
תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

םירמאמ 

לש ורכזל 
היידרוב רייפ 

היצזילבולג - ןויד 

רוערעו רוהרה 

םירפס 

תויטילופ תוירואיתב ירדגמ ןורוויע :תולשחונמ בלכ־ןאהד טיירנה 
תויחרזמ םישנ לש ןתופיקשו 

האוושה :החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח סאילא ילנ 
םילוע ,םיקיתו םילארשי ןיב תיתוברתניב 

םימעה־רבח לש םיבשותו םימעה־רבחמ םישדח 

ךיטולוב הנלטבס 
היתוכלשהו ההובגה הלכשהה תובחרתה ,יליוושא'צא'צ 

1996-1980 :לארשיב תוירובידה ןולייא הנחו טיבש יסוי 
טביהה :רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיק חקר־ידא ירדוא 

יתדעהו ירדגמה 

תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק רב לכימ ,ןורדג ןימינב 
לארשיב ץכ יגחו 

סוטיבהה גשומ בוציע :דמלנה עבטה דומיל יזגלא ידג 
היידרוב לש ותדובעב 

היידרוב לצא "הנבה"ה לע ןמטייו השס 
לש טרופסכ יגולויצוסה הדשה :היידרוב רייפ קינסר הילו'ג 

המיחל 

היידרוב רייפ הבודרוק יבא 
לש תיגולויצוסה תשרומה תודוא־לע טנקו קיאול 

היידרוב רייפ 

תחנ רסוחב היצזילבולג בהנש הדוהי 

,היצזילבולג לע "!?וישכע הספילקופא" ץיבוקרב הצינ 
תורחא תורצו תחנ רסוח 

גולאידה םוכיסל םירבד סרפ ןנחוי 

2002 ,ג"סשת 2 'סמ ,ד ךרכ 

ביבא־לת תטיסרבינוא ־ תומר תאצוה 
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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תעיבתכ 
,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתגאלו היגולויצוסל גוחה םעטמ רואל אצוי 

תכימתבו היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמה םע ףותישב 

ץיברוה דוד םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמה 

גוצרה הנח :תכרוע 

:תכרעמה ירבח 

,ילאערזי הנפד ,ץיבוקרב הצינ ,ןייטשנרב הרובד ,רוא ־לא רמת ,ןולייא הנח 

בהנש הדוהי ,רימש ןנור ,אנאחור םידנ ,ןייטשפאךיול חנ 

:תכרעמה תוזכר 

תרפא ידעו רזואה ילריש 

:תצעיימה הדעווה 

:לארשי 

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

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

דומלת ןליא ,בגר יטומ ,סוארק דרו 
:ל"וח 
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:תכרעמה תבותכ 

,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ,תילארשי היגולויצוס 

,03-6409215 'סקפ ,03-6408964 'לט ,ביבא־לת תטיסרבינוא 
80018 @ק051.1311.30.11 ינורטקלא ראוד 

,תומר תאצוהב יונמכ םשריהלו תעה־בתכ תא שוכרל ןתינ 

.03-6403419 :ילט ,69975 ביבא־לת ,32 ןונבל םייח בוחר 

לארד היא :הקפה 

רימש לחר :רוטיעו רדס 
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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

ד ךרכ 

2 'סמ תרבוח 

2002—ג"סשת 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

ןודרוג ןושרג ש"ע הרבחה יעדמל הטלוקפה 

גיגא־לת תטיסרביגוא 

גיגא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 
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תילארשי היגולויצוס 

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

תכרעמה .םיימוקמ םירמוחלו םוקמכ לארשיל טבמ תיינפה ךות תימלועה היגולויצוסב 

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

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

.תומדוק תורבוחב 

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

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

.הנשב םיימעפ עיפומ תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ 

:םירבחמל תויחנה 

.לופכ חוורב םיספדומ םיקתוע השולשב רמוחה תא שיגהל שי • 

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

.ריצקתו האלמ 

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

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

תרבוחה יפ־לע השעית תיפרגוילביבה המישרהו תויפרגוילביבה תוינפהה תגצה • 

.תילארשי היגולויצוס לש הנורחאה 

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

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

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

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

.די־יבתכ הריזחמ הניא תכרעמה 
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תכרועה רבד 

תוירואיתב ירדגמ ןורוויע :תולשחונמ 

תויחרזמ םישנ לש ןתופיקשו תויטילופ 

םירמאמ 

בלכ־ ןאהד טיירנה 

:החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח 

,םיקיתו םילארשי ןיב תיתוברתניב האוושה 
לש םיבשותו םימעה־רבחמ םישדח םילוע 

םימעה־רבח 

סאילא ילג 

היתוכלשהו ההובגה הלכשהה תובחרתה 

1996-1980 :לארשיב תוירובידה 
,יליוושא'צא'צ־ןיטולוב הנלטבס 

ןולייא הנחו טיבש יסוי 

טביהה :רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיק 
יתדעהו ירדגמה 

חקר־ידא ירדוא 

תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק 
לארשיב תנגרואמה 

ץכ יגחו רב לכימ ,ןורדג ןימינב 

םוטיבהה גשומ בוציע :דמלנה עבטה דומיל 

היידרוב לש ותדובעב 

היידרוב רייפ לש ורכזל 

יזגלא ידג 

היידרוב לצא "הנבה''ה לע  ןמטייו השס 

טרופסכ יגולויצוסה הדשה :היידרוב רייפ 

המיחל לש 
קינסר הילו'ג 

היידרוב רייפ  הבודרוק יבא 

לש תיגולויצוסה תשרומה תודוא ־לע 

היידדוב רייפ 

טנקו קיאול 

תחנ רסוחב היצזילבולג 
היצזילבולג - ןויד 

בהנש הדוהי 

,היצזילבולג לע "!?וישכע הספילקופא" 
תורחא תורצו תחנ רסוח 

ץיבוקרב הצינ 

גולאידה םוכיסל םירבד 

רוערעו רוהרה 

םרפ ןנחוי 

םירפס תרוקיב 
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םירפס תרוקיב 

:לע לקנרפ לכימ 
 499

 503

 506

 509

 513

 516

 519

 522

 526

 533

רואפ־יול דוד ,לארשיב שועיתה לש הקיטילופה :המלענ אלה דיה 

:לע קהנזור באז 

,1998-1985 ילארשיה קשמה :קוש תלכלכל תיתלשממ תוברועממ 

ו <ךרוע> טסב־ןב יבא 
:לע רימש זעב 

לאומס קחצי ,םינוגראב העפשהו המצוע :יטילופה קחשמה 

:לע ןומלט־גרומ הנינפ 

,1914-1840 םילשוריב ןשיה בושייה לש תישנה היווחה - היובש וא הכיסנ 
הליש תילגרמ 

:לע רואלא רמת 

שורפ סיריא ,תוילוש לש הנורתי :תוארוק םישנ 

:לע ןוזנתנ בגר 

רוד לאינד ,העפשה תחת תונותיע 

:לע ירא בל ךליל 

,דחא ץוביקב ןנכותמ יוניש לש ורופיס - םילכה תא רובשל ילב 

רואנ ןבוארו ץרווש השמ 

:לע גנילרמיק ךורב 

ידהמ־לא ןימא ,םולשהו היטרקומדה תוכזב :תדחאה העדה 

:לע ןמדירפ ןנור 

 Identity, Culture and Globalization,

 Eliezer Ben-Rafael with Yitzhak Sternberg (eds.)
:לע זוליא ,דוא 

 Talk of Love, Ann Swidler
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of

 Israeli Society

 Vol. 4, No. 2
 2002

 Department of Sociology and Anthropology,

 the Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences

 in conjunction with the Institute for Social Research

 Tel Aviv University
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 Israeli Sociology

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

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

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

 scientific articles drawing on diverse methodologies and theoretical approaches,

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

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

 reality; and responses to papers published in previous issues.

 Israeli Sociology will consider only original work that has not been

 published beforehand (in Hebrew or in any other language). Manuscripts sent to

 the journal will be reviewed anonymously by reader-experts.

 Israeli Sociology is published twice a year.

 Instructions for authors:

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

 The manuscript's length should not exceed 9,000 words, including the
 abstract, footnotes, and a full bibliography.

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

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

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

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

 with the format of the latest issue of Israeli Sociology.

 The final version of the manuscript should be sent to the editors as an

 e-mailed attachment, or on an IBM-compatible diskette, in Word for
 Windows.

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

 typographical corrections.

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

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

 Manuscripts are not returned to authors.
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263 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

תכרועה רבד 

רגתאה .הצרהב תעיבתכ לש דסחה ימימ הנהנ וניא רבכ תעיבתכ לש ינימש ןויליג 

לדוגכ .חישה תליהקב תעה־בתכ לש ודמעמ תא דסמל אוה וירחא םיאבה לשו ולש 

אוה יעדמ תעיבתכ לש החלצהה ןחבמ .ןוכיסה לדוג םג ןכ ,הרגשהו דוסימה לש םתובישח 

ךשמתמ חיש רוצילו ההובג תימדקא המר לע רומשל ,הרידס העפוהב דימתהל ותלוכיב 

רקחמה הדשב תויוושכע תויוחתפתה גצייל ותולגוסמ תדימב ךכמ תוחפ אל ךא ,ןווגמו 

רודמו תוסמה ,םירמאמה .ירוביצהו ימדקאה חישה בוציעב ליעפ קלח לוטיל ותונוכנבו 

.הז רגתא םע דדומתהל םישקבמ הז ןויליגב םילולכה ןוידה 

תוטבחתהה תא הנמאנ םיפקשמ תילארשי היגולויצוס לש ירקיעה רודמב םירמאמה 

םיריבסמה םימרוגה תניחב תא ,ןויוושה־יא לש תולאשב תילארשיה הרבחה לש תדמתמה 

יבחרמ לש םתעפשה תדימ תא ןכו ,וקותעש יכרד תאו ויסופדב יונישה תא ,ומויק תא 

.ןויווש־יאו חוכ יסחי לש םיסופד לש םיוניש וא םמוצמצ ,םתובחרתה לע םישדח היישע 

יסוי ,יליוושא'צא'צ־ןיטולוב הגלטבס> ההובגה הלכשהה תובחרתה לע םירמאמה םה הלאכ 

הרבחב םינוגרא לעו (סאילא ילנ> החפשמה יסופדב יונישה לע ,(ןולייא הנחו טיבש 

הייאר־תיווזמ דחא לכ ,םיעגונ םידחא םירמאמ .<ץכ יגחו רב לכימ ,ןורדג ןימינב) תיחרזא 

חיש לש תויטרואית תושיג םינחוב םה .הדעו רדגמל תורושקה תולאשב ,הנוש תיטרואית 

ןוגכ ,הרואכל "םיישנ" תודשב םוימוי לש תוקיטקרפ םג ומכ <בלכ־ןאהד טיירנה)יטילופ 

תוטישב ,הירואיתב תונושה תורמל .<סאילא ילנ) החפשמו (חקר־ידא ירדוא) הארוה 

ילארשיה יגולויצוסה םויה־רדסל תולעהל םירשפאמ הלא םירמאמ ,רקחמה תודשבו רקחמה 

ירדגמה תעדה־ירטשמ ןיב ,םיקתשומה וא/ו םייומסה תחא־אלו ,םיכובסה םירשקה תא 

.ןהב ולופיט תא לחה קר לארשיב רקחמהש תויגוס - ינתאהו 

לש Footnotes^ םסרפ ,היבמולוק תטיסרבינואמ ,(Herbert Gans) ץנג טרברה 

ונתיאמ רתוי םיבר" ותרתוכש רמאמ ,2002 ילויב ,תיאקירמאה תיגולויצוסה הדוגאה 

־תת םהב האור אוה .(public sociologists) "םיירוביצ םיגולויצוסל ךפהיל םיבייח 

- (public intellectuals) םיירוביצ םילאוטקלטניא לש הבחרה הירוגטקה ךותב הירוגטק 

.הרבחל םייזכרמ םניהש םיאשונב בחרה רוביצה לא םירבדמש םירקבמו חור ישנא ,םירקוח 

חישהמ קלחל תויגולויצוסה תונכותה תא םיכפוה ,וז תוליעפל םפרטצהב ,םיגולויצוסה 

םתובישח תא שיגדמ ץנג ,םיירוביצה םיגולויצוסה לש םהידיקפת רתי ןיב .ירוביצה 

הנומ אוה םיירוביצה םילאוטקלטניאה תמישרב .םכסומ עדימו םיסותיממ הווסמה תרסהב 

סקמ ,ןבומכו ,ןוסליו סוילו'ג םאיליו ,הלב טרבור ,לב לאינדכ העפשה ילעב םיגולויצוס 

.רבו 

תואצרה תרדס תא שידקהל ביבא־לת תטיסרבינוא רוטקר רחב וז הסיפת חורבש הארנ 

ןודל םינוש םימוחתמ םילאוטקלטניא ןמזלו ,היצזילבולגה תייגוסל 2002 תנשל רוטקרה 

.םינוש היישע תודשב םסקיתלימל טעמכ הכפהנ היצזילבולג ןכש ,וז הדבכנ היגוסב 
תרדס תרגסמב בהנש הדוהי אשנש האצרהה תרתוכ התייה "תחנ רסוחב היצזילבולג" 

םילאוטקלטניא לש - האלמל ארוק ץנגש תצבשמב קוידב בהנש אצמנ ךכו ,וז תואצרה 

תא םסרפל תושר בהנש הדוהימ יתשקיב .בחרה רוביצה לא רבדל ידכ םהיבאשממ םינפמש 

תא דימעהל ידכ ,תעה־בתכ לש ןוידה רודמב רוטקרה תואצרה תרגסמב אשנש םירבדה 
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תכרועה רבד גוצרה הנח 264 

תא שיגדהלו תילארשיה היגולויצוסה לש ירקחמה םויה־רדס לע היצזילבולגה תייגוס 

הבוגת בותכלו רגתאב ךישמהל התואינ ץיבוקרב הצינ .וז היגוסב ירוביצה ןוידה תובישח 

,הגיצמ איה התרגסמבו ,"!?וישכע הספילקופא" התרתוכש ,בהנש הדוהי לש ורמאמ לע 

.םישנ לש ןנויסנמ םרקיעב םיעבונה יתרבח יונישלו יטילופ םוי־רדסל תונויער ,רתיה ןיב 

ואצמיש םיירופ רקחמו חישל דודיע ווהי יכ הווקמ ינאש תונויער םישודג םירמאמה ינש 

.תילארשי היגולויצוס יפד ןיב לא םכרד תא 

םיאבומ סויפה תייגוסב אנאחור םידנ ןיבל וניב ןוידה םוכיסל סרפ ןנחוי לש וירבד 

ריאשמ הז םוכיס ,ךכ־לכ קוחר הארנ סויפה רשאכ ,הלא םימיב .רוערעו רוהרה רודמב 

לע הז בושח אשונ ריאשמ אוהש ךכב הצוענ ותובישח םלוא ,תוחותפ תובר תולאש יאדווב 

.ירוביצהו ימדקאה םויה־רדס 

ותמורתלו היידרוב רייפ לש ורכזל הווחמ ןמיסב םג דמוע יחכונה ןויליגה ,ףוסבל 

לע העידיהו ,23.11.2001־ב ומלועל ךלה היידדוב רייפ .וננמז־תב היגולויצוסל הרישעה 

ירקוחו םיפוסוליפה ,םיגולויצוסה לש תימדקאה הליהקה תא ,רצק ןמזל ולו ,הדחיא ותומ 

,ול ודחוי תואצרהו םיסנכ .הריכזמו תרכוז הליהק ללכל ולוכ םלועב הירוטסיההו תוברתה 

.וז ןורכיז־תליהקב דקפנ אל ונמוקמ םג .ורכזל תודחוימ תורבוח ואצוה םימילו 

היגולויצוסל גוחה תוסחב היידרוב לש ורכזל ברע ןמטייו השס ונרבח ןגרא 7.2.2002־ב 

תואבומ הז ברעב ואשינש תואצרההמ קלח .ביבא־לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו 

בוציע לע דמוע יזגלא ידג .ותדובעו היידרוב לש םינוש םינפ תוריאמו יחכונה ןויליגב 

הילו'ג ,היידרוב לצא "הנבה"ה תא ריהנמ ןמטייו השס ,היידרוב עבטש סוטיבהה גשומ 

םילכ םתואב שומיש ךות יגולויצוסה הדשה ךותב היידרוב לע לכתסהל העיצמ קינסר 

תא וננעמל רותפל הסנמ הבודרוק יבא וליאו ,הרבחו הדש לש הניחבל ומצע אוה עיצהש 

Lo'1'c) טנקו קיאול בתכש םירבד לש םוגרת ףסונ הז תואצרה ץבוקל .ותלודג תדיח 

 Wacquant) היידרוב לש ויברוקממו וידימלתמ ,ילקרבב הינרופילק תטיסרבינואמ.

־בתכ לש ותמורת לע דמועו ,ורומ לש תילאוטקלטניאה היפרגויבה תא ריאמ אוה ורמאמב 

וכרועו ודסיימ היה היידרובש ,Actes de la recherche en sciences sociales תעה 

תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה חרוא רבעב היהש ,טנקו קיאול .ןושארה 

אלא ,היידרובל ולש תפסונ תישיא הווחמ קר אל תירבעב ורמאמ םוסרפב האר ,ביבא־לת 

תשקבמ ינא .הב ףתתשהל ונוצרלו לארשיב היגולויצוסה לש הליהקל ותכרעהל יוטיב םג 

השסלו ,טנקו לש ורמאמ לש םוגרתה תכאלמ לע חרטש זעוב יגחל דחוימ ןפואב תודוהל 

היידרוב לש ורכזל ברעה םויק תא םושרל שי ותוכזל רשאו ,רמאמה תכירעב עייסש ןמטייו 

.ןויליגל םימרותה לכל הכרבהו הדותה .םוסרפל םירבדה תאבה תאו 

תכרוע ,גוצרה הנח 
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265 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

תויטילופ תוירואיתב ירדגמ ןורוויע :תולשחונמ 
תויחרזמ םישנ לש ןתופיקשו 

*בלכ־ןאהד טיירנה 

םע תוחישו יגולויצוס חותינ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל יקסריבס המלש לש ורפס 

אשונב יטרואית ןוידל קוניז תדוקנכ הז רמאמב יתוא שמשמ (1981) תוליעפו םיליעפ 

לש רואל ותאצוהל הנש םירשע תאלמ לגרל ךרענש סנכב רמאמה לש ותישאר .ירדגמה 

תא עיבטה ךכו ,תילארשיה הרבחה לש בקונ יתרוקיב רקחמ יקסריבס גיצה ובש ,הז רפס 

.תילארשיה היגולויצוסה לע ומתוח 

,ינומגהה יגולויצוסה דסממה לש וזל תיפולח טבמ־תדוקנ ותרוקיבב עיצמ יקסריבס 

.(39-7 ,1993 ,םר> תילארשיה היגולויצוסה לש הידסיימ ידי־לע תע התוא דע גצויש 

לש ריהב םושיי תועצמאב לארשיב 1םיחרזמה לש םלוק תא עומשל הנושארל ןתינ ורפסב 

םתולשחנ תא תוארל וגהנ וימדוקש דועב .ילארשיה הרקמל סקרמ לש תודמעמה תמחלמ 

,םלסיאהו ברע תוצראמ םילוע םתויהמ אצוי לעופ םיחרזמה לש תיתרבחהו תילכלכה 

תוינבהמ אצוי לעופ התייה םיילושל םתקיחד יכ ,ידמעמ חותינ תועצמאב ,יקסריבס הארה 

וירקחממ םג תפקתשמ תושלח תויסולכואל ותושיגר 2.תולפמ תוינידמו תוידסומ 

לש ודוחיי ,וז הניחבמ 3.תיתרבח היישעב םתוא בלשמ אוהש ךכמ דחוימבו ,םירחואמה 

אצומ תדוקנ רפסה שמשי ,רומאכ ,יל .הרפמו הרופ יטילופו ימדקא לעפמ ותויהב רפסה 

.רדגמה תייגוסב ןוידל 

האר ־ "תוליעפו םיליעפ םע תוחישו יגולויצוס חותינ" - רפסה לש הנשמה־תרתוכב 

הפשב בגא רשפאתמ וניאש ,הבקנ ןושלב "תוליעפ" הלימה תא ףיסוהל ןוכנל יקסריבס 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,רדגמה ידומילל הביטחה * 

לע רמע עטנל ,תוליעומו תובוט תוצע יל הנתנו רמאמה תא הארקש יאני הצינל תודוהל הצור ינא 

לע ץנרמ םייחל ,תנקתמ הילפא לע הרומה ןוקיתה רחאל םג קוחה לש ונורווע לע יינפל העיבצהש 

.ןהיתוראה לע תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ לש תוינומלאה תוארוקלו ,תועייסמה ויתורעה 

םלסיאהו ברע תוצראמ םאצומש םילארשיה לכ תא הללכהב הז רמאמב ןייצמ "םיחרזמ" גשומה 1 

.קוחרה חרזמהמו 

ואצומש ידוהיה רוביצה ןיב םיסחיב קסועה אשונל תורפסב ןתינש יוניכה אוה "יתדעה עסשה" 2 

םסרופ זאמ דואמ חתפתה הז אשונ .ברעמה תוצראמ םאצומש םידוהיה ןיבל םלסיאהו ברע תוצראמ 

םירשע תאלמ לגרל סנכב .יצולח קפס אלל וניה יקסריבס לש ורפס הז רשקהבו ,יקסריבס לש ורפס 

תא ססיבו ביחרה ובש ,תיגולויצוסה תורפסה לש ירשקה חותינ םר ירוא גיצה רפסה תאצל הנש 

.תילארשיה היגולויצוסב ךרד סלפמ יקסריבס לש ותויהב ןוידה 

.ותמקהב קלח לוטיל תוכזה יל התייהש ,"המדק" רפסה־תיב םהיניב ,םיבר םילעפמ םיקה יקסריבס 3 

םינייטצמל הלא םידלי וכפהנ "המדק"ב .םהמ השאונ תיכוניחה תכרעמהש םידליל דעונ רפסה־תיב 

.םיחילצמלו 
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,זא רבכ הרבחב םישנ לש ןמוקמל רבחמה לש ותושיגר לע דומלל ןתינ ךכמו ,תילגנאה 

םג .לארשיב politically correct תניחבב וליפא התייה אל וזכ תושיגר תע ,1981 תנשב 

"תורומו םירומ" ,"תואפורו םיאפור" לע רבדל יקסריבס דיפקה רפסב חותינה ךלהמב 

תועוצקמב ןד אוה ."םיחרזמ"ה דצל "תויחרזמ"ל םוקמ דחיי אל אוה המ־מושמ ךא .ילוכו 

םע ךא ,"תויחרזמ" תורדגומה םישנל םייסופיט םקלח יכ טילבה ףאו ,םישנ לש םיקוסיעבו 

.הז ןוויכב קימעהל תונמדזהה תא לצינ אל אוה יכ הארנ הז 

ןווכתה םילשחונמכ "םיחרזמ"ה תא ולש חותינה לכ ךרואלש ךכב קפס לכ יל ןיא 

הז חותינ לע יקסריבס חספ הארנה לככ ךא ,תולשחוגמכ "תויחרזמ"ל םג וירבדב יקסריבס 

לש םיגוהה לכ לש תדוכלמב םתלפהל תומרוגה תוביס ןתואמ "תויחרזמה םישנה" לש 

gender) ",רדגמ ןורוויע" םשב תיטסינימפה הירואיתב העודיה תדוכלמ ,הרבחה יעדמ 

 blindness). יכרדבו וז תדוכלממ תועבונה תויגוסב ןוידל הז רמאמ שידקהל ינוצרב

לש הרדהה תייעב (2);ירדגמה ןורוויעה תעפות לש התועמשמ (1):ןה תויגוסה .הנורתפ 

תוארנ־יא <4> :יארקאבו הנווכב םיילושל םישנה תקיחד <3) :תישענ איה דציכו םישנ 

:םיצורע ינשב תודדומתה יכרדל שדקוי רמאמה לש ןורחאה וקלח .םישנ לש תופיקשו 

ודמעי הלא תולאש .יטילופה םזיביטקאה לש ץורעה (2) :יתקיקחהו יטפשמה ץורעה (1) 

."תויחרזמ םישנ" תיתרבחה הירוגטקל ומשוייו ילארשיה יריפמאה רשקהב ןחבמל 

"תוארנ־יא" ,"תופיקש" םילימב םיתיעל תשמתשמ תורפסה יכ ןייצאו םידקא 

איה ךכו ,ןהיניב םימייקה םילדבהב ןיחבמ וניאש ןפואב ,"תופדרנ" םילימבכ "ןורוויע"ו 

םישטשטימ ךכמ האצותכ ."םיילושל הקיחד"ו הרדה" םילימה םע םג םיתיעל תגהונ 

ןיבל יהשלכ הצובק םיילושל קוחדל התנווכש הליעפ הילפא ןיב ןוגכ ,םייתוהמ םילדבה 

ןכל רשאו תנווכמ הילפא לש תוינידמ לכ אלל תשחרתמש ,הצובק לש תוארנ־יא 

הבושח וז הנחבה .הרדהה ימרוג תא ףושחל רשפא־יאו יולגב הילע עיבצהל רשפא־יא 

תוינידמ תריציל אליממו ,תונוש תוצובקב העיגפ לש בצמל םיכילומה םימרוגה תנבהל 

הנידמה יחרזא םיברעה תיילפה ןיב לדבהה ,לשמל .םלוה ןורתפל וליבויש םיכילהתו 

יתש לש בצמ שיחממ ילארשיה דסממה ידי־לע םירזה םידבועה תיילפה ןיבל תילארשיה 

.םינוש ןתשלוח תורוקמש תיטילופו תיתוברת ,תילכלכ ,תיתרבח הניחבמ תושלח תוצובק 

לש הרקמבו ,תעדומ םיתיעלו הליעפ הרדהב רבודמ לארשי יחרזא םיברעה לש הרקמב 

הלועפ השוע וא הדמע טקונ וניא דסממה - תוארנ־יאבו תופיקשב רבודמ םירזה םידבועה 

יבגל ךשמהב האראש יפכ ,םנויווש ןעמל השוע וניא אוה ,ךפיהל אלא ,םתולפהל ידכ 

םהיתוכלשה רשאב ,תיטרואית הניחבמ םג בושח הלא םילדבה לש םדודיח .תונוש תוצובק 

לש (positioning) בוצימה תא םיעבוק םייגולויצוסהו םייטילופה תוביסנהו םיכילהתה לש 

םילועה ואלכנ ךכ .ןהילא םיכיושמה םיטרפה תא ןכותב םיאלוכו תויתרבח תוירוגטק 

תודע ינב" ןוגכ ,םיגייתמ םיחנומו תורדגה ידי־לע רתיה ןיב םלסיאהו ברע תוצראמ 

ךא וב ורחב םה אלש חונימ - "םיחרזמ" ןכו ..."םידרוכה תדע" ,"םינמיתה תדע" ,"חרזמה 

לש יחונימ גוית ."יתדעה עסשה" תייגוסב חתפתהש חישהמ קלחכ םהידי־לע ץמואש 

בצממ אוהש םושמ תיטילופ הניחבמ תכל־תוקיחרמ תוכלשה לעב וניה תיתרבח הירוגטק 

ברע תוצראמ םילועה יבגל ףקת הז בצמ .גייתמל סחיב יגרדמ םלוסב הירוגטקה תא 
.םלסיאהו 

,"םיחרזמ"כ וגיותש ימ לש יתרבחו ילכלכ ,ידמעמ בוצימ לע ורפסב עיבצמ יקסריבס 

וזמ תרחא תוברת ינב םתויה לש יטסילטניירואה םרוגה תא ףוקש ריתומ ךא 
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267 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

הז ןיינעב יקסריבס לש תידוחייה ותמורת 4.לארשיב תררושה תיברעמה־תיפוריאה 

םיחרזמה תוהזב יתדעה טביהה ןיבש םאתמב דבוכה־זכרמ תא םש אוהש ךכב תאטבתמ 

אלא ,יתוברת חופיק רבדב הניא ךכמ תעבונה הנעטה .יתרבחה־ילכלכה 5םבוצימ ןיבל 

.םייתוברת םגו םיילכלכ םג םניה ויטביהש חופיקב יזכרמ םרוג יתדעה דמימה תויה רבדב 

הלוע "םיחרזמה" תא בצממה םרוגכ יטסילטניירואה יתוברתה םרוגה לש וחוכ הז ןפואב 

,רדגמה םרוגה תא ריתומ יקסריבס ,ףרחומ ןפואבו ,ךכל המודב .ףוקש רתונ ךא ,ןוידב 

תורפסה ראשב םג ומכ ־ ורפסב "תויחרזמ םישנ" לש ןלרוג ךכמ האצותכ .םולע 

הרדה ,ןורוויע ,תוארנ־יא ,תופיקש אוה - ללכבו לארשיב תיטילופהו תיגולויצוסה 

,הליבס הרדה :הרדה לש םיוסמ ןבומ וניה םישנ לש ןמוקמל ןורוויע .םיילושל הקיחדו 

ןמוקממ תומלעתהב אלא ,תותוחנ לאכ םישנל תעדומ תוסחייתהב תנגועמ הניאש הרדה 

רדס לש םיידוסי םיביכרמ ןניה הרדה ןהו תופיקש ןה .תירדגמה הדובעה תקולחב תוחנה 

תודוסיל תעדה תא תתל ילבמ יטילופ רדס לש ודוחיי תא ןיבהל רשפא־יא םלוא ,יטילופ 

ןאכ ןיא ךכיפל .םיידמעמה וינייפאממו םייתוברתה וינייפאממ םילועה תופיקשהו הרדהה 

ןיינע וא יתוברת ןיינע ־ םיינשמ דחא הניה םישנ לש תופיקש היפלש תימוטוכיד הנחבה 

אוה בושחש המ .םהיניב ןיחבהל יואר יכ ףא ,םיינשה ןיב דירפהל רשפא־יא .ידמעמ 

בייחמ םישנ תרדהל םימרוגה םיידמעמ תודוסיל םייתוברת תודוסי ןיב הז רוביחש שיגדהל 

ןורוויעה לוסיח ידיל איבהל םהמ דחאב יד ןיאו ,דחי־סג תורוקמה ינש רוגימל קבאמ 

רפסמ םימרוג הפשחו ךכל התעד הנתנ תיטסינימפה תורפסה .םישנ לש הרדההו 
6.םישנ תיילפה ידיל םיאיבמה םינושה םיכילהתל 

 Diana Coole תיטילופה היפוסוליפב םישנ לש תוארגה־יא תייעב תא ראתל הביטיה

תואטבתהה תרוצש האצמ איה .Women in the Political Theory (1988) הרפסב 

"all men are born - Locke לש וז ןוגכ ,םייפוסוליפה םירוביחב תחוורה תילסרווינואה 

 "equal - םישנ םג לולכל הרומא איה הז ןבומבו תטשפומה תועמשמב םדאה תא תספות.

תנעוט לוק ,תויוכז תקנעהל רושקש המב תולולכ םישנש ךכמ שיקהל רשפא םא םג םלוא 

תומוקמ שיש תאצומ איה .תוילסרווינואה תורימאב ןתללכה םצעמ תופוקש ןהש 

יטילופ,דייגולויצוסה חישב םישרוש , Orientalism ,Said לש ורפס הכיח רשא דע ופלח רוד תונש 

יתוברתה םוחתה היפלו ,לארשיב תיתדעה היגוסב ןוידב תעגונ תובושחה ויתוכלשהמ תחא .לארשיב 

ןיב רוביחה לש תויתייעבה לע יתעבצה רחא םוקמב .יתדעה עסשה תא ןנוכמה יזכרמ דוסי וניה 

,בלכ־ןאהד> הזמ הז דרפנב םהב ןודל ךרוצה לעו ,ילכלכה־יתרבחה םרוגה ןיבל יתוברתה םרוגה 

לש םיילכלכה םיטביהה תניחב היפלש ,Nancy Fräser לש התנעטל דוגינב דמוע הז ןויער .(1992 

לש היעבה ןורתפל רתוי יוארו רתוי ןוכנ ןוויכ ,דניה תוהזה דמיממ תומלעתה ךות תוחפוקמ תוצובק 

.(Fräser, 2000) תופוקש תוצובק לש ןמויקב הרכהה רדעה 

וא תוהז תקנעהל חוכ יסחיב שמתשמה יטילופ םוקימ ןויצל הז רמאמב שמשמ "בוצימ" גשומה 

תמיוסמ תיתרבח הירוגטקל סחיימה יוטיב ותויהל רבעמ ,"חרזמה תודע ינב" ,לשמל .תוהז תריחבל 

.יתוברת־יתרבח םלוסב ןותנ םוקמב וז הירוגטקל םיכיושמה תא בצממ אוה ,יהשלכ תינתא תוהז 

תוהזכ ,ךפיהל ןהו ,תוהז ת/בצוממל קינעמה יטילופ בוצימ ןויצל ןה הז רמאמב שמשי "םיחרזמ" 

.יטילופ םוקמב הילעב תא תבצממה 

לש ןתרדה רוגימל תקבאנ םגש תורפסכ - תימדקא םג - תיטסינימפ תורפס האור ינא וז הניחבמ 

.םישנ 
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תויפיצפס תויוסחייתה שי םהבש ,Marxn Hegel ,Mill ,Locked ,םיגוה לש םהיחותינב 

ךא שרופמ ןפואב תורכזואמ ןהו תופוקש ןניא םואתפ םישנה הלא תומוקמב .םישנל 

לש םהיחותינ רשאכ אקווד תופוקש ןניא םישנש תאצומ איה .דואמ םימיוסמ םירשקהב 

.ןימ יפל הדובע תקולח לש םיניינעב בושו בוש םיעגונ הלא םיגוה 

 Mill, לשמל, !"The Subjection of Women הדובעה תקולחב קסוע ,1869 תנשמ

,ךכ ףקותמ 7.החפשמה ריצכו תוינדלווכ םישנה לש ןדיקפת תא סנ לע הלעמו ,תירדגמה 

םישנל תויוכז תקנעהב ךמותו םירבגל סחיב םישנה לש ןבצמ רופישב דדצמ אוהש םגה 

־ שוכר תריבצל תוכזהו תוריחבב ףתתשהל תוכזה ,הלכשהל תוכזה ןוגכ - םירבגל ומכ 

תביוחמש השיא דציכ לאוש אוה ןיא ,ונייהד ,םהיניב בולישה תלאש םע דדומתמ אוה ןיא 

הרפסל האיציה םע קר ןשממל ןתינש תויוכזמ תונהיל הלוכי תיטרפה הרפסל תוירחאב 

תיטרפה הרפסל תויארחא תויהל תוכישממ ,ותסיפת יפ־לע ,םישנש אצוי ךכ .תירוביצה 

הרפסה לא תאצל תולוכי ןהש איה האצותה .הימוחתל דוע תולבגומ ןניא ןה יכ ףא 

,תונדלווהו תיבה־קשמ לוהינל ןתוירחא תא וחנזי אלש יאנתב קר ךא ,תירוביצה 

םיטלושה ידי־לע םיטלשנ תויהל םיכישממ םהש ףא תיטרפה הרפסה תולובגב םילהנתמה 

ופוסב ילכראירטפה רדסה תא ךכ רמשמ לימש יפ־לע־ףא .םירבגה - תירוביצה הרפסב 

.ןורוויע אלא ,תנווכמ הרדה םושמ ךכב ןיא ,רבד לש 

חרואב םישנה תא הלפמה ותוסחייתהב תנווכמ הרדה תמייק ,הז תמועל ,לגה לצא 

ןמויקל רע אוה הז םע ךא ,תטשפומה תועמשמב "םדאה" לע רבדמ ,וימדוקכ ,לגה .ליעפ 

לוטיל ןתואכז תלאשל עיגמ אוה רשאכ דחוימב "חכופמ" ןפואב ןתוא האורו םישנה לש 

לא ןכרד תמיסח תחטבהל ןווכמו ליעפ ןפואב השוע אוה .תיטילופה היישעב הווש קלח 

:טפשמה לש היפוסוליפב רמוא אוה ךכו ,ןהילע ךמוס וניא אוהש רחאמ הקיטילופה 

 ...Women may have happy ideas, taste, and elegance, but they
 cannot attain to the ideal.

 The difference between men and women is like that between

 animals and plants. Men correspond to animals, while women
 correspond to plants because their development is more placid and

 the principle that underlies it is the rather vague unity of feeling.

 When women hold the helm of government, the state is at once in

 jeopardy, because women regulate their actions not by the demands

 of universality but by arbitrary inclinations and opinions. Women

 are educated - who knows how? (Hegel's Philosophy of Right,

 1978, 263-264, No. 166)

,לגה לצא וז הקספל יביל־תמושת תא התנפהש ,תרפא ץיבוקבל תפקר יתרבח 

קושב םישנ לש ןתובלתשהל תודגנתה לכ ול ןיאש ורמואב ההז ןפואב אטבתה ןוירוגךב ,בגא 7 

תא לוכשא דדוע ,הנוש תיווזמ ךא ,המוד ןפואב .החפשמה ייחב עגפי אל רבדהש דבלבו ,הדובעה 

הלכלכה חותיפל ןתוינויח םושמ אלא ,הדובעל הוושה ןתוכז םושמ אקווד ואל הדובעל תאצל םישנה 

.קשמהו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:49:46 UTC������������� 

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



269 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

גוסב תוקסוע ונחנא םא תויטסיכוזמ תויהל תוכירצ ונחנאש הרובס ינא םימעפל" :הפיסוה 

תומלעתהש הביסהמ קוידב המיע המיכסמ יניא "?ימיע המיכסמ ךניאה ,םירמוח לש הז 

תניחבב ,דניה לגה לש וז ומכ ךכ־לכ העיפשמו תבשחנ הירואיתמ יטסינימפה רקחמה 

.שדחמ הפוקית 

ילסרווינוא ןפואב ןקינעהל שיש תויוכז לע םירבדמ ,לימו לגהכ ,םיבשחנ םיגוה רשאכ 

הפוקש תיתרבח הירוגטק ןניה םתניחבמ םישנ ,לכל םיפקתה םיכרע לעו ,םדאה־ינב לכל 

,החפשמה ריצכו תוינדלווכ ינרישכמ ןפואב ןרואית ךרוצל תנחבומ תיתרבח הירוגטק וא 

וז ומכ הפיקת הנגה .ןוטלשב שמשל תויואר־יתלב ןה ,יארקאב וא ןווכמב ,הרקמ לכב ךא 

לש רתויב תקהבומה הריזה וניה ןוטלשה ןכש ,תירקמ הניא תיטילופה הרפסה לע לגה לש 

.םירידא םיבאשמו תוכמס ,המצוע םיזכורמ וז הרפסבו ,אבצה דבלמ ,תירוביצה הרפסה 

ןפואב ונממ ןתרדה תא חיטבהל ולש ךרוצהו הז םוחתל ורדחי םישנ יכ לגה לש ותדרח 

לגה לש ותוטיהל לשו ילכראירטפה רדסה לש םהישרושל דריש ןויעל םייואר רהצומ 

היצקיפירדנ'ג ,םוקמ לכמ .רמאמה לש ויתולובגמ גרוח הזכ ןויד .וב הטילשה תא רמשל 

אשונה לע הבתכנש הפנע תורפסב אוצמל ןתינ ותוגהב םישנה לש ןדמעמ חותינו לגה לש 

.(Mills, 1996; Lloyd, 1986 :לשמל) 

ןמ םג אלא ,ירדגמה םרוגה ןמ קר אל תעפשומ תירוביצה הרפסה ןמ םישנ לש ןתקיחד 

תובצוממ ןמצע תא תואצומ םיכומנ תודמעממ םישנ ,ךכמ האצותכ .ידמעמה םרוגה 

.םיהובגה תודמעמה תונב םישגה ילגרל םג אלא ,םירבגה ילגרל קר אל םלוסה תיתחתב 

תותומע לש ןמיקמכ ירוביצה ולעופו ,(הז רפסב קר אל ךא ,1981)יקסריבס לש ותביתכ 

תידמעמה ןתקיחד אשונל םישדקומ ,ןנעמלו תואכודמ תוצובק לש ירוביצ קבאמלו ךוניחל 

םיידמעמה םימרוגב דקמתה אוה םילשחונמה לע רפסב .םיילושל תויתרבח תוצובק לש 

תקולחמ אצוי לעופכ םישנ לש ןתקיחדל םוקמ דחיי אוה ,וזמ הרתי .הקיחדה רוקמכ 

,םש> תיבה־תרזועב םיקסועה םיקרפב ,רפסה לש ב קלחב תונויארב .רדגמ יפל הדובעה 

ןהלש םיידמעמה םיטביהה לע דמוע אוה ,(280-275 'ע ,םש) תננגבו (243-230 'ע 

הדובע־תוריתע םייפכ־תוכאלמב תוקסוע ןהש ךכ בקע םיילושב ןתוא םיבצממכ 

הטעומ ןתסנכהש תוכאלמב םיקסעומ "םיחרזמ" םאש קיסהל ןתינ ךכמ .הסנכה־תוטועמו 

הקוסעתה תומלוסב ךומנ יכה תובצוממ "תויחרזמ םישנ" יזא ,הבר ןהב םייפכה־תדובעו 

לש הירקחמב ףקות הנשמ תלבקמ וז הנקסמ .תידוהיה הייסולכואה ללכל סחיב הסנכההו 

הרדסה תאצוהל יקסריבס לש ותפתוש ,(Bernstein, 1991, 186-192) ןייטשנרב יבד 

יקסריבס לש הז וחותינב .םיעבשה תונשב ,הפיח תטיסרבינוא תאצוהב ,תרוקיבל תורבחמ 

םירבג"מ קר אל תלדבנ הירוגטק ןניה "תויחרזמ םישנ"ש הדבועה םנמוא תעלבומ 

ביהראש יפכ ,(ברעמה תוצראמ ןאצומש םישנ) "תויזנכשא םישנ"מ םג אלא ,"םייחרזמ 

- "תויחרזמ" קר אלו ,"תויחרזמ םישנ" ןתויה - ןבוצימ לש ירדגמה ביכרמה ךא ,ךשמהב 

תופיקש לש ליעל יתעבצה הילעש העפות התואל טלוב יוטיב והז .ולש חותינהמ רדענ 
.תיגולויצוסה הירואיתב םישנה 

הביטקפסרפה ןמ בוט אצוי וניא ,וחותינ תא יקסריבס ןיעשה וילעש הגוהה ,סקרמ םג 

ךכ ,הכפהמה .םישנה רורחשל יוכיסה תא לפרעב הריתומ ותנשמו ,תירדגמה תופיקשה לש 

.תוירטלורפה םישנה תא הז ללכבו ,וילבכמ ןוירטלורפה לכ תא תררחשמ ,ותנשמב חטבומ 

אוה ןיא .תוטימה־רדחל וא םידליה־רדחל ,חבטמל סנכנ וניאו תיבה חתפב רצענ סקרמ ךא 

אוה .הירחא אלו הכפהמה ינפל אל ,תיטרפה הרפסבו תיבה ךותב הדובעה תקולחב קסוע 
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לש תופיפכ יסחי םיננוכמכ םידליה לודיגבו תיבה־קשמ לוהינב ,ןימה־יסחיב עגונ וניא 

8,החפשמה אצומ לע ורוביחב ,סלגנא הליחת וליבשב םישוע הדובעה תא .םירבגל םישנ 

,(Jaggar ,(1970) Firestone (1983 :ןהיניב ,תויטסינימפ תויאקיטרואית רקיעב ךכ־רחאו 

 1989) MacKinnon) תורחאו.

 MacKinnon הדובעכ םהומכ תיטסינימפה הירואיתה תניחבמ ןימה־יסחיש תנעוט

הרבחב םיררושה ןימה־יסחי .(MacKinnon, 1989, 3) תיטסיסקרמה הירואיתה תניחבמ 

הדובעה־יסחי תא םינייפאמה (attributes) םיסוחייה לכ תא םבוחב םינמוט תילכראירטפה 

Firestone .דועו םיידמעמ םיסחי ,תבזוכ העדות ,לוצינ ,רוכינ :תיטסילטיפקה הרבחב 

לש תיטסילאירטמ הייארב וקסע תומדקומה תויטסינימפה תויאקיטרואיתה דציכ הארמ 

דמעמ לש תיטסילאירטמ הייארב וקסע Owenn Babel ,Fouriers םשכ ,ןימה 
 (15 ,1970 ,Firestone).

 Jaggar ירטלורפה קבאמה יכ תנעוטו ,",רדגמ ןורוויע" גשומה לע ןוידה תא הדימעמ

ךא ,הכפהמל ופרטצי םישנהש הפיצ סקרמ ,התנעטל .םישנל סחיב רוויע היה יטסיסקרמה 

הייפיצה .(Jaggar, 1983,175) תיבה־קשמ לוהינ תרגסמב ןיוכיד תלאשב ןודל חרט אל 

ינפב תבצינה היעבה ךרד אופיא תרבוע הניא ודחאתי םלועה לכ ילעופש סקרמ לש 

,תיבב םג ךשמנ לעפמב טסילטיפקה ידי־לע ןהלש רוכינהו לוצינהש יפ־לע־ףא ,םישנה 

הז בצמ .ןהלש ישיאה סובל םיתיעל ךפהנ לעופה םש ,גוזהךב ידי־לע תולצונמ ןה םש 

וז הדוקנש הפצמ יתייהו ,םמצעב םילצנמ תויה ינפמ םינסוחמ םניא םילצונמ יכ הארמ 

תויהל םילולע םילשחונמש ,ירק ,םישנל סחיב םקרמ לשו יקסריבס לש םהיחותינב טולבת 

.םמצעב םילשחגמ 

םיסחיה ןמ הפוצמה תוירדילוסה ביבס יטסינימפה םזיביטקאה םוחתב תדדחתמ וז היעב 

.םירבג ידי־לע הטילש ידקוממ הקיחד לש לרוגב תופתוש ןתויה תאפמ ,ללכב םישנ ןיב 

אלא ,ןהיניב תודירפמ קר ןניא םישנ לש תוידמעמה תוקיזה יכ דמלמ ירוטסיהה ןויסינה 

תולעופה ,הובגה דמעמה תונב ידי־לע תולצונמל ךומנה דמעמה תונב תא תוכפוה ףא 

,(Ramazanoglu (1989 לצא הנודינ וז היגוס .ןגוז־ינב ומכ םיידמעמ םיעינמ םתואמ 

םג .םישנ תווחא ינפב ץצוח םרוגכ יטסילטיפקה סרטניאה לש ותונוילעו וחוכ תא תחתנמה 

הצובק לכמ רתוי - ןמצע תא תואצומ "תויחרזמ םישנ" :ךכמ גרוח וניא ילארשיה ןויסינה 

Dahan- ;א1999 ,בלכ־ןאהד> "תויזנכשא םישנ" ידי־לע תואכודמ - םישנ לש תרחא 

 1997 ,Kalev).

הרפסבו תיטרפה הרפסב תולצונמ ןתויהב - תולעופה םישנה ואצמי ןכ םא דציכ 

םע דחי וליבוהלו ירטלורפה קבאמב ףתתשהל ,תופיסאל ףרטצהל ןמז - תירוביצה 

אלפ ןיא ?ןגוז־ינב ידי־לע םישנה לש יוכידה תייעב רתפית דציכ ?הכפהמ ילא םילעופה 

היישעה ימוחתב םהירחא תוכרתשמ ךכ־רחאו תיבב םירבגל תופופכ דימת ןתוא םיאצומש 

החטבהה .יטסינימפה םויה־רדסמ תורדענו םישנה ינוגרא לש םהילושב ,תירוביצה הרפסב 

היפנכ לע איבתו תולוועה לכ תא רגמת תירטלורפה הכפהמהש סקרמ לש תלפרועמה 

האווצ םויק ןיעמכ רוביחה תא בתוכ אוה יכ אובמב ןייצמ ,החפשמה אצומ לע ורוביחב ,סלגנא 8 

ךא םקרמ לש לטיפקה חותינל רשקתמ אוה יכ אוה ורוביחמ קיסהל ןתינש לכ ךא ,סקרמ ול הוויצש 

.(9 ,1940 ,סלגנא)ונממ קלח הווהמ וניא 
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םישנה לש ןתופיפכ םג יכ רוזגל תרשפאמ הניא - דסוויתשכל הנומוקב - לכל ןויווש 

לצא םותס הכפהמה רחאלש דיתעה רתונ ,םירחאה םימוחתב ומכ ,ירדגמה םוחתב .רגומת 

.סקרמ 

לש התריציב דואמ וצר - Marx ,Hegel ,Mill ,Lock - הכ דע יתנייצש םיגוהה לכ 

ןורוויעב םיקול םהש ךכל םרוג המ ,ךכ םא .לכ תקבוחו הלילכמ טפשמו קדצ תיירואית 

גיצהל תונכה םהיתונווכ תורמלו ,ןויוושלו יתרבח קדצל םתושיגר תורמל ,ירדגמ 

תדוכלמב תלפונ הפיקמ הכ תויהל תרמייתמה הירואית דציכ ?תילסרווינוא הירואית 

ינויווש תויהל ותנווכ לכש רדס תוותהל הסנמ איה רשאכ אקווד ,םישנ לש תוארנה־יא 
?ללוכו 

 1990) iris Marion Young) קדצה תסיפת לש ילסרווינואה חוסינה תלאשב הנד.

ןיינועמ ,יגולה יטסיביטיזופה ןוידהמ ףקתשמ אוהש יפכ ,קדצה תסיפתב טשפומה קוסיעה 

ןמז לכב ,הרבח לכב המישיו רשפאה לככ הפיקמ היהתש הלילכמ הרדגה תתל התנעטל 

ךא םיילנויצר םיחנומב תחסונמה תטשפומ הסיפת איה האצותה .ינויווש ןפואב םוקמ לכבו 

תוירוגטק ןיב םיסחיב תורצונה תויעבה ןמ תקחורמו םיישחומ םייתרבח תודסוממ תקתונמ 

ןתושיגנש תויתרבח תוירוגטק ןיבל - ןהידיב המצועהש הלא - תוינומגה תויתרבח 

Young ,היעבה תא רותפל ידכ .(96 'ע ןכו אובמה קרפ ,םש> הכומנ םיבאשמלו המצועל 

ילככ ןאכ סנכנ יריפמאה רקחמה .תויתרבחה תוירוגטקה ןיב םילדבהה תא דומלל העיצמ 

םיבצממו םימקממ ובש ןפואה תניחבל יעצמאכו ,תוצובק ןיב ינושהו ןוימדה תנבהל יחרכה 

.הרבחה ךותב תוצובקו םיטרפ 

ןחבמל דימעהל ישוקה לשב הרבחה יעדמ םוחתב הבושח יריפמאה רקחמה לש ותוינויח 

בוש איצוהל יחרכה .םייטילופ המצוע יקחשממ םיפח הדבעמ יאנתב רקחמה תונקסמ תא 

ןחבמל יטרואיתהו טשפומה ןמ תויוריח וא ןויווש רבדב תויאידיאה תוללכהה תא בושו 

אוהש רחאמ תניוצמ המגוד הווהמ יקסריבס לש רקחמה הז רשקהב .הנותנ תואיצמב ףקות 

תורדגומה תוצובקה ןיב ןויוושה־יא לע דמוע אוה .Young לש התעצה יפ־לע קוידב לעופ 

יכילהתבו םייתרבחה םינבמב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,"הרבחה ראש" ןיבל "תודע"כ 

לע בכעתמ אוה ןיא .םינומשה תונשל דע תילארשיה הנידמה לש הנוניכ ןמל םבוציע 

תינויווש־אלה תואיצמה לע אלא ,תויטרואיתה ויתויועמשמב ןויוושה לאידיא לש ותוהמ 

םמיע חחושמ אוה .ץראה יבחרב תוליעפו םיליעפ םע תוחישמ הלוע איהש יפכ תישחומה 

,הקוצמ־יבשומב - הירפירפב םירוזפ םה םהבש תומוקמב םהלש םידבועה־ידעו םעו 

קסוע אוה .הסנכה־יטועמ םידבוע םייוצמ םהבש הדובע תומוקמבו הקוצמ־תונוכשב 

ןאכמ ."חרזמה תודע" הירוגטקל ולצא םיכיושמה םיטרפה ותוא םיווחש יפכ ןויוושה־יאב 

ונממ האצותכו - לושחנה תנבהל יקסריבס לש רקחמה לש המוצעה ותובישח הלוע 

תשחרתמה השולתו תיארקא האצותכ אלו ,תוינידממ עבונה ןווכמ השעמכ ־ הרדהה 

לש ורקחמ .תינויוושו תקדוצכ הננוכמ קוחהש "תואיצמ"ב יהשלכ המלענ די חרוכמ 

תא הטטצב ,Young תרבדמ הילעש תינבמה היצריפסנוקה תנעטל ןאכ רשקתמ יקסריבס 

 Frye, םש> םייולגו םינווכמ תונעזג יסחי ליעפהל ידכ דייהטרפא יקוחב חרכה ןיא היפלו,

לארשיב "םייתדע" םירדגומה םילדבהה ויה יקסריבס לש וחותינ אלל ,הז ןפואב .(41 'ע 

לש תואיצמ שטשטל הסנמה ,תינויצו תידוהי תודחא לש ימואלה סותאה ךותב םיעלבנ 

?תאז השוע יקסריבס דציכ .יפוריא־אל אצומ לש עקר לע הילפא 

הז בצמב םיטלושה רתויב המצועה־יבר םינונגנמה דחא תא ורקחמב ףשוח יקסריבס 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:49:46 UTC������������� 

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



תויטילופ תוירואיתב ירדגמ ןורוויע :תולשחונמ בלכ־ןאהד טיירנה 272 

חוכ ותואכ הדובעה תקולח לש ןונגנמה לע עיבצה אוה .הקוסעתה - ותוא םיטוונמו 

יפוריא־אל אצומ ןיב תורבחמ תויתרבחהו תויטילופה ,תוילכלכה תוכרעמה ותועצמאבש 

הדובע־תוריתע תוכאלמב הקוסעת ןיבל "תויחרזמ" וא "תויתדע" רדגומש המל הקיזו 

ללוחמ ףוגה לש םיילושל םיקחדומ ,תיתרבח הירוגטקכ ,"םיחרזמה" .הסנכה־תוטועמו 

הקוסעתל םתוא ןווכמה ,הקסעהה ןונגנמ לש ויליעפמ ידי־לע ־ הנידמה - תודחאה 

,תרושקתהו ךוניחה תוכרעמ ןוגכ ,םירחא םינונגנמ םילעופ דבב דב .הלא תוכאלמב 

הריתסב דומעל ,עמשיהל וכזי םא ,תולולע הלאש םושמ םהיתויוהזו םהיתוקיזמ םתטשפהל 

.<204 ,א 1999 ,בלכ־ןאהד)ימואלה סותאה רבדב תדחאמה הקירוטרל תיכרעו תיתוברת 

תא תולעהל הדיצמ ןויסינ לכו ,תקתשומו תילושל ךכ תכפהנ "םיחרזמה" תיירוגטק 

תחא הנועבו תעב וניה ירוביצה םויה־רדסל ,"תיחרזמ"כ הבוצימ לשב ,התוקחדומ 

.<232-230 ,204 'ע ,םש> ויללוחמ לע םויאו תודחאה סותא לע רגית־תאירק 

תובצוממה םישנה לש הרדהה ןונגנמ לעופ ,תלפוכמו הלופכ המצועב ךא ,המוד ןפואב 

הירוגטקב םיבצוממה יפלכ ןרבד תא תונפמ ןה רשאכ םעפ ־ "תויחרזמ" הירוגטקב 

"םיחרזמ") םירבגה יפלכ ןרבד תא תונפמ ןה רשאכ םעפו ,<םישנו םירבג) "םיזנכשא" 

"תויחרזמ" הירוגטקב תובצוממה םישנה דציכ :תפסונ היעב היובח ןאכ .("םיזנכשא"ו 

ןתוא תוקחודה תוירוגטקה ןמ תחא לכ יפלכ ןרבד תא ,תולעמ ןה רשאכ ,תולעמ 

,"תויחרזמ םישנ" לש תדרפנ הירוגטקכ ,תללוחתמ איה רשאכו םא ,ןתיינפ ?םיילושל 

םע דחי תפתושמה ןתיינפל המוד הניא ,"םייחרזמ םירבג"מו "תויזנכשא םישנ"מ תנחבומש 

תיירוגטק םע דחי "תויחרזמה םישנה" תיירוגטקב ןתיינפ .וללה תוירוגטקה יתשמ תחא לכ 

םשב ,דחאכ "םיחרזמה"ו "םיזנכשאה" ,"םירבגה" תיירוגטק יפלכ "תויזנכשאה םישנה" 

הירוגטקה ךותב "תויזנכשאה םישנה" ידי־לע ןתקיחד תא העילבמ ,םישנכ ןתקיחד 

תיירוגטק יפלכ ןתנעט תונפמ ןה רשאכ ןידה אוה .תויחרזמ ןתויה לשב "םישנ" 

םירבג"ל סחיב םישנכ ןתוילוש ןאכ - "םייחרזמה םירבגה" םע דחי "םיזנכשאה" 

."םיחרזמ" הירוגטקה ברקב תעלבנ "םייחרזמה 

הלא םג ומכ ,"םייזנכשאה םירבגה" תמגוד ,תוינומגה תוצובק תוחילצמ הז ןפואב 

,םייומס יכ ףא ,המצוע־יבר םינונגנמ ליעפהל ,"םייחרזמה םירבגה" ןוגכ ,תוינומגה ןניאש 

דוחיא"ו "תוילסרווינוא" ןוגכ תונורקע םשב ןהילא סחיב תוילוש תוצובק לש ןתרדהל 

תודחא וזיא םשב תינויווש ןיעמ תואיצמ תומייקמ ןהש ךות ,"תפתושמ הרטמ ןעמל תוחוכ 

רתוי ןהל השק ןכ ,רתוי תוילוש תוירוגטקהש לככו .רחא דחאמ ירדילוס חוכ וא תימואל 

םישנ לש הלועפ־ףותיש ,ונייהד .ןהל הכומסה הירוגטקה יפלכ ןתנעט תא תונפהל 

םישנכ ןתרדה דגנ קבאמ ןעמל "תויזנכשא"כ תובצוממה םישנ םע "תויחרזמ"כ תובצוממה 

"תויזנכשא"ה יפלכ הנעט תונפהל "תויחרזמ"ה םישנה לע השקמ תילארשיה הרבחב 

תוירוגטקה ,ליבקמב ."םייחרזמ"ה םירבגה יפלכ הנעט תיינפהב ןידה אוהו ,ןתרדה רבדב 

ספתיהל ילבמ ,ןהל םימרוגה לע עיבצהלו הלא הרדהו הקיחד ףושחל תושקתמ תוקחדומה 

ילבמו ,הכותב םתוא תללוכו םתוא תקבוחה תודחא התוא לע רגית תוארוקכו תומייאמכ 

היגולואידיאל םייטנוולר םניאש םיניינע תאלעהב וא הבוט־תויפכב תומשאומ תויהל 

תירוביצה ןיעה תא אמסל <הז הרקמב ,תימואלה) תודחאה ןונגנמ חילצמ ךכ .תדחאמה 

תוירוגטק ברקב אקווד ,תוקתשומו תוקחדומ תוירוגטק לש ןמויק םצעל עגונה לכב 

.ןהל תוכומס 

,ךכ .הב תודוכל תוקחדומה תוצובקהש תוירניבה תדוכלממ האצותכ תרצונ וז היעב 
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םיבצוממה םירבגמ ךומנו "תויזנכשא"מ ךומנ תובצוממ ןניא "תויחרזמ"כ תובצוממה םישנ 

המודב ."םירבג־אל" + "תויזנכשא־אל" ןתויה ןיב יטמתיראה רוביחה לשב "םיחרזמ"כ 

םישנכ ןתיינבהמ אלא ,"םירבג־אל" ןהש ךכמ םיעבונ םניא ןתוהזו ןדמעמ ,ללכב םישנל 

תוסחייתה ןיא יקסריבס לצא .תוחנ םוקמב תובצוממ ןה ובש ילכראירטפ םלועב 

ןפואב וניה ןויקינ־תדבוע וא תננג עוצקמהש - הפוקש תרתונ איה הז ןבומבו ־ הדבועל 

םירבג לש וא ללכב םישנ לש ינייפוא עוצקמ אלו ,"תויחרזמ" םישנ לש עוצקמ קהבומ 

םירבג רשאמ תילכלכ־תיתרבח הניחבמ רתוי תוכומנ תוירוגטק ןניהש ,"םייחרזמ" םישנו 

תובצוממה םישנה תא ןייפאל לוכיש אצממ דוביאל ךלוה הז ןפואב ."םייזנכשא" םיידוהי 

.תקהבומ תילכלכ־תיתרבח הירוגטקכ "תויחרזמ"כ 

יתשמ האצותכ הפוקשל ןכ םא תכפהנ "תויחרזמ"כ תובצוממה םישנה תיירוגטק 

"תויחרזמ"כ תועלבנ ןה םישנה ברקב .םיזנכשא/םיחרזמו םירבג/םישנ :תוירניב תוקולח 

ןה ןהבש תוינומגהה תוירוגטקה לש תוירניבה .םישנכ תועלבנ ןה "םיחרזמ"ה ברקבו 

יתשמ ךומנ םוקימב םיילושב ןבוצימ ךכו ,ןברקב ןתוא העילבמה וז איה תוללכנ 

םע תודדומתה לכ ,הז םע .ףוקש רתונ "םייחרזמ םירבג"ו "תויזנכשא םישנ" תוירוגטקה 

םירבגה ןמ תנחבומ הירוגטקכ "תויחרזמ"ה תא גיצהל ןויסינ לכו תופיקשה תייעב 

ןיבל ןניב לדבהה ךרד־לע ןרידגהל םיבייחמ "תויזנכשא"ה םישנה ןמו "םייחרזמ"ה 

ןתוהז תא תמצמצמ וז תיווזמ ןתרדגה ,ךכמ האצותכ .ןהילא סחיב תינומגהה הירוגטקה 

.םיפוקש ןתוהמ םירחא םיבושח םיטביה הריתומו 

"Multiculturalism and the Politics הרמאמב Joan Scott השרדנ וז המלידל 

 (3-14 ,1995 ,Scott .of identity" (Scott םישנה תרדה לש תוכלשהב תקסוע
ןתסנכה לש תוכלשהב ךכ־רחאו ,דומילה ירפסמ תוינקי'צהו תויאקירמאה־תויאקירפאה 

חרכהב ןתוא ביצמ דומילה ירפסב תונחבתהה ךכ־רחאו הרדהה ךילהת .םולוקירוקה ךותל 

לבא ,"רחא"כו טועימכ תינומגהה הצובקה וא בורה לומ ןתוא תדכולה תירניב הירוגטקכ 

:תרמוא איה ךכו .ןתוהז לש ףקיהה אולמ תא הצימחמ 

 When one asks not only where the women or African-American are

 in the history curriculum (for example), but why they have been

 left out and what are the effects of their exclusion, one exposes

 the process by which difference is enunciated. But one of the

 complicated and contradictory effects of the implementation of

 programs in women's studies, African-American studies, Chicano

 studies, and now gay and lesbian studies is to totalize the identity

 that is the object of study, reiterating its binary opposition as

 minority (or subaltern) in relation to whatever is taken as majority

 or dominant. (Scott, 1995, 13)

הכורכה וז תויתייעבב םג תעגונ תוהזה תוינבהב תקסועה הפנעה תורפסה 

םירחא םיטביה לש םתעלבה ךות תוהזה לש תמיוסמ תיווזמ הירוגטק לש התונחבתהב 

ןיינעה קמועל תדרל תוסנמש תורקוחה תחא .(Connolly, 1991a, 1991b :לשמל ,ואר) 

,E. Spelman איה תיתוברת־ברו תירדגמ הביטקפסרפמ 

 Elizabeth V. Spelman, 1997" הרמאמב) "Women: The One and the Many),
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תוירוגטק ןיב םייתוהמ םילדבה שוטשטל תמרוג תיטסילסרווינואה השיגה דציכ הארמ 

.ויתויוהז תלילשל רבד לש ופוסבו ויתוקיזמ טרפה תטשפהל ,תויתרבח 

לש עגרו עגר לכב תוטלבומו תונחבומ ןניא םמיע םיאשונ םישנאש תונושה תויוהזה 

.ןהיתויוהז תא רדמל ,תורחאמ רתוי ,תוצלאנ תושלח תויתרבח תוירוגטק ,הז םע .םהייח 

תתל םיכוז םה ןיאש הדבועב תאטבתמ תמיוסמ הירוגטקב םיטרפ לש תיסחיה םתשלוח 

רבג" בוצימה .תרחא הירוגטקמ םיטרפ לש הזל הוותשמה ןפואב םהיתויוהזל אלמ יוטיב 

בוצימהש יפכ תירוביצה הרפסל ואובב ותוידוהיו ותוירבג תא עינצמ וניא "יזנכשא ידוהי 

התוישנ יבגל תאז תושעל תילארשי תיחרזא תיניתשלפ השיא ץלאמ "הייברע השיא" 

9.התויברעו 

 Speiman סכמה םלוא" הנכמ איה התואש הרופטמ תועצמאב וז היעב הריהבמ".

הסינכה הקוריה תלדה ךרד ,ונייהד ,רדגמ יפל תקלוחמ סכמה ירעשב הסינכהש חיננ 

וסנכיי תותלדה ןמ תחא לכב .דבלב םירבגל - המודאה תלדה ךרדו ,דבלב םישנל איה 

הקוריה תלדה ךרד ,ךכ .יוטיבב םיכוז םניאו םיעלבנ ןהיניב םיימינפה םילדבההש תוצובק 

תוכנ ,תוינוליחו תויתד ,תורישעו תוינע ,ריהבו ההכ רוע עבצ תולעב םישנ וסנכיי 

,תיתוברתה תויוהזל ויהיש לככ םייתועמשמ - הלא םילדבה .תושישקו תוריעצ ,תואירבו 

ןתואל הנקמש המו ,הרכהב םיכוז םניאו םיעלבנ - םישנה לש תיטילופה וא תילכלכה 

םיננוכמ ובש ןפואהו ןהלש רדגמה קרו ךא אוה ־ הרבחב - סכמה םלואב ןמוקמ תא םישנ 

לש םמוקמשו רבדה ךכ אלש ירמגל רורב םלוא .םהילא סחיבו םירבגה םע ןהלש םיסחיה 

תוכייתשה יפל הקולח יבגל םג ךכ .תוהז יטביה לש בחרנ ףסוא יפל עבקנ הרבחב םישנא 

םיליגה לכמ ,תודמעמה לכמ ,םינימה ינש ינב וסנכיי םינבלה םישנאה לש רעשב .עזגל 

לכ םג ומכ ,תעלבנ תירדגמ הקיזה ןאכ .ההכ היהי אל םרוע עבצש דבלבו ,תותדה לכמו 

.תוקיזה ראש 

רשאו תונגרואמ תודרפנה תוצובקה ויפ־לעש ימינפה בוצימה השעמל אוה עלבנש המ 

הצובקה ךותל רודחנ אל םא ,רמולכ .הצובקה ךותב םיטרפה לש םמוקמ עבקנ ויפ־לע 

לכונ אלו ,םיפוקש הלא ורתוויי ,רדגמה תמגוד ,תוהזה לש םירחאה םיטביהה תא ריאנו 

וא תונבל םישנמ ךומנ תובצוממ תורוחש םישנ ויפלש ,הצובקב ימינפ גרדמ שי יכ תולגל 

ישוקה תא תדדחמ "סכמה ירעש" תרופטמ .םינבל םירבגמ ךומנ םיבצוממ םירוחש םירבג 

רתוי וא דחא טביהש ךכמ האצותכ וילא עלקיהל תולולע תומיוסמ תויתרבח תוירוגטקש 

םוקמב תובצוממ ןהש ךכל יזכרמ םרוג ותויה ףרח ףוקש רתונ ןהלש תוהזה יטביה ןיבמ 

םיכרע תשדקמה הקירוטרב הקיזחמה הרבחב דחוימב טלוב רבדהו ,יתרבחה גרדמב ךומנ 

.תוירדילוס לשו ןויווש לש 

הרכהה לש הקיטילופב תקסועה תורפסב חכונ ךא ,Speiman לצא ןודינ אלש המ 

 (politics of recognition) תויוהז לש הקיטילופבו (identity politics) <לשמל ,ואר:

 119-120 ,2000 ,Taylor, 1994, 25-27; Fräser), ךכמ תררועתמה היעבב ןוידה אוה

תוירוגטקה ינפל תחתופ תוילסרווינואה ןורקע תשיטנו תוצובק לש היצטנמגרפש 

 9 Franz Fanon תוירוגטקה ינב הבש ,"תוזנכשאתה"ה תעפות תא וחתנב ץרחנ ןפואב תאז אטיב

םישחכתמו םיריתסמו ,תוינומגהה תוירוגטקה ינב לש םהיתונונגסו םהיתוכלה תא םילגסמ תושלחה 

Fanon,) תיתרבחו תיתוברת הירוגטקכ םתוברת לשו ,םיטרפכ םמצע םהלש תונונגסלו תוכלהל 

 1967).
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תונחבתהה םשב תוירדילוסמו תוירחאמ החירבל חתפ ,תיתרבח תרגסמ לכב ,תוינומגהה 

,0.תיקלח הצובקכ תינומגהה הצובקה לש התונחבתה איה ןאכ הנומטה הנכסה .תיתצובקה 

תימצע הרדגהב רחביש יתרבח יטילופ ךילהב חתפת תינומגהה הצובקהש איה הנכסה 

.תיקלח 

תא ובצימש םישנ תצובק ידי־לע השענש ןכה ןויסינב ןייעל יואר הנעטה תשחמהל 

ובש ,1995 תנשב ללוחתהש יטסינימפה רבשה תובקעב תוימלשורי "תויזנכשא"כ ןמצע 

הירוגטקב "תויחרזמ"כ תובצוממ־אלה םישנה תא בצמל ולחה "תויחרזמ"כ תובצוממה 

ורידגה "תויחרזמ"כ תובצוממהש ,תוימלשורי תוילארשי םישנ לש וז הצובק ."תויזנכשא" 

ןיבל ןניב ,"תויזנכשא" ןתויה לש היגוסה רוריב םשל הנגראתה ,"תויזנכשא"כ ןתוא 

םיחותיפ בינה ךילהתה .ןהל הסחויש "תויזנכשא"ה תוהמ תא המ־ ןמז ךשמב ונבילו ,ןמצע 

הארי םהמ דחאש םיירקחמ םירמאמ ףאו ,תונושו תובכרומ תודמעו תויוהז לש םיניינעמ 

.(Shadmi Schubert, forthcoming) בורקב רוא 

םצע :עיבצהל תשקבמ ינא הילעש הנכסה הנומט ןהבש ,תונוש תוכלשה שי הז ןויסינל 

תובקעב ולו ,"תויזנכשא"כ ינומגהה זכרמל תוכייתשמה תוילארשי לש ימצעה יוהיזה 

ןיא הריחב ךותמ תירזגמ הרדגהו ,הריחב ךותמ ךא דרפנ רזגמכ ןתוא בצממ ,רבשה 

רזגמל שיש יהשלכ תירוביצ תוירחא תררוג הינומגה .הינומגהה לע ידיימ רותיו השוריפ 

תורענתה לש הנכס המיע שי וזכ תירזגמ תורדגתהו ,הרבחב םישלח םירזגמל סחיב קזח 

ללוש ךילומ הזכ ךלהמ .םש יוניש לש תלבגומ הלועפ רתויה לכל יהוזש ךכ .וז תוירחאמ 

רבדהש ילבמ ,חוכה ידקומב הטילשה לש שדחמ הקולח לש םשור רצוי אוהש הז ןבומב 

תועמשמ שי ךכיפל .רבעבמ ןויווש רתימ ונהיי תופיפכה תוצובקהש ילבמו לעופב ללוחתי 

םה ןכיה ?םירבדמ איה וא אוה םוקמ הזיאמ :תוהז תרדגה לע רבדמ ימ הלאשל תערכמ 

חוכה ידקומ לש זכרמהמ םאה ?תופיפכה וא תוינומגהה תוצובקל סחיב םמצע תא םיבצממ 

לע חיש לש םיסופיט ינשב ןאכ רבודמ ?םיילושה ןמ וא םיבאשמה תאצקה יזכרמו 

זכרמה ןמ רבדמ ןומגהה :םירמאנ םירבדה ונממש םוקמהמ םיעפשומש ןויוושו תוירדילוס 

תיקלח הצובקכ שדחמ תורדגתהו ,הנידמה ,המואה ,הרבחה לש "בחרה סרטניאה" םשבו 

ןמ רבודה וליאו ;ךכמ תועבונה תויתמצועה תוכלשהה לכ לע הז בצמ תונשל ידכ הב ןיא 

- הנקמ ימואל וא יתרבח ,ינידמ ביטקלוק ותואש םיכרעה ןמ רדומ ותויהב - םיילושה 

םיכרעה לש םתלחהל ןעוט אוה םמשבו ,ןויוושו קדצ לש םיילסרווינוא םיכרע ודיצל סייגמ 

.ןומגהה לע ומכ ינויווש ןפואב וילע םג 

 hooks, הרפסב Feminist Theory, םוקמה לש ותובישח תא הבר תוריהבב תראתמ
וניה זכרמהמ רובידה יכ השיגדמ איה החותינב .םתנעט תא םיגיצמ םירבודה םהמש בצמהו 

םירמאנה םירבדה לש םתובישח וז הביסמו ,יקלח וניה םיילושה ןמ רובידהש םשכ יקלח 

וא "ימואל סרטניא"ל בשחנש המ יבגל זכרמהמ םירמאנה םירבדה לש וזל ההז םיילושהמ 

לש יטסינימפה םויה־רדס .יטסינימפה רשקהב וז היגוסב הנד סקוה ."יללכ סרטניא"ל 

,תונבלה םישנה לש הזמ תילכתב הנוש ,תנעוט איה ,תויאקירמאה־תויאקירפאה םישנה 

הרכהב תוכזל תוצפחו (sisterhood) םישנ תווחא ךותמ הלועפב תוניינועמ תונבלה םאו 

הסיפתה תא שוטנל ןהילע ,תוותמ ןהש יטסינימפה םויה־רדס לש תוילסרווינואב 

היפלש - "ןדירפ יטב לש םזינימפה" היפב הנוכמה - תינריךבה ךא תיטסילסרווינואה 

.Rajchman, 1995 :לצא אשונב ףיקמ ןויד ואר 10 
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תנמ־לע ,תורחא םילימב "."ולוכ םלועה תושנל בוט הקירמאב תונבלה םישנל בוטש המ" 

הירוגטקה ךותבש ךכב הרכה לולכיש יטקלאיד ךילהת רובעל םיבייח תוירדילוס שבגל 

,םיילושל הקיחדל םורגל םילולעש תוחוכ ונכתיי "הקוריה תלד"ב תרבועה תיתרבחה 

ןניא ןהש ךכב ריכהל תונבל םישנ לע ,ךכיפל .תוירוגטק־תת לש תופיקשל וא הרדהל 

תוכייתשהו הקיז ךותמ תולעופ ןה דוע לכ יטסינימפה םויה־רדס לולכמ תא תוארל תולוכי 

ןהילע .םישנ לש תורחא תוירוגטקמ תומלעתה ךותו הינומגהה תיתרבחה הירוגטקל 

.תודדומ וא תופוקש םישנ תוצובק לש ןמויקב ריכהל 

וסנכנ ובש רעשה היה ינויצה סותאהש הארה ,םילשחונמה תא וחותינב ,יקסריבס 

ךא 11,"םיברע"כ םיבצוממל סחיב ,תימואל תודחא לש הקולחה תחת "םיחרזמ"כ םיבצוממה 

עירכמ דיקפת יומס ןפואב אלימ "םיחרזמ"כ םיבצוממה לש םתוהזב יתדעה טביהה 

םתוהזב הז טביה ."םיזנכשא"ל סחיב ךומנ םוקמב םידוהיה תייסולכוא ךותב םבוצימב 

םבוצימש ,"םיברע"ה ןמ הובג םג אלא ,"םיזנכשא"ה ןמ ךומנ קר אל ,ךוותב םתוא בצימ 

.דחי־מג "םיזנכשא"ו "םיחרזמ" לש הזמ ךומנ 

הייסולכואה תא תימואל הניחבמ דכלמש רמוח תווהל השקתמ ינויצה חישה ,םויכ 

תמועל היחרזא לכל תיטרקומד הנידמ לש תויגוסל טשפתה ירוביצה חוכיווהו ,תידוהיה 

ןויערה ,לשמל .תוהזה תלאש לע רישי ןפואב עיפשמש ןפואב ,ידוהי בור םע היטרקומד 

תיינקהל סיסבכ םיפתושמ םיכרע לש םומינימ תרדגהו תיחרזא הרבח לש הנוניכ רבדב 

תונושה תוצובקה תונותנ ובש ךובסה בצמל םסוק ןורתפ עמשיהל יושע תויחרזא תויוכז 

םע .ידוהי ימואל סרטניא ביבס םידכלמה תודוסיה לש הברקה ךות ,תילארשיה הנידמב 

לש ןתסינכל ותחיתפו תילארשיה הנידמב םיטרפה לש םדמעמ לע חישה תבחרה םצע ,הז 

םינוש םיטביהמ םתטשפה תא םיכירצמ וב ללכיהל רבעב ושרוה אלש תוירוגטק 

סוסיבו ,ילוכו םייתדה ,םיילכלכה ,םיימואלה ,םייתדעה םיטביהה ןוגכ ,םהיתויוהזב 

תופוקש תוצובק יבגל הזכ דעצ לש ותועמשמ ,ילסקודרפ ןפואב .םיחרזאכ יטילופה םדמעמ 

והשלכ טביה לשב ןתרדהל יוטיב ןתמ רבעל תומדקתה אלו ,ןתופיקשב הרכהמ הגיסנ איה 

וניינע הזכ דעצש םושמ - םיחרזמ וא םישנ םתויה - ןתוא םיביכרמה םישנאה לש םתוהזב 

.ןומגהל סחיב ךומנה םבוצימ תא ריתסמה ךסמ תלטה 

"הרוגא"ל סנכיהל רזגמ לכל רשפאמ "תיחרזאה הרבחה" לדומב ןומטה ןויערה 

תא ףושחיש והשלכ ינתא וא "יתדע" ,יתוברת תוהז ביכרמ לכ אלל לכל תפתושמה 

־ הרואכל קרו - הרואכל עיגמ חרזא לכ הזכ הרקמב .ןומגהל סחיב גרדמב ךומנה ובוצימ 

אלל הנידמה תודסומ םע ןתונו אשונ אוה ,דבלב הרואכל ,ןכלו ,םיידוחיי תוהז ינממס אלל 

קר דיוצמ אוה .הקיז שח אוה הילאש הצובקל ותוא םיכיישמה םיידוחיי תוהז ינמיס לכ 

הלכשהה תונש רפסמ םימושר םירחא םיקיתבו ,ליגו ןימ לש ןויצבו תוהז־תדועת רפסמב 

,םייתוברתה תוהזה יביכרמ תא הווסמ וז הטשפהש אלא .הקל ןהבש תולחמה וא ולש 

תוירוגטקה לש ןמוקימ תא עבוקו בצממ ןומגהה םהיפ־לעש םירחאהו םייתדה ,םיימואלה 

הרבח"כ קזחומש הממ דרפנ־יתלב קלח םניה הלא םיביכרמ .וילא סחיב תותוחנה 

תויטילופה תוינבתב קומע םישרשומה םיביכרמ םה הלא .לוכיבכ ןהמ הפחה ,"תיחרזאה 

םג ךא)ילארשיה הרקמב תוחפל ירהש ,"תוינומגהה םינפה תרסח תיחרזאה הרבחה" לש 

תימואל תודחאל םיחרזמה וסנכנ וב הסינכ רעשכ תויתרוסמהו תדה לע עיבצמ (2001) בהנש הדוהי 11 

.םיברעה ןמ ונחבתה הז ןפואבו 
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ןמ תמלעתמ הניא חרזאל תקפנמ הנידמהש תוהזה־תדועת ,(ברעמה תונידמ ןיבמ תוברב 

תבצוממ המצע תא תאצומ היידוהי־אלה תיחרזאה ,לשמל ,ךכו ,תיתדה וא תימואלה הקיזה 

.ילארשי יטרקומד ינידמ בחרמב דואמ םיוסמ םוקמב 

תוידסומה תוינידמה תוינבתה ןמ תוימואלהו תויתוברתה תוקיזה תא דירפהל ןויסינ 

םיידוהיה הנידמה יחרזא תא קיזחמ ימואלה סותאה ןכש ,אווש־םסקמ ךכיפל וניה 

םהיתויוהז וקחמנ תודחאה םשב .הב םיוושלו תינויצו תידוהי תודחא התואל םיכייתשמל 

היכרע םעו תונויצה םע דחא הנקב ולע אל םהיתונומא וא םהיכרע ,םתוברתש הלא לש 

הלא ורדוה ,אסיג ךדיאמו ,םיינוליחהו םייטסינרדומה־םייברעמה ,םייטסירטנצופוריאה 

םייטילופה םינבמהו תוכרעמה .יפוריא וניא םאצומש וא תינויצ־תידוהי הניא םתוימואלש 

הלאה םיטרפהו תוצובקה לש ןתטשפהל "המואה יוניב" יבלשב ושע םיתרבחמהו 

הרבחב הוושה ןבוצימל ושעש ילבמ ךא ,תימואלה תודחאה םשב תויתוברתה םהיתוקיזמ 

ןמצע תא ואצמ ךכ .תוחנה ןבוצימל ןועטלמ ןתוא תענומ וז הטשפה התעו ,תיחרזאה 

ינונגנמ תא ףושחל ןדיב הלעש ילבמ ,תורדומו םיילושל תוקחדומ לארשיב תונוש תוצובק 

וננוכש םיביכרהמ יתוהמ קלח תינויצה היגולואידיאהו ימואלה סותאה ושמיש ןאכ .הרדהה 
סותאה תודוסיב ולוכ־לכ גופס לארשיב ידסומהו יטילופה הנבמה .םייטילופה םינבמה תא 

םוי ידמ ,םיפקשמ ןיידעו - ופקיש לשממהו תרושקתה ,ךוניחה תוכרעמ לכ :ינויצה 

תא תוליעפמ ןה ךכו ,תימואל הניחבמ םידחאמה היגולואידיאהו סותאה תא - ומויב 

תוקיז ןתואמ םייברעמ־אלו םיידוהי־אל םיטרפו תוצובק םויה דע טישפמה הרדהה ןונגנמ 

הלא תוכרעמ 12.ותוינומגה תא תונכסמ רשאו סותאל הריתסב תודמועש תויתוברת 

רומאכ הנעטש יפכ ,דייהטרפאה יקוח תא תרתיימש תינבמ היצריפסנוק השעמל תוליעפמ 

 .Frye

לע שלוחה ירבגה חישה ידי־לע תוקתשומ םישנה םג ןמצע תא תואצומ ןפוא ותואב 

עונלוקה אשונב טחוש הלא לש התדובע תובר המרת הז ןיינע תנבהל .ינויצה סותאה 

רבגה לש פיטואירטסה ןיב רצונה חתמה לע העיבצמ טחוש .(1989 ,טחוש) ילארשיה 

,תיחרזמה השיאה תא עישוהל ץלחנה ,תונויצה תא םלגמה קינצוביקה אוה ,ןומגהה 

,םינואה תרסח ךא תיטוזקאהו תיארפה ,התוחנה השיאה לש פיטואירטסה תא תמלגמה 

לש תיווזה ןמ ,יגרדמ ירדגמ חתמב עגונה רחא רמאמ .תרקפומה תופוכת םיתיעלו הרובה 

Fogiel-)יוא'זיב־לגופ לש הז אוה ,ינויצה לעפמה ןמ קלח ןה רשאכ םג םישנה תקתשה 

 1997 ,Bijaoui). הקינעה אל רשאכ תונויצה לש הלודגה הצמחהה תא הגיצמ יוא'זיב־לגופ

.וחורב יטסילאיצוס ינויווש סותאב הקיזחהש ףא םירבגה לש הזל הווש דמעמ םישנל 

תא ךופהל ךרדה יהמ :הלאשל שדקומה ,רמאמה לש ןורחאה וקלחל העיגמ ינא ןאכ 

םשייל ןתינ דציכו ,תורכומו תוארנ תוצובקל תופוקשהו תודדומה ,תושלחה תויסולכואה 
?"תויחרזמה םישנה" יבגל התוא 

־תליגמ סיסב לע סותאה לש שדוחמ חוסינ אלא וניאש - ־תרנכ תנמא" לש לעפמה תא ,לשמל ,ואר 12 

החסונ ־תרנכ תנמא" ."ץבר זכרמ"מ לעופה "תימואל תוירחאל םורופה" תרגסמב - תואמצעה 

םיילארשי םיחרזא "הז בלשב" ףתשל אל תעדומ הסלחה ךותמ תוידוהיו םידוהי לש הצובק ידי־לע 

ךפהש ,יברע ףיפכ לומ ידוהי ןומגה לש בוצימ ללוחתה הנמאה תביתכ תעב רבכ ,ונייהד .םייברע 

.ףוקשל ןורחאה תא 
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הניחב לכמ דואמ תנווגמ הירוגטק יהוז .תינגומוה הירוגטק ןניא "תויחרזמה םישנה" 

,התופיקש אוה התוא דחיימהו - תיטילופו תיתלכשה ,תיתוברת ,תילכלכ - איהש 

הנויסנל סחיימ תילארשיה הנידמב רוביצהש היצמיטיגלה רדעהו ךומנה יתרבחה הבוצימ 

תורחא תוילוש םישנ תוצובקב הרכהה חכונל דחוימב טלוב הז היצמיטיגל רדעה .ןחבתהל 

וא םימעה־רבחמ תולועה ,לארשי תויחרזא תויניתשלפה ,תויפויתאה םישנה ןוגכ ,לארשיב 

יבגל קפס ליטהל ןתינש ףא ,קלוח ןיא הלא תוירוגטק לש ךומנה ןבוצימ לע .תוידרחה 

ןמ קלח לש ףאו תוימואלה תויתדה ןמ קלח לש ,םימעה־רבחמ תולועהמ קלח לש ןתותיחנ 

םישנ" הירוגטקה יפלכ השענ רבדהש יפכ קוידב ,לארשי תויחרזא תויניתשלפה םישנה 

וימיש ,יתדע־יטילופ קבאמ לש םיכבוסמה וישרושב ץוענ הז היצמיטיגל רדעה ."תויחרזמ 

תיטילופ הרכהל ןכרד תא םסוחו בצינ אוהו ,תילארשיה היווהה לש התווהתה ימיכ 

תוקחדומש תוצובק ןיב תיטפשמו תיטרואית הנחבה הליחת תשרדנ ךכיפל .ןתופיקשב 

.תיטילופ ןהו תיטרואית ןה תוארנ־יתלבו תופוקש תוצובק ןיבל תורכומ ךא םיילושל 

תייעבמ ענמיהל וצרש תויתרבח תונמא לש םידחא םיחסנמ עינה ירוטסיהה חקלה 

ינורקע חוסינ בקע ,Young ירבדכ ,תמרגנה היעב התוא - ליעל הרכזוהש הטשפהה 

לדבה אלל םיוקי ןויוושה ןורקעש החטבהה תא ףיסוהל - ןויוושכ םיכרע לש ילסרווינוא 

הקספב שרופמב תאז תאטבמ לארשי־תנידמ לש תואמצעה־תליגמ .תומיוסמ תוצובק ןיב 

ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויוש םייקת ...לארשי תנידמ"ש תרמואה 

"...ןימו עזג ,תד לדבה 

קוחה ינפל םיווש ויהי םלוכ" ןוגכ תילסרווינוא הרימאב םיחסנמה וקפתסה אל עודמ 

תוהזה תוירוגטק שולש תא אקווד ורחב םה עודמ ,אסיג ךדיאמ ?"ללכה ןמ אצוי אלל 

תוירוגטקש ךכב וריכה הנמאהו קוחה ?"םואל" וא 13"הדע" ןוגכ ,תורחא ונייצ אלו ,הלאה 

ףא ןהילע הנגהב ךרוצ שי יכ הנבהל םתוא הליבוה וז הרכהו ,תושלח ןניה תומיוסמ 

תיתורירש הרכהו תוילסרווינואה ןורקע לש הריבש ןאכ שי תיטרואית הניחבמש 

,תיטרואית טבמ־תדוקנמ .תורחאמ תמלעתמו תמיוסמ הצובקב הניחבמה תיטסינויצקודרו 

ריחמב ילסרווינוא קדצ טוקנל הרמויה לע רותיוול האירקו תדוכלמב הרכה וניה הזכ דעצ 

הילפאה ןורקע לש ותקדצהל רוקמה ,דניה וז הרכה .תושלח תוצובק יפלכ לוועו הילפא לש 

ןגהל ידכ תוילסרווינואה ןורקע תא ץרופ הז ןורתפ ןכש ,הפדעה אלו ,הילפא .תנקתמה 

,יגולויבה ןנימב ,ןתוהזב והשלכ טביה ללגב הילפאמ תולבומש תויתרבח תוירוגטק לע 

.ןתנומאב וא ןרוע עבצב 

צ"גבה לש הרקמב "םישנ" יגולויבה ןימה ןוגכ - תוהזב ןייפאמ לש שרופמה ונויצ 

גשומה חוור אל תואמצעה־תליגמ לש החוסינ תעב .דבלב יגולונורכ רשקהב ןאכ שמשמ "הדע" גשומה 13 

םינומשה תונש עצמא דע .םירקוחה ברקב אל ףאו הליגמה יחסנמ ברקב אל - "תינתא הצובק" 

,"חרזמה תודע ינב" :תונוש תורוצב "הדע" גשומב רקחמה ישנא ןהו תוינידמה יבצעמ ןה ושמתשה 

ךפהנ "הדע" גשומה .1981 ,גוצרה :1976 ,סרפ :לשמל ,ואר .המודכו "תינמיתה הדעה" ,"תודעה" 

וז הניחבמ .דבלב תויברעמ־אל תוצובק רואיתל שמשמ אוהו ,תיטילופ הניחבמ ןועטל הז עקר לע 

הקיטילופה ןמ תרזגנש תידוחיי העפותב אלא ,תוינתאב ןתוהזל ןתינש תוצובקב רבודמ ןיא 

הצובק" גשומב יחכונה רשקהב שמתשהל דבלב יתנפואו יטסינורכנא הז אהי ןכ־לע .תילארשיה 

.םיעשתה תונשב קר חוור תויהל לחהש ,"תינתא 
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279 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

םיריכמש ךכ ךותמ השענ ־ 14תנקתמה הילפאה רבדב םייונימה קוחל ןוקיתה וירחאלו 

,םירבגל סחיב םישנ תיילפהל רוקמכ יגולויבה ןימב םיריכמ :הילפאל רוקמכ הז ןייפאמב 

הקיזה ןייפאמב םיריכמו ,"םיכנ" הירוגטקה לש הילפהל סיסבכ תוכנה םרוגב םיריכמ 

תועמשמ .קוחל ןוקית ותוא תארוהב לכה ,"םיברע" הירוגטקה תיילפהל רוקמכ תימואלה 

םידוהי ןיב ,םישנל םירבג ןיב ןויווש־יא לש תתוועמ תואיצמ תמייקתמש ךכב הרכה רבדה 

םרוג תא רתאמ קוחל ןוקיתהש הז םע דחי םלוא .םיכנ םניאש הלא ןיבל םיכנ ןיבו םיברעל 

תוירוגטקב םריכהב וליפאש המוד ,ךכ .ויללוחממ ותוא טישפמ םג אוה ,ןויוושה־יא 

תיילפה רבדב צ"גבה ןושל .ןהילע םתנגהב ףוסה דע םיכלוה םניא צ"גבהו קוחה ,תושלחה 

:ךכ תעבוק םינוירוטקרידב םישנה 

,ןויוושה ןורקע לש תבייחמהו תיללכה ותלוחת ןיינעל רורבו לק היהש לכ 

תוביסמ .םישנה לש ןויוושה תוכז םויק ןיינעל ןבומו טושפ הכ היה אל 

לש ןויווש הוויה ,תויתדע תורוסמבו תויתד תוכלהב תורושקה תוירוטסיה 

־א"ישת ,השאה תויוכז יווש קוחב ,קקוחמהש דע ,תדחוימ היעב םישנ 

תויוכז ןויוושל בייחמ יטפשמ ןכות לעב יתקיקח יוטיב ןתיל ארקינ 1951 
15.<ה-ג 522) םישנל רומג 

תא ןייצ ףאו תולפומהו תוחפוקמה תוצובקה תא ההיז קקוחמה יכ הארנ הלא וירבדב 

םה וליאכ םימרוגה תא טישפה ךא ־ תודע ,תותד ,תורוסמ - שרופמב חופיקה ימרוג 

תד ,תטלש תרוסמ ןהל שיש ,תומיוסמ תוישחומ תויתרבח תוירוגטק ידי־לע םיאשינ םניא 

תא וא תרחאה תדה ינב תא ,רחאה ןימה ינב תא תובצממה ,תטלש "תיתדע" הקיזו תטלש 

קהבומב אוה הילפאה רוקמ יכ ןייצמ קוחה ןיא .ןהילא סחיב ךומנ םוקימב רחאה םואלה ינב 

ןיא .הילפאל תוירחאמ הלפמה תא רתופ אוה ךכבו ,תרחא הירוגטק יפלכ תחא הירוגטק 

לכמ םישנ םילפמה תמיוסמ תרוסממ וא הדעמ וא תדמ םישנו םירבג לע רבדמ אוה 

תרוסמו הדע ,תד לש םירייש קר אוה הילפאל םרוגהש ךכמ עמתשמו ,תורוסמהו תודעה 

רדעה .ןויוושה ןורקע תא לוכיבכ תמייקמ התוללכב הרבחהש דועב ,הרבחב וקבדש 

םישמשמ םילפמ תודסומבו תוצובקב ,םישנאב םנוגיע־יאו הילפאה ימרוג לש היצזיטרקנוקה 

רשאכ ,רומאכ ,תאז לכ .תנקתמ הילפא ,דגג־תיילפא םייקל קוחה לש וז הארוהמ טולימ־חתפ 

.הנגהל תויואר ןכ־לעו תוחפוקמ תומיוסמ תוירוגטקש ךכב םיריכמ הנמאהו קוחה 

.רתויב םישלחה לש םניגמ הרואכל תויהל קוחה לע היה הז ןויגיה יפל ,דועו תאז 

םיברע ,םישנל הנידמה תורישב םלוה גוציי חיטבמה ,תנקתמה הילפאה קוח יפ־לע ,לשמל 

,םלוה גוצייב תוכזלו םימעפ שולש תנגומ תויהל הרומא התייה הכנ הייברע השיא 16,םיכנו 

הנידמה תוריש קוח" ;509-501 <5>חמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ םישנה תלודש 454/94 צ"גב 14 

'ע ,27.12.2000 ,א"סשת תבטב א ,1767 ,םיקוחה רפס ,"2000-א"סשתה <11 'סמ ןוקית ,םייונימ) 

צ"גב לשו תואמצעה־תליגמ לש הסיפתהש רחאמ ,"רדגמ" אלו ,"ןימ" גשומב ןאכ תשמתשמ ינא .78 

רשאכ .יגולויבה ןימה יפל ירדגמה בוצימה תא הפוכ ,התוהמב תילכראירטפ הניהש ,הז הרקמב 

."רדגמ" יוטיבב ךרוצ םג היהי אל זא־ וא ,הנושת וז הנחבה 

.ילש השגדהה ;503 ,509-501 <5>חמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ םישנה תלודש 454/94 צ"גב 15 

תבטב א ,1767 ,םיקוחה רפס ,"2000-א"סשתה <11 'סמ ןוקית ,םייונימ) הנידמה תוריש קוח" 16 

.78 'ע ,27.12.2000 ,א"סשת 
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ןכתסהל ימצעל השרמ ינא .הכנכ יזא הייברעכ אל םאו הייברעכ יזא השיאכ אל םא 

וזכ השיא אל ףאו ,לארשיב הנידמה תורישב הכנ הייברע השיא ףא ןיא יכ שוחינב 

הרבחב םיטרפה לש םרודיס .התכזו ,העיבתב תירוביצה תכרעמה תא םעפ־יא הרגתאש 

אל ,תורחא אלו ,תומיוסמ תוצובק לש ןגויצ ידי־לע תויונוילע וא תויותיחנ לש גרדמ יפל 

ןה תורירש לש הדימ שי יכ הארמ אוה אלא ,לעופב ןתנגה תא חיטבמ וניאש דבלב וז 

תוצובקה לש ןמש תביקנב רוצעל ןכיה העיבקב ןהו ןייצל שיש תושלחה תוצובקה תעיבקב 

.תולפומה 

הטישה לש חוורה יטפשמה הנבמה ןמ םיפעתסמ תנקתמה הילפאה לש הלא םיקוח 

םישנה" ־ הצובק דוע ףיסוהל ןתינ ובש בצמ רצונ וז תרגסמב .תיטסיביטיזופה 

ךכ הלוכ הטישה תא תונשל ידכ ךכב ןיא םלוא .תוועמה תא ןקתל תנמ־לע - "תויחרזמה 

תדיוצמ הניא הטישה ,תורחא םילימב .ןהילא סחיב רוויע קוחהש תוצובקה לכ תא ההזתש 

ףקת הכ דע רמאנש המ לכ ןכלו ,ןהילא סחיב רוויע קוחהש תוצובקה תא ריאיש ןונגנמב 

,תוארנ־יתלב תוירוגטק ןתוא רבדב המ ךא .ןהב ריכמ קוחהש תוירוגטקה יבגל קר 

הילפאל תויואר ןתויה תא וליפא ןייצמ וניא ןכלו ןהילא סחיב רוויע קוחהש תוירוגטק 

ןתנגה תא חיטבהל לוכי וניא תנקתמ הילפא לש הז ןוויכש תוירוגטקה רבדב המ ?תנקתמ 

הז .ןתיילפהל םרוגכ ןתוהמ םיוסמה טביהל סחיב רוויע אוה יכ ,ןתוא האור וניא אוה יכ 

תוירוגטקה יתשב תועלבנ "תויחרזמה םישנה" ."תויחרזמ"כ תובצוממה םישנה לש ןלרוג 

,"םיחרזמ" םג ומכ ,תובר "תויחרזמ םישנ" .ליעל יתנעטש יפכ ,"םיחרזמ" לשו "םישנ" לש 

ןתויה םצעמ הנידמה תודסומ ידי־לע תורדומו הרבחה ילושל תוקחדנ ןמצע תא תואצומ 

תילארשיה היווהה לש התווהתה תונש לכ ךרואל הלפוהו רדוהש ,"יחרזמה רוביצה"מ קלח 

.ילארשיה קוחב םג ךכ תובקעבו 

,תילרבילה הסיפתה תרגסמב ,קוחה דצמ "תויחרזמ םישנ" הירוגטקב הרכהה תריצי 

וזש הפצמו ,תדדובה "תיחרזמה השיאה" לש היפתכ לע החכוהה דבוכ אולמ תא הליטמ 

ןפואב תונהיל השקתמ איהש <1> :התיילפהל םימרוגה םיאנת ינש םימייקתמ יכ הארת 

הלא םיבאשממ תינהנ הניא איהש <2> :הצקמ הנידמהש םימיוסמ םיבאשממ ינויווש 

ןוגכ ,תוילושכ תורכומה תוצובקל המודב ,"תויחרזמ םישנ" הירוגטקל התקיז לשב 

ריכמ קוחהש ,לארשי תויחרזא תויניתשלפה ןמ לידבהל ךא ,תוידרחה וא תויפויתאה 

"ןויוושה לע" הרמאמב ,יאדר ססנרפ .רוויע אוה תוצובקה ראשלש דועב תוילושכ ןהב 

תואיצמב - (רחא טרפ לכל ומכ) תדדוב השיאל שיש ברה ישוקה לע העיבצה ,(34 ,1995) 

ויתוקיז לכמ דיחיה תא םיטישפמה תיחרזא הרבח לש םיילרביל םיכרע לע תנעשנה 

עקר לע הילפא הדגנ תמייקתמש חיכוהל - "ותוישונא" ךרד קרו ךא ותוארל םישקעתמו 

השיא לש הרקמב תיתדעה התוכייתשהו יגולויבה הנימ ןוגכ ,התוהזב םימיוסמ םיטביה 

הלועפ לש האצות ,דניה התרדהש תוארהל הילע ,תאז חיכוהל לכותש ידכ .תיחרזמ 

הרקמב תירדגמה הקיזה תא חיכוהלו ,ילאודיווידניאו ישיא ןפואב הדגנ תישענה תישחומ 

תובקעב ,יאדר !השיא התויה לשב התלפוהש תוארהל השיאה לע ,תורחא םילימב .הלש 

 1989) MacKinnon), תעבונ התיילפהש ךכ לע עיבצהל תרתועה לש התבוח לע העיבצה

ןותנ תוארהל תשרדנ איה ,רמולכ .הלש יטרפה הרקמב קר אל המצע לע תרזוחש המגממ 

תוהז לש טביה ותוא תולעב םישנ ופשחנ םהבש םירקמ המכ רבכ ורק ויפלש יטסיטטס 

לכ .תויחרזמ םישנ לש וא םישנ לש הדובעל הלבק־יאב תויבקע :לשמל ,הילפא התואל 

קוחהש ןמז לכ ,וזמ הרתי .היבגל רוויע תויהל ךישממ קוחה ,תאז הארמ הניא איה דוע 
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םתוהז לש םיישונאה םיטביהל יוטיב תתל וללה םיטרפה לש םהייוכיס ,םהב ריכמ וניא 

.םיכומנ ־ םתיילפה תביס הצוענ םהבש 

תויתרבח תוירוגטק .הרבחב םינוש םיטרפ לש םתופיקשל תונוש תוגרד תומייק 

לבגומ ישונאה ןימה ינבכ ןמויקו ,ןהלש םיבר תוהז יטביהב הרכה־ יאמ תולבוס תומיוסמ 

תיצמתמ ,לשמל ,לארשיב םירזה םידבועה לש םתוהז .םירכומ םה היפ־לעש תוהז התואל 

לש םידממה ראשו "םישנא" םתויה ."תודבוע םיידי גוז" םתויהב קוחה תניחבמ 

וניא קוחה .לארשיב ןאכ םהייחב יוטיבב םיכוז םניא - המודכו םתד ,םאצומ - םתוישונא 

דמעמ־יווש םה ותניחבמו ,םתוהזב םירחאה םיטביהל רוויע אוהש םושמ םהל עייסל לוכי 

רתונש המ ,ןהילע ןגמה קוח ןיאב .הנידמב תויתרבחה תוירוגטקבש תוקזחל סחיב 

ידי־לע אלו ,יביטקייבוס ןפואב ןמצע תא רידגהל ןתוכז לע קבאמה אוה הלא תוירוגטקל 

.ותוא עבוקה טילשה טועימה וא ינומגהה קוחה הז אהי ,ןומגה 

הבתכ םישנה רורחשל הדיחיה תורשפאכ תינומגה היצלוקיטרא דגנ קבאמה לע 

 Chantal Mouffe הרמאמב Feminism, Citizenship, and Radical Democratic"

 Mouffe, 1997, 5) Politics"), הבתכו הביחרה איה תיטילופ תוהז ןוניכ לעו
 ^".(Mouffe, 1995, 33—46) "Democratic Politics and the Question of Identity

היצלוקיטרא"מ ררחשמ ךילהתב ךורכה תוהז ןנוכמ קבאמ איה ,התניחבמ ,הקיטילופ 

טקייבוסה תא העינמש תויוהז לש השדח הינבה לש ךילהת הקיטילופב שי ."תינומגה 

בצממ היצמרופסנרט לש ךילהת עינמ םישנ לש יטילופה קבאמה .תומייק תודמעמ 

תניחבמ ,אופיא הניה תיטסינימפ הקיטילופ .ונממ תועבונה תויצטונוקהמו תופיפכה 

 Mouffe, ךירצ הז קבאמו ,תופיפכ לש תויצטונוק ךותב םישנ לש ןתועלביה דגנ קבאמ

ךילהת ללוחתמ ,התעדל ,ךכ .<םש> יוכידה תורוצ לכ דגנ קבאממ קלחכ למגותמ תויהל 

.הארנל ףוקשמ ךפהנ ןבוצימש תויתרבח תוירוגטקב םישנ לש תוצובק לש תונחבתה 

תוסנכנ ןה רשאכ תללוחתמ הז רשקהב "תויחרזמ םישנ" הירוגטקה לש התופיקש 

,ןהיתויוהזב םימיוסמ םיטביה ,רמולכ ."םישנ" סכמה רעשב וא "םיחרזמ" סכמה רעשב 

,םימולע םירתונ הלא לכ ־ ןהייח־ןויסנ לש ודוחייו ןתוישונא לש םימיוסמ םידממ 

,יקסריבס לש ורוביחב ומכ ,הילפא לש םירשקהב תונודינ ןה רשאכ םג ,תאז .םיארנ־יתלב 

17.ןמוקמ ללכ רכוה אל םהבש ,םייונימה קוחל ןוקיתבו תנקתמה הילפאה צ"גבב יאדוובו 

 Stanly Aronowitz ןעמל טועימ לש וקבאמש תויתייעבה לע ועיבצהב ,בטיה תאז אטבמ

טועימה לש תועמטיהב םייתסהל לוכי וניא הז קבאמ .ןומגהה לצא ררועמ ותוהזב הרכה 

:"רחא" והשמב הרכה לש ךילהת עינהל בייח אוה אלא ,ןומגהה לש ותוהזב 

 Minority identity is not only tragic and hopeful; it also becomes

 problematising when it mobilizes something "other" - something

 which cannot be assimilated within visible, established, public

 categories, and which causes them to be rethought. (Rajchman,

 1995, 2)

,בלכ־ןאהד ואר ,תויחרזמה םישנה לש ןתונחבתה ןעמל קבאמה לש ןושארה ירוטסיהה בלשה לע 17 

.1997 ,רלאה יפצומ לש התדובע ואר ,הימדקאב תיחרזמה השיאה לש הלוק תונחבתה לע .א1999 

Mutzafi- :םג ואר ,יחרזמה יטסינימפה חישהו תילאוטקלטניאה תונחבתהה תלאשב ףסונ ןוידל 

 2001 ,Haler. 1995 ,גרבנדיווסו איבל םג ואר ,םיילושה ןמ תבתוכה השיאה תונחבתה ןיינעל.
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שיש "תיטירק תיטילופ הסמ" תלעב הירוגטק תניחבב ןניא תויחרזמ םישנ ,הז ןיינעל 

ידי־לע רקיעב לארשיב גצוימה ,ןומגהה תניחבמ .שדחמ בושחל ןומגהה תא עינהל החוכב 

ןהלש ןילמוגה־יסחי .תויחרזמ םישנ לש ןקבאמל תועמשמ ןיא ,יזנכשא ידוהי רבג - 18א"יג 

ןתופיקש תנבהל םיבושח ,"םיחרזמ" וא "םישנ" ,ירק ,ןהלש תוהמיאה־תוירוגטקה םע 

הנוש םייח־ןויםג תווח ןה .הפיכב טלושה ןומגהה - א"יג םע ןהיסחי רשאמ רתוי ןתיילפאו 

הירוגטקהמ ןתונחבתה ןכלו ,וילא האוושהב הרבחב ירמגל תרחא תובצוממו ונממ ןיטולחל 

םירבג" תוירוגטקה ןמ ןתונחבתה רשאמ הברהב הטושפ "םייזנכשא םיידוהי םירבג" 

ןויסינב ליחתהל בייח ןקבאמ ,תיגטרטסא הניחבמ ,ןכל ."תויחרזמ־אל םישנ" וא "םייחרזמ 

םישנ" ,רומאכ .תוהוזמ ןה ןמיעש תוירוגטקה יתשמ תדרפנ תוהז רוצילו ןחבתהל 

,םיבאשמה לע ןמיע תורחתמ ןה ןיאו הרבחב תוקזחה תוצובקה םע תוהוזמ ןניא "תויחרזמ 

א"יג לש הינומגהה לע םויא תווהמ ןניא םג ןה .ןתניחבמ יוכיס רסח וניה הזכ קבאמ ןכש 

םיבאשמה לע תורחתמו תוקבאנ ןה .תווהמ "םישנ"ו "םיברע" ,"םיחרזמ" תוירוגטקהש יפכ 

תמייאמה הצובקהש םשכ שממ ,"תויזנכשא םישנ" לומו "םייחרזמ םירבג" הירוגטקה לומ 

קבאמ לש תיטרואיתה תועמשמה .תוינומה יגהנ אלא ,םיסייטה הניא םיסובוטואה יגהנ לע 

הנכמ Taylor^ המ ,ןהל תיתועמשמה הכומסה הירוגטקה דצמ ןתוהזב הרכהל הרושק הז 

 "Taylor, 1994, 25-74) "significant other).

הנידמב יחש ימ לכו ,ךורע ןיאל םיקומע א"יג ןיבל ןניב םירעפהש יפ־לע־ףא ,הז םע 

,א"יגל סחיב תויחרזמה לש ןתותיחנב חכוויהל ידכ תוקיטסיטטסל קוקז וניא תילארשיה 

םע דחי תודעוצ ןה רשאכ וידיב הנותנה המצועה לע יוכיס־רב קבאמל דעי וניה א"יג 

ןתועלביה דוכלמ ןומט ,רומאכ ,ןאכ ."םייחרזמה םירבגה" םע וא "תויזנכשאה םישנה" 

ןויסינה לש יטמתירא רוביח ־ יחרזמ + השיא הירוגטקב ןתוא תאלוכש םא־הירוגטק ךותב 

תריציל יד ןיא ,רומאכ ,ךכבו ."תויזנכשא" ןניאו "םירבג" ןניאש ימכ ןהלש ףתושמה 

לש ןתיילפה תורוצ ןכש ,םיידוחיי םיכרצו ידוחיי םוי־רדס תלעב הירוגטקכ ןהב הרכה 

לש היצקודרמ תורזגנ ןה םא הצממ־אלו דבלב תלבגומ הנבהל תונתינ תויחרזמ םישנ 

."תויזגכשא־אל + םירבג־אל" ןהש םושמ תולפוט ןתויה 

תוהזב הרכה גישהל דעונש יטסינוגטנא יפוא תאשונ הז גוסמ קבאמ לש ותישאר קר 

םישנ ןניא ןה :ןה ןיאש ימ יפ־לע אלא ,ןהש ימ יפ־לע אל ,ונייהד ,הלילשה ךרד־לע 

הלילשה ךרד־לע תונחבתההו תודרפיהה בלש ,הז םע .םייחרזמ םירבג ןניא ןהו תויזנכשא 

,תופיפכה בצממ הענה לש דעצ - הרכהה ךילהתל םדוקש יחרכה ןושאר דעצ הווהמ 

רחאמ ךא .Spelman תרבדמ הילעש ,ןתוהז לש היצקודרהמו ,Mouffe תרבדמ וילעש 

רתונ אל .ןהב ריכהל תנמ־לע תיטסיביטיזופ הרדגהל קוקז אוה ,יטסיביטיזופ וניה קוחהש 

אל ,תויחרזמ םישנ ןהש ךכב הרכה ןעמל קבאיהלו ףסונ בלשל ךישמהל אלא אופיא ןהל 

םינכתו ידוחיי םייח־ןויסנ ןהל שיש םושמ אלא ,ןומגהה ידי־לע יטילופה ןבוצימ םושמ 

לש הלא םיטביהב היצמיטיגלב! הרכהב תוניינועמו ךכב תורחוב ןהש םושמו ,םיידוחיי 

.ןתוהז 

םישנ לש ןטק ץמוק קר ,םייתרבחה םיקבאמה לכב ומכ ,הז קבאמ תואשונ םויכ 

ןכו ,םיילושה ןמ תלעופ רשאו "יתוחא" המצע תא הנכמה התומעב תונגרואמה ,תויחרזמ 

םגש םיעוריאו םינוגרא ןהל ומדק .תודדוב תוליעפכ םג םישנ ינוגרא ךותב תולעופה םישנ 

.ןריש יקיו ר"ד יתדידי יפמ יתדמל ,דז עשעשמ יוטיב 18 
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יחרזמה יטסינימפה סנכה ,"תויחרזמ םישנ" ןוגראה ןוגכ ,"טעמ שדקמ" תניחבב םה 

ץינייטש ימע תיירלגבו םילשוריב םינמואה־תיבב תוכורעת ןכו 1995 תנשב ןושארה 

תמיוסמה הירוטסיההו יתוברתה רופיסה 19.(א 1999 ,בלכ־ןאהד> 2000 תנשב ביבא־לתב 

םישנה לש ןתוהז תא םיאלממה םינכתל עפוש רוקמ - לכמ רתוי ילוא - םיווהמ ןהלש 

תאשונ ,רולקלופל רבעמ ,תיטילופ הירוטסיהכ הרפוס םרטש ,ןהלש הירוטסיהה .תויחרזמה 

ןוגכ ,תוגעלנו תופיפכמ תויצטונוק ילעב םיפיטואירטס דגנו יוכיד דגנ קבאמ לש יפוא 

"ינוכית־מיה רמזה" הנוכמש המב תויחרזמ לש ןהיתויומד ףאו הנויצ ,יחרזמ הזילע ,החרפ 

.דועו 

תנמ־לע ־ הב הרכהה לע תוקבאנו ןתוהז תא תונבמ תויחרזמה ובש ךילהתה 

גולאיד לש ךילהת וניה - Mouffe תראתמש יפכ ,תינומגה היצלוקיטראמ ררחתשהל 

Taylor,) "הרכה לש הקיטילופ" הנכמ Taylor^ המ תרגסמב םחולה גולאיד ,ינמחול 

תינייפואה הפשה לש שדחמ הריציב הניינע הרכה לש וזכ הקיטילופ 20.( 1994, 25-27) 

לש ,הקיטילופ לש ,האנש לש ,תונמוא לש ,הבהא לש ,ףוג לש הפש :תויחרזמה םישנל 

יסחיב ןתוא תבצממ הניא ךא ,םירחאל סחיב תויחרזמה םישנה תא תמקממה הפש :םישנ 

טרפה תא בצממו םיכוישו תוקיז גציימ ,Taylor רמוא ,חישה .םייטילופ תותיחנו גרדמ 

ויה הכ דע םא ,ךכיפל .תורחא תוצובקל סחיב הצובקה תאו תמיוסמה הצובקה ךותב 

תופוקש ויה וא תגעלנ הרוצב וגצוהו ,תופיפכ יסחיב תובצוממו תורכומ תויחרזמה םישנה 

אוה התע להנל ןהילעש חישה ,יטילופה גוצייבו תדמלנה הירוטסיהב ,קוחב תוארג־יתלבו 

אלא ,תונחבתהו תודגנתה ךותמ קר אל ־ םיחרזמהו םישנה - תוהמיאה־תוירוגטקה םע 

לש היצזיטנמורב אלו םישרושל תיגלטסונ הרזחב רבודמ ןיא .ןתוהז לש שדחמ הינבה ךות 

םישנכ תידוחייה ןתייווהב םיעגונש תוהז לש הינכת ןוניכב אלא ,אבא־תיב תונורכז 

רבודמ .ןחבומ דמעמלו תיטפשמ הרכהל היוארה תיטילופ הירוגטק ןתויהב ,תויחרזמכו 

רופיסכ דועו החפשמה ,ןוירפה ,תוהמיאה ,רדגמה ,ןימה תא ןתסיפת לש חוסינבו רוריבב 

תוידוהי םישנ לש תוננוכמ תויווח לש תכסמכ ,לארשיב תורחא םישנ לש הזמ לדבנ 

הרקמ לכב ךא ,תומיענ תויווחב וא תושק הטילק תומוארטב ,יברע םלועב עקושמ ןרבעש 
תוהמיא ירופיסב רבודמ .םייחרזמ םירבג לש וא תויזנכשא םישנ לש וזמ הנוש תכסמכ 

תיברעמ היווה ללכל םיידוהי םייברע םיירוטסיה תורוקממ וחמצש תויתחפשמ תוקיזבו 

הילותיחב .דניה רקחמ םוחתכ ותייוותה ףאו ,טעמ ךא רקחנ הז אשונ .דועו ,תילארשי 

.(2001 ,בלכ־ןאהד) 

ןהש וא תומייק ןניא ןהש ןשוריפ ןיא ןתוארנ־יאו ןתופיקש יכ שיגדהלו בושל יואר 

,יתוברתהו ירוטסיהה רופיסב תועיפומ ןניא ןהש קר רבדה שוריפ .ידוחיי רופיס תורדענ 

תא תואצומו ,יטילופ גוצייו תיטפשמ הרכה תורדענ ןה ךכמ האצותכו ,הקיטילופבו קוחב 

,תאז .יחרזמה יטסינימפה ןיינעה חנומ ןמוי־רדס לעש תועדומ תויחרזמ םישנ לש תומזוי הלא לכ 19 

הרכה שרודש םוקממ וא עדומ םוקממ תוקבאנ ןניאש ךא יחרזמ ןאצומש םישנ תוצובקל דוגינב 

ןתויחרזמ תא תוהזל תוברסמה ,ןומר־הפצמב הרפתמה תושנ לש קבאמה תמזוי איה ךכ .ןתויחרזמב 

ךוניחה םודיק ןעמל ירוביצה דעווה - ה''לה ןוגרא לש םויהירדס אוה ךכ ;ןקבאמל הקיז תלעבכ 

לע חנומ קבאמל תומזויה לש עונמה יכ ףא ,םישנ אלו ,ךוניח אוה וניינעש ,תורייעבו תונוכשב 

.ופיב תוידוהיו תויברע םישנ לש תפתושמה המזויה ףא איה ךכו ;תועדומ תויחרזמ םישנ לש ןהיפתכ 

.Amar, 2001 :ואר .רמע עטנ ד"וע ידי־לע ןודינ םייונימה קוחל ןוקיתב יתדעה לוקישה 20 
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.ימיטיגלכ ספתנ הז לכשכ ,םייתרבחהו םיילכלכה םיילושל תוקחדומו תולפומ ןמצע 

םישנל הרכהו יוטיב ןתמב אוה הז רשקהב Taylor רבדמ וילעש חישה לש ותובישח 

,םיוסמ ילכלכו יטילופ בוצימו ידוחיי ירוטסיה רופיס ,תידוחיי העדות תולעבכ תויחרזמה 

.ןהל ךא קהבומהו ידוחייה ןמ םג ךא תורחא תוצובק םע ףתושמה ןמ םהב שיש 

אלו 2',<217-216 ,א1999 ,בלכךאהד> ןמצעב רפסל ולחה תויחרזמה םישנהש רופיסה 

הרכהל תיתוהמ תוכז ןהל תונקהל ךכ ידי־לעו ןתייווה תא רידגהל אב ,ןהילע רפוסש הז 

הירוגטקכ המויק סוסיבל החכוה תבוח לכ הילע הלח אלש תדרפנ הירוגטקכ ןהב 

לא ןה תויחרזמה םישגה לש תויוסנתהה תא שרפל הבוח קר שי וז הירוגטקל .תימונוטוא 

תביבסב תורחאה תוירוגטקה לומ לא ןהו "םישנ"ו "םיחרזמ" תוהמיאה־תוירוגטקה לומ 

םירבגה ,תויסורה ,םיסורה ,תויפויתאה ,םיפויתאה ,תוידרחה ,םידרחה :ירק ,ןמויק 
.דועו תויניתשלפה ,םיניתשלפה ,םייזנכשאה 

,חיש תועצמאב םיישונאה יוטיבהו דוקפתה תלוכי לש הבחרה ובוחב ןמוט הז ךילהת 

קבאמ ידכ ךות ,תויחרזמה לש ןתוהזמ םיחפט דוע ףשוח אוה .הילפא לש הכופיהכ לעופו 

םיכוז רתוי םיבר םיטביה ,רמולכ .יטילופה בחרמב םוקמ ןמצעל תורצויו תוריאמ ןה ובש 

ךותמו ןהיניב יסחיה בוצימה תא םיטילבמ ,תוצובקה ןיב םיחישב הרכהבו יבמופ יוטיבב 

.הקיקחל ףאו הרכהל ךרדה תא םיללוסו ,תוילושה וא הרדהה בצמ תא ךכ 

,תוילכראירטפ תוירואיתב םישנ לש ןתופיקשב ונד רמאמה לש ותישארב ,םוכיסל 

תוצובק לש םיילושל הקיחדבו הילפאב םידקמתמש םירקחמב וליפא יוטיב ידיל האבש 

םילשחנ אל יקסריבס המלש לש ורפס .םייתרבח םינוקיתב םיניינועמ רשאו תויתרבח 

תויחרזמ םישנ לש ןתופיקש לש היגוסב הקמעהל קוניז תדוקנ יל שמיש םילשחונמ אלא 

ידיל אב אוהש יפכ ,הרבחה ילושל םיחרזמה לש םתקיחדב יגולויצוסה ןוידה .לארשיב 

ןוידה תא םג ומכ תויחרזמה לש ןתקיחד תא וכותב עילבה ,יקסריבס לש ורפסב יוטיב 

.הרבחב הלא םישנ לש ןתיילפהב 

,יטילופה רופיסה תא בותכל לכ־םדוק תבייחמ תויחרזמ םישנב תיטפשמ הרכה תריצי 

יפוא לעב יטילופ קבאמב ךורכ הז רופיס .ןהלש דרפנה יתוברתהו ירוטסיהה ,יגולויצוסה 

תוירוגטקל סחיב "תויחרזמ םישנ" הירוגטקה לש תונחבתה ךילהת ובוחב ןומטיש ,חיש לש 

םינושה םיטביהל יוטיב ןתיי רשאו ,"םישנ"ו "םיחרזמ" ,ונייהד ,תועלבנ ןה ןהבש תורחא 

תיטילופה לע ףסונ ,תיקוחהו תיטפשמה הרכהה .תויחרזמה םישנה לש ןתוהז לש 

ןהילע ןגהל קוחב הרומ רשאו ללכב םישנ לש ןתיילפהל סחיב רבכ תמייקש ,תילכלכהו 

.םישנה תיירוגטקב תוללכנ ןה דוע לכ תויחרזמה םישנל תעייסמ הניא ,הילפא ינפמ 

וא ןביל־בוטב תויולת תויחרזמה םישנה ,לארשיב םישנה דמעמ רופישל ןתוליעפ תרגסמב 

לש ךרוצה .לארשיב םישנה קבאמ תא תוליבומה תוליעפה םישנה לש ןביל־תורירשב 

רחאה דצה .ןקבאמב דחא דצ קר וניה םישנה תיירוגטקמ ןחבתהל תויחרזמה םישנה 

וליפאש רחאמ רתוי ךבוסמ בצמה ןאכ .םיחרזמה תיירוגטקמ ןחבתהל ךרוצה אוה ןקבאמב 

,ואר .תיגולופורתנא תיווזמ תויחרזמה רופיס תא תואיבמ רלאה יפצומ הנינפו איבל רדמסב תורקוח 21 

.Mutzafi-Haler, 2001 :לשמל 
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הילפאל היוארה תילפומ הירוגטקכ קוחב תרכומ הניא המצעלשכ "םיחרזמ" הירוגטקה 

םישנב הרכה ןכ־לע .תילארשיה תואיצמב םינש־ךורא יטילופ קבאמ הילע שטינו ,תנקתמ 

דצל ףתושמה ןקבאמ ."םיחרזמ" הירוגטקב הרכהב תינתומ תויהל הלולע תויחרזמה 

ןהו ,תויחרזמ םיליעפ תוצובק ברקב ןהב תידוחיי הרכה הכ דע בינה אל םייחרזמה םירבגה 

ןה ,םיחרזמ לש תינוגראהו תיתעונתה ,תיתגלפמה תויוליעפה תרגסמב .םש ףא תולפוט 

ןתינ הבש ,"תיחרזמה תיטרקומדה תשקה" תרגסמב וליפא .הלאכ ןדועו תופוקש דימת ויה 

יגולואידיא םייתפש־סמב קר םייתניב אטבתמ רבדה ,ןתוילושל תמיוסמ תועדומב ןיחבהל 

םירוויע ,"תשקה" ללוכ ,םינוגראה לכ .רוביצב םיניידתמה םיבכרהב והשלכ גוציי ןתמבו 

.םהלש םויה־ רדסב םוקמ ול םיקינעמ םניאו תויחרזמה םישנה לש ידוחייה ןמוי־ רדסל 

היושע וזכ תונחבתה .םייחרזמ םירבגל סחיב םג תונחבתה איה תשקבתמה הנקסמה ,ןכ־לע 

."םיחרזמ" םאה־הירוגטקב םג תיקוח הרכה בינהל ףא 

לש הרדהו תופיקש ,ןורוויע ,תישאר :חותינה ןמ תולוע תויטרואית תונקסמ שולש 

ןומגהה ידי־לע קר "םילעפומ" םניא םה ,רמולכ ,םיירניב קר םניא תויתרבח תוירוגטק 

תוירוגטק ןיב םג תורוק תופיקשו הקיחד ,הרדה לש תועפות .םיילושה־תוצובק יפלכ 

תולפמ תויה ינפמ תונסוחמ ןניא תואכודמו תולפוט תוצובק .ןכותבו תוינומגה ןניאש 

תנבהל תינויח םיילושל הקיחדו הרדה ,תופיקש ןיב םילדבהב הרכהה ,תינש .ןמצעב 

.יטילופ קבאמ לש ךרדב םאו הקיקח לש ךרדב םא ,יתרבח יונישל םישרדנה תונורתפה 

הרכהל ךרדה תא לולסיש יטילופ קבאמב םינתומ תנקתמ הילפאו קוחב הרכה ,תישילש 

.קוחב הרכהל םדקומ יאנת הניהש ,תירוביצ 

תורוקמ 

.(קיבבדחורפ 'ד :םוגרת)יטרפה ןיינקהו הנידמה ,החפשמה אצומ .(1940)'פ ,סלגנא 

.ריעצה רמושה ,יצראה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

.509-501 <5>חמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ םישנה תלודש 454/94 צ"גב 

- םירוחשה םירתנפהו בילאס ידאו :תימצע תונגראתה תוכרעמ" .<1992)'ה ,בלכ־ןאהד 

הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ."לארשיב תכרעמה לע תוכלשה 
.םילשוריב תירבעה 

,,לאערזי 'ד :ךותב ."ברעמל חרזמ ןיב יחרזמ םזינימפ" .(א1999> 'ה ,בלכ־ןאהד 

דדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(266-217 'ע> הקיטילופ 

:ךותב ,"תינרדומ־טסופ טבמ תדוקנ - לארשיב תויתדע" .<ב1999> 'ה ,בלכ־ןאהד 

'ע) ךוניחו תוינרדומ־טסופ ,תוינרדומ :הרבחו ךוניח ,(ךרוע) באז־רוג 'א 
.תומר :ביבא־לת .(232-197 

,(תכרוע) הליש 'מ :ךותב ."הירוטסיהו תוהז - תויחרזמ םישנ" .(2001) 'ה ,בלכ־ןאהד 

.יבצ־ןב ןוכמ :םילשורי .<60-45 'ע) תונושארה תוירבעה 
- <1977-1920) תסנכל םירחבנה תפיסאל תויתדעה תומישרה" .<1981> 'ח ,גוצרה 

,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח "?תיטילופ תוהז םנמאה ?תוהז םנמאה 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:49:46 UTC������������� 

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



תויטילופ תוירואיתב ירדגמ ןורוויע :תולשחונמ בלכךאהד טיירנה 286 

א ,1767 םיקוחה רפס ."2000־א"סשתה (11 'סמ ןוקית ,םייונימ) הנידמה תוריש קוח" 
.27.12.2000 ,א"סשת תבטב 

,7 ,תרוקיבו הירואית ."תוברתה תולובג ךותבו ןיב" .(1995) 'ט ,גרבנדיווסו 'ס ,איבל 
 87-76.

גוציי לש הקיטילופו יגולופורתנא רקחמ :יטנתוא לוק ךל שי" .(1997)'פ ,רלאה־יפצומ 

.98-81 ,11 ,תרוקיבו הירואית ."הכותבו תרקחנה הרבחל ץוחמ 

םע תוחישו יגולויצוס חותינ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981) 'ש ,יקסריבס 
.הפיח .תוליעפו םיליעפ 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .לארשיב תודע יסחי .(1976)'י ,סרפ 

דמעמ ,(תוכרוע)יבוק־ןביל ימו ולש 'כ ,יאדר 'פ :ךותב ."ןויוושה לע" .(1995)'פ ,יאדר 

.ןקוש :םילשורי .(63-19 'ע) טפשמבו הרבחב השאה 

'ע) תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א ךותב ."הרבחה יעדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 
.תורירב :ביבא־לת .(39-7 

.תורירב :ביבא־לת .ילארשי עונלוק .(1989)'א ,טחוש 

םדק תמיב :ביבא־לת .תיתוברת־בד הבשחמ תארקל ,םירוסא תונורכז .(2001)'א ,טחוש 
.תורפסל 

.תוינתאו תד ,תוימואל ןיב םישגפמ העברא :םיבדעה־פידוהיה .(סופדב) 'י ,בהנש 
.דבוע םע :ביבא־לת 

 Amar, N. (2001). "Appropriate Representation for all Women in Public Service?

 The Lack of Ethnic Consideration in Affirmative Action Legislation".
 Paper presented at a conference on Judiciary and Society, Van Leer Institute,

 Jerusalem, 21.3.2001.

 Bernstein, D. (1991). "Oriental and Ashkenazi Jewish Women in the Labor

 Market". In B. Swirski and M. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff (pp.

 186-192). New York: Pergamon.

 Connolly, W.E. (1991a). Identity/Difference. Ithaca and London: Cornel
 University Press.

 Connolly, W.E. (1991b). Identity in Question (ed. J. Rajchman). New York:

 Routledge.

 Coole, D. (1988). Women in the Political Theory. Sussex: Wheatsheaf Books.

 Dahan-Kalev, H. (1997). "Oppression of Women by Other Women". ISSR,
 72(1), 31-45.

 Fanon, F. (1967). Black Skin White Masks. New York: Grove Press.

 Firestone, Sh. (1970). The Dialectic of Sex - The Case for Feminist Revolution.

 New York: Quill William Morrow.

 Fogiel-Bijaoui, S. (1997). "Women in Israel: The Politics of Citizenship as a
 Non-Issue". ISSR, 72(1), 1-30.

 Fräser, N. (2000). "Rethinking Recognition". New Left Review, 3, 107-120.

 Hegel's Philosophy of Right (1978). (Translated by T.M. Knox). London: Oxford

 University Press.
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 hooks, b. (1984). Feminist Theory from Margin to Center. Boston, MA: South
 End Press.

 Jaggar, A.M. (1983). Feminist Politics and Human Nature. Totowa, New

 Jersey: Rowman 81 Littlefield Publishers, Inc..

 Lloyd, G. (1986). "Selfhood, War and Masculinity". In C. Pateman and E. Gross

 (eds.), Feminist Challenges. Boston: Northern University Press.

 MacKinnon, C.A. (1989). Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge,
 Mass.: Harvard University Press.

 Mill, J.S. (1929). The Subjection of Women. London: Everyman.

 Mills, P.J. (ed.) (1996). Feminist Interpretation of G.W.F. Hegel.
 Pennsylvania: Pennsylvania State Press.

 Mouffe, Ch. (1995). "Democratic Politics and the Question of Identity". In

 J. Rajchman (ed.), Identity in Question (pp. 33-46). New York: Routledge.

 Mouffe, Ch. (1997). "Women: The One and the Many". In D. Tietjens Meyers

 (ed.), Feminist Social Thought: A Reader (pp. 532-545). New York:
 Routledge.

 Mutzafi-Haler, P. (2001). "Scholarship, Identity and Power: Mizrahi Women in

 Israel". Signs, 26(3), 697-734.

 Rajchman, J. (ed.) (1995). The Identity in Question. New York: Routledge.

 Ramazanoglu, C. (1989). Feminism and the Contradictions of Oppression. New

 York: Routledge.

 Said, E. (1979). Orientalism. New York: Vintage Books.

 Scott, J. (1995). "Multiculturalism and the Politics of Identity". In J. Rajchman

 (ed.), Identity in Question (pp. 3-14). New York: Routledge.

 Shadmi, E. and Schubert, A. (forthcoming). "The Woman and the Teacher: The

 Tension between Ideology and Teaching Experience".

 Spelman, E. (1997). "Women: The One and the Many". In D. Tietjens Meyers
 (ed.), Feminist Social Thought: A Reader (pp. 160-179). New York:
 Routledge.

 Taylor, Ch. (1994). "The Politics of Recognition". In A. Gutmann (ed.),
 Multiculturalism (pp. 25-74). New Jersey: Princeton University Press.

 Young, I.M. (1990). Justice and the Politics of Difference. New Jersey:
 Princeton University Press.
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האוושה :החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח 
םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי ןיב תיתוברתניב 

*םימעה־רבח לש םיבשותו םימעה־רבחמ 

*סאילא ילנ 

אובמ 

תורורב ןניה תיתרוסמה הרבחב השיאהו לעבה ןיב הדובעה תקולחו חוכה תקולח 
לוהינלו החפשמה תסנרפל יארחא רבגה תויתרוסמה תורבחה בורב .ידמל תומכסומו 

.השיאה יפתכ לע םילטומ םידליב לופיטהו תיבה תודובע וליאו ,םייתחפשמה םיפסכה 

םימרוג ךכל ועייס .תויתרוסמה רדגמה תומרונ תא ורערע היצזינרדומהו שועיתה יכילהת 

,תיללכה הלכשהה תמר תיילע ,תיבל ץוחמ הדובעל םישנ תאיצי :םהיניב ,םינוש 

תויגולואידיא לש ןתושרתשהו ,ללכה תלחנל ןויוושהו היטרקומדה יכרע לש םתוכפהיה 

,יתחפשמה אתב םייוניש םידדועמ הלא םימרוג .השיאהו חרזאה ,םדאה תויוכזב תולגודה 

רתוי תינויווש םידיקפת תקולחב טא־טא תפלחתמ תירדגמה םידיקפתה תקולחש ךכ 
.תוחפ תילודיבו 

החפשמה לש טלובה ןייפאמה ,םינורחאה םירושעב וללוחתהש םייונישה ףא־לע םלוא 

תולטמה בור תא אלמל הכישממש ,השיאה לש לופכה הדיקפת ןיידע אוה תינרדומה 

Chafetz 8c Hagan, 1996; Coverman, 1985;) תיבל ץוחמ התדובע לע ףסונ תויתיבה 

 1988 ,Hochschild 8c Machung, 1989; Spitze). לע םיחוודמ םיבר םירקחמ ,ןכ־ומכ

םיחמתמ םירבגה היפלש ,תיבה־קשמב הדובעה תקולח ביבס תמייקתמה תירדגמ היצגרגס 

םהיניעב "תומיענ"ל תובשחנ םג ללכ־ךרדבש ,דואמ תומיוסמ תויתיב תויוליעפב קר 

 (1997 ,Berk, 1985; Blair 8c Lichter, 1991; Presser, 1994; Van-Berkel). רמולכ,

תא םיקתעשמ םישנו םירבג ובש ,"רדגמל תשורח־תיב" ןיעמ ןיידע הווהמ יתחפשמה אתה 

תיתרוסמ םידיקפת תקולח יפ־לע תיבה תודובע תא םיעצבמ םהשכ םיירדגמה םהידיקפת 

.(Berk, 1985) םינימה ןיב 

תמיש ךות תינרדומה החפשמה לש הדוקפת תא ןיבהל ןויסינב ודקמתה םיבר םירקחמ 

ןושארה גוסה .םיירקיע םיגוס ינשל םיקלחנ הלא םירקחמ .התרגסמב השיאה דמעמב שגד 

עיפשהל םייושעש ,ישונאה ןוהלו הדובעה קושל בורל םירושקה ,םינתשמה רותיאב דקמתמ 

לככש ,לשמל ,ואצמ הלא םירקחמ .החפשמב תויוכמסהו הדובעה לש הקולחה ןפוא לע 

,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחב התשענש ינש ראות תלבק םשל הדובע לע םסובמ הז רוביח * 

.1998 תנשב ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תרושקתל גוחה ** 

לעו ושידקהש ןמזה לע ,ןייטשפא־ןיול חנ 'פורפו רייטש היח ר־'ד ,ילש םיחנמל הנותנ יתדות 

תוליעומה ן/סהיתורעה לע תודוהל תשקבמ ינא ןכ־ומכ .תומרותהו תוליעומה םהיתוראהו םהיתורעה 

.רמאמה לש תיפוסה ותסרגב וצבושש תו/מיימינוגאה תו/סיכירעמה לש 
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ןיב רעפהש לככו רתוי ההובג תיתקוסעתה התרקויש לככ ,רתוי ההובג השיאה תלכשהש 

תינויווש גוזה־ינב ןיב תיתיבה הדובעה תקולח ןכ ,רתוי ןטק לעבה תסנכה ןיבל התסנכה 

 Brayfield, 1992; Ferree, 1991; Presser, 1994; Rosenfield, 1991; Shelton 8c) רתוי

John, 1996; Stier 8c Lewin-Epstein, 2000; Sullivan, 1998). לש היינש הצובק 

םירקחמ .גוזה־ינב לש תידיקפתה היגולואידיאה ךרד החפשמה דסומ תא תנחוב םירקחמ 

תקולח שי רדגמה ידיקפת יפלכ תוילרביל תודמע תולעב תוחפשמב יכ ואצמ הלא 

 Benjamin, 1997; Blair 8c Lichter, 1991; Brines, 1993;) רתוי תינויווש םידיקפת

 .(Chafetz 81 Hagan, 1996; Kamo, 1994

שי הנותנ הנידמב הגוהנה תיתרבחה תוינידמלו יביטמרונה־יתוברתה רשקהל םג םלוא 

.<1997 ,ילאערזי) טרפב הב השיאה דמעמ לעו ללכב החפשמה דוקפת לע הבר העפשה 

םתעפשה יכ םיארמ תונוש תונידמב םייתחפשמה םיסופדה תאוושהב םיקסועה םירקחמ 

ישונאה ןוהה יבאשמל ,הדובעה קושל םירושקה הלא ןוגכ - םינושה םימרוגה לש 

־ילכלכ רשקהב היולת אלא ,תילסרווינוא הניא - גוזה־ינב לש תידיקפתה היגולואידיאלו 

ןיב הדובעה תקולח ןפואב תונוש תונידמ ןיב םילדבה ,תורחא םילימב .םיוסמ יתוברת 

תוינידמבו םייתוברתה םיכרעב ,הדובעה קוש הנבמב םילדבה ףקשל םייושע םישנל םירבג 

Kalleberg 8c Rosenfeld, 1990; Kamo,) הדובעל החפשמ ןיב בולישל עגונב תירוביצה 

 1994 ,1994; Sanchez). אתה לש ודוקפתו ויפוא תודוא־לע דומלל ונאובב ,ןכל

.םייקתמ אוה ובש ידסומהו יתוברתה רשקהה תא ריכהל בושח ,יתחפשמה 

־ךרדב ,תללוכ החפשמב הדובעה תקולח לע עיפשהל היושעש תירוביצה תוינידמה 

תוהמיאל תופסונ תובטהו יוסימ תוטיש ןכו םידליב לופיטל תורגסמה עציה תא ,ללכ 

םישנ דדועל יושע וזכ תוינידמ םושיי .הזב אצויכו םולשתב הדיל־תשפוח ןוגכ ,תודבוע 

תוינויווש תומרונ תורצוויהל ןיפיקעב םורתל ךכ ידי־לעו הדובעה קושל תאצל תואושנ 

םידליב לופיטל תוחונ תורגסמ לש בר עציה ,המגודל .תיתיבה הדובעה תקולחב רתוי 

רתוי תינויווש הקולחל םורתל יושעו ,האלמ הרשמב הדובעב ךישמהל תוהמיאל רשפאמ 

.(Kalleberg 8c Rosenfeld, 1990 ;1997 ,,לאערזי) תויתיבה תולטמה לש 

.רכשב הדובע ןיבל תיבה ןיב בולישב יזכרמ דיקפת אלממ הדובעה קוש לש הנבמה םג 

,דחא דצמ ,רשפאמ תיקלח הדובעל תובר תויונמדזה םישנל עיצמה הדובע קוש ,לשמל 

תיתרוסמה םידיקפתה תקולח תא רמשמ ,רחא דצמ ךא ,הדובעל תיבה ןיב רתוי לק בוליש 

תונידמב וא תיקלח הדובעל תובר תויונמדזה ןהב ןיאש תונידמב ,ןיפולחל .החפשמב 

תויורשפאו תובטה ,רתוי ךומנ רכש) םיילכלכ םידספהב הכורכ תיקלח הדובע ןהבש 

םוצמצ ידי־לע ידיקפתגיבה טקילפנוקה תא רותפל תויושע םישנ ,(רתוי תוטעמ םודיק 

Alwin, Braun 8c Scott, 1992; Alwin, ;1997 ,ילאערזי) תיבה־קשמב עקשומה ןמזה 

 ,Scott 8c Braun, 1996; Kalleberg 8c Rosenfeld, 1990; Stier 8c Lewin-Epstein
 2000).

Kalleberg <fe Rosenfeld לש םרקחמ אוה הלא תונעט ןחבש םיפיקמה םירקחמה דחא 

,תונוש הלא תונידמ .הידוושו היגוורונ ,הדנק ,תירבה־תוצרא ןיב האוושה וכרעש ,(1990) 

הגוהנה תוינידמה :הדובעל החפשמ ןיב בולישב תעגונה תירוביצה תוינידמב ,רתיה ןיב 

םולשתב השפוח) הדובעל תיבה ןיב רתוי בוט בוליש םישנל תרשפאמ היבנידנקס תוצראב 

הרשמב הדובעל תובר תויורשפאו ,םירוה םע ביטימה יוסימ ,םידלי־תובצק ,הדילה ירחא 

האוושה ,ןכא .הדנקו תירבה־תוצראל האוושהב ,(םיילכלכ םידספהב הכורכ הניאש תיקלח 
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תועש רפסמ ןיב ילילש רשק םייק תויאקירמאה םישנה ברקב יכ הארמ הלא תונידמ ןיב 

םישנה ברקב וליאו ,תיבה־קשמב תועקשומה תועשה ןיבל תיבל ץוחמ הדובעה 

תירוביצה תוינידמה לש התעפשה לע עיבצמ הז אצממ .הזכ רשק אצמנ אל תויבנידנקסה 

תירבה־תוצרא .הדובעה קוש תושירדל תיבה תושירד ןיב תובלשמ םישנ ובש ןפואה לע 

לש תוטעמ תויורשפא םעו ,הז אשונב רתויב הלד תירוביצ תוינידמ תלעב הנידמ הניה 

טקילפנוקה תא רותפל תוטונ תויאקירמא םישנ ןכל .תויקלח תורשמב םישנ תקסעה 

תמועל ,תוידוושו תויגוורונ םישנ .תיבה־קשמב עקשומה ןמזה םוצמצ ידי־לע ידיקפתניבה 

תורשמב הריחב ידי־לע הדובעל תיבה ןיב טקילפנוקה תא תולק רתיב תורתופ ,הז 

.<םש> תויקלח 

Alwin, Braun <fe)ויתימעו Alwin ידי־לע התשענ אשונב םירקחמ לש תפסונ הרדס 

 1996 ,Scott, 1992; Alwin, Scott Braun), ברעמ ,הינטירב ןיב האוושהב ודקמתהש

לש םיינבמה 'םינייפאמב ןה תונוש הלא תונידמ ,םירקוחה תנעטל .תירבה־תוצראו הינמרג 

האוושהב הינטירבבו תיברעמה הינמרגב תויקלח תורשמ לש רתוי בר עציה) הדובעה קוש 

־תוצראב תיקלח הדובעב םיכורכה םיילאיצוסו םיילכלכ תונורסח דצל ,תירבה־תוצראל 

לופיטל תורגסמ לש רתוי בר עציה) םידליב לופיטל םיידסומה םירדסהב ןהו (תירבה 

םילדבה לע םיעיבצמ הלא םירקחמ יאצממ ,ןכא .(הינמרג תמועל תירבה־תוצראב םידליב 

םיבשותה ברקב רשאכ ,רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעה תניחבמ תונידמה ןיב םייתועמשמ 

־תוצראב וליאו ,רדגמה ידיקפת יפלכ רתויב תויתרוסמה תודמעה ואצמנ הינמרג ברעמב 

לש םהיתודמעב תונושה ,םירקוחה תנעטל .רתויב תוילרבילה תודמעה ואצמנ תירבה 

ןהו םידליב לופיטל עגונב םיידסומה םילדבהה תא ןה תפקשמ תונושה תונידמב םירקחנה 

.(םש> הדובעה קוש לש םיינבמה םילדבהה תא 

יכ הנעטה תא םילעמ (Braun, Scott Alwin (1994 לש םרקחמ יאצממ ,ןכ־ומכ 
.הדובע יפלכ תודמעב םיירדגמה םילדבהה לע תרכינ העפשה שי יתרבחה רטשמה יפואל 

ומש תויטסילאיצוסה תונידמב םישנ היפלש ,תחוורה העדל דוגינב יכ םינעוט םירקוחה 

אצמנ תויברעמה םישנה ברקב אקווד ,הדובעב תימצע המשגה לש םיטביהב רתוי בר שגד 

םירקוחה .הסנכה רוקמכ תוחפו ,תימצע המשגהל תורשפאכ הדובעב רתוי בר שגד 

ןוטלשהש הבוח רדגב הניא םישנ תדובע תויברעמה תולכלכבש ךכב הז אצממ םיריבסמ 

הז קבאמ .דובעל ןתוכז לע קבאיהל תוצלאנ ןהו ,יחרזמה שוגה תונידמב היהש יפכ ,ליטמ 

.תואמצעלו תויונמדזה ןויוושל םישנ לש ןתוכזב הרכה ךותמ אלא ,ילכלכ ךרוצמ חמצ אל 

,תויטסילאיצוסה תונידמב ןוטלשה ידי־לע הגהנוהש השיאה רורחש תוינידמ ,אסיג ךדיאמ 

תודמעב יוניש המיע האיבה אל ,הדובעל תאצל םישנ דודיעב יוטיב ידיל בורל האב רשאו 

הז רקחמ יאצממ .החפשמב םייתרוסמה רדגמה ידיקפתבו הייסולכואה לש תוירדגמה 

אל ,םישנל יעוצקמ רורחש גישהל ונויסנב ,יטסילאיצוסה רטשמה יכ הנעטה תא םיששאמ 

לש תיביסמה ןתופתתשהו ,רדגמה ידיקפת יפלכ תויתרוסמה תודמעה תא םילעהל חילצה 

יפלכ רתוי תוילרביל תודמע תעפוהל יטמוטוא ןפואב המרת אל הדובעה חוכב םישנ 

.<םש> רדגמה ידיקפת 

Braun, Lewin- ןכו (Lenton (1993 ןוגכ ,םיפסונ םירקוח םג ועיגה םימוד םיאצממל 

 1999) Epstein Sl Stier). ןהיבשות ברקב רדגמ ידיקפת יפלכ תודמע ונחב הלא םירקחמ
תיתרוסמה הניה רבעשל־תוצעומה־תירב תייסולכוא יכ וליגו ,הפוריאב תונוש תונידמ לש 

,החפשמבו הדובעה קושב השיאה לש המוקמ יפלכו רדגמה ידיקפת יפלכ היתודמעב רתויב 
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תודמע הרקחש ,(Popova (1999 לש הרקחמב םג .תורחא תויפוריא תונידמל האוושהב 

לכב יכ אצמנ ,תירבה־תוצראב םיטנדוטס תמועל םימעה־רבחב םיטנדוטס ברקב תוירדגמ 

יבשות םיטנדוטס ,החפשמב גוזה־ינב לש םדמעמלו םידליה לודיגל תורושקה תודמעה 

.<םש) םייאקירמאה םהיתימעל האוושהב רתוי םייתרוסמ ויה םימעה־רבח 

םיליבומה םיאנתה תנבהל הרצ תילכלכ השיג דגנ םיעיבצמ הלא םירקחמ יאצממ 

הדובעה חוכב םישנ לש תיביסמ תופתתשה יכ הארמ יטייבוסה הרקמה .םינימה ןיב ןויוושל 

השיאה דמעמ יפלכ רתוי תוילרביל תודמע ובינה אל ההובג תיתלכשה המר םע דחי 

םינימה ןיב רתוי ינויווש בצמל םגרתל ןתינ היהי הלאה םיבאשמה תא .החפשמבו הרבחב 

עבונה רתיה־סמועמ ררחתשהל םישנל עייסתש ,תמלוה תירוביצ תוינידמ שבגתת םא קר 

תיבה־קשמ לוהינב רתוי ליעפ קלח לוטיל םירבגה תא דדועתו ,תויתיבה ןהיתובוחמ 

 .(Lenton, 1993)

םידיקפתה לש הקולחה ןפוא רבדב הלאשה דומעת וז הדובע לש הזכרמבש ,ןאכמ 

שולש ןיב האוושה ךות ,יתוברתניבה רשקהב וננמז־תב החפשמב גוזה־ינב ןיב תויוכמסהו 

םימעה־רבח תונידממ םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תונחבומ הייסולכוא תוצובק 

ןיב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח תא ןוחבל הדובעה תרטמ .םימעה־רבח לש םיבשותו 

רקחמ .םיפסכה לוהינו תיתיב הדובע :םייתיבה םירדסהה לש םימוחת ינשב גוזה־ינב 

תוינידמה ,הדובעה קוש הנבמ דציכ הלאשה לע רוא ךופשל יושע הז ןוגכ יתוברתניב 

םידיקפתה לש הקולחה ןפוא לע םיעיפשמ הנותנ הנידמב םייתוברתה םיכרעהו תירוביצה 

.החפשמב גוזה־ינב ןיב תויוכמסהו 

םייתוברתה־מיידסומה םיאנתה ןיב האוושה 
,לארשי לש הלא ןיבל רבעשל־תוצעומה־תירב לש 

םייתחפשמה םירדסהה לע םתעפשהו 

יזכרמ וניה הנותנ הרבח לש ידסומהו יביטמרונה־יתוברתה רשקהה ,ליעל רמאנש יפכ 

הווהמ םיעשתה תונש ףוס לש לארשי ,הז רשקהב .החפשמה לש הדוקפת תנבהב רתויב 

לארשי הטלק תונורחאה םינשה רשע ךלהמב .הז ןיעמ רקחמ תכירעל היירופ עקרק 

,(2000 ,קסילו םשל) רבעשל־תוצעומה־תירבמ םילוע ףלא םישולשו תואמ הנומשכ 

בצמ .לארשיב םיררושה הלאמ ןיטולחל םיגוש יתוברת עקרמו ילכלכ רטשממ ועיגהש 

השדחה הייסולכואה ברקב םילבוקמה םייתחפשמה םירדסהה ןיב האוושה ןמזמ הז ידוחיי 

ךדיאמו ,תטלוקה הייסולכואה ,אסיג דחמ :תואבה תויסולכואה יתשב םיגוהנה הלא ןיבל 

.םא־תוברת םהיבגל הווהמש הייסולכואה ,אסיג 

תוירשפאה תועפשהה תא תולגל איה ,ןכ םא ,תיחכונה הדובעה לש תירקיעה הרטמה 

תויוכמסו םידיקפת לש הקולחה ןפוא לע םייתוברתה םילדבההו םיידסומה םירדסהה לש 

,םיקיתווה םילארשיה :הייסולכוא תוצובק שולש ןיב האוושה תרזעב ,החפשמב גוז־ינב ןיב 

דעש ,םימעה־רבח יבשות 1;יטסילטיפק רטשמ תחת היחש הייסולכוא הז רשקהב םיגציימש 

האוושהב ךא ,הרוהט תיטסילטיפק הנידמ םנמוא התייה אל םלועמו הניא לארשי יכ ןייצל בושח ןאכ 1 

.תויברעמה תויטסילטיפקה תונידמה שוגל הכיישל רתוי ןוכנ תוצעומה־תירבל 
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,םימעה־רבחמ םישדחה םילועהו ;יזוכיר יטסילאיצוס רטשמ תחת ויח תונורחאה םינשל 

לש םהיתודמעש איה וז האוושה ירוחאמ תדמועה החנהה .רבעמ לש ךילהתב םיאצמנש 

תוברתה ןמ ןה םיעפשומ לעופב החפשמה לש הדוקפת ןפואו רדגמה ידיקפת יפלכ םישנאה 

ןיב תוושהל דחוימב ןיינעמ הז רשקהב .תימוימויה תילכלכה תואיצמה ןמ ןהו תימוקמה 

,םימעה־רבח יבשות ןיבל םילועה ןיבו ,אסיג דחמ ,םיקיתווה םילארשיה ןיבל םילועה 

תובקעב םירבוע םישדחה םילועהש יוניש יכילהת תולגל היושע וז האוושה .אסיג ךדיאמ 

.םאצומ־ץראמ תילכתב הנושש תרחא הנידמל םרבעמ 

ילכלכה־יתרבחה־יתוברתה רשקהב בר ינוש תפשוח היסורל לארשי ןיב האוושהה 

םייתחפשמה םיטביהב יוטיב ידיל אב דחא יתועמשמ ינוש .תונידמה יתשב יוושכעה 

ידי־לע ןה קזוחמו ,דכולמו קזח וניה לארשיב יתחפשמה אתה :תונידמה יתשב םיגוהנה 

;1999 ,יוא'זיב־לגופ ;1997 ,ילאערזי) תירוביצה תוינידמה ידי־לע ןהו תידוהיה תוברתה 

־אלו שלח וניה ,הז תמועל ,רבעשל־תוצעומה־תירבב יתחפשמה אתה ;(1991 ,ץ"כו סרפ 

Gray,) תוררופתה לש ךילהתב תובר םינש רבכ אצמנ ולוכ יתחפשמה דסומהו ,ביצי 

 1994 ,1989; Imbrogno, 1986; Lapidus, 1988; Remennick, 1999; Zajda).

רועיש :תיטסיטטס םג םיכמתנ תונידמה יתש ןיב יתחפשמה אתה תוביציב םילדבהה 

ןישוריגה רועיש וליאו ,םיבשות ףלאל 1.39 לע דמועו דואמ ךומנ וניה לארשיב ןישוריגה 

תניחב םג .םיבשות ףלאל 4.48־ל עיגמו םלועב םיהובגה דחא וניה תוצעומה־תירבב 

ןוירפה רועיש לארשיב :תונידמה יתש ןיב םייתועמשמ םילדבה לע העיבצמ ןוירפה ירועיש 

ןוירפה רועיש רבעשל־תוצעומה־תירבב וליאו ,החפשמל םידלי 2.9 לע דמועו ידמל הובג 

.(United Nations, 1998) דבלב החפשמל םידלי 1.5 לע דמוע 

הניחבל היירופ עקרק קפסמו ,תונידמה ןיב הנוש םישנה לש הקוסעתה סופד םג 
דע ,תוצעומה־תירבב וליאו ,הדובעה חוכ ללכמ 40"/0־כ תווהמ םישנה לארשיב .תיתאוושה 

international Labour) הדובעה חוכ ללכמ 51"/0 םישנה וויה ,םיעשתה תונש תליחתל 

 1991 ,Office). חוכב םישנ לש ןתופתתשה דודיעל תוינידמהש ךכב רבסומ הז לדבה

־תירבו ,תויטסילאיצוסה תונידמה ברקב רתוי תחתופמ דימתמו זאמ התייה הדובעה 

תוצעומה־תירבב ונתינש תובר תובטהב יוטיב ידיל האב וז תוינידמ .ןשארב תוצעומה 

םולשתב םוי רשע־םינשו האמ לש הדיל־תשפוח הלביק תדלוי השיא לכ :תודבוע תוהמיאל 

םולשת אלל השפוחל תוכזו ,הדילה םוימ הנשל דע תישדוח הבצק םע תפסונ השפוח ,אלמ 

ונהנ תודבוע תוהמיא .קתווה תויוכזו הדובעה םוקמ לע הרימש ךות תופסונ םייתנש ךשמל 

,הנשב םוי רשע־העבראכ דע ןהידלי לש תולחמ ןיגב םולשתב הלחמ־תושפוחל תוכזמ םג 

,םידלי־ינג לש תפעוסמ תשר המייקתה ליבקמב .הלחמה־תושפוח רפסמ לש הלבגה אלל 

תויתועמשמ הלא תובטה .(1994 ,יקסרימ) ברעב 19.00 דעו רקובב 7.00־מ םיחותפ ויהש 

רבד ,תיקלח הקסעהל תויורשפא טעמכ ויה אל יטייבוסה קשמבש הדבועה חכונל רתויב 

תויתיבה ןהיתובוח ןיבל תיבל ץוחמ ןתדובע ןיב בלשל תואושנ םישנ לע השקהש 

.(1986 ,קרב־ןב> 

תדדועמש החוור־תנידמ םנמוא הניה לארשי .לארשיב םיאצומ ונא הזמ הנוש בצמ 

םוקמ תחטבה ,םולשתב הדיל־תשפוח תועצמאב הדובעה חוכב םישנ לש ןתופתתשה 

,אלמ רכשב תודבוע תוהמיאל רצוקמ הדובע םוי ,הדילה ןמל הנשכ ךשמל הדובע 

םידלי־ינג לש תשרו םילוח םידלי ןיגב הלחמ־תושפוח ,תיקלח הקסעהל תובר תויורשפא 

;1998 ,ןייטשפא־ןיולו סאילא ,ןרוא ,רייטש ;1997 ,,לאערזי) תודבוע םישנ לע הליקמה 
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 2000 ,.Benjamin, 1997; Lewin-Epstein et al). תולפונ הלאה תובטהה לכ םלוא

תכשמנ לארשיב הדילה־תשפוח ,ךכ .רבעשל־תוצעומה־תירבב םילבוקמ ויהש םירדסההמ 

.רתויה לכל הנש ךשמיהל הלוכי םולשת אלל הדיל־תשפוחו ,תועובש רשע־םינש קר 

ןובשח־לעו ,הנשב דבלב םימי השיש לש הפוקתל תרתומ דלי תלחמ לשב תורדעיהה 

,םיירהוצה דע קר םילעופ םידליה־ינג בור ,ןכ־ומכ .ומצע הרוהה לש הלחמה־תשפוח 
.(םש> 16.00 העשל דע םילעופ רתיהו 

תוינידמ לש טלובה ןייפאמה ,(1999) יוא'זיב־לגופו (1997),לאערזי לש ןתנעטל 

"סנרפמה באה" ןיב "הילאמ תנבומה" הקולחה לע תססובמ איהש אוה לארשיב החוורה 

תוחונ תורגסמ רדעה ,יוסימה תוטיש ,הקוסעתה תוינידמ ."היינשה תסנרפמה םאה" ןיבל 

,רצקה םידומילה םוי ,ךכ .התוא םיחיצנמו וז הסיפת םיאטבמ הלא לכ - םידליב לופיטל 

רפסה־תיב הבש העשב תיבב תאצמנ םאהש החנהה לע ססובמ ,לארשיב ןיידע גוהנש 

תיבה ןיב בולישה אשונב לארשיב הגוהנה החוורה תוינידמ ,רמולכ .(םש) םייתסמ 

.וזככ התוא תקתעשמו ,התיב־קשמל תירקיעה תיארחאה הגיה השיאה יכ החינמ החפשמל 

היסורל לארשי ןיב םיינבמה םירדסהב םילדבההש תופצל ןתינ ליעל רומאה סיסב לע 

תקולח לע ןכו רדגמה ידיקפת יבגל םירבגו םישנ לש םהיתוסיפתו םהיתויפיצ לע ועיפשי 

חוכב תויסורה םישנה לש תיביסמה ןתופתתשה יכ ,לשמל ,רעשל ןתינ .תיתיבה הדובעה 

תינויווש הדובע תקולחל םימרות ,תיקלח הקסעהל תויורשפא רדעה םע דחי ,הדובעה 

ליעל ואבוהש םיאצממה םלוא .םיילארשיה תוגוזל האוושהב ,םייסורה תוגוזה ברקב רתוי 

לכב תויפוריאה תונידמה ןיבמ רתויב תינרמשה הרבחה הניה תיסורה הרבחה יכ םיארמ 

תקולח רבדב תויפיצפס תורעשה חסנא םרטב ,ןכל .תירדגמה היגולואידיאל עגונה 

דסומה םהבש םייביטמרונה־םייתוברתה םיאנתה תא םג ןוחבל בושח ,תירדגמה םידיקפתה 

.תונידמה יתשב םייקתמ יתחפשמה 

,םישנ לש הקסעהה יסופדבו תירוביצה תוינידמב םילדבהל רבעמ יכ ןועטל ינוצרב 

הנקב םילוע םניאש ,רדגמה ידיקפת אשונב תונידמה יתש ןיב םייביטמרונ םילדבה םימייק 

ףוס לש לארשי תא ךיישל ןתינ הז רשקהב .ןהיניב ואצמנש םיידסומה םילדבהה םע דחא 

ימצע שומימל תוכז הדובעב תואור םישנ ןהבש ,תורחא תויברעמ תונידמל םירשעה האמה 

שיו ,הבורב תדהוא ,דניה םינימה ןיב ןויווש יפלכ תירוביצה העדה ,ןדמעמ םודיקל יעצמאו 

,ןמטרה) תיבה־קשמ תודובעב רתוי ליעפ קלח לוטיל םירבגה לש םתונוכנב תמיוסמ היילע 

,הז תמועל ,תיסורה הרבחה .(1999 ,ןמדירפ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,ילאערזי ;1991 

־קשמל האלמה תוירחאה תא השיאה לע הליטמו ,תילכראירטפו תיתרוסמ ןיידע הראשנ 

Buckley, 1997; Lapidus, 1988; Lenton, 1993; Remennick, 1999;) תיבה 

 1994 ,Voronina, 1994; Zajda). רטשמה תונש םיעבש חכונל רתויב העיתפמ וז הדבוע

.קימעמ ןויד הכירצמ ןכלו ,םישנל אלמ ןויווש חיטבהש ,תוצעומה־תירבב יטסילאיצוסה 

קושב תויטייבוס םישנ לש תיביסמה ןתופתתשה תורמל יכ הלגמ תירקחמה תורפסה 

לש הקולחל רושקה לכב השדח היגולואידיא לכ תוצעומה־תירבב השבגתה אל ,הדובעה 

וססבתה םייטייבוסה תודסומה .השדחה תיטייבוסה החפשמב גוזה־ינב ןיב ןמזהו םידיקפתה 

לכ ךשמב .ינרציהו יתיבה - לופכה דיקפתה תא אלמל הכירצש איה השיאה יכ החנהה לע 

תיבה תודובע לש ימשרה יוהיזה רמשנ תוצעומה־תירבב יטסילאיצוסה רטשמה לש ומויק 

םישנה תדובע תא ומיאתהש םיבר םיקוח ידי־לע וכמתנ תויתוברתה תומרונהו ,השיאה םע 

ןויווש" לש הז גוסל .(Ben-Barak, 1990; Lapidus, 1988) החפשמה יכרוצל תיבל ץוחמ 
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לש םיילרבילה תונורקעב םישרוש לכ ויה אל תיטייבוסה היסורב רצונש "םינימה ןיב 

םע דחי ,ןכל .רטשמה לש םיינרישכמה ויכרצ לש רצות היה אוה אלא ,יברעמה םזינימפה 

םילדבהה לע וססבתהש ,תויתרוסמה רדגמה תורדגה לכ ורמשנ ,יתרהצהה "ןויוושה" 

Gray, 1989;) םאכו היערכ השיאה לש "יעבטה" הדיקפת לעו םינימה ןיב םייגולויבה 

 1994 ,Voronina).

תוצעומה־תירבב הרבחה הראשנ יטסילאיצוסה רטשמה תונש םיעבש ירחאש הרק ךכ 

רבדב תיטסינומוקה הגלפמה לש תוימשרה היתורהצה ףא־לע .תילכראירטפ! תיתרוסמ 

התוירחאו ,תויתרוסמה רדגמה תורדגה לע רגית ארק אל שיא לעופב ,השיאה רורחש 

לש האצותה .הלאש ןמיסב הדמעוה אל םלועמ תיבה תודובעל השיאה לש תידעלבה 

םתוא ואלימו האלמ הרשמב ודבע תוצעומה־תירבב םישנהש התייה וז הלופכ תוינידמ 

Remenaick,) תיבה תודובע לכ תא םג ושע דבב דבו ,םירבגה ומכ םיינרצי םידיקפת 

 1994 ,2.( 1999; Voronina, 1994; Zajda

םישנ יכ רבתסמ .הז לופכ דיקפת לע תניינעמ הבוגת העיפוה תונורחאה םינשב 

םע התוא תוהזמ ןה .תינרציה הדובעה יפלכ רוכינ תושח רבעשל־תוצעומה־תירבב 

ךכבו "האלמ הרשמב" תוהמיאל רסמתהל ןוצר תועיבמו ,ןרורחשל רוקמכ אלו ,דסממה 

תושקבמ ןה ,תיבב םגו הדובעב םג ןויווש שורדל םוקמב ."תיתימאה תוישנה" תא םישגהל 

־רתבה תימשרה תוינידמב םג .תיב־תורקע תויהל "תוכזה" תא ןמצעל ריזחהל תעכ 

תיראצה היסורב ,הרואכל ,המייקתהש "תילמרונה החפשמ"ל היגלטסונ שי תיטייבוס 

Voronina, 1988;) סנרפמ באהו תיבב תאצמנ םאה הבש החפשמ ־ הכפהמה ינפלש 

 1994 ,3.(Zajda

הבינה אל תוצעומה־תירבב הדובעה קושל םישנ לש תיביסמה ןתסינכ ,םוכיסל 

.תיבה־קשמב םידיקפתה תקולח לש יתרוסמה סופדב םיינכפהמ םייוניש היתובקעב 

,תירדגמה םידיקפתה תקולחל רשאב הרורב תינויווש היגולואידיא לש הרדעה תובקעב 

וז הפוקתב ולחש תורומתה ףרח ,תיראצה היסור תלחנ ,תיתרוסמה הסיפתה הכשמנ 

,תיטייבוסה הרבחב תלבוקמה הסיפתה .תוצעומה־תירבב םישנ לש ןתקוסעתבו ןתלכשהב 

תסנרפל הגאדהש התייה ,האלמ הרשמב ודבע הדובעה יאליגב םישנה ללכמ 90"/» הבש 

וניה תיבה־קשמ תודובעב אלמה לופיטה וליאו ,רבגה לש ודיקפתו ותוירחא הניח החפשמה 

עיבצמ יטייבוסה הרקמה .החפשמה תלכלכב תנתונ איהש "עויסה" דצל ,השיאה דיקפת 

סופדב יוניש ללוחל ידכ הב ןיא םישנ לש םיישיאה םיבאשמה תומכב היילעש ךכ לע 

תוסיפתב םיישממ םייוניש ולוחי אל דוע לכ .םידיקפתה תקולח לש יביטגרגסה־יתרוסמה 

העפשה היהת הדובעה קושל תיביסמה ןתסינכלו םישנה תלכשהב היילע ,תויכרעה 
.םייתרוסמה םייתחפשמה םיסופדה לע דבלב תמצמוצמ 

האלמ הרשמב תדבועה השיא יכ םיארמ תוצעומה־תירבב וכרענש ןמז תאצקה לע םירקחמ יאצממ 

Heinen, 1990; Lapidus,) הגוז־ןבמ רתוי העברא דע השולש יפ תיבה תודובעב ןמז העיקשמ 

 1980 ,1988; Zuzanek).

,הנושארה תופידעב החפשמה יכרוצ תא םישנהמ 54y« וביצה 1991 תנשב היסורב ךרענש רקסב 

80»/» - רקס ותואב דוע .דבלב ילכלכ חרכהכ תינרציה הדובעה תא ורידגה תורקחנהמ 80ל6־ו 

וריהצה 90"/0־מ רתויו ,לעבה לש הכומנה ותסנכה לשב קר דובעל תוצלאנ םישנש ונעט םירקחנהמ 

.(Zajda, 1994) הדובעל תאצל השיאהמ ושרדי אל םהש 
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תשרוד לארשיב תירדגמה היגולואידיאה לש םינושה הילוגלג רחא תוקחתהה םג 

תיטסילאיצוסה הכפהמה ןמ תובר העפשוה תינויצה היגולואידיאה .הרצק תירוטסיה הריקס 

הרבח תונבל ופאש תיטסילאיצוסה תונויצה ישאר םג ,ויכישממלו ןינלל המודב .היסורב 

תקולח לע רגית וארק אל רבד לש ופוסב םה םג ,ןיגלל המודבו ,תינויוושו תקדוצ 

,יתרבח ןויוושל הדובעה תעונת לש תיגולואידיאה התוביוחמ ףא־לע .תירדגמה הדובעה 

ירשפא רבסה .םישנה רורחשב תועגונה תויעבה ןמ טעמכ ןיטולחל המלעתה איה 
החפשמה לוטיב יכ הסרגש ,תיטסילאיצוסה הירואיתב יוצמ וז תנווכמ תומלעתהל 

ןיב ןויוושל ומצעמ ךילוי תיטסילטיפקה הרבחב םימייקה לוצינה יסחיו תילכראירטפה 

אשונכ ידוהיה םויקה תייעב תא הרידגה תינויצה העונתהש אוה ףסונ רבסה .םינימה 

תויתרבח תויגוס ןובשח־לע ,םיצמאמה לכ תא ןווכל שי וילאש ,עירכמהו ידוסיה יתרבחה 

;2001 ,1992 ,רורד־םיובלא) תיטסינימפ היגולואידיא לש התוחתפתה ןהיניב ,תורחא 

.(Berkovitch, 1997 ;1997 ,1984 ,,לאערזי 

,תדחוימ הלועפ שרודה בצמכ הספתנ אל השדחה הרבחב םישנה לש ןתותיחנש רחאמ 

תונושארה תוצובקב םישנה .הז בצמ ונשיש םיידסומ םירדסהל היצמיטיגל םג הנתינ אל 

החנהה .הסבכמבו םידליה־רדחב ,חבטמב הדובעל יטמוטוא חרואב וחלשנ ודסונש 

,וזמ הרתי .וילאמ ןבומה םלועהמ קלח הראשנ השיאה לש הניינע ןגיה תיבה תודובעש 

,םיינוחטבו םיילכלכ םיצוליאל הבושת תתל רקיעב דעונ תינרציה הדובעב םישנ ףותיש 

,ילאערזי ;1995 ,גוצרה ;1992 ,רורד־טיובלא) םינימה ןיב ןויוושה לאידיא תא שממל אלו 

היסורל המודב ,רמולכ .(1999 ,ןמדירפ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,ילאערזי ;1984 
לאידיאה תא הללכ אל לארשיב תיטסילאיצוסה תונויצה לש היגולואידיאה םג ,תיטייבוסה 

לכ לש תידדצ־בר תוחתפתהל תויונמדזהב אלמ ןויווש לש ןויערה תא ,"ימצע שומימ" לש 

יטסילאודיווידניא ,ילרביל לאידיא וניה הז ןויער .הירושיכלו התריחבל םאתהב תוישיא 

הדימעהש תיטסיביטקלוק היגולואידיא הטלש לארשיבו תוצעומה־תירבב וליאו ,ורקיעב 

.(1982 ,טפירשו ןמדירפ ,,לאערזי) טרפה תויוכז ינפל ללכה יכרוצ תא 

זאמ ,םירשעה האמה תליחתב לארשיל היסור ןיב ברה ינויערה ןוימדה ףא־לע םלוא 

ינוש רתוי םיאצומ ונא םויכש דע ,ןהיניב תוקחרתה לש ךילהת לחה לארשי־תנידמ המקוה 

תלעבכ תוצעומה־תירב התלגתה םישימחה תונש תישארב דבכ .תונידמה ןיב ןוימד רשאמ 

הבשחמ שפוחו םיימואל םיטועימ אכדמו ינדורו ץוח יפלכ יטסילאירפמיא ,ץירע רטשמ 

.תילארשי־יטנא ץוח תוינידמ תוצעומה־תירב הטקנ ףא םישישה תונש ןמלו ,םינפ יפלכ 

הלחה תילארשיה הרבחהו ,תילארשיה הדובעה תעונת תורושב השק הבזכא םרג הז ךילהת 

.<םש) טרפב תירבה־תוצראו ,ללכב ברעמה ןוויכל הכרד תא תושעל 

םוק ןמל לארשיב תידדגמה היגולואידיאה לש התוחתפתה יכ ,ןכ םא ,רמול ןתינ 
־תירבב תויושחדתההמ רשאמ רתוי ברעמב הז םוחתב תויושחרתההמ העפשוה הנידמה 

רורחשל העונתה" תויברעמה תונידמה בורב המק םישישה תונש עצמאב .תוצעומה 

תויוכז ןויוושמ ןויוושה סיסב תא ביחרהל העיבתה התייה הלש אצומה תדוקנש ,"השיאה 

,,לאערזי ;1999 ,,לאערזי) םישנ לש יטילופהו ילכלכה ,יתרבחה דמעמב ןויוושל ילמרופ 

ובש ,ןורחאה רושעב ואישל עיגה הז ךילהת .(1999 ,ןמדירפ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ 

רוביצה תעדו ,בחרה רוביצה ברקב רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעב יתועמשמ יוניש שחרתה 

תיבב רתוי תינויווש הדובע תקולח יפלכ ןהו םישנ תדובע יפלכ ןה רתוי תדהוא התשענ 

 .(Chafetz 8c Hagan, 1996; Van-Berkel, 1997)
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תוינידמ) תויברעמ תועפשה ינפמ המצע תא הדדובש ,תוצעומה־תירבל דוגינב 

ברעמה תוצראמ היילע הטלק ףאו ,הלא תועפשהל החותפ לארשי התייה ,<"לזרבה־ךסמ" 

,,לאערזי ;1999 ,בלכךאהד> השדחה םישנה תעונת לש תונויערה תא המיע האיבהש 

תוררועתהב בושח דיקפת האלימ םירופיכה־טוי תמחלמ םג .(1982 ,טפירשו ןמדירפ 

הרובחתב םדא־חוכב ףירח רוסחמ הלגתה המחלמה ךלהמב .לארשיב םישנ לש תיתרבחה 

.ילארשיה הדובעה קושב המייקתהש הרומחה תירדגמה היצגרגסה תא ףשחש ,היישעתבו 

תקידבב ולחה ןהו לארשיב תובר םישנ ברקב תוחונ־יאו םלה תשוחת המרג וז "תילגת" 

,לארשיב הז אשונב תיתרבח תוררועתה תמייק זאמ .ורופישל תוינכות שופיחבו ןבצמ 

הרבחב ןהידיקפתב םישנ לש יעוצקמהו יקוחה ןדמעמב יוניש לש ךילהתב הוולמה 

;1998 ,יוא'זיב־לגופ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,,לאערזי ;1999 ,,לאערזי) החפשמבו 

Azmon 8c izraeli).4, 1993 ;1995 ,ולשו יאדר ;1999 ,ןמדירפ 

חפטל רשאמ רתוי תושעל תולוכי ןה יכ הרכהה םויכ תטלוב תוילארשיה םישנה ברקב 

לוצינ ידי־לע ימצע שומימל עיגהל ןוצר ןהל שיו ,דבלב היערהו םאה ידיקפת תא 

םיישממ םייוניש לארשיב ולח םינורחאה םירושעב .ןהינפל תוחותפה תופסונ תויורשפא 

השיאה דודיעבו תיתרבחה הכימתב םג ומכ ,הדובעה קושבו החפשמב םישנה לש ןבצמב 

הכפהנ ,םינטק םידליל תוהמיא ןה רשאכ םג ,הדובעל תאצל םישנמ הייפיצה .תויגשיהל 

;1999 ,ןמדירפ ;1991 ,ןמטרה> טעמכ הייסולכואה תובכש לכב תיתרבח־ללכ המרונל 

היסורב וליאו Azmon & Izraeli, 1993; Izraeli 8c Tabory).5, 1993 ;1995 ,ולשו יאדר 
תיתיבה הדובעה תועצמאב "תיתימאה תוישנה" תא םישגהל תופאוש םישנה ונימי לש 

Lapidus,)דמעמ למסל תבשחנ תיבל ץוחמ דובעל אל תורשפאהו ,החפשמה ינבב לופיטהו 

 1994 ,1988; Zajda).

םייביטמרונהו םיינבמה םיאנתב לארשיל רבעשל־תוצעומה־תירב ןיב ינושה ,םוכיסל 

יתשב םילבוקמה םייתחפשמה םיסופדה ןיב תיריפמאה האוושהב ברה ןיינעה תא שיגדמ 

ןיבש לדבהה תא תושיגדמ תונורחאה םינשה םישימח לש תויוחתפתהה ,ךכ .תונידמה 

,"הטמלמ הכפהמה" ןיבל ,תוצעומה־תירב תא הנייפאש ,"הלעמלמ תיגולואידיא הכפהמ" 

תיגולואידיא הכפהמ לש היתולבגמ תא שיגדמ יטייבוסה הרקמה .לארשי תא הנייפאש 

תובכשל תרדוח הניא ךא תוימשרה תורהצהה תמרב דואמ הליעיש ,הלעמלמ תלהונמש 

תויתרבח תועונת ידי־לע תלהונמש ,הטמלמ הכפהמה וליאו .הייסולכואה לש תובחרה 

העפשהה לשב רתיה ןיב ,הז ךילהתב ברעמה ירחא ןיידע תרגפמ לארשי יכ ןייצל בושח ,הז םע 

תויתרבח תויגוס ןובשח־לע ינוחטבהו ינידמה םויה־רדסב םינשה־תכורא תודקמתהה ,תרכינה תיתדה 

;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,ילאערזי) תילארשיה תוברתב החפשמה דסומ לש ותויזכרמ ןכו ,תורחא 

.(Berkovitch, 1997 ;1995 ,ולשו יאדר ;1999 ,ןמדירפ ;1999 ,יוא'זיב־לגופ 

תנשב לארשיב ךרענש תירדגמ תוהז אשונב להקה־תעד רקס לש םיאצממב אוצמל ןתינ ךכל שושיא 

הריירק חפטל תוכירצ םישנ" יכ (דחאכ םירבגו םישנ) םירקחנהמ םישילש ינש ונעט ובש ,1997 

םידליב לופיטהמ תוחפ הבושח הניא ץוחב הדובעה" יכו "החפשמל תוחונ־יא ריחמב םג ,ןהלשמ 

רשאמ רתוי ריהמ היה תוירדגמה תודמעב יונישה יכ ןייצל בושח ,הז םע .(Yishai, 1997) "םינטק 

רתוי בר ןמז ןיידע תועיקשמ לארשיב םישנו ,לעופב תירדגמה הדובעה תקולח לש םיסופדב יונישה 

.(Benjamin, 1997 ;1997 ,ילאערזי) ןגוז־ינב רשאמ טעמכ םיינש יפ ,תיבה תודובעב 
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תירוביצה העדותה לא םינשה םע רודחל החילצמ איהש ךכב הנורתי ,הימדקא ישנאו 
.הבחרה 

רקחמה תורעשה 

ךות ,החפשמב תירדגמ םידיקפת תקולח רוקחל הרידנ תונמדזה קפסמ יחכונה רקחמה 

־רבח תונידממ םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תונחבומ תויסולכוא שולש ןיב האוושה 

איה ,יתעדל ,רתויב תניינעמה הייסולכואה ,הז רשקהב .םימעה־רבח לש םיבשותו םימעה 

םיילכלכ םיאנת םע תדדומתמו רבעמ ךילהתב תאצמנה ,םישדחה םילועה תייסולכוא 

לע הז רבעמ עיפשה דציכ הלאשה דומעת רקחמה דקומב ןכל .םישדח םייתוברתו 
.יתחפשמה אתה - רתויב יסיסבה םוחתב םישדחה םילועה לש םתוגהנתה 

םוחתב םילועה לש םתוגהנתה התייה המ תעדל לכונ דציכ הלאשה תשקבתמ ןאכ 

היעב רותפל הסנא .הב לחש יונישה תא דומאל תנמ־לע ,היילעה ינפל יתחפשמה 

יכ םינעוט הלא םירקחמ ,ןכא .אשונב ושענש םימדוק םירקחמ תרזעב וז תיגולודותמ 

תויטילופ תודמע תלעב תינרירב הצובק םניה תוצעומה־תירב ידוהיש יפ־לע־ףא 

- םייתחפשמה םיסופדהו םישנה תקוסעת - םוימויה ייחל םירושקה םיאשונב ,תונחבומ 

לש ןרקחמב ,ךכ .תוצעומה־תירבב הייסולכואה ללכ ןיבל םניב םילדבה טעמכ ואצמנ אל 

 1983) Hansson 8c Liden), לדבה אצמנ אל ,םינומשה תונש תליחתב הבקסומב ךרענש

הרבחב השיאה דמעמל עגונה לכב תויסור םישנ ןיבל תוידוהי םישנ לש ןהיתודמע ןיב 

האצמ אל ,םיעשתה תונש לש םימעה־רבחב המוד רקחמ הכרעש ,Lenton םג .החפשמבו 

־תירב תייסולכוא ןיבל םידוהי ןיב רדגמה ידיקפתל עגונב תויתרוסמה תדימב םילדבה 

.(Lenton, 1993) התוללכב תוצעומה 

־תוצראב תוצעומה־תירבמ םירגהמב ודקמתהש םירקוח םג ועיגה םימוד םיאצממל 

היה אל יכ אצמנ (Jancar (1978 לש הרקחמב ,ךכ .(םידוהי ויה םלוככ םבורש) תירבה 

־תירבב םישנה ללכ ןיבל תוצעומה־תירבמ תורגהמ םישנ לש ןהיתודמע ןיב ינוש 

,רתוי שדח רקחמב םג .תיטייבוסה הרבחב השיאה לש הדמעמל רושקה לכב תוצעומה 

רתוי םייתרוסמ םניה תוצעומה־תירבמ םירגהמ יכ אצמנ ,םיעשתה תונשב ךרענש 

.(Goldenberg 8c Saxe, 1996) םינימה ןיב ןויוושל רושקה לכב םיאקירמאהמ 

םיאצממב םיכמות תוצעומה־תירבמ םישדח םילוע ברקב לארשיב ושענש םירקחמ םג 

־תירב ילוע ברקב לארשיב ךרענש ,(1986) קרב־ןב לש הרקחמב םינייאורמה .ליעל 
םייתחפשמה תוגהנתהה יסופדב יתוהמ ינוש היה אל יכ ונייצ ,םיעבשה תונש לש תוצעומה 

יכ הארמ קרב־ןב לש הרקחמ .תוצעומה־תירבב הייסולכואה ללכ ןיבל םידוהיה ןיב 

הסיפתה איה םידליב לופיטהו תיבה־קשמ תודובע יבגל םילועה ברקב החיכשה הסיפתה 

תיבה יוקינ ,םילכ תפיטש ,ץוהיג ,הסיבכ ,לושיב ןוגכ תולטמ :תיביטגרגסה־תיתרוסמה 

,החפשמה תסנרפ ;םיישנ םידיקפתב םירקחנה ללכ ידי־לע וספתנ םינטק םידליב לופיטו 

הווהמ התסנכהו ול רוזעל השיאה דיקפת רשאכ ,רבגה לש ודיקפתכ הספתנ ,הז תמועל 

־רבחמ םילוע ברקב לארשיב ךרענש ,רתוי שדח רקחמב םג .(םש) ותסנכהל תפסות קר 

תודמעב םיקיזחמ םישדחה םילועה יכ אצמנ ,םיעשתה תונש תליחתב הצרא ועיגהש םימעה 

הרבחבו החפשמב רדגמה ידיקפתל עגונה לכב םיקיתווה םילארשיה רשאמ רתוי תויתרוסמ 

.(1994 ,קילוק) 
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םוחתב םימעה־רבחמ םילועה לש םתוגהנתה יכ רמול ןתינ ,הלא םירקחמ לע ךמתסהב 

הבש הקילבופרב הייסולכואה ללכ לש וזל המוד התייה הצרא םתיילע ינפל יתחפשמה 

היהי םימעה־ רבחמ תוגוזה ןיבל םניב הז םוחתב ואצמייש םילדבהה תא ,ךכיפל .וררוגתה 

.לארשיל רבעמה לש תויתוברתהו תוידסומה ,תוילכלכה תועפשהל ךיישל רשפא 

םישדח םילוע ,םיקיתו םיילארשי םירבג הדימ וזיאב קודבל אופיא הסנא הז ירקחמב 

,תינויווש החפשמ ,יתנעטל .תויתיבה תולטמה עוציבב םיפתתשמ םיסורו םימעה־רבחמ 

תירדגמ היצגרגס ןיא הבש החפשמ איה ,הגוז־ןב לש הזל הווש השיאה לש הדמעמ הבש 

־תוחפה "תוישנ"ה תולטמב םג םיפתתשמ םירבג הבש ,תונושה תויתיבה תולטמה עוציבב 

יתועמשמ קלח שי השיאל וליאו ,םילוח החפשמ ינבב לופיטו הסיבכ ןוגכ ,םהילע תופדעומ 
.םיפסכה לוהינב 

:תואבה רקחמה תורעשה תולוע ןאכמ 

תוירדגמה תודמעב רתוי םיילרביל ויהי םיקיתווה םילארשיה תוגוזש תופצל ןתינ .1 

םאתהב ,תאז .םימעה־דבחמ םישדחה םילועלו םימעה־רבח יבשותל האוושהב םהלש 

,רבעשל תויטסילאיצוסה תונידמה יבשות אקווד יכ ואצמש ,םימדוק םירקחמ יאצממל 

רדגמה ידיקפת יפלכ רתוי תויתרוסמ תודמעב םיקיזחמ ,טרפב תוצעומה־תירב יבשותו 

,םירחאו רייטש) ןהיניב לארשיו ,תויברעמה תויטסילטיפקה תונידמה יבשות רשאמ 

 Braun, Lewin-Epstein <fe Stier, 1999; Braun, Scott 8c Alwin, 1994; ;1998

 .(Lapidus, 1988; Lenton, 1993; Popova, 1999; Zajda, 1994

לש םירקחנה םימוחתה לכב תויוכמסהו םידיקפתה לש הקולחה יכ תופצל ןתינ .2 

האוושהב םיקיתווה םילארשיה תוגוז ברקב תוחפ תיביטגרגס היהת םייתיבה םירדסהה 

לע תססובמ וז הרעשה .םימעה־רבח יבשותלו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה תוגוזל 

תקולחב תנייפאתמ תוצעומה־תירבב החפשמה יכ ואצמש ,םימדוק םירקחמ יאצממ 

Lapidus, 1988; Lenton,) תויטסילטיפק תונידמל האוושהב רתוי תיתרוסמ הדובע 

 1994 ,1993; Zajda).
ןפואב תוחפ םייביטגרגס ויהי םימעה־רבחמ םישדחה םילועה תוגוזש תופצל ןתינ .3 

יושע הז לדבה .םימעה־רבח יבשותל האוושהב תויוכמסהו םידיקפתה לש הקולחה 

ךירצמה ,לארשיל רבעמה בקע יתרבחהו ילכלכה םבצמב ינוציקה יונישהמ עובנל 
.יתחפשמה אתה תמרב המאתהו תולגתסה 

היגולודותמ 

םגדמה 

תרגסמב 1994 תנשב וכרענש םיליבקמ להק־תעד ירקסמ םינותנ לע םסובמ הז רקחמ 

"Family and אשונב (International Social Survey Program) ISSP טקיורפה 

 "Changing Gender Roles. ןולאש רבעוה טקיורפב ופתתשהש תונידמה עבראו םירשעב

השיאה דמעמלו החפשמה ייחל םירושקה םיאשונב תוטרופמ תולאש ,רתיה ןיב ,ללכש ,ההז 

ןכו ,החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה לש הקולחה יסופדו תוירדגמ תודמע ןוגכ ,התרגסמב 

ךרוצל .םגוז־תונב/ינבו םירקחנה לש םייפרגומד־ויצוסה םהינייפאמב תועגונה תולאש 
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6תידוהיה־תילארשיה הייסולכואה לש גציימ םגדמ :םימגדמ ינש ורחבנ יחכונה רקחמה 

ססובמה ,ףסונ םגדמ ףרוצ הלא םימגדמ ינשל 7.םימעה־רבח תייסולכוא לש גציימ םגדמו 

ועיגהש םימעה־רבחמ םילוע ברקב 1996 תנשב לארשיב ךרענש ההז רקס ינותנ לע 

8.1995-1989 םינשה ךלהמב לארשיל 

אלא ,םמצע םירקחנה תודוא־לע קר אל תוטרופמ תולאש וללכ תונידמה לכב םירקסה 

עדימ ללוכה ,"תוגוז ץבוק" ביכרהל רשפא הז רבדו ,םגוז־תונב/ינב תודוא־לע םג 

ורחבנ יחכונה רקחמה ךרוצל ,רמולכ .םתיב־קשמ לוהינו גוזה־ינב ינש תודוא־לע יטנוולר 

םע םיררוגתמ וא םיאושנ םניהש םירקחנה קר ליעל וניוצש םיירוקמה םימגדמה תשולשמ 

ביכרהל יתלוכי ,תוהז תולאש ולאשנ םירקסה לכבש ןוויכמ ,ןכ־ומכ .עובק גוז־תב/ןב 

םגדמ :וידחי םיררוגתמש תוגוז וא םיאושנ תוגוז לש םימגדמ השולש ללוכה ,דחואמ ץבוק 

תואמ שמח לש גציימ םגדמ ,םיקיתו םילארשי לש תוגוז םינומשו תואמ הנומש לש גציימ 

תואמ שולש ףלא לש גציימ םגדמו ,םימעה־רבחמ םישדח םילוע לש תוגוז דחאו םיעברא 

.םימעה־רבח יבשות לש תוגוז השישו םיעבש 

םינותנה חותינ תטישו םינתשמה רואית 

יפלכו רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעה דדמ לש האוושה ךרעית יחכונה רקחמה תרגסמב 

שולש ןיב םייתחפשמה םיפסכה לוהינל תוירחאה לשו תיתיבה הדובעה לש הקולחה יסופד 

לש םיבשותו םימעה־רבחמ םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תורקחנה תוצובקה 

תקולחו רתוי תוינויווש תודמעה שולשה ןיבמ הצובק וזיאב ררבל שקבא .םימעה־רבח 

םילועה הצובק וזיאל קודבל ינוצרב ,ךכ לע ףסונ .תוחפ תיביטגרגס החפשמב םידיקפתה 

ןיידע םידקפתמ םילועה תוגוז םאה ,רמולכ .םירקחנה םירטמרפב רתוי םימוד םישדחה 

תושדחה תומרונה תא םמצעל וצמיא םה אמש וא היסורב תולבוקמה תומרונה יפ־לע 

תירשפאה ותעפשה לע עיבצהל היושע וז האוושה .תטלוקה הייסולכואה ברקב תולבוקמה 

תורעשה לש ןתקידב ךרוצל .החפשמה לש הדוקפת לע ידסומה־יתוברתה רשקהה לש 

:םיאבה םינתשמה ובכרוה רקחמה 

תוירדגמה תודמעה דדמ 

הלוכי תדבוע םא" (1) :םיאבה םידגיהה תנומש לש םיגורידה עצוממ הווהמ הז דדמ 

;"תדבוע הניאש םא ומכ קוידב ןוחטיב תרשמו המח םיסחי תכרעמ הידלי םע רוציל 

השיאה רשאכ ,רבד לש ומוכיסב" (3);"תדבוע םאה םא לובסל לולע ןגה ליגב דלי" (2) 

המ לבא ,רדסב הז תיבל ץוחמ דובעל" <4> ;"םיעגפנ החפשמה ייח ,האלמ הרשמב תקסעומ 

קוידב קופיס קינעמ תיב־תרקע תויהל" (5) ;"םידליו תיב הז תמאב תוצור םישנה בורש 

השיאל רתויב הבוטה ךרדה .דניה הרשמ תלעב תויהל" (6) ;"רכש תרומת הדובע ומכ 

;"תיבה־קשמ לש תוסנכהל םורתל םיכירצ השיא םגו רבג םג" <7) ;"יאמצע םדא תויהל 

 6 159,N=l, 1988 ירחא הצרא ועיגהש םישדח םילוע ללוכ אל.

.N=l,998 ז 

 8 803=N. רייטש 'ח רידו ןייטשפאךיול 'נ יפורפ וכרע הזה רקחמה תא.
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9."החפשמבו תיבב לפטל השיאה לש הדיקפת ;ףסכ חיוורהל רבגה לש ודיקפת" (8) 

"דואמ םיכסמ"מ ,תוירוגטק שמח לש םלוס לע ונתינ הלא תולאשל תוירשפאה תובושתה 

םיכרעהש ןפואב שדחמ הלאש לכ הדדוק דדמה תיינב ךרוצל ."םיכסמ אל דואמ" דעו 

הדמעה תא - םיהובגה םיכרעה וליאו ,תיתרוסמה הדמעה תא ומאתי הלש םיכומנה 

,0.תילרבילה 

הליחת :תויטסיטטס תוטיש יתש תרזעב השעיי תוירדגמה תודמעה דדמ לש חותינה 

ןיב םילדבה תולגל תנמ־לע ,T-Test ןחבמה תועצמאב ינוויכ־דח תונוש חותינ עצבא 

T-Test^ ןחבמב ולבקתהש םיאצממה תא קודבא ןכמ־רחאל ;תורקחנה תוצובקה 

קודבל רשפאמה ,Multiple Classification Analysis םיעצוממה ילדבהל ןחבמ תועצמאב 

.םייולת־יתלבה םינתשמה לע חוקיפ ךות תורקחנה תוצובקה ןיב םיעצוממה ילדבה תא 

רקחמב חקפא ,(Chafetz 8c Hagan (1996 לשו (Hartman (1993 לש ןהירקחמל םאתהב 

לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג ,ןימ :םיאבה םינתשמה לע יחכונה 

,,.םהיתוסנכהב רעפהו גוזה־ינב ינש לש הרשמה ףקיה ,החפשמה 

תיתיבה הדובעה תקולח 

וא לעבה ,השיאה)ירקיעה יארחאה ימ הלאשל סחייתמ םייתיבה םירדסהה לש הז טביה 

החפשמ ינבב לופיט" ,"םינוקית" ,"הסיבכ" :תואבה תולטמה עוציבל (הווש הדימב םהינש 

תועצמאב בישהל םיכירצ םירקחנה ויה תולאשה ןמ תחא לכ לע ."תוינק תכירע"ו "םילוח 

;"השיאה ללכ־ךרדב" <2) ;"השיאה דימת" (1) ;תואבה תויורשפאה ששמ תחאב הריחב 

דימת" <5> ;"רבגה ללכ־ךרדב" <4) ;"רתוי וא תוחפ הווש ןפואב השיאהו רבגה" (3) 
,"ישילש םדא ידי־לע השענ" (6);"רבגה 

,גוזה־ינב ןיב הדובעה תקולח ןפוא לא תוסחייתמ ןה יכ תוארל ןתינ תולאשה חוסינמ 

חותינה סחייתי ןכל .הלטמ לכל םישידקמ גוזה־ינבש ןמזה ךשמ יבגל עדימ תוללוכ ןניאו 

םיקלחמ םישנהו םירבגה ובש ןפואל :ירק ,תיבב הדובעה תקולח לש יביטגרגסה דמימל קר 

שי ,תויתיבה תולטמה לש היצגרגסב וקסעש םירקחמ יפ־לע .םהיניב תונושה תולטמה תא 

תולטמ ;םילוח החפשמ ינבב לופיטו םילכ תחדה ,לושיב ,הסיבכ ןוגכ ,"תוישנ" תולטמ 

םיעצבמ גוזה־ינב ינשש "תוילרטינ" תולטמו ;תינוכמ תקוזחתו םינוקית ןוגכ ,"תוירבג" 

Benjamin, 1997; Berk 8c Berk, 1979; ;1997 ,ילאערזי) תוינק תכירע ןוגכ ,ןתוא 

 1997 ,Presser, 1994; Van-Berkel). ןיבמ יכ קיסהל ןתינ ,הלא םירקחמ לע ךמתסהב

"םילוח החפשמ ינבב לופיט"ו "הסיבכ" ,יחכונה רקסל וסנכוהש תויתיבה תולטמה עברא 

"תוינקה תכירע" וליאו ,"תירבג" הדובעכ םיהוזמ "םינוקית" ,"תוישנ" תויוליעפב םיהוזמ 

תויתיבה תולטמה ןמ תחא לכ .תירדגמ הניחבמ ללכ־ךרדב "תילרטינ" תוליעפ הניה 

גוזה־ינב דציכ קודבל הצרא םהמ דחא לכ יבגלו ,ומצע ינפב יולת הנתשמ הווהמ 

.הלטמה עוציבל תוירחאה תא םהיניב םיקלחמ תונושה תויסולכואב 

.0.703 איה ךבנורק אפלא דדמה לש תימינפה תונמיהמה 9 

רתויב הובגה ךרעהו ,רתויב תינרמשה הדמעה תא אטבמ <1) דדמה לש רתויב ךומנה ךרעהש ,ןאכמ 10 

.רתויב תילרבילה הדמעה תא אטבמ (5)ולש 

ינש וא רתוי תרכתשמ השיאה" תמועל "רתוי רכתשמ לעבה" :תוירוגטק יתש ללוכ הז הנתשמ 11 

."המוד המרב םירכתשמ גוזה־ינב 
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םיפסכה לוהינ 

םירקחנה ?החפשמה יפסכ תא להנמ גוזה־יגבמ ימ :הלאשל סחייתמ הז הנתשמ 

:תואבה הבושתה תויורשפא שמחמ תחאב הריחב תועצמאב וז הלאש לע בישהל ושקבתה 

גוזה־תב/ןב" (2);"ה/וקלח תא גוזה־תב/קל ה/ריבעמו םיפסכה לכב ת/לפטמ ינא" (1) 

לכו ,םיפסכה תא דחי םיפרצמ ונא" (3) ;"יקלח תא יל ת/ןתונו םיפסכה לכב ת/לפטמ 

רחא קלח םירמושו ,םיפסכהמ קלח דחי םיפרצמ ונא" (4):"ויכרצ יפל םהב שמתשמ דחא 

ןיב ןיחבהל בושח היה הז הנתשמב ."דרפנב ופסכ תא קיזחמ דחא לכ" (5) ;"דרפנב 
הטילשב תונייפאתמה תוחפשמ ,םיפסכה לוהינב תירבג הטילשב תונייפאתמה תוחפשמ 

קלוח ךכיפל .םיפסכה לוהינל תפתושמ תוירחא שי ןהבש תוחפשמו ,הז םוחתב תישנ 

גוזה־ינב ינש (2) ;םיפסכה תא להנמ לעבה <1) :תואבה תוירוגטקה שולשל הז הנתשמ 

12.םיפסכה תא תלהנמ השיאה (3);דחי םיפסכה תא םילהנמ 

תוטישה תרזעב השעיי םיפסכה לוהינ לשו תיתיבה הדובעה תקולח לש חותינה 

ברקב וללה םינתשמה לש תוגלפתהה יסופד תא ןחבא הליחת :תואבה תויטסיטטסה 

ינוויכ־דח תונוש חותינ ךורעא ןכמ־רחאל ;חוולצ תוחול תועצמאב תורקחנה תוצובקה 

תוצובקה ןיב םילדבה תולגל תנמ־לע ,םינתשמהמ דחא לכל T-Test ןחבמה תועצמאב 

ןחבמ תועצמאב T-Test־n ןחבמב ולבקתהש םיאצממה תא קודבא ףוסבל ;תורקחנה 

םינתשמה לע חוקיפ ךות ,Multiple Classification Analysis םיעצוממה ילדבהל 

,החפשמה לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג :ןוגכ ,םייפרגומד־ויצוסה 

.תוירדגמה תודמעה דדמ ןכו ,םהיתוסנכה ןיב םירעפ ,גוזה־ינב ינש לש הרשמה ףקיה 

םינתשמ לש העפשה ואצמש ,םימדוק םירקחמ יאצממ חכונל ינויח הלא םינתשמ לע חוקיפ 

Brayfield, 1992; Ferree, 1991; Hartman,) ישונאה ןוהלו הדובעה קושל םירושקה 
 ;1996 ,1993; Izraeli, 1994; Presser, 1994; Rosenfield, 1992; Shelton 8c John

 1998 ,Stier 8c Lewin-Epstein, 2000; Sullivan) תוירדגמה תודמעה לש ןכו

 (1994 ,Benjamin, 1997; Blair 8c Lichter, 1991; Brines, 1993; Kamo) תקולח לע

.גוזה־ינב ןיב םידיקפתה 

םיאצממה חותינ 

,םיקיתו םילארשי ןיב תוירדגמה תודמעב םילדבהה תניחב 

םיסורו םימעה־רבחמ םישדח םילוע 

תוירדגמה תודמעה דדמ לש םיעצוממה תאוושהמ תואצותה ,1 חולב תוארל ןתינש יפכ 

הלוע םיאצממהמ .הנושארה רקחמה תרעשה תא תוששאמ תורקחנה תוצובקה שולש ברקב 

םידיקפתה תקולח יפלכ םהיתודמעב רתויב םיילרבילה םניה םיקיתווה םילארשיה יכ 
.רתויב םייתרוסמה םניה םיסורה וליאו ,עצמאב םיאצמנ םישדחה םילועה ,תירדגמה 

רחאל םג קיודמ ןפואב ורמשנ תוצובקה יעצוממ ןיב םילדבהה יכ ןייצל בושח ןכ־ומכ 

.הב ורחבש םירקחנ לש רתויב טעומ רפסמ לשב חותינהמ האצוה תישימחה הירוגטקה 12 
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303 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

הרשמה ףקיה ,החפשמה לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג ,ןימ לע חוקיפה 

.םהיתוסנכה ןיב רעפהו גוזה־ינב ינש לש 

םילוע ,םיקיתו םילארשי ברקב תוירדגמה תודמעה דדמ לש םיעצוממ תאוושה :1 חול 

וירחאו םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ינפל ,םיסורו םימעה־רבחמ םישדח 

א *חוקיפה ירחא םיעצוממ *חוקיפה ינפל םיעצוממ 
 3.43 3.43 875

 3.27 3.19 530

 2.71 2.74 1,298

םיקיתו םילארשי 

םימעה־ רבחמ םילוע 

םיסור 

תוקהבומ תמרב תיטסיטטס םיקהבומ ואצמנ תורקחנה תוצובקה לש םיעצוממה ןיב םילדבהה לכ * 

 0.05.

תייסולכואל םהיתודמעב םימוד םניא םימעה־רבחמ םילועה יכ ,אופיא ,רמול ןתינ 

ןמ תוחפ םיילרביל םה :םיקיתווה םילארשיה תייסולכואל אל םג ךא ,םימעה־רבח 

חכונל דחוימב ןיינעמ הז אצממ .םיסורה ןמ רתוי םיילרביל ךא ,םיקיתווה םילארשיה 

תודמעב םינוש םניא םימעה־רבח ידוהי יכ אצמנ םהבש ,היסורב ושענש םירקחמ יאצממ 

ןתינ .(Lenton, 1993 :1986 ,קרב־ןב> התוללכב םימעה־רבח תייסולכואמ תוירדגמה 

תעפשה תחת ,לארשיב שחרתה םילועה לש תוירדגמה תודמעב הז יוניש יכ ,ןכ םא ,חינהל 

קודבל תנמ־לע .תוצעומה־תירבל האוושהב רתוי תילרביל הניהש ,תימוקמה תוברתה 

תוירדגמה תודמעה דדמ ןיבל ץראב םינשה רפסמ ןיב רשקה סופד תא יתקדב ,וז הנעט 

יבויח רשק םייק יכ התלעה וז הקידב ,ןכא .ןוסריפ םאתמ תועצמאב םילועה ברקב 

ןכ ,רתוי קיתו רקחנהש לככ :תוירדגמה תודמעה דדמ ןיבל ץראב קתו ןיב ,3קהבומ 
.רתוי תוילרביל ולש תוירדגמה תודמעה 

םילארשיה ברקב השעמל הכלה םייתיבה םידיקפתה תקולח לש םיסופדה תניחב 

לש התוניינעתה זכרמב ,רומאכ ,הניה םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה ,םיקיתווה 

תישענ "הסיבכ" הלטמה ,תורקחנה תוצובקה שולש לכ ברקב יכ הלוע 2 חולמ .וז הדובע 

לופיט"ו "תוינקה תכירע" וליאו ,לעבה ידי־לע םישענ "םינוקית" ,השיאה ידי־לע רקיעב 

יכ ןייצל שי הז םע דחי .גוזה־ינב ינש ןיב יהשלכ הרוצב םיקלחתמ "םילוח החפשמ ינבב 

דבלב תורידנ םיתיעל ,תונורחאה תולטמה יתשב תיסחי ליעפ קלח םילטונ םירבגהש ףא 

תוגוזהמ 50"/0־כב ,םיקיתווה םילארשיה ברקב ,המגודל .ןעוציבל םיירקיעה םיארחאה םה 

יארחאה וניה לעבה תוגוזהמ 30/0־ב קר םלוא ,גוזה־ינב ינש ידי־לע השענ םילוחב לופיטה 

.לופיטל תירקיעה תיארחאה הניה השיאה םהבש תוגוזהמ 44"/0־ל האוושהב ,ךכל ירקיעה 

תלבקתמ תורקחנה תוצובקה שולש ברקב תיתיבה הדובעה תקולח ןפוא ןיב האוושהמ 

,הרעשהל םאתהב ,אסיג דחמ :היינשה רקחמה תרעשה תא יקלח ןפואב תרתוסש הנקסמ 

תוחפ יביטגרגס היה םיקיתווה םילארשיה ברקב תויתיבה תולטמה לש הקולחה סופד 

לש יביטגרגס־תוחפה סופדה ,הרעשהל דוגינב ,אסיג ךדיאמ :םייסורה תוגוזה ברקב רשאמ 

ברקב אלו ,םימעה־רבחמ םישדחה םילועה ברקב אקווד אצמנ תויתיבה תולטמה תקולח 

 13 r 0.01 תוקהבומ תמרב ,0.2 = ןוסריפ לש.
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םילועה תוגוז לש רתויב הובגה זוחאב יוטיב ידיל אב הז אצממ .םיקיתווה םילארשיה 
,המגודל .תויתיבה תולטמהמ תחא לכ יבגל הלטמה עוציבל םיארחא גוזה־ינב ינש םהבש 

הלטמה תא םיעצבמ םילועה תוגוזמ 240/0 ,רתויב תישנ הלטמכ ההוזמש ,"הסיבכ" הלטמב 

ההוזמש הלטמה יבגל םג .םימורהמ 60/« קרו םיקיתווה םילארשיהמ 140/0־ל האוושהב ,וידחי 

עוציבל דחי םיארחאה תוגוז לש רתויב הובגה זוחאה - "םינוקית" ־ רבגה םע ללכ־ך־חב 

םיקיתווה םילארשיהמ 110/0־ל האוושהב ,<180/0> םישדחה םילועה ברקב אצמנ וז הלטמ 
.םימעה־רבח יבשותמ דבלב 10/0־ו 

תוגוזה היפלש ,תישילשה רקחמה תרעשהל שושיא םיקפסמ רקחמה יאצממ ,ןכ־ומכ 

יכ הארמ 2 חול .תויתיבה תולטמה לש הקולחה ןפואב רתויב םייתרוסמ ויהי םייסורה 

,המגודל .תולטמה עברא לכב רתויב תיביטגרגסה ,דניה הלא תוגוז ברקב הדובעה תקולח 

האוושהב ,"הסיבכ" הלטמה עוציבל תירקיעה תיארחאה הניה השיאה םהמ 94x לצא 

.םישדחה םילועה תוגוזמ 700/» קרו םיקיתווה םילארשיה תוגוזמ 810/0־ל 

אבה דעצה ,םקלחב םייופצ־יתלב םעהש ,תורקחנה תוצובקה ןיב הלא םילדבה חכונל 

תחא לכ לש םיעצוממה ילדבה וקדבנ הז ךרוצל .וללה םילדבהה רוקמ רחא תוקחתהל אוה 

םינתשמה לע חוקיפה ירחאו ינפל תורקחנה תוצובקה שולש ברקב תויתיבה תולטמה ןמ 

ןיב תוסנכהב םירעפ ,החפשמה לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג :םיאבה 

.תוירדגמה תודמעה דדמו גוזה־ינב ינש לש הרשמה ףקיה ,השיאהו לעבה 

,םיקיתו םילארשי ברקב תויתיבה תולטמה תקולח לש םיעצוממ :1 םישרת 

םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ירחא םיסורו םימעה־רבחמ םילוע 
14תוירדגמה תודמעה דדמ לעו 

םינוקית 

דדמ לעו םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה רחאל םג ,1 םישרתמ הלועש יפכ 

תוגוז ברקב רשאכ ,תורקחנה תוצובקה שולש ןיב םילדבהה ורמשנ תוירדגמה תודמעה 

רתויב הבר הייטנ םע ,תיביטגרגס־תוחפה הניה תיתיבה הדובעה תקולח םישדחה םילועה 

הדובעה תקולח םימעה־רבח יבשות ברקב וליאו ,דחי תולטמה תא עצבל גוזה־ינב לש 

רתויב םייפותישה םניה םימעה־רבחמ םילועהש הדבועה ,רמולכ .רתויב תיביטגרגסה הניה 

.3 חולב םיעיפומ Multiple Classification Analysis־! T-Test ינחבמ לש םיאלמ םיאצממ 14 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:50:29 UTC������������� 

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



305 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

יסופדב ,םייפרגומד־ויצוסה םינייפאמב םילדבההמ תעבונ הניא תויתיבה תולטמה תקולחב 

יופצ־יתלבה סופדה יכ רעשל ןתינ ןאכמ .תוירדגמה תודמעב וא גוזה־ינב לש הקוסעתה 

תואיצמל תולגתסהה יישקמ עובנל יושע םילועה תוגוז ברקב הלגתהש הדובעה תקולח לש 

החפשמה לש ילכלכה־יתרבחה בצימב הדיריב הוולמש ,השדחה תיתרבחהו תילכלכה 

יתרוסמה סופדה וליאו .לעבה לש הסנכהכו תיתקוסעתה הרקויב הדיריב דחוימבו ,הלוכ 

תילכראירטפה תידיקפתה היגולואידיאה תא ףקשמ היסורב אצמנש הדובעה תקולח לש 

Lapidus,) םימדוק םירקחמב םג אצמנש יפכ ,הב הייסולכואה תובכש לכ לע תלבוקמש 

 1994 ,1988; Lenton, 1993; Zajda).

םניה םיקיתווה םילארשיה תוגוזש ,היינשה הרעשהל יריפמא שושיא אצמנ אל ,םוכיסל 

םימעה־רבחמ םילועל האוושהב םייתיבה םידיקפתה תקולח ןפואב םייביטגרגס־תוחפה 

ןפואב רתוי םייתרוסמכ ולגתה םיקיתווה םילארשיה תוגוז ,השעמל .םימעה־רבח יבשותלו 

שושיא לבקתה ,אסיג ךדיאמ .םישדחה םילועל האוושהב תירדגמה הדובעה תקולח 

וניה םישדחה םילועה ברקב הדובעה תקולח סופד יכ אצמנ רשאכ ,תישילשה הרעשהל 

םייתרוסמה םניה םייסורה תוגוזה יכו ,םייסורה תוגוזה ברקב רשאמ תוחפ יביטגרגס 

.גוזה־ינב ןיב תיתיבה הדובעה תקולח ןפואב תורקחנה תוצובקה שולש ןיבמ רתויב 

,םיקיתווה םילארשיה ברקב החפשמב הדובעה תקולח לש תוגלפתה :2 חול 

(םיזוחאב) םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

םיסור  םימעה־רבחמ םישדח םילוע  םיקיתו  םילארשי 

(א) 
 10094

םדא 

ישילש 

דחי  רבג  השיא  (א) 
 10094

םדא 

ישילש 

דחי  רבג  השיא  (א) 
 10094

םדא 

ישילש 

דחי  רבג  השיא 

 (1,291)
 100.0

 2  57  1  42  (510)

 100.0

 1  59  3  38  (842)

 100.0

 2  51  3  44 םילוחב לופיט 

 (1,322)

 100.0

 —  6  ~  94  (535)

 100.0

 4  24  3  70  (873)

 100.0

 2  14  3  81 הסיבכ 

 (1,336)

 100.0

 6  1  93 ־   (526)

 100.0

 6  18  71  5  (873)

 100.0

 9  11  71  9 םינוקית 

 (1,339)

 100.0

 3  34  5  58  (529)

 100.0

 2  67  14  18  (872)

 100.0

 1  46  19  35 תוינק 

,םיקיתו םילארשי ברקב "תויתיבה תולטמה תקולח לש םיעצוממ תאוושה :3 חול 

םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ירחאו ינפל ,םיסורו םימעה־רבחמ םילוע 
תוירדגמה תודמעה דדמ לעו 

הסיבכ  םילוח החפשמ ינבב לופיט  תוינק תכירע  םייתיב םינוקית 

א  עצוממ  עצוממ  א  עצוממ  עצוממ  א  עצוממ  עצוממ  א  עצוממ  עצוממ 

ירחא  ינפל  ירחא  ינפל  ירחא  ינפל  ירחא  ינפל 

חוקיפה  חוקיפה  חוקיפה חוקיפה  חוקיפה  חוקיפה  חוקיפה חוקיפה 

 823  1.65  1.65  796  2.30  2.32  832  2.66  2.74  765  3.96  4.08 םיקיתו 

־רבחמ םילוע 

 489  1.83  1.90  480  2.51  2.54  495  2.94  2.93  472  4.12  4.07 םימעה 

 1,101  1.40  1.36  1,060  2.48  2.45  1,060  2.28  2.21  1,509  4.59  4.53 םיסור 

ךכ ,("ישילש םדא ידי־לע תישענ הלטמה") 6 'סמ הירוגטק חותינהמ האצוה םיעצוממה בושיח ךרוצל 15 

רתויב הובגה ךרעהו ,השיאה לש תידעלבה התוירחא תא אטבמ <1) הלטמה לש רתויב ךומנה ךרעהש 

.לעבה לש תידעלבה ותוירחא תא אטבמ (5) 
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,םיקיתווה םילארשיה ברקב םיפסכה לוהינ ןפוא לש הניחב 

םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

הז רקחמ תרגסמב רקסייש החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח לש ינשה םוחתה 

םישדחה םילועה תוגוז ,4 חולב תוארל ןתינש יפכ .םייתחפשמה םיפסכה לוהינ ןפוא אוה 

רקחמה תרעשה תא אוה םג ךירפמ הז אצממו ,הז םוחתב םג רתויב םייפותישה םניה 

ברקב אצמנ דחי םיפסכה תא םילהנמה תוגוזה לש רתויב לודגה זוחאה ,המגודל .היינשה 

.םיסורה ברקב 57.10/0 קרו םיקיתווה םילארשיה ברקב 76.4"/» תמועל ,<81.60/») םילועה 

ןפואב ךא ,רתויב תיזוכירה הניה םיפסכב הטילשה םייסורה תוגוזה ברקב יכ םג רבתסמ 

לכ תא תלהנמש וז איה השיאה םייסורה תוגוזהמ 35"/«, ברקב :השיאה תבוטל ,עיתפמ 

דוגינבו ,ןכ־ומכ .םיקיתווה םילארשיהמ 9.2»/» קרו םילועהמ 13"/» תמועל ,םיפסכה 

וניה םיקיתווה םילארשיה תוגוז ברקב םיפסכה לוהינ סופד ,היינשה רקחמה תרעשהל 

ברקב 7.90/» תמועל ,םיפסכה תא להנמש הז אוה לעבה םהמ 14.4"/» לצא :רתויב יתרוסמה 

.םילועה ברקב s.4% קרו םיסורה 

,םיקיתווה םילארשיה ברקב םיפסכה לוהינ סופד לש תוגלפתה :4 חול 

(םיזוחאב)םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

םיסור  םישדח םילוע  םיקיתו םילארשי  םיפסכה תא להנמ ימ 

םימעה־דבחמ  :החפשמב 

 7.9  5.4  14.4 לעבה רקיעב 
 57.1  81.6  76.4 דחי 

 35.0  13.0  9.2 השיאה רקיעב 

 (1,362)  (527)  (870) (א) 
 100.0  100.0  100.0  "/"100

תורקחנה תוצובקה שולש ברקב הז הנתשמב םיעצוממה ילדבה וקדבנ ךכ לע ףסונ 

רעפ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג :ןוגכ ,םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ירחאו ינפל 

לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,גוזה־ינב ינש לש הקוסעתה ףקיה ,גוזה־ינב ןיב תוסנכהב 

לע חוקיפה ינפל ,5 חולמ תוארל ןתינש יפכ .תוירדגמה תודמעה דדמ ןכו החפשמה 

לע עיבצמש רבד ,רתויב הובגה םיסורה ברקב עצוממה היה םייולת־יתלבה םינתשמה 

םילארשיה ברקב וליאו ,תויסורה תוחפשמב םיפסכה לוהינב השיאה לש תיברמה הטילשה 

חוקיפה ירחא .לעבה לש הטילשה לע עיבצמש ,רתויב ךומנה עצוממה לבקתה םיקיתווה 

ןיב םילדבהה וליאו ,םיסורה ברקב הובגה עצוממה רמשנ םייולת־יתלבה םינתשמה לכ לע 

.טעמכ ןיטולחל ומלענ םיקיתווה םילארשיהו םילועה 
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ברקב םייתחפשמה םיפסכה לוהינל תוירחא לש םיעצוממ תאוושה :5 חול 

חוקיפה ירחאו ינפל םיסורהו םימעה־רבחמ םילועה ,םיקיתווה םילארשיה 
תוירדגמה תודמעה דדמ לעו םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע 

א  ירחא עצוממ 

חוקיפה 

בצימ ללוכ) 

**(ילכלכ־יתרבח 

ידחא עצוממ 

אלל) חוקיפה 
־יתרבח בצימ 

(ילכלכ 

ינפל עצוממ 

*חוקיפה 

 784  2.01  1.95  1.95 םיקיתו 
 493  2.03  2.07  2.07 םילוע 

 1,126  2.25  2.26  2.27 םיסור 

תוקהבומ תמרב תיטסיטטס םיקהבומ ואצמנ תורקחנה תוצובקה לש םיעצוממה ןיב םילדבהה לכ * 

 0.05.

.0.05 תוקהבומ תמרב תיטסיטטס קהבומ דתיה לכ ןיבל םיסורה תוגוז ןיב לדבהה ** 

ןיב םילדבהה תומלעיהל יארחא םייולת־יתלבה םינתשמה ןיבמ הזיא ןוחבל תנמ־לע 

בלש לכב רשאכ ,םיבלשב םייולת־יתלבה םינתשמה לע חוקיפה השענ ,םיקיתוול םילועה 

ןיב לדבהה תומלעיהל "יארחא"ש הנתשמה יכ הארה הז חותינ .לדומל ףסונ הנתשמ סנכוה 

.החפשמה לש ילכלכה־יתרבחה בצימה אוה םיקיתוול םילועה 

תקולח סופד לע ילכלכה־ יתרבחה בצימה לש וז תילודיב העפשה התלגתהש רחאל 

ןיב רשקה סופד תא ןוחבל יתטלחה ,תורקחנה תוצובקה ברקב םיפסכה לוהינל תוירחאה 

יכ התלעה וז הקידב 16.םייולת־יתלבה םינתשמה רתי לע חוקיפ ךות וללה םינתשמה ינש 

־יתרבחה בצימה ןיב 170.172 לש המצועב קהבומ ילילש רשק םייק םייסורה תוגוזה ברקב 

ןכ ,רתוי הובג החפשמה לש בצימהש לככ :םיפסכה לוהינל תוירחאה תקולח ןיבל ילכלכה 

,הז תמועל .םיפסכה לוהינל תוירחאה תא ומצע לע לוטיל לעבה לש רתוי הבר הייטנ שי 

יגש ןיב קהבומ רשק אצמנ אל םיקיתווה םילארשיה תוגוזו םישדחה םילועה תוגוז ברקב 

ובש ,הילגנאב ךרענש רחא רקחמ יאצממל המוד הז אצממ יכ ןייצל בושח .הלא םינתשמ 

תודמעמהמ תוחפשמ ברקב רתוי ץופנ השיאה ידי־לע םיפסכה לוהינ סופד יכ אצמנ 

םיפסכה תא תלהנמש וז איה השיאה הלא תוחפשמב .ךומנהו ךומנה־ינוניבה םיילכלכה 

.(Pähl, 1990)תוישיאה תואצוהל םיוסמ םוכס הגוז־קל הביצקמו 

ברקב תויוכמסהו םידיקפתה תקולחש ,היינשה הרעשהה הכרפוה ןאכ םג ,םוכיסל 

.םיסורלו םישדחה םילועל האוושהב תיביטגרגס־תוחפה הניה םיקיתווה םילארשיה תוגוז 

יניינעב תוכמסה בריממ תינהנ השיאה םייסורה תוגוזה ברקב אקווד ,רעושמל דוגינב 

בצימה לש ותעפשה ,םימוד םייביטמרונו םייתוברת תורוקמ ףא־לעש םג ןיינעמ .םיפסכה 

.םייסורה תוגוזה ברקב הרוקש יפכ ,םילועה ברקב יוטיב ידיל האב הניא ילכלכה־יתרבחה 

תא תלרטנמ וב םיאצמנ םילועהש שדחה יתרבחהו ילכלכה רשקהה תעפשה ,הארנה לככ 

.םיפסכה לוהינ לש םינשיה םיסופדה 

.Partial Correlation תיטסיטטס הרודצורפ תועצמאב 16 

.0.01 תוקהבומ תמרב 17 
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תונקסמו ןויד 

םידיקפתה לש הקולחה יסופד תא ןוחבל התייה יחכונה רקחמה לש תיזכרמה הרטמה 

םילארשי ןיב האוושה ךות ,יתוברתניבה רשקהב החפשמב גוזה־ינב ןיב תויוכמסהו 

לש יזכרמה אצממה .םימעה־רבח יבשותו םימעה־רבח תונידממ םישדח םילוע ,םיקיתו 

םילארשיה תוגוז אלו ,םישדחה םילועה תוגוז אקווד ,רעושמל דוגינבש אוה יחכונה רקחמה 

תקולחל עגונה לכב תורקחנה תוצובקה שולש ןיבמ םייביטגרגס־תוחפכ ולגתה ,םיקיתווה 

.תיתיבה הדובעה 

לש םייתחפשמה םיסופדהש הדבועב ,יתעדל ,ץוענ הז עיתפמ אצממל םירבסהה דחא 

החפשמב רבגה לש ודמעמב העיגפמ האצותכ ,רתיה ןיב ,םייוניש ורבע םישדחה םילועה 

יתקוסעתה ובצמב לחש יונישה .השדחה ץראל תולגתסההו הקוסעתה יישק תובקעב 

ןיב תויוכמסהו הדובעה לש תיביטגרגסה הקולחה שוטשט ידיל איבה רבגה לש יתרבחהו 

תיקלח םיכמות רבעשל־תוצעומה־תירבמ םילוע תודוא־לע םירקחמ יאצממ .גוזה־ינב 

רתוי לק םייתקוסעתה םיפנעה לכב תיעוצקמה הטילקה ךילהתש םתוארהב ,הז רבסהב 

,תיעוצקמ הבסהל רתוי הבר תונוכנ תולגמ תושדח תולוע ,ןכ־ומכ .םירבגל רשאמ םישנל 

,ןילג) ללכב לארשיל היילעהמו תיחכונה ןתדובעמ רתוי ההובג ןוצר־תועיבש תועיבמו 

 1989; 1989 ,Ben-Barak). הכימת םיקפסמ תירבה־תוצראבו הפוריאב ושענש םירקחמ םג

דדועל םייושע םהילא םיעלקנ גוז־ינבש םיילכלכ םיישק יכ םתוארהב ,הז רבסהל הפיקע 

.(Newman, 1993) םיירדגמ םידיקפתל תיתרוסמ־אל השיג לש התעפוה 

ידיל םיאב םניא םימעה־רבח יבשות תא םידקופש םיילכלכה םיישקה ,אסיג ךדיאמ 

.םישדחה םילועה ברקב הרוקש יפכ ,גוזה־ינב ןיב תוחפ תיביטגרגס הדובע תקולחב יוטיב 

־רבחמ םישדחה םילועה - תויסולכואה יתש יכ םיארמ יחכונה רקחמה יאצממ ,רמולכ 

םיישק לש ,הרואכל ,בצמ ותוא לע הנוש ןפואב תוביגמ - םימעה־רבח יבשותו םימעה 

לש םתעפשה תא םישיגדמ םימעה־רבח יבשותל םילועה ןיב הלא םילדבה .םיילכלכ 

,לארשיל רבעמה תובקעב םהב םייוצמ םילועהש םישדחה םייתוברתהו םיילכלכה םיאנתה 

םידיקפתה תקולח לש םישדח םיסופד תעפוה ידיל הארנה לככ האיבהש העפשה 
.םיירדגמה 

םרתש ,יביטמרונה־יתוברתה רשקהה לש יזכרמה ודיקפת לע םיעיבצמ הלא םיאצממ 

תא סחייל ןתינ ,יתנעטל .םישדחה םילועה ברקב םייתחפשמה םיסופדה יונישל וקלח תא 

םג םישדחה םילועה ברקב תויוכמסהו םידיקפתה לש תוחפ יביטגרגסה הקולחה סופד 

יושע הז יביטמרונ יוניש ךילהת .תטלוקה הרבחב םילבוקמה תומרונהו םיכרעה תגיפסל 

לש הדוקפת יונישב ןהו רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעה יונישב ןה יוטיב ידיל אובל 

רתוי םיילרביל םניה םישדחה םילועה יכ אצממה שמשמ ךכל החכוה .לעופב החפשמה 

לש תוירדגמה תודמעה לא רתוי םיברקתמו ,םימעה־רבח יבשותמ תוירדגמה םהיתודמעב 

םילועה לש תוירדגמה תודמעה ,ץראב קתווה תיילע םע ,דועו תאז '8.םיקיתווה םילארשיה 

.רתוי תוילרביל תושענ 

םגדמב אצמנש םיפסכה לוהינב םישנה תטילש לש םופדה אוה ףסונ ןיינעמ אצממ 

תוגוזה ברקב הדובעה תקולח לש םייתרוסמ םיסופד םע בשייתמ וניא רשאו ,יסורה 

.1998 ,ןייטשפאךיולו סאילא ,ןרוא ,רייטש םג ואר 18 
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ןתינ תויוכמסהו םידיקפתה לש הז הקולח סופדל רבסה .תויתיבה תולטמה רתיב םייסורה 

החפשמה יכ תונעוט הלא תורקוח .(Voronina (1994 לצאו (Gray (1989 לצא אוצמל 
וז איה השיאה רשאכ ,טכראירטמ לש ידוחיי גוסב תנייפאתמ רבעשל־תוצעומה־תירבב 

ךשמה ,תוכובסה תויטרקורויבה תוכרעמה םע םיעגמב לחה ,לכב תטלושו לכל תיארחאש 

תודובעו ןוזמ יכרצמ תגשהב הלכו ,םידליה ךוניחבו םייתחפשמה םיבאשמה לוהינב 

תא ןייפאש ,דימתמ תוביצי רסוח לש בצמב תיבה־קשמ לוהינב ןהירושיכ .תורחא תויתיב 

וליאו ,לעופב החפשמה שארל תיטייבוסה השיאה תא וכפה ,תיסורה הלכלכ־ורקימה 
.<םש> תוכמס לכ ירסוחמלו םיליבסל םינשה םע וכפהנ םייטייבוסה םירבגה 

תויסורה םישנה ,דחא דצמ :יחכונה רקחמב םג יתאצמ הדובע תקולח לש םיסופד םתוא 

םג ןה ,הז םע דחי ךא ,תויתיבה תולטמה בורל תידעלב טעמכ תוירחאב תואשונ 

הרוקמל םיירוטסיה־טייתוברת םירבסה .החפשמב םיפסכה לוהינל תוירקיעה תויארחאה 

רטשמה לש םינשה תורשע ןכמ־רחאלו ,םזילדואפ לש םינש תואמ יכ םיסרוג וז העפות לש 

םלרוגל םינודא תויהל םהל ורשפא אלו םייסורה םירבגה תא ואכיד ,יזוכירה יטייבוסה 

"תוכזה" לע רומשל וחילצה ,הז תמועל ,תויסורה םישנה .תימצע הכרעהו המזוי חתפלו 

םישנה לש ןתשלוחו ןחוכ םיצוענ ןאכ .תיבה־קשמ ־ ןהלש הנטקה הכלממב טולשל 

ךא ,יתחפשמה לוהינה לש םייגטרטסאה םיטביהה לכב ,דחא דצמ ,תוטלושש ,תויסורה 

.(Gray, 1989) דבלב ןהיפתכ לע תולטומש תוכרפמ תויתיב תולטמל תודבעושמ ןמזב־וב 

לדומל םיאתהל יושע אלא ,ידוחיי וניא תוצעומה־תירבב אצמנש הז יתחפשמ סופד 

,תירקחמה תורפסה יפ־לע .השארב תדמוע השיאהש החפשמה לדומ - תוילקופירטמה 

.ריעל רפכמ ,תוינרדומל תויתרוסממ קוחד רבעמ ירפ הניה וננמז־תב תוילקופירטמ 

בורל תמייקו ,תירוביד תושקונו ינוע לש םיבצמל ללכ־ך־חב תיוולנ תוילקופירטמ 

,רבגה תקוסעת לש הכומנ הרקוי .תוחפוקמה תוינתאה תוצובקבו םיכומנה תודמעמב 
בצמ לש וינייפאמ םה הלא לכ - םירוגמ לש תויעראו תופיפצ ,הלטבא ,הלד תרוכשמ 

וא ותחפשמ םע רשקה תא הגרדהב שילחמ ,סנרפמכ ודיקפת יולימב לשכנש ,באה .הזכ 

"קפסל" לדח אוהשכו ,יכרעו יתרבח גיהנמ תויהל לדח ,ירמוחה ןבומב ,באה .לילכ וקתנמ 

תישנ הדיחי אוה החפשמה לש קצומה ןיערגה .ישממ דיקפת אלל רתונ אוה ,הכלהכ 

,תיטייבוסה הרבחל דואמ ינייפוא הז בצמ .םיריעצה ןהידליו היתונב ,םא :תירוד־תלת 

התב ,אתבסמ בכרומה הנבמ ־ "הקשוירטמ" םגדמ החפשמ הנבמ השעמל רצונ הבש 

.(Gray, 1989; Poskanzer, 1995 :1991 ,םליע) תבה לש הידליו 

םייתרבחה ,םיירוטסיהה םהיתורוקמ תא ןובשחב איבמה יביטמרונ־יתוברת רבסה והז 

לע יתוברתה עקרה תעפשה יכ ןייצל בושח ןאכ .םייתחפשמה םיסופדה לש םייתוברתהו 

תילכלכה תואיצמה ידי־לע הארנה לככ תלרטונמ םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

םינושש תויוכמסו םידיקפת לש הקולח יסופד ואצמנ םלצא ןכש ,השדחה תיתרבחהו 

.םייסורה תוגוזל םיינייפואה הלאמ ןיטולחל 

חישהמ דרפנ־יתלב קלח הניח החפשמב תירדגמה הדובעה תקולח לש היגוסה ,םוכיסל 

שי תיתיבה הרפסב השיאה רורחשלו ,םינימה ןיב ןויוושה תודוא־לע יללכה יטסינימפה 

־ללכה המרב ןהו תיטרפה םיסחיה תכרעמב ןה הלש חוכה תדמע בוציעב הבר תובישח 

הדובעה תקולח לש דחוימ סופד יוליג איה יחכונה רקחמה לש תיזכרמה ותמורת .תיתרבח 

בורב תיסחי תיפותיש הקולחב יוטיב ידיל אבש ,םישדחה םילועה תוגוז ברקב תיתיבה 

לארשיב םלצא רצונ הדובע תקולח לש הז סופד ,יתנעטל .םייתיבה םירדסההו תולטמה 
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.השדחה הרבחב םישדחה םייתוברתהו םייתרבחה ,םיילכלכה םיאנתה לא לגתסהל ךרדכ 

תרבוצ השיאהו ,תויתרוסמה רדגמה תורדגה תורערעתמ רבעמ תפוקתב אקווד ,רמולכ 

הז רקחמ יאצממש ,ןאכמ .םייתיבה םידיקפתה תקולח ביבס רתוי הבר חוקימ תלוכי 

לש םבוציעב יביטמרונה־יתרבחה־ידסומה רשקהה לש תערכמה ותובישח תא םישיגדמ 

.יתחפשמה אתה תרגסמב םירבגו םישנ לש תוגהנתה יסופדו תודמע 

םישדחה םילועה ,םיקיתווה םילארשיה לש םייפרגומד־ויצוסה םהינייפאמ - חפסנ 
םגדמב ופתתשהש םיסורהו 

םיסור  םילוע  םיקיתו םילארשי  הנתשמ 

 41  48  43 עצוממה ליגה 

 (12.6)  (13.7)  (14.0) (ןקת־תייטס) 
 14.6  12.7 לעבה לש תעצוממ הלכשה 

 1911.2  (2.9)  (3.4) <זקת־תייטס> 

 (2.8)  14.5  12.4 השיאה לש תעצוממ הלכשה 

 (2.5)  (3.1) (ןקת־תייטס) 

לעבה לש יתקוסעת בצמ 
 96 5 7  7294  7794 האלמ הרשמ 

 2590  2894  2394 רחא 

השיאה לש יתקוסעת בצמ 
 569(!  4294  3494 האלמ הרשמ 

 0'89  1894  2494 תיקלח הרשמ 

 3694  3994  4294 הדובעה חוכב אל 

גוזה־ינב ןיב הסנכהב רעפ 
ינש וא רתוי תרכתשמ השיאה 

 3994  3594  2394 המוד המרב םירכתשמ גוזה־ינב 

 6194  6594  7794 רתוי רכתשמ לעבה 

לש ילכלכ־יתרבח בצימ 

החפשמה 

 5294  5794  994 ךומנ־ינוניב וא ךומנ 

 4694  4094  6494 ינוניב 

 20/0  394  2794 הובג וא הובג־ינוניב 

.ת/רקחנה יבגל קר הלכשהה תלאש הלאשנ יסורה םגדמה ברקב 19 
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תורוקמ 

.143-111 ,66 ,הרדתק ."תוינויצ תויפוטואב םישנ" .(1992)'ר ,רורד־םיובלא 

,(תכרוע) ןומצע 'י :ךותב ."תילאידיאה תינויצה השיאה" .(2001) 'ר ,רורד־־םיובלא 

:ביבא־לת .<115-95 'ע) תילארשיה תוברתב םישנ לש ןגוציי ?ילוק עמשתה 

.דחואמה ץוביקה 

תכפהמ זאמ ,ט"הרבב החפשמה תסיפתבו דיקפתב ,הנבמב םייוניש" .(1986)'ש ,קרב־ ןב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל רוביח ."רבוטקוא 

.(37 'םמ רקחמ ח"וד) לארשיב היסורמ םילוע :התועמשמו הדובע .(1989)'א ,ןילג 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

,,לאערזי 'ד :ךותב ."תויזנכשאל תויחרזמ ןיב םזינימפ" .(1999) 'ה ,בלכךאהד 

דדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכךאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(266-217 'ע) הקיטילופ 

ןמלדנה־רגמש 'ל :ךותב ."תוילארשי תוחפשמב הדובעה תקולח" .(1991) 'ה ,ןמטרה 

,ןומדקא :םילשורי .(210-197 'ע) לארשיב תוחפשמ ,(תוכרוע) ףסוי־רב 'רו 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

,(ךרוע) תילגרמ 'א :ךותב ."הדובעבו הרבחב םישנ ?םינימה ןורוויע" .(1995)'ח ,גוצרה 

.ירעי־די תאצוה .(84-67 'ע)יתרבח קדצל המזי - 2000־ה תונש לא לארשי 

,32 ,הרדתק ."1927 דע התישארמ לארשי־ץראב תולעופה תעונת" .(1984)'ד ,ילאערזי 
 140-108.

םישנו תוינידמ ,תוברת :תילארשי הרבחב הדובעו החפשמ" .(1997) 'ד ,,לאערזי 

החפשמ ,(םיכרוע)ןהכ 'רו רלו 'ר :ךותב ."לארשיב םיסנרפמ ינש ןהבש תוחפשמב 

.ךוניחה דרשמ :םילשורי .<107-80 'ע> החפשמה לע יוושכע טבמ :תעדו 

,ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד :ךותב ."הדובעה םלועב רודגימה" .(1999) 'ד ,ילאערזי 

הקיטילופ רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכךאהד 'ה 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(215-167 'ע> 

,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .דוכלמב םישנ .(1982)'ר ,טפירשו 'א ,ןמדירפ ,'ד ,,לאערזי 

.םודא וק 

תוצעומה תירב ידוהי ."לארשיב תיסורה הליהקה תושבגתה" .(2000)'מ ,קסילו 'א ,םשל 

.66-47 ,(19)4 ,רבעמב 

.ןליא־רב תטיסרבינוא .תוצעומה תירב ייחמ תונומת תרבוח .(1994)'י ,יקסרימ 

:ךותב ."תיניזורג 'תוילקופירטמ' לש למסכ 'הזיל הנומ"' .(1991) 'י ,םליע 
.(381-357 'ע) לארשיב תוחפשמ ,(תוכרוע) ףסוי־רב 'רו ןמלדנה־רגמש 'ל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןומדקא :םילשורי 

- הקיטילופ ."הקתשה לש חותינ :לארשיב תויחרזאו םישנ" .(1998)'ס ,יוא'זיב־לגופ 
.71-47,1 ,םיימואלניב םיסחיו הנידמה עדמל תע בתכ 

:ךותב ."תוינרדומ־טסופל תויתחפשמ ןיב :לארשיב תוחפשמ" .(1999)'ס ,יוא'זיב־לגופ 

,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(166-107 'ע> הקיטילופ רדגימ ןימ 

,,לאערזי 'ד :ךותב ."לארשיב םישנ לש חוכו תוישנ ,םזינימפ לע" .(1999)'א ,ןמדירפ 
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רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(48-19 'ע> הקיטילופ 

ןמלדנה־רגמש 'ל :ךותב ."תויכשמהו יוניש ,לארשיב החפשמה" .<1991> 'ר ,ץ"כו 'י ,סרפ 

,ןומדקא :םילשורי .(32-9 'ע> לארשיב תוחפשמ ,(תוכרוע) ףסוי־רב 'רו 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

ילוע םיטנדוטסל םילארשי םיטנדוטס ןיב הדובע תודמעב םילדבה" .(1994) 'ל ,קילוק 

.32-20 ,(2-1)5 ,הדובעו םדא ."םימעה רבח 

.ןקוש :םילשורי .טפשמבו הרבחב השיאה דמעמ .(1995)'כ ,ולשו 'פ ,יאדר 

,החפשמ ,דדגימ ידיקפת .(1998) 'נ ,ןייטשפא־ןיולו 'נ ,סאילא ,'ע ,ןרוא ,'ח ,רייטש 

,םישדח םילועו םיקיתו םילארשי לש תודמע - הדובעה חוכב םישנ תופתתשהו 

ןוכמה ,ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .(רקחמ ח"וד> תיתאוושה הביטקפסרפב 

.יתרבח רקחמל 

 Alwin, D., Braun, M. and Scott, J. (1992). "The Separation of Work and

 the Family: Attitudes toward Women's Labor Force Participation in
 Germany, Great Britain and the United States". European Sociological
 Review, S(l), 13-34.

 Alwin, D., Scott, J. and Braun, M. (1996). "Sex-Role Attitude Change in the

 United States: National Trends and Cross-National Comparisons",
 (unpublished)

 Azmon, Y. and Izraeli, D. (1993). "Introduction: Women in Israel - A

 Sociological Overview". In Y. Azmon and D. Izraeli (eds.), Women in
 Israel (pp. 1-21). London: Transaction.

 Ben-Barak, S. (1989). "Attitudes towards Work and Home of Soviet Immigrant

 Women". In T. Horowitz (ed.), The Soviet Man in an Open Society (pp.
 115-122). London and New York: Lahman.

 Ben-Barak, S. (1990). "Fertility Patterns among Soviet Immigrants to Israel:

 The Role of Cultural Variables". Journal of Family History, 75(1), 87
 100.

 Benjamin, O. (1997). "Self-Development in Israel: Does it Affect Women's

 Attempts to Increase Partners' Domestic Participation?" Israel Social
 Science Research, 12(2), 97-122.

 Berk, R.A. and Berk, S.F. (1979). Labor and Leisure at Home: Content

 Organization of the Household Day. Beverley Hills, CA: Sage.

 Berk, S.F. (1985). The Gender Factory. New York: Plenum.
 Berkovitch, N. (1997). "Motherhood as a National Mission: The Construction

 of Womanhood in the Legal Discourse in Israel". Women's Studies
 International Forum, 20(5/6), 605-619.

 Blair, S. and Lichter, D. (1991). "Measuring the Division of Household Labor:

 Gender Segregation of Housework among American Couples". Journal of

 Family Issues, 12, 91-113.
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 Braun, M., Lewin-Epstein, N. and Stier, H. (1999). "Systemic and Cultural
 Determinants of Gender-Role Attitudes". In N. Tos, P.Ph. Möhler and

 B. Malner (eds.), Modern Society and Values: A Comparative Analysis on

 ISSP Project (pp. 193-216). Ljubljana: FSS, University of Ljubljana and
 ZUMA Mannheim.

 Braun, M., Scott, J. and Alwin, D. (1994). "Economic Necessity or Self
 Actualization? Attitudes toward Women's Labor-Force Participation in East

 and West Germany". European Sociological Review, 10, 29-47.

 Brayfield, A. (1992). "Employment Resources and Housework in Canada".
 Journal of Marriage and Family, 54, 19-30.

 Brines, J. (1993). "The Exchange Value of Housework". Rationality and
 Society, 5, 302-340.

 Buckley, M. (1997). "Victims and Agents: Gender in Post-Soviet States". In

 M. Buckley (ed.), Post-Soviet Women: From the Baltic to Central Asia

 (pp. 3-16). Cambridge: Cambridge University Press.

 Chafetz, J.S. and Hagan, J. (1996). "The Gender Division of Labour and Family

 Change in Industrial Sovieties: A Theoretical Accounting". Journal of
 Comparative Family Issues, 27(2), 187-210.

 Coverman, S. (1985). "Explaining Husbands' Participation in Domestic Labor".

 Sociological Quarterly, 26, 81-97.

 Ferree, M.M. (1991). "The Gender Division of Labor in Two-Earner Marriages:

 Dimensions of Variability and Change". Journal of Family Issues, 12,
 158-180.

 Goldenberg, V. and Saxe, L. (1996). "Social Attitudes of Russian Immigrants to

 the United States". Journal of Social Psychology, 136(4), 421-434.

 Gray, F. (1989). Soviet Women. Walking the Tightrope. New York: Doubleday.

 Hansson, C. and Liden, K. (1983). Moscow Women. New York: Pantheon
 Books.

 Hartman, H. (1993). "Economic and Familial Roles of Women in Israel". In

 Y. Azmon and D. Izraeli (eds.), Women in Israel (pp. 135-146). London:
 Transaction.

 Heinen, J. (1990). "Inequalities at Work: The Gender Division of Labor in the

 Soviet Union and Eastern Europe". Studies in Political Economy, 33, 39
 61.

 Hochschild, A. and Machung, A. (1989). The Second Shift: Working Parents

 and the Revolution at Home. New York: Viking.

 Imbrogno, S. (1986). "Family Policy in the Soviet Union". International
 Journal of Sociology of the Family, 16(2), 165-180.

 International Labour Office (1991). Year Book of Labour Statistics 1991.
 Geneva.
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 Izraeli, D. (1994). "Money Matters: Spousal Incomes and Family Work

 Relations among Physician Couples in Israel". The Sociological
 Quarterly, 35, 69-84.

 Izraeli, D. and Tabory, E. (1993). "The Political Context of Feminist Attitudes

 in Israel". In Y. Azmon and D. Izraeli (eds.), Women in Israel (pp. 269
 286). London: Transaction.

 Jancar, B.W. (1978). Women under Communism. Baltimore and London: The

 Johns Hopkins University Press.

 Kalleberg, A.L. and Rosenfeld, R.A. (1990). "Work in the Family and in the

 Labor Market: A Cross-National, Reciprocal Analysis". Journal of
 Marriage and the Family, 52, 331-346.

 Kamo, Y. (1994). "Division of Household Labor in United States and Japan".

 Journal of Family Issues, 15, 348-378.

 Lapidus, G.W. (1988). "The Interaction of Women's Work and Family Roles in
 the USSR". Women <fe Work, 3, 87-121.

 Lenton, L.L. (1993). "Home versus Family: Attitudes towards Women's Work

 among Russian Women and Men, 1992". Canadian Journal of Sociology,

 18(3), 325-331.

 Lewin-Epstein, N., Stier, H., Braun, M. and Langfeldt, B. (2000). "Family

 Policy and Public Attitudes in Germany and Israel". European Sociological

 Review, 16(4), 385-401.

 Newman, K.S. (1993). Declining Fortunes: The Withering of the American
 Dream. New York: Basic Books.

 Pähl, J. (1990). "Household Spending, Personal Spending and the Control of
 Money in Marriage". Sociology, 24( 1), 119-138.

 Popova, L. (1999). "Russian and USA University Students' Attitudes toward
 Female Social Roles". Feminism and Psychology, 9(1), 75-88.

 Poskanzer, A. (1995). "The Matryoshka: The Three-Generation Soviet Family in

 Israel". Contemporary Family Therapy, 17(4), 413—427.

 Presser, H. (1994). "Employment Schedules among Dual-Earner Spouses and the

 Division of Household Labor by Gender". American Sociological Review,
 59, 348-364.

 Remennick, L.I. (1999). "Women with a Russian Accent in Israel. On the

 Gender Aspects of Immigration". The European Journal of Women's
 Studies, 6, 441-461.

 Rosenfield, C. (1991). "The Social Construction of Status Value: Gender and

 Other Nominal Characteristics". Social Forces, 70, 367-386.

 Sanchez, L. (1994). "Material Resources, Family Structure Resources, and
 Husbands' Housework Participation". Journal of Family Issues, 15(3),
 379^102.
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 Shelton, B. and John, D. (1996). "The Division of Household Labor". Annual

 Review of Sociology, 22, 299-322.

 Spitze, G. (1988). "Women's Employment and Family Relations: A Review".

 Journal of Marriage and the Family, 50, 595-618.

 Stier, H. and Lewin-Epstein, N. (2000). "Women's Part-Time Work and Gender

 Inequality in the Family". Journal of Family Issues, 21(3), 390-410.

 Sullivan, O. (1998). "Traditional Modernity and Religiosity: Time Use in Israeli

 Households". British Journal of Sociology, 49(A), 619-639.
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תוידובירה היתוכלשהו ההובגה הלכשהה תובחרתה 

*1996-1980 :לארשיב 

*ףולייא הנחו טיבש יסוי ,יליוושא'צא'צ־ןיטולוב הנלטבס 

רקחמה תרטמ 

רגוב ראות קינעהל תוללכמל ריתהש ,ההובגה הלכשהה קוחל 1994 תנשמ ןוקיתה 

,םיימדקא םידומיל דומלל תורגבה־תדועת ילעב לכל תונמדזה קינעהו (BA)הטיסרבינוא 

הפונת קינעה הז ןוקית .לארשיב ינוכית־לעה ךוניחה תכרעמ לכ לש שדחמ ןוגרא בייח 

םיטנדוטסה רפסמב לודיגה דצב .ההובגה הלכשהה לש תובחרתהה ךילהתל המוצע 

הזל הווש חרכהב אל םא םג ,ימדקא דמעמ תובר תושדח תוללכמ ושכר ,תוטיסרבינואב 

בר תויונמדזה ןויווש תארקל ליבוהל היה הקיקחה לש יזכרמה דעיה .תוטיסרבינואה לש 

.ןימ וא אצומ ,םואל סיסב לע וזמ וז תונושש תוצובק ןיב ההובגה הלכשהה םוחתב רתוי 

יסופדב תדקמתמ הדובעה .הז דעי גשוה ןכא םא ררבל תוסנל איה הז רמאמ לש ותרטמ 

האמה לש םיעשתה תונש יהלש דע םינומשה תונש תישארמ לארשיב ההובגה הלכשהה 

ברקב ימדקא ראותל םידמולה ירועישב וז הפוקתב ולחש םייונישה תא תחתנמו ,םירשעה 

שגד תמיש ךות ,לארשי ידילי םירבגו םישנ לש תונוש 'תוינתא תוצובקו םואל תוצובק 

.1994 תנשמ קוחל ןוקיתה תובקעב ההובגה הלכשהה תובחרתהב 

רקחמה תורעשהו יטרואית עקר 

תובחרתה התניש הדימ וזיאב :איה ההובגה ךוניחה רקחב תויזכרמה תולאשה תחא 

־תועפשה תא - ךוניחב תומרופר תובקעב האב תובר תונידמבש ־ ההובגה הלכשהה 

דקמתי הז קלח ?ךוניחב תויונמדזה ןיבל םיילכלכ־סייתרבח םינייפאמ ןיב ןילמוגה 
.וז הלאש םיחנמה םייטרואיתה םיטביהב 

תונמדזהו תובחרתה ,המרופר 

,התרגסמבו ךוניחה תכרעמ תועצמאב תודועתל םירמומ החפשמה יבאשמ 

אצומה תעפשה תא שילחמ וא לידגמש אוה תכרעמה לש ידסומה הנבמהו 

(Erikson <fe Jonsson, 1995, 33) .יתרבחה 

.םחנמ הליג ר"דלו טיבש יסוי רוספורפל עדמה דרשממ רקחמ קנעמ ידי־לע וקלחב ןמומ רקחמה * 

.ביבאילת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחל םיכייתשמ םירבחמה תשולש ** 

.םינותנה דוביעב התרזע לע יעלקלא ןימסיל םידומ םירבחמה 

חנומהש דועב ,םיברעו םידוהי ןיבש םילדבהל סחייתמ םואל תוצובק חנומה הז רמאמב יכ ןייצל שי 1 

.הנוש אצוממ םידוהי ןיבש םילדבהל סחייתמ תוינתא תוצובק 
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יפ־לע ןגווסל ןתינו ,ידוסי ןפואב וזמ וז תולדבנש תודחא תוירואית םויכ תומייק 

דובירה ןיבל ךוניחה תכרעמ לש ידסומה רשקהה ןיבש רשקה תא תוספות ןה הבש ךרדה 

לש רתויב םייתועמשמה היגציימ םע הנמנש ,(Parsons, 1970) סנוסרפ ,המגודל .ךוניחב 

הבוגתכ תשחרתמ ךוניחה תוכרעמ לש תובחרתהה יכ חינמ ,היצזינרדומה תיירואית 

תרבוגה היצזינרדומהמ האצותכ .תשעותמה הרבחה לש תוידוקפתה תושירדה לע הרישי 

םירשכומה תא ףידעהל הטונ ךוניחב הריךבה ךילהת ,ךוניחה תוכרעמ לש ןתובחרתהמו 

םינייפאמב ותולת ידי־לע דדמנ אוהש יפכ ,ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יאש ןאכמ .רתוי 

.ןמז ךרואל הלכשהה תומר לכב םצמטצהל רומא ,םייתוברת־מייתרבחו םיילכלכ־םייתרבח 

cultural) יתוברתה קותעשה תיירואית ,היצזינרדומה תיירואיתל דוגינב 
 reproduction theory) סנילוק לש(1971 ,Collins) תודועת ןתואב תוארל ןתינש תסרוג

תוססובמ־תוחפה תוצובקה ירבח תא רידהל ודיקפתש םרוג הקיפנמ ךוניחה תכרעמש 

Bowles Sc Gintis,) סיטני'גו םלואובד אבילא .יתקוסעתה הנבמב תוקשחנ תודמעמ 

לע תססובמה הריךב תולצנמ תויטננימוד תויתרבח תוצובקש הנעטב תמא שי ,(1976 

הינומגהה תא רמשל תנמ־לע ,הדובעה קושב תילודיב םיבאשמ תאצקה םג ומכ ,הלכשה 

ןהלש רתיה־תויוכז תא רמשל תוצור ןכא תויטננימוד תוצובק םא .ןהלש רתיה־תויוכז תאו 

תחא ךרד .ההובג הלכשה לש םירושיכ תשיכרב ןנורתי לע רומשל ןהילע ,הרקויה םלוסב 

ןולייא האצמ ,המגודל ,ךכ .תוימדקאה םידומילה תוינכותב לודיב תרזעב איה תאז תושעל 

 (1999 ,Ayaion), ונייהד ,יקפואה לודיבה לודיג יכ ,ןוכיתה ךוניחל סחייתמה הרקחמב

ןיב םיגשיהב ןויוושה־יאב לודיגל ךילוה תילארשיה ךוניחה תכרעמב ,הריחבה תויורשפא 

,ןכ םא ,יתוברתה קותעשה לש טבמה־תדוקנמ .תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב ןכו םינימה 
- הלידגמ וליפא ילואו - התיחפמ הניא הלכשהה גרדמ לש תוהובגה תומרב תובחרתה 

.יתרבחה אצומה תובישח תא 

יברמה רומישה תיירואית איה יתוברתה קותעשה תיירואיתמ רתוי ףא תילקידר הסרג 

טואהו ירטפר לש (MMI - maximally maintained inequality) ץיוושה־יא לש 
 (1993 ,Raftery <fe Hout). ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יאש םיחינמ טואהו ירטפר

הדיריל הליבומ ךוניחה תכרעמ תובחרתהש וארה הלא םירקוח ."יברמ ןפואב רמתשמ" 

עיגה הובגה דמעמהש יאנתב קר םינושה תודמעמה ןיב הלכשהב ןויוושה־יאב תיתגרדה 

םיבלושמ םניא הובגה דמעמה ינב דוע לכ .הנותנ הלכשה תמרב ולש היוורה תדוקנל 

לוטיב תמגוד - הלכשה תמר התואב תילרביל תוינידמ תטיקנ ,וז הלכשה תמרב םאולמב 

תוינויווש רתיל ליבות אל - המודכו תלוביק תלדגה ,הסינכה ףר תכמנה ,המשרה ימד 

ינוניבהו הובגה תודמעמה ינב לש םהייוכיסש ןוויכמ ,תאז .תויתרבח תוצובק ןיב ךוניחב 

הרקמה היה ךכ .םיכומנה תודמעמה ינב לש הלאמ רתוי םיהובג הלא תויונמדזה לצנל 

,הקיקחל תודוה ,רשאכ ,םירשעה האמה לש םישישהו םישימחה תונשב סלוובו הילגנאב 

ןיב ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יא ,תאז תורמלו ,לכל םניח תינוכית הלכשה העצוה 

.(Halsey, Heath <fe Ridge, 1980)ןמז ךרואל ידמל ביצי רתונ תויתרבח תובכש 

רפס־יתב לש םתיינב ןממל הנידמה הלחה 1964 תנשב .המוד בצמ רצונ דנלריאב 

םיקנעמ ונתינ ומוקמבו ,1967 תנשב לטוב דומילה רכש םולשת .םישדח םיינוכית 

תכרעמ עיצהל ולחה םייעוצקמ רפס־יתב ,םניח וקפוס רפסה־תיבל תועסה ,םייתלשממ 

הגהנוה 1968 תנשבו ,תינוכיתה םידומילה תינכות לש םינשה שמח אולמ תא הפיקמה 

םיילכלכ םיעצמא ןחבמ ךמס־לע תוטיסרבינואב דומיל יקנעמב םיטנדוטס הכזמה תנוכתמ 
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 (1993 ,Raftery Hout). ומצמטצה לכה־ךסבש הדבועה תורמלו ,הז לכ ףא־לע
וכפהנ טושפ םה :ורסוה אל םיידמעמה םילושכמה ,םידמולה ירועישב םיידמעמה םילדבהה 

הלוכי התייה איה הבש הדוקנל דע הטשפתה ךוניחה תכרעמש םושמ ,תוחפ םייתועמשמל 

םיינוכיתה רפסה־יתב תובחרתהש ,ןאכמ .תוחפ תינרירב תויהל המצעל תושרהל 

־תיבל הלבקב םיידמעמה םילדבהה תא הניטקה היינשה םלועה־תמחלמ רחאל דנלריאב 

ולוכ ךילהתהש םושמ אלא ,ותובישחמ דביא יתרבחה דמעמהש םושמ אל ןוכיתה רפסה 

.(Raftery 8c Hout, 1993) תוחפ ינריךבל ךפהנ 

,ינוכית־לעה ךוניחה רבעוה 1977 תנשב .ידוושה הרקמה תא ןוחבל יאדכ הז רשקהב 

הסינכה תונקת ונוש ךכ לע ףסונ .בחרומה יאטיסרבינואה ןוגראה תוסחל ,יעוצקמה רקיעב 

Erikson Jonsson,) םיימדקא םידומילב םידמעומה תא הכיז יעוצקמ ןויסינ םגש ךכ 

ליבוהש ,1977 תנשמ ךוניחה קוחל יכ <םש> ןוסנו'גו ןוסקירא וארה ,הז םע .(1995 

.ךוניחב ןויוושה־יא לע העפשה לכ התייה אל ,ינוכית־לעה ךוניחל רתוי הבר תושיגנל 

לולסמ תריחב לע יתרבחה עקרה לש ותעפשהש הנקסמל םתוא וכילוה הלא םיאצממ 
היצזילרבילה תוינידמ לש התעפשהמ הברהב תיתועמשמ דליה לש ינושארה םידומילה 

הב ןיא הדבל ההובגה הלכשהב היצזילרבילש ,ןאכמ .םימדקתמה םיבלשב ךוניחה תכרעמב 

תויהל תבייח איה ;הובגה ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יא תא םצמצל וליפא וא לסחל ידכ 

.ינוכיתהו ידוסיה ךוניחב רתוי םימדקומ םימסח קוליסב הוולמ 

אוה ידמעמ ןויוושל הליבומ הניא ךוניחה תכרעמ תובחרתה עודמ הלאשל ףסונ רבסה 

Shavit) ךוניחב תויונמדזהה תבחרהמ תורכשנש ןה ינוניבו הובג יתרבח דמעממ תונבש 

 1996 ,fe Biossfeld>). ידיקפת תוטשפתהו היצזיטרקורויבה ,שועיתה יכילהתל ליבקמב

לודיג דצלו ,הדובעה קושב הלכשהה תובישח תא ולעהש ,םירשעה האמה ךלהמב הנידמה 

הדח היילעב וז הפוקת הנייפאתה ,ךוניחה תכרעמל םיפרטצמה ירועישב חווט־ךורא 

תוחפשמה תעקשהב לודיגל ליבוה הז רבד .הדובעה קושב םישנ לש תופתתשהה ירועישב 

הטנ ןהלש דומילה תונש עצוממו ,תודמולה תונבה רועיש הלע ךכ .ןהיתונב תלכשהב 

ידמעמ ןויווש ,<םש> דלפסולבו טיבש םינעוט ,ךכש ןוויכמ .<םש> םינבה לש הזל תוותשהל 

םישנ לש תופתתשהה ירועישב היילע :םירחתמ םיכילהת תויהל םייושע ירדגמ ןויוושו 

,םהלש תונריךבה תדימ תא תיחפהל ךוניחה תודסומ לש םתלוכי תא הליבגה ךוניחב 

תויתרבח תובכשמ םירבגו םישנ לש תופתתשהה ירועישב היילעה תא ןתימ הז רבדו 
הלכשהה תומרב :דלפסולבו טיבש לש םתרעשהב םיכמות הידוושמ םינותנה .תוכומנ 

ידמעמה ןויווש,ד־יא ,תונריךבה תדימ תא תיחפהל םילוכי רפסה־יתב ןהבש ,תוכומנה 

דצל הז ומצמטצהו וכלה םיינוכיתה רפסה־יתבב םידמולה ירועישב ירדגמה ןויוושה־יאו 

לעו תונריךב לע רומשל תבייח ךוניחה תכרעמ ןהבש ,תוהובגה תומרב ,הז תמועל .הז 

רתוי רהמ הובגו ינוניב דמעממ םישנ לש תופתתשהה ירועיש ולדג ,תוניוצמ לש תימדת 

,mmi לש יטרפ הרקמ הווהמ הז רבסה ,השעמל .ךומנה דמעמהמ םירבגו םישנ לש הלאמ 

היוור תדוקנל עיגה אל ההובגה הלכשהה תכרעמב הובגהו ינוניבה תודמעמה גוציי ובש 

.תונבה לש תיסחי הכומנ תופתתשה בקע 

:ההובגה הלכשהה תובחרתהל עגונב תורעשה שולש רעשל ןתינ ,ליעל רומאה חכונל 

םימוסחמ תופפורתהל םורתת ההובגה הלכשהה תובחרתה - היצזינרדומה תרעשה • 

ןויווש תא םדקת ךכבו ,ההובג הלכשהל תושיגנ םיענומה םיינתאו םייתרבח 
.ההובגה הלכשהב תויונמדזהה 
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םתופתתשה דוע לכ ־ ןויוושה־יא לש יברמה רומישה תדעשהו קותעשה תרעשה 

תושדח תויונמדזה ,היוור תדוקנל עיגת אל הובגהו ינוניבה תודמעמה ינב לש 
ינב םידימלת ידי־לע ,הנושארבו שארב ,ולצוני תכרעמה תובחרתה םע ורצווייש 

לודיג ןכל .רתוי םיבר םייתוברתו םיירמוח םיבאשמב םינחינה ,הלאה תודמעמה 

אלא ,ההובגה הלכשהב תויונמדזהה תייוושהל םורתי אל תכרעמב םידמולה רפסמב 

.ותבחרהל ףאו ןויוושה־יא רומישל אקווד םורגי 

־םיימואל םירעפ םוצמצל םורתת אל ההובגה הלכשהה תובחרתה - רדגמה תרעשה 

ברקמ תוחפשמש םושמ ,תאז .ךוניחב תויונמדזה לש ירדגמ ןויוושל אלא ,םייתדע 

תויונמדזהה תא לצנל ןהל תורשפאמו תונב ינפל םימסח תוריסמ ינוניבה דמעמה 
.תווהתמה תויתלכשהה 

ילארשיה הרקמה 

ךוניחה תכרעמ ידי־לע הנידמו הנידמ לכב בצועמ ההובגה הלכשהב ןויווש־יא 

תואצותה לש חותינהו תונשרפה ןכ־לע .הל דחוימה ירוטסיהה עקרהו הלש תמיוסמה 

לשו ללכב ילארשיה עקרה לש רואית םיבייחמ לארשיב ההובגה הלכשהה סופדב תועגונה 

ושחרתהש תויוחתפתהה ריצקתב הז קלח חתפנ .טרפב תילארשיה ךוניחה תכרעמ 

.הלש ךוניחה תכרעמבו לארשיב 

ירוטסיה עקר 

Goidscheider,) הילא הריגהה יסופד ידי־לע תערכמ הדימב הבצוע תילארשיה הרבחה 

עירכמ בורו ,היתולובגל ץוחמ הדלונ לארשיב תידוהיה הייסולכואה תיצחממ רתוי .(1996 

.(Semyonov, 1997) םירגהמ לש םינבו תונב םניה תרחאה תיצחמה לש 

ףלא תואמ עבשכ לארשיל ועיגה 1951 דעו םירשעה האמה לש םיעבראה תונש ףוסמ 

וליפכהו ,ןוכיתה־חרזמהמ םקלחו (םיטילפו האוש־ילוצינ)הפוריאמ םקלח ,םיידוהי םירגהמ 

תנשב 2.םיברע לש םישוטנ םיתבב הלא םירגהמ ונכוש הליחתב .התייסולכוא תא טעמכ 

םירגהמה ןוכיש תייעב תא רותפל דעונש שדח םזימ לע תילארשיה הלשממה הזירכה 1950 

ומקומ ,"תורבעמ" ונוכש ,הלא םיינמז תונחמ .םליבשב םיינמז תונחמ תמקה תועצמאב 

.(1994 ,שולקו ןוי־ול) םילשוריו ביבא־לתכ ,תולודגה םירעה דצל רקיעב 

םירשע ךשמב .ומדוקכ לודג אל יכ םא ,לארשיל שדח םירגהמ לג עיגה 1954 תנשב 

םירגהמ ףלא תואמ הנומש טעמכ לארשיל ועיגה (1979-1954) תואבה םינשה שמחו 

הקירמאמו הפוריאמ רתיהו ,היסאמו *רקיעב) הקירפא ןופצמ םתיצחממ רתוי ,םיידוהי 

האמה לש םישימחה תונש עצמאב םשייל הלחה לארשי תלשממש ןייצל בושח .(1999 ,ןהכ) 

דודיעו הירפירפב םישדח םיבושיי תריצי תועצמאב ,ןיסולכוא רוזיפ לש תוינידמ םירשעה 

Lewin-Epstein, Elmeiech <fe Semyonov,) ףוחה־תלפשמו זכרמהמ קחרתהל םירגהמה 

.חוכב םהמ ונופ וא םיידוהיה תוחוכה דחפמ םהיתב תא םיניתשלפה בור ובזע 1948 תמחלמ ךלהמב 2 

.לארשיב הייסולכואה ךסמ 180/־־כ קר הווהמ תיברעה הייסולכואה ךכ םושמ 
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לש םיזוכירל וכפהנ רצק ןמז־קרפ ךותבו ,העורג תיתשתמ ולבס הלא םיבושיי .(1997, 8 

ץראב קתו ידי־לע קר אל תעבקנ הריגה תטילק לש התחלצה תדימ ,ןכ םא .שואייו ינוע 

תוינידמ ןוגכ ,הנידמה תודסומב תשבגתמה תוינידמה ידי־לע םג אלא ,םיישיא םינייפאמו 

םוקמב בוט רוידב תוכזל וא הריד שוכרל הקירפא ןופצמ םירגהמה לש םהייוכיס .רוידה 

םירגהמ תמגוד ,תורחא םידוהי תוצובק לש ןהייוכיסמ הברהב םיתוחנ ויה ץראב יזכרמ 

ןתינ .<םש> הירפירפבש תורייעל םתנווכה ,הקלחב ,התייה ךכל הביסה .<םש> היסא יאצוי 

לש םירחא םימוחתב םג אלא ,רוידה קושב קר אל םירעפ הרצי וז תוינידמ יכ רעשל 

.ךוניחב ןוגכ ,םייחה 

םימייק יכ בושו בוש וארה לארשיב םירגהמה לש ילכלכה־יתרבחה םבצמ לע םירקחמ 

ןיבל הקירמאו הפוריאמ םירגהמ ןיב רקיעב ,תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב םירכינ םירעפ 

םג םיכשמנ םהו ,םינשה םע ומצמטצה אל הלא םירעפ .היסאו הקירפא ןופצמ םירגהמה 

Haberfeld).3, 1993)ינשה רודב 

ץוענ ברע־תוצרא יאצוי םידוהיה לש תוחנה םדמעמל רבסהה יכ םויכ םימיכסמ םירקוח 

םידוהיה ידי־לע וטלקנ םה הבש ךרדב םג אלא ,םהלש "תיתרוסמה" תונווכמכ קר אל 

תיילפה .(Bernstein Sc Swirski, 1982) הפוריא יאצוי םירגהמ םבורב ויהש ,םיקיתווה 

יזוכיר ןפואב ולהונש ,ךוניחהו ןוכישה ימוחתב דחוימב הפירח התייה 4םייחרזמה םידוהיה 

תוצובק ןיב םיילכלכה־םייתרבחה םירעפה תדמתהל רישיה רבסהה .הריעצה הנידמב 

.ההובגה הלכשהב דחוימבו ,ךוניחב םילדבהל סחייתמ ןמז ךרואל הלא תוינתא 

עגונ ןושארה רבסהה :ךוניחב ינתאה רעפל םיירקיע םירבסה השולש תוחפל םימייק 

תונפל םיחרזמ דדועל הרטמב וטקננש (.הללסה ןוגכ) םינושה םייתלהנמה םיעצמאב 

הלבקל יחרכה יאנת הניהש ,תורגב־תדועתל םיליבומ םניאש םייעוצקמ רפס־יתבל 

לש הכומנה המרה אוה ינשה רבסהה :(Shavit, 1990 :1990 ,יקסריבסג הטיסרבינואל 
םיעיצמש - םיחרזממ תבכרומ התייסולכוא תיברמש ־ הירפירפב םיינויעה רפסה־יתב 

:(Ayaion, 1994) תבחרומ המרב אל ללכ־ךרדב ,דומיל תועוצקמ לש םצמוצמ רחבמ 

תמר תניחבמ ןה תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבהל סחייתמ ישילשה רבסהה 

םיטונ םיזנכשא ,לשמל .םייחה ןונגסב תופדעהה תניחבמ ןהו םירוהה לש הלכשהה 

.(1994 ,קראמ) הסנכה תמר התוא ילעב םיחרזממ ךוניחב םיירמוח םיבאשמ רתוי עיקשהל 

הצובקכ היסאו הקירפא ןופצמ םירגהמה תא םיהזמ יתדעה רעפב םיקסועה םירקחמה 

.םיעבשהו םישישה תונשב הלא תוצובק לש היצזינגומוהה תא תפקשמ וז השיג .הדיחא 

םירגהמה ברקבש הדבועה תא ריאה ,לארשיב הלכשהה יסופד תא רקחש ,(1987)ןוהנ 

ךא ,םתעגה םע הלכשהב םייתועמשמ םילדבה ומייקתה תוימלסומה תוצראה ןמ םישדחה 

הלכשה תמר ילעב ויה קריעמו םירצממ םירגהמה ,המגודל .ןמזה םע הגרדהב ומלענ וללה 

דחא .תוחפ הז לדבה רכינ ינשה רודה ברקב ךא ,וקורמ יאצוי םירגהמהמ רתוי ההובג 

םיחרזמ ןיב םיברועמה םיאושינה סופד אוה היצזינגומוהה ךילהתל םיטלובה םינמיסה 

םינומשה תונשב לארשיל ועיגהש םירגהמ ללוכ וניאו ,דבלב לארשי ידיליב דקמתמ הז רקחמ 3 

.םירשעה האמה לש םיעשתהו 

"םיזנכשא" חנומהו ,תוימלסומ תוצראמ ועיגהש םידוהיל רקיעב סחייתמ "םיחרזמ" חנומה וז הדובעב 4 

.הקירמאמו הפוריא ןופצמ ,הפוריא זכרממ ועיגהש שידיי ירבוד םידוהיל סחייתמ 
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,רייטשו טיבש) םירשעה האמה לש םיעבשה תונש ןמל היילע וקב אצמנש ,הנוש אצוממ 

רחואמ ךא ,םהלש הרישיה אצומה־תצובק ךותב קר אשניהל םיחרזמ וטנ הליחתב .(1997 

יחרזמה אצומה תולובגב רקיעב ,תורחא תוצובק רבעל "םיווקה תא תוצחל" ולחה רתוי 
.(םש> 

,תונושה תויחרזמה תוצובקה לש היצזינגומוהה ךילהת תורמל יכ שיגדהל בושח 

ןופצמ םידוהי ןיב םיימדקא תודסומב םידמולה ירועישבו ךוניחל תושיגנב םילדבה םימייק 

םירבסה ינש ןלהל .(2000 ,ןיטולובו רייטש ,ןהכ ,טיבש) היסאמ םידוהי ןיבל הקירפא 

לארשיל ועיגה קריעמ םירגהמה ,ליעל רמאנש יפכ ,תישאר :הלא םילדבהל םיירשפא 

תורבעמב םירגהמה ונכוש הבש הפוקתב ,םירשעה האמה לש םישימחה תונש תישארב 

הקירפא ןופצמ םירגהמה ,םתמועל .םיינוריעה םיזכרמל ךומס םיברע לש םישוטנ םיתבבו 

רוזיפ לש תוינידמה הגהנוה תע ,םישישה תונש תישארבו םישימחה תונש עצמאב ועיגה 

Lewin-Epstein, Elmeiech 81 Semyonov,) הירפירפב בשייתהל ןכל וצלאנו ,ןיסולכוא 

ךרע לעו הריד שוכרל םהייוכיס לע קר אל המוצע העפשה התייה וז הדבועל .(1997 
ימוחתב רתוי תובוט תויונמדזהמ תונהיל ולכי הבש הדימה לע םג אלא ,תיטרפה םתריד 

התייה הקירפא ןופצמ םירגהמה לש םתלכשה תמר ,תיגש .ךוניחב ללוכ ,םינושה םייחה 

:1987 ,ןוהנ :1961 תנשב רוידהו ןיסולכואה דקפמ ואר) היסאמ םירגהמה לש וזמ הכומנ 

 1991 ,Friedlander et al., 1998; Ben-Rafael <£. Sharot), ןיבמ םיברש םושמ ילוא

אלו ,תפרצל ורגיה הקירפא ןופצב תוידוהיה תוליהקה ברקמ םיליכשמהו םירישעה 

,הדיחא הצובק לאכ םיחרזמל םיסחייתמש ,םוחתב םירקחמה בור ומכ אל ,ןכ־לע .לארשיל 

קריעמ רקיעב - יתייסא אצוממ םיחרזמ ןיב ןיחבמו ,טוריפ רתיב תוינתא רידגמ הז רמאמ 

.וקורמ יאצוי םבורש ,יאקירפא־ןופצ אצוממ םיחרזמ ןיבל ־ ןריאמו 

(ךליאו 1989 תנשמ)ןורחאה הריגהה לג ,דבלב לארשי ידיליב דקמתמ הז רקחמש ףא 

ינתאה ןויוושה־יא תנבהל הבר תובישח אשונ רבעשל־תוצעומה־תירבמ לארשיל עיגהש 

ףלא תואמ עבראמ רתוי לארשיב ובשייתה 1991-1989 םינשה ןיב .ההובגה הלכשהב 
(זאד לארשי תייסולכוא ללכמ 10"/0־כ ,רמולכ) רבעשל־תוצעומה־תירבמ םישדח םירגהמ 

 (1996 ,Goldscheider). 5,ןכמ־רחאלש םינשב דואמ ודרי םישדחה םירגהמה ירפסמש ףא

היסורמ םירגהמה בור .הנידמה לש הנטקה התייסולכואל המוצע תיסחי תפסות וז התייה 

סחיב תוהובג תוילכלכ־תויתרבח תופיאש םהל ויהש םג שיגדהל בושחו ,םיליכשמ ויה 

דוביר לע העפשה לעב היה הז םוצע הריגה לג יכ בר ןוחטיבב חינהל ןתינ .םהידלי דיתעל 

םינותנ רדעהב םלוא .םירשעה האמה לש םיעשתה תונש ךלהמב לארשיב הלכשהה 

.ידיתע רקחמל אשונכ םוקמ הל שיו הייד הרקחנ אל וז העפשה ,םיינויח 

,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב הלכשהב םירעפב ודקמתהש םירקחמה לש ברה םרפסמל דוגינב 

תידוהיה הייסולכואה ןיב הלכשהב םירעפב וקסע םירקחמ לש תיסחי ןטק רפסמ קר 

םג אלא ,ינתא דובירב קר אל תנייפאתמש הרבח הניח לארשי .לארשיב תידוהי־אלהו 

תינתא היטרקומד הניה לארשי־תנידמ ,(Smooha, 1990) החומס יפל .ימואל דובירב 

התילכתש ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה ןכ־לע .תינומגה הצובק הב םיווהמ םידוהיהש 

תנשב 39"/0־ו 1991 תנשב םכותמ 43'/« ,לארשיל םירגהמ ףלא םיעבשו תואמ עבש ועיגה 1992 דע 5 

 .(Goldscheider, 1996) 1990
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רתוי םידוהיה תועיבתל בויחב תינענ ,ידוהיה םואלה לש תופיאשהו םיסרטניאה תא םדקל 

הנידמהש םיבאשמהמ רתוי לודג יסחי קלחמ םינהנ םידוהיה .םיברעה תושקבל רשאמ 

ינב םיברע לש םרועיש ,לשמל .ךוניחבו הקוסעתב תויונמדזהב תופידעמ םג ומכ ,הצקמ 

,1992/93 תנשב 5.396 לע דמע לארשיב םיטנדוטסה ללכ ברקמ עבראו םירשע דע םירשע 

.(1997 ,יקסריבסו יקסריבס) 220/"־כ היה הלוכ הייסולכואב ליגה־תצובקב םלקשמש דועב 

תודסומב םייברע תוריעצו םיריעצ לש דואמ ךומנה רועישה ,(1996)'גאח־לא תעדל 

תיתרבח תועינ םדקמ הווהמ הניא ההובג הלכשה יכ םתשוחתמ עבונ ההובג הלכשהל 

,םייתרבח םיתוריש תאצקהבו הקוסעתב הילפאמ םילבוס םיברעה .הדובעה קושב ליעי 

Lewin-Epstein 81 :לשמל ,ואר) יתרבחה גרדמב ןותחתה דבורה תא םיספות םהו 

 1993 ,Semyonov). תובר תורבח ובש ןפואה אוה םיברעה דגנ הילפאה ינונגנממ דחא

םיברעה בורש רחאמ .הלבק יאנתכ יאבצ תוריש לע רושיא הדובעל םידמעוממ תושרוד 

הטילשב יוצמה ,הדובעה קושב רתוי תובוט תורשממ םידדומ םה ,אבצב םיתרשמ םניא 

םישקתמ ,םיטפשמו האופר תמגוד ,םיישפוח תועוצקמ ילעב .(Lustick, 1980) תידוהי 

ףופצ חלפב םמצע ןיבל םניב תורחתהל םיצלאנ םהו ,םיידוהי תודסומב הקוסעת אוצמל 

.םייברעה םיבושייב םייטרפ םידרשמ וא תואפרמ לש 

תורגב־תודועתב םיקיזחמה םייברע םיריעצ לע ןכ םא תועיפשמ הדובעה קוש תולבגמ 

קר ,1996 תנשב :ןטק הלא לש םרפסמ םלוא .םיימדקא םיידומילב ךישמהל םילקושו 

תמועל ,תורגב־תודועת וגישה הרשע־הנומש-הרשע־עבש יאליגב םיברעה ברקמ 230/0־כ 

.<1997 ,ךוניחה דרשמ) ליג־תצובק התואב םידוהיה ברקמ 400/0־כ 

םיבלשב םימוסחמב םילקתנ םייברע םיריעצ םג ,םייחרזמ םיריעצ ברקב בצמל המודב 

.הבוח ךוניח קוח לש הפיכאה־יא איה הנושארה היעבה .ךוניחה תכרעמ לש רתוי םימדקומ 

םעיגה ינפל םירשונ םייברעה םידימלתהמ 24.50/« ,1995 תנשמ םינותנ יפ־לע ,לשמל 

,יקסריבסו יקסריבמ) הרשע־עבשה ינב םיברעה ןמ 45"/0 קר םידמול בי התיכבו ,ט התיכל 

לרומ ,ישאב .םייברעה םיבושייב רפסה־יתב לש דוקפתה תמר איה היינש היעב .<1997 

,םיידוסיה רפסה־יתב ידימלת לש םיידומילה םיגשיהה לע םרקחמ תרגסמב ,(1981) סיוידו 

תמר .םיידוהיה רפסה־יתב לש הלא ןיבל םייברעה רפסה־יתב לש תוקופתה ןיב רעפ ואצמ 

־תורייעב ומכ אל ,ןאכ .הז רזגמב םיינוכיתה רפסה־יתב תא םג תנייפאמ הכומנ תוקופת 

רודחל לחה יגולונכטה ךוניחה ןכש ,םייעוצקמ םילולסמ הניא תירקיעה הביסה ,חותיפה 

םיבאשמ לש תינויווש־אל האצקה אלא ,םינומשה תונש עצמאב קר םייברעה םיבושייל 
.תילארשיה תיטילופה תכרעמה ידי־לע יברע רזגמל 

,תישאר .םיניינעמ םיסופד המכ ףשוח יברעה רזגמב יעוצקמ ךוניחב רוסחמה יכ ןייצנ 

לש הזמ הברהב הובג הכומנה הלכשהה תיירוגטקב םייברע םירבג לש יסחיה םרפסמ 

םהו ינויעה לולסמל הפולח ןיא םישלח םייברע םידימלתלש םושמ םיידוהיה םירבגה 

ושכרי םייברע םירבגש תוריבסה ,תינש .(Shavit, 1989) םיהובג םירועישב םירשונ 

הלא ברקמ ,תישילש .(Shavit, 1990) םיידוהי םירבג לש וזמ הכומנ םייעוצקמ םירושיכ 

הלבקה יאנתב ודמעש םייברעה םירבגה לש יסחיה םרפסמ ,םיינוכיתה רפסה־יתבב ודמלש 

םיילכלכ־םייתרבח םינייפאמ ילעב םיידוהי םירבג לש הזמ תצקמב הובג הטיסרבינואל 

ןוכיתה רפסה־תיבב ינויע לולסמב ודמל וללה םייברעה םירבגה בורש םושמ ,תאז .םיהז 

תורגב אלל יעוצקמ ךוניחב ודמל םיבר םיידוהי םירבגש דועב ,תורגבה־תוניחבל ושגינו 

 .(Shavit, 1990)
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לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמ 

לארשיב ההובגה הלכשהה לש התובחרתה 

.תונויצה - תידוהיה הייחתה ןויערל קודה ןפואב הרושק לארשיב ההובגה הלכשהה 

תא שדחמ תויחהלו ,תיאמצע תידוהי הנידמ םיקהל ויה תונויצה לש םייזכרמה היתונורקע 

תנשב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש התמקה .תירבעה הפשהו תידוהיה תוברתה 

הילוח התוויה ,רקחמלו עדמל ימואלניב ידוהי זכרמ תויהל הליחתמ הננכותש ,1925 

ךרעב ןמז ותואב הפיחב םקוהש ,ןוינכטה התמועל .תונויצה לש ינחורה טביהב תרשקמ 

ךפהיל היה ירקיעה ודועייו ,ינויצה עצמה לש ,רתוי ישעמ ,רחא טביהב שרשומ ,(1924) 

ןוכמ תובוחרב םקוה 1934 תנשב .(1985 ,דוד־ןב> היגולונכטלו הסדנהל ימואלה זכרמל 

רחאלו ,ךימסמ ימדקא דסומל אוה םג ךפהנו רקחמל ינרדומ זכרמ שמישש ,עדמל ןמציו 

,(1955) ןג־תמרב ןליא־רב תטיסרבינוא :תוטיסרבינוא עברא ומקוה הנידמה תמקה 

־ראבב ןוירוג־ןב תטיסרבינואו (1972) הפיח תטיסרבינוא ,(1956) ביבא־לת תטיסרבינוא 
.(1972) עבש 

החימצה איה הנידמה תמקה רחאל הובגה ךוניחב ןויצל תויוארה תומגמה תחא 
רפסמ .(1 םישרת ואר) הטיסרבינוא רגוב ראותל םידמולה םיטנדוטסה ירועישב 

חמצ 1979/80 תנשב וליאו ,1,635 היה 1948/49 תימדקאה הנשב םימושרה םיטנדוטסה 

,(1985) דוד־ןב יפ־לע ,ןכ־יפ־לע־ףא .54,480־ל ־ השולשו םישולש יפ הז רפסמ 

1950 ןיבש הפוקתה לש יתוהמו טלוב ןממס התוויה אל ההובגה הלכשהה תובחרתה 

וקינעה ןכ־לע .ימדקאה רקחמה היה ןמז ותואב תויופידעה רדס שארב דמעש המ .1960־ל 

.םיבוט הארוה ירושיכ ילעב םיצרמ לע םיליבומ םירקוחל תופידע תוטיסרבינואה תולהנה 

תונשב ורצונש םיאנתה ןמ םג העבנ הז תופידע רדסב תוטיסרבינואה לש ןתוקבד 

םהיניב ויה ,ןושאר ראותל םימי םתואב ודמל םיטנדוטסה בורש ףא .םישישהו םישימחה 

םיברש הדבועה .םהלש תישיא הפיאש וב ואר םיברו ,ךרעכ רקחמה תא ולביקש םיבר 

תונשב לארשיב ןוכיתה רפסה־תיב לש ויפואמ םג העבנ רקחמל וטנ םיטנדוטסה ברקמ 

1979/80־ל 1948/49 ןיב תורחבנ םינשב םיטנדוטסה רפסמ :1 םישרת 

52,088 ין^0 

 36,239

 1,635

 1979/80 1974/75 1969/70 1964/65 1959/60 1948/49

םידומילה תנש 

.1985 ,דח־ןב :רוקמ 
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ליגה־תצובקמ 2396 דע 12"/»וב ודמל :דואמ ינרי־וב רפס־תיב הז היה .םישישהו םישימחה 

־תדועת וגישה םיידוהיה הרשע־הנומשה ינבמ 1096־כ קרו ,הרשע־הנומש דע הרשע־שמח 

.(1985 ,דודךב> תורגב 
רבג ,תורגב־תדועת וגישהש םידימלתה רפסמב היילעה םע ,םיעבשה תונש תישארב 

תוללכמ םיקהל ןויערה הנושארל הלעוה זא .ההובגה הלכשהה ירעש תא חותפל ץחלה 

הענמ תוטיסרבינואה לש תצרמנ תודגנתה םלוא .תוטיסרבינואל ליבקמב ןושאר ראותל 

עגפת ההובג הלכשה תשיכרל תויונמדזהה תבחרה יכ ןועיטב הז ןויער לש ומושיי תא 

.<1992 ,םוחנ־ןב) תימדקאה הדימלה תוכיאב 

הלכשהה תכרעמב ודמלש םיטנדוטסה רפסמב שממ לש יוניש לח אל םינומשה תונשב 

האצותכ) ההובג הלכשהל שוקיבב לודיגה םע ,םיעשתה תונש תליחתב ךא .ץראב ההובגה 

,(רבעשל־תוצעומה־תירבמ היילעה תובקעבו תורגב־תודועת םיקיזחמה רפסמב לודיגמ 

לש ואיש .(2 םישרת ואר) םיטנדוטס לש בר רפסמ טולקל ולחהו תוטיסרבינואה ובחרתה 

הנש ,1991/92 תנשב היה do.5%) תוטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמב החימצה רועיש 

עירכמ בורש אוה ךכל דחא רבסה .(1990) ןורחאה הריגהה לג לש ותליחת רחאל קוידב 

ולצינש רחאל ,םתעגה םוימ הנשכ םיימדקאה םהידומיל תא ולחה םיריעצה םירגהמה לש 

דומיל־רכשמ רוטפ תקנעה םינתמ הריגהה יקוח יכ רוכזל שי .תירבע ידומילל וז הנש 

םוימ יצחו הנש הפלח םרטב דומלל וליחתהש ימל קר היילעהו הטילקה דרשמ ידי־לע 

רפסמב יתנשה לודיגה ירועישב הרורבה החינצה תא רושקל ןתינש ךכ .ץראל םתעגה 

.1992 תנש ןמל תדרל ולחה הריגהה ירועישש הדבועל םג ומכ ,הלא תונקתל םיטנדוטסה 

ןונכתה תדעו התייה םימי םתואב ההובגה הלכשהה תובחרתהל לכמ רתוי המרתש ימ 

תוטיסרבינוא יתש בל־ומש ןמזב־וב .ההובג הלכשהל הצעומה לש (ת"תו) בוצקתהו 

תוטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמ לש לודיגה רועיש :2 םישרת 

1995/96־ל 1987/88 ןיב 

"ד 1 1 1 1 1 1 1 ז־ 
 1995/96 1994/95 1993/94 1992/93 1991/92 1990/91 1989/90 1988/89 1987/88

םידומילה תנש 

.1997 ,יקסריבסו יקסריבס :רוקמ 
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ויהש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו ביבא־לת תטיסרבינוא - לארשיב תוליבומ 

הדבועל ־ לארשיב תיעדמהו תינכטה ,תילאוטקלטניאה תיליעה תביל יתרוסמ ןפואב 

וכפהנ ןה ךכמ האצותכ .רערעתמו ךלוה תיליע־תוטיסרבינואכ יתרוסמה ןדמעמש 

תויזכרמה תוכמותל ,םיעבשה תונשב ,תוללכמה תמקהל רתויב תוצרחנה תודגנתמהמ 

רמא ,1992 תנשב ,ץראה ןותיעל ןויאירב ,לשמל .ץראב תוללכמה לש ןתמקה ךילהתב 

:ןיול באז 'פורפ ,זאד חותיפו רקחמל ביבא־לת תטיסרבינוא אישנ ןגס 

וטלקנ אלש םיצרמל יוויטנרטלא הדובע םוקמ ושמשי תוללכמה 

תומא דימעהל תואטיסרבינואה ולכוי ,ךכ .תונוש תוביסמ תואטיסרבינואב 

רופיש גישהל ךוראה חווטבו ,ןהלש לגסה תריחבב רתוי תורימחמ הדימ 

,םיכומנ םהלש תורגבה ינויצש ,םירשכומ ןוכית ידימלתל .רקחמה תמרב 

רקחמל ןכמ רחאל עיגהלו תוללכמב םידומילב ןייטצהל תונמדזה ןתנית 

ןיב תודיינ לע ,אופא ,ססבתת ,תיצורע־ודה תכרעמה .יאטיסרבינוא 

.רקחמב קוסעל םירשכומ םידימלתמ ענמת אלו תואטיסרבינואל תוללכמ 

.תכרעמה תא ביחרהל ההובגה הלכשהל הצעומה הטילחה םיעשתה תונש תישארב 

הלכשהה םוחתב השדח תוינידמ לע טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש עידוה 1991 תנשב 

יתנש ח"וד ךותמ)ןושאר ימדקא ראות ןהירגובל קינעהל תוללכמל םג רשפאתש ,ההובגה 

'סמ הטלחה הלבקתה 1994 רבמטפס שדוח ףוסב .(367 'ע ,47 'סמ הנידמה תרקבמ לש 

תכרעמב בלתשהל תורגבה־תודועת ילעב לכל הרשפאש ,לארשי תלשממ לש 3694 

:ההובגה הלכשהה 

עצומה תומוקמה ךס ולדגי 2000 תנש דע יכ איה הלשממה תוינידמ 

רשפאתיש ךכ ,ךוניחה תכרעמ לש םירגובל ההובגה הלכשהה תכרעמב 

,תוללכמו תואטיסרבינואב םיינושאר םיראתל םיהובג םידומיל שרוד לכל 

,םייניש תאופר ,האופר ,ןוגכ (ההובג םתולע רשא) םירופס תועוצקמ טעמל 

(א ףיעס ,28.9.1994 ,3964 'םמ לארשי תלשממ תטלחה) ...הירנירטו 

תוקיתו תוללכמ ושכר ,תוטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמב היילעה םע דבב דב 

םימייק לארשיב .תוטיסרבינואה לש הזל הווש אל םא םג ,ימדקא דמעמ תובר תושדחו 

ןווגמ .תויטרפ תוללכמו תוירוזא תוללכמ ,תוחמתמ תוללכמ :תוללכמ לש םיגוס השולש 

הזל המוד ,םיטנדוטסה לש ילכלכה־יתרבחה עקרהו להנמ ,ביצקת לש םיטביהב ,תוללכמה 

.הז ןווגמב ןודנ אבה קלחב .תוטיסרבינואה לש 

ןומימו ןוויג ,לודיג :לארשיב תוללכמ 

ירוביצה ףוגה - ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע םירכומה םיימדקאה תודסומה 

:תוירוגטק עבראל םויכ םיקלחנ - לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לע חקפמה 

תוללכמו תוירוזא תוללכמ ,םירדגומ עוצקמ ימוחתב תוחמתמה תוללכמ ,תוטיסרבינוא 

ביחרנ תעכו ,םדוקה קלחב הרצקב ונדמע ץראב תוטיסרבינואה לש םינויפאה לע .תויטרפ 

תוינכות ןווגמב ,ימשרה םדמעמב הזמ הז םילדבנה ,(תוללכמ) םישדחה תודסומב ןוידה תא 

.הנידמה ןמ םילבקמ םהש בוצקתבו םיעיצמ םהש רקחמב ,םהלש דומילה 
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תוחמתמ תוללכמ 

ןתינ ןהיניב .הטיסרבינוא רגוב יראות קינעהל תוכמסומ תוחמתמה תוללכמה לכ 

,(B.Ed.) ךוניחב רגוב ראות תוקינעמה םירומ תרשכהל תוללכמ הרשע־שולש אוצמל 

,תופסונ תוחמתמ תוללכמ המכו ,B.Tech. ראות תוקינעמה תויגולונכט תוללכמ הנומש 

,יקסריבסו יקסריבס) דוקירל רפסה־תיבו בוציעל רפסה־תיב ,הקיזומל רפסה־תיב ןוגכ 

ןהיביצקת ,ההובג הלכשהל הצעומהמ הב תוכוז הלא תוללכמש הרכהה תורמל .(1997 

.יעדמ רקחמב קוסעל ןהל םירשפאמ םניאו ,הארוה יכרוצל קר םיקיפסמ םילבגומה 

תוירוזא תוללכמ 

הלא תוללכמ ולעפ הליחתב .תוירוזא תוללכמ הרשע־טיתש םויכ תולעופ לארשיב 

,רתויו רתוי ןהמ וקתנתה ןה שדחה קוחה תובקעבש אלא ,תוטיסרבינואה תוסחב תוחולשב 

יעדמב הטיסרבינוא רגוב יראות ןתמב תודקמתמ ןהשכ ,ןיטולחל תויאמצע ושענש דע 

לגסל תוקינעמ ןניא תוירוזאה תוללכמה םג ,תוחמתמה תוללכמה ומכ .חורהו הרבחה 

.יעדמ רקחמל תויונמדזה ןהלש הארוהה 

תויטרפ תוללכמ 

האמה לש םיעשתה תונש תישארב לארשיב ועיפוה תונושארה תויטרפה תוללכמה 

תועיצמ ןלוכ טעמכ .תויטרפ תוללכמ לש טעומ רפסמ קר לארשיב םילעופ םויכ .םירשעה 

יכ ןייצל יואר .הלכלכו ןובשח־תייאר ,לוהינ ,םיטפשמ ןוגכ ,םייתרקוי םימוחתב םידומיל 
תוטיסרבינואבו תורחאה תוללכמב גוהנה הזמ הברהב הובג הלא תוללכמב דומילה רכש 

 (1996 ,Guri-Rozenbiit). רגוב יראות קינעהל תוכמסומ תויטרפה תוללכמה לכ

יקסריבס) הטיסרבינוא ךמסומ ראות קינעהל תוכמסומ ףא ןהיניבמ המכו ,הטיסרבינוא 

.(1997 ,יקסריבסו 

תורז תוטיסרבינוא 

שוכרל השדח תונמדזה םג ןתיא ואיבה םירשעה האמה לש תומדקומה םיעשתה תונש 

עיפוהל ולחה 1990 תנש ןמל .תיתרוסמה תימדקאה תרגסמל ץוחמ םיימדקא םיראת 

תודועת .הינטירבמו תירבה־תוצדאמ רקיעב ,תורז תוטיסרבינוא לש תוחולש לארשיב 

ןכלו ,(1997 ,יקסריבסו יקסריבס)ירוביצה רזגמב לומגת יכרוצל תורכומ ןהלש הכמסהה 

,ירוביצה רזגמה םע םיבורקה ןהירשק אוה תויטרפה תוטיסרבינואה לש טלובה ןייפאמה 

תורזה תוטיסרבינואה תא וגצייש םימזי עינה הז רשק .ןהלש ירקיעה חוקלל ךפהנש 

האוושהב תוימדקאה תושירדה תא לקהלו ,ןהלש םידומילה תוינכות תא םיאתהל 

םיימדקא תודסומ לש הז םגדש הדבועה ,הז םע .<1999 ,שודק) תוילארשיה תוטיסרבינואל 

ולו ,עדימ תגשה ינפב ירקיע לושכמ הווהמ ההובג הלכשהל הצעומה תרכהב הכז אל 

6.םהיתודוא־לע ,יסיסב 

.1999 ,שודק לצא אוצמל ןתינ תורזה תוטיסרבינואה תודוא־לע ףסונ עדימ 6 
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רקחמה ךלהמ 

קוחל ןוקיתה םאה ,ונייהד ,הז רקחמ לש תיזכרמה הלאשה לע תונעל תנמ־לע 

תוצובק קב הובגה ךוניחב תויונמדזהב ןויווש רתי בינה 1994 תנשמ ההובגה הלכשהה 

ןמז ךרואל ירואית חותינ ךורעל שי ,דדנעל ינתא אצומ ,םואל סיסב לע וזמ וז תונושש 

תרשפאמ וזכ השיג .הלא תוצובקב ההובגה הלכשהה יסופד לש ןמז־תדוקנב חותינ ןכו 

םעטה הז .הקיקחה לש הרוהטה העפשהה ןיבל תיללכה תכשמתמה המגמה ןיב ןיחבהל 

המגמה תא קדובה ירואית חותינ :חותינה יגוס ינש ןיב וז הדובעב תושעל שקבנש בולישל 

הליחת גיצנ .הקיקחה תעפשה תא ןחובה (Log-linear)יראיניל־גול חותינו ,תכשמתמה 

חותינל םינותנה תא םהירחאלו ,ומצע ירואיתה חותינה תאו ירואיתה חותינל םינותנה תא 

.ומצע יראיניל־גולה חותינה תאו יראיניל־גולה 

ירואיתה חותינל םינתשמו םינותנ 

םגדמה ינייפאמו םינותנה רוקמ 

םינשב וכרענש (א"כס :ןלהל) םדא־חוכ ירקס רשע־השישמ ורזגנ הז חותינל םינותנה 

ינותנ לש הדיחיה הרדסה םעה א"כסה .(םינותנ רדעה לשב ,1982 טעמל) 1996-1980 

םידמולה רועיש תכרעהל ילכ ושמיש הלא םירקס .יסיסב יפרגומד עדימ הליכמש ךתח 

ןוקיתהש רחאמ .םיעשתה תונש יהלשל דעו םינומשה תונש תישארמ םיימדקא תודסומב 

ךירעהל לכונ ,1996 תנשמ אוה ונשמתשה ובש ןורחאה א"כסהו 1994 תנשב ץמוא קוחל 

ךשמ לארשיב) םירגובה רועיש תא אלו ,םיימדקאה תודסומב םידמולה רועיש תא קר 

.(םינש עברא דע שולש אוה ןושאר ראותל עצוממה םידומילה 

םישנ ללוכ םגדמה ,תילארשיה הלכשהה תכרעמ לש חותינב קסוע רקחמהש רחאמ 

,םישולש דע שמחו םירשע םיאליגב 7,תובישי ידימלת טעמל ,ץראה ידילי םיידוהי םירבגו 

לש םיאליגה ןיב רעפה .עבראו םירשע דע הרשע־הנומש ינב 8םייברע םירבגו םישנ ןכו 

.אבצב םיתרשמ ,םיברעה בורמ לידבהל ,םידוהיש הדבועה תא ףקשמ םיברעהו םידוהיה 

.םיברעהמ רתוי רחואמ םיינוכית־לעה םהידומיל תא ליחתהל םיטונ םידוהיה ךכמ האצותכ 

ןוגכ) םירקחנה לש עקרה ינתשמ טועימ אוה םגדמה לש תונורסחה דחא יכ ןייצנ 

םגדמה לש טלובה ןורתיה םלוא ,(ילוכו םירוה לש הלכשה תמר ,תורגב־תדועתל תואכז 

.ליג־תצובק לע חוקיפ ךות הדימלה ירועישב ןמז ךרואל יוניש דומאל רשפאמה ,ולדוג אוה 

םינתשמ 

־תיב גוס"ו "תמלשהש דומיל תונש רפסמ" :הלכשה לש םידדמ ינש קר ללכ א"כסה 

םידמולה רועיש תא ךירעהל תנמ־לע ."ת/דמול ה/תא וא תדמל ובש ןורחאה רפסה 

ה/תא וא תדמל ובש ןורחאה רפסה־תיב גוס" - ינשה דדמב ונרחב םיימדקא תודסומב 

העפשה לכ התייה אל 1994 תנשמ קוחל ןוקיתלש ןוויכמ חותינה תרגסמב וללכנ אל תובישי ידימלת 7 

.םהלש תיכוניחה הריירקה לע 

הביסה ילוא וז .לארשיב הריגהה יקוחל תודוה ,לארשי ידיליל השעמל םיבשחנ לארשיב םיברעה לכ 8 

.םיברעה לש םתדלוה־ץרא תודוא־לע עדימ םיליכמ םניא א"כסהש ךכל 
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,ףיקמ ןוכית רפס־תיב ,ידוסי רפס־תיב :םה הז הנתשמ םיביכרמש םיכרעה ."ת/דמול 

רפס־תיב ,ינכט וא יאסדנה ינוכית־רתב רפס־תיב ,םירומ תרשכהל רנימס 9,הבישי 

וניא הלכשהה הנתשמ ,תוארל ןתינש יפכ .ימדקא דסומו רחא ימדקא־אל ינוכית־רתב 

ןד הז רמאמ ןיא ,וז הביסמ .הללכמב םידומיל ןיבל הטיסרבינואב םידומיל ןיב ןיחבמ 

.הובגה ךוניחה לש הללסהה תלאשב 

10,םיברע :םיכרע השימח שי אצומ הנתשמל .אצומו רדגמ םג ודדמנ הלכשה לע ףסונ 

יאקירפא־ןופצ אצוממ םידוהי ,(היסא דילי באל לארשיב ודלונש ימ)יתייסא אצוממ םידוהי 

ודלונש ימ> יאקירמא־יפוריא אצוממ םידוהי ,<הקירפא־ןופצ דילי באל לארשיב ודלונש ימ) 

ינב םיילארשי םידוהיו (הילרטסוא וא הקירפא־םורד ,הקירמא ,הפוריא דילי באל לארשיב 

םירדגומ הז רקחמב ,םדוק רמאנש יפכ .(לארשי דילי באל לארשיב ודלונש ימ)ינש רוד 

תונוש םידוהי תוצובק ןיב םילדבהש דועב ,םואל ילדבהכ םיברעל םידוהי ןיב םילדבהה 
.םיינתא םילדבהכ םירדגומ 

ההובגה הלכשהב םיינזואו םיימואל ,םיירדגמ םירעפ 

הלכשהב ינתאהו ימואלה ,ירדגמה ןויוושה־יא ףקיה תאו םיסופדה תא ראתנ הז קלחב 

.םריבסהל הסננו ,1996-1980 םינשה ךלהמב ההובגה 

ההובגה הלכשהב רדגמ ירעפ 

תודסומב רבעב ודמל וא םידמולש הלא לש םרועיש תא םיראתמ ב3־ו א3 םימישרת 

םידמולה רועיש ,א3 םישרתב תוארל ןתינש יפכ .ןימ יפ־לע (םידמולה :ןלהל) םיימדקא 

לש הזמ 1980 תנשב לופכ היה עבראו םירשע דע הרשע־הנומש ינב םייברע םירבג ברקב 

דע רגסנ םייברע םירבגל תויברע םישנ ןיב הז רעפ .<50/0־ל האוושהב 1296) תויברע םישנ 

תולעל הטנ םיימדקא תודסומב תודמולה תויברעה םישנה רועישש רחאל ,1996 תנש 

דע דרי םיימדקא תודסומב םידמולה םייברעה םירבגה רועיש וליאו ,ןמזה ךרואל הגרדהב 
.םינומשה תונש יהלש 

םירשע םיאליגב תידוהיה הייסולכואב קסועה םישרתל ונביל־תמושת תא הטנ םא 

היה םיידוהיה םירבגה ברקב םידמולה רועיש יכ הארנ ,(ב3 םישרת) םישולש דע שמחו 

םינימה ןיב רעפהש ךכ ,180/0־כ - תוידוהי םישנ ברקבו ,בוריקב 220/0־כ 1980 תנשב 

םיידוהי םירבג ןיב רעפה רגסנ 1989 תנשב .םיברעה ברקב רשאמ ןטק היה םידוהיה ברקב 

:םיידוהיה םירבגה רועיש לע תולעל תוידוהיה םישנה רועיש לחה זאמו ,תוידוהי םישנל 

דבלב 25"/» תמועל ,םיימדקא תודסומב תוידוהיה םישנהמ 30»/» ודמל 1996 תנשב 
.םיידוהיה םירבגהמ 

רפסה־תיב יכ ונייצש הלא לכ םגדמה ןמ ופונ ךכיפלו ,חותינב וללכנ אל תובישי ידימלת ,רוכזכ 9 

."הבישי" אוה םידמול וא ודמל םה ובש ןורחאה 

ןטקה ןלדוג בקע םיזורדו םיירצונ םיברע ,םיימלסומ םיברע ןיב דירפהל ונתורשפאב ןיא הז רקחמב 10 

.םימלסומ םניה םיברעה תצובקמ 800/־־כ יכ קר ןייצנ .תוצובקה לש 
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דע הרשע־הנרמש יאליגב םייברעה םישנהו םירבגה רועיש :א3 םישרת 

םיימדקא תודסומב םידמולה עבראו םירשע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

םישולש דע שמחו םירשע יאליגב םיידוהיה םישנהו םירבגה רועיש :ב3 םישרת 

םיימדקא תודסומב םידמולה 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 
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ההובגה הלכשהב םואל ירעפ 

תודסומב םידמולה ירועישב םיברעו םידוהי ןיב םילדבה םיגציימ ב4־ו א4 םימישרת 

ינש הלגמ (םירבגל סחייתמה) א4 םישרת תניחב .םישנלו םירבגל דרפנב ,םיימדקא 

ורתונ םיידוהיה םירבגה ברקמ םידמולה ירועישש דועב ,תישאר :ןויצל םייואר םיסופד 

םירבגה ברקמ םידמולה ירועיש ,תומדקומה םיעשתה תונש דע רתוי וא תוחפ םיעובק 

םיידוהי םירבג ןיב רעפה ךכיפל .םינומשה תונש יהלש דע הדיריב ואצמנ םייברעה 

הדיריה .םינומשה תונשב בחרתה םיימדקא תודסומב םידמולה רועישב םייברע םירבגל 

היילעהש ךכמ ,הארנה לככ ,תעבונ םייברעה םירבגה לצא םידמולה רועישב התפצנש 

;1996 ,'גאח־לא) תיתרבח תועינל הליבוה אל םברקמ הטיסרבינואה ירגוב רפסמב 

 1995 ,Mazawi). םייברע םירבג לצא הקוסעתל הלכשה ןיב רבוגה המאתהה רסוחש ןכתיי

,'גאח־לא) םיינוכית־לע םידומילל המשרהה ירועישב תיתועמשמה הדיריל הביסה אוה 

,"תוללכמה קוח" תקיקח רחאל ,םירשעה האמה לש םיעשתה תונש עצמאב ,תינש .(1996 

םייברעו םיידוהי םירבג ברקב םיימדקא תודסומב םידמולה ירועישב תמיוסמ החימצ הלח 

םידמולה ירועישב םיברעל םידוהי ןיב יטולוסבאה רעפה תובחרתהל ליבוהש רבד ,דחי־םג 

.םיימדקא תודסומב 

תודמולה ירועיש וטנ םיעשתה תונש תישאר דעש דמלמ (םישנל סחייתמה) ב4 םישרת 

רעפה רמשנ ךכיפלו ,יטיא בצקב תולעל תויברעו תוידוהי םישנ ברקב םיימדקא תודסומב 

,יתמרד ןפואב הלא םירועיש וחמצ 1994 רחאל ,הז םע .ןמז ךרואל ןהיניב יטולוסבאה 

בחרתה תויברעו תוידוהי םישנ ןיב יטולוסבאה רעפהש ךכ ,תוידוהי םישנ ברקב דחוימב 

12.םיעשתה תונש עצמאב 

םירשע יאליגב םיידוהי םירבג ברקב םיימדקא תודסומב םידמולה דועיש :א4 םישרת 

עבראו םירשע דע הרשע־הנומש יאליגב םייברע םירבג ברקבו םישולש דע שמחו 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

האצות התייה םיעשתה תונש עצמאב ההובגה הלכשהה תובחרתה יכ ןועטל הרואכל ןתינ הז רשקהב 12 

תשיכרמ העבנ תובחרתההש ,רמולכ ,םרפסמב לודיג לש האצות אלו ,תודסומ לש יתרדגה יוניש לש 
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םירשע יאליגב תוידוהי םישנ ברקב םיימדקא תודסומב תודמולה דועיש :ב4 םישרת 

עבראו םירשע דע הרשע־הנומש יאליגב תויברע םישנ ברקבו םישולש דע שמחו 

■■ תוידוהי 

• "י תויברע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80
רקסה תנש 

ההובגה הלכשהב םיינתא םירעפ 

ברקמ םיימדקא תודסומב םידמולה ירועישב םילדבה םיגציימ ב5־ו א5 םימישרת 

חותינ .םירבגלו םישנל דרפנב ,1996-1980 םינשב תונושה תוינתאה תוצובקה 
:םיסופד השיש טילבמ םימישרתה 

תוביצי לע רמושה גוריד תפשוח תוינתאה תוצובקה ברקמ םידמולה ירועיש תאוושה .א 

אצוממ םידוהי (2) ;ינש רוד ינב םילארשיו יפוריא אצוממ םידוהי (1) :ןמז ךרואל 

.יאקירפאךופצ אצוממ םידוהי (3);יתייסא 

תונש עצמאב ולע ,דחאכ םישנו םירבג ,תוינתאה תוצובקה לכ ברקמ םידמולה ירועיש .ב 

.םירשעה האמה לש םיעשתה 

םירבגה ברקמ םידמולה ירועיש ורתונ האמ התוא לש תומדקומה םיעשתה תונש דע .ג 

הלא םירועיש וטנ םישנה ברקב וליאו ,רתוי וא תוחפ םיביצי תוינתאה תוצובקה לכמ 

.תולעל 

.ינש רוד ינב םילארשי ןיבל יפוריא אצוממ םידוהי ןיב םידמולה ירועישב ןוימד םייק .ד 

.םיזנכשא םניה ינש רודמ םילארשיה בורש ךכל הארנה לככ הרושק וז הייטנ 

תודסומב םידמולה ירועישב יאקירפא־ןופצו יתייסא אצוממ םידוהי ןיב םילדבה םימייק .ה 

ןיב רתוי םייתועמשמ הלא םילדבה .יתייסא אצוממ םידוהיל ןורתי םע ,םיימדקא 

םירבג לש הלאל םימוד יאקירפאךופצ אצוממ םידוהי ברקב םידמולה ירועיש .םירבגה 

.םייברע 

הלוע ב1־ו א1 םיחפסנמ םלוא .קוחל שדחה ןוקיתל תודוה םיימדקא־אל תודסומ ידי־לע ימדקא דמעמ 

לכ ברקב םיעשתה תונש עצמאב ודרי אל םיימדקא־אלה תודסומב םידמולה ירועיש יכ רוריבב 

לודיג לש האצות הניה תובחרתההש םיחינמ ונא ןכל .ולע וליפא םה תויברע םישנ ברקבו ,תוצובקה 

.תודסומה רפסמב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:50:56 UTC������������� 

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



333 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

טעמב םיהובג םייברע םירבג ברקב םידמולה ירועיש ויה םינומשה תונש תישארב .ו 

ובתונ םייחרזמ םידוהיש ,הארנכ ,איה ךכל הביסה .םייחרזמ םידוהי לש הלאמ 

יברעה רזגמבש דועב ,םיימדקא םידומילל םיליבומ םניאש ,םייעוצקמ דומיל ילולסמל 

.(Shavit, 1990)טעמכ םימייק ויה אל הלאכ םילולסמ 

לארשי ידילי םירבג ברקב םיימדקא תודסומב םידמולה רועיש :א5 םישרת 

וווו ינש רוד 

■0■ הפוריא יאצוי 

םיברע 

- — היסא יאצוי 

הקירפאיאצוי 
.00• *—־—־—־—־———־—"—־—־—■—־—־—י 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80
רקסה תנש 

לארשי תודילי םישנ ברקב םיימדקא תודסומב תודמולה רועיש :ב5 םישרת 

וווו ינש רוד 

■■■ הפוריא תואצוי 

- — היסא תואצוי 

■ הקירפא תואצוי 

תויברע 

 00.
 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

,דחא דצמ :םיעשתה תונש עצמאב ההובגה הלכשהב ושחרתה םיכילהת ינש ,םוכיסל 

ךוניחה תובחרתה ,רחאה דצה ןמו ,(gender equalization)ירדגמה ןויוושה תורבגתה 

אצומהו םואלה תוצובק ןיב ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיגל הליבוהש ,הובגה 

,תכשמתמ המגמ גציימ תירדגמה תוותשהה ךילהתש דועב יכ ןייצל שי .תונושה ינתאה 

תמגמ יכ ןועטל ןתינ ,ןאכמ .קוחל ןוקיתה תובקעב קר האב ההובגה הלכשהה תובחרתה 
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לש תובחרתההש דועב ,1994 תנשמ קוחל ןוקיתה לש הרישי האצות הניא ירדגמה ןויוושה 

תא ילמרופ יטסיטטס ןחבמל דימעהל אבה קלחה תרטמ .ונממ העבנ ןכא הלכשהה ירעפ 

.רקחמה תורעשה 

(Log-linear)יראיניל־גול חותינל םינתשמו םינותנ 

ינותנב ונרחב ,יתדוקנ עוריאכ הדימלה ירועיש לע הקיקחה תעפשה תא ןוחבל ידכ 

,1993 ,1992 םינשהמ ,רמולכ ,הירחאל םייתנשו (1994) הקיקחה ינפל םייתנש א"כסה 
דע שמחו םירשע ינב לארשי ידילי םיידוהי םירבגו םישנ ללכ םגדמה .1996־ו 1995 

דע הרשע־הנומש יאליגב םייברע םירבגו םישנ ןכו ,תובישי ידימלת טעמל ,םישולש 

םירבג 20,930 םכותמ ,םירקחנ 40,048 הללכ םגדמה תייסולכוא .עבראו םירשע 
.םישנ 19,118־ו 

גוס אוה יולתה הנתשמה :חותינב םילולכה םינתשמה תא תוגיצמ ב1־ו א1 תולבט 

רקחנה םא דמלמה המד־הנתשמ וניהש ,ת/דמול ה/תא וא תדמל ובש ןורחאה רפסה־תיב 

תנשו רדגמ ,אצומ :םה םייולת־יתלבה םינתשמה תשולשו :ימדקא דסומב דמול וא דמל 

השימח ליכמ אצומ ןאכ םג ,ירואיתה חותינב ליבקמה הנתשמל המודב .רקסה תכירע 

אצוממ םידוהי ,יאקירפא־ןופצ אצוממ םידוהי ,יתייסא אצוממ םידוהי ,םיברע :םיכרע 

.ינש רוד ינב םילארשיו יאקירמא-יפוריא 

יולת הנתשמ :א1 הלבט 

הנתשמה יכרע  הנתשמה רואית  הנתשמה םש 

ימדקא דסומ ,ןכ - 1 

רחא ,אל - 0 

ה/תא וא) תדמל םאה 

?ימדקא דסומב <ת/דמול 

ובש ןורחאה דסומה גוס 

[ס] תדמל 

םייולת־יתלב םינתשמ :ב1 הלבט 

הנתשמה יכרע  הנתשמה רואית  הנתשמה םש 

םיברע ־ 1 

היסא יאצוי - 2 

הקירפא יאצוי ־ 3 
הפוריא יאצוי - 4 

ינש רוד םילארשי - 5 

רקחנה יבא לש הדילה־ץרא  [^] אצומ 

השיא - 1 

רבג - 2 

רקחנה לש ןימה  [8] רדגמ 

1992/93 ־ 1 

(הקיקחה ינפל) 
1995/96 ־ 2 

(הקיקחה ירחא) 

רקסה ךרענ הבש הנשה  [0] רקסה תנש 
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םיימואל ,םיירדגמ םירעפ לע הקיקחה לש הייקנה העפשהה תא רוקחל תנמ־לע 

יתשל רקסה תכירע תנש יולת־יתלבה הנתשמה תא ונקליח ,ההובגה הלכשהב םיינתאו 

.וירחאו קוחל ןוקיתה ינפל ,רמולכ ,1995/96־ו 1992/93 :תופוקת 

חותינה תטיש 

תעפשה לש הדידמ תרשפאמ וז הטיש .םייראיניל־גול םילדומ תועצמאב ךרענ חותינה 

ימוטוכידה יולתה הנתשמה לש תחא הירוגטקל ךייתשהל יוכיסה לע םיילאירוגטק םינתשמ 

דומלל יוכיסל סחייתמ הז רקחמב חותינה .תרחאה הירוגטקל ךייתשהל יוכיסה תמועל 

הנתשמ ללוכ לדומהש רחאמ .הלא תודסומב דומלל אל יוכיסה תמועל םיימדקא תודסומב 

הז חותינ .(Swafford, 1980)יטסיגול חותינ וניה יראיניל־גולה חותינה ,ימוטוכיד יולת 

תויביטקארטניאה תועפשההו (main effects) תוידוחייה תועפשהה לש ןתמורת תא דמוא 

 (interaction effects) דסומב דומלל אל וא דומלל יוכיסה לע םיריבסמה םינתשמה לש

.ימדקא 

,(t2)ך רטמרפה ידי־לע תגצומ יולתה הנתשמה לע םייולת־יתלבה םינתשמה תעפשה 

אטבי וז הדובעב .יולתה הנתשמה לש תוירוגטקה תחא לא ךייתשהל יוכיסה ביכרמ אוהש 

לדומה רחבנ וז הדובע ךרוצל .ימדקא דסומל ךייתשהל יוכיסה ביכרמ תא ך רטמרפה 

:םייולת־יתלב םינתשמ השולש ובש אלמה יביטקילפיטלומה 

 D =y D . y AD . yBD .yCD.y ABD . y ACD . y BCD . y ABCD "
 1 jkl 1 ijk י kl 1 ij 1 1 ikl 1 1 1 י j5,2 י 1 1 ־ ijkl

תמורת תא גציימ y D. :ימדקא דסומב דומלל יוכיסה תא גציימ Q D,, :רשאכ 
 1 jk' 1

דסומב דומלל יללכה יוכיסה תא ,רמולכ ,יוכיסל יולתה הנתשמה לש תילושה תוגלפתהה 

המורתה תא - Y :יוכיסל [a] אצומה לש הייקנה המורתה תא - y ^ ;[D] ימדקא 
 CD

C]] רקסה תכירע תנש לש הייקנה המורתה תא ־ y kl :יוכיסל [B] רדגמה לש הייקנה 

:יוכיסל [B] רדגמו [A] אצומ ןיב היצקארטניאה תמורת תא - y ^0 :יוכיסל 

 y AfP - אצומ ןיב היצקארטניאה תמורת תא [A] רקסה תכירע תנשו [C] יוכיסל;

 y j^D - רדגמ ןיב היצקארטניאה תמורת תא [B] רקסה תכירע תנשו [C] יוכיסל;

 y ^D - אצומ לש היצקארטניאה תמורת תא [A], רדגמ [B] רקסה תכירע תנשו [[C

13.יוכיסל 

םייראיניל־גול םילדומ לע ףסונ עדימ 13 (Log-linear Models) תואבה תודובעב אוצמל ןתינ: 

 .Swafford, 1980; Knoke <fe Burke, 1980
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תא םילידגמ 1־מ םיהובגש y לש םיכרע ,יביטיקילפיטלומ לדומב רבודמש רחאמ 

םניא 1־ל םיבורקש םיכרעו ,םייוכיסה תא םיניטקמ 1־מ םיכומנש םיכרע ,םייוכיסה 
.םייוכיסה לע םיעיפשמ 

םיאצממ 

ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיג :יראיניל־גול חותינ 

יוכיסה תמועל דואמ ךומנ "ימדקא דסומב דומלל" יללכה יוכיסה יכ הלוע 2 הלבטמ 

,הזכ רבע לעב תויהל וא ,ימדקא דסומב דומלל יוכיסה .<7=0.23>1> "םש דומלל אל" 

םירבגו םישנ ןיב םייוכיסב לדבהה ,רמולכ .םירבג ברקב רשאמ םישנ ברקב 1.11 יפ לודג 

.<7= 1.11<1) םישנה תבוטל m אוה 

(x2=y)יביטקילפיטלומ לדומ יפל םייטסיגול םיחותינ תואצות :2 הלבט 

*ימדקא דסומב דומלל יוכיסה ןדמואל 

ל 

 7= 1

 0.23 = 0.4792 ימדקא דסומב דומלל יללכה יוכיסה 
אצומ 

 0.36 = 0.5992 םיברע 

 0.46 = 0.6822 הקירפא יאצוי 

 0.88 = 0.9412 היסא יאצוי 

 2.27 = 1.5062 הקירמא-הפוריא יאצוי 

 2.98 = 1.7272 ינש רוד םילארשי 

רדגמ 

 1.107 =1.0522 םישנ 

רקסה תנש 
 1.20 = 1.0942  1995/96

קהבומ אל  רדגמ * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * רדגמ 'י אצומ 

.2 < תננקותמ X - תיטסיטטס םיקהבומ םביה הלבטב םיגצומה םימדקמה לכ * 

,ינש רוד יגב םילארשי לצא אצמנ ימדקא דסומב דומלל רתויב הובגה יוכיסה 

אצוממ םידוהיו יתייסא אצוממ םידוהי ,יאקירמא-יפוריא אצוממ םידוהי םהיתובקעבו 

תייסולכוא ברקב אצמנ ימדקא דסומב דומלל רתויב ךומנה יוכיסה .יאקירפא ־ןופצ 

,רמולכ) 0.36 יפ ימדקא דסומב דומלל יוכיסה תא לידגמ יברע אצומש דועב .םיברעה 

.2.98 יפ הז יוכיס לידגמ (ינש רוד ינב)ילארשי אצומ ,(יוכיסה תא ןיטקמ 
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םידמולה ירועישב םייתוהמ םילדבה םימייק ,ירואיתה חותינב םדוק וניארהש יפכ 

תבוטל ,יתייסא אצוממ םידוהי ןיבל יאקירפאךופצ אצוממ םידוהי ןיב םיימדקא תודסומב 

םירבג ברקב ימדקא דסומב דומלל יוכיסה היה ,לשמל ,1996-1995 םינשב .םינורחאה 

אצוממ םיידוהי םירבג לצא 150.22־ל האוושהב 14,0.11 יאקירפאךופצ אצוממ םיידוהי 

אצוממ םיידוהי םירבגל האוושהב הברהב ךומנ יוכיסה היה תוצובקה יתשבו ,יתייסא 

.(המאתהב 170.75־ו 160.57)ינש רוד ינב םיילארשי םירבגו יאקירמאו יפוריא 

<y=1.20>1) 200/0 לש תיתועמשמ החימצ לע רוריבב םיעיבצמ 2 הלבטב םינותנה 

.(1996-1995) 1994 תנשמ קוחל ןוקיתה רחאלש הפוקתב ימדקא דסומב דומלל יוכיסב 

ינתא אצומה תוצובק ,םואלה תוצובק לכ ברקב ההז היה החימצה רועישש ןייצל בושח 

ךכמ קיסהל ןתינ .(תוקהבומ־אל ויה תויצקארטניאה לכ לש תומורתה) רדגמה תוצובקו 

קוח" תובקעב םיימדקא תודסומב םידמולה רפסמב םיהז החימצ ירועישמ האצותכש 

יטולוסבאה רעפה ,ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכמ םירבגו םישנ ברקב "תוללכמה 

תונש ךלהמב 200/0־ב לדג תונושה ינתאה אצומהו םואלה תוצובק ןיב ההובגה הלכשהב 

םילארשיה 18.תונוש ויה תוצובקה לש קוניזה תודוקנ ןכש ,םירשעה האמה לש םיעשתה 

ההובגה החיתפה תדוקנ ילעב - יאקירמאו יפוריא אצוממ םידוהיהו ינשה רודה ינב 

.הקוחל ןוקיתהמ םיירקיעה םינהנה ןכ םא ויה - רתויב 

קרפב ונסחייתה ותועצמאבש ירואיתה חותינה תואצות תא םימאות הלא םיאצממ 

ינתא אצומו םואל תוצובק ןיב ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה תובחרתהל םדוקה 

קותעשה תיירואית תא םג םיששאמ םהו ,םירשעה האמה לש םיעשתה תונש עצמאב תונוש 

.(Halsey, Heath ä Ridge, 1980)ויתימעו יסלוה םיכמות הבש 

הובגה ךוניחב עציהו שוקיב :"תוללכמה קוח" 

ההובגה הלכשהה יכרוצ לע הנע ןכא 1994 תנשמ קוחל ןוקיתה םא ררבל ןיידע רתונ 

תונש ךלהמב תורגב־תודועתל םיאכזה רועישב לודיגה תובקעב רצונש שוקיבל רבעמ 

הקיקחה תובקעב וחתפנש תושדחה תוללכמה יכ רעשל ןתינ .םירשעה האמה לש םיעשתה 

תורגב־תודועת ילעב לש תוצובק ליבשב הובגה ךוניחב דומיל תומוקמ לש עציה ורצי 

ללגב םאו םיכומנ םיידומיל םיגשיה ללגב םא ,םיימדקא תודסומב ןכל םדוק וטלקנ אלש 

תוימדקא תושירד תוביצמ ,תוטיסרבינואל דוגינב ,תוללכמה .תושיגנ יישקו הסנרפ יכרוצ 

ןוחבל תנמ־לע .יצרא־ללכ רוזיפו םיסרוקה תכרעמב תושימג תועיצמו רתוי תוכומנ 

,הלעמו דומיל תונש הרשע־םיתש ירגוב ברקב םייראיניל־גול םילדומ ולעפוה ,וז תורשפא 

 .0.23*( 1.2/1.1 )*0.46=0.11 14

 .0.23*( 1.2/1.1 )*0.88=0.22 15

 .0.23 *(1.2/1.1 )*2.27=0.57 16

 .0.23*( 1.2/1.1 )*2.99=0.75 17

,10« אוה םידמולה רועיש א הצובקב :תוצובק יתש ונינפלש חיננ הבה ,וז העפות ןיבהל תנמ־לע 18 

רועיש תא תוצובקה יתש ולידגי ,המגודל ,םא .20"/»,ןכ םא ,אוה יטולוסבאה רעפה .30»/« ב הצובקבו 

.60"/0־ל הלעת ב הצובקש דועב ,20"/« א הצובקב שדחה םידמולה רועיש היהי ,םיינש יפ םידמולה 

.םיינש יפ לדג יטולוסבאה רעפה ,רמולכ ,40* אוה שדחה יטולוסבאה רעפהש ,ןאכמ 
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עגונב םינותנ גישהל ןתינ היה אל יכ ןייצנ .וז הירוגטקב לודיגה תעפשה תא לרטנל ידכ 

ורחבנ בי תותיכ ידימלת לש תוצובק .ונשמתשה םהבש א"כסהמ תורגב־תדועתל תואכזל 

יכ רבתסמ .תורגבה־תודועת ילעב לש םרפסמב לודיגה תעפשה תא לרטנל תנמ־לע 

תורגבה־תדועת ילעב לש םרפסמב לודיגל המוד בי ידימלת לש םרפסמב לודיגה רועיש 

םיקצומ םינותנ לע ךמתסהל ונפדעה ןכ־לעו ,(68 ,1 הלבט ,1997 ,ךוניחה דרשמ) 

.תורגב־תודועת ילעבב םוקמב דומיל תונש הרשע־טיתש ירגובב שמתשהלו 

ןדמואל (12=ף')יביטקילפיטלומ לדומ יפל םייטסיגול םיחותינ תואצות :3 הלבט 

*דומיל תונש הרשע־פיתש ירגוב ברקב ימדקא דסומב דומלל יוכיסה 

 2 !
 7= 1

 0.34 = 0.5852 ימדקא דסומב דומלל יללכה יוכיסה 
אצומ 

 0.47 = 0.6832 םיברע 

 0.49 = 0.7022 הקירפא יאצוי 

 0.83 = 0.9092 היסא יאצוי 

 2.01 = 1.4182 הקירמא-הפוריא יאצוי 
 2.62 = 1.6192 ינש רוד םילארשי 

קהבומ אל  רדגמ 

רקסה תנש 

 1.15 = 1.0732  1995/96

קהבומ אל  רדגמ * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * רדגמ * אצומ 

.2 < תננקותמ X - תיטסיטטס םיקהבומ םגיה הלבטב םיגצומה םימדקמה לכ * 

:בלה־תמושת תא םיכשומ 3 הלבטב םיאצממ ינש 

לצא ההז דומיל תונש הרשע־סיתש ירגוב ברקב ימדקא דסומב דומלל יללכה יוכיסה .א 

םירבגה לע ןורתי היה םישנלש ףא ,(תקהבומ הניא רדגמה תעפשה) םישנו םירבג 

וז הדבוע .(2 הלבט) תויסולכואה לכ ברקב יראיניל־גולה לדומה לעפוה רשאכ 

ךוניחב םלענש ןורתי ,םירבג לע ןורתי םישנל שי ינוכיתה ךוניחבש ךכ לע העיבצמ 

תונש הרשע־מיתש םימייסמה ירועישב רדגמה ילדבה תא םילרטנמ רשאכ ימדקאה 
.דומיל 

:ואר) העודי הדבוע וניה ינוכיתה ךוניחב םישנ לש ןנורתיש דועב יכ שיגדהל שקבנ 

 1994 ,Kfir, 1988; Ayaion), רשאכ ,ינוכית־לעה ךוניחב הז ןורתי לש ותומלעיה

19.שדח אצממ הניה ,םילרטונמ תינוכיתה הלכשהה ירועישב םינימה ןיב םילדבהה 

.אבה קרפב ןודיי וז העפותל ירשפא רבסה 

ב הצובקו ,םישנ האמ הנומה א הצובק :תוצובק יתש ונינפלש חיננ הבה ,וז העפות ריהבהל תנמ־לע 19 
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,דומיל תונש הרשע־מיתש םימייסמה רועישב החימצה הלרטונש רחאל םג יכ הארנ .ב 

ןוקיתה רחאל <y=1.15>1 ;150/0 לש היילע) 1.15 יפ לדג ימדקא דסומב דומלל יוכיסה 

לש עציה רצי ההובגה הלכשהה קוחל ןוקיתה יכ הנעטל סוסיב שי ןכ־לע .קוחל 

םהל רשפאתה אלש תורגב־תדועת ילעב לש תוצובקל הובגה ךוניחב דומיל תומוקמ 

.הקיקחל םדוק םיימדקא תודסומל סנכיהל 

תונקסמו ןויד 

ברקב םיימדקא תודסומב הדימלה ירועישב ולחש םייונישה תא ונחתינ הז רקחמב 

ןיבש הפוקתב ,לארשי ידילי םירבגו םישנ לש תונוש ינתא אצומ תוצובקו םואל תוצובק 

שגד תמיש ךות ,םירשעה האמה לש תורחואמה םיעשתה תונשל םינומשה תונש תישאר 

.1994 תנשמ ההובגה הלכשהה קוחל ןוקיתה תובקעב ההובגה הלכשהה תובחרתהב 

אצומהו םואלה תוצובק לש ןמז ךרואל ביצי גרדמ םייק יכ הלוע רקחמה תואצותמ 
דרויה רדסה יפ־לע ,ההובג הלכשהל תודסומב םידמולה ירועיש תניחבמ תונושה ינתאה 

;יתייסא אצוממ םידוהי (2) ;ינש רוד ינב םילארשיו יפוריא אצוממ םידוהי (1) :אבה 

םידמולה ירועישב םילדבה ףשח רקחמה .םיברע <4> ;יאקירפא־ןופצ אצוממ םידוהי (3) 

םידוהיו יתייסא אצוממ םידוהי - םיחרזמה תוצובק יתש ןיב ההובג הלכשהל תודסומב 

תאז .םישנ ברקב רשאמ םירבג ברקב רתוי םיקהבומ הלא םילדבה .יאקירפא־ןופצ אצוממ 

םירבגה לש הלאל םימוד יאקירפא־ןופצ אצוממ םיידוהי םירבג לש הסינכה ירועיש ,דועו 

םידוהי לשו יתייסא אצוממ םידוהי לש תורפסב לבוקמה יוהיזה יכ הלוע ןאכמ .םייברעה 

.תועטהל לולע - םיחרזמ ־ תחא הדיחא הצובקכ יאקירפאךופצ אצוממ 

תונש עצמאב ההובגה הלכשהב ושחרתהש םיכילהת ינש םילגמ הדובעה יאצממ ,תינש 

,(gender equalization)ירדגמה ןויוושה תורבגתה ,דחא דצמ :םירשעה האמה לש םיעשתה 

הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיגל הליבוהש ,הובגה ךוניחה תובחרתה ,רחאה דצה ןמו 

תוותשהה ךילהתש דועב .תונושה ינתאה אצומהו םואלה תוצובק ןיב 200/0־ב ההובגה 

תובקעב קר לחה ההובגה הלכשהה לש התובחרתה ךילהת ,ןמז ךרואל חתפתה תירדגמה 

האצות וניה תירדגמה תוותשהה ךילהת יכ הנעטל םוקמ ןיא ךכ םושמ ."תוללכמה קוח" 

תובקעב רצונש ,ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיג ךא ,קוחל ןוקיתה לש הרישי 

.תורישי ונממ עבנ ןכא ,ההובגה הלכשהה תוטשפתה 

םידוהי ברקב השחרתה םיימדקאה תודסומב הדימלה ירועישב ירדגמה ןויוושה תמגמ 

םיעברא קר ךא ,(60*) םיינוכית םידומיל ומילשה םישנה האמ ןיבמ םישישש חיננ .םירבג האמ הנומה 

חיננ תעכ .ינוכיתה ךוניחב םירבגה לע ןורתי שי םישנלש ,ןאכמ .(40*) תאז ושע םירבגה האמ ןיבמ 

לכ ךסמ 30* רמולכ ,םיימדקא םידומילל םישולש וכישמה ןוכית ומייסש םישנה םישיש ןיבמש 

ןוכית ומייסש םירבגה םיעברא ןיבמ וליאו ,םיינוכית םידומיל ומילשהש םישנה ןמ 50* וא םישנה 

.ןוכית ומייסש םירבגה ןמ 50* וא םירבגה לכ ךסמ 20* רמולכ ,םיהובג םידומילל םירשע וכישמה 

תמועל םישנהמ 30*> ימדקא ךוניחב םירבגה לע םישנה לש ןנורתיש הנקסמל םיכילומ הלא םינותנ 

.םילרטונמ תינוכיתה הלכשהה ירועישב רדגמה ילדבה רשאכ םלענ (םירבגהמ 20* 
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םירבג לע ןורתי תוידוהי םישנ וגישה םיעשתה תונש יהלשב ,ךכמ רתוי .דחי־םג םיברעו 

ימוחתב תירדגמה הדרפהה המלענש ךכ לע םיעיבצמ םניא הלא םיאצממ ,הז םע .םיידוהי 

םימוחתב דומלל וכישמה םינבו תונבש חינהל ריבסו ,תוללכמבו תוטיסרבינואב תוחמתהה 

.םהלש "םייתרוסמה" 

םלענ תינוכיתה הלכשהב םירבגה לע םישנה לש ןנורתי יכ הז רשקהב שיגדהל בושח 

ןורתי שי תונבלש הדבועה תא םיטילבמ הלא םיאצממ .םיהובג םידומילל ןוכיתמ רבעמב 

לש םתיינפמ הארנכ עבונ רבדה .םינב םידימלת תמועל תורגב־תדועתל תואכזה ירועישב 

ינריךב ינויעה לולסמהש ןוויכמ םלוא .(Kfir, 1988) םינוש דומיל ילולסמל םינימה ינש 

ירבגה טועימה ,(יעוצקמ לולסמב רוחבל רתוי הנטק תורשפא שי תונבל) םינבל סחיב רתוי 

,ינויעה לולסמב םינבהש הרוק ךכ .םנימ ינב לש בטימה תא גציימ ינויעה לולסמב 

Ayaion) תונבה לע ןורתי םישכור ,םייתרקויה םיעדמב רתוי תובורק םיתיעל םיחמתמש 

 1997 ,fc Yogev>), םידומילב םייתרקוי תועוצקמל לבקתהל רתוי בר יוכיס םהל קינעמש
.םיהובגה 

תונש עצמאב ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכ ברקב ההובגה הלכשהה תובחרתה 

הלכשהה תובחרתה םנמואה :האבה הלאשה תא הררוע םירשעה האמה לש םיעשתה 

תעפשה תא הניטקה ,םיטנדוטסה רפסמב לודיגב תפקתשמ איהש יפכ ,לארשיב ההובגה 

םיימואלו םיינתא םילושכמ תרסהל הליבוהו הלכשהב תויונמדזהה לע םואלהו אצומה 

?הלכשה תשיכר םישקמה 

תובקעב הובגה ךוניחל רתוי החונ תושיגנ תופשוח יחכונה רקחמב וגשוהש תואצותה 

םישנ ברקב 200/0־ב ולדג ההובג הלכשהל םיכישממה םיריעצה ירועיש :"תוללכמה קוח" 

לש החימצה ירועישש הדבועה תורמל םלוא .ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכמ םירבגו 

ברקב םיהז ויה "תוללכמה קוח" תובקעב םיימדקא תודסומב םידמולה םיטנדוטסה רפסמ 

ןיב ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה ,ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכמ םירבגו םישנ 

האמה לש םיעשתה תונש ךלהמב 200/0־ב לדג תונושה ינתאה אצומהו םואלה תוצובק 
.םירשעה 

Halsey, Heath Sc Ridge,) ויתימעו יסלוה לש םתנקסמ תא תומאות הלא תואצות 

לע ההובגה הלכשהה לש תובחרתהה תעפשה היפלש ,קותעשה תשיגב םילגודה ,(1980 

תדימבו ,תובצינ תונושה תוצובקה הבש החיתפה תדוקנב היולת תויונמדזהה ןויווש 

יכ םתנעט תא םירשאמו םירזוח םייחכונה םיאצממהש ןאכמ .תויוצמ ןה הבש היוורה 

רומישל קר אלא ,הלכשהב תויונמדזהה תייוושהל םורתת אל הובגה ךוניחב היצזילרביל 

.ותבחרהל ףאו ןויוושה־יא 

לולסמ תריחב לע יתרבחה עקרה לש העפשההש הדבועל הארנכ רושק ךכל רבסהה 

ךוניחה תכרעמב היצזילרבילה לש התעפשהמ רתוי הקזח דליה לש תינושארה םידומילה 

תא םצמצל ףא וא קלסל ידכ הב ןיא הדבל הובגה ךוניחה תכרעמב היצזילרביל .הובגה 

ידוסיה ךוניחב םימוסחמ תרסה הילא ףרצל שי אלא ,ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יא 

הובגה ךוניחה תכרעמ לש היצזילרביל ןכ־לע .(Erikson <fe Jonsson, 1995)ינוכיתהו 

ליבקמב ךרעית םא קר ההובגה הלכשהב תויונמדזהה ןויווש תא לידגהל לכות לארשיב 

הרקמה םג ומכ ,ליעל ראותש ידוושה הרקמה .לארשיב רפסה־יתב תכרעמ לש היצזילרביל 

.וז דוסי־תחנהב תענכשמ הכימת םיקפסמ ,ילארשיה 

לודיגה תובקעב רצונש שוקיבה לע הנע קר אל "תוללכמה קוח"ש אוה ףסונ אצממ 
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דומיל תומוקמ לש עציה רצי ףא אלא ,דומיל תונש הרשע־מיתש םימייסמה רועישב 

ךכל ירשפא רבסה .ימדקא דסומב דומלל ןכל םדוק ןתעדב ולעה אלש תושדח תוצובקל 

,תושדחה תוללכמה בורב רתוי הכומנה דומילה תמרבו רתוי םילקה הלבקה יאנתב ץוענ 

.ןהלש השימגה םיסרוקה תכרעמבו תוללכמה לש יצראה רוזיפב ןכו 

יכילהת לש תינושארה העפשהה תא הנחבש ,וז הדובע יאצממש רמול ןתינ ,םויסל 

,םירשעה האמה לש םיעשתה תונש יהלשב לארשיב ההובגה הלכשהה לש תובחרתהה 

רקחמ תרגסמב הלא םיכילהת לש רתוי תקדקודמו הפיקמ הקידבב ךרוצה תא םישיגדמ 

תוללכמה םאה :האבה הלאשה איה הז רשקהב תוררועתמה תולאשה תחא ,המגודל .ידיתע 

תושירדו דומילה תמר לשב תוטיסרבינואהמ תוחפ תויתרקויל תובשחנה ־ תושדחה 

,"ףס־רמוש"ו "תוחיטב־תרוגח" תוטיסרבינואל תושמשמ - ןהלש רתוי תוכומנה הלבקה 

תוטיסרבינואל תורשפאמ ךכבו ההובגה הלכשהב תויונמדזהה תא תולידגמ ןהש ךכב 

םילימב ?תיליע־תודסומכ יתרוסמה ןדמעמ תא רמשלו ןהילא הסינכה ףר תא תולעהל 

םיראתל לדגה שוקיבה ןמ עבונה יתרבחה ץחלה תא תולרטנמ תוללכמה םאה - תורחא 

רקחמה תולבגמ ?תוטיסרבינואל הלבקה יאנת תדרוהל םורגל לולע היהש ץחל ,םיימדקא 

ידיתע רקחמ ךא ,וז הלאש לע ותרגסמב תונעל תורשפאמ ןניא ,ליעל ורכזוהש ,יחכונה 

.הבושת הל קפסל לוכי 

םיחפסנ 

יאליגב םיידוהי םירבג ברקב םיימדקא־אלה תודסומב םידמולה רועיש :א1 חפסנ 

הרשע־הנומש יאליגב םייברע םירבג ברקבו םישולש דע שמחו םירשע 
עבראו םירשע דע 

■■ הפוריא יאצוי 

■וווו ינש רוד 

— — ,דיסא יאצוי 

■■■■■ הקירפא יאצוי 

םיברע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 
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יו לארשי תודילי םישנ ברקב םיימדקא־אלה תודסומב תודמולה רועיש :ב1 חפסנ 

 sn-1 50ך.

 ■■■ הפוריא תואצוי 

■וווו  ינש רוד 

■ ■ ■ ו  הקירפא תואצוי 

 - - היסא תואצוי 

תויברע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

תורוקמ 

:םילשורי .יתרבח יונישו הטילש :לארשיב םיברעה ברקב ךוניח .(1996) 'מ ,'גאח־לא 
.סנגאמ 

ידוסיה רפסה תיב לש םיידומילה םיגשיהה .(1981) 'ד ,סיוידו 'ק ,לרוס ,יי ,ישאב 
.ךוניחל רפסה־תיב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .לארשיב יברעה 

:ךותב ."לוהינו ןוויג ,לודיג לש תומליד :לארשיב תואטיסרבינוא" .(1985) 'י ,דוד־ןב 

תכרעמה :הווהתמ הרבחב ךוניח ,(םיכרוע) רקוצ 'דו ןומרכ 'א ,ןמרקא 'ו 
.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(563-527 'ע) תילארשיה 

.ב קלח ,ץראה ."םישלחל תוללכמ" .(1992)'א ,םוחנךב 

,תומגמ ."1995-1975 ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ" .(1999)'י ,ןהכ 
 8, 145-134.

הארוהל הרשכהה לש היצזימדקאה .(1998)'צ ,ןמבילו 'ג ,ןגייפ ,'ת ,באירא ,'ד ,ריפכ 

.סנגאמ :םילשורי .הארוהה עוצקמ לשו 

.הודא זכרמ :ביבא־לת .ןויווש־יאו תוינידמ :לארשיב רויד .(1994)'ו ,שולקו 'ו ,ןוי־ול 

.םילשורי .לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומ .(1995) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

,41 ,הלכלכל ןועבר ."הכירצבו תוסנכהב םייתדע ןיב םירעפ" .(1994) 'נ ,קראמ 
 74-55.

.םילשורי .ו"נשת תורגב תוניחב ינותנ .(1997) טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ 

דמימה :הקוסעתה תויונמדזה הנבמו הלכשהה תובחרתה יסופד .(1987) 'י ,ןוהנ 
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .יתדעה 

.תורירב :ביבא־לת .םידרפנה םילולסמה זוחמ :לארשיב ךוניחה .(1990)'ש ,יקסריבס 

.8 ,ןויווש לע עדימ ."לארשיב ההובג הלכשה" .(1997) 'ב ,יקסריבסו 'ש ,יקסריבס 
.הודא זכרמ :ביבא־לת 
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:ךותב ."לארשיב היטרקומדו םיימואלו םייתדע ,םידמעמ םיעסש" .(1994) 'ס ,החומס 

:ביבא־לת .<202-172 'ע> םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א 
.תורירב 

."90־ה תונשב לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמב תוינבמ תורומת" .(1999) 'פ ,שודק 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח 

הלכשהב יתדע ןויווש־יא" .(2000) 'ס ,ןיטולובו 'ח ,רייטש ,יי ,ןהכ ,'י ,טיבש 

־ 391 'ע> לארשיב יתקולח קדצ ,(ךרוע)רנטואמ 'מ :ךותב ."לארשיב תיאטיסרבינוא 
.תומר :ביבא־לת .<410 

ףולחב םייוניש :לארשיב ןיאושינ יסופדב הלכשהו תויתדע" .(1997)'ח ,רייטשו 'י ,טיבש 

.226-207 ,5 ,תומגמ ."ןמזה 

 Ayaion, H. (1994). "Community Characteristics and Educational Opportunities

 in Israel". Research in Social Stratification and Mobility, 14, 99-118.

 Ayalon, H. (1999). "Curriculum Differentiation and Inequality in Achievement".

 Paper presented at the Israel-Taiwan Congress of Sociology, Israel.

 Ayalon, H. and Yogev, A. (1997). "Students, Schools, and Enrollment to

 Science and Humanity Courses in Israeli Secondary Education".
 Educational Evaluation and Policy Analysis, 4, 339-353.

 Ben-Rafael, E. and Sharot, S. (1991). Ethnicity, Religion, and Class in Israeli

 Society. New York: Cambridge University Press.

 Bernstein, D. and Swirski, S. (1982). "The Rapid Economic Development of

 Israel and the Emergence of the Ethnic Division of Labour". British

 Journal of Sociology, 33(1), 220-221.

 Blossfeld, H.P. and Shavit, Y. (1993). "Persistent Barriers. Changes in

 Educational Opportunities in Thirteen Countries". In Y. Shavit and
 H.P. Blossfeld (eds.), Persistent Inequality: Changing Educational

 Attainment in Thirteen Countries (pp. 51-74). Boulder, Col.: Westview
 Press.

 Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalistic America. New
 York: Basic Books.

 Brint, S. and Karabel, J. (1989). The Diverted Dream: Community Colleges and

 the Promise of Educational Opportunity of America, 1900-1985. New
 York: Oxford.

 Collins, R. (1971). "Functional and Conflict Theories of Educational

 Stratification". American Sociological Review, 36, 1002-1019.

 Erikson, R. and Jonsson, J. (1995). "Introduction. Explaining Class Inequality

 in Education: The Swedish Test Case". In R. Erikson and J. Jonsson (eds.),

 Can Education be Equalized? The Swedish Case in Comparative
 Perspective (pp. 1-65). Boulder, Col.: Westview Press.

 Friedlander, D., Eisenbach, Z., Ben-Moshe, E., Ben-Hur, D., Lumievski, S. and

 Hleihel, A. (1998). "Religion, Ethnicity, Type of Locality and Educational
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 Attainments among Israel's Population: 1950-1980". Working Paper
 Series.

 Goldscheider, C. (1996). Israel's Changing Society: Population, Ethnicity, and

 Development. Boulder, Col.: Westview Press.

 Guri-Rozenblit, S. (1996). "Trends in Access to Israeli Higher Education

 1981-96: From a Privilege to a Right". European Journal of Education,
 3, 321-340.

 Haberfeld, Y. (1993). "Immigration and Ethnic Origin: The Effect of
 Demographic Attributes on Earnings of Israeli Men and Women".

 International Migration Review, 27, 286-305.

 Halsey, A., Heath, A. and Ridge, I. (1980). Origins and Destinations. Oxford:
 Clarendon Press.

 Khazzoom, A. (1997). "Assessing Educational Attainment among Immigrants:

 Did Israel Really Get Mizrachim and Ashkenazim?" Paper presented at the

 annual conference of the International Sociological Association, Israel.

 Kfir, D. 1988. "Achievement and Aspirations among Boys and Girls in Higher

 School: A Comparison of Two Israeli Ethnic Groups". American
 Educational Research Journal, 25, 213-236.

 Knoke, D. and Burke, P.J. (1980). Log Linear Models. Sage University Paper.
 Kraus, V., Shavit, Y. and Yaish, M. (1998). "Gender and Ethnic Differences in

 the Transition from School to Work in Israel". In Y. Shavit and W. Muller

 (eds.), From School to Work: A Comparative Study of Educational

 Qualifications and Occupational Destinations (pp. 221-253). Oxford:
 Clarendon Press.

 Lewin-Epstein, N., Elmelech, Y. and Semyonov, M. (1997). "Ethnic Inequality

 in Home Ownership and the Value of Housing: The Case of Immigration
 in Israel". Social Force, 2, 189-214.

 Lewin-Epstein, N. and Semyonov, M. (1993). The Arab Minority in Israel's
 Economy. Boulder, Col.: Westview Press.

 Lustick, I. (1980). Arabs in the Jewish State: Israel's Control of a National

 Minority. Austin: University of Texas Press.

 Mazawi, A. (1995). "University Education, Credentialism and Social

 Stratification among Palestinian Arabs in Israel". Higher Education, 29,
 315-368.

 Parsons, T. (1970). "Equality and Inequality in Modern Society, or Social

 Stratification Revisited". In E.O. Lauman (ed.), Social Stratification.
 Indianapolis: Bobbs-Merrill.

 Raftery, A. and Hout, M. (1993). "Maximally Maintained Inequality: Expansion,

 Reform and Opportunity in Irish Education 1921-75". Sociology of
 Education, 66, 41-62.
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 Semyonov, M. (1997). "On the Cost of Being an Immigrant in Israel: The
 Effects of Tenure, Origin and Gender". Research in Social Stratification,

 15, 221-234.

 Shavit, Y. (1984). "Tracking and Ethnicity in Israeli Secondary Education".

 American Sociological Review, 49, 210-220.

 Shavit, Y. (1989). "Tracking and the Educational Spiral: Arab and Jewish

 Educational Expansion". Comparative Education Review, 33, 216-231.

 Shavit, Y. (1990). "Segregation, Tracking, and the Educational Attainment of

 Minorities: Arabs and Oriental Jews in Israel". American Sociological
 Review, 55, 115-126.

 Shavit, Y. (1992). "Arabs in the Israeli Economy: A Study of the Enclave

 Hypothesis". Israel Social Science Research, 7(1 <fe 2), 45-66.

 Shavit, Y. (1993). "From Peasantry to Proletariat: Changes in the Educational
 Stratification of Arabs in Israel". In Y. Shavit and H.P. Blossfeld (eds.),

 Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen

 Countries (pp. 337-351). Boulder, Col.: Westview Press.

 Shavit, Y. and Blossfeld, H.P. (eds.) (1993). Persistent Inequality: Changing
 Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder, Col.: Westview

 Press.

 Shavit, Y. and Blossfeld, H.P. (1996). "Equalizing Educational Opportunity: Do

 Gender and Class Compete?" In R. Erikson and J. Jonsson (eds.), Can

 Education be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective

 (pp. 233-255). Boulder, Col.: Westview Press.

 Smooha, S. (1990). "Minority and Status in an Ethnic Democracy: The Status

 of the Arab Minority in Israel". Ethnic and Racial Studies, 13, 389^-13.

 Spilerman, S. and Habib, J. (1976). "Development Towns in Israel: The Role

 of Community in Creating Ethnic Disparities in Labour Force
 Characteristics". American Journal of Sociology, 81(4), 781-812.

 Swafford, M. (1980). "Three Parametric Techniques for Contingency Table

 Analysis: A Nontechnical Commentary". American Sociological Review,
 46, 664-690.

 Yogev, A. (1981). "Determinants of Early Educational Career in Israel: Further

 Evidence for the Sponsorship Thesis". Sociology of Education, 54, 181
 195.

 Yogev, A. and Ayalon, H. (1991). "Learning to Labor or Laboring to Learn?

 Curricular Stratification in Israel Vocational High Schools". International

 Journal of Educational Development, 11(3), 209-219.

 Yogev, A. (1998). "A Non-Monolithic Approach to the Development of Israeli

 Universities". Paper presented at the 16th World Congress of Sociology,
 Montreal.
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:רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיק 
יתדעהו ירדגמה טביהה 

*חקר־ידא ירדוא 

םודיק יסופדו תיתקוסעת תועינ יכילהת לע העפשה שי םיקוסיע לש ינימה בכרהל 

ןוגראב(Reskin, McBrier 8c Kmec, 1999; Maume, 1999a). רקיעב הנחבנ וז היגוס 

 Reskin 81 Padavic, 1999; DiPrete 81 Soule, :לשמל) םישנו םירבג ןיב האוושה ךות

טועימ תוצובקמ םירבגו םישנ לש םדמעמ תא ונחבש תודובעה רתוי תוטעמ .<1988 

 Alston, 2000; Ferdman, :לשמל ,ואר) ירדגמה םבכרהב םינושה םיקוסיעב םידבועה

 1999; Shakeshaft, 1999; Banks, 1995; Maume, 1999a, 1999b; Paulin 8c Mellor,

קוסיעב טועימהו בורה תוצובקמ םירבגו םישנ לש םדיקפת תא תנחוב וז הדובע .(1996 
.ישנ 

ךא ,"םיישנ" םיקוסיע לש רשקהב ונחבנ םישנ לש ןתדובעל םירושקה םינוש םיטביה 

לע טרפבו תוינתא טועימ תוצובק לע ,םירבג לע "ישנ" קוסיעב הדובע לש תוכלשהה 

רדגמ ןיב בולישל וסחייתהב ,יחכונה רקחמה .תוחפ תועודי ץניה טועימ תוצובקמ םירבג 

.תוינתא וא רדגמ לש תדרפנ הניחבב םייקה ןורסיחה לע רבגתהל הסנמ ,תוינתאו 

יכילהת לש םתובכרומ תא ןובשחב האיבמ הניא יכויש דמימ לכל תדרפנ תוסחייתה 

Cotter, Hermsen 8c) תויכויש תונוכת המכ לש בולישל םירושקה ןויוושה־יא 

 1999 ,Vanneman, 1999; Ferdman), יכילהת ריהבהל תרשפאמ הניא םג איה ןכלו

Carlson,) קיודמ ןפואב טרפה לש םייתקוסעתה ויגשיה תא ראתלו יתקוסעת דוביר 

 1992).

הנעטה תא ןחוב ,םישנ לש תויטננימודב ןייפאתמה קוסיעב דקמתמה ,הז רקחמ 

תונייפאתמ תינתאהו תירדגמה ןתוכייתשה יפ־לע תורדגומה תויתרבח תוצובקש 

תניחב ךרוצל .הצובק לכ לש יסחיה הדמעמל םאתהב ,םודיקל תוילאיצנרפיד תויונמדזהב 

תויתרבח תוצובק עברא לש רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיקה ייוכיס םינחבנ ,וז הנעט 

ןאצומש םישנ ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ :יתדעו ירדגמ סיסב לע תורדגומה 

היסאמ םאצומש םירבגו הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג ,הקירפא-היסאמ 

.הקירפא 

"ישנ" קוסיעו תוינתא ,רדגמ לש דמימה :לוהינ ידיקפתב תובלתשה 

תויעזג וא תוינתא טועימ תוצובק ינבו םישנ לש םתובלתשה תא ונחבש םינוש םירקחמ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה־תיב 

םינותנה תלבקב ותרזע לע ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ ,ןגעמ דוד רמל תודוהל ינוצרב 

.םנוגראבו 
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Marshall, 1993;) רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתב (תירבה־תוצראב םינפסיה וא םירוהשכ) 

 1987 ,Ortiz 8c Ortiz, 1993; Shakeshaft), ירדגמה ןויוושה־יא תורוקמש ףא יכ ואצמ

םימוד הילפא יסופדל תופשחנ טועימ תוצובק ,ינתאה ןויוושה־יא לש הלאמ םינוש 

 (1987 ,Leonard 8c Papa-Lewis: לצא ללכב תוכמס ידיקפתל סחיב הריקס ואר: ,Smith

Reskin 8c) ינתא וא ירדנמ סיסב לע תיגרדמ היצנדנטב יוטיב ידיל םיאבה ,(2002 

 1999 ,Padavic). םידיקפתב רתי־גוציי שי תוינתא טועימ תוצובקלו םישנל ,רמולכ

םידיקפתב תרכינ הדימב םיגצוימ תויטננימוד תוצובק ינבו םירבגש דועב ,בצימ־יכומג 

<םש> קיוודפו ןיקסר .יתרבח דמעמו םילומגת ,תויוכמס םינקמה ,קוסיע ותואב םיריכב 

וגא ,ןכא .תוינתאל רדגמ ןיב בולישה םיסב לע םג תשחרתמ תיגרדמ היצגרגסש תוחוודמ 

םיסופדב תונייפאתמ ,תוינתאו רדגמ לש סיסב לע תורדגומה ,תונוש תוצובקש ךכל םידע 

,(Rosenfeld, 1981; McGuire 8c Reskin, 1992) םודיקו הריירק תוחתפתה לש םילדבנ 

ןפואב שי <תירבה־תוצראב םינבל םירבג ,לשמל) תיטננימודה הצובקה ינב םירבגל רשאכ 

.(Barnett, Baron 8c Stuart, 2000) תויתרבחה תוצובקה ראש לע תופידע יבקע 

,וז השיג יפל .ישונאה ןוהה תשיג יפ־לע הלא םירבג לש םנורתי תא ריבסהל ןתינ 

ינבל האוושהב ,םיריכב םידיקפתל הסינכב תיטננימודה הצובקהמ םירבגל שיש תופידעה 

ןויסינ ,הלכשה ןוגכ ,ישונא ןוה יבאשמב םנורתימ תעבונ ,תורחא תויתרבח תוצובק 
רשאכ םג םלוא .(Huffman 8c Veiasco, 1997 :לשמל ,ואר) הדובעב םיגשיהו הדובעב 

תיטננימודה הצובקהמ םירבג לש םתופידע ןיידע תרמשנ ,ישונא ןוה ינייפאמ לע םיחקפמ 

ישונאה ןוהה יבאשמ ,רמולכ .(Baidi 8c McBrier, 1997) םיריכב םידיקפתל םודיקב 

רתוי דוע ןטק קלחו ,תונוש תוינתא תוצובק לש ןדמעמב םילדבההמ קלח קר םיריבסמ 

.(Riehl 8c Byrd, 1997; Tomaskovic-Devey, 1993) םינימה ןיב םילדבההמ 

םירושק תונחבומ תויתרבח תוצובק לש םודיקה תדימב םילדבהל םירחא םירבסה 

תוריגסה תשיג אוה וז טבמ־תדוקנמ םירבסהה דחא .םיקיסעמה לש םהיתופדעהל 

הילומגת תא תמסקממו החוכ לע תרמוש תיטננימודה הצובקה היפלש ,תיתרבחה 

תויתקוסעתה תויונמדזההו םיבאשמל תושיגנה תלבגה ידי־לע םיילכלכהו םייתרבחה 

םיכייתשמש ,םיקיסעמה ,וז הסיפת יפל .(Parkin, 1979, 44) םהל םימודל וא םמצעל 

תורחא תויתרבח תוצובק לש ןתושיגנ תא םיליבגמ ,תיטננימודה הצובקל ללכ־ךרדב 

תוחיפ ינפמ םיקיסעמה לש םששח .םיריכב םידיקפתלו םילמגתמ םיקוסיעל ,םיבאשמל 

ידיל םתוא איבמ ,תופיפכ תוצובק לש ןבוליש תובקעב ,קוסיעה דמעמבו םדמעמב 

ןהלש ישונאה ןוהה ינייפאמ רשאכ םג ,תונוש תויתרבח תוצובקל תילאיצנרפיד תוסחייתה 

םהל םימודה ,תיטננימודה הצובקל םיכייתשמה תא םדקלו ךומתל םיטונ םיקיסעמה .םימוד 

הז ךילהת .(Smith, 2002) תופיפכה טועימה תוצובק תא םירידמו ,תויכוישה תונוכתב 

,םינבלה םירבגהש אצמנ ,לשמל ,תירבה־תוצראב .תיגרדמה היצגרגסה קוזיחל םרות 

םישנש דועב ,םילמגתמו םיריכב םידיקפתל םימדוקמ ,הרבחב תיטננימוד הצובק םיווהמה 

Maume, 1999b; Reskin <fc) בצימ־יכומנ םידיקפתב םיזכורמ טועימ תוצובק ינבו 

 1999 ,Padavic). תימס לש ותריקס יפל (2002 ,Smith), תויטננימוד תוצובק לש ןתייטנ

ומויק ךשמהל םיירקיעה םירבסהה דחא תא הווהמ הרדה יכילהת ידי־ לע ןמצע תא קתעשל 

לש רקיעב ,טועימ תוצובק לש הרדה .תוכמס ידיקפתב ינתאהו ירדגמה ןויוושה־יא לש 

Toibert, Graham <fc) םירחאב רשאמ רתוי "םיישנ" םיקוסיעב דחוימב תטלוב ,םישנ 

 Andrews, 1999; Maume, 1999b). םוחתה לש "יעבט" ךשמהכ םיספתנ הלא םיקוסיע
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349 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג'יסשת 

םידליה לודיגלו החפשמל תוביוחמכ :ןהידיקפת לפכ תא אלמל םישנל םירשפאמו יטרפה 

ןיעה ןמ היומסו תישגר הדובעכ תכרעומ םישנ תדובע ,ןכ־ומכ .תיבל ץוחמ תודבועבו 
האוושהב הכומנ תיתרבח הכרעהב הכוז איה וזככ .םידמלנ םירושיכ חרכהב תשרוד הניאש 

.(England 8c Herbert, 1993) םלוה ילכלכ לומגתב הוולמ הניאו ,םירחא םיקוסיעל 

םישנ םגו םירבג םג ."םיירבג" םיקוסיעמ תוחפ םילמגותמו םיכרעומ "םיישנ"ה םיקוסיעה 

האוושהב הכומנ הרקויבו תולבגומ םודיק תויונמדזהב ,ךומנ רכשב הלא םיקוסיעב םיכוז 

ןכ ,הלוע קוסיעב םישנה זוחאש לככ ,ןכא .<Reid, 1998 :1999 ,גוצרה> םירחא םיקוסיעל 

.תחופ יתרבחה ודמעמ 

תותיחנ לש בצמב םיאצמנ "ישנ" קוסיעב םיקסעומה םירבג ,הלא םינייפאמ חכונל 

םה ,הרבחב תיטננימודה הצובקכ .םירחא םיקוסיעב םידבועה םירבגל האוושהב תיתרבח 

םה ,"תישנ" תרדגומה הדובעב םיקסעומכ ,ךכ לע ףסונ .ירפסמ טועימ לכ־םדוק םיווהמ 

ךומנה לומגתה חכונל יתרבחה םדמעמ לע ןהו תינימה םתוהזו םתוירבג לע ןה םויא םישח 

םיקוסיעב םידבועה םירבג ,תודובע המכב אצמנש יפכ .(Jacobs, 1993) םילבקמ םהש 

םישנ רשאמ רכשו הרקוי לש םיחנומב רתוי הובג יתקוסעת ריחמ םימלשמ "םיישנ" 

Cotter, DeFiore, Hermsen, Kowalewski 8c Vanneman, 1997;) "םיירבג" םיקוסיעב 

 1993 ,Jacobs). רומשלו םתדובע לש "ישנ"ה יומידה תא תיחפהל םיסנמ םירבג ,הז בצמב

טלוב םודיק וא םיידוחיי תוחמתה ימוחתב קוסיע ידי־לע םייתרבחה םהיתונורתי לע 

םישנ לש ןמודיק םיענומ םירבגה ,תיתרבחה תוריגסה תשיג יפ־לע .םיריכב םידיקפתל 

םיבלתשמ םה ,ךכל םאתהב .ןיעל םייולג םניאש םימסח ידי־לע םייביטקרטא םידיקפתל 

קוסיעב הדובעה לע םתוא םיצפמש םיהובג םילומגתל תושיגנ םהל םיקינעמה םידיקפתב 

לש םיכילהת קזחמ "ישנ" קוסיע לש ודמעמב תוחיפה ,השעמל .(Sumsion, 2000)"ישנ" 

:לצא םג ואר ;Tomaskovic-Devey, 1993) םירבגל תופידע םיקינעמה ,תיתרבח תוריגס 

 2000 ,Barnett, Baron <fe Stuart).

תופידע ילעב םניהש ,תיטננימודה הצובקהמ םירבג ברקב רקיעב טלוב רבדה 
־תוצראל סחייתמה ,(1999b) Maume .ינתא סיסב לע םגו ירדגמ סיסב לע םג תיתרבח 

םירבג לש םייוכיסה םילדג ןכ ,רתוי הובג קוסיעב םישנה זוחאש לככש הארמ ,תירבה 

תרקת טקפא"ב תולקתנ תוצובקה ראשש דועב ,םיריכב םידיקפתל םדקתהל םינבל 

רתוי םינבלה םירבגה תא הגהנה ידיקפתל םדקל םיפידעמ םיקיסעמה ,השעמל ."תיכוכזה 

Williams,) סמאיליו .(Reskin <fe Padavic, 1999) תופיפכה תוצובקה ינב תא רשאמ 

םינהנ "םיישנ" םיקוסיעב םידבועה םינבלה םירבגה דציכ הז רשקהב תראתמ (1992 

ראש לע ןורתי םינבלה םירבגל שי הארוהה עוצקמב םג ."תיכוכזה תילעמ טקפא"מ 

Shakeshaft,) תיאקירמאה ךוניחה תכרעמב חוקיפו לוהינ ידיקפתל הסינכב תוצובקה 

ילוהינה דיקפתל יונימה יכילהתב םינוממה ןמ םילבקמ םהש הכימתה לשב ,(1987,1999 

 .(Tallerico, 2000)

"ישנ" קוסיעב תובלתשהה .רתוי בכרומ טועימה תצובקמ םירבג לש םבצמ ,םתמועל 

,"ישג" רדגומה עוצקמב קוסיעה םצעמ קר אל דחוימב ךומנ יתרבח בצימב םתוא הביצמ 

ןורתימ םינהנש ,קוסיע ותואב םידבועה תיטננימודה הצובקהמ םירבגל סחיב םג אלא 

םירבגש ךכל תויודע המכ שי .םירחא םייתרבח םיבאשמלו תוריכב תודמעל הבר תושיגנמו 

הצובקהמ םירבג רשאמ רתוי "םיישנ" םיקוסיעב בלתשהלמ םיענמנ טועימה תצובקמ 

,"םיישנ" םיקוסיעב םיבלתשמ םה םאשו ,(Williams 8c Vilienez, 1993) תיטננימודה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



יתדעהו ירדגמה טביהה :רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיק חקר־ירדא ירדוא 350 

םירחא םיאצמממ ,הז תמועל .(Maume, 1999b) רתוי הבר הדימב עגפנ יתרבחה םדמעמ 

תותיחנה תמצועמ תיחפמה ,ירדגמה םנורתימ "םינהנ" טועימה תצובקמ םירבגה יכ הלוע 

םיאצומ ונא ךוניחב ,לשמל .(Tomaskovic-Devey, 1993)ירפסמהו ינתאה דמימב םהלש 

ידיקפתל הסינכה לע בורה תצובקמ םישנב החלצהב םירחתמ טועימה תצובקמ םירבג יכ 

.(Doughty, 1980) לוהינ 

קינעמ הז יפרגומד ןורתי .ירפסמ ןורתי שי "ישנ" קוסיעב םישנל ,םירבגל האוושהב 

Kanter,) ןוגראב תוטלחהה תלבק לע עיפשהל ןהל רשפאמו יתרבחו יטילופ חוכ ןהל 

 1981 ,1977; Pfeffer). ןהייוכיס ,רתוי הובג ןוגראב וא קוסיעב םישנה זוחאש לככ ,ןכא

Cohen, Broschak Haveman,) רתוי םיהובג לוהינ ידיקפתב בלתשהלו םדקתהל 

םיגרדל תוחפו םייניבה־תוגרדל רקיעב אוה םישנה לש ןמודיק ןיידע יכ םא ,(1998 

.(DiPrete 8c Souie, 1988)ינוגראה גרדמב םיהובגה 

תיטננימודה תינתאה הצובקהמ םישנל ינייפוא "םיישנ" םיקוסיעב םישנ לש ןמודיק 

לשב םג אלא ,ירפסמה ןנורתי לשב קר אל ,תאז .טועימה תצובקמ םישנל רשאמ רתוי 

טועימ תצובקמ םישנ לש ןגוציי ,ןהילא האוושהב .תפדעומ תינתא הצובקל ןתוכייתשה 

.תוכוז ןהש דמעמל סחיב תונוש תויודע שי ,תיתרבח הניחבמ .ןטק וגיה לוהינ ידיקפתב 

דובירה יכילהת לע רתוי הקזח העפשה שי ירדגמה םרוגלש תוארמ תודחא תודובע 

תופושח טועימ תוצובקמ םישנ ,קוסיע לש ינימ בכרה לכבשו ,ינתאה םרוגל רשאמ 

םלוא .(Maume, 1999b) תיטננימודה הצובקהמ םישנ ומכ ןויווש־יא לש םיכילהת םתואל 

הלופכ תותיחנ לש בצמב תואצמנ טועימ תצובקמ םישנש ךכל תויודע טעמ אל םג שי 

 (double disadvantage): ןתוכייתשה לשב םעפו םישנה תצובקל ןתוכייתשה לשב םעפ

םירבגה ללכל האוושהב .(Almquist <fe Wehrie-Einhorn, 1978)ינתאה טועימה תצובקל 

ילכלכ חוכו דמעמב תונייפאתמ טועימ תצובקמ םישנ ,תיטננימודה הצובקה תונב םישנלו 

ידיקפתב בלתשהל םיכומנ םייוכיסבו ,(Malveaux 81 Wallace, 1987) םיכומנ יטילופו 

אצמנ ךוניחה םוחתב םג .(White <fe Potts, 1999) תוטלחהה ילבקמ לש גרדבו תוכמס 

לוהינ ידיקפתב טועימ תצובקמ םישנ לש ןגוציי ,הרבחב תוחפ תפדעומ הצובקכש 

יבאשמ תא רימהלו םגרתל תושקתמ ןהו ,(Banks, 1995) רתויב ןטק וגיה רפסה־תיבב 

Ortiz, 1982; Tillman <fc) רפסה־תיב ךותב םייתועמשמ חוכו דמעמל ןהלש ישונאה ןוהה 

 2000 ,Cochran).

רדגמ יפ־לע תורדגומה תוצובקהמ תחא לכל ויהי "ישנ" קוסיעבש חיגהל ןתינ 

,רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתב תובלתשהב ,תיתקוסעת תועינל םיגוש םייוכיס תוינתאו 

םירבגל ,ישונא ןוה ינייפאמ לע חוקיפ רחאל םג ,רמולכ .יסחיה יתרבחה הדמעמל םאתהב 

הסינכב תטלוב תופידע היהת ,ינתאו ירדגמ ןורתימ םינהנש ,תיטננימודה הצובקהמ 

ללכ לע תופידע היהת טועימה תצובקמ םירבגל ;תוצובקה ראש תמועל םיריכב םידיקפתל 

ואצמיי תופידעה םלוסב םהירחא ;ירדגמה םנורתי לשב םיריכב םידיקפתל הסינכב םישנה 

תצובקמ םישנ ואצמיי ףוסבו ;ינתאו ירפסמ ןורתימ תונהנה ,תיטננימודה הצובקהמ םישנה 

ידיקפתב בלתשהל ןהייוכיס ןכלו ,הלופכ תותיחנ לש בצמב תויוצמל תובשחנה ,טועימה 
.רתויב םיכומנה ויהי לוהינ 

ןיב היצקארטניאה לש העפשהה תא ןוחבל ותרטמש ,הז רקחמ זכרמב תדמוע וז החנה 

ךוניחב ידוסי־לעהו ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב תובלתשה לע יתדע אצומו רדגמ 

תויכוניחה תורגסמב רשאמ רתוי הובג םישנה זוחא ובש ,לארשיב יתכלממה ירבעה 
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יתדע אצומו רדגמ יפ־לע תיגרדמה היצגרגסה יסופד יוליגל רקחמה םורתי ךכב .תורחאה 

.טרפב הארוהה עוצקמל סחיבו ללכב יגולויצוסה ןוידב ידמל חנזנש אשונ ,"ישנ" קוסיעב 

הארוהב יתדע אצומו רדגמ 

םיקוסיעה לש ,דובירה הנבמה לע תכשמתמו הבר העפשה רדגמל שי לארשיב 

,םישנ .(Raijman 8c Semyonov, 1997; Semyonov 8c Kraus, 1983 ;1999 ,,לאערזי) 

ןתושיגנו ,"תוישנ" תורדגומה תוקוסעתב תוזכורמ תויהל תוטונ ,םירבגל האוושהב 

Cohen, Bachar Sc Raijman,) הכומנ הניה דמעמו רכש תניחבמ םילמגתמ םיקוסיעל 

יתקוסעת ןויווש־יאל ןמז ךרואל דימתמו לטובמ־אל רשק שי יתדעה אצומל םג .(1987 

 (1997 ,Semyonov): רתי־גוציי תלעב תיטננימוד הצובק םיווהמ הקירמא-הפוריא יאצוי

יאצוי רשאמ רתוי םיהובג רכשבו יתקוסעת בצימב םיכוז םהו ,תוריכבה הלכלכה תודמעב 

.(Kraus Sc Yonay, 2000 ;1998 ,ןהכ) הקירפא-היסא 

םאצומש םירבגל .תירדגמ הצובק לכ ךותב םג םימייק יתדע אצומ יפל םילדבה 

האוושהב םילמגתמ םיקוסיעלו םיריכב םידיקפתל רתוי הבר תושיגנ שי הקירמא-הפוריאמ 

,םייתלכשהה םהיתונורתי לשב רקיעב ,(1993 ,ןוהנ> הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל 

םישנ לש ןדמעמ ;םישנה ברקב םג הלגתמ המוד העפות .הדובעה קושב רתויב םיטלובש 

;1993 ,ןוהנ> הקירפא-היסאמ םישנ לש הזמ הובג תויהל הטונ הקירמא-הפוריאמ ןאצומש 

 1997 ,Raijman 8c Semyonov). לש הזמ הובג הדובעה קושב ןתופתתשה רועיש ,תישאר

;1999 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ) הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ 

 1985 ,Ben-Porath 8c Gronau). ןורתי שי הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל ,תינש

םישנש דועב ,םיימדקאו הצחמל םיילנויספורפ םיקוסיעב בלתשהל ןהל רשפאמה ,יתלכשה 

םיתורישה ףנעבו םייתודיקפ םידיקפתב זכרתהל תוטונ הקירפא-היסאמ ןאצומש 

 .(Semyonov 8c Kraus, 1983)

םירבג ברקב רתוי םיטלוב ילכלכה־יתרבחה םוחתב םייתדעה םילדבהה ,הז םע דחי 

Kraus 8c Hodge, 1990; Tyree, Semyonov 8c Kraus, ;1993 ,ץהנ) םישנ ברקב רשאמ 

תויונמדזהה הליחתכלמ ןכלו ,םירבגה לש הזמ םצמוצמ יתקוסעת עציה שי םישנל .(1987 

ןהיניב תורחתמ ןהו (Cohen, Bachar 8c Raijman, 1987) תולבגומ ןהלש תויתקוסעתה 

תמייק ,תינש .(1999 ,ילאערזי) םירבגה לש הזמ רתוי ינגומוהו ןטק םיקוסיע רחבמ לע 

יתדעה ןאצומל רשק אלל ,תודבועה םישנה ללכ יפלכ תילכלכו תיתקוסעת הילפא 

םייטנוולר םינותנ ילעב םישנל םירבג ןיב ןויוושה־יא םג ךכיפל .(1993 ,בונוימסו לטנרל) 

.יתדעה ןויוושה־יא רשאמ רתוי רכינ םימוד 

םירבסומ הדובעהמ םילומגתב תודעה ןיב םילדבהה ,םישנה ברקב יכ אצמנ ןכ־ומכ 

Haberfeld <fc) םירבגה ברקב רשאמ רתוי הבר הדימב ישונאה ןוהה יבאשמ ידי־לע 

 1983 ,Cohen, 1995; Semyonov 8c Kraus). ןהכו דלפרבה (,Haberfeld 8l Cohen

םימרוגל םחוימ םירבג ברקב רכשב יתדעה רעפהמ לטובמ־אל קלח יכ םיחוודמ (1995 

םינייפאמ ילעב םירבג ברקב רכש תעיבקב אצומה תובישח" לע דמלמש המ ,םיימיטיגל־אל 

.(5 'ע ,םש)"םיהז םייטנוולר 

,הארוהב תובלתשה םשל ?הארוהה עוצקמב םג יוטיב ידיל אב הז ידוביר הנבמ םאה 
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ןוישר ,ןיפולחל וא ,הארוה תדועתו תימדקא הלכשה תשרדנ ,ידוסי־לעה ךוניחב רקיעב 

ןויסינו הלכשה לש תויביטקייבוא הדימ־תומא לע ססובמ לוהינ ידיקפתל םודיק םג .הארוה 

לש ןוימה יכילהתב ישונא ןוה יבאשמ לש תוילמרופה תושירדה דצל .(1999 ,ןח> הדובעב 

הדימ־תומאל םג םיסחייתמ 1םיקיסעמה ,תיכוניחה תכרעמב םינושה םידיקפתל םידמעומה 

תעד־ילוקישו (םיוסמ עוצקמב םירומל השירדה ,לשמל) תכרעמה יכרוצ יפ־לע תופסונ 

רפסה־תיבב םידמולה םידלי שי דמעומל םאה וא ,דמעומה לש וירוגמ םוקמ ןוגכ) םירחא 

,ךכ .םידמעומ לש הריחבה יכילהתב תושימג תמייק ,ןכ לע רתי .(דובעל דמעומ אוה ובש 

איה ילוהינ דיקפת לש זרכמל השיגל הדימה־תומאמ תחאש ל"כנמ רזוחב עבקנ ,לשמל 

להנמב ינש ראות וא רפס־יתבל םילהנמ תרשכהל רכומ ימדקא סרוק לש םויס תדועת 

וז השירד לע הנוע וניאש דמעומ לוכי" םלוא .ץראב ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ךוניחה 

אל םילהנמ תרשכהל ימדקאה סרוקה תא םייסל ,רחבי םא ,בייחתיש יאנתב ,זרכמל תשגל 

םידמעומ רדעהב" ,ךכ לע ףסונ ."להנמכ ותדובעב לחהש רחאל םינש שולשמ רחואי 

תושירדה ירחא םיאלממ םניאש םידמעומה לכ ובשחי. ,הרשמה תושירד לכ לע םינועה 

ןויארל ונמזויו העדוהה לע םינועש ימכ ,הארוהב ןויסינו תיגוגדפ הלכשה טעמל ,להונבש 

,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,לארשי תנידמ ,א7/א"סשת ל"כנמ רזוח)"םיצעוי תדעו ינפב 

ךותמ םנמוא תלבקתמ לוהינ ידיקפתל זרכמל תשגל הטלחההש ןייצל יוארה ןמ .(2001 

,ןח) חוקיפה תצלמהב תאז םישוע םיזרכמל םישגינהמ רכינ זוחא םלוא ,טרפה לש הריחב 

תעיבקב תלטובמ־אל העפשה ןכתית קיסעמה םרוגל ,הז בצמב .(1993 ,רבנעו ידא 

.לוהינ ידיקפתל רקיעבו הארוה ידיקפתל סנכנה םדאה־חוכ ינייפאמ 

תויתדעו תוירדגמ תוצובק לש ינויווש־אל גוציי םיאצומ ונא ךוניחה תכרעמב 

ךוניחה תכרעמבו הארוה ידיקפתב םישנה לש ןרפסמ ,ירדגמה דמימב .םינוש םידיקפתב 

,לארשי תנידמ) ידוסי־לעה ךוניחה תודסומב וא לוהינ ידיקפתב ןרפסממ לודג ידוסיה 

לוהינ ידיקפתל םישנ לש םודיקה ייוכיס ,ןכ־ומכ .(1996 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

Addi-Raccah)ישונא ןוה ינייפאמ לע םיחקפמ רשאכ םג ,םירבגה לש הלאמ םינטק םניה 

 2002 ,St Ayaion),

רדגמו אצומ ןיב היצקארטניאה לש וא יתדעה אצומה לש העפשהה תדימ ,הז תמועל 

רבע הארוהה עוצקמ .קימעמ ןפואב הנחבנ םרט ךוניחה תכרעמב םידיקפתל תושיגנה לע 

םישנ הארוהב ובלתשה הנידמה םוק םע .<1985 ,ץיברוהו קז) יתדעה ובכרהב םייוניש 

תויתקוסעת תופולח תבוטל הז קוסיע ובזעש םירבגה םוקמב תויפוריא תונידממ ןאצומש 

תונורתי המכ ויה הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל .(Bernstein, 1983) רתוי תולמגתמ 

םדא־חוכ וויה ןהש ךכ ,רתוי לודג היה ןרפסמ ,תישאר :הקירפא־היסאמ ןאצומש םישנ לע 

רתוי ההובג הלכשה תולעב ויה ןה ,תינש ;הארוהב יביסמ ןפואב בלתשהל לוכי היהש ןימז 

ןוהה תוכזב תפדעומ הצובק ויה ןה ,תישילש ;הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל האוושהב 

ןתופרטצה .םינמז םתוא לש תיתרבחהו תיכוניחה הסיפתה תא םאתש ,ןהלש יתוברתה 

אבומש יפכ ,רתוי תרחואמ הפוקתב השחרתה הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לש הארוהל 

לש םרועיש תאו יתדע אצומ יפל הארוהב םירבגהו םישנה לש םרועיש תא גיצמה ,1 חולב 

.1993־ו 1983 ,1972 :תופוקת שולשב הלוכ ץראב הקירפא-היסא יאצוי 

םיפתתשמש זרכמ תדעו תמייק םילהנמ תריחבב .רפסה־תיב תלהנהו חוקיפה םיפתוש םירומ תריחבב 1 

.םירומה תורדתסה גיצנו תימוקמה תושרה גיצנ ,יזוחמה חוקיפה גיצנ הב 
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יאצוי רועישו יתדע אצומו רדגמ יפל הארוהה תוחוכ לש מתוגלפתה :1 חול 

*(םיזוחאב) 1993־ו 1983 ,1972 םינשב לארשיב הקירפא-היסא 

 1993  1983  1972

 11.5  14.9  21.0 הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג 
 7.4  8.2  8.8 הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג 

 52.9  55.1  58.1 הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ 

 28.3  21.8  12.2 הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ 

 100.0  100.0  100.0 ב"הס 

 36.3  42.1  47.4 ץראב הקירפא-היסא יאצוי זוחא 

ג"נשת הארוהה תוחוכ רקסמ םינותנ לעו ,1983־ו 1972 ןיסולכואה ידקפממ םינותנ דוביע לע ססובמ * 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש 

םירבג) םידומה רועישב היילע הלח 1993־ו 1972 םינשה ןיב יכ ררבתמ 1 חולמ 

היילע איהש ,1993 תנשב 360/0־ל 1972 תנשב 210/0־מ הקירפא-היסאמ םאצומש (םישנו 

םזוחא תא הארוהב הקירפא-היסא יאצוי זוחא ףקיש 1993 תנשב ,ךכ .710/0 לש 

הזמ ךומנ הארוהב םגוציי היה 1983־ו 1972 םינשבש דועב ,הלוכ הייסולכואב 

(תויתדעה תוצובקה יתשמ) םישנה זוחאב היילעל םידע ונא ןכ־ומכ .הייסולכואבש 
זוחאב תדמתמ היילעל םידע ונא יתדע אצומו רדגמ יפ־לע הנחבהב .81.20/0־ל 70.30/0־מ 

,הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגה זוחאב הדירי דצל הקירפא־היסאמ ןאצומש םישנה 

הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה רועישו הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנה רועישש דועב 

הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנה זוחאב היילעה תא ךיישל ןתינ .ידמל םיביצי וראשנ 

.<1993 ,ןוהנ)וז הצובק תונב לש הלכשהה תמרב היילעלו הארוהב היצזינימפה יכילהתל 

תרשכהל תוללכמה לש ןתודסמתהו לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התובחרתה 

הלכשה שוכרל הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ רתויל ורשפא (1996 ,יקסנלוו) םירומ 

־תוביטחבו ידוסיה ךוניחב רקיעב שחרתה רבדה .הארוהה תוחוכל ףרטצהלו המיאתמ 

,רלדאו ןיגייפ ,ריפכ) ןהילא תורישכמ הארוהל תוללכמהש תורגסמה םהש ,םייניבה 

לע תורדגומה תוצובקה תומקוממ ךוניחה תכרעמב ןכיה הלאשה תעכ תלאשנ .(1995 
?תויתדעו רדגמ סיסב 

רקחמה תורעשה 

,הדובעה קושב תויתדעה תוצובקה ןיבו םינימה ןיב םימייקה םילדבהה לע ססבתהב 

ישונא ןוה ינייפאמ לע חוקיפ רחאל יכ רעשל ןתינ ,תיתרבחה תוריגסה תשיגל םאתהבו 
:יכ אצמיי 

םיהובג םייוכיס ויהי םירבגל רשאכ ,םידיקפתב תובלתשה לע העפשה היהת רדגמל .1 

.םישנל רשאמ ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתבו לוהינ ידיקפתב בלתשהל רתוי 

ךוניחב הארוה ידיקפתב בלתשהל רתוי הובג יוכיס היהי הקירמא-הפוריא יאצויל .2 

.הקירפא-היסא יאצויל רשאמ לוהינ ידיקפתבו ידוסי־לעה 
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לש סיסב לע רתוי םיטלוב תיתקוסעתה היצגרגסה יכילהתש החנהה לע ססבתהב .3 

"םיישנ" םיקוסיעבש החנהה לע ססבתהבו ,יתדע אצומ לש סיסב לע רשאמ רדגמ 

רעשל ןתינ ,םיריכב םידיקפתל הסינכב תופידע שי תיטננימודה הצובקהמ םירבגל 

תובלתשהה לע יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניאל תקהבומ העפשה אצמיתש 

רשאמ רתוי םיטלוב ויהי םירבגה ברקב םייתדעה םילדבהה ,הז ןבומב .םידיקפתב 

.םישנה ברקב םילדבהה 

הטיש 

םגדמ 

תיזכרמה הכשלה ידי־לע השענש ג''נשת תנשל הארוהה תוחוכ רקס לע ססובמ רקחמה 

.םינושה הימרז לע ,ךוניחה תכרעמב םידמלמה םירומה לכ תא ףיקה רקסה .הקיטסיטטסל 

.(1996 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ) 80.4"/» היה רקסל תונעיהה זוחא 

םיידוסי־לעהו םיידוסיה רפסה־יתבב םידמלמה םירומל קר םיסחייתמ יחכונה רקחמה ינותנ 

אוה םישנה זוחא ,וז תיכוניח תרגסמב .38,218 םרפסמש ,ירבעה ךוניחב םייתכלממה 

.(Addi-Raccah <fc Ayaion, 2002) רתויב הובגה 

רקחמה ינתשמ 

:םיכרע העברא לעב ילאירוגטק הנתשמ וניה "רפסה־תיבב דיקפת" יולתה הנתשמה 

,ידוסי רפס־תיבב להנמ ,שייניב־תביטחו הנוילע הביטח ללוכ)ידוסי־לע רפס־תיבב להנמ 

.ידוסי רפס־תיבב הרומו ידוסי־לע רפס־תיבב הרומ 

:םיאבה םייולת־יתלבה םינתשמה םג םיללכנ רקחמב 

;השיא - 1 ;רבג - 0 :המד־הנתשמכ רדגוהש ,רדגמ . 1 

־הפוריא ןייצמ 0 :רקחנה יבא לש אצומה־תשבי יפ־לע המד־הנתשמכ רדגוהש ,אצומ .2 

םיללכנ הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירומה תצובקב .הקירפא-היסא - 1־ו ,הקירמא 

ללכמ 7.5"/0 הווהמו הנטק הניהש ,וז הצובק .לארשי דילי וניה םהיבאש םירומ םג 

.הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירומל היתונוכתב המוד ,םירומה 

:חוקיפ ינתשמ םניח םיאבה םינתשמה תעברא 

:דבוע הרומה הבש תיכוניחה תרגסמל םאתהב הרשמה יזוחאכ בשוחש ,הרשמ ףקיה .1 

תועש םישולש איה <100»/») האלמ הרשמ יכ עבקנ ידוסיה ךוניחב םירומ יבגל 

:תויעובש תועש עבראו םירשע - ידוסי־לעה ךוניחבו ,תויעובש 

:םינשב דדמנש ,הארוהב קתו .2 

ראות לעב ־ 1־ו ,ימדקא ראות אלל ןייצמ 0 :המד־הנתשמכ הרדגוהש ,הלכשה .3 

:ימדקא 

םיאליג חווטב םידלי ןיאש ןייצמ 0 :המד־הנתשמכ דדוקש ,הרשע־עברא ליג דע םידלי .4 

.םידלי שי ־ 1־ו ,הז 
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חותינה תטיש 

תוירוגטק־תבר תיטסיגול היסרגר יחותינ וכרענ רקחמה תרעשה תא ןוחבל תנמ־לע 

 (Multinomial Logistic Regression). חותינ לש הבחרה וניה הז יטסיטטס חותינ

חותינב .םיכרע ינשמ רתוי לעב ילאירוגטק הנתשמ וניה יולתה הנתשמה ובש יטסיגול 

םידיקפתה רפסמכ ,תויטסיגול תואוושמ שולש תינמז־ וב םיבשחמ תוירוגטקה־בר יטסיגולה 

דיקפת אלמל םייוכיסה תא םידמוא יחכונה הרקמב .תינוציחה תוסחייתהה־תצובק תוחפ 

,ידוסיב הרומל האוושהב ,ידוסי־לעב להנמ וא ידוסיב להנמ ,ידוסי־לעב הרומ לש 

.טרפה ינייפאמ לש היצקנופכ 

וללכנ םהבש םיחותינ ינש וכרענ הליחת .םימעפ שש השענ יטסיטטסה חותינה 

,קתו ,הלכשה) ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפ אלל םעפ - יתדע אצומו רדגמ םינתשמה 

םינתשמ לע חוקיפב תפסונ םעפו (הרשע־עברא ליג דע םידליל םירוה תויהו הרשמ ףקיה 

תוידוחיי תועפשה שי יתדעה אצומלו רדגמל םא ןוחבל םירשפאמ הלא םיחותינ .הלא 

תדימ תא ןוחבל ןתינ ןכ־ומכ .רפסה־תיבב םידיקפתב בלתשהל םייוכיסה לע תוקהבומ 

ייוכיס ןיבל יתדע אצומו רדגמ ןיב רשקה לע ישונאה ןוהה ינתשמ לש העפשהה 

םירבגל דרפנ ןפואב םיליבקמ םיחותינ וכרענ ינשה בלשב .םידיקפתב תובלתשהה 

,יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניא שי םא ןוחבל םירשפאמ הלא םיחותינ .םישנלו 

ןוהה ינייפאמ הדימ וזיאבו ,םישנו םירבג לצא הנוש יתדע אצומ לש העפשהה םא ,רמולכ 

2.תוירדגמה תוצובקהמ תחא לכב יתדעה רעפה תא םיניטקמ ישונאה 

םיאצממ 

יפ־לע רפסה־תיבב םידיקפתה תוגלפתהל סחייתמ רקחמה יאצממ לש ןושארה קלחה 

.יתדעה אצומהו רדגמה תוצובק עברא 

תא םיווהמ הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג יכ ררבתמ 2 חולב םיגצומה םינותנהמ 

םאצומש םירבג םייוצמ םהינפל ,<4.9»/»> הארוהה תוחוכ ברקב רתויב הנטקה הצובקה 

הלודגה הצובקהו ,<26.20/0) הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ ,uo.6%) הקירמא-הפוריאמ 

לכ לש יסחיה המוקמ תניחבב .(58.3"/0> הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ לש וז איה רתויב 

לש דיקפת יולימב טלוב ןורתי שי הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגלש הלגתמ הצובק 

,הארוהה תוחוכ ללכמ 110/0־כ םיווהמ וז הצובק ינבש דועב .ידוסי־לע רפס־תיבב להנמ 

ידיקפתב םגוציי ,רמולכ .ידוסי־לעה ךוניחב םילהנמה ללכמ 42"/0־ל בורק םיווהמ םה 

אצומ X רדגמ" הנתשמה לש ותללכה ידי־לע יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניא ןוחבל ןתינ היה 

העפשהה םא דומאל תרשפאמ היצקארטניאה םרוג לש ותללכה הז הרקמב .(ןלהל 4 הרעה ואר> "יתדע 

לע דומלל רשפא־יא םלוא .םישנו םירבג ברקב קהבומ ןפואב הנוש םידיקפתב תובלתשה לע אצומ לש 

תחא לכב אצומ לש תילאיצנרפידה העפשהה יוטיב ידיל האב דציכ ,רמולכ ,היצקארטניאה סופד 

םירשפאמ הלא םיחותינ .םישנלו םירבגל םידרפנ םיחותינ תכירעב רשפאתמ הז רבד .רדגמה תוצובקמ 

.ןימה תוצובקמ תחא לכב םידיקפתל הסינכ לע אצומה תעפשה לש ןוויכהו המצועה תא דומאל 
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(םיזוחאב)יתדע אצומו רדגמ יפל רפסה־תיבב םידיקפתה־ילעב תוגלפתה :2 חול 

כ"הס  םישנ  םישנ  םירבג  םירבג 

ןאצומש  ןאצומש  םאצומש  םאצומש 

היסאמ  הפוריאמ  היסאמ  הפוריאמ 

הקירפא  הקירמא  הקירפא  הקירמא 

 100.0  33.1  61.9  1.7  3.3 ידוסיב הרומ 

 100.0  19.8  54.7  7.9  17.6 ידוסי־לעב הרומ 

 100.0  17.6  65.6  9.4  7.4 ידוסיב ילוהינ דיקפת לעב 

 100.0  5.1  35.3  17.8  41.8 ידוסי־לעב ילוהינ דיקפת לעב 

 100.0  26.2  58.3  4.9  10.6 ב"הס 

 38,218  10,013  22,272  1,889  4,044 רפסמ 

.הארוהה תוחוכ ללכ ברקב םגוציימ טעמכ העברא יפ לודג ידוסי־לעה ךוניחב לוהינ 

המוד המגמ .רתויב ךומנ וניה ידוסיה ךוניחב הארוהב וז הצובק ינב לש םגוציי ,הז תמועל 

ברקב םגוצייל האוושהב .הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה תצובק ברקב םג התלגתה 

דיקפתבו ,3.6 יפ לודג ידוסי־לע רפס־תיב להנמ דיקפתב םגוציי ,הארוהה תוחוכ ללכ 

אצמנ הקירמא -הפוריאמ ןאצומש םישנל סחיב .םיינש יפ לודג אוה ידוסי רפס־תיב להנמ 

־לעה ךוניחב לוהינ ידיקפתב רסח־גוציי ךא ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב רתי־גוציי 

תווהמ ןה :ידוסיה ךוניחב הארוהב רקיעב תוזכורמ הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ .ידוסי 

ללכמ <26.20/0> עברכ קר תווהמ ןהש ףא (33.15) ידוסיה רפסה־תיבב םירומהמ שילשכ 

חוכ ללכ ברקב ןרועישל האוושהב רתוי ךומנ ןגוציי םידיקפתה ראשב .הארוהה חוכ 

תוקסוע ןה - רפסה־תיב לש תוכומנה תוגרדב רתי־גוציי שי וז הצובקל ,רמולכ .הארוהה 

.ידוסיה ךוניחב רקיעבו הארוהב רקיעב 

תוצובקמ תחא לכ לש יתקוסעתהו יתרבחה עקרה יבגל םינותנ המכ גיצמ 3 חול 
.יתדעה אצומהו רדגמה 

רדגמה תוצובק עברא ןיב םירורב םילדבה לע םיעיבצמ 3 חולב םיגצומה םינותנה 

־עברא ליג דע םידליל םירוה םתויהו הרשמה ףקיה ,קתווה ,הלכשהה תניחבמ אצומהו 

הלכשהה תמר תלעב הניה הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגה תצובקש אצמנ .הרשע 

הפוריאמ ןאצומש םישנ תובצינ הירחא .ימדקא ראות שי םהמ 660/־־ל - רתויב ההובגה 

,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ ףוסבו ,הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג ןהירחא ,הקירמא 

תונש רתוי שי םירבגלש םיארמ םיאצממה ,קתוול סחיב .ימדקא ראות שי ןהמ 310/»־ל קרש 

.הארוהב ןויסינ תוחפ יכה שי הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל רשאכ ,םישנל רשאמ קתו 

דחוימבו ,םירבג רשאכ ,רדגמ יפל םה םירכינה םילדבהה יכ אצמנ הרשמה ףקיהל סחיב םג 

ןאצומש םישנש ררבתמ ןכ־ומכ .םישנמ רתוי םידבוע ,הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג 

םילדבה .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנמ רתוי תצק דובעל תוטונ הקירפא-היסאמ 

ליג דע םידליל םירוה םתויהל סחיב םג ואצמנ תוצובקה ןיב תיטסיטטס םיקהבומ 

ילעב םירומה זוחא ,הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגו םישנ ברקבש דועב .הרשע־עברא 

םילדבה ואצמנ הקירפא-היסא יאצוי ברקב ,600/0־מ טעמב הובגו המוד וניה םיריעצ םידלי 

.םירבגה לש םרועישמ הובג םיריעצ םידלי תולעב םישנה לש ןרועיש :םינימה ןיב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



357 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

רקחמה תוצובק עברא לש יתקוסעתהו יתרבחה עקרה :3 חול 

כ"הס  םישנ  םישנ  םירבג  םירבג 

ןאצומש  ןאצומש  םאצומש  םאצומש 

־היסאמ  הפוריאמ  היסאמ  הפוריאמ 

הקירפא  הקירמא  הקירפא  הקירמא 

 65.0  75.0  63.0  49.0  61.0 14 ליג דע םידלי ילעב "/־ 

 46.0  31.0  49.0  42.0  66.0 ימדקא ראות ילעב \ 
 14.65  12.13  14.74  18.21  18.64 <ת"ס םיירגוסב) עצוממ קתו 
 (8.67)  (7.66)  (8.49)  (9.27)  (9.50)

 80.60  80.0  77.2  98.10  93.20 עצוממ הרשמ ףקיה 
 (31.90)  (26.0)  (28.3)  (46.40)  (46.50) <ת"ס םיירגוסב) 

־תיב תגרד יפ־לע םינייפאמ םתוא םינחוב רשאכ םג תואצמנ ידמל תומוד תומגמ 

ישונא ןוה יבאשמ שי הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל יכ הארנ ,יללכ ןפואב .רפסה 

ךומנה ןדמעמל תורוקמה דחאש קיסהל ןתינ ןאכמ .רקחמה תוצובק ראשל תיסחי םיכומנ 

שי ךכיפל .ןהלש םיכומנה ישונאה ןוהה יבאשמ אוה הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לש 

יפכ ,םייכויש םימרוג לש העפשהה תא םינחוב רשאכ הלא םינייפאמ לע חקפל תובישח 

.םיאבה םיחותינב השענש 

םיחותינב .תוירוגטק־ברה יטסיגולה חותינל םיסחייתמה םיאצממה תא גיצמ 4 חול 

םיווהמ "ידוסיה ךוניחב םירומ" רשאכ ,רפסה־תיבב דיקפת אוה יולתה הנתשמה הלא 

.םידיקפתה־ילעב לש תוצובקה ראשל תינוציח תוסחייתה־תצובק 

תוירוגטק־ברה יטסיגולה חותינה יאצממל תוסחייתמ 4 חולב תונושארה תורושה שולש 

יאצוילו (b=-3.361) םירבגלש םידמל ונא םיאצממהמ .דבלב יתדע אצומו רדגמ ללוכה 

לוהינ ידיקפתב תובלתשהב תיטסיטטס קהבומ ןורתי שי (b=-.696) הקירמא-הפוריא 

לע םיחקפמ רשאכ .ידוסיה רפסה־תיבב הארוהל האוושהב ידוסי־לעה ךוניחב הארוהבו 

יתשב גצומש יפכ ,הרשע־עברא ליג דע םידליל הרוה תויהו הרשמ ףקיה ,קתו ,הלכשה 

ןיידע תקהבומ איה ,רדגמה לש העפשהה התחפש ףא יכ אצמנ ,4 חולב תואבה תורושה 

לוהינ ידיקפתל הסינכב םישנ לע תיטסיטטס קהבומ ןורתי שי םירבגל ,רמולכ .תיטסיטטס 

לש םנורתי .ידוסיה ךוניחב הארוהל האוושהב ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתלו 

בלתשהל םהייוכיס - ידוסי־לעה ךוניחב לוהינ ידיקפתל סחיב רקיעב טלוב םירבגה 

3.םישנה לש הלאמ 12.65 יפ םיהובג הלא םידיקפתב 

לע חוקיפ רחאל יתדעה אצומה לש העפשהה ,רדגמה לש תטלובה העפשהה תמועל 

קר תיטסיטטס תקהבומ העפשה האצמנ אצומל .רתויב תילוש ,דניה ישונאה ןוהה ינייפאמ 

הפוריא יאצוי לש םהייוכיס רשאכ ,ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתב תובלתשה לע 

תמועל .הקירפא-היסא יאצוי לש הלאמ 1.07 יפ םיהובג ידוסי־לעב םירומ תויהל הקירמא 

םיאצממ .לוהינ ידיקפתב תובלתשה לע תיטסיטטס תקהבומ העפשה אצומל ןיא ,הז 

םדקמ יבגל .(b) תוירוגטקה־תבר תיטסיגולה היסרגרה םדקמ לש exponents סיסב לע בשוחמ 3 

.exp (b/1)יפ־לע השענ םייוכיסה בושיח ,תילילש העפשה לעב 
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־'!'' םינוש םידיקפת יולימ לש תוירוגטק־תכר תיטסיגול היסרגר יחותינמ םיאצממ :4 חול 

רפסה־תיבב 

םישנ 

הרומ להנמ להנמ 

־לעב ידוסיב ־לעב 

ידוסי ידוסי 

םירבג 

הרומ להנמ להנמ 

־לעב ידוסיב ־לעב 

ידוסי ידוסי 

םירקחנה לכ ךס 
הרומ להנמ להנמ 

־לעב ידוסיב ־לעב 

ידוסי ידוסי 

*־.141 *־.688 *־1.311 

*־.392 *־3.286 *־4.487 

*־.139 *.900 -.188 

*1.656 *־2.541 *־1.688 

ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפ אלל 

*־1.807 *־1.355 *־3.361 רדגמ 

*־.375 *־.392 *־.696 יתדע אצומ 

*־1.887 *־2.003 *־1.529 ע1בק 

*־.080 -.192 **־.567   222. 1.175* 007.

ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפב 
*-1.796 *־.433 *־2.527 רדגמ 

*־.070 -.087 -.103 יתדע אצומ 

 3.125* 942.* 2.027*

 115.* 121.* 004.*

 038.* 031.* 014.*

*־.085 *־.362 -.162 

 2.885* 1.120* 1.034

 101.* 110.* 019.*

 029.* 019.* 001.*

 089. 170.- 132.

חוקיפ ינתשמ 

*1.937 *1.080 *3.453 הלכשה 

*.001 *.120 *.104 הארוהב קתו 

*.015 *.027 *.032 הרשמ ףקיה 

דע םידלי 

*־.085 *־.363 *־.045 14 ליג 

*־2.291 *־8.416*־12.188  *־.547 *־7.129 *־8.640  *־.545 *־7.735 *־9.100 עובק 

 p<.05 *
 p=.056 **

םינושה םידיקפתל הסינכה ייוכיסל סחיב ולגתהש יתדעה אצומב םילדבההש םידיעמ הלא 

רבדה ךכ אל .תורקחנה תוצובקה לש ישונאה ןוהה ינייפאמב םרוקמ תיכוניחה תכרעמב 

.ישונאה ןוהה ינייפאמב םילדבהה ידי־לע םירבסומ םקלח קרש ,רדגמ יפל םילדבהל סחיב 

,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפ אלל יכ דומלל ןתינ םירבגב םידקמתמה םיחותינהמ 

לש דיקפתב תובלתשהל סחיב קר תיבויחו תיטסיטטס תקהבומ העפשה שי יתדעה אצומל 

אל ,רעושמל דוגינב ,רמולכ .הז רפס־תיבב הארוהל האוושהב ,ידוסי רפס־תיבב להנמ 

הפוריאמ םאצומש םירבג ןיבל הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג ןיב םילדבה ואצמנ 

יולימב ,ןכ לע רתי .ידוסי־לעה ךוניחב הארוה וא לוהינ ידיקפתב תובלתשהב הקירמא 

םירבג לע הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל ןורתי אצמנ ידוסי רפס־תיב להנמ לש דיקפת 

.הקירמא-הפוריאמ םאצומש 

ברקב יכ הארנ .ישונאה ןוהה ינתשמ לע םיחקפמ רשאכ םג םילגתמ םימוד םיאצממ 

ןיבל יתדעה אצומה ןיבש רשקה לע העפשה לכ טעמכ ישונאה ןוהה ימרוגל ןיא ,םירבגה 

אצממה טעמל ,ידוסיה ךוניחב הארוהל האוושהב םינושה םידיקפתב בלתשהל םייוכיסה 

רפס־תיבב להנמ לש דיקפתב תובלתשה לע אצומה לש העפשהה תוקזחתה לע הארמה 

לש דיקפת אלמל הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה ייוכיס ,חוקיפה ינפל ,רמולכ .ידוסי 
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359 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

לש הלאמ 2.46 יפ םיהובג ,ידוסי רפס־תיבב הארוהל האוושהב ,ידוסי רפס־תיבב להנמ 

.3.2 יפ םיהובג םייוכיסה חוקיפה רחאל .הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג 

אלל .םירבגה ברקב אצמנש הזמ הנוש םישגה ברקב יתדעה אצומה לש העפשהה סופד 

הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל יכ יבקע ןפואב אצמנ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפ 

רקיעבו ,רפסה־תיבב םידיקפתב תובלתשהב הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לע ןורתי שי 

.ידוסי־לעה ךוניחב לוהינ ידיקפתב 

חוקיפה ינפל םא .אצומה לש העפשהה התחפ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפ רחאל 

דיקפת אלמל 3.70 יפ םיהובג םייוכיס שי הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל יכ אצמנ 

יפ םיהובג םייוכיסו ,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ תמועל ידוסי־לעה ךוניחב ילוהינ 

רחאל - ידוסיה ךוניחב הארוהל האוושהב הז לכ - ידוסי־לעה ךוניחב תורוהל 1.47 

יונישה .1.08־ו 1.76 יפ םה םיליבקמה םייוכיסה ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפה 

חוקיפה רחאל :ידוסיה ךוניחב לוהינ דיקפתל הסינכל סחיב רקיעב טלוב אצומה תעפשהב 

,רמולכ .תיטסיטטס תקהבומ־אלל אצומה לש העפשהה הכפהנ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע 

תוצובקה יתשב םימוד םניה ידוסיה ךוניחב תלהנמ לש דיקפתב בלתשהל םייוכיסה 

ברה ןנויסנו יתלכשהה ןנורתי ידי־לע רבסומ יתדעה רעפהמ קלח קרש הארנ .תויתדעה 

היסאמ ןאצומש םישנ לש ןתלוכי .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנה לש הדובעב רתוי 

יפכ ,הדובעב ןהלש העקשההמ תעבונ ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב בלתשהל הקירפא 

תולבגמ ,הז תמועל .תיסחי םיהובג הרשמ יפקיהב דובעל הייטנב יוטיב ידיל האב איהש 

.תוכמס ידיקפתל ןתושיגנ תא תומצמצמ םיריעצ םידלי לודיגל תורושקה תויתחפשמ 

סופד 4.אצומו רדגמ ןיב תיטסיטטס תקהבומ היצקארטניא לע םיעיבצמ הלא םיאצממ 

העפשהה ןוויכ תניחבמ ןה הנוש תוירדגמה תוצובקה יתשב יתדעה אצומה לש העפשהה 

תכרעמב תויתרבחה תוצובקה תא גרדל ןתינ יללכ ןפואב .ןחבנה דיקפתה גוסל סחיב ןהו 

םישנה תואצמנ ינוגראה גרדמה תיתחתב :אבה ןפואב רפסה־תיבב ןדיקפת יפ־לע ךוניחה 

םיבצינ גרדמה שארבו ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ ןהילעמ ,הקירפא-היסאמ ןאצומש 

םאצומש םירבגה לע הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל םיוסמ ןורתי םע ,םירבגה 

תעיבקב רדגמו אצומ ןיב היצקארטניאה תובישח לע דיעמ הז גוריד .הקירמא-הפוריאמ 

.תיכוניחה תכרעמב טרפה לש ומוקמ 

העפשה שי טרפה תא םינייפאמה חוקיפה ינתשמלש םג םידמל ונא 4 חולב םיאצממהמ 

,לשמל .רפסה־תיבב םינוש םידיקפת יולימל סחיב תילאיצנרפידו תיטסיטטס תקהבומ 

רשאמ ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב תובלתשהה לע רתוי הבר העפשה שי קתוולש אצמנ 

רתוי הבר תובישח שי הלכשהל ,ןכ־ומכ .ידוסי־לעה ךוניחב הארוה וא לוהינ ידיקפתב 

.םירחא םידיקפת יולימל סחיב רשאמ ידוסי־לעה ךוניחב להנמ לש דיקפת יולימל סחיב 

.םישנו םירבג ןיב הנחבהב םג תילגתמ חוקיפה ינתשמ לש תילאיצנרפידה העפשהה 

ןתובלתשה לע עיפשמש ,הרשע־עברא ליג דע םידלי הנתשמה אוה דחוימב טלובה אצממה 

דועב ,ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתבו ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב םישנ לש 

לע םיעיבצמ הז גוסמ םיאצממ .תיטסיטטס תקהבומ העפשה הז הנתשמל ןיא םירבג לצאש 

חותינ תועצמאב התשענ יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניאה לש תיטסיטטסה התוקהבומ תקידב 4 

םהיניב היצקארטניאה ,יתדע אצומ ,רדגמ :םיאבה םינתשמה תא ללכש ,תוירוגטק־בר היסרגר 

.תיטסיטטס תקהבומ העפשה שי היצקארטניאה םרוגל יכ אצמנ הז חותינב .חוקיפה ינתשמו 
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הריחבה יכילהתב תונוש תויתרבח תוצובק לש ישונאה ןוהה ינייפאמל הנוש תוסחייתה 

.רפסה־תיב לש תונושה תוגרדב הגהנה ידיקפתל יונימהו 

ןויד 

אצומו רדגמ יפ־לע תורדגומה תויתרבח תוצובק לש יסחיה ןדמעמ תא ןחב הז רקחמ 

הרעשהה הכימתב התכז רקיעב .יקלח ןפואב רקחמה תורעשה תא וששיא םיאצממה .יתדע 

ועיבצה הז ןיינעב .םינוש םידיקפתב תובלתשהה ייוכיס לע רדגמה תעפשהל הסחייתהש 

רתוי הבר תובישח שי רפסה־תיבב הרומה לש ודיקפת תעיבקבש ךכ לע רקחמה יאצממ 

רתוי רדגמ סיסב לע תיתרבח תוריגס יכילהת שי ,רמולכ .יתדעה אצומל רשאמ רדגמל 

,תויתדעה תוצובקה יתשמ ,םירבגה לש םדמעמ ,רעושמכ .יתדע אצומ סיסב לע רשאמ 

ךוניחב רשאמ רתוי ידוסיה ךוניחב תוזכורמ םישנ ,םירבגל האוושהב .םישנה לש הזמ הובג 

שי "ישנ" קוסיעב םג יכ הארנ .לוהינ ידיקפתב רשאמ רתוי הארוה ידיקפתבו ,ידוסי־לעה 

ןוגראב םיריכב םידיקפתל םהלש תועינה תא תבכעמה ,"תיכוכז תרקת" םישנל 

 (2000 ,Williams, 1992; Baxter 8c Wright, 2000; Wright 8c Baxter). לש טקפאה

דיקפתל םודיקב רקיעבו ,ידוסי־לעה ךוניחב תובלתשהב רתוי טלוב "תיכוכזה תרקת" 

םימוסחמב תולקתנ ןה ןכ ,ינוגראה גרדמב תולוע םישנש לככ .וז תיכוניח תרגסמב ילוהינ 

.םתוא רובעל רתוי ןהל השקש 

ישונאה ןוהה ימרוג לע םיחקפמ רשאכ םג רמשנ םינימה ןיב לדבהה ויפלש אצממה 

חינהל ריבס .םירבגה לש הינומגהה לע םירמושה םייתרבח םיכילהת שיש הנעטה תא קזחמ 

:(1999)ילאערזי תנעוטש יפכ ,יתרבחה הנבמב תועובט תוירדגמה תונחבההש 

קוש לש תוקיטקרפב ,םיכילהתבו םינבמב שרשומ םינימה ןיב ןויוושה יא 

ןויוושה יא לש ותדמתהל יטרואית רבסה לכ ...הדובעה םוקמו הדובעה 

םלועב םיכילהתהו םינבמהש ,הדבועב בשחתהל ךרטצי הדובעה םלועב 

םישנל םירבג ןיב םייקה ןויווש יא לע םתוהמ םצעמ םיתתשומ הדובעה 
<172 ,170 'ע ,םש> .הרבחב 

תכרעמב םידיקפתב תובלתשה לע תילוש העפשה שי אצומל ,רדגמל האוושהב 

םילדבהה סיסב לע םירבסומ יתדע אצומ יפ־לע םילדבהה לכ טעמכ ,ןכ לע רתי .תיכוניחה 

הנושה העפשהה חכונל העטמ ףאו ידמ תיללכ ,דניה וז הנעט םלוא .ישונאה ןוהה ינייפאמב 

דוגינב ,תישאר .םישנ ברקבו םירבג ברקב םידיקפתב תובלתשהה לע יתדעה אצומה לש 

,תינש .םירבג ברקב רשאמ םישנ ברקב רתוי הבר אצומה לש העפשהה ,רעושמל 

ןורתי הקירפא־היסא יאצויל שי םירבגה ברקב יכ הארמ רדגמו אצומ ןיב היצקארטניאה 

הקירפא-היסאמ ןאצומש הלא ,םישנה ברקבש דועב ,לוהינ ידיקפתל הסינכב םיוסמ 

,תיכוניחה תכרעמה לש תוכומנה תוגרדב תומקוממ ןה .הלופכ תותיחנ לש בצמב תואצמנ 

,דניה תיכוניחה תכרעמה לש תוהובגה תוגרדל ןתושיגנו ,ידוסיה רפסה־תיב ,ירק 

םיכילהת הווסמ ומצע ינפב דמועש הנתשמ לאכ אצומל תוסחייתהה ,ךכיפל .תלבגומ 

דוביר יכילהתש הנעטב םיכמות םיאצממה ךכב .רדגמ יפל םיילאיצנרפיד םיידוביר 

.(Carlson, 1992) םייכויש םידממ המכ ידי־לע יביטקארטניא ןפואבו תינמז־וב םיעפשומ 
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.(Reskin 81 Padavic, 1999) תיגרדמ היצגרגס לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ ,ןכא 

,הקירפא־היסא יאצוי םירבגל םיוסמ ןורתי םע ,םירבגה םיבלתשמ םיריכבה םידיקפתב 

לש ינוגראה גרדמה תיתחתבו ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנה תובצינ םהירחא 

םיכמות םיאצממה ךכב ,הקירפא־היסאמ ןאצומש םישנה תויוצמ תיכוניחה תכרעמה 

תונוש תויתרבח תוצובק יבגל םינוש םודיקה ימוסחמ םהיפלש ,םירחא םירקחמ יאצממב 

 (1997 ,Baidi 8c McBrier), טועימ תצובקמ םישנ יבגל דחוימב םיטלובו (,Simpson

 1996).

תוצובק ראשל האוושהב .הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג לש הרקמה דחוימב ןיינעמ 

־היסאמ םאצומש םירבגל ,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל האוושהב רקיעבו ,רקחמה 

דוגינב םידמועה ,הלא םיאצממ .םיידוסי רפס־יתב לוהינב תובלתשהב ןורתי שי הקירפא 

הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגש הסיפתה תא םירגתאמ ,תומדוק תודובע יאצממל 

.תוצובקה ראש לע רכינו רורב ןורתי תלעב תיטננימוד הצובק םיווהמ 

קוסיעב הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג לש ןיינעה רסוחמ עבונ רבדהש ןכתיי 

הפוריאמ םאצומש םירבג לש רקיעבו ,ךוניחה םוחתב םירבגה לש םגוציי .הארוהב 

,וז הצובקמ םירבגה תניחבמ יכ הארנ .(1 חול ואר) תדמתמ הדיריב אצמנ ,הקירמא 

חתפל םהל תרשפאמה תיתקוסעת תורשפא הווהמ הניא ,ידוסיה ךוניחב רקיעב ,הארוהה 

םודיקב תופידעמ םינהנ םניא םה ,הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל האוושהב 5.הריירק 

ההובג הלכשה ילעבכ ,ןכ לע רתי .רתוי ןטק םתרשמ ףקיהו ,רפסה־תיבב הגהנה ידיקפתל 

שי ,ןכא .הארוהל ץוחמ םיפסונ םיקוסיעב קוסעל רתוי תובר תויורשפא םהל שי ,תיסחי 

היסא יאצוי רשאמ הארוהב תוחפ םידימתמ הקירמא-הפוריא יאצויש ךכל תויודע 

אל וא עוצקמה תא בוזעל הקירמא-הפוריאמ םירבג לש רתוי הברה םתייטנ 6.הקירפא 

רפשלו םדקתהל טועימ תוצובק ינבל תרשפאמ ,תורחא תוצובקל האוושהב ,וב בלתשהל 

"רותב הנתמהה" תשיג יפ־לע עצומש יפכ ,הדובעה םוקמב םדמעמ תא יסחי ןפואב 

 (1975 ,Thurow). ינב יבגל .הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל ןורתי קינעמ הז ךילהת

םהו (1985 ,ץיברוהו קז) תיסחי ךומנ יתרבח עקרמ םיאב םהיניבמ םיברש ,וז הצובק 

תועינל קיפא םיווהמ לוהינה ידיקפת רקיעבו הארוהה ,תיסחי הכומנ הלכשה ילעב םמצע 
.תיתרבח 

רסוחו ,ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה לש םנורתי 

ןיא רשאכ םג ,ידוסי־לעה ךוניחב רתוי םיריכב םידיקפתל םודיק לע אצומה לש העפשהה 

הבר תועמשמ שי ירדגמה םרוגל יכ הנעטה תא םיקזחמ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע םיחקפמ 

תא קזחמ "םיישנ" םיקוסיע לש םדמעמב תוחיפה יכ הארנ .יתדעה םרוגל רשאמ רתוי 

סיסב לע הנחבה אלל ,םירבג ,םדמעמ לע םויאה תא תיחפהל תנמ־לע .ירדגמה ןויוושה־יא 

,הז רשקהב .(Allan, 1993) םירחא םירבג ,ירק ,םהל םימודה דצמ הכימת םישפחמ ,יתדע 

םשל .ידוסיה ךוניחב םידבוע ךוניחב םיקסועה הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגהמ 16.6* קר 

םאצומש םירבגהמ 20.2"/» - הארוהה תוחוכ ללכ ברקמ - םידבוע תיכוניח תרגסמ התואב ,האוושה 

היסאמ ןאצומש םישנהמ 63.4"/0־ו הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנהמ 53.2"/» ,הקירפא-היסאמ 

.הקירפא 

םיארמ <1997 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ 

.הקירפא-היסא יאצוימ תוחפ הארוהב םידימתמ וא םיבלתשמ הקירמא-הפוריא יאצוי יכ 
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הגהנה ידיקפתל םדקתהל םירבגה לע ץחל לעפומש תחוודמ (Williams, 1992) סמאיליו 

.ךכב םיניינועמ םה ןיא רשאכ םג 

הקירפא־היסאמ ןאצומש תורומש הנקסמל םיליבומ רקחמה יאצממ ,םישנל רשאב 

תרקת" .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ רשאמ רתוי םיבר םודיק ימוסחמב תולקתנ 

רובעל ןהילעו ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ לש וזמ רתוי הכומנ ןהיבגל "תיכוכזה 

ךוניחה תכרעמב תוהובגה תודמעל עיגהלו םדקתהל תנמ־לע רתוי םיבר םילושכמ 

תוסחייתה תולגל םישנל רשפאמ קוסיעה לש "ישג"ה ויפוא יכ הארנ .(1999 ,בלכ־ןאהד) 

לע תיתרבח תוריגס יכילהת לע עיבצמ הז אצממ ,השעמל .יתדע סיסב לע תילאיצנרפיד 

תויונמדזה ןויווש ןעמל קבאמ םילהנמה םישנ ינוגראב םג האצמנש המגמ ,יתדע סיסב 

יפ־לע ידובירה הנבמה תא תוקתעשמו תופקשמ םישנה ךכב .(1999 ,בלכךאהד> יתרבח 

.הלוכ הרבחב יוצמה יתדע אצומ 

םיאנת יפ־לע תבצעתמ תיתרבחה תוריגסה תדימ יכ דומלל ןתינ הז רקחממ 

םייכוישה וינייפאמ ןיבל תיתקוסעת היצגדגס ןיב בולישה ,יפיצפס ןפואב .םיירלוקיטרפ 

ידיל םיאבה ,(Maume, 1999b)ינתאו ירדגמ ןויווש־יא לש םינוש םיסופד רצוי טרפה לש 

.(Bamett, Baron 8c Stuart, 2000) םיריכב םידיקפתל םודיק לש םינוש םיסופדב יוטיב 

ייוכיסב םיירדגמהו םייתדעה םירעפה ,הארוהה עוצקמ ןוגכ ,"ישנ" רדגומה קוסיעב 

שטשטמ תישנ הדובעב קוסיעה םצעמ תירבגה הינומגהה לע םויאה .םיבכרומ םניה תועינה 

ןהלש תירפסמה תויטננימודה ,םישנה ברקב םלוא .םירבגה ברקב תוינתא תונחבה 

טועימה תצובקמ םישנ ,תירדגמ היצגרגס יאנתב .ינתא ןויווש־יא לש םיטביה הטילבמ 

תצובקמ םירבגה לומ רקיעב תטלוב ןתותיחנו ,הלופכ תותיחנ לש בצמב תויהל תוטונ 

תצובק ברקב םינימה ןיב םירעפה תא הטילבמ "ישנ" קוסיעב הדובע ,רמולכ .טועימה 

Cohen, Broschak 8c :םג ואר> תיטננימודה הצובקה ברקב רשאמ רתוי טועימה 
 1998 ,Haveman).

םייתרבח םיכרעל ךוניחה יכילהתל סחיב תועמשמ םג שי יחכונה רקחמה יאצממל 

יוקיחל לדומו תורבח ינכוס םיווהמ םירומהש החנהב .תיכוניחה תכרעמב םיינויווש 
הלגתמה יתדע אצומ יפלו רדגמ יפל ידובירה הנבמה ,םידימלתה תניחבמ תוהדזהלו 

לש יתרבחה ןדמעמ תא םידימלתה תסיפת לע עיפשהל ידכ וב שי רפסה־תיב תרגסמב 

ךוניחה תכרעמ .(King, 1993) טרפב הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לשו ללכב םישנ 

תורמל ,םישנ ויפלש ,יתדעו ירדגמ ןויווש־יא לש ידסומ רסמ תרדשמ לארשיב תיתכלממה 

לש ינוגראה גרדמב םירבגל תחתמ תויוצמ ,הארוהה תוחוכ ברקב ירפסמ בור ןתויה 

תיתחתב תויוצמה ,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ יבגל דחוימב ןוכנ הז רבד .רפסה־תיב 

Rizvi,)ןייצמ יבזירש יפכ .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנמ ףא ךומנ ,ינוגראה גרדמה 

ךנחמ רפסה־תיב ,דחא דצמ :םירתוס םיכילהת ינש םימייקתמ רפסה־תיבב ,(1993 

תודוסי רפסה־תיב הנבמב שי ,רחאה דצה ןמו ;תוינויוושו תוינוגבר ,ףותיש ,היטרקומדל 

וקוזיחו ורומישל םימרותה ,תונרמשו םייטננימוד םיכרעל סחיב תוימרופנוק ,ןויווש־יא לש 

.םייקה יתרבחה הנבמה לש 

תכרעמש ןידה ןמ ,יתרבח יונישב ליבומ םרוג הווהת ךוניחה תכרעמש הייפיצ שי םא 

לשו ללכב םישנ לש דודיעל םיכרד ןוחבל עצומ ךכיפל .תנגוהו תינויווש היהת המצע וז 

ךכ לע ףסונ .רפסה־תיבב הגהנה ידיקפתל ףרטצהל טרפב הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ 

םירבג .לוהינב אלו ,הארוהב קוסעל םיניינועמה םירבגב ךומתל תורשפאה תא ןוחבל שי 
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ילילשה סחיה לשב תאז תושעלמ םויכ םיעתרנ ילוהינ דיקפת אלל םירומ תויהל םיצורה 

,ןאכמ .(Allan, 1993) טרפב תיכוניחה תכרעמה דצמו ללכב הרבחה דצמ םיגפוס םהש 

הצובקה ינב יפלכ םג אלא ,טועימה תצובק ינב יפלכ קר אל ללוחתהל ךירצ יונישש 

ץורפל ידכ הב היהי תונוש תויתרבח תוצובקל תינמז־וב תוסחייתהש ןכתיי .תיטננימודה 

רתוי תינויווש תרגסמל םורתלו ,רפסה־תיב ךותב םייתדעהו םיירדגמה תולובגה תא 

.הלוכ הרבחה לע ןירקהל היושעה 

תורוקמ 

,ילאערזי 'ד :ךותב ."תויזנכשאל תויחרזמ ןיב םזינימפ" .(1999) 'ה ,בלכ־ןאהד 

רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(266-217 'ע) הקיטילופ 

,ילאערזי 'ד :ךותב ."םישנ לש הקיטילופו הקיטילופב םישנ" .(1999) 'ח ,גוצרה 

רדעמ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .<355-307 'ע) הקיטילופ 

:ךותב ."ההובגה הלכשהה לש היצזיטרקומד - םירעש תחיתפ" .(1996) 'ע ,יקסנלוו 

,ךוניחה דרשמ :םילשורי .(82-70 'ע) תישילשה הציפקה ,(ךרוע) סדנרב 'ע 
.טרופסהו תוברתה 

.תומר :ביבא־לת .הרומה לש ומלוע םג אוה רפסה תיב .(1985)'ת ,ץיברוהו 'א ,קז 

תנידמל לבוי ,(ךרוע) דלפ 'א :ךותב ."ךוניחה תכרעמב להגימו תוגיהנמ" .(1999)'מ ,ןח 

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ :םילשורי .(327-301 'ע ,1 ךרכ) לארשי 

:ךוניחה להנימב הדועת ןיבל םיימדקא םיראת ןיב" .(1993)'נ ,רבנעו 'א ,ידא ,'מ ,ןח 

רפסה־תיב ,רקחמ ח"וד ."דומיל ילולסמ השולש לש םימייסמה ירחא יתאוושה בקעמ 

.תויומלתשהלו הכרדהל זכרמה ,ךוניחל 

,ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד :ךותב ."הדובעה םלועב רודגימה" .(1999) 'ד ,,לאערזי 

הקיטילופ רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'םו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(216-167 'ע) 

."1995-1975 ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ" .(1998) 'י ,ןהכ 
.134-115 ,<1)א ,תילארשי היגולויצוס 

הרשכהל תודסומב םידימלתה ינויפאב םייונישה" .(1995)'ח ,רלדאו 'נ ,ןיגייפ ,יד ,ריפכ 

.359-340 ,(3>זל ,תומגמ ."םינומשה תונש דע םיעבשה תונשמ הארוהל 

ילכלכ־יתרבח בצימ תגשה ןיבל אצומה ץרא ןיב רשקה" .(1993)'מ ,בונוימסו 'ת ,לטנרל 

.599-583 ,<4)דל ,תומגמ ."לארשיב תידוהיה היסולכואב 

ירבע ךוניח ,הארוהה תוחוכ רקס .(1996) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ 
.םילשורי .(1036 'סמ םוסרפ)יברעו 

ה"נשת-א"נשת םינשב הקוסעת .(1997) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ 

.םילשורי .ד"נשת-ן"שת םינשב הארוהב הרשכהל תודסומה ירגוב לש 

1998 לארשיל יטסיטטס ןותנש .(1999) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ 
.םילשורי .50 'סמ 
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.םילשורי .א7/א"סשת ל"כנמ רזוח .(2001) תוברתהו ךוניחה דרשמ ,לארשי תנידמ 

קסיל 'מ ,טדטשנזייא נ"ש :ךותב ."רכשו הקוסעת ,הלכשה ,םישנ" .(1993) 'י ,ןוהב 

רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .(102-90 'ע) לארשיב תודע ,(םיכרוע) ןוהנ 'יו 
.לארשי 

 Addi-Raccah, A. and Ayalon, A. (2002). "Gender Inequality in Leadership
 Positions of Teachers". British Journal of Sociology of Education, 23,
 157-177.

 Allan, J. (1993). "Male Elementary Teachers". In C.L. Williams (ed.), Doing

 Women's Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 113-127).

 Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

 Almquist, E. and Wehrle-Einhorn, J.L. (1978). "The Double Disadvantaged:

 Minority Women in the Labor Force". In A.H. Stromberg and S. Harkess

 (eds.), Women Working: Theories and Facts in Perspective (pp. 63-88).

 Mayfield Publication Company.

 Alston, J.A. (2000). "Missing from Action: Where Are the Black Female School

 Superintendents?" Urban Education, 35(5), 525-531.

 Baldi, S and McBrier, D.B. (1997). "Do the Determinants of Promotion Differ
 for Blacks and Whites? Evidence from the U.S. Labor Market". Work and

 Occupations, 24(4), 478-497.
 Banks, C.A.M. (1995). "Gender and Race as Factors in Educational Leadership

 and Administration". In J.A. Banks and C.A.M. Banks (eds.), Handbook of

 Research on Multicultural in Education (pp. 65-80). USA: Macmillan
 Publishing.

 Barnett, W.P., Baron, N.J. and Stuart, T.G. (2000). "Avenues of Attainment:

 Occupational Demography and Organizational Career in the California
 Civil Service". American Journal of Sociology, 106( 1), 88-144.

 Baxter, J. and Wright, E.O. (2000). "The Glass Ceiling Hypothesis: A

 Comparative Study of the United States, Sweden, and Australia". Gender

 <$. Society, 14(2), 275-294.

 Ben-Porath, Y. and Gronau, R. (1985). "Jewish Mothers Goes to Work: Trends

 in the Labor Force Participation of Women in Israel, 1955-1980". Journal

 of Labor Economics, i(l), s310-s320.
 Bernstein, B. (1983). "Economic Growth and Female Labour: The Case of Israel

 Experience". The Sociological Review, 31(2), 264—292.

 Carlson, S.M. (1992). "Trends in Race/Sex Occupational Inequality: Conceptual
 and Measurement Issues". Social Problems, 39, 268-290.

 Cohen, L., Broschak, J.P. and Haveman, H.A. (1998). "And Then There Were

 More? The Effect of Organizational Sex Composition on the Hiring and

 Promotion of Managers". American Sociological Review, 63(5), 711-728.

 Cohen, Y., Bachar, S. and Raijman, R. (1987). "Occupational Sex-Segregation
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 in Israel, 1972-1983". Israeli Social Science Research, 1(5), 97-106.

 Cotter, D.A., DeFiore, J., Hermsen, J.M., Kowalewski, B. and Vanneman, R.

 (1997). "All Women Benefit: The Macro-Level Effect of Occupational

 Integration on Gender Earning Equality". American Sociological Review,

 62(5), 714-734.

 Cotter, D.A., Hermsen, J.M. and Vanneman, R. (1999). "Systems of Gender,

 Race, and Class Inequality: Multilevel Analyses". Social Forces, 78(2),
 433-460.

 DiPrete, T.A. and Soule, W.T. (1988). "Gender and Promotion in Segmented

 Job Ladder Systems". American Sociological Review, 53, 26-40.

 Doughty, R. (1980). "The Black Female Administrator: Women in a Double

 Bind". In S.X. Biklen and M.B. Brannigan (eds.), Women and Educational

 Leadership (pp. 165-174). Washington, D.C.: Lexington Books.

 England, P. and Herbert, M.A. (1993). "The Pay of Men in Female Occupations:

 Is Comparable Worth Only for Women". In C.L. Williams (eds.), Doing

 Women's Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 28-48).
 Newbury Park, London and New Delhi: Sage Publications.

 Ferdman, B.M. (1999). "The Color and Culture of Gender in Organization". In

 G.N. Powell (ed.), Gender and Work (pp. 17-34). Sage Publications.

 Haberfeld, Y. and Cohen, Y. (1995). Schooling and Income Gaps Between
 Western and Eastern Jews in Israel, 1975-1992. Tel Aviv: Golda Meir

 Institute for Social <fe Labor Research, Tel Aviv University.

 Huffman, M.L. and Velasco, S. (1997). "When More Is Less: Sex Composition,

 Organizations, and Earnings in U.S. Firms". Work and Occupations, 24,
 214-244.

 Jacobs, J.A. (1993). "Men in Female-Dominated Field". In C.L. Williams (ed.),

 Doing Women's Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 49-63).

 Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

 Kanter, R.M. (1977). Men and Women of the Corporation. New York: Basic
 Books.

 King, S.H. (1993). "The Limited Presence of African-American Teachers".

 Review of Educational Research, 63(2), 115-150.

 Kraus, V. and Hodge, V. (1990). Promises in the Promised Land: Mobility

 and Inequality in Israel. New York, Westport, Connecticut, London:
 Greenwood Press.

 Kraus, V. and Yonay, Y. (2000). "The Power and Limits of Ethnonationalism:

 Palestinians and Eastern Jews in Israel, 1974-1991". British Journal of

 Sociology, 51(3), 525-551.

 Leonard, P.Y. and Papa-Lewis, R. (1987). "The Underrepresentation of Women

 and Minorities in Educational Administration: Patterns, Issues, and
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 Recommendations". Journal of Educational Equity and Leadership, 7(3),
 188-207.

 Malveaux, J. and Wallace P. (1987). "Minority Women in the Workplace". In

 K.S. Koziara, M.H. Moskow and L.D. Tanner (eds.), Working Women:

 Past, Present, Future (pp. 265-298). Washington, D.C.: The Bureau of
 National Affairs.

 Marshall, C. (1993). "Politics of Denial: Gender and Race Issues in

 Administration". In C. Marshall (ed.), The New Politics of Race and

 Gender (pp. 155-167). Washington, D.C. and London: The Falmer Press.

 Maume, D.J. (1999a). "Occupational Segregation and the Career Mobility of
 White Men and Women". Social Forces, 77(4), 1433-1459.

 Maume, D.J. (1999b). "Glass Ceiling and Glass Escalators". Work and
 Occupations, 26(4), 483-509.

 McGuire, G.M. and Reskin, B.F. (1992). "Authority Hierarchies at Work: The

 Impacts of Race and Gender". Paper presented at the annual meeting of the

 American Sociological Association, Pittsburgh.

 Ortiz, F.I. (1982). Career Patterns in Education: Men, Women and Minorities

 in Public School Administration. New York: Longman.

 Ortiz, F.I. and Ortiz, J.D. (1993). "Politicizing Executive Action: The Case of

 Hispanic Female Superintendents". In C. Marshall (ed.), The New Politics

 of Race and Gender (pp. 155-167). Washington, D.C. and London: The
 Falmer Press.

 Parkin, F. (1979). Marxist and Class Theory: A Bourgeois Critique. New York:

 Columbia University Press.

 Paulin, E. and Mellor, J.M. (1996). "Gender, Race, and Promotions Within a

 Private-Sector Firm". Industrial Relations, 35(2), 276-295.

 Pfeffer, J. (1981). "Organizational Demography". Research in Organizational
 Behaviour, 5, 299-375.

 Raijman, R. and Semyonov, M. (1997). "Gender, Ethnicity and Immigartion:

 Double Disadvantage and Triple Disadvantage among Recent Immigrant

 Women in Israeli Labor Market". Gender and Society, 11, 108-125.

 Reid, L.L. (1998). "Devaluing Women and Minorities: The Effects of Race/

 Ethnic and Sex Composition of Occupations on Wage Levels". Work and

 Occupations, 25(4), 511-536.
 Reskin, B.F., McBrier, D.B. and Kmec, J.A. (1999). "The Determinants and

 Consequences of Workplace Sex and Race Composition". Annual Review

 of Sociology, 25, 335-361.

 Reskin, B.F. and Padavic, I. (1999). "Sex, Race, and Ethnic Inequality in United

 States Workplaces". In J.S. Chafetz (ed.), Handbook of the Sociology of

 Gender (pp. 343-374). New York: Kluer Academic/Plenum Publishers.
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 Reihl, C. and Byrd, M. (1997). "Gender Differences among New Recruits to

 School Administration: Cautionary Footnotes to an Optimistic Tale".
 Educational Evaluation and Policy Analysis, 79(1), 45-64.

 Rizvi, F. (1993). "Race, Gender and the Cultural Assumptions of Schooling". In

 C. Marshall (ed.), The New Politics of Race and Gender (pp. 203-217).
 Washington, D.C.: The Falmer Press.

 Rosenfeld, R. (1981). "Race and Sex Differences in Career Dynamic". American

 Sociological Review, 45, 583-609.

 Semyonov, M. (1997). "The Cost of Being an Immigrant in Israel: The Effect of

 Tenure, Origin and Gender". Research in Social Stratification and
 Mobility, 15, 115-131.

 Semyonov, M. and Kraus, V. (1983). "Gender, Ethnicity and Income Inequality:

 The Israeli Experience". International Journal of Comparative Sociology,

 24, 258-272.

 Shakeshaft, C. (1987). Women in Educational Administration. Sage
 Publications.

 Shakeshaft, C. (1999). "The Struggle to Create a More Gender-Inclusive

 Profession". In J. Murphy and K.S. Louis (eds.), Handbook of Research

 on Educational Administration (pp. 99-118). San Francisco: Jossey-Bass
 Publishers.

 Simpson, G. (1996). "The Plexiglass Ceiling: The Careers of Black Women

 Lawyers". The Career Development Quarterly, 45, 173-188.

 Smith, R.A. (2002). "Race, Gender and Authority in the Workplace: Theory and

 Research". American Review of Sociology, 28, 509-542.

 Sumsion, J. (2000). "Rewards, Risks and Tensions: Perception of Males
 Enrolled in an Early Childhood Teacher Educational Program". Asian
 Pasific Journal of Teacher Education, 28( 1), 87-100.

 Tallerico, M. (2000). "Gaining Access to the Superintendency: Headhunting,
 Gender, and Color". Educational Administration Quarterly, 36( 1), 18-31.

 Thurow, L.C. (1975). Generating Inequality. New York: Basic Books.

 Tillman, B.A. and Cochran, L.L. (2000). "Desegregating Urban School

 Administration: A Pursuit of Equity for Black Women Superintendents".

 Education and Urban Society, 33(1), 44-59.

 Tolbert, P.S., Graham, E.M. and Andrews, O.A. (1999). "Group Gender

 Composition and Work Group Relations". In G.N. Powell (ed.), Handbook

 of Gender and Work (pp. 179-202). Sage Publications.

 Tomaskovic-Devey, D. (1993) Gender and Racial Inequality at Work. New
 York, Ithaca: IRL Press.

 Tyree, A., Semyonov, M. and Kraus, V. (1987). "Which Worm Does the Early

 Bird Get?" Research in Social Stratification and Mobility, 6, 239-256.
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 White, B.M. and Potts, J. (1999). "Just the Facts: Women of Color in U.S.

 Corporations". Diversity Factor, 7(3), 8-15.

 Williams, C.L. (1992). "The Glass Escalator: Hidden Advantages for Man in the

 Female Profession". Social Problems, 39(3), 253-267.

 Williams, C.L. and Villenez, W.J. (1993). "Seeker and Finders: Male Entry and

 Exit in Female-Dominant Jobs". In C.L. Williams (ed.), Doing Women's

 Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 64-90). Newbury Park,

 London, New Delhi: Sage Publications.

 Wright, E.O. and Baxter, J. (2000). "The Glass Ceiling Hypothesis: A Reply to

 Critics". Gender <£ Society, 14(6), 814-821.
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לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק 

***ץכ יגחו **רב לכימ *,ןורדג ןימינב 

המדקה 

הבר תוסחייתהבו בל־תמושתב םינורחאה םירושעה ינשב הכוז "תיחרזא הרבח" גשומה 

הז גשומ .םינווגמו םיבר םירשקהב ולוכ םלועב םינוש רקחמ יפוגו לשממ ימרוג דצמ 

,הפוריא חרזמ תונידמב םייטילופו םייתרבח םייוניש תכירע לש רשקהב ,לשמל ,רכזומ 

ךורעל הרבחה לש התבוחבו התלוכיב םשומ שגדהו ,יטסינומוק ןוטלש רבעב ררש ןהבש 

אוה רכזומ גשומה ובש רחא רשקה .הנידמה תמועל הרבחה לש התמצועבו ,הלאכ םייוניש 

איבהל התלוכי רסוח לע רקיעבו ,החוורה־תנידמ לע לאמשמו ןימימ תרוקיבה תרגסמב 

ךכ ,החוורה־תנידמ .הרדה יכילהת לש םתריציל התמורתו תיתרבח היצרגטניא ידיל 

תואצותה תא בינהל תלגוסמ הניא ,יטרפה רזגמה לע דבכ לוע התויהל רבעמ ,ןעטנ 

םירדסהב ןודל תעה העיגה יכ המדנו ,התמקה דוסיב ודמעש תופוצמה תויתרבחה 

לוציפב ,היצזילבולגב ןייפאתמה ,םייח ונא ובש ןדיעל ומיאתיש םישדח םייתרבח 

ישילש רשקה .(Cohen, 1999a) םיריהמ םייתוברתו םיילכלכ ,םייגולונכט םייונישבו 

־ היטרקומדה לע תשדוחמ תולכתסה אוה "תיחרזאה הרבח"ב ןויד ךרענ וביבסש 

Cohen <£ Rogers, 1993;) םיחרזא ינוגרא ןיבל הניב רשקה לעו - התלועפו היתודסומ 

 1988 ,Keane). דחוימב ,תיברעמה היטרקומדה יכ השוחת הוולמ וזה תולכתסהה תא

הלא תויעב .(Putnam, 1995) הנסוח לע תומייאמה תושק תויעב לומ תבצינ ,תיאקירמאה 

Geliner,) רנלג יפל ,וליבוה הלא לכ .תיחרזאה הרבחה לש הבצמל תורישי תורושק 

יתרבחה םוחתב תועד־יגוה ."תיחרזאה הרבחה" תומדב שדח לאידיא לש ותדילל ,(1994 

,הנידמה לש היאולחתב לופיטל ךרד וב וארו הז לאידיא וצמיא םיאקיטילופ ןכו יטילופהו 

Cohen, 1999b; Barber, ;1998 ,0נדיג> אסיג ךדיאמ ,ישפוחה קושה לשו ,אסיג דחמ 
 1999).

:םירשקה ינשב דחוימב ,תבחרנ תוסחייתהב תונורחאה םינשב הכוז גשומה לארשיב םג 

שטינה חוכיווה ביבס דחוימבו ,תילארשיה היטרקומדה הנבמ לע תרוקיבה תרגסמב <1) 

,תילארשיה הרבחה רקחב (2) ;תיטרקומדו תידוהיכ הנידמה לש התרדגה תורשפא יבגל 

לארשי לע החספ אלש ,(Salamon, 1994) "תימלועה תודגאתהה תכפהמ" לש רשקהב 

("תיחרזאה הרבחה ינוגרא") תותומע יפלא םינורחאה םירושעה ינשב החימצה רשאו 

.םינווגמו םיבר םייח ימוחתב 

,םייטרואיתו םייטילופ םירשקהב "תיחרזא הרבח" חנומב בחרנה שומישה תורמל 

םינייצמ (Edwards <fe Foley, 1998)ילופו סדראודא .תמכסומ הרדגה ול אוצמל רשפא־יא 

.עבש־ראב ,ןוירוגךב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה * 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ** 

 .Department of Social Welfare, UCLA ***
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עבונ לובלבה .הרורב־אלו תלפרועמ יטילנא גשומכ תיחרזאה הרבחה לש התרדגהש 

םינוש תומוקמב וחתפתהש ,"תיחרזא הרבח" לש םינושו םיבר םיגוס לש םמויקמ לכ־םדוק 

חנומה לש תונושה תוגשמהל סיסבה תא םיווהמה ,תונוש תוירוטסיה תופוקתב םלועב 

תא תורידגמה תושיגהמ תחא לכ .םייביטמרונ וא םייסומלופ םירשקהב םג וב שומישלו 

תויפיצ הלעמו הנידמל הרבחה ןיב םיסחיה יבגל תונוש תולאש הגיצמ תיחרזאה הרבחה 

רשקב לובלב םג םייק .תינרדומה הקיטילופב תיחרזאה הרבחה לש הדיקפת יבגל תונוש 

(ideal type)ילאידיא סופיטב רבודמ אמש וא תמייק תואיצמ ןייצמ גשומה םא הלאשל 

הדימה יבגל תויהת םג ןוידל התלעה גשומה לש תשדוחמה ותייחת .וילא עיגהל םיפאושש 

ןתינו יטנוולר ־ הרשע־עשתה האמה עצמאב ךועדל ולחה ולש רהוזה ימיש ־ גשומה הבש 

,הז םע דחי .(Kumar, 1993)ונימיב תויטילופו תויתרבח תויוחתפתה רואיתל שומישל 

םייקתמה יעדמהו ירוביצה ןוידב הבר תובישח גשומל שי ,הרבחה יעדמ לש הביטקפסרפהמ 

- הירזגממ דחא לכ לש םיידוחייה םידיקפתה לעו הרבחה לש ירזגמה הנבמה לע התע 

תויועמשמ לש ןמושייו תונושה ויתויועמשמ לע גשומה חותינ .ישילשהו ירוביצה ,יקסעה 

.טרפב לארשיבו ללכב הזכ ןוידל תיתועמשמ המורת םימרות תמיוסמ תואיצמב הלא 

יפכ ,"תיחרזא הרבח" גשומה ביבס לפרעה תא תצקמב רזפל םישקבמ ונא הז רמאמב 

רוקסנ ,תאז תושעל ידכ .תחאו םירשעה האמה תליחתב לארשיב יוטיב ידיל אב אוהש 

יתש שיגדנו ,תונושה ויתורדגהבו ותוחתפתהב ,גשומב תקסועה תורפסה תא הליחת 

("תויחרזא") הלוכ הרבהה לש ןייפאמ ראתמכ גשומב תקסועה תורפסה ןיב (1) :תונחבה 

גוסהמ תורפסה ךותמ (2) ;הרבחה לש םרכמ ביכרמ לאכ גשומה לא תסחייתמה וז ןיבל 

ןיב ,(Foley 81 Edwards, 1996) םדראודאו ילופ ידי־לע העבטנש הנחבה שיגדנ ,ינשה 

לע וא היתודסומ לע - הנידמה לע רגימ ארוקה םרוג תיחרזאה הרבחב האורה הסיפת 

תא השיגדמ רשאו ,היתודסומו הנידמהמ דרפנ םרוג הב האורש הסיפת ןיבל - התוינידמ 
.הרבחל םתובישח תאו תויחרזאה תויודגאתההו תויונגראתהה לש םייפותישה םיטביהה 

.לארשיב תיחרזאה הרבחב תקסועה תורפסה חותינב םג ונתוא ושמשי הלא תונחבה 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תילנויצרפוא הרדגה םיעיצמ ונא רמאמה לש ינשה וקלחב 

הנידמהמ דרפנ םרוג תיחרזאה הרבחב האורה הסיפתה לע תססובמ וז הרדגה .לארשיב 

ךות תירשפא וזכ הרדגה .רגית הילע ארוק - חרכהב אל וא - קר אלש ,היתודסומו 
־אלל םינוגראה לכ לע םינותנ ללוכה 1,"ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ"ב שומיש 

.לארשיב חוור־תונווכ 

םירטמרפ לש יביטגרגא יריפמא חותינל וז הרדגהב שומיש השענ ישילשה וקלחב 

הז חותינ תרגסמב ."תיחרזאה הרבחה ינוגרא" וניניכש םינוגרא לש וז הצובקב םייזכרמ 

המ ?םהלש תוליעפה ימוחת םהמ ?םימייק הלאכ םינוגרא המכ :תואבה תולאשה תא לאשנ 

.דועו ?תומיוסמ תויסולכוא ברקב ץופנ הזכ תונגראתה סופד המכ דע ?םנויבצ 

יפכ ,לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש הנויבצב ןוידב רמאמה תא םותחנ 
.וגצוהש םינותנהמ רייטצמש 

ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ 1 

.בגנב 
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371 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

?איה המ תיחרזא הרבח 

יכ המדנ ?םיידוחייה הינייפאמ םהמ ?תללוכ איה המ ?"תיחרזא הרבח" איה המ 

תורפסב דקמתהל ונרחב אשונב הפנעה תורפסה תריקסב .תובר הלא תולאשל תובושתה 
.ותדידמ תא תרשפאמה הרוצב גשומה תא רידגהלו םחתל הסנמה 

"תיחרזא הרבח" גשומה תורוקמ 

לש םתוגהב תוהזל גוהנ ותישאר תאש ,ןימוי־קיתע גשומ וניה "תיחרזא הרבח" גשומה 

הליהק/הרבח" חנומב שמתשהש ,וטסירא השע וב ןושארה שומישה תא .ימורו ןווי ימכח 

םיוושו םיישפוח םיחרזא לש תיטילופ תירוביצ הליהק התייה חנומה תועמשמ 2."תיטילופ 

,"הרבח"ו "הנידמ" ןיב הנחבה ןיא וז הרדגהב .םיקוח לש תרדגומ תכרעמ הב תמייקש 

םימייקה םייתרבחה םיסחיה תורוצו היקלח לכ לע תיתרבחה תכרעמה תא תללוכ איהו 

םימכסומ םיכרע לש תכרעמ תלעב תדחואמ הליהקב רבודמ .החפשמ יסחי דבלמ ,הב 

.(Cohen <fe Arato, 1992) ףתושמ סותאמ םיבואשה םיפתושמו 

,וטסירא לש ותסיפתל ךשמהב ,"תיחרזא הרבח" חנומה ההוז הרשע־הנומשה האמל דע 

הרבחה לש התריזל הבשחנ תיחרזאה הרבחה ."תיטילופה הרבחה" םע וא הנידמה םע 

לש תוכרעמ ידי־לע םישנא ןיב םיסחיה תא םיתסוומ הבש הריז ,(civilized) תתברותמה 

לש היינשה תיצחמב .(Kumar, 1996) םייטרקוטוא םינדור לש תומחג ידי־לע אלו ,םיקוח 

.הנידמה םע תיחרזאה הרבחה לש רישיה יוהיזה רערעתהל לחה הרשע־ הנומשה האמה 

הנידמהמ תלדבנ תיתרבח הריז לש ןויערב ןויד לחה ןוסוגרפו תימס ,קול לש םהיבתכב 

ךא ,"הרבח" ןיבל "הלשממ" ןיב ןיחבה קול .המצע לשמ תונורקע יפ־לע תלעופו היונבה 

ואר תימסו םוי ,ןוסוגרפ .דחא ףוגכ ולעפיש דע ,םיינשה ןיב דוחיאו תפתושמ הלועפ עיצה 

רבודמ :"תיחרזא הרבח"כ היוהיזב יזכרמ ביכרמ הרבחה לש (civility) "תויחרזא"ב 

אלא ,הלש יטילופה ןוגראה תמרב תאטבתמ הניא התויחרזאש ,תתברותמ ,תיסומינ הרבחב 

.(Kumar, 1993) הלש םיירמוחה־מיילכלכה ןוגראהו תוחתפתהה תמרב 

סחייתה אוה .הנידמהמ הנושו תלדבנכ תיחרזאה הרבחה תסיפת תא חתיפ 3לגה 

םיירטנולוו םינוגרא תללוכש ,הנידמהו החפשמה ןיב היורשה הריז לאכ תיחרזאה הרבחל 

.(ילוכו םירחוס ,עוצקמ־ילעב לש םינוגרא ןוגכ) הרקיעב תילכלכ הניה םתוליעפ תילכתש 

ךא .הבש םיטרפה לש םהיכרוצ שומיממ אצוי לעופ ,דניה תיחרזאה הרבחה לש "תויחרזאה" 

איה ןכ־לעו ,והערב םדא לש תיללכ תולת תרצוי תיחרזאה הרבחה לש תבכרומה התלועפ 

ידכש םיניבמו תמיוסמ הרבחל תוכייתשה םישח םישנא ותועצמאבש ךווית ךילהת םג 

הרבחה ךכיפל .םירחא םע הלועפ" ףותישב לועפל םהילע תוישיאה םהיתורטמ תא םישגהל 

ולש םיישיאה םיסרטניאה תא םדקמ ינרדומה םדאה הבש הריז ,דניה ,לגה יפ־לע ,תיחרזאה 

תוירדילוס ,תיתצובק הלועפ לש ןכרע תא םג דמול תע התואבו ,ותוימצע תא חתפמו 

תופתתשהל ותוא ןיכמו תוחרזאל וכוניחל םרותש ןפואב ,םירחאב ולש ותולתו תיתרבח 

.(Kumar, 1993; Cohen Sl Arato, 1992) תיטילופה הריזב 

.Societas Civilis^ תיניטלב םגרות ,וטסירא שמתשה ובש ,Politike koinonia חנומה 2 

.1821 תנשב םסרפתהש ,Philosophy of Right ורפסב 3 
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לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק רב לכימ ,ןורדג ןימינב 372 
ץכ יגחו 

שוכר ידי־לע תטלשנה הריז תיחרזאה הרבחב האר ךא ,הז הבשחמ־וק ךישמה םקרמ 

;הרבחלו הלכלכל טעמכ ההז חנומ הניה ,םקרמ יפל ,תיחרזאה הרבחה .קוש יסחיו יטרפ 

ילכלכה דמימהו ,ילכלכה סיסבב ועמטנ םהב תמייקתמה תוליעפהו םייתרבחה םינוגראה 

.(Kumar, 1996) המצע הרבחל ההז היהנש דע בחרוה הרבחה לש 

ףוסוליפה ידי־לע הגצוה הרשע־עשתה האמב תיחרזאה הרבחב ןוידב תרחא תיווז 

תוצראב" ,ותעדל .תירבה־תוצראב ורוקיב תובקעב ,(1970) ליווקוט־הד יתפרצה 

תויולת תומכוחה ראש לכ לש ןתומדקתה ;תודגאתהה תמכוח איה המכוחה םא תויטרקומד 

,וירבדל ;תודגאתהה לש יכוניחה ךרעהמ רקיעב םשרתה ליווקוט־הד .(207 'ע ,םש> "הב 

םיעייסמה הקיטילופל רפס־יתב ןניה ,(תוגלפמ) תוינידמ םג ומכ ,תויחרזא תויודגאתה 

ןיב רישי רשק םייק ותעדל .תטלשה תיליעה ינפל וגוצייבו דיחיה לש ותמצעהב 

םידיחי לש המצעה תורשפאמ תויודגאתהה :הרבחב ןויוושה תבחרה ןיבל תויודגאתה 

לש החוכ תא תונזאמ ןה ;בורה ידי־לע וא תטלשה היטרקוטסיראה ידי־לע םיגצוימ םניאש 

.טועימ לש תועד גצייל תורשפאמו הנידמה 

.ןוטלשהמ קלח לאכ אלא ,הלכלכהמ קלח לאכ אל תיחרזאה הרבחל סחייתמ ישמרג 

המכסה אלא ,תילמרופ הטילש וא הייפכ ןיא ובש הרבחב ביכרמה הניח תיחרזאה הרבחה 

 (consent). דמעמה ןתועצמאבש תויחרזאה תויונגראתהה םניה תיחרזאה הרבחה תודסומ

ןונגנמה הניה ,ישמרג יפ־לע ,תיחרזאה הרבחה .הרבחה ראש יפלכ הינומגה רצוי טילשה 

תכרעמכ הנידמה תא גיצמ אוה .תרמשנו תחתפתמ הינומגהה ותועצמאבש יזכרמה 

םייטרפ םינוגרא תועצמאב תלעופה ,הלוכ הרבחל סחיב תחא תיתרבח הצובק לש תינומגה 

בחרמה ,דניה תיחרזא הרבח ,ישמרג יפל .ילוכו רפס־יתב ,םידבוע ידוגיא ,הייסנכה ןוגכ 

םיכרע םיבצעמ הבו ,יתרבחה רסומבו םיגהנמב תקסוע איה :בחרה ונבומב יתוברתה 

םיטילשה תודמעמל היצמיטיגל תשכרנו ,תבצועמ להקה־ תעד הבש הריזה וז .תויועמשמו 

.(Nieison, 1995) םייקה יתרבחה רדסלו 
האמה לש םיעבשה תונשב הלחהש ,"תיחרזאה הרבח"ב תשדוחמה תוניינעתהה 

וללה םימרזה לכל ףתושמה .םלועב םינוש תומוקמב תונוש תויוחתפתהמ העבנ ,םירשעה 

Foley <fc) הנידמה לש רתיה־לודיגלו תוטלתשהל תודגנתהו ןוצר־תועיבש רסוח היה 

 1998 ,Edwards). היתונויסנ ןיבש ךוותב דיקפת תלעבכ תיחרזאה הרבחה הספתנ ןילופב

וז השיג .הז רטשמב דורמל תונויסנה ןיבל יטסינומוקה רטשמב םייוניש ללוחל הגהנהה לש 

יפואה תא ושיגדה קינכימ תמגוד םירקוח ."הנידמה" דגנ תלעופכ "הרבחה" תא השיגדה 

וא המצוע תגשהל לעפת אל תיחרזאה הרבחה :"הכפהמה" לש (self-limiting) םחותמה 

Foley <fc Edwards,) תינבמ המרופר לש התריציל אלא ,םיטלושה םימרוגהמ התליטגל 

 1998).

םיעבשה תונשב ."הנידמ"ל "הרבח"ה ןיב םיסחיב שגדה םשוה הפוריא ברעמב 

יפלכ םהלשמ תודמע וחתיפש םייתועמשמ םימרז השולש לע עיבצהל ןתינ םינומשהו 
:תיחרזאה הרבחה 

־תנידמ תא ורקיבש ,הינמרגב "םיקוריה" לשו תפרצב "שדחה לאמשה" לש םתדמע • 

.םייתועמשמ םייתרבח םייוניש םורגל הנולשכ תאו תיטרקומד־לאיצוסה החוורה 

תויתרבח תותשרב ,החוורה ךרעמ תועצמאב ,הנידמה לש התעיגפב הדקמתה תרוקיבה 

םירדסהב הלא תויוגגראתהב תומייקש תויוכיא ףילחהל הנויסנבו ,םינוגראבו 
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 Cahil,) םיידוחיי םייתליהקו םיישיא םיכרצמ םימלעתמה םייטרקורויבו םיילסרווינוא

 .(1999; George Sc Wilding, 1994

תרוקיב חתמש ,תוינרמשהו תוילרביל־ואינה תושיגה לעב ,"שדחה ןימיה" לש ותדמע • 

.תויסיסב תויוריחב עגופה ינזבזב ןונגנמכ האר ןתואש ,החוור־תונידמ לש ןדוקפת לע 

ןורתפה - היחרזא לש תללוכה םתחוורל גואדל הנידמה לש הדיקפת הז ןיא ,ודידל 

הביבס ,החפשמ) תויסיסב תוישיא תויונגראתהב ןומט תויתרבחו תוישיא תויעבל 

.<1987 ,גרבדלוג) תויתרבחו תויתליהק תויונגראתהבו (הבורק 

תא שיגדה הז םרז .(Foley Sc Edwards, 1998) "שדחה םזילרולפה" לש ותדמע • 

םיחרזא תויונגראתה לש ןתומדב ,הרבחב םייאמצע המצוע ימרוג לש םתובישח 

שי הלא תורגסמל .היתולועפ לע חקפמו הנידמה תא םלובש חוכ שמשל תולוכיה 

תיחרזא הרבח .תיפותיש תיתרבח תוליעפ לש םיכרעמ םויק לש רשקהב םג תובישח 

תמייקתמו תקזוחמ תיתרבחה תוירדילוסה ובש ,םיפתוש לכה ובש בחרמכ תספתנ 

וז השיג .םייתרבח םיטקילפנוק םירתופ ובשו ,ללכה תבוט םודיקל תנווכמה תוליעפ 

תויהת הלעמ םג ךא ,היטרקומדה קוזיחל תיחרזאה הרבחה לש התמורת תא השיגדמ 

םימייקש הדבועה יבגלו ,םייטרפ םיסרטניא סיסב לע תויונגראתה לש ןתמורת יבגל 

.(Keane, 1988) הלאכ תויונגראתה תרגסמב גוצייב םיכוז םניאש םייתרבח םיסרטניא 

אוה המכ דע םשרתהל ןתינ גשומה תוחתפתה לש הרצקה תירוטסיהה הריקסה ןמ 

תונורחאה תואמבש רמול רשפא יללכ ןפואב .םוקמו הפוקת לש רשקהב יולתו בכרומ 

תוירטנולוו תויונגראתהמ רקיעב ,הרבחה לש םימיוסמ םינייפאמב דקמתמ גשומה 

םג הז .הנידמל הרבחה ןיבש םיסחיה לע הלא םינייפאמ לש תוכלשהבו ,םינוש םיסופיטמ 

תישחומ הרוצב גשומה תא חתנל הסנמה ,תיוושכעה תורפסה תא םכסמה ןוידל סיסבה 

.תילנויצרפוא הרדגה רשפאתש ,רתוי 

תונושה תוסיפתה - תיחרזאה הרבחה 

דרפנ בחרמ לאכ תיחרזאה הרבחה לא םיסחייתמ אשונב םיקסועה תועדה־יגוה בור 

תועדה ןוויג .(תירטנולוו) תינוצר תוליעפ תמייקתמ ובש (הלכלכהמ םיתיעלו) הנידמהמ 

םיסחילו (הנידמה) השורדה תפטעמל ,תוליעפה יגוסל ,וזכ תרגסמב גשומה םוחיתל רושק 

.תיחרזאה הרבחה לש החותיפלו המויקל םישורדה םייתרבחה םיאנתל ןכו "רתיא 

לכ םלוכל חותפש קראפל תיחרזאה הרבחה תא המדמ (Trentman, 2000) ןמטנרט 

םיבזועו ,ןהב קחשל ידכ קראפב תונוש תוצובקל ישפוחה םנוצרמ םיפרטצמ םישנא .ןמזה 

לכל ףרטצהל לוכי דחא לכ ־ תינויווש הרוצב תונגרואמ תולועפה .ךכב םנוצרשכ ןתוא 

.קראפב םיהושה םירחאה לש תויוליעפה תא םידבכמו םיריכמ לכהו ,קחשמ לכלו הצובק 

קראפב תשחרתמה תוליעפה דציכ :ןה (רקוחה) הפוצה תא תוניינעמה תויגוסה ,ותעדל 

תונוצרו םיסרטניא שממל םילגוסמ םה המכ דע ?תונושה תוצובקה ירבח ידי־לע תנגרואמ 

תא תודבכמ תוצובקה םאה ?תושעל הילע המ תרחאל ביתכת תחא הצובקש ילבמ םינוש 

םיאצמנה םירחאה םישנאה יפלכ תוגהנתמ תונושה תוצובקה דציכ ?תוביריה תוצובקה 

?ובש םינקתמהו הייחמצה לעו קראפה ןויקנ לע רומשל תוצמאתמ ןה המכ דעו ?קראפב 

םיעבקנה םילבוקמ תוגהנתה יללכ וב ןיאש קראפ ןיא ןכש ,ילאידיא קראפ ןבומכ והז 

ובש קראפ ראתל השקו ,(הייהשה יללכ ,הריגסהו החיתפה תועש ןוגכ) תונוטלשה ידי־לע 
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השק ןפוא ותואב .םינושה וישמתשמ ןיב תובירמ ףאו המכסה־יא ,םיטקילפנוק ושחרתי אל 

הלבקה .הייפכ ףאו לוצינ ,תוחוכ יקבאמ ,םיטקילפנוק אלל תיחרזא הרבח ןכתיתש חינהל 

םינוגראב םג ,וירבדל ."תיחרזאה הרבחה לש סקודרפה" לע רבדל ןמטנרט תא הליבוה וז 

:ןקתל הסנמ איה םתואש םיילוח םתוא לכ םימייקתמ תיחרזאה הרבחה תא םיביכרמה 

םינוגרא לש ףוריצכ תיחרזא הרבח תייארב יד ןיא ,ותנעטל .הייפכו לוצינ ,הרדה ,הילפא 

הרבחה לש התוליעפו הייפוא ,הנבמ תא קמוע רתיב ןוחבל ךרוצ שיו ,םינוש םייאמצע 

לוהינה תלוכי תאו הב םייקה םזילרולפה תא ,הב תטקננה תונלבוסה תדימ תא ,תיחרזאה 

רייהנאו (Cohen, 1995)ןהכ ,(Walzer, 1995) רצלוו ,(1995)גנילרמיק .הלש ימצעה 

 (2000 ,Anheier) תויתרבחה תויוליעפה ללכ תומייקתמ ובש בחרמ תיחרזא הרבחב םיאור

.תוינושאר תויתחפשמ תורגסמל ץוחמו הנידמה לש תורישי תוארוהל ףופכב אל תושענה 

גשומה .םינוש םימוחתב תויוליעפ תללוכו תירטנולוו ,דניה תיחרזאה הרבחב תופתתשהה 

ןילמוגה־יסחי תועצמאב תורצוי תויחרזאה תויונגראתההש בלושמה גראמל סחייתמ 

םרוגהו ,הנידמל סחיב הימונוטואה אוה תיחרזאה הרבחה לש יזכרמה ןייפאמה .ןהיניב 

וידחי ךא ,תויטילופ ןניאש תויונגראתה תללוכ תיחרזאה הרבחה .רוביצה אוה הב ליעפה 

.הימונוטואו הליעפ תיטילופ תואיצמ תורצוי ןה 

םוחתכ תיחרזאה הרבחה לש םיירשפאה תולובגה תמיחת תא תורשפאמ הלא תורדגה 

הרבחה לש התוליעפ ינפוא םהמ ןכותמ ןיבהל השק ךא ,הרבחה לש תיפיצפס תוליעפ לש 

.קושה םעו הנידמה םע היסחי םהמו תיחרזאה 

תיחרזאה הרבחה תודוא־לע חתפתמה יטרואיתה ןוידל רתויב תובושחה תומורתה תחא 

ןוה" חנומב שמתשה םנטפ .(Putnam, 1993, 2000) םנטפ טרבור לש וירקחמב הנומט 

םנטפ .תיקלטיאה הרבחב תויוחתפתה ראתל ידכ (Coleman, 1990)ןטלוק עבטש "יתרבח 

תותשר וא תומרונ ,ןומא ןוגכ ,תיתרבח תויונגראתה לש םינייפאמ"כ "יתרבח ןוה" רידגמ 

"תפתושמ תוליעפ תריצי ידי־לע הרבחה תוליעי תא רפשל םתלוכיבש ,תרושקת 

 (167 ,1993 ,Putnam). יתרבחה ןוהה" לש יזכרמה ביכרמה תא ןומאב האור אוה".

ןכ ,הלדג הרבחב ןומאה תמרש לככ - הלועפ־ףותישל יוכיסה תא לידגמ ןומא ,ותעדל 

ההזמ אוה .(Putnam, 1993) הלועפ־ףותיש לש תוהובג תומר הב אוצמל יוכיסה לדג 

.(civic engagement) "תיחרזא תוברועמ" לש תוהובג תומר םע הקזח תיחרזא הרבח 

תיחרזא תוברועמ תומדקמ תויודגאתה יכ הלעה תיקלטיאה הרבחה לע םנטפ לש ורקחמ 

־ףותיש לש םיגהנמ תרציימ תודגאתה ,ותעדל .תורציימ ןהש יתרבחה ןוהה תועצמאב 

ןומא תריציל תומרותה תויתרבח תומרונו תותשר תרצוי איה :ישיאניב ןומאו הלועפ 

לש םג אלא ,היטרקומדה לש קר אל הקוזיחל תומרות ךכבו ,תיתרבח תוברועמו יתרבח 

.הלכלכה 

תרגסמב תודגאתהה ןיבש רשקל םימראה לע העבצהב איה ןוידל םנטפ לש ותמורת 

יטרקומד רטשמב תינוטלשה תכרעמה לש רתוי בוט דוקפת ןיבל םייתרבח םינוגרא לש 

תרציימ איהש םושמ היטרקומדה קוזיחל תמרות םינוגראב תופתתשה :(קושה לש םג ומכ) 

לש ומויקל דואמ־דע םיינויחש ,הלועפ־ףותישו ןומא ןוגכ ,םיכרע ללוכה ,יתרבח ןוה 

אלו ,תקזחתמ תיטרקומד הלשממ :קדצ ליווקוט־הד" יכ ךכמ קיסה םנטפ .הזכ רטשמ 

הרבחב םייחה םיחרזא .<182 'ע ,םש)"הקזח תיחרזא הרבח הלומ תדמוע רשאכ ,תשלחנ 

,רתוי םיליעי תודסומ ןנוכל ופאשיו ושרדי רתוי הבר תיתרבח תוברועמב תנייפאתמש 

לעפת ,הדיצמ ,הלשממה .הלאכ תודסומ םייקלו םיקהל ידכ הלועפ־ףתשל םינכומ ויהיו 
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לעו תויחרזא תוליהק לש תיתשת לע תססובמ היהת התלועפש ןוויכמ הליעי הרוצב 

רתויב הבושחה הנוכתה .רוביצה יתרשמלו םיחרזאל םיפתושמש םייטרקומד םיכרע 

תיחרזאה הרבחה .תופתושמ תורטמ שומימ ןעמל הלועפ־ףתשל תלוכיה איה הז רשקהב 

םירצוי תויביטקלוק תויתובדנתה תורגסמב הלועפ־ יפותיש הבש ,תינומרה הרבחכ תספתנ 

.תויתובדנתה ןניאש תורגסמב וא םידיחי ידי־לע רצוויהל םילוכי םניאש םיכרע 

תורוקיב הגפס היטרקומד ןיבל וניבש רשקלו "יתרבחה ןוה"ל םנטפ לש ותוסחייתה 

־תויוסחייתה לש יוטיבו רצות וגיה יתרבח ןוה יכ ותעיבק דחוימב ,תונורחאה םינשב 

ןוה יכ םינייצמ (Edwards 81 Foley, 1997) ילופו סדראודא .םינפ־לא־םינפ ןילמוג 

םג רצוויהל לוכי אוה ,לשמל .הפוקתו םוקמ לש רשקהב יולתש גשומ וניה יתרבח 

תועונת תמגוד ,םינפ־לא־םינפ יסחי לע תותתשומ ןניאש תויודגאתהב תופתתשהמ 

טיעממ םנטפש הדבועה לע םג החתמנ תרוקיב .(Smith, 1998) תוימואלניב תויתרבח 

יביכרמ תא תורסח ןה יכ וינועיט לע דחוימבו ,"תויטילופ" תויונגראתה לש ןכרעב 

לש תושוחת רוציל תושקתמ ןה יכו ,היטרקומדה לש הקוזיחל םיינויחה ןילמוגה־תוסחייתה 

Cohen,) ןהכ לש ןכו ,סדראודאו ילופ לש תיזכרמה םתנעט .םיפתתשמה ןיב ןומא 

 1999b), םינוגרא לש םקלחמ רקיעבו ,הנידמה לש הקלחמ םלעתהל הטונ םנטפ יכ איה

הרבחה תא ןיבהל רשפא־יא ,םתנעטל .תיחרזאה הרבחה לש הינפ בוציעב ,םייטילופ 

.הילע םהיתועפשהו םימייקה םייטילופה םירדסהה לש הניחב אלל תיחרזאה 

ורפ ?תיחרזא הרבח לש החותיפל חרכהב םרות ירטנולווכ רדגומה ןוגרא לכ םאה 

 (2001 ,Perrow) ןוגראמ תושרדנה תונוכתה יבגל הלאשה םע דדומתמ אוה .ךכ סרוג וניא

םיניינועמ םיבר חוור־תונווכ־אלל םינוגראש ןייצמו ,הזכ חותיפל םורתל לכויש ידכ 

הרבחה חותיפל ללכ תורושק ןניאש תורטמ גישהל ידכ הערל וב םישמתשמו הז דמעמב 

:תוינבמ תונוכת עברא לע תונעל וילע ,תיחרזאה הרבחל םורתי ןוגראש ידכ .תיחרזאה 

תוליעפב בחרנ שומיש ותרגסמב השענ (2);יביטקלוק/ירוביצ רצומ "רציימ" ןוגראה <1> 

ידי־לע םיבתכומה הלאכ קר אלו ,םייאמצע םידממ שי וז תוליעפל (3) ;תיתובדנתה 

;ןוגראה לש היטרקומדה תדימו ימינפה לוהינה יכילהתל רושקה דמימ - ןוגראה 

וז הגשמהב חותינה־תדיחי ,רומאכ .קושב חוורה רכשהמ ךומנ ןוגראב םלושמה רכשה <4> 

ויתונוכת יפ־לע תדדמנ תיחרזאה הרבחל ןוגראה לש ותמורתו ,הרבחה אלו ,ןוגראה איה 

Putnam,) םנטפ לש הגשמהה לש הבחרה יהוז .ותוליעפ ןכות יפ־לע אלו ,תוינבמה 

.םיינוגראה םיטביהה תשגדה ךות ,(2000 

לע המכסה תמייק םהבש םירקמב םג ;לפרועמו בכרומ גשומ ןכ םא ,דניה תיחרזא הרבח 

םימרוג םע היסחי לעו התוליעפ ינפוא לע ,היביכרמ לע חוכיו שטינ - היתולובג 

לש םנושלב ,"תובר תויחרזא תורבח" לש ןמויק .םירחא םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ 

ילאוטקלטניא ןוידמ רבעמה תא דואמ השקמ ,(Edwards 8l Foley, 1998)ילופו סדראודא 
םידוגינהו תולאשה .תואיצמה לש תיריפמא הניחבל םיילאידיא םייפוסוליפ םילדומב 

הרבחה תולובג תא קר אל עובקל ישוקה תא םיטילבמ תונושה תוסיפתהמ םילועה 
תלעופ איה םהיפ־לעש םיכרעה תא םג אלא ,הב תשחרתמה תוליעפה יפוא תאו תיחרזאה 

יטסילרולפ הלועפ בחרמ תיחרזאה הרבחב םיאורה שי .(Cohen, 1999b) לועפל הכירצ וא 

(inclusive) הלילכמ הריז - תורחא תויונגראתהו תוצובק ,תועד לש דוביכ םייקתמ ובש 

יללכ םימייק וז הריזב .(Barber, 1999) הרבחה ילושל םיחרזא לש הרדה עונמל הלוכיש 

היולת הניאש תימצע תרוקיב םג תמייקתמו ,(Anheier, 2000) םימכסומו םילבוקמ קחשמ 
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הרבחה לש ךוויתה תיצקנופ תא םישיגדמ םירחא .(Putnam, 1993) תוינוטלש תויצקנסב 

םיכרע .(Cohen, 1999b) הרבחב תונוש תוצובק ןיבו םיחרזאה ןיבל הנידמה ןיב תיחרזאה 

,ללכה תבוט םודיקל רקיעב תנווכמכ תיחרזאה הרבחה לש התוליעפ םה םילועש םיפסונ 

תויונגראתה) שפוחב תנייפאתמ איה .םיינדיחי םיסרטניא לש םמודיקל אקווד ואלו 

םשומימו םיסרטניא םודיקו דיחיה תמצעה ,תופתתשהל תושיגנ ,ןויווש ,(תוירטנולוו 

 (1993 ,Cohen <fe Rogers). הכירצ תיחרזא הרבח ,תורחא תוסיפת יפל ,ףוסבל

תובדנתה ןכו ,(Putnam, 2000) תונלבוסו הלועפ־ףותיש ,ןומא ןוגכ םיכרעב ןייפאתהל 

 (2001 ,Perrow).

־דח תובושת ןיא ?תנייפאתמ איה המבו תללוכ איה המ ?תיחרזא הרבח ןכ םא יהמ 

,םייטילופ םירשקהב היולת ותרדגהש חנומב רבודמש םג־המ ,הלא תולאשל תויעמשמ 

הז תוליעפ םוחת לש וירקוח תא רטופ וניא הז םיניינע־בצמש אלא .םיירוטסיהו םייתוברת 

אוהש ךכב הצוענ הז ןויסינ לש ותובישח .ילנויצרפוא יוטיב הלא םיגשומל תתל תוסנלמ 

יטרואיתה ןוידה תא ורישעיש םייריפמא םידממ טשפומה יגשומה ןוידל סינכהל רשפאמ 

הפונת ולביק הלא תונויסנ .םחותיפלו םיטשפומה םיגשומל תישחומ תוסחייתה ורשפאיו 

־תונווכ־אלל םינוגראה רזגמ ־ "ישילשה רזגמה" םוחתב רקחמה תוחתפתה תובקעב 

Salamon Anheier,) םייתאוושה םיטביהבו (Salamon, 1994) תובר תוצראב - חוור 

Saiamon, Anheier) קושהמו הנידמהמ דרפנ ותויה תא השיגדמ הז רזגמ תרדגה .(1997 

 1999 ,.et al). תוליעפ לע םיססובמה םיירטנולוו םינוגראמ לודגה ובורב בכרומ אוה

םירושק רשאו החוור יתוריש םיקפסמש םילודג םינוגראמ םג לבא ,םהירבח לש תינוצר 

הגשמהב שי ,תטלחומ הפיפח ןיאש ףא ,הז םע דחי .הנומימב םיכוזו תיתנידמה תכרעמל 

וא "תיחרזאה הרבחה" לש הרדגהו הגשמה חותיפב עויס םושמ "ישילשה רזגמה" לש 

.הב םימיוסמ םיביכרמ לש תוחפל 

וחתיפש ,(Foley <fe Edwards, 1996) סדראודאו ילופ ןויצל םייואר הז רשקהב 

םיסחיה ריצ ךרואל ,תיחרזאה הרבחה תסיפתב תולוכסא יתש ןיב הניחבמה היצזירוגטק 

:הנידמה םע 

לע רקיעב תססובמ ,"I תיחרזא הרבח" םינכמ םה התואש ,הנושארה הלוכסאה 

דרפנ תוליעפ בחרמ תיחרזאה הרבחב האורו ,םירחאו םנטפ ,ליווקוט־הד לש םהיתוסיפת 

יטרפ ,אשונ לכב לועפלו תיאמצע הרוצב דגאתהל םילוכי םיחרזא ובש ,הנידמהמ 

תא רקיעבו ,תויחרזאה תויונגראתהה לש ןתוינויח תא הטילבמ וז השיג .ירוביצ וא 

תיחרזא תוגהנתה לש הקוזיחלו החותיפל יעצמאכ ,ןתועצמאב תושכרנה תויונמוימה 

.תויטרקומד תונידמב 

םהיתודובע לע תססובמ ,"11 תיחרזא הרבח" םינכמ םה התואש ,היינשה הלוכסאה 

הלועפ בחרמכ תיחרזאה הרבחה תא ההזמו ,םזינומוקה תפוקתב םיינלופה תועדה־יגוה לש 

רגית ארוקה יפולח הלועפ בחרמכ ,הנידמל (counterweight) דגנ-לקשמ שמשמה יאמצע 

.התוינידמ לעו היתודסומ לע - הנידמה לע 

.לארשיב תיחרזאה הרבחה חותינב דחוימב תעייסמ וז הנחבה ,הארנש יפכ 

לארשיב תיחרזא הרבח 

הטעומ הדימב הכ דע הרקחנ לארשיב תיחרזאה הרבחה לש הייפואו המויק תלאש 
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םיגוש םימוחתב םילעופה םיירטנולוו םינוגרא לע םירקחמ וכרענש יפ־לע־ףא .דבלב 

Gidron 8c Bargal,) תימצע הרזעל תוצובק לע ,(Kramer, 1981 ;1992 ,יוא'זיב־לגופ) 

־ןמהל ;1979 ,ןייטשנרב) האחמ־ינוגרא לעו (1987 ,ישי) םרטניא־תוצובק לע ,(1986 

המויק תלאשב וקסע דואמ םיטעמ םירקחמ ,(1995 ,יול־ןושש ;1992 ,ירד ;1992 ,גיצליו 
ינוגרא לש םתובישחבו םרפסמב םישרמה לודיגה .לארשיב תיחרזאה הרבחה לש הייפואו 

ןורדג) לארשיב ישילשה רזגמה לש ונויבצו ופקיה לע םינותנ םוסרפו ,ישילשה רזגמה 

טבמ־ תדוקנמ לארשיב תיחרזאה הרבחה תלאשב וקסעש םירקוחה תא ועינה ,(1999 ,ץכו 

םיגציימ רזעילא־קו ישי .וז היגוסל סחייתהל (1999 ,רזעילא־ןב ;1998 ,ישי) תיריפמא 

לש םתוליעפב לודיגה רבדב םינותנל דגונמ שוריפ םינתונו ,הנוש הלוכסא דחא לכ 

.םינורחאה םירושעה ינשב לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא 

תילארשיה הרבחה הרבעש ירוטסיהה ךילהתה תנבה ,(Yishai, 1998) ישי תעדל 

השולש תנייצמ ישי .הנידמה תרגסמל ץוחמ תויאמצעה תויונגראתהמ ןוידל רתויב הבושח 

.הנידמה םע הסחיב לארשיב תיחרזאה הרבחה הרבעש םייזכרמ םיבלש 

םוק םע לחה ,(active inclusion)"הליעפ הללכה" הנכמ איה ותואש ,ןושארה בלשה 

הענהה םרוג הנידמה לש התויהב ןייפאתהו ,םישישה תונש ףוסל דע ךשמנו הנידמה 

 (mobilizing) ולעפ הדיצבו ,הרבחב ישאר תורבח םרוג השמיש הנידמה .הרבחב יזכרמה

םייעוצקמ םינוגרא םבורב ויה תיחרזאה הרבחה תרגסמב ולעפש םינוגראה .תוגלפמה 

תוגלפמל םירושק ויהו היתורטמל םאתהבו הנידמל ךומסב ולעפש ,(תורדתסהה ןוגכ) 

תיתדוקנ התייה האחמה תוליעפו ,תורידנ ויה םיחרזא לש תוימונוטוא תוצובק .תויטילופ 
.דבלב 

רחאל לחה ,(active exclusion) "הליעפ הרדה" ותוא הנכמ ישיש ,ינשה בלשה 

הרבחה לש רבעמב ןייפאתהו ,םינומשה תונש תליחת דע ךשמנו םימיה־תשש תמחלמ 

ןהו םייגולואידיאה תונורקעה ןה ודביא ,םייחה תמרב היילע דצל .תונרמוח רתיל 
הלא םיכילהת .ולע םישדח חוכ יזכרמו ,(1996 ,רוג־לג> םחוכמ תויטילופה תוגלפמה 

רחואמו ,(public interest groups)ירוביצ סרטניא תוצובק לש ןחוכב היילע ידיל ואיבה 

.הל ךומסבו הנידמה תורטמל םאתהב לועפל וכישמהש ,האחמ־ינוגרא לש םחוכב םג רתוי 

.תיתרבח האחמו םזינימפ :םימוחת ינשב רקיעב הרכינ הנידמה לש "הליעפה הרדהה" 

לע הנידמה תבוגת .תמייקה תואיצמה לע רגית וארקש םינוגרא ומק הלא םימוחתב 
םירתנפה"ו םייטסינימפה םינוגראה לש םתוליעפ תומדב ,הינפב ובצוהש םירגתאה 

ןתעקוה תורמל .וחדנ ןהיתועיבתו ועקוה תוצובקה יתש :הליעפ הרדה התייה ,"םירוחשה 

לש תיאמצע תוליעפ וררועו תילארשיה הרבחה לע ןמושיר תא וריתוה ןה ,תיבמופה 

ןוידה תולובגל ץוחמ לא ואצוהו םה ףא ועקוהש ,םיפסונ םימוחתב תיחרזא הרבח ינוגרא 

.הניעב הרתונ הרבחב יזכרמה םרוגכ הנידמה לש התמצוע .ירוביצה 

.םינומשה תונש תליחתב לחה תיחרזאה הרבחה לש התוחתפתהב ישילשה בלשה 

הכשמנ וז הפוקתב .הנידמל תיחרזאה הרבחה ןיב םישדח םינוזיאב ןייפאתמ הז בלש 

םיבר םיירוביצ םיתורישו ,תוחפ יזוכירל ךפהנ ילכלכה הנבמה ,םייחה תמרב היילעה 

םתוליעפ ימוחתב ,םילעופה םינוגראה רפסמב תרכינ היילע הלח הלא םינשב .וטרפוה 

יפואל יטסיביטקלוקה יפואהמ רבעמה אוה ךכל םרתש יתועמשמ םרוג .םפקיהבו 

םינוש םיעבצו תולוקל םג םוקמ אצמנ ויתובקעבש ,הרבחה לש רתוי חותפו יטסילרולפ 

הביבסה תוכיא ןעמל םינוגראו םישנ ינוגרא תמגוד ,ןכל םדוק יוטיב ידיל ואב אלש 
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לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק רב לכימ ,ןורדג ןימינב 378 
ץכ יגחו 

הרבחה ינוגרא לש הלועפה תויגטרטסאב םג .(Gidron, 1997 ;1992 ,יוא'זיב־לגופ) 

תרוקיבב היילעו ,תומילא ףא ןקלח ,תוירוביצ תואחמו תונגפה רתוי :יוניש לח תיחרזאה 

,תיחרזאה הרבחה תוחתפתהב הז בלשב .(1992 ,גיצליו־ןמהל) דסממה דגנ האיציבו 

תרגסמב תונוש תורטמו תויסולכוא םיגציימה םינוש םינוגרא םילעופ ,םויכ םג ךשמנה 

קר םיענומ םניא לארשי יחרזא ."תססות"כ ישי ידי־לע תרדגומה ,תיחרזאה הרבחה 
הרבחה ינוגרא .םיישיאו םייתרבח םיסרטניא ידי־לע םג אלא ,תוימואלה תורטמה ידי־לע 

תא עיבטהל םיחילצמו ,םינוש םימוחתב תורטמ םדקל ידכ םחוכב םישמתשמ תיחרזאה 

תוליעפה יכ םירומה םיאצממ ףיסוהל שי ךכ לע .לארשיב תירוביצה תוינידמה לע םמתוח 

,(1992 ,גיצליו־ןמהל) תורחא תונידמל האוושהב תבחרנ הניה לארשיב תירטגמלרפ־ץוחה 

םייטילופו םייתרבח םייוניש תריציל תיביטקפאכ תספתנ האחמ תוליעפב תופתתשהה יכו 

 .(Wolfseid, 1988)

לדומה יכ הנעטב לארשיב תיחרזאה הרבחה לש תירוטסיהה הריקסה תא תמכסמ ישי 

דוסיה־יכרע .תויברעמ תוצראב תויחרזא תורבח לש םילדומל המוד וניא ילארשיה 

הנידמה ןיב קזחה רשקה לש טלחומ קותינ םישקמ םהילע תתתשומ תילארשיה הרבחהש 

הרבח תארקל" הכילהב תונורחאה םינשב תנייפאתמ לארשיב הרבחה ,הז םע דחי .הרבחל 

לש היחמה־בחרמב היילע הב תרכינו ,(48 ,1998 ,ישי)"הנידמ־תטומ אלו םיחרזא־תטומ 

לש ירוטסיהה רשקהה ךותב תיחרזאה הרבחה לע וז תולכתסה .םינוגראה לשו טרפה 

ינוגרא לש תיתשתל תסחייתמו ,התוחתפתה ידממ תא הלגמ לארשיב הרבחה תוחתפתה 

.הז ךילהתב דדמכו ביכרמכ תינמז־ וב ישילשה רזגמה 

דלפ) לארשיב תיחרזאה הרבחב םיקסועה םירמאמ לש הפוסאב תגצומ המוד הדמע 

םינוש םימוחתבו םירזגמב "תוחרזאתה" יכילהת םינחוב רפסב םירמאמה .(2001 ,ריפואו 

לע הרואכל םידיעמש הרבחב םישחרתמה םיכילהת לע םיעיבצמו ,תילארשיה הרבחב 

דלפ)"תיחרזא הרבחל רפ!נ תרבחמ" רבעמב - ריפשו דלפ לש םנושלב וא ,התוחרזאתה 

לש ילרביל־ואינה הייפוא תא םינייצמ םירמאמה בור ,תעב־הב ךא .<204 ,2001 ,ריפשו 

תושדחה תויחרזאה תויוכזה יכ הדבועה תאו ,(2001 ,לשריהז תחתפתמה תיחרזאה הרבחה 

תונוש תוצובק לש ןדמעמב יוניש לע חרכהב תודיעמ ןניא התרגסמב תוקנעומש 

תויוסחייתה תומייק וז הפוסאב .(2001 ,ץיבוקרב) ןהיפלכ הנידמה לש התוסחייתהבו 

יכ תנייצמ ץיבוקרב ;תילארשיה תיחרזאה הרבחב םיינוגרא לש םתוליעפל דבלב תוטעמ 

תא םיליעפמ םהו רתוי תיטסיביטקא הדמע תונורחאה םינשב וספת םישנה ינוגרא" 

לע עיבצמ ידעסו :(242 'ע ,םש> "להקה תעד לע ןהו הקיקחה ךילהת לע ןה םתעפשה 

־תיברעה הייסולכואה ברקב םילעופה םייתלשממ־אלה םינוגראה בור" יכ הדבועה 

הווהמה תימוקמה הייסולכואל תוהדזהו הכישמ דקומ םישמשמ םניא לארשיב תיאניתשלפ 

לש תויביטקפאה תדימ יבגל תוקפס עיבמו ,(347 ,2001 ,ידעס)"םתוליעפל רישי דעי 

םג ומכ ,הלא םירמאממ רוזגל השק ךא .הליעפ תיחרזא הרבח תריציב הלא םינוגרא 

תיחרזאה תוליעפב לחש לודיגה ןיב רשקה יבגל תורורב תונקסמ ,הפוסאב םירחאמ 

.לארשיב תיחרזאה הרבחב םישחרתמה םייונישה ןיבל םינוגראו תותומע תועצמאב 

תיחרזאה הרבחה תא םיאור <1998 ,יוא'זיב־לגופ ;1999 ,רזעילא־ןב)םירחא םירקוח 

תיחרזאה תוליעפב לודיגה ןיבש םירשקב םידקמתמ םהש ךות ,הנוש רואב לארשיב 

םימיכסמ םה .תיחרזאה הרבחה לש הייפוא ןיבל (תותומעו םינוגרא תועצמאב) תנגרואמה 

הב תולעופה תותומעה רפסמב לודיגב רקיעב אטבתמה ,תילארשיה הרבחב יוניש לח יכ 
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ןתחלצה ונייהד ,םתוליעפ תואצותש םירובס ךא ,ללכב תיחרזאה תוליעפה ףקיהבו 

"התויחרזא" תדימ תא תוריתומ ,דסממה לע רגית אורקל לארשיב תותומעה לש תלבגומה 

לש התוליעפ תא הרקחש ,(1995) יול־ןושש .הלאש ןמיסב תילארשיה הרבחה לש 

ינוגרא לש םתוליעפ תא הרקחש ,(1998)יוא'זיב־לגופו ,"21־ה הנשה" האחמה־תעונת 

לש ןתלוכי רסוח תא םינייצמ הלא םירקוח .וז הנעט םע תומיכסמ ,לארשיב םישגה 

תותומעה יכ םינעוטו ,(1999 ,רזעילא־ק) לארשיב תיחרזא הרבח ןנוכל תותומעה 

תמועל "יתרבח רדס" לש העדות תוחתפמ ןניא תונורחאה םינשב לארשיב תולעופה 

וילע אורקל תוחילצמ ןהש ילבמ סוזנסנוקה ךות לא תובאשנ ןה יכו ,"תיתנידמ תכרעמ" 
.רגית 

הלאשה הלוע לארשיב תיחרזאה הרבחה חותיפב תקסועה תורפסה לש וז הריקסמ 

םינורחאה םירושעה ינשב םיירטנולוו םינוגראו תותומע יפלא תמקה םאה :האבה תיזכרמה 

םירקוחהש תונקסמב ינושה ?לארשיב תיחרזאה הרבחה חותיפל המורת םושמ הב שי 

:םימרוג השולשמ עבונ ןהילא םיעיגמ 

תללוכ תיחרזאה הרבחהש תסרוגה הסיפתה ,דחא דצמ ־ גשומה תא הנושה םתרדגהמ .1 

םיחוורה םיילכלכהו םייטילופה םירדסהה לע רגית ארוקה הרבחב ביכרמ ותוא קר 

תוינוצר תויחרזא תויונגראתהמ רקיעב רבודמש הסיפתה ,רחאה דצה ןמו ,הנידמב 

;היתודסומו הנידמה ןמ תודרפנה 

תמיוסמ ןמז־תדוקנב םינותנל תוסחייתה - םיטקונ םהש הנושה רקחמה תייגטרטסאמ .2 

.בר ןמז ךרואל חתפתהש ךילהתל תוסחייתה לומ 

יחותינ לש ןטק רפסמ לומ םייתרבח־ורקמ םינותנ - רקחמה דקומו חותינה־תדיחימ .3 

.םירקמ 

הלש רשקהו תיחרזאה הרבחה לש התוהמו המויק לש הלא תויגוסש שיגדהל יואר 

תוינידמ יעבוקו םירקוח תונורחאה םינשב תוקיסעמ חוור־תונווכ־אלל םינוגראה רזגמל 

תולועפ םימייקמה ,גג־ינוגראו רקחמ ינוכמ ,תודסומ ומקוה תובר תוצראב .םלועה יבחרב 

גשומל תתל ידכ םייריפמא םיכרעמ תונבל םיסנמו 4,תויגוס ןתוא ביבס תונווגמו תובר 

םישוריפהו "תיחרזא הרבח" גשומה לש םומעה יפואה ,הז םע דחי .יטנוולרו ישחומ ךפונ 

תומוקמב םתוחתפתה לש הנושה הירוטסיהה םג ומכ ,תונוש תוצראב ול םיקנעומה םינושה 

םיוסמה רשקהב ותוארל םיבייחמו ,אשונל תילסרווינוא תוסחייתה םירשפאמ םניא ,םינושה 

הלא םינוגרא יבגל םימייקה דואמ םייקלחה םינותנה ,וזמ הרתי .חתפתה אוה ובש 

תוסחייתה םירשפאמ םניאו ,דבלב "תוסג" תוירוגטק חותיפ םירשפאמ םהיתויוליעפו 

.אשונל תנדועמ 

ןכו Johns Hopkins תטיסרבינואב Center for Civil Society Studies^ ומקוה ,לשמל ,ךכ 

 ^London School of Economics^ Center for Civil Society, תויגוסב םהינש םיקסועה

,"תיחרזאה הרבחה ינוגרא" לש םיימואל גג־ינוגרא וכותב דגאמה ,Civicus ימואלניבה ןוגראה .הלא 

ינוגרא לש תונורחאה םינשה לש םיסנכב םג .תופתתשמה תוצראב הז טביה לע הוושמ רקחמ םזי 

םוקמ גשומל שדקומ ,Amova^ ISTR ,ישילשה רזגמב םיקסועה (םיימוחתניבה) םילודגה םירקוחה 

לארשיב םג .(www.jhv.edu/~istr/; www.Arnova.org :םהלש טנרטניאה ירתא תא ואר> דבכנ 

.www.civilsociety.co.il ואר - הז םוחתב לעופה ןוגרא רבכ אל הז םקוה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:51:44 UTC������������� 

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



לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק רב לכימ ,ןורדג ןימינב 380 
ץכ יגחו 

לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תילנויצרפוא הרדגה 

הרוצב םירידגמ ונא ,רתוי םיישחומ םידממ "תיחרזאה הרבח"ב ןוידל תתל ידכ 

רטמרפ קויד רתיל וא ,לארשיב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ גשומה תא הדידמו תילגויצרפוא 

.תיחרזאה הרבחה ינוגרא :"תיחרזאה הרבחה" לש תוילמרופה תויונגראתהה - ולש דחא 

ינוגרא לש םתוליעפב ירוביצה רזגמה לש תוברועמ לש הכורא תרוסמ שי הבש ,לארשיב 

ץוחמ םילעופו םימייקש םינוגראה תצובק תא רידגהל דחוימב בושח ,ישילשה רזגמה 

לש ומויק לע תססובמ תעכ תאז תושעל תורשפאה .םינושה היטביה לע הנידמה תרגסמל 

.לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא לכ לע עדימ ללוכה ,"ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ" 

םינייפאמ המכ לע המכסה שי גשומב םיקסועה םיינרדומה םיבתוכה ןיב ,וניארש יפכ 

,הנידמה לש תרגסמל ץוחמ המוקימש ;ביטקלוק לש העפות יהוזש :תיחרזאה הרבחה לש 

־אל תויוליעפב ,םיכרעב יוטיב ידיל האב איהשו ;קושה לש םג בורלו החפשמה לש 

ךדיאמ .םיילמרופ םינוגרא תרגסמב תויוליעפב ןכו <קוה־דא תויונגראתה ללוכ) תוילמרופ 

תויהל היושע איה :תיחרזא הרבח תנייפאמה תוליעפה יפוא יבגל המכסה ןיא ,אסיג 

תנווכמו ,ולוכ רטשמה לע םיתיעלו ןוטלשה תודסומ לע רגית תארוקש תוליעפ התוהמב 
,הנידמל סחיב תוילרטינ תויוליעפ לולכל היושע איה ;תירוביצ תוינידמ לע העפשהל 

תויונגראתהו שפונ תויוליעפ ,(םירבח ינודעומ) ףתושמ ןיינע ביבס תויוליעפ תמגוד 

תיחרזא הרבח ינוגרא ןתרגסמבש תויוליעפ לולכל םג היושע איהו ;תורחא תויחרזא 

Barber, ;1995 ,גנילרמיק) תונוש תורוצב היתודסומו הנידמה םע הלועפ־פיפתשמ 

 1990 ,1998; Gellner, 1994; Taylor).

לע םיעיבצמ ,ונומימ יסופד רקיעבו ,לארשיב ישילשה רזגמה לש ותוחתפתה ךילהת 

Gidron, 1997; Silber) םהב ותולת לע ףאו יטילופה דסממלו הלשממל ולש קודהה רשקה 

 1999 ,fe Rosenhek>). םינוגרא וחמצ םינורחאה םירושעה ינשב ,וניארש יפכ ,רחא דצמ

תויגטרטסא וחתיפש ,תוימואלה תורטמל חרכהב תופפוח ןניאש תורטמ ילעב םיבר 

יגולודותמ!יגשומ ךרעמ תונבל בושח הז חכונל .ם,היבאשמו םהיתורטמ תגשהל תויאמצע 

.הלשממה םע ןוגראה ירשק לש ריצה ךרואל הלא םינוגרא ןיב ןיחבהל לכויש 

םיסחיה גוס הסיסבבש ,(Foley Edwards, 1996) סדראודאו ילופ לש היצזירוגטקה 

תונידמב תיחרזא הרבח ןיב הנחבהב תדקמתמ ,(ליעל ואר) תיחרזאה הרבחל הנידמה ןיב 

היתויונגראתהו היתויוליעפו ,תיחרזאה הרבחה לש תיאמצע תוליעפ רשפאמ רטשמה ןהבש 

תונידמב תיחרזא הרבח ןיבל ,(1 תיחרזא הרבח) הנידמהמ דרפנ ךא ןווגמ ינמא תואשונ 

היתולועפו ,הנידמל דגנילקשמ תווהל תיחרזאה הרבחה תא בייחמ ינדורה רטשמה ןהבש 

שמתשהל רשפא ,ונתעדל .(II תיחרזא הרבח) רגית־תאירקו תרוקיב לש יפוא תואשונ 

יפכ ,תמיוסמ הנידמב התוללכב תיחרזאה הרבחה תא רידגהל ךרדכ קר אל וז הנחבהב 

הרבחה ךותב ישילשה רזגמה ינוגרא ןיב ןיחבהל ךרדכ םג אלא ,סדראודאו ילופ םישועש 

.םינוגרא ןווגמ לש םויק תורשפאמה תויטרקומד תונידמב תוחפל ,תיחרזאה 

ןיחבהל ןתינ ,הז ריצ ךרואל ישילשה רזגמה ינוגרא לש ךרעמה תא םינחוב רשאכ 
5:םינוגרא יגוס השולשב 

ךלהמב ותונווכמ תא תונשל יושע ןוגראו ,תוחישק ןניא הלא תויונווכמ תואיצמבש שיגדהל יואר 5 

ךותמ ,ןהל עויסבו תוכומ םישנ אשונב (advocacy) רוגנסכ קסועה ןוגרא ,לשמל .ותוחתפתה 
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381 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

לע רגיתיתאירק לש תונווכמ לע רקיעב תועיבצמ םתוליעפו םהיתורטמש םינוגרא . 1 
יוניש ינוגרא םינכמ ונא וללה םינוגראה תא .תמיוסמ תוינידמ לע וא ללכב הנידמה 

.יתרבח 

יפלכ תוילרטינ לש תונווכמ לע רקיעב תועיבצמ םתוליעפו םהיתורטמש םינוגרא .2 

,תורפצכ םיאשונ ביבס) םהירבחב םידקמתמה םינוגרא רקיעב - התוינידמו הנידמה 

תויודגאתה הנכנ הלא תא ;(ילוכו תימצע הרזעל תוצובק ,תוילילחב הניגנ 
 .(associations)

םע הלועפ-ףותיש לש תונווכמ לע רקיעב תועיבצמ םתוליעפו םהיתורטמש םינוגרא .3 

הלא תא ;הנומימב וא הנידמה םעטמ םיתוריש םיקפסמה םינוגרא רקיעב - הנידמה 

.ר"משמ ינוגרא רוציקב וא החוורה־תנידמ לש ךרעמב םיבלושמה םינוגרא הנכנ 

םדמעמבו םתרדגהבש - ישילשה רזגמה ינוגרא לכ תא תללוכה ,וז היצזירוגטק 

םידרפנה םינוגראה ןיב ןיחבהל תרשפאמ - ינבמ ןפואב הנידמהמ םידרפנ םלוכ יטפשמה 

ןיבל (היפלכ םיילרטינ םהש ןיבו רגית הילע םיארוק םהש ןיב)ישעמ ןפואב םג הנידמהמ 

.החוורה ךרעמב רקיעב ,התוליעפב םיבלושמה הלא 

הרבחה ינוגרא" ןיבל "תיחרזאה הרבחה" ןיב םיניחבמ ונא יכ שיגדהלו רוזחל יואר 

הרבחה" לש ילמרופה ינוגראה טביהה תא םיאטבמ הלא .םיקסוע ונא םהב קרש ,"תיחרזאה 

תרשפאמה תרגסמב ןגעל םינוגראה ירבח ורחב םתואש םימוחתה תא ףקשמה ,"תיחרזאה 

תנומתמ קלח קר והזש הדבועל םירע ונא .תכשמתמ תוליעפ ,תוחפל הרואכל ,םהל 

תמלשה תא רשפאי אשונב עדיה לש ותוחתפתה ךשמה .לארשיב "תיחרזאה הרבחה" 

.דיתעב הנומתה 

:לארשיב "תיחרזאה הרבחה ינוגדא"ל האבה הרדגהב שומיש השענ הז לכ חכונל 

,תודמע ,םיכרע םדקלו קולחל תנמ־לע םימקומה ,חוור־תונווכ־אלל םיילמרופ םינוגרא 

םינוגרא .םירחאל וא ןוגראה ירבחל םיתורישו םיעצמא קפסלו ,םיפתושמ תויוהזו תונויער 

עובק ןפואב םיירוביצ םיבאשמב שומיש םישוע םניאו הנידמה תודסוממ םידרפנ הלא 

.ךשמתמו 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םרותיא :היגולודותמ 
"ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ"ב 

חוור־תונווכ־אלל םינוגראה יגוס לכ תא ללוכ "ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ" 

:הז םינוגרא גוסל תויטנוולרה תויטפשמה תויושיה לכב ילמרופ ןפואב םימושרה לארשיב 

רזגמה ינוגרא"כ םיעודי םה לולכמכ .רוביצה תלעותל תורבחו תושדקה ,תותומע 

ינוגרא לש רותיא רשפאמ דסמה .םיירוביצ םניאו םייקסע םניאש םינוגראה ־ "ישילשה 

יוניש ללוחל ותרטמ תא גישהל חילצהשמ - ןמז רחאל ךפהיל יושע ,רגית־תאירק לש תונווכמ 

,רחאה דצה ןמו ;הנידמה ןומימב תוכומ םישנל םיתוריש קפסמה ןוגראל - הז םוחתב תוינידמב 

היושע ,תוכנ םע הירבח לש תודדומתהה תלוכיב תדקמתמה ,תימצע הרזע םודיק םשל תודגאתה 

Hasenfeld <fe Gidron, :ואר)ותוליעפ םוחתב רוגנסכ קסועה ןוגראל ךפהילו התונווכמ תא תונשל 

 2001).
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לש תואצקהב םיכוזה םינוגראה לע תיסחי םיבוט םינותנ וב םימייק ןכש ,ד"משמ 

ןיבל יתרבח יוניש ינוגרא ןיב הנחבה הז בלשב רשפאמ דסמה ןיא ,הז תמועל .הלשממה 

יוצר היהש יפ־לע־ףא .חותינב תובלושמ תוראשנ הלא תוירוגטק יתש ןכלו ,תויודגאתה 

תרסח הניא וז תצבוקמ הירוגטק ,דרפנב הלא תוירוגטק יתשמ תחא לכ חתנל ןבומכ 

םידרפנ קר םניאש תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש ביכרמה תא תגציימ איה - תועמשמ 

תעייסמ איה ןכלו ,תילכלכ הב םייולת םניא םג אלא ,ילמרופ/יקוח ןפואב הנידמהמ 

6.םייאמצעה םינוגראה ןיבל הב םייולתו הנידמל םירושקה םינוגראה ןיב הנחבהה תריציב 

וז תצבוקמ הירוגטק .הבושח הירוגטק יהוז ,לארשיב ישילשה רזגמה לש הירוטסיהה חכונל 

.תיחרזא הרבח ינוגרא הנוכת 

הרבח ינוגרא ןיבל ר"משמ ינוגרא ןיב הנחבהב ונתוא החנהש יזכרמה ןורקיעה 

םיכוז ובש ,ול המוד ןומימ וא ,("קוח יפ־לע תוכימת")יזוח ירוביצ ןומימ היה תיחרזא 

וז ךא ,הנידמה לש התוירחאב וניה םיוסמ תוריש יכ םיתיעל עבוק קקוחמה .םינושארה 

ינוגראב ךכ םשל תשמתשמ איה ךכיפל .רישי ןפואב וקפסל תניינועמ וא תלגוסמ הניא 

םיתיעל ןגועמה ,תורישה לש ויפואו ופקיה תא םיעבוקה םיזוח םתיא תמתוחו ישילש רזגמ 

םולשתה תא םירידסמה םיידוחיי ביצקת יפיעס תחסנמ הנידמה ליבקמב .קוחב תובורק 

יפ־לע תוכימת" תיתלשממה הגעב םיארקנה ,הלא םימולשת .תורישה יקפסמ םינוגראל 

םיזוח יפ־לע ,הנידמה םוקמב םיתוריש תקפסה תרומת םימולשת השעמל םניה ,"קוח 

םתוליעפ דצל תופסונ תויאמצע תויוליעפ דימת טעמכ שי הלאכ םינוגראל 7.חווט־יכורא 

םינוגרא םג תללוכ וז הירוגטק 8.םירחא םיביצקתמ תונמוממה ,הנידמה םע הזוחה ןיגב 
םע םהיסחי תא םירידסמה םיילמרופ םיזוח םתיא ומתחנ אל תויטילופ תוביס ללגבש 

תוריש וניה םיקפסמ םהש תורישה לבא ,הנוש םילבקמ םהש ןומימה תרוצ ןכלו ,הלשממה 

םהש ירוביצה ןומימה רועישו ,ןוכיתו ידוסי ךוניח ןוגכ ,היחרזאל קפסל תביוחמ הנידמהש 

ןיא ןומימה תרוצ לש ינכטה טביהל ןכלו ,הז גוסמ םינוגרא םילבקמש הזל המוד םילבקמ 
9.תובישח 

ינוגרא" תמועל "הנידמה לש החוורה ךרעמב םיבלושמה םינוגרא"ל ישילשה רזגמה לש וז הקולח 

ישילשה רזגמה לש קהבומה ונויבצ חכונל ,םייפוריא םירקוח לע דחוימב תלבוקמ "םיחרזא 

.(Zimmer 8c Priller, 2001, 232 :ואר) וז הקולחל םאתהב םהיתוצראב 

יכ עבקש ,"יתכלממ תואירב חוטיב קוח" תא השעמל תומשיימ הלא .םילוחה־תופוק ןה ךכל המגוד 

.קפסל לארשיב החוורה"תנידמ לש התוירחאבש יסיסבה םיתורישה ךרעממ קלח וניה תואירב חוטיב 

בצמה .היצטיפקה ןורקע יפ־לע ,םיתורישה תרומת םילוחה־תופוקל םלושי המכו דציכ עבוק קוחה 

,אשידק תורבח ,תוברת תודסומ ,תוטיסרבינואה ,יאמצעה ךוניחה תכרעמ לש םירקמב םג המוד 

.ילוכו םילבגומל תונועמ ,דועיסה ךרעמ 

,יבכמ - ןהיפינסו תויצראה טרופסה תודוגא ,שישקה ןעמל הדוגאה :ןה הז גוסמ םינוגראל תומגוד 

םיתוריש ךרעמ םיקפסמה ,םילודגה םיכנה ינוגרא :םילודגה םישנה ינוגרא ;םיס"נתמ :לעופה ,ר"תיב 

.ילוכו ,םייתיימינפ 

,ס"ש תעונת לש "ןיעמה לא" ךוניחה תשר טרפבו ,ידרחה ךוניחה תכרעממ קלח איה ךכל המגוד 

."םניח הבוח ךוניח קוח"ל םאתהב הנידמה לש התבוחמ קלח וניהש ,ינוכיתו ידוסי ךוניח תוקפסמה 

אלא ,(םידימלתה רפסמ יפל םולשת) היצטיפקה ןורקע יפל עבקנ וניא תולבקמ ןהש ןומימה רועיש 

."קוח יפ־לע תוכימת" תרגסמב אלו ,"תוכימת" ביצקתמ ןתינ ןומימהו ,תותיכה רפסמ יפל 
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לש םינותנה דסמ" לע המושייו ליעל החסונש תילנויצרפואה הרדגהב שומיש ,ןכ םא 

:תוירקיע תוצובק יתשל לארשיב ישילשה רזגמה תא קלחמ "ישילשה רזגמה 

רשאו ,םיירוביצ םיתוריש םיפילחמ וא םימילשמש םינוגרא - ר"משמ ינוגרא .1 

,תואירב ןוגכ ,םינווגמ םייח ימוחתב החוורה־תנידמ לש ךרעמב השעמל םיבלושמ 

םהו ,יזוח ךרעמ הנידמל שי הלא םינוגרא םע .דועו הרובק ,תוברת ,החוור ,ךוניח 

םיקיתו םקלח .תימוקמה תושרה לש וא הנידמה לש "תיעוציב עורז"כ םיתיעל םיספתנ 

םה ,הלא םיתוריש קפסל ידכ .רתוי םיריעצ םירחאו ,הנידמה םוק ינפל דוע ודסונו 

.תירוביצה הפוקהמ ןומימב םיכוז 

תודסומל בייחמו ךשמתמ ןפואב םירושק םניאש םינוגרא - תיחרזא הרבח ינוגרא .2 

תויגוסו םיאשונ םיגציימה ,תוליעפ ימוחתו םינוגרא לש בחר ןווגמב רבודמ 10.הנידמה 

תויטרפ ,תוישונאו תויפסכ תועקשה םיכשומ רשאו םיחרזא לש םבילל םיבורקש 

וא (תוריחבה תטיש יוניש ןוגכ) ןתוהמב תוירוביצ תויהל תויושע תויגוסה .רקיעב 

11.(םירפרפ ףוסיא ,לשמל) הנטק הצובקל וא דיחי םדאל תורושק ,ירק ,תויטרפ 

םיאצממ 

תועצמאב "ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ"ב תיחרזאה הרבחה ינוגרא רותיא רחאל 

,םתוליעפ ימוחת תניחבמ הלא םינוגרא וחתונ ,ליעל הטרופש תילגויצרפואה הרדגהה 

ךות ושענ הלא םיחותינ .דועו ןומימ ,םהב םיקסעומה רפסמ ,םיתרשמ םהש תויצקנופה 

תוסחייתה ךותו ,ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא ןיב ישילשה רזגמה ךותב האוושה 

תיתדה הייסולכואה ברקב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תונגראתהה יסופדל תיתאוושה 

.תיברעה הייסולכואהו 

םייללכ םינייפאמ ־ תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

תוליעפו תונגראתה יסופד 

לש תונגראתהה ףקיהל רשאב האבה הנומתה תא הלעמ תילנויצרפואה הרדגהה םושיי 

ישילשה רזגמה ינוגרא ףלא העשתו םירשעמ רתוי ןיבמ :תיחרזא הרבח ינוגראב םילארשיה 

יפל תיחרזא הרבח ינוגרא ויה (םינוגרא 23,547) 81"/« ,1998 תנש ףוס דע ומשרנש 

ינוגרא לש םושירה בצק .(1 הלבט ואר) ר"משמ ינוגרא - (5,500) ראשהו ,ונתרדגה 

םינוגראהמ 450/0־כ קר :םינומשה תונש תמועל םיעשתה תונשב רבגתה תיחרזאה הרבחה 

1998-1990 םינשה עשת ךלהמב ומשרנ 55"/0־ש דועב ,1989-1980 ןיבש רושעב ומשרנ 

.םיירוביצ תורוקממ םיימעפ"דח םיקנעמ לבקי הזכ ןוגראש העינמ ןיא ,הז םע דחי 10 

ורדגוהש םינוגראה תא ונדמעה ,היוצרה האצותה תא םיבינמ ןכא הלא םינחבמש אדוול תנמ־לע 11 

ןומימ לבקמש ןוגראש החנהב - ןומימה ןחבמ (1) :םיפסונ םינחבמ ינשב תיחרזא הרבח ינוגראב 

ןחבמ <2) ;תיחרזא הרבח ןוגראכ רדגומ תויהל לוכי וניא ,אוהש רוקמ לכמ ,הנידמהמ לודג ףקיהב 

םינוגרא .םידבוע תואמ םיקיסעמה דואמ םילודג תיחרזא הרבח ינוגרא אוצמל רידנש החנהב - לדוגה 

.תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש הירוגטקהמ ךרוצה תדימב ואצוהו קמועל וקדבנ הלא םיסופיט ינשמ 
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הרבחה ינוגרא ברקב 12םיליעפה םינוגראה רועיש ,הז םע דחי .(ךשמהב 4 םישרת ואר) 

ינוגרא ברקב םיליעפה םינוגראה רועישמ הברהב ןטק (םינוגרא 6,030 - 26"/«) תיחרזאה 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא ,הלא םירכינ םילדבה תורמל .(םינוגרא 3,271 - 590/"> ר"משמ 

.לארשיב םיליעפה ישילשה רזגמה ינוגראמ <64.896) םישילש ינש טעמכ םיווהמ 

,םיקסעומ רפסמו ,םיליעפו םימושר ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא :1 הלבט 
 1998

ינוגרא ללכ  ינוגרא  הרבח ינוגרא 

ישילשה רזגמה  ד"משמ  תיחרזא 

 29,047  5,500  23,547 םימושר םינוגרא רפסמ 

 < 10096 >  (199(1) (819'־) 

 9,301  3,271  6,030 םיליעפ םינוגרא רפסמ 

(1009'־)   (3594) (659'־) 

ןיבמ םיליעפה םינוגראה רועיש 

 3296 599'־  269'־  םימושרה 

 146,459  115,974  30,485 םיקסעומ רפסמ 

 (1009(1) (799'־)  (219'־) 

 15  35  5 ליעפ ןוגראל םיקסעומ עצוממ 

הקוסעת יסופד 

לע ףסונ 13,רכשב םידבוע ףלא םישולשמ רתוי םיקסעומ תיחרזאה הרבחה ינוגראב 
ישילשה רזגמב תורשמה ללכמ 200/0־מ רתוי הווהמ וז תומכ .םיבדנתמ לש עודי־אל רפסמ 

םידבוע השימח עצוממב םיקיסעמ תיחרזאה הרבחה ינוגרא .<קשמב תורשמה ללכמ 20/0־כו> 

לש עצוממו ,רזגמה ללכב ןוגראל םידבוע רשע־השימח לש עצוממל האוושהב ,ןוגראל 

תיצחמ טעמכ .(ליעל 1 הלבט ואר) ר"משמ ינוגראב ןוגראל םידבוע השימחו םישולש 

םירתונה בורו ,רכשב םידבוע ללכ םיקיסעמ םניא <42.59'») תיחרזאה הרבחה ינוגראמ 

הרבחה ינוגרא ללכמ 8.10/» קר .(הרשעמ רתוי אל) םידבוע לש ןטק רפסמ םיקיסעמ 

.<1 םישרת ואר) ר"משמ ינוגראמ 350/» תמועל ,םידבוע הרשעמ רתוי םיקיסעמ תיחרזאה 

.קוחב שרדנכ הסנכה סמל יתנשה ח"ודה תא שיגה אוה םא 1998 תנשב ליעפכ רדגוה ןוגרא 12 

תורשמ/םידבוע לש ללקושמה סחיל םאתהב ,תואלמ תורשמ תואמ ששו ףלא םיינשו םירשעכ םהש 13 

.ץראב סניקפוה טקיורפ תרגסמב בשוחש ישילשה רזגמה לש םינושה תוליעפה ימוחתב 
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םיליעפ ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא לש תוגלפתה :1 םישרת 

םיקסעומ רפסמ יפל 

תיחרזא הרבח ינוגרא 

 1.90/0

 6.20/0

 42.570

 ■ םידבוע אלל 

 □ 2-1 םידבוע 

ם  10-3 םידבוע 

 □ 50-11 םידבוע 

 ■ םידבוע 50־מ רתוי 

 18.90/0

 30.60/0

ר"משמ ינוגרא 

 13.30/0

 23.570

□ םידבוע אלל 

□ 2-1 םידבוע 
□ 10-3 םידבוע 
□ 50-11 םידבוע 
■ םידבוע 50־מ רתוי 

 21.770

 18.370

 23.270
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תוינוגרא תויצקנופ 

*םינוגרא 4,705) םיליעפה תיחרזאה הרבחה ינוגרא 6,030 ןיבמ <780/») הובג רועיש 

רוגנסכ םיקסועה םינוגראה ירועיש םג םלוא .(2 םישרת ואר) םיתוריש תקפסהב םיקסוע 

ao.5% ;םירבח ינוגרא רקיעב) םירחא םימוחתבו <5.894 ;תונרק רקיעב)ןומימב ,<5.70/0> 

ץכ ,ןורדג ואר)ישילשה רזגמה ללכב השענל םתוא םיוושמ םא דחוימב ,םילטובמ םניא 
.(2000 ,רבו 

תינוגרא היצקנופ יפל םיליעפ תיחרזא הרבח ינוגרא לש תוגלפתה :2 םישרת 

 5.8

5.7"/־^ 

■ םיתוריש תקפסה 
■ רוגנס 

□ ןומימ 

□ םירחא 

 78.00/0

תוליעפ ימוחת 

תא הלעמ תוליעפ ימוחת יפל ר"משמ ינוגרא ןיבל תיחרזא הרבח ינוגרא ןיב האוושה 

ימוחת השולשב םיזכרתמ תוירוגטקה יתשב םינוגראה בור :(3 םישרת ואר> האבה הנומתה 

שולש ר"משמ ינוגרא ברקבש דועב ךא ;תד ,השפונו תוברת ,רקחמו ךוניח - תוליעפ 

הרבחה ינוגרא ברקב ,םינוגראה תייסולכוא ללכמ 76.40/0 תוליכמ הלא תוירוגטק 

.56.10/0 קר תוליכמ ןה תיחרזאה 

הלוע וניא אוה ךא ,תדה םוחתב אוה תיחרזא הרבח ינוגרא לש רתויב לודגה רפסמה 

וז הצובק דצל .(תסנכ־יתב - םהיניבמ לודג קלח) תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ עבר לע 

,לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תוליעפה ימוחת תניחבמ הבר תוינגורטה תמייק 

,היפורתנליפכ םימוחתב וללה םינוגראה ללכמ 60/0־ל 4"/0 ןיב םיענש םירועיש םיאצומ ונאו 

ר"משמ ינוגרא תוגלפתה ,הז תמועל .תויעוצקמ תודוגאו םידוגיא ןכו יתרבח יונישו רוגנס 

הכימת יתרוסמ ןפואב שי םהבש םימוחת לש תרכינ תוטלובב יעבט ןפואב תנייפאתמ 

14.<80/0־כ> החוורו <200/0־כ> השפונו תוברת ,<210/0־כ> תד ,<360/0) ךוניח - תירוביצ 

לש ןטק רפסמב זכורמ הז םוחתש אלא ,הבחר תירוביצ הכימת לש תרוסמ שי תואירבה םוחתב םג 14 

,ישילשה רזגמה לש םינוגרא טועימב ץראב ןייפאתמ ולוכ םוחתהו ,םינוגרא 
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םיליעפ ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא לש תוגלפתה :3 םישרת 

תוליעפ םוחת יפל 

תיחרזא הרבח ינוגרא 

םירחאו החצנה- 

רחסמ תודוגאו םידוגיא 

עוצקמו 

רקחמ ךוניח 
 15.90/0

תימואלניב תוליעפ 
 0.996

תואירב 

 2.096

יתרבח יוניש ,רוגנס. 

יטילופו 

 0.896

ר"משמ ינוגרא 

םירחאו החצנה 

 1.196

רחסמ תודוגאו םידוגיא 

עוצקמו 
 0.696

השפונו תוברת 

 696.

תימואלניב תוליעפ 
0.996 ־ 

היפורתנליפ 
 7.496

יתרבח יוניש ,רוגנס 

יטילופו^ 
 0.296

רקחמו ךוניח 
 37.996
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ףיקעו רישי יתלשממ ןומימ 

רזגמה ינוגרא ללכל םיקנעמו םיזוח ןיגב םיביצקת ללוכה ,רישיה יתלשממה ןומימה 

לכ ולביק הז םוכסמ .ח"ש דראילימ השימחו םירשעמ רתויב 1998 תנשב םכתסה ,ישילשה 

םיכוז םהמ m קרו ,co.1%) ח"ש ןוילימ דחאו םישולש לש ךס תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

15הלשממה לש ףיקעה ןומימה .(םיימעפ־דח םיקנעמ תרוצב)והשלכ רישי יתלשממ ןומימב 

ינוגראו תיחרזאה הרבחה ינוגרא ןיב טעמכ הווש ןפואב קלחתמ ישילשה רזגמה ינוגראל 

םילבקמ תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקמ 160/0 קרש איה הז ןותנ לש תועמשמה .ר"משמ 

.ר"משמ ינוגרא ןיבמ 320/« תמועל ,תאזכ הכימת 

םייברעו םייתד תיחרזא הרבח ינוגרא 

תולעב תויסולכוא יתש ידי־לע ומקוהש םינוגרא לש תוצובק יתשב קסוע ןלהל חותינה 

לש םינוגראה תצובק איה תחאה :תילארשיה הרבחב םיידוחיי םיכרצו םינייפאמ 

־אלה הייסולכואה לש םינוגראה תצובק איה תרחאהו ;תידרחה/תיתדה הייסולכואה 

־תיברעה הייסולכואה ידי־לע ומקוהש םינוגרא עירכמה הבורב תללוכה 16,תידוהי 
םניאש םירופס םינוגרא םג םהיניב שי)וז הייסולכוא םיתרשמ רשאו לארשיב תיניתשלפה 

םינוגראה לכל ןלהל סחייתנ ןכלו םיחינז הלא ךא ־ םייאהב םינוגרא ,לשמל - םייברע 

.(םייברע םינוגרא לאכ וללה 

תונגראתה יסופד 

םניה (םינוגרא 10,358) 44»/» ,לארשיב םימושרה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לכ ןיבמ 

ינוגרא 1,067 קר ,םתמועל .םיליעפ (2,635) םהיניבמ עברכו ,ידרח וא יתד יפוא ילעב 

הרבחה ינוגרא ללכמ דבלב 4.50/» םהש ,1998 ףוס דע ומשרנ םייברע תיחרזא הרבח 

.(2 הלבט ואר) םיליעפ םהמ 280/0־ו ,םימושרה תיחרזאה 

,םיקסעומ דפסמו ,םיליעפו םימושר ד"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא :2 הלבט 

1998 ,תיברעה הייסולכואה ברקבו תיתדה הייסולכואה ברקב 

םיקסעומ רפסמ םיליעפ "/־ םינוגרא רפסמ םינוגרא רפסמ 
םימושרמ םיליעפ םימושר 

7,787 25"/־ 2,635 10,358 

 1,067 302 0/"28 2,323

תיחרזא הרבח ינוגרא 

םייתד 

תיחרזא הרבח ינוגרא 

םייברע 

.הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפל ,ןוגראל םימרותש הלאל ןתינה סמ יוכיזב דחוימב אטבתמש 15 

.םתבותכו םהיתורטמ ,םמש ךמס־לע םינוגראה וגווס וללה םירקמה ינש 16 
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לש ללוכה םושירה בצקל המוד םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םושירה בצק 

םיעשתה תונש ךלהמב םימיוסמ לודיג ינמיס הארמ אוהו ,לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא 

רבגומה םושירה בצק דחוימב טלוב ,הז תמועל .<4 םישרת ואר)ול םדוקה רושעל תיסחי 

ללכמ 650/0 .םיעשתה תונשב תיברעה הייסולכואה ברקב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש 

.1998-1990 םינשה ןיב ומשרנ םייברעה םינוגראה 

1998-1981 ,תיחרזא הרבח ינוגרא לש םושירה בצק :4 םישרת 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ םייתד תיחרזא הרבח ינוגרא םייברע תיחרזא הרבח ינוגרא 

ט   1984-1980

 ■  1989-1985

 11  1994-1990

 □  1998-1995

תוליעפ ימוחת 

תקפסהב קרו ךא טעמכ םיקסוע םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא יכ הארמ 3 הלבט 

החוורו (2196) רקחמו ךוניח ,(55.596) תד :תיסחי םימצמוצמ םימוחתבו ,<96.70/0> םיתוריש 

:רוגנס ינוגרא דחוימ ןפואב םיטלוב םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב .(15.896) 

תמועל ,רוגנס לש תונווכמ שי <302 ךותמ 22)וז הצובקב םיליעפה םינוגראהמ 7.30/0־ל 

הצובקב םג ,הז םע דחי .(ליעל 2 םישרת ואר) תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ ברקב 5.796 

טעמכ טלחומה םרדעה םושמ ילוא ,<87.10/0> הובג םיתורישה תקפסה ינוגרא לש םקלח וז 

:םה םיטלובה תוליעפה ימוחת .םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב ןומימ ינוגרא לש 

תמועל .(13.996) חותיפו ןוכישו <18.996) החוור ,(22.296) השפונו תוברת ,<24.596) תד 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש יללכה עצוממל האוושהב םצמוצמ <7.696> ךוניחה םוחת ,הז 

.(ליעל 3 םישרת ואר ;15.996) 
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,תינוגרא היצקנופ ,תוליעפ םוחת ־ םייברעו םייתד תיחרזא הרבח ינוגרא :3 הלבט 

1998 ,יתלשממ ןומימו םידבוע רפסמ 

הרבח ינוגרא 

םייתד תיחרזא 

7־ םינוגרא 

םיליעפ 

הרבח ינוגרא 

םייברע תיחרזא 

70 םינוגרא 

םיליעפ 

 3
יג־ 

י4 
ט 

בג 
זג 

ט 
יג" 

השפונו תוברת 

רקחמו ךוניח 

תואירב 

החוור 

הביבס 

חותיפו ןוכיש 

יטילופו יתרבח יוניש ,רוגנס 

היפורתנליפ 

תימואלניב תוליעפ 

תד 

עוצקמו רחסמ תודוגאו םידוגיא 

םירחאו החצנה 

ב"הס 

 84 3.270

 554 21.070

 11 0.470

 417 15.870

0.67־ 17 

 20 0.870

2.17־ 55 

0.047־ 1 

 1,463 55.570

 4 0.270

 9 0.370

100.07־ 2,635 

 7 6 22.270

 23 7.670

 5 1.770

 7 5 18.970

 3 1.070

 42 13.970

 20 6.670

 3 1.070

 4 1.3270

 74 24.570

 2 0.770

 2 0.770

100.07־ 302 

 14
־ג 

ט 
יג" 

םיתוריש תקפסה ינוגרא 
רוגנס ינוגרא 

ןומימ ינוגרא 

םירחא םינוגרא 

ב"הס 

 2,547 96.770

 13 0.570

2.07־ 5 3 

0.87־ 22 

100.07־ 2,635 

 263 87.170

 22 7.370

 3 1.070

 14 4.670

100.07־ 302 

ו 
וג 

ג 
ט 
 0
וג 
י" 

ופ 

םידבוע אלל 

םידבוע 2-1 

םידבוע 10-3 

םידבוע 50-11 

םידבוע 50־מ רתוי 

ב"הס 

 1,395 5370

 692 2670

 405 1570

57־ 130 

 13 070

1007־ 2,635 

 76 2570

 110 3670

 7 8 2970

 20 770

 9 370

1007־ 302 

זג 

ע 
ע 

 £2
י# 

ט 

םיקנעמ - רישי יתלשממ ןומימ 

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 138 5.270

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 36 11.970

ב"הסמ 7־ ח"ש יפלא 

 7,669 24.770

כ''הסמ 7־ ח"ש יפלא 

5.17־ 1,596 

סמ יוכיז - ףיקע יתלשממ ןומימ 
םימרותל 

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 381 14.570

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 17 5.670
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הקוסעת יסופד 

ינוגרא ללכמ טעמכ תיצחמ םיווהמ םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגראש יפ־לע־ףא 

ואר) םידבוע 7,787 ־ רכשב םידבועה ללכמ 25»/» קר םהב םיקסעומ ,תיחרזאה הרבחה 

530/0 וליאו ,םידבוע םישימחמ רתוי םיקיסעמ (םינוגרא 13) 0.5"/» קר 17.(ליעל 2 הלבט 

ינוגרא ,הז תמועל .<3 הלבט) רכשב םידבוע ללכ םיקיסעמ םניא (םינוגרא 1,395) םברקמ 

םידבועה ללכמ 7.696 - םידבוע 2,323 1998 תנשב וקיסעה םייברעה תיחרזאה הרבחה 
הלא םינוגרא לש םרועישמ הברהב הובג רועיש והז .(2 הלבט) תיחרזאה הרבחה ינוגראב 

ינוגראמ עברב קר יכ םיאור ונא 3 הלבטב .םימושרה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב 

.רכשב םידבוע ןיא םייברעה תיחרזאה הרבחה 

יתלשממ ןומימ 

ןטק חתנב םיכוז םיליעפה םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגראש דוע ררבתמ 3 הלבטמ 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכב יסחיה םלקשמל האוושהב רישיה יתלשממה ןומימהמ 

םילבקמ - םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לכ ןיבמ 596 - םינוגרא 138 קר :םיליעפה 

ןומימ םילבקמה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ 21"/» םיווהמ הלאו ,רישי יתלשממ ןומימ 

ןומימה לכמ עברכ - ח"ש ןוילימ הנומשמ תוחפ הלא םינוגרא ולביק 1998 תנשב .הזכ 

םילבקמ םברקמ (םינוגרא 381) 1596־מ תוחפ .תיחרזאה הרבחה ינוגראל ןתינש רישיה 

.הסנכה־סממ יוכיז םילבקמ םהל םימרותה ,רמולכ ,ףיקע ןומימ 

ללכ ברקמ רישי יתלשממ ןומימ םילבקמה םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא רועיש 

םימוד ,םילבקמ םהש ןומימה ףקיה םג ומכ ,הזכ ןומימב םיכוזה תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

תנשל ןוכנ 596־כ - םיליעפה םינוגראה ללכ ברקב םייברעה םינוגראה לש םרועישל 

םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ 1296־כ - םינוגרא 36־ש ןייצל שי .1998 

ליבקמה רועישל המוד הז רועיש .(3 הלבט)והשלכ רישי יתלשממ ןומימ ולביק - םיליעפה 

םלוא .םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגראבש הזמ הובגו ,תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ ברקב 

2.596 קרש ררבתמ ,(םימרותל סמ יוכיז לש הרוצב) הפיקעה תיתלשממה הכימתה תניחבמ 

םיווהמ הלאו ,םייברע םינוגרא םניה וזכ הכימתב םיכוזה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לכ ןיבמ 

ותוא םיוושמ םא ,רתויב ךומנ רועיש והז .םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגראמ 5.696 קר 

.1696 - תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ ברקב ליבקמה רועישל 

ןויד 

תיחרזאה תוליעפהשו הטעומ תילארשיה הרבחה לש תויחרזאה תדימש ןועטל לבוקמ 

הרבחה תא םקממ ,המגודל ,(Norton, 1996,7)ןוטרונ .הנידמה תוסחב רקיעב תישענ הב 

תונהנ ןה ,וירבדל .ןוכיתה חרזמב תויחרזאה תורבחה רתי םע דחי לארשיב תיחרזאה 

תויביטקפאו תוחפ תוצרמנ ןה ןכלו ,תויברעמה ןהיתוליבקמל תיסחי הטעומ הימונוטואמ 

יכ דיעמ לארשיב ישילשה רזגמה ברקב ונאצמש תויחרזאה תויונגראתהה ףקיה .תוחפ 

תרומת םידומ םעפ־אל םיקיסעמ םיידרח ךוניח ינוגרא ןכש ,המיתדימב תועטהל לולע הז ןותנ 17 

.רכשב םידבועכ םינוגראה יחווידב םיעיפומ םניא הלאו ,תוגלמ 
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ומשרנ 1998-1981 םינשה ךלהמב יכ הלוע םיאצממהמ .הארנכ העטומ וניה הז יומיד 

ללכמ 800/0־מ רתוי םיווהמה ,תיחרזא הרבח ינוגרא ףלא השולשו םירשעמ רתוי לארשיב 

תא קר םינחוב רשאכ םג בור םיווהמ תיחרזא הרבח ינוגרא .ישילשה רזגמה ינוגרא 
ביבס תיחרזא הרבח ינוגרא םיפלא תששמ רתוי ולעפ 1998 תנשב ־ םיליעפה םינוגראה 

תמייק ,עמשמ .םיליעפה ישילשה רזגמה ינוגרא ללכמ 650/» וויה הלאו ,םינוש םיאשונ 

תויגוס ןווגמב תקסועה ,הב היולת־יתלבו הנידמהמ תדרפנ ,הפנע תיתודגאתה תוליעפ 

.הקיטילופב הלכו יאנפב לחה ,תויתרבח 

הינוגראב תורבחה רועיש אוה הרבח לש "התויחרזא" תדימ תניחבב בושח טביה 

לש תובדנתהו המורת לש אשונב רקס .(Putnam, 2000) היתויוליעפב תופתתשההו 

תרגובה הייסולכואהמ 31»/« יכ הלעמ (1999 ,ןורדגו ןיכוד ,רזל ,יש> לארשיב רוביצה 

תורבחה רועיש תא םיתיחפמ םאו ,והשלכ ישילש רזגמ ןוגראב םיליעפ וא םירבח ץראב 

רועיש טלחהב והז .טעמכ יעיבר חרזא לכ וא 230/0 ןותנה לבקתמ ,םידבועה תויורדתסהב 

The) עצמאב בוט םוקמב תאצמנ לארשי תויברעמ תונידמל האוושהבו ,לטובמ־אל 

 1997,4 ,European Commission). וגצוהש םיאצממל וללה םינותנה תא םיפיסומ רשאכ

הב םיברועמש ,הפנעו תנגרואמ תיחרזא תוליעפ תמייקתמ לארשיב יכ םשרתהל ןתינ ,ןאכ 

וא םהיניב רשקה תדימל ,םינוגראה לש תוליעפה יפואל רשק אלל .םיבר םיחרזא 

םיבר םינוגרא לש םמויק ,לארשיב תוירוביצה לעו הקיטילופה לע ,הרבחה לע םתעפשהל 

םהב שי ,םהלש הברה תיתרבחה תוברועמה םג ומכ ,היתויוליעפלו הנידמל םירושק םניאש 

.תילארשיה הרבחה לש תלטובמ־אל "תויחרזא" תמר לע דיעהל ידכ ונתעדל 

םירפסמב םיבדנתמ םיליעפמו רכשב םידבוע יפלא תורשע םיקיסעמ הלא םינוגרא 

םינשב םשוה תיברעמה הפוריאב .הלטבא לש ןדיעב בושח הז אצממ .הברהב םילודג 

יקסעה םירזגמל יפולח הקוסעת רוקמכ תיחרזא הרבח ינוגראב בר שגד תונורחאה 

םירבחמ ."הדובעה םות" ןדיע רבדב תיזחתה חכונל דחוימב ,םידבוע םירטפמה ,ירוביצהו 

םגו רכשב הקוסעתל תמיוסמ הפולחכ תיחרזאה הרבחהו ישילשה רזגמה תא םינייצמ םינוש 

הלטבא םוצמצל יעצמאכ יתלשממ יפסכ יוציפב הוולמה תיתובדנתה הקוסעתל רוקמכ 

 (1998 ,Rifkin, 1995; Borzaga Santuary). ינוגראב םהיפלש ,ןאכ םילועש םיאצממה

םינווכמ ,םיבדנתמ תדובע לע םתוססבתה תורמל תרכינ הקוסעת שי תיחרזאה הרבחה 

.הלא םינוגרא לש יתקוסעתה לאיצנטופה תלאש לא בלה־תמושת תא הנושארל 

רבסומ הז בצמ .םיתוריש תקפסהב םיקסוע לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא בור 

"הלשממ לשכ"ל חוור־תונווכ־אלל םינוגרא לש תוליעפ תורשוקש תוירואית ידי־לע 

 (1988 ,Weisbrod): תוצובק ,עצוממה חרזאל םינווכמה םיתוריש תוקפסמ תולשממש תויה

םיבר םייתרבח םיכרצו ,תוניינועמ ןה םהבש םיתורישה תא תולבקמ ןניא תובר םיחרזא 

לש רתוי בחר ןווגמ תוקפסמה תויחרזא תומזוי תוסנכנ הזה ללחה לא .הנעמ אלל םירתונ 

םהל שיש םיתורישה תא תומילשמו ,המצעל תושרהל הלוכי הלשממהש יפכמ םיתוריש 

הלשממהש הממ םיגרוחש םיתורישל שוקיבה לדג ,רתוי תינגורטה הרבחהש לככ .שוקיב 

תוינגורטהה .(James, 1989) תיחרזא הרבח ינוגרא ידי־לע םיקפוסמ הלאו ,קפסל הנכומ 

יאדווב תמרות לארשיב תמייקה תימואלהו תיתדעה ,תיתדה ,תילכלכה ,תיתרבחה 

- תונוש תוצובקל םיחמתמ םיתוריש םיקפסמה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םיובירל 

.ילוכו םיטועימ ,םילוע 

ינשב תילארשיה החוורה־תנידמ הרבעש הטרפההו הגיסנה יכילהת יכ המדנ ךא 
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393 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

הרבח ינוגרא לש תצאומה םתוחתפתהל תיזכרמה הביסה תא וויה םינורחאה םירושעה 

םיתורישה םוצמצל םימיוסמ םירקמב ומרג הלא םיכילהת .םיתוריש םיקפסמה תיחרזא 

םיתוריש םיקפסמה םינוגרא לש םתמקהל ךכיפל וכילוהו ,תומיוסמ תויסולכואל םינתינה 

םידומילה םוי םוצמצ ללגב "רופא" ךוניח יתוריש םיקפסמה ךוניח ינוגרא ןוגכ ,םייפולח 

םיקפסמה תיחרזאה הרבחה ינוגראב החירפה תא .(1994 ,לג) הנידמה ידי־לע ןמוממה 

תילארשיה החוורה־תנידמב שחרתהש יגולואידיאה יונישל םג רושקל ןתינ םיתוריש 

יכ הסיפתה לארשיב החוור םיעבשה תונשב םא .תוילרביל־ואינ תוסיפת לש ןתיילעלו 

העדותל הלחלח םיעשתהו םינומשה תונשב ,(Kramer, 1981) "לכל גאדת הנידמה" 

םוקמ שי יכו ,דבלב הנידמה לש התלחנ דוע הניא החוורל הגאדה יכ הסיפתה 

התכז וז הסיפתו ,הנידמל םירושק םניאש החוור יתוריש וקפסיש תויאמצע תויונגראתהל 

.הנידמה דודיעב 

יפוא תלעב הניא איה יכ המכסה תמייק לארשיב תיחרזאה הרבחה תודוא־לע רקחמב 

ןיבמ םיטעמ קרש םילגמ ונא ,ןכא .הנידמה דגנכ סירתהל הטיעממ איה יכו ,דגית ארוק 

.60/0־מ תוחפ :ידבלב ןפואב רוגנס ינוגרא םניח ץראב םיליעפה תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

חישב תיטילופה תכרעמהו הלשממה לש ןיידע הברה ןתויזכרמל הז בצמ רושקל ןתינ 

לש ןתעפשהלו ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה לש ןיידע ההובגה התויזוכירל ,ירוביצה 

ינוגרא לש םטועימ ךא .תויטסיביטקלוקה תויגולואידיאה לשו תיתכלממה הירוטסיהה 

לע העפשה ןיא לארשיב תיחרזאה הרבחלש תיעמשמ־דח תודע תניחבב וניא רוגנסה 

שי תיחרזאה הרבחה ינוגראל יכ םיארמ םינוש םירקחמ .הב תירוביצה תוינידמה תעיבק 

:1999 ,רב> תוינידמ בוציע לש םיכילהתב תרבוגו תכלוה העפשה תונורחאה םינשב 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םתוליעפ ינפוא לש ,וז היגוס .<1992 ,ןמדק :1999 ,היראךב 

.דרפנ רקחמ תבייחמ ,םתעפשהו 
אוה לארשיב תיחרזאה הרבחה לש התובחרתה תא רתויב םיליבגמה םימרוגה דחא 

תורוקמ רחא דימתמ שופיחב םבורב םיאצמנ תיחרזא הרבח ינוגרא .םיבאשמ סויגב ישוקה 

טלוב רבדה .םצמוצמ ןכא הלא םינוגראל ירוביצה ןומימה יכ םיארמ וניאצממ .םייפסכ 

תינפומ ונממ <ו>0.10/«, קרש ,ישילשה רזגמל ןתינה רישיה יתלשממה ןומימב דחוימב 

םימרותל סמ יוכיז ןתמ - ףיקעה יתלשממה ןומימה תניחבמ םג .תיחרזא הרבח ינוגראל 
םימרותל םינתינה סמ יוכיזל םירושיאהמ תיצחמכ םנמוא .דדועמ וניא בצמה - םינוגראל 

טועימ קר ןיידע םלוא ,תיחרזא הרבח ינוגראל םימרותל םיקנעומ ישילשה רזגמה ינוגראל 

טועימ .וזכ הפיקע תיתלשממ הכימת םילבקמ (תישישכ) תיחרזאה הרבחה ינוגרא ןיבמ 
חכונל רתוי דוע רומח 18תיחרזאה הרבחה ינוגרא תושרל םידמועה םיירוביצה םיבאשמה 

לע רבכ ונעבצה תמדוק הדובעב .ירוביצה ןומימל םייפילח ןומימ תורוקמ לש םטועימ 

לש םצמוצמה ןפקיה .(2000 ,רבו ץכ ,ןורדג) םינוגראב תוכמותה תוליעפה תונרקה טועימ 

הווהמ וניא (1999 ,ןורדגו ןיכת ,רזל ,יש) תיב־יקשממו םיטרפמ ,םיקסעמ תומורתה 

.הלא םינוגרא ןיבמ םיבר לש תילכלכה הקוצמל קפסמ ןורתפ 

רועיש תא ילוא ריבסמ תיחרזאה הרבחה ינוגרא תושרל םידמועה םיבאשמה טועימ 

םיליעפ ויה 1980 תנש ןמל ומשרנש םינוגראהמ עברכ קר - םהלש ךומנה תוליעפה 

יפלכ היוצרה וזלו תמייקה תוינידמל תוסחייתהב ךרוצה תא הלעמ הז אצממ .1998 תנשב 

."ר"משמ ינוגרא"ל וגתרדגה יפל הלא םינוגרא וכפהיש םיזוח תרוצב רוביצ יפסכב רבודמ ןיא 18 
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לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק רב לכימ ,ןורדג ןימינב 394 
ץכ יגחו 

רשפא־יא יכ העדה םלועב תעמשנ תונורחאה םינשב .לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

ןיא .(Walzer, 1995) הנידמה לש תעייסמ תוברעתה אלל הקזח תיחרזא הרבח םייקל 

החותיפל עויסב אלא ,הנידמל תיחרזאה הרבחה ןיבש תולובגה תא תונשל ןוצרב רבודמ 

.הקזח תיטרקומד הנידמ לש המויקל התובישחב הרכהה סיסב לע תיחרזאה הרבחה לש 

םינוגרא לש רכינ יוביר לע םיעיבצמ רבעב ומסרופש ישילשה רזגמה לע םינותנ 

לדוגל תיסחי ,תידרחה טרפבו ,תיתדה הייסולכואה לש רתי־גוציי לעו םייתד 

וויה םייתד םינוגרא .תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב םג הלגתה המוד סופד .הייסולכואה 

ןוזיאל בושח הז ןותנ .1998 תנשב םיליעפה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ 440/0־כ 

הכימת לש רכינ רועישב םיכוז םיידרחה/םייתדה ישילשה רזגמה ינוגרא היפלש הנומתה 

םיבר םינוגרא שי ,תרכינ תיתלשממ הכימתב םיכוזה ידרחה ךוניחה ינוגרא דצל .תירוביצ 

קרו ךא טעמכ םיקסוע םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא .םנומימב הנידמב םייולת םניאש 

וא ןומימב ,רוגנסכ םיקסוע םהיניבמ לטובמ טועימ קרו ,םיתוריש תקפסה לש תוליעפב 

תוקפתסמ ןניאש ,תורוגס תוליהק ןייפאמ הזכ םיניינע־בצמ .תורחא תויצקנופב 

םיתוריש לש הפנע תכרעמ םימיקמ ןהירבח ןכלו יתנידמה םיתורישה ךרעמב ללכ־ךרדב 

ןתביבס םע ךוכיחה תא ןיטקהלו ןתוריגס לע רומשל ןהל רשפאמה יגולואידיא יפוא ילעב 

רשאו ,םיבר תורוד הז תוידוהי תוליהק ןייפאמש ירוטסיהו יתוברת סופד והז .תיתרבחה 

Gidron, 1997; Silber <fe Rosenhek,) תילארשיהו תיבושייה הרבחב םג יוטיב לביק 

לכב לארשיב תוידרחה תוליהקה וכז הבש תיסחיה הימונוטואל םג רושק אוה .(1999 

תיטילופה תכרעמב םידרחה לש םתוקזחתה בקע ,םיימינפה ןהיניינעב לופיטל עגונה 

.םינורחאה םירושעב 

םטועימ דחוימב טלוב לארשיב םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לע םינותנה ןיב 

,דחאה :הז םיניינע־בצמל םירבסה ינש עיצהל ןתינ .הייסולכואב יסחיה םקלחב בשחתהב 

הרבחה .תורישעו תוינוריע ,תוינרדומ תורבח םינייפאמ תיחרזא הרבח ינוגרא - יתוברת 

םייתרוסמ םיסופדב הלש םירכינ םיקלחב תנייפאתמ לארשיב תיניתשלפה־תיברעה 

תושענ תובר תויביטקלוק תויוליעפ .םייכויש תונורקעו תוראש ירשק לע םיססובמה 

תיחרזא הרבח ינוגראב תונגראתה לש יתוברת סופד ןיאו ,תבחרומה החפשמה תרגסמב 

טועימ ,תישאר .םיביכרמ ינש ליכמו יטילופ אוה רחאה רבסהה 19.(2000 ,םנאגו ןאדיז) 

תמרעה - םינוש הרדה יכילהתמ עבונ תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב םייברעה םינוגראה 

םינוגרא ןיבמ םיבר ,תינש .דועו לד ירוביצ ןומימ ,קודה חוקיפ ,םושירה ךילהתב םיישק 

םינוגראה דצל ,ןכא .ילארשיה דסממה יפלכ םישח םהש רוכינה לשב םימשרנ םניא הלא 

קר והז .תומושר ןניאש תובר תויונגראתה לש תוליעפ לע תויודע שי ,םימושרש םיטעמה 

.תידוהיה וזל תיניתשלפה־תיברעה תיחרזאה הרבחה ןיב םיניחבמה םינייפאמה דחא 

יסופדב םילדבה םימייק ,םינוגראה לש היצזילמרופהו םושירה יסופדב םילדבהה דבלמ 

.םייברעו םיידוהי תיחרזא הרבח ינוגרא ןיב תוליעפה יפואבו תיחרזאה תופתתשהה 

הארנכ ,רכשב םידבוע רתוי םיקיסעמ םייברעה םינוגראה ,תופתתשהה יסופד תניחבמ 

יפוא תניחבמ .םהינפל םיחותפ םניאש תורוקמל יפילח הקוסעת רוקמ םיווהמ םהש םושמ 

םתוליעפ תייצקנופש םינוגראל רתוי לודג גוציי שי םייברעה םינוגראה ברקב ,תוליעפה 

ברע תוצראב רשאמ רתוי םיבר םינוגרא יברעה רוביצל שי ,הייסולכואה לדוגל תיסחי ,לארשיב 19 

.תונכשה 
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לש תצאומה תימואלה תוררועתהל רושקל ןתינ הזה ןותנה תא .רוגנס איה תירקיעה 

תונשב הלא םינוגרא לש תיסחי ץאומה םושירה בצקב םג יוטיב ידיל האבש ,וז הייסולכוא 

.םיעשתה 

,לארשיב "תיחרזא הרבח" גשומל יריפמא יוטיב תתל םיסנמ ונא הז רמאמב ,םוכיסל 

־ תילנויצרפוא הרדגה לע ססובמ הז ןויסינ .ולש ןגרואמה ביכרמל - קויד רתיל וא 

ןיב הניחבמה - הז גשומ ביבס םלועב החתפתהש הפנעה תורפסה ךמס־לע ונחתיפש 

ינוגרא" ,וז הרדגה יפ־לע .הנידמה םע םהירשק לש ריצה ךרואל ישילשה רזגמה ינוגרא 

רשקב תיפסכ הנידמה לא םירושק םניאש ישילש רזגמ ינוגרא םניה "תיחרזא הרבח 

ינושאר ליפורפ םיגיצמ ונא ,וז הרדגה סיסב לע .םהיניב ךשמתמ הלועפ־ףותיש בייחמה 

םימייקה םינותנהש ןייצל בושח .לארשיב תיחרזאה הרבחה לש ןגרואמה טביהה לש 

הרבח ינוגרא לש הרדגה הז בלשב םירשפאמ םניא לארשיב ישילשה רזגמה תודוא־לע 

הרדגהה .םהב תופתתשהה תניחב וא םהלש תוליעפה ינפוא תניחב תועצמאב תיחרזא 

ןיב יפסכה רשקה - "תיחרזאה הרבחה" לש דחא טביהל קר תסחייתמ רמאמב הגצוהש 

הביל־בל תא הווהמה ,תינוגראה תוליעפה תוהמל תוסחייתה הב ןיאו ,םינוגראל הנידמה 

ןיבל םינוגראה ןיב רשקה תא ןחובה דדמ ןיב בוליש ,ונתעדל .תיחרזאה הרבחה לש 

תופתתשהה ןויבצ תאו הלא םינוגרא לש םתוליעפ יפוא תא םינחובה םידדמ ןיבל הנידמה 

"תיחרזא הרבח ינוגרא" לש הרדגהה תא חתפל תנמ־לע שרדנה אבה דעצה אוה םהב 

.הז רמאמב הגצוהש 

הרדגה חותיפל תובישח שי לארשיב תיחרזאה הרבחה תודוא־לע ירוביצה חישב 

,"תיחרזאה הרבחה ינוגרא" ומכ םומעו בכרומ גשומ לש ,תינושאר םג ולו ,תילנויצרפוא 

,הלוכ העפותה לש םייביטגרגא םינותנ לע ססובמה יריפמא חותינ רשפאמ אוהש ןוויכמ 

תוינידמ שוביגבו העפותה תנבהב הבר תובישח שי ךכל .םירופס םינוגרא לש קר אלו 
.היפלכ תירוביצ 

חסנל ןויסינ לכ לע הז סומלופ לש ויתוכלשהלו גשומה ביבס םייקה סומלופל םירע ונא 

םישוריפהו גשומב ףוכתה שומישה חכונל ,הז םע דחי .ולש תילנויצרפוא הרדגה 

ונניאש ,הז םוחת לש םירקוחכ ,םישח ונא ,ול םינתינה ־ םידגונמה םיתיעלו ־ םינושה 

םימיוסמ םינותנ תעכ םימייקש הדבועה חכונל דחוימב ,וז היגוסל סחייתהלמ םירוטפ 

ללכב תיחרזאה הרבחל יוארה יפואה תעיבקב םיקסוע ונא ןיא הז רמאמב .תאז םירשפאמה 

תויתרבחה תויועמשמה לע םיעיבצמו ,לארשיב יוצמה תא םינייפאמ אלא ,טרפב לארשיבו 

ןוידה תא םכסל רמייתמ וניא הז רמאמ ,וזמ הרתי .ונשמתשה ןהבש תורדגהה יפ־לע ולש 

ךות תאז םישוע ונא .ותוא חתפל איה ותרטמ ,ךפיהל ;לארשיב תיחרזאה הרבחב 

םירקוחה לש הבישחה ינוויכלו ,םינושה הינפ לע ,םוחתב תיטרואיתה תורפסל תוסחייתה 

םיעדומ ונא .םיבחרנ םייריפמא םינותנ לע תוססבתה ךותו ,םוחתה לש םייריפמאה 

יללכ ןויד הז בלשב םירשפאמ ןהילע םיכמתסמה םינותנהו וחתופש תוירוגטקהש הדבועל 

רקחמ ורשפאיש ,רתוי תונדועמ תוירוגטק וחתופי ןמזה םעש הווקת ונא .אשונב דבלב 

.םוחתב רתוי קימעמ ןויד ויתובקעבו רתוי טרופמ 
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תורוקמ 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .לגה לש הנידמה תרות .(1975)'ש ,ירגיבא 

תותומעב תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" .(1999)'א ,רזעילא־ןב 

.97-51 ,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס ."תושדחה 

תלבק םשל רוביח ."החוור יאשונב 13־ה תסנכה ירבח תוליעפ" .(1999) 'א ,הירא־ןב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראותה 

םוחתב סרטניא תוצובק לש ןתוליעפ ?םיכנ םינוגרא וא םיכנ ינוגרא" .(1999) 'מ ,רב 

,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח ."הכנ דלי תונקת תעיבק ךילהתב החוורה 
תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב 

.םילשוריב 

."תילארשיה הרבחב האחמו טקילפנוק - םירוחשה םירתנפה" .(1979) 'ד ,ןייטשנרב 
.80-65 ,הכ ,תומגמ 

דלפ 'י :ךותב ."לארשיב םישנה לש ןדמעמ :תוהמיאו תוחרזא" .(2001) 'ג ,ץיבוקרב 
.(245-206 'ע> ?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת 

:עבש־ראב .םיילכלכ םינותנ - לארשיב ישילשה רזגמה .(1999) 'ח ,ץכו 'ב ,ןורדג 

.ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

.רזגמה ידיקפת :2000 לארשיב ישילשה רזגמה .(2000) 'מ ,רבו 'ח ,ץכ ,יב ,ןורדג 

.ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא :עבש־ראב 

.םינוויכ :ביבא־לת .שדחה ןימיה .(1987)'ג ,גרבדלוג 

:ביבא־לת .היטרקומד לאיצוסה לש התייחת :תישילשה ךרדה .(1998) 'א ,סנדיג 
.תונורחא תועידי 

הרבח ."לארשי יבגל תוכלשה - התטרפהו החוורה תנידמ רוחסמ" .(1994) 'ג ,לג 

.24-7 ,וט ,החוורו 

."יזכרמ םרוגכ תוגלפמה :תילארשיה תיטילופה תכרעמב רבשמה" .(1996) 'י ,רונ־לג 

הרבח - 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע) זפ־ינק 'בו קסיל 'מ :ךותב 

.םנגאמ :םילשורי .(174-144 'ע) תוברתו הקיטילופ 

.קילאיב דסומ :םילשורי .הקירמאב היטרקומדה .(1970)'א ,ליווקוט־הד 

.רוידה ירסח לש םקבאמ :תוינידמ ישודיחו הקיטילופ ,האחמ .(1992) 'ד ,ירד 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

ןוידב תויגשומ תוסיפת יתש :לארשי תנידמ 'נ תיחרזא הרבח" .(2001) 'ר ,לשריה 

דלפ 'י :ךותב ."ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ןמוקמו תיחרזא הרבח תודוא יוושכעה 

.(336-305 'ע> ?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת 

.לארשיב תיניטסלפ־תיברעה הרבחב תובדנתהו המורת .(2000) 'א ,םגאגו 'א ,ןאדיז 

.ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא :עבש־ראב 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב סרטניא תוצובק .(1987)'י ,ישי 

הרבח ןיב - 2000־ה תונש תארקל לארשיב תיחרזאה הרבחה .(1998) 'י ,ישי 
,דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב :םילשורי .הנידמל 
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.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

.ןליא־רב :ןג־תמר .1992-1949 לארשיב תירוביצ האחמ .(1992)'ש ,גיצליו־ןמהל 

תורוצ :לארשיב יניטסלפה טועימה לע היתוכלשהו הנידמה תולפקתה" .(2001)'א ,ידעס 

תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו דלפ 'י :ךותב ."הלועפ יכרדו הגצה 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת .(349-337 'ע> ?תיחרזא הרבחל 
,תוימואלניב תויעב ."בצמ תנומת :לארשיב םישנ ינוגרא" .(1992) 'ם ,יוא'זיב־לגופ 

 59(4-3), 77-65.

,1 ,הקיטילופ ."הקתשה לש חותינ :לארשיב תוחרזאו םישנ" .(1998)'ם ,יוא'זיב־לגופ 
 71-47.

?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי .(2001) (םיכרוע) 'ע ,ריפואו 'י ,דלפ 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת 

."לארשיב תיחרזאה הרבחהו יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה" .(2001) 'ג ,ריפשו 'י ,דלפ 

'ע> ?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו דלפ 'י :ךותב 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת .(205-183 

סחיב הנפמ תדוקנ - עשי ידסחבו םיניטקב תוללעתה תעינמל קוחה" .(1992)'י ,ןמדק 

.146-135 ,38 ,ילאיצוס ןוחטב ."םידליב תוללעתהל תילארשיה הרבחה 

:ביבא־לת .הקיטילופה לש היגולויצוסה :הרבחל הנידמ ןיב .(1995) 'ב ,גנילרמיק 
.החותפה הטיסרבינואה 

המורת יסופד :לארשיב היפורתנליפ .(1999) 'ב ,ןורדגו 'ר ,ןיכוד ,'א ,רזל ,'ש ,יש 

ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא :עבש־ראב .רוביצה לש תובדנתהו 

.ישילשה רזגמה רקחל 

האחמה תעונת - םימדופנוק לש תוהז ,פינכפהמ לש תועדומ .(1995)'א ,יולךושש 

םירקחמל ןייש זכרמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .21־ה הנשה 
.הרבחה יעדמב 

 Anheier, H.K. (2000). The CIVICUS Civil Society Diamond. London: London

 School of Economics, Center for Civil Society.

 Barber, B.R. (1998). A Place for Us. New York: Hill and Wang.

 Barber, B.R. (1999). "Clansmen, Consumers, and Citizens: Three Takes on

 Civil Society". In R.K. Fullinwider (ed.), Civil Society, Democracy and

 Civic Renewal (pp. 9-30). New York: Rowman <fe Littlefield.

 Berenhard, M.H. (1993). The Origins of Democratization in Poland. New York:

 Columbia University Press.

 Borzaga, C. and Santuary, A. (1998). Social Enterprises and New Employment

 in Europe. Trentino: Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, European

 Commission, CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale.

 Cahil, M. (1999). "The Environment and Green Social Policy". In J. Baldock,

 N. Manning, S. Miller and S. Vickerstaff (eds.), Social Policy (pp. 469
 487). Oxford: Oxford University Press.

 Cohen, J. and Rogers, J. (1993). "Associations and Democracy". Social
 Philosophy and Policy, 10(2), 282-312.
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 Cohen, J.L. (1995). "Interpreting the Notion of Civil Society". In M. Walzer

 (ed.), Toward a Global Civil Society (pp. 35-40). Oxford: Berghahn.

 Cohen, J.L. (1999a). "American Civil Society Talk". In R.K. Fullinwider (ed.),

 Civil Society, Democracy and Civic Renewal (pp. 55-85). New York:
 Rowman 8c Littlefield.

 Cohen, J.L. (1999b). "Trust, Voluntary Association and Workable Democracy:

 The Contemporary American Discourse of Civil Society". In M.E. Warren

 (ed.), Democracy and Trust (pp. 208-248). Cambridge: Cambridge
 University Press.

 Cohen, J.L. and Arato, A. (1992). Civil Society and Political Theory.

 Cambridge: MIT.

 Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Belknap.

 Dahrendorf, R. (1997). After 1989: Morals, Revolution and Civil Society.
 London: Macmillan.

 Edwards, B. and Foley, M.W. (1997). "Social Capital and the Political Economy
 of Our Discontent". American Behavioral Scientist, 40(5), 669-678.

 Edwards, B. and Foley, M.W. (1998). "Civil Society and Social Capital Beyond
 Putnam". American Behavioral Scientist, 42(1), 124-139.

 Foley, M.W. and Edwards, B. (1996). "The Paradox of Civil Society". Journal

 of Democracy, 7(3), 38-52.

 Foley, M.W. and Edwards, B. (1998). "Beyond Tocqueville: Civil Society and
 Social Capital in Comparative Perspective". American Behavioral
 Scientist, 42(1), 5-20.

 Gellner, E. (1994). Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. London:
 Hamish Hamilton.

 George, V. and Wilding, P. (1994). Welfare and Ideology. New York: Harvester
 Wheatsheaf.

 Gidron, B. (1997). "Evolution of Israel's Third Sector: The Role of Predominant

 Ideology". Voluntas, 8(1), 11-38.

 Gidron, B. and Bargal, D. (1986). "Self-Help Awareness in Israel: An Expression

 of Structural Changes 8c Expanding Citizen Participation". Journal of

 Voluntary Action Research, 15(2), 47-56.

 Hasenfeld, Y. and Gidron, B. (2001). "Toward the Integration of Civil Society,

 Social Movements, and Third Sector Theories: Lessons from an

 International Study of Peace/Conflict Resolution Organizations". Paper

 presented at the Conference of the European Sociological Association,

 Helsinki, August 28 - September 2.

 James, E. (ed.) (1989). The Non-Profit Sector in International Perspective:

 Studies in Comparative Culture and Policy. New York: Oxford University
 Press.
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 Keane, J. (1988). Democracy and Civil Society. London: Verso.

 Kramer, R.M. (1981). Voluntary Agencies in the Welfare State. Berkeley:
 University of California Press.

 Kumar, K. (1993). "Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of a Historical

 Term". British Journal of Sociology, 44(3), 375^401.

 Kumar, K. (1996). "Civil Society". In A. Kuper and J. Kuper (eds.), The Social

 Science Encyclopedia (pp. 88-90). London: Routledge.

 Nielson, K. (1995). "Reconceptualizing Civil Society for Now: Some

 Somewhat Gramscian Turnings". In M. Walzer, (ed.), Toward a Global

 Civil Society (pp. 41-68). Oxford: Berghahn.

 Norton, A.R. (1996). "Introduction". In A.R. Norton (ed.), Civil Society in the

 Middle East (Vol. II, pp. 1-16). New York: E.J. Brill.

 Perrow, C. (2001). "The Rise of Nonprofits and the Decline of Civil Society".

 In H.K. Anheier (ed.), Organizational Theory and the Nonprofit Form (pp.

 33^44). London: Centre for Civil Society, London School of Economics.

 Pleczynski, Z.A. (1988). "Solidarity and the Rebirth of Civil Society". In
 J. Keane (ed.), Civil Society and the State (pp. 361-380). London: Verso.

 Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work. Princeton: Princeton

 University Press.

 Putnam, R.D. (1995). "Bowling Alone: America's Declining Social Capital".
 Journal of Democracy, 6, 65-78.

 Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American

 Community. New York: Simon 8l Shuster.

 Rifkin, J. (1995). The End of Work. New York: Tarcher Putnam.
 Salamon, L.M. (1994). "The Associational Revolution: The Rise of the

 Nonprofit Sector". Foreign Affairs, 73(4), 111-124.

 Salamon, L.M. 81 Anheier, H.K. (1997). "The Civil Society Sector". Society,
 34(2), 60-65.

 Salamon, L.M., Anheier, H.K., List, R., Toepler, S., Sokolowsky, S.W. et al.
 (1999). Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector.

 Baltimore: The Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies.

 Silber, I. and Rosenhek, Z. (1999). The Historical Development of the Israeli

 Third Sector. Beer Sheva: Ben Gurion University of the Negev, Israeli
 Center for Third Sector Research.

 Smith, J. (1998). "Global Civil Society?" American Behavioral Scientist,
 42( 1), 93-107.

 Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society". Public Culture, 3(1), 95-117.

 The European Commission (1997). Communication from the Commission on
 Promoting the Role of Voluntary Organizations and Foundations in
 Europe. Brussels: The European Commission.
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 Trentman, F. (2000). Paradoxes of Civil Society: New Perspectives on Modern

 German and British History. New York: Berghahn.

 Walzer, M. (1995). "The Concept of Civil Society". In M. Walzer (ed.), Toward

 a Global Civil Society (pp. 7-28). Oxford: Berghahn.

 Weisbrod, B.A. (1988). The Nonprofit Economy. Cambridge: Harvard University
 Press.

 Wolsfeld, G. (1988). The Politics of Provocation: Participation and Protest in

 Israel. Albany: State University of New York Press.

 Yishai, Y. (1998). "Civil Society in Transition: Interest Politics in Israel".
 Annals, American Academy of Political and Social Science, 555, 147
 162.

 Zimmer, A. and Priller, A. (2001). "The Third Sector and Labor Market Policy

 in Germany". German Policy Studies, 1(2), 209-238.
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:דמלנה עבטה דומיל 
*היידרוב לש ותדובעב סוטיבהה גשומ בוציע 

**יזגלא ידג 

םויכ םוחתל השקש םושמ ,תישאר .הכאלמה תא ונילע לקמ וניא היידרובו ,טעומ וננמז 

תושיגר ,םירבדה לע בושחל ךרד ויארוקל ליחנה היידרוב .ול םיבח ונאש בוחה תא קוידב 

ךכ ,(תוינייפוא תוריינמ לע רבדל אלש)ידוחיי תואטבתה ןונגס וליפא םימעפלו תיפיצפס 

וניש דציכו ןכיה ,קוידב ןמסל השקתמ ,םיטסקטה ךרד וייח לש םינוש םיבלשב רבעש ימש 

תורוחסה קוש" ,1971 תנשמ "תדה הדש לש ובוציע" ןוגכ םירמאמ לע ובשיח .ותוא 

1978 תנשמ "Classement, declassement, reclassement" ,הנש התואמ "תוילמסה 

1980־מ "יחה תא תפול תמה" וא ('68 ישנא לש תודרשיהה תויגטרטסא לש קירבמ חותינ) 

קר רחוב ינאו - (תוינכפהמ תוגלפמ לש תונבאתהה יכילהת םע תקיודמ תונבשחתה) 

Actes de la לש םינושארה תונוילגה םג םיארנ ךכ .ןורכיזב ותרחנש תואמגוד המכ 
 recherches en sciences sociales - לש עפשב םהיתודג לע םילועו לושירב םיספדומ

תיטילופה היגולוטנואה" ,"הפשה לש םזישיטפה" :םימלש םירפסל וכפה םקלחש ,םירמאמ 

תאצמה"ו יקסנטלוב קול תאמ "תפרצב סקימוקה הדש תודסמתה" ,"רגדייה ןיטרמ לש 
.1975 תנשמ םלוכ - רבולפ לצא "םייתונמואה םייחה 

עדומה םזיציטקלקאה ללגב היידרובל יטרואיתה בוחה תא קוידב םויכ ןמסל םג השק 

תותכה יובירל הליעומ דגנ־תפורת ותוא בישחמ ןיידע ינא ךא ,ריחמ םנמוא ול שיש ,ולש 

תקלחמב תיפוס תחני םרטב .הירבח ברקב תלבוקמה םירתסה־ןושלו תחא לכ ,תוימדקאה 

םע הנמנ וניאש ,בושו בוש שיגדה ומצע היידרובש ,ריכזהל בושח ,'םייתפרצ םיגוה' 

:'שבי לעי םייטרואית םיליגרתב קסוע וניאו ,'תוטיש' חותיפב םקוסיעש ,'םיאקיטרואית'ה 

חותיפה דעונ ,תיתרבחה הקיטקרפה לש הירואית תיינב לש לודגה טקיורפה תרגסמב 

ךות ול םיינייפואה םיגשומה תא עבט היידרוב .תירקחמה הקיטקרפה תא תרשל יטרואיתה 

שמשל ודעונ םה .םינתשמה םיירקחמה םירשקהה יפל שדחמ םתוא רידגהו הדובע ידכ 

.(Bourdieu, 1985,12) תויגולודותמ תוערכה ןמסלו ירקחמ ךלהמ תרגסמב ןוויכ־תואירק 
םושב תאצמנ - םימשונ ונאש ריוואה ומכ - הירואיתה םהבש" ,בתכ ",םירפס בהוא ינא" 

.(Bourdieu, 1992,250; 1996,178)ירקחמה ךלהמה םצעב תעלבומ ",םוקמ לכבו םוקמ 

תלחותה רסוח םג ןאכמ ;ותדובעב תויבקעו תובייחמ ,תורומח תורדגה לש ןרדעה ןאכמ 

תווצמ ,םירמוחמ םירהוטמ םיגשומ ןוניש - "היידרוב לש ותוגה" לש טשפומ דומילבש 

.רותפל ודעונש תוירקחמה תויעבל עדוותהל ילבמ ,הדמולמ םישנא 

:היידרוב לש תירוקמה תיגשומה ותמורת יופימב ישילשה ישוקה ןירשימב רושק ךכב 

תנווכמה האירק ,הירואיתב תישומיש האירק התייה םדאה יעדמ לש םיאקיסלקב ותאירק 

2002 ראורבפב 7־ב ךרענש היידרוב רייפ לש ורכזל ברעב האצרהה חסונ לע םיססובמ םירבדה * 

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תיללכ הירוטסיהל גוחה ** 
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ותמורת םוחיתו וימדוק לש םהיתולבגמ ןוחבא היה אל הרקיע .םייפיצפס םיירקחמ םיכרצל 

לע שרופמב עיבצהל היידרוב לש ותונוכנ .םהלש יתריצי סוכינ אלא םתמועל תירוקמה 

הנתמה לש ,היגמה לש חותינל רוזחל ־ םהלש תשדוחמ האירק עיצהלו םיאקיסלקל ובוח 

חתנל ידכ רבו םקמ לש תדה תייגולויצוסב שמתשהל ,םומ לסרמ לצא ףוגה תוקינכט לשו 

טעמכ וירקחמב עימטהל לבא) תוברתה ימזיו םילאוטקלטניאה לש הלועפה תויגטרטסא תא 

לש םינבואמה םינבמה תא דמלל - ןבומכו ,<סאילא טרברונ לש ותדובע תא הקיתשב 

םיאקיסלקה תא םויה אורקל דואמ השקש ךכל המרג ־ דוקרל יתפרצה םזילרוטקורטסה 

לש תידוחייה ותמורתב ןיחבהל דואמ השקש - רחא דצמו ,םכותל היידרוב תא אורקל ילב 

1.םתוא םישרפמ ונא הבש ךרדל היידרוב 

יסקט םייקל דואמ השק :םויה ונלש ישוקל תקהבומ תיגולויצוס הביס םג ןבומכ שיו 

דוביכה יסקט תא תזחשומ ןושלב ראתל ךכ־לכ הברהש ימל םיילאוטקלטניא הבכשא 

תא דבכלו רחא והשמ תושעל יתטלחה ןכל .םילאוטקלטניאה לש תידדהה תודבכתההו 

שקבמ ינא :םכתחילס תא שארמ ךכ לע שקבמ ינאו ,שממ לש רצק papers היידרוב 

תמיא ,סוטיבהה גשומ :ותדובעב דחא חתפמ־גשומ לש ותדלוה רחא רוציקה אישב בוקעל 

רתוי וא תוחפ םיעדוי םינוירוטסיהש המ הזש םושמ ,תישאר ,תאז השוע ינא 2.םימגרתמה 

גשומ אוה סוטיבההו ,םייניבה־ימי תודלותב אוה יתוחמתה םוחתש םושמ ,תינשו ,תושעל 

.םייניבה־ימי לש תיטסלוכסה הבשחמב ינייפואה ובוציע תא לביק רשא ,קהבומ ילבאידמ 

ךרעו היידרוב סניכ ובש ,1960 הידי'גלא ורפס לש תילגנאה הרודהמל החיתפב 
,<vii, 1979) היידרוב בתוכ ,םישישה תונש תליחת זאמ ועיפוהש ויתודובעמ המכ שדחמ 

רשקהב ,הירי'גלאב ותדובע ךלהמב הנושארל עיפוה סוטיבהה גשומש הרקמ הז ןיא יכ 

:דואמ חיטבמ עמשנ הז ,םיאצמנ ונמצע ונא הבש תילאינולוקה הציבה ךותמ .ילאינולוקה 

הירי'גלאב .הבושח הנבות תוחפל ונל אצת ילוא ,ראווצ דע הב םיעוקש רבכ ונחנא םא 

ןיבל תיטסילטיפקה הלכלכה ינבמ ןיב רעפב ,ותודע יפ־לע ,הנושארל היידרוב לקתנ 

ותדמע תעמטה ינפמ שרופמב ונתוא ריהזהל ןה קיפסה ומצע היידרובש ,ףיסוהל טעמכ רתוימ 

Bourdieu, 1985, 18, note 10; 1996, 375,) שומיש השע ןהבש תוילאוטקלטניאה תורוסמב 

 10 note) - הלא ןללכבו ,תונושה ילאוטקלטניאה סוכינה תוקינכט תא הדח ןושלב ראתל ןהו

לע .(Bourdieu, 1971, 119-120 ;ג ,היידרוב ;ב ,היידרוב) שומיש ןהב השע ומצע אוהש 

.Sheffy, 1991 :ואר ,היידרוב לש תולדביהה תויגטרטסא 

1985 תנשב הנושארל םסרפתהש טסקטב גשומה בצוע ובש רשקהה תא רוציקב ראית ומצע היידרוב 

 (1985 ,Bourdieu) 1992 ורפסב תדבועמ הסרגב ןכמ רחאל ללכנ רשאו,) Les regies de l'art

יל רכומה רתויב בוטה ןוידה תא .(Bourdieu, 1996, 177-184 :ילגנא םוגרת ;249-259 

םייניע־ריאמ רמאמב ןרה האוסנרפ עיצמ תיגולויצוסה תרוסמב וישומישבו גשומה לש הירוטסיהב 

 (1987 ,Heran). ןכש ,תיפצנ םילגרה תכרעמ םע 'סוסיבה' תוהזל ןרה לש ותייטנ לע קלוח ינא

תא בטיה םנמוא ףשוח ןרה .יקמוע ינבמ'ל ,תויציזופסיד לש תכרעמל גשומה תא דחיימ היידרוב 

םע קדצ השוע וניא ,ךכב ודקמתהב ךא ,היידרוב לש ותדובעב תיגולונמונפה תרוסמה לש הדיקפת 

.הלש יטסילרוטקורטסה דמימה 
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םישרדנה תילכלכה הלועפה יסופדו ןמזה תעמשמ .םידיליה לש הלועפה יסופדו םהיתויטנ 

דובכה תוסיפתב ,םוימויה ייח ןוגראב ולקתנ יטסילטיפקה םלועב דקפתל ידכ 

םיגולופורתנא םג ולקתנ ובש רעפ והז .םיליבקה לש תודרשיהה תויגטרטסאבו 
ומכ שממ - הלילשה ךרד־לע הזה לדבהה תא וספת םהמ םיברו ,ונמזב םירחא םיגולויצוסו 

.היצזינרדומ יכילהתל "תרוסמ"ה הביצמש ישוקכ - ותדובע תישארב היידרוב 

וברו ורוממ היידרוב דמלש המ ןיב רבשה תליחת תנמתסמ ןכא הלאה םירקחמב 

תוילסרבינואה תורוטקורטסה רוזחשמ רבוע היידרוב .תיאמצעה ותדובע ןיבל סורטס־יול 

לש םינושארה וירמאמ בורש ,רוכזל השק םויכ) .םוימויה ייח לש תוקיטקרפל סותימה לש 

הלכלכל תרוכשמהו ףסכה תרידחבו העקשהבו תוצירחב ,תילכלכ תוליעפב וקסע היידרוב 

לרסוהמ לאשש תוירוגטק תרזעב ,ךכל ףסונב לבא (.תיטסילטיפק־מורטה תיררגאה 
,הלא תודובעב רבכ .םירכיאה לש תויציזופסידה תא היידרוב חתינ ,יטנופ־ולרממו 

תוירניבה תומכסה לש הטושפ תרזגנכ תועיפומ ןניא םירכיאה לש תוילכלכה תוקיטקרפה 

־יא תא ,ןמזה דמימ תא ןהל ףיסומ היידרוב .םיקיזחמ םה הבש תונומאה תכרעמ לש 

תשחרתמ איה רשאכ - הנתמב ,האוולהב ,היינקב ,העקשהב - הלועפב הכורכה תואדווה 

תא ראתמ אוה םימדקומה םיטסקטב .עודי־אל ילכלכו יתרבח דיתע לא תונווכתה ךותמ 

עיגמה רוערע ,םירכיאה לש רדסומה יתרוסמה םלועה תורערעתהל יוטיבכ תואדווה רדעה 

בורקה םלועה .תירייגלאה רורחשה תמחלמו יתפרצה םזילאינולוקה ןמ האצותכ ,ץוחבמ 

ענ ךכב .ןילופורטמה וא ינוריעה קושה לש ירותסמהו קוחרה םלועל דגנומ רפכה לש 

ןיבל יאדו יתרוסמ רדס ןיב תומיע לש ,היצזינרדומ לש המגידרפה ימוחתב ןיידע היידרוב 

יתרוסמה רדסה לש ותוביציש ,הלגמו ךלוה אוה דציכ ,ןיחבהל רשפא ךא .החותפ הנרדומ 

םתדובע חוכב שדחמ תינבנ איהש ,תצמואמ ןיע־תיארמ הקלחש ,הילאמ תנבומ הניא ומצע 

שיש דיקפתה לש תיפולח הסיפתל ךרדה תחתפנ ןאכ .םמצע םירכיאה לש תיתוברתה 

לש ןיעה־תיארמ ןוניכבו םתוא םינבמה םינבמה תיינבב םמצע םינקחשה לש תויגטרטסאל 

.הב ונימאי םמצע םהש ,רדסו תוביצי 

לע היידרוב לש םימדקומה וירמאמב חסונ אל סוטיבהה גשומ ,רבד לש ותימאל לבא 

ויחותינב אל םגו ,םהיתונוכסח םע םתדלומל תפרצמ םירזוחה םיירי'גלאה םילעופה 

גשומש ,תולגל דואמ חמש יתייה .םייליבקה םירכיאה לצא ןמזה תסיפת לש םיקירבמה 

ןיידע רבדמ היידרוב 3.םירבדה ושחרתה ךכ אל ךא ,ילאינולוקה רשקהב בצעתה סוטיבהה 

אל ךא - הסיפת תומכסו תויטנ ,תויציזופסיד ןמסמ אוה ;תויגטרטסא לע אלו םיללכ לע 

ולש ראתמה־יווקש ,קמקמח טקייבוא ותואל םש םג ול ןיא .תויטנ לש תינבומ תכרעמ 

סוטיבהה רתונ םויכ םגש ,בשוח ינאש םיירגוסב ףיסוא)ותדובע ךותמ םינמתסמו םיכלוה 

רבסה אלו רקחמל רגתא הביצמה הרוחש הספוק ,רווחמ גשומ אלו תיחרכה הדובע־תחנה 

.(םינכוסה תלועפל הצממ 

:םוטיבהה גשומ לש ובוציעב עירכמ דיקפת אלממ היידרוב לש ותדובעב אבה בלשה 

רוא וארש ,תיתפרצה היגולונתאה לש םיילאינולוקה םירשקהה לע (1974) היידרוב לש וירבד 3 

תונושארה ויתויפצת תא .םיבזכאמו ידמ םייללכ וז הניחבמ םיראשנ ,אשונל שדקוהש ץבוקב 

םלוכ אלש ,םסרפש םימדקומה םיטסקטה .יאבצה ותוריש ךלהמב עודיכ היידרוב השע הירי'גלאב 

Bourdieu, 1961a; 1961b; 1962a; :לשמל) שדוחמ ןויעל םייואר ,וירפסב רתוי רחואמ וסנוכ 

 1962b).
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- יל בושחש המו ,היגולויצוסה לא היגולופורתנאה ןמ ,תפרצל היליבקמ רבעמה והז 

התיכב היצקארטניאה לע - םיטנדוטסה לע היידרוב לש ויתודובעב .םיטנדוטסל םירכיאמ 

- תימדקאה הכרעההו יתרבחה אצומה ,םינויצהו םיביבחתה לע ,םידימלתל םירומ ןיב 

ןללכבו ,תורחואמה ויתודובעל תיתשתה ויהיש ,תורכומה תוזתופיהה רבכ תונמתסמ 

םיאיבמ םיטנדוטסהש החנהה '.{La distinction)תולדביהה ,ולש תיתימאה תפומה־תריצי 

תוברתלו םמצעל ידוחיי סחיו תימצע תימדת ,תונבומ תויטנ ימדקאה םלועה ךות לא םתיא 

,1964 תנשב רואל אציש ,(Les heritiers) םישרויה רפסה לש גשיהה רקיע .ההובגה 

תא ריבסמ םיטנדוטסה לש יתרבחה םאצומ יכ ,וארה ןורספ דולק־ן'זו היידרובש ךכב וניא 

תולוע הלא תונקסמ .תוברתה תורצוא םע הווש־יתלבה םתורכיהו םהיתועידי תמר 

היידרובש ינפל הברה - ורבידש םיגולויצוס םתוא לש םתדובע םע דחא הנקב תינורקע 

ודיקפת לעו 'ישונא ןוה' לע - 'יתרבח ןוה'ו 'יתוברת ןוה' ןוגכ םייוטיבב שמתשהל לחה 

ןורספו היידרוב לש םנויסנב איה םישרויה לש תיתימאה ךרדה־תצירפ .ידמעמ דובירב 

תדימב - תוברתל םסחיב םילדבנ הנוש ידמעמ אצוממ םיטנדוטס יכ ,תוארהל 

לע םילאשנ םה רשאכ םילגמ םהש ימצעה ןוחטיבב ,התיא םתורכיה לש תוימיטניאה 

,םילעופה ינבו םינגרוב־ריעזל דוגינב :םהילע םיביבחה עונלוקה־יאמב לע וא הקיזומ 

תלחנו םתלחנ אליממ איה ןכש ,תוברת שוכרל רפסה־תיבל ואב אל םיבוטה־ינב 

התוא ולביקש ןוויכמ תיבב הב םישיגרמ םה ,םייוארה הישרויכ םישח םה :םהיתובא 

תועידיב רעפ וניא ןאכ ןמתסמש המ .הינפמ הדרחו דובכ־תארי םישח םניא ןכלו ,תיבהמ 

4.ותוא גישמהל םישקתמ ןורספו היידרוב ךא ,רחא והשמ אלא ,םיטנדוטסה ןיב תואיקבבו 

תא לידבמ המ ,ריהבהל ידכ הרישע תירואית ןושלב שומיש םישוע םה ,תאז םוקמב 

לש תיסופיטה םתייטנ תא םיראתמ םה לשמל ךכ .םיגושה תודמעמה ינב םיטנדוטסה 

רמייתהלו תוחונינ ןיגפהל ,הברהו ןוחטיבב התיכב רבדל ןוילעה דמעמה ןמ םיטנדוטס 

תוטטוש ףידעהלו האיגשב םיספתנ םהשכ תולקב הזמ תאצל ,םיעדוי םניאש המ תעדל 

.הרצ תוחמתה ינפ לע תישפוח תימוחתניב 

תימשרה היגולואידיאה תחת השעמל רתוח רפסה־תיבש ,הנעטה היובח רפסה בלב 

הדיקשה ,םיגשיההו םידומילה הרואכל אוה וב עבוקש המש תורמל :ומצע ולש 

ךופה רסמ ־ חורה יעדמב רקיעב - תחא הנועבו תעב דסומה רדשמ ,תונייטצההו 

לש רצות הניא תיתימא תונייטצה :(Bourdieu Passeron, 1964, 39-40) תילכתב 

ץמאתהל םיכירצ םניאש הלא תא ליגרכ ןנח הבש ,לאה תתמ אלא השק הדובעו תונדקש 

,םהל דוגינב .םרשבמ רשב ,אליממ םהלש איהש ןוויכ ,תוברתה תורצוא תא שוכרל ידכ 

תיטרקוטסירא היגולואידיא וז .עמשמ יתרת ,םיצמואמ םיארנ םהל ןיאש ימ לש םהיגשיה 

.דיגהל ונלוכ ונדמלש יפכ ,'תוניוצמ' אלא תונייטצה אל הרקיעש ,תקהבומ 

תויציזופסידב ןוידה תא קיתעהל היידרובל תרשפאמ םיטנדוטסה לע םירקחמה תרדיס 

לא יטסילטיפק־םורטה םלועה ןמ ,םיליבקה ברקב ולש הדשה־תדובעב ןמתסהש ,תועמטומ 

־םורט תויציזופסיד תודרוש דציכ ,קודבל םוקמב .וימי לש תפרצ לש ידמעמה םלועה 

תויציזופסיד לש קותעשה ינונגנמב התעמ דקמתמ אוה ,יטסילטיפק םלועב תויטסילטיפק 

רשפאמ םיטנדוטס לע רקחמל םירכיאב קוסיעמ רבעמה :ךכמ רתוי .דמעמ־תויולת 

תויציזופסיד־הרפ /םעטיו 'תואיקב' ;'תושיג' ,'םילגרה' לע לשמל ךכיפל םירבדמ םה 4 

 (predispositions) עדי־סרקיו' (Bourdieu 1964, 30, 34) (presavoirs).
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405 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

יתריצי ןפואב בושחל :רבעשל־טנדוטסכו םירכיא־ןבכ ומצע לע שדחמ בושחל היידרובל 

לש םייטסיטילאה רפסה־יתבל (Bearnais) הנראבב ותדלוה־רפכ ןיב וילע רבעש המ לע 

,וז השוחת) הכותב תיב־ןב שממ אל ךא ,יאזירפ הימדקא־שיאל ותוא ךפהש לולסמה ,זירפ 

הניארקואמ םידוהי םירגהמ לש םנב ,ןמפוג ןיבל וניבש הברקה דוסיב תדמוע ,שחנמ ינא 

5.(תיאקירמאה הימדקאה לש יפסאוה םלועה יככותב טטושמה ,הדנקל ורבעש 

טקייבואה תא ןמסי התרזעבש ,תידוחיי תיוות היידרובל ןיידע ןיא הז בלשב םג ךא 

ובש ,1966 תנשמ קירבמ רמאמב אוצמל רשפא ךכל תקהבומ תודע .ותדובע הגח וביבסש 

יתטיש ןויסינ :תולדביהה ורפסב וגצוי היתואצותש ,רקחמה תינכות לכ תא הרצקב חסינ 

ןיב ,ידמעמה הנבמה ןיבל תוימוימוי תוקיטקרפו תויתוברת תופדעה ןיב סחיה תא חיכוהל 

שקבמ ותרזעבש ,גשומה ךא .םיספות םהש תויציזופה ןיבל םינקחשה לש תויציזופסידה 

הדמע תוטיקנ ןיבל יתרבחה הנבמב תודמע ןיב סחיה תא ןמסל הז רמאמב היידרוב 

ןיידע בורקה יביטמרונ גשומ ־ ינאירבווה סותאה ןיידע אוה ,תויתוברת תופדעהו 

תא הקיפסמ תוריהבב ןמסמ וניאו םינקחשה לש תוחכומהו תועדומה תויצטניירואל 

תויביטמרונה תויצטניירואה תא חרכהב תומלוה ןניאש ,תוקיטקרפ םירציימה קמועה־ינבמ 

,1962 תנשמ חתפמ־רמאמב רבכ 'סוטיבה' חנומב םנמוא שמתשמ היידרוב .םינכוסה לש 

תוקינכט" לע יסאלקה ורמאמב יוטיבל םומ לסרמ קינעהש הז ־ לבגומ ,רחא ןבומב ךא 

תנייפאמה בחרמב עונל תדחוימה ךרדה ,ףוגה תחונת ,הביציה תא ןייצל ידכ "ףוגה 

Mauss).6, 1985 [1936], 368) תורדגומ תויתרבח תוצובק 

הלאל קר אל ךא ־ םיטנדוטסל היידרוב קקזנ סוטיבהה גשומ תא שדחמ עובטל ידכ 
םירפסה תרדסב היידרוב םסרפמ 1967 תנשב .םייניבה־ימי לש הלאל םג אלא ונמז לש 

ןיורא תונמאה תודלות רקוח לש ןטקה ןורפסה תא Minuit תאצוה רובע ךרוע אוהש 

אשנש תואצרה תרדס לע ססובמה ,תיטסלוכס הבשחמו תיתוג הרוטקטיכרא ,יקספונפ 

םירקוחה רודל ךייש יקספונפ .(Panofsky, 1957 [1951]) 1948 תנשב יקספונפ 
השק .הכלהמבו היינשה םלועה־תמחלמ ברע תירבה־תוצראל ואציש ,םיינמרג־םידוהיה 

.ולשמ רבד־תירחא ול ףיסומו רפסה תא םגרתמ היידרוב .ותדובע תובישחב םיזגהל 

.1973 תנשמ יקסנטלוב קול לש הפיה ורמאמ תא דחוימב ךכ לע ואר 

סוטיבהה תומלגתה תא ןייצל ידכ hexis חנומב שמתשהל היידרוב דיפקי תורחואמה ויתודובעב 

תויציזופסידה לולכמ תא ןייצל ידכ habitus חנומב שמתשהלו ,ותעונת ןפואב ,ףוגה תביציב 

קסוע 1962 תנשמ חתפמה־רמאמ .הזב הז ןבומכ םירושק םיחנומה ינשש תורמל - תועמטומה 

איה תושירפה יכ ,וב הארמ היידרוב .אב ונממש רוזיאה ,הנראבה ירכיא לש היופכה תושירפב 

,םיינבמ םייונישמ האצותכ הנראבה ירכיא לש ןותיחה תכרעמ תוטטומתה לש קהבומ םוטפמיס 

דלומה־גח ףשנב םידוקירה תבחרב שחרתמה חותינ אוה רמאמה יאישמ דחא .םייתוברתו םיילכלכ 

ךכל םינתונ ןותיחה לגעממ תאצל םהילע רזגנ יתרבחה םלרוגש הלא רשאכ ,רפכה הפקב ךרענה 

גשומל היידרוב קקזנ ובש רשקהה והז ;(Bourdieu 1962c, 96-100) םפוג תחונתב יוטיב 

לע עיבצהו אשונל היידרוב בש טעמכ הנש םישולש רחאל .סומ לסרמ ול קינעהש ןבומב סוטיבהה 

.(Bourdieu, 1989)ויתולבגממ המכ לעו ותדובע תוחתפתהב רמאמה תובישח 
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ןיבל תולרדתקה ןיב ימינפ סחי שי יכ ,איה ורפסב יקספונפ לש תירקיעה ותנעט 

(.summae)'תומוס'ה לש הביהרמה תילאוטסקטה הרוטקטיכראה ןיב ,תיטסלוכסה הבשחמה 

יפוסוליפה עדיה םלוע לכ תא גיצהל תוגויסנ ־ הרשע־שולשה האמה לש תויגולואיתה 

.תויתוגה תולרדתקה לש הרוטקטיכראה ןיבל ־ תינומרהו תיתטיש תרגסמב יגולואיתהו 

,רצק ןמז ךות וטשפתה תיתוגה הלרדתקה ןהו ,יקספונפ ריכזמ ,תיטסלוכסה הבשחמה ןה 

,םיינשה ןיב רשקה .זירפ ביבס ידמל םצמוצמ יפרגואיג בחרמב ,טעמכ תחא הנועבו תעב 

לש ותניחבמ ,והזו - 'תועפשה'ב הצמתמ וניאו דבלב ינוציחו יטתסא וניא ,יקספוגפ ןעוט 

תיטסלוכסה תוברתה לש םינושה םיעפומה ןיב תימינפה תודחאה .ןיינעה בל ,היידרוב 

.תימדקא תכרעמ התוא יריצי ויה תוטוסה ירבחמו תולרדתקה ירצויש ,ךכב הדוסי 

המ .תויטנ ןתואו הבשחמ לש תויסיסב תומכס ןתוא ךכיפל וליעפה דואמ םינוש םימוחתב 

חור' וניא תויגולואיתה תוטוסה הנבמל תולרדתקה לש הרוטקטיכראה תא רשוקש 

יקספונפ בתוכ ,"םיילטנמה םילגרהה" ,רשב השבלש חור אלא תיאליטרעה 'הפוקתה 

- םיינוכיתה םייניבה־ימי לש םיגולואיתה ילודגמ - סניוקא םמות לש ונוידל הנפמו 

.(Panofsky, 1951 [1951], 21) habitus ,לגרהה גשומב 

ןיבל ילפקאהו ינרדומ־מורטה ןיב ,זירפל היליבק ןיב תאצמנה - םייגיבה־ימי תרבח 

שיש תורבחב :ויאצממ לע שדחמ בושחל היידרובל תרשפאמ ־ תיטסילטיפקה הנרדומה 

ןתוא םהירעשב םיאבב םיעיבטמ דומילה תודסומ ,בתוכ אוה ,םינגרואמ דומיל תודסומ ןהב 

לודיב ןהב ןיאש ,תורבח לש םיסקטבו סותימב ההזמ גולונתאהש ,תועדומ־אל תומכס 

ןעוט ,הבשחמ ילגרה םידמולמב עיבטמ יטסלוכסה הנפלואה־תיב .תחתופמ ידסומו ידמעמ 

שרפמ היידרוב .הרשע־שולשה האמה לש םירחא םיגוהו סניוקא סמות תובקעב יקספונפ 

:ולש ויתורטמל יקספונפ תא 

ףתושמ ראוטרפר אל םגו ,ףתושמ דוק קר הניא ,יקספונפ הארמ ,תוברתה 

תודחוימ הבשחמ תומכס לש הרדס ,תופתושמ תויעבל תובושת לש 

,םייחב םדקומ בלשב ועמטוהש ,תוקומע תומכס לש ךרעמ אלא ,תודחיימו 

תומכס ףוס ןיא - ילקיזומה רותלאל המודב ־ רצייל ןתינ ןכותמש 

Bourdieu,) .תוירלוקיטרפ תויצאוטיסב םושייל תונתינה תוירלוקיטרפ 

 151-152 ,1967).

,תרחאל תחא תירקחמ תרוסממ סוטיבהה גשומ לש אדירג הליאשב רבודמ ןיא ,תאז םע 

יוטיבה תועמשמ ןיב םיבושח םילדבה השולש םנשי .היגולויצוסל תונמאה לש הירוטסיהה ןמ 

ותונשרפב הלא םילדבה שטשט ומצע היידרוב) היידרוב ול ןתונש וז ןיבל יקספונפ יפב 

תא ריהבהל רחואמ ןויסינב ,ןכמ־רחאל הנש םירשעכ דדיח םהיניבמ דחא קרו ,יקספונפל 

ילוש דיקפת אלממ יוטיבה ,היידרוב רציש םשורל דוגינב (א) :<ולש תירוקמה ותמורת 

לגרה' לע בורל רבדמ אוה .וב שמתשמ וניא טעמכ םצעב יקספונפ .יקספונפ לצא ןיטולחל 

'סוטיבה' יוטיבב יטסלוכסה שומישל הנפמו 7('תוילטנמ' לע וליפא םיתעלו) 'ילטנמ 

בר ןמזש םושמ ילוא ־ יזכרמ םוקמ יוטיבל הנקהש הז אוה היידרוב .דבלב םיילוש־תרעהב 

ןייצל ידכ ,סומ לסרמ ול ןתנש ,לבגומה ןבומב יוטיבב ומצע אוה שמתשה רבכ ןכ ינפל 

.תיצוביק תוכייתשה תנמסמו תיתרבח תלחנומה תינייפוא תינפוג הביצי וא החונת 

 7 35 ,(1951) 1957 ,Panofsky; 1987 ואר ,'תוילטנמ' יוטיבה לש היגולואינגה לע ,Raulff.
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407 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

ורפס תאירקש ינפל ,תיתפרצה תיגולונתאה תרוסמב יוטיבה לש לבוקמה ונבומ היה הז 

.רתוי תללוכ תועמשמ יוטיבל תתל תורשפאה תא היידרוב ינפב החתפ יקספונפ לש 

ןתנש הרצה תועמשמה ןמ ךכב גרוהו שומישה תורוסמ יתש תא התע דחאמ היידרוב <ב> 

וליאו ,דבלב םיילאוטקלטניא םילגרה ןייצל ידכ יוטיבב שמתשה יקספונפ :גשומל יקספונפ 

,תיטסילאידיאה תרוסמה ןמ גורחל ידכ רתוי הבחר תועמשמ ול תתל שקבמ היידרוב 
חוכל םביבסמש םלועה תא שדחמ בצעל םישנאה לש תינרציה םתלוכי תא הליבגמה 

לצאש דועב <ג> .(Bourdieu, 1992, 250-251; 1996, 179-180) דבלב הבשחמה 

הארנה לככ ־ היידרוב ,ךוניח חוכמ עבטומה הבשחמ לגרהכ ספתנ סוטיבהה יקספונפ 

תוזח תא יתוברתה בוציעב תוארל ןיאש שקעתמ ־ םיטנדוטסה לע ולש ותדובע תובקעב 

היידרוב ;תיטסלוכסה הבשחמה ןיבל תולרדתקה הנבמ ןיב הקיז לע עיבצה יקספונפ .לכה 

,תיגוגדפה הקיטקרפב הבישחה ילגרה לש םתיינקה ךילהתל שגדה תא קיתעמ ותמועל 

דוגינב ,ךכ לע ףסונ .(Bourdieu, 1967, 149) הנותנ תידסומ תרגסמב תשחרתמה 

ואצומל זמורו ,סוטיבהה לש דיחיה ורוקמ וניא רפסה־תיב יכ ,שיגדמ היידרוב ,יקספונפל 

ויתואצותש ,יתוברתה ףוליאה תולבגמל ךכב זמור אוה 8.(1967, 148, 165) ידמעמה 

.תמדוק תיתרבח הינתהב תונתומ 

ול שי ,םירפסמ םינוירוטסיהש םירחא םירופיס ומכ .רתוי וא תוחפ ,רופיסה ןאכ דע 

תא קמנל ילב ־ וילע ףיסוהל שקבמ ינא .והמ גשומ חרכהב םהל ןיא לבא ,חקל ילוא 

קסוע ינא ובש רקחמה טקיורפ ךותמ הלועש ,רתוי תיללכ הנעט ־ טורטורפב םירבדה 

.םידמולמה לש סוטיבהה לש הירוטסיהב וניינע רקיעש ,הלא םימיב 

הרשע־םיתשה האמה ןמל .ימדקאה םלועב עבטנ סוטיבהה גשומש ,הרקמ הז ןיא 

ללוחל - םירזנמה לש רפסה־יתב ,םהימדוק תובקעב - םיימדקאה תודסומה םישקבמ 

.(Jaeger, 1994) הנבומ םייח־חרואו תויטנ ךרעמ םהל ליחנהל ,םהירעשב םיאבב הרומת 

הכרדה ירפס ךשמהב ובתכיי ךכ לע ־ habitus inteiiectualis םיטנדוטסל ליחנהל ךיא 

הרומת ,conversio םיטנדוטסב ללוחל םישקבמ םי'גלוקהו תוטיסרבינואה .םיטרופמ 

לש הדמתהה חוכב ,תשקיע תודגנתהב םילקתנ םה ךכ ידכ ךות .םהיתוכילה לכב הקומע 

יסופדל תודגנתה התואל תיגולנא איה וז תודגנתה .ןכל םדוק ושכרנש ,תויטנו םילגרה 

ברקב םיילאינולוק תואבצו םירנויסימ ולקתנ הבש ,םייטסילטיפק תעמשמו הדובע 

הגשמה רובעל לוכי ,היעבכ ,תודגנתהכ ספתנש המ ,םיטנדוטסה לש הרקמב ךא .םידיליה 

ןיאש םושמ רתיה ןיב ־ ךוניחה תודסומ לש תיתטיש הלועפל אשומ ךופהלו תיתטיש 

םדקומ עיפומ אוה רבד לש ותימאל .טסקסב עיפומ 'סוסיבה' חנומהש הנושארה םעפה םצעב וז ןיא 

תרוסמהו יקספונפ תובקעב ,הליחתב .(Bourdieu, 1967, 142) רחא גשומל טעמכ ףילחתכ רתוי 

,תשכרנ תוברת - Bildung דיחיב תועבטומה תויביטקלוקה תומכסל היידרוב ארוק ,תינמרגה 

רבעמ .יניטל habitus^ ינמרג Bildung^ רבוע אוה הרהמ דע ךא ;התוא שכורש ימ תא תבצעמה 

חתפמ־גשומ םע תיתפרצ תיגולויצוס הלוכסא דסייל היה השקש קפס ןיא ,םירחאה םילוקישה לכל 

Angst^ רגדייה לש Holzweg^ ידגנה בטוקב ומצע ביצמש ימ רובע דחוימב ,תינמרגמ לואש 

.וירחא רטראסו רגדייה לש 
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תויהל םירומא םיטנדוטסה :קותעשו השרוה לש אלא ,דבלב הטילש לש סחיב רבודמ 

גציימ אוהש םושמ ,היצנטופב טקייבוס אוהש ,דחוימ טקייבוא םה .םהיכנחמ לש םהישרוי 

אשומ לש ירשפאה ודיתע תאו - ךנחמה לש יתרבחה ורבע תא יקלח ןפואב תוחפל 

םיכוז םיבצעמה םילקתנ וב תויטנה ךרעמו ובוציע לש הקיטקרפה ,ךכ םושמ .ותלועפ 

םינפבמ טבמ לש ,טקייבואו טקייבוס ןיב קוחירו הברק לש הזה ףוריצה .דחוימ דמעמל 

לש יפיצפסה ידסומה רשקהב רצויש הז אוה יתטיש ןויעו תידסומ הלועפ לש ,ץוחבמו 
לש ,דמלנה עבטה לש תיתטיש הגשמה םידדועמה ,םיאנתה תא םיהובגה דומילה תודסומ 

תודסומ לש תימשרה היגולואדיאה תבייחמ תעב הב) הנבומ תויטנ ךרעמכ סוטיבהה 
.<וחוכ תא םיפשוח םמצע םהש ,יתרבחה סוטיבהה לש תיתטישה ותשחכה תא דומילה 

וא) תודסומ השולשב ןיחבהל ןתינ תינרדומ־ םורטה תיברעמה הרבחה לש הירוטסיהב 

תיסחי יתטיש שדחמ בוציעב וחמתהש ,(חווט־תוכורא תוידסומ תורוסמ ,קויד רתיל 

רתאכ רזנמב דקמתה רבו .הטיסרבינואהו רצחה ,רזנמה :םהירעשב םיאבה לש יביסנטניאו 

הרבחל ,'םלוע'ל תיריזנה הרבחב ובצועש םיסופדה לש םתקתעהבו םיטקייבוס רוצייל 

וכז אלש הלא ידי־לע וצמוא הלש ןודיעה ימגד הבש ךרדבו רצחב דקמתה סאילא ;תבבוסה 

יאנפה תא ךופהל ליכשהש רתאה ,רפסה־תיב תא ךכ־לע ףיסוה היידרוב .הילא סנכיהל 

 (schole) תוילנויצר תוקינכט חתיפו הדובע לש ונימב דחוימ גוסל ןויע םשל שורדה

.םאילאו רבו וקסע םהבש ,ינורצחהו יתדה רשקהל ץוחמ םיטקייבוס בוציע לש הרואכל 

ותוא ךפהש ,ומצע ותוא רצייש םלועל וטבמ תא תונפהל היידרוב לש ותלוכי 

ול הרק המ חוכשל אל ותלוכי ,ךכמ רתוי דועו ,סנרפ הד 'זלוקה רבחל םירכיא־ןבמ 

לש ותושקעתה .יטסיסיקרנ וניאש יביסקלפר רקחמל המוצע המורת ייניעב ,דניה - ךרדב 

,עדיה לש יתרבחה םלועב ליחתהל ךירצ יתרבחה םלועה לש חותינ לכש ,היידרוב 

ויתומורתמ תחא יניעב איה - הריקח לכב ןושאר דעצ אוה ימדקאה סוטיבהה חותינש 

.ונינפב דמוע ןיידעש רגתא והז .רתויב תובושחה 

תוינפהו תורוקמ 

תוברתה לש היגולויצוסב תודובע ?םירצויה תא רצי ימו... (א סופדב) 'פ ,היידרוב 

הקיטאופל רטרופ ןוכמ/דחואמה ץוביקה .(יזגלא 'גו רהז־ןבא 'א :םיכרוע) 

.הקיטוימסו 

םוגרת)(א סופדב) היידרוב 'פ :ךותב ."דמולמה חישה תרוקיב" .<ב סופדב)'פ ,היידרוב 

.(Bourdieu, 1975b לש 

לש םוגרת)(א סופדב) היידרוב 'פ :ךותב ."םיילמסה ןיבוטה קוש" .<ג סופדב)'פ ,היידרוב 

 .(Bourdieu, 1971b

 Boltanski, L. (1973). "Erving Goffman et le temps du soupgon: A propos de la

 publication en fran§ais de La representation de soi dans la vie quotidienne".

 Information sur les sciences sociales, 12(3), 127-147.

 Bourdieu, P. (1961a). Sociologie de l'Algerie. Paris: PUF.

 Bourdieu, P. (1961b). "Revolution dans la revolution". Esprit, January 1961,
 27-40.

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:52:09 UTC������������� 

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



409 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

 Bourdieu, P. (1962a). "De la guerre revolutionnaire ä l'Algerie de demain". In

 Algerie de demain (pp. 3-15). Paris: PUF.

 Bourdieu, P. (1962b) "La hantise du chömage chez l'ouvrier algerien". Sociologie

 du travail, 4(4), 313-331.

 Bourdieu, P. (1962c). "Celibat et condition paysanne". Etudes rurales, 5-6, 32
 136.

 Bourdieu, P. (1966). "Condition de classe et position de classe". Archives
 europeennes de Sociologie, 7(2), 201-223.

 Bourdieu, P. (1967). "Postface". In: E. Panofsky, Architecture Gothique et

 pensee scolastique, precede de L'Abbe Suger de Saint-Denis (trans.
 P. Bourdieu; pp. 135-167). Paris: Minuit.

 Bourdieu P. (1971a). "Genese et structure du champ religieux". Revue frangaise

 de sociologie, 12(3), 295-334.

 Bourdieu, P. (1971b). "Le marche des biens symboliques". L'Annee
 sociologique, 22, 49-126.

 Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une theorie de la pratique, precede de trois
 etudes d'ethnologie kabyle. Geneva: Droz.

 Bourdieu, P. (1974). "Les conditions sociales de la Production sociologique:
 Sociologie coloniale et decolonisation de La sociologie". In H. Moniot
 (ed.), Le mal de voir (pp. 416—427). Paris: Collection 10/18.

 Bourdieu, P. (1975a). "L'invention de la vie artistique". Actes de la recherche
 en sciences sociales, 2, 67-73.

 Bourdieu, P. (1975b). "Critique du discours lettre". Actes de la recherche en
 sciences sociales, 5-6, 2-3.

 Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice (trans. R. Nice).
 [Cambridge Studies in Social Anthropology, 16]. Cambridge: Cambridge

 University Press (translation of Bourdieu, 1972).

 Bourdieu, P. (1978). "Classement, declassement, reclassement". Actes de la
 recherche en sciences sociales, 24, 2-22.

 Bourdieu, P. (1979a). La distinction: Critique sociale du jugement. Paris:
 Minuit.

 Bourdieu, P. (1979b). Algeria 1960 (trans. R. Nice). Cambridge and Paris:
 Cambridge University Press/ Editions de la Maison des Sciences de
 l'Homme.

 Bourdieu, P. (1980). "Le mort saisit le vif. Actes de la recherche en sciences
 sociales, 32-33, 3-14.

 Bourdieu, P. (1985). "The Genesis of the Concepts of Habitus and Field".
 Sociocriticism, 2, 11-24.

 Bourdieu, P. (1989). "Reproduction Interdite: La dimension symbolique de la
 domination economique". Etudes rurales, 113-114, 15-36.
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 Bourdieu, P. (1992). Les regies de l'art: Genese et structure du champ
 litteraire. Paris: Seuil.

 Bourdieu, P. (1996). The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary

 Field (trans. S. Emanuel). Stanford: Stanford University Press (translation

 of Bourdieu, 1992).

 Bourdieu, P. and Boltanski, L. (1975). "Le fetichisme de la langue". Actes de la

 recherche en sciences sociales, 4, 2-32.

 Bourdieu, P. and J.C. Passeron (1964). Les heritiers: Les etudiants et la
 culture. Paris: Minuit.

 Heran, F. (1987). "La seconde nature de l'habitus. Tradition philosophique et

 sens commun dans le langage sociologique". Revue frangaise de
 sociologie, 28, 385-416.

 Jaeger, C.S. (1994). The Envy of Angels: Cathedral Schools and Social Ideals

 in Medieval Europe, 950-1200. Philadelphia: University of Pennsylvania
 Press.

 Mauss, M. (1985 [1936]). "Les techniques du corps". In Sociologie et

 anthropologic (9th edition; introduced by C. Levy-Strauss, pp. 363-386).
 Paris: PUF.

 Panofsky, E. (1957 [1951]). Gothic Architecture and Scholasticism: An Inqiry

 into the Analogy of the Arts, Philosophy, and Religion in the Middle Ages.

 New York: New American Library.

 Raulff, U. (1987). "Die Geburt eines Begriffs: Reden von 'Mentalitäten' zurZeit

 der Affäre Dreyfus". In U. Raulff (ed.), Mentalitäten-Geschichte: Zur

 historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse (pp. 50-68). Berlin:
 Wagenbach.

 Sheffy, R. (1991). "Rites of Coronation (review article)". Poetics Today, 12(4),
 801-811.
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*היידרוב לצא "הנבה"ה לע 

ךמסייו השס 

קרפה לע רפסמ תורעה ריעהל יתרחב היידרוב רייפ לש ורכזל הז ברע תרגסמב 

םע דחי היידרוב םסרפש ילטנמונומה רפסה ךותמ (Comprendre)"ןיבהל" יגולודותמה 

םיגולויצוס ברקב .{La Misere du monde) םלועה תוללמוא ותרתוכש ,םידחא םיתימע 

לש העידיה אהב ןקיטרואיתל םידחא ידי־לעו ,ןקיטרואיתל ללכ־ךרדב בשחנ היידרוב 

רקוח םג היה אוה ךרדה ךרוא לכל ,הז םע דחי .םירשעה האמה לש היינשה תיצחמה 

ירסח השעמלו ,הזב הז םייולת הירואיתו רקחמ ודידלש ,םינפ־ברו הרופ ,ןדפק יריפמא 

ויתודובעב רקחמ תוטיש לש ןווגמב שמתשה היידרובש ףא .רחאה אלב דחאה תועמשמ 

ךרדה ורובעב התוויה (sur le terrain) "חטשב" תונויאר תכירע יכ המוד ,תוברה 

הריירקה תישארב לחה וז הטיש לע ךמתסה אוה .יתרבחה םלועה תא רוקחל תפדעומה 

ירקחמה טקיורפל דעו ,הירי'גלאב םיליבקה יטבש תא רקח רשאכ ,םישימחה תונשב ולש 

.1993 תנשב םסרופש ,םלועה תוללמוא ,ולש ןורחאה לודגה 

ותועמשמש טסקט גיצהל ידכ ,תישאר :תורטמ שולשל וז תונמדזה לצנל ינוצרב 

Thick) שודג רואית לש ותועמשממ ייניעב תלפונ הניא תינשרפה היגולויצוסל 

 Description} תא טעמ ביחרהל ידכ ,תינש :תינשרפה היגולופורתנאל ץריג דרופילק לש

לש התוהמב תועגונה ,הז טסקטב הלעמ היידרובש תוידוסי תויגוס המכ לע רובידה 

־דע יתכרעהש םדאו גולויצוסל יתרקוה תא עיבהל ידכ ,תישילש :תיגולויצוסה הקיטקרפה 

.תודידי לש ץוצמק רשאמ רתוי ויפלכ יתשחר רשאו דואמ 

ןיבהל ןוצרה 

המזוי רזעילא־ק חאופ)ןימינב ילארשיה ןוחטיבה רש ומצע לע לטנ 2002 ינוי שדוחב 

,רבגו השיא ,םיריעצ םייניטסלפ םיריסא ינש םע ושיגפהל ב"בשהמ שקיב רשאכ ,העיתפמ 

לעופל איצוהל וחילצהש ילבמ וספתנ ךא "םידיהאש"ל ךפהיל ,דרפנב דחא לכ ,ודתעתהש 

רשאו תיברע ומיא־תפשש ,קריעב דלונש) רשה ירבדל .םהלש תודבאתהה תמישמ תא 

םיריעצה תא ןיבהל ול רוזעל הדעונ וז ותמזוי ,(םיחטשה יניינעל החמומל ומצע תא בישחמ 

2002 ראורבפב 7־ב ךרענש היידרוב רייפ לש ורכזל ברעב האצרהה חסונ לע םיססובמ םירבדה * 

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

לש הנושארה הטויטה לע ביגהלו אורקל וחרטש םיאבה םיתימעלו קורטסא תירא יתרבחל ייתורות 

,רנליו דרפ ,סייו סדה ,גוצרה הנח ,סיווייד ירומ ,סאלב יריג ,רטסלא־התליא הדרג :הז טסקט 

ןמסיורג ילטנל יתדות ןכ־ומכ .ןמרפפוק ידו'ג ,חספ םות ,רבליס ןלא ,רבליס הנליא ,סקרמ לאונמע 

.םוגרתה תדובע לע 
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ךות ינומה חבט לש עיווזמ השעמ עצבל תובדנתה ידיל םאיבמש המ תא רקיעבו ,וללה 

1.םהייח תברקה 

תובושתה יפ־לע םג ומכ ,ןויאירה ךלהמב רשה לאשש תולאשה יפ־לע טופשל םא 

רבד םוש ןויאירה ןמ דמל אל אוה יכ המוד ,ןויאירהמ קיסהש תונקסמהו "וירקחנ"מ ץליחש 

םע .רתוי בוט ןיבהל הרואכל שקיב התואש העפותה תודוא־לע ןכל םדוק רבכ "עדי" אלש 

והז :ומצעלשכ ןויעל יואר הזה ןויאירה ירוחאמש *םייתימאה םיעינמה אל םא) לנויצרה ,הז 

םמיע שגפמה ךרד *ונתנבהל רבעמש םירבד םישועש םישנא דחוימב) םישנא ןיבהל ןוצרה 

םאה־תפשב ,תונכבו תוישפוחב - םיריבסמ םמצע םה ובש ןפואל הבשקהו םינפ לא םינפ 

לכ ,ךכל ועיגה דציכו עודמו ,םהישעמ רשפ תא ,םה המו םה ימ ־ םה־פהיתולימבו םהלש 

ותועצמאבש תעדה לע לבקתמ לולכמל םהמ ופסאנש םינותנה תא ןגראל תנמ־לע תאז 
.וללה םישנאה תנבהל םיעיגמ 

:ןלהל) יגולויצוסה רקחמה־ןויאך לש ותילכת םג ,דניה וז ןיעמ הנבה ,השעמל 

הכורכ וז הטיש ,רקחמ יכרוצל תונויאר םעפ־יא ךרעש ימ לכ דיעיש יפכ ,םלוא .*ןויאירה 

ישוקה אוה םהיניבש םיקהבומה דחאש ,דחאכ םייגולודותמו םייתוהמ ,םיבורמ םיישקב 

.ןויאירה תועצמאב עיגהל םיפאוש ונא הילאש "הנבה" התוא לש העבט לע קיודמב דומעל 

2.היידרוב לש ורפסב "ןיבהל" קרפב תונודינה תויגוסה ןה הלא 

ןויאירה תרגסמב תילובמיס תומילא 

la) הריקחה יסחיש אוה ,היידרוב ונל רמוא ,ןובשחב איבהל שיש ןושארה רבדה 

 relation d'enquete) תובר םימעפ ,םייתרבח םיסחי םניה םירקחנו םירקוח ןיב
,וז ןיעמ תומילא ."תילובמיס תומילא"ב םיעוגנ תויהל םידעומ םה ,הלאככו ,םיירטמיסא 

תומילאב ללכ תספתנ הניאש ,(violence douce)"הכר" תומילא הניה ,םיעדוי ונאש יפכ 

הסני *רקחנה הז הרקמב) תוחנה דצהש ךכב תאטבתמ איהו ,תולעופה תושפנה ידי־לע 

.עומשל הרואכל שקבמ אוה רשא תא ול רפסלו *רקוחה) יטננימודה דצה תא תוצרל 

תוצרל רומא וא ־ עומשל הצור אוהש המ ;עומשל שקבמ רקוחה הז תא אלש רמול רתומל 

.םירקחנל הנפמ אוהש תויהתלו תולאשל תונכ תובושת ןה ־ עומשל 

טוקנל םירקוחה לע ,ומצע ןויאירה ךלהמב ןכ־ירחאו ,ןויאירה ןונכת תעבש עבונ ןאכמ 

תומילא לש םיביכרמ םתואמ הריקחה יסחי תא רהטל תנמ־לע םישרדנה םיעצמאה תא 

,המודמ עדימ אלא תוגויארה וביני אל ,ךכב ולשכיי םא .ליכהל םידעומ םהש תילובמיס 

,םיינבמ ־ ענמ־יעצמא לש םיגוס השולש הנומ היידרוב 3.ףקות רסחו בזוכ 

.21.6.2002־ב ,ץראה ןותיע לש עובשפוס ןוילגב םסרופ תונויארה לילמת 

ידכ (mise en ecriture) בתכב תגצומ הנבהה ובש ןפואב קסוע ןודינה קרפב ןורחאה קלחה 

לשב הפ יירבד תרגסמב הז קלח לע גלדמ ינא .םיארוקל רתויב הליעיהו הריהבה הרוצב הריבעהל 

.םוקמה תלבגמ 

ירקסש שארמ םידדוקמה םינולאשה לע תבקונו השק תרוקיב חתומ היידרוב וז הביסמ קוידב 

.םהילע םיססבתמ להקה־תעד 
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רעזמל תנמ־לע טוקנל וצמאתה ולש םירקוחה תצובקו אוהש - םיישיאו םיינויצקארטניא 

.ןויאירה לע תילובמיסה תומילאה לש היתועפשה תא 

,ךכל םאתהב .הריקחה יסחיב היירטמיסו ןויווש רוציל םידעוימ םיינבמה םיעצמאה 

יתרבחה עקרה תניחבמ) םירקחנל םינייארמ ןיב תיתרבח תוושהל ויתימעו היידרוב ושקיב 

תנמ־לע ,(המודכו רבע־תויווח לש ףתושמ ףסוא ,רובידה ןפוא ,העפוהה ןונגס ,םהלש 

םילוכי םה ןכלו ,"ןיינע םיניבמ"ש םירקוח םע קסע םהל שיש השוחתה תא םירקחנב תעטל 

תרגסמב .הכלהכ ונבוי אל םהירבד יכ שושחל ילבמו תונכב ,תוישפוחב םתעד תא רמול 

תא דדוע רשאכ יתרגש־אל דעצ היידרוב טקנ ,םינייארמל םירקחנ ןיב ךדשל הלא ויצמאמ 

םהלש םיישיאה םירכמה לגעמ ברקמ םיפסונ םימיאתמ םירקחנ שפחל ולש םינייארמה 

 (gens de connaissance) םיירשפא םידמעומ לע ץילמהל םינורחאה הלא תא לדשל ףאו

.ןויאירל םיפסונ 

לש ןווגמב שומיש םיללוכ טוקנל םירומא םינייארמש םיינויצקאדטניאה םיעצמאה 

,(הבג תמרה ,ךויח ,שאר דינ) תוילולימ־אלו ("...רמוא התא המ ?תמאב") תוילולימ תווחמ 

תא רמול וססהי אלו ולוכ ןויאירה ךלהמב חונב ושוחי םירקחנהש חיטבהל ןתילכתש 

יכ המדנש תמיא לכ תונקתמ תולועפ טוקנל גואדל םינייארמה לע ,ןכ־ומכ .םבילבש 

.היצקארטניאה ךלהמב םירצונ תילובמיס תומילא לש םינמיס 

היגוסה םג וז יכ הארנו ,רתויב םיניינעמה םניה הלא ,םיישיאה םייעצמאל רשאב 

.ךכל שידקהש תיסחי בחרנה םוקמה יפ־לע טופשל םא ,שיגדהל שקיב ומצע היידדובש 

יסחיב םינבומ תילובמיס תומילא לש תודוסי רשאכ דחוימב םיצוחנ םיישיאה םייעצמאה 

תא ךורעל שקבמ (ןוחטיבה רש ,ומצע היידרוב) ריכב רקוח רשאכ ,לשמל ,הריקחה 

תובורק םיתיעלו םנוצר ףרח - ענכיהל םידעומ םירקחנ הלאכ םירקמב .ומצעב ןויאירה 

בצמ ךות לא תינבומה תילובמיסה תומילאה לש היתועפשהל - ךכל םיעדומ ויהיש ילבמ 

הצור רקוחה םתעדלש תובושת םיבישמ םמצע תא אוצמל םילולע םה ,ךכ .הז יתרבח 

תוביסנב שרדנש המ .עומשל הצור טיא רקוחהש תובושת ןתוא קוידב ,ונייהד ,עומשל 

םיליגרת" לש הרדס םמצע תא וריבעי םירקוחהש אוה ,תוביסנה לכב םצעבו ,הלא ןיעמ 

הרמה לש השעמל הלוקש תויהל הרומא םתאצותש ,(exercices spirituels) "םיינחור 

 (conversion). תליטנ ,תימצע הקיחמ :הלאכ םיליגרת השולש דחוימב שיגדמ היידרוב

.תילאוטקלטניא הבהאו רקחנה תדמע 

הרמה 

(l'oubli de soi, annullement de l'observateur) תימצע הקיחמ 

ןויאירב ,לשמל ,שרדנש יפכ ,ישפנה ןבומב ימצע לוטיב לע ןאכ רבדמ וניא היידרוב 

איה היידרוב תנווכ .יסלקה יגולופורתנאה ןויאירב וא יסקודותרואה יטילנאוכיספה 

יתרבחה סוטטסה תועמשממ תיחפהל התרטמש ,ספות רקוחהש תיתרבחה הדמעה תקיחמל 

לע תילובמיסה תומילאה לש היתועפשה תא לרטנל תנמ־לע ,ןוציחה םלועב רקוחה לש 

ינממס תא קיחדהלו תועשהל םירקוחה לע ,ןויאירל תוננוכתהה תעב ,ךכיפל .ןויאירה 

רוציל םילולעש הלא רקיעב ,(הלשממב רש ,הטיסרבינואב רוספורפ) םהלש סוטטסה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:52:36 UTC������������� 

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



היידרוב לצא "הנבה"ה לע ןמטייו השס 414 

יפכ ,עוציבל דחוימב השק הניא וז המישמ .םינייאורמה לע תילובמיס תומילא לש םיטקפא 

םיסנכנ ונאש תמיא לכ םישמ ילבמ התוא םיעצבמ ונבור :ןושאר טבמב ילוא המדנש 

בשחיי ,(distinction) תוידוחייו הרקוי לש םינממס הב ןיגפנ םאש תיתרבח היצאוטיסל 

־תביסמב ,יתנוכש לסרודכ קחשמב ,החונינ האבסמב :לשמל) ךחוגמ ףאו הנושמל רבדה 

תוסנל םירקוחה תא תבייחמ תימצע הקיחמ ,סוטטסה ינממסמ תולטרעתהה לע ףסונ 4.<ףוח 

.םהירקחנ תודוא־לע ,דחאכ תוילילשו תויבויח ,תומודק תועדו תוהגה תועשהל 

(je mettre ä la place de l'enquete, jouer des roles) רקחנה תדמע תליטנ 

עיקשהל םישרדנ םירקוחה ,תיתרבחה םתדמע תא םילעהל םהיצמאמל ליבקמב 

ןווכמ היידרובש ןבומב ,הדמע תליטנ ,ןאכ םג .םהירקחנ תדמעב םמצע תבצהב םיצמאמ 

היתפמא עיבהלו ישפנה ןבומב םירקחנה םע תוהדזהל תלוכיה תשיכר השוריפ ןיא ,וילא 

לש יתרבחה עקרה תודוא־לע יטנוולר עדי לש ץומיאו ימדקמ ףוסיאב רבודמ .םהיפלכ 

םהיתודוא־לע ישיא עדימ ןכו 5(םהלש יתרבחה לגעמה תודוא־לע עדי ,רמולכ) םירקחנה 

,םתוא םיניבמ םירקוחהש השוחתה תא םירקחנל קינעהל ידכ קר אל ,תאז .םידיחיכ 

תולאשה תא םירקחנה תא לואשל םירקוחל רשפאל תנמ־לע ,ךכמ תוחפ אלו ,םג אלא 

הינבה"ב קסועה קלחב ,ךשמהב ואר הז ןיינעב הבחרה) םתניחבמ תויטנוולרה 
6.("תיטסילאיר 

תילאוטקלטניא הבהא 

יפמ האובב ,ןלוכמ היופצ־תוחפהו היידרוב לש תישילשה ותצלמהל םיעיגמ ונא ןאכ 

לא סחייתהל םירקוחה לע ,וז הסיפת יפל .והומכ ילטנמיטנס־אלו חושק לוכיבכ םדא 

לואש הז יוטיב .(amour inteiiectuel) "תילאוטקלטניא הבהא" לש השיגב םינייאורמה 

Loic Wacquant,) טנקו קיאול לש חווידה תא ואר ,השענ רבדה דציכ תטרפמה תדעותמ המגודל 

םורדב ינועיתנוכשב ףורגא ןודעומב ותוגהנתה חרוא לעו ומצע תא גיצה ובש ןפואה לע (2001 

ותויה תדבוע תא ריתסה אל אוה .ולש טרוטקודה תדובע ךרוצל הדשה־תדובע תא ןרע םש ,וגקיש 

,תפרצמ אוהשו ןודעומב השענש המ תא רקוח אוהש ,וגקיש תטיסרבינואב היגולויצוסל טנרוטקוד 

דומלל תנמ־לע ,ראשה לככ וב ןמאתהלו ןודעומל ףרטצהל שקבמש דמלתמ ותויה תא תאזל ףריצ ךא 

.םמיע דחיו ןודעומה ירבח רתי ומכ ףורגאה תונמוא תא 

היפלש ,"method acting"^ לש ודסיימ ,גרבסרטס יל לגד הבש קחשמה תטיש תא ריכזמ רבדה 

לוגיס ידכ דע ,םיקחשמ םהש תויומדה םע ההוזמה יתרבחה בחרמב םמצע תא עקשל םישרדנ םינקחשה 

.המודכו ,ןהלש תווחמהו תויוועהה 

תירקחמה םתוסנתהו םתרשכה ,םדועיי תוכזב הז ןיינעב ןורתי שי םיגולויצוסל ,היידרוב יפ־לע 

תוירשפאה תודמעה לכ תא ינוימד ןפואב לוטיל תלוכיה תא םהל תונקהל םירומאש ,תרבטצמה 

יפ־לע־ףא בוט ךכ־לכ גולויצוס התאש הז ךיא" :(קוחצב) היידרוב תא יתלאש םעפ .יתרבחה הדשב 

,"תילותק הרבחב טנטססורפכ יתלדגש םושמ הז" - (תוניצרב) הנע אוה ךכ לע "?ידוהי ךניאש 

,ינאילמיזה ןבומב ,רז תויהל ובש דיחיה עוצקמה הניה היגולויצוסהש רמוא דימת ינא" :ךישמהו 

".הדשבש תודמעה לכ תא סופתל רשפא וז הדמעמש ןוויכמ קהבומ ןורתי הווהמ 
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,ןאכמו ,עבטה לש עדיה תבהא ,ונייהד ,התניפש יפל "לאה לש תילאוטקלטניאה הבהאה"מ 

,ךכמ קוחר ;םירקחנה יפלכ תישיא הבהאב ןאכ רבודמ ןיאש ןייצל רתומל .עדמה תבהא 

תניחבמ ךרע־רקי עדימ םבוחב םירצואש םישנאכ ,רמולכ ,םיטנמרופניאכ םתבהא יהוז 

.רקוחה 

תלוכיב רקוחה תא דייצל הלוכי וז ןיעמ "תינלצנ" תוסחייתהש ריעהל םוקמה םג ןאכ 

,םיטסישפ ,םינעזג ,םיליפודפ ,םיסנא ןוגכ ,םירקחנ לש םיחוד םיגוס רוקחל תישפנה 

הבהא ,ושי לש agape-הו ירנג לש ahimsa-n ומכ .םהב אצויכו םיטסירורט 

־ וז הבהא .הבהא לש תינתלעפ ףאו הליעפ הרוצ הניה היידרוב חסונב תילאוטקלטניא 

הניאש ,תשקיע ,תינרקח ,תנחוב הבהא הניח ־ אהתש לככ תגאודו הבושק ,תבשחתמ 

םברקבש עדיה תורצוא תריסמ ידיל םירקחנה תא איבהל חילצת םרטב הקופיסל העיגמ 

,םידליימ שמשל איה ןויאירב םירקוחה תמישמ ,היידרוב תפקשהל ,ךכ .םירקוחה ידיל 

עדיה־יפוג תא ,ץמאמו העיגי ךות תובורק םיתיעל ,םמצע ךותמ ץלחל םירקחנל םיעייסמה 

.ךכל םיעדומ ויהש ילבמ תופוכת ,םינש ךשמב םבוחב ונמטש םייחה 

ירמוח םתואב רבודמ ?וללה "םייגולומטסיפאה םיטקייבואה" ,הלא עדי־יפוג םהמ 

,רמולכ .דבלב הלא םירמוחבו ,םירקחנה לש הפיקמ הנבהל םורתל םייושעש ןויאיר 

םניה םיינאיזיידרובה םירקוחה ךא ,םינוש םיגוסמ עדי־יפוג םברקב םיאשונ םירקחנה 

לש תמלוה הנבהל םליבוהל םתעדל לוכיש עדי ותוא קר ץלחל םישוחנה םינררב םידליימ 

שוריפ המ :תולאשה תלאשל ,היגוסה לש הביל־בל לא םיעיגמ ונא ןאכ .םינייאורמה 

םניא וא םייואר ןויאירה ךותמ םירמוח וליאו ,תינאיזיידרובה הביטקפסרפה יפ־לע "הנבה" 

?וז הנבהל םורתל םייואר 

הנבה 

םייואר םייגולומטסיפא םינעטמ לש ץוליח ידיל םירקחנה תא איבהל תלוכיה ,ךכ םא 

תומילאה תתחפהל םיעצמא תטיקנ רשאמ רתוי םירקוחהמ תשרוד םמצע ךותמ ךרע־ירקיו 

ןויאיר םייקל תורשפאה םצעל םיינויח הלא םיעצמאש םגה ,ןויאירה תרגסמב תילובמיסה 

השיג םתחתמאבשכ ןויאירה תא ךורעל םישרדנ םירקוחה ,לכל לעמ .ומשל יואר 
םירמוחה םהמ טילחהל תנמ־לע תינויח וזכ השיג .בטיה םתוא החנמה הרורב תיטרואית 

וק שמשל תנמ־לע ,רתוי יללכ ןפואבו ,םירקחנהמ תולדל (יטנוולר־אל וא) יטנוולרש 

ופסאנש םירמוחה לש ןוגראה תכאלמב ןכמ־רחאלו ,ותכירעב ,ןויאירה ןונכתב החנמ 

םירמוחהש חיגהל ריבס ,וזכ תיטרואית השיג ילב .תעדה לע לבקתמ לולכמל וכלהמב 

ינש םע ןוחטיבה רש ךרעש ןויאירה לש הרקמב ומכ ,ךרע־ירסח ויהי ןויאירהמ וקפויש 

.םייניטסלפה םיעגפמה 

ןויאירה ןונכת לע היתוכלשה ןהמו ,תמלוה תיטרואית השיג התוא ,ךכ םא ,יהמ 

,ומצע ולש ותשיג איה ףידעמ היידרובש תיטרואיתה השיגהש עיתפמ הז ןיא ?ותכירעו 

־יקיחרמו םייתועמשמה היווקמ המכ לע רוא ךפוש אוה ןאכ ןודינה יגולודותמה קרפבו 

הינבה" רוציל םתוא תבייחמ םישפחמ םירקוחש הנבההש ריבסמ אוה רשאכ ,תכלה 
."תיטסילאיר 
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תיטסילאיר הינבה 

וליפא ילואו ,דושח ןורומיסקואכ יאדווב עמשנ הז יוטיב םיבר םיגולויצוסל 

תונמדזה לכ ץימחה אלש האלנ־יתלב רוטקובורפב עדונ היידרוב ירהש) היצקובורפכ 

,םירקחנה לש ("הינבה") תונשרפ ןייצמ יוטיבהש ךכב ליחתנ .(עוצקמל וירבח תא חגנל 

,םירחא תונשרפ יגוסמ תונשרפ לש הזכ גוס ןיחבמ המ ךא ."תיטסילאיר" תונשרפ ךא 

הבוגתכ רצונ יוטיבהש איה תחא הריבס תורשפא ?הז םשב היידרוב התוא הניכ עודמו 

תיטרואיתה ותשיג םאה :רופסניא םימעפ יאדווב לאשנ היידרובש ,תינדרוטה הלאשה לע 

הירואית אקווד איה אמש וא (תיטסיסקרמ ,ןלצל אנמחר ,וליפאו) תיטסילאיר הניה 

תויורשפאהמ תחא לכל היאר שמשל םילוכי ותביתכב םיבר םיעטק)?תיטסיביטקורטסנוק 

תחאל תכייתשמ הניא ותשיגש ךכ לע עיבצמ "תיטסילאיר הינבה" לש ןויערה (.הלאה 

.ןהלש דואמ יפיצפס בוליש איה אלא ,םייתשהמ 

יכ ןוכנ־לא היידרוב עדי ,תיתרבחה הקיטסיטטסה תריזב בטיה אצמתמה גולויצוסכ 

םה ימ םע ,םיררוגתמ םה םהבש תומוקמה ,םהלש הסנרפה תורוקמ - םישנא לש םהייח 

- םתחפשמ־ינב לשו םהלש םייחה ייוכיס :רוציקבו ,םתוא תודקופה תולחמה ,םינתחתמ 

םיעבקנ רמול אלש ,הבר הדימב םיערכומ םהייח לש םיפסונ םיבר םינייפאמו הלא לכ 

:ןלהל) תוידסומ־תוינבמ תויתרבח תויואיצמ ידי־לע ,(דבלב תיתורבתסה יכ םא) שארמ 

היידרוב היה הז ןבומב 7.םתומ דעו םתדילמ םיעלקנ םה ןהילאש (תויתרבח תויואיצמ 

היגולויצוסה יכ ןיבהל שי ,תאז ונרמאש רחאל ,םלוא .אליעלו אליעל יגולויצוס טסילאיר 

תמגוד - (dismal sciences)"םירדוקה םיעדמה"מ דחא דוע תויהלמ דואמ הקוחר ולש 

דציכו המכ דע בושו בוש חיכוהל םתילכתש - תיראוטקא הקיטסיטטסו היפרגומד ,הלכלכ 

הניא ףא ולש היגולויצוסה .תוחישק תויואיצמ ידי־לע םיעבקנ םישנא לש םהייח 

תורפס התייה אלוז לימא לש הביתכהש ןבומ ותואב) תיטסילרוטנ היגולויצוס 

םהבש םיירמוחה םיאנתה תא םיטרופמ םימושיר תועצמאב דעתל תשקבמה (תיטסילרוטנ 

לש היגולויצוסה ,אל .םהיניבש םויה־ישק לש םהייח דחוימבו ,םישנא לש םהייח םידכלנ 
תיגולופורתנא היגולויצוס תונכל רשפאש המ - הניהו - תויהל תפאוש היידרוב 

־ינב תא םנ לע הלעמש וזכ ,<הל ףילחתכ ףאו תיגולופורתנאה היפוסוליפל ליבקמב) 

,תחכשנ םג םויכו ,הנשי המסיס בסהל םא .םייטסיטטסה םינותנה ירוחאמש שונאה 

."םיישונא םינפ םע תיטסילאיר היגולויצוס" תויהל תפאוש היידרוב לש היגולויצוסה 

םהייחש םידיחי לש תוישממה םהיתויווח לש םייפרג םידועיתב תעפושמ איה ךכיפל 

ונייפאש תופיאשהו תווקתה לש םידועית :ליעל תונודינה תויתרבחה תויואיצמב םילובכ 

רבד לש ופוסב וצלאנש המו םהייח םע תושעל וסינש המ ,תומדקומה םהיתונש תא 

,םהידליל האלה ריבעהל וסינו וקיפהש םיחקלה ,םהלש תוטרחהו םהיתונורכז ,וב קפתסהל 

םהלש םינטקה תוגונעתהו םהלש רומוהה םג ךא ,תיבבו הדובעב םיימוימויה םהיתולבס 

.("סנרפ־הד רוט"ב םהילילא לש לרוגה תוכופהת רחא הקיקשב בוקעל ןוגכ) 

היידרוב לש תיגולופורתנאה היגולויצוסה היושע םהמש םירמוחה ,ןכ םא ,םה הלאכ 

וירקחמב וליפא ,םימדוקה וירקחמ לש דבכנ קלחב םג ויה םה הלאכו ,םלועה תוללמואב 

זעמ ינא - םירמוחה הלא ,בגא .תינגרובה הטילאה תודוא־לע תורשפה ירסחו םייתרוקיבה 

וקמ דואמ קוחר ,ידמל ינוציק גירח הרקמ וויה וייח יכ םא ,ןבומכ ,ומצע היידרוב לש וייח םג ךכ 7 

.תיטסיטטסה היסרגרה 
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סותפה :ונתיאמ םיבר בלל ךכ־לכ הרקיל היידרוב לש ותדובע תא וכפהש - ןאכ רמול 

תורושה ןיבמ וצבצבש <םייחה־יבולע יפלכ דחוימב) היתפמיסהו םוחה ,ךכוזמה ישונאה 

תניחבמ .ולש תרשפתמ־יתלבהו תבכרומה ,הלקלקעה ,תקיודמה הזורפה לש תוקדוהמה 

,תללוכש הדבכנ תלשושל ףרטצמ אוה - םוקמ לכמ ,ילצא - היידרוב ררועש היתפמיסה 

.סנסרב 'זרו'זו ימק רבלא ,ןויו האוסנרפ תא ,דבלב תומש השולש ריכזנ םא 

הכלה הז יוטיב לש ושוריפ המ :הלאשה תלאשנ ,תיטסילאירה הינבהל תעכ רוזחנ םא 

,תויתרבחה תויואיצמה לש ןתוירזכאבו ןתוחישקב היידרוב לש ותנומא חכונל ,השעמל 

,םילובכה םידיחי םתוא לש תוישממה םהיתויווחב יביסנטניאה וניינע חכונלו ,אסיג דחמ 

הכרעהכ ?אסיג ךדיאמ ,תיתרבחה תואיצמה ינותיפ ידי־לע ,ינאיורטה ןוקואל ומכ 

"תיטסילאיר הינבה" יוטיבהש רמול ןתינ ,(ךשמהב ןקתל ךרטצא התואש) תינושאר 
,ליעל רכזנה גוסהמ םייפרגונתא םירמוח לש ("הינבה")וידחי םפוריצ תכאלמל סחייתמ 

תויואיצמ ךותמ םירצונ הלא םירמוח ובש ןפואה תא יוטיב ידיל האיבמה ךרדב ךא 

רויצ לעכ תיטסילאיר הינבה לע בושחל ליחתהל ןתינ ,ךכ םא .("םזילאיר") תויתרבח 

דועב ,תושקונ תויתרבח תויואיצממ היושע תרגסמה :(ויתולבגמ לע דומענ ףכיתש יומיד) 

תבכרומה ,תויוקד תבורמ ,רתוי השימגו הכר הריצי וניה תרגסמה ךותב ןקוידהש 
.הלא תויואיצמב םינגועמ םהייחש םדא־ינב לש םהיתובוגתו םהיתויווחמ 

םינחבומ םיקלח לולכל ןויאירה לעש איה 8הרואכל םירבדה תועמשמ ,תישעמ הניחבמ 

תויטנוולרה תויתרבחה תויואיצמה רחא םיקחתמ םירקוחה םהבש םיקלח :תיטילנא הזמ הז 

םה םהבש םיקלח תמועל ,("םייביטקייבוא" םיחוויד) םירקחנה לש םהייח ולהנתה ןהבש 
םיחוויד) הלא תויואיצמ חכונל םהיתובוגתו םהיתושוחת יבגל םינייאורמה תא םילאוש 

תויתרבח תויואיצמ וליאב :תויטרקנוק תולאש לש הרדס ררועמ הז לכ .("םייביטקייבוס" 

תודש םתוא לש םיטביה וליאב :(תוריירקבו תודשב :הבושת)?ןיינעתהל םיכירצ םירקוחה 

:(relational - םייתוסחיה םיטביהב :הבושת) ?דחוימב דקמתהל םירקוחה לע תוריירקו 

:הבושת) ?ןויאירה ךשמהב דקמתהל שי המ לע ,םייתדבועה םיחווידה ודעותש העשמ 

דירפהל ןתינ אל :הבושת) ?"רבסה"ל "הנבה" ןיב המ :(םירקחנה תוינבה לש הקינורכב 

(.םיינשה ןיב 

תוריירקו תודש 

הירוטסיה לש היצקנופכ ,ןבומכ ,םינתשמ תויתרבח תויואיצמ םיביכרמה םירמוחה 

ןה ולש הריירקה ךרואל רוקחל הברה ומצע היידרובש תויתרבחה תויואיצמה .תוברתו 

תוריז םה תודש ,ודידל .(םיילקיזיפ חוכ תודשל המודב) תודשכ גישמהל רחב אוהש הלא 

םא ןיבו ךכב םיצור םא ןיב ,ןהבש ,םיקסופ־יתלב םיקבאמו חוכ תויוור תודסוממ תויתרבח 

ידכ ךותו ,םיסנרפתמ ,םידבוע םהשכ ,םהייח לש עירכמה קלחה תא םילבמ םישנא ,ואל 

,תוילובמיס תויומילא רקיעב ,תיתרבח תומילא לש םינוש םיגוס םיגפוסו םיליעפמ ךכ 

ןגרואמ יחכונה יתרבחה ונמלועש תודשב דחוימבו ,הלא תודש תרגסמב .םתעדותמ תויומס 

םיארוקה ,("."יכ הארנ" ,"."ש בשוח ינא" ,"הרואכל") הרעשה לש ןושל טקונ ינאש תמיא לכ 8 

לכ ךרואל ,הסנמ ינאש יפ־לע־ףא ,היידרוב לש הזב אלו ,ילש ילוקב רבדמ ינאש חינהל םילוכי 

.ולוקל ילוק תא םיאתהל ,הזה טסקטה 
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,תויעוצקמ ,תויאופר ,תויאבצ ,תויתלכשה ,תויתחפשמ :תוריירק שי םישנאל ,םהיפ־לע 

ךכ ידכ דע תובושחל ונימיב וכפהנ תוריירק) .דועו תויתד ,תויתואירב ,תוילילפ 

לש למסכ ,טרפה לש םייחה־תורוק תא ,c.v.־n תא ויבתכמ דחאב עיצה קב ךירלואש 

חכונל (.ותפוקת לש למסכ הייקיתה תא ונמזב רבו סקמ עיצהש יפכ שממ ,ונתפוקת 

וליב םהבש םיירקיעה תודשה ןויפאב דקמתהל ןויאירהמ קלח לע יכ הארנ ,הלא םירבד 

רחא דעצ ,בלש רחא בלש ,יגולונורכ דועיתבו ,םהייח לש םייתועמשמ םיקרפ םירקחנה 

.תודש םתואמ דחא לכב םהלש תוריירקה לש ,דעצ 

םייתוסחי םיטביה 

וליאב ,הלא תודשו תוריירק לש םתרגסמב :רומאכ ,איה הלועש האבה הלאשה 

תילכתש רחאמ ?וירקחנ תא לאשתל וילע המ לעו דחוימב ןיינעתהל רקוחה לע םהיטביהמ 

תיסיסבה הלאשל הלוקש ל"נה הלאשה ,םירקחנה לש "הנבה"ל עיגהל איה תונויארה 
לש םהייח תא םיבצעמש םה־םה תויתרבחה תויואיצמה לש םיטביה וליא :תערכמהו 

תוריתומה תומיוסמ תוקיטקרפ שי תוריירקה לכבו תודשה לכב םאה ,קויד רתיל ?םישנא 

תוכירצש הלא ןה יזא ,הלאכ תוקיטקרפ שי םא ?םתרגסמב םייוצמה םישנאה לע ןמתוח תא 

בסהש המ ,הז רשקהב .תונויארה תא םכדועב םירקוחה לש בלה־תמושת רקיע תא ךושמל 

וירקחמ ןיבמ םיברב רכינש יפכ ,לכמ רתוי היידרוב לש וביל־תמושת תא יתעדל 

.תודשה לש םייתוסחיה םיטביהה ןאכ הנכמ ינאש המ אוה ,םייתרבח תודש תודוא־לע 

.תיתרבח הרדה לש תוידסומ תוקיטקרפל תדחוימ תובישח סחיי היידרוב יכ הארנ ,רקיעב 

,ןתוא םיווחה הלא לע רתויב תועירכמה תוכלשהה תולעב ןניה הלא תוקיטקרפש הארנ 

"תיתרבח הרדה" יוטיבב שמתשמ ינא 9.דחוימב ןשיגדהל היידרוב שקיב הארנכ ןכלו 

 (social exclusion) םייתוסחי םיעוריא לש ןווגמו בחר חווט ףיקהל דעונש ירנג יוטיבכ

,ךכ 10.םישנאל םינקמ םהש הייחדהו תוגירחה תייווח אוה םלוכל ףתושמה הנכמהש 

,םירוטיפ ,קוליס :רתיה ןיב תוללוכ הרדה לש תוקיטקרפ ,תוריירקו תודש לש רשקהב 

,הילפה ,תובטה תעינמ ,השינע ,םודיק תריצע ,יוזיב ,הייחד ,הגרדב הדרוה ,לוצינ 

תוילובמיס תויומילא תלעפה - תוחפ־אל בושחו ,םיילושל הקיחד ,תובשחתה־יא ,הלפשה 

רצמ ינא יכ וז הדוקנב ייפלכ ונעטי םידחא םיגולוידרובש ךכל בטיה עדומ ינא (1) :תורעה שולש 9 

.ימצע ילש תיגולויצוסה הייארה םוחתל ולש תויגולויצוסה תונכותה חווט תא יתורירש חרואב 

,תסמונמ ןושלב ,הנוכמש המל בשחיהל טלחהב הלוכי היידרוב תא יתאירק :והשמ הזב שיש ןכתיי 

רבדה ,ןאכ ןעוט ינאש יפכ ,הרדהל עירכמ לקשמ היידרוב קינעה ןכא םא (2) ."תישיא" האירק 

לוצינה תא הלש ןיינעה דקומב הדימעמה ,תיטסיסקרמה היגולויצוסהמ ולש היגולויצוסה תא ןיחבמ 

.*היתוכלשה תניחבמ רתויב תיתועמשמה אל וליפא ילואו ,הרדה לש תחא הרוצ קר וניה לוצינ ירהו) 

רשאמ הברהב הלודג תובישח תיתרבח הרדהל היידרוב סחיי עודמ ,קדצב ,תוהתל יושע ארוקה <3> 

תונקפסב סחייתה וליפא אוה ולש הירואיתה תרגסמב - (social inclusion) תיתרבח הלכהל 

ןיב רשקה לע .תילובמיס תומילא לש םייפיצפס םירקמ ןהב תוארל הטנו ,הלכה לש תוקיטקרפל 

.Weitman, 1973 :ואר ,תיתרבח הרדהו תיתרבח הלכה 

.ולש הבישחה ךרד תא תמאות איהש רובס ינא ךא ,היידרוב לש אלו ,ילש יתרדגה ןבומכ וז 10 
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,םיגוסנו םהיתויוכז לע שארמ םירתוומ םה רשאכ ,תימצע הרדה ידיל םישנא תואיבמה 

.המודכו ןוצרמ םישרופ ,םירטפתמ ,םירגתסמ 

לע רפסל םינייאורמה תא לדשל םירקוחה לעש ל"נהמ עמתשמ תישעמ הניחבמ 

לע דחוימבו ,תוריירק ושע םהבש תודשה תא תונייפאמה תויתרגשה הרדהה תוקיטקרפ 

.םרשב לע ווחש תורדהה 

תוינבה לש הקינורכ 

לקש ןויאירה לש קלחב ונקסע הכ דע .ןויארה תכאלמ לש הבילל םיעיגמ ונא התע 

יולימל המודב ,רקחנהמ "יתדבוע" עדימ ףוסיאב רקיעב דקמתמש קלחה - וכרועל תיסחי 

יתייעב אל ךא ינויח וניהש ,הז עדימ ונדעיתו ונגשהש רחאל .םייחיתורוק לש ספוט 

םירקוחה ובש קלחה הז .ליחתהל לוכי ןויאירה לש רגתאמהו השקה קלחה 11,ףוסיאל 

- םהלש תונושה תוריירקה תא ונמיסש תוטלובה תויווחב רכזיהל םירקחנהמ םישקבמ 

וביגה ,םהילע ובשח ,םתוא ווח ,םתוא וניבה ובש ןפואה ,םהילע ועיפשהש םיעוריאה 

,רומאכ ,תשדקומ תדחוימ בל־תמושת רשאכ - םהמ העבנש םיעוריאה תרשרש ,םהילע 

.הרדהב ןרוקמש תויתוסחי תויווחל 

םירקוחהש ןויאירה ירמוח לש םעבטב תעגונ הנושארה .תודוקנ יתש ןאכ שיגדהל שי 

,םהיתובוגת תודוא־לע םיישיא םיחווידב רבודמ :םירקחנה תאמ ןאכ גישהל םישקבמ 

.דדומתהל םהילע היה ןמיעש תויתרבחה תויואיצמה לע ,תויולגה םג ומכ ןיעה ןמ תויומסה 

םא 12.(תוינבה ןניה תויווח םג ,בגא)"תוינבה" םינכמ םיגולויצוסהש המ ןה הלאכ תובוגת 

םישנא לש תוינבהה דועיתב ךורכ ןויאירה לש הז קלחש איה הנושארה הדוקנה ,ךכ 

םהל "תוכייש" ןה .םירקחנב ןרוקמ הלא תוינבה .ןהב םילקתנ םהש תויואיצמ לע הבוגתכ 

אל יפיצפסה ןייפוא ךא ,תואיצמה םע םתודדומתהמ אצוי לעופכ ורצונ ןה םנמוא .לוכיבכ 

םירקחנה תא תועיבמ הלא תוינבהש ,ןכל ,רמול ןתינ .תואיצמ התוא ידי־לע בתכוה 

םילימב ."םה המ"ו "םה ימ" תודוא־לע המ־רבד םירקוחל תורפסמ ןה ,הלאככו ,םידיחיכ 

תכאלמב ןיינב־ינבא ןשמשב ,םירקחנה תנבהל רבד לש ופוסב ומרתי הלא תוינבה ,תורחא 

יאצממ לש הזתניסהו חותינה בלש תרגסמב רקוחה השעיש "תיטסילאירה הינבהה" 

.רקחמה 

תבייח וז הנבהש שקעתמ היידרוב - היינשה הדוקנה לא ונתוא איבמ הזו - םלוא 

תויהל תבייח הנבהה ,רמולכ .(חינמ ינא ,"תיטסילרוטקורטס"ל דוגינב)"תיטנג" תויהל 

לא םיחיגמ םניא ,הז ללכב םירקחנהו ,םישנאש ןוויכמ ?עודמ .תינורכניס אלו ,תינורכאיד 

ךרואל שחרתמש ךילהת ידכ ךות םניהש המל םיכפהנ םה .םירמגומ םירצומכ םלועה 

םתוא הז ללכבו) םידיחי ,היידרוב לש תקהבומה תיגולויצוסה ותסיפת יפל .ןמזה ריצ 
םיאשונ םהש תויטנרהניא תונוכת ללגב אל םניהש המל םיכפהנ (םידבאתמ םיניטסלפ 

,ןמז ךרואל םניהש המל םיכפהנ םה אלא ,(תויפיצפס תויתוברת תועבטה ןוגכ) םברקב 

תויתרבח תויואיצמ לש תוברעתה לע הבוגתכ ,םלועל ,דימת ךא ,לתפנ לולסמב תופוכת 

הבוגתכ םידיהאשל ךפהיל םילוכי םניא םידיחי ,וז תיטסילאיר השיג ךותמ ,ךכ) .םהייחב 

.רקחנה תניחבמ חרכהב אל ךא ,רקוחה תניחבמ דחוימב יתייעב אל ילוא 11 

.וזכ הינבה הווהמ ןויאירהמ קיפמ רקוחהש טסקטה םגש בל־םישל שי 12 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:52:36 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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המצע הרודמה ךא ,הרודמל קלד לש תמיוסמ הדימ ףיסוהל הלוכי וזכ התסה ."התסה" לע 

(.דואמ תוישממ תויתרבח תויואיצמב הרוקמ .התסהב הרוקמ ןיא 

רצוויהל יושע ליעל רומאהמ .יירבד תא םכסל לכוא םרטב ןורחאה ישוקל תעכ יתעגה 

ןיבל ,אסיג דחמ ,תויתרבח תויואיצמ ןיב הדח הנחבה חותמל שקיב היידרובש םשורה 

תבכרומ הז ןיינעב ותדמע ךא .אסיג ךדיאמ ,הלא תויואיצמ חכונל םישנא לש תוינבה 

תוכלשה ךכל שיש ןוויכמ ולו ,ןודינב טעמ ביחרהל יוארו ,רתוי הברה תרגתאמו 

.םיגולויצוסכ ונלש הקיטקרפה לע תכל־תוקיחרמ 

והשמ תופקשמ ןכלו ,םכותמ תועבונ םידיחי לש תוינבההש אוה ןוכנש דועב ,ךכיפל 

המ ,רמולכ ?וללה םידיחיה םה המו ימ :הלאשה ןיידע תרתונ ,םידיחיכ םהיתודוא־לע 

"יפוא"ה הז םאה ?הנותנ תואיצמ לע ,תרחא אלו ,תמיוסמ הבוגת תיינבה ידיל םתוא איבמ 

הלאשה תא תונפהל שי אמש ,ךכ םאו ?םהלש "ישפנה הנבמה" ,םהלש "תוישיא"ה ,םהלש 

ןטור "!אלו אל" היידרוב לש ותבושת היהת ןאכ ?היגולויצוסה לא אלו ,היגולוכיספה לא 

יזא ,היה ךכ אל םאש אלא ,היגולויצוסה לא התונפהל שיש הלאש וזש דבלב וז אל .לטבמו 

עגונ רבדהש לככ תוחפל ,המויקל הקדצהה תא תדבאמ התייה וז ןיעמ היגולויצוס 
.היידרובכ גולויצוסב 

־תדוקנמ הבושתה ?םירקחנה םידיחיה תא אל םא ,ךכ םא ,תופקשמ הלא תוינבה המ 

םידיחי ךא ,וללה םידיחיה תא תופקשמ םנמוא ןהש איה וז הלאשל היידרוב לש ותואר 

לכש ןוויכמ ,ירמגל םייתרבח םירוצי םעה ־ םהלש תויטרקניסוידיאה לכ לע ,ןכא - הלא 

אוה ,םהמ קלח וניה יתרבחה םעבט .לכ־קבוח תורבח ךילהתמ אצוי לעופ אוה םהמ דחא 

םעבט ,םיינאיזיידרוב םיחנומב .םמצע םה אוה יתרבחה םעבט ,השעמל .םתוא ןנוכמ 

ביגהל םהל רשפאמש תויציזופסיד לש ץבוק ותוא - םהלש סוטיבהה אוה־אוה יתרבחה 
תעב־הבו "םהלש" וניה הז סוטיבה .רידת םינתשמו םינוש םייתרבח םיבצמ לע תוינבהב 

.הב םירבדמ םהש הפשה ומכ קוידב ,(ינוציח ואצומ ךא ימינפ ומוקימ ,ונייהד) "םהלש־אל" 

רצונ אוה יכ ,םהלש רשאמ םהלש־אל רתוי הברה וניה סוטיבהה ,היינש הבשחמבו ,םצעב 

,ןבומכ ,םידליכ םהלש תוריירקה ךלהמב םיירטמיסא םייתרבח םיסחי לש ךרעמ ךותמ 

.םירגובמכ םהלש תוריירקה ךלהמב ,תוחפ־אל בושח ילואו ,ךשמהב םג ךא 

אל ומיע דדומתמו םלועה לומ דמוע ונתיאמ דחאו דחא לכש איה הז לכמ הנקסמה 

ורכז) תויתרבחה תויואיצמה תחלקב רצונש סוטיבה אשונכ אלא ,"ונימב דיחי שיא"כ 

והשמכ ,יוטיבה לש קזחה ןבומב "תויתרבח תויואיצמ"ב יתשמתשה ךרדה לכ ךרואלש 

,תורחא םילימב .(ונל ינוציח ורוקמש והשמכ ,ולש שלחה ןבומב אלו ,ונב טלושש ינוציח 

אל לוכי אוה ןיאש ןאכמו ,תויתרבח תויואיצמ לש קהבומ רצות וניה ומצעלשכ סוטיבהה 

תויואיצמה תא םיווח ונא ןכרדש תוינבההש רחאמ 13.הלא תויואיצמ לש ןמתוח תא תאשל 

תא רוריבב תואשונ הלא תוינבה םגש רורב ,סוטיבהב ןרוקמ ןהילע םיביגמו תויתרבחה 

.תויואיצמ ןתוא לש ןמתוח 

ןורומיסקוא רשאמ רתוי הברה ,דניה היידרוב לש תיטסילאירה הינבהה ,ןכ־לע 

,םידיחיש תיטמויסקאה תיגולויצוסה ותסיפתל קיודמו רישי יוטיב הווהמ איה .יביטקובורפ 

לכש יפכ> תטלשנ תושי וניה ןובירה לש סוטיבהה וליפא .ועבט םצעמ תטלשנ תושי וניה סוטיבהה 13 

םתוא ךפוה םיתיעלו םירחאה לכ לע טלושש גוסהמ תטלשנ תושי יכ םא ,(הווחו עדוי ךלמ 

•Bourdieu, 1998 :ואר ,ךכ לע הבחרהל .םיללמואל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:52:36 UTC������������� 

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



421 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

,ןרותב ,הלא תוינבהו ,םהלש תוינבהה לש רבטצמה רצותה םביה ,םתוידוחיי לכ לע 

14.סוטיבהה תא ודילוהש תויואיצמה לש ןמתוח תא תואשונ 

רבסה הכירצמ הנבה 

ךוותה־ידומעמ דחא לע רגית ארוק היידרוב ,תיטסילאירה הינבהה ןויער תא וגיצהב 

הרבעוהש) ייתליד לש ותעיבק ,ונייהד ,תינשרפה היגולויצוסה לש םייגולודותמה 

תולועפ לש דחא ךרעמל תסחייתמ (Verstehen) הנבה יכ (רבו סקמ ידי־לע היגולויצוסל 

לש ירמגל הנושו רחא ךרעמל םחייתמ (Erklärung) רבסה וליאו ,(תויטיונמרה תולועפ) 

דוגינב .םיינשה ןיב בברעל וא לבלבל ןיא םלועל יכו ,(יתביס חותינ לש תולועפ) תולועפ 

לש הנבה תוברל) רבסה חרכהב הבוחב תנמוט תיתימא הנבה לכ יכ סרוג היידרוב ,ךכל 

ךלהמב םניהש המל וכפהנ ךיא תעדל ושוריפ םישנא ןיבהל יכ ,(םייניטסלפ םידבאתמ 
.תויתרבח תויואיצמ םע םתודדומתה 

םירקוחש תולאשה תרוש לע בושחל רתויב הבוטה ךרדה ,היידרוב רמוא ,ךכ םושמ 

תוקיטקרפ ובש ןפואה רבדב רקחמ תורעשה לש הרוש לעכ איה ןויאירה ךלהמב םילעמ 

לעו תוידיימה םהיתובוגת לע ,םהיתויווח לע ועיפשה םירקחנה לש תוריירקב םיעוריאו 

ץלחל תנמ־לע םירקחנה ינפל הלא תורעשה םילעמ םירקוחה .ךשמהב םהייח תולשלתשה 

הרוק ךכמ האצותכ .הלא תורעשהל סחיב םהיתובחרהו םהירוהרה ,םהיתורעה תא םהמ 

דצמ (auto-analyse)ימצע חותינ לש םירקמל השעמל הכלה םיכפהנ תונויארהש םיתיעל 

םיעיגמ םירקחנה ,היידרוב חוודמ ,הלאכ םירקמב .רקוחה לש ליעפה ועויסב ,םירקחנה 

bonheur) "יתעבה רשוא" םהל םיביסמש םיחוסינו תונכותל םמצע תוחוכב םימעפל 

 expressif), תונמדזהה לשב םג אלא ,םמצע יבגל ועיגה ןהילאש תונכותה ללגב קר אל

לש וכוויתב ,םלועה ינפל (de s'expliquer)"םמצע תא ריבסהל"ו דומעל םהל הנתינש 

."םהלש דצה" תא םסרפיש רקוחה 

םוכיסל 

,גיצה הכלהמבש ,סנרפ־הד 'זלוקב היידרוב ןתנש האצרהב יתחכנ 1984 תנשב 

ותבוגת ןויפאב חתפ אוה 15.טפשמה אקפק לש ןמורל האבה תונשרפה תא ,בגא ךרדבכ 

תכרעמה יכובמ חכונל ולש העותה םינואה רסוח :עלקנ הילאש תכובסתה לע 'ק ףזוי לש 

,טפשמה־תיב ידי־לע וילע לטוהש עישרמה ןידה־רזג תא תינתייצה ותלבק ,תיטפשמה 

- האבו תשמשממה גרוהל ותאצוה םעו וילע רזגנש תוומה שנוע םע תיטסילטפה ותמלשהו 

עשרוה אוה םניגב רשאו ול וסחויש םיעשפה רבדב שולק זמר ול היהיש ילבמ תאז לכ 

עלקנ הילאש תכובסתה תא 'ק ףזוי הווח ובש ןפואהש עיצה היידרוב .תוומל ןודינו 

ותבוגתו ותייווח תא קיודמ חרואב םיאטבמ ,ךכ לע ותבוגתו ,תיטפשמה תכרעמה תרגסמב 

,בנרא ותויהמ דרפנ־יתלב קלח הניח וז הנוכת .חורבלו קנזל דימת ןוכנ ,ךורד רוצי וניח בנראה 14 

לש סוטיבהה תויטנ לע לח ןיד ותוא .יח אוה הבש םיפרוטה תייוור תואיצמה םתוח תא תאשונ איהו 

.םדאה־ינב 

.םייתוהמ םיקויד־יאב עוגנ וניא אוהש הווקמ ינא .ינורכז ךותמ ךכ לע חוודמ ינא 15 
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וירבח .ובטימ תא עיקשה ובש ,תורפסה הדש תרגסמב ובצמ חכונל ומצע אקפק לש 

תא וצירעה ,(רתיה ןיב ,לפרוו ץנרפו דורב 0קמ> ומצע הדש ותואל וכייתשהש ,םירפוסה 

ונשו ובשש יפכ ,םינומ תורשע םהילע הלועכ הז רשקהב ותוא וארו רפוסכ ויתולוכי 

,(שממ יתורפס בכוכל ךפהנ לפרוו ץנרפ> םיחילצמ םירפוס ויה םמצע םה ,הז םע .וינזואב 

ןנוחמל בשחנש ,אקפקש דועב ,םתבוטל וב לועפל דציכ ועדיו תורפסה הדש תא וריכה םה 

ינפל בצינה 'ק ףזוי ומכ 16.בתכש המ לכמ חינז קלח ,דואמ טעמ םסרפ ,הרובחה ןיבמ 

אולמ תא ומצע לע לטנ ,םינוא רסוחב יתורפסה הדשה ינפל אקפק דמע ,יטפשמה הדשה 

דרי ולעפמ לכש הדבועה םע םילשה ףאו ,רומג ןולשיכ ותויה לע המשאהו תוירחאה 

תונשל וא ןקתל וילע היה המו ,רפוסכ העט ןכיה תעדל ילבמ ,תאז לכ .ותומ םע ןוימטל 

.הזכש רמ לרוגמ טלמיהל תנמ־לע 

ןהבש תודחא תודוקנ שיגדהל ינוצרב ,היידרוב לצא הנבהה לע הז ןויד םכסל םוקמב 

תנבהל תוסחייתה ךות םעפה ךא ,ןהילע רובידה תא ביחרהלו יירבד ךלהמב יתעגנ 

תוישממה תויומדל בוש רוזחל םוקמב ,יק ףזוי תינוידבה ותומד ךרד אקפק תא היידרוב 

.יירבד תא יתחתפ ןתיאש םייניטסלפ םיעגפמ םתוא לש ךכ־לכ 

ביגהו ובצמ תא 'ק ףזוי הווח הבש תמיוסמה ךרדה .סוטיבהב תעגונ הנושארה הדוקנה 

תויטנב ,ונייהד ,ומצע וב הרוקמ (המודכו המלשה ,תועינכ ,שואיי ,םינוא רסוח) וילע 

םנויפא רשאמ רתוי ,וניארש יפכ ,תשרוד הלא סוטיבה תויטנ לש הנבה .ולש סוטיבהה 

ןתעמטה ידיל ואיבהו הנושארל ןתוא וחימצהש תוביסנה תעיבק תא תשרוד איה :םתס 

,ןהב תורכזיה ידיל 'ק ףזוי תא איבהל ונתלוכיב היה וליא ,הלא תוביסנ חותינ .ךשמהב 

םע ול ויהש םיירטמיסא םישגפמב ןרוקמש ,תישאר :םירבד ינש ,חינהל ריבס ,ףשוח היה 

יאדוול בורק ,ךכ) .הלא םישגפמ לש םמתוח תא תואשונ ןהש ,תינשו ;תויתרבח תויואיצמ 

- היצפיצנמאה־םורט תפוקתב הפוריאב םידוהי לש היסהרפב תיסופיטה תוגהנתההש 
וחימצהש ,םייוגה םע םימילאה םישגפמה םתוח תא תאשונ - תינסייפ ,תענטצמ ,הפופש 

תא םיאשונ םה ובש ןפואה לש ,לשמל - םישנא לש תינאיזיידרוב "האירק" ךכיפל (.התוא 

הירוטסיההמ אצוי לעופכ ווהתהש םייולג םינמיס לש ץבוקכ םתנבה השוריפ ־ םפוג 

:תמלוה היצאיצוסא יהוז ,הזילנאוכיספה תא ארוקל ריכזמ רבדה םא .םהלש תיתוסחיה 

ילאידיאה ןויאירה תא גישמהל ףאו ,הזילנאויצוס חותינ לש הז גוס תונכל עיצה היידרוב 

ןיב םילדבהה .גולויצוסה־רקוחה לש הליעפה ותרזעב רקחנה לש תימצע הזילנאב 

,רתיה ןיב ,םיללוכ תינאיזיידרוב הזילנאויצוס ןיבל (תוברה היתורוצ לע) הזילנאוכיספ 

תיטקלקא ,רמולכ) תימוחת־בר תויהל הטונ תינרדומה הזילנאוכיספה :םיאבה םירבדה תא 

־דח חרואב ,תויהל תשקעתמ הזילנאויצוסהש דועב 17,(תויטרואיתה היתוארשה תניחבמ 

אהב ,הפוקתהכ תמדקומה תודליל ףדעומ לקשמ הקינעמ הזילנאוכיספה ;תיתוסחי ,יעמשמ 

ףידעהל הטונ ףאו ,ןכ השוע הניא הזילנאויצוסהש דועב ,תובצעמה תויווחה לש ,העידיה 

הקספב ריכזהל דמוע ינאש הדשה תויווח תמגוד) רתוי תוידיימהו תוכומסה תויווחה תא 

הזילגאויצוסהש דועב ,תוינימ־וכיספ תויווחב דקמתהל הטונ הזילנאוכיספה ;<האבה 

לש לעופל איצומה ,דורב םקמ לש ותמזויב ותומ ירחא אקפק לש ויבתכ לכ ומסרופ רבד לש ופוסב 16 

.ותומ ירחא ופרשיי ויתוריינו ויבתכ לכש אקפק לש תושרופמה ויתוארוהל דוגינב ,ותאווצ 

relational) "תיתוסחייתהה הזילנאוכיספה" לש השדחה הלוכסאה יבגל דחוימב ןוכנ רבדה 17 

 psychoanalysis), םירחאו לשטימ ןביטס םע ההוזמה.
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בושח ךא ןורחא ;הטילשו חוכ לש םיסחיל תורושקה תויווח זכרמב הדימעמ היידרוב לש 

תידוקפתה הימונוטואה תא ,שרופמב וא עמתשמב ,השיגדמ הזילנאוכיספה ,תוחפ־אל 

 (functional autonomy) יתרבחה ועבט תא הטילבמ הזילנאויצוסהש דועב ,םדאה שפנ לש

.סוטיבהה לש 

לש ותנבה יכ םתנחבה יאדווב .תודשב תעגונ תולעהל ינוצרבש היינשה הדוקנה 

אקפק לש ויסחי ןוגכ ,בחרמבו ןמזב תוקחורמ תורגסמ השיגדה אל טפשמה תא היידרוב 

דמעמב ורוקמ ,םייוג לש םלועב ינוליח ידוהיכ ותוהז ,ותודלי תפוקתב ותחפשמ םע 

דדובה םדאה לש ובצמ תמגוד רתוי ףא קחורמ רשקה וא ,וילא ותוכייתשהו ינגרובה 

לש ותונשרפ הססבתה ,הלא םוקמב .םימחר רסחו רשפ רסחל ךפהנש ינרדומ םלועב 

עיקשה ובש הדשה תא ונייפאש תובורקהו תוידיימה תויתרבחה תויואיצמה לע היידרוב 

היה הז .םירשעה האמה תליחתב גארפב תינמרגה תורפסה הדש ,ונייהד ,וייח תא אקפק 

דדומתהל וילע היה םמיעש הז הדשב םינוש םימרוג םע אקפק לש ויסחי דחוימב ־ הדשה 

,םיסיפדמ ,תע־יבתכו םינותיע ,יתורפס רקבמ ,םייתורפס םינכוס ,םיכרוע ,רואל םיאיצומ) 

.תיתורפסה ותביתכב לכמ רתוי וילע עיפשהו ותוא קיסעהש ־ (ילוכו םירחא םירפוס 

םה :המוד בצמב םיאצמנ ונימי לש םירגובה םישנאהמ םיברש הז רשקהב רמול זעמ ינא 

חור" לש םידלי רשאמ רתוי ,םנמז בטימ תא םילבמו םידבוע םה םהבש תודשה לש םירוצי 

םתצובק לש ,תיתד־ונתאה םתצובק לש ,יתרבחה םדמעמ לש ,"םמע חור" לש ,"םנמז 

אהב ,הדוקנה יהוז ,ךכל םיעדומ םניאש הלא ןעמל .המודכו יתחפשמה םאצומ לש ,תירודה 

ירצומ תנבהל תוחתפמהש הסיפתה :היידרוב לש תמסרופמה תודשה תרות לש ,העידיה 

ןרצי לש ויסחי ביטב דחוימבו ,םיקפומ הלא םירצומ ובש ידיימה הדשב םיאצמנ תוברת 

ידי־לע ופדעוהש ,םילפרועמו םיקחורמ םירשקהב אלו ,והדשב םירחא םימרוג םע רצומה 

םיטקילפנוק ,תירודה הדיחיה ,רוצייה ןפוא ,דמעמה ןוגכ ,תוברתה לש םירחא םיגולויצוס 

.המודכו ,תמדקומה תודליהמ םירותפ־יתלב םיילפידא 

לשו ללכב םיגולויצוס לש השעמל הכלה תוקיטקרפב תעגונ תישילשה הדוקנה 
יכ הרכהב הכורכ םישנא לש םהיתוינבה תנבהש וניאר .טרפב תוברת לש םיגולויצוס 

אקפק לש טפשמה .ןתוא וחימצהש תויתרבחה תויואיצמה םתוח תא תואשונ הלא תוינבה 

דר'ציר םשארבו ,תוברתה לש םיילנויצנוונוק םיגולויצוס .הז גוסמ הינבהל המגוד וניה 

קווישהו רוצייה יצוליאב דקמתהל איה היגולויצוסה לש התמישמ יכ םיסרוג ,ןוסרטפ 

םישרוד םיל"ומ ,םינמור קוושל ןתינ היהיש ידכ ,ךכ .תוברת ירצומ םינותנ םהבש 

תושיגנל ,אשונל ,ףקיהל עגונב) הלא םיצוליאב תובשחתה ךות םתוא ורבחי םירפוסש 

םמצע לע םילבקמ םירפוסש העשמ .(ילוכו םירצק םיקרפל ותקולחל ,ארוקל טסקטה 

,תורחא םילימב .םחור לע הלועה לככ בותכל םיישפוח םה ,הלא םיצוליא תרגסמב דובעל 

םיצוליאה תא רוקחל איה תלבוקמה הסיפתה יפ־לע תוברתה לש היגולויצוסה לש הדיקפת 

תכייש םתריקח ,םמצע םינורחאה הלאל רשאב .תוברת ירצומ לע םיפכנה םיינוציחה 

לכ .תוברת יניינע רקחב רחא החמומ לש וא גולוימסה לש ,תוברתה רקבמ לש ותכלממל 

תוברתה ירצומ םע תירקחמ תודדומתה ,ודידל .ללכו ללכ היידרוב לע לבוקמ וניא הז 

ףידעה אוהש יפכ וא ,תוברתה לש היגולויצוסה לש הביל־בלב אקווד תמקוממ םמצע 

טפשמה לש ליעלש תונשרפה ,ךכ .יתוברתה רוצייה תודש לש היגולויצוסה ־ התונכל 

דצמ ןהו ומצע אקפק דצמ ןה ,"תיטסילאיר הינבה"ל תקהבומ המגוד .דניה אקפק תאמ 

ותבוגת וניה ןודינה ןמורהש הז ןבומב אקפק דצמ תיטסילאיר הינבה יהוז :היידרוב 
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םע דדומתהל תיתורפסה וכרדו - יתורפסה הדשב ומוקימ ־ תואיצמה לע הרישיה 

רוא ךופשל חילצה אוהש ןוויכמ ,היידרוב לש וריצמ תיטסילאיר הינבה יהוזו ;וז תואיצמ 

אוה ןכרדש ,רפוסה לש סוטיבה תויטנ לש ךרעמ ךותמ הז ןמור שבגתה ובש ןפואה לע 

.לועפל ץלאנ ובש יתורפסה הדשב ובצמ לע ויתובוגת תאו ומצע תא עיבה 

:תודוקנ יתשב ינויד תא םותחא 

.תינאיזיידרוב הנבהל המגוד וניא היידרובד אבילא הנבהה תא ןיבהל ןאכ ינויסנ 

ךא .verstehen־כ הנבה לש יטיונמרהה גשומה םושיי לש קהבומ הרקמ והז ,אוה ךופהנ 

יזא ,היידרוב לש היגולויצוסב ןיינע - שדחמ ררועל וא - ררועל ךכ ידי־לע יתחלצה םא 

תנבה םשל תינאיזיידרובה הנבהה תא םשייל ןויסינ .שומיש ןיידע שי הז יתרוסמ ןויערל 

,רעצה הברמל ,התע ךפהנש רבד ,ומיע דקוממו ףיקמ ןויאיר תכירע בייחמ היה היידרוב 
.ירשפא־יתלבל 

,היידרוב לש םייגולויצוסה ויבתכב הבהאה ביכרמל יירבד תא שידקהל יתיצר רוקמב 

וב יתרצפהו ,יומס טסקטכ םש אצמנ רבדהש יתשח .ןיע־תיארמל ךכ־לכ םייתרוקיבה 

רבכ אוהשכ התע ,שרופמב וב ןודלו ולש היגולויצוסה לש הז טביה תולעהל םעפ־אל 

טלוב רבדהש שקעתה ךא הבהא לע בתכ ןכא אוהש רשיא היידרוב .ולש הריירקה תגספב 

ורמאמ תא דחוימב ,הלא םיטסקט אורקלו בושל יב ריצפהו ,ויבתכ ןיבמ המכב <!>ןיעל 

L'economie des biens symboliques") (,Bourdieu") "םיילובמיסה ןיבוטה לש הלכלכה" 

ךא ,ארמג יפד םידמולש יפכ ,בר ןויעב םעפה ,תפסונ םעפ הז רמאמ יתארק ,ןכא .(1994 

דבלמ) הבהא תודוא־לע הז טסקטב דואמ טעמ יתאצמש ול בותכל יתצלאנ רבד לש ופוסב 

הטילשה ורפס לש קתוע יל חלש אוה ןכמ־רחאל םייתנש Aphilia-b הרצק תוסחייתה 

ותרתוכש חפסנ ףוסה תארקל עיפומ ובש ,(La Domination masculine) תירבגה 
טסקטה לעו תורזוחה ייתורצפה לע הרישי הבוגתכ בתכנ ומכש ,"הבהאה לע סוסרוקסקא" 

ךא ,הבר הייפיצב הזה םוסרוקסקאה תא יתארק .(סופדב ,ןמטייו) אשונב ול יתחלשש ילש 

םיסחיהש אוה ונממ םידמל ונאש המ ןכש ,זגרנ ףא םעפהו ,בזכואמ ימצע תא יתאצמ בוש 

,םייתרבחה םיסחיה רתי "לכ" ומכ ,םיענומה הטילש יסחי ןכא םניה םישנל םירבג ןיב 

םישחרתמ ןכא םירידנ םירקמבש הדומ אוה םלוא .הטילשו חוכ יקחשמ לש ןויגיה ידי־לע 

תא תועשמ תולעופה תושפנה ,תידדה המכסה ךותמכ ,זאו ,םינימה ןיב םיאלפומ םישגפמ 

,"םיבהוא גוז"כ ,ףלוחו רצק ןמז־קרפל ,וזל וז תוסחייתמו חוכה יקחשמ לש ןויגיהה יללכ 

היידרובש םושמ יתוא זיגרה הז טסקט ,רומאכ .ןיטולחל םינוש ןויגיה יללכ יפ־לע ,רמולכ 

הבהאהש ,תישגר תוירדילוס לע רבדל ףידעמ ימצע ינא ,בגא - הבהאה תא ןאכ דירוה 

הריזב הגירח ,ןפוד־תאצוי תושחרתה לש הגרדל - הלש דחא גוס קר .דניה תיגוזה 
תוחפ אל ירנג ,םייתרבחה םיסחיה לש ירנג ביכרמ הב האור ינאש דועב ,תיתרבחה 

.היידרוב שיגדהש םיילאוטקילפנוקה םיסחיהמ 

לע הלוע ,חפסנ ותואב היידרוב בתכש המ לע בשוחו רזוח ינאשכ ,הז ברעב ,וישכע 

וב םיכורכה םיישקה תא טילבהל ילבמ ,ולש הנבהה ןויער תא גיצהל יתטלחהש יתעד 

האי הז ןיאש ךכמ רקיעב תעבונ הניא ,(ליווא םכל האראו ,םיישק וב ןיאש טסקט יל וארה) 

תופסלפתהה יללכ תא תועשהל עדומ ןוצר ךותמ אלא ,ומלועל ךלה התע הזש םדא רקבל 

הבהאה ךותמ ,ולש ויתולימב שמתשהל םא ,תאז יתישע ,רמולכ .היידרובל סחיב תימדקאה 

.הצור יתייהש יפכמ תוחפ בורקמ וריכהל יתיכזש יפ־לע־ףא ,ויפלכ יתשחש 
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תוינפהו תורוקמ 

.תרוקיבו הירואית ."הבהאו תוסלעתה" .(סופדב)'ס ,ןמטייו 
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 Weitman, S. (1973). "Intimacies: Notes Toward a Theory of Social Inclusion and

 Exclusion". In A. Birenbaum and E. Sagarin (eds.), People and Places:

 The Sociology of the Familiar. New York: Praeger.

 Weitman, S. (1998). "On the Elementary Forms of the Socioerotic Life".
 Theory, Culture <£ Society, 15(3-4), 71-110. (Reprinted in
 M. Featherstone (ed.), Love and Eroticism. London: Sage, 1999.)
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*המיחל לש טרופסכ יגולויצוסה הדשה :היידרוב רייפ 

*ףלינסר הילו'ג 

ינממ םילודג םיחמומ שי יכ היידרוב לש ותרותב ןודל תרמייתמ יניא יכ רמוא תישאר 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהמ ,ןמטייו השסו הבודרוק יבא םהיניב ,לארשיב 

יניא ,ןכ־ומכ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ זוליא הווא וא ,ביבא־לת תטיסרבינואב 

היידרוב תא הרישיה יתרכה ירהש ,תישיא־תישגר הניחבמ היידרוב לע רבדל תנווכתמ 

תנשב ךרענש תרושקת אשונב רנימסב תופתתשהל תלבגומ ,תיחטשו תמצמוצמ התייה 

 1999 ^(Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, תישיא החישלו

טקיורפב דואמ ןיינעתהו רתויב ביבח סחי יילא ןיגפה ,ןייצל שי ,הבש ,ותיא הרצק 

.ותישארב היה הפוקת התואבש ,ילש טרוטקודה 

ליגרת ךורעל יתנווכב .הנוש תצק תיווזמ ולעפמלו היידרובל סחייתהל ינוצרב 

דמוע ןוידה זכרמב רשאכ ,היידרוב לש ויגשומב שומיש ידי־לע עדיה לש היגולויצוסב 

ןיא יכ שארמ ריהבהל ינוצרב .וב ישאר ןקחשכ היידרובו יתפרצה היגולויצוסה הדש 

ודעונ יירבד .יתפרצה יגולויצוסה הדשה לע יתטיש רקחמב אל ףאו הרודס הנשמב רבודמ 

.היידרוב לש ותרותל הרושקה תישיא היווח אטבל 

המכל סחייתא ,ךשמהב רמאייש המל סחיב םיארוקה בלמ תוששח ריסהל ידכ ,תישאר 

.ילש תיעוצקמה היפרגויבהמ תודוקנ 

- ןושארה ראותל יידומילל הנושארה הנשה ףוסב היידרוב לש וירמאמ םע יתשיגפ 

ידומיל תבוטל ידידל ףכה תא ועירכה ־ ולש "סוטיבה" גשומה םעו הדשה תרות םע 

המשרנש הדימלתכ ,היידרוב לש ותרות םע שגרמ שגפמ ותוא דע .ישאר גוחכ היגולויצוס 

,היפוסוליפב םיסרוק דצל היגולופורתנאו היגולואיכרא דומלל הרטמב הטיסרבינואל 
יבתכ .היגולופורתנא ידומילל יחרכה חפסנ רשאמ רתוי אל ייבגל היגולויצוסה התוויה 

רבסהו ,וננמז לש תבכרומה תואיצמה תא חנעפל יל ועייסש תונבות יל וקינעה היידרוב 

הירואית ךותמ קר אל הז לכ .תישונאה הרבחב ךשמתמה קדצה־יא תלאשל ענכשמ 

םרות דיחיה ובש ןפואב ,רמולכ ,טרפה לש ותוליעפב םג בשחתהב אלא ,תיללכ תיתרבח 

.יתרבחה הנבמה קותעשל 

ודעונ היידדובמ יתיכז הבש תדהואה םינפה־תלבק רוכזאו וז תיפרגויב המדקה 
לככ ,תאז תורמלו .ותרות לשו שיאה לש הפורצ תדהואכ זירפל יתעגה יכ ריהבהל 

התלגתה ,יתפרצה יגולויצוסה הדשה תא יתרכה הקימעהש לככו םש יתייהש הכראתהש 

איה ךא םירמאמב יוטיב ידיל האב הניאש ,היידרוב לש תפסונ תוליעפ לש הנומת ייניעל 

.תוימלוע הרכהבו הצופתב תוכזל וירמאמלו ויתונויערל רבד לש ופוסב הרשפאש וז 

לש טרופס איה היגולויצוסה" ארקנש היידרוב לע טרס םינרקאל אצי הרבעש הנשב 

הבחר הצופתב הכזש ,הז טרס .("La sociologie est un sport de combat") "המיחל 

2002 ראורבפב 7־ב ךרענש ,היידרוב רייפ לש ורכזל ברעב האצרהה חסונ לע םיססובמ םירבדה * 

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפס,ריתיב ** 
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לש ותוישיאל ןחלופ רבד לש ורקיעב וניח ,זירפב עונלוק־יתב המכב םיבר םישדוח ךשמב 

.םוצעה ילאוטקלטניאה ולעפמל לווע השוע יגובאדלש ,היידרוב 

תרטמ ,ונייהד ,היידדוב יניעב היגולויצוסה לש הדועיי תא הריהבמ טרסה תרתוכ 

ררחתשהלו קבאיהל תולצונמה תוצובקה ולכוי םתועצמאבש םילכ תריצי איה היגולויצוסה 

.הרבחב חוכה ילעב לש םתטילשמ 

,תיטילופה ותוברועמ תא תאטבמ ןכא המיחל לש טרופסכ היידרוב לש היגולויצוסה 

רתסנ ,ףסונ ןפ תפקשמ וז תרתוכ ,יתעדל ,םלוא .תונורחאה וייח תונשב הרבגו הכלהש 

רקוחה הבש ברק תריז יתפרצה יגולויצוסה הדשה תויה :היידרוב לש ותוליעפב ,רתוי 

יוטיב ידיל האב םהבש הלאה םינפואה ינש תא חתנא ךשמהב .וחוכ לכב קבאנו םחלנ 
היידרוב לש רבעמה (א) :המיחל לש טרופסכ היגולויצוסה לש תינאידרובה הסיפתה 

הירפמיאה תיינב <ב> ;ודיצל קבאנו "םעה לא דרוי"ה סיוגמ ןעדמל "יעדמ לאוטקלטניא"מ 

ותוליעפ לש חותינ ,ונייהד ,ךכב ךורכה "המיחלה טרופס"ו היגולויצוסב תינאידרובה 

.תפרצב היגולויצוסב תטלש השיגל תירקחמה ותשיג תא הכפהש יגולויצוסה הדשב 

.וזל וז תורושק וללה תויגוסה יתשש איה חותינה ךלהמב יתוא החנתש הזתופיהה 

ומדקי עדיו חוכ לש ןוכנ בולישש ןימאהו המיחל לש טרופס היגולויצוסב האר היידרוב 

תריז תא יעדמה םלועב האר אוה וכרד תישארב .רתוי תקדוצ הרבח רבד לש ופוסב 

רשאכ םלוא .תיגולויצוס הירפמיא תיינבב וצרמ לכ תא עיקשהו ,יתרבח יונישל קבאמה 

תא ללוח אל בר למעב םיקהש יגולויצוסה לופונומהש ול רווחתהשכו ויתויפיצ ובזכנ 

הרבחל תורישי וקבאמ תא הנפהו ןוויכ הניש אוה ,םילחוימה םייתרבחה םייונישה 
.תיטילופה־תירוביצה הריזל ,ונייהד ,התוללכב 

סיוגמ לאוטקלטניאל "יעדמ לאוטקלטניא"מ רבעמה 

קרו ,דבלב רקחמב היידרוב קסע ,םירשעה האמה לש םישישה תונשב ,וכרד תישארב 

ותוליעפ הרבגו הכלה ,םיעשתה תונש עצמאמ רקיעבו ,ךליאו םינומשה תונש עצמאמ 

תובחרנה תותיבשב טלובו ליעפ ןפואב ףתתשה אוה 1995 רבמצדב .תיטילופה תירוביצה 

תובורק םיתיעל ןייארתה ,Le Monde ימויה ןותיעב ףוצר ןפואב בתכ ,תפרצב וטשפתהש 

.תירלופופ תירוביצ תומדל ךפהנ תונורחאה םינשבו ,היזיוולטב 

יכ וכרד תליחתב רבס ,(Swartz, 1997) ץרווש תאז ריבסמש יפכ ,היידרוב 

הימונוטואל רותחלו ולש תיעדמה הריירקה םודיקב זכרתהל רומא "יעדמה לאוטקלטניאה" 

לע םותחל גהנ אל אוה .הרבחה יעדמ ברקב תיתרבחה־תיעדמה הקיטקרפה לש תיברמ 

םג אוה .םהשלכ יעוצקמ דוגיא וא הגלפמ תרגסמב לועפל וא תונגפהב ףתתשהל ,תומוצע 

,םזינימפ ןוגכ ־ ןהשלכ תיתרבח הרטמב וא תיתרבח הצובקב יולג ןפואב ךמת אל 

Michel) וקופ תמגוד םייתפרצ םילאוטקלטניא וגהנש יפכ - ןהב אצויכו היגולוקא 

 Foucauit) ןיירוט וא(Alain Touraine) (267-266 'ע ,םש). ןייצ היידרוב ,דועו תאז

יתרבחה עדמהש רחאמ ,תוהז םהיתורטמו דיב די םיכלוה ןכא עדמהו הקיטילופה יכ םנמוא 

הרתה ךא ,תויתרבחה תוצובקה לש יטילופה ןקבאמב קשנל תוכפהנש תותימא ףשוח 

םיקבאמה תא חתנל םהילע ־ םייתרבח םיקבאמב קלח ולטיי לבל הרבחה ירקוחב 

.(261 'ע ,םשג םירחאל ריאשהל ומצע קבאמה תאו ,םייתרבחה 
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רקוחה דיקפת תא ותסיפתב לחש דחה יונישה תא ריבסהל ןכ םא ןתינ דציכ 

הניה תירוביצה ותוליעפ יכ םינעוטה שי ?סיוגמ לאוטקלטניאל "יעדמ לאוטקלטניא"מ 

ךלה יתריציה ולעפמ רשאכ ,תונורחאה םינשה םירשעב תיגולויצוסה ותורקעמ אצוי לעופ 

רהוזה תפוקתב ,ןכא .(Verdes-Leroux, 1997,60)ותרות לש הצפהלו םודיקל םצמטצהו 

ינעדמ לש תיטילופ תוליעפל דגנתה אוה ,םיעבשהו םישישה תונשב ,ולש ילאוטקלטניאה 

לע ינוציקה לאמשה וב רעג ,"הרעב" הלוכ תפרצ רשאכ ,1968 יאמ יעוריאב ,ךכ .הרבחה 

תא ץיברמ ותוא םיאצומ ונא ,המגודל ,1998 תנשב ,הז תמועל .תיתרבחה ותוברועמ רסוח 

.(56 'ע ,םש> םיתבושה הליסמה ידבוע ברקב ותרות 

הירפמיאה תיינב - היינשה היגוסה לש חותינ תרזעב וז הדיח חנעפל הסנא 

.היגולויצוסב תינאידרובה 

היגולויצוסב תינאידרובה הירפמיאה תיינב 

הדשהמ לודג קלח לע תירקחמהו תיטרואיתה ותסיפת תא טילשהל חילצה היידרוב 

?הריבכה ותחלצה תא ריבסהל ןתינ דציכ .םינומשהו םיעבשה תונשב יתפרצה יגולויצוסה 

ךא ,ןיררוע הילע ןיאש ,תיתבשחמה ותוירוקמב החלצהה תא תולתל רשפא 

:וירקחמ אשומל סחייתה ומצע אוהש יפכ ותחלצהל םחייתהל לכונ םיגולויצוסכ 

"הדש" גשומה .ןיעהמ םירתסנה תוחוכה יקבאמ תא תפשוחה תיתרוקיבה ותסיפת ךרד 

וגל עייסל םייושע (Latour) רוטל לש "םינקחשה תשר" גשומהו ותרות זכרמב דמועה 

זכרמב .המצוע תלעבו הביצי םינקחש לש תשר תונבל חילצה היידרוב .העפותה תרבסהב 

ובתכנש ,(La Reproduction^ (1964) Les Rentiers (1970 ןוגכ - וירפס ודמע תשרה 

וירקחמ ןכו - (La Distinction (1979־ו ,Jean Claude Passeron םע הלועפ־ףותישב 

,"הדש" םייסיסבה ויגשומ הזכרמבש ,תיטרואיתה ותסיפתו רקחמה תטיש ,םינושה 
Les תעה־בתכ :ויה תובישח ילעב תשרה לש םיפסונ םיביכרמ .םהב אצויכו "סוטיבה" 

 Actes de la Recherche Sociologique רקחמה ןוכמ ,היידרוב ךרעש Centre des

 Etudes Europeenes ^־ehess, ןתואב הוויה רשאו םיביצקת־ריתעו םידממ־בחר היהש

התואש ,Le Sens Commun םירפסה תרדס ןכו ,יגולויצוסה רקחמב יזכרמ דקומ םינש 

המב התוויה רשאו ,Editions de Minuit רואל־האצוההמ קלחכ להינו היידרוב םיקה 

,רתיה ןיב ,העבנ תשרה לש התמצוע .הפוקת התואב תויגולויצוס תוריציל תיזכרמ 

.רואל האצוה ידקומ לע ןהו םיימדקא םידקומ לע ןה השלח איהש הדבועהמ 

םמוגרת־יא תא ריבסהל היושע בחרה יגולויצוסה הדשב וז הפיקמ הטילש יכ ןכתייה 

לש ותודגנתה םאה ?תיתפרצל הפוקת התואב יסקסולגנאה םלועב םייזכרמ םיטסקט לש 

Bourdieu,) Meditations Pascalienne ורפסב הילע דיעמ ומצע אוהש ,היידרוב 

תיגולונמונפה השיגל םג ינורקע ןפואבו ־ Schutz לש ותסיפתל ,(1997, 207 
היושע ־ הניגפמ איהש "תיטילופה תוילרטינה" ןיגב ,התוללכב תיגולודותמונתאהו 

Harold לש םיטסקטה תא ריכה אל יתפרצה םירקוחה רוביצש הדבועה תא ריבסהל 

 Garfinkel, לש ודידי ,ןמפוג לש וירוביח ,הז תמועל ?םינומשה תונש עצמא דע ,המגודל

תא ושמיש רשאו תשרהמ קלח וויהש ,תירבה־תוצראב ותוהש תפוקתמ דוע היידרוב 

ןפואב .םיעבשה תונש תליחתב רבכ תיתפרצל ומגרות ,תינאידרובה הירואיתה תוחתפתה 
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קודה הלועפ־ףותישו ,היידרוב לש תשרה םע תונמיהל הכז Aaron Cicourei ,המוד 

תורותה יפלכ תונדשחב גהנ היידרובש יפ־לע־ףא ,םיינשה ןיב םינשה ךלהמב חתפתה 

ומוקימש הארנ .(Swartz, 1997, 97)ורקמל תוסחייתה אלל ,ורקימב ,דיחיב ודקמתהש 

יתסיפתה רעפה לע ורשיג לרוקיס לגד הבש תיתרוקיבה היגולויצוסהו יטילופה לאמשב 
.יתלחתהה 

םינושה םירחתמה לומ םיבר חוכ ינחבמב רובגל החילצה תינאידרובה תשרה 

רעשל ןתינ .תפרצב תיגולויצוסה היישעה לש יזכרמה דקומכ המצע תא הביצהו ,הימדקאב 

יפכ ,רתויב םידדוחמ םישוח לעבו הלועמ גטרטסא ־ היידרוב לש תוישיאה ויתונוכת יכ 

רוציל ול ועייס - (Aron, 1985, 476) ולש תונורכזה־רפסב ןורא ןומייר וילע דיעמש 
־הרשבכ תיגולויצוסה הריזב גהנ היידרוב יכ הארנ חוכ ינחבמ םתואב .תשרה תא חתפלו 

הלא ברקב םירורב תונחמ ינש ווהתה יכ אוה הז הדשב תוננובתהמ רצונה םשורה .ברק 

ויהו ויברוקמ םע ונמנ ,ותסיפת רחא יבש וכלהש הלא <א> :היידרוב לש ותביבסב ויהש 

,Patrick Champagne ,Monique de Saint Martin תמגוד ,תינאידרובה תשרהמ קלח 

 Pinto המ־תפוקת ודבעש הלא ־ "היידרוב יעגפנ" <ב> ;םיפסונ םיבר םיטנדוטס ןכו

אוצמל ושקתה ךא תשרה יביכרמ םע ונמנ אל םלועמש הלאו ,תשרב ורתונ אלו ותברקב 

םילעמ ויפלכ םימיוסמ םירקוח לש םתניט ייוטיבו םתוקחרתה ןפוא .הל ץוחמ םמוקמ תא 

.תיבמו ץוחמ םידגנתמ וא םירחתמ יפלכ היידרוב לש תונלבוסה תדימ יבגל תוקפס 

Luc Boltanski^ Jean-Claude Chamboredon ,Jean-Claude Passeron ןוגכ םירקוח 

דתיה ןיב - תפרצב היגולויצוסה התייה הפוקת התואבש רחאמ .וז הצובק םע םינמנ 

,םיביטקלוקו תודמעמ ,תוצובק לע הרבידש תינלאמש היגולויצוס - היידרוב תעפשהב 

םימרזל תכייתשמכ חרכהב הספתנ ,דיחיה תא ,טרפה תא הזכרמב הדימעהש היגולויצוסה 

אצמ אל Boudon^ קירבמ רקוח עודמ ריבסמ הז רבדש ןכתיי .םינכוסמ םיינמי םיילרביל 

ורקחמ םוחת .תירבה־תוצראב רקיעב ולש הריירקה תא חתפל ץלאנו תפרצב ומוקמ תא 

םירבסהה ךא - ךוניחו תיתרבח תועינ - היידרוב לש הזל דואמ בורק היה ןודוב לש 

.היידרוב לש םיילאוטקילפנוקה וירבסהמ דואמ םיקוחר ויה ויאצממל 

הדשל סחייתה היידרוב יכ הדיעמ ליעל יתרייצש לעה־טבממ הלועה הנומתה 

תומילאה יכ רמול ןתינ ,ויגשומב שמתשהל םא .המיחל לש טרופס תריז לאכ היגולויצוסה 

יגולויצוסה בחרמה בור לע ותרות תא טילשהל ול הרשפא היידרוב ליעפהש תילובמיסה 

רבצ אוה םינשה םע ,ןכא .ותרות לש הריבכה החלצהה תא הריבסמה איהו ,יתפרצה 

Ecole de^ רבח־רוספורפל הנמתה רשאכ 1982 תנש רחאל לדגו ךלהש ,םוצע חוכ 

 France םיטנרוטקודה רפסמ :ןמזה םע החתפתהו הכלה קר תינאידרובה תשרה .תיתרקויה

חצינ הילעש רקחמה תדבעמ ,םינשה םע םצעתה רואל האצוהה לעפמ ,לדג 
תפרצ יבחר לכב תויאטיסרבינואה תורשמה תא ושייא ויכישממו ,הדמתהב המצעתה 

רקחמ ינוכמו םיימדקא תודסומ לש הלבקה תודעו תא וביכרה רתוי רחואמו 
תשרה תעפשה .םידקת ירסח םידממל עיגה יתפרצה ימדקאה םלועב ודמעמ .םיימואל 
תונידמב ררוגתהל ורבע םירוסמה וידימלת רשאכ הנידמה תולובג תא התצח תינאידרובה 

ואבש םירז םיטנדוטס רשאכ וא ,תירבה־תוצראל רבעש Loic Waquant המגודל ,תורחא 

Nikos Panayotopoulos תמגוד ,םהיתוצראל ורזח סירפב לוגדה גולויצוסה לצא דומלל 
.ינוויה 

רודחל לחה אוה :ותוליעפ יפואב הדח תינפתל םידע ונא ,וחוכ אישב ותויהב ,הנהו 
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431 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

ילככ היגולויצוסה לש החוכב הלודגה ותנומא יכ ןכתייה 1.תיטילופה־תירוביצה הרפסל 

קרש השוחתה וברקב החמצו תושק הרערעתה הרבחב תואכודמה תובכשה רורחשל 

אקווד םאה ?יתרבחה רדסה לש ישממ יוניש ידיל איבת ירוביצה הדשב הרישי תוליעפ 

םלועב תיגולויצוסה ותרות תא טילשהל חילצה רשאכ ,ולש יעוצקמה אישל עיגהש עגרב 

לש םחוכב ןיא יכ הרמה תואיצמל היידרוב עדוותה ,םלועב תוצרא המכבו תפרצב ימדקאה 

רחא בוקעל הסנא ?הרבחב השענה לע עיפשהל ,רתויב םייתרוקיבה ולו ,הרבחה יעדמ 

.רקוחה לש ויבתכ ךותמ היידרוב לש תוחתפתהב הז יוניש 

עדמה לש ויפוא לעו גולויצוסה לש ודיקפת לע עיבצמ היידרוב םימדקומה ויבתכב 

לעופ אוה ?דציכה .ותוהמב יטילופ וניהש עוצקמב קסוע גולויצוסה ,וירבדל .היגולויצוס 

ןבומה לש רוערעב ,תוילשאה ץופינב קסוע אוה ,ונייהד ,יתרבחה םלועהמ םסקה תרסהל 

יטילופ חוכ וניח יתרבח חותינ .וירוחאמ םירתתסמה תוחוכה יסחי תפישחבו וילאמ 

רחאמ תיטילופ היישע ומצעב וניה יגולויצוסה רקחמה ;היידרוב ןעוט ,הנושארה הלעמהמ 

םיינחוכה םינונגנמה תפישח יכ ןימאה אוה .יתרבחה רדסה לש "הכרה ןטבב" עגופ אוהש 

לידבהל ,"םייתימא"ה הרבחה יעדמ ,םייתרוקיבה םעבט םצעמ .םתוליעיב חרכהב עגפת 

רדסל יניצר "ןוכיס" םיווהמ ,"תונמוא םשל תונמוא"כ המצע תא הדימעמש היגולויצוסמ 

"תיתימא"ה היגולויצוסה ,ףשוחהו רערעמה הדיקפת ףקותמ ,ענמנ־יתלב ןפואב .יתרבחה 

עדי ותואל השיג .תוטלשנה תוצובקה תבוטל יתרבחה קבאמב קלח לטונה סיוגמ עדמ הניח 

Swartz,:לצא)יתרבח רורחשל חתפמ הווהמ םיאכודמ םידיחיו תוצובק ידי־לע יגולויצוס 

 260 ,1997).

אוה .היידרוב חתיפש "סוטיבה" גשומה ךרד רבוע ,רורחשל םג ןכ־לעו ,הטילשל דוסה 

תלבק ידי־לע ,םנוצר דגנ בורל ,םתטילש תחצנהב הלועפ־סיפתשמ םיטלשנה יכ ןייצמ 

הלא תולבגה .הרבחב םיגוהנה םירדסההו תוירוגטקה ףקותמ םהילע תולטומה תולבגהה 

,תונשייב ,הדרח ,הכובמ לש תושוחת) "תינפוג היצומא" לש הרוצב יוטיב ידיל תואב 

תויעבט תויציזופסיד לש ןפואב יתרבחה הנבמה לש המנפה ידי־לע תעבקנה ,(םשא תושגר 

םייקתמ תורבח רבעש יגולויב ףוג לכב ןכש ,(Bourdieu, 1997,203) םוטיבה וא ,טעמכ 

הלא תויציזופסיד יכ הנבהל םעיגה םע .תרבוחמ דיחי ועמשמ סוטיבה ןכלו ,ביטקלוקה 

תונורקעו תוירוגטק ללוכה) םלועה לש םייתורירש םיגוציימ אצוי לעופ אלא ,תויעבט ןניא 

רדסה תא רמשל םיסנמה םייטילופ וא םייתוברת תודשב םינכוס ידי־לע ועבקנש <ןוימ 

םיקבאמהש רחאמו .<180 'ע ,םש) םרורחש ןעמל קבאיהל םיטלשנה ולכוי ,םייקה 

הבושתה וניה יגולויצוסה רקחמה ,ולש םיגוצייב יוניש םיבייחמ םלועה יונישל םייטילופה 

.(225 'ע ,םש) ףסכנ יתרבח יוניש ותואל חתפמהו 

,ליעל וגצוהש םיינויערה םיחותיפהמ הרזגנש ,היגולויצוסל סחיב תוימיטפואה ךא 

תיתרוקיבה היגולויצוסה העיגה וילאש ןתיאה דמעמה ףא־לע .םינומשה תונש ףוסב הגומנ 

ךופהנ .הפוקת התואב קפואב הארנ אל םיאכודמה תבוטל תפרצב יתרבח ךפהמ ,הימדקאב 

,תיברעמה הרבחב תוריהמב םיטשפתמו םילחלחמ ולחה םיילרביל־ואינ תונויער ,אוה 

יל אנ רומא ,יאר ,יאר" קרפב ,(דבוע םע ,2000> חוכהו תמאה ,לאוטקלטניאה ורפסב ,דנז המלש 1 

דחמ ,הרושקכ התוא שרפמו היידרוב לש הריירקב תאז תוינשל סחייתמ ,"יתימאה חורה שיא אוה ימ 

לש קחרמל ,אסיג ךדיאמו ,הז הדשב ומוקמלו היידרוב לעפ ובש ילאוטקלטניאה חוכה הדשל ,אסיג 

.תטלשה היגולואידיאהמ ילאוטקלטניאה חישה 
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לש ותוליעפב תינפתה ,יתעדל .תושלחה תוצובקה לש ןבצמ תא רתוי דוע ערהל ומייאו 

הסינכ .היגולויצוסב ,וכרד תישארב ,הלתש תווקתהמ הלודגה ותבזכא ירפ הניה היידרוב 

ויה םייטילופ םירסמ תרבעהל םיינומהה תרושקתה־יעצמאב שומישו תירוביצה הרפסל 

לש יזכרמה ודיקפתכ דימת ןיבהש המ תא םשייל ידכ היידרוב ץמיאש תושדח םיכרד 

תא ןוחבל ועינה היגטרטסאה יוניש .תיתרבחה היישעה לע עיפשהל :לאוטקלטניאה 

.םייסיסב םייגולויצוס תונורקע שדחמ חסנלו ,וימי רחשמ לגד ןהבש תויסיסבה תוסיפתה 

תיגולויצוס תונגועמ תויפוטוא ועיצי םיגולויצוסהש ,היידרוב ןעוט ,תעה העיגה 

 (103 ,1997 ,Bourdieu). תודימצהמ ררחתשהל ידכו תיעדמ הימונוטואל םכרדבש ןוכנ

קחרתהל הרבחה יעדמ לע היה ,היגולויצוס ןיבל םזילאיצוס ןיב רבעב הגוהנ התייהש 

,וקסע ךכב .אדירג תויגולויצוס תולאש םמצעל עובקלו תויטילופו תויתרבח תולאשמ 

תא חסינ רשאכ רבוו ,תיגולויצוסה הדותמה תודוסיב םייהקרוד ,היידרוב ירבדל 

לש תילנויספורפה היגולואידיאה לש דוסי־ןבאל הכפהנש ,"תיתאה תוילרטינה" 

הרוזנצ - יעדמ דמעמ גישהל תנמ־לע הרבחה יעדמ ומלישש ריחמה ךא .םיגולויצוסה 

יפכ ,רבעב ול ףתוש היה היידרוב םגש ,רותיו לש הז גוס .אושנמ השק וניה - תימצע 

הפקשהו תויתרבח תויפוטוא הרבחל עיצהלמ םיגולויצוסה תא ענמ ,הדומ ומצעב אוהש 

"ןעדמ" ראותה וליאכ ,גולויצוסה ןעוט ,הארנ .יתרבחה םלועל סחיב תילבולגו תילאידיא 

לוכיש םלועב רבד ןיא ,ותעדל .ונכותבש יאקיטילופה תא - גורהל - שוטנל בייחמ 

ברעתהל ולחי ,םיברה םהירושיכ לע ,םינעדמהש תעה העיגהו ,הז ןיעמ רותיו קידצהל 

וגהנש יפכ ,םזיסקרמל ורובטב רושקה יעדמ םזילאיצוסל הרזחל ףיטמ אוה ןיא .הקיטילופב 

לש ונונגסב יטילופה םלועב לאוטקלטניאה לש תוברועמל אלא ,םייטסינומוקה םירטשמב 

שכרש םייעוצקמה םילכבו םירושיכב שומיש השועה לאוטקלטניא ,רמולכ ,(Zola) הלוז 
תנמ־לע - עדמה וא היפוסוליפה ,תונמואה םלועב ,המגודל - םיימונוטואה תומלועב 

.(Bourdieu, 2000,102-104) תיטילופה־תיתרבחה תואיצמה לע עיפשהל 

?יטילופה םוחתב לועפל םיגולויצוסה לש "העשה ךרוצ" תא ריבסמ היידרוב ךיא 

אטבתמה ,םינורחאה םירושעב דואמ יתועמשמ יוניש רבע יטילופה הדשה ,וירבדל 

םימסרופמ םייטילופ םיבתכ ןיב .הב תרושקתה־יעצמא לש המוצעה םתעפשהב 

התואב םויכ םיגופס םיאנותיעו םיאקיטילופ .קודה הלועפ־ףותיש םייקתמ םיאקיטילופו 

םיקסועכ םמצע תא םיספותה ,םיאנותיעה .ילרביל־ואינה ןוזחה - תיטילופ (doxa)הסקוד 

םינכוס השעמל םיווהמ ,דצה ןמ לוכיבכ וב םיפוצ םהש יטילופה םלועה לש וחותינב 

הרבחה יכ ךכיפל קיסמ היידרוב .(Bourdieu, 2000,36-37)יטילופה הדשה לש םייזכרמ 

םשבש ,הלכלכה לש תוינסרהל םויכ םידע ונא ,וירבדל .תישממ הנכסב תאצמנ תיברעמה 

ינפל לחהש ,הז ינסרה ךילהת .יתרבחה רדסה תוררופתהל םורגת ילרביל־ואינ חיש 

םיתורישהו הנידמה :בר הכ למעב תושונאה המיקהש תודסומה תא ררופל םייאמ ,רושעכ 

ךלהמב התנבנש היצזיליוויצ לש סרה ינפל םידמוע ונא .חרזאל םיקנעומה םיירוביצה 

תואצותה לע עירתהל ותבוחמ יכ שח היידרוב ,אבנתהל בהוא אוה ןיאש ףא .םינש תואמ 

־ תינברואה תומילאה - ןהמ תחא .יתרבחה רדסה סרה תובקעב ואוביש ןוסאה־תורה 

ןיעמ תועפות ונל תופוצמ ,וירבדל .תויברעמה תורבחה לש תואיצמהמ קלחל רבכ הכפהנ 

יאזח םאה ?וז ןיעמ העידי חכונל קותשל לוכי גולויצוסה םאה .הברהב תועורג ויהיש הלא 

.<47-46 'ע ,םש> ?הזוח אוהש תולופמ לע חוודל אל לוכי 

םלועב וברעתיו ועיפשי הרבחה יעדמ ירקוחש יוארו ימיטיגל ,היידרוב ירבדל 
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אל ,רשג תיינבב ףתתשהל ושרוי אל םיאקיזיפש תעדה לע לבקתמ ןיאש יפכ .יתרבחה 

םיעדמ ןיב וז הלבקה .<43 'ע ,םש> תיתרבחה היישעב ופתתשי אל םיגולויצוסש ןכתיי 

אטבתה גולויצוסכ םינושארה וימיב רבכ .תירקמ הניא הרבחה יעדמ ןיבל םיקיודמ 

יעדמו םייחה יעדמ ןיב ןוימדל ןעטו ,םייהקריד לש וכרד ךישממכ ,הז ןיינעב היידרוב 

.(Bourdieu et al., 1968, 25) "םיעדמה רתיכ עדמ םניה הרבחה יעדמ" :הרבחה 
תמגוד ,יגולויצוסה הדשב תורחתמ תוסיפת חוגינל ילכ התייה וז תיטסיציריפמא השיג 

היידרוב שפיח םינש ךשמב ."תיעדמ"־אלכ היידרוב יניעב הספתנש ,היגולודותמונתאה 

,םיעשתה תונשב וליפא .תיעדמה תויביטקייבואה רחא ףדרו הרבחה יעדמ לש תויקוחה תא 

לש תרוסמ םויק לש םינש רחאלו עדמה לש הימונוטואה תיילשא תא Khun ץפינש רחאל 

לגד ,Latour"ו Calion ,Bloor םינמנ הירקוח םעש ,םיעדמה לש תיתרוקיב היגולויצוס 

.(Swartz, 1997,247) תיביטקייבוא תיעדמ הסיפת התואב היידרוב 

תוריהיב ,רשאכ ויניע דגנל הארנכ הדמע "םייביטקייבוא" הרבח יעדמ לש וז הסיפת 

עיצה ,הרבחב קדצ לש רטשמל סיסב םיפוסוליפה ןוטלשב הארש ןוטלפא לש וזל המוד 

הנידמל ביתכהלו תויתרבחה תויעבה תא רותפל ידכ םיגולויצוסה יתוריש תא היידרוב 

,ונל םיפופכ תויהל םיאקיטילופה תא בייחמ היה" הז רבד ,ותעדל .היוצרה תוינידמה תא 

היה םינש ךשמב .(Bourdieu, 2000, 44) "וגיתוארוה רחא אלמלו ונירבד תא עומשל 

תימדקאה הגספה תא שבכש רחאל ךא ,המיחל לש טרופס היידרוב יבגל יגולויצוסה הדשה 

הריזה ־ הברהב תירזכאו הבחר המיחל לש טרופס תריזל הנפ אוה ,הרבחה יעדמב 

,תיטסיביטקייבואה תיגולויצוסה הביטקפסרפב הזיחאה תכשמה .תיטילופה־תירוביצה 

ותוקחרתהו ינאידרובה םלועב ותורגתסהל תודוה רתיה ןיב הרשפאתה ,חלכה הילע דבאש 

לע םולחל היידרובל הרשפא וז הפקשה ,אסיג ךדיאמ .תורחתמ תוירואיתב קימעמ ןוידמ 

,ולש ונונגסב ,הנעמל קבאיהלו ,םיגולויצוסה לש "יעדמה םלוהינ"ב רתוי תקדוצ הרבח 
.המיחל לש טרופסבכ 

תוינפהו תורוקמ 

 Aron, R. (1985 [1983]). '"No nos ha comprendido' o Mayo de 1968". In
 Memorias (pp. 455^480). Madrid: Alianza Editorial.

 Bourdieu, P. (1979). La Distinction. Critique social du jugement. Paris:
 Editions de Minuit.

 Bourdieu, P. (1997). Meditations Pascaliennes. Paris: Editions du Seuil,
 Collection Liber.

 Bourdieu, P. (2000). Propos sur la politique. Lyon: Presse Universitaire de

 Lyon.

 Bourdieu, P., Chamboredon, J.C. and Passeron, J.C. (1968). Le metier de

 sociologue. Paris: Mouton-Bordas.
 Bourdieu, P. and Passeron, J.C. (1964). Les Heritiers. Les etudiants et la

 culture. Paris: Editions de Minuit.

 Bourdieu, P. and Passeron, J.C. (1970). La Reproduction - Elements pour une
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 theorie du Systeme d'enseignement. Paris: Editions de Minuit.

 Swartz, D. (1997) Culture and Power - The Sociology of Pierre Bourdieu.

 Chicago: The University of Chicago Press.

 Verdes-Leroux, J. (1998). Le savant et la politique - essai sur le terrorisme

 sociologique de Bourdieu. Paris: Editions Grasset et Fasquelle.
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435 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

*היידרוב רייפ 

**הבודרוק יבא 

?היידרוב לש ותלודג רשפ המ 

,ילאוטקלטניאו ,טרפב ,יגולויצוס תמוצ לכ לש וזכרמב ומצע תא דימעה היידרוב 

היישעה לש תוינורקעה תומלידה תא חייטל היידרוב בריס ,וינפל רבו ומכ .ללכב 

לש םירצה םיקדסה ךותל ושאר תא בחתו ,תילאוטקלטניאה הדמעה לשו תיגולויצוסה 

.עוצקמה 

:הלאכ (םיקדס וא) תומליד המכ הנמא וז המישרב 

תרתוכה תא אשונה ,{The Rules of Art) Les regies de l'art ורפסב ןורחאה רמאמב .1 

 "Pour un corporatisme de l'universel", ־לדגמ לש המלידה תא היידרוב דימעמ

דגנכ (ילאוטקלטניאה הדשה לש הימונוטואה ,רמול הצור) ילאוטקלטניאה ןשה 

 engagements. לש סונאיה ינפ ינש הלא יכו ,המודמ המליד וז יכ ןעוט אוה

דצמ ,ימונוטואה הדשב הדמעה ףקותמ יתוברת ןוה תריבצ ,ונייהד ,לאוטקלטניאה 

.רחאה דצה ןמ ,תיתרבח תוברועמל תוכז תיינקל ירוביצה בחרמב ותרמהו ,דחא 

- ילאוטקלטניאה הדשה לש הימונוטואה לע ףרה אלל ןגמ ומצע תא אצמ היידרוב 

איהש ךות ירוביצה בחרמה לע הטלתשהש ,היזיוולטה לומ ,לשמל - ול הרקי התייהש 

ברעתהל לדח אל ומצע אוה ,רחאה דצה ןמ .ילכלכה הדשה תונורקע תא וב הרידחמ 

אלל הפקתהב ,ימדקאה רקחמה לש לקשמה דבוכ אולמ סויג ךות ,ירוביצה בחרמב 

־ואינה היגולואידיאה לעו ,חצנמה יוושכעה םזילטיפקה לע ,היצזילבולגה לע תואל 

לע םירמאמ ץבוק וניה ,לשמל ,La misere du monde) םיבוכר םה הילעש תילרביל 

.(המודכו ךוניחה תכרעמ יטילפ לע ,םילטבומה לע - הלא לכ לש תונברוקה 

םינתינה םיבאשמב ילובמיסה ןוהה לשו יתוברתה ןוהה לש היצזיטרואיתה םצע 

תא עובקלו יתרבחה קחשמה יללכ תא רידגהל תלוכי לש םיחנומל הרמהלו ןיפילחל 

תודגנתהה תיזחב היידרוב תא ודימעה ,gates <fe rates לש לופכה ןבומב ,"םירעש"ה 

- הסיפתל ןהו ,רקיעו ללכ ישפוח וניאש ,ישפוחה קושה לש היגולואידיאל ןה 
תילאודיווידניאה הריחבה" לש - השעמל תיגולואידיאהו הרואכל תיטרואיתה 

."תילנויצרה 

אל םלועמ היידרוב ,ןכא ."ןורחאה טסיסקרמה" היידרוב תא הנכמ רדנסקלא ירפ'ג .2 

לע אקווד והופקת ויבירי בורו ,ידמעמ חוכ הדשכ יתרבחה בחרמה תסיפת לע רתיו 

."תע םרטב" השענ "דמעמ" גשומה לש דפסהה ,ןבומכ ,יתעדל .ךכ 

קבאמה תא ותשגדהב קר אל ,טסיסקרמ־טסופ וניה היידרוב הדימ התואב ךא 

םיטסיסקרמה ידי־לע דמעמה לש תינתוהמה הסיפתל בריסש ךכב אלא ,ילובמיסה 

םיצוענה ,םיילאוטקלטניאה וישרוש .("דובירה" לש םייאקירמאה םיגולויצוסה ידי־לעו) 

2002 ראורבפב 7־ב ךרענש ,היידרוב רייפ לש ורכזל ברעב האצרהה חסונ לע םיססובמ םירבדה * 

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 
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תודשה לש תינתוהמ־אל הסיפתל והוכילוה ,םישישה תונש לש םזילרוטקורטסב 
.םייתרבחה 

יתוברתה ןוהה תסיפתל קר ותוא הליבומ הניא היידרוב לש תינאירבווה תשרומה .3 

.ומצע ידמעמה הדשה לש תילובמיס הינבה לש הסיפתל אלא ,ילובמיסה ןוההו 

תא ידמל קודא ןפואב שיגדמ היידרוב ,אסיג דחמ :המלידב בוש םיאצמנ ונא ןאכ 

לש ־ תונוש תוילרוטקורטס תוסיפתד אבילאו a la Dürkheim - תויביטקייבואה 

תיטסיווגנילה תשרומה לע ןומאבו ינאירבו־ואינכ ,אסיג ךדיאמ ךא :יתרבחה בחרמה 

תיטרואיתה ותסיפת זכרמב דימעהל אלא לוכי וניא אוה ,יתרוקיבה חישה תרות לש 

.חוכה תודש לש הרדגהה םצע וניה םללשש ,םיילובמיסה םיקבאמה תא 

לש תויביטיזופב ןימאהל לוכי וניא אוה ,רומאכ :טסילרוטקורטס־טסופ וניה היידרוב .4 

םיקבאמה ידי־לע ןנוכמש הדשכ ספות אוה ותואש ,"יביטקייבוא"ה יתרבחה הדשה 

תסיפתב םיגולונמוגפה לשו רבו לש םכישממ וניא אוה הדימ התואב ךא ;םיילובמיסה 

הנבמה תא גיצהל ןיינועמ אוה ,דחא דצמ :המליד יגפב דמוע אוה .ןנוכמה טקייבוסה 

אוה ,ךפיהל אלא ,טקייבוסה לש הטילשב אצמנ וניא אוהש הז ןבומב יביטקייבואכ 

תויביטיזופ קינעהל תצרחנ הרוצב ברסמ אוה ,רחא דצמ ךא :ולש סוטיבהה לש םשרוש 

.ןנוכמה טקייבוסל ןהו םייתרבחה תודשל ןה יהשלכ 

תייארב ,ונייהד ,תיתוברתה תורירשה לש הסיפתב היידרוב קבד ויתודובע בורב .5 

הקיטתסאה תטלשהלו distinctions תטלשהל רישכמכ תויתוברתה תוריציה 

הייארל תכשומ וז הדמע .הרבחה לש םידברה לכ לע ,יתוברת ןוהכ ,תינגרובה 

תוריצי לש יזנירטניאה יטתסאה ךרעה תלילשלו ,תוברתה יסכנ לש תיטסיביטלר 

לש ויצמאמ םע תוחונב תבשייתמ הניא וז תיטסיביטלר הייאר ךא .ההובגה תוברתה 

יעדמה תודשה לשו ,ללכב יתוברתה הדשה לש הימונוטואה תא רמשלו רוקחל היידרוב 

Gustave תאו Claude Monet תא ץירעמ אוה עודמ ,תרחא .טרפב יתונמואהו 

 Flaubert? יפלכ ןה ךכ־לכ ןדשח אוה עודמ ^science studies םיפוסוליפ יפלכ ןהו
אוה עודמ ?(ללכ םהילא סחייתהל ליאוה רשאכ) סמלפתה םתיאש ,םייטסינרדומטסופ 

?יגולויצוסה רקחמה תכאלמל סחיב ךכ־לכ יסקודותרוא 

.תולקב הנממ םיאצוי ,םכדבע ,ינא אלו אוה אלש המליד יהוז 
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437 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

*היידרוב רייפ לש תיגולויצוסה תשרומה תודוא ־לע 

**טנקו קיאול 

־יאצוי םייעדמה ויגשיהל ןה סחייתמה רתוי בחר רוביחמ דחא קלח הווהמ הז רמאמ 

תיגולויצוסה הליהקל ליחנהש תילאוטקלטניאה תשרומל ןהו היידרוב רייפ לש ןפודה 

2002 ביבאב בתכנ "The Sociological Life of Pierre Bourdieu" רמאמה .תימלועה 

,תילגנאב םילק םייונישב ,הנש התואב עיפוהו) תימואלניבה תיגולויצוסה הדוגאה תשקבל 

,Distinction רבחמ לש םייחה לעפמ תא רקוס הז רמאמ .(international Sociology־ב 

.םיילאוטקלטניאהו םיישיאה וייח לולסמל סחיב םיירקיעה ויבתכ תא תצמתמו 

לימאש קוסיע ,תוילגתב םיקוסע קר אלש הלא םה הפוקת לכ לש םילודגה םיגוהה 

,םתבשחמ חרוא לש יונישל םימרוג םג אלא ,ןעדמ לכ לש ותמישמ אוה יכ ןעט םייהקריד 

ןוויכמ וז הירוגטקל ךייתשמ היידרוב רייפ .םהיתימע לש םתביתכ תרוצו םרקחמ ינפוא 

- םלועה יבחר לכמ הירוטסיהו הרבח ,תוברת ירקוח הבש ךרדה תא דעל הניש אוהש 

ךכל רע יוטיב .התוא םימשיימו םתונמוא לע םיבשוח ־ הנאוחיט ךרד ביבא־לת דע ויקוטמ 

Actes תרגסמב .היידרוב דסייש תעה־בתכ ביבס הנגראתהש "תיגולויצוסה הנדסה" אוה 

 de la recherche en sciences sociales ימדקאה םזילמרופה לש םימוסחמה ורבשנ,
הסיפת רוציל תנמ־לע ,הרבחה תודוא־לע תויומס תוחנהו תונילפיצסיד לע תתשומה 

.יביסקלפרה יתרוקיבה הרבחה עדמ תא םקשל תלגוסמו תולובג הצוחש תירוקמ תיעדמ 

ונילע ,ותשרומלו היידרוב לש םייגולויצוסה וייח חורל םינמאנ תויהל תנמ־לע 

רקחמ יאשונ תריציל ןווכמה רקחמה ןחבמב םייטרואיתה ויתונויער תא םשייל ךישמהל 
1.םישדח 

היידרוב רייפ לש םייגולויצוסה וייח 

םייח .תיטרואיתה ותוגה תא תינמז־וב םירתוסו םימיגדמ היידדוב רייפ לש וייח 

,עדמל םלוכ לכ םיביוחמ ויה ־ תוכופהתבו תוינפתב םישודג ויהש יפ־לע־ףא ־ הלא 

היה אל םייתרבחהו םיימדקאה וייח לולסמ .יתרבח קדצלו םיילאוטקלטניא תודסומ תיינבל 

ךרד־לע םיגדה היידרוב ,וילע רמול גהנ (Raymond Aran)ןורא ןומרש יפכ .יופצו ינויגה 

וירפסב םתוא חסינ ומצע אוהש יפכ יתוברתה ןוהה לש הרבעהה יקוח תא הלילשה 

The Inheritors :(Jean-Claude Passeron) (1964/1979 םע ובתכנש) םימדקומה 

 1"1970/1977) Reproduction in Education, Society, and Culture). תחפשמל ןבכ

תוברתה לש הדימריפה תגספל היידרוב הלע ,תפרצב קחורמ זוחממ הטושפ םירכיא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה ,זעוב יגח ידי לע םגרות * 

 ** Loi'c Wacquant, ילקרבב הינרופילק תטיסרבינוא ,היגולויצוסל הקלחמה.

.תירבעב הלא םירבד םסרפל המזויה לע גוצרה הנחלו ןמטייו השסל תודוהל הצור ינא 1 
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ףרטצהל דעוימ היהש יפ־לע־ףא .םלועב רתויב טטוצמה הרבחה ןעדמל ךפהנו תיתפרצה 

היידרוב רחב ,םייתפרצ םילאוטקלטניא לש הנוילע הטילא התוא לש ההובגה הטסקל 

זא תססוגהו העונצה הנילפיצסידה תא אקווד וביל לא ץמאל היינשה םלועה־תמחלמ רחאל 

יפכ ירוביצה בחרמב הבר העפשהו השדח תוינויח לש חור הב חיפהו ,היגולויצוסה לש 

.םלועמ הל התייה אלש 

ויתוריציו וישודיחמ הברה םג יעדמה ולעופבו ויבתכב םלגמ היידרוב ,הז םע 

ןפואב תושכרנה ,תויציזופסיד ידי־לע תטלשנ תיתרבח הלועפ יכ ותסיפת .םייטרואיתה 

המרב תיטרואית הדובע בלשל ותלוכיבו ותונשקעב תאטבתמ ,םייתרבח םיקחשמב ךשמתמ 

יתרבח רקחמל ותאירק .תיסחי תוטושפו תושיגנ רקחמ תויוליעפ םע תטשפומו ההובג 

רקבל לגוסמ אוה הבש הדימ התואב תוימצעה ויתויטה לע חקפל לגוסמש ,יביסקלפר 

"האצרהה לע האצרה"ב האלפנ הרוצב תמגדומ ,"דוסימה יסקט" תא בקונ ןפואב 

 ("1982/1990) ("Lecture on the Lecture) - החיתפה תאצרה לש יחה רשבב חותינ

רסח חותינ יוצמ (Homo Academicus (2-1984/1988 .סגרפ־הד רלוקב ןתנ ומצע אוהש 

תוטיסרבינואב ימדקאה רוצייה תכרעמ תא םיבצעמה םייתרבחה םימרוגה לש םימחר 

םזילנויצרה יכ קומעה ועונכש .ימדקא רוציכ ומצע לש השק חותינ םג ןאכמו ,תויתפרצה 

הלעממ תיחרזא תוחילש היגולויצוסל קינעמ אוה יכו ,םזיצוירוטסיהה תא ןיטולחל םלוה 

,הבר תוינוגברב ונייטצהש ,הלא םירוביח .םינורחאה ויבתכב יוטיב ידיל אב ,הנושאר 

Science de la science et'ב .(Pascalian Meditations (1997/2000 ןוגכ םירפס וללכ 

 2001) reflexivite), 1997/2000'2 םיסנוכמה םייטילופה ויבתכב םג ומכ,) Contre-feux

םיקבאמב ףתתשה אוה .םייתרבח םיקבאמב תישיא תוברועמ היידרוב םיגדה ,(2001/2002 

ברעתהו ,ילאוטקלטניא שפוח לע הנגה דעבו תילרביל־ואינ היצזילבולג דגנ םייתרבח 

לש םזיטרופרוק"ל ותוביוחמ .תיב־ירסחו םילטבומ ,םייקוח־אל םירגהמ תבוטל 

יתרוקיבה רקחמה ילכ תא ץיפהל םישקיעהו םירזוחה ויתונויסנב תאטובמ "ילסרווינואה 

ימואל־סנרט קיטילופלאיר םדקל לגוסמה "יצוביק לאוטקלטניא" רוצילו ירוביצה בחרמל 
.הנובתה לש 

־םורדב םיאנריפה תולגרמל ץרא־לבח ,Beam־! 1930 טסוגואב דלונ היידרוב רייפ 

ידוסיה רפסה־ תיבב וידומיל תא .ימוקמ טקלאיד לע ןיידע רמשש ןטק רפכב ,תפרצ ברעמ 

.ולש תויאכראב עודי היהש קחורמ רפכב ,םינוונחו תשורח ילעופ ,םירכיא ידלי םע השע 

היהש ,(Le Bai des celibataires) םיקוורה ףשנ ,היידרוב לש ןורחאה ומוסרפ ,השעמל 

רבשמה תא חתנמו הלא םימיל סחייתמ ,2002 ראוניב 23־ב ותומ םויב סופדב ןיידע 

תויגטרטסא לש תורערעתהה ןמ אצוי לעופכ תיתפרצה םירכיאה תרבח תא דקפש יללכה 

ריעב יתיימינפה רפסה־תיבב וידומילב ןייטצהש רחאל .רדגמה יסחי לשו םיאושינה 

הכז ,(יקסאב רודכ קחשמ ־ Peiiote Basque^ יבגור ןקחשכ טלבתה ובש) Pau הכומסה 

Ecole normale^ רגוב ,וירוממ דחאמ הצלמהבו הנידמ תגלמב ריעצה היידרוב 

 superieure, ובש ,זירפב הזה יתרקויה רפסה־תיבל הרשכהה ינוכממ דחאל ומצעב םשריהל

,תורסמתה לש הריוואב םידומילל תפרצ יבחר לכמ םינייטצמה םידימלתה וצבקתה 
.תיביסנטניא תויתורחתו תונדמל 
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439 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

יפכ ,לחה וידומיל תא .Ecole normale superieure^ הרהמ־דע לבקתה היידרוב 

לע דגנ־תבוגתכ ךא .היפוסוליפה - תונילפיצסידה תכלמ תרגסמב ,ויתוחלצה ול ורוהש 

םייחה ימוחת לכל טשפתהו עפעפש ,ירטרסה םזילאיצנטסיזקאה זא טלש הבש ,ןמזה חור 

לש הקיגולו הירוטסיה ידומילב היידרוב זכרתה ,הפוקתה לש םייכוניחהו םיילאוטקלטניאה 

חכנ היידרובש) Eric Weil ,Jules Vuiliemin ,Alexandre Koyre לש םתכרדהב ,עדמה 

Martial Gueroult ,(לגה תודוא־לע ,Philosophy of Right ולש םסרופמה רנימסב 

ץינבייל לש ורפס לע רקחמ תדובע היידרוב בתכ ותייחנהבש ,ץינבייל לש בושח ןשרפ) 

 Animadversiones), ןכו Georges Canguilhem'l Gaston Bachelard (רפסמ םינשש

- היפוסוליפב הכמסהה תוניחב תא רבעש רחאל .<וקופ לשימ לש וירומ ויה ןכל םדוק 

ירודל יור־הל לאונמעו (Louis Marin) ןירמ יאול ,הדירד קד תא םג ללכש רוזחמב 

 (Emmanuel LeRoy Ladurie) - ןוכית רפס־תיבב היפוסוליפ דמלל ירטה רגובה רחב

 ^Mouiins, היידרוב ארקנ ,1955 תנשב ,ןכמ־רחאל הנש .תפרצ זכרמב הנטק הרייע

תרשל חלשנו שנענ אוה ,תיאבצה תורמב ותונדרמ לשב ךא ,אבצל סייגתהל ידכ יאסרוול 

.תיאקירפאךופצה הבשומב רדסה תטלשה לש המישמה תרגסמב הירי'גלאב 

דגנ תפרצ הלהינש העיווזמה המחלמה לש השקה תואיצמה םע יעצמא־יתלבה שגפמה 

:דעל היידרוב לש ילאוטקלטניאה ותבשחמ ןוויכ תא הניש תחמוצה תידי'גלאה תוימואלה 

,תיעדמ טבמ־תדוקנמ םג ךא תיטילופ הניחבמ םג ררועתה תירי'גלאה הרבחב וניינע 

The Sociology of ,ןושארה ורפס .הרבחה יעדמל היפוסוליפמ ותבשחמ ןוויכ תא טיסהו 

 Algeria, 1962 תנשב תירבה־תוצראב םסרופו תילגנאל םגרות) 1957 תנשב בתכנש

,תומלש ללכל יגולויצוסו יגולונתא ,ירוטסיה עדי בלישש רקחמ היה ,(Beacon תאצוהב 

(תיאמצע הנידמל הכפהנ םרטב) הירי'גלא לש ימואלה לגדה תא ותכירכ לע גיצה םג ךא 

לש ןהיתוילשא ןיבל ילאינולוק ןוטלש תחת הרבח לש הבצמ ןיבש םידוגינה ינפמ ריהזהו 

תוילאיגולוק־טסופ תונידמש תינעבוטה תכובסתה תא שארמ הפצ ךכבו) תוימואל תועונת 

תויפצתה תא ךרע היידרוב .(ןרורחש רחאל םירושע הב ןמצע תא ואצמ תובר 
(C0110) ולוק ,(Kabylia) היליבק ץראה־ילבח לש המחלמה ירוזאב תויפרגונתאה 

אוה רקחמה תישארמ .תינמואלה תירי'גלאה הלירגה יזועמ ויהש ,(Ouarsenis) סינסראואו 

תנמ־לע ,יפוקסורקמ רבסה םע תיפוקסורקימ תונשרפו ,הקיטסיטטסו היפרגונתא בליש 

.תואמצעל קבאמהו יטסילטיפקה םזילאינולוקה תמחלמב רצונה יתרבחה ןוסאה תא תופמל 

תוארל ןתינש יפכ ,תוברת תורוצו םייתרבח םינבמ לש תוחתפתה רבחל הסינ היידרוב 

ןוירטלורפה לש ותורצוויה לע ,Travail et travailleurs en Algerie (1963 :וירפס ינשב 

,1964 ,"הריקעה") Le Deracinement־ו (רכשב הדובע לש היוליג ךרד ירי'גלאה 

הרבחהו תואלקחה לש התסירה תודוא־לע ,Abdeimaiek Sayad םע דחי בתכנש 

Algeria 1960 םייפרגונתאה וירקחמ לש יסלקה ףסואב ןכו ,(הירי'גלאב תויתרוסמה 

"םלועה לש םסקה תרסה" יכילהת לעו םיליבקה לצא ןמזהו דובכה תוסיפת לע ,1977) 

.(רכשב הדובעו קוש תלכלכ לש שבכמה תחת 

םידחוימה םיאנתה ןיבל תיתרבחה ותוישיאו תיפוסוליפה ותרשכה ןיב בולישה 

הקיטסיטטסבו היגולויצוסב ,היגולופורתנאב ומצע תא רישכהל היידרוב תא ועינהש 

.(Outline of a Theory of Practice (1972/1977 יצולחה ורקחמל הציפק־שרק ושמיש 

םייגולויצוסה םילכה תיינפה :תויביסקלפרה תודוא־לע רכומה ולעפמ תא ריבסמ הז בוליש 

םייתרבחה םיאנתל יתרוקיב ןפואב תעדה תא תתל תנמ־לע ומצע הרבחה ןעדמ יפלכ 
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יאנתמ הבייחתהש השירד וז התייה .רקחמה אשומ לש ותיינפהב תויטרקנוקה תולועפלו 

חוקיפב ךרוצה .תוומו םייח לש תולאשל םיתיעל הרושק התייה רשאו הירי'גלאב רקחמה 

היידרוב הניכ רתוי רחואמש המ - חותינה תדמעמ םירצונש םיתוויעה לע הטילשבו 

,ףקשנל ףיקשמה ןיב ,הפצנל הפוצה ןיב סחיה תא אטיב - "תיטסלוכסה טבמה־תדוקנ" 

.םייתרבח םייח םתוא לע חוודמ גולויצוסהש חווידה ןיבל םמצע םייתרבחה םייחה ןיב 

The Craft of Sociology:־מ ,היידרוב לש ותוגהב הניפה־ןבא הניה וז הדוקנ 
 1968/1990) Epistemological Foundations, םע דחי בתכנש Jean-Claude

 Jean-Claude Passeron^ Chamboredon), (1980/1990) ךרד The Logic of Practice
תויועט לש תורוצ שולש"ב בחרומה ונוידו (Pascalian Meditations (1997/2000 דעו 

,עדמב "םיאשונה לש הקיגולה" ןיבל "הקיגולה יאשונ" ןיב תולבלבמה "תויטסלוכס 

.הקיתאבו הקיטתסאב 

לש הירוטסיהה רקוחכו ףוסוליפכ תולודגל דעונש ,קירבמה טנדוטסה ,ןכ םא 
היפוסוליפ דמלל ויה אבצהמ ורורחש רחאל תונושארה ויתוינכות) היגולומטסיפאה 

ךרואל וחנמ היהש ,Canguilhem וינפל השעש יפכ ,זולוטב האופר ידומילל םשריהלו 

לחה היידרוב .גולופורתנאל הגרדהב ךפהנ ,(Ecole normale superieure^ וידומיל 

תופשל זכרמב ןכמ־רחאלו ולש הדשה־תויפצת ךותמ הליחת ,תירבךבו תיברע דומלל 

דמלל לחה אוה .סוארטש־יול לש םזילרוטקורטסהמ תועפשה גפסו ,זירפב תויחרזמ 

ותוא וחירכה זאש ,1960 דע ולש הדשה־תדובעב ךישמהו רי'גלא תטיסרבינואב 

לע םייא שדחה ןוטלשה) זירפל הרזחב קלתסהל םישדחה םיירי'גלאה תונוטלשה 

ןוברוסב רטוז הצרמל היידרוב הנמתה ,תפרצל רזחשמ .(תוומב והומכ "םילרביל" 

תא דמילו תויתטישב הנושארל היידרוב ארק םש ,ליל תטיסרבינואב ןכמ־רחאלו 

תיטירב היגולופורתנא םג ומכ ,ריסוסו ץוש ,סקרמ ,רבו ,םייהקריד לש םהיתודובע 

םירוקיב תרגסמב ופסאנש הדש־ינותנ דבעל ךישמה אוה ןמזב־וב .תיאקירמא היגולויצוסו 

תושפוח ךלהמב הירי'גלא לש םיינוריעו םיירפכ םירוזאב - םייארקא יכ םא ־ םיפוכת 

.1964 תנש דע ולש ץיקה 

יעדמ לש םיהובג םידומילל רפסה־תיבב םידומיל החנמל היידרוב ךפהנ וז הפוקתב 

זכרמה תא םיקהו ,(Ecole des hautes etudes en sciences sociales) זירפב הרבחה 

תרגסמב הרופ ןרקמ ךכ םשל קנעמב הכזש ,ןורא ןומד לש ותשקבל תיפוריא היגולויצוסל 

לש ןווגמב וקסעש םירקוח לש תווצ רישכהו היידרוב דמיל ,םירושע השולש ךשמלו ,וז 

;יתרבח ןויווש־יאו חוכ ,תוברת ןיב םיסחיב תודקמתה (1) :ידכ ךות ,םייתרבח םיאשונ 

תויטנה דגנכ ןה ,תיתטיש תיפצתו תינדפק הירואית בולישב ךשמתמ ןיינע <2) 

לש תיטרואיתה הייטנה דגנכ ןהו תיאקירמאה היגולויצוסה לש תויטסיציריפמאה 

האלמ הרכה <3> ;םייתורפס םילדומב תובשיהל םייתפרצה םילאוטקלטניאה 

םיבאשמ לש תוקולחמ ,דחא דצמ ,בכרומכ ,יתרבחה בחרמה לש "הלופכה תויביטקייבוא"ב 

ןפואב תונבומה םלועה לש תויביטקייבוס תויווחמ םג ךא ,תויתרבח תודמעו םיירמוח 

היפוסוליפה ורמשש היגולויצוסהמ חוטבה קחרמל דוגינב ,ךכ .םינכוס ידי־לע ילובמיס 

לא היגולופורתנאהמ הגרדהב היידרוב שלג ,תיטסילרוטקורטסה היגולונתאה! 
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לש תויובכרומה ברימ תסיפתל רתוי בוט תדיוצמ ול התארנ הנורחאה וז יכ ,היגולויצוסה 

תא ולש תירקחמה הקיטקרפה תרגסמב בלשל היידרוב ךישמה ךכ .תיתרבחה תואיצמה 

ינאיטנק־ואינה ןיינעה תא ,סקרמ לש םזילאירטמה תא ,(Bachelard) דלשב לש םזילנויצרה 

םייח ירדס לש תינאירבווה הסיפתה תא ,תוילובמיס תורוצב םייהקריד לש 
 (lebensordnungen) תרגסמ התייה האצותה .יטנופ־ ולרמו לרסוה לש היגולונמונפה תאו

תא ףושחל הדעונו ,רקחמ יאשומ לש םרוציי םשלו תועצמאב החסונש תירוקמ תיטרואית 

ינפוא לע םתודדומתהב ילטנמה הנבמהו יתרבחה הנבמה ןיב םידדצה־תבר הקיטקלאידה 

.הטילשה 

לש התמורת תודוא־לע םייצולחה ויחותינ תא ללכשו היידרוב ביחרה רושעכ ךות 

ויחותינ תא ',(The inheritors, 1964/1979)יתרבחה ןויווש,ר־יא תחצנהב ךוניחה תכרעמ 

Photography: A Middle-Brow Art וירפסב ,תורחא תויתוברת תוקיטקרפ תודוא־לע 

 (1965/1990)The Love of Art: European Art Museums and their Publics

,עדמה ,תורפסה ,תדה תומלוע תא םירקוחה םירקחמ לש הרושו ;(1966/1990) 

The Rules of Art' ב אישל םיעיגמה ,תיליעה־תנפואו הקיטילופה ,טפשמה ,היפוסוליפה 

"תונמואה הדש לש תורוקמהו הנבמה" תא היידרוב הלגמ הז רוביחב .(1992/1996) 

The idiot of ורפסב רטרס לש הריציה תיירואיתל הפיקע הבושתב) רבולפ לש ותפוקתב 

 the Family), תא שמחמה םיגשומה רורצ תא היידרוב שרפ םירקחמ לש וז הפנע הרושב

ןואיתנפב דובכה־מוקמ תא ול וקינעהש ,תילובמיסה תומילאה תרות תאו הקיטקרפה עדמ 

יללכ ןפואב ןוה ראתמה ,"יתוברת ןוה" גשומה תא עבט היידרוב .היגולויצוסה עדמ לש 

־ילטוטסיראה גשומה תא שדחמ דביעו ץליח אוה .הרמה־תבו תזכורמ "תיתרבח היגרנא"כ 

תעבונכ הלועפ לש תילנויציזופסיד היפוסוליפ רוציל תנמ־לע "סוטיבה" יטסימותה 

אוה ."הכרעהו הסיפת לש תומכס"ב יביטקייבוס ןפואב תאטובמ ךא תויתרבח תורדגהמ 

לש תיסחי הימונוטוא ילעב םיבחרמ לע עיבצמה ,"הדש" ינשדחה חותינה ילכ תא רצי 

תא ןעט ךכ ידי־לעו ,תוכמס לש תויפיצפס תורוצ לע קבאמ יסופדו םייביטקייבוא תוחוכ 

.ירוטסיה חותינל השורדה תוימנידה תא ול קינעהו חוכב הנבמה לש האופקה הסיפתה 
תא ססבל תנמ־לע Doxa־n לש תינאילרסוהה הסיפתה תא "תיגולויצוסל" םגרת היידרוב 

םיילטנמהו םייתרבחה םינבמה לש םירקמה ףוריצב "םוימויה ייח לש תיעבטה השיגה" 

.ותונשל המגמב תוברעתהו חוכיו ינפמ ןיסחלו וילאמ ןבומל ךפהנ םלועה םכרדש 

לש תפומה־ירפס ינשב אלמ יוטיב ידיל אב תיטרואיתו תיריפמא הדובע ןיב הז יוחיא 

־ (The Logic of Practice"[ (1979/1984) Distinction (1980/1990 - היידרוב 

.סנרפ־הד 'זלוקב היגולויצוסב הרדתק לעב לש הדמעל 1981 תנשב ותוא וקינזהש 

,תוברתו דמעמ לע רקחמב "תיאקינרפוק הכפהמ" ללוחמ היידרוב Distinction־ב 

ידי־לע .םתס תונכרצ ןיבל ההובג תוברת ןיב דירפהש יתרוסמה םוסחמה תא ותריבשב 

הקיטתסאל דעו םיכודיש ךרד ,הליכאמ) םינווגמו םיבר םייח ימוחת לש םתריזש 

אוה אלא ,הדילמ ונב עובט וניא תוברת יניינעב טופישש חיכומ היידרוב ,(הקיטילופו 

םיידמעמ םיטקילפנוקב קשנ־ילכ תשמשמ רשאו יתרבח רשקהב תשכרנש תלוכי רדגב 

"תוברת רוציי תודש"ב תוטקננה תודמעו םוימויה ייח לש םיילובמיס םיקבאמ ךרד ,םייומס 

לש םיבלטצמ תונורקע ינש יפ־לע ןגרואמ יתרבחה בחרמה יכ הליג היידרוב .םהינימל 

יתש תא הרידגמ הרבחב הלא ןוה יגוס לש םתקולח .יתוברת ןוהו ילכלכ ןוה :לודיב 

וז :תומדקתמ תורבחב טקילפנוקהו םיעסשה לש תולובגה תיתשתב תודמועה תויציזופואה 
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דמעמה לש תונוש תועיס ןיבש וזו ,(ןוהה תומכ יפ־לע םירדגומה) םיטלשנו םיטלוש ןיבש 

.(ןהלש ןוהה בכרה יפ־לע תורדגומה) טלושה 

םילמסב הטילש לע תורחתו תוצובק תריצי ,יתרבחה בחרמה תודוא־לע וז הרות 

תורוצ יתש תומגדומ הז רפסב .The Logic of Practice־ב תיללכ הרוצב תמשוימ 

לש "יגולנא ללוחמכ ףוגה" לש ובוציע ךרד תנחבנ ןתלועפש - תינבמו תישיא - הטילש 

תרדגומה ,(Symbolic Power) "ילובמיס חוכ" הירוגטקה תעבונ ןאכמ .תוקיטקרפ 
התוא לש היגוציי לש הרדגהו בוציע ידי־לע תיתרבח תואיצמ תונשל וא רמשל תלוכיכ 

תואיצמה תא םינבמה םייביטינגוק םילכ לש םתרדחה תועצמאב ,רמולכ ;תואיצמ 

לש םינונגנמה חונעפ .הב העובטה תורירשה תא טילבמ וא ריתסמש ןפואב תיתרבחה 

Language and :ןוגכ םירפס לש םתרטמ איה ,תונושה היתורוצ לע ,תילובמיסה תומילאה 

 1982/1991) Symbolic Power), ינושלה םזילרוטקורטסה לע רגית היידרוב ארוק ובש,

The Political ;חישו ןושל יפוליח םג לולכתש ידכ הקיטקרפה תיירואית תא ביחרמו 

 1988/1993) Ontology of Martin Heidegger), יגולויצוס ןורתפ היידרוב חסנמ ובש

היפוסוליפה לש התרמוי תא ףקותו ,רגדייה לש ותוגהב יטילופה ןפה תודוא־לע חוכיוול 

תודוא־לע רקחמ וניהש ,(The state Nobility (1989/1996 ;יתרבח־ץוח דמעמל 

תא היידרוב ראתמ ובש ,תומדקתמ תורבחב תיטרקונכטה הטילשה לש תיתרבחה תיתשתה 

Masculine־ו ;"תילובמיס תומילאב ימיטיגלה שומישה לע לופונומ תלעב"כ הנידמה 

 1998/2001) Domination) תועצמאב תלעפומה הטילש תמגידרפכ ןיבהל שי ותואש ־
.תבזוכ תועדומו תועדומ 

The םוסרפ םע ,םישישה תונש עצמאב) ריעצ ליגב םסרופמ השענש יפ־לע־ףא 

 inheritors> לש תיאזירפה דובכה־תרדא תא לביקו "maitre ä penser" ותומ רחאל רושע

וליפאו ,תרושקת־בכוכל וכפוהל תונויסנהמ יבקע ןפואב היידרוב קמחתה ,וקופ לשימ לש 

קוסיעל יחרכה יאנתכ תילאוטקלטניאה ותואמצע לע רומשל דימתה היידרוב .םתוא הניג 

יקחשמ"ל ףרטצהל םוקמב .תצרמנה תיטילופה ותוליעפל םג ומכ היגולויצוסב רימחמ 

וצרמ תא שידקה אוה ,םהב םיעדונ הכ םייתפרצה "םיניזגמה ילאוטקלטניא"ש "הרבחה 

.קושה ןוטלשבו הנידמה קוחב הלופכה תולתה ינפמ םינגומה יעדמ רוצייל תודסומ תמקהל 

Rosine Christin םינמאנה וירזוע םע ףותישב ,ולש רואל האצוההו הכירעה תומזוי 

היידרוב החנה הנש שמחו םירשע ךשמב .וז הסיפת םילמסמ ,Marie-Christine Riviere־! 

התרגסמבש ,Editions de Minuit לש תיתרקויה הינסכאב Le sens commun הרדסה תא 

תיתפרצל םגרת ,ןיטכבו רטפמוש ,רריסק ,סומ ,םייהקריד לש תויסלק תודובע םסרפ 

לש םירקחמ םסרפו ,בובלו ידוג ,ןייטשנרב ,ןוסטייב ,ןמפוג לש תובושח תודובע 
Actes de la recherche en ימוחתניבה תעה־בתכ .םיריעצ םינוירוטסיהו םיגולויצוס 

 science sociales לש םירחואמ םיבלשל דע ותוא גיהנה היידרובו ,1975 תנשב דסונ

Actes de la recherche en science sociales םג ,Le sens commun־1? המודב .ותלחמ 

תוחסונו םילבוקמ הבשחמ יסופד רגתאלו הרבחה יעדמב םיימואל תולובג רובשל ףאש 

־ינמוי ,םידבועמ־אל םינותנ ,חותינ לש גוזימ תועצמאב עדמב תודסוממ תרושקת 

השירד ןיב רידנה בולישה ."םיגדהלו גיצהל" המסיסה תחת לכה - םירויאו הדש 
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443 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

דקפתל תעה־בתכל רשפא תיטילופויצוס המאתהו תיביסקלפר היגולודותמ ,תילאוטפסנוק 

ןויליגה) הימדקאה ילתוכל רבעמ קחרה םוצע להקל עיגהש ,יתרבחה לש ליעפ עדמל הפכ 

,"םירחובה תולוק" גשומה לש תיגולויצוס היגולואיכרא עיצה היידרוב ךרעש ןורחאה 
.(2002 ביבאב תפרצ תואישנל תוריחבה ינפל םיטעומ םישדוח 

לש תובית־ישאר ־ Liber תא היידרוב להינ ,1989 תנשב לחה ,רושע ךשמב 

דעונ רשאו תויפוריא תונידמו תופש עשתב ליבקמב םסרופש ־ "תיפוריא םירפס תרוקיב" 

.םיפוסוליפו תורפסה תרות ישנא ,הרבחה ינעדמ ןיב תולובגה־יצוח םיעגמה תא םדקל 

 Liber אלמ יוטיב אצמש ,היידרוב לש תילאוטקלטניאה ותוישיאב יתונמוא ןפ םג ףשח

Free Exchange, /1994 ףתושמה םרפסב) Hans Haacke ןמואה םע ולש הלועפה־ףותישב 

יאמבה םע דובעל ןויסינ) Daniel Buren לספה םעו Philippe Adrien יאזחמה םע ,(1995 

לכ תא ריכהש םדאכ .(ןונגס ילדבה לשב רקיעב ,ץורח ןולשיכ לשכנ רדוג קול ןד 
הטילש לש הרוצ לכ רערעל תנווכמה היגולויצוס לש התצפה תא םיענומה םילושכמה 

.הל ץוחמו תפרצב תויבמופ תואצרהב ונתינש םירוביח יצבוק היידרוב םסרפ ,תילובמיס 

In Other Words ,(1980/1993) Questions of Sociology - הלא םירפס תרגסמב 

לש בחר להקל היידרוב קפיס - (Practical Reasons (1994/1998*ו (1987/1994) 

םיסחיה ,תוהמה תא סופתלו ןיבהל םילכה תא תונוש תונילפיצסידמו תוצראמ םיארוק 

.ותדובעבש תוירקיעה תויועמשמהו 

תאצוה לש תוינידמה תא עבק תיחרזא תוליעפו תיעדמ הימונוטוא לש בוליש ותוא 

 Raisons d'agir ("הלועפל תוביס") תישארב ,1995 רבמצדב הדסונש רואל האצוה ־
־תנידמ לש התוליעפ תא םצמצל תפרצ תלשממ לש היתוינכות דגנ תירוביצה האחמה 

On Television (/1998 רכמה־בר תרזעב .תיפוריאה "תוביציה תנמא"ל םאתהב החוורה 

The סרכה־בע רפסה תחלצה תובקעבו ,תונותיעה תלוויא לש הימוטנא גיצהש ,(1999 

 1993/1999) Weight of the World לש תושדח תורוצ ראתמה םידומע ףלא ןב רוביח ־

תאצוה הכפהנ ,(ןורטאיתלו ואידיו תסרגל דיימ דבוע רשאו ,וננמז־תב הרבחב לבס 

 Raisons d'agir ץיפהל הרזעו ,םייתנש ךותב רכמ־יבר השימח םע ,החלצהל הליל־ןב

הכפהמה לש תוארג־יתלבה תואצותה לע היידדוב לש ותרוקיב תא םימוצע םיפקיהב 

,2000 תנשמ Pierre Carles לש םיסרפה־רוטע ירטנמוקודה וטרס .תילרביל־ואינה 

דציכ בטיה םיגדמ ,("Sociology as a Martial Art") "המיחל תונמואכ היגולויצוס" 

ןכות וקציו ,ולש תויטילופה תודמעה תטיקנו היידרוב לש תיתרבחה ותוגה דחי ובלוש 
תועונתב םיברועמ ויהש םיטושפ םיחרזא לש םג ומכ ,םייטילופ םיטנטילימ לש םתוליעפב 

תויוכזל תועונת ,תויגולוקא תועונת - םיעשתה תונשב הפוריא תא ופטשש תויתרבחה 

בקע הדילחה תיטילופה םתלועפש םידבוע ידוגיאו תונעזג דגנ תועונת ,תיב־ירסח לש 

יעדמ ןיבש ךודישב תונידעה תודונתה .םידבוע תאחמל םייתרוסמה םילכה תונשייתה 

ןושארה רפסב אלמ ןפואב תודעותמ הנש םיעברא ךשמב תיטילופ תוליעפ ןיבל הרבחה 

Frank ידי־לע ךרענש) intervention: 1961-2001 - ותומ רחאל היידרוב לע םסרופש 

 Thierry Discepolo^ Poupeau 2002 תנשב).

חור־ ישנא לש דואמ בר רפסמ היידרוב ךירדה םירשעה האמה לש ןורחאה רושעב 

ךתוחה "יצוביק לאוטקלטניא" ותוא תא רוציל ןויסינב ,תיטילופ הלועפל םתוא ןברדו 

םינעדמו םינמוא לש תוילובמיס תולוכי וידחי ףרצמו םיימואלו םיירנילפיצסיד תולובג 

םילאידיאל ןמאנה אמייק־רב יביסרגורפ םוי־רדס תיינבלו ירוביצה חישב תוברעתהל 
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ילאיצוסה תוגלפמ לש תילרביל־ואינה תינפתה ידי־לע ודגבנש ,לאמשה לש םיירוטסיהה 

רחא וא הז בלשב ברועמ היה היידרובש םיברה םינוגראה ןיב .טעמכ םוקמ לכב היטרקומד 

ןתינ ,יצוביק םזילאוטקלטניא לש לאידיא ותוא לש תומלגתה ויה רשאו ,םתמקה לש 

הובג ךוניח לע שדחמ הבישחל הדוגאה ,םירפוסה לש ימואלניבה טנמלרפה תא תונמל 

,(Cisia) םיירי'גלא םילאוטקלטניא לע הנגהל תימואלניבה הדעווה ,(Areser) רקחמו 

 Raisons d'agir תואובנה דגנכ .הפוריאב תויתרבחה תועונתה לש תיללכה הפיסאהו

הרבחה יעדמב קר אל היידרוב ןימאה ,םזינרדומטסופה לש תויתנפואהו תעדה־תולק 

ילנויצרה םזיפוטואה תא עדיב דייצל היגולויצוסה לש התלוכיב םג אלא ,עדי לש תומזיב 

ערפתמה קושה לש השדחה תוירברבהמ יתרבחה קדצה תודסומ לש םתלצה םשל שורדה 

לולשל" איה ותמישמש ירוביצ תורישכ הרבחה יעדמ תא ספת היידרוב .הגוסנה הנידמהו 

תויביטקייבואה תוביסה תא תולגל ,יתרבחה םלועבש "לרוגה תרזג תאו תויעבטה תא 

לוהינ ינפוא שורדלו ,םישנא לש םתייווחלו םתייווהל ,םהישעמל תויביטקייבוסהו 

טלושה יתרבחה עדומ־תתב הטילשל םילכ קינעהל ךכ ידי־לעו ,םייפולח תוגהנתהו 

תואל אלל היידרוב הסינש יפכ ,םדאה־ינב לש םהיתולועפ תא ליבגמו םהיתובשחמב 

.ומצעל תושעל 

:הלועפב תיגולויצוס הנדס 
 Actes de la recherche en sciences sociales

Maison des sciences de להנמ ,לדורב דננרפ לש ותכימתבו ודודיעב ,1975 תנשב 

 l'homme, תעה־בתכ רואל אצי Actes de la recherche en sciences sociales (ןלהל:

 ARSS) רמש ,הז םע .הרבחה יעדמ םלועב םיבושחה תעה־ יבתכמ דחאל ךפהנו arss לע

תיגולויצוס הביטקפסרפ לש התוחתפתה ןוויכל ףחד אוה .םיידוחיי תוחילשו ןויבצ ,בוציע 

העפשהה לגעמ תא הביחרהש ,היידרוב רייפ לש יחרזאהו יעדמה ונוזחמ תעפשומה תנחבומ 

םואניבה תא דדועו ךמת arss .היגולויצוסב תיתפרצה הלוכסאה לש ןיסחויה־ןליא תאו 

- חוכיו ןיא ךכ לע - הטונה ,יאזירפה םילאוטקלטניאה גוח ברקב הרבחה יעדמ לש 

רתויב םימדקתמה םירצומה תא גיצהל תעה־בתכ ףאש ןכי ומכ .תילאוטקלטניא היקרטואל 

םיחוכיו תרגסמב םלוק תא עימשהלו ,תירוביצה העדותה ינפל יתרבחה רקחמה לש 
.הל רבעמו תפרצב םייבמופ םינוידו 

רייפ גולויצוסה ,ישארה וכרועו ודסיימ לש רכומה םתוחה תא אשונ תעה־בתכ 

אלפומה ירקחמה ולובי תרזעבו םירושע השולש ךשמב תיאלנ־יתלבה ותגהנהבש ,היידרוב 

העבנ תעה־בתכ תחלצה ךא .ותחלצה רבעל המידק ותוא ףחדו arss לש וינכת תא קצי 

'זלוקב תיפוריא היגולויצוסל זכרמה ןמ םיבתוכ לש הבחר תשר לש תפתושמ תוליעפמ םג 

תונונגסה ,םינושה תורוקמה ידי־לע םגדומש יפכ ,םלועב םירחא תומוקמבו סנרפ־הד 
.םיבתוכה לש תונושה תויטרואיתה תויטנהו םילדבנה 

יעדמ יפוא לעב תע־בתכ היה arss ,Les Temps Moderenes וא Esprit ומכ אל 

תוידוסילו תיגולודותמ תופקתל הנתינ תופידעה .ילאוטקלטניא תעיבתכ רשאמ רתוי 
וא L'homme־ל דוגינב .תיטילופ הסיפתל וא יטנגלא יתורפס חוסינל אלו ,תיריפמא 

־תצוח הביתכ דדועמ ARSS ,Annales: economies, societes, civilisations'ל 
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445 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

לש ליעפ עדמל המיבה אוה :םייטילופויצוס םיאשונל םג בושק ןמזב־ובו תונילפיצסיד 

דוגינב ,הז םע .קר אל ךא ,םיאמדקא הנושארבו שארב אוה וילא הנופ אוהש להקהו ,הרבח 

תא דימעהל אלא ,ילאוטקלטניאה ללחב דהדהל קר אל איה ותפיאש ,Le debar ל 

ןויערה לע תססובמ וז הפיאש .הלאש ןמיסב םמצע םיילאוטקלטניאהו םייטילופה םינפואה 

רוגתא ידי־לע "רוביצ חילש"כ דקפתל בייחו לוכי תימצע תרוקיבב ןחינה יתרבח עדמש 

Annee תעה־בתכש םשכ ,ןכא .תודסוממ הבשחמ יכרדו םילבוקמ תונויער לש ירזכא 

 sotiologique תקיציל ילכו םיילאוטקלטניא ןיפוליחל תיזכרמה המיבה שמיש

ךפהיל ןנכות arss ךכ ,האמה תישארב תימייהקרידה הלוכסאה לש םזינקילבופרה 

,תיעדמ הדפקה ןיב תכדשמו םיירנילפיצסיד תולובג הצוחש היגולויצוסל הצפקמל 

.תיטילופויצוס תויטנוולרו תיגולודותמ תויביסקלפר 

תולועפ" ,ןכאו ,ךכ לע הזירכמ תעה־בתכ לש והשמ־תמשוגמהו הכוראה תרתוכה 

גיצהל דעוימ (Actes de la recherche en sciences sociales) "הרבחה יעדמב רקחמ 

ןתריצי םצעש וא םוסרפב תובייחש ,"תוירקחמה תולועפה" תא םג ךא רקחמה יאשומ תא 

םיצוענ וישרושש) תעה־בתכ ומצע לע לטנש הז יגולומטסיפא חוכ־יופיי .םוסרפב תביוחמ 

תודבוע יכ סרוג (Georges Canguilhem לשו Gaston Bachelard לש היפוסוליפב 

ןתוא ןיבהל שי אלא ,שומישל םינכומו םימלש םיטקייבואכ תואיצמב תופצנ ןניא תויתרבח 

יגולויצוס דועית לש היצזילמרונה דגנ האחמכ .ליכשמ ןויגיה לומו תוימוימוי תוסיפת לומ 

קר אל ביוחמ" arss ,יגולויצוסה חבטמב תישענה הרוחשה הדובעה תא תווסהל הטונה 

היגולויצוסה לש הלועפה תדבעמ לש תנחבומה הרטמהש ןוויכמ ,"גיצהל םג אלא ,חיכוהל 

תא תפטוע תואיצמהש "םייתרבחה םזילמרופהו תורוצה לעמ הכסמה תרסה" קוידב איה 

לש ותכישמ ןאכמ .(ןושארה ןויליגב ךרועה רוטב היידרוב תאז גיצהש יפכ) םהב המצע 

תוכפהמה תויביטיאוטניא־אל םיכרדב םיחתונמה ,"םיינוסכלא" םיאשונב קוסיעל ןויליגה 

םתובישחב תולזלזמו םיאבחנ םיאשונ חטשה ינפ לא תולעמ ,תולבוקמ תוסיפת ןהינפ לע 

הטיש"ב קסע ןושארה ןויליגב ןושארה רמאמהש הרקמ הז ןיא) "םיהובג" םיאשונ לש 

.("םיטקייבוא לש תיתרבחה היכרריההו תיעדמה 

,םיינירטקוד םיללכ ינפל ספרתהל ילבמ תויטנוולרו תדפקומ המר לע רומשל תנמ־לע 

.תינשדח תינונגס תלוכיו תיתכידע תוחיתפ arss ץמיא ,יח יגולויצוס טסקט רוציל ידכו 

םג םסרפמ אלא ,םיינקת םיימדקא םירמאמ םוסרפל ומצע תא ליבגמ וניא אוה ,תישאר 

- תינדפק הכירע תחת - םגו םיארוק יבתכמ ,םייסומלופ םירמאמ ,תורצק תורוקיב 

ןוילגב Yvette Deisaut לש הרמאמ ,לשמל ,ואר) הדש־תדובע לש םייביסקלפר םיידועית 

Philippe Bourgois לש ורוביח וא ,"Notebooks for a Socioanalysis" ,1986 ראורבפ 

ARSS'2 יסופיט רמאמ ,תינש .(("A Night in a Shooting Gallery" ,1992 רבמטפסמ 

ילושב םיעיפומה ,הדש־תויפצתמ םידבועמ־אל םינותנו תונויאר יעטק ,תונומת בלשמ 

תויתוא לש םינוש םיגוס ןיב קחשמ גיצמ תעה־בתכ ,ןכ־ומכ .טסקטה ךרואל דומעה 

הכירע םע ימדקא קויד ךדשל ידכ לכה ־ םיפיקעו םירישי תונונגס ןיב בברעמו 

.תילטנמירפסקא 

 arss עגמ תריציו בחר ןולח תחיתפ ידי־לע יתרבח רקחמ ליעפ ןפואב םיגדהל שקבמ

יתוברת־ויצוסה רקחמב תויוחתפתה רבחמ אוה ךכו ,תפרצל ץוחמ תימדקא היישע םע 

יתרבחה תעה־בתכ והז ,Annales ירחא .תפרצל ץוחמ ךרד־תוצרופ תומגמל יתפרצה 

םימסרפמש םייתפרצ־אלה םירבחמה תמישר ,ןכא .תימואלניבה הליהקל רתויב ןווכמה 
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Michael) לדנסקב לקיימ :הרבחה יעדמ םלוע לש "ימו ימה" תמישר ומכ תיארנ arss־ב 

 Baxandal) , רקב דראווה (Howard Becker) , יוודמ לקיימ(Michael Burawoy), ןורהא

Robert) ןוטנרד טרבור ,(Nils Christie) יטסירק סלינ ,(Aaron Cicourel) לרוקיס 

 Darnton), סאילא טרברונ (Norbert Elias), גרובצניג ולרק (Carlo Ginsburg), ןאהוי

הקוק ןגרוי ,(Eric Hobsbawm) םואבסבוה קירא ,(Johann Goudsblom) םולבסדוג 

 (Jürgen Kocka), במל םאיליו (William Labov), סינפל ףלוו (Wolf Lepenies),

םושרג ,(Nancy Schepher-Huges)זוי־רפש יסננ ,(Eleanor Maccoby)יבוקמ רונילא 

Armatya)ןז היטמרא ,(Carl Schorske) הקסרוש לרק ,(Joan Scott) טוקס ןאו'ג ,םולש 

 Sen), לופ'צוקס הדת (Theda Skocpol), ינלז ןאוויא(Ivan Szelenyi), םקוס וני (Jeno

 Szücs), סמאיליו דנומייר (Raymond Williams), סיליו לופ (Paul Willis), הנאיוויו

Maurice Agulhon, ןוגכ ,םש־יעודי םייתפרצ םירבחמ םג .(Viviana Zelizer) רזילז 

 Bruno Latour^ Robert Linhart ,Jacques Bouveresse, ־2 ומסרפARSS, ךרואל ,הז םע

דומצב םיריעצ םירקוח לש תודובע םוסרפו רותיא לש תוינידמ לע תעה־בתכ רמש םינשה 

,(Goffman)ןמפוג ,(Mauss) סומ ,(Hughes)זוי תמגוד ,םייסלק םירקוח לש םיטסקטל 

םישנ לש םירמאמ arss םסרפ ךכ לע ףסונ .(Wittgenstein)ןייטשנגטיוו (Weber) רבו 
.הרבחה יעדמל רחא תע־בתכ לכמ רתוי 

 arss םיאקיטילופלו םייתושדח םיניזגמל םייתרבח םיאשונב קוסיעה תא ריאשמ וניא.

תיעדמ הדמע ךותמ םייטילופ םייתרבח םיחוכיוול םורתל המישמכ ומצעל האור אוה 

הז םעו הרבחה יעדמ לש הימונוטואה לע רומשל שי יכ תסרוגה הדמעב קבד אוה .תינדפק 

.(Bourdieu, 1989) ירוביצה בחרמל תאז הימונוטוא תוכזב שכרנה עדיה תא רידחהל 

ןויליג arss איצוה ,לובק רבעל םייטייבוסה םיקנטה וטעש רשאכ ,1980 ויתסב ,המגודל 

ןיב תואישנל תודדומתהה ברע ,1988 תנשב :"?ןטסינגפא לע המו" תרתוכה תחת דחוימ 

םייטפשמו םייגולוטילופ ,םייגולויצוס םירמאמ לש הרוש תעה־בתכ םסרפ ,קרישו ןרטימ 

תורוצ ושעג תומדקומה םיעשתה תונשב :"יטילופה לע שדחמ בושחל" תרתוכה תחת 

,םייתרוסמה םילכב יוטיב םמצעל ואצמ אלש ,תוילושו יתרבח ןויווש־יא לש תושדח 

םישרושה תא םיראתמה היפרגויב ירקחמ לש הרוש ARSS םסרפ ךכ לע הבוגתבו 

ןכמ־רחאל ודגוא הלא םירקחמ) "יתרבח לבס" ותוא לש תויועמשמהו םייתרבחה 

תובקעב :(1993 תנשב רואל אציש ,La misere du monde םידומעה ףלא ןב רכמה־ברב 

1996 רבמבונ ןוילג שדקוה ,תיתרבחה תוביציה־יא דגנ 1995 רבמצדב ןומהה תונגפה 

קוידב ,תויאשמה תיישעת לש ינוגרא חותינ גיצהו ,"הדובעב הטילש לש תושדח תורוצ"ל 

ררועתה רשאכ ,1997 תנשב ;העונת־יקקפב הנידמה תא תויאשמה יגהנ וקתיש רשאכ 

קמוע־ירקחמ לש הרוש תעה־בתכ ףסא ,היילוחו היצזילבולגה תודוא־לע חוכיווה 

."הלכלכו םינלכלכ"ב וקסעש םיימואלניב 

רבעמ םיפסונ םיאשונב ותוקסעתה ךרד תעה־בתכ תא ןייפאל ןתינ תרחא תיווזמ 

.םייתוברתה ןיבוטה לש הלכלכה אוה הלא ןיבמ רתויב טלובה .הקיטילופו עדמל 

,תורפס ןוגכ םייתוברת ןיבוט לש םרוציי תא םיביתכמה םיקוחה תא רקח תעה־בתכ 

עדמו םיסותימ ,ךוניחו תד ,הנפואו םעט ,םינואיזומ ,הקיזומ ,רויצ ,םיירלופופ םייומיד 

םיללכה רקח .(םינחלופו תונומא ,םייעדמ םיסותימ ,רמולכ ,םהיניב ךותיחה תא םג ומכ> 

ןווגמב יגולנאו יתאוושה חותינ תועצמאב השעג םייתוברתה ןיבוטה תלכלכ לש םיקוחהו 

יתרבח ןוימ לש הקיגולה איה תעה־בתכ לש תפסונ תפדעומ הירוגטק .תודש לש בחר 
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לש (םתריצי־יא וא) םתריצי תודוא־לע םירקחמ .םייתרבח םיצוביק לש םתריציו 

תוארהל וסינ תוירוזאו תוימואל ,תוידמעמ ,תוינתא תוצובקו ליג־תוצובק ,ןימ־תוצובק 

םיקבאמב םילכ םיננוכמש ,םייתרבח הקולח תונורקע לש םייפולחו םימוד םיסופד 

תריבשב הז ןיינע .הריבשו הכירפכ תספתנ תיתרבחה תואיצמה םהבש םיילובמיסה 

ןוגכ ,תורכומ תויתרבח תוירוגטק לש ןנוויכל ערתשמ תויתרבח תויוהמ לש וילאמ־ןבומה 

תיתרבחה תוציחנה דועיתב לופכה ןיינעה ."הנידמה"ו "הגלפמה" ,"לעפמה" ,"החפשמה" 

תודסומכ הרואכל הארנש המ ףיקמ תוינוציק תויתרבח תויואיצמ ירוחאמ הדובעבש 

.הקירמאב םירוחש לש תואטגו זוכיר־תונחמ ,לגרודכ ,םע־תריש ןוגכ ,םייטוזקא 

,הטילש תויגטרטסא לש יתרבחה ןפב דקמתמ תעה־בתכ לש ישילש יאשונ ריצ 

,תיב־קשמ ,הכירצ ,ךוניח לע םירקחמ תעה־בתכ םסרפ הז רשקהב .קותעשו תונחבה 

,רסומו הלכלכ ןיב שגפמה תדוקנ ,תירוביצ תוינידמ לש תואצותהו סיסבה ,הדובע 

.טפשמהו הקיטילופה דיקפתו 

ידיל ואב הז גוסמ םיאשונ .תוילאוטקלטניא תוקיטקרפ תוידוסיב ןחוב arss ,ףוסבל 

רקחמ" ,"םינפ יניינעו עדמ" ,"תילנויספורפ הנבה לש תוירוגטקה" :ןוגכ םירמאמב יוטיב 

ןויגיהה לש תוימומרעה"ו "הרבחה יעדמ לש תיתרבחה הירוטסיהה" ,"רקחמה לע 
,1995 רבמטפסו ינוי ,1988 רבמטפס ,1986 ראורבפ ,1975 רבמטפס) "יטסילאירפמיאה 

רקחמה לש תנחובה וניע תחת ,ןחבמב דימעהל תונויסנ ויה הלא לכ .(1998 ראורבפו 

וליפאו תולגל ,רתוי בוט ןיבהל התייה הרטמה .ומצע ימדקאה רקחמה תא ,יתרוקיבה 

םייסלקה םירמאמה ןיב .תימדקאה הלועפה תא םיגתמה םייתרבחה םימרוגה לע חקפל 

:םיאבה םירוביחה לע עיבצהל ןתינ םילאוטקלטניא לש היגולויצוסה תודוא־לע 

"Paul Lazarsfeid, :ומצע היידרוב לש "רגדייה ןיטרמ לש תיטילופה היגולוטנואה" 
 "Founder of a Scientific Multinational לש Louis Dumont and :Michael Pollak"

 "Native Science לש Roland Lardinois: לש קימעמה החותינ Gisele Sapiro ולולסמ תא

םילאוטקלטניא" לע Louis Pinto לש ןונשה ורמאמו ;Fransois Mauriac לש יתורפסה 

רבמבונב ,רדסה יפל ,ומסרפתה) םיבורק םייאזירפ םיגוח לשו Tel Quel^ לש םיידורפ 
.(1996 ראורבפו 1995 ינוי ,1979 ראורבפ ,1975 

רותחל דעונ arss-2 ומסרופש םינווגמה םירקחמה ירוחאמ עינמה ףחדה ,םוכיסל 

תא קפסל ןמזב־ובו ,םייעבטב םייתרבח תודסומו תודבוע ,תוירוגטק לש הסיפתה תחת 

החכוה החסונה .ומצע רקחמה םצע לש םינושה םידעצה לש םתכרעהלו םמוכיסל םילכה 

,שיא םיפלא תרשעל בורק הנמ תעה־בתכ לש םיארוקה להק :הכישמ תלוכי תלעבכ 

קר שי תפרצב ירהש) הימדקאה ילתוכל רבעמ להקל עיגה arss־v קפס ןיא ךכיפלו 

םידבוע םג אלא ,םיטנדוטסו םירומ ,םירקוח קר אל ללוכ הז להק .(םיגולויצוס ףלאכ 

הליכשמ הבכש - יללכ ןפואבו ,םייתוברת םימזי ,םייטילופ םיליעפ ,םיילאיצוס 

ףלא םירשעמ רתוי ורכמנ תונוילגהמ קלחמ) תויתרבח תולאשבו רקחמב תניינעתמה 

םירחבנ םירמאמ ומגרת ליזרבבו ןפיב ,הידוושב םימוד תע־יבתכ רשאכ .(םיקתוע 

 arss-a, תנש ןמל .תיתפרצה רבוד םלועל ץוחמ ימואלניב להק םג תעה־בתכל רצונ

Liber: revue) Liber תעה־בתכ תא םג ,arss לע ףסונ ,היידרוב להינ 1989 
 internationale des livres), עשתבו תויפוריא תונידמ עשתב תינמז־וב רואל אצויש

,הרבחה ימוחתב םייפוריא־מינפה םיימדקאה םיעגמה תופיכת תא ץיאהל ותרטמו ,תופש 
.חורהו תונמואה 
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 Actes de la recherche en sciences sociales ידי השעמ תוליעפ ובורב רתונ

ותעפשהל ינויצרופורפסיד ןפואב ,תלבגומ תידסומ הכימתו םצמוצמ תווצ םע ,ןמוא 

תירוקמה החסונה תא תוהקהלו ללדל ענמנ־יתלב ןפואב הטונ החלצה .הל ץוחמו תפרצב 

תא רמשל רתוי השק השענ ןכ ,םיארוקהו םיבתוכה רגאמ בחרתהש לככ ;התוא הבינהש 

םאתהב הארנה לככ חתפתי arss .תעה־בתכ לש תירוקמה תיחרזאהו תיעדמה חורה 

ודועייל ןמאנ ראשנ אוה העש יפל ךא ,תוילאוטקלטניאה תולבגמהו םימרזה תודונתל 

,םיימואלו םיירנילפיצסיד תולובג הצוח ,ינדפק רטשמ לעב יתרבח עדמ םדקל ירוקמה 

תויועמתשהל עגונה לכב רמשמה לע דומעל ךישממו ,הירואיתו רקחמ הזב הז ךיתמה 

תוטיהלה תא שדחמ תעה־בתכ ,וז הרוצב .יתרבחה רקחמה לש תויתאהו תויטילופה 

תעה־בתכו םייהקריד ומכו .תיתפרצה תיגולויצוסה הלוכסאה לש תימואלניבה תיעדמה 

דסייש ןושארה רודה תומלעיה תא דורשל היהי לודגה רגתאה ,Annee sociologique ולש 

Actes de la recherche en sciences sociales לש ותאירק ,ותוא ןיזהו תעה־בתכ תא 

.תילאוטקלטניא המזירכ תרגשה לש תנרקסמ היווח החיטבמ תואבה םינשב 

תוינפהו תורוקמ 

 Bourdieu, P. (1958/1962). The Algerians. Boston: Beacon Press.
 Bourdieu, P. (with A. Darbel, J.P. Rivet and C. Seibel) (1963). Travail et

 travailleurs en Algerie. Paris and The Hague: Mouton.

 Bourdieu, P. (with A. Sayad) (1964). Le Deracinement. La crise de
 l'agriculture traditionnelle en Algerie. Paris: Editions de Minuit.

 Bourdieu, P. (with J.C. Passeron) (1964/1979). The Inheritors: Students and

 Their Culture. Chicago: The University of Chicago Press.

 Bourdieu, P. (with A. Darbel) (1965/1990). Photography: A Middle-Brow Art.

 Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1966/1990). The Love of Art: European Art Museums and Their

 Publics. Stanford, Cal.: Stanford University Press.

 Bourdieu, P. (with J.C. Chamboredon and J.C. Passeron) (1968/1990). The

 Craft of Sociology: Epistemological Foundations. New York and Berlin:

 Aldine de Gruyter.

 Bourdieu, P. (with J.C. Passeron) (1970/1977). Reproduction in Education,

 Culture, and Society. London: Sage.

 Bourdieu, P. (1972/1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge:
 Cambridge University Press.

 Bourdieu, P. (1977/1977). Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Bourdieu, P. (1979/1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of

 Taste. Cambridge: Harvard University Press.

 Bourdieu, P. (1980/1990). The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press.
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 Bourdieu, P. (1980/1993). Questions of Sociology. London: Sage.

 Bourdieu, P. (1982/1990). Legon sur la legon. Paris Editions de Minuit
 ("Lecture on the Lecture", reprinted in In Other Words, Cambridge: Polity

 Press, 1994, corrected edition).

 Bourdieu, P. (1982/1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity
 Press.

 Bourdieu, P. (1984/1988). Homo Academicus. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1987/1994). In Other Words. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1988/1993). The Political Ontology of Martin Heidegger.

 Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1989/1996). The State Nobility: Elite Schools in the Field of

 Power. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1992/1996). The Rules of Art: Genesis and Structure of the

 Artistic Field. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. et al. (1993/1999). The Weight of the World: Social Suffering in

 Contemporary Society. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (with H. Haacke) (1994/1995). Free Exchange. London: Verso.

 Bourdieu, P. (1994/1998). Practical Reasons. Cambridge: Polity Press.
 Bourdieu, P. (1998/1999). On Television. New York: The New Press.

 Bourdieu, P. (1997/2000). Pascalian Meditations. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1997/2000). Contre-feux (Vol. 1 - Acts of Resistance).
 Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1998/2001). Masculine Domination. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (2001/2002). Contre-feux (Vol. 2 - Firing Back). London: Verso.

 Bourdieu, P. (2001). Science de la science et reflexivite. Paris: Raisons d'agir
 Editions, Cours et travaux.

 Bourdieu, P. (2002a). Le Bai des celibataires. La crise de la societe paysanne
 en Beam. Paris: Seuil/Points.

 Bourdieu, P. (2002b). Interventions, 1961-2001 (Edited by F. Poupeau and
 Th. Discepolo). Marseilles: Agone.
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*תחנ רסוחב היצזילבולג 

**בהנש הדוהי 

תויגוסה לע דומלל תנמ־לע תיאקירמאה תונותיעה לש הריקסב יתקסע הנורחאל 

תוירוגטקה ןיבמ המכ .השדחה האמל האמה ףוסמ רבעמב תוירקיעה תיטילופהו תויתרבחה 

לש םתסינכמ דחפ" ,"הריגה ילג לש תוסמ" :אילפהל תורכומ תועמשנ חותינב ולעש 

,"היגולונכטל סחיב תוימיספו תוימיטפוא" ,"הביבסה תוכיאל תושיגר" ,"הדובע־ירגהמ 

רוציל תועיסנ" ,"תישילש ךרד רחא שופיח" ,"הילע הפירח תרוקיבו תוינרדומב ןויד" 

ילוא תועמשנ תוירוגטקה ."היצזילבולגה לש תוכלשהב ןויד" ,"םיימלוע רוציי ינקת 

,1899 תנשמ אלא ,תיוושכע התייה אל יתרקסש תיאקירמאה תונותיעה םלוא ,תורכומ 

ןכ םא הארנ .םירשעה האמה לא הרשע־עשתה האמה ןמ רבעמה תפוקתב ,רמולכ 

.םינש האמ ינפל רבכ ירוביצה ןוידה תא וקיסעה ונמוי־רדס לע תורעובה תויגוסהש 

הלודגה הרומתה םשב בושח רפסב .שדח וניא היצזילבולגב ןוידהש תדמלמ וז המגוד 

 (The Great Transformation) הניו םכסה ןיב ,הרשע־עשתה האמה תא ינלופ לרק ראתמ

ןזאמ ידי־לע הטלשנש האמ ,היצזילבולגה לש תיתימאה האמכ ,הנושארה םלועה־תמחלמל 

בושו בוש ונל ריכזמ ינלופ .ימלוע קוש ידי־לעו תולודגה תומצעמה ןיב יטילופ תוחוכ 

.םדא־ינב לש תיטילופ הריצי אוה יכו ,ינטנופס ןפואב םלועל אב אל ילבולגה קושהש 

בהז לש תימלוע תכרעמ רקיעב ,זא לש היצזילבולגה ינונגנמ וכמת קושה לש ודמעמב 

םיקחשמה ושחרתה ,1896 תנשב ,האמ התוא לש המויסב .םיחקפמ םיירטינומ תודסומו 

תוטיש ,תויטירבה ראודה תוטיש םלועה יבחרב וצפוה תע התואבו ,םינושארה םייפמילואה 

.הינמרגמ תויסדנה תוטישו תויאקירמאה לוהינה 

םייתרבח םיטסיביטקא ינש ידי־לע 1847 תנשב בתכנש טספינמה תא ארקיש ימ ,בגא 

:םיינשה םיבתוכ ךכ .ןוהה לש היצזילבולגה לש קהבומ רואית אצמי סלגנאו סקרמ םשב 

לכ ינפ לע תונגרובה תא ץירמ הירצומ לש בחרתמו לדג קווישב ךרוצה 

.םוקמ לכב דתי עוקתל .םוקמ לכב ןק הל תונבל החרכומ איה .ץראה רודכ 

תונגרובה התוויש ימלועה קושה לוצינ ידי לע .םוקמ לכב םירשק רושקל 

הברה םביל תניגמל .תוצראה לכ לש הכירצלו רוצייל תיטילופומסוק הרוצ 

...הישעתה ילגר תחתמ תימואלה עקרקה תא הטמש םירנויצקאירה לכ לש 

הלשממל ,תחא המואל ויהו דחי ופפוטצנ - םינוש םיסכמו תולשממ ,םיקוח 

(57 ,55 'ע ,1950 ,סלגנאו סכרמ) .דחא סכמ לובגל ...דחא קוחל ,תחא 

שורוושחא תוכלמב רתוי דוע םדקומ יוטיב היצזילבולגל םיאצומו הרוחא םיכלוהש שי 

.10.4.02 ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,ל''ז גרבנזיא הדוהי לש ורכזל רוטקרה תרדסב הנתינש האצרה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

םתרזע לע פמק הנאירדאלו אטרופס קחציל ,ןאהד יסויל ,לקנרפ לכימל ,דמלמ םהשל הדומ ינא 

.האצרהה תנכהב 
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חרב םלוא הונינב אבנתהל ךירצ היהש ,איבנה הנוי לצא ףא וא (שוכ דעו ודוהמ ךלמש) 

תצפהב וא םלסיאה תצפהב םימדקומה היצזילבולגה יכילהת תא םימקממה שי .שישרתל 

Respublica) "תירצונה הקילבופרה" ידי־לע הליחת ,םלועה יבחרב תירצונה תדה 

 Christiana) לש םיילאינולוקה תוחוכה ידי־לע ,םישוביכה תוטשפתה םע ,ךכ־רחאו

הדבועל םג בל־טישל ונתיאמ שקבמ ,הלכלכל לבונ סרפ ןתח ,ןס היטמרא .הפוריא 

לש וא הרבגלאה לש היצזילבולגה ,לשמל - קיתעה םלועב ולחה היצזילבולגה יכילהתש 

לכ .(Sen, 2002) ךפיהל אלו ,הפוריאל היסאמ וענ םהשו ־ םינושארה םימתירוגלאה 

לש םיוסמ דמימ שי שדח ירוטסיה עגר לכב יכ ילוא ןועטל ונל תורשפאמ וללה תומגודה 
.תוילבולג 

םיבר םיאיבנ םויכ שי ,היצזילבולגה תעפות לש "תיביטקייבואה" התוקיתע לומ לא 

ןוסרדנא טקידנב לש ותנעטמ הכופה הזרפרפב שמתשהל םא)"התושידח" לע םיזירכמה 

,סמייט קדוי־וינה בתכ ,ןמדירפ סמות ,לשמל .*תוניימודמ תוליהקב תוימואלה יבגל 

ןעוט ,רשע ןב םלועה ."רשע ןב םלועה"ש תיזה ץעו סוסקלה םסרופמה ורפסב ונל עידומ 

םיימלועה םיקוושה ,יגולואידיאה לוציפה םייתסה ,ןילרב תמוח הלפנ זאמש ינפמ ,ןמדירפ 

.השדח הירוטסיה לש התריפסב ןאכ ליחתמ ןמדירפ .לחה היצזילבולגה ןדיעו תוריחב וכז 

ןוויכמ ילסקודרפ דמעמ שי הירוטסיהה תליחת לע וז הנעטל ,ךשמהב האראש יפכ 

ץק" לש ןויערב קהבומ יוטיב ידיל אבש הז> ירוטסיה־א וניה התוא החנמה ןויגיההש 

ןויסינה ירוחאמ דמוע המ :לאשא ןכ ינפל םלוא .(ךשמהב רבדא וילעש ,"הירוטסיהה 
התפמ יחכונה העפומב היצזילבולגה עודמו ?םלועה לש שדחמ־ותדיל לע זירכהל יוושכעה 

?השדח הירוטסיה ונל "איצמהל" ןמדירפ תמגוד םישנא 

לעכ הלש טנטסניאה תוברת לעו היצזילבולגה לע רובידב התפמ והשמ שי ,ןכא 

,הנתמב cnn™ תא ונלביק ןורחאה רושעב קר .הירוטסיהב םידקת רסחו שדח ךילהת 

תאו םימואתה ילדגמ תא ,ובוסוק תא ,ץרפמה תמחלמ תא יח רודישב תוארל וניכזו 

קוקגנבב ןסואקה עבורב םיאצומ ונא וישכע קר :ןטסינגפאב םיחרזא לש תוצצפהה 

םיפתוש םע טנרטניאב שב־שש םיקחשמ םילארשי וישכע קר ;תירבע םירבדמש םידנליאת 

Made in בותכ הילעש תמייקה ןרקה לש הספוקמ לעפתהל םידמול ונא ;קחשמל םיירוס 

 China: תויונח תא ימיטניא ןפואב םיריכמ ונא ^Starbucks ™־Gap, לכ לש תויונח

.היזנילופ ייאב ןולמ־יתבב םירדח טנרטניאה תועצמאב םינימזמו ;םוקמ םוש לשו םוקמ 

 MTV תילבולגה טנטסניאה תוברת לש היצזיטרדנטסל קזח יוטיב םניה ןובס־תורפואו.

רוקמ םהל ןיאש םייוקיח - תורקלומיסו םי'זלוקירב ,םיגוציי לש ינרדומטסופה גצמה 

,בחרמהו ןמזה תסיפתב ילקידר יוניש הפ שיש קפס ןיא .רוקמה ןמ לודג םכרעש םיגוצייו 

לשרמ לש ונושלכ)"ילבולג רפכ"ל ותוכפהיהו םלועה ןמ םסקה תרסה לש השוחתב הוולמ 

.תימלוע העדות לש התחימצב וא - תולובג אלל םלוע ,ץווכמ םלוע - <ןהולקמ 

לש ,שפוח לש הילשא םדקמה ,טסיפוטוא דמימ םג היצזילבולגה לע רובידב שי 

ונל עיצהש יפכ ,"הירוטסיהה ץק" תא םדקמה ינקילגנווא דמימ וליפאו ,תויטילופומסוק 

לש היפורגא אלו ,םדא־ינב לש תושגר םיטלוש היצזילבולגה ןדיעב" .המיוקופ םיסנרפ 

לשו םיישפוחה םיקוושה לש םתוטשפתה" :ףיסומו ,ןמדירפ סמות בתוכ ",הנידמה 

תא םישגהל םוקמ לכב רתוי םיבר םדא־ינבל תרשפאמ םלועה יבחרב היטרקומדה 

ןיבש לובגה־וק תא םישטשטמו ןוימדה תא םיריעסמ הלא לכ ".םיגשיהל םהיתופיאש 

.היצזילבולגה לש ינאכדה דמימה ןיבל יפוטואה דמימה ןיב וא תואיצמל היזטנפ 
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453 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

םג םיביוחמ ונא ,היצזילבולגה לש םייפוטואה םיטביהל ליבקמב ,ןמזב־וב םלוא 

םע המ וא ?בער־רכש רובעב ךוטנב" ליבשב םידבועש םירוחשה םידליה םע המ :לואשל 

םתכיפה יבגל המ וא ?דיבריאב תורפתמב םויב תועש הרשע־הנומש תודבועש םישנה 

םירמוח לש וא םיבשחמ דויצ לש תלוספ ירתאל ןיסב וא ודוהב םימלש םירוזא לש 

יכרוצל םידליבו םישנב רחסהו ןימה־תוריית יבגל המו ?תירבה־תוצראמ םייביטקאוידר 

הלא ,08־ה תונידמש הדבועה םע המו ?היבימנבו הדנאורב ,ודוהב בערל רשאב המו ?ןימ 

ללכמ 90"/0־כ לש הצפהל תויארחא ,הסרקש הניטנגרא לש התלכלכל רוזעל ורהימ אלש 

םלועה יבחרב תוידילי תויוברת לש סרהה םע המו ?(Sen, 2002) םלועב הדמשהה יעצמא 

ןמ םייתוברת םישנא לש רחסה יבגל המו ?ןהלש תיתוברתה היצזילנודקמהו יברעמ־אלה 

לש היפרגוטרקה יריצ לע םילפכושמ הלא לכ ?םיידוה םיינע לש םירביאב ברעמה 

הרוצב תאז םכסמ ,הלכלכל לבונ סרפ ןתח ,ץילגיטש ףזו'ג .יתרוסמה םזילאינולוקה 

הליעומ־יתלב איהו םייטרקומד־אל םיעצמאב תלהונמ היצזילבולגה" :תיעמשמ־דח 

.(Stigiitz, 2002)"ןהיניבש תוינעל דחוימבו ,תוחתפתמ תונידמל 

אוהש חינהל רשפא ,וז האצרה תאשל שקבתמ היהו ,םויכ ונמיע יח רבו סקמ היה וליא 

הביצמ היצזילבולגה תעפותש תולודגה תוריתסה יתש תא בשייל ןתינ דציכ לאוש היה 

דצה ןיב ־ תחאה הריתסה :היתודוא־לע םימייקתמה םיחישה יגש ןיב רעפה תאו ונינפב 

התוקיתעל הנעטה ןיב ־ תרחאה הריתסהו :לפאה הדיצ ןיבל היצזילבולגה לש יפוטואה 

.התושידח לע תונעטה ןיבל היצזילבולגה לש 

התייה ,היצזילנויצרו תוילנויצר לש ינוליח חוסינב רקיעב ,רבו לש המישרמה ותשרומ 

ןיבש הריתסה לע עיבצה אוה .תומוד תויטקלאיד תוריתס לע עדומב תססובמ 

;םיירוטסיה םיכילהת לש םדוחיי ןיבל םייטסירויה־םייטילנאה םילכה לש תוילסרווינואה 

םיסופיטה ןיב :הלש היופצ־יתלבה תועמשמה ןיבל תילנויצרה הלועפה לש תונווכמה ןיב 

רקיעבו ;תישונאה הלועפה לש תיביטקייבוסה תועמשמה ןיבל םיילסרווינואה םיילאידיאה 

יתרבח רדסל ןתמורת דגנכ תוילנויצרה לש הטילשה יעצמאב ורוקמש דבכה םויאה ןיב 

ומלוע־תסיפתב בושח יטרואיתו יגולודותמ ךבדנ וויה וללה תוריתסה לכ .ליעיו שדח 

תוריתסה יתש ןיב חתמה תא ןיבהל ונתיאמ שקבמ היה רבו .רבו לש תיגולומטסיפאה 

תותפתהל אל שקבמ היה אוה .ןהיניבו ןהמ תחא לכב הנומטש הקיטקלאידה ךותמ הלאה 

ןתוא ןיבהל ןמזב־ובו ,ירוטסיה רשקהמ תוקתונמכו תושדחכ תוירוטסיה תועפות תוארל 

.ןהלש םיידוחייהו םישדחה םיביכרמה ךותמ םג 

היצזילבולג לע חישהש ךכב ןרוקמ וללה תוריתסהש ןועטל הצרא רבו תובקעב 

.םייגולואידיאהו םיירוטסיהה היתורוקמ ןיבל הניב קותינ רציימ השידחו תיפוטוא העפותכ 

חישה ,תויועמשמ־תברו םינפ־תבר העפות הניה היצזילבולגהש דועב ,תורחא םילימב 

ידיל האב וז הלועפ .םירחא םילעמו הינייפאממ קלח קר טילבמ זויצזילבולג לע יזכרמה 

ןיב קותינ ,דחאה :ונעבצה ןהילעש תוריתסה יתש ירוחאמ םידמועה םיקתנ ינשב יוטיב 

ןיב קתנ ,רמולכ ,תירוטסיה־אכ התגצה ןפוא ןיבל היצזילבולגה לש ירוטסיהה ןויגיהה 

לש ירלוקיטרפה ןויגיהה ןיב קותינ ,רחאה ;התושידחל הנעטה ןיבל התוקיתעל הנעטה 

ןיבל הלש ינאכדה דצה ןיב קתנ ,רמולכ ,תילסרווינואכ התגצה ןפוא ןיבל היצזילבולגה 
.ינייתפה הדיצ 

םלוע לע הבר תוימיטפואב רבדל םירחאלו ןמדירפ םמותל םירשפאמ וללה םיקתנה 

,רבו תובקעב .הלש תיטקלאידה הירוטסיהה תקיחמ ךות ,דבלב רשע ןב ,שדח ילבולג 
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תנבה ידי־לע םג תורציימ וללה תוריתסה יתשש חתמה תא וז האצרהב ןיבהל הצרא 

רשקהב המוקימ ידי־לע םג ןמזב־ובו "היצזילבולג"ה יכילהתבש םישדחה םיטביהה 

רבו השע ךכ .ימלועה יטסילטיפקה ןויגיהה לש רחואמ בלשכ ,הלש ידוחייה ירוטסיהה 

.םזילטיפקה יבגל השע ךכו ,תוילנויצרה יבגל 

יחכונה ןוהה לש םזילטיפקה םלוא ,םינש תואמ המכ הז םייק ימלועה םזילטיפקה 

הרשע־עשתה תואמה לש יתיישעתה םזילטיפקה לש וזמ הנוש בחרמו ןמז תסיפתב ןייפאתמ 

תורפסה ןיב םיילקידר םיקתנ םירציימה םייאמצע םירוטקו לע ססובמ אוה .םירשעהו 

םיקתנ .תוברתו ןוה ןיב ,הקיטילופו ןוה ןיב ,הלכלכו ןוה ןיב :ונלש םויקה לש תונושה 

הלש הירוטסיהה ןמ התוא םיקתנמו היצזילבולגה לש יטקלאידה יפואה תא םישטשטמ הלא 

דציכ תוארהלו ,וללה םיקתנה תשולש לע הרצקב עיבצהל הצור ינא .ינאכדה הייפואמו 

.תינמז־וב םתוא ןנוכמו םהמ ןוזינ אוהש ךות םתוא שטשטמ היצזילבולגה חיש 

םיירוטסיהה ויתורוקממ ילבולגה םזילטיפקה לש קתנה תא ללכשמ הז חישש ןעטא 

לע חישה תא דואמ ריכזמ הז חיש .השדח העפותכ וגיצמ אוהש ךות םייגולואידיאהו 

םלוא .הרשע־עשתה האמה ףוס לש שעותמה םזילטיפקה תא אוה םג אטיבש ,היצזינרדומ 

הנובתו המדק לש ילסדווינוא ןוזחכ םלועה לומ לא ומצע תא גיצה היצזינרדומ לע חישה 

קינעמו ןוהה לש םיינסרודה ויתורוקמ תא שטשטמ ונינפלש חישהש דועב ,ללכה תבוטל 

הניא היצזילבולגה תעפות לש תוידוחייה .השדח תינויצמיטיגל תפטעמ הלא תוקיטקרפל 

עיבצהל שקבמ ינא ,תורחא םילימב .המצע תא הגיצמ איה ובש ןפואב אלא ,הייוליג םצעב 

םיקתנ לש היצזילקידר תועצמאב םילעהל רשפאמ היצזילבולג לע חישהש תועפותה לע 

.(Kozlarek, 2001 :לשמל) 

הלכלכו ןוה ןיב :ןושארה קתנה 

,ןוידה ךרוצל .תונוש תורוצב ראתל רשפא ימלועה םזילטיפקה לש הירוטסיהה תא 

:תויתועמשמ תופוקת שולשל וז הירוטסיה קלחא 

־עבשה האמב לחה)יפוריאה םזילאינולוקה םע דבו דב חמצש ,ילרבילה םזילטיפקה . 1 

:(הרשע 

המואה־תונידמב ברה שועיתה לע ססבתהש ,(יטסידרופה) ןגרואמה םזילטיפקה .2 

האמה ףוסב לחה) הרוחסה לש היצקיפידומוקו הדובעה לש היצזירטלורפ תועצמאב 

:(,דרשע־עשתה 

תורבח לע ססובמש - ןוהה לש ילבולגה םזילטיפקה - יטסידרופ־רתבה םזילטיפקה .3 

האמה לש היינשה תיצחמב לחה) תויסלקה םואלה־תונידממ קתונמב תוימואל־בר 
.(םירשעה 

 John Urry'1 Scott Lash םרפסב םיראתמ The End of Organized Capitalism תא

ןגרואמה םזילטיפקל האוושהב (ישילשה בלשה)ןוהה לש ילבולגה םזילטיפקה לש וינייפאמ 

־תנידמ לע ,הטילשו תולעב ןיב הדרפה לע ססבתה ןגרואמה םזילטיפקה .(ינשה בלשה) 

הנידמה לש הקיטילופה ןיב שועיתה םוחית לע ,ןגראתמ רוצייה הבש הריזכ המואה 

ןיידע הבכרוה ןוהה תייכדגילוא .הטמלמ םידבועה ינוגרא לש הקיטילופה ןיבל הלעמלמ 

ףא .הלכלכה לש תושחרתהה תריז היה הדובעה םלוע .תוחרזאו תוהז ,םש ילעב םישנאמ 
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™יטסילטיפקה תוצראה ןמ קלחב לבגוה אוה ,שונא ינפ לעב םזילטיפק הז היה אלש 

תועקשהה םא םג .היינשה םלועה־תמחלמ םותב החמצש החוורה־תנידמ ידי־לע תולודגה 

רבדמ םהילעש תוילשממה תונורקעמ קלחכ ,םיילנויצקנופ םיכרצל ויה ךוניחבו תואירבב 

חוככ םדא־ינבב תועקשה וקידצה הייסולכואה לוהינו היישעתה יכרוצ ןיידע ,וקופ לשימ 
.יביטרנג 

אוה .תורחא ןמז תסיפתו היפרגואיג שי (ישילשה בלשה)ילבולגה םזילטיפקה לש ןוהל 

,הדובעו תורוחס ןיבל ,דחא דצמ ,ןוה ןיב הדירטמ הדרפה לע ססובמו הנידמה ןמ קתונמ 

םימיהדמה םינותנה דחא .ורוציי ןפואמ קתונמב לעופ רצומה לש גותימה .רחא דצמ 

חפנ ךותמ תורוחסה רועיש היה הרשע־עשתה האמה ףוסבש אוה הז קתנ לע םיעיבצמה 

לודיג לע עיבצמ הז ןותנ .םירשעה האמה ףוסב תורוחסה רועישמ רתוי לודג הלכלכה 

תועקשהב ןיינע ןוהל ןיאש ךכל תוביסה תחא וז .רוצייב ליבקמ לודיג אלל ןוהב ררחסמ 

םזילטיפקב לבוקמ היהש יפכ) החוורב וא רוידב ,תואירבב ,תויתשתב ,ךוניחב 

ןתינ םיילבולג םיכילהתב הדובעל ןוה ןיב היירטמיסה רסוח לע ,ךכמ רתוי .(יטסידרופה 

ול לגלגתמש ןוהה תא אטבמש גשומ הרקיעב הניה היצזילבולגה :אבה ןותנה ןמ דומלל 

םידבועה רועיש ןכש ,הזה ןבומב תילבולג הניא הדובעה ;הדובעה תא אלו ,םלועה יבחרב 

ןוהה .(Featherstone, 2001) הדובעה חוכמ 1.5»/, קר ןיידע אוה םצראל ץוחמ םיקסעומש 

.לוזב התוא תונקל ןתינ םהבש תומוקמל הדובעה תא ריבעמ 

ןיב .תושעותמה תונידמב הלטבאה תלדגה ידיל ,רתיה ןיב ,איבמ הז היירטמיס רסוח 

רשע־השולשמ תושעותמה תונידמה עבשב םילטבומה רפסמ לדג 1995־ו 1980 םינשה 

הרשע־שמח ךותב םילטבומה רפסמ לש טעמכ הלפכה וז .ןוילימ העבראו םירשעל ןוילימ 

דועו הדובע שפחל ולדחש םידבוע ןוילימ העברא דוע ןובשחב איבהל ילבמ תאזו ,םינש 

ירועיש .(120 ,2002 ,רטסרופ) תוינמזו תויקלח תודובעב םידבועש ןוילימ רשע־השימח 

תחירב לש תיעמשמ־דח המגמ םינמסמ םה .םיינמז םניאו םיירקמ םניא םיהובגה הלטבאה 

הדבועל לגרתהל עיצה קב ךירלוא גולויצוסה .םייסלקה היחנומב הדובעה ןמ הלכלכה 

רתוי דועו ,םהייח ךלהמ לכב האלמ הקוסעתב וקסעוי אל הדובעה חוכב םיפתתשמה בורש 

ףסכהו ןוהה ןמ קתנה .ללכ הדובע אלל תוכורא תופוקתל לגרתהל וכרטצי םיבר ,ךכמ 

.ןכות תלוטנ תושיל התוא ךפוהו הדובעה תא דייאמ ילבולגה 

תועונתו םינוגראל קר תיטסילטנמדנופ הבשחמ סחייל םילגרומ ונא ובש ןדיעב 

תא םימדקמש םיינוליח םייטסילטנמדנופ םיפוג השולש לע עיבצהל אקווד יאדכ ,תויתד 

םינוגראה תשולש .עבטמה ןרקו רחסה ןוגרא ,ימלועה קנבה :ילבולגה ןוהה לש ודמעמ 

ןוהה לש תיארחא־אלה ותעונת תא םימדקמ ,"ישפוחה קושה יזרז" םינוכמה ,וללה 

םינוגראש תויתדה תורותה ןמ תחא .ילבולגה קושה לש םזילטנמדנופל הפטה תועצמאב 

רבשמל תיארחא התייהש וז איה היצזילרבילה ."היצזילרביל" הנוכמ הל םיפיטמ הלא 

םיפוגה ןמ ךסח אל ץילגיטש ףזו'ג .םיעשתה תונשב היסא חרזמ תונידמ לש לודגה 

־אלו תינפקות תואשנתהכ היצזילרבילה תא וראתב תושק םילימ וללה םיירטינומה 

ויסנגיא .(Stiglitz, 2002) הנשיה תילאינולוקה תוילטנמה לש שדח סופדכ ,תיטרקומד 

"הדיחא הבשחמ" ,"השדח תד" תאז הניכ ,קיטמולפיד דנומ־הל לש עדונה ךרועה ,הנומר 

ותוא תקתשמ ,דרמתמ קומינ לכ תפטוע שגרומ־יתלב ןפואבש הגימצ הנירטקוד" וא 

."ותוא תקנוחו 

לש ,םעפ־אל המילאהו ,תיתדה הפטהל ןברוק ולפנ "ישילשה םלועה" תונידממ המכ 
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תחנ רסוחב היצזילבולג בהנש הדוהי 456 

תואוולה דנליאת תלשממ הליבגה ,עבטמה ןרק לש התוברעתהל דע ,לשמל .וללה םיפוגה 

רתוי בוט ןיבמ קושהש הל הריבסה עבטמה ןרק .ן"לדנ לש תויצלוקפסל תויאקנב 

הליבוה קושה לש הקיגולה .הלכלכל בוט המ ידנליאתה רצואה לש םיטרקורויבהמ 

,הרובחת וא ךוניחכ ,םירחא םירזגמש דועב ,קוקגנבב םיקיר םידרשמ יניינבב העקשהל 

לכמ רתוי הקיח לא היצזילרבילה תא הצמיא הניטנגרא .העקשה אלל "םיבער" ורתונ 
־בר םידיגאת ,וטדפוה םייתכלממ םילעפמ ,ותחפוה םיסכמה :תרחא תחתפתמ הנידמ 

תא שוב 'גרו'ג לליה דוע הנשה לירפאב .רלודל דמצוה וזפהו ,הכרבב ולבקתה םיימואל 

לש ןדיע רוציי"ש ,ץוחה תוינידמ לש יזכרמה דעיכ "תוקירמאה לש ישפוחה רחסה רוזיא" 

ןרק תייסנכ"ש אלא .(2.1.2002 ,ץראה ,ןמגורק לופ) "תוריח לש הריפסימהב גושגש 

ןמ םצלחל םוקמבו ,הסרק םתלכלכש םינימאמ םתואל עויס לכ הקפיס אל "עבטמה 

ידיקפ .רמה ףוסה דע ענצ דועו ענצ דוע הניטנגראל םושרל הרחב ,תירטינומה תדוכלמה 

םייניבה־ימיב םיאפור וגהנש יפכ ,רדרדתה םבצמשכ םג םילוחל םד זיקהל ושקעתה ןרקה 

לש םיקרועה .הילשאה ריחמ תא התע םימלשמ תיניטלה הקירמאב םישנא ינוילימ .<םש> 

ודראודא יאווגורואה רפוסה בתכ ,היצזילרבילה לשב םיממדמו םיחותפ תיניטלה הקירמא 

.<8.1.2002 ,ץראה ,ץיבורוה ןצינ)ונאילג 

תא הליבגה ,תולובגה תא הרגס היזלמ .חיוורה היצזילבולגה דגנ םחלנש ימ אקווד 

,"ישילשה םלועה" תמועל ,תירבה־תוצרא .עבטמה ןרק לש תועצהל התנענ אלו ןוהה 

תוידיסבוסו םיסכמ ,םיסימ ןוגכ ,ןגמ יעצמאב תשמתשמו ןוחטיב־ימדקמ המצעל תרמשמ 

ץילגיטש .עבטמה ןרק לש םירומה ןמ ילילש ןויצ ךכ לע הלביק אל םלועמ איה .תוימינפ 

אלו ,ונומכ ושע" :יברעמ־אלה םלועה תונידמל תוימומרעב ץרוק אוהשכ ,םעפ רמא ףא 

".תושעל םכל םירמוא ונאש ומכ 

Center for Economic and)ןוטגנישווב תילכלכ תוינידמל זכרמה לש שדח רקחמ 

 Policy Research) ־ה לש םינלכלכה םעו ימלועה קנבה לש םירקוחה םע חכוותמThe

 Economist, הארמ רקחמה .ינועה ידממ תא תמצמצמ תילבולג החימצ יכ ונעטש

םינשה ךלהמב רתוי הלודג התייה תיניטלה הקירמא תונידמב תילכלכה החימצהש 

2000-1980 םינשה ךלהמב רשאמ (שפנל ימוקמה רצותב 75"/» לש לודיג) 1980-1960 

.(Weisbrot et al., 2000)עבטמה ןרק לש תוינידמה םש המשוי תע ,(דבלב 60/» לש לודיג) 

,הדובע תומוקמ רוציל וא חומצל ,םילעפמ תונבל ןתינ ךיא .ךכ לע אלפתמ וניא ץילגיטש 

?הלילח רזוחו הלילךב התוא בזוע הנידמה ךות לא חיגמש ףסכ םא ,לאוש אוה 

,קושה לש ןויגיהה לע ונלצא הפ םירבדמ רשאכ הלא תומוגע תודבוע לע בושחל יאדכ 

םעפ הפ היהש רוכזל וליפא יאדכ .הטרפה לע וא הלכלכה ןמ הנידמה תגיסנב ךרוצה לע 

ןרק יגיצנ ונלצא ורקיב רבעש שדוחב קר .רלודל לקשה תא דימצהל שקיבש רצוא רש 

אוה רתויב דירטמש המ .רצואה רשלו לארשי קנב דיגנל שילש־תדועת ונתנו עבטמה 

םייטרקומד־יטנאה םיכלהמה דגנ קבאיתש תיחרזא תונגראתה טעמכ ונלצא ןיאש הדבועה 
.וללה 

הקיטילופו ןוה ןיב :ינשה קתנה 

םג אלא ,הדובעהו תורוחסה ןמ קר אל וקותינל תמרוג ןוהה לש תימואלניבה ותעונת 
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הנידמ .הלומ חוכ רבוצו הנידמה לש יטילופה הדמעמ תא רגתאמ ןוהה .הקיטילופה ןמ 

הלא םיכרע - קדצ ,ןויווש ,היטרקומד .ותוא דבאל ץלאית האנ הינסכא ןוהל עיצת אלש 

םיעיצמש יפכ ,האבה המחלמה לש התעינמ אל םג .הזה ןוהה לש םויה־ רדס תמישרב םניא 

לש רתוי ידילוסהו חתופמה ילבולגה םזילטיפקה וליפא .היצזילבולגה לש םידחא םידיסח 

.הנושארה םלועה־תמחלמ תא עונמל חילצה אל הפוריאב הרשע־עשתה האמה 

רבעב .העיצמ תיסלקה חוכה תיירואיתש הממ ךופה דבוע ילבולגה ןוהה לש חוכה 

שוביכב אל םקוממ שדחה יטילופה םויאה .ןחטשל םירז לש הסינכמ תויטילופ תודיחי ודחפ 

גולויצוסה רמואש יפכ .השוביכ־יאב :ךפיהל אלא ,הנידמה לש ילאירוטירטה חטשה 

לש השילפ־יא :תוימואל־בר תורבח לש השילפמ עורג דחא רבד שי ,קב ךירלוא ינמרגה 

לודיג םע הנידמה לש החוכ לדג רבעב םא ,ךכמ רתוי .(Beck, 2001) תוימואל־בר תורבח 

־סקאל ךפהנ אוהש לככ לדג ןוהה לש םזילטיפקה לש חוכה תעכ ,תיטילופה הירוטירטה 

,םיטנמלרפ ףקוע שיבכב ענ אוה .תיטילופ היצמיטיגלל קוקז וניא הז חוכ .ילאירוטירט 

רידגמ אוה .תויושר תדרפה לש םייטרקומד םינונגנמ ףקועו הקוח ףקוע ,םיקוח ףקוע 
.יטילופ־סנרטו ילגל־סנרט אוהש םושמ יתרוסמה םזילאירפמיאה לש תועמשמה תא שדחמ 

ןיב ,תונפל ימל ןיא .תיטילופה הריזב םידקת אלל היצמיטיגל רבשמ ינפב םיבצינ ונא 

שיא .חורה םע לוח לש הנויד ומכ ענ אוה .ועבטמ ביצי וניא יסנניפה קושהש םושמ רתיה 

ול רציימ ןוהה .הז תא רוצעל לוכי וניא שיא הרואכלו ,הז תא ליחתה אל שיא ,יארחא וניא 

־ןוגראו תימלועה הריזה לש היצזילאירוטירט־הד ידיל תואיבמה תויאמצע המירז תותשר 

,תוירחא לש יטילופ ךרעמ לכ םימאות םניאש ראתמ־יווק יפל ימלועה בחרמה לש שדחמ 

םושבו םוקמ לכב אצמנ אוה .תישונא תוירדילוס לש וא תופיקש לש ,accountability לש 

תא אל םג ;הפשה תא וא ויתובשחמ ,ויתוינכות תא ונתיא קלוח וניא אוה .תינמז־וב םוקמ 

;ירזכא ןוההש רמול אב יניא .(2002 ,רטסרופ) תוגאדה תא אל םג ,תורפסהו םירפסמה 

.ויבגל ידמ טשפומ גשומ םניה םיחרזא .ישחומ־יתלבו ימינונא ,שידא טושפ אוה 

בושחה ורפס תא םש בתכו דנליז־וינל רפופ לרק חרב ,יצאנה ןוטלשה תיילע םע 

ןעט ,הכרפהה ןורקע .(The Open Society and its Enemies) היביואו החותפה הרבחה 

ןויערב שמתשה רפופ .תויטילופ םלוע־תוסיפתל םג אלא ,עדמל קר אל יטנוולר ,רפופ 

תא גצייל תורמייתמה תוילרביל־אל תויגולואידיא יתש ףוקתל תנמ־לע הז יפוסוליפ 

תא רידגמש ,סורוס 'גרו'ג ירגנוהה רדראילימה .םזישפהו םזינומוקה :תטלחומה תמאה 
החותפה הרבחה םשב רפס הנורחאל םסרפ ,רפופ לש רהצומה ודימלתכ םויכ ומצע 

ןורקעמ דרפנ־יתלב קלחכ קושה תלכלכ הספתנ רבעב .תורצויה תא ךפה סורוס .הנכסב 

קושה תלכלכ לש לודגה גולואידיאה ,קייה קירדרפ ,לשמל .החותפה הרבחה לש תוריחה 

,(?דובעשל ךרדה תא םירכוז) הלכלכב וגקיש תלוכסא לש םיינויערה םידסיימה דחאו 

ןמו םזישפה ןמ ונילע ןגי םזילטיפקהש ןימאה אוה .החותפה הרבחל קושה תמורת לע רביד 

הווהמש המ .שדח ןדיע ינפל םיבצינ ונאש ןעוט סודומ ,קייהו רפופ תמועל .םזינומוקה 

היהש הז .ילבולגה םזילטיפקה לש ילרבילה טקיורפה אקווד אוה החותפה הרבחל הנכס 
גציימ אוהש םושמ םויא הווהמ תורוגסה תורבחה לומ לא החותפה הרבחה תא גצייל רומא 

.הלשממ רדעהו תודיכל רסוח 

,יתרבח סיסב לכ הל ןיאש תיתוכאלמ םלוע־תנידמ תרציימ תיסנניפה היצזילבולגה 

תוגלפומ תויוכמס הל שיו ,תירטנמלרפ וא תיטרקומד הרקב תכרעמל הפופכ הניא איה 

תריציו תיפרגואיג היצגרגס ,רחס ירוזא ,תואירב ,הביבס ,םידבוע תויוכז ןוגכ םימוחתב 
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היטרקומד"ש הרימאה תא רתוסש קהבומ הרקמ והז .םישדח םיינתא םוחית־יווק 

.דיב די םיכלוה "םזילטיפקו 

םג אלא ,םיחרזא תגירה לש לפאה דצה תא קר אל ונל שיחמה 2001 רבמטפסב 11־ה 

הנורחאל .השדחה היצזילבולגה יביתנב רבעוה הלא תולועפ ןומימל ףסכהש הדבועה תא 

תועקשהה תרבח לש תוינמה ילעב ןיב יכ ונתוא הדמילש ריקחת תבתכ המסרפתה 

ןתינ ,תיאקירמאה הנגהה תיישעתב קומע תעקשומה ,(Carlyle) ליילרק תינוטגנישווה 

להנמ ןגסו רבעשל הנגהה ריכזמ)ישולק קנרפ ,שוב 'גרו'ג ןוגכ םיטלוב םיסופיט אוצמל 

.ןדאל־ןב המסואו רקייב סמיי'ג ,(ייא־יא־יסה 

קר אלו ינרתח רישכמכ טנרטניאה ־ לודג עדימ שפוחל םנמוא הליבומ היצזילבולגה 

לכ לע קושה תונורקע תא הפוכ קושה לש םזילטנמדנופה ,ליבקמב םלוא ־ ינרמש 

,םישדח םיקפוא חותפלו ררחשל רומאש הז ,עדימה שפוח .םייתרבחהו םייטילופה םיכרעה 

ןמ תלטונ היצזילבולגה .חרזאה לע רידא חוקיפל ילסקודרפ ןפואב ךילומ םגש הז אוה 

ךכב אוה שודיחה .םישדח םניא סורוס לש תונויערה .שפוחה םשב שפוחה תא חרזאה 

.הנושאר דימ העישרמ תודע ונל קפסמ תוילבולג תוקסעמ ונוה תא השעש ןוה־ליאש 

ףסכה חוכ ןיבש ךוותב .גיאדמ קתנ וניה הרבחה ןיבל ןוהה ןיב יטילופה קתנה 

לש - תושדח ןניאשו תושדח - תועפות עיפוהל תולולע תיחרזאה הרבחה לש התשלוחו 

ושענ םירשעה האמה לש םילודגה עורה ישעמ .תיטילופ תוירחאמ םיקתונמה תומילאו עור 

קר אל ושעיי תחאו םירשעה האמה לש םילודגה עורה ישעמ .הנידמה תוסחב רקיעב 

תוקתונמה לוהינ לש תורוצ וחתפי םה .ןוהה לש וכוויתב םג אלא ,הנידמה תוסחב 

תלוכסא ידימלתמ קלחש הרקמ הז ןיא ילוא .קדצ וא רסומ ,היטרקומד יפלכ תוירחאמ 

ןדורה לש ויצעויל םג םימיה תוברב וכפהנ היצזילרבילה לש ןויערה תא וגהש וגקיש 
.הלי'צב השוניפ 

תא םג ריכזהל שיו ,םדוק ונרביד וילעש יטקלאידה ןפה תא שי היצזילבולגלש ןוכנ 

םינוגרא וחמצ היצזילבולגה ןמ האצותכ .העפותה לש םיביטימהו םיישונאה םידדצה 

םלוא .תיאמצע תרושקת לש םיימואל־לע םיפוג וא ,תולובג אלל םיאפור ,םדא תויוכזל 

םיקזחמ ,הרציי המצע היצזילבולגהש םיילוחל הפורת תתל תנמ־לע ומקש ,הלא םינוגרא 

.לבסה ידקוממ קותינל רבד לש ופוסב םימרוג םג םה .היצזילבולגה לש ינייתפה דצה תא 

םיגוציי םע םולשב תויחל םלועה דמל ,יביסנטניאה ילבולגה חווידה לשב אקווד 

הלדג ןכ ,גוצייה יעצמא ורפתשהש לככש רמולו ןכתסהל רשפא .העווז לש םיינויזיוולט 

םוצעה רופישה ןיב רשק םג ןיא .לבסל םימרוגה לש תוירחאה הנטקו לבס יפלכ תושידאה 

,הדנאורב הזש ןיב - תולבוס תוצובקל רוזעל תיטילופה תונוכנה ןיבל גוצייה יעצמאב 

.(2000 ,ריפוא)ןיטסלפב וא ודוהב 

תוברתו ןוה ןיב :ישילשה קתנה 

חישהו תילבולגה תוברתה .תוברתה בצמב םג ןגועמ יטילופהו ילכלכה רבשמה 

,םייטילופהו םיירסומה טופישה יחטשל ץוחמ ןוהה לש ותומקמתהל םיעייסמ יתוברתה 

הרבחה יעדמב יזכרמ םוקמ לביק היצזילבולג גשומה .שדחה ודמעמ תא ול םיקינעמו 

,שממ לש תיביסרוקסיד תוצרפתה וניווח זאמ .םינומשה תונש תליחתב ירוביצה חישבו 
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חינמ הז רוביד .היצזילבולג לע רבדל ידסממ לודיש טעמכ ,רוביד לש תיפוסניא הנחטמ 

.תילכלכ היצזילבולגב ןוידה ןיבל תיתוברת היצזילבולגב ןוידה ןיב קהבומ קתנ ןנוכמו 

שיש סרוג ,תימלוע היירטמיס חינמ ,םזילטיפק לע רובידל דוגינב ,יתוברתה רובידה 

.םלועה יחרזא לכ לש שפנ־תאשמכ התוא גיצמו ,הריחבה תויורשפא תלדגה היצזילבולגב 

תשורח וניכ רמייהקרוהו ונרודאש המ ,ילבולגה םזילטיפקב תוברת לע רובידה חפנ 

האצותכו ;ימלועה םזילטיפקה לש םימדוק םיבלשל האוושהב רתויב לודגה וניה ,תוברתה 

.רתויב יתועמשמה קתנה ינפב םידמוע ונא םזילטיפקה לש הז בלשב ,ךכמ 

םיעיבצמה םידדמה תא ןחבנ םא .הנטק הדיח גיצא .הבושח ,דניה חישה רבדב וז הדוקנ 

לע הארמש דדמה והמ לאשנו ,תונורחאה םינשה םירשעב תימלועה היצזילבולגה ףקיה לע 

ףקיה :יכ הלגנ - ןבומכ ,יסנניפה ןוהה תמירז לש דדמה ירחא - רתויב לודגה לודיגה 

לש אוצייה רועיש ;3 יפ לדג תימלועה תורייתה רועיש ;1.5 יפ לדג ןופלטה־תוחיש 

Guillen,) 12 יפ לדג היצזילבולגה לע רובידה ףקיה ,םתמועלו ;1.2 יפ לדג תורוחס 

לע יוושכעה חישה לש השקה ןיערגה ,דניה וזה תיביסרוקסידה תוצרפתהה .(2001 

ןמ דוע ונל תרכומה העפות יהוז .ןוהל יגולואידיא יוביג קינעמ הז חיש .היצזילבולג 

טביהה לע רביד קזי'ז יובלס ינבולסה ףוסוליפה .םזילטיפקה לש רתוי םימדקומה םיבלשה 

הנממ םיתושש לככ .הלוק־הקוק לש הכירצל תאז הוושה אוה .הכירצה תוברת לש ינאכד,ד 

־רמה המעט לשב .דוע הנממ תותשל ךרוצה רבוג ךכו ,רתוי םיאמצ םישענ ןכ ,רתוי 

וניא הלוק־הקוקש אוה סקודרפה .תמאב וננואמצ תא םיוורמ ונניא םלועל ,רזומה קותמה 

הליחתכלמ ןניה ןמצע תוירמוחה ויתונוכתש הכירצ רצומ אלא ,ליגר הכירצ רצומ 

ידיל אב הז ךילהת .אל ותו הכירצ רצומ תויהל דעונ אוה .הכירצ רצומ לש ויתונוכת 

ליבשב הקשמ םיתוש ונא םא .ןיאפק תלוטנ תיטטאיד הלוק־הקוק לש הרקמב ץרחנ יוטיב 

םעטב ירקיע ביכרמכ ןיאפקהו ההשומ יתנוזתה ךרעה ןאכ ,םעטה לשבו יתנוזתה ךרעה 

אלל רמוח לש תיתוכאלמ החטבה ,ןיע־תיארמ ,הווסמ אוה רתונש המ לכ .ונממ לטינ 

הברמ התאש לככ :תילבולגה הכירצה תרבח לש סקודרפה ונינפל דמוע ןאכ .תילכת 

;רתוי הצור התא ןכ ,רתוי חיוורמ התאש לככ ;רתוי אמצ התא ןכ ,הלוק־הקוק תייתשב 

ךילע ,רתוי הנוק התאש לככ ;םשאה תשוחת תרבוג ןכ ,וגארפוסל תייצמ התאש לככ 

,ילבולגה םזילטיפקה לש תונאכדה תא שטשטמ הז הכירצ סקודרפ .רתוי דוע איצוהל 

.הטישה ןמ דרפנ־יתלב קלחל ינכרצה טקייבוסה תא ךפוהו 

.תונכרצה םלוע לא הקושתה לש התבסה לע תססובמ תאזה תינומהה תעדה תחסה 

םיגתומהו ,םיגתומל םיכפהנ םיצפחה ,םהיתומש תא םידבאמ םדא־ינב ובש םלועב 

.(2002 ,ןיילק) "םיגתומה תונוירב" תאז התניכ ןיילק ימענ .םייטרפ תומשל םיכוז 

תינימ הקושת לש תויצאיצוסא ,םילולעפ תועצמאב בלהו ןוימדה תא םימיעפמ הלא 

,הקושת לכ ןדבוא איה האצותה .איצמה אל דוע רנויסימ םושש עונכש לש תויגטרטסאו 

.(2002 ,רטסרופ) דגנתהל הקושתה וליפאו ןיבהל הקושתה תוברל 

ןיב היצלימיסא הניכ הזוקרמש המ תא תרציימ קופיסל תנתינ־יתלבה הכירצה תוברת 

תמצמצמ ,םיינויציזופואה תודוסיה לכ תא תלסחמ איה .יטרפה בחרמהו ירוביצה בחרמה 

תרוקיב חיטהל תוברתה לש הדיקפת היה םעפ .תודגנתהה תורשפא תאו ןוידה בחרמ תא 

לש םלועב שבתשה תוברתה לש הז הדועיי .תרוקיבל םיצוחנ םילכ קפסלו הקיטילופב 

תוירדילוס וא םומיגימ־רכש ,םייצוביק םימכסה ,תודמעמ ,לוצינ לע רוביד .ילבולגה ןוהה 
.ירורהסו יטסינורכנאכ ספתנ 
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תשורח ךותב םזילטיפקה לש אכדמה דצה תא ריתסמש ,הזה יגולואידיאה לולכמל 

הידיסחמ םיבר .ומצע עדיה הנבמל ןווכתמ ינא .ןרקסמו ןיינעמ ףסונ ךבדנ שי ,תוברתה 

ותדלוה לעו ותוא םיריכמ ונאש יפכ םלועה לש וציק לע זירכהל םיגהונ היצזילבולגה לש 

.ןשיה םלועה םת .רשע ןב םלועהש זירכה רשאכ ןמדירפ סמות השע ךכ .שדח םלוע לש 

,לב לאינד :לשמל ,חישמה אוב לע וזירכהש םירחא םיאיבנ לש םהיתובקעב ךלה אוה ךכב 

לע זירכהש ,המיוקופ םיסנרפ וא :"היגולואידיאה ץק" לע םישימחה תונש ףוסב זירכהש 

."הירוטסיהה ץק" 

ךלהמ - (speech act) רוביד לש הלועפ ןיעמ הניה "הירוטסיהה ץק" לע הזרכהה 

תא רידגהלו םיפלקה תא ונל ףורטל רזועש ,ירטאוגו זלד תאז םינכמש יפכ ,יטמויסקא 

הריצע תדוקנ ןיעמ הווהמ הקיטמויסקאה ,הקיזיפבו הקיטמתמב ומכ .שדחמ ןוידה תרגסמ 

ץק" לע הזרכהה .רבע לכל טלמיהלמ םייטוימסה םיפטשה תא ענומה שדחמ־ רודיס םשל 

דמימה תא ןיפצמה ירטנצולרופמט ךלהמ .הנפצה לש יטמויסקא ךלהמ הניה "הירוטסיהה 

יגולואלט יפוא תולעב ןניה ץקה לע תוזרכההש קר אל .ילבולגה םזילטיפקה לש ינאכדה 

יתד ,יזויגילר ןווג םילבקמ םג םהש אלא ,םייקה תאו המצע תא הקידצמה תילכת לש 

.חישמה אוב לע הזרכהכ (טעמכו הומכ ץקה לע הזרכהה .טעמכ 

יופצ לכהש ותועמשמו ,ברעמה לש ונוחצנ לע הזרכה השעמל וניה "הירוטסיהה ץק" 

הירוטסיה לש הריציו ינאילגהה ןבומב םדאה לש ורורחש םג אוה "ץקה" .תיטילופ הניחבמ 

ןבומב תשממתמ תיביסרגורפה הירוטסיהה ,וז האובנ יפל .ינאיטנקה ןבומב תילסרווינוא 
הירוטסיהה לש האיש הרואכל והז ."הביטימה תילכתה" לא תירטס־דח הכילה לש 

.היציזופוא אלל הרבח ,םיעוזעז תלוטנ הירוטסיה ,תוערפה אלל לולכש - תישונאה 

,ינקירמא סקפה אוה "הירוטסיהה ץק" לש וז היגולואידיאל םיבושחה תורוקמה דחא 

 (pax americana) לש ןהילבכמ תררחושמה תימואלניב תכרעמ רוציל יאקירמאה ןויסינהו

בוטכ ספתנ תירבה־ תוצראל בוטש המ .ירטינומה קושה לש הלאל תורחתמ תויגולואידיא 

דיחאה עבטמב ,יפוריאה דוחיאב שממתמ "הירוטסיהה ץק" ןויער הפוריאב .ולוכ םלועל 

שוג" תמקה תועצמאב ומצע תא חיטבמ יפוריאה דוחיאה .ןהלש תוימואל־דתבה תוסיפתבו 

.ודבל קושה ןויגה לש האצות ויהי אל םייתוברתו םייטילופ םיניינע יכ חיטביש "םסוח 

.ץראה־רודכ ינפ לע םירחא םירוזאל יטנוולר וניא הזה ןוידה ןמ קלח 

םיצפנתמ םלועה לש תילסרווינוא הירוטסיה לע ריהצהל תונויסנהש אוה סקודרפה 

הסנמ ו"קסנוא .תוצובק לש וא םימואל לש ,תוירוטסיה לש לוציפהו יובירה לומ לא התע 

הכודמה לע םיבשויש םינוירוטסיהה תואמ .םלועה לש הירוטסיה בותכל הלא םימיב 

Featherstone,)הדיחא הירוטסיה עיצהל תנמ־לע תונושה תומואה תא דחי ךורכל םישקבמ 

,תויתוברת־ברו תילאינולוקטסופ הבשחמ לש ,הבורמ תוינרדומ לש םלועב םלוא .(2001 

לש הז ןויסינ .תימלוע הירוטסיה לש תוערפה לוטנו דיחא דחא ךרכ לע רבדל השק 

 book-binder םניא םינוש םימואלמ םינוירוטסיהש םושמ קר אל שארמ ןולשיכל ןודינ

אוה השעמל .םת אל המצע םואלה־תנידמ ךותב חוכיווהש ינפמ םג אלא ,ךכ לע םימיכסמ 

.ליחתמ קר 

ינפב תבצינ תילאירוטירטה הנידמה .השדח המגידרפל םיקוקז ונאש קפס ןיא 

ילרביל־ואינה טקיורפהש ןמזב .הילפטסו םכסהב התמקה ןמל הלש רתויב לודגה סקודרפה 

הנגהל םיקוקז ונא קוידב ןמז ותואב ,טעמכ תקתושמו תיטסילמינימ הנידמל ףחוד שדחה 

.ןוהה לש ותוצירע ינפמ הנידמה לש תיברמ 
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לש הליבקמ תוחתפתהב הוול אל ןוהה לש ילבולגה םזילטיפקה ,יתנעט רבכש יפכ 

־הקוק םיתושו סני'ג םישבול ונלוכ .הלש תילמס ןיע־תיארמב קר אלא ,תילבולג הרבח 

הרוצב תאז רמול בושח .םואלה־תנידמ הרתונ תיטנוולרה תיטילופה הדיחיה ךא ,הלוק 

טולשל םואלה־תנידמ לש תלוכיה רסוח לע םירבדמ היצזילבולגה ידיסחש םושמ הרורב 

סייגל ,םיסימ ליטהל הלוכיש הדיחיה תושיה ןיידע ,דניה הנידמה .םימיוסמ םימוחתב 

החוכ תא הקחש אל היצזילבולגה ,הז ןבומב .םיילכלכ םיכלהמ תסוולו םייאבצ םיקבאמ 

.התוא הקזיח ףא איה ילואו ,םואלה־תנידמ לש 

.ךכב סרטניא הל שיש חוטב אל םלוא הזה םזילטנמדנופב םחליהל חוכ שי הנידמל 

תיאשח תואקנב לש תועלבומ ןתוא ,סמה־יטלקמ תא לטבל הנידמל עיצה הנומר ויסנגיא 

תיטרקומד העיבתכ ןוה יחוור לע סמ ליטהלו ,םוקמל םוקממ תונוטיסב ןוה תוריבעמה 

האמכ לש םוכס םיימואלניב םינונגנמל סינכהל יושע דבלב 0.1»/» לש סמ ,לשמל .תיחרזא 

רגמל תנמ־לע ותנעטל שרדנש םוכסה ןמ םיינש יפ ךרעב ,רלוד דראילימ השישו םישיש 

.ץרפב םיילרבילה םינותיעה םידמוע רבכו ,ךרדל אצי אל דוע הז קבאמ .ינועה תא 

רצונ ,הנומר לש ןותיעה תא םיארוק רשאכ" :הלא תועצה לע בתכ לנרו'ז טירטס־לווה 

החוד תוגהנתהו העורג תרופסת םע םדאש יטסיקצורט טוטרמס דיב םיקיזחמש םשורה 

תינרמש הניא ץראה ןותיע לש תילכלכה תוינידמה ".רעוס םויב בוחרה ןרקב קלחמ 
.תוחפ 

םילקתנ ונאש םושמ היצזילבולגל סחיב הנידמה לש דמעמה לע רבדל בושח לארשיב 

תירסומה הריזב היצזילבולגה ןמ תמלעתמ לארשי ,דחא דצמ .הדירטמ תוחתפתהב הפ 

תושונאה דגנ םיעשפ ,םדא תויוכזל עגונה לכב ונתוא ןיינעמ וניא םלועה .תיטילופהו 

תילכלכ תוינידמ תצמאמ לארשי ,רחא דצמ .תורחא תובושח תוימואלניב תונמאו 

לש תילכלכה תינכותה ןמל דחוימב ,היצזילבולגה לש היגולואידיאה ירוחאמ תאבחתמש 

ןוינקה חתפנ זא ."היצזילרביל"ו "הטרפה" םיגשומה ונלש ןולימל וסנכנ ,לשמל ,זא .1985 

ינואיזומ רתא ןיעמכ ,םילודג םינוינק םישימח לש םתחיתפ ידיל ויתובקעב איבהש ןושארה 
.<1999 ,םר> תילארשיה הכירצה תוברת לש 

תומוקמה דחאב םויכ תבצינ לארשי .תורצויה וכפהתה וליא רתוי רשואמ יתייה 

המכ וקקוח םיעשתה תונש תליחתב .הלש ןויוושה־יא יסופדב יברעמה םלועב םינושארה 

לע הנגה לש תויפאי תויוכז הלאש רוכזל יאדכ םלוא ,תילרבילה הריזב םיבושח דוסי־יקוח 

קפתסהל םילוכי םניא (רטופש "ריגב" דבוע וא) הלוחהו ינעה ,לטבומה .הרבחב םיקזחה 

לש הקיקחב קר אל םילשהל ךירצ הזה ךלהמה תא .אוהש לככ בושח ,יוטיבה שפוחב 

ליבוהל הכירצ הימדקאה .םייתרבח דוסי־יקוח ללכל םתהבגהב םג אלא ,םדא תויוכז 

לש ויתויוכז לע ןגהל םג צ"גבל רשפאיש ,תויתרבח תויוכזל דוסי־קוח תקיקח לש ךלהמ 

ףתתשהל דימלתה לש ותוכז לע ןגיש קוח :הקוסעתבו רוידב ,תואירבב ,ךוניחב שלחה 

םג יאופר לופיטל ןטרס ילוח לש םתוכז לע ,ףסכ וירוהל ןיא םא םג הרשעה־ירועישב 

הלוכי הניא תילארשיה הרבחה .רוידל תיבה רסח לש ותוכז לעו ,םיחרזא םניא םה םא 

תא המצעמ הריסמ איהש ךות ,היצזילבולגה לש תירגלווה הלומעתה ירוחאמ דוע אבחתהל 

.הנידמה לש םג ךכ ךותבו ילבולגה םזילטיפקה לש תולוועל הלש התוירחא 

,םירוספורפ ,םינקד ,רוטקר ןגס ,רוטקר ־ ונלוכ לא ,םכילא הפ הנופ ינא ןכל 

דוסי־יקוח קקוחל האירקב תוחפל ןאכמ תאצל םיכירצ ונא :דבכנ רוביצ ,םיטנדוטס 

הרבחה לש הקוזיחל לועפל - תוחפ־אל בושחו ;ןוהה תא תוסמלו תויתרבח תויוכזל 
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אוה ,ויתחתמ אלו ,קושה לש םזילטנמדנופה לעמ םייקתיש יתרבח ירסומ בחרמ .תיחרזאה 

.היצזילבולגה ןדיעב בושחה רגתאה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ערל ןושל .(2000)'ע ,ריפוא 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .יטסינומוקה טספינאמה .(1950)'פ ,סלגנאו 'ק ,סכרמ 
.גנילסר :ביבא־לת .תודחא םיאפר־תוחורו וגא־רפוסה לע .(2000)'ז ,יובלס 

.ןקוש :ביבא־לת .הלכלכה תללק .(2002)'ו ,רטסרופ 

.לבב :ביבא־לת .No Logo .(2002) 'נ ,ןיילק 

,תילארשי היגולויצוס ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" .(1999)'א ,םר 
.145-99 ,(1)ב 

 Albrow, M. (1996). The Global Age. Oxford: Polity Press.

 Beck, U. (2001). "Redefining Power in the Global Age: Eight Theses". Dissent,
 Fall 2001.

 Deleuze, G. and Guattari, F. (1987). A Thousand Plateaus: Capitalism and

 Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Featherstone, M. (2001). "Postnational Flows, Identity Formation and Cultural

 Space". In E. Ben-Rafael (ed.), Identity, Culture and Globalization (pp.
 482-526). Leiden, Boston. Köln: Brill.

 Guillen, M.F. (2001). "Is Globalization Civilizing, Destructive and Feeble? A
 Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature". Annual

 Review of Sociology, 27, 235-260.

 Held, D. (1995). Democracy and the Global Order. London: Polity Press.

 Jameson, F. and Miyoshi, M. (1998). The Cultures of Globalization. Durham:

 Duke University Press.

 Kozlarek, O. (2001). "Critical Theory and the Challenge of Globalization".

 International Sociology, 16(4), 607-622.

 Lindert, P.H. (2001). Does Globalization Make the World More Unequal?
 (Working Paper 8228). Cambridge: National Bureau of Economic Research.

 O'Rourke, K.H. (2001). Globalization and Inequality: Historical Trends
 (Working Paper 8339). Cambridge: National Bureau of Economic Research.

 Sen, A. (2002). "How to Judge Globalism". The American Prospect, 13(1).

 Sim, S. (1999). Derrida and the End of History. Cambridge: Icon Books.

 Stiglitz, J.E. (2002). "Globalism's Discontents". The American Prospect,
 13( 1).

 Wallerstein, I. (2000). "Globalization or the Age of Transition? Long-Term
 View of the Trajectory of the World System". International Sociology,
 15(2), 251-267.
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 Weisbrot, M. et al. (2000). "Growth may be Good for the Poor - but are IMF

 and World Bank Policies Good for Growth?" (Briefing Paper). Washington:

 Center for Economic and Policy Research.

 Wimmer, A. (2001). "Globalizations Avant la Lettre: A Comparative View of

 Isomorphization and Heteromorphization in an Inter-Connecting World".

 Society for Comparative Study of Society and History, 43, 435-466.

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:54:23 UTC������������� 

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



465 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

,היצזילבולג לע "!?וישכע הספילקופא" 
*תורחא תורצו תחנ רסוח 

ץיבוקרב הצינ 
 **

הלאשב דקמתמ םהינימל םיטסילבולגה ןיב םויכ םישטינה םיברה םיחוכיווה ןמ דחא 

אמש וא שדח ןדיעל תישונאה הרבחה תא ודיעצה ןכא ןורחאה רושעה לש םייונישה םא 

ילואו ,שדח לוגלג לע םירבדמ םינושארה 1."תרדא יונישב תרבג התוא"ב השעמל רבודמ 

תויתמרדה תועדוהל לוטיבב םיסחייתמ םינורחאה וליאו ,תישונאה היצולובאב ,ןורחאה ףא 

תוחכוה םיאיבמ הלאו הלא .הציק לע םיזירכמה (םמצע םעטמ) "הירוטסיהה ירש" לש 

חיכוהל תנמ־לע תורחאו הלא תועפות לע םיעיבצמו ,םינוש םינותנמ םינותנו תוירפסמ 

2.תחצינ הרוצב םתדמע תא 

אצויש הז אוהו ,הברהב רעוס ,ףסונ חוכיו םייקתמ "שדחה ןדיעה" ישנא ברקב ךא 

ןיבל םיכרבמה ןיב חוכיווה והז .יתרבחהו יטילופה הלועפה הדש לא הימדקאה תולובגמ 

םיאור ,וז תרבוחב ורמאמב ץצוח אצוי בהנש הדוהי םדגנש ,םינושארה .םיללקמה 

עיבצמ (2000)ןמדירפ ,המגודל .ישונאה ןימל עפשו הכרב איבמש ךילהת היצזילבולגב 

היצזיטרקומד ידיל םג םיאיבמה ,עדימהו היגולונכטה לש היצזיטרקומד לש םיכילהת לע 

תוקסעב תופתתשהה תויורשפא תא םיביחרמו ,תויוכמסה רוזיב לשו תוטלחהה תלבק לש 

,ודידל ,היצזילבולגה .תושדחה תרושקתה תויגולונכטל תושיגנ ול שיש ימ לכל תויסנניפ 

םג המחלמה ריחמ תא הלעמ תילכלכה היצרגטניאהש םושמ ,תומדא ילע םולש ןיכשת םג 

תא האטבמ" היצזילבולגה ,ללכב .הירוטסיהב םידקת רסח ןפואב םיחצונמל םגו םיחצנמל 

יברו רתוי םיבוט םייחל תיסיסבה הקושתה וז .םדאה ינב לש רתויב תוקומעה תופיאשה 
םיאור ,םתדמע תא הנמאנ גציימ בהנשש ,םינורחאה .(269 'ע ,םש) "...רתוי תויורשפא 

לש יביטמיטלואה ןוחצינהמ האצותכ .םעפ־יא בוט היהש המ לכ לש סרהו ןברוח ךא הב 

הנבומב הקיטילופה ,תיתרבחה תוירדילוסהו יתרבחה םקרמה םיסרהנ ,ילבולגה ןוהה 

רוקמ תא םידבאמ םישנא ינוילימ ,תוררופתמ תוליהק ,רכה ילבל דע תקחשנ יסלקה 

.קתע ןוה םירבוצ טעמ־יתמש דועב דבלב םירוריפב םיכוז םירחאהו ,םמחל 

יהמ :ןוגכ ,דוסי־תולאש יבגל רושיגל םינתינ־יתלב תופקשה ירעפב רבודמ ,ןכא 

הביט המו ,תוריח תמועל ןויווש תמגוד ךרע לש ולקשמ תויהל ךירצ המ ?הבוטה הרבחה 

עדמה דרשמ ידי־לע ןמוממש ,היתוכלשהו היצזילבולגה לע רתוי לודג רקחממ קלח וניה ,דז רמאמ *. 

.עבש־ראב ,ןוירוגךב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה ** 

.םיירקיעה תקולחמה יווק תא תורתאמו היצזילבולגב ןוידה תא תופממה תובר תוריקס םויכ תומייק 1 

 •Bartleson, 2000; Hay <fc Marsh, 2000b; Held et al., 1999; Sklair, 1999 :לשמל ,ואר

המואו ורבלא תא תונמל ןתינ ־םיטסילבולגרפיה" םינוכמה הלא לש םיקהבומה םיגיצנה ןיב 2 

(Albrow, 1996; Ohmae, 1995), ,םתמועל .(1993) המיוקופו (2000) ןמדירפ תא ןבומכו 

 (Hirst <fe Thompson, 1999; Scott, 1997; Weiss, 1998) סייוו טוקס ןוספמות ,טסרה

.ינקפסה וקה תא הנמאנ םיגציימה םע םינמנ 
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בורל החוורה ברימ תא וחיטביש םייטילופה םירדסהה םהמ ?ינויווש־אל םלועב תוריח לש 

לש ומוקמ תויהל ךירצ המו ?םיירסומ םיחנומב קושה לע בושחל ןתינ דציכ ?םדאה־ינב 

?הלא תומלידמ תחא לכב קושה 

ינשל תופתושמש תודחא תוחנה ןיעה ןמ ריתסמ חוכיווה טהלש הלגמ ףסונ טבמ ךא 

בהנשש ,(2000)ןמדירפ סמות לש ורפסב שמתשא ,הלא תוחנהב ןוידה ךרוצל .םידדצה 

יילע ,הז םע דחי .ןאכ םסרפתמה בהנש לש ורמאמבו ,ולש אתגולפ־רבכ וב רחב ומצע 

.תודמעה יתש ןיב יסיסבה לדבהה תא שטשטל לוכי וניא םיינשה ןיב ןוימדהש ןייצל 

דחא לכש הדמעב אוה לדבהה .ללוש ינשהו בייחמ ןושארהש ךכב קר הצמתמ וניא לדבהה 

.וניתוזוחמב םג תטלשה הסיפתל הכפהנש ,תילרביל־ואינה םלועה־תסיפתל סחיב קיזחמ 

.היתודוסי תא רערעל הסנמ ינשהו ,הקוזיחל ךבדנ דוע ףיסומ ןושארה 

וניאש הזכ ,םלוע־ירדס הנשמש ךילהת היצזילבולגב םיאור ןמדירפ םגו בהנש םג 

תא ריהבהל תנמ־לע עבטה־ינתיא לש תורופטמל ךרצנ ףא בהנש .הנכ לע ןבא ריאשמ 

,ןכא ."חורה םע לוח לש הנויד ומכ ענ" ילבולגה ןוהה :ךילהתל סחיימ אוהש המצועה 

.הבוט הקלח לכ סורהל הכרדב הרצועל רשפא־יאו ,הנוידה לש הכלהמב טולשל רשפא־יא 

לשו תוינרדומה לש שדח לוגלגב וא ךשמהכ ,היצזילבולגה ,םיבייחמה לצאש אוה ןיינעמה 

דוגינ לש םיסחיב דמוע ןורחאה הזשכ ,עבטה תויבב ךישמהל הרומא ,המדקה טקיורפ 

תספתנו עבטה־ינתיאל המודמ המצע היצזילבולגה בהנש לצא וליאו ,תישונאה תוברתל 

עבט ןיבש םיסחיה תא םתסיפתב םג המוד םיינשה לש םתדמעש ,ןאכמ .תוברתה ביואכ 

.ףוס ול ןיאש טקילפנוק לע םיססובמה םייבטוק םיסחיכ תוברתל 

וב םיאורו ,היצזילבולגה לש ילכלכה דמימה תא ןוידה זכרמב םידימעמ הז םגו הז םג 

םיכוז םה םא ,םירחאה םידממה לכשכ ,ידבלבה אל םא ,ךילהתה לש יזכרמה עונמה תא 

הדימב תססובמה הזת םנמוא גיצמ ןמדירפ .דבלב םיחפסנ לש דמעמ םילבקמ ,תוסחייתהב 

בהנש לצא וליאו ,(תרושקתה תייגולונכטב םייונישה) יגולונכט םזינימרטד לע הבר 

תורזגנה תורומתה םיינשה לצא ,הז לדבהל רבעמ ךא :ילבולגה ןוהה אוה ירקיעה ןקחשה 

,תחאה הסרגב ,"רתוי םיבוטה םייחה" תא תורשפאמש הלא ןה הלכלכה לש היצזילבולגהמ 

יאדוובו ,(458 'ע ,בהנש)"םירשעה האמה לש םילודגה עורה ישעמ" ירוחאמ תודמועש וא 

.תרחאה הסרגב ,תחאו םירשעה האמב ושעיי דועש הלא לש 

רתאל תורשפא ןיא ,תינללוכ הכ הרוצב גצומו לוכי־לככ ספתנ ךילהתה רשאכ ,ןכא 

ףידעה בצמה םצעבו ,ךרוצ ןיא םג ןמדירפ לצא .תישממ תודגנתה לש םינכוס וא תוריז 

קר םילעופה הלא :םיגוס השולשמ םה םידיחיה םידגנתמה .תודגנתה רדעה אוה םלוכל 

האנהה־תובוט תא םהמ הענמ היצזילבולגהש םושמ םייתצובק וא םיישיא םיסרטניא ךותמ 

םייטסילופופ םיאקיטילופ :תיטסילופונומה הנידמה תוסחב ואצמש רשועהו חוכה תורוקמו 

םיביבחה ,םינורחאהו :תירבה־תוצראב ןנקויב טפ וא תפרצב ןפ־הל ירמ ןדכ םייגוגמדו 

םוש חסנל אל םג ךא ץורימב ףתתשהל םילגוסמ םניאש הלא לכ םה ,תוחפ דוע 
תיראש תא ותרכי ,העישפל ורכמתי אלא דגנ תכמ וחתפי אל" הלא .דגנ־תייגולואידיא 

םהל ןיא .םהל שורדש המ לכ תא םיבנוג טושפש תיבה ירסחל ופרטצי ...םשגה תורעי 

.(259 ,2000 ,ןמדירפ)"הנעמ אלל תופיאשו םיכרצ קר .טספינמ אלו םילגד 

לכ רדעהב ,ותסרגל םאתהב ,ןכא .אצומ וניא ךא תודגנתה שפחמ בהנש וליאו 

ךפהמה לוכי־לכ לש דמעמ רבצש ןוהה לש ותוקמקמח לשבו ,תיתרבח תוירדילוס 

ןכאש םיטעמ תודגנתה־יסיכ םתוא .העושיה אובת ןכיהמ תוארל םג רשפא־יא ,םלוע־ירדס 
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אל ירה ,תיאמצע תרושקת לש םיימואל־לע םיפוג וא םדא תויוכזל םינוגרא ןוגכ ,ורצונ 

ומצע בהנשש יפכ ,הרציי המצע היצזילבולגהש םיילוחל הפורת תתל תנמ־לע אלא ואב 

;תיתימא תודגנתהל לאיצנטופ תווהל םילוכי םהש בושחל ונל לא ,ךכמ רתוי .ןייצמ 

בהנש םא ,ךכ .(458 'ע ,בהנש)"היצזילבולגה לש ינייתפה דצה תא םיקזחמ" םה ,ךפיהל 

דצה לש הז דצב הז םמויקב הצמתמ הז ןפ ,היצזילבולגה לש יטקלאידה ןפה לע רבדמ 
רורב ירה םירבדה לש וזכ הגצהמש אלא .היצזילבולגה לש ינייתפה דצה לשו ינאכדה 

־הקוק תרוצב) םעטו עבצ תפסותב ,רזפמ ןושארהש ןשעה־ךסמ אלא וניא ינשה דצהש 

לע רבדמ ןכא בהנש םא הלאשה הלוע ןאכמ .(ינגומוהו יחטש רודיבו רגרובמה ,הלוק 

וא םימילשמ םיסחיב םייוצמה םידדצ לע אמש וא םייטקלאיד םיסחיב םייוצמה םידדצ 

תורשפא האור וניא בהנש יכ יתנעטש רורב הז םע דחי .הז םע הז םייחרכה וליפא 

ףאושה ףירח םושיא־בתכ ,דניה ומצע ולש ,רסמהש םושמ תילסקודרפ ,דגיה תודגנתהל 

התייה רוקמב) תרבודמה ותרוצב ןהו הבותכה ותרוצב ןה ־ טסקטהש ,ןאכמ .ןוקית ללוחל 

.תודגנתה לש הקיטקרפ ומצעלשכ הווהמ - (תיבמופ האצרה וז 

ןה ,ןאכ ןהילע יתעבצהש יפכ ,היללושלו היצזילבולגה יבייחמל תופתושמה תוחנהה 

הניחבמ ןהו תיטרואית הניחבמ ןה תויתייעב ןה יתנעטל .תויתייעבכ תאצומ ינאש הלא 

םינפואבו תונוש תוריזב שחרתמה ידממ־בר ךילהת ,דניה היצזילבולגה ,תישאר .תיטילופ 

,םייטילופ ,םייתרבח - םיכילהת יוביר אלא ,דיחאו דחא ךילהת ,דגיא היצזילבולג .םינוש 

םניב ןילמוג־יסחיב םייוצמו הז דצב הז םישחרתמה ־ םייגולואידיאו םייתוברת ,םיילכלכ 

בצקבו תונוש תודימב אלא ,הדיחא הרוצב םישחרתמ םניא הלא םיכילהת .םמצע ןיבל 

םירחאה לע דחא טביהל וא ךילהתל תופידע ןתונה חותינ לכ םג ןכל .ןמזבו בחרמב הנוש 

לש ןתובכרומ תא הווסמ (ילכלכה וא יטילופה ,יתרבחה ,יתוברתה טביהה הזש ןיב) 

,לשמל .(Hay Marsh, 2000a; Mittelman, 2000 :םג ואר) הנממ םלעתמו תורומתה 

לש היצזידוירפה תלאש תא הנוש הרוצב ןוחבל ןתינ יזא םיטביהה לולכמל םיסחייתמ םא 

ןתינ םיבלש וליאו הליחתה איה יתמ הלאשב ןיידתהל ךישמהל םוקמב .היצזילבולגה 

ןוהה לש היצזילבולגה תא ןחבנ םא תונוש תובושת תתל לכונש ןכתיי ,ךילהתב תוהזל 

לש םינושה םידממה ,ךכ לע ףסונ .תויתרבח תועונת לש וא הריגהה לש וז תמועל 

תדמועה המישמה ,ךכ .תונוש תויתרבח תוצובק לע הנוש ןפואב םילעופ היצזילבולגה 

תא םיחנמה םיללכה תא ןיבהל ונל ורזעיש םייטילנא םילכ חתפל תוסנל איה ונינפב 

ןתיא דדומתהל לכונש תנמ־לע ,היתוכלשה ללש לע ,וז תבכרומ הקימניד לש התלועפ 
.היוארה הרוצב 

תומאתה־יאו םיסקודרפ ,תוריתס :ירקחמ םוי־רדסל תועצה 

,תויגוס שולש תוחפל דימעהל שי ירקחמה םויה־רדס לע .הטושפ הניא המישמה 

ןיב םימייקתמה םיידדהה העפשהה ינפואו םיסחיה איה הנושארה .וזל וז תיטילנא תורושקה 

שי .הקיטילופל ןוהה ןיב תמייקתמה הדרפהה לע דמוע בהנש ,לשמל .םינושה םידממה 

םיביתנה תא הוותמו רשפאמש הז אוה יטילופה דציכ תוארהלו םירשקה תא הרזחב תווטל 

תופרטצהל תוולתמה תוילכלכה תובטהה לע וא ןוהה לע תורחתה דציכו ,ןוהה תומירז לש 

תוריתסה איה היינשה היגוסה .יטילופה הנבמה לע העיפשמ םיירוזאה םישוגהמ דחאל 
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לשבו םינושה םידממה לש תונושה תוקימנידה ללגב תורצונה תויבקעה־יאו תוימינפה 

ןיב תרבחמ תישילשה היגוסה .תונוש תודימבו הנוש בצקב םישחרתמ םהש הדבועה 

דציכ ־ תויתרבח תוצובק לש ילודיבה יתרבחה םוקימל ןתוא תרשקמו תונושארה םייתשה 

תונוש תויתרבח תוצובק לע היצזילבולגה לש םינושה םיכילהתה םיעיפשמ םינפוא וליאבו 

5.םלועב םינוש םירוזאב 

םייק םהבש םירתאה תא תוהזלו תודגנתהה תויורשפא תא רתאל שי וז תובכרומ ךותמ 

תודגנתהה תלועפ םג ,תומר המכב תשחרתמ היצזילבולגהש ןוויכמ .הרומתל לאיצנטופ 

,ןכ־ומכ .תילבולגה המרבו קושה תמרב ,הנידמה תמרב :תומר המכב תושעיהל הכירצ 

איה ,רמולכ ,הל ץוחמ ןהו היצזילבולגה תרגסמב ןה תושעיהל הלוכי תודגנתהה תלועפ 

קבאמל םהב שמתשהל ןתינ רשאו תקפסמ המצע היצזילבולגהש םילכה תא לואשל הלוכי 

לש ןוזח םיעיצמה םייפולח קחשמ יללכ חסנלו םילכה תא רובשל הלוכי איהו ,המצעהלו 

:ןוסטרבור דלנור לש וירבד תא ץמאל העיצמ ינא ןכל .היצזילבולג אלל םלוע 

 Thus, the necessity is to display as fully as possible the extent

 of the complexity before we begin to engage in practices of

 simplification... we should begin with the task of complexification

 before we engage in the task of simplification. (Robertson <fc
 Khondker, 1998, 27)

יתש תרזעב ,םייללכ םיווקב ןודא םיאבה םירבדב ?רבדה תא תושעל ןתינ דציכ 

םיסחייתמ רשאכש הארא תישאר .הלא תויגוס תרזעב בושחל ליחתהל ןתינ דציכ ,תומגוד 

םישנ תוצובקש םייונישה לש תבכרומ הנומת תרייטצמ ,היצזילבולגה יכילהת לש לולכמל 

הניה הלא םייונישב הכורכה תוימינפה תוריתסה תנבה .םלועב םינוש םירוזאב תורבוע 

היצזיטרקומדה ךילהת אוה ינשה אשונה .קבאמו תיטילופ הלועפ לע הבישח םשל תינויח 

לש האצות וניה הז ךילהת םג .םיעשתה תונש דע ךשמנו םיעבשה תונש עצמאב לחהש 

יוורו תויבקע רדענ אוה םגו ,היצזילבולגה לש םינושה םיטביהה ןיב םיבכרומ םיסחי 

יד ןיאש ןעטא רמאמה לש ןורחאה קלחבש םושמ ונניינעל בושח הז אשונ .םיסקודרפ 

.תילבולגה המרב םג הב קוסעל שי אלא ,הנידמה תמרב היצזיטרקומד לע רובידב 

םישנו היצזילבולג 

לש רבעמהו רוצייה לש היצזילבולגה :םה הז רשקהב םתוא ןוחבל שיש םיכילהתה 

םישנ תועונת לש היצזילבולגה :אוצייל תדעוימה היישעתל ישילשה םלועב תובר תונידמ 

םינוגרא לש םויה־רדסל םישנה תויוכזו םדאה תויוכז לש אשונה תיילע :םישנ ינוגראו 

- (structural adjustment)"ינבמה יונישה" תוינידמב תוכורכה תורומת ןכו :םיימואלניב 

.הדובעה קוש "תשמגה"ו החוורה־תנידמ םוצמצ ,ירוביצה רזגמה לש ולקשמ םוצמצ 

הקירמא תונידמב :םלועב םירוזאה לכב תונוש תומצועב םישחרתמ הלא םיכילהת 

הרזעלו תואוולהל יאנתכ עבטמה ןרקו ימלועה קנבה ידי־לע תופכנ ןה היסאבו תיניטלה 

בלה"תמושתב וכז אל יתעדלש הלא תא ןאכ הגיצמ ינא ךא ,םיפסונ םיבושח םיאשונ שיש ןבומ 3 

.היוארה תירקחמה 
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469 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

־ואינה היגולואידיאהו תוינידמה לש יוטיבה ןה הקירמא ןופצו הפוריא תונידמב ;תיסנניפ 

תועפשה לש תבכרומ הנומת הלוע ,םיכילהתה ללכ תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ .תוילרביל 

םוי־רדס לש חוסינ תושקמ ,דחא דצמ ,הלא תוריתס .תונוש םישנ תוצובק לע תורתוס 

לש היינבה ךילהת לש היצזיטרקומדל תורשפא תוחתופ ,רחא דצמו ,ףתושמ יטסינימפ 

.יוכידו הרדה ,גרדמ ןוגכ םיאשונ םע תידימת תדדומתמה תוירדילוס תריצילו םויה־רדס 

םיעגפנה םה םישנה בור וקסעוה םהבש םידיקפתהו םיפנעה ,םירזגמהש ןוויכמ 

ןושארה םלועה תוצראב תולטבומה םישנה רועיש ,היצזילבולגה יכילהתמ םיירקיעה 

לש ותודיינ .תיתועמשמ הרוצב הלוע קוש תלכלכל תיזוכיר הלכלכמ ורבעש תורבחבו 

תומוקמ תרבעהל הכילוה ,הלוז הדובעה םהבש תומוקמל רובעל ול תרשפאמה ,ןוהה 

תוצראל ליטסקטהו הקינורטקלאה יפנעב רוצייה־ספב "lower end"־ה לש הדובע 
הבילה־תוצראב םידבועה דמעממ תולטבומה רועישב היילע איה האצותה .הירפירפה 

החוורה ינונגנמו הנידמה .ישילשה םלועב םישנל תנגומ־אלו דחוימב הלוז הדובע תריציו 

תא וקפיסש םהו ,ברעמה תוצראמ לודג קלחב םישנ לש רתויב לודגה קיסעמה םניה 

החוורה יתורישב םיצוציקה ."םיבוטה םיבו'גה" הנוכמש המ לש רתויב לודגה רגאמה 

םישנה ברקב תולטבומה רועיש תא ולעהו םהב רכינ םוצמצ ידיל ואיבה הנידמה ינונגנמבו 

לש ןקלחב ןכ־םג לפונש ,"םיערה םיבו'גה" רגאמ הלע הז תמועל .ינוניבה דמעמהמ 

,קוחרמ קווישבו תוריכמב ,ןוזמה ףנעב ,םיתורישה רזגמב תויוצמ הלא תוקוסעת .םישנה 

קודה חוקיפב םג אלא ,תיתקוסעת תוביצי־יאבו ךומנ רכשב קר אל תונייפאתמ ןהו 

,בורל תולוכי ןניא ןושארה םלועה תונידמ .הימונוטוא לכ רדעהו היצזיטרדנטס ,ינרדוחו 

התוא ךופהל ןיידע תולוכי ןה ךא ,תיתועמשמ הרוצב הדובעה תא ליזוהל ,תונוש תוביסמ 

.ןוהה יבגל ןהלש תויביטקרטאה תא ריבגהל תנמ־לע םיקיסעמה תניחבמ רתוי "השימג"ל 

ירדסה תחימצ בקע (underemployment) הקוסעת־תתה ירועישב היילעב םיזוח ונא ךכ 

,תינמז הדובע ,םדא־חוכ תורבח ךרד הקסעה ןוגכ ,"םייטסידרופ־רתב" םישדח הקוסעת 

תוקסעומה םישנה רועישו ,המודכו תיבהמ הדובע ,ןלבק ךרד הדובע ,תיקלח הדובע 
םג תבחרתמ ,םיפוכתה םיילכלכה םירבשמה םע ,תעב־הב 4.הדמתהב הלוע הלא םינפואב 

,םירחאו יקסריבס) םישנ לש הובג רועישב דימת הנייפאתהש ,תילמרופ־אלה הלכלכה 

.(Moghadam, 1999; Sparr, 1994 ;סופדב ,ןימינב ;2001 

םלועמ היה אל יטסידרופה רדסהה :היצזילבולגה ירקבממ החכשנש הבושח הדבוע ריכזהל שי ,השעמל 

יפכ ,עסושמו לצופמ ,חלופמ הדובעה קוש היה ,יטסידרופה "בהזה רות" תפוקתב םג .ילסרווינוא 

Edwards, Reich Sl Gordon,) םיעבשה תונשב רבכ ויתימעו סדראודא דר'ציר תאז וראיתש 

תמרב תדמתמ היילע םע יתקוסעת ןוחטיבב וכזו םייטסידרופה םירדסההמ ונהנש ימ .(1975 

םימלש םירזגמ ומייקתה םדיצל .םירגהמ־אל םינבל םירבג רקיעב ־ "םידבועה תלוצא" ויה הסנכהה 

ונהנ ןהמש תונגהב וכז אלש - תוצובקה לכמ םישנו םירגהמ ,םיטועימ - םינגרואמ־אל םידבוע לש 

ושוריפ "הדובעה קוש לש היצזינימפ" הנוכמה ךילהתה .הבילה־רזגמב וקסעוהש םינגרואמה םידבועה 

םישנ תדובע לשו ללכב ילאירפירפה רזגמה לש םינייפאמה תא תולבקמ תודובע רתויו רתויש םצעב 

"more and more workers are being treated as women have been treated :טרפב 

 (165 ,1999 ,historically" (Brush,
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םיכורכה םיכילהת םג וחתפתה ,םישנ לש הקוסעתה יסופדב םייונישל ליבקמב 
םינוגרא לש םויה־רדסל הלע םישנה תויוכז לש אשונהו ,םישנה תעונת לש היצזילבולגב 

םיימואלניב םישנ ינוגרא לש תיביסמ הלודש תוליעפ לש האצותכ .םיבר םיימואלניב 

םישישה תונשב לחה ולבקתה ,ימואלניבה הדובעה ןוגראו תודחואמה תומואה ןוגרא לומ 

המיתחה בצק .טרפב הדובעבו ללכב םישנ ןויוושב תועגונה תוימואלניב תונמא המכ 

וריבעה תובר תונידמש התייה האצותהו ,דחוימב הובג היה ןרורשאו הלא תונמא לע 

הקיקחה תא וקימעה תורחא תונידמו ,הקוסעתב םישנ ןויוושב תעגונה הקיקח הנושארל 

ידרשמב תויתלהנמ תודיחי תונידמה לכב טעמכ ומקוה ליבקמב .הז אשונב תמייקה 

םישנה דמעמ םודיק ןתרטמש תובר תויטרקורויב תויצקנופו ירוביצה ןונגנמבו הלשממה 

 (1999 ,Berkovitch). םיקלחב התע תוגוהנה תושדחה הקוסעתה תוקיטקרפש ,אקע אד

הבש הפוקת התואב תוגוהנ ויהש הלאמ תיתועמשמ הרוצב תונוש הדובעה קושב םילודג 

רשאו הדובעה קושב הלועפל תונושה תויגטרטסאה תא המדיקו םישנה תעונת החסינ 

תושיגנב ,תנקתמ הפדעהב ודקמתה הלא תויגטרטסא .הדובעה תקיקח הססבתה ןהילע 

לפטל ודעונ הלא תוינכות .םודיקבו םיאנתב ,רכשב ןויוושבו ,םייתרוסמ־אל תועוצקמל 

הדובעה םוקמב תישענ הדובעה ובש ,םידיחא הדובע יזוח לע תתשומה קושב תוילפאב 

תועבונ םידבוע ןיב תונחבהה ובש יטסידרופ־רתב הדובע קושב אלו ,תויטרדנטס תועשבו 

ךכ .(Jenson, 1996) ילמרופ־אל הדובע קושב אל יאדוובו ,הדובעה הזוח לש ועבטמ 

,הליעי תויהל היושע התייהש הדובעה קושב ןויווש ןעמל קבאמל תראופמ תכרעמ הרצונ 

- יטסידרופה ,ילמרופה ,ירוביצה הדובעה קוש ־ הל תיטנוולרה קבאמה תריזש אלא 
.תמצמטצמו תכלוה 

לש (commodification) הרחסה ידיל םיאיבמ החוורה־תנידמ לש םיתורישב םיצוציקה 

םיתורישה ,םירחאה יבגל וליאו ,קושב םתוא תונקל םילוכי םיעצמאה ילעב .םיתורישה 

תונבה :םישנה לש ןלופיטל השעמלו ,החפשמה לש התוירחאל ,יטרפה םוחתל םירבעומ 

תויחאהו תוהמיאה ,(לעבה ירוהב תולפטמה) תולכה ,(םישישקה םירוהב תולפטמה) 

םיתיעל .םישנ ידי־לע םיקפוסמ םה ,קושב םישכרנ םיתורישה רשאכ םג ךא .תורוכבה 

תונידממ תורגהמ םישנב רתויו רתוי רבודמ םויכ ךא ,הנידמ התוא תונב םישנב רבודמ 

הדבועה ללגב רצונ ןושארה םלועב החפשמב תילופיט הדובעל שוקיבה .ישילשה םלועה 

דמעמהמ םישנ תאיצי לש רבגתמ ךילהת שחרתמ החוורה יתורישב םיצוציקל ליבקמבש 

לוטיל תורומא ויה "יעבט" ןפואבש ,"תולפטמ"ה ,ךכ .ןתיבל ץוחמ רכשב הדובעל ינוניבה 

ןורתפה .וז הדובעל תויונפ ןניא ,ןהמ המצע תא הררחש הנידמהש תולטמה תא ןמצע לע 

הדובעה־תריגה תרגסמב שחרתמ הז אוביי .תורחא םישנ לש אוביי אוה אצמנש 

לא ינשה םלועה היהש הממו ישילשה םלועהמ הדובע־תריגה לש םילג םתוא ־ תילבולגה 

קוח הוויה לארשיב) תטלוקה הנידמה לש הרושיאבו הדודיעב םא ןיב ,ןושארה םלועה 

הנכמ דלי'צכוה ילראש העפותה הרצונ ךכ .ואל םא ןיבו (ךילהתב יזכרמ ףחד דועיסה 
:"הבהא לש היצזילבולג" 

,תודחא תוילוח תלעב תרשרשמ תבכרומה לופיט לש היצזילבולג [יהוז] 

לצונמ הלש ףדועה ךרעהש הריחס הדובעל םיכפהנ לופיטהו הבהאה הבש 

תרגוב תוחא הנושארה הילוחב :ךכ תיארנ תיסופיט תרשרש .םימעפ המכ 

היינשה הילוחב .םינטקה היחאב תלפטמ ישילשה םלועב היינע החפשמב 

הרגיהש תרחא השיא לש םידליב תלפטמו תנמואכ תדבוע החפשמה םא 
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471 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

הידליב םש לפטל ידכ - תישילשה הילוחה וזו - ןושארה םלועה תנידמל 

Hochschild).5, 2001) הרישע הנבל השיא לש 

םישנה ןיב םיסרטניא ידוגינ וכותב הנבמ וללה םיכילהתה לולכמ דציכ רורב םג ןאכמ 

ןהלש הדובעה תולעש לככו ,תועש רתוילו תונימז תולפטמ רתוי שיש לככ .תונושה 

ןתחפשמש ידכ הדובעל תאצל תולוכי ןושארה םלועהמ רתוי תובר םישנ ןכ ,רתוי הכומנ 

תועש תשרודה הריירק חתפל ולכוי ןמצע ןהש ידכו ,רתוי ההובג םייח תמרל עיגהל לכות 

ןהש ידכ ־ רוציקב ;תיטילופ וא/ו תירוביצ הדובעל רסמתהל ףא ילואו תובר הדובע 
תוריכב תודמעל העגהו תובלתשה לש (ילרבילה) יטסינימפה יוויצה תא שממל ולכוי 

הובגהו ינוניבה דמעמהמ םישנ ןיב דימת םייקתה הז םיסרטניא דוגינ .ירוביצה םוחתב 

התע ,ינתאו ידמעמ ןויבצ ול היה רבעבש דועב ךא ,ןהלש תולפטמהו תיבה־תורזוע ןיבל 

.ילבולג דמימ םג לבקמ אוה 

םידע ונא הפ םג ?ישילשה םלועב םישנ לע רוצייה לש היצזילבולגה לש תוכלשהה המ 

ישילשה םלועב תונוש תוצראל םיבר רוציי ירתא תרבעה .היצזילבולגה לש סונאי ינפל 

רכשב הקוסעתל תויאלקח תודובעמו ילמרופ־אלה רזגמהמ םישנ לש רבעמל הליבוה 

תנייפאתמה ,םישנ תקוסעת לע הבר הדימב וססבתה הלא םילעפמ .ילמרופה רזגמב 

םודיק תויורשפא רדעהו םייתואירב םינוכיס ,רתויב ךומנ רכש ,תוצירע חוקיפ תוטישב 

תועש הרשע־הנומש תודבוע" ןה יכ ורמאמב ןייצמ בהנשש םישנה הלא 6.יתקוסעת ןוחטיבו 

םישנה לש ןבוליש ןפואב תקסועה תורפסהמ לודג קלח ,ןכא ."דיבריאב תורפתמב םויב 

תחיתפ םעש הדבועב דקמתמ תילבולגה תיטסילטיפקה הלכלכב ישילשה םלועהמ 

תנעשנו תרזענה ,תיטסילטיפקה לוצינה תטיש םג תלפכושמ ,רכשב הקוסעתה תויורשפא 

.תוילכאירטפ הטילש תוטיש לע 

לע תרוקיבב תאצל תורקוח ולחה תונורחאה םינשב ?רופיסה םכתסמ הזב םנמואה ךא 

,"ישילשה םלועב םישנ" תינגומוהה הירוגטקב שומיש ושעש םיינבמ־ ורקמה םירקחמה גוס 

םינוא רסחו ליבס ןברוקל ןתכיפה ךותו ןהיניב םייתועמשמה םילדבהל תוסחייתה לכ אלל 

בציע ובש ןפואהמ תמלעתמ וז השיג .היכראירטפהו םזילטיפקה תוחוכ ידיב קחשמ ילכלו 

תוליעפ תונכוס םישנ ויה ובש ןפואהמו ,תוירדגמה ןהיתויוהז תא םישגה לש םייחה־ןויסנ 

הלא דציכו ,תוירדגמ תויוהז לש תויתרוסמ תורוצ ןיבל ןוהה רבצה ןיבש ןילמוגה־ירשקב 

7.ןמצע תודבועה םישנה ןוניכלו ןתמו־אשמל חתפ תוחתופ 

םא ,םידליב לופיטב רשאמ רתוי םילוחבו םיכנב ,םישישקב לופיט תדובעב רבודמ ץראבש ןייצל שי 

,"הבהא לש ,דיצזילבולג" ,ןיזק הנרוא לש הרמאמ םג ואר .לטובמ וניא הלא לש םרועיש םג יכ 

.6.3.2000 ,ץראה 

ןהילאש) אוצייל היישעת לע תססובמ ןתלכלכש תונידמב הקוסעתה יסופד לש תיתיצמת הריקס 

,םינורחאה םירושעב ולחש םייונישה לשו !ןהלש רוצייה ירתא תא תוריבעמ תוימואל־ברה תורבחה 

.Elson 8c Pearson, 1981; Pearson, 1998 :לצא ואר 

ןאיד .ןוסריפ תורל םיל הדניל ןיב להנתמה ןוידב אוצמל ןתינ חוכיוול רתויב בוטה יוטיבה תא 

תויטסימיספה תורקבמה ברקב ןוטה תא ןתנש רמאמה תא 1981 תנשב ומסרפ ןוסריפ תורו ןוסלא 

 (1981 ,Elson <fe Pearson). הפירח תרוקיב המסרפ םיל הדניל (1990 ,Lim), םינש הנומשו
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חיש־וד ולהינ (Fernandez-Kelly 8l Wolf, 2001)ילק־זדננרפ הישירטפו ףלוו הנאיד 

תבלשמה ,היצזילבולגה םא הלאשב תודקמתה ךות ,Signs תעה־בתכ יפד לעמ הז אשונב 

םישדח םילכ םישנל תקפסמ םג ,רכשב הדובעה קושל ישילשה םלועהמ םישנ לש תוסמ 

ופידעה םישנש תאצומ ,לשמל ,היזנודניאב םישנ לע הרקחמב ,ףלוו 8.היכראירטפב קבאמל 

הרשפא העונצה הסנכההש םושמ רקיעב ,זרואה תודשב הדובעה לע תורפתמב הדובעה תא 

תורענה לע ץחל םנמוא לעפומ םימיוסמ םירקמב .ןהיתוחפשממ תואמצע לש המ־תדימ ןהל 

ןממל ,החפשמב ךומתל תנמ־לע םילעפמב רכשב דובעל םתחפשמ ינב ידי־לע תוריעצה 

םישנה םירחא תומוקמב ךא ,החפשמ םיקהל םהל רוזעלו םהיחא לש םידומילה תא 

תואמצעל ךרד ךכב םיאורה ,םירוהה תודגנתה תורמל וז תורשפאב תורחוב תוריעצה 

.(Wolf, 1992) םהיתונב לש (היוצר־אל) 

ררחשמ לאיצנטופ שי יטסילטיפק קושב רכשב הדובעל םא היגוסב ןוידה תרגסמב ,ןכא 

הלאשה ביבס הבר הדימב םיבסנ םיחוכיווה בור ,לוצינו יוכיד לש תפסונ ךרד וז אמש וא 

חוכ תא הריבגמ וז הטילש םאו ,הדובעהמ ןתסנכהב הטילש םישנל שי הדימ וזיאבו םא 

שי רכשב הדובעל ,ןוסריפ תנעוט ,הז םע דחי .הל ץוחמו החפשמה ךותב ןהלש חוקימה 

לש תוינשדח תויגטרטסא תחימצל םידע ונא תונורחאה םינשה םירשעב .תופסונ תוכלשה 

,תודבועכ ןהו םישנכ ןה ,ןהלש םיסרטניאה לע הנגה םשל תודבוע םישנ לש תויונגראתה 

תומילאו תינימ הדרטה ,הדובעב תוחיטבו תואירב ,הדובע יאנת ,רכש :ןוגכ םיאשונ ביבס 

,תונכרצ יאשונ ,תיטילופו תיחרזא תופתתשה ,ןוירפ תויוכז ,הדובעה םוקמבו תיבב 

תופתתשה םג ומכ ,םילעפמב הקוסעת ,ךכ לע ףסונ .הדובעה םוקמב הרשכהו הלכשה 

הלועפל סיסבה תא םישנל תוקפסמ ,תיביטקלוק תוליעפבו הסנכה ירציימ םיטקיורפב 

.ןהלש היחמה יאנתו םייחה־ ןויסנ לש שדחמ בוציע םשל שורדה ןויסינה תאו תיביטקלוק 

רכש לש םיאשונב םיגשיה לש םיחנומב קר לעפמה תמרב קבאמה תא טופשל רשפא־יא 

תלוכיה דחוימב ,וב םיברועמה לש תולוכיה חותיפל ךרדכ ותוא טופשל שי .הדובע יאנתו 

.(Pearson, 1998) תימצע תונגראתהל 

םישנ תוצובק ןיב םירעפה תלדגה ידיל האיבמ היצזילבולגה ,דחא דצמ ,םוכיסל 

התע ףסונ תונוש תוינתא תוצובקמו תודמעממ םישנ ןיב םדוק ויהש םירעפל .תונוש 

,םיבחרתמ ישילשה םלועהמ םישנל ןושארה םלועהמ םישנ ןיב םירעפה .ימואלניבה דמימה 

ןבצמ תערהל קודה רשקב ךורכ תונושארה הלא לש ןדמעמב רופישה םימיוסמ םירקמבו 

תונגראתהה תלוכי הלוע ,ןאכ וראותש םיכילהתה תובקעב ,רחא דצמ .תונורחאה לש 

הז ךילהת .תילבולגה המרב ןהו תימוקמה המרב ןה ,ישילשה םלועב םישנ לש קבאמהו 

רתויו רתוי םירצונ .םישנ תועונת לש היצזילבולגה לש תיללכה הפונתל ליבקמב שחרתמ 

תרצונ רשאכ אקווד ,ךכ .םלועה תווצק לכמ םישנ ןיב םישגפמ םימייקתמ םהבש םימורופ 

חרכה רצונו אוה םג םצעתמ םיסרטניאה דוגינ ,ףתושמ קבאמ תריציל תינוגרא תיתשת 

רוזחא .תוירדילוסל םיסב תריצי םשל ,רבעבמ רתוי תויטרקומד ,תושדח םיכרד שפחל 

.רמאמה ףוסב וז הדוקנל 

"אטח לע התכה" םגו תירוקמה התדמע תא הריבסה ובש הבוגת רמאמ ןוסריפ המסרפ רתוי רחואמ 

 .(Pearson, 1998)

ןויליג ותואב Signs, 26(4), 2001 - 8 - תא תונחובה תורצק תוסמ לש הרדס המסרפתה 

.תיטסינימפו תירדגמ טבמ־תדוקנמ היצזילבולגה 
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היצזיטרקומדה יכילהת 

רטשמה תא אבצ יניצק לש הנטק הצובק הליפה ובש םויה ,1974 לירפאב 25 ןמל 

תרחא וא וז הרוצמ תונידמ םישימחכ ורטפנ ,הנש םיעבראמ רתוי ךשמב לגוטרופב טלשש 

הקירמא םורדל טשפתה ,הפוריא םורדב שחרתה היצזיטרקומדה ךילהת .היטרקוטוא לש 

תודחא תונידמ לע עיפשה ,תומדקומה םינומשה תונשו תורחואמה םיעבשה תונש ךלהמב 

תונש ףוסב תוצעומה תירבבו הפוריא זכרמב ,הפוריא חרזמב הפונת לביק זאו ,היסאב 

1989 ןמל .המורדו הקירפא זכרמ לע םג חספ אל ךילהתה .(Schmitter, 1995) םיעשתה 

תכרעמל וליבוהש תומרופר וצמיא רוזיאה לש תונידמה עבשו םיעברא ןיבמ תיצחממ רתוי 

תונידמה לכ טעמכ וגיהנה 1995 תנש דע .רתוי תיטסילרולפו תיתורחת תיטילופ 

ןהמ שילשבו ,תויתורחת תוריחבו תיטילופ היצזילרביל לש תמיוסמ הדימ הקירפאב 

םירושע השולשל האוושהב ,תאז .ןיטולחל תושדח תולשממ ורחבנ (תונידמ הרשע־עברא) 

הפלחתה (סויצירואמ) תחא הנידמב קר םכלהמבש ,1989 ינפל ,ילאינולוק־רתב ןוטלש לש 

איה תללוכה האצותה .(Joseph, 1999) םימד־תוכיפש אלל תוריחבמ האצותכ הלשממ 

וא תויטרקומד םלועב תונידמהמ 70"/0־כ ויה םירשעה האמה לש םיעשתה תונש עצמאבש 

9.היצזיטרקומד לש ךילהתב 

תאו ורצונש תויטרקומדה תורוצה ןיב םילודגה םילדבהה תא ןובשחב איבנ םא םג 

הז ךילהת 10.תילבולג העפותל הכפהנ היטרקומדהש רמול ןיידע ןתינ ,דגנה־ילגו תוגיסנה 

יתועמשמ וניאו תילכלכה היצזילבולגה יכילהת דצב שחרתמ תיטילופ היצזילבולג לש 

תילכלכה היצזילבולגה יכילהת ןיבל וניב תידדה העפשה תמייק ,ךכמ רתוי .םהמ תוחפ 

םג ומכ - םייתנידמניבה ןהו םייסנניפה ןה ־ םיימואלניבה תודסומה תחימצ ,תיתוברתהו 

קר אל ,ךכ .םייתלשממ־אל םינוגראו תויתרבח תועונת לש םתעפשהו םרפסמ תובחרתה 

היצזיטרקומדה ילגל תוביסהש אלא ,תילבולג ןוטלש תרוצל הכפהנ היטרקומדהש 
11.םיילבולג םיכילהתבו םינבמב תוצוענ םייחכונה 

הרדגהה .ידמל תיטסילמרופו תיטסילמינימ הרוצב היטרקומד םירידגמ הז םוחתב םירקחמה בור 9 

תויטרקומד־ורפ תוגלפמ לש תופתתשה <2) ;תוישפוח תוריחב <1> :תואבה הדימה־תומא תא תללוכ 

.תיטרקומד תילרביל הקוח <4> ;תיסחי הביצי הלשממ <3) ;תוריחבב 

,1848 תנשב שחרתהש ,ןושארה ;היצזיטרקומד לש יעיברה לגב התע םייוצמ ונא ,רטימש פיליפ יפל 10 

תונידמה בור רשאכ ,הנושארה םלועה־תמחלמ ירחא היה ינשה ;םימי־רצק ךא דואמ םישרמ היה 

ינמרגה ךיירהו ,תויטרקומדל ויהנ תיסורהו תירגנוה־ורטסואה הירפמיאה תוררופתה רחאל ורצונש 

ורזח תושובכ תונידמ רשאכ ,היינשה םלועה־תמחלמ ירחא היה ישילשה לגה ;רמייו תקילבופרל ךפהנ 

קלחל םג היצזיטרקומדה הטשפתה ,היצזינולוק־ הדה יכילהת םע דבב דב רשאכו ,יטרקומדה הנבמל 

,רתוי הקומע ותעפשה ,יפרגואיגה ופקיהב רתוי ילבולג וניה יחכונה לגה .היסאו הקירפא תוצראמ 

.(Schmitter, 1995) רבעב רשאמ היטרקוטואל תויסרגר תוחפ שיו 

קוסיעה היה הז םינומשה תונש ףוס דע ,ןכא .םיימינפ תוחוכ לש םתעפשהמ םלעתהל ןיאש רורב 11 

,הזכרמו הפוריא חרזמ לע רבעש ןורחאה לגה ןמל ךא .היצזיטרקומדב הקסעש תורפסה לש דיחיה 

םניב ןילמוגה־תוליעפלו - םיירוזאו םיילבולג - םיינוציח תוחוכ תעפשהל בלה־תמושת הטסוה 

,עינמה םרוגה קר םישמשמ םיינוציחה תוחוכהש ןעוט םהדירפ ירפ'ג .םיימינפ םינבמו תוחוכ ןיבל 

רקחמל תניוצמ המגוד .(Pridham, 1995) יחרכה יאנת םיווהמ םימיאתמ םיימינפ םיאנתש דועב 
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דצב יוקיחו היזופיד יכילהת לש תבורעתב רבודמ ?םילעופ םיילבולגה תוחוכה דציכ 

היזופידה יכילהת .םייטילופו םיילכלכ םיצחל תובלשמה (conditionaiity) הינתהו הייפכ 

חלצומ רבעמ לכ .ידסומ סיסב םהל שי אלא ,קירה ללחב םישחרתמ םניא יוקיחהו 

תוילמרופ עדימ תותשר לשו םייתלשממ־ אל םינוגרא לש םתוחתפתהל ךילוה היטרקומדל 

תקפסה ,םדא תויוכז םודיק ,םיטועימ לע הנגה - היצזיטרקומדה םודיקל תוילמרופ־אלו 

ינוגרא ןיבל םילאוטקלטניאו הימדקא ישנא ןיב תושיגפו עדימ יפוליחו ,ילכלכ ץועיי 

לש הז גוס - דרפסו ןווי ,לגוטרופ לש ־ םינושארה םירקמב .םהינימל םדא תויוכז 

לש תרבוגו תכלוה הדימב ןייפאתמ ךילהתה ,םויכ .ןיידע םייק היה אל תימואלניב תיתשת 

תורוצ לש םוצע ןווגמב םיעיפומה ,םייתלשממ־אל םיימואלניב םינוגרא לש תוברועמ 

הבר הדימב רשפאתמ ןהיניב רשקהש - תונרקו תועונת ,תודוגא ,תותשר - תונגראתה 

Schmitter).12, 1995) תרושקתה לש היצזילבולגל תודוה 

ידי־לע לעפומה הינתה וא הצחמל הייפכ לש ףסונ חוכ לעופ הלא םיכילהת דצב 

ובצוהש םייטילופה םיאנתה רחא אלמל ללכ־ךרדב לדתשת הנידמ .םיימואלניב םינוגרא 

הנידמ לש דמעמ תלבקל ,ינוציחה בוחב הלקהל ,ילכלכ עויס תלבקל םדקומ יאנתכ 

ללכ־ךרדב .ימואלניב וא ירוזא ןוגראב תורבחל וא דסבוסמ יארשאל השיגל ,תפדעומ 

תוריחב חיטבהל תנמ־לע תוריחב תעב םיפיקשמ תסנכהל המכסה :םיאבה םיאנתב רבודמ 

לש תופתתשה רוסיא ,רטשמה ידגנתמל הנינח ןתמו םייטילופ םיריסא רורחש ,תוישפוח 

תפלחהל תורשפא ןתמו םייאבצ םיצחלל תודגנתה ,ןוטלשב תויטרקומד־אל תוגלפמ 

םורדב היטרקומדל םינושארה םידבעמה םע הלחה וז הקיטקרפ .ןוטלשבש הגלפמה 

ןכתיי .םירחאה םירוזאל היצזיטרקומדה ךילהת טשפתה רשאכ הפונת הרבצו 13,הפוריא 

,רחסה יסופד תניחבמ רתוי תועיגפ תושדחה תויטרקומדהש הדבועה לש האצות םג וזש 

Pridham, 1995;)הז גוסמ םיצחל ןהילע ליעפהל רתוי לק ןכלו ,ןהלש תובוחהו תועקשהה 

 1995 ,Schmitter).

זכרמ לש תויטרקומדה ןיב םילדבהה תרבסה םשל םיילבולגל םיילקול תוחוכ ןיב שגפמב דקמתמה 

גא הליטא לש ורקחמ אוה הפוריא חרזמ לש הלא ןיבל הפוריא(Agh, 2000). תעפשה ןיב הנחבהה 

ןיבל היצזיטרקומדה ךילהת ןיבש הבושחה הנחבהל םג תסחייתמ םיימינפהו םיינוציחה תוחוכה 

היטרקומדה לש התוססבתה (Anderson, 1999). תלחתה לע םיעיפשמכ םיספתנ םיינוציחה תוחוכה 

.ותורסמתהל םיארחאכ - םיימינפהו ,ךילהתה 

לשו תוילבולג תויתרבח תועונת לש םתעפשה תא תנחובה הלדגו תכלוה תורפס םויכ תמייק 12 

לש ןהו םיירוזאו םיימואלניב תודסומ לש ןה תוינידמה לע םייתלשממ־אל םיימואלניב םינוגרא 

 Boli <fe :םוחתה לע רתויב ועיפשהש םירפסה תשולש תא קר ןייצא העיריה רצוק תאפמ .תונידמ

 .Thomas, 1999; Keck <fe Sikkink, 1998; Smith, Chatfield <fe Pagnucco, 1997

םיימואלניב םינקחש ועיקשה ,היטרקומדל לגוטרופ לש רבעמה לש םיילרוגה םיבלשה דחאב ,לשמל 13 

לש םייברעמה םיטרדנטסל תביוחמ היהת לגוטרופ יכ חיטבהל תנמ־לע יביסנטניא ץמאמ םינוש 

הנתנש) תיפוריאה הייליהקה ,ו''טאנ םיברועמ ויה הלא םיצמאמב .תירוביצ תוינידמו היטרקומד 

הכימת איה םג הקינעהש) תימואלניבה עבטמה ןרקו <1975 תנשב םוריחה־תאוולה תא לגוטרופל 

.(Schmitter, 1995) תיברעמה הינמרגו תירבה־תוצרא לש היומס תוברועמ םג התייהו ,(תיביסמ 

רבעמב תימואלניבה תיסנניפה הייליהקה לש התוברועמ לעו ילבולגה ילכלכה רשקהה לע דוע 

.Tovias, 1995 :ואר ,הפוריא םורד תוצרא לש היטרקומדל 
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475 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

דיבעה 2002 ילוי ףוסב .היקרוטב תונורחאה תויושחרתהה תא ,המגודל ,ואר 

חרזאה תויוכז רופיש ,תוומה שנוע לוטיב םתרטמש םיקוח רשע־השימח יקרוטה טנמלרפה 

תונגפה תרתה ,אבצהו הנידמה תודסומ לע תרוקיב ןיגב םישנועה לוטיב)יוטיבה שפוחו 

ידרוכה ינתאה טועימב הרכהו (םידעצמו תויבמופ תופיסא םיליבגמה םיקוחב הלקהו 

,תונותיע ,ךוניח םייקל ןכו ,תידרוכה הפשה תא דמלל רתוה) תויתוברתה ויתויוכזבו 

לש התסינכל יאנת וויה הלא םיקוח .*תידרוכה הפשב היזיוולט יצורעו וידר תונחת 

,התע קרו ,1987 תנש ןמל דוחיאה תותלד לע תקפדתמ היקרוט .יפוריאה דוחיאל היקרוט 

14.(4.8.2002 ,ץראה) הפוריצ רבדב תוחישה וחתפיי ,וללה םיקוחה ורבעוהש רחאל 

הייליהקבו (OAS) תויאקירמאה תונידמה ןוגראב ,הפוריאב רקיעב תלבוקמ וז הקיטקרפ 

לחה (The Organization for African Unity) הקירפא תודחאל ןוגראה םג לבא ,תיטירבה 

.רטשמ ייוניש עונמל תנמ־לע יביטקלוק ןוחטיב לש םיאשונב ןודל 

רבעמ) הזכרמבו הפוריא חרזמב תונידמה ורבעש תילכלכהו תיטילופה הכפהמה 

םדוק יתילעהש הנעטל תיתיצמתו תקתרמ המגוד תשמשמ (ןהיניב םירכינה םילדבהל 

Agh,) גא הליטא .הלועפב היצזילבולגה תוחוכ לש לולכמה תא ןוחבל ךרוצה רבדב 

תולכלכה יבגל תילרוג הלכלכה לש היצזילבולגה התייה דציכ ,תישאר ,הארמ (2000 

תוינבמה תומאתהה תא תושעל תולגוסמ ויה אל ךא חתפיהל וסינש ,תויקרטואהו תורוגסה 

תוכרעמה תא תרושקתה לש היצזילבולגה החתפ רשאכ הרק המוד רבד .תושורדה 

תודסומ ,תישילש .יברעמה םייחה חרוא םע ןתוא התמיעו תורוגסה תויגולואידיאה 

ושעו םדא תויוכז לש הדימ־תומא תונידמה לע ופכ תימלוע להק־תעדו םיילבולג 

הז היה ,לכל לעמו .ןהלש תויסולכואה ינפל ןהלש תויטילופה תוכרעמל היצמיטיגל־הד 

תוגהנתהה יללכ תא םשיילו לבקל הלא תונידמ לע ץחל ליעפהש יקניסלה ךילהת 

תורבחל תויאכז תויטרקומד תונידמ קרש הפיקתה תוינידמה םג תלעופ םויכ .התואנה 

.תיפוריאה הייליהקב האלמ 

םירקחמ .רוזיאה לכב הדיחא היטרקומד איה האצותהש ,ןבומכ ,רמוא הז ןיא 

חרזמ לש תויטרקומדה ןיב רקיעב ,םירכינה םילדבהה לע םידמוע םיבר םייתאוושה 

וללה םיכילהתה לולכמ תא ןוחבל שיש םימיכסמ לכה ךא .הזכרמבש הלא ןיבל הפוריא 

.ופוס תא ועבק אלש םגה ,יונישה תא ועינהש םימרוגה תא ןיבהל תנמ־לע 

תוחוכ דציכ - יתילעהש היינשה הנעטה תא םג ןוחבל רשפאמ היצזיטרקומדה ךילהת 

יכילהת ,לשמל .תוימינפ תוריתסו תוילסקודרפ תואצות לש הרוש םיבינמ היצזילבולגה 

לש הלדוג תא םצמצל םיצמאמב םיכורכ ויה החרזמבו הפוריא זכרמב היצזיטרקומדה 

התייה האצותה לבא ,םזינומוקה ימיב המקוהש תיתלשממה היטרקורויבה לשו הנידמה 

ךא ,תושדח תונידמ רשע ףוריצ לע םילחה יפוריאה דוחיאהש עדונ סופדל רמאמה תדירי תעב 14 

,אטיל ,היבטל ,הירגנוה ,הינוטסא ,היכ'צ ,ןיסירפק :ןה תונידמה רשע .ןהיניב הללכנ אל היקרוט 

םיאנתב ודמע תונידמה לכש העידוה לסירבב תיפוריאה תוביצנה .הינבולסו היקבולס ,ןילופ ,הטלמ 

םג ןבומכו ,םדאה תויוכזו קוחה ןוטלש ,היטרקומדה לע הרימשל תויוברע תוברל ,ןהל ובצוהש 

תא םיינע םיקרוט ינוילימ לש הפצהמ ךכמ ששחה) תוילכלכ תוביסש הארנ .תדקפתמ קוש תלכלכ 

טאת התסנכהש ןכתיי ןכלו תירבה־תוצרא לש התירב־תלעבכ תספתנ היקרוט) תויטילופו (דוחיאה 

הנידמה היהת היקרוט) תויתד ףא ילואו (תירבה־תוצראל ידגנ שוגכ דוחיאה תושבגתה תא 

.<10.10.2002 ,ץראה) הפוריצ תא וענמש הלא ןה (ןוגראב הדיחיה תימלסומה 
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תומרופרה םושיי םשל שרדנש יתלהנמ ילכ ותוא לש ,היצזיטרקומדה םשב ,הסירה 

Huber,) םירחאו רבוה ןילווא .(Suleiman, 1999) תונידמ ןתואב תויטילופה 
 1999 ,Rueschemeyer <fe Stephens) שחרתמש היצזיטרקומד לש הז ךילהת דציכ םיארמ

לבא תילמרופ היטרקומד לש תוטשפתהבו דודיעב םנמוא ךורכ םינורחאה םירושעה ינשב 

תודסומהש םיצחלה .תינפתש היטרקומדלו היטרקומד־לאיצוסל תוביוחמה תשלחהב םג 

הייטנה תא םיקזחמ "ינבמ יוניש" לש תומרופר ךורעל תונידמ לע םיליעפמ םיימואלניבה 

,רוביצה ןיבל תוטלחהה ילבקמ ןיב ץיח םירצוי ,תיתלשממה הלהנמה ידיב חוכה תא זכרל 

יעצמאכ "םוריח־תוינכות"ו םיילהנמ םיווצ תועצמאב הלשממ תוטלחה לש םושיי םידדועמו 

היטרקומדה לש (accountability) תויתוירחאה דמימ שלחנ וז הרוצב .הקיקחל יפילחת 

םג ירה ,לדג יתרבחה ןויוושה־יא רשאכו .יטילופהו ירוביצה ןוידה תועמשמ תמצמטצמו 

בחרמה תומצמטצה .תקחשנו תכלוה ינפתשה ןבומב דקפתל היטרקומדה לש התלוכי 

רבוע דבוכה־זכרמש ךכמ קר אל תעבונ תוינידמב חותפ ןויד רשפאל לוכיש ירוביצה 

הז ןוידב ףתתשהל תולוכיש תוצובקה תוטעמתמש ךכמ םג אלא ,הלהנמל הקיטילופהמ 

לש היצזילרבילב םיכמותה רתוי םיבר םידעצ תמשיימ הנידמהש לככ .תיביטקפא הרוצב 

הכימתו יתקוסעת ןוחטיב ,הסנכה קר אל םידבאמ שדחה ילכלכה רדסב םידיספמה ,קושה 

תודמעמה לש תועונתו םינוגרא ,ךכמ האצותכ ."יטילופה םלוק" תא םג אלא ,תיתלשממ 

םשל תיטרקומד־לאיצוס תוינידמ םדקל יוכיסה רתוי דוע תחופ ךכבו ,םישלחנ םיכומנה 

ליעל םירכזומה םיבתוכה .םילדגו םיכלוהה םייתרבחה־מיילכלכה םירעפה םוצמצ 

ךילהתש דיעת בורקמ הניחב ךא ,תושדחה תויטרקומדל רקיעב םחותינב םנמוא םיסחייתמ 

15.תוקיתו תויטרקומדב םג שחרתמ המוד 

דרפנ־יתלב קלח םה .וללה "םילוקלקה" ןוקיתב קפתסהל שיש ךכמ עמתשמ ןיא 

בייח הנידמ לש היצזיטרקומד ךילהת לכ ןכל .ןאכ יתגצהש יפכ ,היצזילבולגה יכילהתמ 

.אבה קלחב האראש יפכ ,רתוי בחרנ ץמאממ קלח תויהל 

העושיה חמצת אל הנידמהמ 

תוקלתסה איה תילכלכה היצזילבולגה יעגפמל תוירקיעה תוביסה תחאש ןוויכמ 

בושל הנידמל אורקל שיש עמתשמ ןכא ,תיתרבחהו תילכלכה הריזה לוהינמ הנידמה 

ורסמתהש יפכ תוחפל וא) םייתרוסמה הידיקפת תא אלמלו רוזחלו רמשמה לע בצייתהלו 

םייח תמר תקפסהל תוביוחמו תילכלכ תוינידמ לוהינ ־ (היינשה םלועה־תמחלמ ירחא 

ימוחת תבחרהל םיארוק ,ילארשיה חישב םירחא םג ומכ ,בהנש ,ןכא .היחרזאל תנגוה 

.ןוהה יוסימו תויתרבח תויוכזל דוסי־קוח תקיקח תועצמאב הנידמה לש תוליעפה 

ידי־לע םירקבל תושדח תולעומה תושירדה תא ןממל ולכוי ןוהה יוסיממ תוסנכהה 

רכשה תא תולעהל ,םיירוביצה םיתורישה ךרעמ תא ביחרהל םינוש םייתרבח םינוגרא 

תא םג ומכ םינושה הרבעהה ימולשת תא לידגהלו ,טרפב םומינימה־רכש תאו ללכב 

םלועב םינוש תומוקמב היצזיטרקומדה ךילהת לש תובכרומה תואצותה לע םידמועה םיפסונ םירקחמ 15 

לצא אוצמל ןתינ: Anderson, 1999; Pridham, 1995. ורמאמ תא דחוימב ואר ןוסרדנא לצא 

ףזו'ג לש קתרמה (Joseph, 1999) .הקירפא תונידמב היצזיטרקומדה לע 
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477 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

הלאה םידעצה לכ ,ןכא 16.רשפאה לככ ילסרווינוא סיסב לע םדימעהלו תוכימתהו תובצקה 

הפוקתב דחוימב ,הב ורצונש םיערקה יוחיאו ןוחטיבה תשר תבחרה םשל רתויב םיינויח 

לדג הלטבאהו ינועה לגעמל םיפרטצמה בצקו םייתרבחה םירעפה םיבחרתמ הבש תיחכונה 

,תויעבה ןורתפל הדיחיה תבותככ הנידמה תא הגיצמה ,וז הנעטבש אלא .ררחסמ בצקב 

.תויעב ןתוא תא לדציש םיילבולגה םייונישהמ תומלעתהמ םיעבונה םידחא םילשכ םימולג 

,חוורה רואיתה יפ־לע .הנידמה לש התעיקש תא םיכבמ םירקבמה ןיבמ םיבר ,תישאר 

ךילהת בקע) םיירמוחה היסכנ בורמ הששורתה איה 17.טעמכ תדקפתמ הניא רבכ הנידמה 

תילכלכה תוליעפה לשו קשמה לש םילודג םיקלח תסוול התלוכימ הדביאו (הטרפהה 

לש תמיוסמ הדימל גואדל התלוכימו (היצזילרבילהו היצלוגר־הדה ךילהת תובקעב) 

תשר תקפסה לשו םייתרבחה םיתורישה לש ץוציקה ךילהתב) תיתרבח תוירדילוס 

לש לעופל איצומה לש דיקפתה תא תאלממה תידסומ תכרעמ אוה רתונש לכ .(ןוחטיב 

ימלועה ןוהל השורדה תיתרבחהו תיזיפה תיתשתה תא קפסמה ,שדחה ילבולגה דמעמה 

אלממה ,הז לדלודמ דסומ דציכ .(Robinson, 2001) "רבטצהל" ךישמהל תנמילע 

תא גיצהל ,דחא דצמ ,רשפא־יא ?המבה תמדק לא רוזחל לוכי ,םיילמינימ םידיקפת 

וז לש התובצייתהמ חמצת העושיהש תופצל ,רחא דצמו ,םיילגרו םיידי תתורככ הנידמה 

.ךכ־לכ תיביסמ המצוע ילעבכ םיראותמה םיכילהת לומ 

תא םייתרבחה םירעפה תקמעהל תוירקיעה תוביסכ הנומ תיוושכעה תורפסה ,תינש 

־תמחלמ רחאל םינושארה םירושעב המקרנש תיטסידרופה "תיתרבחה הנמאה" תרפה 

־תנידמ לש םירדסהה תקיחש תאו ,הנידמהו םידבועה ,םיקיסעמה ןיב הנושארה םלועה 

םע םיבתוכה בור לש המכסההמ .ןוחכישב הקול איה ,הנוכנ וז הנחבא םא ףא .החוורה 

־תנידמ לש וז הפוקת לש הגצה ,עלבומב םיתיעלו רהצומב םיתיעל ,תעמתשמ וז הנחבא 

תוכופהתמ תרחא וא וז הרוצב םינגומ ויה םידבועה בור ובש ,"בהזה רות" ןיעמכ החוורה 

.ןויווש־יא לש תיסחי תלבסנ הדימ התייה ובשו ,םינוש םירדסה תועצמאב קושה 

וקחמ םויה לש םייתרוקיבה םיבתוכהש םושמ תרשפאתמ בורקה רבעה לש וז היצזיטנמור 

.התראפת אישב התייה דוע וז רשאכ החוורה־תנידמ יפלכ ונפוהש תרוקיבה יציח לכ תא 

תא תדסממ החוורה־תנידמ :תוירקיעה תורוקיבה תא רוציקב תוארוקלו םיארוקל ריכזא 

לש ינכפהמה לאיצנטופה תא תסרפמו ,היצזיטילופ־הד ול השוע ,ידמעמה טקילפנוקה 

םיסרטניא תשיכר ידכ ךות תונגרבתה לש ריהמ ךילהת רבועש ,םילעופה דמעמ 

וליכשהש - ינוניבה דמעמה ינב ויה םיירקיעה םינהנהש הדבועה .םייקה בצמב םיניירושמ 

ולביק רשאו החוורה־תנידמ הקינעהש םיילסרווינואה םיתורישה לכ תא רתוי בוט לצנל 

־תנידמש הנעטה םג םיבותכהמ המלענ .איה םג החכשנ ־ הלש םיקסעומב רכש הנממ 

החפשמה לש םיינגרובה רסומה יכרע תטלשהל ,יתרבח חוקיפל יעצמא השמיש החוורה 

ינתונ לש תירסומה תונוילעה תשוחתל ףקות ןתמלו חוכה גרדמ רורשאל ,תילכראירטפה 

.םהילבקמ לע םיתורישה 

.www.adva.org טנרטניאה רתאב הודא זכרמ לש םינושה םימוסרפה תא ,לשמל ,ואר 16 

תסוול ןיידע הלוכיש הדיחיה הניה הנידמהש ןעוט אוה .וז הסיפתל ףתוש וניא בהנשש ןייצל שי 17 

חוכ ול סחיימ אוה ,ילבולגה ןוהה לש ינסרודה יפואה תא וראתב ,הז םע דחי ךא .םיילכלכ םיכילהת 

.ולומ דומעל םעפ־יא לכות יהשלכ תיטילופ תושי דציכ תוהתל אלא ונל רתונ אלש ,בר הכ 
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לש םייתרבחהו םיילכלכה םיריחמה םע דדומתהל ןתינש הסיפתה ,תישילש 

לע תנעשנ איה .תיטסינורכנא ,דניה םימייקה םייתנידמה םינבמה תועצמאב היצזילבולגה 

דדומתהל הכירצ הנידמה םתיאש םינוכיסהו תוילכלכהו תויתרבחה תויעבה בורש החנהה 

תרגסמב .םכותב אצמיהל םירומא תונורתפה םג ןכלו ,הנידמה תולובג ךותב םרוקמ 

הייסולכואהו הירוטירטה תא קר אל םימחתמ םיילאירוטירטה תולובגה ,וז הבישח 

ובשו תוחמוצ תויתרבחה תויעבה ובש בחרמה תא םג אלא ,ןהב טולשל הרומא הנידמהש 

תויעבב לופיט םשל *םיינויצמיטיגלהו םיירמוחה ,םיינונכתה) םיבאשמה תא רתאל שי 

וחמצ ןמיע תדדומתמ הנידמהש תויעבה בור ובש ,רחא ןדיעב םויכ םייח ונא םלוא .הלא 

תודסומהמ רתוי וא דחאב ,תורחא תונידמב יאדוול בורק ץוענ ןרוקמ .המוחתל ץוחמ 

trans-border)"תולובגה תוצוח תויעב"ב לודיגה .תוימואל־ברה תורבחב וא םיימואלניבה 

 problems), דלה דיווייד לש ונושלכ(2000 ,Held) - הדמשהל קשנב שומיש ,תופגמ ןוגכ

יאשונו ץוח יאשונ ןיב הנחבהה תא שטשטמ - הליערו תיניערג תלוספ לוהינ ,תינומה 

ילכלכ לוהינל םייתרוסמה םירישכמה ןיבמ המכ לש םתוליעיל עגונב תויהת הלעמו ,םינפ 

,םיטנמלרפ ףקוע שיבכב ענ" ילבולגה ןוההו ,הנוכנ ןכא בהנש לש ותנעט םא .יטילופו 

תיסנניפה היצזילבולגה" םאו ,"...םייטרקומד םינונגנמ ףקועו הקוח ףקוע ,םיקוח ףקוע 

תכרעמל הפופכ הניא איה[ו] ,יתרבח סיסב לכ הל ןיאש תיתוכאלמ םלוע־תנידמ תרציימ 

םירוזמרו םירורמת ביצהל תנמ־לעש רורב יזא ,"תירטנמלרפ וא תיטרקומד הרקב 

תודובעל הקלחמה ידבועב יד ןיא ,תישארה ךרדל הרזחב םרבחלו וללה םיפקועה םישיבכב 

תידעלבה תיטנוולרה תיטילופה הדיחיה תויהל הלוכי הניא הנידמה .הנידמה לש תוירוביצ 

.יהשלכ תיטילופ הרקבל תילכלכה היצזילבולגה תפפכה םשל 

םייתנידמה םינונגנמה לש תיביטקפאה תלוכיה תדימ קר אל תדמוע קרפה לע ךא 

הייפוא :היטרקומדה לש התוהמ ןוידל תדמוע קרפה לע .תושדחה תויעבה םע דדומתהל 

.המכסהו היצמיטיגל ,תופתתשהו גוציי לש תועמשמה ,היתולובגו תיטילופה הליהקה לש 

ךישמהל ונילע ןכא םאו ,היצזילבולגה ןדיעב הלא לכ לש םתועמשמל רשאב לואשל ונילע 

חמצ תונורחאה םינשה םייתאמ ךלהמב .הלועפלו תוכמסל דיחי רוקמ הנידמב תוארל 

גשומה רשאכ ,תיטרקומדה רטשמה תרוצ תלעב םואלה־תנידמ לש לדומה דסמתהו 
־ידומעכ ול םישמשמ םירכומ תולובג ידי־לע תמחותמכ הירוטירטה תסיפתו "תוחרזא" 

םיטרפה ןיב הנחבהל םיאתמה םיסבכ תולובגה תא תוארל ןתינ היה הז לדומב .ךוות 

םיקבאמהו תושירדה .םהב םיללכנ םניאש הלא ןיבל תוטלחהה תלבק יכילהתב םיללכנה 

תויוכז ןתמ - תוצובק רתויו רתויל תוחרזאה תבחרהב ודקמתה היצזיטרקומדל םייתרבחה 

םהיפלכ ביוחמ טילשהש םיחרזאה לגעמ תבחרהבו ־ הליעפ תופתתשה ןהל ורשפאיש 

המ לבא .(Held, 1995)(ןבומכ ,םלועמ םלשוה אל לעופבש ךילהת) ןובשחו־ןיד ןתמב 

םיילכלכה םיכילהתה רשאכ ,יחכונה ןדיעב וז תידסומו תיטרואית תכרעמ לש תועמשמה 

םוקמב תמשוימו תחסונמה תוינידמ רשאכ ,םיימואלה תולובגל רבעמ םרוקמ םייתרבחהו 

לש תוטלחה רשאכו ,םירחא םירוזא יבשות לע תורישי העיפשמ ץראה־רודכ ינפ לע דחא 

ןיאש תוליהקו םידיחי לש םהייח תא תונשל תויושע יטרקומד חוקיפ לכ םהילע ןיאש םיפוג 

?הלא תוטלחה לע עיפשהל (תילמרופ־אל םג ומכ תילמרופ) תורשפא םוש םהל 

ונאש יפכ ,םואלה־תנידמ לש לדומה יכ ,הז הבשחמ־וקל המודב ,תנעוט גנאי סירייא 

:תלאוש גנאי .(Young, 1997) קדצה ןורקע ןחבמב םג דמוע וניא ,וילע בושחל םיליגר 

תובוחה לש הלחהה חווט המ ,תורחא םילימב וא ?קדצה תונורקע לש תולובגה םהמ 
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What is the scope of)?קדצה תונורקעמ תועבונה םיטרפ לשו תודסומ לש תויוביוחמהו 

 ?obligations of justice). םישנאל .םואלה־תנידמ התייה הכ דע תלבוקמה הבושתה
תוביוחמ שי ,תינוביר הנידמ לש תוכמסה םוחת ידי־לע תרדגומה ,תמיוסמ הרבחב םייחה 

גוהנל םיביוחמ הנידמה תודסומ ,הדימ התואב .הנידמ התואב םירחאה םיחרזאל קדצ לש 

ןורקעמ תעבונה תוביוחמ ןיא היחרזאלו הנידמל .הנידמה יחרזא לכ יפלכ ןויוושבו קדצב 

תבוטל לועפל הנידמה תבוח ,ךפיהל .היתולובגל ץוחמ םינכושה הלא יפלכ קדצה 

לע התלועפ עיפשת דציכ ןובשחב איבהל ילבמ הלש םיחרזאה תבוטלו הלש םיסרטניאה 

ןדיעב ךא .םהלש וזמ תרחא הנידמל תועיבתב אובל תירסומ תוכז ןיא םירחאלו ,םירחא 

ןייפאתמ היצזילבולגה ןדיע .וז הדמע לש ירסומה סיסבה טמשנ ,גנאי תנעוט ,היצזילבולגה 

תולובגב הריכמ הניאש ,תיתרבחו תילכלכ ,תידדה תולת לש הפופצ תכרעמב 

תויהל םיכירצ קדצה תולובג ןכל .םואלה־תנידמ ידי־לע תמחותמ הניאו םיילאירוטירט 

םיילאירוטירט תולובג אלו ,תוידדהה תועפשההו םירשקה תכרעמ לש תולובגה 

ןתינש הנעטה תא הקידצמ וללה םיסחיה יכרעמ לש תשרה תופיפצ תדימ .םייתורירש 

18.ילבולג קדצ לע רבדל הקדצה שי ןכלו ,תימלוע הרבח לע םויכ רבדל 

,תימוקמה תואלקחה לע ןגהל םתרטמש םידעצ תטקונ לארשי־תנידמ רשאכ ,לשמל 

איה ןמיעש תוחתפתמ תונידמ ןתואב םיאלקחה לע תוכלשהה תא םג ןובשחב איבהל הילע 

הגפ ,ץראה ןותיעב םסרפתהש ןפוד־אצוי רמאמב - תפסונ המגוד .רחס ירשקב היוצמ 

לארשיב םיחרזאל האירקב ,םייאקירפאה םידבועה דוגיא שאר־בשוי ,קורבדלוה הנאנ 

קשמב דבועה יאקירפא לכ" :םייוצמ םה ובש בצמל םתנבהו םתדהא תא שוכרל ןויסינב 

רזגכ והומכ ,םיאקירפאה שוריג ...הקירפאב םדא ינב םירשע לש םמויק תא חיטבמ תיב 

תקדוצ תוינידמ ,ךכ 19".ונב קרו ךא יולת םמויקש וניתוחפשמ ינבו ונריקי לע תוומ ןיד 

ןהו םמצע םירגהמה לע ןה תועפשהה לולכמב םג בשחתהל הכירצ הדובעה־ירגהמ יפלכ 

.םיילארשיה םידבועה לע תועפשהב קר אלו ,םהלש אצומה־תוליהק לע 

תויהל לוכי וניא דבלב הנידמה לע ובהי לכ תא ליטמה ןורתפש עבונ הלעמל רומאהמ 

תא שוטנל שי .תירסומ הניחבמ ףקת תויהל לוכי וניאו תילטנמורטסניא הניחבמ ליעי 

םשל .תורחא הלועפ תוריזל רקיעבו ,םירחא םיקיפאל תונפלו תולבוקמה הבישחה יכרד 

תויוכז ,תופתתשה ,תוחרזא ןוגכ דוסי־יגשומ לש םתועמשמ תא שדחמ חסנל שי ךכ 

םואלה תולובג ידי־לע תרדגומה תיטילופה הליהקב תידעלב םיעוטנ ויהי אלש ךכ ,תובוחו 

םיירוזאה םירושימה לע םג ושרפתי אלא ,הנידמה לש םיילאירוטירטה תולובגה ידי־לע וא 

רורב הז םע דחי .תוימוקמ תוליהק לש תוימואל־תתה תוריזל ועפעפי םג ומכ םיילבולגהו 

הנידמה לש היצזיטרקומדה ךילהת לע .םולכ־אלב הרוטפ תאצל הנידמל הל לאש 

תכרעמלו ילבולג קדצל וז הנעט דציכ :לשמל ,ןוביל תושרודה תובר תויגוס ןבומכ הלעמ וז הנעט 18 

המוד הדימ שי םלועב םישנאה לכל םאה ?תימצעה הרדגהה ןורקע םע תבשייתמ תילבולג תיטילופ 

הלוכי ךכ־לכ הבחר תוירדילוס םאה ?תורחאה תוליהקה לכלו םירחאה םישנאה לכל תוביוחמ לש 

ןתמ םע תבשייתמ םיילבולג תודסומל היצלוגר תלוכיו חוכ רתי ןתמל האירקה דציכ ?חומצל 

תויגוסב קתרמ ןויד ?יחכונה רשקהב אקווד ינויח וניהש דעצ ,תירוזאהו תילקולה המרב הימונוטוא 

.Young, 1997, 236-271 :לצא ואר הלא 

.10.9.2002 ,ץראה ,"םיתבה יקנמ ,ונחנא" ,קורבדלוה הנאנ 19 
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־ רתוי ינתפאש ורמאיש שיו ־ רתוי בחר טקיורפמ דרפנ־יתלב קלח תווהלו בלתשהל 

.ולש םייזכרמה תודסומה לשו ילבולגה ילכלכה־יתרבחה רדסה לש היצזיטרקומד לש 

תודגנתה וא תילבולג המרופר :יטילופ םוי־רדסל תועצה 

.יתרבח יונישלו יטילופ םוי־רדסל םידחא תונויער עיצא רמאמה לש הז ןורחא קלחב 

התואנה הדוהתב וכז םרט ךא ,םינוש תומש תחת םירקבל םישדח םילעומ הלא תונויער 

םיכרדל רקיעב סחייתמ ,הלעמל רמאנכ ,ילארשיה חישה .לארשיב היצזילבולגה לע חישב 

ינפמ ןגמ־תמוח ןיעמ שמשלו םייתרוסמה הידיקפתל רוזחל הנידמה לע ןהבש תונושה 

הדבועל תועדוותה תענומ םג וז הדרפה־תמוחש הארנ ךא .תילכלכה היצזילבולגה יילוח 

,תילבולג המרופרל העונת ןיעמ םידיגו רוע םורקל הלחה רושעמ רתוי ינפל רבכש 

תויתרבח תועונת ,םיילקולו םיירוזא ,םיימואלניב םייתלשממ־אל םינוגרא הב םיברועמש 

תודחואמה תומואה ןוגרא םג ומכ ,םיירוזא םיימשר םיפוג ,תונוש תומרב תולעופה 

עדי ימוחתמ תורקוחו םירקוח םג םיפתוש וז העונתב .םירחא םייתנידמניב םינוגראו 

הביתכהמ םילדבנה ,הבשחמ יררועמ םיבתכ לש הרופ לובי הנורחאל ובינהש ,םינוש 

לככ םכחותמ ,חותינב םיקפתסמ םניא םהש ךכב ,הרבחה יעדמב תוחפל ,תיתרוסמה 

עבונה יונישל יטילופ עצמ םג םיחטוש אלא ,היהתש לככ תילקידר ,תרוקיבבו ,היהיש 
הז םילדבנ םיבתוכה 20.תוירסומ תודמעו תויביטמרונ תוסיפת לש בטיה תחסונמ תכרעממ 

:תויגולואידיאה תויונווכמב םג ומכ תונושה תויטרואיתה תושיגהמ םיעבונה םישגדב הזמ 

םיילבולגה תודסומה לש יטרקומדה חוקיפה תאו היצזיטרקומדה תא זכרמב םידימעמה שי 

רקיעה תא םיילכלכה קחשמה יללכ לש םיונישב םיאורה שיו ,םיימואלניבה םינוגראהו 

תורומתב םידקמתמה שי ;תונידמ ןיב םיילכלכה םירעפה תתחפהל םיכרד רחא םישפחמו 

.(ידעלבה אל יכ םא) ירקיעה ןקחשה תא הנידמב ןיידע םיאורש שיו ,תילבולגה המרב 

תא םגרתל שי דציכ ,תורחא םילימב וא ;יונישה ינכוס ויהי ימ ,ןבומכ ,איה תיזכרמ הלאש 

תויתרבח תועונתש דיקפתהו םוקמה המו ,תיטילופ הלועפל (agency) תולעופה תלאש 

.יתרבחה יונישה ךילהתב אלמל תוכירצו תולוכי 

גיצהל אלא ,תיתטיש תרוקיב וא חותינ אל םגו הפיקמ הריקס ןאכ שורפל יתנווכ ןיא 

המצע היצזילבולגהש םילכב שמתשהל ןתינ םהבש םינפואה תא דבלב גלזמה הצק לע 

.רתוי תוקדוצו רתוי תוינויווש ,רתוי תוינמוה םינפ הל תוושל תוסנל תנמ־לע תרציימ 

היצזילבולגה יכילהת לש רשקהב היטרקומדה לש השדח היצזיטרואיתל תונויסנה דחא 

עיבצמ דלה Held).21, 2000) דלה דיווייד ידי־לע חסונש יפכ יטילופומסוקה טקיורפה אוה 

רשע־העברא .Global Futures: Shaping Globalization רפסה איה תובר ינמ תחא המגוד 20 

ךרוע ,סרסיפ ןיוורדג ןאי םהינפל גיצהש השקבל םיבתוכה ונתנש תובושתה םה רפסבש םיקרפה 

Nederveen) "םויהמ הנש םירשע דועב תואריהל ךידע םלועה ,םכתעדל ,דציכ ונל ורמא" :רפסה 

 2000 ,Pieterse).

"third way לע ורבדב ,סנדיג ינותנא תמגוד ,םירחא םיבתוכ לצא םג תועיפומ תומוד תוסרג 21 

 internationalism". תונויערה תא קר אלא ,תללוכ הריקס ןאכ גיצהל יתנווכ ןיא ,רומאכ ךא

Eschle., 2000 :לצא ואר הז לדומ לע תרוקיב .םיירקיעה 
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התוכמס ובש ,(neo-medieval world order)ימייניב־ימי־ואינה חוכה הנבמ לש ותחימצ לע 

יזכרמב תופלחומ המוחתב םינכושה םיבשותב הלש הטילשה תלוכיו הנידמה לש תידעלבה 

אלא .הז לעמ הזו הז דצב הז םימייקתמה חוכו תויוכמס לש תונוש תומר ילעב םיבר חוכ 

ןה תונשל שי ןכל .יטרקומד ךילהו חוקיפ לכל ץוחמ םיאצמנ הלא חוכ ידקוממ לודג קלחש 

תולובגל תידעלב ופפחי אלש ךכ "תוחרזא" גשומה תא ןהו תיטילופה תוכמסה הנבמ תא 

.ופקיהב ילבולג וניהש יגרד־ברו יתבכש־בר הנבמכ שדחמ ובצועי אלא ,םיילאירוטירטה 

ךירצ םייטרקומדה םייטילופה תודסומה לש םתוכמס חווט םא" :גנאי סירייא לש היתולימב 

םינורחאה הלא םאו ,קדצה ןורקעמ תעבונה תוביוחמה תולובג םע המאתהב תויהל 

"תילבולג תוכמס ילעב םייטרקומד תודסומב ךרוצ שי יזא ,תילבולג ,דניה םויכ םתלוחת 

 .(Young, 1997, 250)

ויתובקעבש ,תיטילופ תוכמס לע שדחמ הבישח לש ךילהת אוה טקיורפה לש ורקיע 

םירדסהב אטבתת הז םוקמבו ,תמחותמ הירוטירט לש יתרוסמה ןגועהמ קתנתת איה 

ןוטלשו לוהינ לש תויודגאתה לש ןווגמב לחה ,תונוש הלועפ תומרב ונגועיש םייטרקומד 

ןיא .תוילבולג תותשרו תירוזאה המרה דעו ־ םואל־תונידמב םירוזאו םירע ־ ימצע 

־ףותיש לש תונוש תורוצ םלועל האיבה הכ דע היצזילבולגה .ןיאמ שי תריציב רבודמ 

תונבל ןתינ וילעש ןגוע תורצוי ןה דחי .הלכלכבו קוחב ,טפשמב ,הקיטילופב הלועפ 

.רתוי תויארחא תוילבולג ןוטלש תורוצ 

תחסנמ תיטילופומסוקה היטרקומדה .םאתהב תונתשהל ךירצ "תוחרזא" גשומה םג 

רשאו םיכייתשמ םיטרפה ןהילאש תונושה תוליהקל תסחייתמה תיתבכש־בר תוחרזא 
22.םהלש תיטילופה תוהזה תיינבל סיסב םג ומכ םייתרבחה םהיסחיל תורגסמ תושמשמ 

הנידמל רבעמ תובוחהו תוירחאה תבחרה אוה תיטילופומסוקה תוחרזאב רקיעה ךא 

world) "תימלוע תוחרזא" ־ המוד גשומ לע רבדמה ,ןמרטוו .תילאירוטירטה 

 citizenship) רביד םזילאיצוסה םג ידה .השדח הניא וז הבישח ךרדש ונל ריכזמ ־

הגשמהה ךרד .תוילסרווינוא לע הרביד תירצונה תדה םגו ,תוימואלניב לש םיחנומב 
,וללה תוסיפתה יתש םע (עלבומב וא רהצומב) דימתמ חישב תאצמנ תוחרזא לש השדחה 

דיתע לא ץופקל וא 'בהזה רות' לש רבעה לא רוזחל עיצהל ילבמ" האלה הכישממ ךא 

Waterman,)"דיתעל רבעה ןיבו תויוברת ןיב דימתמ חיש [להנל העצהב] אלא ,םלשומ 

 231 ,1998).23

היטרקומד לש הגשמה לכל ינויח "תויוכז" גשומה ,תילרבילה הסיפתב ומכ 

.רתוי םיקדוצו רתוי םיינפתש םיילבולג ןוטלש תודסומ תונבל ןויסינ לכלו תיטילופומסוק 

.Yuval-Davis 1997, 2000 :לצא ןויד ואר תיתבכש־בר תוחרזא לע 22 

ןוגכ םיחנומ ונעמושב ,ששחה תא תולעהלמ ענמיהל םילוכי ונניא ינרדומטסופה ןדיעב 23 

ירטנצונתא םזילסרווינוא תינש קתעושיו רצו" הז טקיורפב אמש ,םהימודו "תויטילופומסוק" 

דלה דיווייד ,בגא) ןהלש יסחיה חוכה תדימב רקיעבו ןתוברתב וזמ וז תונושש תוצובק לע הפכייש 

יסננ העיצמש םיגשומה תרזעב הלאשה םע דדומתהל הסנמ ןמרטוו .<וז המלידל סחייתמ וניא 

וז םוקמב "תיגולאיד תוילסרווינוא" תחסנמו "תוירדילוס לש הקיתא" לע תרבדמה - רזיירפ 

ןויד ךות תוהז תיינב לש ךשמתמ ךילהת לעכ תוירדילוס לע רבדל עיצמו - "תיגולונומה" 

*תומילשמהו) תונושה תויועמשמה לע .(negotiating differences) םילדבה תודוא־לע ןתמו־אשמו 

.Waterman, 1998, 235-238 :ואר ,"תימואלניב תוירדילוס" גשומה לש 
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לש תובוחמ תוקתונמ ןניאו תוטשפומ ןניא תויוכזה ,םילרבילה לצא ומכ אל ,ןאכש אלא 

ןה ןכ־ומכ .(relational rights and obligations) םייתרבח םיסחי לש רשקהמו תוידדה 

גשומה םע דחא הנקב הלוע וז הסיפת .תופתתשהבו הלועפב תוכורכ אלא ,תוליבס ןניא 

תללכה ושוריפ תוחרזאה לש יגולוקאה דמימה .תונושה ויתוסרג לע "תיגולוקא תוחרזא" 

יד ןיאש ךכב הרכהה השוריפש ,תיטסינימפה הבישחב ךכ־לכ תיזכרמה ,care לש הקיתאה 

ויהי ןהש תנמ־לעשו ,םיימואל תולובגל רשק ילב ,םישנאה לכל תויוכזה תבחרהב 

.ונלש תיעבטה הביבסלו תורחא תוליהקל הליעפ תוירחא תולגל ונילע הבוח אמייק־תונב 

,תוירטנצ־וקאב תילרבילה תוחרזאה לש ירטנצופורתנאה סיסבה תא ףילחהל שי ךכ םשל 

תגרוח םיחרזאכ ונתוירחא יכו ,"המדק"מ תוחפ אל בושח הביבסה רומישש ךכב ריכהלו 

תא ונתיא םיקלוחש הלא לכל תסחייתמו הליהקב ונתיא םיאצמנש הלאל רבעמ לא 

.(Faulks, 2000) םיאבה תורודהו םירחא םינימ ללוכ ,ץראה־ רודכ 

ךרד לש הסיסבב תוחנומה תוירסומה הדימה־תומא תאו דוסיה־תוחנה תא לבקנ םא 

ןווגמו תוישחומ תורטמ םאתהב ןהמ רוזגלו תויללכ תויחנה ןהב תוארל ןתינ ,וז הבישח 

םותרל ןויסינ ךות תיחכונה היצזילבולגה תוחוכל ןלוככ ןבור וסחייתיש ,הלועפ יכרד לש 

.רתוי תוישונא םינפ הל תוושל תנמ־לע םתוא 

לוטיל תורישעה תונידמה לש ןתבוח לע םירבדמה שי ,גנאי סירייא לש התסיפת חורב 

םשל םורדל ןופצה ןיב חוכה יסחי תכרעמ יונישל םידעצ םאתהב טוקנלו תירסומ תוירחא 

יכ ןעוט ,המגודל ,(Faulks, 2000) סקלופ תיק .ויבשות לכל רתוי ןגוה םלוע תריצי 

תוימלועה תוילכלכהו תויטילופה תוכרעמה ןהבש םיכרדב ריכהל תובייח ברעמה תונידמ 

רסוחו ינוציח בוח ,עזעזמ ינוע .םירחאה לכ ןובשח־לע ןהלש םיסרטניאה תבוטל תונגרואמ 

רחס לש ,תילאינולוקה תשרומה לש האצות םניה ,לשמל ,הקירפאב תיטילופ תוביצי 

.תולעופ תויברעמה תויצרופרוקה ןתועצמאבש תוירסומ־אלה תוקיטקרפה לשו םידבעה 

ילכלכה חוכה שי ברעמה תונידמל ,תוירחאמ םיימוקמה םיטילשה תא רוטפל ילבמ 

ןושארה דעצה .רתוי קדוצ היהיש ךכ ימלועה רדסה תא שדחמ תונבהל שורדה יטילופהו 

היה 1999 תנשב 24.ןהל תובייח תוחתפתמ תונידמש תובוחה תקיחמ אוה טוקנל ןהילעש 

תובוחמ םיבר .ולביקש עויסה ללכמ העברא יפ תוחתפתמה תונידמה לש תובוחה רזחה ךס 

ןבורש רוצייה) םלגה־ירמוח לש ךומנה םריחמ לשו םזילאירפמיאה לש האצות םניה הלא 

.םינוקל םירכומה ןיב םיינויווש־אלה חוכה יסחימ האצותכ ,ימלועה קושב (וילע תוססבתמ 

אלל .ישילשה םלועל עויסה יפסכ תא לידגהל שי ,בלושמ דעצכ ,תובוחה תקיחמ דצב 

.אמייק־רב חותיפ דדועל ולכויו םייתועמשמ ויהי עויסה יפסכש יוכיס ןיא תובוחה תקיחמ 

רוציל שי ,לשמל .םיפסונ םייחרכה םידעצב ךרוצ שי ,תובוחה תקיחמל ליבקמב 

גוהנל תוימואל־ברה תורבחה תא ובייחיש םינגוה םיילבולג הקוסעת ירטשמו רחס ירטשמ 

לע חקפל תנמ־לע ,הנוילע תילכלכ תושר ןוגכ ,םישדח תודסומ םיקהל ןתינ .םהיללכ יפל 

.היצזילבולג־יטנאה תועונת לש םייזכרמה םיאשונה דחאל ךפהנ תובוח תקיחמל קבאמה ,ןכא 24 

Jubilee םשה תחת הנגראתהש תונידמ האמכמ םיליעפ לש תשר איה הז קבאמב לגדה תאשונ 

 Movement International, התרטמ רשאו: To lift nations and their people out of"

 .foreign debt bondage; and struggle for global and social justice"

http://www.jubilee2000uk.org. :ואר 
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483 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

תודסומה תא םותרל וא/ו 25,תוימואלניב תויסנניפ תוקסע לע יוסימ ליטהלו יסנניפה ןוהה 

ןוגראל ימלועה רחסה ןוגרא ןיב ילמרופ הדובע־רשק דסמל שי .וז הרטמל םימייקה 

ימכסהב וללכיי תנגוה הקוסעתל םירושקה םיאשונש אדוול תנמ־לע ,ימלועה הדובעה 

ךרוצלש ןבומ .ןושארה םלועה תונידמ תא הבוטל תולפהל ולדחי רחסה ימכסהשו ,רחסה 

,ותוכמס תא קימעהלו ימואלניבה הדובעה ןוגרא לש תוירחאה ימוחת תא ביחרהל שי ךכ 

לע תוילילש תויצקנס תלטהל עגונב ןה תיביטקפא היהת ולש הפיכאה תלוכיש ךכ 

Edmonds,) תויבויח תויצקנס תועצמאב םיטרדנטסל תויצ דודיעל עגונב ןהו םירפמה 

 2001 ,2000; Giddens <fe Hutton).

תונידמה תוענמיה ,דחאה :םה טוקנל יוארש םיפסונ םייתועמשמ םידעצ ינש 

םישקובמ םירושיכ םע םישנא ובש ךילהת ותוא - "תוחומ תחירב" לש דודיעמ תוחתופמה 

רתוי הבר תונכומ יוליג - םילשמה ןוויכב ־ רחאהו :ברעמה תונידמ ידי־לע "םידוצינ" 

והז .תורחא תונידמ םע ןהלש םייגולונכטה םישודיחה תא קולחל תוחתופמה תונידמה דצמ 

.היצזילרביל רתי םישרודה ימואלניבה רחסב םידיחיה םימוחתה דחא 

,יארחא ילבולג לוהינ םשל םיידסומ םירדסה לש תכרעמ רוציל שיש עמתשמ ךכמ 

לע .תוימואל־ברה תורבחה לש ןתלועפ לע תוישממ תולבגה ביציו ןוהה תא ןסריש 

ןהל הקינעמ תיחכונה תכרעמהש תונורתיה לע רתוול תונוכנ תולגל תורישעה תונידמה 

.רתוי תקדוצ תיפולח תכרעמ ןוניכ םשל לועפלו ,ןהיבשותלו 

Kohler,)ילבולגה םזינאיסנייקה גיצמש לדומה תומדב אובל הלוכי וז םירדסה תכרעמ 

המ לש (לאמשמו ןימימ) םירקבמה לצא םינומשה תונשב הנושארל עיפוה גשומה .(1999 

םיביכרמ .ישילשה םלועל "לשרמ תינכות" ןיעמ וניהש 26,"1980 טדנרב ח"וד" הנוכמש 

עצמכ ןהו םיימדקא םיחותינב ןה בלתשהלו םינוש םיגוחל לחלחל ולחה זאד ןוידהמ םינוש 

לועפל םיסנמה הלא לש םג ,רתוי תובכורמ תוסרגבו ,םיליעפ תוצובק לש הלועפל 

ביצמ ילבולגה םזינאיסנייקה ,תילאמשה ותסרגב .םיימואלניבה תודסומה ברקב תומרופרל 

הסנכהה תוגלפתה תא רפשל ,תילבולג האלמ הקוסעת גישהל :תואבה תורטמה תא ומצעל 

ךות תאז לכ - תילכלכה החימצה תא לידגהלו תיתרבחה החוורה תא ריבגהל ,תילבולגה 

.תוטלחהה תלבק יכילהת לש היצזיטרקומדו הביבסה לע הרימש 

תבלושמ הלועפ ,ילבולגה םזינאיסנייקה יפ־לע ,השורד הלא תורטמ גישהל תנמ־לע 

תכרעמ םיעיצמ םידחא 27.תילבולגהו תירוזאה ,תיצראה ,תימוקמה תומרב ינבמ יונישל 

לע o/"0.05 לש סמ ליטהל (Tobin Tax :ומש תא תאשונ םגש> ןיבוט סמיי'ג לש ותעצהב רבודמ 25 

.Wachtel, 2000 :ואר ,ילבולג יוסימ לע דוע .תוילבולג תויסנניפ תוקסע 

תוחתופמה תוצראהמ תונוש תוצובק יגיצנו םיאקיטילופ ,םינלכלכ לש תווצ ידי־לע ןכוה הז ח"וד 26 

יליו לע וז המישמ ליטהש ,ימלועה קנבה אישנ זא ,הרמנקמ טרבור לש ותשקבל םאתהב ,תוחתפתמהו 

http://www.brandt21 forum.info/^ תוארל ןתינ םיטרפ .רבעשל הינמרג רלצנק ,טדנרב 

 BrandtCommission 1 .htm.

םיאנתה תריצי - עציהב תדקמתמ תילכלכ החימצ לש המגידרפה תילרביל־ואינה הלכלכבש דועב 27 

,הטרפה ,היצלוגר־,דד ןוגכ) הדובעהו ןוהה לש תויולעה תדרוה תועצמאב רוציי ידדועמכ םיספתנה 

תריצי םשל םישוקיב דודיעב תדקמתמ תינאיסנייקה הלכלכה - (םייגולונכט םיחותיפו ןוהה דוינ 

תוברעתהמ רקיעב םיעבונכ "קושה ילוקלק" תא תספות הנושארה ,ןכ־ומכ .עציהה םע המאתה 

הלכלכה .ונוקית לע אובי לכה ,עירפמ ןיאב לועפל קושה ינונגנמל וחיני קר םא .הנידמה 
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םיעיצמה שיו ;תילבולגהו תירוזאה ,תימוקמה תומרה תא בלשמה ןוטלש לש תיביטרדפ 

ןד־סיי'צ רפוטסירכ ,ךכ .(world state) תימלוע הנידמ םצעב הווהיש ידסומ ךרעמ תמקה 

,דיחפמ עמשיהל יושע תימלוע הנידמ לש ןויערהש יפ־לע־ףא יכ םינעוט לווזוב ירטו 

עונמל רתויב הבוטהו הרישיה ךרדה הארנכ וז ,תישאר .םיעירכמ תונורתי המכ וב םימולג 

איהש ,תיחכונה תיתנידמניבה תכרעמה תא תונשל לכות תילבולג הנידמ ,תינש .תומחלמ 

חורבל ותלוכיו ןוהה לש ןורמתה תלוכי ירוחאמ דמועה יטילופה הנבמל סיסב הווהמש וז 

טלשית תימלועה הנידמהש םנמוא ןכתיי .תורחא תויתרבח תולבגהמו םינגרואמ םידבועמ 

םשל קבאמל דקומ קפסי וזכ הנידמ לש המויק םצע ךא ,םיטסילטיפקה ידי־לע הליחתב 

,םינזואמ הקולחו רוציי ןפוא תריציל סיסבו םיילכלכ םיכילהת לש תיתרבח היצלוגר 

םתעדל .(Chase-Dunn 8c Boswell, 1999) תיגולוקא הניחבמ רתוי םינוכנו םיינויווש 

םייסנניפה תודסומב תומרופר ןעמל קבאממ רתוי הנוכנ וז ךרד ,לווזובו ןד־סיי'צ לש 

תימואלניבה עבטמה ןרק ןוגכ ,םיקיתווה סדוו ןוטרב תודסומב רבודמש ןיב) םימייקה 

ואר ;ימואלניבה רחסה ןוגרא תמגוד רתוי םישדח םינוגראב רבודמש ןיבו ,ימלועה קנבהו 

תוכמסה לש הבחרהלו היצזיטרקומדל תונויסנ לע הפידעו ,(Bond, 1999 :לצא חותינ 

ןוגראו תודחואמה תומואה ןוגרא ןוגכ ,םימייקה םייתנידמניבה םינוגראה לש תירוטלוגרה 

Held, 1995,) דלה דיוויידו גנאי סירייא ,לשמל ,םיעיצמש יפכ ,ימואלניבה הדובעה 

 1997 ,2000; Young).

ןו'ג ידי־לע תעצומ הכ דע ורכזוהש הלא לכמ תילכתב הנושו תילקידר הפולח 

השיגה תא ץמאמ םייהנרב .(Eschie, 2000 :לצא ,John Burnheim) םייהנרב 

תויעבל רוקמה תא ,התושלחיהו החוכ תדיריב אלו ,אקווד הנידמב האורו תיטסיכרנאה 

תויטרקורויב תרציימ ,היחרזאל ןוחטיב קפסל תלגוסמ הניא הנידמה .תויוושכעה 

היטרקומדה .יטילופה םויה־רדס תא הליבגמו תיתוברת תודיחא הפוכ ,תושימג־אל 

ןווגמל יוטיב תתל הלוכי הניאו תיטילופה תופתתשהה תלוכי תא הליבגמ תילרבילה 

היקרמד הניה היוצרה יטילופה ןוטלשה תרוצ ןכל .הרבחב םימייקה םיסרטניאה 

 (demarchy), חוקיפ תורוצ לש היצזילרולפ לעו םיסרטניא לש היצגרגא־סיד לע תססובמה

ורחביי ,תוריחבו העבצה יכילהת םוקמב ,לשמל .הנידמה לש יזוכירה הנבמה תא ופילחיש 

םוש אלל ,םיבשות לש גציימ םגדממ הלרגה תועצמאב םינושה םיפוגל םידיקפתה יאלממ 

לכב םייקתת וז לוהינ תרוצ .ןתוא ףוכאל וא תוטלחה םאתל התוכמסבש לע־תונכוס 

עבטה־יבאשמ תקולח ,הדובעה קוש ,ילכלכה םוחתה ללוכ) םייטנוולרה םימוחתה 

תומרה לש םיגיצנ ידי־לע שיואתו ,תילבולגה המרב םג ללוכ ,תומרה לכבו (תועקרקהו 

,םיפפוח ,םירזופמ חוכ ינבמ לש םלוע ־ תונידמ אלל םלוע איה האצותה .רתוי תוכומנה 

םיטעמ לש תוצובק לע השקי הזכ יתרבח רדס .תוביסנל םאתהב םינתשמו םיליזנ 

ןכלו ,ישפוחה קושה תלועפ לש הרישי האצות קושה ילוקלקב האור ,הז תמועל ,תינאיסנייקה 

הלכלכהמ םג ומכ תילרביל־ואינה הלכלכהמ לידבהל .םנוקיתל יחרכה דעצ הניה הנידמה תוברעתה 

עציהו שוקיב ירועיש ,ירק ,תימלועה תכרעמה ,דניה חותינה־תדיחי ,תילנויצנוונוקה תינאיסנייקה 

הטישהמ לידבהל .ימלועה שוקיבה לוהינל םיליעי םילכ תריצי איה הרטמה ןכל .םיילבולג 

אלא ,םישוקיב רוציל תנמ־לע תכרעמל םיפסכ תמרזהל קר הנווכה ןיא ,תירוקמה תינאיסנייקה 

.(Kohler, 1999) םייקה הנבמה יונישל הבחר תינכותל 
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הבחר תופתתשה רשפאי אוהש ןוויכמו ,ןהידיב חוכה תא זכרל (ןוה־ילעב וא תותיליע) 

- רשועה תקולח לש םיכילהתה םג ,םיסרטניא יובירלו םיטרפו תוצובק לש ןווגמל גוצייו 

.רתוי םיינויווש ויהי - תילבולגה המרה דעו הליהקה תמרמ 

תובלתשהה תא ןביצהב תומוד ןלוכ ,תונושה תוטישה ןיב םייתוהמה םילדבהה תורמל 

תכרעמ לע םירבדמה הלא םג ,תימלוע הנידמ לע םירבדמה הלא םג .הרטמכ היצזילבולגב 

יתיניכש המל םצעב םיכייתשמ םלוכ ־ תיטסיכרנאה הייארה ילעב וליפאו תיביטרדפ 

םייטרקומדה םייטילופה םיטביהה קוזיחל םיכרד םישפחמו ,"תילבולג המרופרל העונתה" 

איה םלוכ לש החנהה .הלש םיילכלכה םיטביהה ןובשח־לע היצזילבולגה לש 

ןכל .תינרוחא לגלגה תא ריזחהל רשפא־יאשו ינוויכ־דח ךילהת הניה היצזילבולגהש 

סנדיג ינותנא .ילבולגה ןוהה תוחוכ לע חקפלו טולשל םיכרדב דקמתהל ךירצ םויה־רדס 

.ונתיא ראשיתו ונתיא ןאכ היצזילבולגה" :רתויב תורורבה םילימב תאז ורמא ןוטה ליוו 

Giddens)"ונל שיש המ לכ איה ...הרזח ךרד ןיא ,תוענמנ־יתלב תוגיסנ המכ ויהי םא ףא 

 215 ,2001 ,Sc Hutton).

ילגלג תא רוצעל הצפחו הנימאמש תפסונ העונת החמצ וז העונת דצבש אלא 

תוילקידר תופולח המכ העיצמ רשאו םימייקה תודסומב המרופרל תדגנתמש ,היצזילבולגה 

תכרעמל תודגנתהל סיסב ווהיש הליהקהו הנידמה תמרב םינונגנמ תריציל תונווכמה 

הלכלכל הצרמ ,דנוב קירטפ .ימוקמה חותיפה יכרוצ תא םדקל הרטמב תמייקה תילבולגה 

ולעפ ,תילבולג ובשח" :רמוא ,תונוש היצזילבולג־יטנא תועונתב ליעפו הקירפא־סורדב 

תויתרבחהו תוילכלכה תוכרעמה תא - הנידמה תמרב - שדחמ ורידגה לבא ,תילבולג 

ןיא .(Bond, 1999,438)"רתוי תינויווש תיטסילטיפק תוחתפתה םשל ןהל םיקוקז ונאש 

רצוויתש תיפולח הקיטילופל אלא ,"םעפ לש" הנידמה לא הרזחל ההימכב וז האירק שרפל 

איבמ דנוב .תילבולג תוירדילוסב התנזה ךות ךא הנידמל ןווכיש יביסרגורפ קבאמ ךותמ 

:םהל בישקנ ונא םגש יוארה ןמו ,הדנקמ ילקידר טסילאיצוס ,ןדניג םס לש וירבד תא 

 The real issue of "alternatives" isn't about alternative policies...
 but about alternative politics... Making alternatives possible
 requires a movement that is changing political culture (the
 assumptions we bring to how society should work), bringing more

 people into every-day struggle (collective engagement in shaping

 our lives), and deepening the understanding and organizational

 skills of activists along their commitment to radical change

 (developing socialists), (cited in Bond, 1999, 442)

תירב־ילעב הל שי ךא ,הקירפא תונידמב רקיעב ,ישילשה םלועב העונתה לש הסיסב 

תא ךירדמה וטומה .הקירמא ןופצו הפוריא תונידמב םינוש חטש־ינוגראו תועונת ברקב םג 

ימ ךא שדח וניא גשומה .היצזילבולגה יכילהתמ (delinking) "תוקתנתה" אוה העונתה 

Amin,) ןימא רימס יאקירפאה ןלכלכה היה ,1985 תנשב רבכ ,יחכונה ןוידל וסינכהש 

תובר תועונתל הארשה רוקמ הוויהו םירעוס םיחוכיו לש םזכרמב דמע אוה זאמ .(1985 

אלא ,תיקרטוא תכרעמ תריציל ותנווכ ןיא יכ שיגדה ןימאש דועב ךא .ישילשה םלועב 

םע םימכסההו םיסחיה תוכרעמ לכב הנידמה לש ימינפה חותיפה ןויגהל תופידע ןתמל 

םיילבולגה םייסנניפה תודסומב ,ןושארה םלועה תונידמב רבודמש ןיב ־ םיינוציח תוחוכ 
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המרב ןה ,"תוקתנתה"ה תייגטרטסאב םיכמותה הלא םויכ ־ תוימואל־ברה תורבחב וא 

,תטלחומ תוקתנתה לע םירבדמ ,תיתליהקה המרב ןהו תיתנידמהו תילבולגה 

שולישה לש טלחומה וקוריפל ,תוקתנתהה יכמות יפ־לע ,לועפל שי תילבולגה המרב 

םייקתמה רעוסה חוכיווב .ימלועה קנבהו עבטמה ןרק ,ימלועה רחסה ןוגרא לש שודק־אלה 

תעמשומ ,"fix it or nix it" םשה תא לביקש ,היצזילבולג־יטנאה יגוח ברקב הלא םימיב 

תא קזחת קר המרופר לכ השעמל יכו הלא תודסומב המרופרל תורשפא לכ ןיאש הנעטה 

רתיב תוכזל ךכבו ,הרואכל םייביסרגורפכ םמצע תא גיצהל םהל רשפאתו םחוכ 

,ןהיניבש תוינעל דחוימב ,ישילשה םלועה תונידמלו ,העידיה אהב ביואה םה .היצמיטיגל 

לכו ,תוינעה תונידמה ראווצ לע חנומה ןוטגנישוו לש ףגמה והז") םהידעלב בטיי קר 

זכורמ ץמאמ דצב 28.«"הפוצמהמ תוכופה תואצותל קר ליבוי ףגמה תא חצחצל ןויסינ 

תיחפהל ישילשה םלועה תונידמ לע ,םנומימ תעינמלו הלא תודסומ לש היצמיטיגל־הדל 

־יתלבה םיצחלהמ ררחתשהל ךכו ,תימלועה הלכלכב ןתוברועמ תא ןתינש המכ דע 

ןיא .תורישי תועקשהל "אל"ו רחס ירדסהל "אל" רמול ןהילע .הלא םינוגרא לש םילבסנ 

יפכמ תרחא םלועה תא ןיימדלמ שושחל ןיאו ,תוילילשה תויצקנסהמו תוכלשההמ שושחל 
29.םויכ אוהש 

םולשת לש תידדצ־דח הקספה לש תונושה תוכלשהל רשאב םיניידתמ הלאש דועב 

תוימואל־ברה תורבחה תאצוהו םימייקה רחסה ימכסה לכ לוטיב ,םיינוציחה תובוחה 

.השעמל הכלה תוקתנתהה תוינידמ תא תושמממ תונוש תונידמב תובר תוליהק ,םחטשמ 

,תימואלה הלכלכהמ ןהו תילבולגה הלכלכהמ ןה (תונוש תודימב) תוקתנתמ הלא תוליהק 

ילכלכ חותיפ לע ססבתמה יטילופ/ילכלכ/יתרבח ןוגרא לש יפולח לדומ תוגיצמו 

תינוציחש תוכמס תרוצ לכל דגנתמו הביבסה לש םילבגומה םיבאשמב בשחתמ ,יתליהק 

רבודמ ןיא .םיצוחנ םניאש םירצומ לש רתי־תכירצלו תיטסילטיפקה ךרדל ,הליהקל 

םינוש תומוקמב אוצמל ןתינ הירוטסיהה לכ ךרואל .השדח םייח ךרדב וא היגולואידיאב 

יבגלש אוה םויכ וז היגטרטסא דחיימה .הלא תונורקעל םאתהב ויחש תוליהק םלועב 

,ןושארה םלועב תוינע תוליהק יבגל ןהו ישילשה םלועב תוליהק יבגל ןה ,תובר תוליהק 

קלח המצעב הניה וז הלועפ ךרד םגש אוה ףסונ לדבה .תודרשיהל הדיחיה ךרדה וז 

תורבעומה הלועפ יכרדו תוקיטקרפ לש הדימל ךילהת והז .יחכונה היצזילבולגה ךילהתמ 

םירוזא יצוח םירשק םהיניב םימייקמה חטש־ינוגראו תועונת תרזעב רחאל דחא םוקממ 
.םיימואל תולובגו םייפרגואיג 

Brecher,) םירחאו ר'צרב לש םרפס תא רקוס אוה ובש דנוב קירטפ לש רמאממ חוקל טוטיצה 28 

 2000 ,Costello <fe Smith), ךורעל ירשפאו יוצר הדימ וזיאב הלאשל סחיב חוכיוול םחייתמה

http://www.zmag.org/ZSustainers/^ עיפומ רמאמה .םיימלועה םיילבולגה תודסומב המרופר 

 ZDaily/2001 -03/18bond.htm.

http://www.zmag.org/ZSustainers/ZDaily/2000-04/^ דנוב לש ורמאמ ואר 29 

 06bond.htm, דנוב לש תיבה־רתאב אוצמל ןתינ אשונב םיפסונ םירמאמ

 108=,http://www.zmag.org/bios/homepage.cfm?authorID

םע הנמנה ,חותיפלו יפולח עדימל ןוגראה לש רתאבו http://www.zmag.org רתאב ןכו 

.Cheru, 2000 :םג ואר ,http://www.aidc.org.za. :אשונב קבאמה תא םיליבומה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:54:45 UTC������������� 

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



487 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

םייחה לש טביה לכ לע קנעה־תורבח לש ןתוטלתשה לע רגית תוארוק הלא תוליהק 

םייתיישעת םירצומו םיתוריש ןתמ ,הכירצו קוויש ,יאלקח רוציי - םיילכלכה־פייתרבחה 

םייאלקח םיביטרפואוק ,םייטנטילימ םיאלקח ידוגיא לש החימצב רבודמ .יארשא ןתמו 

agro industrial) תויאלקחה קנעה־תורבח דגנ םיקבאנה היקשהל םיביטרפואוקו 

 business) תא תלזוג ,תונטקה תווחה תא תקחומה תיקסעה הלועפה ךרדל הפולח םיגיצמו

תשמתשמו עקרקה תא תלדלדמ ,םלועה לכב םירכיא תוחפשמ ינוילימ לש םתסנרפ 

תכרעמה לע ךוראה חווטל תוקיזמ תוכלשה ןהל שיש תוימיכ הרבדהו ןושיד תוטישב 

,םיחותפ םיקווש תועצמאב ךרענ רחסמה ,תולודגה קווישה תותשר םוקמב .תיגולוקאה 

הסנכה תורוקמ םישמשמ הלא םיקווש ."םישפשפ יקוש"ו םירכיא יקוש ,בוחר־תולכור 

םיקפסמו ,םיכומנ םיריחמב םיירט םייאלקח םירצותו םירצומ לש הגשה םירשפאמ ,םיידיימ 

ימוקמ עבטמב שומיש איה ימוקמ הסיסבש הלכלכ תריציל תפסונ הטיש .רוזחמל תורשפא 

תיסיסבה עבטמה־תדיחיכ הדובע תעשב שומישב רבודמש ןיבו םינוטי'זב רבודמש ןיבג 

םיקסע דדועל תנמ־לע .םיתוריש לש ןהו תורוחס לש ןה ןיפילח־רחס וא (רלודה םוקמב 

םניה םיוולה הז גוסמ םיקנבב .יארשא־ ורקימ ןתמל םיקנב םינוש תומוקמב םימקומ םינטק 

יתרבח קדצ לש תונורקע לע םהיקסע תא ססבל םג םיבייחתמ םהו ,תוינמה יקיזחמ 

.(Ekins, 1992; Starr, 2000) תיתצובק תוירדילוסו 

.היצזילבולג־יטנאה תועונת םג תוברועמ תויאמצע תוליהק תריצי לש הז ךילהתב 

הינומגהל תודגנתה תריציב םיבושחה תוחוכה דחאל ךפהיל לאיצנטופה שי הלא תועונתל 

ןקלחו תימוקמה המרב תולעופ ןקלח .הנממ םיעבונה הלועפה יסופדלו תילרביל־ואינה 

תויביסנטניא לש תונוש תומרב ,םירשק תומייקמ ןלוכ טעמכ ךא ,תירוזאה המרב 

Ekins, 1992; Karliner, 2000; Starr, 2000;) תורחא תונידמב תועונת םע ,היצזילמרופו 

 2000 ,Wichterich). ונלוכש הדבועה אלו ,תילבולגה תיחרזאה הרבחה לש ןיערגה הז

ךא .הנודמ לש םיפילקב םיפוצו הלוק־הקוק םיתוש ,סדלנודקמ םילכוא ,סני'ג םישבול 

הרכהו תוירדילוס תריצי איה דדומתהל הלא תועונת וכרטצי ,רמיעש תירקיעה הלשכמה 

,תורחא תוכרעמ ידי־לע וא היצזילבולגה ידי־לע תורצונה קדצה־יא לש תורוצה ןווגמב 

תועונתה לש סויגה סיסב בחרתיש לככ םצעתת קר וז היעב .תונעזגהו היכראירטפה ןוגכ 

הדובע לש המוצע העקשה תשרדנ .ןלגד לע ותרחי ןהש םיאשונה רפסמ לדגיש לככו 

,וילאמ ןבומו םייק סיסב הניא תוירדילוס .הססבלו תוירדילוס תונבל תנמ־לע תיטילופ 

ןאכ .תפתושמ הדובע תרשפאמה תונבה תכרעמ תגשהל ךרדב לכסתמו ךרפמ ךילהת אלא 

תונבל ןהיצמאממו תוילבולגה םישנה תועונת לש ןהיגשיהמו ןהיתויועטמ דומלל םוקמה 

.קבאמו תודגנתה לש תופתושמ תוכרעמ 

,םייתואיצמ־אל םיארוקלו תוארוקל םיארנ ןאכ ובתכנש םירבדהש דואמ ןכתיי ,םויסל 

ואוביו ושגרתיש הלאו יחכונה רבשמה יאנת אקווד לבא .םימימת יאדוובו םייפוטוא ילוא 

,תרחא "המימת" הבישח לכל וא ,הז גוסמ הבישחל ונתוא םיבייחמה םה דיתעב ונילע 

.יתימא יונישל תורשפאה תא וקפסיש הלא םג םהש ןכתייו 
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תורוקמ 

רוטקסב תוילנויספורפ אל תורשמב םישנו לארשיב החוורה תנידמ" .(סופדב)'א ,ןימינב 
.החוורו הרבח ."'שרה תשבכ'ו םדא חוכ תורבח :ירוביצה 

לש הדובעה קושב םישנ .(2001) 'י ,לאקזחיו 'ב ,יקסריבס ,'א ,רוגוק ,'ש ,יקסריבס 
.הודא זכרמ :ביבא־לת .החוורה תנידמ 

.םע־רוא .ןורחאה םדאהו הירוטסיהה ץק .(1993)'פ ,המיוקופ 

.הנתשמ םלוע לא טבמ - היצזילבולגה :תיזה ץעו "סוסקל"ה .(2000) ל"ת ,ןמדירפ 
.יצרא דה :הדוהי־רוא 

 Agh, A. (2000). "Globalization and Regionalization in Central Europe: Positive

 and Negative Responses to the Global Challenge". In C. Hay and D. Marsh
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גולאידה םוכיסל םירבד 

*סרפ ןנחוי 

.רומח ןחבמב ותוא הדימעמ ודיב הנורחאה הלימהש הדבועה .םכסמה לש ותכאלמ השק 

בוש הז גולאיד תרגסמבש ,תימעה תא וממוקיש םירבדמ רשפאה לככ ענמיהל ךירצ אוה 

תא שפחמ ודועב תועד־יקוליחו םיישק שטשטל םכסמל לא ,תאז םע .בישהל לוכי וניא 

.גולאידה לש םימדוקה םיבלשב רמאנש הממ קיפהל ןתינש ףתושמה חקלה 

םימעה ינשל בטימה תא גישהל םיסנמה ,הרשפה יבבוח םיטמגרפה ןיב יחצנ חוכיו םייק 

,רמולכ ,סויפכ ורידגה אנאחור םידנ 'פודפש ךילהתה ןיבל ,תויחכונה תולבגמבו תוביסנב 

.קדצהו תמאה תא םאותה רדסה 

תעצהש שרופמב אנאחור הדומ ,תונושארה ייתורעהל ותבושתב רתוי דועו ,ורמאמב 

אוהש יל הארנ .("...תורוד ךשמיי הז ךילהת ,יתנבהל") קוחרה דיתעל תדעוימ ולש סויפה 

לחוימה סויפה לא רשייה םמדמה הווהה ןמ ץופקל יוכיס ןיאש החנהל םג םיכסהל יושע 

הרשפל וא ,חוכ יסחי ידי־לע בתכויש רדסהל םידדצה ועיגי סויפל ךרדבש רשפא") 

.("...תישעמ 

,תיטמגרפ הרשפ השורד <סויפ=) עבק־רדסהל ךרדבש ענכוש אנאחורש םשכ 

לש ירסומה דמימב שרוש־לופיט שורד תיטמגרפ הרשפל ךרדבש ינא יתענכוש ךכ 

ןיבל םניב ינושה וא ןוימדה תדימבו תירוטסיהה תוירחאב ,קדצב ,תמאב ־ טקילפנוקה 

ןקרופ ןתייש ךכב סויפל עייסל יושע הזכ ישעמ־יתלב םוי־רדס .םידגונה םירפיסה ינש 

תעדותלו רומג־אלה ןובשחה יצחלל ,תונברוקה תשוחתלו םעזל - יקלח םג םא - ידיימ 

תומלעתה ךות ,וב ןוידו ירסומה דמימה דודיב .םימעה ינשב ורבטצהש עוושמה לוועה 

ינשב תחוורה השוחתה תא תצקמב ןתמל םייושע ,תיטילופ תלעותמו חוכ יסחימ תינמז 

,ירסומה דמימה "רורווא" אלל .רסומה תוועיו קדצה חנזוי יטמגרפ רדסהב יכ םימעה 

־רדס .יטמגרפ םייניב־רדסה לכ לש וימי תא ורצקיו ותוליעי תא תורירמהו סעכה ותיחפי 

תא גצייל תוכמס םוש םהל ןיאש ,הטיסרבינואב םיתימע חישל דחוימב םיאתמ הז םוי 

.םהירבד לש עונכשה תדימב קר דדמנ םחוכו ,םהימע 

תמדוקה יתבושתב .אנאחור לש ותשיג תא ץמאל שקבמ ינא ובש ףסונ אשונ שי 

- הלא יפלכ הלא םילארשיו םיניטסלפ לש תונכ תונעט לולקשב ישוקה לע יתעבצה 

אנאחור .ןאכמ םיחרזא דגנ רורטה טויס לומ ןאכמ ךשמתמה שוביכה תולווע תא ,לשמל 

חינהל שי רשאכ ,הפוגל הנעט לכ תקידבב אלא ,לולקשב ךרוצ ןיא יכ ,יתמועל ,ןעוט 

ןיב לודג לדבה ןיא השעמל .סויפה תרגסמב יוטיב ידיל ואובי תוקדוצ ואצמייש תונעטהש 

המ םע םיוסמ דעומב 'א השעש המ תא ללקשל ךיא (!תירוטרה) הלאשה ןיב - וניתודמע 

קחרמה .תיתדבוע הקידבב אלא לולקשב ךרוצ ןיא יכ הנעטה ןיבל ,רחא דעומב 'ב השעש 

.שטשוטמ לובגהו ,רצק הז אשונב וניתושיג ןיב 

תושעיהל הכירצ וזכ הקידב .תיתדבוע הקידב השורדש הנעטל םיכסהל הטונ ינא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 
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,םירושק םניאש םיילרטינ םיחמומ תופתתשהבו ,םידדצה ינשמ םיחמומ לש הלועפ־ףותישב 

לכ תא םייעדמ םילכב קודבל הסנת וזכ הדעו .לארשיל וא ןיטסלפל ,הדהא ירשקב אל ףא 

אל ,הסנכתה םרט הדעווהש ףא .םידדצה ינש ירבוד ידי־לע ולעוי וא ולעוהש םינועיטה 

:הרצק המישר הנה .הינפל ולעוי תולאש וליא אבנל ידכ גלפומ ןוימד שורד 

רפה ימ ?םיתופכ םייובש לטק ימ ?הנחבה אלל םיחרזא חצר ימ ?חידה ימו תיסה ימ 

?רקש־תולילע לילעה ימ ?ןתמו־אשמל בריס ימ ?ם"ואה תוטלחה תא ימו ,ולסוא םכסה תא 

וא םסח ימ ?תוימואל תויוכז ול תועיגמ ןיא ןכלו המוא תקזחב וניא רחאה דצהש ןעט ימ 

?םישודק תומוקמל השיג ליבגה 

ינש - איה ,ןלוכל אל םא ,הלא תולאש לש עירכמה ןבורל הבושתה ,יתעד תוינעל 

הניחבמ לבא :הרוצ התואב דימת אלו םידעומ םתואב אל ,הדימ התואב אל ,ןוכנ .םידדצה 

רשפאה לככ םדקומ המישרה תא ליחתנ םא דחוימב ,טעמכ תמלשומ היירטמיסה ,תיתוכיא 

1.הווהל תיעצמא־יתלב הברקב התוא םייסנו 

ןמ ־ רקיעב וא קר ־ וישכע דע ןוזינש ימ תא ועזעזיו ומיהדי הלא תונקסמש קפס ןיא 

והירה רשקהה ךא ,ירוטסיהה ןרשקהב תודבועה תא ןוחבל ךירצש ודיגי םיבר .ולש רפיסה 

םירבסהל ,תוקדצהל וינזוא תא םוטאל ןכומש ימ ."םולשב התיבה ונרזח" הנהו ,רפיסה 

ול חימצהל היושע תוידדהה תולוועה תמישר ־ ןרבד תא רמול תודבועל תתלו םיצוריתלו 

:תלעות 

אמטה הנחמה לומ <ונלש> רוהטה הנחמה לש יומידב ,הווקמ ינא ,תושונא עגפת איה .1 
.(םהלש) 

המו ךוסכסה תכשמהמ דיספהל המ שי םידדצה ינשלש תחצינ היאר הווהת איה .2 

תולוועה וכשמיי רדסה אלל יכ ,סויפ תגרדל עיגמ וניא םא וליפא ,םכסהמ חיוורהל 

.םידדצה ינשל 

לבקל ךירצ קוידב ימ ,אנאחור לש ותטישל םג ,ריהבהל לכוי הזכ יתדבוע רוריב .3 

הלקו רתוי הנכ איה ,תירטמיס ,דניה תורהטיהה רשאכ .המ לעו תירוטסיה תוירחא 

.עוציבל רתוי 

,םיבוטו םיער ןיא יניטסלפה ־ילארשיה ךוסכסבש רבדב םיעגונה לכ ומיכסיש רחאל 

תילב לעפ ימ ,ביגה ימו םזי ימ ,רתוי תולודגה תולוועה תא השע ימ :וטנה־תולאש ורתוויי 

שיחכמו דצ לכ לש ותקדצ תא טילבמש ,לופכה רפיסה ?רבד לש ופוסב חיוורה ימו הרירב 

תולאש לע המכסהל עיגהל ,בורקה דיתעבו הווהב תוחפל ,רשפאמ וניא ,ותמשא תא 

תוירחאב הקלחמ לארשי תא ררחשל לוכיש ,דחי־םג םירפיסה ינשב ,קומינ שיה .הלא 
שיה ?1949-1947 םינשב םייניטסלפה םיטילפה לש (החרבהל וא) שוריגל תירוטסיהה 

תא דימשהל ןויסינמ ,םהב וכמתש ברע תוצרא תאו ,םיניטסלפה תא תוקנל לוכיש קומינ 

יתשל הדיחיה תירסומה הבושתהש חינמ ינא ?הביאב הדועב תינויצה־תידוהיה הנידמה 

"תמא" םילימה תא הרוצ התואב םיניבמ ונניא ,תרחא .תילילש תויהל החרכומ תולאשה 

תמאה ןמ םיקלח .םינפ־תוברו תובכרומ תואצות הלעי תודבועה לש יתטיש רוריב ."קדצ"ו 

המצעל תאצומ הניאו הקמקמח הלוכ תמאה ךא ,םירפיסה ןמ דחא לכ לא םכרד תא םיאצומ 

.והשלכ רפיס תרגסמב םיאתמ םוקמ 

ועציבש רורטה תולועפו ,תויניטסלפ םירעב ל"הצ תוחוכ ועציבש סרההו לוסיחהש ,לשמל ,ןיינעמ 1 

.המחלמ־יעשפ םהינש ורדגוה ,םיילארשי םיחרזא דגנ םייניטסלפ םינוגרא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:55:10 UTC������������� 

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



495 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

ןיב ןיחבנ ותרזעבש ,הרואכל טושפ רכיהךמיס ־ ךובמה ןמ אצומ ונל עיצמ אנאחור 

לבקנ םא .רתוי לבס אוהש םושמ קזחה ןמ רתוי ללכ־ך־ודב קדוצ שלחה :עשרל קידצ 

קזחה תא םיהזמ .רבעה תודבוע לא הביאכמ הלילצ התואב ךרוצ הרואכל ןיא ,הז ןורקיע 

השיגה לש ןיינעמ ךופיה שי וז תחוור העדב .ולוכ ןובשחה תא םלשל ךירצ ימ םיעדויו 

םג הארנכ וניה רבגש ימ יכו ,יהולא דסחל ןמיס ,דניה החלצה יכ תסרוגה ,תיטנטסטורפה 

תא רתאל קיפסמ המוקמב יכ תרתוימל תיתדבוע הקידב תכפוה וז השיג םג .קדוצה 

.םהיתושירד תא לבקלו םיקזחה 

לוכי וניא ,רחא דצמ ,הסובתו השלוח ןיבל ,דחא דצמ ,קדצו תמא ןיב תוהזה רסוח 

,רתוי רערוע ימצעה ונוחטבו רתוי לבס סבומהו שלחה ללכ־ךרדבש הדבועה תא שטשטל 

רתוי (קזחה דצה ומצע אוהשכ דחוימב) קזחה דצהמ שורדי םולשב הצורהש ריבס ןכלו 

ךכ גהונה קזחה דצה .ןושארה דעצה תא תושעל - רקיעהו ,רותיוול תונוכנ רתוי ,תוירחא 

וניא חוכ ןורתי ןכש ,ומצעל קיזמ אוהש רורב אל וליפאו ,חרכהב ומצע תא בירקמ וניא 

,תיפיצפס הניה םיניטסלפה לש תיסחיה םתשלוחש ןכתיי ונינפלש םיוסמה הרקמבו ,יחצנ 

יסחימ יקנ ןויד םייקל םיצור םא ,רבד לש ומוכיסב .םיבר חוכ ידממ תללוכ הניא ,רמולכ 

.השלוח יסחימ םג ותוא תוקנל יאדכ ,חוכ 

לש םדחפ תא ררועמש המש ,רתיה ןיב ,ןעוט אנאחור ,גולאידה לולסמל רוזחנ םא 

.תטלחומה םתקדצו םמויק םצע אלא ,םיניטסלפה לש ילאיצנטופה םחוכ אל אוה םילארשיה 

םיגוחב תחוורה השיגה יפל .םירפיסה ינשב יאר־תנומתבכ העיפומ וז הנעטש ןיינעמ 

תיתימאה םתרטמו ,םמויק םצע אוה םילארשיב םיניטסלפל עירפמש המ ,םיבר םיילארשי 

.הרשפ וא סויפ ,רדסה ,םכסה ןיב לדבה ןיא וז הדוקנב .הזה םויקה םצע תא לטבל איה 

םצע תא לבקמ רחאהש יסיסב ןומא םג אלא ,רחאה לש ומויקב הרכה קר אל םיבייחמ םלוכ 

.דסחב אלו ,תוכזב ונמויק 

רוריב .ויתולובגל םג אלא ,ימדקאה ןוידה לש ומוכיסל קר אל םצעב ונעגה ןאכ 

לעפמ םניה הלא לכ ־ םידדצה ינש לע תמכסומה ןתונשרפ ,רואל ןתאצוה ,תודבועה 

הארנ .סויפ םג היהיש ריבס ,םייטנוולרה םילהקה ומייקתי זא דע םאו ,םיינש וא רודל 

תולאשב ונייעיו ורזחי םיארוקה םגו םיניידתמה ינש םא .רתוי הרצק ךרדב רוחבל ונילעש 

ןיבש חוורמב םייוצמ קדצהו תמאהש ררבתי ,רשויב ןהילע תונעל וסני ףאו תויתדבועה 

רבד לש ופוסב ךרטצי םידדצה ינשמ דחא לכש ,ןאכמ .םהמ דחאב םימלוגמ אלו ,םירפיסה 

.סויפ לע רשפתהלו הרשפ לע סייפתהל 
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499 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

לארשיב שועיתה לש הקיטילופה :המלענ אלה דיה רואפ־יול דוד 
.םידומע 295.2001 .יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

.םטבמ־תדוקנמ תוחפל וא םיחצנמה ידי־לע תבתכנ היפרגוירוטסיהה יכ ןועטל לבוקמ 

.וז הירואית לע םיוסמ הלאש־ןמיס ביצמ תילארשיה הירוטסיהה ירפס ףדמב ףיקמ טבמ 

תיטילופ היפרגוירוטסיה הניה ,וננמזב תבתכנה וז םג ,תילארשיה היפרגוירוטסיהה תיברמ 

םע וא הדובעה תעונת םע םיהוזמה םיאקיטילופ לש םהיניע ךרד רקיעב תבתכנה 

"םיקתשומה תולוקה" תא עימשהל םמצע לע ולטנש ,םישדחה םינוירוטסיהה .תורדתסהה 

תירוטסיהה האירקה תא םויה־רדסל םילעמ ,יפולח רפיס ונל קפסלו תילארשיה הרבחב 

םישנה ,תונושה תוינתאה תוצובקה ,םיניתשלפה ידי־לע תספתנ איהש יפכ 

ןפואב .לארשיב הרבחה לש "םירחא"ל םויכ םג תובשחנה תוצובק - םילאוסקסומוההו 

הרבחה לש םילודגה "םיחצנמ"ה קפס אלל םניהש ימ לש הירוטסיהה אקווד ,ילסקודרפ 

ידיל ןיידע האב אל ־ שדחה דמעמה ינבו םיניישעתה ,ןוהה ילעב - וננמז־תב תילארשיה 

דיה ,רואפ־יול דוד הנידמה עדמ שיא לש ורפס .תילארשיה היפרגוירוטסיהב קיפסמ יוטיב 

ללח לש ויולימל הבושח המורת הווהמ ,לארשיב שועיתה לש הקיטילופה :המלענ אלה 
.הז 

םיאקיטילופה לש טבמה־תדוקנ לש התדמעהמ םנמוא קמוח וניא רואפ־יול לש ורפס 

דועיתל הכ דע ומסרופש םיניינעמהו םיפיקמה תונויסנה דחא קהבומב והז לבא ,זכרמב 

התייה ןתועצמאבש תונווגמה םיכרדה לש רקיעבו תילארשיה היישעתה לש התוחתפתה 

.יתיישעתה חותיפב תברועמ הנידמה 

הנידמה לש תצרמנה התוברועמב האורה ,תחוורה תילרביל־ואינה הסיפתל דוגינב 

היישעת לש םינשנו םירזוחה היתונולשכל תיארחאה הלוח הער לארשיב היישעתה חותיפב 

חכונל היישעתה לש החותיפב יחרכה םרוג הנידמב האורה הזת גיצמ רואפ־יול ,וז 

לוטיל החמש אל ,רואפ־יול יפ־לע ,הנידמה .הפוקתה לש םיינוחטבהו םיילכלכה םיצוליאה 

לטנה תא ריבעהל ידכ התלוכיבש לכ התשעו ,היישעתה חותיפ לש המישמה תא המצע לע 

העקשהל סייגתהל יטרפה רזגמה לש תלבגומה תונוכנה חכונל םלוא ;תויטרפ םיידיל 

םאתהבו וזכ העקשהב ךורכ היהש ברה ןוכיסב בשחתהב ,תילארשיה היישעתב 

התוברועמ תא הלא ואר ,היגיהנמ תא הכירדהש הנידמהו המואה ןיינב לש היגולואידיאל 

.ול שחכתהל ןיאש ץוליאכ היישעתב הנידמה לש הקומעה 

םירזגמ השולשב הנידמה לש התוברועמ יסופד לש ירוטסיה חותינ ךרוע רואפ־יול 

,ליטסקטה תיישעתו תיסיסבה תכתמה תיישעת ,תימיכה היישעתה :םינוש םייתיישעת 

יתיישעתה החותיפ ידיל איבהל תנמ־לע הנידמה הטקנש תויגטרטסאה ןווגמ לע עיבצמו 

היישעתה לש התוטלתשה תמיסח ,תימיכה היישעתב םילעפמה תמאלה :לארשי לש 

- םייטרפה םיניישעתה - םיחצנמה תריחבו ,תיסיסבה תכתמה ףנע לע תיתורדתסהה 

ריפס סחנפו היישעתהו רחסמה דרשמ רקיעב) הנידמה תמזויב לארשיב עיקשהל וענכושש 

.הדוסבסבו (ושארב דמעש 

לש ותוחתפתה תא ןחוב ןושארה :םירזגמה ןמ דחא לכל םיקרפ ינש שידקמ רואפ־יול 

םחותיפב הנידמה לש התוברועמ תאו ,הנידמה לש המויקל ןושארה רושעב רקיעב ,רזגמה 

שקבמ םירזגמה ןמ דחא לכל שדקומה ינשה קרפב וליאו ;ףנעב םייזכרמה םילעפמה לש 
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לביקש ימונוטוא םרוגכ הנידמה תא הדימעמה ולש תיטרואיתה הזתה תא חיכוהל רואפ־יול 

תא םיפשוחה ,םייריפמאה םיקרפה .תינויצה היגולואידיאל םאתהב רקיעב ויתוטלחה תא 

םיקרפה ימעטל םניה ,םיניישעתהו תורדתסהה ,הנידמה תודסומ ןיב בכרומה םיסחיה גראמ 

,2 קרפ :םייריפמאה אובמה יקרפ ינש תא ףיסוהל שי םהילע .רפסב םיבושחהו םיקזחה 

,הנידמה לש םינושה היתודסומ ןיב םיסחיה תולשלתשה תא טרופמו קיודמ ןפואב ראתמה 

תוינידמה לש הבוציעל וליבוהש ,היישעתהו רחסמה דרשמו חותיפה דרשמ ןיב רקיעבו 

ילעב תודחאתה לש תיטילופה הצמחהב דקמתמה ,4 קרפו :לארשי לש תיתיישעתה 

אל תילארשיה היפרגוירוטסיההש תויגוס לש ןיינעמ חותינ םיקפסמ הלא םיקרפ .היישעתה 

.הכ דע ןהב קוסעל התברה 

ןימיה יגוח לש תלבוקמה הנעטל דוגינב יכ רוריבב הלוע רפסב םייריפמאה םיקרפה ןמ 

י"אפמ תושארב הנידמה הלעפ היפלש ,םמצע םייטרפה םיניישעתה לשו יתרבח,ה־ילכלכה 

לעופב ,רוצייה יעצמאב םידבועה תטילש לש ןויערה תא םדקל תנמ־לע הנושארבו שארב 

תומוקמ םתואב קרו ,הנתיא תיטרפ היישעת לש הסוסיבל התלוכי לככ הנידמה הרתח 

הנידמה תודסומ תועצמאב תיאמצע הלועפל התנפ איה ,תאז תושעל החילצה אל םהבש 

טרופמ רואיתב ךמתנ הז ןועיט .תורדתסהה לש תוילכלכה היתועורז תועצמאב וא םמצע 

:תויזכרמה תוימיכה תוישעתה שולש תמאלהמ ענמיהל הנידמה לש היתועיסנ לש ןימאו 

השמ לש ותנעטל דוגינב ."קוקיז,ה־יתב"ו "םיימיכ םירמוחו םינשד" ,"גלשאה תרבח" 

תא הנידמה המסח היפלש ,ןושארה הלהנמו "גלשאה תרבח" לש הדסיימ ,יקסיימובונ 

היתועיסנ לע עיבצמ רואפ־יול ,1948 תנשב הברחש רחאל הרבחה תא בוש םיקהל ונויסנ 

.תיטרפ הרבחכ הרבחה םוקישל תולועפב יקסיימובונל עייסל הנידמה לש םינשנו םירזוחה 

,ףסונ ןוה ותושרל דימעהל ובריס ויפתוש רשאכו ,קיפסמ ןוה סייגל ונויסנב לשכשמ קר 

תולשלתשה .םזיל םייוציפ םולשת ךות לעפמה תא המיאל,רו הלועפל הנידמה הסנכנ 

.ברועמ יקסיימובונ היה הב םגש ,"םיימיכ םירמוחו םינשד" תא םג הנייפא המוד םירבד 

לש היצמאמ .היוצר־יתלב לדחמ־תרירב המאלהה התייה ,רואפ־יול ןעוט ,םירקמה ינשב 

תא ךישמהל "םוילורטפ שיטירב"ו "לש" תוימואלניבה קלדה תורבח תא ענכשל הנידמה 

,הז לעפמ תמאלהמ םג ענמיהל התפיאש לע ,רבחמה יפ־לע ,םיעיבצמ לארשיב ןתוחכונ 
.הברה תיגטרטסאה ותובישח תורמל 

הטקנש תומזיה־תכמות הדמעה לע אוה ףא עיבצמ תיסיסבה תכתמה ףנע לש הרקמה 

תוקתרמה תודוזיפאה תחא תא טוריפב ראתמ רואפ־יול .תונושארה היתונשב הנידמה 

דחא לכ ,ולעפ ןובל סחנפו ריפס סחנפ רשאכ ,לארשי לש ילכלכה החותיפ תודלותב 

שדחמ־ןוגראלו "הנוב ללוס" ידי־לע הדלפה־תיירק לש התמקה תמיסחל ,אוה־וילוקישמ 

הראותש ,וז הדוזיפא .ימזיה החוכו התואמצע תא דואמ־דע שילחהש ,הרבחה לש 

,ילארשיה רשקהב תיתיישעתה תוטלחהה תלבק לש היצזיטילופל יוטיבכ ללכ־ךרדב 

לומ - הלש הימונוטואה סוסיבלו הנידמה לש החוכ קוזיחל יוטיבכ הז רקחמב תראותמ 
םג חותיפ יאשונב לועפל ־ תורדתסההו תוגלפמה תמגוד םייטילופו םייתרבח תוחוכ 

.תיתורדתסהה היישעתה לש החוכ תשלחהב ךורכ רבדה רשאכ 

םינשב הלועה ,ליטסקטה תיישעת אוה דקמתהל רבחמה רחב ובש ישילשה רזגמה 

ירוזאבו חותיפה־תורייעב ליטסקטה ילעפמ רשאכ תובורק םיתיעל תורתוכל תונורחאה 
לש דוסבסה יפסכמ ורשעתהש םילעבו לכ ירסח םידבוע םיריתומו םוי ידמ םירגסנ רפסה 

תונויארו הפוקתה ןמ תונותיע יעטק ,םיינושאר םיינויכרא םירמוח לע ססבתהב .הנידמה 
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תגצומה ,ליטסקטה תיישעת לש החותיפ רופיס תא רואפ־יול רזוש ,םימזיה ןמ המכ םע 

ןפואב תילארשיה היישעתה תא בצעל הלוכי התייהש תיטרפה המזויל המגודכ ללכ־־קדב 

ליטסקטה תיישעתב םיקסועה םיקרפב .הנידמה ידי־לע המדוקו הכמתנ לעופב םלוא ,הנוש 

תוברועמ רדעהב יכ םיסרוגה ,תיטרפה המזויה יריבא לש םתנעט םע רואפ־יול דדומתמ 

חיכומו ,םייטרפ םימזי תועצמאב תחתופמ הלוכ תילארשיה היישעתה התייה תיתלשממ 

הבש הדימב לארשיב םיעיקשמ הלא םימזי םג ויה אל ,הנידמה לש התוברועמ אללש 

לע הבר הדימב תכמסנ "הז תא ושע"ש םהיניבמ הלא לש םתחלצה םג יכו ,ועיקשה 

תוינידמה לע חוכיוול תיתועמשמ המורת םרות רפסה הז ןבומב .הנידמה לש התוברועמ 

םירוצעמה תרסח קושה תייגולואידיא לש התכרפהב עייסמו ,לארשי לש היוצרה תילכלכה 

הרבחב שועיתבו הלכלכב םיקסועה ברקב יטננימודה חישל תונורחאה םינשב הכפהנש 

ןותיע לש םירפסה ףסומב הז רפס רוקסל שקבתהש ,רודירא םרויש אלפ ןיא .תילארשיה 

.םעז־תמחב ודגנ אצי ,ץראה 

היפרגוירוטסיהה לש םירפסה ףדמל הבושח תפסות אופיא הווהמ המלענ אלה דיה 

.הנידמב הלכלכהו היישעתה תוחתפתהב ןיינעתמש ימ לכל תיחרכה האירקו ,תילארשיה 

תיטרואיתה טבמה־תדוקנל אקווד ,ןלוככ ןבור ,תורושקה תויעבמ ףח וניא רפסה ,הז םע 

לופ'צוקסכ םיבתוכ םע ללכ־ךרדב ההוזמה תיתנידמה המגידרפה :רבחמה רחב הבש 

הנידמב תוארל הטונ וז המגידרפ .(Skocpol, 1979; Krasner, 1978, 1984) רנסרקו 

תוגלפמ ,תותיליע ,תודמעמ תמגוד םייתרבח םינקחש לומ לעופה ימונוטוא ןקחש 

רצותכ אלו ,תיתוהמ הנחבהכ וז השיגב תספתנ הרבחהו הנידמה ןיב הנחבהה .םידוגיאו 

,תיתנידמה המגידרפה תא וצמאב .(Mitchell, 1991 :ואר) ישחומ ירוטסיה ךילהת לש 

ימונוטוא ןקחש ,םינושארה הימיב םג ,תילארשיה הנידמב האורו וז הדמע לבקמ רואפ־יול 

הנחבהה תריצילו ותונוביר ןוניכל קבאנ רשאו שוביג יכילהתב יוצמש ףוג אלו ,ןחבומ 

םיכלהמה ןמ קלח ריבסהל היושע התייהש הדבוע) הרבחב םידסוממה תוחוכה ןיבל וניב 
.(ראתמ רפסהש 

ץלאנ ירוטסיהה רואיתב ןכש ,תפסונ היעב ררועמ יריפמא רשקהב "הנידמ"ב ןוידה 

האצותה .ישממ םויק ילעב תודסומ וא םישנא לש םייפיצפס םישעמב זחאיהל רפסמה 

רשכ ריפס סחנפ לש ולעופ םע טעמכ ףרוג ןפואב הנידמה לש היוהיז איה ונינפלש הרקמב 

רקיעבו) הנידמב תוארל תשקבמה ,תיתנידמה המגידרפל דוגינב .היישעתהו רחסמה 

התלשממ לש הלאמ םינחבומ םיסרטניא תלעב תושי (הנידמה תוריש לש תודיקפב 
.וז הנחבה שטשטמ ונינפלש רפסה ,הירחבנו 

הרקמב ןוידו יתאוושה חותינ רדעה אוה רפסה לש רתויב יתייעבה ונורסח םלוא 

םלועה־תמחלמ רחאל וללוחתהש םיילבולגה שועיתהו חותיפה יכילהתמ קלחכ ילארשיה 

התייה אל הנידמהו ,תידוחיי התייה אל לארשי לש יתיישעתה חותיפה תוינידמ .היינשה 

תונידמ בור .ימואלה סרטניאכ התארש המל המיאתהש הטלחה לכ לבקל תימונוטוא 

תוינבת ורציש םיצאומ חותיפ יכילהת םינש ןתואב ורבע ,תוחתפתמו תוחתופמ ,םלועה 

סופד תא הליבגה םג ךא הרשפאש תרגסמה תא ורצי הלא תוינבת .הלועפל תוימיטיגל 

־תוצרא לש התלועפ דחוימב הבושח התייה הז ןיינעב .תילארשיה הנידמה לש הלועפה 

תא הבר הדימב וביתכהש ,ילכלכו ינכט עויסל םיחמומ רוגיש תועצמאב רקיעב ,תירבה 

תא תצלאמ תיתנידמה המגידרפב הריחבה יכ המוד .הנידמה לש היתולועפ תולובג 

תרהבהל םייטנוולר הכ ויהש ,םייתנידמ־לע תוחוכמ וא ץוח תוחוכמ םלעתהל רואפ־יול 
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םירפס תרוקיב לקנרפ לכימ 502 

לארשי לש תיתיישעתה תוינידמב קסוע ומצע רואפ־יול .טטרסל שקבמ אוהש הנומתה 

םירקחמ םג יכ תווקל שיו ,תילגנאה הפשב ומסרפתהש םירחא םירקחמב יתאוושה רשקהב 

היפרגוירוטסיהה ף־וצתל ףסונ בושח קלח ףיסוהל ידכ ירבעה ארוקל םישיגנ ושעיי הלא 

אופיא ץלמומ המלענ אלה דיה .יתועמשמ ללח וב אלממ יחכונה רפסהש ,תילארשיה 

תקסועה האירקה תמישרב בושח טירפכו ,םלוכ תילארשיה הרבחה ירקוחל הבושח האירקכ 

.הלש שועיתה ךילהתבו לארשי תלכלכב 

תורוקמ 

 Krasner, S.D. (1978). Defending the National Interest: Raw Materials

 Investment and US Policy. Princeton: Princeton University Press.

 Krasner, S.D. (1984). "Approaches to the State: Alternative Conceptions and

 Historical Dynamics". Comparative Politics, 16, 223-246.

 Mitchell, Th. (1991). "The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and

 Their Critic". American Political Science Review, 55(1), 77-96.

 Skocpol, Th. (1979). State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of

 France, Russia and China. New York: Cambridge University Press.

לקנרפ לכימ 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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:קוש תלכלכל תיתלשממ תוברועממ ףרוע)טסב־ןב יבא 

.1998-1985 ילארשיה קשמה 
.םידומע 656 .2001 .דבוע םע :ביבא־לת 

ךות ,1985 תנש ןמל תילארשיה הלכלכב ולחש תורומתה תא ךירעמו ראתמ רפסה 

<רפסב םיפתתשמה ןושלב ,"תיתלשממ") תיתנידמ תוברועממ רבעמה יכילהתב תודקמתה 

.תילכלכה תוליעפה יבצעמב תוינושאר שי קושה תוחוכל הבש הלכלכל הפיקמו הקומע 

הנבמ לש ירשפא טביה לכב טעמכ םינד רפסה תא םיביכרמה םירמאמה רשע־השימח 

,ןוהה יקוש ,תירטינומ תוינידמ ,תיביצקת תוינידמ :הלש הלועפה תונורקעו הלכלכה 

תויטילנאה דוסיה־תוחנה תניחבמ .תוסנכהה תקולחו הדובעה קוש ,םירצומה יקוש 

הפיסומ וז הדבוע .הברהב םצמוצמ ןווגמה ,םינושה םיחותינה תא תוחנמה תויגולואידיאהו 

,םיילכלכ םיכילהת לע בושח עדימ קפסמ קר אל אוה .רפסה לש ותועמשמל בושח ךבדנ 

הלכלכה "עדמ" תא ןייפאמה טעמכ יתילונומה הבישחה יפואל רהוצ חתופ םג אלא 

קלחש הדבועה חכונל תובישח רתי תלבקמ רפסה לש וז תנווכמ־יתלב המורת .לארשיב 

־יטרקורויבה ןונגנמב םיריכב םידיקפת ואלימ וא םיאלממ םירבחמהמ לטובמ־אל 

,רעשל ןתינ .לארשי קנבבו רצואה דרשמב תוילכלכה תוטלחהה תלבק לש ילנויספורפה 

םרוג תווהמ רפסב יוטיב ידיל תואבה תויגולואידיאהו תויטרואיתה דוסיה־תוחנהש ,אופיא 

תבצעמ תילארשיה הנידמה התועצמאבש תילכלכה תוינידמה לש המושייבו החוסינב בושח 

תאו הלכלכה תנילפיצסיד לש הדיקפת תא ןיפיקעב דעתמ רפסה ,ךכ .הלכלכה הנבמ תא 

.לארשיב יטילופ,ר־ילכלכה רטשמה בוציעב תויטננימודה היתוחנה 

לש היצזילרבילה יכילהת תא ךירעהל ןויסינה אוה רפסה לש וכרואל רבועה ינשה־טוח 

ףקיה תא םינחוב םינושה םירמאמהו ,םינורחאה םירושעה ינשב תילארשיה הלכלכה 

םימוחתב ויתואצות תאו הנידמה לש הרישיה תוברועמה םוצמצ תא ,רמולכ ,היצזילרבילה 

לשמל ,הפיקמ היצזילרבילה התייה םהבש םימוחת םתואב :ידמל הדיחא הוותמה .םינוש 

,הז תמועל ;"קשמ"ל היתונורתי תא םישיגדמו וז הדבוע "םיגגוח" םירבחמה ,ןוהה קושב 

הטרפהה תוינידמ ןוגכ ,"יוצד"ה בצקב תומרופרה ומדקתה אל םהבש םימוחת םתואב 

יכ ןייצמ טסב־ןב .וריבסהל םיסנמו "ןולשיכ"ה תא םיכבמ םירבחמה ,םיירוביצה םיתורישב 

דדמה יפ־לע> תורחא תונידמל האוושהב ,לארשיב היצזילרבילה ךילהת לש יללכה ןזאמב 

 Economic Freedom of the World), ילכלכה שפוחב תומצעתה 1985 תנש ןמל תרכינ

תוליעפה תוסיו לש םייטילופ םינונגנמ ןובשח־לע ומצעתה קושה תוחוכ ,רמולכ ,הב 

היצזילרבילה בצקמ לפנ לארשיב יונישה רועישש ךכ לע ןנולתמ אוה ,הז םע .תילכלכה 

יפ־לע ,בגא .הקירמא םורד תונידמ תא רקיעבו ,הצחמל תושעותמה תונידמה תא ןייפאש 

ןיב ילכלכה שפוחב רתויב הובגה (רוקמב ךכ)"רופיש"ה רועיש ,(36 'עב)גצומה חולה 
.הניטנגראב היה 1997-1990 םינשה 

ובש ןפואה דחוימב ןיינעמ ,היצזילרבילה תומגמב תפרוג־טעמכה הכימתל רבעמ 

תומרופרה תוגצומ ,המגודל ,טסב־ןב לש חתופה ורמאמב .וז הכימת םיגיצמ םירבחמה 

תאו תילכלכה תוליעיה תא ריבגהל דעוימה יביטקייבוא עדי לע תוססובמכ תוילכלכה 

עוציב םיבייחמה םינלכלכה ןיב אוה הז רשקהב דיחיה "יעדמ"ה חוכיווה .ללכה תחוור 

ןיב קר איה תקולחמה ,רמולכ .יתגרדה עוציב םיפידעמה הלא ןיבל תומרופרה לש ריהמ 
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םירפס תרוקיב קהנזור באז 504 

םידגנתמה םינקחש ,הז תמועל .תחא "תיעדמ" תמא םושייל תונוש תויגטרטסא יתש 

לש ודידל .םיירלוקיטרפ םיסרטניא םודיקל תולעופה תולודשכ םיגצומ תומרופרל 

חותיפה־תורייע תלודש ןה ,קשמב רתויב תוקזחה ןניהש ,הלאכ תולודש יתש ,טסב־ןב 
תוליעפ לש הרואכל תיטילופ־אלה תוהמל סחיב המוד הייאר .(39 'ע> םידבועה תורדתסהו 

תוסחייתהב יוטיב ידיל האב הנידמה לש ילנויספורפה־יטרקורויבה ןונגנמב םיחמומה 

,וז הייאר יפל .תירטינומה תוינידמה תעיבקב לארשי קנב לש תואמצעה תרבגה ךילהתל 

יזכרמ קנב ,תינלכלכה תימטסיפאה הליהקב תטלשה המגידרפב יזכרמ ביכרמ הווהמה 

םירצ םיסרטניא םיגציימה םייטילופ םימרוג לש תוינסרהה תועפשהה ינפמ ןגומ יאמצע 

תא םשיילו עובקל םילוכי יזכרמה קנבב עוצקמה־ישנא ,םתואמצעמ האצותכ .רצק חווטל 
.ללכה תבוטל תמרותש הנוכנה תוינידמה 

םירמאמה ירבחממ קלח ,ןהיתואצות תאו הלכלכב יונישה תומגמ תא הז חרואב םגיצהב 

ישנאמ בכרומ אוה וליאכ ילכלכה־יטילופה הדשה תגצהב םיליעפ םינקחשכ םיפתתשמ 

רתי־תויוכז םדקל תושקבמה תוצובקמו ,דחא דצמ ,יביטקייבוא עדיב םיקיזחמה עדמ 

היצזיטילופ־הד ךורעל הז ןויסינ .רחאה דצה ןמ ,םיארחא־אל םיאקיטילופו תוירלוקיטרפ 

וניה יעדמ עדי ילעב םיילנויספורפ םיחמומל ןיינעכ הגיצהלו תילכלכה תוינידמה לש 

.לארשיב תיטילופה הלכלכב םינושה םינקחשה ןיב חוכה יסחי בוציעב יזכרמ םרוג 

רטשמב יונישה תומגמ בוציעב בושח םרוג ןרותב תווהמ הלא חוכ יסחי לש ןזאמב תורומת 

הלכלכב יונישה יכילהת לש חותינ קר וניא רפסה ,וז הניחבמ .יטילופה־ילכלכה 

.היצזילרבילה לש הקיטילופב רישכמ םג אלא ,תילארשיה 

הלכלכה תנילפיצסידב תויטננימודה תוסיפתה תא דעתמה ךמסמ קר וניא רפסה םלוא 

ושחרתהש םיילכלכ םיכילהת לש םינוש םיטביה לע ינויח עדימ קפסמ םג אלא ,לארשיב 

תומגמ שוביגלו תולאש תאלעהל בושח סיסב תווהל לוכי הז עדימ .1985 תנש ןמל ץראב 

,לארשיב יטילופה־ילכלכה רטשמה לש הקימנידב םיניינעתמה םיגולויצוסל חותינ 

יכ איה רפסב וללה םיכילהתה רואיתמ הלועה הנושאר הנקסמ .היתוכלשהו היתורוקמ 

.וירקבמ ןהו ויבייחמ ןה ןועטל םיטונש יפכמ הברהב בכרומ וניה היצזילרבילה ךלהמ 

תילארשיה תיטילופה הלכלכה לש היצזילרבילה ,םיארמ רפסב םינושה םירמאמהש יפכ 

רקחמל הבושח היגוס הלעמ וז הדבוע .םינוש םימוחתב הנוש הפקיהו ,תפרוג הניא 
תא ריבסהל םילוכיה םירחאה וא/ו םיידסומה ,םייטילופה םימרוגה םהמ :יטילופ־יגולויצוס 

תפסונ תיטילופ־תיגולויצוס הלאש ?תילארשיה הלכלכה לש תילאיצנרפידה היצזילרבילה 

תויונכוס ןיבו ,םייתרבח םינקחש ןיבל הנידמה ןיב םיסחיב תעגונ רפסהמ הלועה 

תוילכלכ תומרופרש ךכ לע םיעיבצמ םידחא םירמאמ ,המגודל .ןמצע ןיבל תויתנידמ 

רקיעב ,תונוש תויתנידמ תויונכוס ןיב המצועה יסחיב תוידוסי תורומתב תוכורכ 

המכוחה לש הנוחצנ - םירמאמהמ עמתשמה ךכל רבסהה .יזכרמה קנבה תומצעתה 

־םייטילופה םיכילהתהו תוחוכה תלאשל הבושת קפסלמ קוחר ־ תינלכלכה תיעדמה 

חותינה תמרב םנמוא .יתנידמה ןונגנמב יזכרמה קנבה םוקימ תא שדחמ ובציעש םיידסומה 

,םיידסומ־םייטילופ םיכילהת לא תיחטשו תיקלח תוסחייתה םיניגפמ רפסה ירמאמ בור 

םתואב םינותנהו םירואיתה םלוא ,הלכלכל סחיב םיינגוסקא םימרוגכ םתוא םגיצהב 

תיטילופה הלכלכב תורומתה תייגוס לש הקימעמ הניחבל בושח עדימ םיווהמ םירמאמ 
.תילארשיה 

,םיילכלכ םיכילהת לע לבגומ ךא ינויח עדימ רוקמכ - יתנייצש תוניחבה יתשמ 
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505 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

הליהקב םייטננימודה םייגולואידיאה תונורקעהו דוסיה־תוחנה תא דעתמה ךמסמבו 

םיקסועה םיגולויצוסל הבוח־תאירק הווהמ רפסה ־ ץראב תינלכלכה תימטסיפאה 

.ןהיניב רשקב רקיעבו הקיטילופב ,הלכלכב 

קהנזור באז 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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םינוגראב העפשהו המצוע :יטילופה קחשמה לאומס קחצי 
.םידומע 344 .2002 .ןתיב־הרומז ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח 

םניה םימסרפתמש הלא .ןוגראה ידומיל םוחתב תירבעב םימסרפתמה םירפסה םיטעמ 

בחרה קושל םידעוימה םיילוהינ םיאשונב םיירלופופ םירפס לש םימוגרת ללכ־־קדב 

לע לטנש לע לאומס קחציל הדות־יריסא תויהל ונילע ךכיפל .םילהנמה לש תיסחי 

:םינוגרא ירלופופה ורפס .ןוגראה ידומיל םוחתב םיינויע םירפס תירבעב בותכל ומצע 

אוה התעו ,תוטעמ־אל םינש הז הארוהב ונתוא שמשמ רבכ םיכילהתו םינבמ ,םינייפאמ 

.רתוי םצמוצמו דקוממ םוחתב םעפה ,ףסונ רפס ונל עיצמ 

,יטרקורויבה לדומב תובר םינש ךשמב הדקמתה תיגולויצוסה תינוגראה הירואיתה 

תינוגראה תיתרבחה היגולוכיספה .םיילמרופ םיכילהתו הנבמ ,רדס ,תוילנויצר שיגדהש 

םיילמרופ־אל םיכילהת לא הטבמ תא םנמוא הבסה ("תינוגרא תוגהנתה" םויכ יורקש המ) 

םימרותה םיטביהב רקיעב הדקמתה איה םג ,תיגולויצוסה השיגל המודב ךא ,םינוגראב 

םינוגראב תוינומרהסיד תועפות .תוגיהנמו לרומ ,תודיכל ןוגכ ,ןוגראה ךותב הינומרהל 

ןה ."יונישל תודגנתה" ,לשמל ,םהמ רטפיהל וא םהמ םלעתהל שיש "םישער"כ וספתנ 

תונכלמ תובר םינש ךשמב וענמנ תיתרבחה־תיגולוכיספה השיגה ןהו תיגולויצוסה השיגה 

תודשכ םינוגרא לש הסיפתה .תינוגרא הקיטילופ ־ ןהל האיה םשב הלא תועפות 

התלעפהבו המצוע תריבצב םיקסוע - תוצובקו םידיחי - םינוש םימרוג םהבש םייטילופ 

הפוקתב קר היצמיטיגל הלביק םהלש םיסרטניאה תאו םהיתופקשה תא םדקל תנמ־לע 

תינוגרא תוגהנתהב אובמה־ירפס ולחה הנש םירשעכ ינפל קר ,לשמל ,ךכ .הנורחאה 

.םינוגראב הקיטילופו המצוע לע קרפ יטרדנטס ןפואב לולכל 

הפיקמ הרוצב אשונה תא רקוס רפסה .ןורחאה ורפס תא לאומס שידקה ולש אשונה הז 

לש יופימ ,םינוגראב המצועה תורוקמבו "המצוע" גשומב יטרואית ןויד :ללוכ אוהו ,הצממו 

תינוגרא הקיטילופ םימדקמ וא םירשפאמה םיאנתה לש יוהיז ,םינוגראב יטילופה ךרעמה 

םידקמתמה םיקרפ ןכו ,םינוגראב יטילופה קחשמה להנתמ םביבסש םידקומה לשו 

,תיתצובקה הריזה ,תישיאניבה הריזה - תונוש תוריזב תינוגרא הקיטילופ לש תוריקסב 

תא ףיקמ אוהו רתויב תידוסי הדובע השע רבחמה .תינוגראניבה הריזהו תילוהינה הריזה 

לע עודיש המ לכש רמוא םא ידמ רתוי תמאל אטחא אלש יל המדנ .המישרמ הרוצב םוחתה 

.הז רפסב יוצמ ,בושחש המ לכ תוחפל ,םינוגראב הקיטילופו המצוע 

הז ןיא .ידמל יטקלקא רפס רצוי יטנוולרה עדיה לכ תא רפסב לולכל ןוצרה ,רחא דצמ 

םנמוא גיצמ רבחמה .הדיחא תיטרואית השיגל ביוחמ וניא אוהו ,תמיוסמ הזת גיצמה רפס 

הירואית הניהש ,"םייטילופה םיללצה תיירואית" ויפב תארקנה הירואית אובמה קרפב 
ינש שי תינוגרא תוגהנתה לכל יכ הירואיתה לש תיזכרמה התנעט םלוא .ותנעטל תינשדח 

,ימשר־אלה ןפהו ,ויתושירדלו ןוגראה יללכל תויצב אטבתמה ,ימשרה ןפה ־ םינפ 

הנעט הניה - האנה־ תובוט תקפהל תויונמדזה תלצנמה תינתלעות תוגהנתהב אטבתמה 

םג .תינוגרא הקיטילופב םינוידה לכ סיסבב תדמוע ףאו תינשדח הניאש ,רתויב תיללכ 

תרעשה" ,לשמל .תוירוקמ ןניא ולש תויטרואיתה תוחנההמ רזוג רבחמהש תורעשהה 

םידדועמ המכסה־יאו טקילפנוק ,תומימע ,תואדו־יא יבצמ יכ תסרוגה ,"תוריהבה 
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507 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

המצוע לע םירמאמו םיקרפ הברהב העיפומה תרכומ הנעט .רגיה ,תינוגרא היצזיטילופ 

.םינוגראב הקיטילופו 

בהנש הדוהי לש ורפס תמגוד ,ינשדח רקחמ רפס לאכ רפסה לא סחייתהל ןיא ךכיפל 

םינשב תירבעב רואל ואציש ,תוברת םיסדנהמ הדנוק ןועדג לש ורפס וא ןוגראה תנוכמ 

וניא תידוחיי תיטרואית השיג וא הזת רדעה .דומיל רפס לאכ רקיעב אלא ,תונורחאה 
םיטנדוטסל הנושארבו שארב דעוימ רפסה .הז גוסמ רפסב רבודמשכ תערגמ חרכהב 

םילהנמ :םיפסונ םילהקל םג ותוא דעיימ רבחמה .לוהינל רפס־יתבבו הרבחה יעדמב 

,םיליכשמ םיארוק לש בחרה רוביצהו רוביצ ירחבנ ,תרושקתו תונותיע ישנא ,םידקפמו 

הקיטילופ לע םיסרוקב שומישל םיאתמה דומיל רפס הנושארבו שארב והזש יל הארנ ךא 

תמישרו טרופמ םיניינע חתפמ ללוכו ,הריהבו תיארחא הרוצב בותכ אוה .תינוגרא 

רוקחל ונתלוכיל המורת הווהמה ,ישומיש םיחנומ ןולימ וב ללכנ ןכ .הפיקמ ןיכומיס 

,וניפב םירוגש רבכ ןולימב םילולכה םיחנומה ןמ םיבר .תירבעב םהילע רבדלו םינוגרא 

ךלעפ" ןוגכ ,תובוט ויתועצהמ קלח .תוחפ םירכומ םיחנומ עיצמ לאומס םירחא םירקמבו 

רובעב "םילהנמה תצעומ לש תידדה הליענ" ןוגכ ,תוחפ תוחלצומ ןקלחו ,actor רובעב 

 interlocking directories.

לע תושקהל לולע הז רבדו ,ךכ־לכ רורב וניא םיקרפל רמוחה תקולח לש ןויגיהה 

תוחוקל רפסב תואבומה תומגודה ,ןכ־ ומכ .שומיש רפסב תושעל וצריש םיטנדוטסו םיצרמ 

הדשהמ אלא ,תינוגראה הקיטילופה הדשמ תוחוקל ןניא ןקלחו ,תרושקתה יעצמאמ רקיעב 

ינור תא תונמל ןויסינה ,תוימואל תויתשתל דרשמה תמקה :לשמל ,ינוטלשה יטילופה 

תויטנוולר םנמוא הלא תומגוד .יקסניול הקינוט תשרפ וא הלשממל יטפשמה ץעויל ןואדב 

םג תומייק תויטילופ תועפותש רסמה תא תטשטשמ ןהילע תוכמתסה ךא ,תמיוסמ הדימב 

ייחמ הקיטילופ לש תומגוד גישהל םנמוא השק .םתוהמב םייטילופ םניאש םינוגראב 

תועפות לע יולגב רבדל םיטונ םניא םישנא ןכש ,םייטילופ־אל םינוגרא לש םוימויה 

,"יסיסע"ה אשונה ףא־לעש ךכל םרוג ןרדעה ךא ,םידבוע םה םהבש םינוגראב תויטילופ 

ןתינ ןוגרא לכב טעמכ יכ קדצב ןייצמ רבחמה ,לשמל .והשמ ישושביו םיצימ לוטנ רפסה 

תידוקפת הקדצה םהל ןיאש םיילוהינ םידיקפתו תוינוגרא תודיחי המכו המכ אוצמל 

תחא המגוד וליפא איבמ וניא אוה ךא ,םייטילופ םיכילהת ףקשמ םמויקשו תיתימא 

תומגוד לש ןתללכהמ ,האירק רפסכ ןהו דומיל רפסכ ןה ,חיוורמ היה רפסה .וז העפותל 

רתוי םיכשוממ םיעוריא ףא ילואו ,םינוגרא לש םהייחמ רתוי תוניינעמו רתוי תובר 
.דומילה תתיכב חותינל םינתינה 

םיווהמ ההובג הלכשהל תודסומה יכ ןעוט רבחמה .םיארוקל תרכומה המגודל סחייתנ 

לש ןתומימע בקע ,םודיק יכילהתל עגונה לכב תספתנ תינוגרא הקיטילופל הבוט המגוד 

.םודיק דגנו דעב םיקומינה לשו םודיקה יכילה לש תופיקשה רסוחו םודיקל הדימה־תומא 

לש תונברוק םתויה לע םילבוקה לגס ירבח טעמ אל שי ולא תוביסנב 

םג םהב שי .יתדע אצומו ליג ,ןימ ימעטמ חופיק לשו תונמקנ לש ,הפידר 

איה םהיתוקלחמב םיריכב םיתימע יפלכ םתונדרמ יכ םינעוטה הלאכ 

דסממה תא םימישאמה םג שיו ,םודיקה יכילהתב םיחפוקמ םתויהל עינמה 

.תויטילופ תויתרבחה םהיתופקשה לשב םהל לכנתמ אוהש ךכב ימדקאה 

הדוהתל הלא ןיעמ םיינוגרא־םינפ םישושחלו םישחר םיכוז תעל תעמ 

םיטנדוטס לש תינלוק תוסייגתה םיררוגו תרושקתה יעצמאב הבחר 
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לגס תרבח וא רבח תבוטל רוביצ ירחבנ לש תויבמופ תויוסחייתהו 

ןיב םיפתתשמ־בר יטילופ קבאמ חתפתמ הלאכ םירקמב .הרואכל םיחפוקמ 

(228 'ע> ".תדמעומל וא דמעומל םידגנתמה ןיבו םידדצמה 

גוחה) תרושקתה־יעצמאב בחרנ רוקיסב וכזש הלאכ םיעוריא המכ הנורחאל ויה ,ןכא 

תשרפ ,"םישדח" םיגולויצוסו םינוירוטסיה לש םמודיק ,הפיח תטיסרבינואב הנידמה עדמל 

התוא חתנמו ,הבחרהב תאזכ המגוד איבמ היה וליא רבחמה השוע היה בוט .(רימק תירוא 

.ורפסב םיעצומה םיגשומה תוכרעמב שומיש ךות 

תירבעב ינוגראה םירפסה ףדמל הבושח המורת הווהמ רפסה ,אוהש תומכ םג םלוא 

םיצורה םיטנדוטסל טלחהב ץלמומ אוהו ,("ינוגראה םירפסה ןורא" לע רבדל ןיידע םדקומ) 

.הז םוחתב סרוק דמלל םיצורה םיצרמלו םינוגראב הקיטילופה םוחת לע דומלל 

רימש זעב 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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:היובש וא הכיסנ הליש תילגרמ 

1914-1840 םילשוריב ןשיה בושייה לש תישנה היווחה 
.םידומע 400 .ב"סשת .ןתיב הרומז ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח 

בתכנ ירוטסיהה עדיה באשנ ונממש דועיתה בור .םירבג לש ינומגה לוק הירוטסיהל 

םיבותכהמ רדענ תובר םימעפו טעמוה םישנה לש ןרופיס .םירבג ןעמל םירבג ידי־לע 

םישנה בורש הדבועה לשב ןכו ,םירבגה לש םלעופל ורקיעב ןותנ היה ןיינעהש םושמ 

ךשמב ודבא ןבורש ,הפ־לעבש תורוסמב וקפתסהו בותכו אורק ועדי אל תורבחהמ הברהב 
.תורודה 

בושייה לש תישנה היווחה :היובש וא הכיסנ רפסה תבתוכ לש תרהצומה הרטמה 

זוחמב תישנה תואיצמה תא רשפאה תדימב רזחשל" איה 1914-1840 םילשוריב ןשיה 

ירבגה לוקה" :לופכה לוקה לש חישל תקנעומ תדחוימ בל־תמושתשכ ,<19 'ע> "תוירבגה 

'ע> "םלא ךותמ אקוד םיתיעל ,ןמלוע תא עימשמה ישנה לוקהו תובתוכה ידי לע םגפוהש 
 20).

,תורקוח רקיעבו ,םירקוח לש תדבוכמ הצובקל ךכב תפרטצמ הליש תילגרמ 

םירזוחה םירקחמב ןה ישנה ןפה תאלעהל רקיעב םינווכמו ירדגמה אשונב םויכ םידקמתמש 

.תויוושכע תויתרבח תוכרעמ חתנל םיאבה םירקחמב ןהו רבעה תא םינחובו 

התוויה דועית חימצמ וניאש רוב־הדשל תאצוי איה יכ תרקוחה לש החנההש הארנ 

וילע תכמסנ איהש תורוקמה לוביו ,יוצמ רתא לכב שפחלו רובנל ,רופחל ןברדמ םרוג 

:םיבר םימי ינפ לע התשר תא השרפו ,הישופיחב ןבא לכ הכפה תרבחמה .רתויב םישרמ 

תורוקמ ןיבהל תנמ־לע תומדוק תופוקתל הקימעמ איה םתועצמאבש םיינרות םיבתכ 

;הנודינה הפוקתב םילשוריב ועבקנש תוכלהו םיקספ :םישנ לש ןמוקימב םיעגונה תודמעו 

;תונורכז יקרפ ;הנמיהו םילשורימ וחלשנש תורגא ;םילשוריב המסרפתהש תונותיעה 

רקחמה ימוסרפ לש הבחרה העיריה ,ןבומכו ;תועסמ ירפס ;תובצמ יבג־לע םיבותיכ 

דועיתה ,וז המוצע תכסמ ךותמ .הז ןמז־קרפב םילשורי לש יתרבחה ךרעמה תא םיוולמש 

־תוליעפו תוימזי ,תוינדמל :תוידוחיי םישנ לש םיבתכ ורקיעב וניה םישנ ידי־לע בתכנש 

.ןרפסי רענ הלא ךא .רוביצ 

תופסות ןיבל טסקטה ףוגב אבומש המ ןיב השעמל קלחתמ דועיתה לש ברה שדוגה 

העבראו םישיש םייתאמ םהמ ,םידומע תואמ עברא רפסב .תורעהה לש חפסנב תואבומש 

טוריפ לש םידומע השימחו םישולש דועו תורעה ידומע השימחו םינומש ,טסקט ידומע 

,םוחתב םיקסועל רתויב בושח עדימ רגאמ שמשל םייושע הלא .םישרמו ףיקמ יפרגוילביב 
.רתויב המישרמ תרבחמה לש וז התמורתו 

רקיעב ,תירוטסיהה וז לע תופסונ תונילפיצסידל הנופ תרבחמה החותינבו הנוידב 

,ףקיה־בחר רקחמ םינוב הלא לכ .היגולויצוסבו היגולופורתנאב רדגמה ירקחמ לש םוחתב 

איהש תונושה תוידסומה תורפסב תוומ דעו הדילמ השיאה לש םייחה רוזחמ תא ןחובה 

.ירוביצה רושימהו תיכוניחה תכרעמה ,תילכלכה תכרעמה ,החפשמהו תיבה :ןהב תבלושמ 

,תונוגע ,תונמלא :הרבחה ילושב ןביצה ןלרוגש םישנב ןוידל קרפ השידקמ איה ןכ־ומכ 

.ןויסימל תונענהו תונוז 

רחאל דחא םוקממ רבעמל .הריגה ידי־לע הבורב התנבנ םילשורי ידוהי לש הליהקה 
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םיאבה הלוגה ישנא יבגל וא) רגהל הטלחהה םצעב לחה ,םיבר םייתרבח םיביכרמ שי 

.שדחה םוקמב תובשייתהב הלכו ,ךרדה ילוטלטבו עסמב ךשמה ,(תולעל - םילשוריל 

וא ןהילעבל ןתעינכמ העבנ היילעל םישנה תונעיה םא הלאשה תא הלעמ תרבחמה 

יובירו ,הנעמ אלל השעמל תרתונ וז הבושח הלאש .לארשי־ץראל ןהלש ןתהימכמ 

ומויק תא השיגדמ תרבחמה ,ךכ םאו ךכ םא .תומגמה יתש תא ששאמ תואבומה תומגודה 

רשאו ,ןתיילע רחאל ןהו היילע םרטב ןה ,םישנה לש ןהיתובילב םעיפש קזח יתד ךרע לש 

.טרפב םילשוריבו ללכב שדוקה־ץראב ןתבישיל עייסמ םרוגו היילעל ןברדמ םרוג הוויה 

לגרל־היילעה תאש ךכ ידכ דע תרבחמה לע תלבוקמ תיתדה היווחה לש וז הייאר 

ךותב תולעתה לש היילעכ האור איה ,םישנ ןיב ץופנ היהש גהונ ,םישודקה תומוקמל 

.הליבומה היילעה הניהש ,לארשי־ץראל היילעה 

ףתתשהלמ השעמל העונמ התייה השיאהש יתדבועה ןותנה ביבס בסנ ןוידה רקיע 

דיקפת רתויה לכל דעונ םישנלשכ ,םירבג לש ןוגרא וניה תסנכה־תיב .תירוביצה הרפסב 

קר ואשנ םיירוביצה־מייטילופה םידיקפתב .הקוזחתב םיילוש םידיקפת וא הנזאה לש ליבס 

רקיעב ,רחסמב וקסע םישנ לש טועימ .עויסו דעס ימוחת םיתיעל וריתוה םישנלשכ ,םירבג 

ילאיצוס עויס ,תודליימ :םישנל וצקוהש םיידוחיי םידיקפתב ושמיש וא ,תוינוונחכ 

.תיתחפשמה וז אופיא התייה תירקיעה תישנה הרפסה .תוריש ידיקפתו 

ןיעמ" הניהש ,החפשמה תרגסמב השיאה לש המוקמב ןוידה תא תחתופ תרבחמה 

איה תאז םעו ,הרבחה לש םיסומכה היתונוצרו היתושיג םיכתינו םילהמנ הבש הדבעמ 

השיאה םאה" :הלאשה תגצהמ תרזגנ רפסה תרתוכ .(59 'ע) "תובישח בר יוניש ןכוס 
עיבצמו רזוח הלאשה תגצה תא הוולמה חותינה .<60 'ע)"?היובש וא הכיסנ איה התפוחב 

,הידוקפתו הישעמ תא םינווכמ םישקונ םיללכ רשאכ ,החפשמב תוחנה הבצמ לע לילעב 

השיאה תא תבייחמה השקונ םיללכ תכרעמב הלכו םירוהה ידי־לע גוזה־ןב תעיבקב לחה 

תחוורל תמרותו תמתרנ השיאה רשאכ םג .הלעב תורמ תא טעמכ גייס אלל לבקל 

לשו טרפכ הלעב לש ותוכמס ינפל ןיידע העונכ איהו םילבגומ היקוסיע ימוחת ,החפשמה 

.ללככ הליהקבש םירבגה 

תיפרגומד הדבוע ךא ,תוחפשמ־תוחפשמ הבורב היונב התייה םילשוריב הליהקה 

ולעש הלא - תונמלאה לש ברה ןרפסמ איה ,םילשוריל ילוא תידוחיי הניהש ,תניינעמ 

ושטננש תובר תונוגע םג ויה ןדיצל .ריעב ןתובשייתה ידכ ךות ונמלאתהש הלאו ,ןפגב 

יוביר תדיח ךא ,תונמלא ןתוא לש ןהייח יבגל םירואיתו ןיכומיס שי רפסב .ןהילעב ידי־לע 

.הרותפ־יתלב ןיידע הרתונ ,ןפגב ולעש תונמלא ןתוא רקיעב ,םילשוריב תונמלאה 

םהל ואצמו ואבוי םייתלכשהו םיילכלכ המדק יכילהתו ,הירמש לע הדקש אל םילשורי 

המיעטב םג תוכזל ולחה ןהו ,םישנ לש הקוסעתה ימוחת ובחרתה העמק העמק .הב הזיחא 

תונבמ קלחו ,רפס־יתבב דומלל ולחה םילשורי תונבמ קלח :הלכשההו דומילה תוריפמ 

ןתוליעפ תא וביחרה םישנ .ןויסימה לש ךוניחה תכרעמב םג ורזענ תידרפסה הדעה 

בושייה ןיב ורביחש יוניש יכילהתב ובלתשהו ,דעסו ךוניח ימוחתב רקיעב ,תירוביצה 

.שדחה בושייל ןשיה 

:םילשוריב ובשיש תודעה לכל סחייתמ אוהו ,רישעו בר רפסב דועיתה ,רומאכ 

תונייפאמה תודועת לש האבההו ןויצה תורמל ךא .חרזמה תודעו םידרפס ,םיזנכשא 

ויתובקעב תואבומה תונקסמהו חותינהש הארנ ,תונושה תודעה ינב ןיב ומייקתהש םילדבה 

.תויזנכשאה תודעה ינב יפלכ רתוי םיטומ 
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ןיעמ םישגהל האבה תיתד הליהק לאכ תימלשוריה הליהקה ללכל תוסחייתהה 

עור תא תולבקמ ךכל םאתהבו .דמיע תוהדזמ םישנ םגש הרטמ ־ השודקבש תולעתה 

םינפמ תמלעתמו הליהקה לש דחא ןפ השעמל האור ־ תותיחנו תולד ייח לש הרזגה 
.םירחא 

םג ןוכנ ;בורל תובישיו שרדמ־יתב ומייקתהו םידמולה ובר םילשוריבש ןוכנ 

הכימת התוא - "הקולחה" ימדמ ויחו הכאלמ לכב וסאמש םינלטבה ובר םילשוריבש 

הלאכ םג ויה םדיצל ךא ;לארשי־ץראב שדוקה־ירע יבשויב הלוגה יבשוי לש תילכלכ 

לכבכ ,היה םילשוריל רגהל םיבר םילוע עינהש ףחדה .םתוא הפטע אל השודקה תליהש 

יבשוי םג ,תרחא הליהק לכבכ ,ךכ לע ףסונ .ילכלכו יתחפשמ־ישיא םג ,תרחא הריגה 

לע ,דועו תאז .םירחא םינפ םג םילשוריל ופיסוה הלא .רחסמבו הכאלמב וקסע םילשורי 

קר ודחוי הלא םיפסכ ןכש ,"הקולח" ימד לבקל רוסיא לח תידרפסה הדעה ינב בור 

ןכל וסנרפתה הליהקה ינב בור .םעה תלדל הרושמב הכימתל ןכו םימכחלו םינברל 

תארקלו ,בור םידרפסה וויה ריעה יבשוי לש יפרגומדה ךתחבש ןוויכמ .רחסממו הכאלממ 

.ךכל םג תעדה תא תתל שי ,תיצחמ - הפוקתה ףוס 

תוחפשמה תא תוחפ תמאות החפשמה ייח תא תנייפאמכ תראותמה תושקונה םג 

תופיל הגאד" היידרפסה םאהו ,ןשאר רעש תא חלגל ווטצה אל תוידרפס םישנ .תוידרפסה 

ףוגה תוברתו יפויש" ןיוצ ןכ־ומכ .<99 'ע) "םיטישכת הל דונעלו התודלימ תבה תא 

ידגב תא וגיצה תוידרפסה תולכה ,<100 'ע> "תוידרפסה ברקב הבר תוניינעתה וררוע 

דובכ ןיגפהל תנמ־לע ןהו יונ םשל ןה התשענ םיטישכת תדינעו ,היסהרפב הינודנה 

תיילת תא תוושהל ןתינ םאה" ־ (םיירגוסב םג םא) תרבחמה לש התרימא .הרקויו 
הלאו הלא ירהו ?רדעב םישבכה יראווצ לע םינומעפה תיילתל םישרשרמה םיטישכתה 

תלבוקמ הניא - <99 'ע> "ןהילע םיעורה תרימש תא חיטבהלו בל־תמושת ררועל ודעונ 
.יילע 

תוידרפס םישנל תויזנכשא םישנ ןיב השיג ילדבהל ןיכומיס האיבמ המצע תרבחמה 

תדבוע היזנכשאה" :תיבה־קשמ תוכאלמל הבר הדימב םינווכמה םוימויה ייחל רשאב 

היידרפסה ...לאל ןברק ןיעמ היצמאמב האור[ו] ...הוצמ םשל קר ,םימש םשל קר התדובע 

ןובשחב איבהל שי ,בוש .(106 'ע> "הפורצ האנה ןויקנה תכאלמב האור ,התמועל 

.רתוי ףא םיתיעלו םילשורי תושנמ תיצחמ הפוקתה תיברמב וויה תוידרפסהש 

ביתכמ ,תיתרוקיב ןיעב וילא תסחייתמ תרבחמה םא םג ,םייקה דועיתה לש וביט 

םה ןכלו ,טעומ םהיבגל דועיתהש םימוחת שי .םהב ןד רפסהש םימוחתה תא םירבדה עבטמ 

השיאה לש תוחנה המוקמ לע תלבקתמה הנומתה ,ךכ .םותחה רפס תניחבב םירתונ 

תומרונה תניחבמש ונילע לבוקמ םא םג ךא ,ינשרד הרואכל תרמוא תיתחפשמה הרפסב 

םיהמת םידמוע ונא ןיידע ,החפשמב רבגה לש ודמעמל תופידע תמייקו המייקתה תועבוקה 

רצונש ףותישה ,גוזה־ינב ןיב ימיטניאה רשקה :החפשמה ייחב תויגוזה לש הדיקפת יבגל 

םיכלהמ ןווכל םאה־השיאה לש החוכ ,הידליו םאה ןיב רשקה ,םינשה ךלהמב םהיניב 

לש התומייקתה תוישואמ םניהש ,הלא לכ .םישנ ןיב תחתפתמה תירבהו ,הל םייוצרש 

ןוויכמ .ךכל סחייתהל תורוקמה ודמע אל תרבחמלו ,דועיתב םמוקמ דקפנ ,החפשמה 

השיאה לשו החפשמה ייח לש הרומח הנומת תלבקתמ ,אוהש יפכ וניה דועיתהש 

םילכה םויכ ונל שי םא רורב אל ?תואיצמה תא תמאות ןכא וז םאה ךא .התרגסמב 

.רסחל תועדומה םצעל תובישח שי ,ואל םא םג ךא ,וז היגוסב ביחרהל םיידותמה 
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םיבתכ הברהכ תמהלתמ טבמ־תדוקנמ בתכנ אל אוהש רמאיי רפסה לש ותוכזל 

ךות ירוטסיהה ןורכיזהמ םישנ לש ןתודקפנ וא ןתוחכונב םשומ שגדה .םויכ םייטסינימפ 

.ןנושלכ תודועת תאבה ידכ 

טבמ ףיסוהלו ידוחייה ימלשוריה יפואה תא ריהבהל התייה תרבחמה לש התרטמ םא 

םג ןוחבל יואר היה ,רומאכ ,הז םע .המישגהל החילצה איה יזא ,תודהיב השיאה תסיפת לע 

השודקבש תולעתה ןיעמ םילשוריב םירוגמבו היילעב ואר ןכא םילשורי תושנמ המכו ימ 

יכ ןכתיי" :הירבדכ .היתושנמ ריעה התבגש ימויקה ריחמה תא םלשל תונוכנ ויה הייטעבש 

תלוכי ןהל הרומש יכ ,ןתעידי עקר לע תילסרבינואה תישנה תועינכה תא ריבסהל ןתינ 

,תרבחמה ירבדכ ,הנייפא המוד תולעתה תשוחת .<261 'ע)"תורחת תב הניאש תולעתהל 

רוסחמ ייחל תונוכנ ויה ןה ףאש ,שדחה בושייה תונב תוינויצה־תויצולחה םישנה תא םג 

ינב ןיבל ןשיה בושייה יגב ןיב רבחמה רשגה היה הז" .הרטמה תא שדקל תנמ־ לע הברקהו 

,הידיב יוצמה דועיתהמ ךכל ןיכומיס קפס אלל האיבמ תרבחמה .<263 'ע> "שדחה בושייה 

:ירוטסיהה רקחמה ימוחתמ בטיה תרכומה תיגולודותמה היעבל םירזוח ונא ןאכש אלא 

?רחא דועית םירסח ונאש העשב יתמגמ דועיתל סחייתהל ןתינ דציכ 

לע עדיה לש תיתועמשמ הרשעה םג רפסב שי ,םישנב קסועה חותינהו עדיה לע ףסונ 

הלא לכ - םייח תוחרואו תודע יסחי ,ךוניח ,ןוגרא ,תודסומ .הליהקכו ריעכ םילשורי 

לש הנבהל הפיסומ תירדגמה הייארהשכ ,העיריה תא םיביחרמו םילשמ רמוחכ םיאבומ 

.םלשה רופיסה 

האמה תליחת לשו הרשע־עשתה האמה לש םילשורי לע תובר בתכנ תונורחאה םינשב 

תורמל ירדגמה ןיינעב טעמכ העגנ אל תאזה הפנעהו הרישעה תורפסה לכ ךא ,םירשעה 

םייואר רפסה ותדלותו רקחמה .אשונה תא לאגו הז ןיוצמ רקחמ אב .תויוצמה תודועתה 

שי .הכ דע ומלאנש תויעב םע תודדומתההו ןוידה ףקיה ,העיריה בחור תניחבמ חבשל 
.הז בושח אשונ לש הלואגד אתלחתא תניחבב רפסב תוארל 

ןומלט־גרומ הנינפ 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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513 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

תוילוש לש הנורתי :תוארוק םישנ שורפ סיריא 
*.םידומע 345.2000 .םיקפוא תיירפס ,דבוע םע :ביבא־לת 

ןהיתש .יטארקוטסירא ךוניחל ןהיתש וכז ...שילאקמ תינברה לש היתונב 

םינמור ירפס לצא תויוצמ ויהו רליש תוריצימ וארק ,תינמרגו תינלופ ועדי 

םירפסה חיר עקב םש םוקמ - רנטוק הל'עשוהי יבר לש ותיבב .םילודג 

תוחיר םע גזמתהו ביבס םירדחה לכ ינפ לע םיקבואמה תונוראה ךותמ 

תונבה ויה ־ תוחוראל הניכמ הבירפ אתבס ,רתיהש םיידמלמה ןיסירגה 

םיינלופ םינמור תוארוקו תונולחה דיל םיתיעל תובשייתמ תויליצאה 

תובהאה םושמ תוחנאנ ןהו תועמד תוגלוז ןהיניעשכ ,םיבע םיינמרגו 

לש לסלתסמה ארמגה לוק הלוע היה רצחה ןמ .םהב תוראותמה תודקויה 

ודמלש םיינעה ידלי לש הננר ילילצ וא ,שרדמה תיבב ודמלש םירוחבה 

(79 'ע ,שורפ לצא טטוצמ ,1962 ,קגורט) .ינוריעה "הרות דומלת"ה תיבב 

לס ךותמ דחא יתורפס קומיצ וניח ,ןילופ ורפס ךותמ ,קנורט היעשי לש הז רואית 

םיכוראו םירצק םיעטק - הלא תוריפ .הלש תויארה רדסמ קלחכ הגיצמ שורפש תוריפה 

רמוחה תא םיווהמ ־ הריש יעטקו םיבתכמ ,םיראוממ ,תויפרגויב ,הלכשהה תורפס ךותמ 

האנהה .הלופכ האנה ךכיפל תנמוזמ םיארוקל .הינועיט םינבנ וילעו וכותמש יריפמאה 

וללה .םהב לקתיהל יוכיס ןיא ונבורלש ,םיחוכש םיטסקט םע שגפמה ןמ תעבונ תידיימה 

תויועמשמו םיינושל םילילצ ,תויפרגונתא תונומת םיעיצמ (ליעל קנורט לש הז תמגוד) 

ובש ןפואהמ תקפומ תפסונה האנהה .תבכרומו הרישע הנומת ללכל םיפרטצמה תויתוברת 

.תקפסמ איהש תונכותה ןמו וללה םירמוחה תא תחתנמ שורפ 

תולאש תוחתפנ ,םיוסמ ןועיט רגסנ הבש הדוקנ לכב .קימעמו דפקומ ,רישע רפסה 

,רפסה תורטמ תא וז הריקסב גיצהל ךכיפל יתרחב .שדח ינויע בחרמל תואצויה תופסונ 

.דחא ןחבמ־הרקמב זכרתהלו ,תויללכה ויתונקסמ תאו תוירקיעה ויתולאש תא 

האמב ולחש תויטירקה תורומתה ךלהמב תוארוק םישנ לש ןמוקמב קסוע רפסה 

תיתרבחה הירוטסיהה לש הייארה־תיווזמ בותכ אוה .הפוריא ידוהי ברקב הרשע־עשתה 

לא לבוקמה ןמ ונטבמ תא טיסהל שקבמ אוהו ,היבתוכ לש אלו ,תורפסה ינעמנ לש 

רקיעבו םיארוק לא (תירבגה) תיליכשמה תיליעה ןמ :תופסונ תונחת יתשב לפוטמ־יתלבה 

טסיההו הבחרהה .תירלופופה תורפסה לא תינונקה תורפסה ןמו ,הרושה ןמ תוארוק 

תורפסל רבעמ לא רשקהה שרפנ ךכו ,תוארוקה לש םירפסה יפדמ יפ־לע םישענ 

.זעל תונושלב האירקבו וארקנש םיידייה םיטסקטב ןויד ללוכ אוהו ,תירבעה תיליכשמה 

יתרבחה דובירל התקיזב" ,תנעוט שורפ ",תיתורפסה תכרעמה לש וזכ הניחב" 

קר ויה אל תידוהיה הרבחב םישדחה חורה יכלה לש םהיאשנש הלעמ ,הינעמנ לש ירדגמהו 

וארקש םישנ םג אלא ,תינונקה תירבעה תורפסה לש םירכומהו םירהצומה היארוק ,םירבג 

האמה ףוס תארקלו ,זעלב תיפורא תורפס וארקש םישנ ,שידייב תירלופופה תורפסה תא 

.<13 'ע)"תירבעה תורפסה תא וארקש םישנ םג 

.226-223 'ע ,2001 ,2 'סמ ,טפירקס תעה־כתכב העיפוה וז המישר * 
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םירפס תרוקיב רואלא רמת 514 

ןיבו שידייב ןיב ,םישדחה םיטסקטה לש םיארוקה להק ברקב םישנה לש ןתוחכונ 

הרבחב ילושה ןדמעממ ,תרבחמה תנעטל ,העבנ ,תירבעב רתוי רחואמ וא זעל תופשב 

- תיזכרמה תעדה לש הרימשו דוביע ,דומילל הרטמ וויה אל ןהש הדבועה .תיתרוסמה 

אל ושע ןהש המ .יתרבח חוקיפמ תיסחי םייונפ ןבילו ןלכש ,ןהיניע תא החינה - הרותה 

רשוכבו ןחומב שמתשהל ןתינ היה ,וזמ הרתי ."תוברתה תרטשמ" תא דחוימב ןיינע 

לש םהיתוחומש דבלבו ,תוחראמה תורבחל תולעהל שיש יתוברת ןברוקכ ןהלש דומילה 

הרצונ ,יופצ־יתלבו ילסקודרפ ןפואב ,ךכ ."תיחשמ"ה רמוחב ועגפיי אל ךרדה־ימימת 

.(13 'ע> "יוניש הללוחו יוניש הרבע"ש תיניירוא הליהק 

:הזכ המירז וק יללכ ןפואב ןמתסמ ,תוארוקה םישנב םידקמתמ רשאכ 

.היחהו הצופנה הפשה התייהש ,שידייב האירק תולוכי גישה ןושארה תוארוקה רוד 

.תוניחתו םישרדמ ,ארקמ ירופיס לש םייתרוסמ םיטסקטל הליחת התנפוה וז תלוכי 

תוטשפ .קיזמ־יתלבו ךומנ עצמ וללה םיטסקטב ואר םה ןכש ןשפנל ןתוא וחינה םירבגה 

(תוארוקל וניזאה אלא ,וארק אלש) תורחא םישנל ומסק "ישגר"ה םייפואו םיטסקטה 

תורחא םישנ לומ הז םוחתב ןורתי ןהל הקינעהש תיבב האירק תאז התייה .םידלילו 
.רכמ־יברל וכפהנש שידייב םיירלופופ םינמור לש הגוס החתפתה רתוי רחואמ .םיריעצו 

,שגרה לא המינפו ,םלועה לא הצוחה וגילפהו ,תודהיהו תרוסמה ןמ וקחרתה הלא םינמור 

םוקמה תא םיאלממ תירבעבו שידייב םישנל םינועובש םויכ .החפשמהו תויגוזה ,הבהאה 

םניאש ידרחה םלועב םירבג ףאו רעונ ךא ,םישנל הרואכל םידעוימ םיטסקטה .הזה 

,זעל תונושלב הטילש ןמצעל תונקל םישנ ולחה אבה בלשב .םהב םיארוק םימכח ידימלת 

םיטסקט .(ידוביר ןוימ יפל) םייטרפ םירומ תועצמאב ןיבו םייתכלממה רפסה־יתבב ןיב 

טוישה .םיילקידר םייטילופ םיטסקט ףאו ,ינונקו ירלופופ ,רתוי בכרומ עצמ ועיצה הלא 

הרבחה לומו תונוטלשה לומ ,ץוחב םיוסמ ןורתי רבכ ןמיס הלא םיטסקטב תוארוקה לש 

(םיינרמשו םיליכשמ) םירבג .דובעל "תעדה תרטשמ" הלחה ןאכ .התוברתו תידוהי־אלה 

החפשמה קוריפל ,םינימה ןיב חוכה רדס רוערעל הכילומה הנכס הלא םיטסקטב ואר 

לחה האמה ףוס תארקל .תוללובתהל ףאו תיטילופ תוליעפל ,(תינגרובה וא תידרחה) 

רושק היה הז ןויסינמ קלח .ןכוניח לעו םישגה לש ןחומ לע טלתשהל דסוממ ןויסינ 

הידבר לע ,תירבעה ימוחתב .םיינויצ םיכרצל ןיבו םייתד םיכרצל ןיב ,תירבעה תארוהל 

דע םיבתוככו םיארוקכ םהל רמשנש ןורתי ,הנוילעה לע םירבגה לש םדי התייה ,םינושה 

.םירשעה האמה עצמאל 

הרקמכ ,קיד ריאמ קיזיא רפוסה לש ןחבמה־הרקמב קר זכרתא העיריה רצוק לשב 

ינושארמ היה קיד .שידייה ביבס שחרתהש ירדגמה־ילאוטסקטה קחשמה תא םיגדמש 

,"ןוגר'ז"ב בתוכ אוהש ךכ לע לצנתה ,םירחא ומכ ,אוה .שידייב בותכל ורחבש םיליכשמה 

ומצע תא ךימנה שידייב בתכש רבג .םישנה תא ליכשהל ךרוצב ,רתיה ןיב ,תאז קמינו 

םישנה .יתמלהו ידמעמה ,ירדגמה ויומידב העיגפב ןכתסהו ,םישנהו םעה־יטושפ תגרדל 

הפוריא ברעמל םג םכרד תא ושעש ,וירפס יקתוע לש םידקת תרסח היינקב ול ולמג 

ןתוסחבו ןתועצמאב םירבגה להק לא הליסמ עיקבהל רחב" ,תנעוט שורפ ,קיד .הקירמאלו 

תוגוס לש ןתטילק תא רישכהל ידכ םג תיחרכהכ התלגתנ םישנה לש ןתוסח ...םישנה לש 

ושמיש תוארוקה םישנה .שידייב תורפסה לש תבחרתמה תכרעמב ,םינמורה רקיעב ,תושדח 

חופיטל ,תיתורפסה תכרעמה תבחרהל ץורע םגו ץורית םג וירחא םיאבלו קידל אופא 

.(149 'ע)"הב םיעקושמה הלכשהה תונויער תצפהלו הפיה תורפסב האירקה ילגרה 
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515 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ג"סשת 

ירדגמה היומיד תאו השיאה לש הדמעמ תא ,שידיי "םאה־תפש" תא לטנ רבגה רפוסה 

אוה ."השעמ" םהב השעו ,(תדדומ הצובק ברקב יתרבח קדצ רחא הריתח ,הבהא ,שגר) 

הלא .חותפו אמצ להק וויהש ,םישנה קיח לא םריזחהו םינכתה תאו הגוסה תא ביחרה 

םירסמל הפש ושפיחש םיריעצ םירבג ברקבו תורחא םישנ ברקב ןכותהו לילצה תא וציפה 

יפרמש םידמלמ םיליכשמ םירבג לש םהיתונורכז ךותמ האיבמ שורפש תויודעה .םישדח 

ךרד לעו םתביתכ ןפוא לע ועיפשה (תוחאו םא ,הדוד ,אתבס)"ןהיתומיא" לש םירפסה 

היווהה ןמ ןתוא ץליחש השוחתו הבשחמ לש קיפאב וכז ,ןדיצמ ,םישנה .םתבשחמ 

םיישעמ םירושימב ןכמ־רחאלו ,יטסיפקסאה רושימב הליחת :תונותנ ויה הבש תיתרבחה 

שידייה .םישדחה םירסמה םע ןהלש חישה תובקעב ןהב וטבנש תועיבתה תא וקיזחהש 

,םישנה לש תיתרבחה ןתוילוש םע הרבחתה הפשה תוילוש .רתויב ישנה רוזיאה התייה 

ץלחיהל םישנה ושקיב רשאכש הארמ הירוטסיהה .הכומנ חוקיפה תמר ובש רוזיא רצונו 

לא םעפה - התיבה הרזחב "תטשומ" ןה ,זעלה לא תאצלו תישנה־תיתיבה הפשה ןמ 

.הרצק־אל הפוקתל םיטסקט תורצויה ןשאר תא הפפוכש ,תירבעה 

המ לע ,תוילושה לש הנורתי לע דמלמ ,ולש הנשמה־תרתוככ ,שורפ סיריא לש הרפס 

.םירתוומ ןיא םא תורקל יושעש המ לעו ,הנממ ץלחיהל םישקבמ רשאכ תורקל לולעש 

םימשומה) תורואנהו הלכשהה ינצינ תחירפ ירחא םינש תואמ שולשל בורק ,םויכ 

הלידבמה תרשרשב רתויב הכרה הילוחה הלכשהה הרתונ ,(תואכרמב תיוושכעה הימדקאב 

יאדכ ןכיה תועדוי ונחנא לבא ,ןיידע תמייק תרשרשה .םישלחו םיקזח ,םישנל םירבג ןיב 

.ץוחלל 

רואלא רמת 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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םירפס תרוקיב ןוונתנ בגר 516 

העפשה תחת תונותיע רוד לאינד 

.םידומע 288 .2001 .לבב :ביבא־לת 

םילודגה םינותיעה תשולש לש םדוקפת לש יתרוקיב חותינב קסוע רוד לש ורפס 

לש ןושארה שדוחה - 2000 רבוטקוא ךלהמב (ץראהו תונורחא תועידי ,בירעמ) תירבעב 

תשולש דגנ הנפומה טרופמ םושיא־בתכ השעמל הווהמ טסקטה .הצקא־לא תדאפיתניא 

־יתלבו תמהלתמ ,תרזנוצמ ,תיקלח ,תידדצ־דח םלוע־תנומת תרבעה ןיגב םינותיעה 

תויתלומעתה ויתורטמ םע דחא הנקב התלעש םלוע תנומת" ,םהיארוקל לילעב תנזואמ 

,עדימל ירקיע רוקמכ ןותיעה לע ךמסנש ימכ .<9 'ע)"קרב דוהא ,זאד הלשממה שאר לש 

הרטמב הנוב הבשחמל ףוסבל הליבוהש ,הדירטמ השוחתב רפסה תאירק ילצא התוול 

ףוסהמ ימויה ןותיעה תאירקמ סונמ ןיאש הארנ :ןותיעה יאטחל יתפישח תדימ תא םצמצל 

.תועידיה תורתוכמ תומלעתהמו הלחתהל 

ךותמ בתכנ ,הצקא־לא תדאפיתניא ץורפ רחאל םירופס םישדוח םסרופש ,רפסה 

לא הרזח תילארשיה תיביטקלוקה העדותהש תויה ,ורבחמ דיעמש יפכ ,תופיחד תשוחת 

שקבמ רוד .הרירב־ןיא תמחלמ הילע התפכנש הרבח לש תילאוזנסנוקה םיאכנה תריווא 

לארשי יכ םילארשיה בור לש תיטמרהה עונכשה תשוחת לש הישרוש רחא תוקחתהל 

תומילא ץרפב התנענ ךא תיניטסלפה תושרה םע עבק־ רדסה גישהל ץמאמ לכ התשע 

.םולשב םיניינועמ םניא םיניטסלפה יכ םדידל החיכומה תומילא - תאפרע דצמ ןנכותמ 

,יפיזיסכ המדנה ,קבאמב קלח לוטיל הסנמו ,ןכוסמ בצמ וז תואיצמ תסיפתב האור רוד 

.הב היובש תילארשיה הרבחהש תידממ־דחהו תינטשפה םלועה־תנומת תריבש ןעמל 

רבשמ תעשב תילארשיה תונותיעה לש הדוקפת תלאשב רוד לש יתרוקיבה ונויד 

,דחפה לש ותעפשה תחת תלעופה תונותיעב תילארשיה תונותיעה לש הנקויד תא טטרסמ 

הלומעתה תכרעמ לש התעפשה תחת - הנושארבו שארב ךא ,תורובהו האנשה ,םעזה 

ישנאו קרב דוהא זאד הלשממה שאר וירחאלו שדוח ותוא ךלהמב וליעפהש תיביסמה 

ובש ,חוורה יתרושקתה חווידה תריציל הליבוה ,רוד ןעוט ,וז העפשה .ןוחטיבה תכרעמ 

,ילארשיה אבצה םלומו ,םירצמ אללו תוארפב ףקותה םילאה דצכ םיראותמ םיניטסלפה 

לכ טעמכ .תוניתמבו תונידעב ,קופיאב םיביגמ םילחנתמהו הרטשמה ,לובגה־רמשמ 
הארמ רוד .תורתוכה לא םכרדב ומלענ תימשרה הסרגה םע ובשייתה אלש עדימה יביכרמ 

םיאירק יתלבה םיילושל" תילארשיה תומילאה תא םינותיעה וקחד דציכ תענכשמ הרוצב 

לבסה ידממ תא יביססבוא ןפואב ומיצעה םה דציכ :(108 'ע) "םיימינפה םהידומע לש 

תא םינותיעה ורזנצ דציכ :יניטסלפה לבסה ידממ תא טלחומ ןפואב וקיחרהו ילארשיה 

רתוי לש םתומ ,לשמל ,דציכ ;רגסה תוינידמ לש תוינלטקה היתואצות לע םיחווידה 

8 דומעב הנשמ־תרתוכב דבלב יבגא רוכזאל בירעמב קחדוה דחא םויב םיניטסלפ הרשעמ 

םדועב םראש תגספב תיניטסלפ תונברס רצייל םינותיעה ואילפה דציכו ;ןותיעה לש 

ןורש לאיראשכ ,הגספה ןולשכב הנבומ סרטניא םע םראשל עיגה קרב יכ בטיה םיעדוי 

'ע) תודחא תלשממ לש התמקהבו דבלב שא־תקספהב םיניינועמ םהינשו ופרועב ףשונ 

ומעטמ רבסה קפסל םוקמבש ןכ םא אוה רוד לש ותדובע לש הדוחיי .(253-252 

לכ ויה תומילאה ץורפל םייפולחה םירבסהה דציכ ויארוקל םיגדמ אוה ,רבשמה תורצוויהל 
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רבד לש ופוסבש וזכ הרוצב ולפוטו ווסוה םה םלוא ,ןותיעה יפד לעמ ,די־גשיהב ןמזה 

.תיביטקלוקה העדותב יחרכההו ינויחה ,יוארה םדמעממ וקמח 

שדחמ ביכרמו ,תילארשיה העדותב ועביק םינותיעהש ביטרנה תא השעמל קרפמ רוד 

תפקתשמה םלועה־תנומת הבש תיתרושקת תואיצמ תפישח ךות רתוי ןזואמ השעמ־רופיס 

אלא ,תודבועל תיקלח הפישח לש האצות הניא םינותיעה לש םינושארה תושדחה ידומעמ 

תואיצמ יביכרמ לש תיתטיש הקחדה ידיל האיבה וז תוינידמ .הכירע תוינידמ לש האצות 

העדותב הקעומה תושוחתל "יתדבוע"ה עצמה תא קפיסש ןפואב ,םירחא תטלבהו םימיוסמ 

הסיפתל דוגינב ,תילארשיה תונותיעה דציכ שיחממ רוד .תילארשיה תיביטקלוקה 

חווידה ןובשח־לע יתלומעת דיקפתל הפחסנ ,יטרקומד רטשמב תישפוח תונותיע לש 

שוחל םיאשר ויבתכו ןותיעה יכרועש ךכב ריכמ רוד .יאמצעהו ןזואמה ,יביטקייבואה 

תוהז תשוחתש ךכ לע ןילמ אוה ךא ,םירחא עוצקמ־ילעב ומכ שממ ,םדואמ לכב םילארשי 

תוחתפתמ ןהש יפכ תודבועה לש יביטקייבואהו יניינעה חווידב תלבחמ וז תיביטקלוק 
.חטשב 

עגונה ,ינידמ־יטילופ חקל :הזב הז םירוזשה םיחקל ינש הז רפסמ ץלחל ןתינ 

תילארשיה תוינידמה לש התמורתבו םיאצמנ ונא ובש םילאה ךוסכסה לש ותועמשמב 

רשקהבו רבשמ תעב תיאנותיעה הקיטקרפב עגונה ,יטרואית־יעוצקמ חקלו :ותווהתהל 

,וב ןיא)ימדקא רפסכ רוד לש ורפס תא רידגהל םנמוא השק .תלעופ איה ובש יתרבחה 

חישב ובלשל ןתינ טלחהב ךא ,(תיטרואית הוותמ תבצה וא יגולודותמ ןובשחוךיד ,לשמל 

.יוושכעה יגולויצוסה רקחמב ףאו תרושקתה רקחמ םוחתב חוורה 

תרושקתה ירקחמב תחוורה החנהה תא ץמאמ אוה יכ דמלמ רוד לש ורקחמ 

לצא ,רומאכ .תטלשה הינומגהה לש התעפשה תחת תלעופ תרושקתה היפלש ,םייתרוקיבה 

םיליעפ םינכוס לע עיבצהל לוכי אוהש ךכ ידכ דע היצזיטרקנוק תרבוע וז העפשה רוד 

תוסחייתה לע העיבצמ ותדובע ,ךכל רבעמ .תיגולואידיאה םתעפשה תא םיליעפמה 

ןועטלו ףצר ינפ־לע הינומגהה תעפשה תא ביצהל תרשפאמה ,תרושקתל רתוי תבכרומ 

ןכ ,חטשה יבתכ תמרל ,לשמל ,םירבועו ןותיעב הכירעה ינונגנממ םיקחרתמש לככש 

תויביטקייבוא םמצע םיאנותיעל סחייל רהממ וניא רוד ,הז םע דחי .תתחופ וז העפשה 

םוקמה תא םתריחבש םושמ ,תויושחרתהה תריזב תיזיפה םתוחכונ םצעמ תיטנרהניא 

ךירצש המ לכ" :תיתועמשמ ןיידע תרתונ טקילפנוקה תודוא־לע וחוודיו וננובתי ונממש 

דודכ' ןמז טעמ תולבל היה ,תואיצמה לש רתוי הריבס הנומת לבקל ידכ ...תושעל היה 

גוצייה תלאשל סחיב ותדמע תא ,עמתשמ ןפואב ,ךכב ףשוח רוד .(130 'ע> '"תיילוגכ אלל 

לש וטבמ תא רציימש הז אוה טקילפנוקה הדשב םיוסמה םוקימהש חינמו ,תיסלקה 

תאצמנ וז הנעט .תימואלה ותוהז לש רצותכ וטבמ תא עירכהל ףא יושעש ןפואב יאנותיעה 

.ירדגמו ינתא ,ימואל רשקהב תוהז לש תויגוס ביבס סומלופב תקולחמב 

רשקהל ,(text) הבותכה הלימל הבר תובישח םחיימ רוד ,ןשלבו תרושקת רקוחכ 

 (context) הריבחתלו העיפומ איה ובש (syntax) ןיבהל הסנמ אוה ןיא .תורחא םילימ םע

,אלא ,תילארשיה העדותב עבקתהש ביטרנה תא ורציי הלא םיביכרמ ובש ןפואה תא קר 

,םינותיעה תוכרעמל וחלש חטשב םיבתכהש יפכ ,תודבועה תא םכותמ ץלחמ אוה ,רומאכ 

קוריפכ וז הדובע רידגמ רוד .רתוי אלמו ןזואמ השעמ־רופיס ביכרהל הסנמו 

 (deconstruction) שדחמ הבכרהו (reconstruction) אוה ןיא םלוא ,(10 'ע) טסקטה לש

ביצהלמ ענמנ אוהו ,הדירד התוא חסינש יפכ היצקורטסנוקרה תועמשמ לע בכעתמ 
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יפל ,קוריפה תכאלמל תוסחייתה .טסקטה לש ודמעמ תא ותסיפתל סחיב הרהזא־תרעה 

תמיוסמ תחא תמא ןיבל וניניב ךוותל יושע טסקטהש החנהב תרפוככ ,תירוקמה התארוה 

תא ,ארוקה לש ותונשרפ ךרד ,תרצוי המצע ןושלהש החנה ךותמ - תיעמשמ־דחו 

יפכ ,טסקטה לש תשדוחמה ותיינבה לע תולבגה הביצמ ־ ויניעב תיתימאה תואיצמה 

ותחנה תא םג תיתייעבכ ואצמי וז תרוקיבל םיפתושהש ןכתיי .ורפסב עצבמ רודש 

םע דחי .יביטקייבוא ןפואב חוודל ןתינ הילעש תואיצמ לש המויק רבדב רוד לש תימדקמה 

תויוכז רדעהב ,ךשמתמו ינפקות שוביכ לש היצאוטיסב רבודמ רשאכ ,יתעד־תוינעל ,הז 

דבאמ הז סומלופ ,ידמ בר ןמז םימלשמ רוזיאה יבשוי לכ ותואש םימד ריחמבו תויסיסב 

.רוד לש וכלהמ רוערעב לשכנו ולש תויטנוולרה תדיממ 

הבש תבכרומ תכרעמ ךותל דבלב תיקלח הצצה רשפאמ רוד לש ורקחמש ןבומ 

.היטרקומדכ לארשי לש הדמעמב הגיאדמה תושלחיהל םיפתוש םינוש םינונגנמו םיכילהת 

תוכרעמב ,םיינורטקלאה תרושקתה־ילכב תומוד תועפותב ,לשמל ,קסוע וניא רוד 

הנבמב ,ןוחטיבה תכרעמלו ןוטלשל םיכרועה ןיב תילמרופ־אלהו תילמרופה םירשקה 

־ תילארשיה תרושקתה תא םיננוכמה קמועה־ימרזבו לארשיב תרושקתה קוש לע תולעבה 

.תיטוירטפכ - לשמל ,תיאקירמאה התוחא תא ומכ 

םע םינותיעה תוכרעמ לש תודדומתה לש דחא שדוח קר חתנמ רודש יפ־לע־ףא 

קתרמה ורקחמ תובקעב תונותיעה לש רתוי הריהז האירק ,ןיוזמ ימואל קבאמ לש ותווהתה 

יכ המדנ ,רעצה הברמל .זאמ ופלחש םייתנשה לכ ךרואל תופקת ורתונ ויתונקסמש הארמ 

הפח התייה אל תילארשיה תרושקתה ,וזמ הרתי .העיגרמ תינפת ןמסמ וניא דיתעה םג 

לש היתומחלמ לכב היה ךכ .הינפל התלגנש יפכ תואיצמה לש ןווכמ תוויעמ םלועמ 

לש ורמאממ ,לשמל ,הלועש יפכ ,הנידמה המקוה םרטב וליפא היה ךכו ,לארשי־תנידמ 

ןוטלשה םע הלועפ־ףותישב לארשי־ץרא ינותיע תא םישאמה ,(2002) יבצ־תיב ב"ש 

.היינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב הפוריאב השחרתהש העווזה דומיגב 

תאטוחה ,תונותיעה ,תיחכונה המחלמב םג ךכ ,תומדוקה לארשי תומחלמב ומכ 

.היעשפ לע ירוביצ ןידל דומעת אל ,םינימא םייתושדח םיחוויד לש תיקפסכ הדיקפתל 

- תירבעב םילודגה םינותיעה תשולש דגנ קמונמו ךורא םושיא־בתכ ־ רוד לש ורפס 

ללוחתי רשא דע .הינכרצ תאו הידימלת תא ,תרושקתה ישנא תא ךכיפל שמשיש יואר 

יבג־לע העיפומה תואירבה דרשמ תרהזא לש לדומה תא ץמאל יאדכ ,והשלכ יוניש 

לכ שארב סיפדהל תירבעב םילודגה םיימויה םינותיעה תא בייחלו ,תוירגיס תוסיפח 

תואיצמה ןיב ליהבמ רעפ םייק !תוריהז" :רוד לש ורפס חורב האבה הרהזאה תא ןויליג 

".הז ןותיע לש ישארה דומעב הגוציי ןיבל 

תורוקמ 

תונותיעה ,(םיכרוע) רואנ ימו תרופ 'ד :ךותב ."הקומע הקתשה" .(2002) ב"ש ,יבצ־תיב 

:ביבא־לת .(101-66 'ע> 1945-1939 האושה חכונ לארשי־ץראב תידוהיה 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ןוחטיבה דרשמ 

ןוזנתנ בגר 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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- םילכה תא רובשל ילב רואנ ןבוארו ץרווש השמ 

דחא ץוביקב ןנכותמ יוניש לש ורופיס 
.םידומע 266 .2000 .ןיקנבט די :לעפא־תמר 

תרטמ תא ומשב םלגמ ,םילכה תא רובשל ילב ,רואנ ןבוארו ץרווש השמ לש םרפס 

םע תחלצומה ותודדומתהב דחא ץוביק לש ןחוב־הרקמ תגצה - םרקחמב םירבחמה 
אוה ,וירבחמ תנעטל ,רפסה לש ודוחיי .יתרבחהו ילכלכה והנבמב םייתועמשמ םייוניש 

טקננה תוגיהנמה ןונגס לש תובישחה יבגל םייצוביק־ללכ םיחקל ונממ קיפהל ןתינש 

ירבח ברקב םיחתמ לש םתתחפה תדימב הקסע רקחמה תלאש .םייונישה ךילהתב 

הללכ הדשה־תדובע .רקובמו טלשנ ,ןנכותמ םייוניש ךילהת תגהנה תובקעב םיצוביקה 

.םירחא ץוביק ירבחו םייונישה יתווצ ,םידיקפת־ילעב ברקב תויפצתו תונויאר רקיעב 

,זיזפ אלו ןנכותמ היה ןכא ץוביקב םייונישה ךילהתש אוה רפסה ןמ ילצא רצונש םשורה 

יתענכתשה אל - רקחנה ץוביקה ירבח לע הז ךילהת לש תיבויחה העפשהה יבגל ךא 
.םיאצממהמ 

תונש עצמאב תיצוביקה העונתה תא דקפש יתרבחהו ילכלכה רבשמה תובקעב 

םנמוא .םיצוביקה לע רבועה ךילהתהמ קלחכ "םייוניש" גשומה העדותל רדח ,םינומשה 

תוחרואב םייוניש לע םיחוכיו הב ושטינ תיצוביקה העונתה לש המויק תונש לכ ךרואל 

המזויה ,םייונישה תומכ הלדג הנורחאל םלוא ,םיצוביקה לש ידסומה הנבמבו םייחה 

יונישה ,הרושה ןמ םירבחמ קר אלו ,ץוביקב םידיקפת־ ילעבמ םג עיגהל הלחה םייונישל 

םירבשמ .<1996 ,ץגו רנזורו דסוממל ךפהנ וב לופיטהו ,היגולואידיא ןיעמל ךפהנ 

שי ןכ ,רתוי ללוכו קומע רבשמהש לככ .דורשל ידכ תושוע תוכרעמש םייונישל םיכילומ 

רבשמ ןורתפל םינושה םיילכלכה םירדסהה .רתוי םיבר תונתשהלו םייונישל תופצל 

םייחה תמר לש ביכרמב תוחפל ,םיצוביקה ןיב לודיבה ךילהת תא ושיחה קר םיצוביקה 

.<1999 ,וילוזור) 

םתוא תא רבע ,רואנו ץרווש לש םרקחמב ןחובה־הרקמ תא הווהמה ,תילמרכ ץוביק 

םתרבעהו םייפותיש הכירצ יביצקת לש הטרפה ללוכ ,וייח תוחרואב םיגילפמ םייוניש 

םיאשרה םירבחב לודיג ,תוירחאו חוור יזכרמל םיפנע תכיפה ,ץוביקה ירבח לש םשומישל 

.םירבחל ילאיצנרפיד רכש לש ביכרמה תסנכה ־ ףוסבלו ,ץוביקל ץוחמ דובעל 

םהבש םיבחרה םייתרבחה םירשקהה תא ראתמה יטרואית אובמ גצומ רפסה תחיתפב 

תאו םינומשה תונש עצמאב תילארשי־ללכה תילכלכה הריזה תא ,דקפתמ ץוביקה 

הדיריל םרגש יאלקחהו ירפכה רשקהה ראותמ ןכמ־רחאל .היצלפניאה תמילבל תוינידמה 

תובחרה ךרוצל םיצוביקה לש עקרקה תודותעב ןורתיה םע דבב דב ,םיאלקחה יחוורב 

םיראותמ ןכמ־רחאל .םיעשתה תונשב היילעה ילג תובעב לדג ןהל שוקיבהש ,היינב 

רוזיאה יצוביק םע תילמרכ ץוביק לש ויסחי ,תיצוביקהו תירוזאה המרב יונישה יכילהת 

.ותוא םג דקפש םיצוביקה רבשמ תובקעב תיסחי הנתיאה ותדימעו ,םייוניש םתוא עקר לע 

םייונישה יבגל תודחא תוירואית םיגיצמה אובמב םיקרפ־תת המכ םיעיפומ ןכמ־רחאל 

הלא תוירואית גיצהל םוקמ היה .ותוריהב תדימב יתעדל םגופ אובמב הז קלח .ץוביקב 

לש םביט יבגל ורקמה תמרב םירבסה וקפסיש תנמ־לע ,יטרואיתה אובמה לש ותליחתב 

יליבומכ הנחבה ךות ,תילארשיה הרבחב תורומתמ האצותכ םיצוביקב םייוניש יכילהת 
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םיאצמנה םיצוביק לש םייגולויצוסו םיילכלכ םינייפאמ יפל םייונישה קמועבו םייונישה 
.יוניש יכילהתב 

תיפצת לש - תיסלקה וז אל יכ םא ־ תיגולופורתנא רקחמ תטיש וטקנ םירבחמה 

תודעווה לע תויפצתב קוסעל וננכת" ,םתודע יפל .עובשב םיימוי ךשמב קר ךא תפתתשמ 

,הקיטסיטטס ,תודועתמ םילשמ עדימב עייתסהל הליחתכלמ ונווכתה ןכ ומכ .תויזכרמה 

,רפסב םיראותמ ןכא תויפצתו תונויאר .(38 'ע> "ץוביקה ןולעב םיימשר םיחווידו םינותנ 

םימילשמה םינותנה לש םהיתורוקמ ךא ,תונושה יונישה תודעו לש ןתוליעפ יבגל רקיעב 

םייפרגומד םינותנ יבגל קר השענ םייטסיטטס םינותנב שומישהו ,דואמ םימומע 

.לשמל ,םייונישה יכילהתמ םירבחה לש ןוצרה־תועיבש יבגל אלו ,םיילכלכ־מייתרבחו 

־יתרבחה ליפורפב ,תילמרכ ץוביק לש םיידוחייה םינייפאמב םיעגונ רקחמה יאצממ 

רואיתו ,ץוביקב לעפמה תחלצהל הארנכ םרתש ,ויתורבחו וירבח לש הובגה ילכלכה 

רבשמה תעב ונסוחל הארנכ ועייסש הז ץוביקב דחוימב תוקזחה תוילכלכה תוטילאה 

יתווצ תשולש לש םתלועפ יכרד תורקסנ ןכמ־רחאל .חוזיאב םירחא םיצוביקל האוושהב) 

,םיבתוכה תעדל .םייונישה תריציב םנולשכ וא םתחלצה תדימ תנחבנו ,םינושה יונישה 

קשמה ,הביצי הרתונ הייסולכואה ,החלצהב תילמרכ ץוביקב יונישה ךילהת רתכוה" 

לצא ורתונש םישקה םיעקשמהו הבזכאה ףא לע ...תילכלכ הניחבמ חומצלו גשגשל ךישמה 

.(195 'ע)"םירבחה תצקמ 

.םירחא םיצוביקב םייונישה תלבוה לש ךילהתה םושייב תעגונ רפסב תירקיעה היעבה 

רשקהב םיוסמ ךילהת יבגל עדימה תא קימעהל רומא ןכא ינתוכיא רקחמ ,דחא דצמ 

.ןאכ הפי הלע אל הז ןויסינו ,הללכהל עיגהל תוסנל רומא םג אוה ,רחא דצמ ךא ,םיוסמ 

ןונגס לע תנעשנכו בחרה רוביצה תא תפתשמכ תראותמ תילמרכ ץוביקב תוגיהנמה 

ךילהת תחלצהל תוברע םיווהמ םניא הלא םינייפאמ ךא ,םייונישה תגהנהב יטמזירכ 

ולוקש ,"הרושה ןמ רבח"ב םיעגונה םיאצממל אקווד הפצמ יתייה ינתוכיא רקחממ .יוניש 

:לשמל ,שדחה רדסהמ דימת ןוצר־עבש וניא הז לוק .רקחמל דעבמ םעפ ידמ עמשנ 

םירבחו ,םתדובע תומוקמ תא ודיספה םירבחהמ קלח ,תיבה תשוחת תא ודיספה םיקיתווה 
תוירסומ תוטלחה אלל (תינללוכ הכפהמ אל יכ םא) שדח רדס לש ונוניכמ ובזכאתה םיבר 

הטילאה ירבח ,ויללוחמ ללכ־ךרדב ויה יונישהמ םינהנה .תושדח תויגולואידיאו 
.תילוהינה־תילכלכה 

ןיבל ץוביקה לש השק ילכלכ בצמ ןיב רשק לע םיעיבצמ ץוביקב םייונישה ירקחמ 

ךורעל וא ,ותוסנרפתה תא םירבחה תוירחאל ריבעהלו ןוגראה יסופד תא תונשל ונוצר 

,ןכל .<1995 ,לפוט) תיצוביק־אלה ותביבסל ץוביקה ןיב "תומוחה תא וכימני"ש םייוניש 

־תיתרבח ןהו תיפרגומד ןה ,תילמרכ לש הזמ הברהב השק בצמב םיאצמנה םיצוביק 

רובעל םהילע דורשל ידכש םושמ ,רקחמה תונקסמ תא םשייל םילגוסמ ויהי אל ,תילכלכ 

ךילהת רובעל םתלוכיב ןיאו ,תילמרכב ושענש הלאמ הברהב םיזרוזמ יוניש יכילהת 

.ץוביקה ירבח בור תא ףתשיש 

ילכלכה ובצמו ירודה ובכרה ןוגכ ,רקחנה ץוביקה לש םיידוחייה וינייפאמ ,םוכיסל 

,תילמרכל ידוחיי רפסב ראותמה יונישה תרדחה ךילהתש הדבועה תא םיטילבמ קר ,בוטה 

,םהלש תוטילאהמ קלח רשאו ,תוחפ ןתיא ילכלכה םבצמש םיצוביקב ומשייל רשפא־יאו 

ןכל .רבכ הז םתוא ושטנ ילוא ,יונישה ךילהתב ןפתשל ךכ־לכ םיצילממ םירבחמהש 

רתוי וא תוחפ ךילהת להנל רשפא יכ חיכומ הרקמה..." יכ ,רואמו ץרווש לש םתנקסמ 
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לש ישונאה ןוהה תא וא תיתרבחה המקרה תא רמשל ידכ ךכב שי יכו ,םייוניש לש ןנכותמ 

אל ןכ־ומכ .םיצוביקהמ לודג קלח יבגל יתעדל המישי הניא ,(215 'ע) "ץוביקה 

לע ולביק ןכא ץוביקה ירבח בור יכ ,םיינתמיאה םיאצממה יוביר תורמל ,יתענכתשה 

.םהמ ןוצר־יעבש םה יכו הבוט חורב םהייח תוחרואב םיגילפמה םייונישה תא םמצע 

תורוקמ 

.וט ,האמה הנפמב ץוביקה רקחמ ."ץוביקב יונישה יכילהתב תומגמ" .(1995)'מ ,לפוט 

.ןיקנבט די :לעפא־תמר 

.דבוע םע :ביבא־לת .רבשמהו הטישה .(1999)'ד ,וילוזור 

ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .םייוניש לש ןדיעב ץוביקה .(1996) 'ש ,ץגו 'מ ,רנזור 
.הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה :הפיחו ,דחואמה 

ירא בל ךליל 

םינרוא תללכמו הפיח תטיסרבינוא ,ץוביקה רקחל ןוכמה 
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םולשהו היטרקומדה תוכזב :תרחאה העדה ידהמ־לא ןימא 
.ביבא־לת תטיסרבינואו דחואמה ץוביקה ,םודא וק :ביבא־לת .ביגש דודו לסרמ :םוגרת 

.םידומע 233 .2001 

רתוי דוע בושח אוהו ,ויתולבגממ המכ תורמל ,ילארשיה ארוקל דואמ בושח הז רפס 

םיתיעל תשבולה ,תיאנותיע הסמ ןיעמ יהוז .רוקמב בתכנ אוה ונעמלש ,יברעה ארוקל 

םולשה :יעמשמ־דחו רורב דחא רסמ הל שיו ,יתרבחו יטילופ ,ירוטסיה רקחמ לש תולצחמ 

ןתוחתפתהל יחרכה יאנתו ברע ימע לש ינויח ךרוצ םעה לארשי םע תיברעה המלשההו 

לש היצזיטרקומדה ,ידהמ־לא יניעב .תיטילופהו תיגולונכטה ,תילכלכה ,תיתוברתה 

המ קוידב רורב אלש ףא ,הזב הז םיכורכ לארשי םע יתימא םולשו םייברעה םירטשמה 

המחולה בצמו לארשי יפלכ האנשהש תיעמשמ־דח עובקל ארי וניא ידהמ־לא .המל םדוק 

,ןכא ־ םייטסישפהו םיכושחה ,םיינדורה םייברעה םירטשמה ידי־לע וחפוט המיע תדמתמה 

ךות ,םנוטלש תא רמשל ידכ קרו ךא - רתויב תוטוב תויואטבתהמ עתרנ וניא ידהמ־לא 

.תורעבבו ינועב ,רוגיפב םייברעה םימעה תראשה ידכ 

םע הנמנ אוה ןיאש אוה ידהמ־לא ןימא לש ולוקל ףסומ ךרע ףיסומה רבד 

םיליטמ םשמו ברעמה תוצראמ תחאב חטבל םיבשויה םייברעה םילאוטקלטניאה 
ידהמ־לא .םהיטילש לעו םיתחשומהו םיירטירוטואה םייברעה םירטשמה לע תוארטסילב 

םילאוטקלטניא לש (בושחל לבוקמה ןמ רתוי הלודג ותעדלש) הנטק הצובק םע הנמנ 

לבונ סרפ ןתח רפוסה תמגוד ,רתויב םיעודי םהיניבמ המכ) םצראב םיבשויה םיירצמ 

ךכ ידכ ךותו ,ןוכיתה חרזמב ללוכ םולש רדסהל עיגהל אוה םנוזחש ,(זופחמ בי'גאנ 

,ידהמ־לא .תויברעה תורבחהו תונידמה לש תוחרזאתהו היצזיטרקומד ,היצזילרבילל 

המכ םג םסרפש ,("רשנ'לל היברע־לא ראד"> הנטק םירפס תאצוה לעבו ותרשכהב סדנהמ 

תויומדה םע הז ורפס םוסרפל דע הנמנ אל ,תיברעל םימגרותמ םיטלוב םיירבע םירפס 

רפסה ןמ םלעתהל התטנ תימשרה הבוגתה .יברעהו ירצמה ירוביצה חישב תוטלובה 

ןוגכ) תיתרקוי תונותיעב תובהלנ תורוקיב לש ללש רצקש רחאל םלוא ,ורבחממו 

ורפסו ידהמ־לא וכז ,"הריז'ג־לא"ב םינוידו (יריהקה םארחא־לאו ינודנולה תאיח־לא 

ןיד־לא דעס עדונה גולויצוסה אקווד םליש םוסרפה ריחמ תאש ןכתיי .תרכינ תוטלובב 

,ירצמה רטשמה לש היצזיטרקומדל וקבאמ תרגסמבש ,ןודל'ח־ןביא ןוכמ שאר ,םיהארביא 

,ררחושו תכשוממ הפוקתל אלכל ךלשוה ,רוכזכ ,םיהארביא .ידהמ־לא לש ודיצל בצייתה 

.רורב וניא יטפשמה ובצמ הלא תורוש לש ןתביתכ םויל דע םלוא 

,םייברעהו םיירצמה םילאוטקלטניאה לש יזכרמה םרזב תבקונ תרוקיב חיטמ ידהמ־לא 

העדה" התוא הנכמ ידהמ־לאש תינומגה היגולואידיאב םיפפותסמו םיכמות ,םירצויש 

תוימלסיא תויונשרפב היתורוקממ קלחש ,תיטסיניבוש תינמי היגולואידיא יהוז ."תחאה 

הניא איה דוע לכ ,תינמוהו תינלבוס תד וניה ומצע ירוקמה םלסיאה ,ידהמ־לא תעדל) 

רצייל אוה הרבחב לאוטקלטניאה לש ודיקפת ,וז הסיפת יפל .(היצזיטילופ יכילהת תרבוע 

לש היצזינומד ךות תינמואלה־תימואלה העדותה תא קזחלו יביטקלוקה ןורכיזה תא רמשלו 

בצמ לש דימתמ רוזחשו הריצי איה האצותה .(ולוכ ברעמהו ילארשיה ,ידוהיה) "רחא"ה 

הסובת קר חרכהב הניא "הסובת"ה ."הסובת־המחלמ" ותוא הנכמ ידהמ־לאש יתרבח 
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תינויצזיליוויצ הסובת הרקיעב איה הסובתה .הייוטיבמ דחא הז יכ םא ,ברקה־הדשב 

הסובתהו הסובת תרציימ המחלמה וכותבש רוגס לגעמ והז .ימסוקה רדסה סרה טעמכו 

ךא תזעונ ךרד־תצירפ םנמוא השע ,ידהמ־לא יפ־לע ,תאדאס .האלה ןכו ,המחלמ תרציימ 

ךותב היצזיטרקומד יכילהתב הוול אל םולשה םכסהש ןוויכמ ,דבלב יקלח ךלהמ הז היה 

.םימע ןיב אלו ,םירטשמ ןיב םולש - יקלח םולשל היהנ םולשה םגש ןאכמו ,םירצמ 

םלועה ףצוה ,תיברע הסובתב המייתסהש המחלמ לכ תובקעבש רוכזל שי 

ועיבה הלא םירפס "?וניעט הפיא" תניחבב ,תימצע תרוקיב ילגב יברעה ילאוטקלטניאה 

:תויתרוקיב תויווז המכמ ,םייברעה םירטשמהו תוברתה לע תוטוב תורימא םעפ־אל 

המודב) תיברעמ־ןיעמה תילרבילה ,תימלסיאה־תיתדה ,תימואלה־תינמיה ,תיברעךפה 

הגוסב בלתשמ ידהמ־לא לש ורפס ,וז הניחבמ .יברעה לאמשה ןמו (ידהמ־לא לש ותשיגל 

־אל דוסי־תוחנהמ תעבונה ,וז החכותש אלא .יברעה םלועב החכות תורפס לש תרכומ 

דוסיה־תוחנה תא גיצמ ידהמ־לא .תוחפ דוע תולבוקמ תונקסמל ותוא הכילומ ,תולבוקמ 

תא סלקלו געלל םישל חילצמ אוה רקיעב .תחאל תחא ןטטוממו "תחאה העדה" לש 
.לארשי םע "היצזילמרונ"ה ידגנתמ 

יכ איה התיצמתש ,"תרחאה העדה" תא ביצמ ידהמ־לא ןימא ,"תחאה העדה" תמועל 

םיניטסלפה תויוכז לע רתוול ילבמ לארשי םע םולשלו סויפל עיגהל ןתינש דבלב וז אל 

.רוזיאה ימע לכל ירסומ םוקישו גושגש ,הכרב בינת וז תוסייפתהש אלא ,ברע ימע רתיו 

םיברעל םידוהיה ןיב ספא־טוכס יסחי לש יומידה תא רובשל האנ ןויסינ ןאכ שי ,דחא דצמ 

קר השעמל יכ רובס ידהמ־לאש םשורה תא תתל הלולע תרחא האירק םלוא ,רוזיאב 

תיברע־תידוהי הנידמל הכפוהל קויד רתיל וא ,לארשי תא סיבהל ןתינ םולש תועצמאב 

םידבוכמ םיירוטסיה םישרוש המכ שי "תרחאה העד"לש יפ־לע־ףא .(ךשמהב ואר ךכ לע) 

טעמכ ןיטולחל האכודו המלעוה וז ,(תמדוקה האמה לש םיעבראה תונש תליחת ןמל) 

העדה" הלחה 1973 תלפמ רחאל .רצאנ לש ינאכדהו יטסירטילימה ןוטלשה תפוקתב 

םיקיתווה היליעפ ידי־לע רקיעב תאשינ איה רשאכ ,חטשה ינפ לע ףוצל "תרחאה 

.םיניצקה רטשמ לש תופידרה תובקעב תולגל תאצל ןכל םדוק וצלאנ םקלחש ,םיירוקמהו 

לש העונת ןיידע יכ םא ,שממ לש העונתל ידהמ־לא לש ותריקס יפל הכפהנ וז המגמ 

העימשמ תרחאה העדה" יכ ותעדב שוחנ ידהמ־לא ,םוקמ לכמ .םיואמ ילאוטקלטניא טועימ 

הריפכבו הדיגבב תומשאהל הרטמ תישענ איה םא םג ,היהי רשא ריחמה היהיו הלוק תא 
."תוצמשההו תופרחה תנחצל תפשחנו 

רשאו ,1997 ראוני שדוחב המייקתהש ,"ןגהנפוק תדיעו" לע ובהי תא םש ידהמ־לא 

םילאוטקלטניא ופתתשה וז הדיעווב .יברע-ילארשי םולשל תימואלניבה תירבה תא הננוכ 

תוברת" יכ העבקש הרהצה הב החסונו ,לארשימו ברע תוצראמ םיבר םולש־יליעפו 

םנוצרל יוטיב הניא םינש לבוימ רתוי ברע ־לארשי יסחיב תררושה האנשהו המחלמה 

תמסיסב לגודה ילארשיה הנחמה לש םהיתופיאש ירפ אלא ,ןוכיתה חרזמה ימע לש ישפוחה 

דצה ןמ ,לארשי לוסיח תמסיסב לגודה יברעה הנחמה לשו ,דחא דצמ ,המלשה לארשי־ץרא 

איה ברע תוצראב ,תדחוימ בל־תמושת אלל וז הדיעו הרבע לארשיבש דועב ."רחאה 

ידהמ־לא .הב ופתתשהש תוטלובה תויומדה תמישר חכונל רקיעב ,םירעוס םיחוכיו הללוח 

.תירוזא־ללכ םולש־תעונת לש התליחת ןגהנפוק תדיעווב האור 

תאו לארשי תא ץירעמ ידהמ־לא ,םירחא םיבר םייברע םילאוטקלטניאל המודב 

בורל דוגינבש אלא .תויתוברתה ףאו תויעדמה ,תויגולונכטה ,תוילכלכה היתולוכי 
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ףיטמ ידהמ־לא ,האנשו הייחד ,םויא לש תושוחתב םלצא הוולמ וז הצרעהש ,םירחאה 

.םירצמל רקיעבו ,ברע ימעל רוזמ איבהל ידכ הלא תולוכיב רזעיהלו זעמ קותמ איצוהל 

היצזינומד השוע אוה ןיא ,לארשיב (קדצב בורל) חיטמ אוהש תושקה תורוקיבה תורמל 

אצוי אוה .םידוהיה דגנ םיברעה יעשפב םיברעה דגנ םידוהיה יעשפ תא "ןזאמ" אוה .הלש 

,תוימינפ תוריתס תאלמו תנווגמ הרבחכ אלו ,ןוגראכ לארשי תייאר דגנ תופיקתב 

ידהמ־לא .תחא העד הכותב םייקתהל הלוכי אלו ןיאש ןוויכמ התמצוע רוקמ תא תווהמה 

םייתדהו םייטסישפה־סיינמואלה םימרוגה תא ךוסכסה לש ןורתפה־יאל םיארחאכ האור 

ישעמ לטנ תא םהיניב קלחמ םג אוהו ,(והינתנ תפוקתב בתכנ רפסה) םידדצה ינשמ 
.תוירזכאהו העווזה 

תוחפ הברה ענכשמ אוה םלוא ,"תחאה העדה" לש רקבמכ ובטימב הלגתמ ידהמ־לא 

רקיעב ,הססבל הסנמ אוהש יפכ ,"תרחאה העדה" לש דוסיה־תוחנה תא שרופ אוה רשאכ 

לש ותסיפת ,רומאכ .תילארשיה הרבחה תוהמ יבגל ןרקיעמ תויוגשה ויתונחבא ללגב 

םילאוטקלטניאה ברקב לארשי לש הצופנה הייארה ןמ תוחפ הברה תיפיטואירטס ידהמ־לא 

.תילארשיה הרבחה לש התובכרומלו הנוויגל הרואכל עדומ אוהו ,ברע תוצראב םיבשויה 

הנוב אוה הילעש ,"םיברע־מידוהי" תוהזה לש אוושה־טסקמב הבשנ אוה ףא ,הז םע דחי 

אצומ וא םאצומש םידוהיהו לארשיב םייברעה םיחרזאהש איה ותחנה .ונוזח רקי תא 

תרגסמב תיטירק הסמל ךפהנש יפרגומד ןותנ קר אל םיווהמ םלסיאה תוצראמ םהירוה 

וא) יברע יתוברת שוג םג אלא ,(םיעבוק םירפסמה ובש) לארשיב יטרקומדה רטשמה 

לש - תויטילופה םג אליממו - תויתוברתה תויונווכמב ךפהמ ללוחל יושעש (יחרזמ 

דבלב וז אל .(יפוריא אצוממ םידוהי ידי־לע הטלשנו התנבנ הרוקמבש) לארשי 
תא רתוסה והשמ הב שיש אלא ,תיתואיצמ הניא לארשי תא "חרזמל" וז בל־תלאשמש 

רשאו תיברעמה (תיטילופה) תוברתה דיסח וניהש ,ומצע ידהמ־לא לש אצומה תודוקנ 

,וז הריתס בשייל םנמוא ןתינ תיטרואית .התמצוע רוקמ תא לארשי לש "תויברעמ"ב האור 

םיענומש םינבומ םימרוג "תויחרזמ"בו "חרזמ"ב ןיא ,תיטסילטניירואה השיגל דוגינב ןכש 

ינויווש סחי ,חרזאו םדא תויוכז דוביכ ,תינמוהו תיחרזא הרבח לש המויק ,היצזיטרקומד 

.ידהמ־לא לש ויתופיאש רקיע םניהש ,הנידמה ןמ תדה תדרפהו םיטועימו םישנ יפלכ 

ילעב "םייברע" םידוהי ןיא (הרצ תיליע תצובק איצוהל) תילארשיה הנידמבש איה היעבה 

.הניבהל הצור ידהמ־לאש יפכ ,תיברעה תוברתה תשרומל ־ םתפשב ולו - הקיז 

.המיע טקילפנוקב היוצמכו תויברעה לומ תבצינכ שארמ התמוה תילארשיה "תויחרזמ"ה 

ןיב תויטילופו תויתרבח תוכלשה תלעב תיתוברת תירב הז בלשב תוארל םג השק 

םתויחרזמל ,ילארשיה רשקהב ."םייחרזמ"ה םידוהיה ןיבל לארשיב םייניטסלפה םיחרזאה 

תופתושה תורמל ,תיברעה "תויחרזמ"ה ןמ דואמ םינוש םינבומ שי "םיחרזמ"ה לש 

.רבעה ןמ תורוסמב 

לפטמ אוהש םימוחתה ןמ םיברב טקדידוטוא ךא ,יסופיט לאוטקלטניא לש ורפס ונינפל 

תולודגה תויועטל תונחלסב סחייתהל םינכומ םא ,בר ןח וז תויטקדידוטואב שי .םהב 

הליעומה ותמדקהב רימש ןועמש קדצב רמואש יפכ - ןכש ,הסמב תויוצמה תונטקהו 

ירצמה ילאוטקלטניאה םלועה ללכ לש רשקהב ידהמ־לא תא םקממ אוה הבש ,רפסל 

לכלו .תויוגש דוסי־תוחנה לע ססבתהל ילבמ םג המוד וא ההז הזת ססבל ןתינ ־ יברעהו 

יפאוש םייברע םילאוטקלטניא אוצמל ןתינ ןכיה עיגפמב םילאושו רידת יילא םיאבה הלא 
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ןימא לש ורפס תא םג תדבוכמה תואירקה תמישרל ףיסוהל לכוא ,תוסייפתהו םולש 
.ידהמ־לא 

גנילרמיק ךורב 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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 Eliezer Ben-Rafael with Yitzhak Sternberg (eds.)

 Identity, Culture and Globalization
 Leiden: Brill. 2001. 697 pages.

םייתרבחה םייחה לש םדוחייו םתונשדחל סחיב הבחר המכסה םיעיבמ הרבחה ירקוח 

םימילשמ םה יכ רמול לכונ ונינפלש רפסה תאירק רחאלו - הז לע הז םיקלוח ךא ,ונימיב 

ירקוח ,תמא .הליהקהו טרפה ייחב יונישה תא םיאשונה םימרוגה יוהיזב ־ הז תא הז 

םתפוקתב הנושהו ידוחייה תא תוארל םיטונ ,טרפב םיגולויצוסו ,ללכב תוברתו הרבח 

תולוכסאה ברקב םיעד־תומימת תרכינ םינורחאה םירושעה ינשב םלוא ,םה־טרקחמבו 

ןוידה תוריז יוביר .םינושה םייתרבחה םידממב הרומתה םצע יבגל תונושה תויגולויצוסה 

תא ריבסהל ןויסינב תיטמגידרפ תויתיזזת לש הדימ לע דיעמ וז הפוקתב יגולויצוסה חישב 

הקימנידה ,ךכ .ידממ־ברו ינוגבר אוה םהומכו ,םהל םידע ונאש םייתרבחה םיכילהתה 

ירקוח קר םניא םיגולויצוסה יכ ונריכזהל ,תיעדמה הנילפיצסידב תפקתשמ תיתרבחה 

.היתונבו הינב םג אלא ,תוברתה 

וכרעש רפסה זכרמב תדמוע וננמז לש םייתרבחה םייחב שודיחה תדימ רבדב הלאשה 

ונתינש תואצרה לע ורקיעב ססובמ רפסה .גרבנרטש קחציו לאפר־ןב רזעילא ומידקהו 

.1999 ץיקב ביבא־לת תטיסרבינואב ךרענש תימואלניבה תיגולויצוסה הדוגאה סנכב 

םינדו ,םייתרבח םינבמו םיסחי לש םתופיצר תדימ תא םינחוב םירקוח העבראו םישולש 

ןווגמב ,םיפוכת םייונישב תנייפאתמה תיתרבח תואיצמ תחת "תוינרדומ" גשומב 
תוהזבו תורחתמו תודגונמ תויתוברת תויונשרפב ,םייתרבח םירדסהל תויורשפא 

־ןב יגולויצוסה חישה תא הבחר הרוצב גיצהל םישקבמ רפסה יכרוע .הביצי־אלו תירירבש 

םיבתוכה תמורת תאו יתרבח חותינל תוביטקפסרפ ןווגמב ךרוצה תא םישיגדמ םה .וננמז 

.םירקוחה ןיב תוקולחמה תא וא תונושה תושיגה ןיב חוכיווה תא תוחפו ,ןוידה לש ורשועל 

־לעש ,ונימיב םייתרבחה םייחה חותינל םיילאוטפסנוק םידקומ השימח םיעיצמ םיכרועה 

,םימואל־תוצוח תוצופתו תויתוברת־בר ,היצזילבולג ,תוינרדומ־בר :יונב רפסה םג םהיפ 

.דחאל דחא הלא םידקומ גיצנ .תוינרדומטסופ ,הנידמה תושלחיה 

תוינרדומ־בר 

יכילהת לש דיחא לדומ יובינב ולשכנ ,סנוסרפ דעו םקרממ ,תויסלקה תוירואיתה 

לש חתופה רמאמב .יפוריא־ברעמה םגדה יפ־לע םלועה יבחרב םיטשפתמה היצזינרדומ 

(multiple modernities) "תוינרדומ־בר" טפסנוקה תא טדטשנזייא נ"ש עיצמ הז ןויד 

רבכ ,טדטשנזייא ןעוט ,יברעמה לדומה לש הינומגהה תורמל .תינרדומה הרבחה חותינל 

תונוזחו האחמ ,תרוקיב לש חיש בקע ,םימגד המכב תוינרדומה החתפתה התישארמ 

םזיטולוסבא ןיב הב םייקה חתמב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב רשאו הל יטנרהניאש םייפוטוא 

,תירבה־תוצראב ושבגתהש םיינרדומה םיסופיטה ןיב םילדבה אצמנ ןכל .םזילרולפו 

תונויערהש לככ רתוי םינווגמ ושענ הלא .רבעשל יטייבוסה שוגבו הפוריא ברעמב 

- יפוריא־ברעמה לדומה דגנ האחמה םג .םלסיאה תוצראלו היסאל וטשפתה םיינרדומה 

האב איהש ןיבו ינרדומ־יטנא םיתיעלו יברעמ־יטנא םזילטנמדנופ ידי־לע תעבומ איהש ןיב 
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תשמתשמ - ינרדומטסופ רשקהב תוינתאו תויטסינימפ ,תויגולוקא תועונת לש ןנוויכמ 

תוינרדומה לש לדגו ךלוה ןוויג ,טדטשנזייא תעדל ,תאטבמ איה ךכיפלו ,םיינרדומ םילכב 

.המצע 

־ יברעמה רשקהב היובש ליגרבש - ונטבמ־תדוקנ תא םיביחרמ רפסה יכרוע 

תוינרדומה לע (Ortiz)זיטרואו (Weiming)גנימיו ,(Eickelman)ןמלקיא לש םהירמאמב 

.המאתהב ,תיניטלה הקירמאבו היסא חרזמב ,םלסיאה תונידמב 

רבדב טדטשנזייא לש טפסנוקה תא ץמאמ (Amason)ןוסנרא ןהו'ג לש םכסמה ורמאמ 

רקוס אוה ,תישאר .המידק םידעצ ינש ונתוא דיעצהל שקבמו ,םיינרדומ םיטקיורפ יוביר 

:תוינרדומ־ברל תוינרדוממ רבעמל םיטביה העברא עיצמו תיטרואיתה תינפתה תא 

,תודיחאב תנייפאתמ תוינרדומה היפלש הסיפתה לע תרערעמ תוינרדומ־ברה (1) 

תיתרבח היצאיצנרפיד לש ןויערה תא הביחרמ איה תאז תחת .היצרגטניאבו הינומרהב 

־ברה (2) .םיינרדומ םיטקיורפ לש תוינוגברבו תונושב הרכה ידי־לע ותוא תמשיימו 
יבחר לא הפוריא ברעממ טשפתמה ינרדומ לדומ לש הסיפתה תא תללוש תוינרדומ 

םנמוא הריכמ תוינרדומ־ברה ."תויברעמה "תוינרדומ" ןיב הלבקה האורש הסיפת ,םלועה 

ירוטסיה דמימ הפיסומ ךא ,יטסילטיפקה וא יאקירמא־ולגנאה לדומה לש תויטננימודב 

־ברה (3).תינרדומ הרבח תושבגמה תויצזיליוויצ לש תונוש תוקימנידו תויגטרטסא ןחובה 

תורחתב ,םידוגינב דקמתהל העיצמו ,תוינרדומה לש הדיחא הסיפת דגנ תאצוי תוינרדומ 

הרבחב תדקמתמ הניא תינרדומ־בר הסיפת (4).תוינרדומה תורבחה ןיב םיטקילפנוקבו 

.תורחא תויצזיליוויצ םע היסחיבו היצזיליוויצכ הדמעמב תניינעתמ אלא ,דבלב תיברעמה 

- תיטיונמרהו תילרוטקורטס ,תיגולואנג - תוירשפא תושיג שולש עיצמ ןוסנרא ,תינש 

.תינרדומ־ברה הסיפתה יפ־לע םינוש םיינרדומ םיטקיורפ שדחמ ןחובה יתאוושה רקחמל 

"תוינרדומ" גשומה תא ביחרהלו שימגהל ןוסנראו טדטשנזייא לש הז םנויסנב םלוא 

הללכה לש היעב הנומט רבעבמ רתוי תילאוטקילפנוקו תיטסילרולפ הסיפת תארקל 

,לובגו ףוס אלל טקיורפכ תגצומ תוינרדומה .תינרדומכ תיתרבח העפות לכ הרידגמה 

.התשלוח ןאכו ,יתרבח שודיח לכ הריבסמה םסק־תלימ ןיעמכ 

היצזילבולג 

ןיידע תרתונ ,םינוש םייתרבח םילדומב הרכה תמייק ינרדומ־ברה ןוידב םא םג 

הקימנידה המכ דע ?דחא םלועמ קלחכ תומייקתמ תונושה תורבחה הדימ וזיאב :הלאשה 

קוסעל רפסה יכרוע םינופ וז הלאש לע תונעל ידכ ?בחרה ימלועה רשקהל הרושק ןהלש 

יוצמה ,לאיצנטופו חכונ ךילהת למסמ גשומה תיטנמס הניחבמ ."היצזילבולג" גשומב 

תדימ תניחבל הבושח וז הנחבא .תורדגומ תונוכת לעב רומג טקיורפ אלו ,תווהתהב 

םיפידעמ םירקוחהמ קלחש יפ־לע־ףא .תוינרדומל סחיב םייתרבחה םייחה לש םתופיצר 

םיאור םבור ,תוינרדומהמ דרפנ "ילבולג ןדיע"כ ,המצע ינפב תדמועכ הפוקתה תא תוארל 

וז הנורחא הדמעב .הלש הבחרהכו תוינרדומהמ םיעבונכ היצזילבולגה יכילהת תא 

םיילנויצקנופה וינייפאמ לע גשומה תא םיגיצמה ,גרבנרטשו לאפר־ןב םג םידדצמ 

.םיילאוטקילפנוקהו 

תוסנכתה רבדב תוילנויצקנופ תוחנה ורמאמב גיצמ (inkeies) סלקניא םכלא 

 (convergence) וז תומודל םלועה תונידמ לש ןתוכפהיה רבדבו םייתרבח םיכילהת לש
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המוד לדומל תוסנכתמ תוינרדומה תורבחה ,סנוסרפ תובקעב דעוצה ,סלקניא תעדל .וזל 

תוסנכתהה ךילהת תא ריבסמ אוה .םיילכלכ םירדסהבו היצזיטרקומדב ,לשמל ,ןייפאתמה 

יוקיח ךרד ,םימוד הכירצ ירצומו תונויער תצפהב תרושקתה־יעצמא לש םדיקפתב לחה 

(תירבה־תוצראכ) תונידמ לש םיטרדנטס ץומיאו תוילכלכו תויטילופ תוטילא לש 

לש תולגתסהל הפיאשו תוליעי לש םילוקישמ תוסנכתה דעו ,(ימלועה קנבכ) םינוגראו 

ךילהת אלו ,תיביטקלס תוסנכתה וז סלקניא לש ודידל .המצע תיתרבחה תכרעמה 

.תדו הפשכ םייסיסב םייתרוסמ םיביכרמ לע תורמוש תונושה תורבחה ןכש ,יטסינימרטד 

תורחא תונידמב םג ומכ ,הניטנגראב תונורחאה םינשה יעוריא לע ןנובתנ םא 

םיביכרמה םהמ תוהתל ךישמהל לכונ ,םיימלועה םיילכלכה םינוגראה תבצב תונותנה 

תורבחל םימיאתמ "םיינרדומה םיטרדנטסה" המכ דעו הרבח לש המויקל םייחרכהה 

הינייפאמ ללגב אקווד היצזילבולגה תא םיפקות רפסב םירחא םירקוח .תויפיצפס 

.םייאקירמאה וא םייטסילטיפקה - םייגומגהה 

גשומכ התדמעה ךות היצזילבולגל תילילש תוסחייתה עיבמ (Touraine)ןרוט ןלא 

לש תויטננימודב םינייפאתמה - םיימלועה קחשמה יללכ תא שיגדמ אוה .יגולואידיא 

ןשארבו ,םזילטיפקל תופולחה ולשכנש רחאל ושבגתהש - ילכלכה קושה ןורקע 

היתונוכת לע עיבצמ ךא תיטסילטיפקה הטישה ןוחצנב ריכמ ןרוט .יטייבוסה םזילאיצוסה 

,תונכרצ לש םייתוגהנתה תונורקעו הביבסה סרהו םוהיז לש תויעב ןהיניב ,תויגולותפה 

היצזילבולגל םזילטיפק ןיב תוהזה תריציב יזכרמ םרוג .תישיא תויטנסרטניאו תויתורחת 

םע תודדומתהל עגונה לכב תויטילופו תויתרבח תועונתו הנידמה לש ןתושלחיה אוה 

לוהינל עגונה לכב ,ךשמהב תפסונ ןויד תריזב הארנש יפכ ,השעמלו ,םייתרבח םירגתא 

םזילטיפקב םייוניש ךורעל שקבמ אלא ,יפולח יפוטוא םגד עיצמ וניא ןרוט .הנידמה 

תוצובקו םידיחי עיני רבדה .םזילנויצרה - החפיט המצע הטישהש ןורקיע תועצמאב 

םייתרבחהו םייטילופה תוחוכה ובש םוקמב םדאה תויוכזו הרבחה תבוטל לועפל 

.דוע ךכל םילגוסמ םניא םייתרוסמה 

וניאו תורדרדיה ידיל םלועה תא םיאיבמש םימרוגה לע עיבצהלמ ענמנ ןרוטש דועב 

תכרועה רתוי תילקידר השיג טקונ (Galtung) גנוטלג ןהויג ,לוצינ לש הסיפת גיצמ 

ינומגה חוככ תירבה־תוצרא תא האור גנוטלג .היצזינקירמאו היצזילבולג ןיב האוושמ 

תרושב יאשונכ הקירמאב םיבשייתמה ינושאר לש תיגולואידיא־ תיתד הסיפתב ורוקמש 

יאבצה ,ילכלכה םחוכב שי יכ הנומאה לע תססובמ וז הינומגה ,ונימיל רבעמב .הלואג 

תורבחל .םלועה יבחרב םהיתולועפל היצמיטיגל הקינעמה תירסומ תועמשמ יטילופהו 

הינומגהה לש הלבק :םיכרד שולשמ תחאב וז היצזינקירמא לע ביגהל רתונ תונידמו 

לש הרקמב ומכ) הרירב רסוחמ העינכ ,(םירצומ תשיכרו הריגה תועצמאב) תיאקירמאה 

ברקב הרוקש יפכ) תודגנתהו הייחד וא (היינשה םלועה־תמחלמ רחאל ןפיו הינמרג 

לש יפוטואו יוצר לדומ ,תיגולואידיא הסיפת ךותמ ,עיצמ גנוטלג .(ודניהו םלסיא תונידמ 

ןיב םיסחיה לש הקימנידבו ץייוושב חתפתהש יתרבחה םגדב ותוא האורו ,היצזילבולג 

.התוא תוביכרמה תונושה תויוברתה 

םימואל־תוצוח תוצופתו תויתוברת־בר 

תואיצמ לש התושבגתהב קודה ןפואב םיכורכ ליעל ונראיתש היצזילבולגה יכילהת 
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דוגינב ."תויתוברת־בר" יטרואיתה טפסנוקה לש םג היתובקעבו ,תיתוברת־בר תיתרבח 

םירידגמה היצרגטניא יכילהתו תינגומוה םואל־תנידמ רבדב םיינרדומה סותאלו טקיורפל 

תויתוברת־בר ,תונומאו םילמס לש הדיחא תכרעמ תחת יתרבח ביטקלוק םיעימטמו 
.םייתרבח םזילרולפו תוינגורטה תלמסמ 

ולחש תויוחתפתהה ךרד הלא םיכילהת ןחוב (Katz) ץכ והילא לש ורמאמ 

וידרה .ןהב תונומטה תונכסה לע עיבצהל שקבמו ,הידמו תרושקת לש תויגולונכטב 

ושמישו ,חרזאה לש יתיבה־יטרפה בחרמל ירוביצה ןוידה תרדחה תא ורשפא היזיוולטהו 

לכה לעמו ,ןייוולהו םילבכה ירודיש ,םהמ לידבהל .תיתרבח היצרגטניא תריציל ילכ 
־ הזמ םיילבולג םירודישו הזמ תישיא המאתה לש תומגמב םינייפאתמה - טנרטניאה 

היזיוולט יצורע אקווד יכ ןעוט ץכ .םואלה־תנידממ השעמל תמלעתמה השדח תואיצמ ורצי 

םיארנ - תוירחסמ וא תויתלשממ תועפשהמ םיררחושמו םייטסילרולפ ־ םיירוביצ 

ידי־לע תבתכומה תיצורע־בר תורחתל האוושהב היטרקומדל רתוי םיילנויצקנופ תעכ 
.םירחאו םיינתא ,םיירחסמ םיסרטניא 

תותשר לש ןמויק תא םירשפאמ אקווד ןייוולה ירודישו טנרטניאה יכ ןועטל ןתינ םלוא 

םימואל־תוצוח תוצופתב - םירז םידבוע ,םירגהמ ,םילוג תוליהק - תויתוברת 

 (transnationaldiaspora), תיתוברת־בר הרבח לש התושבגתהל יזכרמ יוטיב ןניהש.

:םיימואל תולובג תוצרופה המירז תועונת שולש ורמאמב ןייצמ (Tambiah)היבמט ילנטס 

המירזו ,ימואלניבה םזילטיפקה לש ןוה תמירז ,םיטילפכ וא םירגהמכ םישנא תמירז 

ינפל דע .םזילרולפו תוינוגבר לש תומגמ תוקזחמ הלא תומירז .עדימו תרושקת לש 

הישנאמ ,אצומה־ץראמ קתנב ךורכ הריגהה ךילהת היה םירושע השולש-םיינש 

יתרבחה ,ילכלכה קושב בלתשהל תוסנמ קר אל םימואל־תוצוח תוליהק ,םויכ .התוברתמו 

תוליהק םעו אצומה־תנידמ םע רשק לע תורמוש םג אלא ,תחראמה הנידמה לש יטילופהו 

ןיב תושגנתה רבדב ןוטגניטנה לש ותדמעל דוגינב ,ךכ .תורחא תוחראמ תונידמב תוהז 

- קרוי־ וינב םימואתה ילדגמב עוגיפה רחאל בחרה רוביצה תלחנל הכפהנש ־ תויוברת 

םילוכי ןהירבחש תוליהק לש ,תיטסילרולפ תרגסמב ,היצרגטניאל לאיצנטופ האור היבמט 

.תיתוברת־וד תוהז םמצעל שבגל 

תא האורו ,ינושלה דמימה תא המוד ןפואב חתנמ (Ben-Rafael) לאפר־ןב רזעילא 
.תוינרדומב תחתפתמה היצזילבולג לש בלשל םיאתמכ םימואל־תוצוח תוצופת לש לדומה 

םירוגס ןהירבחשכ ,הרבחה ילושב םיטועימ תוליהק ויח תמדקומה תוינרדומב םא 

םירגהמה ועמטנ המצע תוינרדומב םאו ,םוקמה תפש תא םירבוד םניא םבורו תועלבומב 

םילמס לע רומשל ופיסוהש ףא ,תיזכרמה םתפשל םוקמה תפש תא וכפהו םידיחיכ 

םירגהמה היצזילבולג לש רשקהב הנה ,רוקמה תפש לש ןושל־תועבטמו םילימ ,םייתוברת 

ןיא .תויטנוולר תויהל תוכישממ רוקמה תפש ןהו םוקמה תפש ןה ובש הלועפ בחרמב םיענ 

תופשה .תוברת תרצויש תואיצמ םג אלא ,םיירוקמ םייתוברת םיביכרמ לע הרימש קר וז 

ךא רוקמה תפש לע םנמוא םירמוש הבש םייניב־תפש תורצויו וז לע וז תועיפשמ תונושה 

לש םיאנת תחת .תילגנאמ םיקיתעת ,לשמל ,ףאו השדחה הפשהמ םילימ הב םיבלשמ 

־ודב תנייפאתמ םירגהמ לש תיביטקלוקהו תישיאה תוהזה ,תויתוברת־ברו היצזילבולג 

לע עיבצמ לאפרךבש ,תידירביה הנוכת שי תונושלו תויוברת ןיב וז האלכהל .תויתיב 

.חתפתהל התלוכי תניחבמ התולבגומ לע ,הלש תורקעה לאיצנטופ 
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הנידמה תושלחיה 

םיביכרמל יוטיב תנתונש ימכו תינרדומה הרבחה לש תבצעמה תרגסמכ - הנידמה 

םיקסופ־יתלב םיצחלל הנותנ איה רשאכ ,ונימיב תשלחנו תכלוה ־ הלש םיילאידרומירפ 

.רפסב סנוכמה םירמאמה ץבוקמ ררבתמש יפכ ,היתולובג תא רובשל םילעופה םימרוג לש 

לש םדמעמ תא (Birnbaum) םואבנריב רייפ חתנמ וז ןויד תריז לש חתופה רמאמב 

לע ןהו םידוהיה לש היגולויצוסה לע ןה ונממ דומלל ןתינש ןפואב תפרצב םידוהיה 

האמב תפרצ ידוהי לש היצפיצנמאה םע וחותינ תא ליחתמ םואבנריב .הנידמה תושלחיה 

תוהזה תא שיגדהל תיטסיניבוקעיה השירדה תחת .םיחרזאל םתוכפהיהו הרשע־עשתה 

תיטרפ תוסחייתה לע םידוהיה ורמש ,תירוביצה המרב רקיעב ,תיביטקלוקה תיתפרצה 

תורשמ אלמל ולחה ליבקמבו ,"תידוהי תוארנ" אלל םג ךא תוללובתה אלל ,תדל 

םייוצמ תפרצב םידוהיה םירשעה האמה עצמא ןמל םלוא .הנידמה תורישב תוירוביצ 

הדגב הנידמה יכ םתשוחת תובקעב ,םייתד םיסקטל הרזחו תוליהק תיינב לש ךילהתב 

־תמחלמ רחאל .ירוביצה בחרמהמ םתוא הרידה ףאו ,האושהו ישיו תלשממ ןמזב םהב 

,םזיניבוקעיל דוגינבו ,הנידמה ייחב רבעבכ םיברועמ םניא רבכ םידוהיה היינשה םלועה 

.הנידמה םע גולאיד םויק ךות םג םא ,תיתליהקה תרגסמב רתוי םירגתסמ םה 

תוימלסומה תויאקירפא־ןופצה תוליהקה לש ןקבאמ ןורחאה רושעב םילוע המוד ןפואב 

ךוניחה תרגסמב תונב ידי־לע הלער תשיבל ןוגכ ,ימצע יוטיבו הימונוטוא רתיל ןתשירדו 

רבליז הנליא לש הרמאמ .הנידמה לש יזוכירה החוכב הדיריה תא םיאטבמו ,ירוביצה 

 (Silber) החוורה־תבידמ תושלחיה לש רשקהב תוחרזאה לש םישדח םינייפאמב ןד

תילוש התייהש ,היפורתנליפ .היפורתנליפב ןוידה תא הלעמו ,ילאיצוס ןוחטיב הקינעמכ 

תויטרקומדב תילמרופ־אל תיתרבח העפותכ תונורחאה םינשב הלוע ,ינרדומה טקיורפב 

םלוא ,תיתרבח תוירדילוסו תוהז ןיב חתמה תא םנמוא תפקשמ וז העפות .תוילרביל 
לש שדח גוס תאטבמכ ,היפורתנליפ .ותשלחהל תמרות םג איה ,רבליז תנעטל 

לע רומשל םידיחיל רשפאמה ךילהת הניה - ימייהקרידה הנבוממ לידבהל - תוירדילוס 

םג ךא םייטנסרטניאו םייכונא תויהל ילבמ ,"םירחא" םע יגולאידו תועמשמ לעב רשק 

תויתוברת־בר תודוא־לע ןוידהמ םג ונדמלש יפכ ,ךכ .ירמגל םייטסיאורטלא תויהל ילבמ 

דקומבו יביטרגטניא חוככ הנידמה תושלחיהל ףסונ יוטיב םיאצומ ונא ,היצזילבולגו 

םינוגרא ,םיטרפ ידיל רבעב האלימ איהש םידיקפת לש רבעמו ,תיתרבח תוירדילוסל 

.ימונוטוא ןפואב םינגראתמה תוליהקו םייתלשממ־אל 

רפסה לש רשקהב הנידמה תושלחיה תודוא־לע םירמאמה לש םדמעמ תניחבב ,יתעדל 

התואצמיהו התולת ללגב ןה ,תאז .תורחאל תיסחי רתוי השלחה ןוידה תריז וז ,ונינפלש 

ןהו - םימואל־תוצוח תוצופתו תויתוברת־בר ,היצזילבולג רקיעבו ־ םירחאה םיטפסנוקב 

.ומצע ינפב גשומכ הנידמב - ןחבמ־ירקמ ךרד אל - ינורקעו בחר ןויד הרסח איהש ינפמ 

תוינרדומטסופ 

םייחה תא םיראתמה - תיתוברתו תיגולויצוס המגידרפ לכמ ־ םירקוחה םיטעמ 

לע רבג גשומהש ףא .הז גשומב שומיש אלל ,יברעמה רשקהב רקיעבו ,וננמזב םייתרבחה 

תדימב חתונו ןודינ אוהש ףאו ,יגולויצוסה חישל ותרידח םע לקתנ הבש הזעה תודגנתהה 
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531 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

םירושעב רחא יתוברת־יתרבח גשומ לכמ רתוי םילודג העירי בחורבו תויביסנטניא 

הימדקאה ימוחתל רבעמ לא ץורפל חילצה אלו עתעתמו לפרועמ רתונ אוה ,םינורחאה 

גשומה לש ודמעמ תא ,האוושה םשל ,ואר> בחרה רוביצה לא תונמואה תרוקיבו 

םיטסינרדומטסופד אבילא ,תילקידרה הסיפתה תא םיחוד רפסה יכרוע .("היצזילבולג" 

־ תוינרדומה רחאל האבש - תדרפנ הפוקת "ינרדומטסופה ןדיע"ב האורה ,םייתפרצה 

ךלה תוינרדומטסופב םיאור םה תאז תחת .םישדח םיגשומו םילכ ,היגולויצוס תשרודה 

םייחה לש שודיחה תדימ רבדב ןוידה תא רגתאמה טפסנוקו תוינרדומה ךותמ חמוצה ישפנ 
.ונימיב םייתרבחה 

ילעב תוסיפתו תונויערל התוכימסב תוינרדומטסופב ןד הז קרפב םירמאמה ףסוא 

יכילהתב ףיקמה ורמאמב ןד (Featherstone) ןוטסרדפ קיימ .הל "יתחפשמ ןוימד" 
תוהז רחא םישפחמ םיבר הייטעבש ,הביצי־ אל תיתרבח תואיצמ םירצויה היצזילבולגה 

היצזילבולגב יגולויצוסה ןוידה לש םיבחרנ םיקלחב עגונ ןוטסרדפ .םייתרבח םירשקו 

םחותינ תא הז לומ הז דימעמ אוה ורמאממ רכינ קלחב .םיימואל־טסופ םיאנת תחת 

תוירואיתהש השדח תואיצמ ונימיב האור ןושארה :ןמדירפו יארודפא לש יתרבחה 

ולכויש תויטואכו תוימניד תוירואית תושרדנ ןכלו ,הריבסהל תולוכי ןניא תוינרדומה 

תואיצמה יכ ,הז תמועל ,ןעוט ינשה ;םיביצי־אלהו םינתשמה םייתרבחה םייחה תא חתנל 

.תילבולגה תכרעמה לש תירוזחמ תופיצרו תויכשמה תאטבמ אלא ,השדח הניא ונימיב 

תוהז תריצי לש טקיורפכ הלוכ תוינרדומה תא האור (Bauman) ןמואב טנומגיז 

טקיורפה םג ךכו ,לבגומ תויוהזה רפסמ היה הלש ןושארה בלשבש דועב .תילאודיווידניא 

"liquid") "הליזנ" תוינרדומב רידגמ אוה םתואש ־ ונימיב ,ילאודיווידניאה 

 modernity) - ףואשל המלו רוחבל המב עדוי וניא םדאהו ,תויורשפא לש לודג ןווגמ שי.

המודב ,םלוא .תילבולג העפותל תוכפהנש תוחונ־יאו תוירירבש העמשמש תוחתפתה וז 

ןמואבש ףא .תויתליהק רחא שפחל םדאה תא הליבומ איה יכ שיגדמ ןמואב ,ןוטסרדפל 

,ותסיפתמ הלועה יתייעב םזינויצקודר תורמלו ,"תוינרדומטסופ" גשומב שמתשהלמ ענמנ 

לש םהירואיתל המאתהב דמוע הליזנה תוינרדומב תוהזה לש תוירירבשה תא ורואית 

.םייטסינרדומטסופה םירקוחה 

יכילהת םע דחי ,תינרדומטסופה היווהה ,(Turner) רנרט ןאירב לש ותעדל 

רסוח ,תורזב תנייפאתמה ,תיטילופומסוק ,השדח תיתרבח תוהז תרצוי ,היצזילבולגה 

הסיפתה תא ףקות רנרט ,דיעס דראודא תובקעב ."תורחא"ו תוחונ רסוח ,תויתיב 

תלעב ,השדחה תיטילופומסוקה תוהזה ,הנממ לידבהל .םירחא םימעו תותד לש תינרדומה 

.תיתוברת תויסחי לש ןפואב רחאה תא האור ,םיברה הארשהה תורוקמ 

- חישהמ קחרתמ ,תינפיה הרבחה לע ,(Sasaki) יקסס י'צימסמ לש ורמאמ 
תלאש תא ןחוב יקסס .הז ןוידב םיפתתשמה תא ןייפאמה - הבר הדימב ילאוטקלטניאה 

םיריעצ .םייח ןונגסו םיכרע ,תודמע ירקס לש חותינ תועצמאב תירוד־ןיבה תופיצרה 

לע תינרדומטסופה דגנה־תבוגת תא תופפוחה תודמע םידחא םימוחתב םילגמ םיינפי 

ןמזב־וב .הביבסה תוכיאבו םייחה תוכיאב שגד תמישו םזילאודיווידניא ןוגכ ,תוינרדומה 

.םייתד םיכרעל םסחיב רקיעב רכינ רבדהו ,תרוסמה לש הבילה־יכרע לע םירמוש םה 

.תוינרדומה דצב םייקתמה חור־ךלהכ תוינרדומטסופה תא ךכב האור יקסס 

שמח תא םירקוס גרבנרטשו לאפר־ק ובש ,ןושארה וקרפ לא רוזחל לכונ רפסה םויסב 
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לכ תומכסמה תויסיסב תונעט לש הרדס םילעמ םה םתמדקהב .ותוא תונכמה ןוידה תוריז 

הרוצב אל םא םג ,ליעל םירבדב תועיפומ הלא תונעט .רפסב םיגצומה םיטפסנוקהמ דחא 

תדימל עגונב יגולויצוסה ןוידה לש "חישה בחרמ" תא ראתל ידכ ןהב שיו ,תרדוסמ הכ 

.ונימי לש םייתרבחה םייחבש שודיחה 

תוחפ תינגומוהכ תרייטצמ איה ?הל םידע ונאש תיתרבחה תואיצמה לע ונדמל המ 

תויתוברת תועפשהל םיפושח הירבחו ,תיטואכ ףא םיתיעל ,רבעבמ תוחפ תיטנרהוקכו 

לכ ךותב יטילופה זכרמה תעפשהב הדירילו תוירדילוסה תושלחיהל ליבקמב .תונוש 

הכ היהש ,"תוחרזא" גשומה .תוליהקו םיטרפ ןיב םימואל־יצוח םירשק םיקזחתמ ,הרבח 

.םישדח םינכתב אלמתהל וא תונתשהל שרדנו עגפנ ,תינרדומה הנידמה תחימצ םע בושח 

- ותוא םילבוכה תולתו לוצינ לש םיביכרממ טלמיהל םנמוא חילצמ וניא וננמזךב םדאה 

הדימב וסייפל לכונ םלוא - תיתד הנומאל ןיינע רתוי איה ךכל האלמה תורשפאה רשאכ 

שפוח לש תמיוסמ הדימבו תוילאידרומירפ תוסיפתמו יתרבח חוקיפ ילבכמ רורחש לש 

םישרדנ םיגולויצוסה יכ םידמול ונא רפסה ןמ .הימונוטואלו תימצע הרדגהל ול תנתינה 

קר הניא תאזכ העדות .יגוגברו ידממ־בר ,יטסילרולפ ןפואב הרבחה לע ןנובתהל תעכ 

.וננמז־ינב םייתרבחה םייחה חור תא םג תאטבמ אלא ,ימדקא ןיינע 

םיגשומה ןיב העפשההו םירשקה ינוויכ תא ןמסל םיכרועה לש םנויסנ ,םירבדה עבטמ 

ורשוע .הרהבה ןיידע שרוד רפסה ףוסב םיטטרסמ םהש םיציחה לדומו ,ומצע תא הצימ אל 

ותוא םיכפוה ונימיב םייתרבחה םייחה רבדב וב ןוידה לש העיריה בחורו רפסה לש 

טסקטנוקה תא ןיבהלו ריכהל םישקבמה תוברת ירקוחלו םיגולויצוסל ישומישו ךרע־ברל 

.םייח ונא ובש ילאודיווידניאהו ימדקאה ,יתרבחה 

ןמדירפ ןנור 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Ann Swidler Talk of Love

 Chicago: The University of Chicago Press. 2001. 300 pages.

םהבש םינפואב ןד אוה ,הבהאב קסוע אוהשמ רתוי :העטמ הז רפס לש ותרתוכ 
"Culture in םסרופמה הרמאמב הנושארל הגיצהש תונויער הביחרהב .תוברתב םישמתשמ 

 "Action, ינב םישנו םירבג םע תונויאר הנומשו םינומש תועצמאב - תנחוב רלדיווס

םיכרדה תא - תירבה־תוצראב יברעמה ףוחה לש םירברפה ירייד ,ינוניבה דמעמה 

רלדיווס רפסה לש ןושארה וקלחב .תיתרבח הלועפל הרושק תוברת ןהבש תונושה 

םהיניב ,םייסיסבה םייטרואיתה םילכה ןמ המכ תטטרשמו רקחמה תולאש תא הרידגמ 

קסוע רפסה לש ינשה וקלח ."תיתרבח הלועפ לש חווט־תכורא היגטרטסא"ו "ראוטרפר"ה 

תותיעב תלבקמ איה תורוצ וליאו היווחו הלועפ תבצעמ תוברת דציכ) תיטרואית הריקחב 

הירואיתה רואל הבהאה לש חותינ גצומ ישילשה קלחב וליאו ,<טקש־יא לש םינמזבו העיגר 

ןיגוריסל םישמתשמ םיטרפ דציכ הארמ הז קלחב חותינה .םימדוקה םיקלחב החתופש 
.הלש רתוי תויטסילאיר/תויאזורפ תוסיפתבו הבהא לש תויטנמור/תויתימ תוסיפתב 

,ינאיצריגה תוברתה גשומ לע םויכ תחוורה תרוקיבה איה רלדיווס לש החיתפה תדוקנ 

תספות וז השיג .תפתושמ תוגהנתה תרוצ םרותב םירמשמה ,םילמסב תמלוגמה תועמשמכ 

־תפודר תכרעמכ תוברת תספות ,הז תמועל ,רלדיווס :ביקעו דיחא לולכמכ תוברת 

םישומישה םירצויש תויעבה תא ןוחבל ךכיפל איה תוברתה תרקוח לש התמישמ .תוריתס 

לש תומר יתש ןיב הניחבמ איה ,וז הרטמל .םייתוברת םירמוחב םישענש םינווגמה 

םישמתשמ םישנא ןהבש תונוש םיכרד ,רמולכ ,תוברתב (engagement) "תוברועמ" 

ןיחבהל ידכ .םתייווהמ תדרפנ הניהש תוברת ןיבל היח תוברת ןיב הניחבמ איה :תוברתב 

תוברתב םישמתשמ םישנא הדימ וזיאב :ןוגכ תולאש לע תונעל הסנמ איה ,הלא תומר ןיב 

םהש תונקפסהו (קחרמה וא) המאתהה תדימ המ ?םהלש היווחל תועמשמ תונקהל ידכ 

,ידמל תובורק םיתיעלש איה תוברת רקחב היעבה ?םיוסמ יתוברת לאידיא יפלכ םילגמ 

ותלוכי :ויבגל ןקפס אוהש םושמ הז ירה ,תוברתה לש טביה ראתלו חסנל לגוסמ םדא םא 

םילימב .ןקמוע לע חרכהב העיבצמ הניא ,ךכ םא ,ולש תויתוברתה תוקיטקרפה תא חסנל 

םהבש םירקמבו ,תיארנ־יתלב איה רשאכ התמצוע אולמב עיפשהל היושע תוברת ,תורחא 

המ םא ,ךכ םא .היווחב ןיטולחל העמטוה אל איהש ךכל תודע אלא תאז ןיא ,היולג איה 

שי דציכ :הלאשה תלאשנ ,תוחפ בושח יולגה וליאו ,הארנ־יתלבה אוה רתויב יתועמשמש 

?תוברת דומלל 

םניאש םישנא שי יכ תנעוט רלדיווס ,ץריג לש םסרופמ "שודג רואית" ותוא דגנכ 

ךלהמב .יפרגונתאה חותינה לש ירחסמה ולמסל וכפהנש םיסקט םתואב קלח םילטונ 

תוברתה רקחמ תא ןייפאש ,"הקיטקרפ" גשומב רבוגה שומישה םע דחא הנקב הלועש 

םישנא םהבש םינפואה תא קודבנש העיצמ רלדיווס ,םירשעה האמה לש םינומשה תונשב 

תונושה םיכרדה ןהמ םג אלא ,וזמ וז תולדבנ תויוברת המב קר אל :תוברתב םישמתשמ 

גשומה .רלדיווס לש רתויב תירוקמה התמורת וז .הלועפל תרשקתמ תוברת ןהבש 

םיבצמבו ןילמוג־תויוסחייתהב תשמשמ תוברת דציכ ןחבנש תוטשפב עיצה "הקיטקרפ" 

.םינווגמו םינוש תויהל םייושע תוברת לש "םישומיש"ש תנעוט רלדיווס וליאו ,םיישחומ 

,תונכוסו יתרבח הנבמ ןיב חתמה תא רותפל דעונ היידרוב לש "הקיטקרפ" גשומהש דועב 
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םירפס תרוקיב הליא הוא 534 

תיזחה לא ,םדא לש וייח ךלהמב ,םיתיעל העיגמ תוברת דציכ ןיבהל הסנמ רלדיווס 

תטסומ םיתיעלו ,(שרגתה עודמ ריבסהל וא תאשל "היער" וזיא רוחבל וילע רשאכ ,לשמל) 

.תספתנ־יתלב ,הילאמ תנבומכ תחנומ ,רמולכ ,עקרה לא 

.ראוטרפרב תוברת ־ העודי הרופטמ העיצמ רלדיווס ,תוברתה תדובע תא ראתל ידכ 

םיטרפ לש ראוטרפרה תא תוביכרמ תוריצי וליא :ןוגכ תולאש הלעמ הז יומידב שומישה 

םירחוב םישנא דציכ ?תורחא לע רתוולו ןהמ קלח םשייל םירחוב םישנא עודמו ,םינוש 

םאתהב תורחא דצב םיחינמו תויתוברת תומתב םישמתשמ ,ראוטרפרה ןמ םיקלח 

ייח לש םתוכשמתה דוס תא ריבסהל הינייאורממ קלחמ השקיב רלדיווס ?היצאוטיסל 

תוביקעה ביבס ןגרואמ וניא יתוברת רמוחש הקיסמ איה םהיתובושתמ .םהלש םיאושינה 

ןרדב הכימת הז הרקמב) תיזכרמ היעב וא היצאוטיס ביבס םא יכ ,דחא יומיד לש תיגולה 

הסויג תועצמאב - תדבוע תוברת דציכ המיגדמ וז הנקסמ .(התקדצה וא תמיוסמ םייח 

־תוסחייתה ידכ ךות תשחרתמ ראוטרפרה תבחרה .וגלש םימייקה םייחה יסופד לע הנגהל 

ונל תועצומה תויתוברתה תופולחה תא םינחוב ונא הלומש ,תיתרבחה הביבסה םע ןילמוג 

לוקה ילג תועצמאב וכרד תא אצומה ,ףלטע לש עלוקה יומידב ןאכ תשמתשמ רלדיווס) 

.(ותביבסב םימצעמ וילא םירזחומה 

אוהש רבדה תועמשמ ןיא ,יהשלכ תוברתל ךייתשמ םדא רשאכ ,רלדיווסד אבילא 

לש ףתושמ ראוטרפרמ באוש אוהש אלא ,ותוברת ינב םע הדיחא םלוע־תפקשה קלוח 

םירשקהו טבמ־תודוקנ לש ןווגמב שמתשמ אוה ־ םידיקפת־קחשמבכ ,םיטירסתו תונצס 

םירופיס ןווגמ לש רלוק תובר םימעפ הניה ונתדמעש איה האצותה .ותדמע תא בצעל ידכ 

תרקוח לע .תויפיצפס תויצאוטיסל תובר םימעפ הרושק ונתבישחו ,(םיניימודמ וא םיישיא) 

תורשפאבו תובורמ תויועמשמ רוציל תוברתה לש התלוכיב ,ןכ םא ,דקמתהל תוברתה 

םוקמב) היווחל - תורחתמ םיתיעלו - תויפולח תורגסמ ןיימדל טרפל תקפסמ איהש 

.(היווחה לש יתודחאה הייפואב םשומה יפלקה שגדה 

םישנא ,הז לדומ יפל .תוהז לש לדומ אוה רלדיווס לש תוברתה תדובע לש לדומה 

יכרד תובצעמ םהיתולוכיו ,םהש םיבשוח םהש ימ לע תוססובמה הלועפ יכרד םיחתפמ 

תוברתהש איה הז לדומ לש דוסי־תחנה .תוחיטבמו תוירשפא ןה יכ םינימאמ םהש הלועפ 

לע העיפשמ תוברתה ,רמולכ :ימצעל תועמשמ תיינקה תועצמאב הבר הדימב תלעופ 

,םיטרפ לש םלועה־תופקשהו םהירושיכ ,םתוימצע בוציע תועצמאב תיתרבחה הלועפה 

.םהלש םייחה תויגטרטסא לש ןייגבה־ינבא תא םיווהמה 

הלאשה לע תונעל הסנמ אוהש ןוויכמ ,תוברתה רקחב הבושח תומדקתה ןמסמ הז רפס 

ןויסינ .תונוש תויצאוטיסב שומיש הב םישוע םיטרפ ךיאו היווחל תרשקתמ תוברת דציכ 

םע .הלועפ תבצעמ איה וז תוביקע ךותמשו הביקע הניה תוברתש חינהל ילבמ השענ הז 

:ןנורתפ לע תואב ןניאש תוברת חותינל עגונב רפסמ תויעב הלעמ רפסה ,הז 

"תוברועמה תמר" תא רתויו תוברתה ןכות תא תוחפ רוקחל ונילע ,רלדיווס יפל .1 

 ("level of engagement") הרושק םישנא לש םתייווח הבש הדימה :הב םישנא לש

תדימ תא עבוקה יזכרמה םרוגה ,רלדיווס יבגל ,הניה הנממ תקתונמ וא תוברתל 

תא ובוחב ןמוט הז דעצ ךא .התוא רוקחל שי ורואלו ,תוברתב םישוע םהש שומישה 

רקח לש יזכרמה ןייפאמה ןיידע וגיהו היהש ,יטוימסה רקחמה תודחכיה לש ןוכיסה 

םניאש הלאו יביסקלפר ןפואב תוברתב םישמתשמה םישנא ,המגודל .תוברתה 

,(selfhood) תוימצע לש םיפתושמ םייתוברת םידוק קולחל םייושע ךכ הב םישמתשמ 
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535 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

,רקחמל הדיחיה הדוקנה הניא וז .תוברתה רקח דקומב דומעל םיכירצ ,יתעדל ,הלאו 

.הילע רתוול רשפא־יא ךא 

,ההומת הנחבה יהוז .תוברתב םיינוכסחו םירישע םישומיש ןיב הניחבמ רלדיווס .2 

.הלא שומיש ינפוא ינש ןיב הנחבהל הדימ־תומא תקפסמ הניא רלדיווסש םג־המ 

תיתרבח תועינב תבלושמה יתרבחה םוקימל עגונב תואדו־יא יכ חינהל ריבס ,המגודל 

רציימ יתרבח ןוחטיב רסוח ;ןוחטיב רסוח לש השוחת םישנאל םורגת הלעמ יפלכ 

תוקיטקרפה לע בושחל םיטרפ םתוא עינמו ,תוברתב יביסקלפר שומיש ורותב 

רישע" סופתל תוברתב הזכ שומיש הצרנ םאה .ןריבסהלו ןקידצהל ,םהלש תויתרבחה 

ןיב רתוי הקודה המאתהמ עבונה תוברתב תוחפ יביסקלפרה שומישה ןמ "רתוי 
?ותוברתל טרפה לש סוטיבהה 

ןיב ןיחבנ דציכ ?ראוטרפר ביכרמ המ ."ראוטרפר" גשומב תעגונ תישילשה יתוגייתסה .3 

לשו םיראוטרפר לש בוציעב תודסומ לש םדיקפת המ ?םירחאל דחא ראוטרפר 

?םיראוטרפר בוציעב תירוביצה תוברתה לש הדיקפת המ ?םהלש םישומישה 

שיש יפ־לע־ףא .בושח רפס והז יכ הדבועה לע ליפאהל תוכירצ ןניא הלא תויוגייתסה 

.תוברתה רקח לע תונבות לש בהז־הרכמ אוה ,םימורפ תווצק המכ וב 

זוליא הוא 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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