
477 (2) ה תילארשי היגולויצוס 2003-ד''סשת 

בלה לכמ הקיטילופ :םלוכל הז םזינימפ םקוה לב 
.םידומע 123.2002 .סדרפ תאצוה :הפיח .םואב תילד :םוגרת 

יולה ןורש 

הטוהרה הגיצנה איהו ,םויכ תובתוכה תוטלובה תויטסינימפה תוגוהה תחא איה סקוה לב 

האורה הירפס ןיבמ ןושארה אוה הז רפס .תירבה־תוצראב "רוחשה םזינימפה" לש רתויב 

השיגנ הפשב הגיצמו תויטסינימפה תועונתה לש ןלעופ תא וב תרקוס איהו ,תירבעב רוא 

תויטסינימפה תוירואיתה תוקסוע ןהבש ,תקולחמב תויונשהו תויזכרמה תויגוסה תא הרישיו 

,תוינחור ,ךוניח ,תויטסינימפ תורוהו תויגוז ,ישנה ףוגהו יפויה לאידיא ,םישנ ןיב םילדבהה) 

בוש תרזוח איה תמאה ןעמלו) השדח הזת ןאכ גיצהל תרמייתמ הניא סקוה .(דועו תוינימ 

רפס היארוקל שיגהל תשקבמ אלא ,(םימדוקה הירפסב הגיצהש תורדגהו תונעט לא בושו 

םזינימפהש ידכש הנימאמ סקוה .םזינימפל אובמ ןיעמ אוהש ,(םיילוש תורעה ילב)יסיסב 

םניאש הלאל דחוימב ,לכל שיגנל וכפוהל שי יתרבח יונישל ףונמלו יטנוולרל ךפהיי 

תירלופופ הגצה .הנילפיצסידכ רדגמו םישנ ידומילב וא תויטסינימפה תוירואתב םיאיקב 

ילב ,(common sense)"רשיה לכשה" לש אצומ תדוקנמ ,תויטסינימפה תוירואתה לש וז 

אצוי לעופ איה ,הייחמ תוישממ תומגוד ןתמ ידכ ךותו תיעוצקמ הגעב רתוימ שומיש 

שיגנ הביתכ ןונגסב הריחב ידכ ךות הלאכ תוכובס תויגוסב ןויד .סקוה לש התנומאמ 

ליה השירטפ תינטפשמה ומכ) תורחא תורוחש תויטסינימפ תוגוה לש ןתביתכ תא ןייפאמ 

ךא ,תימדקאה תרוקיבה טבשל וללה תובתוכה תא םעפ אל תפשוח וז הריחב .<סנילוק 

"םייתימאה ןהייח" - ונממ חמצ םזינימפהש םוקמה תא היארוקל הריכזמ איהש ךכב הנורתי 

.(grassroots) חטשב תוליעפב וישרושל ותוא הריזחמו ,םישנ לש ןהיתויוסנתהו 

העונת אוה םזינימפ" :םזינימפה לש האבה הרדגהה תא היארוקל העיצמ סקוה לב 

,רתויב הבחר הרדגה יהוז .(12 'ע)"יטסיסקסה יוכידהו יטסיסקסה לוצינה ,םזיסקסה םויסל 

םע עגמב םיאבה םישנא לש תינושארה תודגנתההו תוששחה ןמ רכינ קלח לרטנמ החוסינו 

םירבגל תומדיהל ןוצר וניא םזינימפש השיגדמ וז הרדגה .היתונויערו תיטסינימפה העונתה 

תא םינתונ ונא ןיא ובש ,יוכיד לוטנ םלועב תויחל הפיאש אלא ,םהב םחליהל ןוצר וא 

תינעזג ,תילכראירטפ הרבח םינייפאמה חוכה ינבמ לופכשל (םישמ ילבמ וא םישמב)ונידי 

םישנו םירבג ,םדאה ינב לכל עיצמ םזינימפהש תונורתיב תדקמתמ סקוה .תיבופומוהו 

תוינימהו עזגה ,דמעמה ילדבה .העונתה לש הפרותה תודוקנל תעדומ איה תע התואבו ,דחאכ 

םהב ןוידל השידקמ סקוהו ,וחכשנ אל תירבה־תוצראב תיטסינימפה העונתה תא וגליפש 

.הרפסב בושח םוקמ 

הניא (sisterhood)"תויחא תווחא" .תינגומוה הצובק ןניא םישנש ךכל תעדומ סקוה 

דדומתהל תובייח םישנ הכלהמבש ,תכשמתמו תיתימא תוביוחמ תשרוד התריציו ,"יעבט" רבד 

לש ןתלוכי רסוח וא ןבוריס .ןהייח ךלהמב ומינפהש תוידמעמהו תונעזגה ,היבופומוהה םע 

העונת ורצי תורחא םישנ אכדל תויושע ןה םהבש םינפואה םע דדומתהל תובר םישנ 

תוארוק ידי־לע ומנפוי הלא םיקבאמ יחקלש יואר .תוררופתה תנכסב תאצמנה ,תדבורמ 

תורבח ןיב גלפל םימוד םילדבה ולחה םינורחאה םירושעה ינשב ןכש ,לארשיב םיארוקו 
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.(תויבסל-תויטיירטס ,תויגיטסלפ-תוידוהי ,תויחרזמ-תויזנכשא) לארשיב העונתה 

ןורתפכ הצמוא (תויבסלו תויחרזמ ,תויניטסלפ ,תויזנכשאל גוציי) "םיעברה תוינידמ" 

ןיב םילדבהה תייגוסב םינשנהו םירזוחה םינוידה ךא ,לארשיב העונתה תורבח ידי־לע ינמז 

.תופתתשמה ןמ תובר יפב רמ םעט םיריתומ םישנה 

איה הלעמ סקוה לבש רתויב תובושחה תויגוסה תחא ,הימדקאה ןמ ת/ארוק יבגל 

היצזימדקאהש ךכב הריכמ םקוה םנמא .הימדקאה ילתוכ ןיב לא תיטסינימפה תוגהה תגיסנ 

רוכינל תוצרמנ תדגנתמ איה ךא ,םוחתה לש היצמיטיגלל תובר המרת םישנ ידומיל לש 

היצזימדקא ,התנעטל .חטשב העונתה ןיבל תיטסינימפה הבישחהו היצזיטרואתה ןיב רבוגה 

תא וז הגיסנב האור סקוה .ילקידרהו יטילופה הצקוע תא תיטסינימפה העונתהמ הלטנ וז 

הריירק תפידרו תימדקא הקיטילופ" יכ הרובסו ,ימדקאה םזינימפה לש ויתונולשיכמ דחא 

,ימדקא וטג ךותב הנכוש תיטסינימפ הירואת .תיטסינימפ הקיטילופ לש המוקמ תא וספת 

תנעוטו תאזה המשאהה תא דימ תגייסמ סקוה .(34 'ע> "ינוציחה םלועה ןמ טעמכ תקתונמ 

היגוגדפב שומיש תועצמאב ותוא ןווגל אלא ,ימדקאה םזינימפה תא שוטנל תשרוד הניאש 

אוה הז ןועיט םג .םינוש םילהקל היינפו םינוש הידמ יגוס ,םינוש הביתכ תונונגס ,הגוש 

אצמנ רדגמ וא/ו םישנ ידומיל תוינכות תמקה ךילהתש ,לארשיב ת/ארוקל תובישח לעב 

םוקמבו ,םהיתותוא תא ונתנ רבכ וז היצזימדקא לש םינושארה םינימסתה .ותישארב הב 

םא ןוחבל יוארה ןמ ,תיאקירמאה הימדקאה תולהנתה יסופד תא הבר הבשחמ אלב לפכשל 

תיטסינימפה העונתלו הימדקאב תויטסינימפ תורקוח לש ןהיתורטמל יוצרה אוה הז ןוויכ 
.ללכב 

שודיחה ,יתנייצש יפכ ךא ,םוחתב םיאיקבה םיארוקלו תוארוקל תובר שדחמ וניא רפסה 

לש םזינימפ")ןורחאה קרפב םגש איה רפסה לש הדיחיה ותשלוח .סקוה לש התרטמ וניא 

תופולח ןיימדל היארוקמ תשרוד סקוה .עיפוה וניא אוה ,הזכ שודיח שקבתה ובש ,("ןוזח 

הריהצמ הניא איה ךא ,הב םייח ונאש תינעזגהו תיבופומוהה ,תילכראירטפה תוברתל 

אוה ,תופיטה ןיב הכ דע הכליה םמעש ,היארוק תא רכנל ששחה ילוא .הנוזח והמ רוריבב 

,תיפולח הרבח בצעל ידכב ,תיטסינימפה העונתל העיצמ םקוהש הקיטקטה םג .הדעב רצועה 

,העונתה סיסב תבחרהו םיבאשמ סויג ,תיטסינימפ הבישחב םירבג לש םתבישח תרמה ןוגכ 

תובישחב טיעמהל ידכ םירמאנ וללה םירבדה ןיא .סקוהל תירוקמו תידוחיי הקיטקט הניא 

וגהנ רפסה תא וארקש תויטנדוטס .םהל שדח הז םוחתש םיארוק יבגל דחוימב ,רפסה 

.וירבד ירקיע תא ומינפהש רכינו ,ותאירקמ 

ינפל תילגנאב רוא הארש ,סקוה לש הז רפס לש ומוגרת לע ךרבל אלא ןיא ,םוכיסל 

הנורחאב רוא וארש תיטסינימפה תוגהב תויזכרמ תוריצי תרושל ףסוותמ אוה .םייתנש 

הלא תוריצי לש ןתונימז .(תורחאו רלטאב תידו'ג ,ירגיריא סול ,ראובוב הד ןומיס)תירבעב 

תוגה לש התושבגתה תארקל תיטירק הסמ לש התריציב בושח בלש אוה תירבעה יארוקל 

תא ריבעמ אוה .תויועטמ ףחו םרוז םואב תילד לש תירבעל םוגרתה .תימוקמ תיטסינימפ 

תקפומה הברה האנהל ףיסומ קר רבדהו ,סקוה לש התביתכ תא תונייפאמה תויוכיאה 

.ותאירקמ 
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