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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

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



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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23 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

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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האחמ ךותמ תוירבג יולךושש הנרוא 28 

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 
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,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 
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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 

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 42 

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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