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

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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529 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

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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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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