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תדלומ ךתוא םיבהוא ־ םזיטוירטפ (םיכרוע)לט־רב לאינדו םומע־ןב רנבא 
.םידומע 490 .2004 .דחואמה ץוביקה 

*ןימינב־לואפ הנליא 

םזיטוירטפה תעפות תא ןוחבל ותרטמ .םזיטוירטפ אשונב םירמאמ תפוסא אוה הז רפס 

תוסחייתהב הרבחה לע ותעפשהו ותרבעה יכרד ,וינכת ,ויתורוקמ תא ,תילארשיה הרבחב 

לש הבחר תשקב ןרוקמש ,תואר תודוקנ לש רישע ןווגמ ונינפל סרופ רפסה .ןמזה ריצל 

,ןורטאת ,תורפס ,היגולוכיספ ,הנידמה עדמ ,היגולופורתנא ,היגולויצוס :תונילפיצסיד 

.הירוטסיהו ךוניח ,טפשמ 

םירקחמ לש םתעפוה איה הנושארה :תועפות שולשל רושקל ןתינ רפסה תעפוה תא 

םישמשמה םיגשומ תועצמאב תילארשיה הרבחה לש םינתשמה הינפ תא םינחובש םיגולויצוס 

ןקויד ־ רבצה גומלא זוע לש וירפס ,המגודל .תועפותו םיכילהת תריקחל ןחוב ןבא 

תונתליהקה לש םנרק תיילע איה היינשה .(2004) קילורשמ הדירפו (1997) 
 (communitarianism) םזילרבילה וירחא ריאשהש קירל דגנ־תבוגתכ ,םזיטוירטפה לשו,

תישילשה העפותה תא .תוילקול תומגמ ןצברמ םיריעמה ,היצזילבולג יכילהתל הבוגתכו 

,תיחכונה הפוקתב תדחוימ תויטנבלר לבקמ רפסה" :רפסה יכרוע לש םחוסינמ ןיבהל רשפא 

דיוייד פמק תדיעו ןולשכ תובקעב םילא תומיעל ךפה םיאניתשלפה םע טקילפנוקה רשאכ 

לש הפוקתב דימת שחרתמש יפכ ,םזיטוירטפה ...הצקא לא תדפיתניא תצירפו 2000 ץיקב 

.(26 'ע> "תילארשיה הרבחל דחאמ סיסב שמשמו ,הנפואל רזוח ,םילא תומיע 

םיכילהתו תועפות םינחוב ותועצמאבש ,סומקל ריינכ השעמל שמשמ םזיטוירטפ גשומה 

רקיעב ,םירמאמהמ קלח תאירק ,ןכל .םינוש םייטרואת םיגשומ תועצמאב רבעב ונחבנש 

ןחובה ןבאשכ ,המגודל)"םדוק הז תא ורמא"ש השוחתב ארוקה תא הריתומ ,ינשה קרפב 

סותאל יטסיביטקלוק סותאמ רבעמ לש םיגשומב תילארשיה הרבחה חותינ התייה 
.(יטסילאודיווידניא 

םזיטוירטפה לע יללכ טבמב קסוע ןושארה קרפה .םיקלח השולשל קלוחמ רפסה 

לש םייטרואתה םיטביהב קסוע לט־רבו םומע־ןב םיכרועה לש ןושארה רמאמה .לארשיב 

,םירמאמ לש ירקמ ףסוא וניא רפסה"ש ןוויכמ .רפסל רצק אובמכ םג שמשמ אוהו גשומה 

ארוקל טעמ קר עייסמ אובמה ,(1 'ע) "הז תא הז םימילשמה םירקחמ לש הרוש םא יכ 
רשע־העבראב גצומ אוהש יפכ ,לארשיב םזיטוירטפה לש תבכרומה הנומתה תא תוארל 

.רפסב וצבוקש םירמאמה 

היגולואדיאה ןיבש חתמב קסוע ,"תויטוירטפו תונויצ" ,םליע לאגי לש ןיינעמה ורמאמ 

םזיטוירטפ ןיבל ,לארשי ץראב שדח בושיי תיינבו תובשייתה ,היילע הרקיעש ,תינויצה 

"הייקנה"ו תיתרוסמה הרדגהה לע וחותינב ססבתמ םליע .תימוקמ תימואל העדות תומדב 

ןיב רשי סחי ללכ םייקתה אל ,ותנעטל ."תדלומה תבהא" התועמשמש ,םזיטוירטפ לש 

ןעמל אלא לארשי ץרא ןעמל להנתה אל ינויצה קבאמהש םושמ ,תויטוירטפ ןיבל תונויצ 

אל תונויצה לש דבוכה זכרמ" .לארשי ץראב םלועה ידוהי זוכיר וניינעש ,ינויצה ןויערה 

,תידוהיה היווהל םא יכ ,תילארשיצראה ,תימוקמה היווהל רושק היה אל אוה ,ימוקמ היה 

תביש ךילהת תועצמאב ינכפהמ יוניש ללוחל תונויצה הרמא הבש ,תיתולגה ,תילבולגה 

הפיח תטיסרבינוא * 
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הכורכ התייה אדירג תיטוירטפ םלוע תפקשה ,םליע ןעוט ,ךכמ הרתי .(34 'ע) "ןויצ 

ידכ ץרחנ קבאמ הלהינ ךוניחה תכרעמ ,ותעדל ,ןכאו .תינויצ םלוע תפקשהמ תוקתניהב 

תבהאל ךוניחהו תוחרזאל ךוניחה תמועל תינויצה היגולואדיאה לש תויטננימודה לע רומשל 

תמצמוצמו הרצ הרדגה לע ססבתמ וחותינ .תצלואמ יכ םא ,תניינעמ םליע לש הזתה .תדלומה 

ןכא תמצמוצמ הרדגה תרזעב חותינ .לארשי ץרא ןיבל תונויצ ןיב הדירפמה ,םזיטוירטפ לש 

ךוניחל תובר הלעפ תונויצה לעופב ךא ,תונויצל תדלומ תבהא ןיב הריתס לע דמלמ 

ךוניחל םיינשמ ויה היטרקומדו תוחרזאל ךוניחש אוה ןוכנ .ינויצ שגד םע תדלומה תבהאל 

היטרקומד לומ תונויצ היה סרתמה ידצ ינשמ דמעש המ ךא ,תדלומה תבהאלו תונויצל 

רשפא .תדלומ תבהא תומדב םזיטוירטפ לומ תונויצ אלו םיילסרבינואו םייחרזא םיכרעו 

םירמאמה תעבשמ תובר דומלל רשפא ךכ לעו ,וזב וז תוכורכ תונויצהו תויטוירטפהש ןועטל 

.ישילשה קרפב לט־רבו ןרוא לש םרמאממו ינשה קרפב םיעיפומה 

קסוע ,לבבורז לעי לש הז ,ןושארה :םיפסונ םירמאמ ינש םיעיפומ ישילשה קרפב 

תדובע לע םסובמ ,ןדלוג הרובד לש ,ינשהו .לארשיב תיטוירטפה הברקהה תייגולואדיאב 

תוצעומה־תירבמ םירגהמ ןיבל םיקיתו םילארשי ןיב םישגפמב תקסועש ,תיפרגונתא הדש 

.רבעשל 

םינכוס תועצמאב ץפומ םזיטוירטפה םהבש םינפואב קסוע רפסה לש ינשה וקלח 

,אבצב ,רעונה תועונתב ,ךוניחה תכרעמב :תילארשיה הרבחב םייתוברתו םייכוניח 

םיקסוע הזה קרפה תא םיחתופה םירמאמה ינש .תומוסרפבו םיסקטב ,רמזב ,ןורטאתב 

,אריפש לש םרמאמ)רעונה תועונתבו <רורד לבוי לש ורמאמ)תילמרופה ךוניחה תכרעמב 

לש חותינ השענ םירמאמה ינשב .ינויצ־ילארשי םזיטוירטפ לש םינכוסכ <רלדאו רייפ 

םישדח םידממ ליכיש ךכ גשומה תבחרה לע דמלמש ,ןמזה ריצ לע םזיטוירטפל ךוניח 

לש ונושלב וא ,תיתוברת־בר ףא םיתעלו תילסרבינוא ,תילרביל םלוע תפקשהמ םירזגנה 

דיעמ ךכ לעו ,ל"הצב םג תשחרתמ המוד המגמ ."יתרבח־יכוניח ןוזיא לש תומגמ" - רורד 

,הקחשנ ותלוכיו םצמטצה םזיטוירטפל ךנחמכ ל"הצ לש ודיקפת .רפופ הכימ לש ורמאמ 

היצזילבולג יכילהת ללגב ןהו ,רעונ ינב ברקב יאבצה תורישה לש ותויזכרמ תדירי ללגב ןה 

.םישדח יוקיח־ימגד ורציש 

תוברתה ,(אבצהו רעונה תעונת ,רפסה־תיב)ורכזוהש םיינרמשה תורבחה ינכוס תמועל 

תולוק הליכמ (ןורטאתו עונלוק ,הקיזומ ,תיטסלפ תונמא) םינושה היפנע לע תירבעה 

ךכ .םיסותאה תא םיקרפמו תומכסומה לע םירערעמה ,םיידרגנוואו םייריטס ,םייתרוקיב 

־הד ךילהת ראתמ ,ילארשיה ןורטאתה לע ורמאמב ,ןיירוא ןד .םזיטוירטפל סחיב םג השענ 

יביאנו ילותב םזיטוירטפמ רבעמב אטבתמה ,יטוירטפה סותאה לש יביטקורטסנוק 

רושעבו בושייה תפוקתב תוזחמב העיפוהש ,תדלומה תבהא .געלל םשומה םזיטוירטפל 

.תימצע הבהאב הפלחתה ,הנידמל ןושארה 

םזיטוירטפה לש ותוכנ"ב קסוע דדור היתבו לאתחפי ןרוא לש יתרוקיבה םרמאמ 

בחרמה לש הנתשמה היפרגואגה תמועל ,ירבעה רמזב ףקתשמ אוהש יפכ ,"ילארשיה 

תסיפתו ןורכיז ,תוהז חופיטמ תעבונ ילארשיה םזיטוירטפה לש ותוכנ .יניטסלפ-ילארשיה 

תושימג לע דמלמ ילארשיה רמזה חותינ .םייטוירטפ־םייחרזא אלו םייגתא־םיימואל בחרמ 

,ידוהיה לחנתמה וא םחולה לש ומוקימל םאתהב םינתשמ היתולובגש ,ץראה לש תיפרגואג 

בצמל וז תתוועמ היפרגואג ךופהל ידכ הז רמזב תילארשיה הרבחה השועש שומישה לעו 

.תונברודכ םילימ ,ןכא .יעבט 
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ןושארה .םהילע ביחרא אל העיריה רצוק תאפמש ,םיפסונ םירמאמ ינש ללוכ הז קרפ 

לש ןתריצילו ןקוזיחל תוגיגחו םיסקט ומרת ובש ןפואב קסועה ,סומע־ןב לש ורמאמ אוה 

קסועה ,שימל הנפד לש הרמאמ אוה ינשהו .לארשיב תידוהיה הרבחב תויטוירטפ תודמע 

.תילארשיה תמוסרפב תויטוירטפ ייוליגב 

חתפנו ,לארשיב םזיטוירטפה לש הקיטילופב קסוע רפסב ןורחאהו ישילשה קרפה 

ןוילעה טפשמה־תיב לש תוקיספ חתנמ בתוכה .יליזרב דג לש בושחהו יתרוקיבה ורמאמב 

לש ותומד בוציעב תיטפשמה תכרעמה לש תירוטסיהה התמורת לע ןתועצמאב עיבצמו 

.הניחבמו הלפמ תיטילופ תועמשמ תוחרזאל םינתונ םייטפשמה תודסומה" ."יוצרה חרזאה" 

הנוש רבצל םיאכזש ,םינוש םיחרזא יגוס ־ שרופמב אל םא ,עמתשמב - רידגמ טפשמה 

תוסיפתלו םייטילופ םיסרטניאל םאתהב ,תאז לכ .תונוש תובוחב םיביוחמו תויוכז לש 

.(359 'ע)"יוצרה חרזאה לש היוארה תוהזה רבדב תונוש 

תדוקנ תא .לארשי תנידמ לש םיניטסלפה היחרזא םה וז הילפא לש םיירקיעה היעגפנ 

םזיטוירטפ :הנידמו םע ,תדלומ ןיב" ורמאמב ,לאמ'ג למא איבמ םזיטוירטפה לע םטבמ 

עבטמה לש ינשה ודצ השעמל אוה לאמ'ג לש וחותינ ."לארשיב יניטסלפה טועימה ברקב 

םיברעה היחרזא ינפב המסח לארשי לש התוינידמ ,ותנעטל .יליזרב לש ורמאמב ראותש 

דיחיה חתפה ןכלו ,ילארשיה ביטקלוקהמ דרפנ יתלב קלח שוחל ולכי ןהבש םיכרדה תא 

תורמל .תיניטסלפה תיתוברתהו תימואלה תשרומה היה תיטוירטפ הקיז תריציל םהל רתונש 

(תיטילופ תוגהנתהו תורפס לש ריהבו רישע חותינ לע וססבתהב)ןעוט לאמ'ג ,וז העיבק 

םזיטוירטפמ .תונורחאה םינשב תוכופהת רבוע לארשיב םיניטסלפה לש םזיטוירטפהש 

יניטסלפ םזיטוירטפל ומוקמ תא הנפמ הזו ,ילסרבינוא־יחרזא םזיטוירטפל ךפהנ אוה יטנמור 

םינייפאמ לעב אוה ןטקה וקלח .רבעה םע רשקה שודיחב אטבתמה ,ירלוקיטרפו ליעפ 

יאנת בוציעב ךרוצל עדומה ,יביסקלפר םזיטוירטפ חתפתמ ודצלו ,םייחישמו םייטנמור 

.ירוטסיההו יתוברתה רשקה לע רתוול ילבמ תיניטסלפה הרבחה לש המויק 

.תיתדה תונויצה איה הלופכ תונמאנב ורוקמש חתמ םע תדדומתמה תפסונ הצובק 

:תיתדה תונויצה לש דוסי תויוביוחמ יתש ןיב דימתמה חתמה תא ורמאמב ראתמ ןהכ רשא 

ןמ ,תיסקודותרואה הכלהלו תיתדה תרוסמלו ,דחאה דצה ןמ ,תונויצלו לארשי תנידמל 

,רמולכ ,"הנתומ יתלב םזיטוירטפ"מ רבעמ לש תיללכ המגמ לע דמלמ וחותינ .רחאה דצה 

םזיטוירטפל ,םייתד םיכרע ןיבל הנידמה יפוא ןיב דוגינהמ עפשומ וניאש םזיטוירטפ 

תורתוס תומגמ לע דמלמו לאמ'ג למא לש וחותינל ףרטצמ הז ןיינעמ חותינ .יטסילטנמדנופ 

םזיטוירטפ ייוליגמ רענתמו ךלוהש ,לודגה ינוליחה ידוהיה רוביצה לומ .תילארשיה הרבחב 

שי ןכל .טועימ תוצובק ברקב ירלוקיטרפ םזיטוירטפ קזחתמו ךלוה ,םייחה ימוחת ןווגמב 

לש הרדעיה טלוב ,תדלומ ךתוא םיבהוא רפסה לש הנשמה תרתוכבש ךכב תוילמסה ןמ 

.("למעבו רישב החמשב / תדלומ ךתוא םיבהוא ונא" ,ןמרתלא לש וריש ךותמ)"ונא" הלימה 

תאירקמ םילועה םייזכרמה תונויערה דחא םע בטיה בלתשמ "ונא" הלימה לש הנורסח 

םשוריפש ,םזיטוירטפ לש םינוש םינווג םימייק תילארשיה הרבחב :רפסה לש םינווגמה ויקרפ 

ילואש ךכ ,םואלל וא ץראל ,תילאידרומירפ תוכייתשה תצובקל ,הנידמל תונמאנו הבהא 

תליחתב "ונא"ה תא ריתוהל שי םא קפס ךא ,"תדלומ ךתוא םיבהוא" רמול רשפא ןיידע 
.טפשמה 

לאינדו ןרוא עטנ לש םרמאמ רשקתמ ,שבוגמה ביטקלוקה לש ,"ונא"ה לש הז ןיינעל 

וייוליגמ דחאב ןד רמאמה ."תילארשיה הרבחב םזיטוירטפה לש היצזילופונומ" ,לט־רב 
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םזיטוירטפה לע לופונומ המצעל תעבות תוצובקה תחא ובש ,םזיטוירטפה לש םיילילשה 

הז ןיאו> םינעוט םה .תורחא תוצובק ברקב תאזה השוחתה לש תוימיטיגלה תא תללושו 

לש ויתורוקמ .תינויצה היגולואדיאה םע םזיטוירטפה תא ההזמ תידוהיה הרבחה יכ (עיתפמ 

.יתד םזילטנמדנופו תינוליח תונמואל םה םזיטוירטפה 

ויטביה לע םזיטוירטפה אשונב ןודל תירבעב וגוסמ ןושאר ןויסינ אוה הז רפס ,םוכיסל 

,תיטנרהוק השקמ תורצוויה לע ןהו םירמאמה תוכיא לע ןה ודיפקה םיכרועה יכ רכינ .םינושה 

םזיטוירטפה חותינ לש ורדעיה טלוב ,תאז םע .רפסה לש ישילשהו ינשה םיקלחב רקיעב 

תומגמ לש ןתוררועתהל ןיפיקעב תומרוג תוילבולג תומגמ ובש ןדיע .היצזילבולגה ןדיעב 

ךכל ןיא םאה .םואלה תנידמ תא תוקחוש דחי ןהיתשו ,רבכמ הז וכעדו וכלהש תוילקול 

?םואלה תנידמל תוכייתשהה ייוטיבמ דחא אוהש ,םזיטוירטפה לע העפשה 

םיטביה ינשב תיטסינימפ טבמ תדוקנ איה הז רפסב ןוידהמ תרדענה תפסונ היגוס 

תועונתב רקיעבו ,תויטילופ תועונתב םישנ לש הפנעה ןתוליעפ אוה ןושארה :םיירקיע 

היצזילופוגומל ןהו םישנ לש תויטוירטפ ייוליגל ןה תוסחייתה הרסח .סוזנצנוקל ץוחמש םולש 

ףא ,המגודל םזיטוירטפה לש היצזילופונומב קסועה רמאמב דחוימב ,הז םוחת לע תירבגה 

,"רוחשב םישנה" ומכ תומילא הכ תובוגת הררוע אל תורחאה םולשה תועונתמ תחא 

אוה םזיטוירטפל םזינימפ ןיב רבחמש ינשה טביהה ."המואה בגב ןיכס תעיקת"ב ומשאוהש 

סרוקל םישנ סויג ןעמל אבצב היקבאמל תיטסינימפה העונתה הקינעהש יזכרמה םוקמה 

.םירחא םייברק תועוצקמלו סיט 
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