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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 
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