,הפי הז יכ" איה הריחבל הביסהשו 

ךכל עדומ אוה ,ךכמ רתוי .ותנעטל תועמשמ תרסח ,דניה אקווד תינפיה הפשב הריחבה ,ןפי 

.תינפיה הפשב רבודמש םיעדוי םניא ,רישה תא דואמ םיבהואש הלאכ םג םהיניב ,םיבר םיניזאמש 

.<2000 ,ןמכיירו פמק ,לשמל) לארשיב םירז םידבועב םיקסועה םירקחמה איה ךכל תקהבומ המגוד 8 
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םלועה ראשל םייברעמ םיכרעו םירצומ לש תוטשפתה לע קרו ךא הרבידש ,רבעב תלבוקמ 

(Howell, 1995, p. 166). דיחיה זכרמכ ספתיהל הלוכי הניא רבכ תירבה־תוצרא 

םיבטק יוביר לש תקזחתמו תכלוה השוחת שי .הירפירפל תוטשפתה תמייק ונממש 

(multipoiarity) םירחתמ םיזכרמ לשו (Featherstone, 1995, p. 9) תויצזילבולג" וא 

"תובורמ (Befu, 2001, p. 4). לש םג ומכ) ןפי לש תילבולגה התובישחש קפס לכ ןיא 

תא ןיידע האור ןוטסרדפש דועב ,הז םע .הז רשקהב תמצעתמו תכלוה (הלוכ היסא חרזמ 

,עדימו םייומיד לש אלו ,םיסנניפו הכירצ ירצומ לש המירז לש םיחנומב רקיעב וזה הייטנה 

 Befu <fe Guichard-Anguis,) ןפיל ץוחמ ןפי" לש תוחכונה תא תוארל טלחהב ןתינ"

."תוברת" לש קוויש לש םיחנומב םג (2001 

יתוברת טקרמרפוס" לש םיחנומב רומאכ ראות ונמלועב םייקה יתוברתה ןוויגה 
תומגוד הכותבש תויוברת לש תימלוע הגוצת־תבית" תחתופה ינוש לש המבכ וא "ילבולג 

"התיבה רישי ןפואב תואבומ קחורמה יטוזקאה לש(Featherstone, 1995, p. 13). יפכ וא 

:סקנ'ג תאז תראתמש 

 Why, if one can afford to live in different ages and cultures, restrict

 oneself to the present, the locale? Eclecticism is the natural

 evolution of a culture with choice. (Jencks, 1984, p. 27; my
 emphasis)

ךא ,וננמז־ינב לש םידקתה תרסח תיתוברתה הריחבה תורשפא תא תללוש יניא 
ינשב .הריחב התוא לש תולבגמבו תולובגב םג תוננובתה רומאכ העיצמ ינא הז רוביחב 

ןפי לש הדיקפת ,דחאה :םינוויכ ינשמ וללה תולבגמה תא ןוחבל עיצא םיאבה םיקרפה 

לש היתועפשה ,רחאהו ;"ןפי תוברת" לש "ילבולג"ה קווישבו רותסמב ,רוצייב המצע 

הווארל הגיצהלו הרזה תוברתה תא איבהל ת/רחובש ימ לש תירוקמה תיתוברתה תוהזה 

הלא תוקיטקרפ הבש תיתוברתה הביבסה לש התעפשה ןכו ,ה/ולשכ הריכמל וא 
.תושחרתמ 

"דנל־תוברת"כ ןפי 

הלכשה" .ןפיב תיתוברתה םתלכשה תא ושכר לארשיב "ןפי תוברת" ימזי בור 

ידומיל ללוכה ,ימדקא־ץוח דומיל לש רשקהב ןפיב וב םישמתשמש חנומ איה "תיתוברת 

המיחל תויונמוא ,הגבקיא ,היפרגילק ןוגכ ,תויתרוסמ תויונמוא דומילו הפשו תוברת 

המב תאזה הלכשהה תא הדסימ תינפיה הלשממה .(13 'ע ,1998 ,חמצ־ךולב> המודכו 

שוכרל םהל רשפאתש ,ןפיב רתוי הכורא הייהש םירזל תרשפאמה ,"תוברת תזיו" הנוכמש 

תודסומ תועצמאב הלא םימוחתב רתויב תונווגמ תויורשפא העיצמ ןפי .תיתוברת הלכשה 

ןטק־אל קלח ,רומאכ .םיילפיצינומ וא םייתלשממ םירחאו םייטרפ םקלח ,םינוש םידממב 

המיחל ןמוא .הז גוסמ "םייתוברת םיזכרמ"ב תיתוברתה םתלכשה תא ושכר םינייאורמה ןמ 

:"תיתרוסמ" ריעל המצעלשכ תבשחנה ,וטויקב ולש ןויסינה לע רפיס ילארשי 

תלשממ ןומימב ,וטויק לש תימואלניבה הליהקל דעוימש םוקמ וטויקב שי 

ידכ םהל תמלשמ הלשממהש םירומ המכ המש םילעופ .וטויק תייריעו ןפי 
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םיגוח [םש] ויה .תינפי הפשו תויונמואל ןפיב הרזה הליהקה תא ברקל 

[והז] .תואצרה ,הלודג היירפס ,הדימל זכרמ ,היפרגילק ,הנבקיא ,תינפיל 

אוה] .קנע ינפי ןג ,ינפי הת־תיב וב שי ,הפהפי ,ראופמ דואמ ,קנע םוקמ 

.םהלש תוברתה תא ריכהל ,םינפי ליבשב םג [דעוימ 

Karuchä- שרופמה םשה תא םיאשונ ףא םיתיעלש ־ הז גוסמ םיזכרמ לש םדיקפת 

 rando, רמולכ, Culture Land ינתוהמה יומידה לש וקוזיחו ורוציב תרגסמב - ינפי יוגיהב

(יתרוסמ ינפי ןורטאית) "ונ" דמל המיחל ןמוא ותוא .דואמ רורב וניה ןפי תוברת לש 

ןפיב תויונמואה לכ םצעבש יל ררבתהו ,רנ' הז המ תעדל יתיצר" יכ וטויקב זכרמ ותואב 

רבחתמ לכה" ןפיב היפלש ,וז תינתוהמ השיג ."בטיה תודגואמ ,היינשל תחא תורושק 

הל ץעי ,ןפיל העיגה רשאכש הרפיס םיחרפ רודיס תינמוא .דואמ תינייפוא ,דניה ,"לכהל 

איה .תויתרוסמה תויונמואה תחא תא ביבחתכ הל רוחבל ,םש יח רבכש ,רחא ילארשי 

:הנוכנ וז הצע התייה המכ דע הניבה רתוי רחואמ קרש הרפיס 

הנשמ אל ללכב הזש ,זוחא ףלאב ,זוחא םייתאמב קדצ אוהו ,רמא אוה 

אל ללכב הזש דואמ רהמ יתנבה ,תרמוא תאז ...ש הניבמ ינא םויה ...המב 

וא הרישב הז םא ,רויצב הז םא ,הקימרקב הז םא ,המחולב הז םא הנשמ 

.הנשמ אל ללכב הז ,ןפי הז ןפי הז ןפי ,תוהמב ,דוקירב 

תרצוימ םגו בטיה תלבקתמש ,ןפי תוברתל וזה תינתוהמה השיגהש ןועטל הצור ינא 

הרוצב השעמל תדדועמ ,ןפיב םירחא "םייתוברת םיחרוא" וא םילארשי ידי־לע שדחמ 

.המצע ןפיב םינפיה ידי־לע תיתועמשמ 

םירוזא וא םירתא לש "תויטגתוא"ה תשגדה איה הסיפת התוא תריציל תפסונ ךרד 

יתוברת ךוניח לבקל רתויב "תיטנתוא"ה ךרדה ,לשמל .ןפי יבחרב לוכיבכ "םייתרוסמ" 

םיחדינ םירוזאב יוצרו ,יתרוסמ ינפי ןמוא לש "יתימא" הילושל ךפהיל קפס אלל איה 

המודב ,תויתרוסמ תוינפי תויונמואב םיניינעתמה םירז ,תורחא םילימב .תיסחי 

םירומא םה םש .םיירפכ םירוזאלו וטויקב תויתרוסמ םירעל םיחלשנ ,םיגולופורתנאל 

.(Martinez, 1990, p. 105; Smith, 1995, p. 29) "תיתימאה ןפי" תא אוצמל 

םירקבמה תא קר אל הכרבב םילבקמ ,רבתסמ ,םייתרוסמה םיינפיה םינמואה 

ןתינש תילגנאב תוטרופמ הכרדה־תורבוח תרזעב םהילא עיגהל םילוכיש ,םינמדזמה 

תא םיחתופ ףא םיתיעל אלא ,ןפי יבחרב םירוזפה תורייתה ידרשממ דחא לכב אוצמל 

ןפיב ההשש ילארשי .ןמז ךרואל הייהשו דומיל ךרוצל םירז ינפל םתיבו םתנדס תותלד 

ויה ולש ויתורטמש דועבש ריבסה ,ריינ רוצייב החמתמה ןמוא־בר לש הילושכ ,הנשמ רתוי 

הליהקה לכ לש השעמלו ,ולש הרומה לש היצוויטומה ,תיעוצקמ תונמוימ תשיכר ןרקיעב 

םייתרוסמהו םייתוברתה םיטביהב רתוי הברה םיניינועמ ויה םה .הנוש התייה ,תירפכה 

:םהיניב שגפמה לש 

ךלוהש רבד [ריינה תונמוא] הז יכ דומלל אב והשימש וחמש דואמ םה 

היהי הז םא םג ,רמשית תרוסמהש םהל בושח הז ןפיב םג .םלענו 

,[תרוסמה תא וכישמיש] םיריעצ םש ןיא ,דחא־ףא המש ןיא ...ץראל־ץוחב 

יכה זא ,השולש םיינש הזיא שי םויה .יתדמל תוחפל ינאש תאזה הפוקתב 

רומשתש םיווקמ ונחנא" :יל ורמא םה זא .סולפ שמחו םישימח ןב היה ריעצ 
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םיחמש םה ,רוציקב .""ךשמה היהיש ,לארשיב וליפא ,תלחגה לע ,הז לע 

םה םא יכ ,ןטבב וילע םירמוש םהש והשמ אל הז ,דמולש דחא לכ לע 

.םלעיי הז טושפ ורמשי 

קוחר רבעל תוסחייתהכ אלו ,הווהה ןמ קלחכ ןפי לש התשרומו התוברת לש הסיפתה 

(Guichard-Anguis, 2001) ןפיל תינייפוא השיג ,דניה ,םינואיזומב רגוסמה רכונמו 

ןפי תלשממ .(Viastos, 1998, p. 11)"הדיחא תינפי תוברת" לש הנוניכל םג הרושקו 

וללה םיסכנה ןיב .(bunka zai) םייתוברת םיסכנ רומישל םישימחה תונש ןמל תלעופ 

םינמואה וליפאו תויתרוסמ תויתונמוא תוקינכט ןוגכ ,"םיישחומ־אל" םיסכנ םג םילולכ 

"םיימואל תורצוא" ףא וא "םיישונא תורצוא" ראותב םיתיעל םיכוז ףא םינורחאה .םמצע 

 .(Moeran, 1984, p. 167)
"םייתרוסמ" םיסכנ םג דימת םניהש ־ םייתוברת םיסכנ לע תיתלשממה הנגהה 

(dentö-teki) - םלועה־תמחלמ רחאלש ןפיב יביסמה ןיינעה עקר לע תנבומ תויהל תבייח 

"תרוסמ",דש םינעוטה םירקוח שי .תידוחיי תינפי תרוסמ לש קותעשבו רוצייב היינשה 

 .(ivy, 1988, p. 21) תימואל היססבוא"ל טעמכ וכפהנ תינפיה תוהזל הלש םירשקהו"

 Ben-Ari, 1992; :ואר> היגלטסונו תרוסמ ילגב ןפי הפצוה םינומשהו םיעבשה תונשב

 Bestor, 1989; Ivy, 1995; Kelly, 1986, 1990; Moeran, 1984; J. Robertson, 1987,

ךרד רקיעב ,התוידוחיי לע םיסותימ תריציב העוקשכ םג הראות תינפיה הרבחה .(1991 

 Dale,:ואר> ("תוינפי" לש תוירואית) nihonjinron הנוכמה תורפס לש בחרנ גוס ותוא
 .(1986; Iwabuchi, 1994; Yoshino, 1992

הווהמ תינרדומה ןפיב תדחאמו תידוחיי תוהז תיינב,דבו תרוסמב יביסנטניאה קוסיעה 

תודיכל תריציו תוהז ןוניכ לש יתרבח־םיגפ ךילהת ,הנושארבו שארב ,קפס לכ אלל 

 (1998 ,Gluck, 1985; viastos). תימצע הרדגה לש םיכילהתש ךכמ םלעתהל ןיא ,הז םע

Carrier,)"רחא"ל סחיב דוגינהו ינושה תא ןיצקהל ףאו שיגדהל תובורק םיתיעל םיטונ 

 55 .1995, p. 3; Said, 1991 [1978], p). אוהש ,"רחא",ד םע היסחיב - תינרדומה ןפיב

"םייתרוסמ"ה םייתוברתה םיטנמלאה תא שיגדהל הייטנ תמייק - "יברעמ"ה דימת טעמכ 

 (2001 ,Goldstein-Gidoni). ןפיב םייביססבוא־טעמכה תוהזה תרדגה יכילהת ,ךכמ רתוי

Creighton, 1992, p.) םיימצע היצקיפיטוזקאו היצזילטניירוא ידכ דע םיתיעל םיעיגמ 

 209-211 .53; Ivy, 1995; Miller, 1982, pp). ילסקודרפ וינפ לע הארנש ןפואב ,ךכו,

קר וניא ,םיילארשיה םיגוצייב תרייטצמ איהש יפכ ,ןפי לש ירותסמהו יטוזקאה יומידה 

לש רצות םג השעמל אלא ,ברעמב ןאצומש תויללכ תויטסילטניירוא תוסיפת לש רצות 

.המצע ןפיב תרצוימ איהש יפכ "ןפי" םע םיילארשיה "ןפי תוברת" ימזי לש שגפמה 

ךפי תוברת" העיצמש תיתוברתה הביטנרטלאה ?"ןפי" אקווד המל 
םייפלאה תונש לש לארשיב 

ירוטסיה רבע ןפי םע תקלוח הניא לארשי .טלחומ רזכ ןפי תא םיספות םילארשיה בור 

.יסחי ןפואב םיירונימ םניה םיילכלכה םירשקה וליפאו ,תועמשמ לעב ףתושמ יתוברת וא 

ברעמל סחיב אלו לארשיל סחיב אל ,תוחנה "רחא"ה התייה אל םלועמ םג ןפי 
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"ונחנא" לש טבמ־תדוקנמ ןפיל סחייתהל השק .םויכ אל יאדוובו רבעב אל ,יללכ ןפואב 

אצוממ וא תויפוריא ,חוכ תולעבו תויביטמרונ"כ תוספתנש תויסולכוא ןתוא - יתוברת 

"וילעמ וא ינוניבה דמעמה תונב ,תוליכשמ ,בותכו אורק תועדוי ,תונבל ,יפוריא 

 (4 .Torgovnick, 1990, p) ןפי" לש הרקמה .יביטימירפ "םה"כ "םה"ה תא ספותה ־"

םיסחי לש וא םירורב חוכ יסחי לש לוכיבכ תויטמויסקאה יבגל תולאש ןכ םא הלעמ 

לש םיכילהת לש חותינה סיסבב ללכ־ךרדב םידמועה םיילאינולוק־טסופ וא םיילאינולוק 

םג יתוברת סוכינ לע רבדל טלחהב ןתינש תנעוט ינא רחא םוקמב 9."יתוברת סוכינ" 

ןאכ העיצמ ינאש הפולחה .(Goldstein-Gidoni, forthcoming)ילאינולוק־אל רשקהב 

ברעמה לש העפשהל חרכהב תסחייתמ הניאש ,תיתוברת היצזילבולג לש רשקהה איה 

"ברעמל רתויו רתוי םיבישמ ראשה"ש תובושתל אקווד אלא ,םלועה "ראש" לע 

 (13 .Featherstone, 1995, p) ברעמה לא תועיגמה תועפשהל וא (1995 ,Howell).

הנושה לא הכישמה 

םיזוראש םיטקייבואל ךשמיהל ־ לארשיב םג ומכ - ברעמב הייטנ ןייפאל לקנב ןתינ 

יטוזקא ותואש ךכמ םלעתהל רשפא־יא .(Howell, 1995, p. 167) "תיטוזקא" הפיטעב 

Cohen, 1988; Crain, 1996,)"יעבט"ל וא "חדינ"ל ,"יביטימירפ"ל ללכ־ךרדב רשקתמ 

 1976 ,p. 125; Howell, 1995; MacCanneil), רבודמ רשאכ םירבדה ינפ םה ךכ אל ךא

"רחא"ל ללכ־ךרדב םיסחיימש תונוכת ןתוא םיסחיימ ןיא הלאל .ןפי תוברתמ םיטנמלאב 

,"תרחא תוברת" לש הליהה תא המיע תאשונ "ןפי תוברת" ,ןכ־יפ־לע־ףאו ,"יטנתוא"לו 

רבודמ םא עובקל השק .(MacCanneil, 1976, p. 3)"רחא ירוטסיה ןמז" וא "רחא םוקמ" 

תויוהמה תטלבהלו הנושה תיינבהל ,היצזימוטוכידל תילסרווינוא תישונא הייטנב 

יפכ ,"יאקירמא" וא "ילטניירוא" אוהש ןיב ,"רחא"ה לש (essentiaiization) תוימלוגה 

(Giroux, 1994)"יתוברת ינוש"ש רורב ךא ,(Howell, 1995, p. 171) לייוה העיצמש 

תיתוברתניבה הכירצהו היצזילבולגה יכילהת תרגסמב הכישמ לעב רצומל ךפהנ 

 (Howes, 1996a) םייח ונא הבש הפוקתה תא םינייפאמה.

לש רשקהב יתוברתה ינושב - ללכבו לארשיב ־ רבגומה ןיינעל הלעמל יתסחייתה 

תא הקיקשב םילבקמ םינורחאה .םיימוקמה ןיבל םיילבולגה םינטילופומסוקה ןיב םיסחיה 

תא םישיגדמ "ןפי תוברת" ימזי ,ןכא .םנעמל םיאביימ םינטילופומסוקהש הנושה תוברתה 

ותוא ווח םהש יפכ ,ןפי תוברת ןיבל ,תילארשיה ,תימוקמה תוברתה ןיב קומעה ינושה 

םינפי לצא םירגש ,םימי שדוח לש םש הנדסל יתעסנ" :תיאקימרק תרפסמ ךכ .ישיא ןפואב 

התוא הרבעש תישיאה היצמרופסנרטה ".ירמגל שדח תיב־ףלא יינפל חתפ הזו ,םידבועו 

ינושה לש רשקהב תגצומ תינפיה תוברתה םע יעצמא־ יתלבה שגפמהמ האצותכ תינמוא 

ןהילאש השדחה תיטתסאה הפשהו תוברתה ןיבל האב הנממש תוברתה ןיב יתוהמהו םוצעה 

םא ,הז ינפי שאר" :תרמוא איה ,היבגל "תוינפי"ה תוהמ תא ריבסהל ןויסינב .ןפיב הפשחנ 

תינאידניאה תוברתב תוניינעתהב םיקסועה הלא תמגוד ,םייגולופורתנא םירקחמ םיטלוב הז רשקהב 9 

םיירחסמ םיעינממ רקיעב תרבוגו תכלוהש ,תירבה־תוצראב (McGowan, 1993). םירקוח ףא שי 

ןדיעב םינאידניאה לש םהיתומדא סוכינל ילאינולוק־טסופה ןדיעב יתוברתה סוכינה תא םיוושמה 

 .(Burgess Sc Valaskakis, 1995; Coombe, 1993; Howes, 1996b :ואר> ול םדקש
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ונחנאש הממ ךפיהה קוידב הז ,תרמוא תאז .הליל הז ינפי שאר זא ,םוי הזש ילארשי שי 

".םעכ 

לש הכישמל רבסהכ םג שגדומ תילארשיהו תינפיה תויוברתה ןיב קזחה דוגינה 
םילארשיה לש הכישמה תא וריבסה םיטעמ־אל םינייאורמ .תינפיה תוברתל םילארשיה 

םג הטלב וז השיג ."הנוש ירמגל םלוע והז"ש ךכב ,טרפב ןפילו ,ללכב קוחרה חרזמל 

קלח לוטיל ךתוא ךשומ המ" הלאשה לע תונעל ורחב םיבר םיבישמ 10.םינולאשב 

רחא תונרקסה" :ויה תוחוור תומגוד .ינוש לש םיחנומב "?ןפיל תורושקה תויוליעפב 

־ ןירותסמהו הקיטתסאה" וא "הנושה תדימל" :"לארשיל הזתיטנא" ;"עודי־אלהו הנושה 

־ "?ךיניעב תספתנ ןפי דציכ" ־ תפסונ החותפ הלאשל הבושתב םג ,וזמ הרתי ."ןרקסמ 

:"הנושו תיטוזקא" :"תידוחייו הנוש תוברת" :תיתאוושה ךרדב תונעל םיבר םיבישמ ורחב 

הגוש [ןיטולחל וא] דואמ" ;"תוילארשימ הנושו תירותסמ ,תקתרמ" :"תרחא הטנלפ" 

ואלומש םינולאשב םג הטלב תונושה תשגדה ."הרז תוברת" ןכו "ונלש [תוברתה]מ 

האממ רתוי) ןפי תוברת לע םיימדקא־ץ־וח םיסרוקב םידימלתו תינפי ידמול ידי־לע 

תונוש לארשיו ןפיש ובישה םידימלתה ןמ 900/0־מ רתוי .(לכה ךסב םידימלת םירשעו 

לארשיו ןפי תא וראית 270־מ תוחפש דועב ,<דואמ תונוש ןהש ובישה םהמ 600/"־מ רתויו) 

.תומודכ 

תונויארב ינשה־טוחכ ןכ םא רבע תויוברתה ןיב לודגה קחרמבו קומעה ינושב שגדה 

,ןפיל רתיה ןיב ,תורייתב םויכ קסועש 11,בירי םע ןויארמ חוקל אבה עטקה .םינולאשבו 

:ןפיל תילארשי תורייתב רתוי רישי ןפואב רבעב ברועמ היה רשאו 

תא יתלאשו רוב תושעל יתלחתה :הזכ והשמ וא שמח ןב חטב יתייה :בירי 

אוה זא ?עיגא ינא ןאל ,דועו דועו דועו דועו דוע רופחא ינא םא ,ילש אבא 

רודכהש יתעדי אל זא לבא ."ינשה דצב הז יכ ,ןפיל עיגת התא" ,יל רמא 

זא ,רופחאו רופתאו רופתאו רופחא ינא םאש ימצעל יתניימד זא ,ךופה אוה 

ארונ ,תרחא ץרא הז" ,רמא אוהו "?ןפי הז המ" ,ותוא יתלאש זא .עיגא ינא 

הרקתל עיגא ינאו ,רופחא ,רופחא ,רופחא ,רופחא ינאש יתניימד זא ."הפי 

.הלעמלמ םהילע לכתסהל לכוא ינאו ,םהלש םימשל וליאכ ,ןפי לש 

.הפי יומיד הז :תנייארמ 

.ןפיב יתלקתנש הנושארה םעפה תאז :ןפי הז זא :בירי 

?"ןפי" רמא אקווד ךלש אבאש הביס יהשוזיא שי :תנייארמ 

ךופהה םוקמה וליאכ הזש ,ינשה דצה הזש חטב ןיימד אוה ,אל :בירי 
.ונתיאמ 

םילויט תכירדמ ,דניה תור .הנושה לא הקזחה הכישמל םיעדומ םיימוקמה תוברתה ימזי 

,דרפס לש תויוברתה ללוכ)"םלועל ביבסמ" תויתוברת תולעפה העיצמה ,המרדל הרומו 

ןויאירב 12.ינפי ןונגסב תדלוה־ימי ללוכ ,םידליל רקיעב (ןוכיתה חרזמהו הקירמא םורד 

.ליעל 2 הרעה ואר 10 

.םייודב תומשה לכ 11 

תונורחאה םינשב הכפהנ ריעצ ליגב םידליל "םיידוחיי" םייתיב תדלוה־ימיל "םיליעפמ" תנמזה 12 

."םיילארשיה םיפאיה" הנכמ (סופדב)גומלאש הלא ברקב תוחפל ,תילארשי המרונל טעמכ 
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איהש תוינכותה ןיבמ רתויב תירלופופה הניה תינפיה תינכותה עודמ תור הריבסה ,דמיע 

:העיצמ 

ינא יכ ,הילע הצילממ יכה ינאש תוינכותה תחא וזו ,הנוילעה תפצקה וז 

שובלה :רחא אוה רבד לכ ,רחא דואמ־דואמ והשמ שי לבא ,הב הסונמ יכה 

וא תידרפס אל הז .רחא אוה בתכה ,רחא אוה הליכאה ןפוא ,רחא אוה 

.תושובלת ןיא תורחא תוצראב דיגנ וא ,תיניטלב תבתוכ תאש ,תיקלטיא 

השוע ינא ילש תואצרהה תא םג ,ונומיק שובלב העיפומ ינא תאזה ץראב 

,הילא םישיגנ אל םידליש ץרא וז .דחוימ ארונ רבכ הז זא ,ונומיק שובלב 

...םירגובמ םגו 

תרחא הקיטתסאל הכישמה 

הכישמה לש התוהמל רבסהכ ינושה לש ותוהמ תא ןייפאל רשפא םאה ?הנושה והמ 

לע תובר ונדמלל הלוכי ,רלדנה רמוא ,"יטנתוא"ה לא הכישמה ?לארשיב ןפי תוברתל 

:ונמצע 

 [The] search for authentic cultural experience - for the unspoiled,

 pristine, genuine, untouched and traditional - says more about us

 than about others. (Handler, 1986, p. 2)

והשמ רחא ללכ־ךרדב םישפחמ ונחנא ,"רחא והשמ" רחא שופיחב ,תורחא םילימב 
.תמיוסמ תוברת ינבכ ונל רסחש 

תיתוברת הצפה יבגל השדח הביטקפסרפ ונינפל תחתופ (Howell, 1995) לייוה 

 (cultural diffusion). יושע תורכומ־אל תויתוברת תורוצת םע שגפמהש תנעוט איה

ןיטולחל רורב .תצמאמה תוברתב יומס ןפואב םימייקש (lacunae) "םיללח" שיגדהל 

Tobin,) ליעפ ךילהת וניה םירז םייתוברת םיטנמלא לש ץומיאה וא הליאשה ךילהתש 

 4 .1992, p) הדוהת רוציל םייושע םינושה םייתוברתה םיטנמלאהמ קלח .ינריךבו

םהילאש ,"םיללח"ה ,לייוה יפ־לע .תוחדיהל םייושע םקלחו ,תצמאמה תוברתב תיתוברת 

תוביסנ ףוריצב םיארנל ךפהיל םילוכיש םיחתפ וא םיכסח םה ,הרזה תוברתה "באשית" 

ןבומב שארמ םייקש והשלכ "ךרוצ" וא ךסחב רבודמ ןיאש ,הז םע ,שיגדהל בושח .םיוסמ 

.יטסיביטיזופ וא יטסילרוטקורטס־יטסילנויצקנופ 

,ינפי רתוי" ?לארשיב "ןפי תוברת" לש הרקמב "השינ" וא "ללח" ותוא ןכ םא והמ 

,יטסילמינימ ,ףוקש :הארנ הזש ךיאמ רתוי הברה הז :םינפי ומכ ובשחת" ־ "וישכע קוידב 

,ןהכ־ןוויס> תונורחא תועידי לש "םיינרדומ םינמז" ףסומב רמאמב עיפומ ךכ ־ "ןידע 

תידוחייה תינפיה הקיטתסאה תשגדה .םיילארשי־טיינפי בוציעו הנפוא גיצמה (2002 

איהש ןויאירב השיגדה ימגירואל תיחמומ .לארשיב "ןפי תוברת" ינרציל דואמ תינייפוא 

."תינומה תונמוא תויהל הלוכי אל איה ...תינפי תונמוא ,םירבדה עבטמ" יכ הנימאמ 

תוברת תא גיצהל שי ובש ןפואה יבגל םיבותכ־אל םיקוח םג םימייקש רבתסמ הז רשקהב 

- ןוינקה אוה "םיצקומ"ה םירתאה דחא .תאז תושעל שי ובש םוקמה יבגלו לארשיב ןפי 

םא" :תוברתה ימזימ דחא תאז אטיבש יפכ .לארשיב רתויב ירלופופה תוינקהו יוליבה רתא 
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,תינומה הרוצב ותוא תושעל לוכי אל התא זא ,יתוכיאו יסלק היהי עוריאש הצור התא 

".ולש ךרעהמ דירומ הז ;םינוינק ינימ לכב 

ותוהזל ןתינ .ירוקמ וא שדח וניא יאדווב תינפיה תוברתה לש ןדועמה יטתסאה יומידה 

עסמה־ירפסמו הרשע־עשתה האמה ףוסב ןפיב םינושארה םייברעמה םירקבמה ןמ רבכ 

םימעה לכמ רתויב םייטתסא"כ םינפיה תא ןייפא ןיילרבמ'צ ליזב ,המגודל .ובתכש 

לבוקמ ןפי לש יטתסאה יומידה ונימי לש לארשיב .(Minear, 1980, p. 509)"םיינרדומה 

תאז תוארל ןתינ .בחרה רוביצב םג אלא ,"ןפי תוברת" לש םיימוקמה םינרציה ןיב קר אל 

ורחב םינועה ןמ 80"/0־ל בורק "?ךיניעב תספתנ ןפי דציכ" הלאשל ונתינש תובושתב 

תא שיגדהלו ,"תכשומ"ו "המיהדמ" ,"המישרמ" ,"הפי" ןוגכ םיראתב שמתשהל 

.תינפיה תוברתה לש "תויתונמוא"הו "תויתריצי"ה ,"הקיטתסא"ה 

ךרדה עקר לע ללכ־ ךרדב תרבסומ לארשיב ןפי יגוצייב הקיטתסאהו ןודיעה תשגדה 

הלועה יומידה .המצע ןפיב םיגצומו םיכרעומ ןפי תוברת לש םייטתסא םיטביה םתוא הבש 

בורב גצומ הז יומיד ."ךירצש ומכ לכה םישוע דימת ןפיב"ש אוה םינושה םירואיתה ןמ 

:ימגירואל תיחמומ הריבסהש יפכ ,"תילארשיה ךרד"ל קהבומ דוגינב םירקמה 

חיננ םא ,המגודל .ךירצש ומכ הז תא םישוע םה ,והשמ םישוע םהשכ ,ןפיב 

דצה ,חיננ ...והשמ רדסל וא תיבב םיחרפ םע דכ הזיא םישל הצור תא 

אל לבא עובצ אל אוה ,תרמוא תא [לארשיב ןאכ זא] ־ ןוראה לש ירוחאה 

,הפי יכה אוה םיאור אלש דצה ,ןפיב ?ןוכנ ,ותוא האור אל דחא ףא ,ארונ 

הז םיאור אלש המ םלצא ...תויוברתה ןיב ינושה םצעב הז ?הניבמ תא 

המ ונלצאו ,רתסומ אוהש ללגב אקווד הפיו דחוימ רתוי דוע וליפא ,וליאכ 

.תלדה תא רוגסתו אטאטת - ארונ אל ,הרוחאמש המו ,יפוי הז םיאורש 

תוברת לש םייללכ םיטביהב קזח שגד םע ,וידב רויצ לש סרוק רבכ אל הז םייס ןבואר 

ותעדל עודמ ןבואר ריבסה ומיע ןויאירב .ןפיב ולש ןושארה רוקיבה תא ןנכתמו ,ןפי 

:ןפיל םיכשמנ םילארשי 

,ץראב ללכב הרומח דואמ היעב שי ,יתעדל[ו] ...ןומה הז לע יתבשח ינא 

,ביבא־לתב םיכלוה ...תויטתסא הזו ,םישנא דואמ הברהל העירפמש 

ןכשה ,תוספרמל םילוסירת םיפיסומ ...ארונ טושפ ,ארונ ־ םלה םילבקמ 

,םיקורי הלאו םידורו הלאו םינבל םימש הלאו ,םימוח םילוסירת םש הזה 

אל ,הפי אל ,אל איה תוינברואה ,ןפיב םגש יתנבה ינא .הלאכ םירבד 

ןיא תילארשיה תוברתב לבא ,[ןפיב] בזכאתא ינאש תויהל לוכי זא ,עדוי 

ערה םעטה ,גגוח ןגלבה קר אלו ,גגוח ןגלבה ,הככ שממ ,תויטתסאל םוקמ 

הרוצב תיטננימוד איה [ןפי תוברתב] תויטתסאה ...לכה ךסב ...גגוח 

...ןפי תא םילגמ םואתפ ...חור בשמ ןימ ,ןצמח ומכ היה הז יל ...תיתוהמ 

עירפהל תוחפש המכה :חא םישיגדמ דואמ םה .םיילמינימ םירבדה ןפיב 

םדאה ןיב לקשמה־יוויש תא אוצמל תעדל ,עבטה םע דדובתהלו ,עבטל 

הפ יל הרסח ךכ־לכש ,תיטתסא הדובע זא .בהוא ינאש המ הז ...עבטל 

.טלבומ תמאב הז ,רולדגמ ומכ איה ןפיב ,ץראב 

י הב ויהש רמול ןתינו ,תוינטנופס לש תונורקע שיגדהל הגהנ תילארשיה "תוירבצ"ה 
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.ןונגסו הקיטתסא תמגוד תובישח ירסח םירבדל תוסחייתהה־יאב הוואג לש םיטנמלא ףא 

הרבחב יזכרמה סותאה היהש ,ירבצה סותאהש תנעוט (Katriel, 1986) לאירתכ 

המואה הדסונ זאמ םינשה ףולחב .ךונגס־יטנא" לש הקזח השיג ללכ ,תילארשיה 

םלועל רתוי הברה תוחיתפהו הפישחה ללגב טעמ אל ,ובש ךילהת תוהזל ןתינ תילארשיה 

,תילארשיה תורישיה תמגוד ,ירבצה סותאה לש םיינטנופסה תונורקעה וכפהנ ,בחרה 

ולחה תיתוברתה תוהזה לש םיטביה :"תיתוברת תוימיטניא" הנכמ דלפצרהש המל רוקמל 

תשגרהל םיקוזיח תוברתה ינבל קפסל וכישמה ךא תינוציח הכובמל רוקמל בשחיהל 

(210 'ע ,1999) לאירתכש יפכ ,הז םע .(Herzfeld, 1997, p. 3) תיתרבחה תוכייתשהה 

םיאצמנ ,ךונגס־יטנא"ה םהיניב ,רבצה סותאב םייזכרמ םיכרע ,רתוי רחואמ רקחמב הארמ 

םיניינעל רתוי הבר בל־תמושת םישידקמ םילארשי תונורחאה םינשב .הננגמ תדמעב םויכ 

ןונגסה רסוחב תוארלו "םינשי"ה םיירבצה םיכרעה תא רקבל םיטונ םג ןכלו ,ןונגס לש 

.יתייעב יתוברת ןייפאמ 

ןורוד רמוא ",התוא בהאיש ימ ,םויה לש תוילארשיל ,הל ןיאש המדנ םימעפל" 

וא האנשמ תעבונ ,רחאה לא ,הנושה לא הכישמה םנמואה .(246 'ע ,1996) םולבנזור 

ונחנא םא ךא .ךכ ןועטל הזרפה וז היהתש דואמ ןכתיי ?רכומהו ימוקמה יפלכ הייחד 

םצעוה קפס אלל רשא ,תורחא תויוברת םע שגפמה היפלש ,לייוה לש התנעט תא םילבקמ 

תימוקמה תוברתב םימייקש "םירסח" וא "םיללח" שיגדמ ,היצזילבולגה יכילהת תרגסמב 

הנושה לא הכישמהש תוחפל רעשל לכונ יזא ,רתוי היולג הרוצב םאו היומס הרוצב םא 

תוחפל ,תימוקמה הקיטתסא־יאה וא הקיטתסאה לש הייחדל רתיה ןיב הרושק ינפיה 
.תילארשיה הרבחב תומיוסמ תובכש ידי־לע 

םוכיס 

הברה שי יוושכעה ןדיעבש קפס ןיא .ורישב רדיל ירבע לאוש "?ונלש תוהזה הפיאו" 

ןדיעבש ןעוט רגלק .(Kellner, 1992, p. 174) תוביצי־אלו תובורמ תויוהז לש הלבק רתוי 

קחשמו היצטנמגרפ ,ינוש לש הלבקל רתוי הבר תונכומ שי ,ינרדומטסופ הנוכמה ,ונלש 

.תוינרדומה לש רתוי הדבכהו תיניצרה ,תמדקומה הפוקתב היהש יפכמ תוהז םע ילרטאית 

רנלק .תינרדומטסופה הרבחב לילכ המלענ תוהזהש ןועטל ןוכנ הז היהי אל ,הז םע דחי 

תוחוכל בלה־תמושת תא שידקהל שי ,תוהזה לש התומלעיה לע רבדל םוקמבש עיצמ 

.םישדח םילדומו תונונגס ,תויורשפא םיחתופש םישדחה 

ןוטסרדפ .ונתפוקת ינפל הברה תוהזה תיינבהב בושח דיקפת היה "רחא"לש קפס ןיא 

,תוהזה תא תונבהל תנמ־לע .תישונאה הירוטסיהה ךרואל "תורחא"ה לש החוכ תא שיגדמ 

Featherstone, 1992, p.) "ךניא ימ תעדל ךילע ,התא ימ עדתש תנמ־לע" ,בתוכ אוה 

רמאמב יתרדגה םתואש ,םיימוקמה "ןפי תוברת" ימזי יבגלש קפס לכ ןיא .(286 

תיינבהל הבושחש הארמ ןיעמ תשמשמ "ןפי תוברת" ,"םיילבולג םינטילופומסוק"כ 

תויהל תונוכנהש ןעוט (Hannerz, 1990, p. 239) ץרנה .םמצע םהלש תישיאה תוהזה 

.(self) "ימצע"ה לש םילוקישל תרשקתמ הרז תוברתב תויחמומל עיגהלו ברועמ 

.הארמ תשמשמ תרחאה תוברתה רשאכ ,יסיקרנ טביה שי ,רמוא אוה ,תוינטילופומסוקל 

.<םש> "וז תא וז (mirror)תופקשמ תויוברתה ובש ללחב הנבנ ימצעה" ,ךכמ האצותכ 
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םהלש רשקה יבגל תוברתה ימזי לש םירואיתה ןמ הברהב טלב ןכא "הארמ"ה טקפא 

ינפי דוקירל תילארשי תיחמומ לש הירבדב אוצמל ןתינ ךכל תקהבומ המגוד .ןפי םע 

:הת סקטלו 

םצעב יכ ,תמאב ילש ןפי תאזו ,ילש ןפיל דחא רתוכ תתל הסנמ ינא םא... 

ןפי יכ ,הלודג הנתמ ןיעמ הז ,תואלפה ץראב הסילע שממ הז ,ילש יארה הז 

ינא םעפ לכו ,תופיטע הברהב הפוטע איהו תיקנע הנתמ יליבשב התייה 

...הלגמ ינאו הפיטע דועו הפיטע דוע תחתופ 

הקיקשב רומאכ םינייפאתמה ,םיימוקמל וזה "הארמ"ה תא םיעיצמ "ןפי תוברת" ימזי 

"םירחא"ב אלו ,םייאמ־אלו קוחר "רחא" ותואב ןבומכ רבודמ ."רחא"ה תוברתל הבר 

תוסחייתהל תוחפ ןתינ םג הארנכו הברהב בכרומ םמיע רשקהש ,ונביבס וא ונכותבש 

.תיתוברת היצזילבולג לש רשקהב 

םטועימ תאז־לכב ןיידע טלוב ,םצעתמו ךלוה היצזילבולג לע יטרואיתה חישהש דועב 

היווחב וא (Burawoy, 2001) "הטמלמ היצזילבולג"ב םיקסועה םירקחמה לש 
- יחכונה רוביחה .(Tomiinson, 1999, p. 6) היצזילבולג יכילהת לש תיגולונמונפה 

ןפיב ןה תושחרתמ תוקיטקרפה ובש רשקהה לע עקר־רמוחו היפרגונתא לע ססובמ ותויהב 

תועמשמה תא ןיבהל הסנמה תיגולונמונפה ותשיגב ,רתוי בחרה ןבומבו ,לארשיב ןהו 

המגוד דוע קר אל ףיסומ ־ ןהב םיקסוע םהש תוקיטקרפל םיקינעמ םייתרבחה םינקחשהש 

דוע םג אלא ,(2002 ,ןידלוג ואר) תילארשי (Robertson 1992, 1995) "תוילקולג"ל 

הביטקפסרפ ךותמ (Beck, 2000, p. 49) היצזילבולגה לש תיטקלאידה הנבהל ךבדנ 

.תויגולויצוס־ורקמ תושיג תמועל ,תיגולופורתנא 

לע "םינפבמ"ו בורקמ תוננובתה ?םנמואה ,רמאמה תרתוכ תלאוש "?ןאכ הז ןפי" 

ילבולגה יתוברתה רצותה ,רמולכ - ךפי"ש ונל התארה לארשיב "ןפי" לש העפותה 

ןייפאמה חונימ - "םישדחה םילארשיה" .לארשיב םג תמייק ןכא - "ןפי תוברת" הנוכמה 

לבא ,(?םיזנכשא)זכרמה ןמ םייניבה־ליג ינבו םיריעצ ינוניב דמעמ ינב לכמ רתוי ילוא 

לש הקיטילופה"ש הרכהה ךא ."תינפי" םג עומשל םיחותפ ןכא ־ 13םתוא קר אל טלחהב 

תללוכו ,תבכרומ ןכא הניה (Appadurai, 1996, p. 30)"םיילבולגה םייתוברתה םימרזה 

תוברת ינרצי לש רתוי םירדגומ תוחוכ םג אלא ,םיימינונא "םיילבולג" תוחוכ קר אל 

ילבולגה יתוברתה רצותה לש אצומה־ץראב ןה ,םיישיאו םיימואל םיסרטניא ילעב 

היצזילבולג לש העפותה לש רתוי הקימעמ הנבהל ונתוא תמדקמ ,תצמאמה ץראב ןהו 

"תויוברת"ה ןמ וליאל תוריהזב אבנלו תוהזל תאז־לכב ןתינש ןכתיי ,ךכ םא .תיתוברת 

"תוסכממ" תויהל רתוי םיבר םייוכיס ויהי ילבולגה ללחב ןהל "תופחרמ" לוכיבכש 

קלח םילטונו ןפיב םיניינעתמה םישנאה לע םיקהבומ םייפרגומד םינותנ קפסמ וניא יחכונה רקחמה 13 

תופתתשה ,הפש ,תואצרה ,המיחל תויונמוא ,תינפי תונמואל םיגוח ןוגכ ,"תוינפי" תויוליעפב 

וכרענש םינולאשה םישימחו תואמ עברא תרגסמב ןה - ופסאנש םינותנה ,הז םע .המודכו םילביטספב 

חווטב םירבגו םישנ הפיקמו ידמל הבחר תוניינעתההש םיארמ - תונויארהו תויפצתה תרגסמב ןהו 

םידרח תוחפשמ לש הבר תופתתשה ללוכ ,ןווגמ יתלכשהו ילכלכ־יתרבח עקרמ וליפאו ,בחר םיאליג 

.םילשוריב "ינפי חוחינ" לביטספב 
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הדוהת ררועל יושע רכומ־אלו שדח יתוברת טנמלא םע שגפמה .תמיוסמ תחראמ תוברתב 

הקיטתסאלו "ןפי תוברת"ל .(Howell, 1995) תאז ררועל אל םג יושע ךא תיתוברת 

קפס אלל שי ,םינפי ידי־לע אלו ,םילארשי ידי־לע רקיעב לארשיל תואבוימה ,תינפיה 

תויתוברת תוביטנרטלא לש ןמויק תא תללוש הניא וז הדוהתש ןבומ ךא ,לארשיב הדוהת 

.השדחה תוילארשיה ןמ קלחכ תופסונ 

תורוקמ 

,"םיינרדומ םינמז" ףסומ ,תונורחא תועידי .ןאכ הז ןאפי .(1999) הצינ ,םריבא 
.10 'ע ,10.11.1999 

,עובשפוס ,בירעמ .תודוס ילב :םישייבתמ אל םישדחה םישנאה .(2001) לג ,יקסבוחוא 

.40-34 'ע ,21.12.2001 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םינורחאה םילארשיה .<1998> דיוד ,הנחוא 

קסיל 'מ :ךותב ."תינרדומטסופה הרבחה" לע תורעה .(1996) חונ לאומש ,טדאטשנזייא 

.סנגאמ :םילשורי .(27-19 'ע) םייפלא תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 

תאצוה :הפיח .תינויצה תוברתה לע הפקתמה :קילורשמ הדירפה .(סופדב)זוע ,גומלא 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה 

ןחוב הרקמכ ןפיב הייהשה תיווח :ראשה לכו "רגיית" ,ריית .(1998) תילד ,חמצ־ךולב 

היגולויצוסל הקלחמה ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .שדח ריית סופיט תגשמהל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו 

היגולויצוס ?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא .(2002) לגיס ,ןידלוג 
.141-105 ,(1>ד ,תילארשי 

.בירעמ תיירפס :ביבא־לת .תינפי היווח .(1992) הרפש ,ןרוה 

,43-42 ,הקיטילופ .טסילאודיבידניאה לש תלצופמה תוישיאה .(1992) הנח ,גוצרה 
 50-48.

םיריעצ לש תועסמ :ילארשי טסקטנוקב תינוליח תוניילצ .(1987) הדוהי ,ןוסבוקעי 

היגולויצוסל גוחה ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .םיקחורמ תומוקמל םיילארשי 

.ביבא־־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו 

תאצוה :הפיח .לארשיב תרושקתו תוברת יסופד :חתפמ תולימ .(1999) רמת ,לאירתכ 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה 

.סנגאמ :םילשורי .המחלמ התייה אל וליאכ .(1998) הנדע ,רדפ־יקסמול 

תועפשה ,םילייטמה ינייפאמ :ל"הצמ רורחשה רחאל ךשוממה לויטה .(1997) דדוע ,ךרובמ 

תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע .ותועמשמו לויטה 
.םילשוריב 

םינמז" ףסומ ,תונורחא תועידי .וישכע קוידב ,ינפי רתוי .(2002) יליג ,ןהכ־ןוויס 
.17-16 'ע ,5.6.2002 ,"םיינרדומ 

לש השדחה הקיטילופה - תידוהי הנידמב "םירז" .(2000) הקבר ,ןמכיירו הנאירדא ,פמק 

.110-79 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס .לארשיב הדובע־תריגה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוילארשיה תגות .(1996)ןורוד ,םולבנזור 
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.תורירב :ביבא־לת .םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה .(1993)ירוא ,םר 

,תילארשי היגולויצוס .ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב .(1999)ירוא ,םר 

.146-99 ,(1>ב 

חרזמב םילארשי לש תואלימדת :ןאכ ליחתמ הזה ליבשה .(2000) תילד ,יאהמש 

.גארפ :ביבא־לת .קוחדה 

 Appadurai, Arjun (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of

 globalization. Minneapolis <fe London: University of Minnesota Press.

 Bauman, Zygmunt (1998). Globalization: The human consequences.
 Cambridge: Polity.

 Beck, Ulrich (2000). What is globalization? (Trans. P. Camiller). Cambridge:

 Polity Press.

 Beck, Ulrich (2002). The cosmopolitan society and its enemies. Theory, Culture

 and Society, 19( 1-2), 17—44.

 Befu, Harumi (2001). The global context of Japan outside Japan. In H. Befu <fe

 S. Guichard-Anguis (Eds.), Globalizing Japan: Ethnography of the
 Japanese presence in America, Asia and Europe (pp. 3-22). London:
 Routledge.

 Befu, Harumi 8c Guichard-Anguis, Sylvie (Eds.) (2001). Globalizing Japan:

 Ethnography of the Japanese presence in America, Asia and Europe.
 London: Routledge.

 Ben-Ari, Eyal (1992). Uniqueness, typicality, and appraisal: "A village of the

 past" in contemporary Japan. Ethnos, 57(3-4), 201-218.

 Benedict, Burton (1994). Rituals of representation: Ethnic stereotypes and

 colonized people at world's fairs. In R.W. Rydell 8c N. Gwinn (Eds.), Fair

 representations: World's fairs and the modern world (pp. 28-61).
 Amsterdam: UV University Press.

 Bestor, Theodore C. (1989). Neighborhood Tokyo. Stanford: Stanford University
 Press.

 Burawoy, Michael (2001). Manufacturing the global. Ethnography, 2(2), 147
 159.

 Burgess, Marilyn <fe Valaskakis, Gail G. (1995). Indian princesses and

 cowgirls. Montreal: Oboro.

 Carrier, James G. (1995). Introduction. In J.G. Carrier (Ed.), Occidentalism:

 Images of the West (pp. 1-32). Oxford: Clarendon Press.

 Clifford, James (1992). Traveling Cultures. In L. Grossberg et al. (Eds.),

 Cultural studies (pp. 96-112). New York <fe London: Routledge.

 Cohen, Eric H. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annals of

 Tourism Research, 15(3), 371-386.

 Coombe, Rosemary J. (1993). The properties of culture and politics of
 possessing identity: Native claims in the cultural appropriation

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:21:15 UTC������������� 

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



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

 controversy. The Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 6(2), 249
 285.

 Crain, Mary M. (1996). Negotiating identities in Quito's cultural borderlands. In

 D. Howes (Ed.), Cross-cultural consumption: Global markets, local

 realities (pp. 125-136). London: Routledge.

 Creighton, Millie R. (1992). The Depato: Merchendizing the West whill selling

 Japaneseness. In J.J. Tobin (Ed.), Re-made in Japan (pp. 42-57). New
 Haven 8l London: Jale University Press.

 Dale, Peter N. (1986). The myth of Japanese uniqueness. Oxford: Routledge.

 Douglas, Mary <fe Isherwood, Baron (1979). The world of goods: Towards an

 anthropology of consumption. New York: W.W. Norton 81 Co.

 Featherstone, Mike (1990a). Global culture: An introduction. In M. Featherstone

 (Ed.), Global culture: Nationalism, globalization and modernity (pp. 1

 14). London: Sage.

 Featherstone, Mike (Ed.) (1990b). Global culture: Nationalism, globalization

 and modernity. London: Sage.

 Featherstone, Mike (1992). Postmodernism and the aestheticization of everyday

 life. In S. Lash 8z J. Friedman (Eds.), Modernity and identity (pp. 265
 290). Oxford: Blackwell.

 Featherstone, Mike (1995). Undoing culture: Globalization, postmodernism and

 identity. London: Sage.

 Friedman, Jonathan (1994). Cultural identity and global process. London: Sage.

 Friedman, Jonathan (1995). Global system, globalization and the parameters of

 modernity. In M. Featherstone, S. Lash 8c R. Robertson (Eds.), Global

 modernities (pp. 69-90). London: Sage.
 Friedman, Jonathan (1999). The hybridization of roots and the abhorrence of the

 bush. In M. Featherstone 8c S. Lash (Eds.), Spaces of culture: City,
 nation, world (pp. 230-256). London: Sage.

 Giroux, Henry A. (1994). "Consuming social change": The united colors of

 Benetton. Cultural Critique, 26, 5-32.

 Gluck, Carol (1985). Japan's modern myths: Ideology in the late Meiji period.

 Princeton: Princeton University Press.

 Goldstein-Gidoni, Ofra (2001). The making and marking of the "Japanese" and

 the "Western" in Japanese contemporary material culture. Journal of
 Material Culture, 6(1), 67-90.

 Goldstein-Gidoni, Ofra (forthcoming). Producers of "Japan" in Israel: Cultural

 appropriation in a non-colonial context. Ethnos.

 Guichard-Anguis, Sylvie (2001). Japan through French eyes: "The Ephemeral" as

 a cultural production. In H. Befu <fe S. Guichard-Anguis (Eds.), Globalizing

 Japan: Ethnography of the Japanese presence in America, Asia and
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 Europe (pp. 209-221). London: Routledge.

 Hall, Stuart (1991). The local and the global: Globalization and ethnicity. In

 A.D. King (Ed.), Culture, globalization and the world system (pp. 19-39).
 London: Macmillan.

 Hall, Stuart (1993). Cultural identity in question. In S. Hall, D. Held 8c

 T. McGrew (Eds.), Modernity and its futures (pp. 274-316). Cambridge:

 Polity.

 Handler, Richard (1984). On sociological discontinuity: Nationalism and cultural

 objectification in Quebec. Current Anthropology, 25( 1), 55-71.

 Handler, Richard (1986). Authenticity. Anthropology Today, 2(1), 2-4.

 Handler, Richard (1988). Nationalism and the politics of culture in Quebec.
 Madison, Wisconsin.

 Hannerz, Ulf (1990). Cosmopolitans and locals in world culture. In
 M. Featherstone (Ed.), Global culture: Nationalism, globalization and

 modernity (pp. 237-251). London: Sage.

 Harris, Neil (1990). All the world a melting pot? Japan at American fairs, 1876

 1904. In his Cultural excursions: Marketing appetites and cultural tastes

 in modern America (pp. 29-55). Chicago: The University of Chicago
 Press.

 Harvey, David (1990). The condition of postmodernity: An inquiry into the

 origins of cultural change. Oxford: Blackwell.

 Herzfeld, Michael (1997). Cultural intimacy: Social poetics in the nation-state.

 New York <fe London: Routledge.

 Hotta-Lister, Ayako (1999). The Japan-British exhibition of 1910: Gateway to

 the island empire of the east. Surrey: Curzon Press, Japan Library.

 Howell, Signe (1995). Whose knowledge and whose power? A new perspective

 on cultural diffusion. In R. Fardon (Ed.), Counterworks: Managing the

 diversity of knowledge (pp. 164-181). London <fc New York: Routledge.

 Howes, David (Ed.) (1996a). Cross-cultural consumption: Global markets,

 local realities. London: Routledge.

 Howes, David (1996b). Cultural appropriation and resistance in the American

 southwest: Decommodifying "Indianness". In D. Howes (Ed.), Cross
 cultural consumption: Global markets, local realities (pp. 138-160).
 London: Routledge.

 Ivy, Marilyn (1988). Tradition and difference in the Japanese mass media. Public

 Culture, 7(1), 21-29.

 Ivy, Marilyn (1995). Discourses of the vanishing: Modernity, phantasm, Japan.

 Chicago: The University of Chicago Press.

 Iwabuchi, Koichi (1994). Complicit exoticism: Japan and its other. Continuum,

 8(2), 49-82.
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 Jencks, Charles (1984). The language of postmodern architecture. London:

 Academy Editions.

 Katriel, Tamar (1986). Talking straight: Dugri speech in Israeli Sabra culture.

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Kellner, Douglas (1992). Popular culture and the construction of postmodern

 identities. In S. Lash 8l J. Friedman (Eds.), Modernity and identity (pp.
 141-177). Oxford: Blackwell.

 Kelly, William (1986). Rationalization and nostalgia: Cultural dynamics of new

 middle class Japan. American Ethnologist, 13(4), 603-618.

 Kelly, William (1990). Japanese No-Noh: The crosstalk of public culture in a

 rural festivity. Public Culture, 2(2), 65-81.

 King, Anthony D. (Ed.) (1991a). Culture, globalization and the world system.
 London: Macmillan.

 King, Anthony D. (1991b). Preface. In A.D. King (Ed.), Culture, globalization

 and the world system (pp. vii-xii). London: Macmillan.
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ףוגה לש יגוצייה ודמעמ לע :היגולויצוסה לש הפוגל 

ךזח םייח 

החיתפ 

חכונ דקפנכ תיגולויצוסה הבישחב ףוגה לש ומוקמ ראות םיעשתה תונש תישארב 

 (1993 ,Shilling). תורפסהו ,רקחמבו הירואיתב ףוגה לש וחפנו ותוחכונ ולדגו וכלה זאמ

תדקופה הנדעל תוביסה .דואמ הרשעתה תויתוברתה־ תויתרבחה ויתויועמשמב תקסועה 

םייטרקורויבה־םייטתסאה הינייפאמב ןיינעה תומצעתהב תוצוענו ,תובר ףוגה תא 

היצזילבולג יכילהתב ,(B. Turner, 1984) תיברעמה "תיטמוסה הרבחה" לש םיינכרצה 

הדימעמה תיתרושקתה יותיפה תוברתב ,םיבחר םיישונא םיפתושמ םינכמ לע םיתתשומה 

שומיש םישועה גוציי ירטשמב רקיעבו ,ירוביצה םויה־רדס שארב םיינפוג םילמסו םיכרצ 

םניה וללה םיביכרמה לכש ירקמ הז ןיא ."תופיקש"ו "תוארנ" ,טבמ לש הקירוטרב 

ןיב םיסחיה לש רתוי "תינפוג" האירק העיצהש ,תיטסינימפה הכפהמה לש היתודוסימ 

המלעהו המלאהל תיגולויצוסה הירואיתב החוורש הייטנה תחת ךכב הרתחו םירדגמה 

תמדק לא ףוגה לש ותרבעה .(disembodiment) (Bordo, 1993) ףוגה לש תינאיזטרק 

חור ןיב ןילמוגה־יסחימ אצוי לעופ אלא ,ןכ םא תנמדזמ העפות הניא תיגולויצוסה המבה 

םיינשה ןיב בולישה .תוינומגה תוילאוטקלטניא תומגוד ןיבל תויתוברתה ויתורומתו ןמזה 

רוריבלו ,יגולויצוסה חישב ינפוגה חתפמה לש וידממו וידדמ תא הבר הדימב עבוק 

.ונירבד רקיע תא שידקנ הז חתפמ לש ויתונוכת 

תא ושבכש תויגוס ־ תומת - םיטוח השולשמ יושע ףוגב ןיינעה תא תיצהש ליתפה 

.הנרדומטסופה וא תרחואמה הנרדומה תפוקתב תיגולופורתנא־ויצוסה בלה־תמושת 

תורבחתה יסופדב םייונישל ,תרבוג היצזילאודיווידניא לש ןדיעב ,תועדומה אוה ןושארה 

 sociality)) תוניימודמ תוליהק לע אלא ,םיישיאניב םיסחי לע חרכהב םיססובמ םניאש

Latour), 1995)ישונא־אלל ישונאה ןיב הקיזה לע ,<תרושקת־תוחנומ תוינכרצו תוימואל) 

תורוצ .(Bauman, 2001; Maffesoli, 1996) יטבש חסונב תוירדילוסל ההימכה לעו 

יכרד ,ותוהז תולובג ,טקייבוסה לש ותוהמ יבגל הייהת תוררועמ הלא תונשי־תושדח 

הבישחב רבועה ינשה טוחה .(Butler, 1996) ונוניכ לש תוקיטקרפהו ותיינבה 

תואדווה־יא לש ןהינממסבו ןהיתורוקמב רבוגה ןיינעה אוה תיוושכעה תיגולויצוסה 

,(Beck, 1992 [1986]) תטלשנ־יתלבה הטילשה סקודרפ .(Lupton, 1999) הנכסהו 

ףוגה תא וזכרמב ביצמ ,ףושח אוה ןהילא תונכסל רוקמכ םדאה לש וידי ישעמ תא דימעמה 

אוה ,ילוא ירקיעהו ,ישילשה טוחה .םהל עיגפה טקייבואכו םינוכיס רציימה טקייבוסכ 

רוריבל ,ימצעה תולובג תייוותהל תיחרכה ךא תניימודמ תומד ־ "רחא"ה רחא הייהנה 

יוכיד ,לוצינ לש תויתרבח־תוירסומ תולאש םע תודדומתהלו "םה"ל "ונחנא" ןיב הקיזה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

.רמאמה תרדההב ועויס לע גנירדלוג באויל הנותנ יתדות 
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ןהל שמשמה דחא יגוציי ץורע לא תוזקגתמו ,וזב וז תויולתו תוכורכ הלא תויעב .הקתשהו 

וידממש םלועב ישממ רתא וניה ףוגה .ףוגה - חונעפלו ןוידל אשומו חתפמ־למס 

ןיבל רחאה לש ויגוציי ןיב שגפמ לש תמוצ והז ;תרוקיבלו קפסל םידעומ םיישחומה 

יתוברתה ועומשמ ןיבל "יעבט"ל בשחנש המ ןיב ,ומיע רשקב םימולגה םינוכיסהו םייוכיסה 

 (1986 ,Wagner), אוה הבש תיתרבחה הירוטירטה ןיבל ימצעה לש תיזיפה הפמה ןיב

"תוימשגה תוטשפתה"ל ןוצרה ןיבל יגתוהמו יתומצע רקחמ אשומב ךרוצה ןיבו ,לעופ 

ישממה ןיב הקיטקלאידה .תיזיפ תואיצמ לש םייתרבח ןוניכו הינבה תועצמאב 

,תישונאה תוגהנתהב קר אל תוריתסו םיחתמ תרציימ ףורצה יתרבחה ןיבל יביטמיטלואה 

ןייפאלו תוהזל שקבי וננויד ,ןכא .תיגולויצוסה הבשחמב רקיעב ,ונניינעל ,אלא 

ותיצמתכ ףוגה םזכרמבש יגולופורתנא־ויצוס חיש לש םיגוס העברא ןוניכל תויגטרטסא 

.הרבחל ימצעה ןיב םיסחיו תואדו־יא ,תורחא ייומיד ןיב ידרוגה רשקה לש 

,תיגולויצוסה הבישחב ףוגה לש םינושה ויגוצייל תינשרפה תינבתה תא שורפנ םרטב 

ביכרמכ ףוגה לש ומוקמ לש ירוטסיה־ יתטיש רואיתל הייפיצ ינפמ ריהזהלו ריעהל שי 

וא ןמכסל ונתנווכב ןיאו ,וז הכאלמ תושוע ידמל תובר תוריקס .תיגולויצוסה תעדב 

לש ותרטמ לכ .(Featherstone, Hepworth Sc Turner, 1991; Synnott, 1995) ןרקבל 

תויגולומטסיפאה תויורשפאה לש תויפוסניאהו תוינוגברה תגצה איה ףוגב וננויע 

הנומא ונתשיג וז הניחבמ .םייגולויצוס עדי־יפוגל ןיכומיסו ןיכומיתכ וב שומישה לש 

יטנופ־ולרמ - ףוגב יגולונמונפה קוסיעה תובאמ דחא לש תויפוסוליפה ויתוסיפת לע 

 (1962 ,Merleau-Ponty), וניה ףוגב ןומטה בחרמבו ןמזב תויורשפאה לאיצנטופ יכ סרוגה

תופש ןלהל וטרופיש תויגטרטסאה עברא ווהי הז םע דחי .הלדנ־יתלבו שחור ,יתיזזת 

תולגמ ןה ךכבו ,רקחמ תודש לש הגשמהלו ףוקיתל ,החכוהל תושמשמה תויגולודותמ 

,יבקעו ינויגה האריי םירבדה רדסש ידכ .היגולויצוסבש היגולה תסיפת לש םינוש םינפ 

לש םינפואכ ־ ןושארהו ינשה ,ישילשה - יריבחתה ףוגה לש תילמרופה ןושלל שרדינ 

םירשקהב תורחאל סוחייה לש ןומיסו ןוימ רשפאת וז ןושל .תלוזל ימצעה ןיב הקיזה גוציי 

ןהמש תויתרבח תיפצת תודוקנ ווהי רחאה לש ופוג ייומיד .םינוש םייטרואית־מייתוברת 

וכות לא ףחוס ,ץווכתמו בחרתמ ,הרוצ טשופו שבולה יפוגה רתאה לעו לא ןנובתהל לכונ 

,הלא לכ תא תוליכמ גיצנש תויגטרטסאה עברא .הלמסהמו תועמשממ ןקורתמו תעדו חוכ 

.וזב וז גזמתהלו בברעתהל תולוכיו תינמז־וב םייקתהל תויושע 

םגדה - דיחי ישילש ףוג 

ןייצמ םהמ דחא לכו ,תוגהנתהה יעדמב תורחאל שי ,םיסוכמו םילוגמ ,םינווגמ םינפ 

,ארפה לש הז אוה רתויב הטובה היומיד .(Auge, 1998 [1994]) הנוש ירנילפיצסיד ןויד 

תילבינק הליכא סוחיי ידכ דע ןכוסמהו םילאה ,ןוסירל ןתינ־יתלבה ,יעבטה םע ההוזמה 

תמחמ ומיע תתלו־תאשל ןיאש ינתמיא תוברת־רוביג ;(Arens, 1979) וגימ־ינב לש 

קפס ישונא קפס רוצי והז ."ונחנא"ה לש תיאדווהו החוטבה תורכומה ןמ יתוהמה וקוחיר 

םימימ ינויצולובא דירש ,דניה תיגולופורתנאה ותוחכונש ,ירצי קפס ,ינובת קפס ,יתייח 

לש םירחא תומלועל םסוחיי יפ־לע וגווס םדא־ינב רשאכ ,תיתרבח תוניקת םרט לש 

תובכעה רסח ,ירברבה ארפה ,ןכא .(Levy-Bruhl, 1926; Lloyd, 1990) "תוילטנמ" 
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יברעמה "תוברתה־ןב"ל תיתרבחו תיתייווח יאר־תנומת שמיש םירציה ףוטשו תויתרבחה 

תיעמשמ־דחהו תכתוחה הנחבהה איה ותריצי דוסיב הנומטה הרימאה .עמשוממהו ילנויצרה 

החינמ הניאש תימוטוכיד־תיגרדמ הנחבה יהוז .תונתשהל יושע וניאש הנוש :וניבל וניניב 

היתורוקמש - ארפה תאצמה .םיבטקה ינש ןיב תויוהז ףצרלו םידיקפת ךופיהל םוקמ לכ 

היגולופורתנאל האיבה - תילאינולוקה תורפסבו עסמ ירופיסב ,םע־ירופיסב םייביטרנה 

החורל דגונמ ותויהבו ,תרדוסמהו היוארה הרבחה ןמ ךופה םגד שמשמה רחא ףוג 

הידי־לע החדנ ףא אוה ,הרשע־עשתה האמה ןמ הנילפיצסידה לש תינויצולובאה 

חישהמ ארפה לש וקוליס םע םלענ אלש קר אל םגדבכ ףוגב שומישה ,םרב .תויטלחהב 

.הרבח לש היתונוכת תנבהל תיזכרמ הרופטמ רתונ אלא ,יגולופורתנאה 

לחה ,יתרבח םגדכ ףוגה יומידמ ונוזינ תונווגמ תויגולופורתנא־ויצוס תורוסמ 

םיטסילנויצקנופל דעו ,רזיירפו טנוק ,רסנפס לע וחורמ הרשהש ,ינקרמלה םזינויצולובאב 

ןיב ךוותמכ ףוגה תונוכת .סנוסרפו ןוארב־ףילקדר ,יקסבונילמ ,םייהקרידכ ,םהיתורודל 

םיטסינויצולובאה .וב יגולופורתנא־ויצוסה שומישה תא ורשפאש הלא ןה בחרמל ןמז 

ףוגה לש ותעונתב םהלש תיתוחתפתהה םיבלשה תרות תא תולתל ולכי םייתרבחה 
תורגבל דעו - תוברתה רחשב םייוצמה םידילי - תודלימ ,םייחה רוזחמ לש לולסמב 

תיתדו תיגמ העדותמ תיתרבחה תומדקתהה לש תיתרבחה היגולנאה .םנמז־תב תינובת 

.הרבחל ףוג ןיב רוביחה סיסבב דמעש תורואנה טקיורפ תא בטיה התריש תיעדמ הבישחל 

תודקפתמה תוכרעמ־תתמ היונבה תיטטסומוה תינגרוא תכרעמכ בחרמב ףוגה ,הז תמועל 

אלא .תיטסילנויצקנופה השיגה לש חתפמה־יומיד היה וז תא וזו ןמצע תא תותסוומו 

םינוש םייתוברת םירמוחב וניעטהל רשפאש למס ,ירק ,תועמשמ לש אשנ םג וניה ףוגהש 

סלגאד השקיב ךכ .םייתרבח םיסופדו םינבמל ירופטמ םגד תויהל יושע אוה ןכילעו 

 (1970 ,Douglas) ףוג הנבמ לש האובבכ והשלכ יתרבח רדס לש ויתונוכת תא חנעפל,

יוצמ ירופטמ גוצייכ ףוגה .ןותנ יתרבח רדס לש תופקתשהכ ףוג ותוא לש ותסיפת תאו 

תושיכ ותוימצע לע רמוש אוה ךא ,םגד הל שמשמ אוהש הרבחה םע ןילמוג־יסחיב םנמוא 

תננוכמ הדוסיב תיטסילרוטקורטסה־תיטסילנויצקנופה התשיג .וידי־לע גצוימה ןמ תדרפנ 

ןיב ןזאל םידעוימה םיסקטו םייוויצכ םייתוברת םינונגנמ תועצמאב הרבח-ףוג םיסחיה תא 

תושרפהב תאטבתמה ,םיינשה ןיב המילה־יא .ףוגה לש ויתונוכת ןיבל םיילמסה וידיקפת 

ןוגכ ,םייתוברת הנכס ירוזא לש םתריצילו תולובג תצירפל םורגל הלולע ,תומיגפב וא 

,(B. Turner, 2003)הלחמו ףושיכ ,ובאט 

תא תראתמה תירקחמה תורפסב תרכינ יתרבחה ףוגה םגד לש תישחומה ותוחכונ 

;1991 ,גומלא) תוניימודמ תוליהק ןיבל ,תונומתו תוטרדנא ןוגכ ,תונוקיא ןיב הקיזה 

 1990 ,Mosse) תופוג וא םדו־רשב םיפוג ןיבל ןניב וא (2002 ,Weiss). הלא תורופטמ

ןחוב־ןבאכ רקיעב הב תושמתשמ ךא הרבחל ףוג ןיב תיסלגאדה האוושהה לע תוכמסנ 

רדענ הז חישב ימצעה .ונממ הרדה וא ביטקלוקה תולובג תרגסמב הלכה לש תועפותל 

םושמ יחרכהו שקבתמ םיינשה ןיב יוהיזה .יתרבח ףונ תינבת תניחבב אוהו יאמצע םויק 

.תואיצמה לש ליעפ ינשרפ ןכוסל םוקמ הרבחל םגד ןיב וז האוושמב ןיאש 
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המגודה ־ םיבר ישילש ףוג 

ןיב היצמרופסנרט לש ךילהת םייקתמו תצרפנ םה-ונחנא הימוטוכידהש העשמ 

ךא םנמוא תיגרדמ הניה יביטימירפה לש ותודחא .יביטימירפל ךפהנ ארפה ,םיינשה 

תנחבומ תישונא הירוגטק םניה םייביטימירפה "םה"ה .חוכב תוחפל ,הכיפה איה תעב־הב 

םתוא תוכפוהה תויתוברתו תויביטרופרוק ,תויתוראש־תויתרבח תוסחוימ תונוכת תלעב 
תא השטנש היגולופורתנאה .תיברעמה תוברתה ייחל םרישכהלו םפלאל שיש חיש־ינבל 

ןחביהל ול םירשפאמה םיינוגרא םינמיס וב העיבטה ןכא יביטימירפה תבוטל ארפה 

אל וא תעדמ ,ותוא הביצה הז םע דחי ךא (Kuper, 1988) תורכומ תוישונא הדימ־תומאב 

.(Torgovnick, 1990) ברעמה שיא בצינ ושארבש יתוברת םלוס לש ותיתחתב ,תעדמ 

תא תנייצמו (2001 ,ןקרב)"םזיביטימירפ" תארקנ ןותחתה יפלכ ןוילעה בלשה לש ותדמע 

ויתואצות רשאו תומסקיהב הלוהמ העיתרב ורוקמש סחי ,רחאה לא יטסילטניירואה סחיה 

לש ותוימצע םג ומכ ופוג .הנרדומה טקיורפ לא יביטימירפה לש יתוברת סוכינ ןה 

Bhabha,) אכדנל אכדמה ןיב ידדה יוקיח ךלהמב םינתשמ אלא ,םייטטס םניא יביטימירפה 

 1993 ,1994; Taussig), הימונוטוא לע הרימש רשפאמו ןיפילח לש תולת רציימה

דרול אוה־אלה ,"םיפוקה ןב" ןזרט לש ותומד .םיינשה ןיב תולובגה דודיח ךות תיתוברת 

םלגמה ,יביטימירפה לש ודמעמבש תויכרע־ודל תפומ ,דניה ,הבשנש קונית ,קוטסירג 
יביטימירפה לש ופוג .ירשפאה וכופיה תא - שבלומה ומוריע - ותוינוציחב םג ומכ וכותב 

הפילחב ומצע תא שממל ,חופיטו ךוניח לש םיאנתב ,יושעה יתרבח ראוטרפר וברקב רצוא 

.הבינעו 

וניאש ירופטמ םגד וניה ונינפלש ךיפהה־יגרדמה חישב גצומ אוהש יפכ ףוגהש ,ןאכמ 

םשכ ,ורימהל לוכיש לולכממ קלח אוה ;וב םלוגמו עמטומ אלא ,יתרבחה ואשוממ ןחבומ 

תא תספותה תימינוטמ הלאשה וז .ויקלחמ דחא לכ םוקמב בצומ תויהל יושע לולכמהש 

הב הנוכמ איהו ,תחתפתמה תיגולויצוסה ףוגה תרותב חישה לש וניינמו וניינב בור 

 embodiment רתאכ ףוגה תא הדימעמ קר אל וז הסיפת .ףוגב תיתרבח תועמשמ תקיצי ־

דעי וניה תיפמה הלמסהה יביכר רקחש אלא ,תויתרבח תונבהו תונחבה לש יזכרמ 

טקייבוסה .וידי־לע גצוימה יתרבחה רשקהה לע ונממ דומלל רשפאש יגולופורתנא־ ויצוס 

טעמכ תויגולואית תויועמתשה לעב "שודק שוליש"כ הרבחה םעו ףוגה םע ןכ םא ההוזמ 

 (1997 ,Mellor Shilling). היווה לש המגוד אוה ןאכ ,תואיצמ םגדכ ףוגל דוגינב

םירציימה םיכילהתהו םינבמה יחנומב החנעפל שיש תישיא היווחב תקקוזמה תיתרבח 

.התוא םיקתעשמו 

הארנכ הליחתמ embodiment^ תושרדיהה לש תיגולופורתנא־ ויצוסה הירוטסיהה 

ןניהש תוטושפ תורבחב ףוגה תוקינכט לע (Mauss, 1973 [1934]) סומ לש ותדובעב 

ןיינעה דקומב בצומ ןכא ףוגה לש ועומשמ .תיתוברת הינתה לש האצותו הדלות 

 embodiments סאילא :לש םהירקחמב תיטרואית הפונתב הכוזו ([1939] 1994 ,Elias),

Levi-Strauss,) סוארטש־יול ;יתרבח חוקיפ לש דדמכ ףוגה לש ותוברת רחא הקחתמה 

Foucauit, 1976 [1963], 1977)וקופ ;יתוברתל יעבטה לש ותכיפה תא קדובה ,(1969 

ןנוכמה טקייבוסכ ףוגה לש ובוציעו ועומשמ יכרדל ויגיגהמ רכינ קלח שידקהש ,([1975] 

עיצמה ,"סוטיבה" גשומה תא חתיפש ,(Bourdieu, 1977 [1972]) היידרוב ;תיתרבח 

Goffman,)ןמפוגו ;יתוברתה ומוקימ תרגסמב ףוגה לש ויתוגהנהל יתרבח הלועפ־הדש 
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הרישע תורפס יהוז .םשור לוהינ לש היגטרטסאכ ףוגב שומישה תא ראיתש ,(1959 

ידממב הטילשה :ןוגכ ,ירוביצה םויה־רדס לש ובילב םייוצמה םיאשונב תעגונה תגשגשמו 

תרושקתב ףוגה לש היצזילאוטריווה ;(B. Turner, 1992) םזילטיפק לש תרזגנכ ףוגה 

הקיטתסאה :(Daniel, 1994) רורטבו המחלמב ףוגה ;(Featherstone, 1995) תינורטקלאה 

רועב הקוקחה תוברתה - יולגו הטוב רושימבו ;(Synnott, 1995, ch. 3) ףוגה לש 

.(Fisher, 2002)עקעוקמה 

קתנתמ ףוגה רשאכ הסירקו תוקרפתה תנכסל הפושח טקייבוס־הרבח־ףוג הימינוטמה 

תובשחנה ,תועפותב בצמה הז .םהינשמ וא הלש םירחאה םיביכרמה תודוסיה דחאמ 

,(Douglas, 1992) סדייא ,<2002 ,ןידלוג) היסקרונא ןוגכ ,תוניקת־אלו "תויתייעב"ל 

לע תויתוברתה תובוגתה .(Hyde, 1997) רדסו קוח ץרופ ףוג וא (Wendel, 1996) תוכנ 

ךא תוחנה דמעמה לעב יביטימירפה לא סחיל עודי ןבומב תוליבקמ הלא תוקירחו תוגירח 

,רשוכה ןוכמ ,םייטמסוקה םילופיטה רדח ,םילוחה־תיב ,רהוסה־תיב .גורדשל ןתינה 

תויגולונכט םיעיצמ םהב אצויכו ןוזממ תולמגיהל הכרדהה תורגסמ ,anti-aging^ תאופר 

יתוברת םחתמב ענ הז ףוג .יוארה ףוגה לש וקוזחתו ודוסימ םשל ןוקיתו העינמ לש 

,תקחרומ וזו ,הכיפה הניאש תורחא םילבוס םניא ,תיסחיה םתושימג ףא־לע ,ויתולובגש 

.תדדומו תקחדומ 

םגדמה - םיבר ינש ףוג 

ןוניכבו "םתא"ל "םה"מ רבעמב םג יוטיב ידיל םיאב "יביטימירפ"ה לש ותוברתו ותויב 

היעפומש תיתוברת תויסחי לש תולובג הביצמה ,תינויווש תונוש לש יקפוא חישב תורחאה 

לש םיימיטיגלה ויתולובג תא ףא תנמסמ וז תורחא .הינימל תויתוברת־ברה םה םייתאה 

תוצובק ןיב םילדבה חתנלו דעתל ,שפחל גולופורתנאל הריתמו ,יגולופורתנאה חישה 

.(Shweder, 1984) םיילסרווינוא םיישונא בחרמו ןמז לש ידממ־ודה רושימב קר תוישונא 

תוצובקה ןיב םילדבהה רשאכ אקווד תיפרגונתא רשפאתמ תויתוברת תויונוש רוריב 

םייצורע־דחה םיסחיה יסופד .ינושו ןוימד לש םידממ לש לבגומ רפסמל םימצמוצמ 

םינוימל תיתשת םישמשמ תינוריעה־תינרדומה הביבסב םדא־ינב םירכנמו םיתשרמה 

הלא םינוימ .םייתיישעת־מייטרקורויב הדימ־ינק סיסב לע תוישונא תוירוגטקל תוקולחו 

לש ויתודובע .תוהז לש דחא הביל־ריצ ביבס םיזכרתמה םיידממ־דח םירוביצ םירציימ 

יטמגיטסה גויתה לעו ינללוכה דסומה לש ןוגראה ןורקע לע (Goffman, 1961)ןמפוג 

 (1963 ,Goffman) םדאה תומד תא םיבצעמו םירשפאמה םיינבמה םיאנתה תא תוגיצמ

ןושאר לכשומ וניה "םינתשמ" לש םצמוצמ רפסמל טקייבוסה לש וצוויכ .ידממ־דחה 

.םירקחנ ץמוק תועצמאב תוינוגברו תולודג תויסולכוא תימגדמ גצייל יגולודותמה ןויסינב 

ריחמ תויוות תועצמאב תויוהז הרידגמו תכרוצה הרבח לש רצות ןכא וניה םגדמה 

לש עומשמו רוטשמ ךרוצל ליעי דדמ ןכ־לע שמשמ ,ךרצמ לש הזכ גוסכ ,ףוגה .תומכסומ 

ףוגב תמייתסמ הניא ףוגה לש היצקיפידומוקה .(Featherstone, 1991) םיידממ־בר םישער 

הרוחסכ ןהו םיינכרצ םישיטפב ןה וירביא תא תרתבמו ויקלחל ותוא תסרופ אלא ,םלשה 

.תולתשהל םייגולויב ףוליח יקלח ,לשמל ,רחוסל תרבועה 

תויספורפב ומוקמ אוה ויתונוכתל וקוריפלו ףוגה םוצמצל םיקהבומה םייוטיבה דחא 
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הייפוא לש הימתהל םיגולויצוס לש םטעב השמיש ףוגה לש היצזילקידמה .תויאופרה 

תיטסילוהה השיגה לומ לא (B. Turner, 1984; Zola, 1990) תיברעמה הרבחה לש הביטו 

תכיפה .יופיר לש יפולח לוהינב לוכיבכ תונייפאתמה תורחא תויוברתל תסחוימה 

הקיזה לע חישב ףקות הנשמ תלבקמ יתרבח חתפמל ףוגה לש תויגולויבה ויתונוכת 

.(Shokeid, 1995) תוינימ תופדעה לע םינוידב תאש רתיב ילואו ,ןימל רדגמ ןיב 

איהו ףוגה לע תורפסב הבחרהב הנודינ יתרבחל יגולויבה ןיב רשקה לש היצזיטמלבורפה 

הדובעל ןוה ןיב הדרפההש אלא ,(Frank, 1991) תיפוסוליפו תירקחמ תקולחמב היונש 

איהש ךכב םילדבהה תא תדדחמ קר (Klein, 1999) םירחסוממה םיגתומה יגוצייב הלועה 

תיגולויבה תוהזה ןה תוקחמנו תולטובמ ךכ .ותוא עלובה (וגול) לילמסל ףוגה תא הריממ 

חור תפודר ךא "םירחא"מ הפח תיתוברת־טמ הינומגה תרתונו ,תיתרבחה תוהזה ןהו 

טובישו רותסמב ,"םזילטיפקויב"ה לש הרקמב ומכ ,יוטיב ידיל האבה תינאכד תילבולג 

.טקייבואל טקייבוס ןיב טלחומו רכנמ קותינ ךות (Lock, 2001) ףוג יקלח וא םיפוג 

תימגודה - דיחי ןושאר ףוג 

םושמ םיגולופורתנאל ינלטק יותיפ תקזחב הניה םירחא אלל םלוע לש תורשפאה 

תישרומ תינרציכ ירנילפיצסידה המויקל הקדצהה ןדבוא ועמשמ רחאה לש ורדעהש 
שטשטל היגולופורתנאה לש היצמאמש םושמ תיטתופיה הניא וז הנכס .םירחא לש תרכומו 

םתוליזנב תמצעתמה הרכהה דצל רקחנו רקוח ןיב (ןויסינו עדי) חוכ לש םילדבה 

יווק לש םתוססומתה ידיל םיאיבמ (Hannerz, 1996) םייתוברת תולובג לש םתויפולחבו 

לש וז ,תחא תנחבומ־יתלב תושי תרתונש דע "התא"ל "ינא" ןיב םייתועמשמה הדרפהה 

אללו ןפצמ אלל םלועב דדונה (Berger, Berger <fe Kellner, 1973) תיבה רסח ימצעה 

תוירוגטקש םושמ רחא וניאו רכומ וניאש ,רזה לש וז תושי .(Bauman, 1992) ץפח־זוחמ 

ןיב ךותיה לש הפורצה תיתרבחה הרוצה הניה ,(Beck 81 Kattago, 1996)ןפקות גפ הלא 

,תוינתא תויוהז לש םיפקוממ םיפוריצ לש תידירביהה תבורעתה תכיפהל דע תוירוגטק 
םיארנה םיעפומה .דוע הב םירכינ םניא היתודוסי ינמיסש תבוכרתל תויתדו תוימואל 

םילגתמו תיוושכעה תיגולופורתנא־ויצוסה תורפסה ןמ םנמוא םילוע הלא תויושי לש 

ןגועל המאתהב רושק וניאש טקייבוסה רדענ (Butler, 1993) דיווקה לש םהיתויומדב 

םלענו הלגתמה (Comaroff <fe Comaroff, 1999)יאקירפא־מורדה יבמוזה לש ,יגולויב 

םימייקתמה םיישונא־לא/לעה םייעונלוקה תוברתה־ירוביג לשו ,תוומל םייחה ןיב ףחרמו 

ןיפילחה יסחילו גוצייל רבעמ םייוצמה םיפוג הלא .(Burgin, 1996) רחא ןזמ ןמזבו ללחב 

לעה־תואיצמ תא ביכרמ ,דבלב ומצע לא סחייתמה ,םמויקו ,הכירצה תרבח לש םיילמסה 

 (hyperreality) 1983) דנלינסידכ רודיבו יאנפ תועלבומ לש תילאוטריווה ,Baudrillard

 [1975]).

תואיצמל ותוא ךפוה למסכ ןהו ןמיסכ ןה ולש גוצייה תויצקנופמ ףוגה לש הז קותינ 

ונאש םשורה .הנממ תימגוד וא המיגד תניחבב םניה המיע ויסחי ןכ־לעו ,המצע ינפב 

הלפיט היגולופורתנאה .העטומ וניה תוינרדומטסופ תונוכת ילעב םיפוגב קר ןאכ םיקסוע 

ינימ־ודה - ינגורדנאה סופיטה םהיניב ,םמצעל םיסחייתמה םיפוג לש םימוד םיגוסב 

 (1998 ,Strathem) 1970;) רשקהה לוטנ יכפוהה ילובמיסה סופיטהו ־ ,Grathoff
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 1981 ,Handeiman). ילמס וניא םמויקש טקייבוס ילוטנו הרבחה ןמ םיקתונמ םיפוג הלא,

יואר ,םיכרפומ ףא ילואו םיקוחר םיארנ םירבדה םא .ומצעלשכ םויק ־ ילרטיל־יתימ אלא 

לש םירקמב ןוגכ ,םייגוצייה וינעטממ ףוגה קוריפ לש םיחוור םינפוא לע בושחל 

ותוימצעמ ףוגה ןוקיר ,(Sudnow, 1967) םילוח־תיבב התימה ךילהת ,"דסח־תתמה" 

היתוכלשהבו ,(V. Turner, 1969) רבעמ יסקטבו (Goffman, 1961) םיינללוכ םינוגראב 

תלחמב הדבאש ותומצעמ ףוגה תדרפה לעו תיתרבחה תוהזה ןדבוא לע הנקזה לש 

Barley,) הפוגהו תוומה לש הריתעה היצזירופטמה .(Hazan, 1994) לשמל ,רמייהצלא 

 1991 ,1997; Metealf <fe Huntington) תדקופה הרומתבש תיתוברתה הנכסה לע הדיעמ

רדעה לש בצמ והז .ימויקה ודמעמב יונישמ האצותכ ףוגה לש תויגוצייה ויתונוכת תא 

תוומ יגוציי לש םילמס תריתע תוברת תחרופ ןכילעו ,הפוגה תא םיבבוסל ימונא רדס 

תרחואמה הנרדומה ינחלופבו (Goodwin <fe Bronfen, 1993) תולודגה תותדב ,תונמואב 

 (1991 ,Giddens) תוילרטילה תא לבקל יתרבחה בוריסה .הרואכל תנלוחמה הרבחה לש

ןה - רורט יעוגיפ ביבס תחתפתמה תוומה תוברתב ,לשמל ,רכינ הטושפכ תיפוגה 

רומישל םיטקננה החצנהה יעצמאב ןהו תונברוקה ידירש לש יוהיזו טוקיל לש תוליעפב 

תורידנל היאר םנמוא הווהמ (Lifton, 1983) ילובמיסה תוומלאה .םיתמה לש םרכז 

םיהוזמ תויהל ילוא םילוכי ןקזה לש ותפוג־ופוג קרש ךכלו ,גוצייה רדעה לש הירוגטקה 

ןמיס וניה המויק ןכילעו יתוברת־ץוח ךלהמ התרדגהב ,דניה היצזירופטמ־הד .המיע 

.ימכסה־אלכו יתורירשכ ותפישחו וילאמיןבומה לש יתוברתה רדסה רוגתא לש המכסל 

תקחרומ וא תפלוח איה ןכלו תמייאמו תיתייעב ןכ םא הניח םיילרטיל םיפוג לש םתוחכונ 

.תורבק־יתבלו תובא־יתבל ,םילוח־יתבל 

אלו ,"ילמרונ"ה םוחתב םייוצמה םיקהבומ תוילרטיל יבצמש ךכל הביסה ףא הארנכ וז 

םיישיאניבה םיסחיה קיח לא םתוא הבישמה תיתרבחיתיתוברת תפטעמ םיטוע ,יגולותפה 

םה ,(Bataille, 1986 [1957])ייאטב יפ־לע :ןימ־יסחי לש הרקמה אוה הזכ .םיחקופמה 

(Weitman, 1998) ןמטיוו ;ימצעהמ והשמ דוביא ךות רחאב הרכהל תונמדזה םירצוי 

ןאכמ .תיתרבח תוגהנתה לש תיסקט תורצוויהל ינושאר םגד והזש ןעוטו ךכ לע ףיסומ 

ול הקינעמה תוילמס לש םירוקב דכליהל לאיצנטופה תא חוכב ומיע אשונ ילרטילה ףוגהש 

לע הלוע ףוגה הבש הדוקנה ףא וז .םגדמ וא המגוד ,םגדכ ודמעמ לא ותוא הריזחמו רשפ 

םורטמ ־ דליה לש םייתורבחה וילוגלג רחא בקעמ .תוברת־ןבל ךפהנה ארפה לש ולולסמ 

־ םלועה ןמ ותשירפ דעו ,הרבח לש הלהואל ותסינכו ריסה לע ותכינח ךרד ,ותדיל 

םייחה רוזחמב הערכהו תועמשמ יתמוצב ףוגה לש גוצייה ינפוא תעברא תא ףושחיו שורפי 

לא טלפנו ךופהה לולסמה תא השוע ,ותמועל ,ןקזה .הנרדומה ןדיעב יתוברתה'ישיאה 

.תוברתה רסח ארפה לש ומוקמ 

םויס ירוהרה 

ןסרה־חלושמו תוברתה רסח ארפה לש ותומדב לחה ףוגה לש יגולומטסיפאה ועסמ 

הבישח לש םיתמצ ינפילע ונפלח ןיבל ןיב .תוליבקמה תונוכתה לעב ןקזב םייתסהו 

חיש לש תונוש תוכרעמ לש ןתיינבל םוגיפ שמשמ ישונאה ףוגה דציכ וניארהו תיגולויצוס 

ונביל־תמושתש םושמ ףוגה לש יתוברתה־יתרבחה ודמעמב ןוידמ ענמיהל וניסינ .גושימו 
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רומאכ וניה ףוגב יגולויצוסה לופיטה םלוא .ולש תיגולויצוסה הריירקל קרו ךא תינפומ 

םיכורכ םייטרואית םינפמ ירהש ,המוקמב הניא וז תומלעתה ןכ־לעו הז דמעמ לש האובב 

וא וז תיטסילופונומ הסיפת לע רערעל התייה ונתרטמ ,הז םע דחי .תויתרבח תורומתב 

המ ?ףוגב ןויעבש אתוברה ןכ םא המ .וב לכהו וב ךופהו וב ךופהש ,ףוגה לש תרחא 

?יגולויצוס ןמיסכ ףוגה לש ודוחיי תאז־לכב 

תורחא לש םינוש םיסופד לש רותיא רשפאמ יפוגה פוקסודיילקהש ,לשמל ,רבתסמ 

הרטנמל ,תיגולויצוס האשילקל הכפהנש ,תורחאה .ןגראמ ןורקיע םהל שמשמ אוהש 

ופקותו וינויפא תניחבמ בכרומ גשומכ ךכב הלגתמ ,יתוברת גתומלו תיגולופורתנא 

תעונתו ,תימיטניא תורכומ לש גוס לכ־םדוק וניה ,תורחאה לש הנמיסב ,ףוגה .םייטילנאה 

,ךכמ רתוי .ההזמו ההוזמ טקייבואכ עבקתהל תורחאל החינמ הניא םיינשה ןיב תלטוטמה 

התריקח אשומל תביוחמ הניא ,עדיה לש היגולויצוסל המודב ,ףוגה לש היגולויצוסה 

ךלשומה ןגוע אלא וניא ,עדיה ומכ ,ףוגהש רמוא הווה .דבלב המצעל אלא ,ינקמוחה 

השקמל הכפהנ עדי־ףוג תוכימסהש המת ןיא .חיש לש םיקחורמו םינוש םילמנב 

לש יגולויצוסה וחוכ ילואו .ןכות ־ עדיהו ,הרוצה אוה ףוגה הבש תחא תיגשומ־תינושל 

,תינאילמיזה ףסכה תייפוסוליפל המודב ,תרשפאמה תיתרבח הרוצ ותויהב ןומט ףוגה 

"הרבח"ה ,"טקייבוס"ה ןוגכ ,תורחא תויתרבח תורוצ לש ךופיהו דוביע ,המירפו הרישק 

ןיעה־תיארמש םושמ תעתעתמ יגולויצוס ןמיסכ ףוגה לא היינפה וז הניחבמ ."דחא"הו 

תונכוסהש דועב ,בחרמו ןמז לש םיטביהב תונועטה תוחכונו תושממ לש איה ול תסחוימה 

 (agency) השימגו הכפכפה ,תולובג תרסח ,דניה וב המולגה תינשרפה.

םיתיעלו תובירי םלוע־תופקשה ןיב ירשפא־יתלב תולובג שגפמ ןכ םא הווהמ ףוגה 

ןיב ,תילובמיס היגולונמונפ ןיבל יטסיביטיזופ םזיציריפמא ןיב ןוגכ ,תורשפתמ־יתלב 

לש םוי־רדס ןיב ,םזילרוטקורטס־טסופל םזילרוטקורטס ןיב ,םזיביטלרל םזילסרווינוא 

ןיבו היגולופורתנאל יגולוימס רדס ןיב ,הנרדומטסופ לש יטסילבנרק סואכ ןיבל הנרדומ 

דקופה יטמגידרפה רבשל היאר ןכא הניה ףוגה לש תיטרואיתה ותוטלוב .טסקטנוקל טסקט 

ךלוהה רעפלו הב תלחלחמה תימוטוכיד־תינאיזטרק־טסופה הבישחל - היגולויצוסה תא 

תוגרוחה תושדח תועפותו תויוסנתה ןיבל רבסהו הנבה לש תורכומ תופש ןיב לדגו 

עקרק לע תחמוצ ףוגב ןיינעה לש ותחירפ עודמ ןיבהל לקנ .יטרואיתה ןטופיש םוחתמ 

היצזילבולגה תוחור ,םזילטנמדנופה תיילע ,תיביסמ הדובע־תריגה לש תדבועמ־אל 

לכב טעמכ תשאונ תוזחאיה הנימזמ הלא לכ חכונל הדימעה .החוורה־תנידמ לש התסירקו 

.שדח יגולויצוס רדסל תידמיכרא הדוקנ שמשיש יתוברת־לע דירש 

תישחומ הלגעל ויגיגה תא םותרל חורה־שיא תא תסנוא תעד־ףוגכ ףוגל תושרדיהה 

,יגולויצוסה הטשפהה חוכ לש ץוחנ ןוסיר םושמ ךכב שי .בחרמו ןמז ,העונת ,רמוח לש 

םימייקתמו םמצע תושרב לוכיבכ םידמועה םינבואמ םיגשומב םריממו תונויער ןצפחמה 

אקוודש היתורודל תיגולויצוסה הבישחב השופה חיש תנומסת יהוז .םמצע תוכזב 

רצייל היושע ,גולויצוסל אל םג ,םויק ןיא וידעלבש ילסרווינוא יסיסב והשמל התוסחייתה 

תיגולויצוסה ותוחכונ .םייטרואיתה לעה־ינבמ לש םתופקתב קפס תלטה לש ךופה טקפא 

הכיסנל חינת אלש דואמ תישממ השדע ,יתרוקיב ךרע תלעב הז ןבומב הניה ףוגה לש 
.םדריהל תיגולויצוסה 
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תורוקמ 

,דל ,תומגמ .יגולוימס חותינ ־ לארשיב המחלמ יללחל תואטרדנא .(1991)זוע ,גומלא 

 210-179.

תאצוה .תינרדומה תוברתב הקושתו היגולואידיא :םזיביטימירפ .(2001) רזעלא ,ןקרב 

.ןוחטיבה דרשמ 

לע תורעה המכ ?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא .(2002) לגיס ,ןידלוג 

.141-105 ,<1>ד ,תילארשי היגולויצוס .ילקולג רשקהב "תוברת־תיולת תנומסת" 

 Arens, William (1979). The man eating myth. Oxford: Oxford University Press.

 Auge, Marc (1998 [1994]). A sense for the other: The timeliness and relevance

 of anthropology. Stanford: Stanford University Press.

 Barley, Nigel (1997). Dancing on the grave: Encounters with death. London:
 Abacus.

 Bataille, George (1986 [1957]). Eroticism. New York: Marion Boyars.

 Baudrillard, Jean (1983 [1975]). Stimulations. New York: Semiotext.

 Bauman, Zygmunt (1992). Mortality, immortality and other life strategies.

 Cambridge: Polity Press.

 Bauman, Zygmunt (2001). Community: Seeking safety in an insecure world.

 Cambridge: Polity Press.

 Beck, Ulrich (1992 [1986]). Risk society. Cambridge: Polity Press.

 Beck, Ulrich 8c Kattago, Siobhan (1996). How neighbors become Jews: The

 political construction of the stranger in an age of reflexive modernity.

 Constellations: An International Journal of Critical and Democratic
 Theory, 2(3), 378-396.

 Berger, Peter, Berger, Brigitte 81 Kellner, Hansfried (1973). The homeless mind.
 New York: Random House.

 Bhabha, Homi (1994). Of mimicry and man: The ambivalence of colonial
 discourse. In his The location of culture (pp. 85-92). London: Routledge.

 Bordo, Susan (1993). Unbearable weight: Feminism, Western culture and the

 body. Berkeley: University of California Press.

 Bourdieu, Pierre (1977 [1972]). Outline of a theory of practice (Trans. R. Nice).

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Bürgin, Victor (1996). In/Different spaces: Place and memory in visual

 culture. Berkeley: University of California Press.

 Butler, Judith (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of "sex".

 London: Routledge.

 Butler, Judith (1996). Gender as performance. In P. Osborne (Ed.), A critical

 sense: Interviews with intellectuals (pp. 109-126). London: Routledge.

 Comaroff, Jean <fc Comaroff, John (1999). Alien-nation: Zombies, immigrants,

 and millennial capitalism. Codesria Bulletin, 3(4), 17-28.
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 Daniel, Valentine E. (1994). The individual in terror. In T.J. Csordas (Ed.),

 Embodiment and experience: The existential ground of culture and self

 (pp. 229-247). Cambridge: Cambridge University Press.

 Douglas, Mary (1970). Natural symbols: Explorations in cosmology. New York:
 Fanthom Books.

 Douglas, Mary (1992). The self as risk taker: A cultural theory on contagion in

 relation to AIDS. In M. Douglas (Ed.), Risk and blame: Essays in cultural

 theory (pp. 102-121). London: Routledge.

 Elias, Norbert (1994 [1939]). The civilizing process: Sociogenetic and

 psychogenetics investigations (Trans. E. Jephcott). Oxford: Blackwell.

 Featherstone, Mike (1991). The body in consumer culture. In M. Featherstone,

 M. Hepworth 8c B. Turner (Eds.), The body: Social process and cultural

 theory (pp. 170-196). London: Sage.

 Featherstone, Mike (1995). Post-bodies, aging and virtual reality. In

 M. Featherstone 8c A. Wernick (Eds.), Images of aging (pp. 227-244).
 London: Routledge.

 Featherstone, Mike, Hepworth, Mike 81 Turner, Bryan (Eds.) (1991). The body:

 Social process and cultural theory. London: Sage.

 Fisher, Jill A. (2002). Tattooing the body: Marking culture. Body and Society,
 8, 91-107.

 Foucault, Michel (1976 [1963]). The birth of the clinic: An archeology of

 medical perception. London: Tavistock.

 Foucault, Michel (1977 [1975]). Discipline and punish: The birth of the prison.

 Harmondsworth: Penguin.

 Frank, Arthur W. (1991). For a sociology of the body: An analytical review. In

 M. Featherstone, M. Hepworth 8l B. Turner (Eds.), The body: Social

 process and cultural theory (pp. 36-102). London: Sage.

 Giddens, Anthony (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the

 late modern age. Cambridge: Polity Press.

 Goffman, Erving (1959). The presentation of self in everyday life. New York:

 Doubleday.

 Goffman, Erving (1961). Asylums. New York: Doubleday.

 Goffman, Erving (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity.

 Englewood Cliffs: Prentice-Hall

 Goodwin, Sarah 8c Bronfen, Elisabeth (Eds.) (1993). Death and representation.

 Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

 Grathoff, Richard H. (1970). The structure of social inconsistencies. The

 Hague: Niyhoff.

 Handelman, Don (1981). The ritual clown: Attributes and affinities. Anthropos,

 76, 321-370.
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 Hannerz, Ulf (1996). Transnational connections. London: Routledge.

 Hazan, Haim (1994). Old age: Constructions and deconstructions. Cambridge:

 Cambridge University Press.

 Hyde, Alan (1997). Bodies of law. Princeton: Princeton University Press.

 Klein, Naomi (1999). No logo: Taking aim at the brand bullies. New York:
 Picador.

 Kristeva, Julia (1991). Strangers to ourselves (Trans. L.S. Roudiez). New York:

 Columbia University Press.

 Kuper, Adam (1988). The invention of primitive society. London: Routledge <fc

 Kegan Paul.

 Latour, Bruno (1995). Mixing humans and nonhumans together: The sociology

 of a door-closer. In S.L. Star (Ed.), Ecologies of knowledge: Work and

 politics in science and technology (pp. 257-277). Albany: State

 University of New York Press.

 Levi-Strauss, Claude (1969). The raw and the cooked (Trans. J. and

 D. Weightman). New York: Harper 8c Row.

 Levy-Bruhl, Lucien (1926). How natives think (Trans. L.A. Clare). London:
 G. Allen 8c Unwin.

 Lifton, Robert Jay (1983). The broken connection. New York: Basic Books.

 Lloyd, Geoffrey Ernest Richard (1990). Demystifying mentalities. Cambridge:

 Cambridge University Press.

 Lock, Margaret (2001). Twice dead: Organ transplant and the reinvention of
 death. Berkeley: University of California Press.

 Lupton, Debora (1999). Risk. London: Routledge.

 Maffesoli, Michel (1996). The time of the tribes: The decline of individualism

 in mass society. London: Sage.

 Mauss, Marcel (1973 [1934]). Techniques of the body. Economy and Society, 2,
 70-88.

 Mellor, Philip A. <fe Shilling, Chris (1997). Re-forming the body - Religion,

 community and modernity. London: Sage.

 Merleau-Ponty, Maurice (1962). Phenomenology of perception (Trans.
 C. Smith). London: Routledge 81 Kegan Paul.

 Metcalf, Peter 8c Huntington, Richard (1991). Celebrations of death: The

 anthropology ofmortuaz rituals. Cambridge: Cambridge University Press.

 Mosse, George L. (1990). Fallen soldiers: Reshaping the memory of the World

 Wars. Oxford: Oxford University Press.

 Shilling, Chris (1993). The body and social theory. London: Sage.

 Shokeid, Moshe (1995). A gay synagogue in New York. New York: Columbia

 University Press.

 Shweder, Richard A. (1984). Anthropology's romantic rebellion against the
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 enlightenment, or there is more to thinking than reason and evidence. In

 R.A. Shweder and R.A. LeVine (Eds.), Culture theory: Essays on mind,

 self and emotion (pp. 27-66). Cambridge: Cambridge University Press.

 Strathern, Marilyn (1998). The gender of the gift. Berkeley: University of
 California Press.

 Sudnow, David (1967). Passing on: The social organization of dying. Englewood

 Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 Synnott, Anthony (1995). The body social: Symbolism, self and society.

 London: Routledge.
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םיסקודרפ ־ הילותפנו היטרקומדה טדטשנזייא חונ לאומש 

תינרדומה היטרקומדב 
.םידומע 114 .2002 .ןוחטיבה דרשמ 

,היצזיטרקומד לש ישילשה לגה לש ומוציעב בתכנ הילותפנו היטרקומדה רפסה 

,םלועבו ץראב היטרקומדה לש דוסיה־תויעבב ףיקמ ןויד ארוקה ינפל גיצהל ןויסינב 

םיאנתב דקמתמ רפסב ןוידה .וז תינידמ הטיש לש התוירירבשו הנסוח תייגוס תא דחוימבו 

רטשמה תסירק ידיל םיאיבמה םיאנתה תמועל תיטרקומד תופיצר חיטבהל םילוכיה 

.יטרקומדה 

הניחבמ :תיריפמא הניחבמ ןהו תיטרואית הניחבמ ןה בושח הלא תויגוסב ןויע 

לא םיידסומו םיינבמ םימרוג לש יסחיה לקשמה תא ןיבהל תנמ־לע בושח אוה תיטרואית 

;תרחא וא וז לשממ תטישב הכימתב םוצמצ וא תובחרתה ידיל םיאיבמה חורה־יכלה לומ 

ךומתל םילוכיה םימרוגל תועדומה תא ריבגהל ידכ בושח אוה תיריפמא הניחבמו 

.השילחהל וא םלועבו ץראב היטרקומדב 

ביבס םיקבאמבו יטילופה קחשמב זכרתהל בורל התטנ היטרקומד לע הפנעה תורפסה 

שיגדמ טדטשנזייא נ"ש .ןהלש םייפיצפסה םיסרטניאה םודיקל תונוש תוצובק דצמ תושירד 

בוציעל םינווכמה תועיבתו םיקבאמ שי :יטרקומדה קחשמב תוחפ־אל בושחו ליבקמ ןפ 

םיקבאמש ךכ לע דיעמ רבדה .ביטקלוקה ילמסו תיביטקלוקה תוהזה בוציעלו ללכה תבוט 

לכש תיטילופו תיתוברת המרגורפל קודה ןפואב םירושק תויטרקומד תוכרעמב םיבר 

םירטשמב הנבומ חתמ ביבס דחוימב םיחתפתמ הלא םיקבאמ .םדקל הסנמ הנידמ 

.תינידמה הריזב תיתופתתשהה הסיפתה ןיבל תיתקוחה הסיפתה ןיב םייטרקומדה 
,דואמ םיישעמ םימוחתב תוכלשה םג שי הנידמה לש תיטילופהו תיתוברתה המרגורפל 

תוכלשה םע דדומתהל םישרדנ הרבחב םינוש םירזגמו ,םיבאשמ תקולח לש םוחתב ללוכ 

.ןהילא סחייתהלו הלא 

,תישונאה הירוטסיהב תיסחי םישדח םירטשמ םניה םייטרקומד םירטשמ יכ ושיגדהב 

רשקהבו)תושונאה לש "יעבטה בצמה" לש יוטיב םהב תוארל ונל לא יכ טדטשנזייא ריהזמ 

.(םיימואלניב הרקויו םש ול וקינעהש ,תוירפמיאה לע ויתודובע תא ריכזהל יואר הז 

וססבתהו ,ברעמב םייפיצפס םיירוטסיה םיכילהת עקר לע וחתפתה םייטרקומדה םירטשמה 

םיעבראה תונשב םזישפבו םזיצאנב לחה ,םירחתמה םירטשמה לש םנולשכ חכונל רקיעב 

הפיכב תטלוש היטרקומדה ,הרואכל .םינומשה תונשב םזינומוקב הלכו ,םירשעה האמה לש 

יטילופ רטשמ הניה היטרקומדה םג יכ רוכזל בושח ךא ,םייגולואידיא םירחתמ אלל 

רשאכ סורקי יטרקומד רטשמ .תדמתמ הרוצב לשכב וא תשדוחמ היינבב ןותנה ,ירירבש 

תינידמה תכרעמה שולגת ,ןוטלשה תפלחהל םימילא־ אלהו םייתרגשה םיכילהה םוקמב 

ןחינ הז רטשמ ,ףיסומ אוה ,הז םע .םימד־תוכיפשל וא/ו חוכ תלעפהל ,תויוטטוקתהל 
.תושדח תועיבתלו םייונישל ומצע תא םיאתהל ותלוכימ תעבונה תימינפ המצועב 

ךא ,היטרקומדה תסירק ידיל איבהל תבייח הניא תוירירבשה יכ ורמואב םכסמ טדטשנזייא 

ויהי םהבש םיאנתה רחא תוקחתהל ךירצ רקחמה ןכ־לע .(13 'ע> םייק הסירקל לאיצנטופה 

םתייטנ לע ךכב רבגתהלו יטרקומדה קחשמה לש ויללכ יפ־לע לועפל םינכומ םיטילשה 

.ןוטלשל ולעש רחאל תיטילופה תודדומתהה תא לטבל 
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,יללכה ןוצרה ןיבל ללכה ןוצר ןיב םייקה חתמה תרהבה אוה רפסב יזכרמ אשונ 

ןוצרב וליאו ,םינוש םיצחלו םיסרטניא ןיב ןזאמל הנווכה ללכה ןוצרב .וסור לש םיחנומב 

הרבחה יומיד לש םינכתה .ןנוכל םיצורש הרבחה תומד תודוא־לע הסיפתל הנווכה יללכה 

םייקה הז תמגוד יטסילאודיווידניא סותאב לחה ,הרבחל הרבחמ םינתשמ היוצרה 

הלכו ,ןפיב םייקה הז תמגוד יתחפשמךיעמ סותאב ךשמה ,הילרטסואב וא תירבה־תוצראב 

היוצרה הרבחה לש הלא םייומיד .היבנידנקס תוצראל ינייפואה יטסיביטקלוקה סותאב 

,טדטשנזייא לש ודידל ,הזו ,תוירשפאה תורשפה לעו יטילופה קבאמה יפוא לע םיעיפשמ 

־יביכרמ ינש ןיב חתמב אטבתמש יפכ ,יטרקומד רטשמ לכ ינפב בצינה יזכרמה רגתאה 

קרפה .(23-15 'ע) ,תופתתשהה ביכרמהו יתקוחה ביכרמה :היטרקומדה לש דוסיה 

םיאטבתמ םה דציכ תיתיצמת הרוצב ריהבמו הלא דוסי־יביכרמ ינשב ןד רפסב ישילשה 

םה ןכ־ומכ .ירטינומוקה םרזהו יאקילבופרה םרזה ןוגכ ,םינוש םייטילופו םייאידיא םימרזב 

םינוגראב תויודגאתהל סחיב ,ןויוושו תוריח ןיב ןזאמב תועגונה תויגוסב םיאטבתמ 

םירטשמ לש השילגה .ןאכמ םזילרולפלו ןאכמ הנידמל תוסחייתהבו ,םיירטנולוו 

איה ףא הכוז ,חונמה ןומלט בקעי לש םיחנומב ,תירטילטוט היטרקומד רבעל םייטרקומד 

.הז קרפב תוסחייתהב 

םייטרקומדה םירטשמה לש םיירוטסיהה םישרושב ןוידל רבוע טדטשנזייא ןאכמ 

דוסי־תונבה ךירצמה ,יטילופ קחשמ לש רידנ גוסב רבודמ יכ טילבמ אוה .םיינרדומה 

העדות ,ירק ,ןוטלשהו התוללכב הרבחה ןיבל הרבחה לש םינושה םירזגמה ןיב ידדה ןומאו 

לש תובישחה בוש הלוע ןאכ .ביטקלוקה ירבח ןיבמ םיבר לע תלבוקמה תפתושמ תיתוברת 

יאדוובו תינרדומה הנידמה ינפל םייקתה םיבר תומוקמבש ,הז ביכרמ .יתקוחה ביכרמה 

שי היטרקומדל .(40-38 'ע> היטרקומדה בוצייב דואמ בושח טביה וניה ,היטרקומדה ינפל 

השוביגו םזילטיפקה תיילע הנושארבו שארב ,םיליקמ םייתרבחו םיילכלכ םיאנת םג 

תיתוברת המרגורפ שי ךכ לע ףסונ .<46-41 'ע> ברעמה תוצראב תיחרזא הרבח לש 

ןרוקמש ,(תויטרקומד־יטנא ךא) תויפוטוא־תויטסילטוט תומגמ ןיב חתמ ךותמ תחתפתמה 

תוסיפתב תויוצמה תויטסילרולפה תומגמה ןיבל ,תינרדומה הכפהמב רתוי רחואמו תדב 

.(53-47 'ע> תורואנהו הלכשהה 

תויטרקומד־יטנאה תועונתב םיקסוע םה .הוושמ גראמ םישרופ רפסב םיאבה םיקרפה 

ודוהב ,תירבה־תוצראבו ,ללכב םייטרקומדה םירטשמה לש םתויכשמהל םיאנתבו 

אוה םא דורשל השקתי יטרקומד רטשמ יכ הלוע הלא םיקרפב ןוידה ןמ .טרפב לארשיבו 

ןכ־ומכ .הז ןוויכב םיכילהת וא תיטילופ תופתתשה םירשפאמה םיירוביצ תודסומ רסח 

הלא תויטילופ תוכרעמ לש ןתלוכיב תינתומ יטרקומדה רטשמה לש ותוביצי יכ הלוע 

תאז" .םייקה רדסה לע רגית תוארוקה תוצובק לש תועיבתל תונעיהלו םירבשמב לפטל 

ידדה ןומא תיינב ךותו יתקוחה־יטרקומדה רדסהה לש דוסיה תונורקע לע רשפתהל ילבמ 

.(66 'ע> "יתקוח־יטרקומד תולועפ לולסמל ןטווינו הרבחב תונושה תוצובקה ןיב 

בורל םיהוזמה "םיאנת"ה תא הרסח ודוה .ודוה לש הרקמה דחוימב ןיינעמ הז רשקהב 

ןיב תגלופמ איה ;םיינע םיבשות ינוילימ הב שי ץאומ חותיפ דצל :הביצי היטרקומד םע 

איה :םיטקלאידו תופש תואמ הב םירבדמ :הזמ הז דואמ םינושש תוזוחמו תוטסק 
הלא םינותנ .דועו ,זכרמב טרפה תא הדימעמ הניאו ,היתוסיפת תניחבמ תילרביל הניא 

םניה היטרקומדל ברעמב םיסחוימש םימרוג םתואש תוארהל טדטשנזייא תא םישמשמ 

ריבסהל םילוכיש ,תוחפ־אל םיבושח ,םיליבקמ םיאנת םימייק ודוהב יכו ,תוברת־ירושק 
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יטילופ קבאמ :רתיה ןיב םיללוכ הלא םיליבקמ םיאנת .םש תיטרקומד הטיש לש המויק תא 

השיג ילעב םייחרזא םידקומ ,םיסרטניא לע םיקבאמ דצל דוסי־תויגוסב ירוביצ ןויד ,חותפ 

.הנידמה יניינעב תישעמ השיג ,לכל לעמו ,תיטילופהו תינוטלשה הריזל תימונוטוא 

הלא תוצרא יכ הארנ ,הז םע .תיניטלה הקירמאב תויטרקומדל םחייתמ וניא רפסה 

התודירש לש סקודרפה תניחבמ תוחפל ,ודוהמ תוחפ־אל תניינעמ יאר־תנומת תוגיצמ 

תויאקירמא־וניטלה תויטרקומדב ןויע .תיטרקומדה הטישה לש תחאכ התוירירבשו 

תונידמ דציכ הלאשה תא הלעמו ,הז ילסקודרפ ןפ טילבמ (היבמולוקו הניטנגראב) 

םיחרזא־תומחלמב ,תומילאב םירקמהמ קלחב הוולמה - ךשמתמ ילכלכ רבשמב תויוצמה 

תאז־לכב תוחילצמ ־ םימס ירחוס לש תותשרו הלירג ינוגרא לש הפנע תוליעפב ףאו 

םינוזיאב תעגונ רתויב תניינעמו הליבקמ היגוס .ןמוחתב יטרקומדה רטשמה תא רמשל 

היטרקומדה ,וז הניחבמ .,תופתתשהה ןפהו יתקוחה ןפה ןיב הלא תויטרקומדב םירצונש 

לש תופתתשהה תויועמשמ תבחרהב רתויב םיניינעמ תונויסנ הגיצמ תיניטלה הקירמאב 

וקיסקמו ליזרבב תונידמ ,המגודל .לשממב םיעגונה םיינשדח םינוויכב תיחרזאה הרבחה 

םימגדב ,םזילטניילק לש תועפותו תויגרדמ תועפות דצל ,תונורחאה םינשב וסנתה 

תוריחבה ךילה לש תויוכיא תעיבקב םא ,תירוביצ תופתתשה לש רתויב םיינשדח 

םיירוביצ םיפסכב שומישה ידעי תעיבקל םינונגנמ חותיפב םאו (וקיסקמב) יטרקומדה 

(ליזרבב תונוש םירעב) תילפיצינומה המרב הלא םיביצקתב שומישה לע חוקיפלו 

 (2002 ,Avritzer). אוה תויאקירמא־וניטלה תויטרקומדה לע רקחמב טלובש ישילש טביה

ונאובב עירכמ דיקפת םיאלממה ,תימואלניבה הריזהו ימואלניבה םילקאה לש טביהה 

:המגודל ,ואר) םלועב םייטרקומד םירטשמ לש תוססבתההו חותיפה ינוויכ תא ןיבהל 

 .(Roniger 8l Sznajder, 1999; Whitehead, 1996

קלחב .לארשיב היטרקומדל רפסב םינורחאה םיקרפה תשולש תא שידקמ טדטשנזייא 

לע רוערעה יכילהת תאו תילארשיה היטרקומדב תינבומה תוירירבשה תא טילבמ אוה הז 

םירזגמ הבש הנטק הרבח לש הקימנידה :םינוש תורוקממ םיעבונש םייטרקומדה תודסומה 

םתסינכ :ץראב תיתקוחה תרוסמה לש השלוחה :הבר תויתרוקיבב הז תא הז םינחוב םינוש 

לע טלתשהל םיסנמ ףא אלא ,גוציי םיעבות קר אלש תירוביצה הריזל םישדח םירזגמ לש 

הרבחה לש תוהזה תולובג לע םינוש םיקבאמ ,ךכל רושקו ;לופונומ הב גישהלו וז הריז 

היטרקומדב הכימתה תרבגהל לועפל שי יכ שיגדמ טדטשנזייא ,הז חכונל .תילארשיה 

ןימאמ אוה .(109-108 'ע) הינפב תובצינה תונכסל םירע תויהלו ,לארשיב רוביצה ברקב 

הקימנידה תנבהב ודידל הליחתמ ךכל ךרדהו ,ץראב היטרקומדה תא קזחל יוצרו ןתינ יכ 

םלועב תויביטקלוקה תויוהזב תורומת לש רשקהב ,םתוירירבש לע ,הלא םירטשמ לש 
:יוושכעה 

שיש תיזכרמה תובישחל הנבה יד ןיא לארשיב יתרבחה חישב יכ יל הארנ 

ביכרמכ תיביטקלוקה תוהזה יביכרמ לש םזילרולפ לע יונבה ידדהה ןומאל 

(67 'ע> .ץראב יטרקומדה רטשמה לע הרימשב ינויח 

,היטרקומד לש תונוש תויטרואית תושיג לע םירחבנ תורוקמ תמישרב םייתסמ רפסה 

תיתוברתה המרגורפה לע ,םייטרקומד םירטשמ לש תויעבה לע ,היטרקומדה ינייפאמ לע 

לע םיוושמ םירקחמו תונוש תונידמב תויטרקומד לע ,ףוסבלו ,הלא םירטשמ לש 

ןהו תיטילופ היגולויצוסב וכרד תא ליחתמה ילארשיה ארוקה ןה ,יתעדל .היטרקומד 
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האירקמ תירוביצ הניחבמו תיטילנא הניחבמ םירכשנ ואצי םייטרקומד םירטשמל החמומה 

.הז בושח ךא רצק רפסב 

תורוקמ 

 Avritzer, Leonardo (2002). Democracy and the public space in Latin America.

 Princeton University Press.

 Roniger, Luis 8c Sznajder, Mario (1999). The legacy of human-rights violations

 in the Southern Cone (Chs. 1-2). Oxford University Press.

 Whitehead, Laurence (Ed.) (1996). International dimensions of democratization:

 Europe and the Americas. Oxford University Press.

רגינור סיאול 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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?תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ :לארשי (םיכרוע)ריפוא ידעו דלפ באוי 

.םידומע 397.2001 .דחואמה ץוביקה תאצוהו דיל ןו ןוכמ :םילשורי 

הרבח יהמ :םיאשונ ינשב ןד ?תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ :לארשי רפסה 

ןתינ גשומה יכ העדל םיפתוש םיבתוכה בור .לארשיב תחתפתמ וזכ הרבח םאו ,תיחרזא 

לארשיב תיחרזאה הרבחה יכו - ביחרמ שוריפו םצמוצמ שוריפ ־ םינוש םישוריפ ינשל 

.הלש רצה ןבומב רקיעב ,ללכב םא ,תחתפתמ 

קושה ןמו תיתנידמה תכרעמה ןמ ןחבומה "ישילש" םוחת ןיעמ איה תיחרזא הרבח 

וא ,יתחפשמה וא יטרפה םוחתה תא םג ןוימל םיפיסומ םא "יעיבר" םוחת וא ,ילכלכה 

ךא .םואלה ןמ וא תיתרוסמה הליהקה ןמ םג ותוא םילידבמ םא "ישימח" םוחת וליפא 

־ תינושארה תשלושמה הלדבהב רקיעב םידקמתמ תיחרזאה הרבחה לע םייחכונה םינוידה 

ןמ תיחרזאה הרבחה תא ןיחבמ רצה גשומה .תיחרזאה הרבחהו קושה ,הנידמה ןיבש וז 

ןמ םג תיחרזאה הרבחה תא לידבמ בחרה גשומה :קושה םע התוא ההזמ ךא ,הנידמה 

בלב :הצממ ןפואב גשומה לש תויונשרפה יתש תא רידגמ לשריה ןר .קושה ןמ םגו הנידמה 

חתפמכ תיטסילאטיפק קוש תלכלכ" תומייק ,רצה ןבומב תיחרזאה הרבחה לש התרדגה 

תויוכזל הפטהו תמאות תילכלכ הקיקח ,תיטרפה הריפסב הנידמה תטילשמ תורענתהל 

הרבחה ,הז תמועל "...הנידמה לש לגרה תסירד ינפמ תיטרפה הריפסה לע [תוניגמה] 

יטילופ םזילארולפ" םיחתפתמ ובש ימונוטוא םוחתכ תספתנ בחרה הנבומב תיחרזאה 

,הינומגהה היגולואידיאל שממ לש תוביטנרטלא ,תויתרוקיב תויתרבח תועונת ,יתוהמ 

.(307 'ע> "תנגומ תויתוברת־בר ןכו תויביטקלוק תויוכז ...יתימא ירוביצ ןויד 

קרפל שקבמה ילרביל־ואינה ןימיה תא תרשמ "תיחרזא הרבח" גשומה ,רצה ונבומב 

שקבמה יטסיסקרמ־טסופה לאמשה תא תרשמ אוה בחרה ונבומב ;החוורה־תנידמ תא 

גשומה ,ךכ וא ךכ .וביזכהו ולשכש תויטסינרדומה תויפוטואל תרחואמ־תינרדומ הפולח 

תוריח ,"תילילש תוריח" לש קיתווה ילרבילה ןויערה לא ונתוא ריזחמ "תיחרזא הרבח" 

־ירסח תונוסאל וליבוה "תיבויח תוריח" שממל תונויסנה יכ ונחכונש רחאל ,דובעשמ 

אלא ,תיפולח הקיטילופל אל הפיאשה תא ןכ םא עיבמ "תיחרזא הרבח" גשומה .םידקת 

רבעמ ,לאמשלו ןימיל רבעמ הניהש הקיטילופ יהוז ילאידיא ןפואב .תיטילופ־א הפולחל 

תוחכפתה עיבמש גשומ והז ,דחא דצמ .םיינרדומה םינוגראל רבעמו תויתרוסמה תוליהקל 

עיבמש גשומ והז ,רחא דצמ ךא ,תינלאמש וא תינמי ,תירטילטוט תונכפהממ (תרגוב) 

.ומצע ולש םויקה יאנתמ (תיתודלי) תומלעתה 

,ויתויונשרפמ תחא לכב ,תיחרזאה הרבחה םגדל רתויב הבורקה הרבחה ,ישעמ ןפואב 

.תויטרקומדהו תורישעה ,תויברעמה תורבחב םיססובמה תודמעמה םייח הבש הרבחה איה 

יקשוע םידיגאת תועצמאב תקזחותמ ("לגנו'גב הליו") תאזה הנטקה םיהולא תקלח ךא 

םאה ,הז חכונל .תופנע תורחסוממ תויוברתו םלוע םיקבוח ןהיתואבצש תונידמ ,לבת 

ונידיב שי םאה ?תיטרקומד תואר־תדוקנמ קפסמ םוי־רדס עיצמ "תיחרזא הרבח" גשומה 

.בר קפס ־ איה תולאשה יתשל הבושתה ?תיטרקומד תואר־תדוקנמ ףידע גשומ םויכ 

ינויחכ טלחהב ותוא האור אוה לבא ,קפסמכ גשומה תא האור ריפוא ידעש רמול השק 

ןתינ ותוכזבו ונממ קרש ירסומ דקומ תיחרזאה הרבחב האור ריפוא ."טסופ"ה לש םלועב 

ףסונ "םוחת" הניא תיחרזאה הרבחה ,ותניחבמ .םירחאה םימוחתה תא ליבגהלו רקבל 
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לש הדוחיי .ותושעל שיש השעמ ,טוקנל שיש הקיטקרפ אלא ,יתרבחה הנבמה לש (חונז) 

,הכומנ תונבומ תמרב הב תשחרתמ תויבמופלו תויללכל העיבתהש אוה תיחרזאה הרבחה 

,השעמל .<147 'ע)"תרושקתו תורשקתה תותשר לש הנתשמו יערא ףסוא" התויהב ,ונייהד 

:וזכ הרבח ןגוכמש אוה תיחרזא הרבח לש המוחית םצע לע דימתמה קבאמה 

תויללכ - םורטקפס לש דחא הצקב תאצמנה היפוטוא איה תיחרזא הרבח 

סייגלו ףוסאל ןתינ ובש בוטה םוקמה איה .הפוקשו החותפ ,תינבומ־אל 

תוכרעמב יולג קבאמל םתוא לעתלו ,םיילובמיסו םיירמוח ,םיבאשמ 
<155 'ע) .תונבומה 

בותינה תוכרעמ ןיב סמרבאה לש הנחבהה תא הבר הדימב ןאכ רזחשמ ריפוא ,בגא 

לידבהל ךא ,(תיתרושקת תוילנויצר) םייחה תומלוע ןיבל (תינרישכמ תוילנויצר) 

םיקבאמה לש תויגטרטסאל ץוחמ דחוימ דמעמ ןיא ריפוא תניחבמ תוילנויצרל ,סמארבהמ 

.םייטרקנוקה 

תופיקמ תוכרעמהש ינפמ אקווד םויכ תשרדנ "תיחרזא הרבח" היורקה הקיטקרפה 
תוכרעמ תדרפהב הנייפאתה תינרדומה הרבחה .יתרבחה בחרמה תא לילכ 

תולתהו ןילמוגה־יסחי תרבגהב תעב־הב לבא ־ תרושקתו קוש ,הנידמ ־ (היצאיצנרפיד) 

וזב .תינרדומטסופה הרבחה תא ןייפאמש המ ,<היצאיצנרפיד־הד> ןהיניב תידדהה 

רבד ןיא) קושה ןמ ,(הטילשל ןותנו חוקיפ־רב לכה) הנידמה ןמ יונפ םוקמ ןיא" הנורחאה 

ןיעמ רצוי תוכרעמה ןיב בולישה ...<חוויד־רב לכה) הידמה ןמו (.דרחסהל ןתינ וניאש 
.(164 'ע> "תולובג רסח רורחסב תכרעמ־בר 

תונוסא ,ןהב טולשל רשפא־יאש "תוער" תרציימ וז הרחרחס - ץקועה עיגמ ןאכו 
שוביש רצויה יתכרעמ־ברה רורחסה לש "תוננכותמ־יתלב תואצות" תניחבב םניהש 

בחרמה תוניפ לכ ־ תירשפא־יתלבל תכפהנ תיחרזאה הרבחה םג .דימתמ תוכרעמ 

הז רבד ךא .הציפמ איהש תוערה לאו הרחרחסה לא תוכלשומו תועקפומ ,תוצרפנ יתרבחה 

הסיפת ןכ־לע עיצמ ריפוא .הנבומ יתרבח דסומכ התסיפתב תיחרזאה הרבחה יבגל ןוכנ 

התרדגהב קר לבא ,בוש תירשפאל התוא תכפוהה ,תיחרזאה הרבחה לש תינבומ־יתלב 

תיבויח הסיפת לע תססובמ תויהל הלוכי הניא וז הקיטקרפ .תודגנתה לש הקיטקרפכ 

וא הירוטסיהה תומדקתה ,םדאה תוהמ ןוגכ ,לגרה תא וטשפש תינרדומ תושיג) יהשלכ 

,יתרבחה בוטה תסיפת אל אוה התוא דחאמש המ .לולשל קר הלוכי איה :(תיעדמה תמאה 

תסיפתל ברקתמ ריפוא ןאכ ,בגא) תדגנתמ איה ןהל רשא ,תויתרבחה תוערה תסיפת אלא 

ןמ ושאונ וללהש רחאל ,טרופקנרפ תלוכסאמ תועדה־יגוה לש "הלילש"הו "בוריס"ה 

־ תשקובמה הימונוטואה איה־איה המצע וז תודגנתה הנהו .("תיבויח"ה תינובתה הרושבה 

םיחרזא לש םתוקמחתה ,הקספהל האיצי ןיעמ ,אתחנתא לש תעלבומ איה תיחרזא הרבח" 

תויהל וא ,המ־רבד תושעל וא ,המ־רבד רמול םיצור םה יכ ...טקש לש עגר קר םישקבמה 

.(173 'ע)"...והשמל רסמתהל וא ,והשימ םע 

רתוי הבוט הרבחל תינכות אל - תיפוטוא־אל היפוטוא ןכ םא הניה תיחרזא הרבח 

םדא־ינבל החינמ איהש םושמו תינכות הב ןיאש םושמ רתוי הבוט הרבח אלא ,שדח םדאלו 

- תוינללוכ תושיג שולש ןיב םינתיא קבאמכ תוינרדומה תא םיספות םא .םשפנל 

,לכל לעמ הנידמה תא דימעמה םזינומוקה ,לכל לעמ קושה תא דימעמה םזילטיפקה 

תניחבמ ,"תיחרזא הרבח" גשומה לש םסקה יזא ־ לכל לעמ הליהקה תא דימעמה םזישפהו 
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239 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

םוחת ,וללה םימוחתה ןמ לדבנש םוחת לע הרומ אוהש ךכב קוידב ץוענ ,םירחאו ריפוא 

לש םדא־ינב םישגפנ ובש ירוביצ םוחת ןיעמ אלא ,הליהקה וא הנידמה ,קושה וניאש 

םייטסינרדומ "תונורתפ"מ תינרדומטסופה תופייעה תא ןכ םא עיבמ חנומה .םוימוי 

.ריפוא בטיה רידגמש יפכ ,"הקספה"ל ההימכה תאו ,תושדח תויעב םירציימ קרש םהינימל 

האל .גשומל סחיב רתוי תיתרוקיב השיג םיטקונ רפסב םירחאה םיבתוכה בור ,רומאכ 

קול לש םתבשחמב "תיחרזא הרבח" גשומה לש םירשקהה תא הרמאמב תררבמ ןזור 

הז גשומב תשדוחמה תוניינעתהה תא תסחיימ איה רשאכ הרטמל תעלוק איה .הייקסטנומו 

,(27 'ע> "םזילאטיפקה לש הטובה ונוחצינ וירחא ריתוהש תוילאוטקלטניאה תוסירהל" 

ימדקאה לאמשה לש ותולגתסה תא ףקשמ תיחרזאה הרבחה ןושלב רובידה יכ תעבוקו 

םיתמעתמ םניאש םיגשומב ךא הפולח לע רוביד ןיעמ והז ."םיחצנמה תפשל" ברעמב 

.הלא לכל ץוחמ ףסונ םוחת רתאל םישקבמ אלא ,תוימואלהו קושה ,הנידמה םע תורישי 

יוונ רוציל תשקבמ תיחרזאה הרבחה" ,<ןינח בד לצא טטוצמ) קזייא ירפג בתוכש יפכ 

ןה ןולשיכל דעונ תיחרזא הרבח לע חישה יכ רובס ןינח בד .(75 'ע> "הממשה ךותב רבדמ 

המ םגש ןוויכמ ,תיביטמרונ ןהו ,הזכ קתונמו דדובמ םוחת רתאל השקש ןוויכמ ,תיטילנא 

גשומה יכ העדל ףתוש אוה .חרכהב יביסרגורפ וניא הז םוחתב אצמיהל הרואכל לוכיש 

ןמסמו ...ללוכ יתרבח יוניש לש טקייורפמ םימייוסמ םיינלאמש םיגוח לש הגיסנ אטבמ" 

לש תרחא הנבה עיצמ אוה ישמרג תובקעב .(78-77 'ע> "תועבוק תוריזב קבאמ לע רותיו 

הלכלכה ,הנידמה ןמ תיגולואידיא לדבתמו לדבנ םוחתכ אל - "תיחרזא הרבח" גשומה 

םיבצעמה וללה םייתרבחה םידממה לכ ןיב ףסונ דמימכ אלא ,("הקספה"כ אל) הליהקהו 

ידעו ,תיחרזאה הרבחל תיטסיסקרמ תונשרפ עיצמה ,ןינח בד .בלושמ ןפואב תואיצמה תא 

תוילוכ התוא םהינש םיאור ,תיחרזאה הרבחל תינרדומטסופ תונשרפ עיצמה ,ריפוא 

,ןונגנמכ הרבחה תא האור ןושארה :דחא ןיינעב םילדבנ ךא ,תבלושמ תיתכרעמ־בר 

הרבחה תא האור ינשה וליאו ,שממ לש הפלחהל אל םא ןוקיתל ןתינ אוה הזככו 

.הכותל ףחסיהלמ ענמיהל אוה תושעל ןתינש רתויב בוטהש תלוברעמכ 

םגד תא הז לומ הז תמעמו ,גשומה לש תינויערה הירוטסיהב אוה םג קסוע ןמגילס םדא 

הלאש יפכ ,ילרבילה "תיחרזאה הרבחה" םגד לומ יאקילבופרה "תיחרזאה הלעמה" 

הליהקמ תבכרומ הרבחה ןושארה םגדב .תמדקומה תינרדומה תינידמה הבשחמב ושבגתה 

:רסחב םיקול םימגדה ינש .םיימונוטוא םיטרפמ תבכרומ איה ינשה םגדב וליאו ,תירדילוס 

המליד ־ תיתרבח תוקרפתהב םייאמ ינשה וליאו ,תיתרבח תוירטילטוטב םייאמ ןושארה 

עברל הסינש ימ ,רופיסב יתימאה רוביגה וניה םייהקרוד ,ןכא .תיסלק תימייהקרוד 

ינונגנמבו םייטרפ םישנאב הבוטה הדימה תא רידגהל"ו ינרדומה םויקה לגעמ תא 

שקב אוה המצע הרדגהב ,תאז םעו ;תיחרזאה הרבחה [לש] םיינוגראה היצקארטניאה 

,ןמגילס תעדל .<112 'ע> "תיחרזאה הלעמה תרוסמ לש ירסומה עונכשה חוכ תא רמשל 

.ןורתפ אלל היעב םע ונרתונו תישעמ ונלשכנ ונחנא לבא תיטילנא חילצה םייהקרוד 

,ןורתפה תוכזב אל - "'זולקב םייהקרוד לש ותרות תא ץיברהל םעט שיש" איה הנקסמה 
.היעבה תוכזב אלא 

תיחרזאה התרדגהב - המואה ןיב ןילמוגה־ יסחיב קסוע הראשב ימזע לש רמאמה 

יכ עיצמ אוה .תיתוברת־תירוטסיה הליהקכ םואלה ןיבל ־ תיתקוחהו "תילאירוטירטה" 

עיפומ "תיחרזא הרבח" גשומה ךא .םינוש םימואל לולכת "היחרזא לכ תנידמ"ב המואה 

ךירצ ,הנידמל קר אלו ,"םימואל"ל םג ,תיחרזא הרבח םייקתתש ידכ .יתיראש גשומכ ןאכ 
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תוישפוחב עונלו םימואלל ץוחמ תויחל םידיחיל רשפאיש לבגומו רדגומ דמעמ תויהל 

םירוגמ־רדח לש המוק :היטרקומד לש יתמוק־וד לדומ תאז הנכמ ינא) םהמו םכות לא 

העונתל ישפוחו חותפ תוגרדמ םרג םע ,םיירלוקיטרפ םירדח לש המוקו ילסרווינוא 

("תיחרזא" תועטב היורקה) תימואל־ודה העצהה ,וזכ "תיתקוח הבורע" אלל .(ןהיניב 

תוירטילטוט תוימונוטוא המכל תחא םואל־תנידמ לש תוירטילטוטה תא קלחל קר הלולע 

הקדצה וזכ העצהל תויהל הלוכי ימואל יוכיד לש םימיוסמ םיבצמב םא ףא .רתוי תונטק 

.תנקותמ הרבחל ילאידיא םגד הב תוארל השק ,תישעמ 

םינייפאתמ וז הלאשב םיקסועה םיקרפה ?לארשיב תיחרזא הרבח תחתפתמ םאה 

םקלחבו ,לארשיב וזכ הרבח לש התוכיאל וא התונכתייל סחיב הבר תונקפסב ללכ־ ךרדב 

.םיווהתמ וא םימייק הטילש ינבמל הווסמ קפסמה יגולואידיא חישכ וליפא תספתנ איה 

ךות ישמרג לש הגשמהל רזוח ,לארשיב תואירבה תכרעמב קסועה ,קליפ ינד לש קרפה 

ירנילפיצסידה חוכה תסיפתב התניעטו ,סקרמ לש תויגולואלטהו םזינימרטדה ןמ הנוקיר 

האופרה לוהינ .(םייאופרה לופיטהו עדיה לש "היצזילקידמ"ה חותינב רקיעב) וקופ לש 

תרבח לש רצה ןבומב קר ךא ,תיחרזאה הרבחה ידיל הנידמה ידימ תיקלח םנמוא רבוע 

הזכ רבעמ ,ךכש ןוויכמ .שדחה יטסידרופ־טסופה ינומגהה טקיורפהמ קלחכ ,תרחסוממ קוש 

םירקחמב) תוחפ תינויווש האופר אקווד אלא ,רתוי תיטרקומד האופר חיטבמ וניא 

תרגסמ ךותב לארשיב "תואירבה תמאלה"בש תוריתסה תא קליפ חתינ רתוי םירחואמ 
.<וז תיטרואית 

,שחרתהש היצזיטרקומד ןיבל היצזילרביל ןיב קבאמב קסוע גרבנירג בל תאמ קרפה 

ךילהת ןולשכב ותנעטל םייתסה הז קבאמ .ןוירוג־ןבו לוכשא ןיב ,ותונשרפ יפ־לע 

םע דחא הנקב הלועה הנעט) קושה תרבח - היצזילרבילה תומסבתהבו היצזיטרקומדה 

־הנידמ הימוטוכידה יכ םג ןעוט גרבנירג .(הז רפסב םיפסונ םיבתוכ לש םהירבד 

.הקיטילופה ־ םהיניב תכוותמה הבושחה הריזה תא הצימחמ תיחרזא־הרבח 

םצמטצמ לארשיב תיחרזאה הרבחה לש הנבומ ריפש ןושרגו דלפ באוי תאמ קרפב םג 

,הז םע .תרחוס תילרביל הרבחל תמחול רפס־תרבחמ רבעמל ,ונייהד ,ילכלכה םוחתל 

םיוסמ רבעמ ,ונייהד ,ותוללכב יחרזאה בולישה רטשמב יוניש םתסיפתל בייחמ הזכ רבעמ 

רקחמה תמגידרפ תא הז קרפב םיגיצמ ריפשו דלפ .בחרה ןבומב תיחרזא הרבחל תוחפל 

Gershon Shafir, Yoav Peled Being Israeli: The :רפסל הדבוע הנורחאלש) םהלש 

 2002 ,Dynamics of Multiple Citizenship. Cambridge.), יפ־לע ,רוציקה תילכתב

ףחדהו רידמה ףחדה :תודגונמ תומגמ יתש ידי־לע תינבומ תילארשיה הרבחה ,וז המגידרפ 

תללוכה תוחרזא לש תיגולויצוס הרדגה) תוחרזא רטשמ איה הזה דוגינה תאצות .ליכמה 

בכרומה (תוילמרופ־אל ללוכ ,תונוש תומרב םירדסה תכרעמ ןכו תיטילופה תוברתה תא 

םיניטסלפה םה םידדומה ובש ,ימשר יחרזא ןויווש לש ילרבילה סופדה :םיסופד השולשמ 

םיווש" םידוהיה ילרבילה ןויוושה תורמל ובש ,ימואל־ונתאה סופדה ;םישובכה םיחטשב 

ןתמורת יפ־לע תוצובק םקממה ,יאקילבופרה סופדהו ;םייברעה לארשי יחרזאמ "רתוי 

לארשיב שחומה יתרבחה יונישה .םיחרזמל לעמ םיזנכשאה תא םקממ ךכיפלו ,הרבחל 

םידגנתמה םיניטסלפה ידי־לע הטמלמ ץחל :םיצחל בוליש לש האצות אוה םיעשתה תונשב 

רטשמ ךשמהו הז שוביכש ,תיזנכשאה הטילאה ידי־לע הלעמלמ ץחלו :שוביכה תכשמהל 

םולשה ךלהמל ליבוה הז ףוריצ .הל םימלתשמ םניא רבכ ונממ בייחתמה ינמחולה רפסה 

ונתוא בתני ,ולסוא םכסה תא רתוי רחואמ ןכ םא לישכה המ לאשנ םא .ולסוא םכסה לש 
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םרוגה :אקווד יאקילבופרה רושימב תוחפל תיקלח הבושת אוצמל ריפשו דלפ לש ןויגיהה 

םתוא המקימ רבעבש ,רפסה־תרבח לש תוריפה תא ףוטקל םיליחתמ קר םיחרזמה .יחרזמה 

קושה לא םתוא ךילשהלו תיאקילבופרה רתיה־תוכז תא םהמ לוזגל םיצור רבכו ,תיתחתב 

חותינב דלפ באוי ידי־לע ןה עצומ הזכ חותינ .תיתחתב בוש םימקוממ םה ובש ,ילרבילה 

,לארשי לש היציזרטילימ־הרה לש חותינב יול ליגי ידי־לע ןהו <2000 ,דלפ) ס"ש לש 

היה ,הליכמו הבחר םולש תייצילאוק רוציל ידכ .(סופדב ,יול) םסרפתהל דמועש רפסב 

יעגפמ תא ןתמלו לארשי יחרזא םיברעה יפלכ ינתאה חתפמה תא ןתמל תוטילאה לע 

הלא תוטילאש ןוויכמ ,2002 תנשל ןוכנ .לארשיב םיחרזמה יפלכ ילכלכה םזילרבילה 

־רפיה םילחנתמ תלשממ לש הדידמה היצילאוקב ןמצע תא ואצמ ןה ,קוידב ךפיהל ולעפ 

.ילאינולוקה רפסה תא החיצנמה תיאקילבופר 

ריפש־דלפ לש תוחרזאה רטשמ לש המגידרפב שומיש השוע ץיבוקרב הצינ תאמ קרפה 

"תונבלה" םישנה ןיב לדבהב תוקסועה תויטסילאינולוק־טסופ תויטסינימפ תוירואיתב ןכו 

םיחתמה יכ תנעוט ץיבוקרב .תויכרעהו תוידוהיה ןיב הזה הרקמבו ,"תורוחשה" םישנהו 

ןיבל םיברעה תרדה ןיבו יאקילבופרה ןורקיעה ןיבל ילרבילה ןורקיעה ןיבש םיבלצומה 

םישנה יכ וארה רבכ תוימואל לע םירקחמ .לארשיב םישנה דמעמ תא םג םירידגמ םתלכה 

(טועימכ םיברעה) תידוהי תויהל תשקבמה ,לארשי ."ימואל םחר" לש דיקפת תואלממ 

אל ןיקצוקרק־זר ןונמא תאז אטיבש יפכ ,תכפהנ ,(םיחרזאכ םיברעה) תיטרקומדו 

םג איה ןכ ,(תידוהי לבא) רתוי תיטרקומד איהש לככ .תיפרגומדו תידוהי הנידמל ,ןמזמ 

הרקמה .דואמ םיוסמ דיקפתב לבא ,תוינויח תוידוהיה םישנה ןכילע .רתוי "תיפרגומד" 

ןוחטיבה תוריש קוח :םישנ יניינעב תוירוטסיה תוקיקח יתש ביבס חישה אוה ןאכ חתונמה 

טעמכ תמלענ תיחרזאה הרבחה ץיבוקרב לצא .(1951) השיאה תויוכז יוויש קוחו (1949) 

םינבומ ,םישנ-םירבג יסחיו הדלוה ,ןימ ,החפשמ ןוגכ ,םייחה םלוע לש םיביכרמ .ןיטולחל 

.הנידמה ידי־לע ץרמנ ןפואב 

הרבחה יבגל םהיתונקסמו ,יטפשמה רושימה תא םינחוב לשריהו רימש תאמ םיקרפה 

הניהש ,"תוריבסה לש הקיטילופ"ב קסוע רימש ןנור .תונינרמ ןניא לארשיב תיחרזאה 

התומכו ,יעדמה םוחתב "תויביטקייבואה לש הקיטילופ"ל יטפשמה םוחתב הליבקמ ןיעמ 

ירסח ,םינוילעה םיררובה תויהל (םיטפושה ןאכ) םיחמומה לש םתעיבת תא תאטבמ איה 

דמעמ" תומדב ןאכ העיפומ תיחרזאה הרבחה .תויתרבח תוקולחמב ,םינפה־אושמו תויטנה 

תולעב לש ינאידרובה ןבומב אלא ,ןוה יסכנ לע תולעב לש יסקרמה ןבומב אל ךא ,"שדח 

הלוכ הרבחה לע ויתוסיפתו ויתוחרוא ,ונונגס תא ליטהל שקבמ הז דמעמ .יתוברת ןוה לע 

תודחא תויוברת לש הייחד ךות ,לוכיבכ םייעוצקמ תופיקשו תוילרטינ לש הטעמ תחת 

רבודמש ןיבו םיחטשהמ םיניטסלפב רבודמש ןיב ,תויוכזלו הרכהל םירחא לש תועיבת לשו 

לא תרבחתמ "הריבס"ה ןידה תערכה ,ילסקודרפ חרואב .םיילארשי םייפכ־ידבועב 

־דח הערכהב שומיש השענ ןאכ םגו ןאכ םג ןכש ,תורכיכה לש העורפה הקיטילופה 

.הרשפו גולאיד ,ןתמו־אשמ תויהל םיכירצ ובש םוקמב תיתמרדו תיתוכמס ,תיעמשמ 

ידכ "ילרביל םזילטנמדנופ" הרואכל ינורומיסקואה יוטיבה תא רימש עבט רחא םוקמב 

,תיחרזאה הרבחל םינפ־ריבסמ ןוילעה טפשמה־תיבש המכ דע ,םוכיסל .המוד ןויער עיבהל 

רבעמ .ומצע תא ותרדגה יפ־לע ריבס ,וז הרבחב "ריבס"ה גלפה יפלכ קר תאז השוע אוה 

אלו ,"תוריבס"ה תוכזב שרדכ אקווד ותוא אורקל ץילממ ינא ,רימש לש ונועיט לש טשפל 

,תוריבסה לש הקירוטרה םצעב הניא ןוילעה טפשמה־תיב םע היעבה ,הזכ שוריפב .הדגנ 
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זמור רימש .םירצ םיסרטניא ססבל ידכ וז הקירוטרב "ריבס־יתלב"ה שומישב אקווד אלא 

reasonable^ "ינרישכמ" םוגרת אוה "ריבס"ש ךכ לע עיבצמ אוה רשאכ הזכ ןוויכל 

םא יכ ,טפשמה־תיב לש "תוינובת"ב הניא ,ןכ םא ,היעבה ."ינובת"ל ,רמולכ ,ילגנאה 

הרבח לש םיגשומב רבדמ טפשמה־תיבש ךכב הניא היעבה ,תורחא םילימב .הרדעהב 

.תונמאנב תאז השוע וניא אוהש ךכב אלא ,הרואנ תיחרזא 

,ןוילעה טפשמה־תיב תאו "תיתקוחה הכפהמה" תא אוה ףא רקבמ לשריה ןר 
תא חפטמ טפשמה־תיב יכ סרוג אוה .לארשיב הווהתמה תיחרזאה הרבחה תא ותועצמאבו 

לומ ושוכרו טרפה תויוכז רוציבל גאוד אוה ,רמולכ ,תיחרזאה הרבחל הרצה השיגה 

םג לבא הנידמה דגנכ םג תויביטקלוק תויוכזו ירוביצ בחרמ תריציל רשאמ רתוי הנידמה 

לעופ טפשמה־תיב דציכ הארמ לשריה ,ןיד־יקספ לש הכורא הרוש תגצה ךות .קושה דגנכ 

סותאל גייס אלל ןמאנ טפשמה־תיב ,ירוטסיה ןפואב ,דחא דצמ .לופכ דוקב שומיש ךות 

סרטניאה תא ףידעהל הטונ אוה תאז תרגסמבו ,לארשי לש ינוחטבהו ידוהיה ,ימואלה 

רקיעב ,בורה תצובקל םיכייתשמ םניאש םיעבות לע וא םירחא תונורקע לע יטננימודה 

ךומתל תונורחאה םינשב לחה טפשמה־תיב ,רחא דצמ .םידבועו םישנ םג ךא םיניטסלפ 

,ישפוחה קושב טרפה תויוכז רוציב ךות לארשיב תיטסילטיפק קוש תרבח לש הנוניכב 

ידיגאתה םזילטיפקל תיתשת שמשמה ךובס יתקוח םקרמ ןוניכ ךות םג ,רומאכ לבא 

ןויגהו תימואלה הנידמה ןויגה - הלא תונויגה ינש ןיב .ול השורדה תיקסעה הקיתאלו 

הכפהמה קימעתש לככ הז חתמ לש ותפרחה תא הפוצ לשריהו ,חתמ םייק - יטרפה קושה 

.לארשיב תיטסילטיפקה 

ףס־רמושכ ןה - ןוילעה טפשמה־תיב לש לופכה ודיקפת תא םישיגדמ לשריהו רימש 

.לארשיב הווהתמה קושה תלכלכ לש היוול־ןבכ ןהו לארשיב תידוהיה תוימואלה לש 

הניא ,תיטסילרולפו תיטרקומד תוירוביצ לש רתאכ ,תיחרזאה הרבחה יכ םיסרוג םהינש 

הניא תיחרזא הרבחל ךרדה .ותעיגפל הפושח ףא איהו ,טפשמה־תיב תכימתמ תינהנ 

תרבוע תיחרזא הרבחל ךרדה יכ תורשפאה תא הלעמ ץיבוניבר ינד .טפשמה־תיבב תרבוע 

וליא תסנכה־תיב םג תויהל לוכי היה הז לבא)ןודינה הרקמב דגסמה - הליפתה־תיבב 

םואב המיקה תילקידרה תימאלסאה העונתה דציכ ראתמ ץיבוניבר .<ס"ש תא ןחוב היה 

ףוסבל הכפהנש דע ,ךוניחו החוור יתוריש תללוכה ,תראפתל תיחרזא הרבח םחאפ־לא 

וא תימאלסא - העונת לש הרקמב תיחרזא הרבח לע רבדל ןוכנ םאה ךא .ימוקמה ןוטלשל 

ןושל טוקנל םא ,םיינרדומה יחרזאה ןויוושה יכרעל תיגולואידיא תביוחמ הניאש - תידוהי 

תעבונ הניאש תיחרזא "הלועפ" לע בושחל ןתינ םא הלאשה תא הלעמ ץיבוניבר ?הטעמה 

הקיטקרפהש ,רמולכ ,המשל אצ־ המשל אלש ךותמש תווקל ןתינ םאו ,תיחרזא "העדות"מ 

תיחרזאה הרבחה תוחתפתה תא ורמאמב ןחוב ידעס דמחא םג .יביטמרונ יוניש עיבנת 

םינוגרא םייתאמל בורק לש םמויק לע עיבצמ אוה .לארשיב יניטסלפה טועימה ברקב 

קפס ליטמ ידעס ,הז םע .םינוש תוברתו הרבח ימוחתב םילפטמה (NGOs) םיירטנולוו 

םילולע םה יכ סרוג ףאו ,תיתרבחה תואיצמה יונישב ליעוהל הלא םינוגרא לש םתלוכיב 

אוה לארשיב םיניטסלפל ץוחנש המ .לארשיב ינויווש־ יתלבה ימואלה הנבמה תא תרשל 

.(344 'ע)"תודרשיה םשל אלו תודגנתה ךרוצל ...יגולואידיא סויג" 

לארשיב לחש יתרבחה יונישה תא ימע־ןב המלש חתנמ רפסל המדקהה רמאמב 

לדומל ךותיה־רוכ לש (ורקיעב בזוכ) לדוממ רבעמה ,ונייהד ,םינורחאה םירושעב 

,הכעדש "תוילארשי"ה םוקמב .תדחאמ תרגסמ רסח ןורחאה ךא .יתוברת־ברו יתצובק־בר 
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ביבא־לת םירעה ידי־לע תולמוסמה תויטילופ תויוברת יתש ןיב קבאמ ראתמ ימע־ןב 
הנימאמה" "תוילמרונ"ה תרחושו תנכדועמה תוילארשיה תא תמלגמ ביבא־לת .םילשוריו 

"תינוליח תימואל תוהז לש יזכרמ ריצ הווהמה תיחרזא תיטפשמ תושייבכ לארשי תנידמב 

תאנשבו םיימואל־םייתד םישרושב תורפחתהה תא תמלגמ םילשורי וליאו ,(20 'ע) 

לע ,םישרושה לעו תרוסמה לע הפקתהכ [םילשוריב] ספתנ ביבא לת לש םולשה" .םיברעה 

ןימיה לשו לאמשה לש תונשיה תויטילופה תוטילאה .(21 'ע> "לארשי לש תידוהיה התוהמ 

רבחתהל עדוי וניאו הובגה־יגוניבה דמעמה תא גציימ לאמשה .השדח ךרד תועיצמ ןניא 

םולש לע ססובמה שדח םוי־רדסל ארוק ימע־ק .ויתוקוצמ תא לצנמ ןימיהו ,םעה לא 

קר לבח .תונברודכ םירבד ןכא .יתרבח ןויווש רתי לעו יתוברת םזילרולפ לע ,ימואל 

הררג (הזה רמאמה תא בתכש רחאל) קרב דוהא לש תלשוכה ותגהנה תחת רשכ ותנוהכש 

.תירסומו תיטילופ םוהתל ,הלוכ לארשי םע דחי ,ותוא 

ךרענ זאמ הפלחש הירוטסיההמ תומלעתה ךות ,המת האירקב ימע־ןב תא אורקל השק 

רפס והז :םינפ ינש רפסל .ולוכ רפסה יבגל םג םינוכנ הלא םירבד .ונינפלש רפסה 

סנכב ואשינש תואצרה לע ססובמ רפסה .הכותמ רפס םג ךא תילארשיה הרבחה תודוא־לע 

םוסרפ תעב .ולסוא םכסה תמיתח רחאל תועובש ,1993 תנשב ריל ןו ןוכמב ךרענש 

- וב ךורכה לכו ולסוא םכסה ,וז הריקס תביתכ תעב ךכמ רתוי דועו ,2001 תנשב ,רפסה 

,התמ תואל ךפהנ ־ תימואל היצזינולוק־הדו תיתקוח היצזיטרקומד ,תילכלכ היצזילרביל 

גצומה הזמ ךופה ךלהמ השוע לארשיש המוד הנורחאה הפוקתב .םירחא םיבר םיתמ ומיעו 

,לבגומו רצ ןבומב םע ףא ,חתפתהל הלחה ילואש תיחרזא הרבחמ ,ונייהד ,רפסה תרתוכב 

הרוחש .דיגמב םיקבד ,םיניטסלפה ןמ קלח ףאו ,לארשי .תינמואל תסיוגמ הרבחל 

.הב םייחה םדאה־ינב תומלש לע הפידע "ץראה תומלש" היפ־לעש 

ףלח אוה םאה ?ארבנ אלו היה אל וילע רבדמ הז רפסש ירוטסיההו ינבמה ךלהמה םאה 

ךלהמ" יכ ,ריפוא ידעו דלפ באוי ,םיכרועה םימיעטמ רפסל רבד־חתפב ?תובקע אלל 

תא המידקהש הבשחמל יוטיב אוה ךדיבש רפסה םא עבקי םיבורקה םישדוחב םיעוראה 

,תילארשיה תוברתב ףלוח עגרל תפלאמ תודע וא ,קוחרמל תוארל הליכשהו הנמז 
ילוא לבא .ורבע רבכ םישדוחה .(10 'ע> "הצמחוהש תונמדזה ,המשגתה אלש תורשפא 

1993 תנשש םשכ ,לכה תולככ ירחא .ףסונ ירוטסיה גזגיז ףא ילואו תפסונ הכראה לבקנ 

לש התויחרכה תא "אבינ" אל סקרמ .תאזכ הניא 2003 םג ,"הירוטסיהה ץק" התייה אל 

חורב .םלועה לע תוירברב טמות ,אובת אל וז םאש אבינ קר אוה ;תיטסילאיצוסה הכפהמה 

אל וז םא ־ לארשיב תיחרזא הרבח לש תוחתפתה םיפוצה הלא םג "אבנתהל" םילוכי וז 

.לארשי לע תוירברב טמות ,אובת 

תורוקמ 

תועידי ־ ח"ופת ."לארשיב ינרמוח םזירטילימ :לארשיל רחא אבצ" .<םופדב> ליגי ,יול 

.תונורחא 

תוילארשיה רגתא ־ ס"ש ,(ךרוע) דלפ 'י :ךותב .ס"ש המשו הדיח .(2000) באוי ,דלפ 

.תונורחא תועידי ־ ח"ופת .(74-52 'ע) 

סד ירוא 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 
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 Baruch Kimmerling The Invention and Decline of Israeliness:
 State, Society and the Military

 Berkeley: University of California Press. 2001. 268 pages.

תעפותב קסוע ,דבכ יגולויצוס ןוגר'ז תרדענו תיתודידי הפשב בותכה ,הז רפס 

סיסבמ :םהב ולחש םייונישבו לארשיב םייביטקלוק ןורכיזו תוהז יסיסב לש םתושבגתה 

תוהז יסיסבב תוינגורטהל ("ינויצ ךותיה־רוכ") יטננימוד ינגומוה יביטקלוק תוהז 

והמ :ןה בתוכה תא ועינהש תולאשה .("תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר") םייביטקלוק 

םיכילהת לש תוכלשהה ןהמו ?השחרתה איה עודמו דציכ ?וז העפות לש ירוטסיהה עקרה 

הנידמה לש תיתבכש־בר הנומתו פוקסודיילק קפסל" איה רפסה תרטמ ?לארשי לע הלא 

יגולויצוס חותינ ,תוירוטסיה תוחכוה לש בוליש ידי־לע תילארשיה הרבחהו תילארשיה 

."תויתוברת תומגידרפו 

תימדקא תורפס לש ןכות חותינ ןיב תבלשמ רבחמה רחבש החכוההו רקחמה תטיש 

:רבחמה לש םימדוק םימוסרפ לע תוססובמה תויתומכ תולבט יתש לש הגצה ןיבל תינשמ 

עקרק לע תולעבה ןיבל תידוהיה הייסולכואה רועיש ןיב רשקה לע העיבצמה הלבט 

ברקב תויתדה תויוהזה רוזיפ לע העיבצמה הלבטו ,1947-1880 םינשב הניתשלפב 

יכילהת חותינמ יזכרמ קלח שידקמ רבחמה ךכ לע ףסונ 1.לארשיב תידוהיה הייסולכואה 

2.הינכוסלו הקזחה תילארשיה םואלה־תנידמל יונישה 

הנידמב - תיגולודותמ תוימואלב רחב רבחמה יכ םשורה הלוע רפסה תאירקמ 

ןורוויע ךות ,םייתרבח םינותנ לש ישארה קפסכו תיסיסבה תיתרבחה חותינה־תדיחיכ 

הז יתרוסמ ךוניח יפל .הרבחה יעדמב יתרוסמה ךוניחהמ קלחכ state-centrism^ יריחמל 

תוהזל תיביטקלוק תיתרבח תוהז ןיב הפיפח החינמה היומס הדובע־תחנה תמייק 

םירבסה תצמחהל ליבוהל הלולע וז הדובע־תחנה .(Skiair, 2002) תיתנידמ־תימואל 

,םר> ילקולג םיסב לע םירבסה :םיימוקמ םייביטקלוק תוהז יסיסב לש החימצל םייפולח 

םדא תויוכז חיש ביבס תויטילופומסוק תויביטקלוק תויוהז לש החימצ ןוגכ ,(1999 

 (2002 ,Skiair) 1999 ,םר> תימואל־לע תילכלכ תילנויספורפ תוהז תחימצ וא>;

םיינוליח םיחרזמ ,לשמל ,תוהז יסיסב המכ ןיב תובילצמש תוימוקמ תויוהז לש ןתושבגתהו 

.(2002 ,רלאה־יפצומו בהנש ,רבח) 

תורתוסו תוליבקמ תומגמ םיגציימכ םשרפמו םייביטקלוק תוהז יסיסבב דקמתמ רבחמה 

שי ."תיחרזא הרבח" לומ לא "תוימואל־ונתא"ו "םזירטילימ" :תילארשיה הרבחב 

,םר> וז תא וז תוקזחמו תומילשמכ הלא תומגמ ושריפש םירחא םייתרוקיב םיגולויצוס 
 1999).

שולשל סחיב שודיחה .שדחמו בושח יגולויצוס ךמסמ וניה רפסה ,הלא םימגפ תורמל 

:רפסה לש רואל ותאצוהל םירשקה ינשב ליבקמ אלא ,ינכות קר וניא ל"נה תומגמה 

.ולש םימדוק םירקחמ רכזאמ קר אלא ,םינותנה יסיסבל סחיב ביחרמ וניא רבחמה 1 

ןורכיז ,היצזילמרונ ,תונויצ־טסופ ,תונויצ ,לארשי־תנידמ :ןה רפסב רתויב תוחיכשה דוקה־תולימ 2 

העיפומ ןכא הנידמה ,לארשי־תנידמ איה רתויב החיכשה הלימה .םיפויתאו היסקודותרוא ,יביטקלוק 

.רפסה לכ ךרואל בושח יתרבח ןכוסכ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:23:37 UTC������������� 

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



245 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

רשקההו ,לארשיב הרבחה יעדמ לש יעדמה עדיה רוציי הדש לש יטילופה־יעוצקמה רשקהה 

.רבחמה לש יפרגויב,ר־יעוצקמה 

ימוחתב יניתשלפה-ילארשיה םולשה ךילהת ללוחש יונישה אוה ןושארה רשקהה 

ילאיצנטופה ילארשי־אלה םיארוקה להק תובחרתהו ,לארשיב הרבחה ינעדמ לש ןיינעה 

םולשה ךילהתל ךומס .הרבחה יעדמל םיכייתשמ םניאש הלא ברקמ הלא םירקחמ לש 

תיחרזא הרבח לש ןתונכתיה תלאשב תויעדמ רואל־תואצוה לש ןיינעה בחרתה ויתובקעבו 

םינשה שמחב ,ךכ .יברעמה םלועל הז עדי לש תיתוברת הצפהבו לארשיב תיחרזא תוהזו 

ובתכש תילגנאבו תירבעב םירפס לש בחר ןווגמ תודבוכמ תואצוה ומסרפ תונורחאה 

.(http://www.amazon.com)"תיחרזא הרבח"ו "תוילארשי" לע םיילארשי הרבח ינעדמ 

וניה 3,תודהיה ידומילל הרדס תרגסמב דואל אציש ,הז רפס ,ינשה רשקהל רשאב 

5םיילסוחאהו םידסיימה תובאהמ 4,רבחמה לש רקחמה ייח לעפמ לש םוכיס הבר הדימב 

לש (ההובג הלכשהל יתרקוי דסומב רוספורפ ,הובג־ינוניב דמעמ ,ינוליח ,יזנכשא) 

.<1993 ,םר)6גנילרמיק ךורב 'פורפ ־ לארשיב תיתרוקיבה היגולויצוסה 

תוהזהמ קלחכ תינאירבו הביתכל ותוביוחמ לע הרהצהב רפסה תא חתופ רבחמה 

:ולש תיעוצקמה 

 I am a sociologist of politics in the wider sense of the term,

 interested in both the institutional and cultural dynamics of the

 political foundations of social life, in its historical backgrounds,

 and consider myself as acting mainly within the Weberian

 tradition. The original foci of my research and theoretical, as well

 intellectual, interests were mainly on the impact of the Jewish

 Arab (and Israeli-Palestinian) conflict on the Israeli society,
 and later on the development of the Palestinian collective
 consciousness and emerging nationalism... (Kimmerling, 2003;

 my emphasis - D.R.)

התיילע לע ולש הזתה תא קימעמו ביחרמ רבחמה ,תינאירבווה טבמה־תדוקנמ קלחכ 
- WASPs^ לש תילארשיה תמאותה - תינומגה תילארשי תיתרבח הבכש לש התליפנו 

:תאטבתמ תוילסוחאה .(2001 ,גנילרמיק) םילסוחאה 

תא ונב םילסוחאה ...הובג דע ינוניב ילכלכ־יתרבח דמעמב ללכ ךרדב... 

רכינ קלח הכלהמב ורקע ,1948 תמחלמב וחצינ ,וזה הנידמהו הרבחה 

םתוא וסרגו םירגהמ לש הרידא תומכ וטלק ,הנידמה יחטש ךותמ םיברעהמ 

תא קימעהל" התרטמש (Jewish Studies) תודהי ידומילב תניינעתמה הרדסמ קלח וניה רפסה 

חתופה ףדב בותיכה לש םוגרת) "םתוברתבו םידוהיה ייחבש ןווגמהו רשועה לש הכרעההו הנבהה 

.(2001)גנילרמיק לש ימדקא־אלהו םדוקה ורפס לע ססובמ אוהו ,*רפסה תא 

.ולש םימדוק םירפסלו םירקחמל תונפהל הברמ רבחמה 

.ימואל־יטסילאיצוסו ינוליח ,יזנכשא לש תובית־ישאר - "לסוחא" 

העובה" תא הקוביחו תידסממה היגולויצוסה דגנ ותאיציב תיעדמ ןחבתהש גנילרמיקש ןיינעמ 

.תודהיה ידומיל לש תרתוכה תחת אקווד ורפס תא םסרפמ ,"תידוהיה 
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םירפס תרוקיב ןייטשניבור הנפד 246 

תועצמאב שדח םעל םתוא תושעל ידכ תיטילופו תיתוברת הסרגמב 

ץראה לש םירערועמ יתלבה הינודא ויה םילסוחאה .ךותיהה רוכ ינונגנמ 

־ ילש השגדהה ;12-11 'ע ,םש> .םינושארה םירושעה ינש ךשמב תוחפל 

('ר 'ד 

,תירוטסיה היגולויצוסב ןיינע לעו תינאירבו תוביוחמ לע תורהצהה תורמל ךא 

שדקומ רפסהמ רכינ קלח ,ילכלכ־יתרבח דמעמב תילסוחאה הרדגהה דוקימ ףא־לעו 

ןייפאתמש ,(1977-1870) "יגולויצוסה רבעה" ןיב םיגוליד ךות ,"תוברת־תומחלמ"ל 

ןייפאתמה ,(2001-1977) "יגולויצוסה הווהה" ןיבל ,תילסוחאה הינומגהה תיילעב 

תוהזה תורדגה לע תונוש תויוברת ןיב םיקבאמ"בו תילסוחאה הינומגהה תדיריב 

."תילארשיה תיצוביקה 

םיכילהת ינשב רבסומ תילסוחאה הינומגהה תעפותב יוושכעה יגולויצוסה ןיינעה 

דחי ךא ,יטילופהו ילמסה םחוכמ הגרדהב םידבאמ םילסוחאה :םירתוסו םיליבקמ םייתרבח 

תוצובקה ,תויוברתה ראש םישבגתמ הלומש תידמיכראה הדוקנה ןיידע ורתונ" םה הז םע 

,םיימואל םייתד :םישדח םייביטקלוק תוהז יסיסב השישב רבודמ ."הנידמב תוחוכהו 

רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמ ,םיילארשי םיניתשלפ ,םידרח ,םייתרוסמ םיחרזמ 

,טעמ יאכרא יגולויצוס חונימב ,ןתוא הנכמ גנילרמיקש) הלא תוהז־תוצובק .םיפויתאו 

,תורחתמה תוצובקה ןובשח־לע המצוע רובצל תוסנמ ("דגנ־תויוברת"ו "תויוברת" 

הרכהל תועיבתל סיסבכ הערל תילפומ יכה ןהמ ימ הלאשה לע קבאמ ןהיניב םייקתמו 

יכה הצובקה" ראותל ץורימה תא ראתמ גנילרמיק רשאכ ךא .הבוטל ןתפדעהב תיתנידמ 

רחא תוקחתהל ןויסינ ןיא ותביתכב .תוהזה "ינוכתמ" ןיב בולישהמ םלעתמ אוה ,"הלפומ 

ןיא :תוהז יסיסב לש םישדח םיערז וא ןהיניב תויתריצי תויצילאוק ,תוצובקה ןיב םיכותיח 

ןיא ,תיביבא־לת תיטילופומסוק תוהז ןיא ,"תיבסל־ומוה הליהק" ןיא ,םייטסינימפ םינוגרא 

תוהז סיסב הניא תיתרוסמ־אל תויחרזמ ,גנילרמיק לש ודידל .םיינוליח םיחרזמ לש הצובק 

7.יוושכע ילארשי 

תוהזה תורוקמ תא רתאל ןויסינב חתפנ רפסה .םיקלח השולשל קלחל ןתינ רפסה תא 

יקלח יפרגוירוטסיה רואית אוה רחבנש רוזחשה ילכ .םיילארשיה םייביטקלוקה ןורכיזהו 

אוה דחאה יכ" הנבה ךותמ ,לארשי־תנידמ תמקהל דע הניתשלפב תוימואלה תועונתה לש 

,ינויצה ביטרנה תא יניתשלפה ביטרנה לש המלשהה תורמל ךא ."רחאה לש םילשמה 

.תיניתשלפה היפרגוירוטסיהה ןובשח־לע תינויצה היפרגוירוטסיהב דקמתמ קרפב רואיתה 

,תימואלה תינויצה היגולותימה תורוקמב קסוע גנילרמיק םינושארה םיקרפה תשולשב 

תינומגה הטילשמ קלחכ ךותיהה־רוכ לדומ לש ותובצעתהבו תינויצה הנידמה םומיקב 

םיקרפ .(תוילארשיה תאצמהו תילסוחאה הינומגהה לע רופיסה) תינוליח־תיזנכשא 

,תוילארשיה תעפותל "רז"ו יסכס־ולגנא ,ליכשמ םיארוק להקל םינווכמ הלא םייאובמ 

תארוקכ .תונורחאה םינשה האמב ילארשיה םיסותימה ןוקיסקל תא ריכהל ןיינועמש 

קוסיע לע הבוגתב יתחתיפש תודימע לשב ,הלא םיקרפ ינש אורקל יתישקתה תילארשי 

,םילגה ינפ לע ףצקכ היהת תינוליחה תוחרזמתההו תויחרזמה תעפות" יכ גנילרמיק ןעט רחא םוקמב ? 

תותיעב רקיעב ,םעפ ידמ ףוצקל ףיסותש ףא ,לארשיב ינוניבה דמעמה סונייקוא ךותב עלבית איהו 

.(433 'ע ,1999 ,גנילרמיק) "הרעס 
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247 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ופידעי םיילארשי םיארוק יכ יל הארנ ןכ־לע .םיילארשיה םיסייגמה םיסותימב רתיה 

ןכתיי הז םע .ישילשה קרפב תוילארשיה תעיקש לע רופיסה םע רפסה תא ליחתהל 

.הלא םיקרפב בר ןיינע ואצמי "םירז" םיארוקש 

טקיורפה תחלצהבו תוילסוחאה לש "םייבושיי"ה תורוקמב ןויד רחאל ,ישילשה קרפב 

םיחטשה שוביכ תובקעב תיתוברתה הינומגהב לחש םוסרכב ןד רבחמה ,ינויצה ימואלה 

."םינומא שוג" תעונת לש התיילעו 1967 תמחלמב 

יגולויצוס חותינ רצייל חילצמ גנילרמיק <5־ו 4 םיקרפ) םיבקועה םיקרפה ינשב 

ינוכתמ השיש לש םתיילע חכונל לארשיב תויוברתה יוביר לש החימצה יערז לע קירבמ 

תיתדה־תינויצה הכפהמב ההזמ רבחמה קומעה יתרבחה יונישה יערז תא .םישדח תוהז 

־תירבמ םישדח םירגהמ לש םתעגהב קוסיעה םג .תיתוברתה־תיטילופה התחלצהו 

,לארשיב תיחרזא הרבח לש המויק תורשפאמ קלחכ ,היפויתאמו רבעשל־תוצעומה 

.אשונב תמייקה תיגולויצוסה תורפסה לע םיפיסומו דחוימב םיניינעמ 

לש התובכרומ לע עיבצהל חילצמ גנילרמיק (7־ו 6 םיקרפ) םינורחאה םיקרפה ינשב 

םיכילהת ינש םיטטרסמ הלא םיקרפ .לארשיב תויתוברת־בר לש התונכתיה תלאש 

תיחרזא הרבח לש התחימצ תא םיענומו תוילסוחאה תעיקש תא םירתוסה םיליבקמ 

יטסירטילימה יתוברתה דוקה ־ םייתרוסמ םיילארשי םידוק יגש לש םתודירש :לארשיב 

בלל ורדח הלא םינשי םידוק דציכ םיגדמו חותינה תא דדחמ 7 קרפ .ימואלה־יתדה דוקהו 

תדקפתמ אלא ,ימואל סותא קר הניא המחלמ תיישעש ךכ ,תילארשיה תיטילופה תוברתה 

ךות לא לכועמ םולשה ךילהת ךכ םושמ .ילארשיה תולוקה יוביר לש רשקמה דוקכ םג 

.הלא םיימואל־ונתאו םייטסירטילימ םיחישל סחיב רדגומו הזה ןנוכמה דוקה 

רבעמ לארשיב ןויווש־יא לש םינבומ ינש תטלבה איה רפסה לש תיזכרמה המורתה 

השקתמה םירגהמ תרבח לארשי לש התויהמ עבונה ,ימואל ןויווש־יא :ילכלכה ןויוושה־יאל 

אטבתמה ,יתוברת ןויווש־יאו ;תילארשיה תוימואלה לש םייתדה היתורוקממ דרפיהל 

תויונושה לש תוימיטיגלב הרכה אלל ,ירק ,תויתוברת־בר אלל תויוברת יובירב 

לע תרדגומ תוילסוחאה תעפותש ןוויכמ ,הז םע דחי .ךכמ םיעבונה םיכרצבו תויתוברתה 

ןויד םילעמ םיידוביר־סיילכלכ םירבסהל תוסחייתה רדעה ,ידובירה־ילכלכה הנבמה סיסב 

אלל תויוברת יוביר) תילארשיה תיביטקלוקה תוהזה תטרפה ןיב ירשפא רשק לע 

לארשיב ילבולגה םזילטיפקה לש םיחישהו תוקיטקרפה תוקזחתה ןיבל (תויתוברת־בר 
8.( 1999 ,ולש ;1999 ,םר) 

תטרפה :תילארשיה החוורה־תנידמ תטרפהל תורושקה תועפותב ,רתיה ןיב ,ןודל ןתינ הז רשקהב 8 

םידיגאת תסינכ ;רצואב תינידמ הלכלכל םיחמומ לש היצזילרבילהו הפישחה תינכות ,ירוביצה רזגמה 

:השדחה־הנשיה תורדתסהה לש יגוצייה לופונומה לש הקיקחב םוסרכ ;לארשיל םיימואל־בר 

עובק ןפואב םיקסעומה םיינמז םידבוע לש דמעמ תורצוויהו לארשיב םדא־חוכב רחסמה תובחרתה 

;ןוהה קושב תינבמה המרופרה ;םירז םיגתומ לש תיטרפה הכירצה ירועישב היילע ;םיזרכמ תועצמאב 

.ילארשיה תרושקתה קושב המרופרה 
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תורוקמ 

:םילשורי .לארשיב םיחרזמה .<2002> הנינפ ,רלאה־יפצומו הדוהי ,בהנש ,ןנח ,רבח 

.ריל ןו ןוכמו דחואמה ץוביקה תאצוה 

תאירק תובקעב םירוהרה ־ םיחרזמתמהו םיחרזוממה ,םיחרזממה .(1999) ךורב ,גנילרמיק 

.433-429 ,<2)א ,תילארשי היגולויצוס .םוזכ הזיזע לש הרמאמ 

.רתכ תאצוה .הרדסה - םילארשיה .םילסוחאה ןוטלש ץק .(2001) ךורב ,גגילרמיק 

http://socio10gy. :תירבעה הטיסרבינואה ,תיבה רתא .(2003) ךורב ,גנילרמיק 

 huji.ac.il/kimmerling.html.

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה יעדמו הרבחה .(1993) ירוא ,םר 

תאצוה .םייתרוקיב םיטביה ־ תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב .לארשיב 
.תורירב 

:ךותב .ימוקמלועה ןדיעב תילרבילה תונויצטסופה :קשמהו קשנה ןיב .(1999)ירוא ,םר 

־ריינ> לארשיב בחרמהו הרבחה רקחל תושדח תושיג :תוימוקמלועו היטרקונתא 

.בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא .(12 'סמ הדובע 

לש תינידמה הלכלכה תא ולמרינ היצזילרבילהו היצזילבולגה םאה .(1999) לאכימ ,ולש 

.http://lomda.mscc.huji.ac.il/~method/Papers/LibHebrew.htm ?לארשי 

 Sklair, Leslie (2002). Globalization - Capitalism and its alternatives. Oxford

 .University Press

ןייטשניבור הנפד 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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*םולש לש םידנדיווידל המחלמ יחוורמ ןצינ ןתנוהיו רלכיב ןועמש 
.םידומע 505.2001 .למרכ תאצוה :םילשורי 

היגולויצוסה .םיגולויצוסל םולב רצוא אוה םולש לש םידנדיווידל המחלמ יחוורמ 

הנידמב הבר הדימב הדקמתה ,םייתרוקיבה הימרזל דעו "םיידסממ"ה הימרזמ ,תילארשיה 

בוציע לע יטרפה ןוהה תעפשה תא ונחב תיסחי םיטעמ םירקחמ קר .יטילופה הדשבו 

תפסות הווהמ רפסה .(16 'ע ,1996 ,בהנשו גוצרה ,לקנרפ) תוילארשיה הרבחהו הנידמה 

םמצע תא םיספותה םירקוח םג ןיינעל יושע אוהו ,ונלש יגולויצוסה םירפסה ףדמל הבושח 

.היוארה בלה־תמושתב הכז אל אוה הכ דע .תיטילופה הלכלכה םוחתמ םיקוחדכ 

ידמל ירלופופ השענ "ןוה" גשומה .ןוה והמ רידגהל ןויסינב םיליחתמ ןצינו רלכיב 

"יתרבח ןוה" היידרוב לש ויחנומ תוכזב רתיה ןיב ,תונורחאה םינשה לש היגולויצוסב 

,הרוחש הספוק הבר הדימב רתונ "ילכלכ ןוה" ירוקמה גשומה ,הז םע ."ילובמיס ןוה"ו 

ןצינו רלכיב לש ןוהה תסיפת .ירמגל עדומו ןחבומ וניאש שומיש הב םישוע םיגולויצוסש 

ותועצמאבו ,(Latour, 1986) רוטל ונורב לצא "חוכ" גשומל תומיוסמ תוניחבמ הקישמ 

.םהיתונעט תא ריבסהל רתוי לק היהי 

,ונלש תיביטיאוטניאה הסיפתל דוגינב ,חוכש העיבקה איה רוטל לש אצומה תדוקנ 

.רחא וא הזכ םדא לש "ותושרב" אצמנה ץפח ןיעמ וניא 

רשאכ .חוכ רסח התאו הרוק וניא רבד ,היצנטופב ,חוכ ךל שי טושפ רשאכ 

,אמגודל .התא אלו ,הלועפה תא םישוע םירחא ,לעופב ,חוכ ליעפמ התא 

שי ונומראב [םיחרזאה־תמחלמ תפוקתב ןונבל יאישנמ] לייאמ'ג ןימאל 

רשאכ םילעופ םיטעמ םישנא קרש ןוויכמ ךא ,ןונבל לע חוכ ימשר ןפואב 

(Latour, 1986, pp. 264-265).חוכ רסח אוה לעופב ,םירבד הווצמ אוה 

תאזכ הרדגה לבא ,ישממ ילאיצנטופ חוכ םהל שיש םישנא שיש ןועטל ןבומכ ןתינ 

םישנא לש תולועפב קר יוטיב ידיל אובל לכוי ילאיצנטופ חוכש םושמ תילגעמ היהת 

ןמ םיאצוי דציכ .לועפל םתוא עינהש חוכה ידי־לע ורבסוי הלא תולועפו ,םירחא 

איבהל שיש םייתרבח םירשק לש ךרעמ אלא ,ץפח וניא חוכ ,רוטלד אבילא ?תכובסתה 

םיביכרמ תועצמאב תגשומ הז ךרעמ לש תיסחיה ותוביצי .שדחמ םעפ לכב יוטיב ידיל 

דחא םניה םידמ ,אמגודל)ןופלט־תוחיש וא תוריק ,תונוכמ ,םידגב ןוגכ ,םיישונא־אל 

ךרעמה רשאכ קר .(ברקה־הדשב אבצ לכ לש הנבמה תוביצי לע םירמושה םיביכרמה 

זא קרו ,חוכ לש ותלועפב שוחל םילוכי ונא יוטיב ידיל אב הזה ישונא־אלהו ישונאה 

סחיב םג תופקת תוחנה ןתואש ןייצמ רוטל ."םהלש"כ הזה חוכה תא ראתל םידיחי ושקבי 

.ןוהה דסומל 

תומוד תונקסמל םיעיגמ ,רוטל לש ותדובעל הארנה לככ םיעדומ םניאש ,ןצינו רלכיב 

ןוה רידגהל תיסלק־ ואינה הלכלכה לש היתונויסנ רואיתמ םיליחתמ םה .רחא לולסמב 

,םינלכלכ וחתמש תרוקיבה תא םיאיבמו ,(המודכו תועקרק ,םלג־ירמוח ,תונוכמ) םיצפחכ 

.תועלוקה ויתורעה לע 'ץיבוניבר ינד ר"דל הדות 
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תא םיראתמ םה ךשמהב 1.וללה תונויסנה לע ,הפרס ורייפו ןוסניבור ןאו'ג ןוגכ 

םידעוצ ןצינו רלכיב .הרובצ הדובע לש תודיחיכ ןוה ראתל םקרמ לש ונויסנב תויתייעבה 

2:דרופממ סיאול ודימלתו ןלבו ןייטסרות לש תידסומה הלכלכה תובקעב אקווד 

םירישכמ לש ףסוא ןכא אוה ןוההו ־ םיקדוצ יזכרמה םרזה ינלכלכ םא 

תושבול ןניא תונוכמ :ירשפא יתלב היה ןוהה רבצה ךילהת ־ רוציי־יווקו 

ףנעל ליטסקטה ףנעמ רובעל תולוכי ןניא ןה .הרוצ תוטשופו הרוצ 

הנבמ ,תישונא לע־תנוכמ אוה .עונל לוכי םג לוכי ןוהה לבא .תומוסרפה 

ךפוה דימתמה ךורעשה ךילהת ןכ לע :םייתרבח הטילש יסחי לש ידמימ־בר 

<104 'ע> 3.ירשפא 

םיביכרמ ןהו םיישונא םיביכרמ ןה תללוכ וזה ןוהה תנוכמ ,רוטל לצא ומכ קוידב 

כ םיראתמ םה ןוהה ילעב לש ןיערגה־תצובק תווהתה תא .םיישונא־אל 

תולעבו הטילש ירשק לש רתויב זכורמ שוג הווהתה ובש ירוטסיה ךילהת 

הלא ;תופגוסמ תומריפו תונב תומריפ ,הקזחא תוצובק ןיב םיכבוסמ 

םיקסע ,םייתחפשמ ,םיישיא ,םיילמרופ אלו םיילמרופ ןילמוג ירשק םיללוכ 

,תויוברעו יארשא ירדסה ,שכר ימכסה ושבגתה םמיע דחי :םייתוברתו 

(180 'ע> .םיבותכ אל םימכסהו תונויכז 

ןיינבה־ינבאל םיבשחנש םימרוגה תא תללוכ הניא המישרהש בל־מישל יאדכ 

סוכינ לע ססובמ ןוהה יכ בשח סקרמש דועב .רוצייה יעצמא ־ ןוהה לש רתויב תויסיסבה 

ןפואב םידירפמו ןלבו לש ותשיג תא םיצמאמ ןצינו רלכיב ,רוצייה ךילהת לש םירצותה 

,םינוש םיימינפ תונויגה שי וללה תודסומה ינשל ,םתניחבמ .ןוה ןיבל רוציי ןיב דח 

תמייוסמ הדימב םיעבקנ ןוהה ךרעו חוורה" :הז םע הז תושגנתה ידיל אובל ףא םייושעה 

לצא טטוצמ ,ןלבו)"רצוימ ונניאש המ יפ לע םיעבקנ םה רקיעב לבא ,רצוימש המ יפ לע 

תלוכי לע אל ססבתמ "םיקסעה" לש םחוכ ,םיוסמ ףסל רבעמ .(79 'ע ,ןצינו רלכיב 
:תינרציה תוליעפה תא םולבלו "'זטובס" ללוחל םתלוכי לע אלא ,דוע רצייל "היישעתה" 

,(ריבס חוור לע רומשל ידכ) םהלש םרוציי תא ליבגהל "םיקסע"ה לש םתלוכי לע רבודמ 

תועצמאב םירחא םימרוג לש רוצייה תא םולבל תיטילופה םתלוכי לע ־ ךכמ רתוי לבא 

תונוישר ,תוירוביצ תויושר תועצמאב םיבתכומה םיריחמ ,'םייקסעה םילבגהה' דוסימ" 

וליפאו ,(84 'ע> "...םיטנטפ יקוח ,יתלשממ יביצקת עויס ,םייתלשממ היינק יזוח ,םייקסע 

םייטילופ םייוטיב ןניא וללה תועפותה לכ .1983 לש הלודגה הסרובה תלופמ תועצמאב 

:ומצע ילכלכה ןוהה תיתשת ןה ;ילכלכ ןוהל רימהל ןתינש יתרבח ןוה וא ןוהה לש וחוכל 

רצוי ודבל ריחמה) ויקלח לש ריחמה תרדגה לע ססבתהל החרכומ ןוהה תרדגהש ןעטנ רתיה ןיב 1 

ריחמה תרדגה ךא ,(הנוש תוכיא שי םהמ דחא לכלש ,םינוש ןוה יגוס ןיב ףתושמ יתומכ הנכמ 

.ןוהה תרדגה לע ,הדיצמ ,תססובמ 

Yona, :1996 ,ואלסרב :ואר ,תידסומה הלכלכה לע .1999 ,טיבש :ואר ,ןלבו ןייטסרות לע 2 

 1998.

ןמל רקיעב תיטנוולרש ,תירוטסיה הרדגה אלא ,תיחצנ הרדגה הניא תאזש ,ףיסוהל שי קוידה ןעמל 3 

.הרשע־עשתה האמה ףוס 
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תמילב תא םירשפאמ וללה הטילשה יסחי קר .םייתרבח הטילש יסחי לש ידממ־בר הנבמ 

.םיחוור תקפהו הרחתמה תינרציה תוליעפה 

"הלודג הלכלכ" תמייק םויה לש לארשיב :רופיסה לש ופוסב אקווד ליחתמ רפסה 

תויטננימוד ןוה־תוצובק שמח לש ןיערג תללוכ "הלודגה הלכלכה" ."הנטק הלכלכ"ו 
תא הנומ רפסה) םייזכרמ םיפנעב תוטלושה תולודג תורבח תורשע המכ לש "הרוגח"ו 

לש בר רפסמ םנמוא תללוכ "הנטקה הלכלכה" .(טורטורפב וללה תורבחהו תוצובקה 

רופיסה ."הלודגה הלכלכה" לש הילושב קר םויכ תמייקתמו תרזובמ איה ךא ,תורבח 

ליבוהש ךילהתה רואית ,הז הנבמ לש ותורצוויה רופיס אוה ךליאו ןאכמ ראותמה 

'ע> "תוימואלסנרטו תודקפנ תויולעב לש ימניד םזילטיפקל חושק יטסיטטא םזילטיפק"מ 

דקמתהל יתרחב העיריה רצוק תאפמ .היצזילבולגה ןדיעל דעו טדנמה תפוקתמ <140 

םיעבשה תונשו ("יטסיטטאה םזילטיפקה" תונש) םישימחה תונש ־ חתפמ־תופוקת יתשב 
.("יאבצה־יסנניפה רבצהה" תונש) םינומשהו 

תא קתנל" ןויסינכ ענצה תפוקת תא הנורחאל ראית יול ליגי תאמ ןיינעמ רמאמ 

לש םרואית .(039 'ע ,1999 ,יול)"תיטרפה הכירצה ןיבל םייטרפה םיעצמאה ןיבש הקיזה 

רתוי רחואמ ךפהייש המ לש ותושבגתה הלחה הפ ,םתעדל :ירמגל הנוש ןצינו רלכיב 

םינותנ רדעהב ,םהילע םינעשנ םהש תורוקמה .קשמב תולודגה תורבחה לש ךיערג"ל 

,םינש ןתואמ תסנכב םינויד ,תונורכז־ירפס םה ,תע התואמ םיטרופמו םינימא םייטסיטטס 

תיטילופ הלכלכ לע םירחא םיבתוכל דוגינב .תויתרבח תותשר לש יתטישו ריהז רוזחשו 

ןיב תיטילנאה הנחבהה תא םישטשטמ ןצינו רלכיב ,(1996 ,גרבנירג ;ט"נשת ,תרופ־ןב) 

תואמגודה ןמ המכ תרזעב הזה שוטשטה תא ריבסהל רשפא ."הנידמה" ןיבל "תונגרובה" 

שאר־בשוי ,ןהכה דוד ןיב םייתחפשמה םירשקה תא ,לשמל ,םיראתמ םה :םיאיבמ םהש 

,<161 'ע)"טדנמה תפוקת לש יתורדתסהה רוטקסב תיטננימודה המריפה" ,"הנוב ללוס" 

ישארמ דחא םע הנתחתה הילד ותבש) ןיבר קחצי לש ומא ,ןהכ ,דזור ותדוד־תב ןיבל 

ותוחא ."םיצ" להנמ ןגס היה ,ןהכה למרכ ,ןהכה דוד לש ויחא .(םיניישעתה תודחאתה 

ןתינ םתחפשמ־יבורק רתי ןיב ."בושייה תרשכה" להנמל ךפהנש ,ןיפור רותראל האשינ 

,יקסבולטז עשוהי .םינומשה תונשב "רוכ" ןרצנוק ילהנממ דחא ,במולוג דוד תא תונמל 

־בורק וניה ,"ש"עת" להנמ םישימחה תונשבו "הנוב ללוס" לש םירחאה םילהנמה דחא 

תונשב היהש ימ ,ץיבורוה לאגי לשו (ןייד לש וסיג)ןמציו רזע לש ,ןייד השמ לש החפשמ 

."הגנ אנט" ילעבמו דוכילה םעטמ רצוא רש םינומשה 

לש הנומת הלוע תסנכב םינוידה ןמ .םייתחפשמ םירשקב קר רבודמ ןיא םלוא 

רובעב 4אבוימ ןוהו םיילכלכ תונויכז ביבס הלא םע הלא םיששוגתמה תסנכ־ירבח 

,םויכ בושחל לבוקמש המל דוגינב" :תיגולואידיא הניחבמ םג םהילא םיבורקה ,םהיברוקמ 

םהיתודמעב םיבורק ויה תורדתסהה רוטקס לש םינושה םינוגראה ילהנמו י"אפמ ינקסע 

.<157 'ע) "םידבועלו הדובעל עגנש המ לכב רקיעב ,יקסעה רוטקסל םתבישח חרואבו 

תיקסעה תוליעפה ןמ ויתונורכזב גייתסמ ,זאד "טנוקסיד" תצובק להנמ ,יטאנקר יראה 

:הפוקתל תינייפואה 

יבקע שומיש לע ךרוצה יד םידיפקמ םניא ןצינו רלכינ» רתוי ילנויצנוונוקה ןבומב ןוהל הנווכה הפ 

םיזמר המכ םיפשוח םהש ,1948 תמחלממ יניטסלפה ללשה תא םג המישרל ףיסוהל ןתינ .(הלימב 

.ולרוג לע םינרקסמ 
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םע םינושה ונילהנמ לש םתודידי ילע הביבח התיה ךכמ תוחפ דוע 

גוס לכמ תובטה םהילע ךושמל דימתמ קבאמ ותואו ,םילשוריב םידיקפה 

ונתצובק .ימואלה ןיינעה תוסכב ,םינושה ונילעפמ ןעמל תונוטלשה דצמ 

דבוכמ אל ףא קדוצ הז היה אל ךכיפלו ,ירוביצ דסומ אלו יטרפ קסע ,דתיה 

ילעב ףאו םידימא םבורש תוינמה ילעב תבוטל הלשממה יקנעמל קקדזהל 

ישנא ןכש ,לארשיב לבוקמ וניא יתבשחמ חרוא יכ יתעדי בטיה .ןוה 

אלל הנוזינש ,םואלה יסכנ תקולחמ ונהנ ידמ םיבר םיקסע ישנאו םיסנניפ 

תודהי לש הפסכמו תירבה תוצרא יקנעממ ,הינמרגמ םימולישה ןמ ףרה 

(156 'ע ,ןצינו רלכיב לצא טטוצמ) .הלוגה 

םיקסע לש הרושמ דחא קר היה ,הפוקת התואב ולדוגב ינשה קנבה ,טנוקסיד קנב 
.ענצה ימיב תוריהמב וטשפתהש 

."יאבצה־יסנניפה רבצהה" לש אישה תונש הלא :הנוש הנומתה 1967 תמחלמ ירחא 

לע תונעשנה תומריפ לש תשר תוחתפמ <רוכ ,ללכ ,טנוקסיד) תויזכרמה ןוהה־תוצובק 

תוחולש תועצמאב יאבצה אוצייה דוסביס ,תוימוקמ תוריכמב" ןוחטיבה דרשמ יביצקת 

,תואוולה דוסביס ,סכמ תנגה ,(לארשי קנב ,רחסמהו היישעתה דרשמ ,רצואה) הלשממה 

סויג ־ תויתרבחה תותשרב אוה תוחתפמה דחא ,ןאכ םג .(193 'ע)"םממ םירוטפו םיקנעמ 

םיליעפ ויה הלאה םיניצקה ןיבמ םיבר .םינרצנוקה תלהנהל םומידב םיניצק לש יביסמ 

;"טנוקסיד" ליבשב דבע יקסבוקלוט ןד רבעשל ריוואה־ליח דקפמ :המגודל ,ש"דבו י"פרב 

."רוכ" לש ךארידת" ילהנמ ןיב היה ,(י"פר שיא) סרפ ןועמש לש ויחא ,יקסרפ ןועדגו 

ןיב ענכשמ ןפואב רשוק ןצינו רלכיב לש רקחמה ,חלצומ יטילופ־ילכלכ חותינ לכ ומכ 

לש ןוחטיבה תואצוהב לודיגה :הלאמ הלא ירמגל םידרפנכ ללכ־ךרדב םיגצומש םימוחת 

םיתורישל םיביצקתה תנטקה :ירוזאה קשנה ץורימ :הלשממה לש ימינפה בוחבו לארשי 

ץירהל" רתוי רחואמ ןהל רשפאש ,תולודגה תוצובקה לש ןהיחוורב לודיגה :םייתרבחה 

רכשה לש ותיילע בצקמ רתוי ריהמ בצקב םיחוורה לודיג תא החפינש ,היצלפניא 

קשנ אוצייל תונויכז ןתמ ןיבל לארשי לש ץוחה תוינידמ ןיב רשקהו :(197 'ע)"ןגרואמה 

,הירגנוהב סרפ ןועמש רקיב 1988 יאמב" :הז ןורחא םוחתב ,לשמל .הלש ןוהה־יליאל 

לע םרפ םתח ,השעמל .הירגנוה ןיבו לארשי ןיב םיירחסמ םימכסה לע המיתח תרטמל 

לע ידעלב ןויכיז לבקל גאד ףא רשא ,גרבנזייא ידי לע ראורבפב רבכ וגשוה רשא םימכסה 

תא םג וז הנומתל םיפיסומ ויה רדגמה םוחתב םירקוחו תורקוח .(415 'ע> "הלא תואקסע 

.הפוקתה לש תוישנהו תוירבגה ירטשמ ןיבל וללה תויתרבחה תותשרה ןיב רשקה 

הנבמ לש ותוחתפתה ןיב תוארהל םיסנמ ןצינו רלכיבש רשק לע זמרמ רפסה לש ומש 

הפ אקווד ךא .יברעה-ילארשיה ךוסכסה תוחתפתה ןיבל לארשי לש תיטילופה הלכלכה 

ךרוא לכל םיגעול םהש יפ־לע־ףא .םהלש אצומה תודוקנמ הבר הדימב גורחל םיצלאנ םה 

הקיטילופהו םיאקיטילופהש תוחינמה ,תוילנויצנוונוקה "תויטסיטטא"ה תושיגל רפסה 

רתיה ןיב םינעשנ םה תומחלמ לש ןתצירפ תא ריבסהל םנויסנבש ירה ,םיימונוטוא םניה 

לש םולש תועצה התחדש ,ריאמ הדלוג תלשממ לש "העודיה התומיטא" ןוגכ םירבסה לע 

ןיב המרגנ םימיה־תשש תמחלמש הנעטה וא ,(357 'ע) םירופיכה־מוי תמחלמ ינפל תאדאס 

םה ,טאל טאלו ;הירוסל שולפל תדמוע לארשיש תועומש וציפה םיסורה"ש םושמ רתיה 

םה הלאכ םירבסהש דואמ ןכתיי .(353 'ע) "הלאה תועומשה תונוכנב ןימאהל ולחה 
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253 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

רתיב הגצוהש וזמ ירמגל הנוש תיטרואית תרגסמ לע םינעשנ םהש איה היעבה ךא ,םינוכנ 

לש סרטניאה תא הדיפקב דעותמו ענכשמ ןפואב םיגיצמ םירבחמה ,הז םע דחי .רפסה 

,ןוכיתה חרזמב יאבצה חתמה תא רמשל תולודג תויאקירמא טפנ־תוצובקו קשנ־תוצובק 

םיכוסכסב ברעתהל תירבה־תוצרא לש התונוכנ תדימ ןיבל הז סרטניא ןיב רשקה תאו 

.קאריע לש יאקירמאה שוביכה תפוקתב דימתמ םייטנוולר םימדג הלא םירבסה .רוזיאב 

רואית ,םינושה "רבצהה ירטשמ" לש היצזיטרואית :םיפסונ םיבר םיאשונב קסוע רפסה 

לש ואיש תא הווהמה רואית) תיביסמ "שדחמ הקולח" לש הפוקתכ הלודגה היצלפניאה 

םיאשונ רוקסל יתורשפאב ןיא .היצזילבולגה ןדיע לש ימואלסנרטה ןוהה תיילעו ,(רפסה 

הכז אל תויגולויצוס תונכותב ךכ־לכ שודג רפס עודמ לואשל קר רתונ .הבחרהב הלא 

לש תיסחיה התוינומלא ןוגכ ,תויאזורפ תוביס םג ןבומכ שי .הכ דע בל־תמושתב טעמכ 

םיסחיב רישי ןוידמ העיתר שי תילארשיה היגולויצוסבש ןכתיי ,הז םע .םירפסה תאצוה 

וא "םיירגלוו"כ רידת םיגיותמ הזה גוסה ןמ םינועיט .םיאקיטילופו ןוה ילעב ןיב 

םזיסקרמה ןיב םיחוכיווה ידהמ המכ ץראל םיאבוימ ךכ 5."היצריפסנוק תוידואית"כ 

טעמכ ,הפוריאב וא תידבה־תוצראב חוכה יסחי לע ילטנמורטסניאהו ילרוטקורטסה 

־ וללה תולוכסאה ןמ תחא לכ לש ןתמאתה תדימ לש תיניצר הניחב תכרענש ילבמ 

תיממע תרוסמ לש לארשיב הרדעה" איה הביסה ילואו .תילארשיה הרבחל ־ ןהיאצאצו 

'ע ,1993)ולש לאכימ םעפ ןייצש יפכ ,"יקסעה רוטקסב ןומא יא לש תילאוטקלטניאו 

םינינא םיגולויצוס םג ןיינעל םיכירצ הלעמ רפסהש םינועיטה ,םינפ לכ לע 6.(151 

לש ופוסב ,םיעיפשמ ןוטלשו ןוה ןיב םיסחיה .םירקוחה ינש לש םהיתופקשהמ םיקוחרה 

.ונלוכ לע ,רבד 

תורוקמ 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .<ט"נשת> רימא ,תרופ־ןב 
.סנגאמ :םילשורי 

תואיצמה תיינבה לש הקיטילופה - תיטסיטטס תומילא .(1996) לאינד ,ואלסרב 

.174-165 ,9 ,תרוקיבו הירואית .תילכלכה 

תיטילופה הלכלכב םימרז :םיקזח םידבוע ,םישלח םידבוע .(1996) בל ,גרבנירג 

.80-61 ,9 ,תרוקיבו הירואית .1994-1967 - תילארשיה 

ןוכמ :ביבא־לתו םילשורי .הנומשו םיעבראל םישימח .ענצה רטשמ .(1999) ליגי ,יול 

.דחואמה ץוביקהו דיל ןו 

םי ילעפמ ןיב - ימואל םזילטיפק .(1996) הדוהי ,בהנשו הנח ,גוצרה ,לכימ ,לקנרפ 

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית .םידרווה ריעל חלמה 

היצמיטיגל המצעל תשכור תיתרוקיבה היגולויצוסה ותרזעבש יעצמאכ הזה גויתה תא שרפל ןתינ 

.םיימדקא*ץוח םייטילופ םיחישמ המצע תא הניחבמו תיעוצקמ 

לש תאזה תיטילופה היטההו ,ןוהמ תוסנכהה תוגלפתה לע םינותנ ץראב םירסחש םג רוכזל שי 

.תקפסמ הכשלהש םינותנה לע םיססבתמה ,םיבר םירקחמ לע העיפשמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.יגולויצוסה רקחמב םתופיקשב אופיא תאטבתמ ןוהה ילעב לע יתנידמה חוקיפה תשלוח 
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תריקס) Thorstein Vehlen: The Theory of the Leisure Class .(1999) יסוי ,טיבש 
.356-353 ,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס .חפס 

:ךותב .לארשיב תינידמ הלכלכ :רבשמו הנידמ ,םידבוע .(1993) לאכימ ,ולש 

:ביבא־לת .(171-148 'ע> םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א 
.תורירב 

 Latour, Bruno (1986). The powers of association. In J. Law (Ed.), Power, action

 and belief (pp. 264-280). London: Routledge 81 Kegan Paul.

 Yonay, Yuval P. (1998). The struggle over the soul of economics:
 Institutionalist and neoclassical economists in America between the

 Wars. Princeton, NJ: Princeton University Press.

חספ םות 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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לומתאה םע גולאיד תארקל תוירוטסיה בגוי רתסאו הוונ לייא 
.םידומע 389 .2002 .לבב :ביבא־לת 

רוביצה תא ריעסהש הירוטסיהב דומילה־ירפס לע סומלופה תובקעב דלונ הז רפס 

דומילה־רפסש רחאמ ישיא ןפואב ךכב םיברועמ ויה וירבחמ .ןורחאה רושעה ףוסב לארשיב 

,הוונ לייא) תקולחמל תוירקיעה תוליעה ןמ היה ,םטע־ירפ ,רחמה ףס לע 20־ה האמה 

אקווד .(בגוי רתסא ־ יטקדיד ץועיי ,1999 ,ביבא־לת ירפס ,רחמה ףס לע 20־ה האמה 

סומלופה תא לומתאה םע גולאיד תארקל תוירוטסיהב חתנל חלצומה םנויסנ ,הז עקר לע 

־ הבחר תיכוניחו תיתוברת ,תירוטסיה הביטקפסרפב וביצהלו "sine ira et studio" הזה 

לע יניינעו חכופמ ירוביצ ןויד םודיקל םורתי אוה ,תווקל שי ,ךכב .הכרעהל יואר 

םייגולואידיאהו םייטילופה םימגדל רבעמ לארשיב הירוטסיהה תארוה לש הידיקפת 

.ומצע סומלופה להנתה םהבש םישקונה 

תארוה יבגל יתרבחהו יגוגדפה םנוזח תא םג וב םישרופ םירבחמה ,סומלופה רקח דצב 

קפתסמ וניא ךא הארוהל םיישעמ תונויער עיצמש רפס אופיא הנה .הירוטסיהה 

תיפוסוליפו תירוטסיה ,תיכוניח הפקשהב התוא ןגעמ אלא ,ינכטה ןבומב "הקיטקדיד"ב 

תכרעמב הירוטסיהה תארוהלש איה םירבחמה לש יגוגדפה ןוזחל אצומה תדוקנ .הפיקמ 

ילכו ,הזמ יביטקלוקה ןורכיזה בוציעל ןכוס :םימילשמו םינוש םידיקפת ינש שי ךוניחה 

תא םידמולל העיצמ איה ןושארה הדיקפתב .הזמ תיתרוקיב תירוטסיה הנבה חותיפל 

איה ינשה הדיקפתב וליאו ,המואה לש תיביטקלוקה התוהז תא םיננוכמה םיסותימה 

חותיפב םג תעייסמ ךכבו ,יתרוקיב ןפואב הלאה םיסותימה תא ןוחבל םתוא תדדועמ 

הירוטסיהה תארוה לע ,הלאה םידיקפתה ינש תא אלמל ידכ .םהלש תישיאה הימונוטואה 

תימואלה הירוטסיהה תא וננוכש םיסותימה םע ריהזו לכשומ יתרוקיב גולאיד"ל ףואשל 

הנבה םודיקל םג םורתל יושע הזכ גולאיד .(330 'ע> "יביטקלוקה ןורכיזה תא ובציעו 

הווקתה וז .תילארשיה הרבחה תא םיגלפמה םייטילופהו םייתוברתה םישוגה ןיב סויפו 

.ויניינע ראש םירזגנ הנממו ,רפסה דוסיב תדמועש 

דומילה־ירפס לע סומלופה תא תונוש תויווזמ םיחתנמ םינושארה םיקרפה תעברא 

הירוטסיהה תארוה לש התוחתפתה תא רקוס ןושארה קרפה .ילארשיה בצמה לש יארכ 

ךוניחה תכרעמ התפכ הכורא הפוקת ךשמב .םויה דע םישימחה תונשמ ךוניחה תכרעמב 

,םרב .יוטיב הב אצמ אל תילארשיה הרבחב שחורה יובירהו ,הירוטסיהה תארוהב תודיחא 

תימואלה היגולואידיאה לש הינומגהה הרערעתהו הכלה םימיה־תשש תמחלמ ןמל 

ןמל ךא ,חרוכ ךותמ םזילרולפ הז היה הליחתב .םזילרולפל ךרדה החתפנו ,תסייגמה 

םירבחמה .תיכוניח תוינידמ לש ןורקיעכ תויתוברת־ברב הרכהה השבגתה םיעשתה תונש 

םייקה םזילרולפה יבגל תיכרע־וד הדמע םיטקונ ךא תויתילונומה ןדיע םות לע םיכרבמ 

רצבתמ םייטילופהו םייתוברתה םישוגה ןמ דחא לכ ,םתעדל ןכש ,תילארשיה הרבחב 

הרבחה תא רבעב הנייפאש תוירדילוסה תררופתמ ךכמ האצותכו ,ומלוע ךותב 
.תילארשיה 

,םרב .תינויצולובאו תיראינילכ הז קרפב תרייטצמ הירוטסיהה תארוה לש התוחתפתה 
הדיחא הירוטסיהב תיתכלממה תינכותה התייה אל םישימחה תונשב רבכ יכ רמול רשפא 

םירבחמה .חצינ םרט םזילרולפה ,רחאה דצה ןמ ,ונימיב יכו ,ךוניחה יטינרבק וצרש יפכ 
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םיעשתה תונש עצמאב המסרפתהש השדחה תינכותה יכ םיעבוק םה רשאכ םיקדוצ ןכא 

הריכמ הניא איה םג ,הז םע ךא ,היתומדוקמ תוחפ תירטנצונתאו רתוי תילרביל .דניה 

,תויגולואידיאה ויתורימאבו זכרמב תדקמתמ הריקסה .החנמ ןורקיעכ יתוברת םזילרולפב 
תמרות התייה תאזכ תוסחייתה יכ חינהל רשפא .םידימלתלו םירומל תוסחייתה הב הרסחו 

יראל תמגוד ,ךוניח לש םינוירוטסיה .הארוהה תוחתפתה לש יראינילה יומידה תשלחהל 

תלטוטמה יסופד לע םיעיבצמ ,(Ivor Goodson)ןוסדוג רובייאו (Larry Cuban)ןבוק 

.תונורחאה םינשה האמב םידומילה תוינכות לש ןתוחתפתה תא םינייפאמה הקיטקלאידהו 

תא ססבל ותוסנב ,םישימחה תונשב רבכ :המוד המגמ הלגמ לארשי לע בורקמ טבמ 

לש תודגנתהב ךוניחה דרשמ לקתנ ,תילרגטניא תימואל הסיפת לע הירוטסיהה תארוה 

תוברתה ךותב תוכרפה ןמ םג הקני תאז תודגנתה .םידימלתו םירומ ,םילאוטקלטניא 

רבעה םע הייחדו הכישמ לש תיכרע־וד םיסחי תכרעמ עודיכ המייקש ,הינומגהה תינויצה 

ךוניחה דרשמ לש ויתוגויסנ תא םינחוב רשאכ םג תלבקתמ המוד תלטוטמ תנומת .ידוהיה 

תסיפת לע ,הנוילעה הביטחב רקיעב ,הירוטסיהה תארוה תא דימעהל םיעבשה תונשב 

ףאו ,הפי ולע אל הלא תונויסנ ,עודיכ .םינוירוטסיהה תייליהקב תלבוקמה הירוטסיהה 
לעופב ,תימשרה תינכותה לש היגולואידיאב םירהצומ םייונישל הליבוה אל הבזכאהש 

.םייתרוסמה םייטקדידה םיסופדה ,ךכ לע הבוגתב ,םינומשה תונשב וקזחתה 

הרבחה תא םיגלפמה םיעסשה לע ףסונ רוא םיכפוש םיאבה םיקרפה תשולש 

לע תקולחמה דוסיב םירבחמה תעדל ודמעש םינוש םיביטרנ השולש םיפשוחו ,תילארשיה 

לש ביטרנה ,םייתדהו םיינוליחה וינווג לע ינמחולה ןימיה לש ביטרנה :דומילה־ירפס 
לאמשה לש ביטרנהו ,היחרזא לכ תנידמכ לארשי תא תוארל םיצורש םינויצ־טסופה 

םיביטרנה ןמ דחא לכ .תינויצה הדובעה תעונת לש תשרומה תא רמשל שקבמה ינויצה 

ןימיה לש ביטרנה :תילארשיה תוהזה לש הנוש הסיפתמו תונוש דוסי־תויווחמ קנוי הלאה 

ביטרנה :תידוהיה תוהזה ןדבוא ינפמ ששחה ןמו תימויקה הדרחה ןמ קנוי ימואלה 

שתש השגרהה לעו תונויצה לש התקדצב הילשאה ןמ תוחכפתה לע תתשומ ינויצ־טסופה 

ימחול לש רשקה תשוחתמ ןוזינ ינויצה לאמשהו :לארשי לש היתויעבל הנעמ תתל החוכ 

תועצמאב .הרירב־ןיאה תשגרהמו ךרדה תקדצב םתנומאמ ,המדאל םהיכישממו ח"שת 

םייתוברת־וכיספהו םייגולואידיאה תוחוכה לש תקתרמ הפמ םיעיצמ םירבחמה הז חותינ 

תאירק תובקעב תשקבתמה הלאשה .תוילארשיה תוהזהו תואיצמה לש ןבוציע לע םיקבאנה 

םצע יכ הארנ .הלאה םיביטרנה תשולש ןיב גולאידל תורשפא שי םא איה הלא םיקרפ 

תא םחותינ .םתבושת לע תזמרמ דרפנ קרפ ביטרנ לכל ושידקה םירבחמהש הדבועה 

יבגל ןורחאה רושעב תחוורה תיגולויצוסה הנחבאל ךכב ףרטצמ םיירוטסיהה םיביטרנה 

תפתושמ תירוביצ הריז םייקל השקתמה םיעסש־תבורמ הרבחכ תילארשיה הרבחה 
.תמכסומו 

,תורחא תוצראב הירוטסיהה תארוה לע ירוביצה ןוידה תא רקוסה ,ישימחה קרפה 

םלועל ביבסמ רויס םיכרוע םירבחמה .ילארשיה חוכיווה לע תפסונ הייאר־תיווז עיצמ 

.תורחא תוצראב המוד העפותל סחיב ילארשיה סומלופה תא םקמל םהיארוק תא םינימזמו 

.תילארשיה תוהזה יבגל תונוש תוסיפת םיעיצמש ,םימדוקה םיקרפל הז קרפ ףרטצמ ךכב 

תימואלה תשרומל סחיה לע איה תקולחמה ונלצא םג ,תורחא תויטרקומד תוצראב ומכ 

ברעמבו תירבה־תוצראבש דועב ,םרב .תויתרוקיב תושיגו תויתוברת־בר תועיבת חכונל 
תויוכז לש תכרעמ םג תללוכ תימואלה תשרומה יכ הבחר המכסה שי ותוללכב 
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257 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג''סשת 

םייתד תודוסי םע תשרומה תא םיהזמ ילארשיה רוביצב םילודג םיקלח ,תוילסרווינוא 

הניחבה ןמ .ונינכש ןיבל וניניב םילא ךוסכס ידכ ךות ורסמתהש תוקיטקרפ םעו םילדבתמ 

ידכ וב םישמתשמ םירבחמהש גשומ ־ "יתעדות ללח" ףשוח ילארשיה חוכיווה ,תאזה 
.(230 'ע> היסורב בצמה תא ראתל 

הזש ילבמ ילארשיה םזילרולפה תא םייקל ךישמהל הלוכי הירוטסיהה תארוה דציכ 

הלאשה וז ?ולש תמאב רצבתמ רזגמ לכ ובש סואכל תיתרבחה תואיצמה תא ךופהי 

םירזענ םה ךכ םשלו ,םינורחאה םיקרפה ינשב הילע תונעל םישקבמ םירבחמהש 

לש ותנומא לע םירערעמ םה רמדג תובקעב .רמדג לש תיפוסוליפה הקיטיונמרהב 

םוקמב .הרבחהו חורה יעדמב תילרטינו תיביטקייבוא תיעדמ הדותמב םזיביטיזופה 

ובש ךילהת הניה תונשרפה .תירוטסיה הנבהל חתפמכ תונשרפה תא םיעיצמ םה הדותמה 

,םרב .טסקטה לש קפואהו שרפמה לש קפואה ־ םינוש םייתוברת םיקפוא ינש םישגפנ 

םגו שרפמה לש קפואה םג ןכש ,יתורירש יביטקייבוס ןיינע הניא ,רמדג יפל ,תונשרפ 

תרוסמה .םינגועמ םה הבש תיתוברתה תרוסמה ידי־לע םיבתכומ טסקטה לש קפואה 

ךילהתב ,הז םע .םייקתהל הלוכי הניא תונשרפה םהידעלבש םימדקומ םיטופיש םג תללוכ 

שרפמה טקייבוסה ןיב "םיקפוא גוזימ" דילומש שממ לש גולאיד רצוויהל יושע תונשרפה 

תרוסמה םג הנתשמ ותיא דחיו טקייבוסה לש קפואה בחרתמ ויתובקעבו ,טסקטה ןיבל 
םיביטרנ םעו םיננוכמ םיסותימ םע חותפ גולאיד תרצוי תאז הטיש ,םירבחמה תעדל .ולש 

'ע> "ףתושמ שדח ביטרנב םינושה תולוקה תלכה" ןמזה תצורמב בינהל יושעש ,םירחא לש 

 283).

,ןהמ תחא יפל .רמדג דגנ תוירקיעה תוגשהה תא םג הז רשקהב םיאיבמ םירבחמה 

דיקפתה ןמ תמלעתמו ,המודקה העדהו תרוסמה לש תולבגמב הנבהה תא תלבוכ ותטיש 

םיאנתה תא ריהנהל חילצמ וניא רמדגש איה תרחא הנעט .תיתרוקיבה הדותמל שיש 

ויפלש ינוציק םזיביטלרל שולגל הלולע ותטיש ןכלו ,תחלצומ תונשרפ דילומש גולאידל 

,לקשמ־תודבכ תונעט קפס אלל הלא .הדימ התואב תונוכנ ןניה רבעה לש תויונשרפה לכ 

הטישה לש םייתאה הידממב אל ךא רקחמב תועגונ ןה יכ קומינב ןתוא םיחוד םירבחמה ךא 

"טרפב הירוטסיה תארוהו ללכב יכוניחה השעמל רשאב הנממ רוזגל רשפאש תונכותהו..." 

תיטנוולר הניא "רתוי הנוכנ וא תיתימא איה םלוע תנומת וזיא" הלאשה ,םדידל .(277 'ע> 

איה" רפסה־תיבב תונשרפהו גולאידה לש תירקיעה הרטמהש איה םתנווכ .הלא םידממל 

םיכסמ היה רמדגש חוטב יניא .(283 'ע) "ףתושמ שדח ביטרנב םינושה תולוקה תלכה 

תמלוה איה ןכש יגולומטסיפאה דמימה ןיבל יתאה דמימה ןיב תאזכ תימוטוכיד הנחבהל 

הניא תאז הדמע ,ךכל רבעמ ךא .ודגנ תאצוי ולש הקיטיונמרההש ,םזיביטיזופה תא רתוי 

ינש שי הירוטסיהה תארוהל יכ ועבקש ,םמצע םירבחמה לש אצומה תדוקנ תא םג תמאות 

הניא ףתושמ שדח ביטרנ תריצי .תיתרוקיבה הנבהה חותיפו ןורכיזה בוציע ־ םידיקפת 

שי הז אשונל .הירוטסיהה תארוהב ,הנוילעה אל ףאו ,הדיחיה הרטמה תויהל אופיא הלוכי 

הידימלת תא תפשוח ךוניחה תכרעמ ןכש ,הירוטסיהל הרומהו ךנחמה יבגל הבר תובישח 

ןכל .םימדקומה םהיטופיש תא קזחל הרטמב לוכיבכ תיגולאיד הרוצב רחאה לש םיביטרנל 

.הבר תישעמ תובישח שי תמאה תלאשלו גולאידה יאנת לע ןוידל 

תודלותב םיקרפ תארוהל ךשומ ןונגסבו תוניינעמ תועצה םנמוא עיצמ ןורחאה קרפה 

ותוהמ תלאש ביבס תמייקה תומימעה תא תורזפמ ןניא הלא ךא ,לארשי־תנידמו תונויצה 

יתוברתה קפואה ןמ ,םמצעמ םירומהו םידימלתה ואיבי המ תוריהבמ ןניא ןה .גולאידה לש 
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גולאיד לש ותועמשמ יכ םירבחמה לש םתעיבק .םיימואלה םיסותימה םע גולאידב ,םהלש 

ךילהתל המיאתמ הניא םתוא ץתנל ןיא םג ךא םתוא שדקל ןיאש איה םיסותימ םע 
.(318 'ע) םיניינועמ םה ובש ישפוחהו ימנידה תונשרפה 

,םרב .גולאידה לש יגולומטסיפאהו יתאה ךרעה ןמ טיעמהל ידכ הלא םירבדב ןיא 

םירבחמהש קפס ןיא .תטלשה היגולואידיאה תרוקיבל תונוכנב ,רתיה ןיב ,היולת ותחלצה 

םיאנתה לעו ותורשפא לע ,גולאידה תועמשמ לע וכישמהל שיש בושח ןויד ןאכ וחתפ 

לש התעפשה תחת הבר הדימב ןיידע הנותנה ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב ומויקל 
.תטלש היגולואידיא 

שאיטמ עשוהי 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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תילארשיה תוברתב םישנ לש םיגוציי ?ילוק עמשתה (תכרוע)ןומצע לעי 
.םידומע 447.2001 .דחואמה ץוביקה תאצוהו דיל ןו ןוכמ :םילשורי 

תוהז לע םיעמוש ונחנא .הב שמתשמ יעבד ןאמ לכש םילימ ןתואמ תחא הניח "תוהז" 

תולאש םילעמ הקוסעת ייונישו הלטבא ,ןותימ .תישיאו תימוקמ ,תימואל ,תילבולג המרב 

רוציל םילולע החפשמה ךותב םיינוציק םייוניש ;תוהז שופיחל וא תוהז דוביאל תורושקה 

תינימה תוהזה ;דיחיה לש ותוהז לע העיפשמו הנתשמ החפשמה לש התוהז ;"תוהז רבשמ" 

ימ" תבאוכה הלאשל רוזמ אוצמל הווקתב הרזעל םינופ םיברו ,םינוש םישוריפל תנתינ 

תורושקה תויתוברתו תוימואל תויוהז לע תולאש תולאשנ ילבולגה םוחתב ."?ינא 

תויוהז .המודכו "תוירוטסיה תובא תוכז" ,רוכינ ,תוכייתשה ,קוח ,תד ,הפש ,תוחרזאל 

תוכרעמ ךרד תועמשמ תורצויו תותסוומ ןהו ,םייחה תומר לכב תומנפומו תורצוימ 
.םייומיד לש תוילמס 

,תורקוח שולשו םירשע לש םירמאמ ללוכ הז ןיינעמו קימעמ ,העירי־בחר רפס 

היושעה הכימשב וא תובר םינבאמ בכרומה ספיספב ומכ - תומקורו תורבחמ ,תופרצמה 

קר> תידוהיה רקיעב ,תילארשיה הרבחב םישנה לש ןתוהז תא - םיעבצ ללשב םיאלט 

רישע פוקסודיילק ומכ .(תויברע תויטילופ תוגיהנמב קסוע רקב־ ובא הלוא'ח לש הרמאמ 

תידוהיה השיאה לש התוהז תא ,ךבדנ יבג־לע ךבדנ ,תוטטרשמ ןה ,םיגוצייו םייומיד לש 

,תיתאוושה תורפס ,הירוטסיה :הרבחהו חורה יעדמ לש תימדקאה המזירפל דעבמ לארשיב 

תוילמס תוכרעמ הבש ךרדב םיקסוע םירמאמה לכ .היגולופורתנאו היגולויצוס ,היפוסוליפ 

,ןושל ךרד םיאטבתמה ,םישנו םירבג ןיב ירדגמה ינושה יבגל תונויער החלצהב תוריבעמ 

.תויפיצ וא ףוג ,תד 

תופוקתב םישנ :םישנל םירושקה םינוש םיאשונל םיסחייתמה ,םירעש העברא רפסב 

םישנ ;העדותו ףוג יסחיו םאו היערכ ישנה ףוגה סוכינ :השיאה ףוג ;תונויצה לש תובצעמ 

.תונוש אצומ תוצובקב תירבגה תינומגהה תוברתהו םישנ ;ירוביצה חישב 

תובתוכ עברא תאמ ,תונוש תוחיתפ עברא ללוכ ,תינרדומטסופ חורב בותכה ,אובמה 

,(יליזרב תימלושו רואילא לחר ,גרובזניג תור תורבחמהו ןומצע לעי רפסה תכרוע) תונוש 

תוברתב םישנ גצייל הפשה לש החוכב רקיעב קסועה םיוסמ טביה הגיצמ ןהמ תחא לכש 

.תירבעה 

83 'ע> "רדגימ/ןימ לש היגוגדפב תוכופהת :ףוגה תא רידגהל" הרמאמב ,יליזרב 

ןימ יבגל םיעבשה תונש ןמל ולאשנש תולאשה דציכ תיביסקלפר הרוצב תררבמ ,(92 

לע ,םיטסקט תאירק לע ,הלש תיתרוקיבה היגולודותמהו הארוהה יכרד לע ועיפשה רדגמו 

יוצמה ףוגכ" המצע יפלכ סחיה לעו ,היתימעו הידימלת םע תיעוצקמה ןילמוג,ד־תוסחייתה 

הנחבהה םא איה יליזרב לש תירקיעה התייהת לבא ."םיוסמ יתוברת־יתרבח רשקה ךותב 

תרקוחה הגד םינש .ךכ־לכ הבושח ןכא ,דגיה ,בר הכ טהלב תישענה ,רדגמו ןימ ןיב 

לש תיטסינימפ־סורטהו תינרדומ־מורטה וז :תומסרופמה תורמימה יתשב הלש םיסרוקב 

לש וז תמועל ,ןימה ןמ דרפנ־יתלב קלח רדגמב האורה - "לרוג איה הימוטנא" ־ דיורפ 

הדירפמה - "השיא תישענ אלא ,השיא תדלונ ךניא" - ([1949] 2001) ראובוב־הד ןומיס 

.ןיטולחל םהיניב 

לש ,לשמל) תינימ תוהזש עבק םיעבשה תונשמ רלוטס לש רקחמ ,היארל 
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הניא הימוטנא ןכלו ,םייגולויב אלו ,םייתביבס םימרוג ידי־לע תשכרנ שילאוסקסגרט 

,ורודו'צ ןוגכ תורקוח לש רקיעב ,םירחא םירקחמ לש םתחירפ תא ץיאה הז רקחמ .לרוג 

ןימש הארנ וינפ לע םא וליפאש חיכוהל ןלוכ וסינ םהבש ,דועו ריירג ןייטסרניד ,טלימ 

,<85 'ע> "דחאל דחא לש סחיב הזל הז חרכהב םירושק" םניא םה ,הזל הז םירושק רדגמו 

לידבהל .שדחמ ךוניח ידי־לע "השיא" תויה לש תועמשמה תא תונשלו עיפשהל רשפאו 

םירקוחש דע ,תובר םינש רבכ הארוההו רקחמה תרגסמב לפוטמ ןימל סחיה ,רדגממ 

רשקל סחיב תולאש לואשל וליחתה (86 'עב רמאמב עיפומ ;1983 ,סנטאג ,לשמל) 

ינפוא ןיבל (ףוג ןוגכ) םיימשג םויק ינפוא ןיב ,קתנ אלו ,ףצר לש תורשפאלו יטויבמיסה 

.(ישדוחה רוזחמה תא תווח םישנ הבש ךרדה וא הירטסיה לש תועפות ןוגכ) םיישפנ םויק 

הפשב םיאטבתמ םהש יפכ ,ילמסה רדסהו רדגמה־שפנה ןיבל ןימה־ףוגה ןיב רשק שי 

האמבש תרפסמה ,יליזרב לש הרמאמב םיילוש,ר־תרעה תניינעמ הז רשקהב .תוברתבו 

לכ" ,םידוהיה ידי־לע ושי לש ותבילצ תובקעבש םיבר םישנא ונימאה הרשע ־שולשה 

הקידצה םתותיחנב וז הנומא ."ישדוח רוזחממ םילבוס ,םישנל המודב ,םידוהיה םירבגה 

.םחופיק תא 

ןימה ,רוקל סמותו רלטב תידו'ג ןוגכ ,ויכישממו וקופ תעפשהב רקיעב ,הז בלשב 

הירוטסיה ול שי ןכלו ישונאה חישה לש רצותכ ספתנ ףוגה .רדגמה ךותב הווטנו רזשנ 

,רדגמ ןיבל ןימ ןיב רשקה רחא שופיחב תוכופהתו םייוניש ולחש יפ־לע־ףא .הקיטילופו 

.תורותפ־אל תויעב הז אשונב ןיידע תומייק ,תיבויחה המינה תורמלו 

הרמאמב ,רורד־םיובלא תנחוב - "תונויצה לש תובצעמ תופוקתב םישנ" ־ א רעשב 

.ינויצה יפוטואה טסקטב םישנה יגוציי תא ,(115-95 'ע)"תילאידיאה תינויצה השיאה" 
.םישנה לש הלא תמועל םיירבגה םייוואמהו בלה־ישחר לש הניחב תרשפאמ וז תוננובתה 

,היידוהיה השיאה לש התוהזבו הכוניחב הרשע־עשתה האמב ולחש םייתמרדה םייונישה 

לע ועיפשה ינרדומ ךוניחל םירגוסמ החפשמו תיב ייחמ ,הובגה־ינוניבה דמעמהמ וז רקיעב 

לא תיתולגה השיאה תא עיקומש ילילש לדוממ רבעמב רכינ יונישה .תירבגה הביתכה 

שגדומ הלא םיטסקטב .תוינחורהו תופיה ,תונדועמה תוימואלה םישנה תא רידאמש לדומ 

דודיעה־יא ןיבל המולח,ד תידוהיה הנידמב םישנל תווש תויוכז ןתמ לע הרהצהה ןיב רעפה 

ילרביל רטשמ לש תינוציח תוסכ" קר ,דניה תויוכז ןויווש יבגל הרהצהה .לעופב ןשממל 

.<99 'ע> "ושומימל תוניצרב םינווכתמ ןיא םלוא ,םישנה לע חסופ וניאש 

סרגנוקב םישנ הרשע־עבש ויהש ףא .ןושארה ינויצה סרגנוקב תורהצהב טלב הז בצמ 

תאצויה השיאש דנליונטלאב בתכ לצרה ."דחוימ ןח" קר ול התוויש ןתוחכונ ,ןושארה 

לדומה .השפיט ,דניה השדחה תימואלה הרבחה ייחב תברועמ תישענו ירוביצה םוחתל 

השידקמו יטרפה הרשואב הקוסעה תילטניירואה השיאה אוה תימואלה השיאה לש יוצרה 

ךוניח תא עיקפהל תוינויצה תויפוטואה לכ טעמכ ושקיב וז תרגסמב .תוהמיאל המצע תא 

םייק ןלוכב ."שדחה ידוהיה" בוציעב יזכרמ יטילופ רישכמל וכפוהלו םישנה ידימ םידליה 

ילקידר יונישל ךוניחה תועצמאב םורגלו תיתולגה תידוהיה תויכשמהה תא עוטקל ןוצרה 

לש םייתרוסמה הידיקפת םג ,תויפוטואה בורב .דיחיה תא אלו ,זכרמב הרבחה תא דימעיש 

ןמוקמ תא ופילחי הליהקה לכ תא םיתרשמה לכוא־ירדח .ךפהמ םירבוע תיבה־תרקע 

םימטמטמה וילגרהמו חבטמה ריוואמ הררחתשנ השיאה" ךכו ,חבטמב םישנה לש יתרוסמה 

םישנה יפלכ תויפוטואה ירבחמו תונויצה תובא לש ינויווש־יאה סחיה .(104 'ע)"חומה תא 

יזכרמה םמוקמ ,םינימה ןיב הנושה ךוניחה :תוימינפה תוריתסב טלב םייחה ילולסמ לכב 
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ותוירבג תא לאוגש ,רבגה תמועל .םיווש־אל רכש יאנתו הדובע ,הליגו השיאה יפוי לש 

אל םיטסיפוטואל ,ןכ לע רתי .ינימ־א סחי םייקתה השיאה לא ,תימואל הלואג תועצמאב 

לש םגדל ופאש תוינויצה תויפוטואהש ףא :רותחל םהילע השיא לש םגד הזיאל רורב היה 

יתרוסמה םגדה חצינו רבג רבד לש ופוסב ,"שדח ץימא םלוע" הגיצמה תימואל השיא 
.היידוהיה םאהו גוז־תבה - השיאה לש ביציה 

היילעה תוריעצ לש ןהירופיסמ - השקה ןיערגה ןמ תולוק" ,רעש ותואב רחא רמאמב 

םידיקפתה תקולחב היצזינלוקסמל ןייטשנרב הרובד תסחייתמ ,(133-116 'ע> "היינשה 

הרש הבתכש תומישרו תונורכז לע ססובמ רמאמה .םיצולחה ברקב םייומידה תריציבו 

יבגל ובזכנש תווקת רקיעב לבא ,םוימויה ייחב בר ישוקו שואיי םהמ םילועש ,ןיכלמ 

םיצולחה לש טלחומה תובשחתהה רסוחו השדחה הרבחה תיינבב םישנה לש הוושה ןמוקמ 

(1987 ,לארשי־ץראב השיא) אלפנ רפס רבעב הבתכ רבכ ןייטשנרב .תוצולחה יפלכ 

ידי־לע םג ומכ ,םיידוהיה םירכיאה ידי־לע םישנ לש ןחופיקל םירושקה םיאשונה לע 

לכ .תוצירפו תוירסומ־יא ןהל וסחייו תודבוע םישנל סחייתהל דציכ ועדי אלש ,םיצולחה 

וצרו ,רכומה ידוהיה ינוניבה דמעמה תושנמ וגרח ןהש היה תוידוהיה תולעופה לש ןאטח 

םירבגה םע דחי תונבלו עודיה ישנה דיקפתב דורמל ךכו השק תינפוג הדובעב דובעל 

רעגש הווח להנמ לע ,לשמל ,בל־יערוק םירופיס תפשוח תרקוחה .תקדוצו תינויווש הרבח 

תקופת תא הגישה ןתקופת" יכ ,ידמ רהמ תודבוע ןהש ךכ לע תוידוהיה תולעופב 

'ע)"הדובעל ןתוביוחמ תא ,[תולעופה לש] ןתוניצר תא וניבה אל ...םילעופה םירוחבה 

תרומת םירבגה לש הזמ הובג רכש לבקל ןיכלמ הרש הדגנתה ויפלש רופיסה םג ךכ .(123 

וא :םיווש םיאנתב הווש הדובע תושעל םיכירצ םירבגו םישנש הנעטב ,תלשבמב התדובע 

קר" לבא ,תובושח תולאשב וקסעו "דואמ וחילצה" םירבחה יפ־לעש ,הינגדב תופסאה יתש 

תורבחה לש ןתשקובמ לכ ."תורבחה תלאש :תמייק הנניא וליאכ ,םתמלעתה תחא הלאשמ 

.(123 'ע> תרנכ תווחב תוריעצ םישנל יאלקח דומיל תווחל ףרטצהל התייה 

עגונ - "העדותו ףוג יסחיו םאו היערכ ישנה ףוגה סוכינ :השיאה ףוג" - ב רעש 

תועמשמה .םייתרבחו םייטילופ םיקבאמל תמוצכ ףוגה :תוקתרמה תויגוסה תחאב יתעדל 
תומגידרפה .תיתוברת־תיתרבח הרדגה לש רצות הניה השיא וא רבג תויהל לש תירדגמה 

וא הפי - ףוגה יומידל תורושקה ונלש תועיבקה םג ומכ ,תויגולוכיספהו תויגולויצוסה 

,תורצונ ןה .קיר ללחב תומייקתמ ןניא - המודכו ירבג וא ישנ ,הזר וא ןמש ,רעוכמ 

תורפסה .ירוטסיה ןמזל םירושקה םייתרבחו םיילכלכ חוכ תודש ךותב תולעופו תובצעתמ 

(Foucault, 1980; Wolf, 1992 :[1949] 2001 ,ראובוב־הד) הז אשונב תירקחמה 

תלועפ ,לשמל ,איה וזכ .תוברתה תא הליכמה תיגולויזיפ הביבסכ ףוגב רקיעב תדקמתמ 

הבש ךרדהו ןמזה ,טירפתה ,אסיג ךדיאמ ךא ,יתודרשיה ךרוצ איה ,אסיג דחמ :הליכאה 

יטרפ טקייבואכ ףוגה ןיב הנחבהה םג איה וזכ .יתוברת רשקהב םיבצעתמ םילכוא ונא 

ןוגר'זה וא "וניתופוג תוחנומ הנה" עודיה טפשמב ,לשמל ,ביטקלוקהמ קלחכ ףוגה ןיבל 

ןיבל שפנה־דיחיה ןיב הנחבהה םג ךכו .םדו־רשב "ףוג" המואב האורה חיכשה ילמסה 

םירדסהו תונקת ידי־לע טלשנה דימתמ יטילופ קבאמ ףקשמכ ףוגה תסיפת וא ,ףוגה 

.רוסא המו רתומ המ םיעבוקה םייתרבח 

תורו לדנה תידוהי לש ןהירופיסב הביתכו ףוג :ויד אוה םד" ,בריש הנינפ לש רמאמב 

,הלא תורפוס לש תוריצי חותינ תועצמאב ,קודבל ןויסינ השענ ,(185-169 'ע) "גומלא 

לומ חיש ןנוכלו רוציל ,בותכל תלוכיה ןיבל ,ףוגה ךרד תיווחנה ,תוישנ ןיב רשקה תא 
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.היגולותימ ירופיס ינשב שומיש ךות תאז השוע תבתוכה .םישנ לע םילבוקמה םיגוצייה 

,דמיע תורחתהל רקיעבו ,הנתא הלאב דורמל הזעהש ,הריעצה הנכרא לע רפסמ דחאה 

דע־ימלועל םוקריש שיבכעל התוא תכפוה ,וז הפוצח הזעה לע המקנכ ,וז .הגירא תכאלמב 

תא ליצהש רוביגה) סוארט תשא ,הנקורפב קסוע ינשה רופיסה .ופוגמ םישרפומה םידוקהמ 

־יתלב הקושתב הבשנ סוארט .הנמוליפ הבוהאה התוחא תא תוארל השקיבש ,(הנותא 

הנמוליפ .הנושל תא ךתוח אוה ,היפ תא הצפת אל וזש ידכו ,התוא סנוא ,תוחאל תטלשנ 

.(171 'ע) "םינבל םיטוח םע ,םדה תא למסמה ןמגרא טוחב סנואה רופיס" תא תגרוא 

ירביא תא הלעבל תלשבמ ,הגירא־הביתכה לש העיווזמה תועמשמה תא הניבמה ,הנקורפ 

.תירבג תוצירע דגנ האחמ לש רצות הניה תישנה הביתכה םירופיסה ינשב .בוהאה םנב 

(1988)"ןטק ףסכ" לדנה תידוהי לש הרופיסל הארשה רוקמ ויה אל הלא םירופיסש ןכתיי 

לש המתה .םייק יומסה רשקה לבא ,(1993)"יתונמא ןוקית" גומלא תור לש הרופיסלו 

םיררוג הקזח תילפידא התיפלמ ררחתשהל ןויסינהו ,אטחלו המשאל רשקנש ,רבשמ 

רדח ריק לע תסווה םד ידי־לע תישענ הביתכה "ןטק ףסכ" רופיסב) תילמס הביתכ 

רחאל המדב םתכומה דגבה תא הכילשמ הרוביגה "יתונמא ןוקית" רופיסבו ,רצעמה 

רוציל ןויסינ השענ םירופיסה ינשב .("העירק" וב התשענש רחאל ואילטהל םא הטבלתהש 

תורוביגה יתשל ורשפא אלש םילבכה תא ריתהלו ,באה ןמיסו ביתכהש וזמ הנוש הפש 
.חומצל 

הצינ תורקוחה תוקסוע (225-213 'ע)"טסקטכ השיאה ףוג :תוימואלו הדינ" רמאמב 

,"ארקיו" רפסב םיעיפומה הדיג יניד לש תיתוברתה תועמשמב טרופופר רמתו יאני 

.םהל םידימצמ םינברהש תוארוהבו םישוריפב ,תופסוהב ,תוקדצהב ,הקירוטרב רקיעבו 

תסיפת .(218 'ע> "תונויערה לש הנבמב הנומט התמצוע ,המצעלשכ הנוכת הניא המהוז" 

זכרמה" ידי־לע תוצפומה םישנל הכרדה־תורבוחב העיפומ המהוז לש יזיפ יוטיבכ הדינ 

ינונגנמ השולש והיז תורקוחה .םילשוריב וזכרמש "לארשיב החפשמה תרהוט ןעמל יצראה 

;הדינה גהונל םירושקה םיטרפ לש עפש - תונטרפ :הדינה לאוטירב םיטלושה חוכ 

;הלועפה ינפוא יבגל דבלב תומומע תויחנה שי ,םיברה םיטרפה ףרח - תומימע 

השיאה יתמ עובקל ןתינ ותועצמאבש יעמשמ־דחו יביטקייבוא הדימ־הגק ןיא - תויתורירש 

.ןורחאה קסופה אוה ברה ,קפס שי רשאכ .הדינ 

לעופב ,תיאמצע תישיא תונשרפו הלועפ שפוח תרשפאמ תומימעהש עגרל המדנ םא 

.דבלב תירוטר הילשא וגיה שפוחה ןויערש ,ךכ־לכ םייאמו קזח ,לודג םינברה לש םחוכ 

ןנוכל ודעונש םיעצמא םניה ,םיללכב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ ,הטילשה ינונגנמ 

תוסנל םיצורה ,תורבוחה ירבחמ .ןקידצהל תוסנל ךרוצ וליפא ןיאש תונתייצו תעמשמ 

תידוהיה החפשמה תא םירידאמו םיראפמ ,הדינה יקוחב ךרוצב תוינוליח םישנ ענכשל 

תא .םויא הווהמ רחאהו ,גנועל רושק דחאה :הדינב ךרוצל הקמנה יגוס ינש םיפיסומו 

םויאה לבא ,"הפוחל התסינכ תעשבכ הלעב לע הביבח אהתש ידכ" - ןיבהל רשפא גנועה 

תא תולקלקמ" קר אל הדינה תווצמ תא תומייקמ ןניאש םישנ .יעמשמ־דחו ינקספ וניה 

...םירופיכה םויב הליכא לע הרותב רכזומ[ש] ...!!תרכ [ן]שנוע [אלא] ...ןהיתודלות 
...ולוכ םעה תרהט תרימשל ...המלש המוא לש התאמוט תא תננוכמ םידיחי לש האמוטה 

־ ולוכ םעה םשב הלאכ םישנ לע תרזגנה המקנה וז לכמ ארונה ."ולוכ םעב אוה םגופ 

תדיל םגו ,הדילה תעשב תמקנתמ תעגפנה הרהטה יכ רוכזל ךירצ הדיל ילבח ךותב" 

.ולוכ םעל אלא ,ןהידליל קר אל ןכ םא תויארחא םישנה .(221-220 'ע> "ללכב הלואגה 
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,יוושכעה יטילופה לאוטירה ךרד ,תורוד ינפ־לע םהש תומכ ורתונש ,הדינה יללכל תויצה 

,ךכו .לארשי־ץראו לארשי־םע ןיבל השיאה ןיב אלא ,גוזה־ינב ןיב ימיטניא ןיינע דוע וניא 

.(224 'ע)"תילאירוטירטו תימואל הייחת לש חיש תריציל התע סיוגמ ...הדינה לאוטיר" 

ישממה ירוביצה בחרמה ןמ םישנ תרדהב קסוע ־ "ירוביצה חישב םישנ" - ג רעש 

םידיקפתב תולייח לש תוירדגימ תויוהז ןוניכ :יוכיד ךותב תונרתח" הרמאמב .ילמסהו 

תא שדחמ ןוחבל ידכ יאבצה הדשב יול־ןושש הנרוא תשמתשמ ,(302-277 'ע> "'םיירבג' 

ומכ" אבצב תולעופש םישנ םאה .הז ינאכדו יננימ ,יגרדמ דסומב םישנה לש ןמוקמ 

ילסרווינואה לדומה וניה ירבגה לדומהש הדבועה תא תורשאמו תוקזחמ ןניא "םירבג 

ותנוכתמב"ש ןוויכמ ,אבצל סייגתהל םישנל ללכב יאדכ םא ההות יול־ןושש ?יביטמרונהו 

ילוא ףידע .(302 'ע> "םייתרבחה סוטאטסה ירעפ תא ףירחמו קימעמ [אבצה] תיחכונה 

םישנ לש רתוי רחואמה ןחופיק תא טעמב ןזאל תנמ־לע יאבצה תורישה תבוח תא לטבל 

ךכ ןכש ,תינקספ הבושת תתל הלוכי הניא תרקוחה לבא .הדובעה קושבו תיבה־קשמב 

Metealf לש םרפס ןמל ,יתעדל .הריתפ־יתלב האלול אופיא יהוז .ןהלש תוילושה חצנות 

 fe Humphries> םאה :תוירבג יהמ לאושה חיש םייקתמ - תירבג תוינימ ־ 1985 תנשמ

םג שי אמש וא ,תיפיטואירטסה תירבגה תומדה תא הגיצמה וז ,דבלב תחא תוירבג תמייק 

םיסחיו ישגר קותינ ,תודרח םירבג לע ליטמה ישגר סמועב תנייפאתמה ,תרחא תוירבג 

,"השיאה" ןיאש םשכ :םיבר ןושלב הניה תוירבגש איה הבושתה ?באה תומד םע םירוכע 

םש םג ,לארשיב אבצה לש ותויזכרמ תורמל ."רבגה" םייק םא ןוחבל יאדכ םג ךכ 
םייומידב ,תונומתב ,םיטרסב יוטיב ידיל םיאבש ,םיטעמ־אל םייוניש םיללוחתמ 

.תרושקתבו םייתורפסה 

תיב תסריג ־ תילארשיה לש התייווחו תילארשיה היווחה" ,הוונ הנח לש הרמאמ 

תרזעב ,הרמאמב תנחוב הוונ .דחוימב קתרמ וניה ,"טלמ הלוש הפיא וא ,יאבצה תורבקה 

םואלה תפש ןיב םימייקתמה "םילבומה םיסחיה" תא ,םיעוטה רה לדנה תידוהי לש הרפס 

,תירבג הפשב רזענש "תימיטניא הקיטקרפ" רסח טסקטב תאטבתמה - תמכסומה 

םינבה תופוג לש םתוכייש תא שיגדמו ץמאמ רשאו ,תישיא־אלו תיביטקייבוא ,תילרטינ 

השימגהו תימיטניאה ,תיתפכאה ,תיביטקייבוסה תיטרפה הפשה ןיבל ־ המואל םייטרפה 

לאו יטסילנרטמה ןויגיהה לא לבאה תפש תבשומ םיעוטה רה רפסב .םינבה תוחפשמ לש 

תצלחמ הפשה .ומא ןיבל (םדאה ,דליה ,קוניתה)ןבה ףוג ןיבש םיילאידרומירפה םירשקה 

הפש תרגסמב וגוציי תא שדחמ־תעמשממ איהו ...התושילקו התואשילק"מ תמה ףוג תא 

.(314-306 'ע> "תילנרטמ 

תמייקתמו תלעפומ איה יכ אלא ,התוא תורבוד םישנש םושמ אל תישנ הניה הפשה 

,הכרע תניחבמ ינחוכה גרדמב רחא םוקמב תאצמנ וז הפש .ינומגהה ימואלה חוכה לומ 

הבש הזעהה לשבו ,השלחו תיטרפ איה .תילוש הירוטס־איה תאטבמ איה .הינכתו התופקת 

תיטסילנרטפה הפשה .תפרוטמכ וליפאו תשבושמכ ,תימואל תוירחא תרסחכ תספתנ איה 

ינויצה סותאה ךותב םייקתמה ,ירבגה בחרמב החוכ ןיב יטילופ טקילפנוק תאטבמ 

הרפסב .םישנ לש יטילופה חוכה רסוח ןיבל ,רדגוממהו סכונמה תורבקה־תיבב ףקתשמה 

תא עינכהל טלחומ בוריס - mater dolorosa תונבל תוהמיאל רשפאמ הז קיר ,לדנה לש 
.הלפמה וא הרובגה ירופיסל יהמיאהו ישיאה יטרפה באכה 

התיה םיעוט ןבא" :תוכלה תפשב תרפוסה השמתשה "םיעוטה רה" רפסה םש תריחבב 

ףרחש איה וז הרופטמ לש התועמשמ ".םשל הנפנ הדיבא ול הדבאש ימ לכ ,םילשוריב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:24:39 UTC������������� 

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



םירפס תרוקיב ירפ הנינפ 264 

תואיצממ םהיתומיא ,דעל דבא רשא תא אוצמל ידכ ,םייחה ןיב םניא םיללחהש הדבועה 

לש וניינע" .יביטקלוקהו ירוביצה םואלה לש ושומישב הניאש תיטרפה הפשה תא שדחמ 

.(319 'ע> "יהמיאה וביטב אלא ולש תוילאודיווידניאב וניא הז לוק 

־ברו רדגימ) תונוש אצומ תוצובקב תירבגה תינומגהה תוברתהו םישנ" - ד רעש 

דיחיה תוהז .תוהז לש אשונב רתויב תוקתרמה תויגוסה תחאב קסוע ־ "(תויתוברת 

,תויוהזה ןיב רבחמה ףקמה אוה וז תוהז לש הביל־בלו ,תוידוחיי תוצובק לש ןווגמב הרוזש 

חתופה רמאמה .תוימינפ תוריתס תאלמו תבכרומל תיתצובקהו תישיאה תוהזה תא ךפוהה 

יוניש לש העפות םנמואה :תויברע תויטילופ תוגיהנמ" ,רקב־ובא הלוא'ח תרקוחה לש 

םישנ ינוגרא לש תויטילופ תויוליעפ לש עודי אל ןפ ריאמ ,(354-343 'ע> "?יתרבח 

ןתוליעפ םלוא .תוגיהנמ לש תורוד םירשעה האמה לכ ךרואל וחימצהש ,םייניטסלפ 

םירבדה ביבס ןיידע תבבוס (תוידוהיה לש םג ומכ) תויברעה םישנה לש תיטילופה 

.ללכב םיברעה ייח תבטה ןעמלו םישנל תויוכז ןויווש ןעמל ,היכראירטפה דגנ :םייסיסבה 

םירבגה דצל תויברעה םישנה ולעפ ,םלועה לש הז קלחב השקהו הכפכפהה תואיצמב 

הווהב תולעופו רבעב ולעפ םישנה .ילארשיה יוכידה דגנ ךכ־רחאו םיטירבה דגנ קבאמב 

,"היאאסנ־לא הדהנ־לא" ,"תויסקודותרואה םישנה ןוגרא" ןוגכ ,םיבר םינוגרא תרגסמב 

תרגסמב ןכו ,"דרא־לא" ,"תויטרקומדה םישנה תעונת" ,"תומדקתמה םישנה ןוגרא" 
."ת"מענ" תמגוד ,םיידוהי םישנ ינוגרא 

המרב לועפל ידכ ןהלש הרבחב רובעל תוכירצ תויברע תויטילופ תוליעפש תורומהמה 

םירבגה לש הלא תמועל םינומ תורשע רתוי תושקו תוכבוסמ תיצראה המרב וא תימוקמה 

םיעיפשמה םימרוגה תא תקלחמ תרבחמהש הדבועה תורמל .וז הריזל םיסנכנה םייברעה 

םירוצעמו םיימינפ םירוצעמ - םיינשל הקיטילופב תויברע םישנ לש ןתוליעפ לע 

,םישנל תוסחיימ הביבסהו תוברתהש תונוכתל םירושק םהינשש תבשוח ינא ־ םיינוציח 

תיתרוסמ הרבחבו ,ללכב םישנ לש רשקהב תודסומו םינונגנמ תועצמאב םינבומ םהינשו 

ךוניחב ,החפשמה ךותב ןויוושה־יא תא םיכישממ הלא םינונגנמ .המכו המכ תחא לע 

םה םג ושקה הנידמה םוק ןמל םיברעה לע ופכנש םירוסיאהו תולבגהה .תרושקתה־ילכבו 

ללכ־ךרדב ןה ,תוגיהנמ םישנ שי םא .םישנ לש יאדוובו ,םירבג לש תויטילופ תויונגראתה 

.ןגוז־קו החפשמה דצמ הכימתב וכזש הלא 

תוחילצמש הלא ,תוגיהנמ תויהל תועיגמ דבלב תורופס תויברע םישנש יפ־לע־ףא 

תולאש ילצא הלעמ רמאמה .ץראב תיברעה הרבחה תפמבו םויה־רדסב יוניש תוללוחמ 

םילוקישמ ולו) הגהנה ידיקפתל תויברע םישנ תיברע הגלפמ םוש הפריצ אל עודמ :ןוגכ 

תוגלפמ םעטמ קר הכ דע ורחבנ תויברעה תסנכה־תורבח עודמ ?<רוביצ־יסחי לש 

ןהימ ?תוימוקמה תוצעומב תשחרתמ תויברעה תוגיהנמה לש ןתוליעפ בור עודמ ?תוידוהי 

?םיירטנמלרפ־ץוח םינוגראב תוליעפש תיברעה הטילאב תויעוצקמה/תוגיהנמה םישנה 

?םימייקה םיאנתב םינימה ינש ברקב ןויוושל ךוניחה תא םדקל תולוכי םישנ דציכ 

.תעדה תא תתל ןיידע ךירצ תורחאו הלא תולאשל 

'ע> "תיסקודותרואה הרבחב הרות דומילו םישנה דמעמ" ,תהק הנח לש הרמאמ 

ןוהה לש וכרע תא ןחובו רקב־ובא לש הרמאמ םע חיש־וד הרואכל םייקמ ,(364-355 

לע עיבצמ הז רמאמ םג .תויסקודותרוא תוידוהי םישנ ברקב הרות דומילב ילמסה 

.יתרבח יונישב ךוניחה לש ומוקמ לעו ,המודכו טרפ תויוכז ,ןויוושכ םיכרע לש םתעפשה 

הרות דומיל דציכ תוארהל הביטימ איה ובש ,אבה חספב רואלא רמת לש הרפס תובקעב 
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265 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003 -ג"סשת 

יפלכ תורחא תוריעצ םישנ לש ןהיתודמע תא תהק הקדב ,יונישל זרז הווהמ תונב ברקב 

םיכרע ומינפה ,תידרגנוואה הצובקה ןמ קלח ןניא ןהש ףא ,ןבור .יתרוסמה דומילה 

אל ןכ םא הצוענ היעבה .תישיא תוריחו הימונוטוא ,םינימה ןיב ןויווש ןוגכ ,םייטסינמוה 

ןיידע םיזחאנה ,תיסקודותרואה הרבחה יגיהנמ לצא אלא ,תוריעצה לש שדחה רודב 

.ללכב תוניגהו קדצ יבגלו תחאו םירשעה האמב םישנה לש ןמוקמ יבגל םיינרמש םיכרעב 

תא ריבגיש ךוניח אוה יתרבח יונישל רורבה יעצמאה ,םינורחאה םירקחמה ינשב 

.תיתרבחה תוירדילוסהו תושיגרה תאו ןויוושה־יאל תועדומה 

םיצורה הלאלו םהל בושח םינימה ןיב ןויוושש הלא לכל הז רפס לע םוחב הצילממ ינא 

םירחא םירפסש ,ןומצע לעי תכרועה .תרחא טבמ־תדוקנמ תילארשיה הרבחה תא דומלל 

תידוסיו השק הדובע התשע ,לארשיב יטסינימפה חישל ומרתו םוצע דהב וכז התכירעב 

השיאה לש היומידל םיבר םינפ גיצמה ,רפסב םיעיפומה םיאשונה ןווגמ טוקילב 
.תילארשיה 

תורוקמ 

.בושייה תפוקתב ןויוושל הפיאשה ־ לארשי־ץ־ואב השיא .(1987) הרובד ,ןייטשנרב 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

.(םיסותימהו תודבועה :ןושאר ךרכ) ינשה ןימה .<[1949] 2001) ןומיס ,ראובוב־הד 
.לבב תאצוה 

 Foucault, Michelle (1980). Herculine Barbin: Being the recently discovered

 memoirs of nineteenth-century French hermaphrodite. Brighton.

 Metcalf, A. 8c Humphries, M. (Eds.) (1985). The sexuality of men. London:
 Pluto.

 Wolf, N. (1992). The beauty myth: How images of beauty are used against

 women. New York: Doubleday.

ידפ הנינפ 

ךוניחל "יקסניול" תללכמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:24:39 UTC������������� 

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



םירפס תרוקיב ןייטשנבל הלאירא 266 

לארשיב תרגובמה הייסולכואה - הנקיזה לש הקיטילופה ףרוע)קירב קחצי 
.םידומע 219.2002 .דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ימואלה תופידעה רדסב 

תרגובמה הייסולכואה תחוורל יתועמשמ ביכרמ הווהמ הנקזה לש הקיטילופה םאה 

יטילופ לקשמ לעבו בושח קלחל וכפהיי םינקזהש תיתרבח בוט הז םאה ?הייח תוכיאלו 

־דח תויבויח תובושת ךכל ןתונ ,קירב קחצי תכירעב ,שדחה רפסה ?הייסולכואב 
:םייזכרמ םיאשונ השולש תנבהל הבושח המורת הווהמו רגתאמ רפסה .תויעמשמ 

,םינקזו הנקז לש רשקהב הרבחה לש תויופידעה רדס ,הנקזה ליגל תיתרבחה תוסחייתהה 

םניה םויכ לארשיב הייסולכואהמ 110/0־כ .הז תויופידע רדס יונישב הקיטילופה דיקפתו 

ןקז תרדגה .שפנ ףלא השימחו םירשע תואמ ששכל עיגמ םרפסמו ,הלעמו שמחו םישיש ינב 

תפקשמ הניא ־ ינרדומה םלועב תואלמגל השירפה ליג ־ שמחו םישיש לעמ וליגש םדאכ 

םויכ םייח ץראב) הלדגו תכלוה םייחה תלחות רשאכ הנקזה יאליג לש בחרה חווטה תא 

םיסחיה תכרעמ ובש ןדיעבו ,וז תימניד תואיצמ עקר לע .(רתויו האמ ינב שיא תואמ ששכ 

תמיוסמ הדימבו ,םייטנרהניא םיטקילפנוקו תומליד העבטמ הליכמ לשממל םיחרזאה ןיב 

תובושת לבקל ירוביצה םויה־רדסב םייקה ךרוצה תא םלוה רפסה ,םהילע תתתשומ ףא 

.ימואלה תויופידעה רדס תניחבמ םהילא תוסחייתהה יבגלו םינקזה דמעמ יבגל 

םיתוריש ,תוינידמב םיקסועה םיסרוקב הבוח־תאירקכ רפסה תא לולכל שי ,יתעדל 

הניגפמ תילארשיה הרבחה רשאכ ,אוה םג בושח ותאצוה יותיע .הנקז לש רשקהב הקיקחו 

תבוטל תילכלכ תוינידמל תיתרבח תוינידמ ןיב םימילשמה םיסחיה תא חונזל הייטנ 

תחטבהו החוור ,תואירב יביצקתב םיצוציק לש המגמ תרכינו ,אדירג םיילכלכ םילוקיש 
.הסנכה 

לש תוכלשההו תויועמשמה תא ,לארשיב הנושארל ,וגיצהב רפסה לש ודוחיי 

םינייפאמב תונוש םע םירגובמ לש הלדגו תכלוה הייסולכוא לע הנקזה לש הקיטילופה 

םיסחייתמ - היגולוטנורגה הדשב הנושארה הרושהמ םירקוח םלוכ ־ םיבתוכה .םיכרצבו 

תנקדזמה הייסולכואל תיטילופהו תיתרבחה תוסחייתהה לע םיעיפשמה םינוש םיטביהל 

הרבחהש תויזכרמה תומלידהו תויגוסה תא ףקשלו חתנל הז רפסב וחילצה םה .הנקזהו 

לש תומלידה תא םג ומכ ,"תיפרגומדה הכפהמה" ןדיעב ןמיע תדדומתמ תינרדומה 
.תרגובמה הייסולכואה 

קסוע רפסהש םייזכרמה םיאשונה לש תיללכ הריקס חתופה קרפב גיצמ קירב קחצי 

,ותועמשמבו "ליג" גשומב ןדו השישקה הייסולכואב לודיגה ינותנ תא גיצמ אוה .םהב 

תא חרכהב ףקשמ וניא ,השירפל רשקתמה ,שמחו םישיש יגולונורכה ליגה יכ ושיגדהב 

השירפה :ןה וז תואיצממ תועבונה תויגוסה .טרפה לש המורתה תלוכי תא וא דוקפתה בצמ 

םתופתתשה תועמשמ :הדובעהמ שורפל הבוח ובש ליג עובקל שי םא הלאשהו הדובעהמ 

לופיטל םיתורישה ךרעמ םוחתב תוינידמה :םינקז תמצעה ;הדובעה חוכב םישישק לש 

לע םינוע םיתורישה המכ דעו ;הטרפה יכילהתב תודקמתה ךות ,ךרעמה ןוגראו ךשוממ 
.תרגובמה הייסולכואה יכרוצ 

םינשב .ילבולגה רפכב תונקדזהה תייגוסב קסוע ,ןזח םייח תאמ ,ינשה קרפה 

.תיתרבח תוינידמו היצזילבולג יכילהת ןיבש תובכרומה תוקיזב ןוידה בחרתמ תונורחאה 

תופפורתה לש ןוויכב היצזילבולגה יכילהת לש תוכלשהה תא הז קרפב רייצמ ןזח 
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בחרמה (1) :םימוחת השולשב ךכל שיש תועפשהה תאו ,תינושארה תיתליהקה תכרעמה 

םינומהה־תרושקת לש תועפשההו םייתרבחה םירשקה תולובג ,ונייהד ,הנקזה לש יתרבחה 

,ילבולגה ןדיעב םייליגה םייגוצייה (2):עקרמה לא תרבוע הנקזה תסיפת רשאכ ,םהילע 

יומידב שגד תמיש ךות ,םירוענ תוברתו תונכרצ תשדקמה הרבחב םיאטבתמ םהש יפכ 

הז קימעמ חותינ .שפנו ףוג יסחי לש תשדוחמ הניחב תרבועה תיתנקז תוהז <3) :ףוגה 

,"ילבולגה רפכה" ןדיעב םייתוברת־מייתרבח םידממ תנבהב תובישחה תא םיארוקל גיצמ 
.רפסב תונודינש תויגוסל תיגשומ־תיטרואית תרגסמ הווהמו 

איה .תונקז תויסולכוא לש המצעהה תייגוסב ןד ,ןדס עבשילא תאמ ,ישילשה קרפה 

לש המצעהה ךילהת תא תראתמו המצעהה לש תיללכה תינויערה תיתשתה תא הגיצמ 

ךילהתל התוסחייתה .תיתליהק המצעהו תינטרפ המצעה ־ םירושימ ינשב םינקזה 
לע העיבצמ םייחב רתוי הבר הטילש לש בצמל םינוא רסוח לש בצממ רבעמ לאכ המצעהה 

תועד־יגוה תובקעב) םדאה ייחל םעט ןתונכ תועמשמ רחא שופיחה תא השיגדמה השיג 

ןדס .ןזח לש חותינל יעבט ךשמה הווהמ קרפה ךכבו ,<רבוב ןיטרמ וא לקנרפ רוטקיווכ 

,(social exclusion)"תיתרבח הרדה"ל הנקזה הייסולכואה לש םינואה רסוח תא תרשקמ 

הרדהה" .תיטילופה יאדוובו ,תיתרבחה בלה־תמושתמ הצובק לש הקחרה התועמשמש 

תאו תוינידמה יבצעמ תא תונורחאה םינשב תובר קיסעמש אשונ ,דניה "תיתרבחה 

המצעהה תובישח לע העיבצמ ןדס .היצזילבולגה תועפשה בקע רקיעב ,םינקזב םילפטמה 

.תיתרבחו תיטילופ העפשה תלעב תוגיהנמ תריצילו הרבחב םינקזה לש םחוכ קוזיחל 

.םינקזל החוורה יתורישב הטרפהה יכילהתב קסוע ,ןטק ףסוי תאמ ,יעיברה קרפה 

םע ןילמוגה־יסחיו תויתרבחה תויצקארטניאה תא תפקשמ תיתרבחה החוורה לש המלידה 

תוברועמ תא םצמצל הסנמה ,החוורה־תנידמ תא םויכ ןייפאמ הטרפהה ןויער .הביבסה 

ךות ,הטרפהה לש םינושה םיביכרמה תא גיצמ רבחמה .הרישי םיתוריש תקפסהב הלשממה 

:תיקלח הטרפה (2):האלמ תיתלשממ הטילש (1):םייזכרמה םילדומה תשולשל תוסחייתה 

לש תונורסחהו תונורתיה תא הבחרהב רקוס אוה .םיתורישה לש האלמ הטרפה <3) 

םינקזל םיידסומהו םייתליהקה םיתורישב הטרפהה יכילהת תא חתנמו ,הטרפהה יכילהת 

תחלצהל סחייתמ רבחמה קרפה םוכיסב .דועיס חוטיב קוחב שגד תמיש ךות ץראב 

.היגוסה לש תיתטישו תשדוחמ הניחב לש תובישחה תא ןייצמ ךא תיקלחה הטרפהה 

תרגובמה הייסולכואה תופתתשהב קסוע ,בונילק תור תינלכלכה תאמ ,ישימחה קרפה 

השירפה ליגב הדיריה יבגל םלועהמ םיאצממ הגיצמ תרבחמה .לארשיב הדובעה קושב 

יאנת רופישב תובישחה תשגדה ךות ,ךכל םיירקיעה םירבסהה תא הנומו הדובעהמ 

ךא ,השירפה ליגב הדירי לש המוד ךילהת םייק ץראב םג .השירפה תמדקהל תואבצקה 

קודבל העיצמ תרקוחה .תואבצקב םייוניש ןאכ ולח אל ,תירבה־תוצראו הפוריאל דוגינב 

תמרב היילע ןוגכ ,תורחא תוצראב ךילהתה לע םיעיפשמכ ואצמנש םימרוגה דיקפת תא 

תויגוסה תא הגיצמ תרבחמה .היסורמ היילעה תעפשה תא ןכו ,תואירבה תמרבו םייחה 

תואכזה ליג תאלעה דגנו דעב םיקומינ הלעמו ,ץראב השירפה ליג תוינידמב תויזכרמה 

םירבג לש תואכזה ליג תאוושה דגנו דעבו ,ילמינימ תואכז ליג תעיבק דגנו דעב ,היסנפל 
.םישנו 

ןתניהב ,הנקזה לש תואירבה קוש תא ןחוב ,קבט ילינו רדנלוג הוח תאמ ,ישישה קרפה 

תרהצומה תוינידמה ףא־לע .תואירבה תכרעמ לש םיירקיעה םינכרצה םניה םישישקהש 

שי ,לדגו ךלוה םרועישש ,תלבגומה הייסולכואהמ קלח יבגל ,הליהקב םדאה תראשה לש 
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ךות ,םיידסומה םיתורישב תויתייעבה תא תוחתנמ תורבחמה .םיידסומ תונורתפב ךרוצ 

הנתמהה ןמז ־ ידועיסה זופשאה תקוצמ יבגל הגידמה־רקבמ לש ויאצממל תוסחייתה 

,םינקתבו הרקבהו חוקיפה ילהונב םייוקילה ,אשונב תויושרה יובירו תויוליפכה ,ךוראה 

,םיקקזנהמ קלח יבגל דועיסה קוח לש תויתייעבה לע תועיבצמ ןה ןכ־ומכ .םילפטמה תמרו 

.יתכלממ תואירב חוטיב קוחמ םיעבונה החפשמ ינבו םישישק לש םיישקה לע דחוימבו 

תא ןכו ,תואירבה תועוצקמב םילפטמה לש הייארה־תויווז יבגל םינותנ גיצמ קרפה 

תולקלק :ןוגכ ,םינקזה יבגל תואירבה קושב תורומתה לש תויתייעבה תוכלשהה 

תויעוצקמ תולקלק ,הנקזה לש ילילשה יומידה תא תוקזחמש תויכרעו תויתימדת 

הייהת תולעמה תוירסומ־תויתרבח תולקלקו ,תואירבה יתורישב המרופרה בקע תוילופיטו 

םילוקיש השיגדמה ילרבילה ןימיה לש היפוסוליפה תקזחתמו החוורה ןדיע םייתסה אמש 
.םיילכלכ 

תבוטל הקיטילופב שומישה תובישחב קסוע ,לארשי ןב ןועדג תאמ ,יעיבשה קרפה 

עגונב ם"ואה תונורקע תגצהו םיקיתווה םיחרזאה קוח לש חותינ ךות ,הנקזה הייסולכואה 

עיצמו ,םיאלמגה רוביצ לע תושקמה תוידוחיי תוילארשי תויעב גיצמ רבחמה .םירגובמל 

תועצמאב יטילופ חוכ תריצי םג ומכ תומייק תויתגלפמ תורגסמב יטילופ חוכ תלעפה 
.םיאלמג תגלפמ 

םירוגמה יזכרמב םיימויקה םיסקודרפב קסוע ,ןלפק הביבא תאמ ,ןורחאה קרפה 

ןיבל ןקזה לש תישיאה הסיפתהו תימצעה הרדגהה ןיב רעפהמ האצותכ םירצונש ,םינקזל 

"םוקמ־אל"ב וא ־ ןגומה רוידב דדומתהל וילע ןמיעש תוינוגראה תוביסנהו תואיצמה 

תוביסה תא הגיצמ תרבחמה .וייחבו ומלועב הטילש ול ןיא ובש ־ תרקוחה תרדגהכ 

לופיטה תוכיא ןיב הקיזה תא שדחמ ךירעהל בושח יכ השיגדמו ,הז גוסמ רוידל הסינכל 

.הלא רויד תורגסמב םייחה תוכיא ןיבל 

ךרוצה לע עיבצמ רשאו הנקזב םיקסועה לכל ץלמומש בושח רפסב רבודמ ,םוכיסל 

לש םתחוור םודיקל יטילופ חוכב שומישבו הנקזה לש הקיטילופה תנבהב תופיחדהו 

רשקהב םוי,הירדס לע תודמועה תויזכרמה תויגוסל ףשחיהל ארוקל רשפאמ רפסה .םינקזה 

אוה ךכב .הנקזה הייסולכואה יבגל תויומידקה ירדס תעיבקו תיתרבחה תוינידמה לש 

םלועל סנכיהל ןיינועמה טנדוטסל ןהו עוצקמה־שיאל ןה תידוחייו הבושח המורת םרות 

וניא אוה ,אשונב ינושאר רפס והזש ןוויכמ ,הז םע .הנקזה לש הקיטילופה לש בכרומה 

,הסנכה תחטבה לש תויגוסב לפטמ וניא אוה ,לשמל .םימוחתה לכ תא ףיקמ וניאו הצממ 

שי וז הניחבמ .רתוי הבר הקמעהב ךרוצ שי םימוחתהמ קלחבו ,המודכו יאנפ תועש ,רויד 

.הנקזה לש הקיטילופה יאשונב קימעמ ןוידל חתפ רפסב תוארל 

ןייטשנבל הלאירא 
הפיח תטיסרבינוא 
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,תונויצ לומ ינקירמא ימרופר םזילסרבינוא :םיבלתשמ םידוהי ףיש רפוע 
האושו תוימשיטנא 

;ןמציו םייח ש"ע תונויצה רקחל ןוכמה ,ביבא־לת תטיסרבינוא לש תפתושמ האצוה 

ןוכמה ,ןליא־רב תטיסרבינוא ;ןוירוגךב תשרומל זכרמה ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

.2001 .דבוע םע תאצוה לש "הנתשמ הרבחב תידוהי תוהז" הרדסהו ;האושה רקחל 

.םידומע 287 

םיטביה ריאמ אוהש םושמ קר אל ףיקמ ןוידלו ידוסי ןויעל יואר ףיש רפוע לש ורפס 

לש הרוש ליבקמב ררועמ אוהש םושמ אלא ,תירבה־תוצרא תודהי לש םיקתרמו םיבושח 

לארשיב תודהיה לשו ,ללכב תודהיה לש התועמשמל רשאב תורגתאמו תובקונ תולאש 
תפחודה הנכסה לע העירתמ תירבה־תוצרא תודהי יבגל תושודנה תורימאה תחא .טרפב 

יכ ונרשבתה הנורחאל הנהו ,םירפסמב תוטעמתההו ןכותב תורדרדתהה לשב הילעמ 

תירבה־תוצרא תודהי .הבוטל יוניש אקווד הנורחאל לח (םירפסמ לש) הז ןורחא ןותנב 

.םלועב רתויב הלודגה תידוהיה הליהקה ןיידע איהו ,השיאו שיא ןוילימ השישכ הנומ 

קפס םייק םהמ לטובמ־אל זוחא יבגלו ,םידוהי ןוילימ השימחכ םייוצמ ,הז תמועל ,לארשיב 

םע רשק ,קהבומ ידוהי םש ,ידוהי בא :לשמל)ינתאה ךוישה ןיב לדבהה לשב םתודהיב 

םידומיל לש היווחו ,ימוימוי ןפואב תירבעב שומיש ,לארשיל היילעה תוכזב ידוהיה םעה 

.(הרייגתה אל םלועמש היידוהי־אל םא) יתדה ךוישה ןיבל (ל"הצב תורישו לארשיב 

תואמב ךרעומ אוה ךא עודי וניא הז רורב־אל גוויסב םיאצמנה םישנאה לש קיודמה םרפסמ 

,ורייגתה אל דוע לכ ,םהיניב םיריעצה רשאכ ,לדגיו ךלי קר הז רפסמש חינהל שי .םיפלא 

,ירק ,"םידוהי־אל־סידוהי" לש םישדח תורוד ודילויו (ןיסירפקב רקיעב הארנכ)ונתחתי 
.לארשיב יתדה דסממה ידי־לע תרכומ הניא םתודהיש ינתאה םאצומ יפ־לע םידוהי 

לשב ,הנתשמו שדחתמ םלועב ידוהיה םעה לש ודיתעל רשאב רבשמה ,תאז הניחבמ 

,םלועב רתויב הלודגה הליהקה תא קר אל דקופ ,(assimilation) העימט לש ךילהת 

.תידוהיה הנידמב תאצמנה הלדוגב היינשה הליהקה תא םג אלא ,תירבה־תוצראב 

םינושה ויקבאמ תאו ,תירבה־תוצרא תודהיב םיעודיה םימרזה דחא תא ראתמ ףיש 

ןפואב בלתשהל אלא ,ןוצרמ הרוגס תרגסמב רגתסהל אל ןויסינ ךות םידוהיכ תודרשיהל 

דחמ ,תוילסרווינואב רבודמ יכ רהבומ רפסל הנשמה־תרתוכב ןכל .תבבוסה הרבחב אלמ 

יבויחה רגתאב לחה ,אסיג ךדיאמ ,ידוהיה םעה לש םידוחיי םיטביהל תוביוחמה לומ ,אסיג 

האושב הלכו ,תוימשיטנאה לש ןימויה־תקיתע היעבה םע תודדומתהב ךשמה ,תונויצה לש 

,תימרופרה העונתה השרתשהו הדלונ הבש הפוריא התוא ,הפוריא תודהי תא הדקפש 

השקה םיחאה־ביר חתפנ ,הרשע־עשתה האמב דוע ,הב רשאו ,הברעמבו הזכרמב דחוימב 

.םיסקודותרואה ןיבל םימרופרה ןיב דחוימבו ,תודהיב םינושה םימרזה ןיב 

תויומדה תחאב תודקמתה תועצמאב םינושה םיכילהתה תא ורפסב ראתמ ףיש 

תורשע ךשמב שמישש ,ןרטשגגרומ ןאילו'ג ךנחמהו ברה ,תימרופרה העונתה לש תוטלובה 

.The Hebrew Union College - העונתה לש ןוילעה יכוניחה דסומה לש אישנ םינש 
רחאל דיימ יכ רבחמה ריכזמ ובש ,וחתפב רבכ העיפומ רפסב וילא הנושארה תופשחיהה 

ותאצרה לש תונמדזהה תא ןרטשנגרומ לצינ ,הינמרגב ןוטלשל רלטיה לש ותיילע 
הלוכי ותעונת םא הלאשה תא הלעהו ,הללכמב םידומילה תגש תחיתפ לגרל תיתנשה 
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תמקה אמש וא ,תודהיה םע תוילסרווינואה בוליש לש תידוסיה התשיגב דימתהל ןיידע 

.העונתה תונורקע לש תשדוחמ הניחבו שדחמ תוכרעיה תבייחמ הינמרגב יצאנה רטשמה 

יבגל דחוימב ורמאנ הלא םירבד .יונישב ךרוצ ןיאש ,ירק ,יתבר ואל התייה ותבושת 

םידוהיה לכ יכ ,תינויצה תורדתסהה אישנ ,בולוקוס םוחנ לש ויפמ עמשוה רבכש ןועיטה 

,ך"נתה רקחב רכומ החמומכ .םינויצל תויהל ,הפוריאב לחש יונישה לשב ,תעכ םישרדנ 

ימימ תומרופרל םזיצאנל תינויצה הבוגתה תא הוושהו וירקחמ לע" ןרטשנגרומ ךמתסה 

- םזיצאנל תינויצה הבוגתה ומכ שממ - ולא תומרופר םג ,ותונשרפ יפ לע .הימחנו ארזע 

,ינחורו יסיפ ,ימויק םויאל תינוציק תיטסירלוקיטרפ־תידוהי הבוגת לש גוס ןתעשב ויה 

לע ,תוירכונה םישנה שוריג רקיעבו ,ןללכב תומרופרה .תניוע תידוהי־אל הביבס דצמ 

תויכשמה תחטבהב" המורת לכ םרת אלש ,ילילשו רומח רבדל ויניעב ובשחנ ,"ןהידלי 

הילגהה רחאל לארשי־ץרא לא הרזחה תפוקת ־ ןמז ותואב .<14-13 'ע> "ידוהיה םויקה 

,תובלתשה ןיבל תורגתסה ןיב הרירב םידוהיה ינפל הבצינ ־ שדקמה־תיב ןברוח םע 

התואב תבורעת־יאושינל הימחנו ארזע לש תילילשה םתדמע תא ריכזמ ןרטשנגרומו 

תרגסמב תורגתסה הפידעמ תינויצה העונתה ,ןרטשנגרומ יניעב ,המוד ןפואב .הפוקת 

.תילסרווינוא הסיפת ךותב תובלתשהב תרחוב תימרופרה העונתהש דועב ,תינמואל 

לארשיב תיחכונה תואיצמל ידמל עיתפמ ןפואב הפקת ןרטשנגרומ לש תאז האוושה 

המוד היעב רשאכ ,רבעשל־תוצעומה־תירבמ תוידוהיה תוליהקה לש הצרא ןתיילע רחאל 

ינפב תבצינ (ינרדומה ןדיעב בוש הלעתש ותעד לע הלעה אל יאדווב ןרטשנגרומש) 

םנמוא תשרוד הניא הנידמה .ןהידלילו תוירכונל םחייתהל דציכ ־ תילארשיה הרבחה 

תולעב תולועכ תוירכונה תא תלבקמ אלא ,,(תיכ"נתה הפוקתב ילוא היהש יפכ) םישוריג 

הייחד ןיבל ינתא ךויש ןיב תלטלוטמ תידוהיה ןתוהז תא הריאשמ ךא ,תויחרזא תויוכז 

- ןכשמב טעמכ תוהז ויה תוצעומה־תירבבו לבבב תולגה תופוקתש ןיינעמ ,בגא .תיתד 

אלו ,תותדה לכ תא הפדרש הנידמ התייה תוצעומה־תירב ,ןיינעה םצעל .הנש םיעבשכ 

שרדנש רורב .תידסממה היגולואידיאה לש הליצב ןתוא הדימעהו ,תידוהיה תדה תא קר 

לע תרבוג תורגתסהה בוש ךא ,םישנא לש הלודג הצובקל ירוקמו ףיקמ ןורתפ םויכ 
לש אלא ,(תונויצה) תינמואל העונת לש הניא תורגתסהה םעפהש אלא .םזילסרווינואה 

קויד רתיל וא) התפכנ תידוהיה תוהזל התשיגש ,(תידרחהו תיסקודותרואה) תיתד העונת 

.לארשיב םינוליחה לע םג (הלבקתה 

ספדוהו תירבעב בתכנש ,הז רפס םיארוק רשאכ יכ ילארשיה רשקהה תא יתרכזה 

יבגל הלוגב םיגיהנמ לש םהיטבל - תראותמה היעבהש השוחתה ןמזה לכ הלוע ,לארשיב 

הדימבו ,םג אלא ,הלוגב םידוהי לש םתלחנ קר הניא ־ תובלתשה וא תורגתסה 
םא איה לארשיב םידוהיה תא הוולמש היגוסה .תידוהיה הנידמב םידוהי לש ,התוחפ־אל 

תודהיבש דוחייה לע הדימע ךות םלועב בלתשהל אמש וא ,ןוכשי דדבל םעל תומדיהל 

התייה ןכא וזש רורב .שרגתהל וצלאנ םיברועמה תוגוזה יכ ללכ רורב הז ןיא ך"נתב בותכה ןמ 1 

הדעו המקוה תוירכונל ואשינש לארשי־ינב רתי יבגל ךא ,םינהוכ לש ץמוק יבגל תידיימה הרזגה 

רמאנ אל ך"נתב .הרקמו הרקמ לכ קדקודמ ןפואב הנחבו םישדוח השולשכ ךשמב הכודמה לע הבשיש 

אל ןכ אל םאש ,םייטמוטואו םיידיימ םישוריג ושרדנ אלש קפס ןיא ךא ,םינוידה תואצות ויה המ 

.םינויד לש םישדוח השולשב ךרוצ םוש היה 
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דחא תא הווהמ ותבילצש ,ושי לש ודמעמב הריפכ ,ירצונה־יברעמה םלועה יבגל ,לשמל) 

.(ינרדומה םלועה לש ינוליחה ןדיעב וליפא ,ברעמה לש םיטלובהו םיקהבומה וילמסמ 

.ללכה תלחנ םניהש תונורקעו םיכרע םתואב בלתשהל הפיאש תמייקש קפס ןיא 

שממ לש ןכות תקצל ןתינ םא יטפשמהו יטילופה רושימב חוכיווה ןיינעמ הז ןיינעב 

םינועיט לש עפש שי ירה .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש התרדגהל 

ךא .תחא הפיפכב רודל תולגוסמ ןניא היטרקומדהו תודהיהש - וכופיהו רבדב רבודמש 

(תוללמוא םימעפל) תורמאב ינרירב שומיש ךות וא סוסיב אלל ללכ־ךרדב ורמאנ םירבד 

,תומוד תוליפנ ןיא תוקהבומ תויטרקומדל וליאכ) תידוהיה תרוסמב םעפ ידמ ועיפוהש 

ינפב בצינה יתימאה רגתאהש ןכתיי ,השעמל .(תודבעב הריכמש תיאקירמא הקוח ןוגכ 

ןיינעבו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש תאזה הרדגהל תושממ ןתמ אוה תילארשיה הרבחה 

םיידוהי םידמולמ שי רכנב אקווד יכ םא ,טעמכ םיקסוע ןיא ,ירעצלו יתעד תוינעל ,הז 

ילואו ,הדוסיב תיטרקומדכ תודהיה .לא סחייתהל םיברמו תשדחתמ תונשרפ םיטקונה 

.(תודבע לש היעב התייה םהל םגש) םינוויה תא םדק ימיב המידקמכ וליפא 

םלועב תודהיה תועמשמ לש הקומע הקידב ךורעל ןכ םא תבייח תילארשיה הרבחה 

לש םינשה־בר הנויסנב ,סקודרפה הברמל ,אקווד רזעיהל היושע איה ךכ םשלו ,ינרדומה 

ךרוצלו ,םזילסרווינואה ןיבל תודהיה ןיב בוליש רחא הישושיגבו ,תימרופרה העונתה 

שי םא .היטרקומדה ןיבל תודהיה ןיב ,יטילופה טביהה יבגל רתוי דקוממ ןפואב ,ןיינעה 

קמועל םורתל יושע תורחא תוליהק לש ןנויסנש ןתניהבו ,לארשיב הזכ ןויד םייקל הנווכ 

.ףיש לש הז בושח רפסב ןייעל שי המכוח תישאר יזא ,ןוידה לש ףקיהלו 

תויטנתואה תלאש אוה םהיניבש םיבושחה דחאש ,םיפסונ םיבר םיטביה שי רפסל 

רקח) עוצקמל וירבחו ןרטשנגרומ וססיה אל ,תודהיה תנבהל עגונה לכב .תודהיבש 

םייקתמ לארשיב םג .ארקמה תרוקיב לש השיגב רזעיהל (תימרופרה) העונתלו <ך"נתה 

בורל ךא ,לשמל םייאטיסרבינוא םיגוחב ,ארקמה תרוקיב לש השיגב רזענה ןויד ןבומכ 

השיגב שומישהמ רכינ קלח ,הז תמועל ,תירבה־תוצראב .ינוליחה רושימב להנתמ אוה 

The Hebrew Union College ןוגכ ,םייתד םיימדקא תודסומב השענ וז החותפו השימג 

,(The Jewish Theological Seminary) תיביטוורסנוקה העונתה לש ליבקמ דסומ ןכו 

,לארשיב םיפינס םנמוא שי תודסומה ינשל .םייללכ םידומיל םג םימייקמ םתויתד ףרחש 

(םילשוריב ןמטרה ןוכמ ןוגכ תודסומ ןכו) הלאכ תודסומ .הטעומ ץראב םתעפשה ךא 

,תודהיה תוהמב יתימא ןויד ־ תילארשיה הרבחה ינפב שממ לש רגתא דימעהל םילגוסמ 

םתשיג ןחבית ,םידרחה לש םזילטנמדנופהו היסקודותרואה לש תורגתסהה לומ רשאכ 

אל ־ רבעב וללה תולאשב וקסעש םידמולמ לש היגולואיתהו תיגולואידיאה ,תיפוסוליפה 

תא קר אל הלסיח האושה יכ ריכזהל ןתינ הז רשקהב .הפוריאב םג אלא ,הקירמאב קר 

הזכרמבו הברעמב ססותה ידוהיה םלועה תא םג אלא ,הפוריא חרזמ לש תובישיה םלוע 

תחכשנש הדבוע ־ (ריכבו רכומ דמעמ תיביטוורסנוקהו תימרופרה תועונתל היה םש) 
.םימעפל 

תדה לש תויטנתואל ונעטש םידמולמ ףא ויה ,תודהיה לש תויטנתואה אשונב 

הרמויה תא עקעקל ידכ וז השיפתב" ושמתשהש ויה ,ףיש לש םילימבו ,תימרופרה 

עיצה" ףא ,רלהוק ,וללה םידמולמה ןמ דחא ."הרוהטה תודהיה תא גצייל תיסקודותרואה 

לש הכורא תויוחתפתה תרשרשב םדקתמו ןורחא בלש איה המרופרה היפל ,הכופה השיג 

ידכ (ןיוורדב הרוקמש) תינויצולובא השיגב וליפא ורזענ ןרטשנגרומו רלהוק ."תודהיה 
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תא היסקודותרואה לש הירמש לע תאפוקהו תרגתסמה ידוהיה םויקה תשיפת לומ ביצהל" 

תונתשהבו תוחתפתהב ,תובלתשהב יולתכ ידוהיה םויקה תא האורה ,תימרופרה השיפתה 

לש תוידגנה תונעטה לומו ,ידמ תינרמוי וז תטלחומ השיגש ןכתיי .(93 'ע> "תדמתמ 

ןפואב רחא וא הז דצ לש הניא הלוכ תילטה ־ הז םגו הז םג :הרשפ עובקל ןתינ תויטנתוא 

.התוא רישעמו קימעמה ,תושיגה ןווגמב אקווד ץוענ תודהיה לש הייפויו ,ידבלב 

תודהיה רשאמ רתוי השק רבשמב הניא תירבה־תוצרא לש תודהיה ,תאז הניחבמ 

.תודהיה ךשמה תא לכמ רתוי ילוא חיטבמש ןווגמ ותואב הנחינ איה ,הברדא :לארשיב 

(תורחא תועונת יפלכו) תימרופרה העונתה יפלכ הלגמ לארשיב תידוהיה הרבחהש לוזלזה 

אלא ,יתדה הנחמל קר רומש וניא הז לוזלז רשאכ המכו המכ תחא לע ,הירכועב וניה 

ןמ הברה יאדווב שי םינורחאלו) םייתרוסמ לש ףאו םינוליח לש תובחר תובכש םג ןייפאמ 

רואב הלא תועונת ריאהל ילוא רוזעי ףיש לש ורפסב ןויע .(וללה תועונתה םע ףתושמה 
.יבויחו רחא 

חופיק רבדב תונעטה חכונל :יגולויצוס תע־בתכל דחוימב המיאתמש ,הנורחא הרעה 

התליגש לוזלזה רבדבו ,היסא ברעמבו הקירפא ןופצב ןרוקמש תוליהקה לש תורוסמה 

העונתה אקווד דציכ תוארל ןיינעמ ,תד יניינעב ןהיגהנמ יפלכ תילארשיה הרבחה רבעב 

העונתב תיתד הניחבמ לוזלז יוליגב תנייטצמ ,ס"ש איה ,ןמשב המקוהש תיטילופה־תיתדה 

אל ם"ש ירבח .לארשיב הדמעמב הרכה לכ תעינמל החוכ אולמ תא הליעפמו ,תימרופרה 

אולמב תעכ לעפומ ,םינוש םתויהב ,ונמזב םתלחנ היהש חופיקה .רמה םנויסנמ רבד ודמל 

ידכ ,הז רפסב ןייעל יאדכ תאז הביס לשב םג .הנוש הניהש תרחא הצובק דגנ ותרמוח 

.ינוליח םלועב םדקתהלו חתפתהל ,םייקתהל הלוכי תד הבש ךרדל עדוותהל 

שממ לש יוניש התשע תימרופרה העונתה ,רפסה לש תרתוכה ןמ ףקתשמכ ,םוכיסל 

ןיב רושקל תלעופו ,תינויצה העונתה םע בטיה תבלושמ איה םויכו ,האושה תובקעב 

תיתד העונת לש התלחנ הניהש ,וז השימג השיג .םזירלוקיטרפה ןיבל םזילסרווינואה 

וניא ףיש לש ורפס .תידוהיו תיטרקומדכ תרדגומש הנידמ ידי־לע םג ץמואתש יואר ,רכנב 

הרבחה תא הקיסעמש היגוסל ירשפא םישרת םג אלא ,קוחר םלוע ,רחא םלוע לא הצצה קר 

ןיבל םזילסרווינוא ןיב יוצרה בולישהו ,ינרדומה םלועב תודהיה תוהמ ־ תילארשיה 

.שדח ןיבל שודק ןיב ,םזירלוקיטרפ 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:25:29 UTC������������� 

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



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

תוברתה תודלותב "רחא"כ רוחשה םדאה ?ורוע ישוכ ךופהיה דמלמ םהרבא 
.ב"סשת .ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה .תידוהיה 

.םידומע 334 

תוארל שי ,תידוהיה תוברתב רוחשה םדאה לש וייומידב קסועה ,ונינפלש רפסה תא 

סחיה אוה דחאה :םינורחאה םירושעה ינשב םיחרופה םיירקחמ םינוויכ ינש ןיב תמוצכ 

םישנה לש ןמוקמ תודוא־לע םירקחמה הנושארבו שארבו) תידוהיה תוברתב "םירחא"ל 

תא ןיבהל השק .תירבה־תוצראב חרופה הרוחשה תוברתה רקח אוה רחאהו ,(וז תוברתב 

ןיב תירבה־תוצראב להנתמה סומלופה תא ריכהל ילבמ ונינפלש רקחמה לש ורשקה 

דגנ תיעזגה הילפאה רוקמ םא הלאשל רשאב תידוהיהו תיאקירמא־ ורפאה תוליהקה 

ובש ,ףירחו ןועט סומלופ והז .תידוהיה תרוסמב ץוענ תיברעמה תוברתב םירוחשה 

רשקהה וז הניחבמ 1.ינתאהו יטילופה קבאמל ןיטולחל םיסיוגמ םיימדקאה םירמאמה 

,דואמ רפסה םע ביטימ ,ידיימה יסומלופה רשקהל ץוחמ יוצמה ,הביתכה לש ילארשיה 

ולו ,סומלופה לש וידה םירכינ הז רפסב םג ,הז םע 2.היגוסה לע רתוי חונינ טבמ רשפאמו 

םירמאמ לע רקיעב םיכמסנ תידומלתהו תיארקמה תוברתב םיקסועה םיקרפהש םושמ קר 

הארנו בושנ דוע .הילע הנגהכ םאו תודהיה יפלכ המשאהב םא ,הלא םירשקהב ובתכנש 

הפיקע ךרדב יכ םא ,תרוסמה לע הנגהה לש ידוהיה טקיורפב ףתתשמ ונלש רבחמה םגש 

.הברהב תנדועמו 

תודבעה תייגוס לש רשקהב דחוימב רקחמב הנחבנ רוחשה םדאל סחיה תייגוס 

הכישמה ,תיטסינלהה הפוקתב חתפתהל הלחה הרוחשה תודבעה תעפות .היקודיצו 

םע התמצוע אולמב בוש הצרפש דע ,חרזמה תוצראב דחוימב ,םינתשמ םינונימב םייקתהל 

.הרוחש תודבעב תירצונה הפוריא תא םג שדחמ ופיצהש ,הקירפא־מורדו תוקירמאה ייוליג 

ןכש ,הרוחשה תודבעה תודוא־לע חישל בושח חתפמ הווהמ תידוהיה תרוסמה וז הניחבמ 

תומדב ,םירוחשה לש םתודבעבש "תויעבט"ל ןושארה יגולואיתה קודיצה תא תקפסמ איה 

תוברתל דוגינב םלוא .("םח סותימ" תורפסב הנוכמה ךלהמ) תישארב רפסב םח לש ושנוע 

החוורש הרוחשה תודבעה ביבס ןכא בסנ רוחשה םדאל סחיב ןוידה רקיע הבש ,תיטסינלהה 

םייתואיצמ םירשקהמ קתונמ רוחשה תומדב קוסיעה רקיע ל"זח תורפסב ,התביבסו אמורב 

השיאה ךרד ,רומאכ ,חונ ןב םח לש ואטחב לחה ,םייארקמ םיטסקט המכ ביבס זכורמו 

תא םיראתמה םירישה רישב םינוש םיקוספ לש תונשרפל דעו ,השמ חקלש תישוכה 
םייעדמ םינויד םג ולהנתה םייניבה־ימיב לחה) "תרוחרחש" וא "הרוחש"כ תימלושה 

םינפומ םניא וללה םינוידה בור .(םידובאה םיטבשה תרשע לש םמוקמבו םימילקאה תרותב 

םשל הדובע) שוכ ינבלו םירוחשל הסוחייו ל"זח תורפסב םח תללק ןהכ רזעיבא ואר הז קבאמ לע 1 

.םש תואבומה תוינפההו ,17-12 (א"סשת ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,ינש ראות תלבק 

םיעיגמ (תמדוקה הרעהב ואר> ןהכ רזעיבא לש ותדובע ןהו ונינפלש רפסה ןהש ןייצל םוקמה ילוא הז 2 

רשאמ ,תויוגייתסהה לכ תורמל ,םייאקירמא־ורפאה םירקחמה לש הלאל רתוי תובורק תונקסמל 

.(84-85 'ע ,דמלמ ;134 'ע ,םש ,ןהכ :ואר> הז ןיינעב תיאקירמאה־תידוהיה הקיטגולופאל 
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וא םיבותכב יוצמה הז ,יטוזקאהו יטסטנפה רוחשל אלא 3,יתואיצמה ,בורקה רוחשה לא 

רשפאמ ,ל"זח תורפסב לחה ,םינוידה לש ינשרפהו יתורפסה יפואה .שוכ ירהנל רבעמ 

.תונוימדו םייומיד ,תונשרפ לש תולאשל םייתואיצמה םירשקהה ןמ טבמה תא ביחרהל 

,תורצנב םקוסיעל דוגינב) םימכחה לש םיידיימה ךוכיחה ידקוממ רוחשה םדאה לש וקוחיר 

םמלועל סחיב רתוי הברה םייביטמרופניאל וירואית תא ךפוה *המודכו םישנב ,םזינלהב 

.ותוא םירדסמו םיקלחמ םה הבש ךרדלו םימכחה לש ןיימודמה 

ארקמה ןמ - יגולונורכ רדס יפ־לע קלוחמ רפסה ,אשונה לש תיאובמ הגצה רחאל 

,תירוטסיה־סנרט תנוכתמב הריחבה .השדחה תעה תישארב םייפרגואיגה םייוליגה דעו 

הרקמב וא) "ח"מלפה דעו ך"נתה ןמ" ,תונוש תופוקת ךרואל תמיוסמ המת תנחובה 

,(תינרדומה הפוקתל אובמב תמיוסמ תוסחייתה תפסותב ,הרשע־עבשה האמה דע ונינפלש 

לש הנושארה תיצחמה ןיב יולגה רעפב רבכ רכינ הריחמ הז רפסב .הילאמ תנבומ הניא 

־ימי תורפסב תקסועה היינשה ותיצחמ ןיבל ,ל"זחו ארקמה תפוקתב תקסועה ,רפסה 

תוברתה לע ותביתכב רתויב רכינ הז רעפ .רבחמה לש ותוחמתה םוחת - םייניבה 

הבש ,ל"זח תורפס לע ותביתכבו ,דבלב תינשמ תורפס לע ךמתסמ אוה הבש ,תיטסינלהה 

לש חוורב אצוי ירוטסיהה קוידה רסוח לש דספהה םאה 4.םיקיודמ־אלו םירסח םיחותינה 

רחא תרשפאמ איהש בקעמב אוה הז גוסמ הביתכ לש קודיצה יכ ינמוד ?ללוכה טבמה 

ןייפאתמ םייתוברת םיפיטואירטס לש הז םוחת .תופוקתה ךרואל תורוסמה ילוגלג 

תודוסיה תא תולגל יושע הזכ לע־טבמ קרו ,וב םידקפתמה םייומידה לש הבר תודימעב 

םדוקפתו םמצע םייומידה ןמ קימעהל ףא לגוסמ הזכ טבמ .םיתיעה־יפוליחל דעבמ םיביציה 

,הז ןורתי לצנמ רבחמה םידחא תומוקמב ,ןכא .תוטילשה חישה תורוצו קמועה־ינבמ לא 

יאקירפאה םילקאה ,השמ לש תישוכה השיאה) תונוש תורוסמ לש ןהילוגלג תא גיצמו 

קרפה ,לשמל .ןמזה ךרואל הבר תוביצי לע תדמלמ ןכא הלא םיאשונ לע הביתכה .*דועו 

ףא יכ דמלמ ,תירצונה הפוריאב תידוהיה תוברתב רוחשה םדאה לא סחיב קסועה ,ישישה 

רבחמה עבוקש יפכ ,תידוהיה הרבחב תוהובגה תובכשל םג העיגה הרוחשה תורבעהש יפ־לע־ףא 3 

הז רשקהב םיקתרמה תורוקמה דחא .*תומיוסמ תופוקתב םידבע רחסב םיברועמ ויה ףא םידוהיו) 

לע ,(69 'ע ,יקצוסיו תרודהמ) ט קרפ ,ילשמ שרדמב רופיסה אוה *רבחמה יניעמ המ־םושמ םלענש) 

,ולצא ןיבוסמ םינקזה ויהש ,ןקזה לאילמג ןברב היה השעמ דועו" :לאילמג ןבר לש עודיה ודבע ,יבט 

םיקידצ ןיב ,ךינבל תבייחש ןענכ ךל יא :הירזע ןב רזעלא 'ר רמא .ושמשמו דמוע ודבע יבט היהו 

םדאכ יבט לש ויתולעמב הרכהה ןיבש חתמה ".ןישמשמ ונאו בסומ יבט אהיש היה ןידב .םיעשר ןיב 

(א הנשמ ,ב קרפ ,הכוס תכסמ ,הנשמ םג ואר :ותוא ותרשיש םה םימכח יכ יואר היהש ךכ ידכ דע) 

ןאכ עיפומ ,("םיעשר ןיבו םיקידצ ןיב") הנממ ררחתשהל ןיאש ,המודקה םח תללקמ קלח ותויה ןיבל 

.ותופירח אולמב 

תורחואמה תוליבקמה טוטיצ ןוגכ ,םירתוימ םיילאוטסקט םיקויד־יאב רמונמ ל"זח תורפס לע קרפה 4 

ילבבה דומלתב אבומל תרחואמ תפסות לאכ הבר תישארבל תוסחייתהה ,(115,88 'ע ,לשמל) אקווד 

תוברתל (קדצב) סחיימ רבחמהש הברה תובישחה חכונל רקיעב תאז שיגדהל שי .דועו (99 ,97 'ע> 

לש תינשנו תרזוחה ותוכמתסהל סחיב .(11 'ע ,לשמל ,ואר) רוחשה םדאל סחיה תווהתהב תידומלתה 

םחנמ ואר ,בודכ הלעב ינפ תא הריחשמה הערה השיאה לע ,כ ,הכ ,אריס ןבב רומאה לע רבחמה 

.134 <ג"משת> זמ וננושל "אריםךב רפס ילושב" רטסיק 
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הלא תוצראב תודבעה ןכש> םירוחש םע עגמב ואב אל וז תוברתב םיידוהיה םידמולמהש 

םהלש לופיטה ךרד ,םהימימ רוחש םדא ואר אל ףא םהמ םיברש ןכתייו ,(תיבלס התייה 

קרפ> הרוחש תודבע המייקתה הבש ,תימלסומה תוברתה לש וזל דואמ המוד וז היגוסב 

ןמ רתוי הברה םייומידה תא הבציע תיתורפסה תרוסמה יכ דמלמ לודגה ןוימדה .(ישימח 

.ל"זח תורפס לש הרידאה העפשהה תרכינ הז רשקהב .ישממה ןויסינהו תידיימה הביבסה 

לא סחיה תא ועבק ל"זח תוברתב ורצונש תורוסמ דציכ םינוש תומוקמב הארמ רבחמה 

אלימ אל םירקמה בורב ,ןכא .רתוי תורחואמ תופוקתב ידמל ביצי ןפואב רוחשה םדאה 

סחיה ךכיפלו ,ידוהיה יבגל יתועמשמ ישממ דיקפת (ירצונל וא טסינלהל דוגינב) רוחשה 

.תוינשרפו תוילאוטסקט תורוסמו םייומיד ,תויזטנפ לש קחשמ ןיטולחל טעמכ היה וילא 

ירוטסיהה בחורהש יתאוושהה ילכב בר שומיש השוע וניא רבחמה יכ הארנ ללככ םלוא 

.וב תוטקננה תודותמה ןמ ןהו רפסה סיסבב תדמועה הזתה ןמ ןה עבונ רבדה .ול רשפאמ 

תוביצי תוידוהי־םיגפ תורוסמ לש רוזחש רשפאמ רפסב ףסאנש ברה רמוחהש יפ־לע־ףא 

תא חתנמ אוה רשאכ רהצומב יתוברת־א רבסהב רחוב רבחמה ,רוחשה םדאל סחיב ידמל 

:הלא תורוסמב הלגתמה סחיה 

תוינתא תוצובקל האוושהב םרוע ןווג אלא ,הלא םידמולמ לש םתודהי אל 

ול יוארה דמעמהו רוחשה עבטל סחיב םתדמע תא ביתכהש אוה ,תורחא 

ןבלה רכזה לש הטילשה םזינכמל יוטיב הנתנ םתדמע .תישונאה הרבחב 

שובל ןנובתמה ןתנ הלא םיילכלכו םייתרבח ,םייגולוכיספ םיכרצל .תיסחי 
תינתא־ ואיתה ותוכיישל םאתהב ־ ימלסומ וא ירצונ ידוהי ־ יגולואית 

(12 'ע> .תיגולואית היצמיטיגל םהל תתל הרטמל 

:רתוי יללכ ןפואב ,ךשמהבו 

אל - רוחשה םדאל וא ־ השאל סחיב םידוהיה םידמולמה וחתיפש הדמעה 

טעמכ ,הביתכהש ,תינתאהו תינימה םתוהזמ אלא ,םתודהימ ,אופא ,העבנ 

(143-142 'ע) .םמלוע תפקשה תא ,חרכהב 

עובט ןבל רועו רוחש רוע ןיב דוגינה םנמואה .תוהימת תררועמ וז תיתוברת־א הסיפת 

יכ המוד ?אוה רשאב ןבלה םדאה לש ןייפאמ והז םאה ?תוברתל רבעמו ץוחמש םוקמב 

תוברת רקחמ לש םינש ירהש ,רתוי דוע הלאשה תא תדדחמ קר ירדגמה רשקהל האוושהה 

תטקננה יהשלכ תחא תיסיסב הדמע קקזל תורשפא לכ ןיא יכ ונודמיל רדגמ תויגוסב 

הסיפת .ןיטולחל תוברת־תויולת ןניה הלא תויגוסב תושיגהשו ,םה רשאב םירבגה ידי־לע 

תא םישאהל ןיא עודמ ריבסהל ןויסינ תרגסמב ־ קהבומ יטגולופא רשקהב אובמב הלוע וז 

סומלופל רבחמה לש ותמורת איה יכ המודו - הז רקחמבש םישקה םיאצממב "תודהיה" 

תלוכיה תא תלרטנמה איה וז השיגש בושח ונניינעל .ונחתפ ובש יאקירמא־ורפאה-ידוהיה 

אלו ,בתוכה לש רועה עבצב ןומט חתפמה םא ןכש ,ףיקמו בחר יתוברת רופיס רפסל 

וא תירצונ ,תידוהי - תיתוברתה תרוסמל יזא ,לעופ אוה הכותמש תמיוסמה תוברתב 

.רחאה לא וסחי בוציעב דבלב ינשמ דיקפת שי ־ ונושלכ ,תימלסומ 

לש "התימדת" רופישל ילכ תווהל הדעונ רבחמה לש וז תינושאר הנעט יכ הארנ 

הרחתמ וז הנעט ,ןכא .ומצע רקחמה ןמ הפקת הנקסמ רשאמ רתוי תידוהיה תרוסמה 

בוציעב תידוהיה תרוסמה לש הדוחיי תא אקווד תושיגדמה תורחא תונעטב רפסה ךלהמב 
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םג ומכ ,(85-84 'עב תיטסינלהה תוברתל האוושהה תא ,לשמל ,ואר) רוחשה לש ותומד 

תודבעה לש התדידיו התיילע ןוגכ) םיירוטסיה םייונישב תאז תומד לש התולת תא 

ןתינ הז רשקהב תידוהיה תרוסמה לש הדוחיי תשגדהל המגוד .(תונושה תופוקתב הרוחשה 

:אבה עטקב תוארל 

תוברתה לש קהבומ רצות אוה [ר"י - רוחשה םדאה לש] הז יומיד 

רוחשה יומיד לע תכל תקיחרמ העפשה ול התיה הזכש רותבו ,תינברה 

תוברתה לש הירוטסיהב ,ללכב רועה עבצ ייומיד לעו ,טרפב תוחנה רחאכ 

םיטסקט לש השקה םתועמשמ תא שטשטל ןתינ אל ...ונימי דע תידוהיה 

הלאש קפס ןיא .תוינוציח תועפשהל יוטיב אלא ןאכ ןיאש הנעטב הלא 

טושיק םתס ןניאו ,תינברה תוברתל תינגרוא הרוצב תוכיישה תופקשה 

<11 'ע> .ץוחבמ עיגהש 

,(13 'ע) תיטגולופא המינ לכמ תוענמיה לע רבחמה לש הפיקתה ותרהצהל דוגינב 
םהב םייורש ונאש תינתאהו תיעזגה תושיגרה יאנתב תירשפא הניא וזכ תוילרטינ יכ המוד 

םירשקהה לע רבגתהל הרמויה תא 5.(ילארשי רשקהבו תירבעב בתוכש ימל יאדוובו) 

יפלכ הינוריאב ףאו תועדומב רימהל שי תירוטסיהה הביתכה לש םייוושכעהו םייטילופה 

.ןד אוה ןהבש תויגוסל ץוחמ לא קומחל לוכי וניאש ,רקחמה בתכנ ונממש םוקמה 

הירוגטק יפ־לע הנושארבו שארב םיטסקטה תא ןחוב רבחמה .הדותמל ןאכמ 

(תונוש םייניב־תוגרד ןבומכ תומייק)ילילש וא יבויח סחי םיניגפמ םה םא - תיטופיש 

ליפשמה םסחימ רבחמה לש ותבזכאב םילקתנ ונא בושו בוש .רוחשה םדאה יפלכ 

תוליקמ תוביסנ רחא שקבמ ומצע תא אצומ אוה בושו בושו ,תורוקמה לש יפיטואירטסהו 

תא ליבגמש אוהו ,רבחמה ירכועב וניה יטופישה טבמה 6.וידי־לע םינחבנה םידמולמל 

דסה ןמ רורחש תארקל ןושאר דעצ .רפסב םיאבומה ךכ־לכ םירישעה םירמוחה לוצינ 

7.תועמשמה לע שומישה לש ,הקיטנמסה לע הקיטמגרפה לש הפדעהב ךורכ יטופישה 

תדקפתמ ותומד ךיא לואשל ןתינ ,רוחשה לע םירמוא םינושה םידמולמה המ לואשל םוקמב 

רפסב םיחותינה .קפסמ אוה םיכרצ וליאו אלממ אוה דיקפת הזיא ,הנודינה תוברתב 

רבדב הזתה תא תותרשמה) תויגולוכיספ תוירוגטקל רקיעב הלא תולאשב םילבגומ 

רחאה ןמ דחפה תא ראתמ רפסה .(תונבלה תויוברתב רוחשה ייומיד לש תוילסרווינואה 

ףא רבחמה .הלא םייאמק םידחפמ תעבונה הייחדה תאו ,טרפב רוחשה עבצה ןמו ,ללכב 

סחיב ,ונלש רשקהב ,לכ־טדוק אלא ,יברעה-ידוהיה ךוסכסה לש רשקהב תונעוגל קר אל יתנווכ 

'ע ,1 הרעה ליעל ,ןהכ לש החיתפה ירבד תא הז רשקהב ואר .היפויתא ילוע יפלכ הלפמהו ינעזגה 

 12.

תעגיימל רפסב האירקה תא תכפוהה ,הביתכה לש הברה תונכראה תא ריכזהל אל רשפא־יא הז רשקהב 

תוכיראבו ונושלב רפסמ ,םימעפ לש תובר תורשע וינועיט לע רזוח רבחמה .טעמכ תשאיימ םיתיעלו 

תודוקנ תא םג ומכ םיבתוכה יפלכ ויתומשאה תא בושו בוש טרפמו ,תורוקמה ורמא רבכש תא 

ותוא תכפוהו םירכינ םיזוחאב רפסה תא תרצקמ התייה רתוי תקדוהמ הכירע .םהל אצומ אוהש תוכזה 

.הברהב חלוקו דחל 

.122 <2001 ,ביבא־לת) הווהה תדובע ריפוא ידעמ לאוש ינא הז יוטיב 
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277 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

־לע תויזטגפה ןיבל רחאה ןמ םידחפה ןיב םיכובסה םירשקה לע רובידה תא ביחרמ 

דקמתמ רבחמה םהבש תומוקמב םג .תוינימה ויתולוכי לש רשקהב רקיעב ,ויתודוא 

לש סחיב םידקמתמה םייתרבח־וכיספ םירבסה עיצמ אוה ,תידוהיה תוברתה לש הדוחייב 

.(45 'ע> םהמ תותוחנ תוצובק לא תואכודמ תוצובק 

תולגל תורשפאמ ויהש ,רתוי תובחר טבמ־תודוקנמ םירבדה תא ןוחבל רשפא היה 

־טסופ תוירואיתב רזעיהל יואר היה ,לשמל .םינודינה םיטסקטב רתוי םיבכרומ םינפ 

תא בצעלו ידירביהה ןייפואמ חורבל תויוברת לש ןנויסנ תפישחב 8תויטסילאינולוק 

תא תוכילשמ ןדועב (רוהט עבצ ילעב ־ ונלש רשקהב) םירוהט םינייפאמ תולעבכ ןמצע 

לא" קוספל תונשרפה תודלותב דדוחמ יוטיב ידיל םיאב םירבדה) םירחאה לע תוידירביהה 

םדאל רתויב ףירחה סחיה עודמ םג ריבסהל יושע הזכ חותינ .("תרחרחש ינאש ינארת 

,תידוהיהו תיטסינלהה תויוברתב אלא ,"תונבל"ה תויוברתב אקווד ואל הלגתמ רוחשה 

רוע תולעבכ (םירחא ידי־לע וספתנ םג ,תוחפל םידוהיה לש הרקמבו)ןמצע תא וספתש 

םירשקהב םינודינה םיטסקטה תא םקמל םג תועייסמ ויה הלא תוירואית .ההכ ףאו ינוגיב 

יטופיש" לש םינוש םיגוס ןיב תונחבה רשפאלו ,תורחא תויוברתל סחי לש רתוי םיבחר 

רשפא־יאש ןיינעמ הז רשקהב ."םירחא"ה יפלכ (77 'עב רבחמה ןושלכ)"םיילילש ךרע 

יפלכ תויואטבתהל דוגינב ,םירוחש יפלכ האנש ייוטיב תידוהיה הביתכב אוצמל טעמכ 

ןד רבחמה ,לשמל .הקיטוזקאו תונוילע לש בוליש רקיעב אלא ,םזינלההו תורצנה 

ןיב הנחבהה תא דדחמ וניא ךא ,(91-88 'ע) תיל"זחה "תוירבה הנשמ" תכרבב תוכיראב 

ןייד ךורב" תכרב ןיבל ,(המודכו סננ ,ןקבל ,ישוכ) םייטוזקא םירוציל תדעוימה ,וז הכרב 

הכרבה .םימומו תויוכנ ילעב םישנאל תדעוימ רשאו אתיירב התואב העיפומה ,"תמאה 

,תומוגפה תוירבה לש םתוללמוא יפלכ ןידה קודיצ - רורב ידסומ רשקהב העיפומ היינשה 

9.םימחר אלו ,תונרקס דדועמה ,יטוזקאב תוננובתהב תגצומ "תוירבה הנשמ" תכרב וליאו 

לש םירחא םידברל רוחשה םדאה תודוא־לע םיטסקטה תא רושקל םג רשפאי יתוברת טבמ 

ידוחייה הנבמה ןיבל הלא ןיב רושקלו ,בחר ןפואב יוגלו רזל סחיה ןוגכ ,תידוהיה תוברתה 
.ידוהיה םזיאיתונומה לש 

יכ םייניבה־ימיב תירצונה הנעטה תא ןחובה הז אוה רפסב םיקתרמה םיקרפה דחא 

יכ דמלמ הירוטסיהב הז ףלאמ קרפ .(56-40 'ע) םיהכ רעצמל וא םירוחש םניה םידוהיה 

.רוחש והימ העיבקה םצע םג אלא ,יתוברת ןתמו־אשמל ןותנ רוחשה לא סחיה קר אל 

וצמיא ףאו ,תיריפמא הדבועכ םיהככ םנויפא תא םידוהיה ולביק דציכ הארמ רפסה 

רשקהב םירצונל םידוהיה ןיב חוכיווה .הז יוהיזל סחיב תויטתסאה תומרונה תא ןיטולחל 

תורשפא רבדב הלאשלו םידוהיה לש ההכה םעבצ רוקמ תרבסהל סחיב קר להנתה הז 

,הרשע־עבראה האמה ןמ יזנכשא יסומלופ רוביח ,"ןשי ןוחצנ רפס"ב ,לשמל .ותונתשה 

םירדחב םינבל תונוקיא םהל שיש ךכל הרושק םירצונה לש םתונבל יכ הנעטה העיפומ 

יכ ןייצל שי הז רשקהב .(16 'ע ואר) תוינרדומטסופל תורושקה תיירואיתמ תוגייתסה אטבמ רבחמה 8 

תא ןמסמה טילשה טקייבוסל יוניככ ,"ןמסמ" חנומב לבלבמ ןפואב רפסה ךרואל שמתשמ רבחמה 

.תינרדומה תונשלבהו ריסוס־הד דננידרפ ןמל הז חנומב לבוקמה שומישל דוגינב ,ונוצרכ רחאה 

John R. Clarke Looking at :ואר ,םייטסינלהה ריקה־ירויצב םג אצמנ הזכ יטוזקא טבמ 9 

 127 (1988 ,Lovemaking: Constructions of Sexuality in Roman Art (Berkeley.
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תא םישמשמ אליממש ,םידוהיה לע ןבומכ רוסאה רבד ,תושיא יסחי םימייקמ םה םהבש 

חבשל ידומלתה רוסיאה תא הז ןפואב ריבסמ ףא רבחמה .(50 'ע> הכשחב קר םהיתוטימ 

יפלכ םיעלבומ תותיחנ ישגר חינמה רוסיא ,"ןח םהל ןתת אל" :םייוגה לש םייפוי תא 

.הישנא לש םייפוי יפלכ ףא ילואו ,תיטסינלהה הקיטתסאה 

םימוחתה דחאב בושח קרפ םיביכרמ רפסב םיאבומה םירמוחה יכ ןייצל שי הז רשקהב 

קיתעה סותימה לש קמועה ידממ .הקיטתסא - תידוהיה תוברתה רקחב רתויב םיחונזה 

־תויטסינלהה תויוברתל דוגינב - םידוהיה ויפלש ,לארשי תמכוח ישנא וחפיטש 

תוצלחיהה .ירקחמה םויה־ רדס תא ןיידע םיעבוק ,הקיטתסאב וקסע אל ־ תוירצונה 

ירוטיעו תסנכ־יתב לש תורוטקטיכרא רקחב רקיעב ונימיב תאטבתמ הלא תוסיפתמ 

ףוגה ייומיד לש םוחתב דחוימב ־ הלא םירשקהב ושענש םיטעמה םירקחמה .תוכורפ 

,ץרווש־גרבלייא דראווה ,לאיב דוד ,ןיראיוב לאינד לש םהירקחמב) תידוהיה תרוסמב 

חותינל ןמזה עיגה יכ המוד .הרופ הז ןוויכ המכ דע וחיכוה ־ (םירחאו טרבורנופ הטולרש 

ימכח תא וקיסעה הקיטתסא לש תולאש המכ דע הלגיש ,םמצע םיטסקטה לש שדוחמ 

,הנשמ) שדוקב תרשלמ םינהוכ םילסופה םימומה רואית תא ןוחבל ןתינ ,לשמל .תורודה 

,דוקפת לש הדימ־תומא יפ־לע ,יביטמרונ רבג יומיד לע םסובמכ (ז קרפ ,תורוכב תכסמ 

10.תיטסינלהה תורפסב םימוד םירואיתל ליבקמב ,הארמו תויצרופורפ ,תויוכנ ,םימגפ 

,רקחמב ידמל חונז םוחת חתופו ,בושח אשונב םיפלאמ םירמוח איבמ רבחמה ,םוכיסל 

ונחביי םירמוח םתוא יכ תווקל שי .םהב ןומטה לאיצנטופה תא תוצמלמ קוחר אוה םלוא 

תרוסמב ידמל םולעו בושח קרפ ופשחיש ,רתוי תורישעו תונוש תויטרואית תויווזמ םג 
.תידוהיה 

יבצ־ןזור ישי 
ביבא־לת תטיסרבינוא 

היושע האוושהה .71 ,43-42 ,21 יעב (תמדוקה הרעהב ואר) קרלק לש ורפסב םינחבנ הלא םירואית 10 

לש תויוכרמה ןוגכ ,תויוברתה יתשב יטתסאה סותאה ןיב בושחל לבוקמה ןמ בר ןוימד לע דמלל 

וא וירבאמ לודג ופוג" :ד הנשמ ,ו קרפ ,תורוכב תכסמ ,הנשמ) תיטתסאה הבשחמב תויצרופורפה 

לעבו ...השא לשכ םיבכוש וידד" :ה הנשמ ,םש) תפדעומה תירדגמה תוהוה ,(המודכו "וירבאמ ןטק 

דומלתב תוינימה חיש :חורבש רשבה ןיראיוב לאינד וארו ,"[דחוימב לודג ןימ־רביא־] רבג 

ףדעומה ינוניבה רועה עבצ ןבומכו ,(29 הרעה ,284-285 (1999 ,ביבא־לת ,ריפוא ידע :םגרת) 

.(92-91 ,84 יעב ,ןאכ רקסנה רפסב וארו ,ו הנשמ ,םש) הלא תויוברת יתשב 
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תיתוברת־בר הבשחמ תארקל :םירוסא תונורכיז טחוש הלא 
.םידומע 404 .2001 .תורפסל םדק תמיב ,חרזמה תשק 

םינשב תילגנאב רוקמב ומסרפתהש םירמאמ העשת לש ץבוק אוה טחוש הלא לש הרפס 

לש התדובע לש םיירקיעה תוחתפתהה ינוויכ םע שגפמ רשפאמ ץבוקה .1999 דע 1988 

םסרפתהש) היגולואידיאו הירוטסיה - ילארשיה עונלוקה הרפסל ךשמהב טחוש 
.(תורירב תאצוהב 1991 תנשב תירבעב 

שגפמ ,תוהז ןיבש םינועמהו םיבכרומה םיסחיב םיקסוע טחוש לש הביתכהו רקחמה 

רואיתל וחתפתהש גוצייה תוכרעמ תניחב ךות ,(תוינתא וא) עזגו רדגמ ,יתוברתניב 

ןיב תובלטצה תדוקנכ" עונלוקה לש הירוטסיהה חותינ .ול ץוחמו ברעמב הלאה םיסחיה 

םייטילופואיגהו םיילכלכה ,םייגולואידיאה תוחוכב ןויד רשפאמ (105 'ע)"ןימו הירפמיא 

םימוידמה וא תוכרעמה תא ןהו גוצייה ינכות תא ןה בצעל םיכישממו ובציעש םינושה 

רקיעבו יברעמה עדמה ןבומכ אוה הלא לכל רושקה ףסונ יזכרמ חוכ .גוצייה לש 

דיקפת האלימש ,תיתרוסמה היגולופורתנאה ןלוכל לעמו ,הרבחה יעדמ לש תונילפיצסידה 

םייברעמ־אל םימעו תויוברת לש םיגוצייה תריציב הליעפ תופתתשהב ףאו ךוויתב יזכרמ 

םינייפאמה הייחד ־הכישמה יסחיו תוימינפה תוריתסה לע ,םייברעמה ןוימדבו העדותב 

.הז ןוימד 

םינושה העפשהה יביכרמ תא תחתנמ איהש ךות יעונלוקה גוצייב רקיעב תקסוע טחוש 

םיעיצמ םירמאמה ןמ קלח ,ךכ .גוציי לש םינוש םינפוא ןיב ןתמו־אשמה תאו עונלוקה לע 

םיעזג לש תוושמ תולבט ןוגכ ,"םייעדמ"ו םייגולואיזומ ,םייתורפס םיגוציי לש חותינ םג 

ןוגכ ,"תויתוברת תורכזמ" לש םינוש םיגוס ןכו ,<379 'ע)"תינימ תוגירח" לשו (81 'ע) 

התובכרומו הפקיה לע םידיעמו תרוקיבה תנומת תא םימילשמה ,המודכו םימוליצ ,תויולג 

.יתוברתה גוצייה תייעב לש 

חישב - םיינימו םיינתא ,םייעזג - "םירחא" לש םגוציי תלאש רקיעבו ,גוצייה תלאש 

המצע תא הרידגמה הימדקאב תיזכרמ הלאשל הכפהנ ,םייברעמה תוברתה ירצותבו 

רצונ םהבש םינפואה ,ימדקאה עדיה לש תויטילופה תדימ .תירבה־תוצראב "תיביסרגורפ" 

יבגל םג ומכ תוירלוקירוקה תוריחבה יבגל הלא לש םתועמשמו ,יתוכמסו "ימיטיגל" עדי 

ןפואב םירבוע - םירפס תאצוהל דעו דיחיה רועישה תמרמ - םיוסמ עדי לש הצפהה יכרד 

לש יברעמ גוציי קר תנחוב הניא טחוש .טחוש לש הרפס לש וכרוא לכל יומסו יולג 
ירטאיג תנייצמש יפכ ,ימצע גוציי השעמל וניה הזכ גוציי ירהש ,תויברעמ־אל תויוברת 

:קביפס יטרוורק'צ 

 Imperialism, understood as England's social mission, was a crucial

 part of the cultural representations of England to the English.

 (Spivak, 1985, p. 262)

םלועב" תיעונלוק הריצי לע ףיקמ טבמ רשפאמה ,הרקחמ לש ירקיעה וחוכ ןכא הז 

ןויד םג ררועמ רקחמה ךכב .ןושארה םלועה לש תיעזגהו תינתאה הירפירפבו "ישילשה 

לש תונוש תורוצבו ,תיתוברת "תויטנתוא" לע קבאמב ,םייתוברתניב העפשה תורוקמב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:26:11 UTC������������� 

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



םירפס תרוקיב בראג־ריירב הנור 280 

םרזב םיטלושה ,םיינעזגה תובורק םיתיעלו ,םיינרמשה םירסמה תחת רתוחה גוציי 

.יזכרמה יעונלוקה 

טרפבו ,"תיחרזמ" תוהזבו תונויצב םיקסועה םירמאמה םיווהמ רפסב ףסונ יזכרמ ךבדנ 

תויברע תונידממ םאצומש םירגהמה לש םתוהז תא תינויצה הנידמה התנבה ובש ןפואב 

הז רשקהב ."יברעה-ידוהיה" ךוסכסה לשו תיפוריא תימואל העונת לש רשקהה ךותב 

:המצע לע םג טחוש תבתוכ 

תיברע־תידוהיה תוהזה הנה ןוידל רתויב תויתייעבה תויוהזה תחא... 

...טרפב לארשי לעו ללכב ןוכיתה־חרזמה לע םינוידמ תדקפנ התוחכונש 

"םיברע־תמועל־מידוהי" לש חישה חילצה דחא רודמ תוחפ ךשמבש הארנ 

ולא ...ירוטסיהה רבעה לע תיביטקאורטר לחוהו וילאמ ןבומכ שרתשהל 

"ונחנא"ה תמילגב התוא ףוטעלו ונתויברע תא ריתסהל םיברסמש ונתאמ 

תויוהז") .הטבחב תקרטנ תלדבו רדוח טבמב םישגופ ,דיחיה ידוהיה 
<244-242 'ע ,"הייברע־היידוהי לש םירוהרה :תועוסש 

,סובמולוק :םייתולג םירוהרהו םירוסא תונורכיז" רמאמב דחוימבו ,הלא םירמאמב 

םיירוטסיה םירשק םילעופ דציכ םיגדהל החילצמ טחוש ,"םיברע־םידוהיו ןיטסלפ 

תוסיפתה תרגסמב םיירשפא־יתלבכ ףאו םייטנוולר־אלכ םיספתנה ,תוריתס־יבר 

לש ןתפישח תא תרשפאמ איה ךכב .יתוברת שגפמו הירוטסיה יבגל תויביטמרונה 

טבמ־תודוקנ העיצמו ,וללה תויביטמרונה תוסיפתה תא תונכמה תויגולואידיאה תורגסמה 

רצוויהל תולוכיש תויטילופה תויצילאוקה יגוס לעו תויוהז םיבצעמה תוחוכה לע תושדח 

.הלא תוחוכ תחת רותחל ףאו 

המכ קפסמ רפסה ,תישאר :תוירקיע תוניחב יתשמ בושח וגיה תירבעב הז ץבוק םוסרפ 

עונלוקה תרוקיב ידומיל לש תיגולודותמהו תיטרואיתה הבשחמה תרכהל םייזכרמ םירמאמ 

תיאקירמאה הימדקאב (Performance Studies - עפומהו ןורטאיתה ידומיל לש םג ומכ) 

תושיגל רתוי ההובג תושיגנ םיילארשי םירקוחלו םיטנדוטסל רשפאמ אוה ךכבו ,םויכ 

ןתמאתה תדימ לש תיתרוקיב הניחבל תורשפא םג ךכ ךותמו ,הז םוחתב תוטלושה 

םייטרואיתה תוחוכה לש תשדוחמ הניחב רשפאמ רפסה ,תינש ;םייאקירמא־אל םירשקהל 

דיעמ ידמ דיחאה םלוק יכ םיתיעל המדנ רשא ,הלא םיימדקא םימוחתב םיטלושה 

תירבה־תוצראב תוברתה ידומילב תוטלושה תויטילופה תוחנהה לש ןהיתולבגמ לע רקיעב 

.םויכ 

/עדי יסחי ךותב ברעתהל תפאוש איה ובש ןפואב ןהו הינכתב ןה תיטילופ הביתכ וז 

הכישמ חוכ ,ןכא .תידטנצופוריאכ הידי־לע תרדגומה ,תיאקירמאה הימדקאה לש חוכ 

לש ירנילפיצסידהו ידסומה הנבמה תא תפקות איה רשאכ וז תרוקיבב ןומט םוצע הריציו 

,הז םע דחי .ולש תוטומה דוסיה־תוחנה תא תפשוחו ,תוימינפה ויתוריתס לע הימדקאה 

ןמשב תוברת לע תיתריציו השדח הבישח קתשל הלולע וז תרוקיב לש התמצוע יכ המדנ 

,וז .םיאכודמו תולווע לש שארמ הנותנ היכרריה לשו גוציי לש תויטילופ תומכסומ לש 

.רפסה לש תירקיעה תיטרואיתה ותשלוח ,יתעדל 

ירטאיג לש הלא םע טחוש לש תויטרואיתה היתוסיפת תא תמעל תוסנל ינוצרב 

:אבה טפשמב םכסל תוסנל ןתינ הלש גוצייה תיירואית תאש ,קביפס יטרוורק'צ 

 No perspective critical of imperialism can turn the Other into a
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281 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

 self, because the project of imperialism has always already

 historically refracted what might have been the absolutely Other

 into a domesticated Other that consolidates the imperial self.

 (Spivak, 1985, p. 272)

םילוכי םולכ" הרמאמב רובידה תא וילע הביחרמו ,ןאכ תפשוח קביפסש רבדה 

יפלכ םג ומכ גוצייה תורשפא יפלכ קומע דשח אוה ,(1995 ,קביפסג "רבדל םיפפכומה 

איה ,העטומ ןויסינ וניה "ימצע"ל "רחא"ה תא ךופהל ןויסינה .םיגציימה לש תויצוויטומה 

תוכרעמ לש רצות שארמ רבכ וניאש "רחא" ןיא ,תמאב שיגנה "רחא" ןיאש םושמ ,תנעוט 

,ןאכמ ."רחא"כ ותוא םינבמה םיילאירפמיאה חישה ינבמ לשו תוילאינולוקה םיסחיה 

הימדקאה לש דוסיה־תוחנה ידי־לע הטומ וניאש ,"יתימא" גוציי עיצהל הרמויהש 

.רחא גוציי ןפוא לכ ומכ לשוכ ןויסינ הניה ,תירטנצופוריאה תיברעמה 

רמאמב .תורחא תויטילופו תויטרואית תויצוויטומ ידי־לע תענומ טחוש יכ הארנ 

ויתויועמשמ תא תחתנמ איה - "ילאינולוק־טסופה לע תורעה" - ץבוקב רתויב יטרואיתה 

תויתועמשמ תויטילופואיג תויונוש לרטנמ וא שטשטמ אוה יכ תנעוטו ,הז חנומ לש 

.תירקחמ תוריהב־יאל ליבוהל לולע ןכילעו ("ישילשה םלועה" תמגוד םיגשומב ורמשנש) 

לע ןוידה לש הקיטילופל רשאב טחוש לש תויומסהו תויולגה היתוחנה תא ףשוח רמאמה 

העפשה לכש איה ונממ הלועה תיזכרמה היומסה החנהה .וירצותו יתוברתניבה שגפמה 

רשאכ ,ךכ .תירסומ הניחבמ "הער" התוהמב ,דניה הייפכ לש םיאנתב הרצונש תיתוברת 

דגנ תאצויו ,ילאינולוק־טסופה חישב "תוידירביה" חנומה לש תויועמשמה יובירב הנד איה 

איבהל" שי יכ תנעוט איה ,וקחמנו ודבאש תויוברת לש ןמשב תוידירביהה "תגיגח" 

תיטסילאינולוקה תומילאה לש רצות םג ןה [תוידירביהה םייאלכה תויוברתש] ןובשחב 

לש םינווגמו םינוש םינפוא" ןיב ןיחבהל שי יכו ,(291 'ע> "...הווהה לע היתוכלשהו 

,תיטילופ היצטפואוק ,הייחדה תמנפה ,היופכ תוללובתה ומכ ,תויתוברת תואלכה 

הירבד .(292 'ע> "תושדח תויוהדזה תריצי וא תיתוברת תונייקח ,תיתרבח תוימרופנוק 

"'םש םתייה םתא יכ ןאכ ונחנא' יכ ,החכשה תנומסתב הקלש ,ברעמל ריכזהל" ודעונ הלא 

העפשהה ןיבל הירי'גלא לע תיתפרצה העפשהה ןיב ןויווש ןיאש םנמוא ןוכנ .(293 'ע) 

םג תילאינולוק־טסופה טבמה־תדוקנב אוצמל תאז־לכב ןתינ ךא ,תפרצ לע תירי'גלאה 

לש םיגשיהה תניחב ךותמ תיתוברתה העפשהלו הריגהה תואיצמל םחייתהל תונויסנ 

לדומ עיצהל םג ךכבו ןהלש יתוברתה יובירה תא ליכהל תולוכיה ,תושדח תויוהז תריצי 

ןתוא הנכמ האודלזנא הירולגש תויוהז ־ תוצובק/הצובקלו בחרמל תוכייתשה לש יפולח 

.(Anzaidua, 1987)"לובג תויוהז" 

המ לש יתוברתה ןורכיזה תלכהל םיכרד העיצמ האודלזנא לש תיתריציה התדמע 

םיאנתב ורצונ םא ףא) תושדחה תועפשהב םג יכ תלבקמש תרגסמ ךותב הנתשהו דבאש 

לע תוהתל םוקמ שי ,וז הדמע עקר לע .תושדח תונכותו תויוריח תונומט (יוכיד לש 

רקבל שי" יכ םנמוא תבתוכ טחוש .טחוש לצא יתוברתה ןורכיזה רומיש לש ויתורטמ 

תועפשה וליא עובקל הצור םג איה ליבקמב ךא ,(290 'ע) "יתוברת רהוט לש תוסיפת 

ןניה תויוברתש ךכב ריכהל ךירצ םיאנת וליאב ;"תוער" וליאו "תובוט" ןניה תויתוברת 
תוחוכהש (הייפכ לש םיאנתב דימת טעמכ תושחרתמ הלאו) תועפשהו תואלכה לש רצות 

ןועטל שי יתמו ,הינומגהה תא תרשמה רופיסכ ןתוא בצעל םיפאוש ןותנ עגרב םיינומגהה 
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לע תססובמה תיתליהק תוהז" לש התריצי תא תרשמ םייתליהק תורוקמ רחא שופיחה יכ 

.<291 'ע> "[יטסילאינולוקה יוכידל] תיביטקלוק תודגנתה 

רופיסב םג בלתשמה - תוקוחמ תויוברתו תודובא תויוהז "לואגל" טחוש לש הנוצר 

התוא ענומ - <247 'ע> תיברעה־תידוהיה תוהזה לש התקיחמ רופיסבו הלש ישיאה 

הרדגה ,הריצי ,ןוימ לש ילאירפמיאה־ימדקאה ךלהמב בלתשמ הרקחמ םגש ךכב ריכהלמ 

תא תגציימ המצע טחושש הדבועה .תוצובקו תויוברת לש ־ םייטילופ - יופימו 

הניא תירבה־תוצראב תלעופו היחו לארשיב הלדגש תיקריע היידוהי לש תוידירביהה 

.תיאקירמאה הימדקאב הלש רקחמה םוחתב תוטלושה תומגידרפה ילבכמ התוא תררחשמ 

לש יטרקניסהו ינחוכה יפואב ריכהל אוה תוברתה תרוקיבו רקחמה לש רגתאה 

,רתוי תושלח תויוברתו תוצובק יפלכ וב הנומטה תומילאה לע ,תויתוברת תועפשה 

תוימינפה תוריתסה יוביר לע ,ימוקמ יתוברת דוחיי ןייפאל וא רידגהל תאז־לכב תוסנלו 

הז רגתאל .הליחתכלמ הזכ טקיורפב עובטה ןולשיכה יוהיז ךות ,הזכ דוחיי תורציימה 

:ךתמו־אשמ לש היגטרטסא" הל תארוק קביפסש היגטרטסא הצוחנ 

 [What] I mean by negotiation here is that one tries to change

 something that one is obliged to inhabit, since one is not working

 from the outside. (Spivak, 1990, p. 72)

ילבמ תוריתסה תא ליכהל תימינפ תונווכתה הרקיעב איה תאזכ הדמע לש התועמשמ 

לשו רקחמה לש תולבגמה תריכז ךות ,"תוימוקמ" םע הקימעמ תורכיה לע רתוול 

Anzaidua, 1987, p):1. 194) האודלזנא הירולג תבתוכש יפכ וא .תע לכב ת/רקוחה 

ךניא תאש ועמשמ לובגה רוזיאב תויחל 

 hispana, india, negra, espanola

ni gabacha, eres mestiza, mulata,םייאלכ־תב 2, 

תונחמה ןיבש תבלוצה שאב הדוכל 

ךבג לע םיעזגה תשמח לכ תא תאשונ תא רשאכ 

;חורבל דצ הזיאמ ,תונפל דצ הזיאל תעדוי ךניאו 

תעדל ועמשמ לובגה רוזיאב תויחל 

,הנש תואמ שמח רבכ תדגבנה ,ךכותבש india^ יכ 

,דוע ךתיא תרבדמ הניא 

 ^mexicanas 3 ךל םיארוק,rajetas

ךכותבש תויאקירמא־ולגנאה תשחכהש 

.תורוחשה וא תוינאידניאה תשחכה ומכ העורג 

לובגה רוזיאב דורשל ידכ... 

.ג"בר - ילש םוגרת 1 

.,דגבל השיאל (םיאקירמא־םיאקיסקמ - Chicahos)ינקי'צ יוניכ 2 

.התפשב הדגבש השיא ,"היוצח" איה rajetas לש תילולימה תועמשמה 3 
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283 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

sin fronteras,4 תויחל ךיילע 

.םיכרד־תמוצ תויהל ךיילע 

תורוהמ 

ראיורב היא :םוגרת)?רבדל םיפפכומה םילוכי םולכ .(1995)יטרוורק'צ ירטאיג ,קביפס 

.66-3 ,ףרוח ,7 ,תרוקיבו הירואית .(ריפוא ידעו 

 Anzaldua, Gloria (1987). Borderlands/La frontera. San Francisco: Aunt Lute
 Books.

 Spivak, Gayatri Chakravorty (1985). Three women's texts and a critique of

 imperialism. In H.L. Gates (Ed.), "Race", writing and difference (pp.

 262-280). University of Chicago.

 Spivak, Gayatri Chakravorty (1990). The post-colonial critic. New York <fc

 London: Routledge.

בדאג־דיירב הנור 

םילשוריב ריל ןו ןוכמ 

.תולובג אלל 4 
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תיתרוסמ הליהק ןיב שגפמה ־ תולגתסהו םזיטרקניס יבערש לחר 

.םידומע 277.2002 .רבוקיר'צ :ביבא־לת .תיטסילאיצוס הרבח ןיבו 

המורת הווהמ ,ןולקשא תללכממו ןליא־רב תטיסרבינואמ ,יבערש לחר ר"ד לש הרפס 

לארשי־ץראב ירפכה ידוהיה בושייה לש תיתרבחה הירוטסיהה רקחל תשדחמו תירוקמ 

ןויסינ לש ולרוג תניחבב ידמל קתרמ יוסינ הווהמ אוה דבב דב .הנידמה תמקה ינפל 

.(Syncretism) םזיטרקניסה לדומ אוה ,לילכמ יגולויצוס לדומ עקר לע םיוסמ יתובשייתה 

תנשב דסונש ,(יודב םש> דיבר םידבועה־בשומ לש יטרפה הרקמב קסוע יבערש לש הרפס 

תובשייתה םמצעל וויאש םינמיתה תודחאתה ירבח ידי־לע דסונ בשומה .רפח קמעב 1934 

,רוצייו םימ לש תוסכמבו םיביצקתב ,תיתובשייתה "תצבשמ"ב תוכזל תנמ־לעו ,תיאלקח 

ךכמ עמתשמה לכ לע ,םידבוע־בשומ לש "תיסלקה" תובשייתהה תרוצ תא םמצע לע ולטנ 

.ותודגאתהו בשומה תונורקע יבגל 

לע ,אסיג דחמ ,םינומא ויה וירבחש ,ינמיתה בשומה לש ויתורוקל אופיא שדקומ רפסה 

ובייחתה ,אסיג ךדיאמו ,החפשמו בצימ לש םייתרוסמ םימגד לעו תווצמ תרימשו תרוסמ 

תפוקתב לארשי־ץרא לש תילעופה הרבחה ידי־לע ושבוגש םייח תונורקע םמצעל לגסל 

.היינשה היילעה 

"ענמג־יתלב יגולואידיא תומיע" ןימזמה עקר ןאכ רצונ וינפ לע יכ החינמ תרבחמה 

תומיעה תא גיצהל תנמ־לע .דיברב םיבשייתמה ןמית ילוע ןיבל "תיבושייה הרבחה" ןיב 

.םזיטרקניסה לדומב תרבחמה רומאכ הרחב ,הזה יטנרהניאה 

תותד לש ןתצופתו ןתוטשפתה רקחב רקיעב ,תוברת ירקחמב לבוקמ םזיטרקניסה 

םינוש םישדח תוחוכ םע תושגפנה תויתרוסמ תורבח לש רקחב םג הבר הדימבו ,תורוסמו 

םאלסאה וא תורצנה םע תויתייסאו תויאקירפא תורבח לש ןשגפמ ,לשמל .ןהל םירזומו 

הניחבמ םיינרדומ םילדומ םיגציימה םייטילופו םיילכלכ תוחוכ םע וא ,םהיחילשו 

:ןילמוג־תוסחייתה לש תונוש תויורשפא ובוחב ןמוט ,תיתוברתו תיתרבח וא תיגולונכט 

.םזיטרקגיס םגו ,תושגפנ ןניאש תוליבקמ תוכרעמ תריצי ,ךוסכס ,תומיע ,תושגנתה 

םגד תריציו שדחה ןמ םיעטקמו םיקלח לש ץומיא וא גוזימ ועמשמ הז רשקהב םזיטרקניס 

םא יכ ,תמלשומו תנזואמ היצרגטניאב רבודמ ןיא .דחי־םג שדחהו יתרוסמה לש ברועמ 

ףצרב ידוחיי יוטיב ןתמו םתעמטה ,םדוביע ,םימיוסמ םיגהנמל וא םיכרעל תולגתסהב 

.שדחל יתרוסמה ןיבש 

םייגולופורתנאהו םייגולויצוסה וישומישבו "םזיטרקניס" גשומב תוכורא הנד תרקוחה 

,םישדח תוחוכ ןיבל הקירמא םורדבו היסאב ,הקירפאב תויתרוסמ תורבח ןיבש שגפמב 

תעגה תובקעב ,לשמל)וללה תושביה ןיב ומרזש תוחוכ ןיב שגפמב ןכו ,םרקיעב םייפוריא 

סחיב ירקחמ שודיח עיצהל ןויסינב םזיטרקניסה תא אופיא תצמאמ תרבחמה .(הינקל םיניס 

הטילק ,הריגה ירקחמב םיילארשיה םיגולויצוסה ידי־לע רבעב ועצוהש םילדומל 

תעיבקלו ־ םירבסה ןתמל לצונ "ילנויצקנופה לדומה" ,ךכ .לארשיב תובשייתהו 

םייונישלו תושדחה תומרונל םתולגתסהל ,םילועה תטילקל רושקה לכב ־ תוינידמ 

,רתוי םינדועמ םילדומ םג .רצונש ךרעמב םישדח "םידיקפת" ץומיא ךות ,םהילע םירבועה 

אל ,תידדה העפשה לש לדומה וא םייטסילרוטקורטס "תויכשמהו יוניש" לש לדומה ןוגכ 

לאידיא תא הנמאנ התרישש ,םזילנויצקנופ לש תיסיסבה המגידרפה ןמ התנעטל וגרח 
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םיגולויצוסה לש םהיתושיג ,ןכ לע רתי .םישימחה תונש לש תויתכלממהו "ךותיהה־רוכ" 

־יבשומב רקיעבו ,המצע היישעב םתוברועמ לשב ;רקחמה תורפס לע קר ועיפשה אל 

םינשב םינומהה תובשייתה לש םייתרבחה םיטביהב לופיטה םג וז םתשיגמ עפשוה ,םילועה 

.הלא 

וא םיינרדומטסופה הלאב אל ףאו ,םינשיה םילדומב שמתשהל אל אופיא העיצמ יבערש 

השחרתהש םיכרעה תושגנתה תא הנמאנ ראתל םתלוכיב ןיא ןכש ,םייטסיסקרמ־ואינה 

ויכרעב הנומטה תונשדחה ןיבל תרוסמה ןיב םיבשייתמה םילועה לש םברקב 

רפח קמעו דיבר לש תואיצמב שחרתה רשא תא .םידבועה־בשומ לש "םייטסילאיצוסה" 

לדומה לא תקצל ןכ־לע הסנמ איה םירשעה האמה לש םיעבראהו םישולשה תונשב 

.יטרקניסה 

,ינויכרא רמוחב יביסמ שומיש ןהיניב ,תונווגמ הריקח תודותמ תלצנמ יבערש ךכ םשל 

תודלותל רושקה ינשמ רמוחו ,בושייל םינושארה תורודה ינש ינב םיבשייתמ םע תונויאר 

."םידבועה־יבשומ" תריצילו תובשייתהה 

יצמאממ קלחכ 1934 תנשב עקרקה לע הלע רשאכ דיבר ותעשב היה דואמ ידוחיי ,ןכא 

תרוצב ומקוהש םינושארה םיינמיתה םיבושייה דחא ותויהב ,רפח קמעב תובשייתהה 

ןוגכ) תוקיתו תובשומ דיל תויאלקח תונוכשב ןמית ילוע ונכוש ןכל םדוק .םידבוע־בשומ 

.(הדוהי־הנחמ ,םיידעש ,לאילחנ 

,יאמצע ירפכ בושייל םיקקותשמה הירבח תא תולפהל ןיאש הרבס םינמיתה תודחאתה 

היכרעב הנוש הרבח ידי־לע ורצונש םיללכלו םייביטרפואוק תונורקעל ףופכ אהי םא םג 

תוצקהל םייאלקחה תודסומה תא ענכשל םהידיב הלע םיבר םיצמאמ רחאל .היתומכסומבו 

תונוש תובשייתה תורוצ ללכש ,רפח קמעב רצונש יבושייה ספיספב םתדע ינבל םג הלחנ 
.םינווגמ םייבושיי םימרזו 

לע ףסונ ,ףגנ־ןבאל דחאל דחא תואיצמב וכפהנ םידבועה־בשומ לש תונורקעה םלוא 

ןתמל ,תועקרק תאצקהל רושקה לכב דיבר ינב תא התווילש תדמתמ חופיק תשוחת 

יתחפשמה קשמה ,תימצעה הדובעה ,תימואלה עקרקה .רחא יקשמ עויסלו תואוולה 
םהידי ומב היינשה היילעה ישנא ורציש םיכרע םתוא לכ - תידדהה הרזעה ,ברועמה 

לש םיחנמ תונורקעל תולקב וכפהנ אל - תיגולואידיאה םתרכהו יבושייה םנויסנ ךותמ 

םויקש ,םיבשיימה תודסומה םע טקילפנוק ררוע םהמ דחא לכ טעמכ .דיברב םינמיתה 

.רוצייה יעצמאו עקרקה תקנעהל יאנתה םתניחבמ היה תונורקעה 

,םינמיתה תודחאתה ןוגכ ,םינוש םימרוג וברעתה דציכ םיטרפ־יטרפב תראתמ יבערש 

םיטרפכו הדוגאכ םיבשייתמה ןיב רושיג ינכוס ושמישו ,םיבשומה תעונתו יאלקחה זכרמה 

,הביזעב םיתיעלו תולגתסה יבאכב הוולש ,ךשוממו יטיא ךילהתב .תודסומה יגיצנ ןיבל 

וצלאנ ,םדיצמ ,הלא .םיבשייתמה לש םידחוימה םהיכרוצל דחאל דחא תונורקעה ומאתוה 

החפשמה לדוגל ,הדעה לש יעבטה הנבמל םירזו םישדח םיכרע עימטהלו גופסל ןכ־םג 

םיבר םירותיוול ףוסבל ךילוה הז ךילהת .םברקב םוימויה ייחו הגהנהה ,דובירה תורוסמלו 

ינב לש םתמכסהל ־ רחאה דצה ןמו ,תויפותישלו קשמל ,עקרקל סחיב תודסומה דצמ 

.םתובשייתהל םדוק םילשב ויה אל םהילאש תויפותיש לש םיבר םיביכרמ ליחהל דיבר 

תא העיצמ תרבחמה ,תולגתסהו הרשפ ,יוניש לש הז בכרומ ךילהת ןיבהל תנמ־לע 

הינייפאמ לכ לע הרתיו אל תיתרוסמה הרבחה .ליעל ראותש יפכ ,םזיטרקניסה לדומ 

להנל ,רשפתהל ועדי םידדצה ינש ךא ,םהיתונורקע לע ורתיו אל תודסומהו ,הילגרהו 
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תיתרבחהו תיקשמה ותחלצה ןעמל רשפאה לככ םיבחר המכסה יסיסב רוצילו ןתמו־אשמ 
.בושייה לש 

הליהק אלא ,תינרדומ וא תיתרוסמ אופיא התייה אל דיברב הרצונש הליהקה 
דחא לכב תונוש תודימב הב ובברעתה ינרדומהו יתרוסמהש ,יונישו רבעמ לש "תגזוממ" 

,היטביה לכ לע תיבושייה החלצהל הביסה התייה ךילהתה לש ותחלצה .הייח יביכרממ 

,םידבוע־בשומ רתונש םישולשה תונשב ומקוהש םינמיתה יבשומ ןיבמ דיחיה היה דיברו 

.קרומרמ־רפככ תיאלקח הנוכשל ךפהנ אלו 

תדובע לע ססובמ ותויהבו ,תיאשונו תיניינע הניחבמ בטיה יונב יבערש לש הרקחמ 

רבעמ ךות תוטיהרב בותכו םיבוט תורוקמ עפש לע ןעשנ ,ןזואמ אוה ,הבתכש טרוטקודה 

היה רפסל טרוטקוד תדובעמ רבעמב ,הז םע .התכלהכ הזת תיינבו ןיינעל ןיינעמ ףטוש 

תנבהל השדח המורת םהב ןיאש םיקלח לעו םימיוסמ םיטרפ לע םשו הפ "רתוול" רשפא 

ןועש ותויהב רתוימ ,(45-35 'ע> לשמל ,םידבועה־בשומ לש ותורצוויהב ןוידה .אשונה 

וניאו קיודמ וניא םג וקלח ."תובשייתהה תורוק ריצקת" לעו םיינשמ תורוקמ לע ולוכ 

רקיעבו) םילעופה־בשומ ןיבש ינויצולובאה רשקלו הקיזל רושקה לכב ,לשמל ,ןכדועמ 

רתוי םידבועה־בשומ לש תונורקעה תנבהל ינויח הז רשק .םידבועה־בשומ ןיבל <םינגךיע 

.שודיח םושמ וב ןיא רשאו הלא םידומעב עיפומה רמוחה ראש רשאמ 

ןיינע אוה ,דיבר לש הרופיס דבלמ ,רקחמב שודיחכ עצומה רתויב בושחה ןיינעה םלוא 

תרקחנה הפוקתב תובשייתהו היילע תטילק לש םיכילהת תנבהל יטרקניסה לדומה 

םג דיבר לש התחלצה תא ריבסהל רשפא־יא םנמואה .רתוי תורחואמ תופוקתבו רפסב 

אקווד דיבר ינב ודקפת אל םנמואה ?תויטסילרוטקורטס־תויטסילנויצקנופ םייפקשמב 

חתפתהל םג םא יכ ,דורשל קר אל םהל הרשפאש ,תידוקפתה המאתהה לדומ יפ־לע 

רצונ השעמל יכ התנעט תא הבר הדימב ססבל החילצמ יבערש ךא ,ןכש ןכתיי ?ססבתהלו 

הנוש הנבמ התנעטל שבוג דיברב .םיבשומה תעונת ךותב ידוחיי יתובשייתה םגד דיברב 

הרכה ילעב םינוגרא ירבח וטלקנ םהבש םיבשומה ראשל האוושהב םידבוע־בשומ לש 

םימשוימ ויכרע לכ אלש םידבוע־בשומ תריציל ךילוה הז שוביג .תמדוק תיטסילאיצוס 

ךות תויתוהמ "תוסיגנ" םהב ושענ ,אברדא ;לשמל ,עשוהי־רפכ לש תונדפקבו תושקונב 

ידמל תענכשמ יבערש .ןמית יאצוי לש תיתרוסמ הרבחכ םדוחיילו םיבשייתמל םתמאתה 

לדומ לש ותופקת תדימ לע רערעלו רהרהל ןתינ ךא ,ךילהתה לש ןויפאבו רואיתב 

לע דחוימב ,תויתרוסמ תורבחו תותד לש םימוחתב רקחמה ןמ ןאכל אבוימה ,םזיטרקניסה 

,תרחא וא ךכ .םירחא םיבושייל תוסחייתה רדעהו רחבנה הרקמה לש ותוידוחיי עקר 

ןהבש ,םישימחה תונש לש תובשייתהה יכילהת תניחבל הדימ־תמא שמשל לוכי לדומה 

םייתרוסמ החפשמ ינבמו תרוסמ תרימש לש עקר תולעב םילוע תוחפשמ יפלא וטלקנ 

.זא ומקש םישדחה םיבשומה תואמב 

םתוא לע תיגיגכ רה בשומה תונורקע תייפכש תחא־אל רבכ וארה םירחא םירקחמ 
דצמ הפיחדה .היכרע לע תרמושה תובשייתה תרוצכ בשומה ירכועב םימיל התייה םיבשומ 

םילועה־יבשומ תרזעל םיקיתווה ינבמ תואמ לש םתוסייגתה ,םיבשומה תעונת לש היגיהנמ 

העונתה לומ יומסה קבאמב וז העונת לש "הנוחצנ"ל וכילוה םהלש תיצראה תשורפתהו 

יטילופה רשקהה :ןהיניב ,הזה ירוטסיהה ךלהמה תא תוריבסמ תובר תוביסנ .תיצוביקה 

רותה" לע םיבשומל םיצוביקה ןיב םינשה־בר קבאמה ;ם"פמו י"אפמ ןיב קבאמהו בחרה 

,יבושייה דסממב הלא תועונת יגיצנ לש תודמעה ;םיבאשמ תאצקהלו "תובשייתהל 
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םולהתש תובשייתה תרוצ תאיצמל עגונב יתבשחמה ןועביקה ,רקיעבו ;יטילופהו ילכלכה 

.הנידמה לש תונושארה היתונשב םינומהה תיילע תא 

ורצונ אלו ,תוטילשה תובשייתהה תורוצ םידבוע,ה־בשומו ץוביקה ויה טדנמה תפוקתב 

תוחפ אל וסונ זא .היינשהו הנושארה תוילעה תפוקתב הרקש יפכ תובר תושדח תורוצ 

תוילעה ימיב תוטילשל ויהנש תורוצה יתש "ולשב" ןפוסבו ,תובשייתה תורוצ עבשמ 

אל תובשייתהה יטינרבקש ,ךשמהה ךרד םג וזש ,אופיא ,ךכ־לכ רורב היה .תואבה 

םישדחה םילועה תובבר לש םבושייל וכרענ רשאכ תובשייתהה תורוצ ןיב רורבל וצמאתה 

ינב לש םתלחנ רתונ ץוביקה ,היבו הינמ ולספנ היתומודו הבשומה .הנידמה תישארב 

תורשפא רתונ בשומהו ,וב ורחב הפוסבש תיגולואידיא הנכהו הרשכה ורבעש ןיערג 

תוצבשמ ןיבל תונחמבש םיברה םילועה ןיב רבחל היה רתונש לכ .תירקיעה היישעה 

תריציל רתויב םישרמ ןפואב וסייגתה םיבשומה ינבו םיבשומה תעונתו ,תודעוימה עקרקה 

םימילש אלא .ץוביקה לע בשומה לש ונוחצנ סוסיבלו םישדחה םיבושייה סוסיבל ,הז רשק 

הנכה אלל ,הרשכה אללש ררבתה הרהמ־דע :קהבומ "סוריפ ןוחצנ"ב רבודמ יכ רווחתה 

תונורקעל לגתסהל םישקתמ םילועה ,ןוצרמ תיגולואידיא הרכה אלל רקיעבו ,תינויער 

םע תומיעה לשב ןהו תויביטמרונ תוביסמ ןה ,בשומה ןויער םושייב םיכורכה םישקונה 

ךותב אופיא ורצונ "דיבר ירקמ" לש תובר תורשע .הצרא ואב םמיעש םילגרהו תורוסמ 

םא יכ ,"שממ לש םיבשומ" םניא םבורש רורב היה רבכ ןושארה רושעה םותכו ,רצק ןמז 

אל רבכ רוד תונש רובעכ .הילגרהלו השדחה היילעה בכרהל םאתומש בשומ לש םגד 

."םידבוע־יבשומ" םתונכל ןתינש םיבר םיבושיי םהיניבמ ורתונ 

דגנל ,דיבר לש ןויסינה דחוימבו ,יבערש לחר לש הז תמגוד םירקחמ ודמע וליא 

לש רחא לדומב םירחוב ויהש ןכתיי ,הנידמה םוק םע תובשייתהה יליבומ לש םהיניע 

וא ־ וניחבה אל םה .וקסע ובש יקנעה תובשייתהה עצבמ תא וכרד להנל תנמ־לע בושיי 

םיכרע לש השדח תכרעמ ןיבל תיתרוסמ הליהק ןיב שגפמבש - ךכמ ומלעתה אמש 

,עונכש ,ןתמו־אשמ ,תורבדיה לש םיכילה טוקנל יוצר םייתכלממו םייטסילאיצוס םייתרבח 

םילוע ליבשב תובשייתה לש רתוי ןוכנ (?יטרקניס) םגד רוצילו ,תולגתסהו רותיו 

טרפ־ירקחמל בחר רעש תובר תוניחבמ אופיא חתופ יבערש לש הרקחמ .הלאכ תוליהקמ 

ותואש לדומה ןחביי ךכבו ,רתוי תורחואמ תופוקת לע םג ללוכ ,רתוי םילילכמ םירקחמלו 

.רתוי קהבומ ןפואב העיצה 

יצראךב יסוי 
הפיח תטיסרבינוא 
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1954-1943 ,תוימואלהו וקורמ ידוהי - העורק הליהק רוצ ןורי 
,רוגיבא לואש ש"ע הלפעה תוכרעמ רקחל התומעה ,ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת 

.םידומע 520 .2001 .דבוע םע 

.1954-1943 םינשה :וקורמ ידוהי תודלותב הרצק הפוקתב ןד רוצ ןורי לש ורפס 

ייחב תוימואלה לש םינפה־תובר היתותוא בטיה ןהב ורכינש םושמ תוילרוג ויה הלא םינש 

ןיב לותלתפהו השקה שגפמב אלא ,תחא תימואל העונתב רבודמ ןיא .וז ץראב םידוהיה 

,ךעודה ילאינולוקה הנויבצב תיתפרצה תוימואלה ,תקזחתמה תיאקורמה תוימואלה 
היינשה םלועה־תמחלמ יהלשב - הז בלשב הרתחש ,ידוהיה םעה לש "הרוזפה תוימואל"ו 

םנמוא אוה רופיסה דקומ .תידוהיה םואלה־תנידמ תמקה לש ןוזחה תא שממל ־ הירחאלו 

ךא ־ םאלסאה תוצראב תוידוהיה תוליהקה ןיבמ הלודגה לש הבשומ םוקמ ־ וקורמ 

,ןובשחב איבהל ונילע .וז הנידמ לש היתולובגל רבעמ הברה תבחרתמ רופיסה תועמשמ 

תאו ־ זירפב וזכרמש "םירבח לארשי לכ" ־ ח"יכ ןוגרא לש הירוטסיהה תא ,רתיה ןיב 

לש המחלמה םותב םלעופ תא ,ילאינולוקה רטשמה םע םואיתב הקירפא ןופצב ולעפמ 

העונתה לש היתומזוי תא ןכו ,("טניו'ג"ה תמגוד) תירבה־תוצראב םסיסבש םינוגרא 

לש התוינידמ תאו הנידמה תמקה ינפלש הפוקתב תיאקורמה הרוזפל רשקב תינויצה 

.המויקל תונושארה םינשב לארשי 

ןתוסחייתהב ןדו ,תורכזומה תויוימואלה שולשמ תחא לכל םלש קרפ שידקמ רפסה 

רצקה וניח תיאקורמה תוימואלה לע רופיסה .ןהיפלכ םידוהיה תובוגתבו וקורמב םידוהיל 

תידוהיה תוימואלב ןוידה וליאו ,תודועתל עיגהל רבחמה לש ישוקה ללגב ילוא ,רתויב 

םימרזה תא חתנמ ,"תוימואלהו תידוהיה הרבחה" ,ישילשה קרפה .םהיניבמ ךוראה וניה 

תא םגו הכישמה תא םג םיריבסמש םייתוברתו םייכוניח ,םייתרבח םירשקהב םיימואלה 

ונחנא ,תורחתמ תויגולואידיאל הדחה הקולחל רבעמ .הלא תועונתב הכורכה תויתייעבה 

תחא תונווכמ ןיב תוליזנה לעו ,התוללכב הרבחבו תיליעה ייחב ןהיניב שגפמה לע םידמל 

תרגסמב ורצונש םיילסקודרפ םיבצמ לע תחא־אל םיעיבצמ הז קרפב םינותנה .התוערל 

רשקהב דחוימב ,וקורמב םידוהיה ברקב תומרגורפו תויגולואידיא םדקל ץמאמה 

.ילאינולוקה 

הבש הפוקתב תיתפרצה תוינידמב אוצמל ןתינ סקודרפלו הריתסל תחא המגוד 

יפלכ הדהא וליג יתפרצה ץוחה דרשמב םימיוסמ םימרוג .הקירפא ןופצב הנוטלש רערעתה 

,תרבוגה תיברעה תוימואלה לש הכרדב דמועה םרוג הב ואר םה יכ ,הריעצה לארשי 

אל ילאינולוקה רטשמה ,הז םע .הקירפא ןופצב םירז תטילש לע רגית הארקש תוימואל 

םינגפומ םידעצמ דחוימב עתרנו ,וקורמב תצרמנ תינויצ תוליעפ רשפאל לוכי היה 

תוחיתמה תא וריבגה לארשי־ תנידמב וכמתש םייולג םישעמ ןכש ,ץראל היילע ודדועיש 

לש התזיחא תא ושילחה תומילא לש תויוצרפתהו ,םידוהי ןיבל םימלסומ ןיב וקורמב 
.ברגמב תפרצ 

םביל תא תונקל םיתפרצה לש םנויסנב תוארל ןתינ וזכ תימינפ הריתסל תרחא המגוד 

,תימוקמ תידוהי תונגראתהל רתוי הבר הימונוטוא תקנעה ידי־לע םיימוקמה םידוהיה לש 

ןתינש לבחה תא .וקורמב םנוטלש תא ךישמהל םהיצמאמב םדיצל ודמעי וללהש תגמ־לע 

.ןטלוסה יניתנכ םתרדגה תא לטבל ץחל תלעפהל םהמ קלח ולצינ הז רשקהב םידוהיל 
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.היצפיצנמאה רחאל הפוריאב םידוהיל וקנעוהש הלאל תומוד תויוכז ושקיב הלא םידוהי 

עגפ הז הרקמבו ,םידוהי ןיבל םימלסומ ןיב חתמה תא המיצעה ,המצעלשכ ,וז השירד םג 

ויה אל הלא םידוהי .וקורמב ידוהיה טועימל ירשפא דיתע וארש םידוהיב אקווד חתמה 

רתיה־תוטלובמ םיצורמ ויה אל םה לבא ,יגולואידיאה ןבומב "םיינויצ־יטנא" ללכ־ךידב 

.היילעה דודיעל לארשי הטקנש םידעצה ןמ וא תינויצה העונתה לש 

תוחתפתה לע םג םידמל ונא ,םידוהיה דיתע ביבס םייטילופה םינוויכב ןויד ידכ ךות 

רשקהב תיזכרמ תומד .הקירפא ןופצ ידוהי לש (תיגולויצוסה הייארהו) היפרגוירוטסיהה 

ידוהי לע ףיקמ רפס רביח יקארוש .ח"יכ לש ל"כזמה ןגסכ ןהיכש ,יקארוש הרדנא היה הז 

דבעל דעצמה - (PUF, Paris, 1952) Marche vers l'occident ותרתוכש ,ברגמה 

תיאקורמה הריזב ךא .תילגנאלו תירבעל םג (םינוכדע ידכ ךות) םגרות רשאו ־ ברעמה 

לש יטפשמה בצמה לע רוביח םסרפ רשאכ ,ןכל םדוק דוע םיעודי יקארוש לש וירקחמ ויה 

Andre Chouraqui La Condition Juridique del Israelite Marocain,) םש םידוהיה 

 1950 ,AIU, Paris). םתרדגה ףקותמ םידוהיה לע תולחה תולבגהה תא שיגדה יקארוש

.תפרצ ידוהי לש הלאל תוליבקמ תויוכז שרדו ,(יזכרמה ןוטלשה) ןז'חמה לש םיניתנכ 

םיגיהנמו יקארוש ולכי ,היינשה םלועה־תמחלמ לש תושקה תואצותה ירחא ,תע התואב 
שיגדה (ברעמה רבעל דעצמה)ינשה ורפס .םינויצ־ ורפ םגו םיתפרצ־ ורפ תויהל םירחא 

םע הבלתשה וז הנומתו ,וקורמב םיבר םידוהי לש השקה יתרבחהו ילכלכה בצמה תא 
סיסבבש החנהה .הנממ ועיגהש םילועה יפלכו וז הרוזפ יפלכ לארשיב החתפתהש הייארה 

ריכהש ימ לכל תפתושמ התייה אל ,ברעמה רבע לא וקורמ ידוהי לש םהינפ היפלש ,רפסה 

Andre Adam Casablanca, Editions CNRS, t. 1.) םדא הרדנא ףרגואיגה .אשונה תא 

 1972 ,Paris) ברעמל חרזמ ןיב" םייולתכ וקורמ ידוהי תא וגיצהב םיזגה יקארושש ןעט",

ימלסומה בורה לש תיתרבחה תואיצמל רתוי הברה םירבוחמכ םתוא ראית הז םוקמבו 

,תונוש תויונשרפלו םינוש םישגדהל םיחותפ "םייביטקייבוא"ה םינותנהש רורב .וקורמב 

חותינב תורוזשה תויגולואידיאה תוסיפתה תא ךירעהל תונמדזה ונל ןתונ רוצ לש ורפסו 
.תויפרגומדה תומגמה 

רתוי םיבורקכ וא ברעמה תוברתמ תוחפ םיעפשומב וקורמב םידוהיה תא םיספותש ןיב 

עצוהש יברעמה ךוניחב ליבומה םרוגה .םייתועמשמ םייוניש תע התואב םברקב ולח ,הילא 

לש רפסה־יתב ויה היינשה םלועה־תמחלמ דעו תילאינולוקה הפוקתה ךשמב םידוהיל 

ךישמה המחלמה רחאל .יתפרצה טרוטקטורפה רטשמ לש תיפסכ הכימתמ ונהנש ,ח"יכ 

סנכיהל םיפסונ םיידוהי םימרוגל םג חתפ חתפנ השדחה תואיצמב לבא ,ליעפ תויהל ח"יכ 

,"הרותה רצוא" תיכוניחה תשרה ןה תומגוד יתש .ךוניחה םוחתב דתי עוקתלו וקורמל 

תעונת םעטמ רפסה־יתבו ,תירבה־תוצראב םקוממה יתד ידרפס ןוגרא ידי־לע המקוהש 

ךרוצ ושח םיבר ךוניח ישנא ,הלא םירקמל רבעמ .הקירמאב ןכ־מג הסיסבש ,ד"בח 

בל־תמושת לביק אלש אשונ ־ תרבודמ תירבע לש ביכרמ םידומילה תינכותל רידחהל 

ילעב םיריעצ לש דבור רצוויהל לחה תונוש תורגסמב .ח"יכ לש יסלקה םולוקירוקב 

תא םהלש תינרדומה הפשכ וצמיאש ,"םיברעמתמ" םתונכל רשפאש ,תונוש תויונוממ 

יבגל דחוימב ,חווט־תוכורא תוכלשה ויה וז המגמלש רורב .תיתפרצה םוקמב תירבעה 

.לארשיל ףוסבל ועיגהש םיריעצ םתוא 

(יעיברה) קרפב ןיינע אצמי המויקל ןושארה רושעב תילארשיה הרבחב ןיינעתמה לכ 

לבא ,לארשיב הטילקה וניא קרפה אשונ ."תינקורמה הצופתהו תידוהיה הנידמה" לע 
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ןיבש סחיב לופיטה ידכ ךות בל־תמושתב םיכוז הטילקו היילע יכילהת לש םיבר םיטביה 

יכ החינהש ,זאד יגולויצוסה רקחמב החמצש הייארה םוקמב .וקורמב םידוהיל הנידמה 

תויפיצ שי הבש תימניד הנומת גיצמ קרפה ,תירוקמה הרבחהמ קותינב הכורכ היילע 

םילוע ןיב םיישחומ םישגפמ ראתמ קרפה .שדחה ימואלה תיבה לש תועמשמה יבגל וקורמב 

ולבקתהש תוטלחהה תא ראתמ אוה .םיידדה םייומיד ורציש תטלוקה הרבחה ןיבל וקורממ 

דציכו ,הנידמה םוקל תונושארה םינשב תישממה היילעה תא וליבגה רשאו לארשיב 

חוכב־סילועבו םהב ועגפש תוטלחהה חכונל םילועה לש תינושארה םתובהלתה הננטצה 

תא דדועל ןויסינב תאצמנ וז תוסחייתהל תיפיצפס המגוד .םהיפלכ הלפמה סחיה חכונלו 

תוחפשמ םיתיעל ריאשה הז ךילהת .םהירוה לש םאוב תא בכעלו הצרא תולעל םיריעצה 

,םהירוהמ קחרה המחלמב ולפנש םיריעצ לש םירקמ םג ויה .ירקיע סנרפמ אלל וקורמב 

תמקהל עקרה תא התוויה וז היעב .אובל "תוחפשמה דוחיא" ששוב םגב תומ רחאל וליפאו 

וכישמה הלא םינוגרא ,עודיכ .הלא םיישק םע דדומתהל ולעפש וקורמ ידוהי לש םינוגרא 

.הבחרה הרבחב תוחתפתהל ליבקמב הנוש ןויבצ ןמזה םע ולביקו םייקתהל 

אוהש םושמ "םייתרוקיבה םירפסה" תציחמב הזה רישעה רפסה תא "גלטקל" רשפא 

תוירוטסיה תויגוסב קמועל ןדו ,הלש יתרבחה ריחמהו תוימואלה יבגל תולאש הלעמ 

ליכשמ רוצ .תקהבומ תיטרואית הדמעמ עבונ וניא וחוכ ךא .התואנ הרהבהב וכז םרטש 

תולוק עומשל ונל תורשפאמש תונווגמ תוירוטסיה תודועת ךרד בכרומ רופיס ללוגל 

לש םיעינמה תא ונינפל גיצמ אוה ןתרזעב .ףקיה־יבחר םיכילהת ךותב םינוש םיישונא 

ןודל איה תעכ הייטנהש הלא ןהו "תיעבט" הדהאב םויכ תוכוזש הלא ןה ,תונוש תוצובק 

לארשיב הרבחה תא דדובל רשפא־יאש חיכומ רפסה ,לכל לעמ .הבוח ףכל ןתוא 
.םאלסאה תוצראב םידוהיה לש הירוטסיהה ללוכ ,הלש הירוטסיההמ 

גרבדלוג יוורה 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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