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"תוינימואל" לש יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה 

ףלפק ינד 

תשקה תא תחא הלימב אטבמ ־ תוינימו תוימואל ןיב רושיקה ־ "תוינימואל" גשומה 

ןיב םיימיטניאהו םיישיאה ,םייתרבחה ,םייטילופה םיסחיב םינגועמה תושגרה לש הבחרה 

םיסחי .(homosocial relations) "םייתרבחומוה םיסחי" תונכל גוהנש המ ,םירבג 

ביבס ,ירוביצה רושימל ןה םירשוקמה תושגר םבוחב םינמוט םירבג ןיב םייתרבחומוה 

לש םיגשומ ביבס ,יטרפה רושימל ןהו ,"םימחול תווחא"ו "תוירדילוס"כ םיגשומ 

תרתוח דחא בחרמ לאכ הלא תושגרל תוסחייתה ."תויטוריא"ו "תישיאניב תורשקתה" 

םע ההוזמה ,תירוביצה הרפסה ןיב ירדגמהו יגולויצוסה חישב תלבוקמה הדגנהה תחת 

ישנה בחרמה םע יתרוסמ חרואב ההוזמה ,תיטרפה הרפסה ןיבל ,ירבגה קוסיעה יבחרמ 

.(Ornter, 1974)ישגרה דמימה תא םוחתל םג גוהנ הב רשאו 

־ ימואל־ישגר בחרמכ םיירבגה תושגרה תא חתנל שקבא "תוינימואל" גשומה ךרד 

.תימואל היגולואידיא ידי־לע תענומה תושגר תיינבה לש תיביטקלוק תיתוברת תכרעמ 

הזרפרפב .רתויב יטרפה רושימבו רתויב ירוביצה רושימב תינמז־וב לעופ ינימואלה שגרה 

יחכונה חותינב םיגדהל יתרטמ ,"יטילופה אוה ישיאה" העודיה תיטסינימפה המסיסה לע 

ישגרה בחרמה לש םיירשפאה םייוטיבה ןווגמ תא רוקסא אל ."ימואלה אוה ינימה" דציכ 

,תירבג תוימואל לש יזכרמ רתאכ יברקה תורישה לש ומוקמב דקמתא אלא ,ינימואלה 

,יגימואלה שגרה לש לופכשבו רוצייב קסוע דשאו "םימחול תווחא" לש ןורקיעב ןגועמה 

ודוסיב יטרואיתה חותינה .ביואב המיחלה ־ תחא הקיטקרפ תועצמאב הז דיקפת םינדאו 

ירגוב םיילאוסקסורטה םירבג ןיב תוער יסחי לע יביטרנ רקחמ ךותמ תונויאר לע ססובמ 

ירגוב םיילאוסקסיבו םיילאוסקסומוה םירבג לע יביטרנ רקחמ ךותמו .(Kaplan, n.d.) אבצ 

תרוש ךותמ םיאצממב רזעיא ןכ־ומכ Kaplan).1, 2002 ;1999 ,ןלפק) תויברק תודיחי 

רקחמ םיבלשמה ,לארשיב תוירבגו יברק תוריש לע הנורחאל וכרענש םיינתוכיא םירקחמ 

;2000 ,יול־ןושש ;1997 ,ןואיש ;1998 ,דדפ־יקסמול ;1993 ,ןמלה)יפרגונתאו יביטרנ 
 .(Ben-Ari, 1998

תוחרזאו תויאבצ ,תוירבג ,תוימואל 

הנידמה לע רבדמ אל אוה הנידמה לע רבדמ לייחשכ ,הנותחתה הרושב 

.בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

ןואיש הרואיללו קקח יאחויל הדות ןכ .רמאמה תביתכב היתוצעו התכימת לע יאני הצינ ר"דל הדות 

.דיה־בתכל םהיתורעה לע 

עקרמ ,ץראה ידילי םניה ,לכה־ךסב םירבג םיינשו םישימח םינומה ,םירקחמה ינשב םינייאורמה 1 

,שמחו םישולש דע םייתשו םירשע יאליגב םבור .ךומנה־ינוניבהו ינוניבה דמעמהמו ,ינויציידוהי 

.יודב םש תחת םיעיפומ םירכזומה םינייאורמה לכ .םישיש דע םייתשו םיעברא ינב םטועימו 
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וא תרוסמה אל תאז תאזה ץראל ותוא רבחמש המ .ולש הגולפה לע אלא 

תגולפ דקפמ) .ה'רבחהמ דחא תויהל לש השוחתה אלא תידוהיה תוהזה 

(Ben-Ari, 1998, p. 100 :לצא טטוצמ ,םיאולימ 

הבחרהב חתונש יפכ ,תילאידיא תוירבג לש םייומידמ הנוזינ תינרדומה תוימואלה 

;1993 ,הסומ) תוירבגה רקחב ךרדה יצרופמ ,הסומ 'גדו'ג ןוירוטסיהה לש ויבתכב 

 1985 ,Mosse), תוירבג ייומידב יתטיש חרואב קסע ןורחאה ורפסב קר יכ םא (,Mosse

העמטהו הרדחה ידכ ךות השחרתה הפוריאב תוימואלה תיילע דציכ הארה ,דסומ .(1996 

ייומיד תועצמאב .הנוחטב לע הנגהלו המואה חורל ורשוקש תוירבג ייומיד לש תויתטיש 

דובכ ,םירציב תימצע הטילש ,ןוצר־חוכ ,תוחישק לש םיכרעל תוימואלה הפיטה תוירבג 

סיסבכ חפוט תוירבגה לאידיא .הרבחה לש ירסומה םקרמה לע הנגהל םיעצמאכ הזועתו 

Mosse,) תינרדומה הרבחה לש תימצעה הרדגהב ביכרמבו תימואלו תישיא החימצל 

 3 .1996, p).

יזכרמ רתאל תוירבג םע תוימואל םיכרוכה תושגרה וזקנתה תינרדומה הנידמב 

למסל ול רשפאמה דחוימ דמעמ ול קינעמ חוכה לע אבצה לש לופונומה .אבצה ־ דחא 

רתויב יתועמשמה ימואלה דסומה וניה אבצה .הנידמה לש תידוחייה תוהזה תא אטבלו 

סקמ .(Harries-Jenkins, 1976, p. 41) הנידמה לש תוינויוושו תונוביר ,תואמצע למסמה 

תילנויצר הנומא :יאבצה דסומה לש תיטילופה תוימיטיגלל תורוקמ העברא הנמ רבו 

ויפלכ ישגר־יטמזירכ סחיו ,תרוסמ ,ונוניכל יקוחה סיסבב הרכה ,אבצה לש וכרעב 

 (1964 ,Weber). תוירבגה תלאשב ודוסיב עגונ ישגר־יטמזירכ סחי לש ןורחאה ביכרמה.

לביק ,םחולכו דייצכ רבגה לש ילסרווינוא ירוטסיהרפ סותאב ןגועמה ,םחולה סותימ 

הקזוח המחלמל תובדנתהה .המיחלב תופתתשההו אבצל סויגה תומדב השדח תועמשמ 

,הסומ) תוירבג תחכוהו םייחב תועמשמ רחא שופיח ,"םימחול תווחא" לש םילאידיא ביבס 

תמשגה תא םירשוק תובר תויוברתב םמצע לע םירזוחש תוירבג לש םילאידיא .(1993 

הז רושיק .(expendabiiity) (Gilmore, 1990) תוומ ידכ דע תימצע הברקהל תוירבגה 

יתאה דוקה סיסב לע לועפל םירבגה תליהקל דודיע ןתמ ךות םואלה־ תנידמ קוזיחל םרת 

עבקתה ךכ .(Ben-Ari, 1998, p. 112) םיישיא םירוצעמ לע תורבגתהו תימצע הברקה לש 

.(Badinter, 1995, p. 68; Kellet, 1982, p. 301) תוירבגל יאליעה ןחבמכ ברקה ןחבמ 

.שדחה ידוהיה ןוניכב תוימואלו תוירבג לש םימוד םייומיד הצמיא תינויצה העונתה 

ידוהיה רבגה רורחשל תימואלה הפיאשה תא םיאטבמה םייומידב הסומע תינויצה הכפהמה 

,יזיפ ןסוח ןוגכ ,םיילאידיא םיירבג םייומיד ביבס שדחמ ובוציעלו תוישנמו תויתולגמ 

קבאמה עקר לע .(1977 ,ןייטשניבור ;1997 ,ןמזולג) םמצע לע םירגתא תליטנו ץמוא 

ןיב רוביחה תילארשיה תוברתב םצעוה ,לארשי־תנידמ תמקה ןמל ךשמתמה ןיוזמה 

לש םייאבצ םיכרע בלשמה ,םחולה־רבצה סותא .ברקה ןחבמ ךרד תוימואלו תוירבג 

,גומלא) תידוהי תוירדילוסו תדלומה תבהא לש םיינויצ םיכרע םע ריחמ לכב המיחל 

םיניגפמה הלא ברקב .םיילארשי םירבג יבגל יוקיחל לאידיא תווהל ךישממ ,(68 'ע ,1997 

היצוויטומה תנומתב ימואלה ביכרמה לש וקלח טלוב ,יברק תורישל ההובג היצוויטומ 

.(1999 ,ןלפק ;1990 ,לגו סלזיימ ;1987 ,ךילביל) 

לש תורבחה תא בצעל ידכ רבג ־םחול ־ינויצ האוושמב שומיש השוע יאבצה ןוגראה 

השקה תוסנתהה תא ךירעהל םיריעצל תרשפאמ וז האוושמ תעמטה קר .םיסייגתמה 
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תשרופמה הרטמהש דועב .טרפב יברקה לולסמבו ללכב תיאבצה הרשכהב ורבעי התואש 

רענה תכיפה איה תילמסה ותרטמ ,םחולל חרזאמ סייגתמה תכיפה איה הרשכהה ךרעמ לש 

תוקיטקרפ לע םיבר םירקחממ .(Arkin Sc Dobrofsky, 1978 ;1997 ,ןואיש> רבגל 

ןתינ־יתלב חרואב תוירבגב הרוזש תולייחה דציכ טלוב םייברק םילייח ברקב תוסיפתו 

לכואב רוסחמ לע ליגרת תעב םיננולתמש םילייח לע קעוצ דקפמ רשאכ ,לשמל .הדרפהל 

'ע ,1997 ,ןואיש)"!לכואו םימ םכל ויהי אל המחלמ בצמב ;תונונח ,תובקנ ,םיספא םתא" 

.תוירבגב רסוחל הלושמ םהלש המוגפה תולייחהש יומסה רסמה תא םהל ריבעמ אוה ,(59 

יעצמאכ ספתנ אבצב תורישה .םיינויצ םיכרע םג םייגתמב עימטמ הרשכהה ךרעמ 

:םיה־ליח רגוב לייח רמאמכ ,"ינויצה טסקטה" תמשגהל 

,ינוליח ,ינויצ תיבב יתכנוחו יתלדג ינא ,תחא היצביטומ ,דתיה יל 

ליבשבו ,רומשל ךירצ תיב לע ...ידוהיה םעל ןורחאה תיבה הזש ,ונימאהש 

ךתלוכי בטימ תא תתלו ,תויברק תודיחיב ,אבצב תרשל תכלל ךירצ הז 

(184 'ע ,1999 ,ןלפק) .םחליהל 

גשומה לע דומעל ילבמ תויאבצו תוירבג ,תוימואל ןיב סחיה תא ןיבהל רשפא־יא 

דמעמ ,הווש דמעמ ילעב םיחרזא ןיב םייתרבחה־םייטילופה םירשקה ,ירק ,"תירבג הווחא" 

גורהל םיחרזאל רשפאמה םרוג ותוא ־ הווחאה .דבלב םירבגל םיבר םירשקהב רומשה 

וא ,תינרדומה תניימודמה הליהקה לש תודוסיה דחא הניח ־ המואה ןעמל םנוצרמ תומלו 

םישנא ןיב הקומע הווחאב דימת תספתנ המוא לכ" :ןוסרדנא טקידנב לש וחוסינב 
,תונורחאה םינשה םייתאמב ,הרשפאש איה איה וז הווחא .רושימ ותוא לע םיאצמנש 

ןעמל םנוצרמ תומל ־ םא יכ ,גורהל אקווד ואל ־ םינכומ תויהל םדא־ינב ינוילמל 

לש ותובישח תא החתינ ןמטפ לורק .(38 'ע ,1999 ,ןוסרדנא)"הלאכ םילבגומ םינוימד 

תויצה .יחרזאה־יתרבחה הזוחה לש תודוסיה תשולשמ דחאכ תירבגה הווחאה ןורקע 

,תוימואל לש םיישגר םירשקל היינפ תועצמאב וסיוג הנידמל םיחרזאה לש תונמאנהו 

הברקהל תוירבגה תוקושתה ביבס טרפבו ,תירבגה תוהזה תשוחת ביבס הווחאו הליהק 

תעב םתונכומ אוה םירבג לש תיחרזאה־תיטילופה תוביוחמל יאליעה ןחבמה .תימצע 

תודסומה לכ ןיבמ .(Pateman, 1989) הנידמה ןוחטב ןעמל םהייח לע רתוול ךרוצה 

.רתויב םלשה היוטיב תא תאצומ הווחאה םהבש תומוקמה םה ברקה־הדשו אבצה ,םיירבגה 

דרפנ־יתלב טביהל אבצב תופתתשהה הכפהנ תיאקירמאהו תיתפרצה תוכפהמב לחה 

טרפב ,תילאידיא תוחרזא .(Janowitz, 1976, p. 79) תוחרזאה לש תיביטמרונה הרדגההמ 

תופתתשהל ךכמ רתוי דועו ,םייברק םידיקפתב תורישל תרשוקמ ,תילארשיה הרבחב 

.(2000 ,יולךושש ;1996 ,זפ־ינקו קסיל ;1998 ,רדפ־יקסמול)המיחלב הליעפ 

דועב .תורואנהו םזילרבילה ןיבל תיתרוסמה תוירבגה ןיב הז רשקהב הדיגנה ןמטפ 

,תימצע הברקה ךרד תירבג הווחא ןיבל תוימואל ןיב םיישגר םירשק הרצי הנושארהש 

־ןבכ דיחיה לש תשדוחמ הרדגה ףקישו דיחיה לש סרטניאלו הנובתל הנפ םזילרבילה 

הברקה לש תוירבגה תוקושתה תאו ימואלה־יתרבחה הזוחה תא תדגונש הרדגה ,ןירוח 

חורב הנובתהו תישיאה תוריחה יכרע יכ שיגדה ,הז תמועל ,הסומ .ביטקלוקה ןעמל 

םיכרע חרכהב םירתוס םניאו תילאידיא תוירבג לש םיפסונ םיביכרמ םיאטבמ תורואנה 

תדלומה תבהאל תירוטסיה םירשוקמה םיכרע םתוא ,םירציב הטילש וא ץמוא ,דובכ לש 

תוימואלמ ,תונוש תויגולואידיא תועונת יכ םרג אוה .(Mosse, 1996, pp. 7-8) םואלהו 
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תילאידיא תוירבג לש םימוד םייומיד רבד לש ודוסיב ונירקה ,םזילאיצוסל דעו תורואבו 

תויוהז ןוניכ לע התדובעב .<132 'ע ,םש) תוירבגה לש ינגרובה פיטואירטסה חורב 

תימואל המורת לש הקירוטרה רשאכ םג דציכ יולךושש הגרוא התארה ,ל"הצב תוירדגמ 

לע ססבתהל הכישממ יברק תורישל היצוויטומה ,טרפל המורת לש הקירוטרב תפלחומ 

.(2000 ,יולךושש) תוירבג לש םיילאידיא םיכרע 

?תוינימה ןכיהו 

,ףסונ ביכרמ ףיסוהל שי תוחרזאו תויאבצ ,תוירבג ,תוימואל לש תיסיסבה האוושמל 

אוהו ,תניימודמה תימואלה הליהקב תוצובקו םיטרפ לש הלועפל היצוויטומה דוסיב דמועה 

תיילע ןיב רשיק הסומ 'גרו'ג .וז האוושמב תוינימה דיקפת המ איה הלאשה .ינימה ביכרמה 

ןיבל ,הינטירבבו הינמרגב טרפב ,ינגרובה דמעמה לש תומרונה תוחתפתהו תוימואלה 

הזכ ןפואב תונגוהמה ןורקע םע הכרכנ תוימואלה .(respectability) תונגוהמה ןורקע 

Mosse, 1985, p.) תינגרובה הרבחה םויקב יזכרמ ךבדנל תוינימב הטילשה תא ךפהש 

דועב ,םירציב הטילשו תינימ תונגוהמ לש ירסומ דוק רגובה חרזאל הגיצה תוימואלה .(2 

תרדגהל הסומ הוותהש וקב .תוילמרונבא לע חישל רשוק תינימה הקושתה שומימש 

ירוסיאל הרשוק תוימואלה - הטושפ האוושמ אופיא הרצונ תוינימו תוימואל ןיב םיסחיה 

.הרדעה םצעב אלא האוושמב םוקמ השעמל ןיא ,ןכ םא ,תוינימל .תוינימ 

לש הרוש תונמל ןתינ תוינימו תוימואל לע הסומ 'גרו'ג לש הנושארה ותדובע ןמל 

דועב .תינימה הקושתה לע תולבגה ןיבל הניב ורשק רשאו תוירבגב וקסעש םירקחמ 

לנוק טרבור ביחרה ,םיהובגה תודמעמה לש םירצות לע ובורב ססבתה הסומ לש חותינהש 

.םיפסונ םייתרבח תודמעמל תוסחייתה ךות היגולואידיאו תוירבג ןיב םיסחיה תלאש תא 

הרבחב תטלשה הצובקל תרשוקמה וז ,ירק ־ תינומגה תוירבג ןיב ןיחבהל עיצה אוה 

םיגוס ןיבל ־ תילאוסקסורטה תוינימ םהיניב ,הלש םילאידיאהו תומרונה תא הוותמ רשאו 

אל המצעלשכ תינימה הקושתה ,ןאכ םגש אלא .(Connell, 1995) תוירבג לש םירחא 

םג .תיביטמרונ־א תוינימל הדגנהה ךותמ קר אלא ,תוירבגה תיינבהב דיקפת האלימ 

דקמתה ,תירבה־תוצראב תינומגהה תוירבגה לש קמועה־הנבמ תא חתינש ,למיק לקיימ 

אלו ,תילאוסקסורטהה תוירבגה תא םיבצעמה םימרוגכ היבופומוהבו תוישנמ הדרחב 

תיינבה תא וחתינו וכישמה םיבר םייפרגונתא םירקחמ .(Kimmel, 1994) הקושתב 

תיינבה לע טסרופ לש ורקחמ ,לשמל ,תוילאוסקסומוהלו תוישנל התדגנה ךות תוירבגה 

תינרדומה ןוויב תוירבג ייומיד לע סוזיול לש ותדובעו (Forrest, 1994)הינטירבב תוירבג 

 (1994 ,Loizos). החתונ ,תיתרבחה הינבהה תשיג לש תרוסמה בטימ יפ־לע ,השעמל

.(Roper 8z. Tosh, 1991) "תורחא" לש םייומידל התדגנה ידי־לע הינומגהה תוירבגה 

הקושתה תניחבל טעמכ ףילחת שמשמ תוילאוסקסומוהו תוישנ לש יאנג־ייוטיבב קוסיעה 
.אפוג תירבגה 

תינימ הקושתו תירדגמ תוהז אופיא ביצמ תיתרבח הינבה לש לבוקמה חותינה 

תא ספספמ הז גוסמ חותינ .תוגירח תינימ הקושתו תירדגמ תוהז לומ לא תויביטמרונ 
הדיחאכ התוא הוותמו ,תירבג תוהז לש הינבה תנייפאמה תיסיסבה תוירטנמגרפה 
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53 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ןיב תיסיסב תילאירוגטק הקולח חינמ הז גוסמ חותינ ,תושגר תיינבה לש רשקהב 2.הביציו 

וניא םג אוה .תודרפנ תויושי יתשכ ,םיילאוסקסומוהו םיילאוסקסורטה םיינימ תושגר 
םיענ םייתרבחומוהה םיסחיה .םייתרבחומוה םיסחי לש ישגרה בחרמה לש הניחב רשפאמ 

.םייטודיאומוה םיסחיל דעו םירבג ןיב םייתרבחהו םייטילופה םירשקהמ ענה ישגר ףצר לע 

ןיב תימוטוכיד הקולח רוצילו ומויקמ םלעתהל הטונ תיברעמה תוברתהש ףצר והז 

הקושת" גשומה תא התוותה (Sedgwick, 1985) קיוו'גדס ביא .וללה םיבטקה ינש 

םירבג ןיב תינימה הקושתה ןיב הזכ ףצר לש תורשפאה לע עיבצהל ידכ "תיתרבחומוה 

.םייתרבחה םהיסחי ןיבל 

האוושמה תא גיצמ ,תוינימו תוירבג ,אבצ ןיב םירשקה תא וחתנב ,סורג לייא 

רשוקמ ,יתרבחומוה דסומכ ,אבצה .תלבוקמה תיתרבחה הינבהה תביטקפסרפמ תשקבתמה 

תיטוריאומוה הקושתל ,םירבג ןיב הבהאל דגנומו תילאוסקסורטה תירבג הווחאל 

תוללקה תחא תא חתנל ,לשמל ,ןתינ וז חורב .(108 'ע ,2000 ,סורג) הרסח תוירבגלו 

תפקשמכ - "ךתוא ענעניש י'גני'ג יברע אצמת ךל" ־ ל"הצב םילייח ברקב תוחוורה 

,ימואלה רחאכ שמשמ יברעה ביואה :ותלפשהו רחאל הדגנה ךרד תירבג תוהז לש הינבה 

תילאוסקסומוה הרידח לש תזמורמ הלועפו ,יגולויב עקר לע תורחאל תסחייתמ תוי'גנייגה 

תוארל ןתינ הדימ התואב םלוא .<159 'ע ,1999 ,ןלפק) תוירבגב העיגפה תא תלמסמ 

רומוה ךרד םג םא ,תאטבמ איה .תירבגה הקושתה לש תוידדצ־ברה תא תפקשמכ וז הללק 

לייא ןייצמש יפכ .יאבצהו ימואלה ביואה יפלכ תקתשומ תיטוריאומוה הקושת ,תוללקו 

אל אבצה יכ ועמשמ יתרבחומוהה דסומה סיסבב םייקה תיטוריאומוהה הקושתה דוסי ,סורג 

לע יונב אוה .<111 'ע ,2000 ,סורג) התוא ףפוח םג אלא ,תוילאוסקסומוהל דגנומ קר 

.הנממ הנוזינ ףא אלא ,תירבג הקושתמו הבהאמ הקוחר הניאש קר אלש תירבג הווחא 

הקושת חתינ ףסוי זר .תשחכומ תיטוריאומוה הקושתמ ןוזינ יתרבחומוהה ישגרה בחרמה 
תונויצה לש תימואלה הפיאשה בלב עובטה דוסיכ תיאבצה תוירבגב וז תיטוריאומוה 

אהי - "רחא"ה ,תוארהל שקבאש יפכ .<19 'ע ,2001 ,ףסוי) השדח תוירבג ןנוכל הנויסנב 

שמשמ אלא ,הדגנה ךרד תוהזה תיינבהב דיקפת אלממ קר וניא ־ ביואה וא השיא ,רבג הז 

,ירבגה יאבצה טקייבוסה לש טקייבואה יסחיב ןנוכמ דיקפת ול שי .ירבגה טבמל אשומ םג 

םיגדא ןלהלש םירבדב .םירבגה תווחאבש תיטוריאומוהה הקושתל ךוותמ םרוג הווהמ אוהו 

תעב תינימהו תישגרה היווחה ביבס טקייבוא-טקייבוס יסחיו תושגר לש הז ןנוכמ הנבמ 

,תויאבצב הלועה תינימואלה הקושתה דוסי תא הליחת חתנא ךכ ךרוצל .ביואב המיחלה 

הניכמה תיאבצה הרשכהה תכרעמ ,ירק ,תומילאה רוציי לש ינימה־ינוגראה הנבמה תאו 
.ביואב המיחלל לייחה תא 

יול־ןושש הנרוא לש וזב םג ויתובקעבו ,(Connell, 1995) לבוק טרבור לש ותשיגב ,לשמל 

רשוקמ טרפה .תוירבג יגוס ןיבל ידמעמ וא יגולואידיא ךויש ןיב יטמוטוא רושיק שי ,(2000) 

יזכרמ םוקמ םינתונ םניא םירקוחה ינש .הינומגהה תחת תרתוחה תיפולח תוהזל וא תינומגה תוהזל 

המצעל תסכנמ רשאו ,תונתשמ תויצוויטומו תויכרעיוד תאטבמה וזכ ,תירטנמגרפ תוהז תסיפתל 

תירטנמגרפ תוהז תסיפת לש תיטרואיתה תובישחה תמגדהל .תונוש תויוברת־תתמ םיכרע ןיגוריסל 

.270-264 'ע ,1999 ,ןלפק ואר ,יאבצה ןוגראה לש רשקהב 
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המיחלל הקושת ןיכ רושיקה 

־ םיפחד ינשמ תבכרומכ תיאבצה תוברתה תא דימעהל ןתינ היודפ לע הזרפרפב 

,תומילאו תויאבצ ןיב סחיל ושדקוהש םיבר םיחותינו םירקחמ לומ לא .ןימו תונפקות 

לש תוחפ־אל יזכרמ ןגועכ תוינימב םידקמתמה םיינוגרא םירקחמ דואמ טעמ םימייק 

,םייתורפס תורוקמב ינשה־טוחכ רזוח המיחלו הקושת ןיב רושיקה .תיאבצה תוברתה 

,תיטנמורה הבהאה תורוקמ לש ירוטסיהה־יתורפסה וחותינב .םייפרגונתאו םיירוטסיה 

הקיתעה תעב רבכ דציכ (Rougemont, 1974 [1940], p. 244) טנומ'גור־הד סיגד ראית 

,לשמל .הבהאה שגר ־ סורא רואיתל תויתמחלמ תורופטמב םירפוסו םיררושמ ושמתשה 

ןוויכבו .ויתונברוק לא תולרוג יצרוח םיציח הרויה תשקכ ראות ןודיפוק הבהאה לא 

תורפס חותינב .יתמחלמה חישה ךותב םיינימ םייומיד לש םיבר םירוכזא םימייק ,ךופהה 

הפיקת לש תוקיטקטל תויוסחייתהה יוביר תא לסופ לואפ רקס ,הנושארה םלועה־תמחלממ 

הפיקת/סנואו (impact) עגמ ,(penetration) הרידח ןוגכ ,םיינימ םיחנומב תיאבצ 

 (Fussen, 1975, p. 270) (assault). ןהוק לורק (1987 ,Cohn) הפשה תא החתינ
רומא היהש חיש דציכ התארהו ,יאקירמאה ןוחטיבה דרשמ ינעדמ ברקב תינוחטבה 

ןיב .םיינימו םיינפוג םייומידב עפושמב הלגתה חור־רקו ילנויצר ,ינכט תויהל הרואכל 

,("white men in ties discussing missile size") םיילאפ םיחנומב וראות םיליט ,רתיה 

תיניערג תוצצופתהו ,(thrust) הפיחדו הרידח לש תוינימ תולועפל תויוסחייתה ךות 

לש טשפומהו ינכטה ןוגר'זה לש חטשה ינפל תחתמ .המזגרוא םיריכזמה םיחנומב הראות 

תגשה םצעמ קופיס :םינווגמ תורוקמ לעב שוגיר לש טלוב דמימ אצמנ תיאבצה הפשה 

;םוצעה סרהה חוכב המולגה המצועהמ תושגרתה ;הטילשו תויחמומ ,ההובג תלוכי 

.יטוריאומוה שוגירו ;תילאוסקסורטה תויטננימוד 

קר אל ,המוד הנומת םיפקשמ ירבעה יאבצה גנלסהו תינרדומה תירבעה הפשה 

תורוקמה ןמ םייוטיבב םג אלא ,תיזעולמ םייאבצ םיגשומ לש רישי םוגרת לש םירקמב 

ןימה־ רביא ןויצל תירבעב השרתשהש הלימה ,לשמל .המצע תירבעה לש םיירוטסיהה 

,ןשוש־ןבא) המחלמ־ילכו קשנ השוריפש תיכ"נת הלימ השעמל .דניה ־ "ןיז" - ירכזה 

ןיבל קשח ןיב יטננמיאה רוביחה תא תפקשמה תחא הלימ ונינפלש ךכ ,(119 'ע ,1998 

שיו ,רתויב תוצופנה םילימה תחא ,דניה "ןיז" ,טרפב יאבצהו ,ללכב ירבעה גנלסב .קשנ 
.רתויב םינווגמ םישומיש הל 

יאבצ ךרעב עגונ ןושארה ."ןיז" הלימב שומישב םייזכרמ םיטביה ינש לע עיבצהל ןתינ 

לאידיאה ןיבל יעגרה קשחה ןיב סחיה .לרומ ,ירק ,יביטקלוק קשח תומדב יזכרמ ימואלו 

,ודרוב ןזוס הנייצש יפכ .סולאפה ןיבל ןיפה ןיבש סחיל לושמ הובג לרומ לע הרימש לש 

־ םויה תועש בור ךשמב תוחפל ,תואיצמב וניא ירבגה ןיפהש המל למס הווהמ סולאפה 

ןימה־רביא לש ובצמ .(Bordo, 1994, p. 266),תמחלמו יתוכלמ ,המצוע לעב ,ןוא אלמ 

תישיאה היצוויטומה לש םינתשמה םיישגרה םיטביהל ילמס יוטיב אופיא ןתונ ירכזה 

.ימואלה לרומה לש םג הללכהבו ,הדיחיה לרומ לש יאבצה לאידיאה עקר לע תיתצובקהו 

ומכ הז ןיז") השינעל ,("ינלוגב ןיזה לכ") לבסל רתיה ןיב סחייתמ "ןיז" הלימב שומישה 

("ןיז קרוז") תויאבצ תומישמ עוציבב היצוויטומו תוהדזה לש םינוש תונונגסל ,("גנרמוב 

תרופטמב יתמחלמהו יתוכלמה ןיב רוביחה .(ןיז־רובש ,ירק ,"ז"ובש") היצוויטומ ןדבואלו 

שגרל סיסב שמשל לוכי - ינימ ןוא ןיבל הרובגו המיחל ןיב הלבקה התוא ־ סולאפה 
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יתמחלמה ןואה ןיבל תימואלה תויתכלממה ןיב יטנרהניאה רשקה לש ףוקישכ ,ינימואלה 

הינפל תאז ראתל ביטיה ,יאבצ תוריש ינברס לע ןמלה תירש לש התדובעב 3.התוא הנבמה 

:םינייאורמה דחא 

רבג לכ ,תדבוע תידוהיה הפקזה ,םיקנטו תודלזו ליגרתל םיאצוישכ... 
תויהל םתסמ רתוי חוטב והשמ הז ...תילאפ המצוע הז ...רבג אוהש שיגרמ 

<192 'ע ,1993 ,ןמלה) .יסיסב רתוי הברה והשמ ,יברק 

המיחלב הרובג תנגפהו ץמאמב הדימע ,תיזיפ תלוכי תחכוה ,ןמלה תנייצמש יפכ 

םימגרתימ הלאו ,תילאידיאה תוירבגה ןוניכ תרגסמב תשרוד הנידמהש םילמסל םיכפהנ 

,ישיאה רושימב הדימעה תלוכי ןיב רושיק ןאכ רצונ .לרומ לש ימואלהו יאבצה לאידיאל 

.ירבגה סולאפה לש ,ועמשמכ וטושפ ,הדימעה תלוכי ןיבל ימואלה וא יתצובקה 

,ןיזה־ילכ ןיב דומיצה .ילכה תרופטמב דקמתמ "ןיז" הלימב שומישה לש ףסונ טביה 

לש ךשמה לאכ קשנה־ילכל תוסחייתה ףקשמ ,ןיזה רמולכ ,ןימה־רביא ןיבל ,קשנה רמולכ 

.םחולה ףוגב ישחומ יוטיב לבקמ רבדה .ינימ שוביכל החטבה וניה קשנה .ירבגה סולאפה 

לכ ונוא לע רמוש וניאש ןיפל ףילחת ,סולאפה לש יאבצה־ינימה וכשמהל ךפהנ קשנה־ילכ 

שרדנה דחוימה סחיה .סרה חוכו המצוע לש בזכא־אל רוקמ הווהמ ,לידבהל ,קשנה .ןמזה 

דמציהל הארוהה ,ונויקנ לע הרתיה הדפקהה ,וילע החגשהה ־ קשנה־ילכ יפלכ לייחה ןמ 

ותוא םינמסמ יומס חרואבו ,השודק לש דמעמ קשנל םיוושמ הלא לכ - תע לכב וילא 

הרצונ ,יאנג לש רשקהב רקיעב רתונ "ןיז" הלימב רישיה שומישהש דועב .סולאפכ 

,"ילכ"ה תומדב ירבגה סולאפה ןויצל תיפולח הלימ ילארשיהו יאבצה גנלסב הגרדהב 

ףאו ,"ילכ־ילכ" השגדהבו ,וירושיכלו רבגה תולוגסל סחייתמה תוירבגל הרדאה יוניככ 

,"שיטפ"ו "רבילק" ,"חתות" ןה ילככ רבגה תרופטמ לע תופסונ תוזרפרפ ."םילכ זגרא" 
.<61 'ע ,2001 ,םולבנזור)"ריווא־שיטפ"ל חתפתהש 

ךא .ףוגל דומצ ותאישנ ןפואו ותרוצ לשב םולאפל יעבט דמעומ וניה ישיאה קשנה־ילכ 

קנט דקפמ ,לשמל ."ןיז־ילכ" לש המוד ןווג לבקל םייושע ןיטולחל םינוש קשנ־ילכ םג 

שח אוה ,וב לופיטב העקשהה לע ףסונ .קנטה תלעפהב ךורכש רגתאה תא ראית רבעשל 

יניעב היה הז" :קנטה לש ,רמולכ ,"ילכה" לש תולובגהו םיעוציבה תא קודבל ךרוצ 

עיקשמ ינא .ילכ הזו ,ילש אוהש קנטה ,וילע דבוע ינאש ילכה תא תחקל ,רגתא והשזיא 

,ןלפק> "תושעל לגוסמ אוה המ תוארל .םומיסקמה תא ונממ איצוהל הצור ינאו ,וב לפטמו 

יבגל ימינפ יתוהמ ךרע אשונו תישיא תועמשמ הגרדהב לבקמ קשנה־ילכ .(242 'ע ,1999 

לורק .המחלמה־תנוכמ ןיבל םחולה ןיב ימיטניא רשק תרצוי ילככ ןיזה תרופטמ .םחולה 

הנוכמ הצצפה־סוטמב וא ליטב יזיפ עגמ ,םוטאה ינעדמ לש ינוחטבה חישב יכ הנייצ ןהוק 

סרהה ביכרמ תא תלרטנמה הביח תנגפה ןהו תינימ תוימיטניא ןה תאטבמה הלימ ,"ףוטיל" 

.(Cohn, 1987, p. 695) קשנה ירוחאמש ינלטקה 

ןיב תוער יסחיל המחלמה־תנוכמ ןיבל םדא ןיבש םיסחיה תא תוושהל ןתינ ,ךכמ רתוי 

שקיבש ,ריוואה־ליחב רבעשל ריכב דקפמ ,ינ קפיס ךכל תניינעמ המגוד .םימחול ינש 

Kaplan,:ואר ,יאבצה ינוגראה רשקהב ירבגה סולאפהו תוהדזה ,לרומ ןיב רושיקב רתוי בחר ןוידל 3 

 2002.
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:(Kaplan, n.d.) ברקה־סוטמל סחיה ןיבל "םימחול תווחא" גשומה ןיב רשקה תא םיגדהל 

תרוש ןיבמ ...ותוא םירמוא אל וליפאש קומע רתוי דוע רבד שי ןאכ 
שגינ ינא זא ,טעמכ םלוכ לע יתסטו ,ריווא ליחב יתסט םתיאש םיסוטמה 

היומס הצירק הזיא שי .םירופיכה םוי תמחלמ תא ותא יתישעש םוטנאפל 

הז ,ןיבמ התא ,דחיב תאזה תפותה תא ונרבע ינאו התא :סוטמה ןיבל יניב 

הזיא לע ומכ החיפט ןימ הז ,התא םוטנאפ האור התא זא ...תפתושמ היווח 

היווחה תמצועש בשוח ינא זא ,[ברק]ה תא השוע התא ותאש סוס 

הארנכ אוהש רשק לש םיביכר רוציל ליבשב היד הקזח איה תפתושמה 
.םייחל ראשנ 

,שיטפ לש גוס הווהמ ולש קשנה־ילכל םחולה ןיב םקרנש רשקה יכ הלוע 'נ ירבדמ 

קר אל ילככ ןיזה תרופטמ ,תורחא םילימב ."םימחולה תווחא"בש תוימיטניאל ףילחת 

ןורקיעה לש יטרפ הרקמ הווהמ אלא ,ולש סולאפה ןיבל םחולה ןיב ידיימ רושיק תרצוי 

הקושת רצוי קשנה־ילכ ןיבל םחולה ןיב דומיצהש םשכ .קשנל םירבח לש רתוי יללכה 

ןיז־ילכ לש הסמ ,ףתושמ ילאפ ףוג ןנוכל האב ומכ קשנל םירבח ןיב הברקה ךכ ,תיטוריא 

דקפמ ,הדש קחצי ותעשב ראית ךכ .תימואלה־תיאבצה הרטמה ןעמל דחא ףוגכ םימחלנש 

:םימחולה ןיב תוערה תא ,ח"מלפה 

דמועה שיאה .םיער תופוג ־ םינבלכ תושמשמ [ץראה לש] הז ןיינבל 

.חפטל שי תוער .ערה אוה אוה ...ופוגב ךילע תופחל ןכומו ךדצל 
קימעהלו הנשה תומי לכב ןחבמה םוי תא שיגרהל שי .ךנחל שי - תוערל 

ךיחא ,רתויב קומעה ןבומב ךיחא אוה ךלש רבח יכ תעדו שגרהו בושח 

<379 'ע ,1997 ,גומלא לצא טטוצמ) .תונוכנל תוריסמל ,השעמל 

ךוותמ קשנ־ילכו לרומ ביבס םיילאפ םייומיד תועצמאב המיחלו הקושת ןיב רוביחה 

קשנל םירבחה ןיב הקומעה תישגרה הברקה ."םימחולה תווחא" לש ןורקיעה תועצמאב 

טשפומו ןיימודמ שגר אלא הניאש ,הווחא התוא .תינימואלה הקושתה תריציל חתפמה הניה 

תסחיימ ל"הצ לש המיחלה תרות .ישחומ ןורקיעל אבצב תכפהנ ,יללכה ימואלה רשקהב 

ימצע ןוכיס ךות חטשב םיעוצפ ץוליח ידכ דע ,םימחולה תווחאל דחוימב הלודג תובישח 

 (259 .4.(Henderson, 1985, p. 38; Kellet, 1982, p תוליעפהו םישנמ קתונמב םייחה

ברקה תייווח לש תישעמה תורשפאה תארקל םירבגה תא הניכמה תפתושמה תיביסנטניאה 

דחאש ,ידוחיי יאבצ־ירבג יווה רצונ .תימוימוי הקיטקרפל םימחולה תווחא תא םיכפוה 

תיישע" לש יווהבו תופתושמה תוחוראב הליחתמ תויקבחסה ."תויקבחס" אוה וייוניכמ 

לש המרע" לש תרוסמה בטימ יפל תויזיפ תויודדוגתהל דע העיגמו ,תוחידבו "םיעטק 
:ותדיחיב השפש גהנמה תא םינחתותב לייח ראיתש יפכ ,"אשדה לע הירבח 

,לוג" ,קעוצו אב ול קשחתמש והשימ .לוג ארקנש סכטה תא לשמל היה 

המרע .וילע םלוכ םילוע זאו להואב ןשיש לייח לע ץפוקו ךלוה "!לוג ,לוג 

םתונוכנ ,הלאל ,דלא תדמתמה םתוריסמ ,םימחול תווחא"כ תוערה תא רידגמ ל"הצ לש יתאה דוקה 4 

.(233 'ע ,1996 ,רשכ)"".םתלוז ןעמל םהייח תא ןכסל ףאו ץלחיהל ,היואר הרזע טישוהל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:19:39 UTC������������� 

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



57 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

התא .קיחצמ ארונ היה הז ...םירמוא ויה םש םימלשוריהש ומכ ,תיכרות 

הז ,התא הדיחי הזיאמ הנשמ אל "!לוג" עמושו להוא הזיא דיל דודגב רבוע 

.םדא־ןב ותוא לע ץפוקו םלוכ םע להואל סנכנ ,הדייה ,יתנפוא היה 

<102 'ע ,1999 ,ןלפק) 

ןיב תוערה רבדב הדש קחצי לש ןויער ותוא דהדהמ םימת קחשמכ ןאכ הארנש המב 

,ףוגל ףוג ןיב הקושת לש קבד תורצויו וז יבג־לע וז תומרענה םיער תופוגכ םימחולה 

ביואב המיחלה לא תקתעומ תויהל הרטמ ךותמ הנשה תומי לכ תחפוטמה הקושת 

,תיאבצה היווחה תתתשומ וילעש המיחלו הקושת ןיב יסיסבה רושיקה .ברקה־הדשב 

םיישגרה תודוסיה דחא תא םיווהמ ,הז רשקהב םימחולה תווחא לש דחוימה דמעמהו 

.לעופ יאבצה ןוגראה םתועצמאבש 

םיינוגרא םיעצמאכ הדיחי תוואגו "תולערומ" 
תימיטיגל תומילא תריציל 

ןה ,המיחל ןיבל הקושת ןיבש רושיקב שומיש םישועה םיינוגרא םיסופד רצוי אבצה 

םיינבמ םינייפאמ המכל סחייתא ,םתוא ראתאש ינפל .הצובקה תמרב ןהו טרפה תמרב 

,יביטקלוקהו ישיאה רושימב תימיטיגלה תומילאה רוציי תא םיתסוומ תעב־הבו םידדועמה 

תכשמתמ תישגר היצוויטומ רוציל יאבצה ןוגראה תרטמ .הדיחי תוואגו "תולערומ" טרפבו 

תתתשומ תינרדומה תויאבצה .ימואלה ביואה דגנ ןוגראה ירבח לש םילאו ףתושמ קבאמל 

דחא .דניה המחלמ לש תורשפאה .תימיטיגל תומילא לש תדדסלמ לעופל האצוה לע 

תודדומתהל םיבאשמ תיינפה ךות ,םואלה־תנידמ לש החוכ סוסיבב םייזכרמה םיעצמאה 

ימיטיגל סיסב רצונו הנידמה לש התויזכרמ תשגדומ וז ךרדב .ינוציחה ביואה תנכס םע 

הנידמה ידי־לע ךמסומה ידעלבה ףוגה ותויהב ,אבצה תועצמאב תומילאה יכרד דוסימל 

התונובירמ ןכ םא תעבונ תויאבצה לש תוימיטיגלה .(Giddens, 1987) תומילאה םושייל 

רדסה לע הרימש לש םייחרזא םיכרעל ןה רישי יוטיב הווהמו ,אבצה לע הנידמה לש 

תידוחיי תוהזו תונוביר ,תואמצע לש םיימואל םיכרעל ןהו ,הרבחה לש תוביציה תחטבהו 

 (1976 ,Harries-Jenkins). תומילאה תנווכה השוריפ תיאבצה תומילאה לש תורדסומה

ירבח דצמ תונפקות לש םייוטיב תעינמו תומילאה תוסיו ןכו ,ימיטיגלה ימואלה ביואה דגנ 

ןוגכ ,ימיטיגל ביוא םניאש םיינוציח םימרוג ןה - םירחא םימרוג יפלכ יאבצה ןוגראה 

.ומצע ןוגראה ירבח ףאו הנידמה יחרזא ןוגכ ,םיימינפ םימרוג ןהו ,תיחרזא הייסולכוא 

םידיקפתב תולייחה תא םג םויכו) םילייחה תא דדועמו ץרמתמ אבצה ,טרפה תמרב 

םיילמרופ־אל םיינוגרא םינונגנמ ידי־לע תאז השוע אוה .תומילא רצייל (םייברק 

םילייחל ףידע דמעמ ןתמ ,לשמל ,תומילא רוצייב םינייטצמש םילייחל תופידע םיקינעמה 

,לואש .םירפו'צו תויורחת תועצמאב םהיגשיה ץורמתו םיידוחיי קשנ־ילכב םיחמתמה 

.חבכ עלקמ)ג"אמ לע דקפומש לייחכ לביקש םיצירמתה תא ראית ,ל"חנה תביטחב םחול 

:ולש ףידעה סרהה חוכ ףקותמ ר"יח תקלחמ תרגסמב ףדעומ דמעמ שי דבכה עלקמל 

ןיב תורחת .דתיה .תויורחת ינימ לכ ויה םג .טסיגאמ יתייה ףוסב 

הז ,הווש היה הז ...רפו'צ התיבה יתאציו ןושאר יתייה ינא זא םיטסיגאמה 
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...תוחפ ךתוא םירטרטמ .לבקמ התא בוט התא םא ־ תונוריטב בוטש המ 

רבד השע אל םלועב דחא ףא ,הפיא .םירודכ ףלא יתבחס דחא ןומיא הזיאב 

לע ןגהל רומא םג התאו םלוכמ רתוי הווש התא ,חוכ הברה שי גאמל .הזכ 

(108,106 'ע ,1999 ,ןלפק) .םלוכ 

לש םיעבשומ םיבבוח ,ירק ,"םילערומ" םילייח תמדקמו תקזחמ תיאבצה הרשכהה 

הלא םילייח .(1993 ,םירחאו ףסאיחא) םהינייעמ שארב אצמנ אבצהש הלאכ ,תויאבצ 

לואש .םהיקרועב םרוזה לער הלא םיכרע ויה לשמ ,אבצה יכרע םע האלמ תוהדזה םיניגפמ 

לעופ ,ג"אמה ,ולש קשנה־ילכ ןיבל וניב הגרדהב רצונש יעצמא-יתלבה רוביחה לע רפסמ 

אוה קשנה" העודיה המסיסה חורב ,תיאבצה הרשכהב ףכאנה קשנל תורבחהמ אצוי 

:שממ לש תיזיפ תורכמתהכ ורופיסב העיפומ תולערומה "!וילע רומש - ךתשא 

,דרוי התא זא גאמ םע התאשכ .הפירש קבאה לש חירל רוכמ יתייהש תמאה 

חירב אלמתמ ךלוכ טושפ התא זא ,םירודכ 4000-3000 םימעפל םינומיאב 

םג םיכירצ ונייה .םיידיה תא חירמ ןמזה לכ יתייה בלש והשזיאב .הזה 

.הזל לגרתמ התא לבא .ינלוח .הניש קשב ותוא םש יתייה .גאמה םע ןושיל 

(107 'ע ,1999 ,ןלפק) 

ידי־לע תקזוחמו ,תומילא רוצייב רתוי הבוט תיעוצקמ תלוכיל תמגרתימ תולערומה 

יתייה" :ראתמו לואש ךישממש יפכ ,תומילאו שא־חוכ רתוי רצייל הרטמ ךותמ דקפמה 

ץורל יתלוכי ,בוט עלוק יתייה ...ילש תיאבצה תלוכיה תא ךירעה דואמ אוהו ,פ"מל דומצ 

(108 'ע ,םש> ".תוארשרש דועו דוע יל ףחוד היה ,לערומ הזכ היה פ"מה .גאמה םע הברה 

םינומיאב םיגשיהל דודיע ידי־לע השענ תומילא רוצייל ץירמתה ,הצובקה תמרב 

,ךכ ךרוצל .הדיחי תוואג לש הרדחה ךות ,תויברקה תודיחיה ןיב תורחת תועצמאב ברקבו 

םילמסב בחרנ שומיש השוע איה .תוימואלה חורב הליהקכ תשבגתמ תיאבצ הדיחי לכ 

ןוגר'ז השיגדמ איה .התמוכהו הדיחיה גת ,שובלה יטירפ םה םהיניב םיירקיעהש ,םיידוחיי 

הירוטסיהו תרוסמ תרמשמו תחפטמ ,תוחידבבו םייוניכב בלושמ ,ימינפ יתרבחו יעוצקמ 

תוידדה תויוביוחמ לש תשרו (consciousness of kind) הברק תעדות הניזמו ,תפתושמ 

תורחת תרצונ וז הדיחי תוואג תועצמאב .(Gusfieid, 1975 :תובקעב ;1999 ,םהוש) 

ןיבל םינחנצה תביטח ןיב ךשמתמ חתמ םייק ,לשמל .תותימע תודיחי ןיב תוניועב תלבוגה 

ראתמ ינלוג תביטחב הדיחיה תוואגל באוי לש אבה רבסהה .(1997 ,ןואיש> ינלוג תביטח 

:"ביואה"מ וצלחל םיאב ינלוגמ וירבח ויה ,םינחנצ תגולפל עלקנ היה וליא דציכ 

םיארקנש םישנאה לש ,תויקי'צנלוגה לש הריוואה תא יתבהא ינא 

.הזבש םיבוטה םירבדה תא האור התא ...הוואגה ,הזה יפואה ,םיקי'צנלוג 

הירבח ,הזה ילארשיה יפואה הז .םיעטק תושעל םיעדויש הירבח הז 

תייה םא וא םש לפונ תייה םא .תצק לופית םא ךל ורזעי דימת ןורקיעבש 

והשימ היהי דימת זא ,הזה גוסהמ היעב ,אמגודל םינחנצ ןיב םואתפ עקתנ 

<77-66 'ע ,1999 ,ןלפק) .הרזע ךל ןתיש 

הווחש תוללעתהה תא ראתמ באוי ,הדיחי תוואג התוא עקר לעו ,המישנ התואב םלוא 

יזנכשא אצוממ ותויה בקע רתיה ןיב ,"יסופיט קי'צנלוג" היה אלש םושמ ינלוגב ומצע אוה 
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59 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

הדיקפה םע שפנ־תוחיש להנמו םיצבשת רתופש 'ךונח" ןכו ,"סרע" קיפסמ אלו 

רשאו םינחנצל רומשה יוניכ ־ "בוהצ" ארקיהל איה תוטלובה תולפשהה תחא .תיתגולפה 

:(106 'ע ,1997 ,ןואישו םינידע םילייחכ םתוא ראתמ 

םישנא המכ ויה םג הז ללגב .יסופיטה קי'צנלוגה יתייה אל ינא לבא 

ןויריש תצק ךל שי םא ןורקיעבש םינטק םירבד הז .ילש בגה לע וספיטש 

,לשמל .הזב בוט יתייה אל ינא לבא ,ךילעמ םתוא ףיעהל עדוי התא 

ןבל התא ,תוינצקוע תורעה עקות ןמזה לכו ךירחא ךלוהש םדא־ק 

דחא םדא־ןב םש היה .ולאכ תויוטש ינימ לכו וליבשב בוהצ וא ,וליבשב 

.ותוא אנוש ינא םויה דעו ילא קבדנ היה אוה ,תישפנ יב ללעתה שממש 

<77 'ע ,1999 ,ןלפק) 

תא דדועלו ץרמתל וילע ,דחא דצמ .דואמ קד לבח לע אופיא ךלוה יאבצה ןוגראה 

תא לעתל וילע ,רחא דצמו ,תומילא רצייל תנמ־לע הדיחי תוואגלו תולערומל םילייחה 

הרימשב ךרוצה ןיב דימתמ חתמ םייקש איה האצותה .ימיטיגלה ביואה יפלכ קר תומילאה 

תודיחיה ןיב תומילא תעינמבו התנווכהב ךרוצה ןיבל תומילא רוציי לש הובג ףר לע 

.המצע הדיחיה ירבח ןיב ןכו תונושה תויאבצה 

.תודמלנו תונבומ תוקיטקרפ תועצמאב םישענ תומילאה לש התנווכהו התוסיו 

תלטהו תוכמס יסחי תללוכה תיכרריה תינוגרא תרגסמ לש המויק םצעמ תרצונ תונבומה 

הרשכה תכרעמ ידי־לע תרצונ תודמלנה .תוגהנתהה ימוחת לכ לע תללוכ תעמשמ 

הטילשו עומשמל תנווכמ תינוגראה תעמשמה .תולייחל רישכהל התרטמש תיפיצפס 

לש תרדסומ לעופל האצוה ־ יאבצה ןוגראה לש תוידוחייה ויתורטמ חכונל .תושגרב 

אוה .תושגרה תוסיו ךרד תומילאה תוסיוול לעופ יאבצה תורבחה ־ תימיטיגל תומילא 

.תונפקות לש ישיאה יוטיבב הטילש לש םישקונ םירטמרפ לעב דיקפתל תורבחתה בייחמ 

לע רקחמב ךרענ יאבצ תורבח ןיבל תושגר לש יוטיב ןיב רוביחה לש ןיינעמ חותינ 
תוגהנתהב לבחמ םיישיא תושגר לש יוטיב .תירבה־תוצרא אבצב תונוריטב םילמס 

הלבגה בייחמ יאבצה דיקפתה עוציבש ,ןאכמ .תופידע תנתינ הנורחאה וזלו ,תיתצובקה 

הז תורבח .(Katz, 1990, p. 468) תישגרה תוסנתהל יוטיב ןתמ־ יאו תישיאה תוהזה לש 

ידקפמ סרוקב לייח ראתמש יפכ ,הטילשו דוקיפ יבגל תיל"הצה הסיפתב יוטיב ידיל אב 

,םיימינפ דואמ תושגרל תתל אל ,ףיקת רתוי תויהל רמוא הז ...דקפמ תויהל" :םיקנט 

אל דואמ וזה תוקסעתהה לכו ,יתניחבמ ףייזל ,ןומה קחשל .הצוחה תאצל ,םיקד דואמ 

וליפאו ,םיישיאה תושגרה .<41 'ע ,1999 ,ןלפק) "הזה סרוקה תא רובעל יל הרזע 

תא םינכסמכ םיספתנ םה ןכלו ,תטלשנ־יתלב הלועפל ליבוהל םילולע ,םהילע תובשחמה 

,ימונוטוא םויק ילעבכ תושגרה תא ההזמה יממע לדומב תנגועמ וז הסיפת .המישמה עוציב 

.םתוא הווחה םדאהמ תמיוסמ הדימב דרפנ םויק ,רמולכ 

תא הניצקמ ,תיעצבמ תוליעפבו םוימויה ייחב ,םילייח ןיב תיביסנטניא תיזיפ הברק 

לכ םוטרחה" :םיליטה־תניפסב תורישה לע דורמנ רפסמש יפכ ,תושגרב הטילשב ךרוצה 

,םיטרפה ןיב חתמה ...לכהו תוחלקמ ,םירוגמ ,םישנא םירשע טעמכ וב םימשו ,ןטק ךכ 

השקשכ ,םהלש םעזה לכ תא םיקרופ םואתפ ,םיצרפתמ םישנא .םיאיש ולאכל עיגמ 

וניא הטילשב ךרוצה .<85 'ע ,1999 ,ןלפק)"בירל םיליחתמו ,תיעצבמ הפוקתב ,הניפסב 

תימצע הטילש ןיב תורשוקה רתוי תובחר תויתוברת תוסיפתב ןגועמ אוה :אבצל ידוחיי 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:19:39 UTC������������� 

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



"תוינימואל" לש יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה ןלפק ינד 60 

(mastering) וז הסיפת תקזחמ תולייחה תרגסמב תשרדנה הטילשה ךא .תוירבג ןיבל 

תושגרב הטילשו תולייח ,תוירבג ןיב ךרוכש יביסרוקר ךילהתב הידי־לע תקזוחמו 

 .(Ben-Ari, 1998, p. 116) תונפקותה

הלועפ תקיגול :"המירז"ה תייווחו ברקה תמכס 
ינימואלה שגרה לוהינל 

םגרותמ הז שגר .ינימואלה שגרה אוה התנווכהלו תומילאה תריציל ישגרה סיסבה 

ביבס ,טרפה תמרב ןה תלעופה ,ברקב המיחלה תייצוויטומל יאבצה ינוגראה רשקהב 

תווחא" לש לאידיאה תמשגהכ ,הצובקה תמרב ןהו ,תינומגה תוירבג לש םילאידיא תמשגה 

,יאבצה תורישב רתויב תיתועמשמה תוסנתהה ,דניה ברקה תייצאוטיס ."םימחולה 

ורקחמב .תימיטיגלה תומילאה לש תתסוומ הלעפהב ךרוצה תא השעמל הכלה תשמממה 

תושגרב הטילש יבגל תוינוגראה תוסיפתהמ קלח יראךב ליא חתינ ,ר"יח ילייח דודג לע 

תרזגנה המיחל תלועפ עצבמ לייחה ברקה תמכסב .ברק תעשב יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ 

ץחל יאנתב יוצמ אוה רשאכ ,ול תובתכומה תודוקפ תחתו יאבצה ןוגראב ותורבחמ 

.תונפקותו דחפ לש תושגרב טולשל שרדנו ,תימויק תואדו־יאו םיינוציק 

תכרעמ - (logic of action) הלועפ לש הקיגולב ינוגראה רשקהב תלעופ ברקה תמכס 

.וידי־לע תולבגומו ידסומ רשקה ךותב תונגועמש תוילמס תוינבהו תוקיטקרפ ,םיגוציי לש 

ןווגמב ןוגראה תרגסמב םתלועפ יכרד תא תובצעמו םידיחיל תושיגנ הלועפה תוקיגול 

יללכה לדומכ תשמשמ ברקב םחולה תייצאוטיס ,ךכ .(Friedland 8c Alford, 1991) םיבצמ 

תשחרתמ ברקה תיימדה .םילייחה לש תיעוצקמה תוגהנתהה תכרעהל סיסבכו תולייחל 

םיסרוקב ךשמה ,יסיסבה ןומיאב לחה ,תרצוי תיאבצה הרשכההש םיפסונ םיבצמ רופסניאב 

לכ .םיליגרתהו םינורמתה ןווגמב הלכו ,םינושה הרשכהה ילולסמ תרגסמב םייעוצקמה 

,תימצע הטילשו תלוביס ,תיזיפ תלוכי ,בל־ץמואל םינחבמ לש תרשרש םירצוי וידחי הלא 

רבגה תונוכת תא םלוכ םיפפוחה תולייח לש םיכרעו תולוכי םיסייגתמב עימטהל םתרטמש 

,הטילש ןדבוא לעו ,אסיג דחמ ,םיישגר םירוצעמ לע תורבגתהו םינוכיס תליטנ .ינומגהה 

הלא לכ ־ תונפקותו דחפ לש תושגר לש הרקבל תלוכי תנגפה ךות ,אסיג ךדיאמ 

.(Ben-Ari, 1998) תוירבגה תא תקזחמ ןהב הדימעש תויוסנתהב םישרופמ 

תרגסמב ברק המדמה היצאוטיסב םיכורכה תושגרה תא ראתל ביטיה ,ל"חנ לייח ,זעוב 

:םיכ"מ סרוקב ליגרת 

שי ש"מגנל .םימיא גונעת היה הזש ,ליגרת יתעציבו ש"מגנ דקפמ יתייה 

םלוע שממ הז הלעמל בשוי התאשכ לבא ,האטורג הארנ הז ,הרידא המצוע 

התאו ,תודוקפה תא ןתונ התאו [ךחגמ] קנע כ"קמ םע בשוי התא .רחא 

פירט היה הזו .תוריל תאז לכבו ףשחיהל אל ידכ ליעי קיפסמ תויהל ךירצ 

,יתוא שגרמ הזש יתיליג םואתפ ,אבצב המצוע לש עטקה לכ ללכב .יתימא 

תוארלו ןנכתל ,ןוכנ םתוא עינהל ,םילודג תוחוכ תוארל תלוכיהו חוכה 

יכה םימיה דחא היה הז םש ש"מגנה לע ...הרטמ יהשוזיא גישמ התאש 

<54 'ע ,1999 ,ןלפק) .סרוקב ילש םירשואמה 
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61 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

תלעב היגולונכט תלעפה :תירבגה תולייחה יכרע יוטיב ידיל םיאב זעוב לש וירבדב 

תבשוחמ ןונכת תלוכיו ,תימצע תעמשמ ךות תנכוסמ הפישח ,ילכב הטילש ,המצוע 

ןמזמ רבכ וספתנ הלא םיביכרמ ןיבמ םיבר .(Barrett, 1996) הרטמ תגשה תארקל 

ידי־לע קר תגשומ תוירבגה יכ ותעשב ןעט לגה ףוסוליפה .תוירבגה לאידיא תא םיאטבמכ 

לומ םלוא .(Bordo, 1994, p. 288) תינכט הטילש לש תלוכי תנגפהו הבשחמה ץומיא 

בשוחמ ,ינכטכ - לגה תובקעב - ירבגה ןונגסה תא הגיצהש תילנויצרה הסיפתה 

םלוע"כ היצאוטיסה תא ראתמ אוה .שוגירה אקווד שגדומ זעוב לש ותייווחב ,חור־רקו 

ןומיא םא .סרוקב ולש תורשואמה תויווחה תחא התייהש תיעגר תוסנתהכ ,"פירט"כ ,"רחא 

הכורכה היווחה תמצוע תא ןיימדל קר ןתינ ,"פירט" לש תשגרמ היווח תויהל יושע ש"מגנ 

םחול ,רינ .םייחב איש־תוסנתהכ ספתיהל לוכי ברקה עגר .ביואה םע יתימא שגפמב 

תעב ותוא הפפאש השגרהה תא רזחשו םילבחמל בראמ לש עוריאל סחייתה ,יתעבגב 

בשוח ינא .קפוד שממ ךלש בלה ,שגפמה לש תוינש המכב ,ומצע עגרב" :ביואה םע שגפמה 

(121 'ע ,1999 ,ןלפק)".ילש םייחב יתיארש תוריעסמ יכה תויווחה תחא תאזש 

ימחול םע תויולקתיהה תחא תא ,תידוס תרייס רגוב ,איג םג יינפל ראית וז חורב 

וירבדב רשוקמ ברקה לש תינפוגה הלועפבש שוגירה .ןונבלב ל"הצ בצומב הללאבזח 

דציכ הלוע םג וירבדמ .םס הז היה לשמ ,ףוגב ןילנרדא תמירז לש תיגולויזיפה השוחתל 

:"קדהה לע המח עבצא םע" ותויה ןיבל תולייחו תוירחא ןיב הריתס ןיא 

ךות ,ירי ידכ ךות ירטסיה ןפואב קחוצ יתייה .ןילנרדאה תמירז תא יתבהא 

עטקה תא יתבהא תמאב .בצומה תנגהב ילש הדמעה תא ספות ינאש ידכ 

יתייה לבא ,יארחא יתייה אלש אל ,קדהה לע המח עבצא םע יתייה .הזה 

התא .יריה תורוקמל שא חווט םע ידיחיה יתייה השעמל ,גאמה לע תווצמ 

תוקירש יל ויה םלש םוי ךשמל ךכ רחאו םיינזוא ימטא םישל יתחכש ,עדוי 
תא יתבהא טושפ לבא .חיפב ילוכ אלמ יתייהו םושנל יתלוכי אל .םיינזואב 

(Kaplan, 2002).ןונבלב הפקתה תחת ונייהשכ ןילנרדאה לש הזה עטקה 

היצאוטיסה ןיב הרואכל סקודרפה .ברקה םסל ולש תורכמתהה ךילהת תא ראית איג 

ןוכיסה .ןפוד־אצוי וניא שוגיר לש תיבויח היווח ןיבל הפקתה תחת תואצמיה לש הדיחפמה 

הכילה לש יטסינויציביהסקא שוגיר אטבל לוכי ביואה שאל ףוגה תפישחב ךורכה 

ויתונורכזב ןווא דרפליו יטירבה ררושמה לש ורואיתמ עלבומב הלועש יפכ ,ףסל רבעמ 

ונכלה ובש ןפואב הלהצ לש ןפוד־תאצוי השוחת התייה" :הנושארה םלועה־תמחלממ 

5".חותפה חטשב ונמצע תא םיפשוח ,המידק ונטיאל 

ךות הנכסה ינפ חכונל חוכב שומיש לש תוסנתהה .תורפסב םיחוור הלא ןיעמ םירואית 

לובג הצק דע ץמאמ ,ףוגה תלעפה לש בוליש ־ םיטביה לש לולכמב הטילשו זוכיר 

המירז תשוחתל ,דואמ תשגרמ היווחל ךפהיל הלוכי ־ המצוע־תבר היגולונכטו תלוכיה 

(Ben-Ari, 1998, p. 94) ירא־ןב ליא .דחא עגרל תזקנתמה המצוע ךותמ תוירבג לש 

ילהימטנזקיצ ילהימ גולוכיספה ידי־לע החתונש (flow) "המירז"ה תייווחל תאז הוושה 

 (1975 ,Csikszentmihaiyi). סחיב המירזה תייווח תא וחתינ ותצובקו ילהימטנזקיצ

 "There was extraordinary exultation in the act of slowly :5 אוה תילגנאב חוסינה

 .(Fussell, 1975, p. 271 :לצא טטוצמ) walking forward, showing ourselves openly"
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,םינעונפוא תורובח לש לויט וא קור דוקירכ ,תויתצובק תויוליעפב לחה ,תויוליעפ ןווגמל 

אוה ןלוכל ףתושמה .תודרשיה־עסמ וא םירה־סופיט ןוגכ ,תוינטרפ תויוליעפב הלכו 

םיטביה לש לולכמב הטילש ,ילטנמה וא יזיפה רושימב ץמאמ ךות ףוגה תלעפה לש היווחה 

Csikszentmihalyi Sc Csikszentmihalyi,) דבלב םירדגומ םייוריגב תוזכרתהו םיישוח 

הטילש ךות ,הנכסה ינפ חכונל חוכב שומישה ךכ לע ףסותימ יברקה רשקהב .(1987 

רשאכ םישח םישנאש תיטסילוה השוחת"ל יוטיב ןתינ הלא לכב .המצוע־תבר היגולונכטב 

עגרמ המירז" לש יתעדות בצמכ התוא םיווח םה ."האלמ תוברועמ ךותמ םילעופ םה 

,הביבסה ןיבל ימצעה ןיב הדרפה לכ טעמכ שח וניאו ותלועפב טלוש טרפה הבש ,עגרל 

.(Csikszentmihalyi, 1975, p. 36) "דיתעהו הווהה ,רבעה ןיבו ,הבוגתל יוריגה ןיב 

autotelic)"תוסנתהה םשל תוסנתה" הז יתעדות בצמ הניכ רוקמב יכ שיגדה ילהימטנזקיצ 

 experience) - והשלכ ךרוצ ךותמ אלו ,המצע םשל תישענה גנוע לש תוגהנתה ,ונייהד

האב המירזה תייווח יכ חכונ רשאכ הז םש תונשל ךרוצ שח אוה םלוא ־ ינוציח לומגב 

.ברקה־הדשב הלועפ ןוגכ ,האנה לכ םורגל הרואכל ודעונ אלש תויוליעפב םג יוטיב ידיל 

.המירזה תייווחל ילהימטנזקיצ לש חותינב תיסיסבה תועטה יתנעטל תחנומ ןאכ 

תייווח תא ןה תינמז־וב ריבסהל יושעש ,ינימה גנועה ביכרמ אוה חותינב הרסחה הילוחה 

הווהמ תינימה הלועפה תייווח .ברקה תלועפב הכורכה האנהה תא ןהו התוללכב המירזה 

השוחת וז .ליעל וראותש םיטביהה לכ תא הליכמו המירזה תייווח לש התיצמת תא 

תא גזממו הלועפב ומצע תא דבאמ ,האלמ תוברועמ ךותמ לעופ טרפה הבש תיטסילוה 

,המצעלשכ תגנעמ היווח ןבומכ וזו .לבגומ יוריגב תודקמתה ידכ ךות הכותב ותעדות 

הלועפה ,תילסרווינואו תיסיסב תוגהנתהכ .גנועה ןורקעל יאליעה יוטיבה תא הווהמה 

ןמ רדענ רבדהש עיתפמו ,המירז לש היווח לכל סופיט־בא שמשל היוארו הלוכי תינימה 

םירחואמ םירקחממ םג רדענ ינימה רבסהה .Csikszentmihalyi תלוכסא לש ירוקמה ןוידה 

.<Ben-Ari, 1998 ;2000 ,יול־ןושש) ברקה תייווחב שוגירלו המירזל וסחייתהש רתוי 

תויווח"מ עבונה ,"יארפו עורפ ,ןצחומ שגר"כ ברקב שוגירה תייווח תא תחתנמ יול־ןושש 

לש תולובג לש הייצח ,תונכתסה ,םייבמופ םיגשיהו ,תויורחת תוללוכה ןנימב תודחוימ 

ידכ יכ ותעשב רומליג ןעט ,תנייצמ איהש יפכ .(133 'ע ,2000 ,יול־ןושש> "תוומו םייח 

Gilmore,)"תובהלתהב ןכתסהל" ךירצ רבגה ,תיתרבח תועמשמ היהת םייחה תנכסלש 

 223 .1990, p). תלועפל האיציה .ינימ שוגירב לבוג רבודמה שוגירה יכ איה יתנעט

היגולונכטב שומישו הטילשו ףוג תלעפה ,יזיפ ץמאמ ,םייח ןוכיס השוריפש ־ המיחל 

היצוויטומה .(Barrett, 1996; Gray, 1959) תיטוריא הזטסקאב תלבוג - המצוע־תבר 

.ינימה שוגירהמ הנוזינ ברקב תופתתשה םשל השורדה תישגרה 

,תונפקותו דחפ ביבס קר אל תושגר לוהינ לש טביה ברקה תמכסל ףיסוהל שי ךכיפל 

ןמ שרדנה תושגרב הטילשה ביכרמ ןיב דוגינ םייק הרואכל .תינימ הקושת ביבס םג אלא 

ברקה תמכס .המיחלה תלועפ תא רצייל ידכ ינימ שוגירב ךרוצה ןיבל ברקב לייחה 

ךדיאמו ,תנכוסמה המישמל תאצל ידכ םיישגר םירוצעמ לע תורבגתה ,אסיג דחמ ,תבייחמ 

קוידב ןאכ םלוא .(Ben-Ari, 1998) שרדנכ היצאוטיסב לועפל ידכ תושגרב הטילש ,אסיג 

םיביכרמל תישגרה היווחה תא קרפל רשפא־יא היפלש ,המירזה תמגידרפ לש התובישח 

ברקב המיחלה תלועפ .ףורצ גנוע לש תיטסילוה היווחב רבודמ אלא ,םידגונ ףאו םינוש 

הלועפהש םשכ שממ ,שוגיר ןהו הטילש ןה תללוכה המירז לש תינימו תישגר היווח ,דניה 

.םהיניב דוגינ םוש אלל שוגירו הטילש תבלשמ תינימה 
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שגרה לש יביטקלוקה טביהל תוסחייתה אלל ברקב שוגירה תייווח תא ןיבהל רשפא־יא 

שומימ רשפאמ ברקה עגר ."םימחול תווחא" לש יזכרמ ביכרמ ותוא ,התוא ןיזמה ינימואלה 

תוומה תנכס עקר לע םימחולה תווחאב היובחה תיטוריאומוהה הקושתה ביכרמ לש םיוסמ 

ןייצא יחכונה רשקהב ךא ,(Kaplan, n.d.) רתוי בחרנ ןוידל יואר הז אשונ .עקרב תפחרמה 

יתצובקה רשקההמ ותועמשמ תא לבקמ אוה אלא ,תישיא היווח וניא יברקה שוגירה יכ קר 

,וז הייפיצ תוולמה תודרחה םע בלושמב ,יברקה שוגירל הייפיצה .םימחולה תווחא לש 

הלוע ךכ .תיביטקלוק תולעתהו שפנ־תוממורתה לש יתצובק םילקא רצייל תויושע 

רשאכ ןוירשה דודגל וירבח ברקב הררתשהש הריוואה תא ראתמה ,רחש לש ורופיסמ 

תארקל הכורד הנתמהב םימי שדוח ךשמב והשו ג תוננוכ לש בלשב ןלוגה־תמרל וצפקוה 

:הירוס םע תירשפא המחלמ 

רבד שי םא ,תמאב לש הריוא ןימ !רתיה ,הרבחה ןיב הריואה תא רכוז ינא 

.זא ומכ הז תא יתשגרה אל םלועמש בשוח ינא זא םימחול תווחא ארקנש 

ויה םגו ...ינשל ותלוכי בטימכ רזוע דחא לכ לש ,הלודג תושגרתה לש 

םא היהי המ ,רוזחנ אל םא ...היהי המו רבעה לע הככ םירוביד ןומה ,ןומה 

דחפ לש השוחת ,דתיה הז דחא דצמ יכ הרזומ השוחת ןימ ,דתיה הז .עצפנ 

םימישגמ ונחנא ףוס ףוס ,תולעתה לש השוחת הזיא םג שי ןמזב וב לבא 

םג .לודג דאמ ייה הזיא םג הזב היה .ונפלוא ?ןכ ,ונמוא ונעמלש רבדה תא 

ונחנא הסעב הזיא ,הבזכא ,דתיה םג תואכרמב המחלמה הלטובש ירחא 

(Kaplan, n.d.).םימחלנ אל ,הרגשל םירזוח 

לובג לע ,יביטקלוק םישוחךורכשכ םיתיעל תראותמ וזה תיתצובקה שפנה־תוממורתה 

ימחול ןיבל יתעבג לש בראמ ןיב שגפמה תאצות תא רינ ראית ךכ .תיתדה הזטסקאה 
:הללאבזח 

םיעברא ,ונישע המ בושחל רשפא .הז ירחא םישוח ןורכישב שממ םש םלוכ 

דואמ תילארומה השגרהה לבא .השק ךכ לכ אל הז ,םילבחמ המכ לע שיא 

<121 'ע ,1999 ,ןלפק) .ייחב שממ ויה םישנא .ההובג 

,ביואב העיגפו ברקב ןוחצינ תובקעב ךכמ רתוי דועו ,המיחל תארקל יתצובקה "ייה"ה 
תויזכרמה הדימה־תומאמ תחא .ינימואלה שגרל רתויב םישרופמה םייוטיבה דחא וניח 

לע הרימש ךות ביואה תוחוכב העיגפה תדימ איה תמחול הדיחי לש תיעצבמ תוליעיל 

הזה ילרטינה חוסינה ירוחאמ 6.הדיחיה תוחוכ ברקב םיעגפנ לש רשפאה לככ ירעזמ רפסמ 

תעקבה תעב לגרודכה שרגמ לש עיציב םידהואה תחמשל המודה יתצובק שוגיר דמוע 

לש ירעזמ רפסמ לע רומשל הסנמ דצ לכ ובש לגרודכ קחשמל המודמ ברקה .רעש 

ירק ,"םירעש" לש יברמ רפסמ תמירג ךות ,ויתוחוכל ,םיגורהו םיעוצפ ירק ,"םירעש" 

תוסייגתה דודיעל תמוסרפ תראתמ יול־ןושש הנרוא .ביואה תוחוכל ,םיגורהו םיעוצפ 

ךרעב רבסומ "תיעצבמ תוליעי" חנומה ךכ combat efficiency 6 םייאבצ םיחנומל ןולימב 

(Shafritz, Shafritz 81 Robertson, 1989). תומילא לש תולועפל תופסונ תורדגה תמגדהל 

 .Ben-Ari, 1998, p. 11 :ואר ,תילרטינ תימשר הפשב תוחסונמה תיאבצ
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תמיחלל תפומו אמגוד" :ויתואצות תשגדה ךות ברק עוריאל תסחייתמה ןוירשה־ליחל 

"וניתוחוכל העיגפ אלל םיגורה 13 ןניה ויתואצותש ...תועש 36 ךשמב קנט תווצ 

.(144 'ע ,2000 ,יול־ןושש) 

תיאבצה הרשכהה ,הקושת תועצמאב רתיה ןיב ,תומילא לש רוציי התרטמש תכרעמכ 

תונפקותב הטילשו הלעפה לש טביהב ןה ברק לש היצאוטיס תומדמה תוקיטקרפ תרצוי 

יוטיב ידיל אב רבדה דציכ טרפא חותינב ןורחאהו אבה קלחב .ינימ רוריע לש טביהב ןהו 

.ינימואלה שגרה תא תבצעמה תיפיצפס הלועפ תקיגולב 

ךשוח־רדחב ימינונא סקסכ ביואב המיחל :ינימה חוויטה תקיגול 

רוזגל ןתינ ינימואלה שגרה לוהינל ברקה תמכס לש יסיסבה ןגראמה ןורקיעהמ 

"ינימ,ד /דלזיעה תקיגול" הנכמ יגאש הקיגול ,ביואב המיחלל תיפיצפס הלועפ תקיגול 

 (sexual targeting). שוביכ ןיבל יאבצ שוביכו המיחל ןיב הרישי הלבקה תרצוי וז הקיגול

ןיבהל ןתינ וז חורב .וילא רודחל שיש ינימ טקייבואכ ביואה תא תנמסמ איהש ךות ,ינימ 

לש המסיסב ףסונ ביכרמכ לשמל שגדוה הזש יפכ וא ,ביואה םע "עגמל הריתח"ה ךרע תא 

:2000 ,רקבו לארהל "םינכשנו םינמחול ויהיש םילייחה תא ךנחל ידכ" - ל"חנ תדיחי 

עגמ לש רואיתהו ביואה םע "עגמ" תריציל ןוצרה .(145 'ע ,2000 ,יולךושש לצא טטוצמ 

.ביואה יפלכ היומס תינימ הקושת לע םיזמרמ "תונכשנ" לש םיינפוג־ םייזיפ םיחנומב הז 

לש רועה יכ ,םייעונלוקו םייטילנאוכיספ תורוקמ םיסב לע ,םינעוט ןמאנ דיגו ףסוי זר 

הקושתה לש הבסה ךות ,וילא הרידחל ןוצרה תא תובלל תנמ־לע היצזיטוריא רבוע ביואה 

,תישיא תרושקת ,ןמאנ :2001 ,ףסויל ביואה רבע לא םמצע ןיבל םילייחה ןיבש םיסחיהמ 
 2001).

לש תילאפ הלועפ לאכ ביוא תרטמב העיגפו יריל תסחייתמ ינימה חוויטה תקיגול 

דציכו וז הקיגול תודוא־לע שיקהל ןתינ םהמש םירשקה ןווגמ גיצא .ינימ טקייבואל הרידח 

.תינימ הלועפל הלושמ יריה תלועפ םצע ,יאבצה גנלסב .תיאבצה הרשכהב תמשוימ איה 

יאבצה גנלסב תראותמ חווטמב וא ליגרת תעב הרטמ רבעל ירי לש תיסיסבה הלועפה 

םיחנומה ינש ."הרטמ ליחשהל" הנוכי הרטמב תקיודמ העיגפל ןויסינ ."תורטמ תמרה"כ 

,תדמוע ןואיש הרואיל .ינימ לגשמ תעב הרידח רואיתל םג ירבעה גנלסב םישמשמ 

לע" ןומיא ןיב הנחבה ךות ,ירי רואיתל תובישדת יומיד לע ,"שא־תליבט" גשומה תובקעב 

שומיש ךות ,ירק ,"בוטר לע" ןומיא ןיבל - קרס־ירודכ לש ירי ךות וא ירי אלל - "שבי 

לש היצאיצוסא הלעמ שביכ יקלח ןומיא לומ בוטרכ ירי ןומיא לש יומידה ."םייח" םירודכב 

ירי לאכ םייתימא םיעילק לש יריל תוסחייתהה ,טרפב .<116 'ע ,1997 ,ןואיש)ינימ לגשמ 

ןיב הנחבה לע ילוא זמרמ ףאו ,ערז תטילפ תובקעב הבטרה לש רישי יומיד הלעמ "בוטר" 

־ יתימאה רבדה תא המדמה "שא־תליבט" ןיבל תוננוא לש גוסכ "שבי לע לוגרת" 

םע םיהוזמ םיילאידיא ןימ־יסחיש דועבש אלא .םיאלמ ןימ־יסחי תובקעב הבוטר המזגרוא 

העיגפל אקווד ןווכמ םייאבצה ןימה־יסחיבש "יח"ה יריה ,םישדח םייחו ןויריה ,הירפה 
.םייחב 

םישנ .יביטקרטא הכ דעי ןניא ,שא־ליגרתב שומיש השענ ןהבש ,ןוטרקמ תומד־תורטמ 

,רתוי םייביטקרטא םיעבצב תילרטינה הרטמה תעיבצ .רתוי בוט הארשה רוקמ תווהמ 
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65 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

הווהמ םישנל תוסחייתהה ,ךכ .ינימואלה שגרה תא תקזחמ ,ינימ ףחד וררועיש הלאכ 

תא ךפוה תויברקבש יטוריאה שוגירה :ןוכנ ךפיהה םג) .תולייחה תיינבהל בזכא־אל רוקמ 

ימשר חרואב השענ רבדה םיתיעל (.שובכל לייחה רבגה לעש ףסונ דעיל תיתימאה השיאה 

לש דוק תומשב םידעיה תא םינכמ 1 ד"הבב םידעי שוביכל יסופיט ליגרתב ,לשמל .טעמכ 

חרואב תישענה ,תימשר־אל הינבהב רבודמ ללכ־ך־ודב .ילוכו "הלייא" ,"סיריא" ־ םישנ 

לייח ,זעוב ראתמ ,לשמל ,ךכ .תכרעמה לש דודיעב הכוז ךא ,םילייחה ידי־לע "ינטנופס" 

:תונוריטב יווהה תא ,ל"חנב 

ןמזה לכ וב וקסע םלוכש דיחיה רבדה ,םישנ לע להואב םירבדמ ןמזה לכ 

יטפוא ןויז" תקעוצ הקלחמה לכ זא תרבועש הרוחב לכ ...יטפוא ןויז הז 

,הקלחמה לש םיפי רתויה םיחותיפה דחא הז "!לאמשמ יטפוא ןויז ,ןימימ 

(52 'ע ,1999 ,ןלפק) .הזב וקסע םויה לכ 

קר אל רודחל לוכי סולאפה .םישנ יפלכ קר הנפומ וניא יאבצה־יגימה שוביכה חיש 

הנגפה תרגסמב םירבג יפלכ הנפומ יאבצה־ינימה חישה .רבגה ףוגל םג אלא ,השיאה ףוגל 

תועינכו הטילש לש ינימ סקטכ תויאבצה תא תחתנמה ,סיקפ'צ ידנו .תויטננימוד יסחי לש 

 (dominance and submission), לבקמ תיאבצה־תינימה היזטנפב חוכה קחשמ יכ תנייצמ

תויטוריאה ירוחאמ עונמה םניה םמצע םירבגה ןיב תויתורחתו קבאמ .יטוריאומוה ןווג םג 
םתוא םיכפוה םחולה רבגל םירצוי םירחא םירבגש רגתאהו םויאה .תיאבצה הריוואבש 

תודגנתה רצויש הז אוה ,יביטקרטאה ינימה אשומה ומכ ,בוטה ביריה .ןיינעה דקומל 

ידי־לע םילייח תשינע ,לשמל .(Chapkis, 1988, p. 110) ענכנ אוהש ינפל תקפסמ 

תא םילייחל חותפל" ןוגכ ,ילאוסקסומוה סנוא לש םייומיד תועצמאב תראותמ םהידקפמ 

לילגה תא ול עקות" ןוגכ םייומיד תועצמאב םיראותמ םילייח ןיב םיקבאמ :"תחתה 

ידי־לע ךוותמ םילייח ןיב תיטוריאומוהה הקושתה דוסי .(78 'ע ,1997 ,ןואיש> "תחתב 

וקה תא ,הרואכל קרו ,הרואכל םימחותש רומוהו תויבמופ ,תויסקט לש םינוש םינונגנמ 

הניא וזה תינפקותה תינימה הקושתה .תוילאוסקסומוה ןיבל תירבג תורבח ןיבש קדה 

תינימ הדרטהו "קחשמ" תוגהנתה ךרד יוטיב ידיל האב איה .רומוהבו םירובידב תרצענ 

וירבח ינש לש גהנמ ראתמ יקוש .שממ לש תוללעתה ידכ דע םיתיעל ,םירבג יפלכ 
:יתעבגב הדיחיל 

היה קחשמה .ודאס הזל וארק םה .קחשמ ואיצמהש םילייח ינש םש ויה 
היה הלאה םיינשהמ דחאו ...הפצרל והשימ םידימצמ ויה הירבח המכש 

אל םה בורל .ותוא וביכשהש לייחה לש הפה דיל ולש ןימה רביא םע קחשמ 

תא ברקמ היה אוה .הז םע םייאמ היה אוה לבא ,בורק שממ םיעיגמ ויה 

מ"ס 20 ידכ דע ילוא ,חוכב דגנתמ היה לייחה המכ יפל יולת ןימה רביא 

הרק הזש ירחא הז לע ןנולתהל ןיצקל ךלה םילייחה דחא תחא םעפ ...ונממ 

אוה ףוסב .הזמ ער שיגרה אוה .הלאכ םירבדו תודבאתהב םייא אוה .ול 

(Kaplan, n.d.).הדיחיה תא בזע 

־לכ־אלה ןימה־יסחיב .םילייחה ןיב חוכ יקחשמל אופיא תמגרותמ תינימה הקושתה 

רבגה קר אלא ,ןולק־תואב ןכתסמ וניא - "ןייזמ"ה ־ ליעפה רבגה ,וללה םיילמס־ךכ 

םינשה האמב תילאוסקסומוהה הכפהמה תיילעל דע .הרידחל אשומכ שמשמה הז ,ליבסה 
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לש תוירוגטק ןיב הנחבה אלל ,תירבג תוינימל תלבוקמה הינבהה התייה וז ,תונורחאה 

םג הרתונ וז .(Cantareiia, 1992; Haiperin, 1990) תוילאוסקסורטהו תוילאוסקסומוה 

־םי תויוברתב ,לשמל ,וננמז־תונב תויוברתה בורב תוירבגל תלבוקמה הירוגטקה 

,רדחנה רבגל קר דמצומ םיילאוסקסומוה םיסחי לע ןולק־תוא ןהבש ,תויניטלו תוינוכית 

םוקמ ןיא וז הניחבמ .(Bordo, 1994, p. 289) רבד לכל ירבגכ ספתנ רדוחהש דועב 

שגרה .יאבצה ינימואלה שגרב תילאוסקסומוהל תילאוסקסורטה תוינימ ןיב הנחבהל 

.הנפומ אוה ויפלכש טקייבואה גוסב יולת וניאו ,הרידחל ילאפה ןוצרה םצע לע ססובמ 

ןיבל ,םחולה ירק ,יאבצה טקייבוסה ןיב דואמ םירורב םיסחי לע רמוש אוהש ךכב ותובישח 

לש יומיד ,ירבגה ינומגהה ףוגה יומיד תא ףקשמ םחולה .הרטמה ירק ,ולש טקייבואה 

שיש ףוגכ דימת תנמוסמ ,הז תמועל ,הרטמה ;(Bordo, 1994, p. 289) רידח־יתלב ןוירש 
.ותוא רודחל 

אלא וניא ,םירבג וא םישנ לש שוביכה םג ומכ ,ןוטרקמ תומד־תורטמ רבעל יריה 

שוביכ - ינימואלה שגרה לשו ינימה חוויטה תקיגול לש תיפוסה הרטמל ילמס ףילחת 

,הז דועיי שממל ידכ .לעופב גורהל שי ביואה תא ,םיילמסה ויפילחתב אל ךא .ביואה 

לש ךילהת רבוע ביואה ךכ ךרוצל .ילירטסכ ביואה יומיד תא רומשל דחוימב בושח 

םיטונ םיבר תואבצש דועב .ישונא טביהמ לרטונמו היצקיפיטקייבוא־הדו היצזילנוסרפ־הד 

תויתוברתה ויתונוכת תשגדה ךות ולש הלפשהו היצזינומד ידי־לע ביואב המיחל ןברדל 

איהש ךות ילרטינ ןונגס תטקונ ביואל סחיב ל"הצב תלבוקמה הקירוטרה ,תוילילשה 

הפשה ,לשמל .(Ben-Ari, 1998, pp. 82-83)ידוחיי יתוברת טביה לכמ ותוא הטישפמ 

,םייברע הלירג ימחולו םיטסירורט לש םינוש םיגוס ןיב הניחבמ הניא תימשרה תיל"הצה 

,"םילבחמ" לאכ ,הללאבזח ימחול וא םיחטשהמ םיניתשלפ םהש ןיב ,םלוכל תסחייתמו 

הייסולכוא" יללכה חנומב תונוכמ רישי ביוא ןניאש ןהיגוסל תויברע תוצובקש םשכ 

תלועפ תא םירשפאמה םיישגרה םינונגנמה דחא וניח היצזילנוסרפ־הדה ךילהת ."תיחרזא 

קדהה לע עבצאל תרשפאמ תישונא־אלל הרטמה תכיפה ,הרואכל ןכש ,לייחה לש המיחלה 

.הרבעל יריה עוציב תעב רתוי הלק תויהל 

התאוושה אוה המיחלה תלועפ תא הז רשקהב תרשמה תוחפ־אל יזכרמו ףסונ ןונגנמ 

תא המדמ ,ירא־ןב ליא ידי־לע הבחרהב החתונש יפכ ,הנוכמה תרופטמ .הנוכמ תלועפל 

לדומ והז .(Ben-Ari, 1998, p. 34) תומילאל יתיישעת רוציי־ וקב םילעופל הדיחיה ילייח 

"גרוב" וניה לייח לכ ותרגסמבש ,םירדגומ םיקלח ןיב רדס לש השוחת קינעמה יטסינכמ 

םיביכרה רתי לכו וקשנ־ילכ ,ופוג .המחלמ־תנוכמל לושמ ומצע םחולה .תכרעמב בושח 

תא תתרשמ הנוכמה תרופטמ .יטמוטוא חרואבו הינומרהב לועפל םירומא םהב טלוש אוהש 

,ץחל תעב תושגרב הטילש ךות תיטמוטוא הלועפ לש תישגר הינבהב ברקה תמכס 
אטבל ביטימ ,םיליט־תניפס לע םחול ,דורמנ .הנוכמ לש תיטמוטוא הלועפל הלושמה 

:תיעצבמ תוליעפ תעב וז הרופטמ 

דבוע התא ,בשוח אל טושפ התא לבא ץחלב םנמוא התא ,הלאה םיעטקב 

תויהל הכירצש הנוכמ ומכ טושפ הז הניפסב הדובעה .הנוכמב ומכ 

הז יכ .רשפאש קיודמ יכה ךלש הדובעה תא השוע התאו בטיה תנמושמ 

ןיא .בוט יכה בבותסהל ךירצ םייניש לגלג לכו הב גרוב לכו תיברק הניפס 

<90 'ע ,1999 ,ןלפק) .תויורשפתה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:19:39 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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ישונאה טביהה תא תשטשטמ ביואה דגנ המיחלה תלועפ לש ינכטה טביהב תודקמתהה 

םינוע םניא םדבל הנוכמה תרופטמו היצזילנוסרפ־הדה ךילהת םלוא ,םדא ייחב העיגפ לש 

היצוויטומ קפסיש ינימ קשח לש דמימה תא םירדענ םה דוע לכ תומילא רוצייב ךרוצה לע 

הרטמ תויהל לאיצנטופה תא דבאמ אוה ,תישונא תועמשמ לכמ טשפומ ביואה םא .הלועפל 

טביה לכמ לרטונמ אוה יכ רמול שי רתוי קיודמ חותינב ,ןכא .ינימה חוויטה תקיגול תחת 

היווח הניה ברקה תלועפ ,"המירז"ה תמגידרפ יפ־לע יכ רוכזנ .ינימ יוריגמ גרוחה ישונא 

תנמ־לע ,תורחא םילימב .יוריגה לש םילבגומ םיטביהב תזכרתמה תיטסילוה תישוח 

,היצזיטוריא רובעל וילע ,ינימה חוויטה תקיגול תחת תימיטיגל הרטמל ךפהיי ביואהש 

.הקושת תלוז תרחא תועמשמ לכ ול ןיאש טקייבואל ,הקושת לש אשומל ךפהיל 

לאיצנטופכ ןמוסמ ביואה ךכ .רחא רשקה לכמ ,עמשמ יתרת ,ותוא הטישפמ היצאוטיסה 

יכילהת לש תירקיעה תובישחה .םחולה תלועפל אשומכ ,יאבצ־ינימ שוביכלו הרידחל 

ינימ טקייבואל ביואה תכיפהב ןכ םא הנומט היצקיפיטקייבוא־הדהו היצזילנוסרפ־הדה 

ביואה ,ךשוח־רדחב ימינונא סקס ומכ .תיפיצפס תוהז לש ןממס לכ לוטנ ,ימינונא 

.ינימה חוויטה תקיגולל תילאידיאה הרטמה תא הווהמ ימינונאה 

יותיפה ןהבש תויצאוטיסב .תולקתמ הייקנ הניא תינימה תומילאה רוצייל הנוכמה 

תומילאל רוצייה־ספב ועבקנש הדימה־תומא לע רובגל לולע אוה דחוימב קזח ינימואלה 

.םייח תנכסמה תימיטיגל הרטמ יפלכ קר תומילאב שומיש ,ירק ,הב שומישה ןפוא יבגל 

תומד הבש ,האבה המגודב החיתר ללכל עיגה תוינימהו תונפקותה תושגר ןיב רוביחה 

יומיד םע הגזמתה ,תורייבב יניתשלפה הטילשה דוזיאב ף"שא שיא הז הרקמב ,לבחמה 

תמחלמב הווחש הרקמ לואש ראית ךכ .םיילאוסקסומוה ןימ־יסחי ־ תינימ הרטמ לש רחא 

לומ לא םיילאנא ןימ־יסחי םימייקמ םיניתשלפ ופצנ תורייב לע רוצמה תעב רשאכ ,ןונבל 

:אובל הרחיא אל האצותהשכ ,ילארשי ףלצ לש ותפקשמ 

.םיתבה לע םויה לכ םילכתסמ ויהו ,םיפלצ ויהש ונדיל םש םינתיפצת ויה 

הארת אוב" ,יל רמא םהמ דחא ...וילע םיפלוצ ויה והשימ םיאור ויה םא 

תא דחא םינייזמ ,תחתב םיניידזמ םילבחמ ינש האורו לכתסמ ינא ."והשמ 

וישכע" ,יל רמוא ףלצה .הלאכ תומהב הזכ .קיחצמ היה הז ,תחתב ינשה 

המ ינשה .חצמב רודכ תחתב לבקמש הזל קפוד ,ןווכמ אוה ,"והשמ הארת 

,תוירזכא .םירזכא הז המ ונייה .ער היה הז .ול תמ אוה םואתפ ,ץחלנ הז 

לכי הזה םדאךבה יכ ,םש דדמנש והשמ אל הז םדא־ינב .המחלמ הז לבא 

'ע ,1999 ,ןלפק) .והשימ ךל גורהל ,הז ירחא הינש ךילע תורילו רומגל 
 111>

ילארשיה ןתיפצתה לש רדוחה טבמה .ימינונא ינימ טקייבואכ דוע ןאכ שמיש אל ביואה 

הרידח לש םיסחי תומדב ,דחוימב "םיינומד" םינפ ,ביואה ינפ תא ךשוחה־רדחב ההיז 

,יותיפב ינימה חוויטה תקיגול הדמע אל וז היצאוטיסבש הארנ .תילאוסקסומוה תינימ 

תא אלממה רבגב תוריל וגאד וזה "המחלמ"ב םגש ןיינעמ ,בגא .תידיימ הלועפל הסנכנו 

.רדוחה רבגה ־ ליעפה דיקפתה לעב רבגל ורתיוו רדחנה דיקפת 

ירק ,יאבצה טקייבוסה ןיב םיסחיה לש הינבה לע תתתשומ ינימה חוויטה תקיגול 

ירבגה טבמה .רדחנו רדוח לש םיסחיכ ,ביואה וא הרטמה ירק ,ותלועפ אשומ ןיבל ,םחולה 

תורורב תוינימו תויאבצ תורטמ רצייל הפיאש ךותמ ,יעמשמ־דחו דיחא וניה טקייבואה לע 
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.יאבצה ורשקהב ינימואלה שגרה תא ןייפאמ הז טבמ .ןייפואל רשאב תומימעמ ענמיהלו 

שגר ןיבל טבמה ןיב ןיינעמ רושיק ,יאבצה אקווד ואל ,ימואלה רשקהב גיצמ ףש סמות 

טבמ .הדיצה טבמה תיינפה ןיבל רחאב תוננובתה ןיב ןיגוריסל בלשמ ליגר טבמ .השובה 

.הטמ יפלכ וא הדיצה טבמה תא דיימ טיסמו תוננובתה לכמ הליחתכלמ ענמנ השוב אלמ 

אטבתהל יושע ,קתעומ השוב שגר ,עדומ־אל השוב שגר ידי־לע ענומה טבמ ,םתמועל 

Scheff,) רחאה לש וטבמ תא דירוהל הסנמה טבמ ,רחאה יפלכ ךשמתמ ינרדוח טבמב 

 291 .1994, p). ןושאר ץמצמי ימ ןחובה ינחוכ טבמ והז ,יתרוסמה ירבגה ברק־ ודב ומכ.

םוכיס 

לארשי תנידמב .תומחלמ ןיבל הדילו ןויריה ,ןימ ןיב הלבקה האור ינא 

ךותב הדילהו ןויריהל הסינכה ומכ יעבט הז תומחלמ רובעלו אבצב תויהל 

איה םא ־ המחלמב םג ,ןויריה ומכ ...םירגוב ןימ ייח לש ליגרה ךלהמה 

.תויבויח תוכלשה הזל שי לבסהו םיבאכה תורמל ,בוט תרמגנ 

7ל"הצ לש ישארה גולוכיספה רבעשל ,יול ןור 

לש הסיפת אוה םהינשל ףתושמה .המחלמב ומכ המחלמבו ,ןויריהב ומכ ןויריהב 

המיחל ןיב רושיקל ,הז רמאמב גיצהל יתיסינש יפכ .הלועפב יחרכה ביכרמכ תוינימה 

ידי־לע ךוותמ אוהש ךות ,המיחל לש תושגר תיינבהב יזכרמ דיקפת שי תינימ הקושתו 

רושימל תינמז־ וב סחייתמה שגר םג הניה םימחולה תווחא ."םימחולה תווחא" לש ןורקיעה 

,תבייחמ תוימואלה רחא תוקחתהה יכ ןעט ףש סמות .יטרפה ישיאניבה רושימלו ימואלה 

תוכייתשהל קבאמה ירוחאמ .תלוזל סחיה לש םיישגרה םיטביהל תוסחייתה ,רתיה ןיב 

ךדיאמ ,םואלל םירזכ םיספתנה םימרוגל תורכנתהה ירוחאמו ,אסיג דחמ ,תוירדילוסלו 

.(Scheff, 1994, p. 282) דובכו השוב ןוגכ םייסיסב תושגר םייוצמ ,אסיג 

חוויטה תקיגולב טרפבו ,ברקה תמכסב יוטיב ידיל אב ינימואלה שגרה דציכ יתמגדה 

ןווגמל הלועפ תקיגול יהוז .יגימואלה שגרה לש לועיתו רוצייל לדומ תשמשמה ,ינימה 

תוליעפ תרציימ תכרעמה .ןמזמ יאבצה תורישהש תויאבצ תוקיטקרפו תויצאוטיס לש 

תושגרב ןה הטילשב ךרוצ תררועמ ךכ ךותבו ,וידחי םילעופה םילייח לש תיביסנטניא 

תא םיניכמ הלא תושגר .קשנל תורבחו םירבח יפלכ םיינימ תושגרב ןהו תונפקות לש 

תשרוד ףאו תרשפאמ בדק לש הרוהט היצאוטיסש דועב םלוא ,ברקה תייצאוטיסל םילייחה 

תויתרבחו תויליגרת תויצאוטיסב ,ינימהו ינפקותה שגרה לש תיטסילוהו תינללוכ הלעפה 

.תיאבצה המישמב הדימעל יעצמאכ הלא תושגרב הטילשב רתוי בר שגד םשומ תורחא 

,םילייחה ןיב ררועתהל םייושעה םייטוריאומוה םיינימ תושגרב הטילשב םשומ דחוימ שגד 

.(263-251 'ע ,1999 ,ןלפק) תושגר לוהינל תונוש הלועפ תוקיגול תועצמאב תישענה 

.קד לבח לע ךלוה יאבצה ןוגראה תוינימה ביבס םג ,תונפקותה לוהינ לש רושימב ומכ 

,(212 'ע ,1998) רדפ־יקסמול לצא טטוצמ .(56 'ע ,1992) לגו רסנפס ,היליבסד־הניס ךותמ 7 

.םיילארשי םירבג לש םהייח ךלהמב יעבט ביכרמכ המחלמה תמנפהל המגודכ 
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ינימה שוגירה תועצמאב תומילא רוציל םילייחה תא דדועלו ץרמתל וילע ,דחא דצמ 

םירבח יפלכ אלו ,דבלב ביואה יפלכ וז הקושת לעתל אבצה לע ,רחא דצמ .הב ךורכה 

הקושת לש הובג ףר לע רומשל ךרוצה ןיב דימתמ חתמ ןאכ םייק .קשחלו קשנל תורבחו 

.המיחלה תלועפב קר השממלו הב טולשל ךרוצה ןיבל 

רוזש ימואל ןוחטיבב םיקסועה םירבגה תייליהק לש חישה דציכ השיגדה ןהוק לורק 

יתחטבה ירבגה חישה תא גיצהל ןויסינה לומ לא .ךכל תעדה תא ונתיש ילבמ ינימ חישב 

דציכ ןהוק הראית ,"םייטסילאיר"ו "םיילנויצר" ,"םירק" םיבושיח ידי־לע החנומב 

לש תורופטמ ביבס הוואגו תורחת ,תונפקות ןוגכ ,תוישגר תובוגתב הפוצר םתבישח 

ףקשמ םג אלא ,ינימ חישב רוזש קר אל ירבגה ישגרה בחרמה ךא .(Cohn, 1993) תוינימ 

המיחלו שוביכ ןיבל ינימ שוביכ ןיב רוביחה ,יאבצה רשקהב .תוינימ לש תוקיטקרפ 

תינוגראה הרטמה תא תתרשמה תישגר היווח רציימ אלא ,הרופטמ רדגב קר וניא םייאבצ 

דיקפת שי - םירחא םירבג וא םישנ ,ביוא תומדב ־ ינימה טקייבואל .ביואב המיחל לש 

םידקפתמ הלא םיינימ םיטקייבוא ,הזמ רתוי .ירבגה טבמה לש ותקושת אשומכ ןנוכמ 

םימחולה תווחא לש סיסבבש תקתשומה תיטוריאומוהה הקושתל ףילחתכ ,שיטפכ השעמל 

.ינימואלה ירבגה שגרה לשו 

חתנלו תופמל ןתינ ותועצמאבש םיבר יגמ דחא םושיי קר ,דניה ינימה חוויטה תקיגול 

לש רשקהבו אבצה תומדב יפיצפס ינוגרא רשקהב הז הרקמב ,ירבגה ינימואלה שגרה תא 

לע תתשומה ןוגראכ .תימיטיגל תומילא רוצייל הרשכהה ךרעמ תומדב תיפיצפס הרטמ 

ןיימודמה ימואלה ןורקיעל ישחומ יוטיב קפסמ אבצה ,המיחל ןיבל הקושת ןיב ישגר רוביח 

תיטוריאומוהה הקושתל יטסישיטפ ףילחת רציימ אוהש ךות םימחול־סירבג תווחא לש 

תוימיטניאה תא ,אבצל רשק אללו ,הבחרה רתיב חתנל ןתינ .ביואב המיחלה תומדב 

לש םייטילופ־ויצוסה םיטביהה תא ןכו ,םירבג ןיב תוערה יסחיבש תקתשומה הקושתהו 

.ינימואלה שגרה לש ףסונ םושייב הלא תוער יסחי 

דמימב יוטיב ידיל אב אוה .תובר תוגשמהל ןתינ ירבגה יתרבחומוהה ישגרה בחרמה 

םיסחייתמה םיטשפומ םייגולואידיא תושגר ביבס יביטקלוקהו יטילופה ,ירוביצה 

הצובקה תרגסמב םג יוטיב ידיל אב אוה ;(fraternity) םימחול תווחאל וא תוירדילוסל 

,יטרפה דמימב םג הלוע אוה ;(cohesion) שוביג ןוגכ םייתרבח םיגשומ ביבס הנטקה 

attachment,) תישיאניב תורשקתה לש תולאשב ינדיחיה יגולוכיספה חותינב ,ישיאה 

 bonding); תוינימ לש תולאש ביבס ,ימיטניאל רשוקמה הז ,רתויב יטרפב םג עגונ אוהו

תונילפיצסיד ידי־לע וזמ וז תוקתונמו תודרפנ תויוסחייתהב הכוזה בחרמ והז .תויטוריאו 

םייחה ןיב תלבוקמה הנחבהה לע תוססבתה ךות ,הנידמה עדמל דעו היגולוכיספמ ,תונוש 

רקח דציכ תוארהל יתשקיב יחכונה חותינב ,הז דגנכ .םיירוביצה םייחה ןיבל םייטרפה 

גשומב שומיש ךות ,תירנילפיצסיד־א ,תיטסילוה תוסחייתה בייחמ םיירבג תושגר 
.ימואללו ינימל ,יטילופלו ישיאל ,,רוביצלו יטרפל תיגמז־וב סחייתמה ,"תוינימואל" 

תורוקמ 

.רפס־תירק :םילשורי .זכורמה ירבעה ןולימה .(1998) םהרבא ,ןשוש־ןבא 

ירבעה גנלסה ןוקיסקל .(1993)ימולש ,סיירפו ינוג ,רדר ,ןנער ,ףסאיחא ,דדוע ,ףסאיחא 
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.גולורפ :ביבא־לת .יאבצהו 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - רבצה .(1997)זוע ,גומלא 

לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה :תוניימודמ תוליהק .(1999) טקידנב ,ןוסרדנא 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .התוטשפתה 

הירואית .דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאוסקסורטהל ההימכה .(1997) לאכימ ,ןמזולג 

.162-145 ,11 ,תרוקיבו 
ל"הצב תויבסלו םיאומוה תוריש :תוחרזאו אבצ ,תוירבג ,תוינימ .(2000) לייא ,סורג 

.183-95 ,ט ,םילילפ .םייתאוושה םייפקשמב 

הדובע .תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסינכ אבצב תרשל בוריסה .(1993) תירש ,ןמלה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל 

.33-28 ,11.8.2000 ,ץראה ףסומ .םיפיטח אל רבכ .(2000)יחיבא ,רקבו סומע ,לארה 

.ילארשיה עונלוקב םיטוריאומוה םיסחיו ירבג םזיכוזמ :יאבצה ףוגה .(2001) זר ,ףסוי 

.46-11 ,18 ,תרוקיבו הירואית 

.רואל האצוהה - ןוחטיבה דרשמ .תיאבצ הקיתא .(1996) אסא ,רשכ 

םירבג לש םייח ירופיס :המחלמ התייה אל וליאכ .(1998) הנדע ,רדפ־יקסמול 
.םנגאמ :םילשורי .לארשיב 

.ןקוש :םילשורי .תונש ביבא .(1987) הימע ,ךילביל 

קסיל 'מ :ךותב .םולשה ןדיעב לארשי :רבד תירחא .(1996) ךורב ,זפ־ינקו השמ ,קסיל 

:םילשורי .(438-429 'ע) םייפלאה תונש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 
.סנגאמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ברקב םילפונה .(1993)'גרו'ג ,הסומ 

ילארשי דעונ - ל"הצב תרשל םינב לש היצביטומ .(1990)ןבואר ,לגו הרפע ,סלזיימ 

ןוכמה :בקעי־ןורכז .םירמאמ טקל :הדאפיתניאהו ל"הצ .הדאפיתניאה תפוקתב 

.םייאבצ םירקחמל ילארשיה 

ונל תולוע המ - רנימס .(1992) ןבואר ,לגו הדע ,רסנפס ,הנלה ,היליבסד־הניס 

.םייאבצ םירקחמל ילארשיה ןוכמה :בקעי־ןורכז ?תומחלמה 

תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע :םירחא םילייחו ןתנוהי ,דיוד .(1999) ינד ,ןלפק 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ל"הצב תויברק 

.ןקוש :ביבא־לת .ישפוח םע תויהל .(1977)ןונמא ,ןייטשניבור 

םע :ביבא־לת .תילארשיה תירבעה ןקויד :תינושלה הריזה .(2001) קיבור ,םולבנזור 
.דבוע 

.תיאבצה הליהקב עוצקמה שיא :יתדיחיה שפנה תואירב ןיצק .(1990) המלש ,םהוש 

.21-17,32 ,האופרה ליח ןואטיב 
םילגר ליח תוביטחב תורישה :םימחול לצא תוירבג ייומיד .(1997) הרואיל ,ןואיש 

תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .(3 'סמ ןויע ירקחמ) תורגבל תורענמ רבעמ סקטכ 

.ןייש זכרמ ,םילשוריב 

תלבק םשל הדובע .ילארשיה אבצב תוירדגמ תויוהז ןוניכ .(2000) הנרוא ,יול־ןושש 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות 

 Arkin, William 8c Dobrofsky, Lynne R. (1978). Military socialization and
 masculinity. Journal of Social Issues, 34, 151-168.
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 Badinter, Elisabeth (1995). On masculine identity. New York: Columbia

 University.

 Barrett, Frank (1996). The organizational construction of hegemonic

 masculinity: The case of the U.S. navy. Gender, Work, and Organization,

 3, 129-142.

 Ben-Ari, Eyal (1998). Mastering soldiers: Conflict, emotions and the enemy in

 an Israeli military unit. Oxford: Berghahn Books.

 Bordo, Suzan (1994). Reading the male body. In L. Goldstein (Ed.), The male

 body: Features, destinations, exposures (pp. 265-306). Ann Arbor:
 University of Michigan Press.

 Cantarella, Eva (1992). Bisexuality in the ancient world. New Haven: Yale

 University.

 Chapkis, Wendy (1988). Sexuality and militarism. In E. Isaksson (Ed.), Women
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