
355 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

1997 ־ לארשיב ואוש־קירפ :"ודוד לש םיאישה רפס" 

*בלוד־ינולישה לעי 

,המדקה 

ןושאר" ותינכות תרגסמב ,זפוט ודוד גיצה 1997 ביבא-ףרוח לש םירודישה תנועב 

םינאישה ועיפוה וז הניפב ."ודוד לש םיאישה רפס" הארקנש העובק הניפ ,"רודיבב 

,רתויב ךוראה רעישה תלעב ,רתויב הנמשה ,דשאה ,לארשיב רתויב הכומנה ,דשאה :םיאבה 

,רתויב תרגובמה השאה ,רתויב הכוראה ןושלה לעב ,רתויב ךוראה םפשה לעב רבגה 

םיעקעוקמה השאהו רבגה ,רתויב לודגה םיליגה שרפה םע גוזה ,רתויב הריעצה אתבסה 

,(23) רתויב תוברה תועבצאה לעב רבגה ,רתויב הובגה רבגה ,רתויב קזחה רבגה ,רתויב 

לע ףסונ .ץראב דהמ יכה תרבדמה הרוחבהו תידוחיי הרוצב וינזוא תא לפקל עדויש דלי 

תרשרש ,ץראב רתויב הלודגה סומוחה תחלצ םיאישה רפס תיירטמ תחת וגצוה ךכ 

בור 2.לארשיב רתויב ךוראה םשה תלעב הרוחבהו רתויב הכוראה קיטסמה תופיטע 

ירפ תורחאו תודלומ תונוכת ןקלח ,תוגירח תוינפוג תונוכת ביבס ובבס םיאישה 

תישיא הריחבו םייסיפ םינותנ ןיב בוליש ירפ וא ,(עוקעק ןוגכ) ףוגה לש היצלופינמ 

ןטק יכהו לודג יכה) םידממב םשוה זפוט לצא שגדה רקיע .(םיכורא םפשו רעישכ) 

,םייגולופרומ םיתוויעו תויוכנ םג וללכנ וז תרגסמב יכ םא ,(תילארשיה הליהקה תולובגב 

,תי/ןאישה תגצה ללכ הניפה הנבמ .תלדגומ ןושל וא הכומנ המוק ,תועבצא יוביר תמגוד 

.הניפב העפוהה לע הרקוה תואל םינווגמ םיסרפ תקנעה םויסלו ,ה/ותיא רצק ןויאר 

יעבט לדוגב םימולצת ובו ,יקנע םיאיש רפס זפוט לש ותינכות הקיפה עפומה תרגסמב 

תויונח תשר ידי־לע רואל תאצל רומא היה רפסה לש רעזוממ קתוע .הניפה יפתתשמ לש 

עובש תרגסמב קווישל דעוימ היה אוהו ,זפוט לש ותינכות םע ףותישב "יקצמיטס" םירפסה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

הדות ןכ־ומכ .רמאמה תביתכל הארשה התוויה ותארוהש ,ןזח םייח רוספורפל תדחוימ הדות 1 

םהיתורעה לע דרא־סדימשדלוג רמתו ןדיו ןונמא ,'ץיבוריאמ יקוש ,ןידלוג לגיס ,זוליא הוא ר"דל 

.תונובנ תוצע לע םיימינונאה םיארוקה דמצל םג הדות .תוליעומה 

םא תכרעמה םע רשק רוציל השקבב תינכותה יפוצ לא זפוט לש היינפ ידי־לע ורתוא הניפה יפתתשמ 2 

.ץראב רתויב לודגה הזחה תלעב וא הכומנ יכה ,דשאה ,הובג יכה שיאה ןוגכ הדימ־תומא לע םינוע םה 

ירחא ,םיתיעל .תינכותה תכרעמ העציב םהיניבש םינאישה תריחבו םינופה לש םנוניס תא 

יכ רתוי תרחואמ תינכותב רבתסה ,(ליגב וא המוק תוכימנב ,לשמל) תינאיש הגצוה תחא תינכותבש 

רשק הרצי תיתימאה תינאישה ןכש ,ץראב רתויב תרגובמה וא הכומנה השאה ,דתיה אל "תינאישה" 

ןקות הלאה םירקמה ינשב .רתוי תרגובמ וא הכומנ איה יכ החיכוהו רודישה רחאל תינכותה םע 

תעידיל ועיגה אל םיקויד־יא לש םירחא םירקמ .השדחה תינאישה העיפוה הב ,האבה תינכותב לוועה 

.ואל םא הלאכ ויה םא תעדל ןיאו ,םיפוצה 
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קתועה ךא ,רואל רפסה אצי אל 3,יל תועודי ןניאש תוביסמ ,רבד לש ופוסב .ירבעה רפסה 

וז הדובע .ןיבר רכיכב ,ביבא־לת תייריע תוגרדמ לע רפסה עובשב גצוה ולש ירוקמה 

גצוהש םיאישה רפס לש דיחיה קתועב האירק לעו תינויזיוולטה הניפב הייפצ לע תססובמ 

.רכיכב 

"רודיבב ןושאר" 

,(variety show) תיטקלקא רודיב תינכות איה ,זפוט לש ותינכות ,"רודיבב ןושאר" 

אשונ ןועושעש :םינוש םיינויזיוולט םירנ'ז תבלשמו להק תוחכונב יח רודישב תרדושמה 

תוינכותה תחא איהו ,םיחרוא םינמא לש רודיב יעפומו םיישיא תונויאר ,ואוש־קוט ,םיסרפ 

זפוט ודוד דיעמש יפכ .ץראב להקל עצומה םירודישה חולב רתויב הובג גניטיירב תוכוזה 

ויה)גניטייר ןאיש ותויה אוה ולש יטרפה אישה ,רכיכב גצוהש רפסה חתפב ומצע לע 

,ינויזיוולט עציה לש םידממ תניחבמש ןיינעמו ,(הייפצ 50"/0־מ רתויב הכז ןהב תוינכות 

וחוויד יפ־לע ךכ :םיימלוע םיאיש הרבש זפוט לש ותינכות ,הייפצ יזוחאו דעי־להק לדוג 

,1997 ראוניב 5 ךיראתמ "רודיבב ןושאר" תינכותה יכ עבקש ,"קיווזוינ" ןועובשה לש 

.(1997 ראורבפ ,קיווזוינ)4510/0 - הייפצ יזוחא לש ימלוע איש העבק ,םירזייחב הקסעש 

וכז תויתושדח תוינכות קר ,םיצורעה יובירל ומדקש םימיבו ,"רודיבב ןושארה" דע 
.70"/0־ל דע עיגהש ,רתוי הובג גניטיירב לארשיב 

םע ,םיעשתה תונש תישארב לחהש ךילהתמ קלח איה תינכותה לש הלודגה התחלצה 

המשש קזחה שגדה ומוקמ תא הניפ הז יוניש תובקעב .לארשיב םיצורע יובירל רבעמה 

תונויארה לש תוינכותה וליפא .רתוי לק רודיבל אמויד יניינעבו תושדחב היזיוולטה 

.ףוגה ביבס בסנ ןקלחש ,תויצקובורפו תויצסנס תועורז ,תירעזמ ןתולעש ,םייטילופה 

עדימ :ךכ ינויזיוולטה עציהה יבגל םהיתופדעה תא םילארשיה וגריד םיעבשה תונשב 

ורחבנ ,תאז תמועל ,1990־ב :ישילשב תוברתו (3390 ינשב רודיב ,<550/0> ןושארה םוקמב 

ךלהמב היזיוולטה הפקע ,יתרבחה הדיקפת תניחבמ .<43"/0) םוקמ ותואב רודיבו עדימ 

תקהבומה הגיצנכ (הבותכ תונותיע רקיעב) םירחאה תרושקתה יעצמא תא וללה םינשה 

.(1995 ,זאהו ץכ) םעלו המואל רשק לש ישגרה טביהה ןמ רקיעב ,תויביטקלוקה לש 

היזיוולטה לש הדיקפת לשו תינכותה לש המוצעה תוירלופופה לש וז אצומ־תדוקנמ 

הרומאה הניפה תא רתוי יפיצפס ןפואבו ,התוא חתנל תשקבמ ינא ,תילארשיה הרבחב 

קלח הל שישו הרצונ וב יתוברתה"יתרבחה רשקהה תא תפקשמכ ,("םיאישה רפס") 

הב םישמשמה םינושה םיחישה רחאו הניפה הנבמ רחא הקחתי הז רמאמ .ובוציעב 

המ ןיבהל ידכ ,הז ינויזיוולט טסקט תאירקל תונוש תויצפוא חותינב קוסעיו ,היבוברעב 

חטבוהש יפכ ,"םיאישה רפס" ףוסבל קפוה אל עודמ הלאשה לע תינכותה תווצמ יתלביקש הבושתה 

יגפל וגיציש הביס םוש ןיא ,תאז םע .תילכלכ הניחבמ םלתשמ אצמנ אל טקיורפה יכ ,דתיה ,להקל 

.וז הטלחה תלבקב םתוא וחנהש םייתימאה םילוקישה תא 

תיבה־יקשמ ללכ לש גציימ םגדמ לע ססבתהש ינופלט רקס תועצמאב דדמנ 1997 תנשב גניטיירה 

ןותנ .תמיוסמ תינכותב ופצ לארשיב תיבה־יקשממ יצחש םעמשמ גניטייר 50"/־ .לארשיב 0"דז,די,ד 

ופצ ברע ותואב היזיוולטב ופצש הלא ללכמ זוחא הזיא הלאשה לע הנועה ,share",ד אוה רחא 

.90"/"־ל shared עיגה םירזייחה לע תינכותה לש הרקמב .תמיוסמ תינכותב 
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357 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

אוהש תיתרבחה־תיתוברתה תואיצמה תודוא־לע ,יתוברת ןימסתכ ,ונממ דומלל ןתינ 

.הכותב לעופ 

דסומ ,(ואוש־קירפ :ןלהל) freak show־ל הרומאה הניפה ןיב האוושה ךרעית ןכ־ומכ 

האמה עצמאל דעו הרשע־עשתה האמה לש םיעבראה תונשמ גשגשש יאקירמא יתוברת 

לש םינוש םינפוא ןיב האוושה ךורעל הרטמב תאז ,הסיסג יכילהתב אצמנ זאמו ,םירשעה 

.הירוטסיהה ךרואל "םיקירפ" תגצה 

ואוש־קירפל םיאישה רפס ןיב המ 

איה ,"זפוט ודוד לש םיאישה רפס" תא ןוחבל שקבא הב תירוטסיהה ןוידה תרגסמ 

עצמאמ תירבה־תוצראב לעפש תיפיצפס הירוטסיה לעב יתוברת דסומ ,ואוש־קירפב ןוידה 

האמה עצמא תארקל ורהוז םעוהש דע ,הבר תוירלופופב הכזו ,הרשע־עשתה האמה 

הניפה תא הנכמ וניא זפוטש יפ־לע־ףא .ךשמהב ןהילא שרדאש תוביסמ תיחכונה 

םישנא תגצה :היצקרטא התוא לע םיססבתמ םיעפומה יגוס ינש ,ואוש־קירפ ותינכותב 

רודיב יעפומ לש תרגסמב ,חוור תורטמל (םיקירפ :ןלהל) גירח ינפוג הנבמ ילעב 

,"הדמגה" ,"קנעה" ןוגכ ,ואוש־קירפה יעפומ תא וסלכאש חתפמ תויומדשכ ,םיירלופופ 

.םירשקהה ינשב םיעיפומו םירזוח ,"ת/עקעוקמ"ה וא "הנמשה" 

תינכותה לש ,ריפוא תא םיגדמה ינוציק הרקמ אוה "םיאישה רפס" ,תובר תוניחבמ 

לשב ואוש־קירפ עפומל וא יסקרק עפומל הינייפאמ ללכב המודה ,"רודיבב ןושאר" 

ויוזיב םוהת ףס לע הדיעצל תידימתה התייטנ ללגבו ,ףוגה לע תיביסנטניאה התוססבתה 

וכרענש היזרה תויורחתב ,המימוטנפ לע תוססובמה תויתורחת תוניפב ,לשמל ,ףוגה לש 

דועסל הצלואש ,תיסקרונא הרוחב םע ,לשמל ,זפוט ךרעש תונויארב וא התרגסמב 

5.תינכותה ךלהמב ותציחמב 

,יסלקה ואוש־קירפב םג ךכ ,זפוט לש תינויזיוולטה ותינכות תא הווילש רפסל המודב 

תצובקב הייפצ ללכו ,דדונ דיריל וא סקרקל בורל הוולתהש ומצע יחה עפומל ףסונ 

הריכמל ץיפהלו קיפהל גוהנ היה ,םתוגירחל תרשוקמה יהשלכ תוליעפ םיעצבמה םיקירפ 

רפס .(Bogdan, 1988, 19) םיגצומה "םיבכוכה" תא וראיתש םיספדומ םינולעו תויולג 

ואוש־קירפה יעפומל (אל וא עדומ)'זאמוה ןכ םא אוה (עפומהו רפסה)זפוט לש םיאישה 

ימצעל יתישרה ,תובר תודוקנב םיקישמ םיעפומה ינשש ןוויכמו .םהילא וולנש םינולעלו 

לש םיאישה רפס"ל סחיב ואוש־קירפ חנומב שמתשהלו ,תחא גג־תרוק תחת םתוא סינכהל 

םילדבה םימייק תאז םע .ולש עפומה תא ךכ הנכמ וניא זפוטש יפ־לע־ףא ,"זפוט ודוד 

הניפבו יסלקה עפומב ,רפסבו םינולעב ,חוורו רודיב תורטמל םיקירפה תגצה ןפואב 

.וז הדובע דקומב םיאצמנ םתועמשמו הלא םילדבהו ,תינויזיוולטה 

הכרענש םיפוצרפה תורחת איה תפסונ תקהבומ המגוד .תוילארשיה רודיבה תוינכותב תחוור וז המגמ 5 

תריחב לש תבחרתמה העפותה ,רחא דצמ וא ,"בוט היהי" דעלג ירבא לש ותינכותב הנש התואב 

.רהוז וא הפיל בשחנה הארמ לש טעמכ תידעלב הדימ־תמא יפ־לע (תוחנמ רקיעבו» םיחנמ 
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םייתוברת תולובג לש ןחבמ הרקמכ םיקירפ 

."תורז"ב ןוידה איה םיקירפה לש יתרבחה םמוקימ תא ןוחבל שקבא הב ןוידה תרגסמ 

 1908] 1950) Simmel]), לש ינבמה ומוקמ תא ראתמ ,"תורז" גשומה תא ןושאר עבטש

ץוחמש המל הצובקה ןיבש לובגה לע ,הל ץוחמו ותרבח ךותב תינמז־וב אצמנה הזככ רזה 

תונוכת לע אקווד אלא ,תפתושמ תונוש לע אל תססובמ ינאילמיזה רזה לא הברקה .הל 

תא אקווד שיגדמש חתמ ררועתמ ,ףתושמ ישונאהו יללכה קרשכ ,ךכו .תופתושמ תויללכ 

תלוכי תלעב תומדל םג לבא ,תמייאמ תומדל רזה תא ךפוה הז בצמ .ףתושמ וניאש 

.םידחוימ תוחוכ תלעב םעפ־אל איהש תומד ,ץוחבמ הרבחב ןנובתהל 

לש םיראופמה וימיב יכ ןיינעמ :דוונה ןיבל רזה לש סופיטה ןיב הלבקה רצוי למיז 

ןיב םרבועב ,תודוונ ייח ויח ,םירחא דיריו סקרק ינמא ומכ ,םיקירפה ,ואוש־קירפה דסומ 

ינב לשמ הנוש אצומב םג ןייפאתמ ינאילמיזה רזה .עיפוהל ידכ ורצע ןהב תונוש םירע 

יבכוכל תויפרגויב קרבפל גוהנ היה ואוש־קירפה לש גושגשה תפוקתב ,םנמואו ;םוקמה 

בורל רבודמ היהש הדבועה תא םילעהל םעפ־אל וטנו ,יטוזקא אצומ םהל וסחייש עפומה 

טקפא תא םיצעהל ידכ תאזו ,םאצומ תניחבמ תוחפל ,רבד לכל "םיליגר" םיאקירמאכ 

בורקמ הזש םישדח םילוע םניה םינאישהמ םיבר "רודיבב ןושאר" לש הרקמב םג .תורזה 

ונפש הלא םהש וא ,םגוסמ "יכה" תמאב םה םא תעדל ןיאו ,תילארשיה הרבחל ופרטצה 

.ואוש־קירפה תרגסמב הב עיפוהל ומיכסהו תינכותל 

לע םיעיבצמש ימ לאכ םיקידפל סחייתהל ןתינ ,(Douglas (1984 לש היחנומב 
תונחבההש םירופא םירוזיא םתוא - "םימודמד ירוזא" לע וא "םישטשוטמ תולובג" 

ןויערה תא הלעמ םימודמד ירוזא לש הרופטמה .םהב תוקהבומ ןניא תוילאירוגיטקה 

םיילובמיסה תולובגה תא ןמסמ גירחה ףוגהשכ ,"םיילובמיס תולובג לש םירוזיא" לש 

,תרוסמ התואל ךשמהב ."ילמרונ־יתלב"ה/"גירח"ה ןיבל "ילמרונ"ה וא "ינקת"ה ןיבש 

 1991) Bauman) תויציזופואה לע םייאמש ימ לאכ וילא סחייתמו רזה תומד תא גישממ

םג ,דידי םגו ביוא םג אוה ןמואב יפ־לע רזה ,ותוהמב .ןהילע םיססבתמ םייתרבחה םייחהש 

.גוויסל ןתינ וניאש (hybrid)ידירביה רוצי :הרצקב וא ,הפורת םגו לער 

,דחוימב םיריעש וא םיזר ,םינמש ,םינקז ,דחוימב םיכומנ וא םיהובג םישנא ,םיקירפה 

תוישנ ,הנקז־מירוענ ןוגכ ,תויסיסב תויתוברת תוירוגיטק תרגסמב םנוימ לע םישקמ 

.ילוכו רחא־ימצע ,לודג־ןטק ,םדא-היח ,תוינימ רסוח-תויגימ ,תוומ-םייח ,תוירבג 

/"תילמרונ"ה ףוגה תינבתמ תינוציק הרוצב תוינפוגה םהיתונוכתב םיגרוח םתויהב 

םתוא ןיימלו םקמל ישוק םיררועמו תולובג לע םימייאמ םה ,"תיעבט"ה/"תעצוממ"ה 

לע רערעמה "ללכה ןמ אצוי"ה רדגב םה ,השעמל .תורכומ תויצקיפיסלקל םאתהב 
לש םיגציימ םתויהב ,ותוא םירידגמו םימחותה הלא םג םה לבא ,ללכה לש "ותויעבט" 

."םימודמדה רוזיא"ב םקוממה ידירביהה ףוגה ,רזה ףוגה 

םניא םיקירפהש ןועטל הצור יתייה ,(Bogdan (1988 לש ותשיגל ךשמהב ,תאז םע 

לש תכרעמ ,תיתבשחמ תרגסמ אוה ,תיתרבח ןנוכמה גשומ ,קירפ גשומהש אלא ,"תוהמ" 

תשקבמ ינא ,ול ךשמהב .םהילא תוסחייתהו םישנא תגצה לע הבישח ךרדו תוקיטקרפ 

/תיסיפה "תוהמ"ב תוחפ הרושק םתוא םיגיצמ וא םיקירפב םיפוצ ונא הב ךרדה יכ חינהל 

,הפוצה טקייבוסה לש תויתוברתה תוירוגיטקב רתויו הפצנה טקייבואה לש תיגולוכיספה 

ונחנא תוברת וזיאו ןהילע תתתשומ ונתוברתש תוירוגיטקה ןהמ ,"ונחנא" ימב וא 
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םיאטובמה םייתרבח תולובג תקידבל ןיינעמ ןחבמ־הרקמ םיווהמ םיקירפהש ןאכמ .םימדקמ 

.םפוג לש םינוש הלמסהו גוציי ינפוא תועצמאב 

Fiedler עיצמ םיקירפ לש יתרבחה םמוקימ תנבהל ,רתוי תיגולוכיספ ,תרחא ךרד 

ונאש המ תא תוגציימה תויומד ,ונידחפ לש יאר־תונומת םניה םיקירפ יכ ןעוטה ,(1978) 

תומלשלו היצרגטניאל סחיב רתויב תוקומעה וניתודרח לש ףוקיש ,תויהל ךפהיל םיששוח 

תודרח לש תיטרקנוק השחמה ןיעמ אוהש ,םפוג .ללכב ונתוהזל סחיבו ונלש תינפוגה 

.ןמזב־וב העיתרלו תינציצמ הכישמל רוקמ ןכל הווהמ ,תויגולוכיספ־תוינפוג 

וגצייל הכישממו ,רז ףוגכ יקירפה־גירחה ףוגה תא הננוכ תיברעמה הרבחה ,ןכ־מא 

,רזל רכומה ןיב ,הזה ףצרה ךותב ,תאז םע ."ינא אל"ו "ינא" ןמזב־וב אוהש ,הזכ ףוגכ 

.ןוחבל תשקבמ ינא התואו ,תלטוטמ תעונת תאז לכב תרשפאתמ 

תיאקירמאה תוברתב םיקירפ לש הגצה ינפוא 

,יוזבו ינלצנ ,סג ,ירזכאכ ספתנ םיקירפה עפומ ,ראופמה ורבעל דוגינב ,םויכ 

"תויוכנ לש היפרגונרופ" הגיצמה ,תוחנ םעט לעב להקל המיאתמה םיילוש־תקיטקרפכ 

 (2 ,1988 ,Bogdan); ינפ ויה דימת אל לבא .תכשמתמ הסיסגב השעמל אצמנ הז דסומו

תברו תניינעמ ןלהל הילא שרדאש ואוש־קירפה לש הירוטסיההו ,הלאכ םירבדה 

הכרואל םיקירפ יעפומ תואמ ודדנ האמה תישאר לש תירבה־תוצראבש דועב .תוכופהת 

תירבה־תוצראב הז גוסמ םידדונ םיעפומ השימח 1988 תנשב ורתונ ,תשביה לש הבחורלו 

,הגושגשב םירושק האמה תישארב הלא םיעפומ לש רהוזה ימי .(Bogdan, 1988,2) הלוכ 

(Outdoor Entertainment Business) תוצוחה רודיב תיישעת לש ,וז הפוקתב 

.ילוכו תולסורק ,(קראפ הנול) םיעושעש ינג ,םילבנרק ,םיסקרק הללכש ,תיאקירמאה 

יתיישעתה ןדיעה לש םיינברואה תודמעמל הנפ ,תולודגה םירעב חוורש ,הז ירחסמ רודיב 

 .(Stulman Dennet, 1996)

לא העיתפמה םתחגהל טרפ ,ואוש־קירפ יעפומ לש הירוטסיה הריכמ יניא לארשיב 

תינפוגה "תוינקת"ה תגצה עקר לע ,תאז םע .זפוט לש ותינכותב ינויזיוולטה עקרמה 

;1997 ,גומלא ;1991 ,טחוש ;1977 ,ןמזולג) השדח תינויצ תוהז לש הנוניכל תיזכרמכ 

אקוודו ,תילארשיה תוברתל "םימיאתמ םניא" הז גוסמ םיעפומ עודמ ןיבהל ןתינ ,(םירחאו 

רתויב תירלופופה היזיוולטה תינכותב םיקירפה תעפוה תא קודבל ןיינעמ ךכ םושמ 

תינכותה הב ךרדה ןיבל םיקירפ לש ירוטסיהה םתגצה ןפוא ןיב האוושה ךורעלו ,ץראב 

.תאז השוע "רודיבב ןושאר" 

החירפה ימיב םיקירפה תגצה לש םינפואה תא קלחמ (Bogdan, 1988, ch. 4)ןדגוב 

האמב ורצונש םיניינעמה םיסחיל תורושקה ,לע־תוירוגיטק שולשל ואוש־קירפה דסומ לש 

:חתפתמה עדמל ואוש־קירפה ןיב הרשע־עשתה 

םלועה רקחל ורשוקו םירכומ־אל םיעזג לש תויח תומגודב וגצוהש "םייטוזקא" םיקירפ .1 

.יברעמ־אלה 

.עבטה לש החידבכ וא תויועטכ ,תוצלפמכ וגצוהש םיקירפ .2 

םיקירפהש ,(aggrandized mode)"יזוידנרג" הגצה ןפוא תרגסמב וגצוהש םיקירפ .3 

בצימה תבחרה .ילוכו םינטפק ,םילרנג וא תוכלמו םיכלמ ,תוכיסנו םיכיסנכ וב וגצוה 

,גוזה־ינב לש תוילמרונה רואית תועצמאב םעפ־אל העצבתה הלא םיקירפ לש (סוטטס) 
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אוה "יזוידנדג"ה רשקהב רתויב תרכומה תומדה) .םהלש החפשמה ייחו םידליה 
 General Tom Thumb, ינועבצא אוה אלה.)

םהו ,הזמ הז ןיטולחל םילדבנכ חרכהב ועיפוה אל הלא הגצה ינפוא תשולשש ןבומכ 

.היבוברעב םעפ־אל ושמיש 

יעפומב תלבוקמה הרואפתה תא (Fiedler (1978,162 ראתמ ,Freaks ארקנה ,ורפסב 

םימרומ ,תומב לע םיקירפה תא הדימעהש הרואפת ,תירבה־תוצראב םייסלקה ואוש־קידפה 

.תויחל המודב ,םיבולכב וא ,םכותל ץיצהל רשפא היהש ,תורובב ןיפולחל וא ,להקל סחיב 

,שא תעילב ןוגכ ,תונוש תולועפ ועציב עמשמ ;"ועיפוה" םה ,םיקירפה לש םתגצה ךלהמב 

קזחומה רורפגב הירגיס תקלדה ,םיינישב ןהישאר תקילמ רחאל תויח תולוגנרת תליכא 

היפרגויבה תא בורל הרואפתה המאת ,ןדגוב יפל ,ךכ לע ףסונ .ילוכו לגרה ףכ תועבצאב 

לש הרואפתב גצוה הקירפא דיליכ ראותש ימ ,לשמל .תגצומה תומדה לש תאצמומה 

היהו ,היודבה תומדה תא םאת (תשופחתה רמול רתוי ןוכנ אמש וא) שובלה םג .לגנו'ג 

,לשמל ,דחוימב ריעש םדא ,ךכל םאתהב .(Bogdan, 1988, 112-113) עפומה ןמ קלח 

.ןיוורד לש תינויצולובאה הירואיתב הרסחה הילוחכ גצוהשכ ףוק תפילח שבל 

תונוכת ןהל וסחויו ,תוינוידב תויפרגויב ןכ־םא ויה עפומב תויומדה לש תויפרגויבה 

םיווהמהו היחל םדאה ןיב םמוקמש ארפ־ידלי לש תישיא הירוטסיה וא םיישונא־לע תוחוכו 

לש היה עפומה ריבעהש רסמה .תיתימ הליהב התוול םתעפוה ."הרסחה הילוחה" תא 

:(ילש םוגרת) רלדיפ בתוכש ומכ וא ,םהב ץיצמה להקה ןיבל םיקירפה ןיב תונוש 

המיאה .סיזרתק ררועלו יטיופרת תויהל ןווכתה ,ינאירוטקיו דסומ ,יסלקה ואוש־קירפה" 

השוחתה תריצי ידי־לע רבד לש ופוסב וקרופ עפומה ררועש ינושארה ןוחטיבה רסוחו 

.(Fiedler, 1978,31)"'םתא אל ,םתא אל ,ונחנא םה םיקירפה' :להקל םירמוא םיקירפהש 

תויפרגויבהו עפומה ךלהמב םיקירפה לש םהישעמ ,הרואפתה ,םירזבאה ,םידגבה 

.תינפוגה םתוגירח תא ושיגדהו ,םיקירפה לש םתורז תמצעהל ושמיש תואצמומה 

יגולותפ חישל ונממו יעדמ חישל יפושיכ חישמ רבעמה 

,ףושיכ לש רצות םיקירפב וארש תונומא ושלחנו וכלה הרשע־הנומשה האמה ךלהמב 

לאכ םיקירפה לא סחייתהש חיש חמצ םמוקמבו ,םירוהה לש הגירח תוגהנתה וא הללק 

ןוימלו יעדמ רקחמל יוארה קלח ,יהולאה רצויה־ תיב לש היישעה לולכממ ילרגטניא קלח 

ךלהמב ,תאז םע .(Bogdan, 1988,27) ץראה־רודכ תא םיסלכאמה םירוציה ראש לכ ומכ 

,ידמל יביטימירפ תינפוגה תוגירחל תוביסב "יעדמ"ה ןוידה ראשנ הרשע־עשתה האמה 

Warkany,) Maternal impression Theory ־ב וא תוינוירה תומוארטב םעפ־אל דקמתהו 

םיקירפה תא וגיצה אלו ,דליה וא םאה תא ורקיב וא ושינעה אל הלא תוירואית ;(1959 

־הנומשה האמב וחוורש תוירואיתהמ רתוי "תויעדמ" לאכ ןהילא סחייתהל ןתינ .םילוחכ 

וגיצה ןהש תוביסהו ,םייתד־מייטסימ םימרוגל תובישח תוחפ וסחיי ןהש ןוויכמ ,הרשע 

(לזאפ) ףרצתכ וספתנ אלא ,(ןטשה תדובעב ,לשמל)יעבט־לעב תוצוענ ויה אל תוגירחל 

.תילנויצר הרוצב ותוא רותפל ןתינש 

־קירפה םלוע ןיב ןילמוגה־רשק .ןיידע ןתיא םינעדמה לש םדמעמ היה אל םינש ןתואב 

וליאו ,םיקירפב ירוביצה ןיינעל היצמיטיגל וקינעה םינעדמהש ךכ לעפ םינעדמל ואוש 

תוכזל ךכבו ,םהיתודוא־לע תודמולמ תורעה ריעהל םינעדמלו םיאפורל ורשפיא םיקירפה 
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ואוש־קירפה לש רשקה .תנרקסמה העפותל םיחמומל וכפהנ וליאכ ,תיעוצקמ הרקויב 

human) "תוישונא תויורזומ"ש ךכב םג אטבתה ההובג תוברתלו עדמה םלועל 

 curiosities) תא םעפ אל וללכ םיעפומה תורתוכש ךכבו ,םיינואיזומ םיגצומכ םג ושמיש

וא "רוספורפ" אורקל גוהנ היה עפומה להנמל ,ךכ לע ףסונ .םמשב ןואיזומ חנומה 

."רוטקוד" 

ואוש־קירפ לש הקיטקרפה הספתנ הרשע־עשתה האמה ךלהמב יכ ןעוט ןדגוב 

האמה תישארב קר .הרבחה לש תונוילעה תובכשה לע םג תלבוקמ התיהו ,תימיטיגלכ 

וא/ו יסיפ ינוש םע םישנא גיצהש הז דסומ לע תינושאר תרוקיב תעמשנ הלחה םירשעה 

הירואיתה תוטשפתהל תרוקיבה תא רשוק ןדגוב .רודיבו םיחוור תקפה ךרוצל ילטנמ 

התוול וז השדח הביטקפסרפ .תישונאה השרותה תנבה לע היתוכלשהלו לדנמ לש תיטנגה 

ישונאה ןימה תא "חיבשה"ל התסינש ,(Eugenics) הקיבגואאה תעונת לש התחימצב 

תויוחתפתה תובקעב .יתרבחה םזיניוורדהמ םיירסומהו םייעדמה היתורוקמ תא הבאשו 
־תיתרבח םימיאתמ־יתלבה ,םימלשומ־יתלבה ,םישלחה יכ םינועיט םיעמשנ ולחה הלא 

תא גישיש בצקב תוברתהל םילולע ,ולפוטיו וקדביי אל םא ,תיסיפ וא תילטנמ 

ששח לש םיחנומב רבדל םיאקינגואאה ולחה ליבקמב .םיילמרונה םהיחא לש תוחתפתהה 

לש רוקמ םיקירפב התאר וז העונת .םיאבה תורודל לחנות תלקולקה תיטנגה תשרומהש 

לש ןושארה עברה ךלהמב וברתהו וכלהש ,םינוש תודסומב םתאילכ תא הדדועו הנכס 

ינרקב שומיש ןוגכ) תושדח תויאופר תוקינכטו םייוליג ופרטצה הלא לכל .תיחכונה האמה 

תויוגירח לש תפסונ היצקיפיטסימד ורציש (יגולוגירקודנאה םוחתב םייוליגו ןגטנר 

.(Bogdan, 1988, ch. 2) תוישונא 

ךפהיל םכרדב ויהו ,ןגראתהל תירבה־תוצראב םיאפורה ולחה 1900 תנש תארקל 

םיבצמ ןווגמל רשקב הטירותואל ןועטל ולחה םה םע התואב .(Starr, 1982) היספורפל 

םיעבצב העבצנו םיקירפל תוסחייתהה התנתשה הזה רשקהה ךותבו ,םיישונא םיכילהתו 

־תיעדמה הייליהקה הלחה אבה בלשב .(Bogdan, 1988, 63) םייגולותפ־םייאופר 

םינרדבכ אל אוה םיקירפה לש יוארה םמוקמ יכ ןועטלו ואוש־קירפה תא ףוקתל תיאופרה 

םניינעל םיחמומה ,תעכ .םילפוטמב םילופיט ירדחב אלא ,תומב לע םיירודיב םיגצומכ וא 

אלא ,רודיבה תיישעת לש םימזי וא םיגולואיז ,םיגולופורתנא דוע ויה אל םיקירפה לש 

תיפוס םעוה ,היצזילקידמ םיישונא םילדבה ורבע וב בלשב ,השעמל .םיגולוטרטו םיאפור 

.ואוש־קירפה דסומ לש ורהוז 

־לע ףסונ חיש סנרפל םיקירפה וכז ,תיתימ תוסחייתהל טרפ ,רלדיפ תנעטל םג 

.םישישה תונש לש תירבה־תוצראב םיקירפב ןוידה תא שבכש ,יאופרה חישה ,םהיתודוא 

,תוילובמיס תויומדכ םדמעממ המרב ודרוה ,המגודל ,םידמגה יכ בתוכ אוה הז רשקהב 

תולגתהל דמוע םהלש אפךמהש יאופרה דסממה לש םילפוטמל וכפהנו ,תויכאלמו תוינטש 

וניא רלדיפ .(Fiedler, 1978, 47) םימיאתמה הלידגה ינומרוה ורתואי רשאכ ,בורקב 

יתרוסמה םתסנרפ רוקמ תא םיבר םיקירפמ הלזג וזכ היצקיפיטסימ־הדש ןייצל חכוש 

.םוסקו יגולותימ ,יאלפ ,םומע םהיתודוא־לע חישה תויהל הוולנש חוכה תא םהמ הללשו 

,םיקירפ לש ץופנה גוצייה ןפואכ םימחרה ןדיע הנומתל סנכנ ,ןדגוב יפל ךכ ,ןאכמ 

םיאתמ ,ןדגוב ןעוט ,הז ינמחר ןפוא .םייק הזכ גוציי ןפוא היה אל קוחר־אלה רבעבש דועב 

אל ותו היגולותפ תוגירחב האורה ,םיישונא םילדבה תודוא־לע תינרדומה הסיפתל רתוי 

 .(Bogdan, 1988, 64)

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:57 UTC������������� 

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



1997 - לארשיב ואוש־קירפ :"ודוד לש םיאישה רפס" בלוד־ינולישה לעי 362 

םה ,םהמ םלעתמ ןדגובש ,ואוש־קירפה תסיסג לע עיפשהל ולכיש םירחא םיכילהת 

וחימצהש רודיבה תיישעתב םייונישו ,םיטועימ תויוכז ןעמל ומחלנש תועונת לש ןתחימצ 

יעפומל ףילחת וויהש ,המיא יטרס וא היזיוולטה ןוגכ ,םישדח רודיבו תרושקת־יעצמא 

תויהל לוכי הז דסומ תכיעדל רחא רבסה .(Gerber, 1992) םיסקרקלו םידיריל ,םיקירפה 

תויצמרופדמ םילבוסה םישנא לש יסחיה םרפסמ תא וניטקהש תויאופר תויוחתפתהב רושק 

.תיתוברתה םתוארנ תא תוחפל וא ,תורומח תוינפוג 

תורזה להנמו הריזה להנמכ זפוט 

תובר םינש ילארשיה היזיוולטה עקרמ לא עתפל חיגה ססוגה ואוש־קירפה ,רומאכ 

ךותל ץרפ ,ורבע תא ובג לע אשונ אוה דועב .םיל רבעמ ותראפת אישב היהש ירחא 

־יאופר וליפא וא יתימ וניא ןמזמ רבכ םיקירפל הסחיש ,תילכתב הנוש תיתרבח תואיצמ 

םיקירפה תגצה ןפואב םייונישה לע עיבצאו האוושה ךורעא ןלהל .קהבומב יגולותפ 

־רבד ךכמ שיקהל ףאו ,יזפוטה םיקירפה תגצה ןפוא תא ןייפאל הסנא ,תונודינה תורגסמב 

ירישכמ תועצמאבו הנוש תיווזמ םעפ לכב ,תינפוג תוגירחב הציצמה הרבחה ינפ לע המ 

יכ איה תיזכרמה יתנעט .םינוש םירשקהו םירבסה ,םירופיס ,םוידמ ,שובל ,הרואפת :היאר 

ןפוא םירצוי תורחא־תורז־תורכומ לש םיביטומב "רודיבב ןושארה" לש קחשמהו לופיטה 

.גירח ףוג ילעב לש יסלקה םתגצה ןפואמ תילכתב הנוש הגצה 

.עוצקמל םהל ,דתיה תויקירפהו ,עפומ ינמא ויה יסלקה ואוש־קירפב םיפתתשמה 

ייח םייח םניא ,תוסנרפ ןווגממ םיסנרפתמ ,הרבחב םירועמ זפוט לש וינאיש ,תאז תמועל 

ןימזהלו םתוא גיצהל בורל רחוב זפוט .תימעפ־דח הניה םהלש המבה תריירקו ,תודוונ 

,םיקזח) תודרפנ תוירוגיטק תרגסמב וא ,םידיחיכ ,ומצע ינפב דחא לכ תינכותל םתוא 

תרשקמה (םיאישה רפס) תיתצובק היירטמ תחת ןיידע ךא ,הצובקכ אלו (ילוכו םיעקעוקמ 

"רודיבב ןושאר"ב םיקירפה תגצה ןפוא 6.תויעובש־דחה תוינכותב תונושה תוניפה ןיב 

ןבומכ לבא ,ישיא ןויאר אלא ,(performance) הגצה וא (display) הגוצת ורקיעב וניא 

םפוגב ץיצהל תונמדזהה ,לכה ירחא ןכש ,הגצהו הגוצת לש םיטנמלא וכותל םיבנגתמש 

הנושארבו שארב אוה ןויארהו ,תינכותב םינאישה לש םתופתתשהל תישארה הביסה איה 

.תינפוגה תוגירחה לש תרזגנ 

,(Bakhtin, 1968)ויפואב ילבנרק ,טושפ ךופיה לע "תדבוע" יזפוטה עפומה תרתוכ 

תועמשמב "םיילמרונ־אל" ,"םיגירח" וא "םיילילש"כ בורל םיספתנה םיפוג הגיצהב 

"יזוידנרג"ה ןפואל רתוי בורק הזכ הגצה גוס ,תמיוסמ הדימב .גשיהו איש לש תיבויח 

תחת ליבקמב םינאיש־םיקירפ השולש הב םיגצומש ,םירזייחה תודוא־לע תינכותה הווהמ גירח הרקמ 

םע םיהובג ,לשמל ,גיצמ וניאו ,תוירוגיטק ברעמ זפוט ןיא בורל לבא ;םירזייח לש לעה־תרתוכ 

תכרעמלש הנעטב ,דחי םיקירפ ינש גיצמ אוה םיטעמ םירקמב .ילוכו םינקז םע םיקזח וא םיעקעוקמ 

ילעב םיריעצ הרוחבו רוחב לש םתנמזה אוה הזכ הרקמ .םינאיש,ד ןיב עירכהל השק היה תינכותה 

תואיחמב עירכהל שקבתמ להקה ,רתוי עקעוקמ םהמ ימ דודמל השקש ןוויכמ .םיעוקעק ייוטע םיפוג 

ןוניס,דשכ ,להקה לומ תעצבתמה ,"הנידמב קזח יכה שיאה" אישה לע תורחתה אוה ףסונ הרקמ .םייפכ 

.םיעלקה ירוחאמ אלו ,תינכותה תרגסמב עצבתמ 
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ןכש ,דיחא הגצה ןפוא זפוט לצא רתאל דואמ השק תאז םע .יסלקה עפומב ןדגוב ראיתש 

ורחתהש ,םיקירפה לש םינוש הגצה ינפואבו םיגוש םיחישב שומישב הנייפאתה הניפה 

רתויב הנמשה השאה תגצהל ,לשמל ,ןכל) .תונושה תוניפה ןיבו המצעל הניפ לכב םהיניב 

יללכמ ותגירהב רתויב טלובה אוה התגצה ןפואש ןוויכמ ,דחוימ קרפ יתשדקה לארשיב 

(.החינמ תינכותהש םיקירפה לש הגצהה 

היצזיביטקייבוס ןויארה ךלהמב םירבועו ,םיטקייבואכ ןפלואל םיעיגמ זפוט לש ויחרוא 

תיפיצפס הירוגיטק ךותב תישענ וז הבישמש יפ־לע־ףא ,רכומה רבע לא םתוא תכשומה 

תחת םלועל םיעצבתמ "לומרנ"ה וא "רורחש"הו ,םיטקייבוסכ םמויק תא לוכיבכ תללושה 

איה ךכבו ,םידיקפת יכופיהב קוסעל הברמ תינכותה ,ךכ לע ףסונ .תורזה תיירוגיטק 

ןפוא תא דגונ הז ךלהמ .יתרבחה רדסב םייערא םיעיקב תרצויו םירורב תולובג תשטשטמ 

שארב םיקירפ וגצוה ,(Fiedler, 1987) רלדיפ יפל ,וב ,םיקירפ לש יסלקה הגצהה 
."ינא אל"כ הנושארבו 

וא רזכ אל ותגצה ןיבל "ינא אל"כ קירפה תגצה ןיבש הז ינוימד ףצר לע ,יתנעטל 

זפוט לש תינויזיוולטה ותיישע תאצמנ ,רתסנ רכומכ וא ,"יובח ינא"כ אקווד אלא ,רחא 

יזפוטה םיאישה רפס ,ןכל .ימינפ/יובח ינא לאכ םיקירפל תוסחייתהל רתוי בורק תמקוממ 

,היבוברעב וב םישמשמ םיקירפ תודוא־לע םינוש םיחישש ,שדח ןיממ ואוש־קירפ אוה 

םיקירפה תא ברקמ זפוט דחא דצמ :םידוגינ אלמו בכרומ טקפא םירצויו םהיניב םירחתמ 

וא "ירבצ" חיש תועצמאב לשמל ,ךשמהב םיגדאש יפכ ,"תילמרונ"ה הייסולכואה לא 

חיש ומכ ,ינושו תורז לש טקפא םירצויה םיחישב שומיש השוע אוה ןמזב־וב ךא ,יאופר 

תרצויה ,תיסקרק הגצה תרוצ וא (רבד לש ופוסב ברקמ אצמנ אוה םג יכ םא> יתימה רבעה 

הריתסב (םירחאו) הלא םיחיש םיאצמנ םעפ אל .םילדבה השיגדמו היצזיביטקייבוא 

ןיב וזה תודנדנתהה ,יתנעטל .םהיניבש הזה חתמה לע היונב הניפהו ,תמיוסמ 

תיעבמ םימיא עפומל עפומה תא תכפוה םיקירפה לש היצזיביטקייבוסל היצזיביטקייבוא 

תניחבמ םג "ונחנא" םה םיקירפה ,יחכונה םיאישה רפס יפ לע ,רומאכ ןכש ,רתוי 

אלא .ונב יובח תויהל לולעה יטנגה םנעטמ תניחבמ םגו ילוכו תוישגר תוקוצמ ,היפרגויב 

םיילוש־תוצובקל רשאמ "בוטה םעטה" תלעב תיטננימודה הצובקל רתוי השק וז המיאש 

הירקבמב תוננובתהמ הלוע תוחפל ךכ - "םיקירפ ונלוכ"ש הנעטה םע חונב רתוי תושחה 
.תינכותה לש הידהואבו 

.טסקטה לש ינדפק חותינ תועצמאב ןלהל םיגדהל לדתשא הלא יתונעט תא 

לש ,ןונמיה ןיעמל ,תרתוכה־תלוגל ךפהנש ריש לש ויתולמ תא גיצא ןכל םדוק לבא 

לע סרפכ ,המוקה תכומנ תרמזה ,יזנכשא רומילל זפוט בתכ ותוא ,םיאישה רפס 
"לומרנ"ל ייתונעט תא רתויב הרורבה הרוצב םיגדמ הז ריש .תינכותב התופתתשה 

ונלוכ תכיפה ידי־לע אלא ,"םילמרונ"ל םתכיפה ידי־לע אל השעמל עצבתמש ,םיקירפה 

גשומה תא השעמל תלטבמה ,יתרבחה רדסה לש תכפוהמ הגצה תועצמאב "םיקירפ"ל 

דודו יזנכשא רומיל ידי־לע תינכותב עצובש ,"םינטק ונלוכ" רישה תולמ ןלהל ."קירפ" 

:טאודב ,זפוט 

,לודג הכ אוה םלועה 

,לוכי לכ אוה םיהולא 

,םינטק הכ ונחנאו 
םיניבמ אל רבד םוש 
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,כ"הסב ראשנ המ 

לובסל אל ,חומשל קר 

,בוהאלו ןגרפל 

.בוט קר בלב תושעל 

םינטק ונלוכ ,םינטק ונלוכ 
,םינבלו םירוחש 

ןימי םג לאמש םג 

(רזוח ןומזפ) .םייחה תא ןיבמ אל ,ןיבמ אלש ימו 

,םירמוא דימת םישנא 

םירגבתמ זא םילדגשכ 

,רתוי הברה םיניבמ 

רסחה תא םימילשמ 

,םירגבתמש לככ ךא 

,םירבד תוחפ םיניבמ 

,רורב דחא רבד קר 

(רזוח ןומזפ) .רוריפ ונלוכש 

ןיב ,םינבלל םירוחש ןיב ,םייצראה ,םיישונאה םילדבהה תא לטבמ רישה ,רומאכ 

ימ קרו ,"םינטק" ונלוכ הנותחתה הרושבש הנעטב ,םינטקל םילודג ןיב וא ןימיל לאמש 

םלועה תלודג תא ןיבמה םדא ,רישה ןמ רדענה "לודג" םדא ותוא אוה הז תא ןיבמש 
.םיווש "םירוריפ" תניחבב ונלוכ ולומלש ,לוכי־לכה לאה לש ותלודגו 

"ודוד לש םיאישה רפס" לש ילאוטסקט חותינ 

"רודיבב ןושאר"ב םוליצו שובל ,הרואפת :תינויזיוולט הקירוטר 

דחאה :תווצק ינש ןיב תעה לכ תדדונ םימלוצמ זפוט לש םיקירפה ויחרוא הב הרוצה 

השוע רחאהו ,ינפוגה ינושה תא םימיזגמו םישיגדמה םירזיבאב שומיש השועו םלצמ ,גיצמ 

ראשלו זפוטל קירפה ןיב תינפוג היוושה רוציל תודעוימה ,תוכופה תויצלופינמב שומיש 

.וללכב רוביצל הלבקהבו ,תינכותה יחרוא 

זפוט דיל תדמענ איה ,הנידמב ההובג יכה הרוחבה ,שפריג יזוס ןפלואל העיגמ רשאכ 

האוושהל "ץר רטמ" םג הווהמ ךא ,רמז לש ןקת לע הב חראתמה תינכותה חרוא ,זוא יבוקו 

זפוט ,רעפה תא ןזאל ידכ .םוצע םהיניב םיהבגה רעפ .הכומנה ותמוק ללגב שפריג םע 

ךלהמב תגלדמ המלצמה .(לודג לע זוא ,ןטק םלוס לע זפוט) תומלוס לע םיספטמ זואו 

ףאו םתשולש ייהבג ןיב האוושה רצויש ידמל רוגס םוליצ ,medium shots ןיב ןויארה 

הקינכט .רעפה תא שיגדמו רזוחה ,(long shots) חותפ םוליצ ןיבל ,תומלוסה תא םילעמ 

ודילו ,הנידמב רתויב הובגה רבגה תינכותב עיפומ רשאכ תלעפומ הגצהו םוליצ לש המוד 
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365 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

יתייה" רישה תא הרשש ,טיבש יפיצ המוקה תכומנ תינקחשה תהבגומ הזגלמ לע תבצינ 

הרוחבה ,יזנכשא רומיל ןפלואל העיגמ רשאכ ,המוד הרוצב ."התיכב ןטק יכה דליה 

תא טעמב שטשטמש המ ,המבה תגרדמ לע ,הדיצל בשייתמ זפוט ,ץראב רתויב הכומנה 

םישטשטמה ,םהינפ לש םיבירקתב שומיש השוע םוליצה .םהיניב םימוצעה םיהבגה ילדבה 

.יזנכשא לש תינפוגה תוגירחה תא םה םג 

ךא ,(הובגה רבגל טיבש הרשש יפכ) דחוימ ריש ההובגה שפריג דוסל רש אל זוא יבוק 

שער םידמגה תנידמב" רישה תניגנמ עקר לע תדעוצ איה ,ןפלואל תסנכנ איהשכ 

:התיכב ןטק יכה דליה ימ וא ,םידמגה םה ימ :לואשל ןיינעמ עגר ותואב ."...המוהמ 

,להקל גצומה אישל םירישה תולמ ןיב ךופיהה ?תיבב םיפוצה וא להקה ,ויחרוא ,החנמה 

ןיב לובלב םירצוי ,ןוימד םישיגדמה הלא תמועל ינוש םישיגדמה םימוליצ ןיב חתמהו 

ןושאר"ה להק הב הרוצהו :רכומל רזה ןיב וא "םה"ל "ונחנא" ןיב תודירפמה ,תוימוטוכידה 

וא להקל לעמ ובצוה םה וב יתרוסמה הגצהה ןפואמ דואמ הנוש םיקירפב הפוצ "רודיבב 

.היוושה לש םרוג םוש אלל ,תרחא תיסיפ הציחמ לכ וא םיגרוס ,ןוליו ירוחאמ ,ויתחתמ 

לש שובלה וליאו ,ןמזב־וב תינפוגה תוגירחה תא םישטשטמו םימיצעמ םוליצהו הרואפתה 

תא שטשטמ ,תוטלובה תויסיפה םהיתונוכת תא שיגדמ וניאש ,ליגר שובל ,םינייאורמה 

.םתוגירח 

תא םתחלצהב םילמסמ ,תינכותב םיעיפומה רודיבה םלוע יבכוכ ,טיבש יפיצו זוא יבוק 

הנבמ לע ,ךכמ רתוי ףאו ,(תורדש דיליכ זוא) ךומנ יתרבח עקר לע רבגתהל תלוכיה 

השאכ טיבשו המוק ךומנ רבגכ זוא)יפוי לש תולבוקמ הדימ־תומא לע הנוע וניאש ינפוג 
הרכהב תוכזלו חילצהל םתלוכי ביבס םמוסרפו םתימדת תא ונב םהינש .(האלמו הכומנ 

,םיקירפל םיוושומ םה ךכב .תיתייעבה החיתפה־תדוקנ ףא־לע להקה תבהאבו 

םיוושומ םיקירפה ,להקה לש היזהה םלוע תא םיסלכאמה םיצרענ םיבכוככ ,םתועצמאבו 
.ונילא 

תויפרגויב 

היפרגויבל טלחהב תונווכמ ולש תולאשה ,םיקירפה לש םהייח תורוקב קסוע זפוטשכ 

תולאש ןיב תוגלדמ ויתולאש .תיגולותימ תיחולחל לש ץמש אלל ,םהלש "תיתימא"ה 

תולבגמב שגד טלחהב תומשה תולאש ןיבל ,תינפוגה תוגירחל תויטנוולר ןניאש ,תויללכ 

חופיק ,יודינ לש תושוחתב ןויד שרופמב תודדועמ ןה ןיא יכ םא ,וז תוגירחמ תועבונה 

תשרדנה הריוואב עוגפלו להקה רבע לא המישאמ עבצא תונפהל לולע היהש ןויד ,גויתו 
.רודיב תינכותמ 

ירפס ,םייסיפ םינותנ בוזענ יאוב" :זפוט רמוא ,ההובג יכה תילארשיה ,יזוסל ,לשמל 

הירוטסיההו תוישיאה ןיבל םייסיפה וינותנ לע ףוגה ןיב דירפמ אוה ךכ ".ךמצע לע תצק 

תעב־הב ךא ,טקייבוסה תא הווהמכ וא ,"ינא אל"כ ףוגה לש הסיפתה תא קזחמו ,תישיאה 

זפוט ,(397 ,[1967] 1993 ,ןמקאלו רגרב)ונממ דרפומ ךכבו ,טקייבוסה תולעבב םג אצמנ 

התוא איבהש יפ־לע־ףא ,הייסולכואה ראשלו שפריג יזוסל ףתושמב השעמל דקמתמ 

48" :הנוע איה ךכ לע) הדלונשכ הכרוא היה המ התוא לאוש אוה .התוגירח ללגב ןפלואל 

השדח הלוע איהש ךכב תוחפ אל ןיינעתמ לבא ,("הנטק יתייהש הנורחאה םעפה וז ,מ"ס 

ןויארל תיקירפ םע ןויארמ השעמל גלדמ אוהשכ ,השדחה הצרא לע התעדבו ,הירגנוהמ 
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1997 - לארשיב ואוש־קירפ :"ודוד לש םיאישה רפס" בלוד־ינולישה לעי 366 

איהשכו ,גוז־ןב הל שי םא שפריג תא לאוש זפוט .השדח הלוע םע תינויצ תיחולחל לעב 

,תאז םע .והבוגב ןיינעתמו ,רבח תאיצמב תודחוימ תויעב הל ויה םא לאוש אוה ,ןכש הנוע 

לע רבגתהל החילצהש ימ ןקת לע תגצומ יזוס .ללכו ללכ ינמחר וניא הלש הגצהה ןפוא 

.םייגמחר םיטבמב אלו ,להקה לש תובהלנ םייפכ תואיחמב הכוזו ,גויתה 

המייסש הוואגב תנייצמו הידומיל לע תלאשנ הכומנה יזנכשא רומיל ,הדימ התואב 

םידקמתמ םניאש םיריש) תבתוכ איהש םיריש רישל תונמדזה הל תנתינו ,האלמ תורגב 

םתיא העיפומו ,(ידמל תילסרווינוא היווח ,הבוהאה התבס תומב ,לשמל ,אלא ,התוגירחב 

םתס אל תינכותל העיגמו תורצויה תא תכפוהש הדיחיה איה יזנכשא ,השעמל .םיבאפב 

ןימזמ ,ריש הל רבחמ זפוט .םוסרפו הרכה תשפחמה תרצוי/תרמזכ אלא ,ינפוג גצומכ 

הלוק תוכזב בובידב הדובע הל רדסל הסנמו ,טאוד ,רתיא רישל ידכ תינכות דועל התוא 

ןושאר"ב הנושארל העיפוה זאמ יכ תרפסמ ,תינכותב היינשה התעפוהב ,יזנכשא .יתודליה 

בוחרב התוא םיהזמה םישנאו ,תועפוהל תונמזה לש רתוי בר רפסמב הכוז איה ,"רודיבב 

.םח םחי היפלכ םילגמ 

רבדל ומצעל השרמ זפוט ,"םיאישה רפס"ב הנשמ־תבכוכל הכפהנש ,יזנכשא םע 

איש םתסמ רתוי תא" :הל רמוא אוהשכ ,הגיפה תרגסמב ידמל רידנ השעמ 7,"ירגוד" 

לע םיהולאל הדות ימצעל רמואו ךיילע לכתסמ ינא ...החמש ,תינניח ,םיאישה רפסב 

".יל ןתנש המ יל ןתנש 

,תודמגתמ ולש ויתורצ ,יזנכשא לש תורצה תמועל יכ שיגדמ זפוטש יפ־לע־ףא 

המב ,וקלחב חמש תויהל ךירצ דחא לכ" יכ רמול תרחובו ותוא תמחנמ אקווד יזנכשא 

עירמ להקה ."םירבוע םהו ,םיעגר קר הלא לבא ,םישק םיעגר שי ונלוכל .ול ןתנ םיהולאש 

םיעגרל םישקה היעגר ןיב הוושמ איהש ךכ לע םגו ,הניגפמ איהש תוימיטפואה לע הל 

לבוקמ וניאש "ירגוד" רובידל בש ,התוא "למרנמ" אוהש ירחא ,זפוט .ונלוכ לש םישקה 

הבוגב תויהל תשקבמ תייה ,תולאשמ שולש ךל ויה םא" :יזנכשא תא לאושו ,הניפב 

ריזחמ זפוט ,היניינע םודיקל תינכותב שמתשהל טעמכ החילצמ איהשכ ,השעמל "?ילמרונ 

ומצעל השרמ זפוט ץראב רתויב הנמשה ,דשאה לש הרקמב קר> .תורזה תדוקנל התוא 
(.רחא ינפוג בצמב אצמיהל הפידעמ ,דתיה םא ,רומיל תא לאשש יפכ ,לואשלו בושל 

,םהיביבחת ,םהיקוסיע תודוא־לע וינייאורמ תא לאוש זפוט ,תונויארה בורב 

ץרא ,םתריגה לע ־ הצרא ולעש הרקמבו ,יתחפשמה םבצמ ,םהירוגמ םוקמ ,םהיתובהא 

תריציל יעצמא קהבומ ןפואב ןה תויפרגויבה תולאשה ,בורל .ילוכו ץראב םתטילק ,םאצומ 

תמצעהל יעצמא אלו ,תרכומ תילארשי הביבס ךותב םיקירפ,ר־טינאישה םוקימלו הברק 

תויהל תירשפא־יתלבה םתהימכב שגד תמיש ךות םימחר םהיפלכ ררועל ךרד וא םתורז 

."םילמרונ" 

םיסרפ 

 1997) iilouz) םירופיסה תא תונורחאה םינשב תוכפוה רודיב תוינכות יכ תבתוכ

קושב הרוחסל ,(םפוג תא ,וגלש הרקמבו)ןהיחרוא לש תוישיאה תויפרגויבה תא ,םיישיאה 

,קושב רבכ םימייקה םירצומב תורחוס ןניא הלא תוינכותש ךכב ץוענ שודיחה .ימלועה 

.(Katriel (1986 ואר תילארשיה הרבחב התועמשמו ירגוד תוברת לע 7 
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367 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט''נשת 

הרקמבו) םיפתתשמה לש םיישיאה םהייחמ הרוחס תורצוי ןה אלא ,תומסרפמ ןה םתוא 

חוור דואמ טעמב םיכוז םמצע םיפתתשמה .םימסרפמל תרכמנה הרוחס ,(םפוגמ ,ונינפלש 

ףדוע ךרע תוגציימ הנתמב טעמכ םיקינעמ םהש םהייח־תורוחס ךכבו ,תינכותהמ יסחי 

ןבומכ המצע לע תרזוח םיפתתשמב יביטלופינמ ילכלכ שומיש לש וז העפות .קהבומ 

םה םגש אלא ,םיפתתשמל םיסרפ תקנעה ידי־לע הקלחב תרתפנו ,"רודיבב ןושאר"ב 

ןיב הגיצמ תינכותהש חתמל תטלוב הריז דוע םיווהמ םיסרפה ,תאז םע .ימוסרפ יעצמא 

.םיקירפה לש םתוגירח תשגדה ןיבל םלומרנ 

לש עירכמה םבורל תנתינו הניפה ךרוא לכל המצע לע תרזוחה תישארה הנתמה 

ימכ ומצע לע ריהצהש ,זפוטש ,(תילארשי רוקמ תורפס) האירק רפס איה היפתתשמ 

ץילממ ,"םירפס תאירקל רפסה־מע תא בישהל" ידכ ולש תוירלופופה תא לצנל שקבמש 

םידעוימה ח"ש 2,000־ל 1,500 ןיב לש םוכס םילבקמ םיפתתשמה ךכ לע ףסונ .וילע 

לש למס ,הניפה ןיב הזה רוביחה ."יקצמיטס" םירפסה תויונח תשרב םירפס תיינקל 

רתוי דועו ,רפסה־םעל םיקירפה ןיב רשוק "ההובגה" תורפסל ,הכומנ תירלופופ תוברת 

לשמל ,םיתיעל ךיבמ הזה בולישה .הבוט תורפס אורקל םייוארו םירישכ םהש דיעמ ,ךכמ 

תפוסא תא קינעמ זפוט ,תורפסל לבונ סרפב ןונגע י"ש לש ותייכזל הנשה םויב רשאכ 

יתעמש ,ןכ" :תרמואה ,לארשיב רתויב ךוראה רעישה תלעב הרוחבל ןונגע לש וירפס 

.תרתוימה הנתמה לע תרעטצמ טעמכ תיארנו ",יתוא ןיינעמ שממ אל ,ןונגע י"ש לע והשמ 

.םירפסב םיחמש םירחאה םיחרואה בור לבא 

.תונולמב עובש־ףוס לש תושפוחו ץראל־ץוחל תועיסנ םה םיפסונ םיירלופופ םיסרפ 

.ואישל המיאתמה הנתמ םג בורל תאצמנ לבקמ ןייאורמ לכש םיסרפה לס ךותב לבא 

ללוכ) קרוי־וינב "Abandoned Woman" תארקנה תונחב םידגב תיינקל יוכיז ,לשמל 

הרוחבל הנתמב רישו םיאיש רפס :לארשיב ההובגה ,רשאל (ןולמב תוהשו הסיט סיטרכ 

םיילגרהו םיידיה תועבצאב יטמסוק לופיט ללוכ ,תליאב ןולמב עובש־ ףוס :ץראב הכומנה 

הובגה שיאל םלועב רתויב ךומנה םוקמב עובש־ ףוסו :תועבצאה שולשו םירשע לעב שיאל 

םירזה םיקירפה בוריק לש הלועפ התוא םישוע םיסרפה םג ,רומאכ .לארשיב רתויב 

.םתוגירח תשגדה ליבקמבו ,םלומרנו 

לע יפסכ לומגת אקווד ואל אוה וב םיכוז םיפתתשמהש "יתימאה סרפה"ש ןכ־ םא ןכתיי 

- הרישי תילכלכ הרומתב אטובמ וניאש סרפ אלא ,םימסרפמל םירכמנה םירצומ םתויה 

ןוגכ ,םתוגירחמ תועבונה תויעב םליבשב רותפל ליבקמ ןויסינו ,ביטקלוקב םתללכה סרפ 

תובהלנה םייפכה תואיחמו םיסרפה ,ןבומכ .םירטמ 2.10 ההבוגש ,רשאל םידגב תיינק 

ישגר רדעיה ,ןוצר חוכ .תילארשיה תוברתב החלצהל הדימה־תומא לע המ־רבד םידמלמ 

בוריסו "לוכי דחא לכ" ויפל יטסילטיפקה סותאל תונעיה ,בלתשהל ץמאמ ,חופיקו תותיחנ 

יטרפה ףוגה תא ףושחל תונוכנ םע דחי ,יודינל וא םיימצע םימחרל ,השובל ענכיהל 

לש הסחי יפלכ תונעט וא םיימצע םימחר .םיסרפבו תואושתב םיכזמ ,תירוביצה הריפסב 

הב הריוואה ,החמשהו לבנרקה תריווא לקלקתת ןפ ,עפומב םיעמשנ םניא םיגירחל הרבחה 

."לוכי דחא לכ" 

יסקרקה חישה 

הז ,ריבס־יתלבה םע םישגפנ וב ,תורז לש רתא איה זפוט לש ותינכות ,סקרקה ומכ 
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.טק עגרל םרפנ יתרבחה רדסהו ,יתורירשכ גצומ יעבטה .ילאירוגיטקה לובגה תא רבושה 

םילודישב וז המירפ ןקתל הסנמ זפוט רשאכ םג חרכהב ונכ לא בש וניא הז רדס ךא 

,םייסקרק םישעמל עפומה יפתתשמ בור תא ןווכמ וניא זפוט ,םנמוא .םיימוסרפו םייפסכ 

םילהנמו םפוגב םיחכונ טושפ םה אלא ,םפוגב (perform) םיגיצמ םה ןיא עירכמה םבורבו 

ךופיה ,תאז םע (.ךשמהב הב ןודאש ,םידזייחה לע תינכותב תאצמנ ךכמ הגירח) .החיש 

תדידמל םירטמ ,תומלוס) תיסיפה םתוגירח תא םישיגדמה םינוש םירזיבאו םידיקפתה 

טקייבוא ןיב תלצפמה ,תיסקרק העפוה טלחהב םירכזאמ (ילוכו הבוג וא רעיש ךדוא 

םתוא תכפוהו םהלש תויביטקייבוסה תא סקרקה ינמאמ לוכיבכ תערוק ,טקייבוסל 

.(1991 ,ילמרכ) םמצע תלועפ לש םיטקייבואל 

רביאה .ונכ לא רדסה תא ריזחהל ,ירשפא רבדהש תמיא לכ ,הסנמ ,הריזה להנמ ,זפוט 

.שימגו תמ רביא ,ןבומכ רעישה אוה רתויב תקהבומה הרוצב הזה ןויסינה תא ול רשפאמה 

רתויב ךוראה םפשה לעב תאו רתויב ךוראה רעישה תלעב תא רורגל הסנמ אוה ךכו 

אוה םגש החטבהבו ףסכב םרעש תא זוזגל םתוא התפמו ,םתוגירחל רושקה ינפוג השעמל 

אלו םפשה לעב אל לבא .יח רודישב (גירחל ולש ופוג תא ךופהיו)"תחרק השעי" ומצע 

.ח"ש 20,000 לש התפמ תיפסכ העצה דעב אל םג ,ךכל םימיכסמ רעישה תלעב 

,להקה לש תובהלנ תואושתב םתוא הכזמ םתוגירח לע רומשל תצרחנה םתושקעתה 

ףוג גיצהל העיבתלו יתרבח ץחלל העינכה־יאו ןוצרה חוכ תובישח תא בוש השיגדמו 

לע תושקעתהל אקווד ןתינה דודיעה רחא דצמו ,םפוג תא למרנל ןויסינה ."ילמרונ" 

תובישחה ,תולובג תרדגה לע תינכותב להנתמה קחשמה תא בוש םישיגדמ ,תוגירחה 

הכזמ תונושב תישפוחה הריחבהשכ ,תורכומל תורחא ןיב חתמהו "תוילמרונ"ל תנתינה 

.םיגירח םיטרפמ בכרומו ינגורטה רתויו רתוי ךפוהה ,ללכל (תואושתב הוולמ) תולבקתהב 

יפתתשממ םיברמ םילדבנ םה ךכבו ,התוא וחפיטו תויקירפב םנמוא ורחב רעישה ילדוגמ) 

תרגסמה ןיבל םתוגירח תא רמשל םתושקעתה ןיב קתנל רשפא־יא תאז םע ךא ,הניפה 

הלבק לע ריהצהל םיטונ ןוצרמ אלש םיקירפה םג הב ,הכותב םיגצומ םהש תיללכה 
(.תימצע 

תועצמאב ,םמצע םהלש היצזיביטקייבואה ,סקרקה ינמא יבגלש עיצמ (1991)ילמרכ 

.תיתרבח תוברועמלו תוביוחמל ךרדו תופתתשה לש ןפוא הווהמ ,יסקרקה קחשמה 

,תילסקודרפ ךרדב ,ןכ־מא איה "םיטקייבוא"ל םמצע תכיפהו םמצע קחשמ לש העפוהה 

,ןתינ הבישח תרוצ התוא .תיתרבחה םתביבס םע ןיפילח־יסחיו רשק תריציל יעצמא 

תא ףושחלו זפוט לש תינכותב ףתתשהל םירחובה םיקירפל סחיב םג ליעפהל ,ימעטל 

האראש יפכ ,ריבעהל םישקבמ םהש "םירסמ"ה לע ססבתהב תירוביצה הריפסב םפוג 

.(Kellner, 1995) םזילטיפק־ונכטה ןדיעבו ינויזיוולטה םוידמב ןודאשכ ךשמהב 

יעבט־לעה יתימה חישה 

־עשתה האמה תישארב םש־יא חנזנ םיקירפ תודוא־לע יאלפה חישהש עגרל המדנ םא 

אלה ,םירשעה האמה ףוס לש תודגאה םלוע ןיבל וניב רשוקו ותוא ןכדעמו זפוט אב ,הרשע 

תנוע לש הכלהמב .ןוציחה ללחב םרוקמש םיינובת םירוצי םתוא ,םירתיהה לש םמלוע אוה 

יניינעל המלש תינכות "רודיבב ןושאר"ה שידקה ,םיאישה רפס תניפ הללכנ הב םירודישה 

.םוצע גניטיירב יופצכ התכזו םירזייח תתיחנ לש החטבהב התוולש תינכות ,םירתיה 
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ןושלה לעב שיאה :דחי ועיפוהש םיאבה םינאישל רפסמ תוקד םג ודחוי וז תרגסמב 

םירשע לעב שיאהו תושימגה וינזוא תא תדחוימ הרוצב לפקל עדויש דלי ,רתויב הכוראה 

"רודיבב ןושאר"ב ואוש־קירפה רשקנ הב הדיחיה םעפה השעמל ,דתיה וז .תועבצאה שולשו 

תינפוג תוניילול העצבתה הבו תונוש תוירוגיטקמ םיקירפ אתווצב וגצוה הב ,יתימ חישל 

.תינכותב (המלצמה רבע לא ןושל בוברשו םיילגר תופכ תפישח ,םיינזוא לופיק) תיקירפ 

,ןגה ליגב הפיו קותמ דלי עציב (וינזוא לופיק) תקהבומה תינפוגה תוניילולה תאש אלא 

לעב שיאה לש ןושלה תאצוה וליאו ,ןיטולחל "יניצר"־יתלבו עשעשמ הארנ עוריאה לכו 

ןיב האוושה םשל ומצע זפוט עציבש תינפוג העפוה התואב התוול רתויב הכוראה ןושלה 

ילוא ההת זפוטו ,ןיטולחל םיילמרונ םיקירפה תשולש וארנ ןפלואל םתסינכב .תונושלה 

םינצוחל שי אמש זפוט המת ךכ־רחא .ונומכ שממ ,ןושאר טבממ ךכ םיארנ םינצוחה םג 

וז תינכותב ,השעמל .תולפקתמ םיינזוא ילוא וא הכורא ןושל ,תועבצא שולשו םירשע 

ףאש אלא ,הארמל םיילמרונ םיקירפ ונלוכש ןכתיי קר אלש תסרוגו תבחרתמ האוושהה 

אוה קירפהש ןאכמו ,ךפיהלו רזייח תויהל לוכי ונתיאמ דחא לכ םצעבש ןכתיי ,ךכמ רתוי 

אלא ,תורז תריציל קר קהבומב דוע שמשמ וניא יתימה חישהש ןאכמ ."ינא אל" אל יאדווב 

.(לעופב אל םא) חוכב־סינצוח תוחפל וא ,םיקירפ ונלוכש חינמ םג אוה 

יאופרה חישה 

ידכ .תינויזיוולטה הניפב חטשה ינפ לע יולג ןפואב טעמכ אצמנ אל יאופרה חישה 

שרופמ ןפואב אצמנ וניאש המ ןוחבלו ,םירעפ תמלשה לש הלועפ עצבל שי ותוא חתנל 

לע תורישי תויאופר תולאש וינייאורמל םעפ ףא גיצמ וניא זפוט .ודי־לע זמרנ ךא ,טסקטב 

גוהנכ ,םניינעל םיחמומב שמתשמ וניא םג אוהו ,םתוגירחל םימרוגה לע וא ינפוגה םבצמ 

תויאופר תויעבש דיחיה םוקמה .(יסלקה ואוש־קירפב לבוקמ היהש יפכו) ואוש־קוטב 

איה ץראב רתויב הכוראה ןושלה יכ ,לשמל ,רכזומ וב ,ומצע רפסה אוה יולגב וב תורכזומ 

ילנומרוהה ןוזיאב עגפש יתפורת לופיטב התוולש ,םירופיכה־םוי תמחלמב העיצפ לש ירפ 

הדלונ ץראב הכומנ יכה הרוחבהש םג רכזומ רפסב .ןושלה לש תיעבט־אל הלידגל םרגו 

םינמיס הלצא ונחבוא שולש ליגב קרו ,(רוטבוקניא) תיממחב םיישדוח התהש ,הגפכ 
םיכרד־תנואת לש האצותכ תרבסומ לארשיב הדבכ יכה השאה לש רתיה־תנמשה .םיגירח 

םירכזומ םיאפור ,גירח ןפואב ,הלש הרקמב ךא ,הצרא התיילעמ ועבנש םיישק םע בולישב 

בתכה דועב .(התגצה ןפואל שדקומה דרפנ קרפב ךכ לע> ומצע ינויזיוולטה רודישב םג 

םיחיש ללושה ,זפוטו ,םהיבגל תזמרמ קר המצע הניפה ,םייאופר םירוכזא לבוס <רפסה> 

.הז רשקהב להקה לש עדיה לעו םהילע השעמל ססבתמ ,יולג ןפואב םייאופר 

הנפמ תינכותה בושו בוש "?תדלונ לדוג הזיאב" ןוגכ תולאש תווהמ ךכל תומגוד 

רוקמ ,ךשמהב האראש יפכ ,אוה םגש) הדילה עגרל תורזוחה תויוסחייתהו תולאש 

דציכ :הלאשב עלבומ יאופר ןוידל תרשוקמה תועמשמ ותיא אשונה ,יטירק עגר ,(היוושהל 

םדקומ רותיא תועצמאב םיגירח לש םתדיל תא תענומ הניא תמדקתמה האופרהש ןכתיי 

ינפוגה םבצמ המ איה הגיפה ךלהמב תרזוחה יטנג ןווג םע תרחא הלאש ?היעבה לש 

יטנג־יתחפשמ רוקמ לע תזמרמ וז הלאש .תי/ןאישה לש וידלי/ויחא לש (םהבוג ,לשמל) 

,(דחוימב הובג אוה םג דלונ לארשיב רתויב הובגה שיאה לש ונב ,לשמל) תוגירחה לש 

רומיל לש היחא ,לשמל)"תוילמרונ" תוחפשמב םידלונ םיגירח םידליש ךכ לע םג לבא 
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האמה ףוסב ,השעמל .(תעצוממ המוק ילעבכ תינכותב םירכזומ המוקה תכומנ יזנכשא 

אוה הז םוחתב יסיסב עדי ,היולגו הרורב הרוצב ןודינ וניא יאופרה חישה םא םג ,םירשעה 

סיסבה תא הווהמו ,הניפה ךרוא לכל תעלבומ הרוצב אצמנ הז חיש ןכלו ,ללכה תלחנ 

תולובגה יכ זמרמה ,הז רעפ לש ויולימ תוכזב הבוג תספותה ,"יובחה ינאה" תיירואיתל 

.ונלוכל חתפב תברוא תויקירפהו םיריבש םה 

ןפואו םינפ םושב ויחרוא תא גיצמ וניא זפוטש בל־םישל ,ימעטל ,בושח ,תאז םע 

תוסחייתה דדועמ וניא ףא אוהו ,תינכותהמ האנהה תא לקלקמ היהש המ ,םיטנייצפב 

תורחאב השוע זפוטש שומישל המגוד אוה יאופרה חישה םגש ךכ .םהיפלכ תינמחר 

תוחפל ,תויובחה תויטנג תויצפואבו ןהיניב גלדמ אוהש תויתוברת תויצפואבכ תורכומבו 

.ונלוכב ,חוכב 

ירבצה חישה 

תיתוברת תוהז לש ןורחאה ילמסה רצבמה אוה תינרדומ־טסופה הרבחב ףוגה יומיד 

םירחא םיגוציי לש םמלעיה רואל .ישאר לע־רפיס וב רסחש ינרדומ־טסופ םלועב תפתושמ 

סיסבכ ,ףתושמה ישונאה הנכמכ רתונ וז תוברתב ףוגה ,םיפלוחו םייסחיל םתכיפהו 

ולש ישארה לעה־רפיס תא אוה םג דבאמ ילארשיה רוביצה .(1997 ,ןזח> תיתרבח הלמסהל 

בחרמב םהיניב םירחתמ םירתוס םיחישו תינויצה לעה־תייגולואידיאב םיעבנ םיקדסשכ 

רבשממ קלחכ תוטעמתמו תוכלוה ןהלש תויסיסבה אצומה־תוחנה דועב ,ילארשיה ירוביצה 

הרבחה תא רידגהל ןתינ המכ דע ךירעהל םוקמה ןאכ אל .(1996 ,םר> ימואלה תוהזה 

תינכפהמ־תימואל הרבחכ וא ,תיטקלקא תוינרדומ־טסופ רבע לא תטעושכ תילארשיה 

םיעיצמ טלחהב ,ובש "םיאישה רפס"ו ,"רודיבב ןושאר" יכ יל המדנ ךא ,תוררופתהב 

םוקימב הכזש ףוג ,ילארשיה ףוגה תגצהב םילחה םייוניש תניחבל תניינעמ טבמ־תדוקנ 
.תינויצה תיטילופה תוברתב יזכרמ 

רפס"ל םיפתתשמ דוע ןימזהל ידכ להקל ותונפב הילע רזוח זפוטש תיזכרמה השירדה 

רידגמ וניא זפוט) .תילארשי תוהז־תדועת תאישנ איה ,תינפוג תוגירחל טרפ ,"םיאישה 

ינותנ םגו ,םייברע םיפתתשמ ותינכותב ןיאש אלא ,תוידוהיכ שרופמב תוילארשי םנמוא 

:ירק) תוילארשיל השירדה (.ידוהיה רוביצה תא קר םיקדוב ותינכות יבגל גניטיירה 

,רתויב םיהובג הייפצ יזוחאב הכוזה תינכות "רודיבב ןושאר"ה תויה תדבוע ,(תוידוהי 

םיאשונה ללכ ןיב תרשקמה לע־תמיתכ תוילארשיכ ויתוינכות ךרוא לכל זפוט םשש שגדה 

טביהה ןמ רתויב רשוקמה תרושקתה־ילכ היזיוולטה תויהו תינכותב םיגצומה/םינודינה 

,הבר הדימב ,יזפוטה "םיאישה רפס" תא םיכפוה <1995 ,זאהו ץכ) המואלו םעל ישגרה 

תונותיעב םירקבל תושדח םיכרענה םילאשמ ריכזמ אוה הזככ 8.ילארשיה םיאישה רפסל 

וא ,רתויב םייסקסה םירבגה תא ,ץראב רתויב תופיה םישנה תא ןמסל םישקבמה הבותכה 

רישי ךשמהב םייוצמ ,םיאישה רפס ומכ ,הלא םילאשמ .רתויב םישקובמה םיקוורה תא 

.טעמכ תימיטניא ביטקלוק תשוחת לש תילארשי תרוסמל 

תירוביצה ותומד םגו ,ךכל החכוה דוע איה הניפל ץראב רתויב הלודגה סומוחה תחלצ לש התובנגתה 8 

לע בבחתהלו רוזחלו ,"םיח'צח'צ" ,ולש העודיה הפה־תטילפ לע רפכל חילצהש ימכ זפוט לש 

.וז הרטמ םיתרשמ ,2 ץורעבו ןיבר רכיכב תואמצעה םוי ברע לש עפומה תא ותייחנהו ,םיחרזמה 
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371 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

ןיבל ,רפסה עובשב גצוהש הז ,ודוד לש םלוצמהו בותכה םיאישה רפס ןיב האוושה םג 

.יזפוטה רפסה לש ותוימואל לע הדיעמ יסלקה ואוש־קירפה עפומל וולתהש םינולעה 

ויה םינולעה וליאו ,ויתודוא־לע םילימ המכו קירפה לש םולצת וללכ תויסלקה תויולגה 

לע היצאירוומ בכרוהש ,רתוי ךורא טסקט ,הנומתל טרפ ,וללכו ,תויולגהמ רתוי םיטרופמ 

םבצמ המו עיגה ןיאמ הראיתש ,קירפה לש הרצק היפרגויב ללכ ןושארה קלחה :אבה םגדה 

תובוגת ויה המו וב הפצ ימ ,הנורחאל גצוה אוה ןכיה רפסל םג גוהנ היה .ותחפשמ ינב לש 

יפמ טוטיצ םירקמה בורב ליכהש ,יגולויסיפה ובצמ לש רואית ללכ אבה קלחה .להקה 

יפמ תוטטיצ האיבה ןולעב האבה הקספה .םוסרפל תיעדמה אקנפשוגה תא קינעהש אפור 

אוהש ןיינעה ,ובש תויטנתואה לע ועיבצהו ,קירפה ותואב ופצש רוביצ־ישנא וא םיאנותיע 

תיעיברה הקספה .תירוביצ הגצהל תואג ותויה תא ורשיא ףאו ,תיעדמה ותובישחו ררועמ 

לע ףסונ .אב ונממ םוקמה רואית תא ,יטוזקא םוקממ עיגהש ימכ גצוה קירפה םא ,הללכ 

.ותוא ולליהש וא קירפה ידי־לע ורייוצ וא ובתכנש םיריש וא םירויצ םינולעה וליכה ךכ 

שממ לש םירקש ףאו תוימוליצ תויצלופינמ ,תוידב ,תומזגה םישודג ויה הלא םינולע 

 .(Bogdan, 1988, ch. 1)

אישה לע םינותנ ,ןאישה לש הנומת ללוכ "ודוד לש םיאישה רפס" ,םינולעל המודב 

תיאופר תוסחייתה םג בותכה טסקטב העיפומ םעפ־אל .ןאישה לש וייח תורוק ריצקתו 

קר תגצומ איהו ,םיחמומ יפמ תאבומ הניא תאז תוסחייתהש בל־סישל ןיינעמו ,ובצמל 

םייתסמ בותיכה .ינויזיוולטה ןפלואב תלהנתמה החישב אל םעפ ףא טעמכו בותכה טסקטב 

,וירחאו ,בחרה להקל ריבעהל שקבמ אישה אשונש (ימואל רשקה לעב בורל) רסמב 

דוגינב יכ המדנ .ןיינעל חוביצ־שיאו ןרדב ,יאנותיע) זפוט םרתש גיגה וא החידבב 

םירבסהב קזח שגד וב ןיא ,תומזגהו םירקש שודג וניא רפסה ,םייסלקה םינולעל 

,ךכ לע ףסונ .ןאישה לש קרבופמ יטוזקא אצומ רואיתב הוולמ וניא אוהו םייעדמ־םייאופר 

.םייסלקה םיעפומב עמשנ וניאש ,םיקירפה לש "יתימא"ה םלוקל יוטיב ןתונ "רסמ"ה ףיעס 

םירשוקמ םבורש םייתרבחו םייתוברת םירסמב אלמ "ודוד לש םיאישה רפס" ,ןכ־םא 

םייחלו ,"לארשי םע" וא ילארשיה ביטקלוקה םהש ,הניפה לש לעה־יאשונל תרחא וא ךכ 

ילש םפשה" :רסמה ףיעסב רמוא ךורא יכה םפשה לעב שיאה :המגודל .תינפוג תוגירח םע 

,לארשיב תרגובמ יכה השאה וליאו ".העקשה אלל חמוצש ילארשיה קשמב דיחיה רבדה הז 

תרגובמ ,דשא תינכותל העיגה רתוי רחואמ) הרשע־תחאו האמ תב היזורגמ השדח הלוע 

םוקמ ותואב יתייח םינש הרשע תחאו האמ" :רסמה ףיעסב תרמוא (םינש שמחב הנממ 

(רפסב עיפומ אוה ,יטרפה ומשב ,ךכ)ודודו ".שפנו בל תאשמ םילשורי יל ,דתיה דימתו 

לעו ",תויצרופורפב לכה וחק" :אוה הובג יכה רבגה לש רסמה "!םירשעו האמ דע" :ףיסומ 

יתוא ודמיל ירוה" :תרמוא ההובג יכה השאה ".דואמ ותוא ךיראמ ינא" :ודוד ריעמ ךכ 

ודודו ",ותוגהנתה יפ לע אלא והארמ וא והבוג ידי לע עבקנ אל םדאה לש ויפואש תודלימ 

המירמ אל ינאו ןוצר חוכ יל שי" :תרמוא הכומנ יכה ,דשאה וליאו ".ילע הנטק" :רמוא 

".הדי לע תונטק ילש תויעבה לכ" :זפוט ףיסומ ךכ לע ".םיידי 

רישי רשק רושקל וא 9םיקירפה לש םלוק תא עימשהל וברה אל םיאקירמאה םינולעה 

,היודבה םתומד תמצעה ,דתיה םתרטמש םיקירפה לש םירויצ וא םיריש ומסרופ םיתיעלש יפ־לע־ףא 9 

,הלאכ םיטסקט ידיב ןיא ,ירעצל .םיינרתח םינכת הלגמ התיה םהב השיגר האירקש ןכתיי ןא 

.הלאכ םינכת םהב םילגמ םניא םהב םינדה םירפסהו 
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ו 997 - לארשיב ואוש־קירפ :"ודוד לש םיאישה רפס" בלוד־ינולישה לעי 372 

.הלא םיטביהב דואמ םהמ הנוש ילארשיה םיאישה רפס .ימואלה ביטקלוקה ןיבל םניב 

,תילארשי תינפוג "רוזחמ תנומת" ןיעמ הנוב זפוט ,ולש ואוש־קירפה תרגסמב 

תא גיצמ ,ךרוע אוהש ילארשיה םיאישה רפס וא ,תונומתה םובלא ,רבד לש ופוסבשכ 

ןה םהיניב תודחאמה תודיחיה תונוכתהשכ ,םיינפוג םיתוויע לש ףסואכ "םילארשיה" 

שדחה ילארשיה תונומתה םובלא תא קודבל ןיינעמ .תינפוג תוגירחו תילארשי תוחרזא 

ןבומכ אוה הלא םיגוצייל ןושארו שארשכ ,ילארשיה ףוגה לש םילבוקמ םיגוציי לש ןרואל 

השקיב הבשו המצע תא תומדל תילארשיה הרבחה השקיב הילא תילאידיאה תומדה ,רבצה 

.הלש סותאה תא גצייל 

תסחייתמה ,"רבצ" הלמה לש תילולימה תועמשמה יכ הריבסמ (45 ,1991) טחוש 

הסיפתה לש הרופטמל הכפהנ איהו ,ץראה דילי ידוהיל םשכ תשמשמ ,חמצל רוקמב 

ויתונוכתש ,לארשי־ץ־ואב חמוצה שדחה ידוהיה לש פיטוטורפה תודוא־לע תינויצה 

ידי־לע רצונ יגולותימה רבצה .יתולגה ידוהיה תימדתל הזיתיטנא תניחבב ןה תוינייפואה 

הווקתה םהב הנומט וליאכ ץראה ידילי םהידלי תא ולדיגש ,םירגהמ םיצולח לש רוד 

דמעמ הז ןושאר רודל וקינעה ךכו ,םיילסרווינואה םיישונאה םיכרעהו תודהיה תלצהל 

.תירסומ היטרקוטסירא ןיעמ לש האג 

רבצה .ףוגה לש םירושימה תבר הקיטסימב ךורכ היה רבצה לש היצקיפיטסימה ךילהת 

יקנכ ראות אוה תוישיאה רושימבו ,םייפוריא םינפ יוות לעבו ףוזש ,הארמל אירבכ ראות 

תיניצ תוחישק לש הכסמ הטועו ץימא ,אג ,ומצעב חוטב ,םיידוהי תותיחנ יכיבסתמ 
יפל םג .הבר תונידעו תושיגר ,רבצה חמצב ומכ ,הירוחאמ הריתסמה ,ותפשבו ותוגהנתהב 

םיביטומה דחאל וכפהנ םיירבגה תואירבהו םירוענה ,יפויה ,(134 ,1977) גומלא 
"םייניע הפי דוד"כ רבצה לש וז תומד לבא .רבצה לש תיגולותימה ותומדב םייסיסבה 

ןמסל גוהנ יאוריהה רבצה לש ותעיקש תא .תיטננימוד הניא ןמזמ רבכ יקאח שובלב 

עונלוקב תוחפל ,הירחאש הפוקת ,(1973 תנש> םירופיכה־טוי תמחלמ רחאלש הפוקתב 

ןתגצה תרשפאתמ הלחה ףאו ;העיגפו השיגר תירבג תומד :שדח רבצ ןיעמ חמצ ,ילארשיה 

הלוכי רבצה לש ותומלעיה .(213 ,1991 ,טחוש) הלילעב יזכרמ ריצכ תוישנ תויומד לש 

,טחוש תנייצמש יפכ ,תילארשיה הרבחה תא ודקפש םיכילהתב הרושק תויהל ןכ־םא 

ףוגה לש ותוחכונ תמצעה םע דבב דב האבש ,ילארשיה יביטקלוקה ףוגה תומלעיהבו 

.(1997 ,ןזח> "ילבולגה רפכ"ב ,ישיאה ,יסיפה 

,ימעטל ,ןוכנ היהי אלש ,ךכ ידכ דע רבצה תומדמ קחרתה גיצמ זפוטש ילארשיה ףוגה 

- יזפוטה "םיאישה רפס" יפ־לע תוחפלש ןועטל אלא ,"שדחה רבצה" לע ורשקהב רבדל 

ויפתתשמש ,עיצמ זפוטש תונומתה םובלא ןיבל וניב ןוימד יווק םוש טעמכ ןיא .תמ רבצה 

איה תירבעהש ,םישדח םילוע ,לודגה םקלחב ,םג םה ,ראותו תירולב יפי םניאש קר אל 

תא םיגציימ םה "רודיבב ןושאר" לש תרגסמה תחת ,תאז לכבו .םישנ וא ,היינש הפש םהל 

םישדח םילועכ םא ,ץראל םסחיב םעפ־אל םיעגונ םמיע תונויארהו ,ילארשיה ביטקלוקה 

גוזה ,ההובג יכה השאה ,הדבכ יכה השאה ,תרגובמ יכה השאה םיכייתשמ וז הירוגיטקל) 

לעב שיאהו עקעוקמ יכה רוחבה ,הריעצ יכה אתבסה ,רתויב לודגה םיליגה שרפה לעב 

.םיקיתו םילארשיכ םאו (תועבצאה שולשו םירשע 

חוכה דקומב אצמיהל תוליגר ןניאש תובר תוצובק וכותב לילכמו גציימ הז םיאיש רפס 

ןוגכ ,םיילוש־תוצובקל םתוכייתשה ללגב םאו תקהבומ תינפוג תוגירח ללגב םא ,יתרבחה 

יכ הז רשקהב ןיינעמ ,תירוטסיה הניחבמ .ירוקמה רבצה יומידמ ורדוהש ,םישנו םילוע 
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373 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

דגנמ וא ,תיצאנה הרבחה ןוגכ ,תונוש לכ קוחמל ושקיבו עזגה רהוט תא ושיגדהש תורבח 

םויק לע ורסא ,תוצעומה־תירבב תיטסינומוקה הרבחה ןוגכ ,ינוציק ןויווש השרדש הרבח 

רתוי יטסילאיצוסהו סיוגמה הרבעב תילארשיה הרבחה .(Fiedler, 1978,16) ואוש־קירפ 

םימגד העיצמ םיעשתה תונש לש הרבחה וליאו ,ילארשיל תחא "הניקת" תומד הגיצה 

םינויצ־ואינ םתוא הנכמ םר ירואש ,םילחנתמהש ,(תרחואמה) רבצה תומדב לחה ,םינווגמ 

יכ חינמה ,יזפוטה םובלאב הלכו ,הינממסמ קלח תוחפל םיקחמו םיכישממ ,<1996 ,םר) 

הרקמ לכב טעמכ .ילארשי־אל תויהל ךירצ יתימא קירפ תויהל ידכ ,רבד לש ומוכיסב 

לש ץוביק אוה םואלהש ,ךכמ רתוי ילוא וא ;תויקירפמ תרתופ זפוט לצא תוימואלה ,רחא 

,ונייהד ,"היצזינויצ־טסופ" לש ךילהת ןאכ ןחבאל רשפא ,(1996) םר לש ויחנומב .םיקירפ 

תוברתב שחרתמה הילא תוכיישה רדג תכמנהו תיביטקלוקה תוהזה ןוויג לש ךילהת 

קר אל אטבתמה ,םזינרדומ־טסופהש תויונושהו תויוהזה יוביר תרגסמב תילארשיה 

,(1977 ,'ץיברוג) תינרדומ־טסופה תורפסב ,לשמל ,םג אלא ,תילארשיה תרושקתב 
.חימצמ 

םוי ברע לש תיזכרמה רודיבה תמבב עפומה תא הנשה החנה זפוטש ןיינעמ הז רשקהב 

ןרדבהו תרושקתה־שיא זפוט ןיב קודהה רשקה לע בוש דיעמש המ) ביבא־לתב תואמצעה 

תורשע ןיב ךרעש תורחת הנרקוה ובו ,ינשה ץורעב רדושש עוריא ,("תוילארשי"ה ןיבל 

קזח יכה רבגה" ראותה לע םהיניב ורחתיו רמגה בלשל ולעיש השולש רוחבל ידכ םירבג 

הכפהנ תיתולגה־תיגחורה תודהיהש ךכ לע החידב זפוט רפיס תורחתל חיתפב ."לארשיב 

רבצהש ךכ לע וא ,הווהה לע ןבומכ תיתרוקיב המינב - םירירש לש תודהיל לארשיב 

אוהשכ תחא הנועבו תעב רקבמו דדועמ זפוטש העפות ,יקסטורג ןרירשל ךפהנ ןוסחה 

.ירבצה ,ןשיה יומידה תא רגתאמ 

רתויב הנמשה .דשאה 

הלש םוקימה תא םאות ,ץראב רתויב הנמשה השאה לע בותכל יתרחב וב םוקימה 

אוה םיקירפה לש שארמ תיגויתה תרגסמה ךותב וב הכוז הנמשהש סחיה .םיאישה רפסב 

וליפאש הירוגיטק ,המצע ינפב תדמועה השדח הירוגיטק וליבשב תאצמומש ימ לש סחי 

.ליכהל הנכומ הניא "םיקירפ" לעה־תרתוכ 

זפוטו ,התיב תא בוזעל הלוכי הניא הנמשה ,ןפלואל םיעיגמ םיפתתשמה לכ דועב 

.ותוגירחב טלוב ךכב רבכו ,ךרענ ,שארמ םלוצמ ,רתיא עטקהש ןאכמ .התיבה הילא עיגמ 

לא התוא איצוהלו התיבב האולכה השא לא תשגל התלוכיב הז הרקמב הלגתמ היזיוולטה 

.הזבמ - תלאוגה היזיוולטה ,הז הרקמב ךא ,תירוביצה הריפסה 

הנופ אוה ,ירדא ןאזוס לש התיבב םליצש הבתכה תא רודישל סינכמ זפוטש ינפל 

הריכמב זורכ ומכ .תלקוש איה המכ שחנל םהמ שקבמו ןפלואב אצמנה םידלי להקל 

,הנוט עברמ הלעמל לש לקשמ לע בצייתמ אוהש דע ,"ריחמ"ה תא הלעמ אוה ,תיבמופ 

םיפוצל רפסמ אוה ,ירדא לש תיבל ךרדב ,תוגרדמב .קוחצמ םילגלגתמ עקרב םידליהשכ 

ורמא המ" :הל רמוא אוה ,הילא הנופ אוהשכו ,ףשחיהל המיכסהש לע התוא ץירעמ אוה יכ 

־קירפב תונמשה םישנה תגצה ןפוא תא ראתמ ןדגוב ".הנטק הדלי תא ,הנמש תאש יל 

לש תיסלקה הפוקתב רבכש ןעוטו ,תיזוידנרגה וא תיטוזקאה הגצהה תרגסממ גרוחכ ואוש 

ןה .געל וא גולגלל רתויב בורקה היהש גוציי ןפואב תונמש םישנ וגצוה ואוש־קירפה 
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,Baby Ruth וא Tiny Brown ןוגכ ,םיכחוגמ תומשב וארקנו ,תודלי ידגב םעפ אל ושבל 

.(Bogdan, 1988,114) ךכל רבסה עיצמ וניא אוה לבא 

דואמ גירח אוהש ,"ירגוד" רובידל הנופו ",הפי תא" :ירדאל רמוא זפוט ךשמהב 

תרכזומ ןיא רחא הרקמ םושב) התוא ףושחל המיכסהש התחפשמל הדומ זפוט .הניפב 

תייה ,הזכ איש םע רפסל סנכיהל הצור תייה אל חטב" :ירדאל רמואו ,(תיתחפשמ המכסה 

לש הלעב סנכנ האבה הנומתב .השארב תנהנהמ ירדא ".הזר רתוי תויהל הפידעמ יאדווב 

"?תוחפ הברה .דתיה איה םתנתחתהשכ" :לעבה לע ןנוגמכ ,רמוא זפוטו ,רדחל ירדא 

בוש הזו ,עצוממ ףוג הנבמ תלעב תיארנ ירדא הב םיאושינה םוימ הנומת הארמ לעבה 

וב הרקמ ומצע לע רזח אל היפתתשמ ןווגמו הכרוא לכל ןכש ,הניפה תרגסמב גירח עוריא 

־אל ףוג גיצהל ,לשמל ,רשפא היהש יפ־לע־ףא)"ירחאו ינפל" לש הז גוסמ תונומת וגצוה 

עטקנ הלש םוליצהו ,לקשמל ירדא תא הוולמ האבה הניצסה .(םפש ילב רבג וא עקעוקמ 

,הנתמ הל קינעהל ילב בזוע זפוט ."יובא" תעונת השועש ,הלעבל (cross cut) רבעמב 

."הכירצ תא המ עדוי אל ינא" רמואו 

אלש רפסמו ,"ג"ק 283 ףושחל ומיכסה"ש לע התחפשמו ירדאל הדומו בש אוה ןפלואב 

יכ ול וריבסה םה ךא ,םיאפור םע ץעייתה אוה .הל קינעהל המ ותעד לע תולעהל חילצה 

הב הדיחיה םעפה וז) .ףסכ הל הלעי אלו ,ירדא לש הנוצרב יולת היזרה תורטמל חותינ 

הלוכי אל תא ,הנכסמ" יכ ,התוא חלוש אוה ןיא ץראל־ץוחל (.תינכותב םירכזומ םיאפור 

לש הלעב יכ להקל רפסמ זפוט .תפסונ הלפשה ידי־לע רתופ אוה בצמה תאו ,"עוסנל 

אוה ןכלו ,ףסכל קקזנ גוזה יכ קיסמ אוה ןאכמ .דודשא תייריעב האורבת דבוע אוה ירדא 

לוכי זפוט היה אל םאה .ןושארה רישיה קנבה תנתמ םילקש םיפלא תרשע םהל קינעמ 

יפכ שוביי תנוכמ וא לג־ורקימ ,םילכ חידמ ,הסיבכ תנוכמ ,לשמל ,רונת ירדאל קינעהל 

?המצעב שומיש םהב השוע הניא יאדוובש ,לארשיב רתויב תרגובמה .רשאל קינעהש 

,רתיה אל תירחסמ הרבח םוש יכ שחנל הלוכי ינא ךא ,ידיב ןיא ךכל הרורב הבושת 

הנמשה ,רשאל רושיק תועצמאב םוסרפ גישהלו ירדא לש המשב המש תא ךורכל תניינועמ 

בצמ ,תמלוה הנתמ תאיצמב זפוט לש ישוקל רבסהה ןמ קלח עבונ ןאכמ .הנידמב רתויב 

תושרהל לוכי היה קנב קר הארנכ ,ירדא לש הרקמב .תרחא הניפ ףאב ומצע לע רזח אלש 

עוגפל רשפא־יאו ,רצומ וניא ףסכ ןכש ,יפסכ סרפ הל קינעהלו המשב רשקיהל ומצעל 

תווצ םע התמוא אלש ,ילש הרעשה איה וז החנה ,תאז םע) ."חירה תלוטנ" ותימדתב 

(.תינכותה 

לש םידממ גירחו טלוב ןפואב השיגדמו ,תינגלגל זפוט לצא הנמשה לש התגצה 

ראשל דוגינב ,לקשמהש הדבועב רושק תויהל לוכי ךכל רבסה .ילוחו המיא ,םימחר 

,רחא דצמ וא ,קירפה תטילשב ןותנ־אלכ היצקיפיסלקל ןתינ וניא ,תוינפוגה תויוגירחה 

יתשמ תחא ךותל תולפונ תוגירחה תונוכתה רתיש דועב ,ישפוחה ונוצרב ןיטולחל יולתכ 

,ןוצר חוכ הלגמ הניא ,תינכותה יגשומב ,ירדא .רתוי הטושפ הדוצב הלאה תוירוגיטקה 

איה ךכבו ,התטילשב ןותנ אוה תרחא וא וז הדימב לבא ,הל יוצר וניא הלקשמש רורב ןכש 

."לוכי דחא לכ" ויפל יטסילטיפקה סותאה לע םויא הווהמ 

 1982] 1991) Turner]) ןוחכיפל תיתדה התעיבתו תיטסילטיפקה חורה ןיב רשוק

ףוגה לש ועומשמ ןיבל ,הדובעל םירישכו םיאירב םיפוגל רתוי רחואמו ,ינפוג רהוטו 

לע הסמעמל םילפונ םניאש םיאירב םיחרזאו םילייח ,םידבועב ךרוצה .תוטאיד תועצמאב 

רוקמה תא ,ףוגה "קשמ" לש ילנויצר לוהינל העיבת םע בולישב ,הוויה ,םיסימה ימלשמ 
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יפל .דחוימב הזבמו ליפשמ חיש ,וכותב האולכ ירדא ןאזוסש יטטאידה חישה תוחתפתהל 

,תישאר :םינמוש לש ילילש גויתל םירבוח םימרוג העברא ,(1994)םיוו ץיבולימש ,ןיבור 

ינפמ ,יתד םרוג ,תינש :הלחמכ וליפאו תואירבל הנכסכ תספתנ הנמשה ןכש ,יאופר םרוג 

,ירסומ םרוג ,תיעיבר :"רעוכמ" אוה ןמש יכ ,יטתסא םרוג ,תישילש :אטח איה "הלילז"ש 

.(Ailon, 1973)"קופיא תלוכי רדעיה" ללגב 

תגרוח איהש ןוויכמ זפוט לש וריצמ הרקוהב וא להקהמ תואושתב הכוז הניא ירדא 

חרזא תויהלו הרבחב בלתשהל "לוכי דחא לכ" ויפל יטסילטיפקה סותאהמו תינכותה חורמ 

האטחו ,התיבב האולכ איה :"הלוכי הניא" ירדא לבא .ןוצר חוכב ןחינ קר אוה םא ,ינרצי 

תימצעה הטילשה תלוכיבו הב לוכיבכ םייולת תינפוגה התוגירח וא הלקשמש ןוויכמ לופכ 

םדקמכ הב שמתשהל וא םיסרפ הל קינעהל תגיינועמ הניאש ,הרבחה ,תאזככ .הלש 

אצומה הרושב ןורחאה ףוגכ השעמל רתונ ירדא לש ןמשה הפוג .התוא העיקומ ,תוריכמ 

אלש ףוג ,"ינא אל"כ תנמסמ תינכותהש ףוג ,ביטקלוקה תולובגל ץוחמ לא הטוב הרוצב 

."גשיה"ל ותוגירח תא ךופהל ןתינ 

־ הקושתמ יפויו דחפמ עבונ רועיכ :תונקסמ 
וב תונומטה רורחשה תויורשפאו ףוגה לע 

 1982) Wilmeth) תוקיתעה תורוצה תחא אוה ,ויתורוצ ןווגמ לע ,סקרקה יכ ןעוט

האמה תישארב החרפש תיאקירמאה תוצוחה רודיב תיישעת יכו ,םינומה רודיב לש רתויב 

(fair) דיריה ,לבנרקה לש תוימייניב־ימי תויפוריא תורוסממ (סקרקה ומכ) החמצ 

־ימי לש הפוריאב לבנרקה תא ראתמ (Bakhtin, 1968)ןיטחאב .pleasure gardens־™ 

,(ילוכו םדא-היח ,ןקז־ריעצ ,ךומנ־הובג ,תוומ-םייח) םיכפה לש הריזכ םייניבה 

ץורפה ,רקפומה ,לועה קרופ ,יטוריאה ףוגה תא :ינרמוחהו יקסטורגה תא תגגוחה 

,ותנעטל .ילוכו תופלואמ תויח ,תוצלפמ ,םיקנעו םידמג לש תויומד וב וטלבש ,ידירביההו 

תחת הריתח איה התיצמתש ,תירלופופה תוברתה ללכ לש ימינוטמה גציימה אוה לבנרקה 

תוירוגיטק לש םייולג ךופיהו הכחגהכ לביטספה תא ארוק ןיטחאב .תימשרה תוברתה 

האחמל תדסוממ תרגסמ לבנרקה לש תירלופופה תוברתב האורו ,ההובגה תוברתה 

.םירוצעמ אלל רובידל תיסקט תונמדזהו ,תיטילופ 

קסועה ,(Bataiiie, 1997)ייטאב 'זרו'ז יתפרצה ףוסוליפה עיצה תדגונמ היצזיטרואית 

,שדוג לש םיטביהה תא שיגדמ וניא ,ןיטחאבל דוגינב לבא ,יממעה לביטספב אוה םג 

לביטספה יכ ןעוט אקווד אלא ,יתרבחה רדסה דגנ םילעופה ,ךופיהו היפוטוא ,שפוח ,ףדוע 

הקספה ,עגרל ולו ,ןבומכ אוה לביטספה ,ויפל .יערא ןפואב קר םירבדה רדס דגנ לעופ 

םיקוחה לש תונווכמ הרפהו הריבשו הדובעה ירצומ לש תלבגומ־יתלב הכירצ ,הדובע לש 

םדגנש םיקוח לע ססובמה םירבד רדס םילשמו שדקמ הז ףדועש אלא ,רתויב םישדוקמה 

.יערא ןפואב קר לעפ 

ימ ןיבל ינרתח עוריא לבנרקב האורש ימ ןיב תקולחמה תא בשייל םוקמה הז אל 

ינשב הארנה לככ תלעופ תירלופופ תוברת .ןוחטיב םותסשכ ,בוטה הרקמב ,ותוא ןיבמש 

ונדמלל ילוא לוכי םיפסונ םייתרבח םיאנת לע ססבתמה רבסה קרו ,הלא םידגונמ םינוויכ 

.הז רדס לש וקוזיח רבע לא יתמו םירבדה רדס לש הריבש רבעל ףכה הטית יתמ 
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ואוש־קירפו ,םייניבה־ימיב םייממע םילביטספ וא םילבנרק ןיב הווש הריזג תריזג םג 

תלעב תינויזיוולט רודיב תינכות ןיבל םירשעה האמה תישארבו הרשע־עשתה האמה ףוסב 

לע הרוצ התואב םויכ רבדל השקש ינפמ רקיעב ,תקיודמ־אל היהת םימוד םינייפאמ 

תורמל לבא .תירלופופו תיממע תוברת ןיבל ההובג וא תילמרופ תוברת ןיב הדרפה 

תילבנרקהו הינופילופה ותינכות תנבהל םורתל ידכ וללה םיחותינב שי ,הלא תויוגייתסה 

ךרד תאז השועו ,בוטה םעטה לש םישדוקמה ויקוח תא תפקות איה םגש ,זפוט לש ,ריפואב 

התוויה ,ןיטחאב יפל ךכ ,וז הרושה .ותועצמאבו םדאה־יגב ןיב הוושמה ינפוגה דמימה 

םג המוד העפשה הל שי ,יתנעטלו ,הרבחה לש תושלחה תובכשל רורחש לבנרקה תרגסמב 

.עיצמ זפוטש תירלופופה תוברתה תרגסמב 

ולש תינימה תויביטקרטאבו ללכב תוינימב זפוט לש תיתייפכ,ד ותוקסעתה ,הינפ לע 

תוקפתסהש יל המדנ לבא ;הטושפ תוירגלווב תספתנ ,ולש הריירקה לכ ךרואל ,טרפב 

,בחרה רוביצה תניחבמ הב שבוכ המו הירוחאמ דמוע המ ןיבהל תוסנל ילבמ ,התלילשב 

ןכ־לע .היואר תיגולויצוס הדובע תושעל אלו "בוטה םעטה" תומכסומל עלקיהל השוריפ 

תורכומה ףרצתמ ףסונ קלח אוה תוינימו תוינפוגב יתייפכה וקוסיעש תוארהל הסנא 

רשפאמה יזכרמה לובמיסה ויבגל םה ותוינימו ףוגהשכ ,וב קחשמ זפוטש תורחא-תורז 

,הייחדל רוקמכ דגנמ וא ,הברקל רוקמכ ,יביטמיטלואה הוושמכ ףוגל תוסחייתה ןיב הדידנ 
.יודינו גוית 

.תוינימה תודוא־לע תויהתו תולאש דימת ררוע יתרוסמה ואוש־קירפה ,ךכ לע ףסונ 

םיגוויזכ םיאושנ תוגוז ןהב גיצהל גוהנ היהש תועפוהה לש יתועמשמ ביכרמ היה סקס 

תנקוזמה ,דשאה ןיב ,דלשה־שיא הלעבל רתויב הנמשה ,דשאה ןיב ןוגכ ,"םימיאתמ־יתלב" 

תויחאל ואשינש םיימאיס םימואת ,גנאו גנא'צכ תוגוז ןיבו ,(אוה םג ןקוזמה) הלעבו 

,ילאוסקסומוה :יתרגיש־יתלב סקסל ןבומכ וזמיר הלא םיכודיש .םיבר םיאצאצ ודימעהו 

הנוב ,ךשמהב םיגדאש יפכ ,זפוט םג .(Stulman Dennett, 1966)יתצובק וא ילאוסקסיב 

םישנ ןיב םיילנויצנוונוק תולובג םירגתאמה םיהז םיחתמ ביבס ולש ואוש־קירפה תא 

.ןיקת וניאשו ןיקת ,רחאו ינא ,םירבגל 

,תנסורמ־יתלבה ותקושת אוה תירוביצ תומדכ זפוט לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

תאז תושעל רתומש ימ ןיבל תינימ הקושת ויפלכ תונפהל רוסאש ימ ןיב הניחבמ הניאש 

תיפיצפס וא ,ינימה טקאל ןד אוה וב אשונ לכ ןיב ךרוע אוהש םייתייפכ םירושיקו ,ויפלכ 

תימדתב זחואו ,וכרד לע תירקנה ,דשא לכ םע טטרלפמ זפוט .ולש יטרפה םולפל ,רתוי 

תוישיא התואו ,םיצירעמ םירבגו וילא תוגרוע םישנש הז ,יביטמיטלואה ןאור ןודה 
."םיאישה רפס"ל םג ותיא איבמ אוה תינויזיוולט 

ונל ויהי ,ןתחתנ ףוסב ,טפטפלו הפ תבשל ךישמנ םא" :רמוא אוה המוקה תכומנל 

(,דרשע־םיתשו האמ תב) ץראב הנקז יכה ,דשאה תאו ".םישנ םע הז ךיא ריכמ ינא .םידלי 

רשקהב .ברעה השוע איה המ (תירבע הניבמ הניאו תעמוש איה ןיאש יפ־לע־ףא) לאוש אוה 

ץוחמ תואצמנ הלא םישנ יכ דיעהל אבש ,געלכ שרפתהל תולוכי הלא תורימא ,רחא 

,תיעמשמ־וד הניה וז הרימא זפוט לצא ךא ;(תוירופהו) תויביטקרטאה םישנה לגעמל 

הניחבמ םיסקהל ול בושח ןתוא וליפאש רורב ,ותיא םיפוצה תורכיה לע ךמתסהב ןכש 

הרעש תא זוזגל רתויב ךוראה רעישה תלעב השאה תא התפמ אוהשכ ,ךשמהב .תיטוריא 

הנומש ןב היהשכ המ־רבד וצצק ול םגש הל ריכזמ אוה ,("תחרק השעי" אוהש ןמזב־ובו 

."הפי לדג הז ,הדבועו" ,םימי 
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377 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט"נשת 

ילבמ בוש ,ולש םינייאורמה םע יסיפ עגמב אובל הברמ זפוט ,ולש ואוש־קירפב 

עגונ זפוט .ילמרונ וא גירח ,ירבג וא ישנ ,ןקזל ריעצ ,רעוכמל הפי ףוג ןיב ןיחבהל 

תועבצאה תא ללוכ) וידיב ןתוא רפוסו תועבצאה שולשו םירשע לעב שיאה תועבצאב 

הנקז יכה השאה תא ;ףטלמ אוה הנידמב ךוראה םפשה תא ;<וילגר תופכב תורתוימה 

בשייתהל ןהל רוזעל ידכ וידיב םירמ אוה תודמגה תא ,הדיב זחואו קשנמ אוה לארשיב 

ךכ לע ףסונ .םלוכ ויחרוא םע יביסנטניא ינפוג עגמ ןיגפמ אוה השעמלו ,ןויאירה תואסכב 

,ןפלואל עיגמ רתויב הכוראה ןושלה םע רבגה רשאכ ,לשמל .ולש ופוג תא ףשוח םג אוה 

תרבוע איה ךכ־רחא דיימו בירקתב ותוא םלצל תרבוע המלצמה ,ונושל תא ףשוח זפוט 

ןיב הוושמה ,המלצמה לומ םהינש םידמוע םה ךכו ;אוה ונושל תא ץרוחה ןאישל 

,ןושל םלוכל שי - רבד ותוא םלוכ ,ףוגה ךותב יכ הארמש האוושה) תופולשה םהיתונושל 

המוד הרוצב .<וילא םיוושומ םיגירח םיפוגש ,ילמרונה ףוגה לעבכ זפוט תא הגיצמ םג ךא 

רתויב ךוראה רעישה תלעב הרוחבה לש הרעש תזיזגל הרומתב "תחרק תושעל" עיצמ אוה 

.גירח ףוגל ,ילאידיאה ףוגה ,ולש ופוג תא ךכב ךופהלו ,לארשיב 

ךכל המגוד .םיוושמ םימרוגכ הנושארבו שארב תוינימבו ףוגב לפטמ זפוט ,יתנעטל 
חוטב התא" :הנידמב רתויב הובגה רבגל הנפמ טיבש יפיצש הלאשה תווהל הלוכי 

התואב ונרצונ ונלוכש הדבועה "?םלועל ונתוא איבהל ידכ רבד ותוא ושע ונלש םירוההש 

לע םירשגמה םיוושמ םימרוגכ םישמשמ ,וב םיללוחתמ הדילהו ינימה השעמהש ףוגהו ,ךרד 

תא םיריכזמ ,<רפע לאו רפעמ)ותוא בוזענש ךיאו םלועל ונאבש ךיא תניחבב ,תורזה ינפ 

."םינטק ונלוכ" יכ טהלב ןעוטה ,הניפה ךונמיה" 

אוה ,תפתושמ תונוש לע ססבתמ וניאש ,הז יללכ ןוימד אקווד ,למיז יפל ,תאז םע 

לש) הלא םיעוריא ינש ןיבש חווטב יוצמה םוצעה ינושהש םעפ לכב ,ןכא .תורזל רוקמה 

ךושמלו ותוא שטשטל גאוד זפוט ,הלגתמ (הזל הז דואמ םימוד םיפוגה םהב ,תוומו הדיל 

ופוג ךוויתב םעפ־אל השענ םיפוגה ןיב בוריקה .ןוימדה רבע לא ,זכרמה לא שדחמ ותוא 

בשחתהל טעממ זפוט ,רומאכ .תויטסיסקסה ויתורעה וליפאו ועגמ ,ותקושת ,זפוט לש 

,ולש "תיקירפ"ה הקושתב השוע אוהש שומישהו ,עגמו הקושתל רתומו רוסא לש םיללכב 

תוימוטוכידה ןמ קלח לעו תולבוקמה תויכרריהה לע רערעמ ולש ופוגבו וינייאורמ יפוגב 

.ןהילע יונב יתרבחה רדסהש 

ךפהנ ,(ותוגירחב םג) םיילסרווינוא תוקושתו םיכרצ ,תונוכת לעב אוהש ,ףוגה ךכ 

,םה רשאב םדא־ינב ןיב רשקמה יפוסה ףתושמה הנכמל וא ,יביטמיטלוא הוושמ ןיעמל 

רפס"ב ףוגב ןוידה םייקתמ וז תרגסמ ךותב ירהש ,ינושל רוקמה ותויהל ליבקמב 
."םיאישה 

הפיהו אירבה ףוגה ןיבל םניב ךוותמו םיגירחה םיפוגה תא וילא ברקמ זפוט ,השעמל 

רחאה ןיב ךוותמכ ,אפוג זפוט תא תוארל רשפא רבכ ןאכו ,יצוביקה ףוגה ןיבלו ומצע ולש 

תועצמאב ,אלא ;דבלב יללכה ןוימדה תשגדהב קפתסמ וניאש תורזה להנמכ ,רכומל 

םג םיעגרל רצוי אוה ,יטוריא ןווג םע רשק תריציו עגמ תריצי ,ולש ופוג םע האוושה 

בחרמה תא ,םצמצמ םג לבא ,שיגדמ ,םיצעמ בוש אוה ךכו .הברקו ןוימד ,תפתושמ תונוש 

ףוגב םלוכ םילמוסמה ;תפתושמה תונושל יללכה ןוימדה ןיב ;תורכומל תורזה ןיבש רועפה 

םיניקת םיפוג ןיב תויציזופואכ קר אלו ,םינווגמ םיפוג לש ףצרכ טטרושמה ,ישונאה 

.הקושתו יפויל דחפו רועיכ ןיב ךופיהו בוברע ידי־לע ,םיגירחו 
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תורז לש רתאכ היזיוולטה 

לש םיאישה דפס"ל יסלקה ואוש־קירפה לש וינייפאמ ןיב הכ דע יתכרעש האוושהה 

סקרק ,דירי תרגסמב היח העפוה לש םוידממ רבעמה אוהו ,בושח טביהמ המלעתה "ודוד 

יסלקה ואוש־קירפה יכ הנעטה תא םיגדהל יתיסינ .ינויזיוולטה םוידמה לא לבנרק וא 

לעפו וז העפשה ךכיר ינויזיוולטה עפומהש דועב ,םיקירפה לש םתורז תא שיגדהו דדיח 

ירפ קר אוהש וא ,יתוהמ אוה הז יוניש םאה לבא .םתורכומ תשגדה לש רושימב ליבקמב 

ךוכיר תא תרשפאמ ,המודמ תואיצמ לש םוידמכ ,היזיוולטהשכ ,םימוידמ ןיב רבעמ לש 

?הכותב תינבומה קחרמה תרימש לשב קר תורזה 

 58 ,1991) Bauman) אלו תידסומה הדרפהה תא המילעה אל היזיוולטה יכ ןעוט

וב "ילבולג רפכ" הרצי אלו ,ןתוא המיצעה אקווד אלא ,הלש תויביטקפאה תא הלסיח 

,שיגנו לודג הצצה־רוח םנמוא איה היזיוולטה .םירחאו םירז ,םירכומ ןיב תוציחמ תוצרפנ 

קר ,ןמואב יפל ךכ ,(עונלוקה וא) היזיוולטה ךסמש אלא ,םירחאב תיתרגש הצצה רשפאמה 

רשפאמ הז ךסמש תידדצ־דחה תרושקתה ןכש ,רכומל רזה תשילג לש הנכסה תא קיחרמ 

תא ךפוה הז הגצה ןפוא .תרושקת המיע ןיאש תומדכ ךסמה לעש רכומ־אלה תא הגיצמ 

.הציחמכ שמשמ ךסמה ,םיגרוסו םיבולכ םוקמבשכ ,יביטמיטלואה תויחה־ןגל היזיוולטה 

ןתינ לבא ,תונוש תוינתאו תוימואל תויוברת ןיב קחרמל םנמוא סחייתמ ןמואב לש ןועיטה 

,ךכ םאו .םיינפוג םיטביהב םיקירפ םניאשל םיקירפ ןיב קחרמה יבגל ותוא םשייל טלחהב 

םילוכי ןכא ,יסלקה ואוש־קירפבו זפוט לצא ,םיקירפ תגצה לש םינושה םינפואה םאה 

םינפוא ןיב ןיא השעמלש וא ,םיקירפל יתרבחה סחיב יתועמשמ יוניש לע דיעהל ןיידע 

,םיילושב םימקוממ תויהל השעמל םיכישממ םיעפומה יגוס ינש ןכש ,יתועמשמ לדבה הלא 

ךרדב תאז חסנל םא וא ?סקרקה וא ךסמה לש ךשוחה יררהל רבעמ ,תורז לש םירתאב 

?םיעשתה תונשב עקרמה לע תשחרתמה תילבינרקה תונרתחל שי ךרע הזיא ,תרחא 

,תאז םע .עיצהל הלוכי תיחכונה הדובעהש המל רבעמ איה וז תבכרומ הלאשל הבושת 

talk shows לש רשקהב להנתמה בורק ןויד תועצמאב התיא דדומתהל תוסנל תשקבמ ינא 

־קירפ ןיעמ םישועו ,םיגירחו םיילוש תויומד ךסמה לע גיצהל םה םג םיברמה ,םיינויזיוולט 

תא האיבמו ,םירתוס תושגרו םיכרע ןיב תרמייתמה שפנה לש ,םיישיאגיב םיסחי לש ואוש 

.(Illouz, 1997) הב ץיצהל םיפוצל תרשפאמה הפישח תועצמאב ךסמה לא וזה תוטבלתהה 

 1996) Stuiman Dennett) הלא ונימיב התמ אל ואוש־קירפ לש הסיפתה יכ תנעוט,

תינפומ בלה־תמושת ,היזיוולטל רבעמב .הכשמה השעמל אוה ינויזיוולטה ואוש־קוטה יכו 

לע ססבתמ הלא תוינכות לש הכישמה חוכ ןאכ םגשכ ,תיגולוכיספל תינפוג תויקירפמ 

םהיבגל שיש םיאשונב תוקסוע הלא תוינכות ,ואוש־קירפל המודב .(voyeurism) תונציצמ 

םיפוצל שרפיש (אפור בורל) עדמ־שיא איבהל גוהנ היה םייסלקה םיעפומבש םשכו ,ובאט 

,םיגולוכיספ בורל ,תוגהנתהל םיחמומב ואוש־קוטב אפורה ףלחומ ,םהיניע תואורש תא 

תויצנוונוקה לע ,ואוש־קירפה לדומ לש חותיפ ןכ־םא אוה ואוש־קוטה ,השעמל .ןבומכ 

. .םירשעה האמה ףוסל ומאתוהו הנש האממ הלעמל ינפל ובצועש ולש 

ירוביצ ןוידב םיקסועה הלאכ :ואוש־קוט לש םיגוס המכ ןיב הניחבמ (1997) סביל רמת 

איה ינשה םוחתה ךותב .טרפה םוחת לש תירוביצ הפישחב םידקמתמה הלאכו יטילופ 

אוה ולש הכישמה חוכש יטרפה ןיבל תיטילופ תויטנוולר וב שיש יטרפה ןיב הקולח השוע 

רשאכ קר תויתרבח תוכלשה תויהל תולוכי יטרפה םוחתל ,התנעטל .ורקיעב יפרגונרופ 
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יסופדב תוננובתהל ליבומ הרושה ןמ םישנא לש תוישיאניבו תוישגר תויעבב ןויד 

תעפשה ,ונינפלש הרקמב יכ חינהל רשפא הלא םיאנתב .םייתרבח תודסומב וא תוגהנתה 

לא התוא ףוחדלו ,תורזה לש תיתיפסכה הדוקנה לש הזוזת רוציל הלוכי ,דתיה תינכותה 

.תורכומ וא תורחא :תווצקה ינשמ דחא רבע 

תדמוע הניאש יאדוובו ,הביצמ םבילש וז השירד לע הנוע הניא זפוט לש ותינכות לבא 

בושחה יאנתה ,סמרבה יפל .ירוביצה בחרמב ןוידל ביצמ (Habermas (1989^ םיללכב 

הסינכב םיפתתשמה לש םיישיאה םיסרטניאה תרקפהו ביטקלוקל תוביוחמ אוה רתויב 

.ללכה תבוט אוה הז בחרמב ימיטיגלה דיחיה סרטניאהש ןוויכמ תאזו ,ירוביצה בחרמל 

םיקירפה לש יטרפה םקבאמש ןוויכמ הלא תושירד לע הנוע הניא זפוט לש ותינכות 

הכימת ינוגרא .תיתרבח הצובקכ םקבאמל קהבומ ןפואב הב רשוקמ וניא תיתרבח הלבקל 

השוע הניאש ,תינכותב טעמכ םירכזומ םניא (םינמשל וא םינקזל ,המוק יכומנל ,לשמל) 

םישנאל יטרפה םדאה ןיב רושקל הברמ הניאו םיפסכ תסייגמ הניא ,תיתרבח היעבל תושפנ 

יטילופה םוחתה תא ,קפס אלל ,ןיטולחל תחנוז "רודיבב ןושאר" .ינפוגה ובצמב םירחא 

.הלא םיבחרמ ןיב (ימעטל ,תצלואמה) הדרפהה תא ךכב תלטבמו ,יטרפה םוחתה תבוטל 

לש תינויזיוולט הפישח יכ ןועטל רשפא םאה ?תויתרבח תוכלשה ךכל ןיא םאה לבא 

קופיסל רבעמ תיתרבח תועמשמ תרסח הניה ירוביצה בחרמל ןרושיק אלל תוישיא תויעב 

לכ תעפוה םאה ?תירוביצה הריפסב תעצבתמ איהש יפ־לע־ףא ,העיצמ איהש יפרגונרופה 

רורב רושיק השענש ילבמ ,ךכ־לכ םיבר היזיוולט יפוצ לש םתיב ןולסב םיקירפ םתוא 

הרסחו ריוואב היולת תראשנ ןכא ,"םייטרפ"ה םהיניינע לש תוירוביצה תויועמשמל 

רצויה תיבמ ,הפישח לש הקיטילופ ,השדח הקיטילופ הפ תרצונ אמש וא ,תיטילופ העפשה 

םאתהב הילא סחייתהל דוע רשפא־יאש ,(הבותכה תרושקתה לש םג לבא) ינויזיוולטה 

הפישחה טקא הבשו ,תירוביצהו תיטרפה תוריפסה ןיב תילרבילה־תיתרוסמה הדרפהל 

?תירוביצ תועמשמ לעב טקא אוה ומצע 

Gerber .תינכותב עיפוהל םיקירפה תריחבב תעגונ הז רשקהב תיטנוולר הלאש 

דסומ תא תירסומ לסופ וניאש ,ןדגוב לש ורפס יפלכ הרומח תרוקיב הלעמ (1992) 

רודיב יגמאכ םתדובעב ורחב עפומה יבכוכ היפל אצומ־תחנה לע ךמתסהב ואוש־קירפה 

ךרד ףאו ,םייתרבח ךרעו הרקוי םהל קפיסש ,םלתשמ עוצקמ וז הדובעב וארו ,רבד לכל 

,רברג לש ותנעטל .םהב תופצל ידכ ופסכ בטימב םלישש םימתה להקה תא לצנל 

ןועטל השק ,המבה־ינמא־םיקירפה לש שארמ תומצמוצמה הריחבה תויורשפאב בשחתהב 

ירה תוריחב .הז עוצקמב אקווד ,הייפכ המיע ןיאש ,תישפוח הריחבל םהילא סחייתהב 

חווט תא תוליבגמה םייח תוביסנ לש רשקהבו יתוברת־יתרבח רשקהב םלועל תושענ 

תאז ושע ואוש־קירפב םיגצומכ דובעל ורחבש םיקירפהש טלחהב ןכתיי ןכל .הריחבה 

הנוש זפוט לש ויחרוא בצמ לבא ."תישפוח הריחב" ךותמ אלו ,ןיוע םלועמ דיחי אצומכ 

תאז םע .יגוית יתרבח־יתוברת רשקהב תועצבתמ םהיתוריחב םגש יפ־לע־ףא ,תילכתב 

םתעפוהו ,יתקוסעתה רושימב תוחפל ,רתוי תונווגמ תויצפוא קפס אלל םהינפל תובצינ 

םה ,ןכ־םא .עובק עוצקמ אלו ,םהיבגל תימעפ־דח הדוזיפא איה תינכותב ינפוג גצומכ 

ןכל .הב ףתתשהלו תינכותה םע רשק רוציל זפוט לש ותנמזהל תונעיהל אל לקנב ולכי 

יותיפב קר תרבסומ תויהל הלוכי הניאש ,תופשחיהב םהלש הריחבל בל־סישל ןיינעמ 

,רעישה ילדוגמ םיקירפה תא ,לשמל ,םיתפמ םניא ח"ש 20,000 ירהו) סרפה לש יפסכה 

.(םרעש תא זוזגל ,ןוצרמ םיקירפ םהש 
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 1997) illouz) םיטסקט ,םיסותימו תודגא ומכש ואוש־קוט לע הרמאמב תבתוכ

יתרבח רדס ךותב םמצע תא םקמל םינקחשל תורזועה תויתוברת תופמ םה םייתרושקת 

תנבהל חתפמ תווהל לוכי הזה רדסב םוקימ .תועמשמ ול קינעהלו ,ירוטסיה ןפואב ןנוכש 

תורצוי ךפהמ ,תוימוטוכיד שטשטמה ,"ודוד לש םיאישה רפס" לש תיתרבחה הלועפה 

,םייתוברת םירוביגכ אקווד םירזו םיילושב יתרוסמ ןפואב וגצוהש הלא תא גיצמו 

תוחפל וא ,שממ םיקירפכ - םירזכ "םירכומ"ה תא וליאו ,<דחא עגרל ולו) םינאישכ 

לש היצזיביטקייבואה יכ הנעטה תא סקרק ינמא יבגל עיצה (1991)ילמרכ .חוכב־םיקירפכ 

סחיב ,ימעטל ,הפקת הנעט התוא .תיתרבח תופתתשהו תוברועמל ךרד םהיבגל איה םמצע 

תינכותב םתעפוהל תועמשמו תובישח יאדווב םיסחיימה ,זפוט לש םייקירפה ויחרואל 

וז תועמשמ .םילעהל בורל תשקבמ וז הריפסש ףוג ,תירוביצה הריפסב םפוג תפישחלו 

ביטקלוקל תוכייתשה לש םירסמ ,ומצע רפסב ריבעהל םישקבמ םהש םירסמהמ ןה הלוע 

הנושארבו שארב םתוא גיצמה טסקטה חותינ ךותמ ןהו ,"הקלחב תרשואמ תוגירח"ו 

ידי־לע ילארשיה ביטקלוקל םתסנכהו םלומרנ לש ךופהה ןוויכב םג לעופ ךא ,םיגירחכ 

.םיקירפ לש ביטקלוקל ןורחאה הז לש ותכיפה 

תינכותה תא םתדהאל תוביסה ;תינכותה לש םירוסמה היפוצ םע תונויאר יתכרע אל 

תרוקיבה תא וליאו ;תינכותה יחרואכ דיגהל םהל ןמדזמש טעמה ךותמ קר יל תועודי 

.רדוסמ רקחמ ךותמ אל ךא ,תוישיא תוחישמו הבותכה תונותיעה ןמ הריכמ ינא הילע 

רבעמ אלו ,תינכותה לש תונשרפל תויורשפא חווט אוה עיצהל יתלוכיבש לכ ,ןכ־לע 

,תאז םע .םינוש םישגדו תונוש רקחמ תוטיש שרוד הז אשונ לש ףיקמ חותינ ןכש ,ךכל 

קופיס קרו ךא םהב םיפוצל הקינעמ הניא םיקירפה לש תימצעה םתפישח יכ יל המדנ 

םינוש םינקחש עודמ ריבסהל לוכיש ןכות ,הז קופיס ךותל ןכות תקצוי אלא ,יפרגונרופ 

תוטילאה רשאכ ,"רודיבב ןושאר" לש טסקטל סחיב תונוש תודמעב םיטקונ יתרבחה הדשב 

םיעיבצמ וללה תוצובקל םיכייתשמ םניאש הלא דועב ,ול תוזבו ותוא תועיקומ תויתרוסמה 

.טלשה תועצמאב וירסמ דעבו ודעב 

עיצמ טסקטהש םידיקפתה יכופיהב ,יתעדל ,םידגונמה םימעטל רבסהה תא רתאל ןתינ 

המיענו החונ תיתוברת הפמ וא תועמשמ םיקפסמה ,יתוברתה זכרמל םירז לש םבוריקבו 

החוכבש ,"םירכומ"ה תצובקכ המצע תא הננוכש הצובקה לא ךייתשמ וניאש ימל רתוי 

תודימה לע תיארחאכ המצע תא האורה הצובקה ,תוביס ןתואמ קוידב .רז ימ עירכהל 

ןושארה" לש תוילבנרקה ,תוינפשוחה ,תוערה היתודיממ תמיואמ תאצמנ תובוטה 

ותוא לש תונושה תואירקה ,ןכ־םא ,ימעטל ."םינטק ונלוכ" יכ הטובה התגעטמו ,"רודיבב 

הנושה תועמשמהמ תועבונ (הרידמו תרקבמ תרחאהו תדהוא תחאה) יתרושקת טסקט 

תא תומקממ ןה וב ןפואהמו תינכותב תגצומה תיתוברתה הפמהמ תוקיפמ הלא תוצובקש 

השעמל הלגתמ ,םיילושה ישנא לש ,גויתה יאשנ לש תימצעה הפישחהשכ ,הכותב ןמצע 

.תיתרבח תועמשמ תלעבכ וא תמייאמו תיביטקפאכ 

שגדה תמישו תויכרריהה תריבש ,זפוט ודודמ רזנתמה הייסולכואה חלפ יבגל םא 

הגוש היווחה ,וב תופוצה תוצובקה תניחבמש ירה ,םויא הווהמ םתונוילע תויתורירשב 

םתניחבמ הווהמ תויכרריהה לש ןתוריבש תא ףשוח אוהש הדבועה םצעש ןכתיי .ןיטולחל 

.תמלתשמ וזכ היגטרטסא ,הלא תוילוש תוצובק לש ןתניחבמ יכו ,ימויקה םבצמל ףוקיש 

לש תרקובמה הפישחה םעו "םינטק ונלוכ"ש החנהה םע חונ תחאה הצובקל ,רמוא הווה 

.ןדי־לע תמיואמ תרחאה הצובקה דועב ,תירוביצה הריפסב םייוחד םיפוג 
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םוכיס 

לש תוחילשש ,לאוגו רוביג החנמ לש תומדכ תינכותה תרגסמב ומצע תא ןנוכמ זפוט 

םע .וז הסיפתל ףרטצהל יתנווכב ןיאו ,וילע תלטומ ונכ לא רדסה תרזחהו תויעב ןורתפ 

םיגוית לוטיב ,דחאה :םידגונמ םייוויצ ןיב ןזאמ אצמנ אוה היזיוולט החנמכ ודיקפתב ,תאז 

.תויתוברת תוירוגיטקו תולובג ,רדס ןוניכ ,רחאהו ,םיגירח לש תיתרבחה םתלבקו 

יסלקה ואוש־קירפה ילהנממ שרדנש ירסומה ראוטרפרהמ קלח התיה אל הנושארה השירדה 

האמה עצמאל דע םיטלחומ םירזכ םיקירפה תגצה .ולעפ ויפ־לע ילכלכה יוויצהמ וא 

חישל רבעמה םע קר תרערעתמ הלחהו ,רוביצו עדמ ישנא ידי־לע הרשוא םירשעה 

לש ןדיעל רבעמה םע ילואו ,םיקירפה לש םסק לכ לוטנו ינמחר גוציי עבתש ,יגולותפה 

.םינומהה תרושקת 

תוצובקה לכ תא לילכמו הנופה ,םזילטיפק־ונכטה לש תיניצה תוידדצ־ברה תרגסמב 

םישקבמה ,<ללכב תרושקתה־יעצמאו) היזיוולטה לש התוימומרע הלגתמ ,טבמה־תודוקנו 

תדבוע וז תוברת ,ןכל .םילהק דועו דוע לש םשוביכ תועצמאב תילכלכ בחרתהל דימת 

טבמ־תדוקנ לע תרתוומו לכה המינפ תבאוש ,הרדהל דוגינב הללכה לע תעה לכ 

המצע תובחרתהל רבעמ ,ךרע דוע ןיא רבד םושל יכ ןועטל רשפאש דע ,תיאמצע 

 (1995 ,Kellner). תויטנוולרהמ דבאמ "קירפ" גשומה יכ המדנ ,הז ינרדומ־טסופ בצמב

־יעצמא לש הז ימינפ יוויצלש ןאכמו .תונושו תושדח תויועמשמב ןעטנ תוחפל וא ,ולש 

לש םמוקימ יבגל תיפיצפסו ,הרבחה הנבמ יבגל תועמשמ טלחהב שי ונימיב תרושקתה 
.הידמה ידי־לע תרצוימה תיתרבחה הפמב םיגירח 

 1978) Fiske Sl Hartley), םרפסב Reading Television, היזיוולטה לא םיסחייתמ

אוה ,יממעה רפסמה לש ודיקפת ומכ ,הדיקפת ,םתנעטל .וננמז־ק יממעה ררושמה לאכ 

איהש תואיצמה תא ןהו ,ותיא תרשקתמ איהש להקה תא ןה הלש תיזכרמה הדמעל ךושמל 

זכךמל" םינכמ םה הזה דיקפתה תא .(Fiske Hartley, 1978, 87) הילא תסחייתמ 

,הלש טקייבוסה לש תומיוסמ תונוכת השיגדמ היזיוולטה ,ןכל .(claw back) "שדחמ 

תא תושיגדמה עבט תוינכותב םישמתשמ םה המגודכ .ינוש אלו ,ןוימד תושיגדמה תונוכת 

םייחה־ ילעב תוגהנתהב תואצומו ,ישונאה ונמלוע ןיבל תויחה לש ןמלוע ןיב ןוימדה יווק 

הנוכת ,םתנעטל .היניינע תא תנגראמ ונלש תוברתה הב ךרדל תוירופטמ תוליבקמ 

לוכי וניא טקייבוס םא .הכופהה היצקנופה לש התגצה תא םג תרשפאמ וז תינויזיוולט 

הדוקנ יכ הנקסמה םע םירתונ םיפוצה ,תיזכרמ תיתוברת הדמעל ,"זכרמל שדחמ ררגיהל" 

וז המאתה־יאב הייפצ ידי־לע .תמלוה הניא תואיצמה לע םהלש תוברתה תבוגתב תמיוסמ 

םיאנתב שוגפל ידכ היגולואידיאב וא תודמעב תשדוחמ המאתה ךורעל שיש םהל רהבומ 

לש תושדוחמ תומאתה ךורעל םיפוצה ןמ שרוד ןכא "רודיבב ןושאר"ה ,ימעטל .םינתשמה 

תירוביצה הריפסב םייטרפ םיפוג לש תישיא הפישח תועצמאב תאז השוע אוהו ,םהיתודמע 

."םינטק ונלוכיש החנה ךותמ ,"יובח ינא" לאכ םהילא תוסחייתהו 

לש זכרמל ןתוא תכפוה ,תורז לש תוירוגיטק תלטונ היזיוולטה יכ ןכ־םא חיננ םא 

,רחא רדס ילוא ,רדס ןנוכמ אלא ,רדס רפמ וניאש שומיש ןהב השועו תיתרבח תוליעפ 

תא ,םתוא םקממו ,"םיקירפ" ןנוכמ ןיידע הז רדס ,ימעטל ?הז אוה רדס ןימ הזיא ,שדח 

תויתוברתה תועיבתה לש לגדה־יאשונכו ןפוד־יאצויכ ,םתובלתשה תלוכי תאו םהיגשיה 

תודרשיה" וניא זפוט לצא רסמה ;החיתפה יאנתב תובשחתה אלל תיתרבח תובלתשהל 
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."בלתשהל םיפאושה" לש ,ןוצרה חוכ ילעב לש םתודרשיה אלא ,"םירישכה וא םיקזחה 

,בייח וז תוברתב החלצהל הדימה־תומא לע הנועו ילארשיה ביטקלוקל סנכומש ימ ,ןכש 

בוריסו בלתשהל ץמאמ ,חופיקו תותיחנ ישגר רדעיה ןיגפהל ,תינכותה תועיבת יפ־לע 

הסיפת תרגסמב סנ לע תולעומ הלא תונוכתו ;יודינל וא םיימצע םימחרל ,השובל ענכיהל 

"קוש"ה לא "םידרוש"ה תא תפרוגה ,"לוכי דחא לכ" לש תיטסילאודיווידניא־תיטסילטיפק 

.םיילושה לא םידרוש םניאש תא תקלסמו 

ךא ,תימצע הטילש לש תלוכי רסחכ תיתרבח ןנוכמש ימ תא וכותמ איקמ הז רדס 

ילוש לא יתרוסמ ןפואב וקחדנש תויומד וכותל טלוקו ויתולובג תא ביחרמ אוה דגנמ 

אוה ,ךכמ רתוי דועו ךכ לע ףסונ .םייבויח םייומיד םהל קינעמ ףאו ,תיתרבחה תרגסמה 

,רחאהמ הנוש דחא רשאכ ,ןכש ,תוינגורטה ךותמ תינבנ ולש תוינגומוההש רוביצ רצוי 

לע תומחלנה תויתרבח תוצובק תריצי דוע רשפאמ וניא הזכ בצמ .ןוימד תרצוי וז תונוש 

.תינומגהה הצובקה לש החוכ תחת רתוח אוה רחא דצמ ךא ,תוירלוקיטרפה ןהיתויוכז 

הנבמהמ הנוש ,שדח םגד היתחת הנובו ,הנשיה הליהקה תא תקרפמ וז השדח תואיצמ 

.יסלקה ואוש־קירפה לעפ וכותב יתרבחה 

םיחישב השוע אוהש שומישה ידי־לע ,רבד לש ופוסב רצוי "רודיבב ןושארה" ,השעמל 

ןיבל םיטקייבואכו םירזכ םיקירפה תגצה ןיב עצבמ אוהש םיגולידה תועצמאבו ,םינווגמ 

תורחאה תלטוטמ תא עינמה רבטצמ טקפא ,םיטקייבוסכו םימודכ ,םירכומכ םתגצה 

אלא ,תורכומה תדוקנ רבע לא תטלחומ־טעמכה תורזה תדוקנמ תורכומה־תורזה 

ףוגה לש ויתולובג תא הביחרמ איה ךכבו ,םיקירפל םלוכ תא תכפוה וז תורכומש 

.הנוש ןפואב ותוא תרייצמו ילארשיה 

תושדח טבמ־תודוקנ עיצמה טסקטכ "רודיבב ןושאר" תא יתארקש יפ־לע־ףא ,ןאכ דע 

קר אלא ,םיגירח תלבק לש היגולויצוס םדקל יתשקיב אל ,תינפוג תוגירחב תוננובתהל 

.הילושב םתוא םקמל הכישממה תיתרבח תרגסמ ךותב תמייקתמה העונת לע עיבצהל 

,"תוילמרונ"ה תולובג תבחרהו םיגירחה לומרנ ידי־לע קר אל ,רומאכ ,תעצבתמ וז העונת 

תקיחמל השעמל תמרוגה ,םיילושהו תוגירחה רבע לא תיללכ הזוזת ידי־לע אקווד אלא 

.ותרגסמב םירז םלוכש הזכ םעפה ,"ילמרונ"ה םויקל ותכיפה ידי־לע ילושה םויקה 

תורוקמ 

.(םיקפוא תרדס) דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד ־ רבצה .(1997)'ע ,גומלא 

,(םיכרוע) הוג 'גו רלה־טור 'ד ךותמ ."דוסימ" .([1967] 1993)'ת ,ןמקאלו 'ל 'פ ,רגרב 
.דבוע םע :ביבא־לת .(408-395 'ע)יתרבחה רדסהו דיחיה 

.ריבד :ביבא־לת .20־ה האמה ףוסב תורפסו תוברת :סזינרדומטסופ .(1997)'ד ,'ץיברוג 

קודקדה' רפסב ףוגה תפש לע :הפשכ תוירבגה ,טסקטכ ףוגה" .(סופדב ,1997)'מ ,ןמזולג 

.םירשעה האמב תירבעה תוברתב הרבחו תורפס ,(ךרוע) ץרווש 'י ."'ימינפה 

.דחואמה ץוביקה תאצוה 

םיטסקטב יביטקלוק ןורכזו יתרבח ףוג :תיתוברת הקיחמ לע" .(1997) 'ח ,ןזח 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב היטרקומדו תרושקת ,<ךרוע> יפסכ 'ד ךותב ."םייתרושקת 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,ריל ןו 
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383 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

,הכ ,"המב" ."סקרקב תפתתשמ תיפצתמ םיחקל :ץלחו רזה" .<1991) 'י ,ילמרכ 
 104-88.

תוכורא תועפשה ןהל שי םאה :לארשיב היזיוולט תונש םירשע" .(1995)'ה ,זאהו 'א ,ץכ 

.92-80 ,52 ,םינמז "?חווט 

,(ךרוע) יפסכ 'ד ךותב "?שדחה ירוביצה בחרמה :Talk Shows" .(1997) 'ת ,סביל 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,ריל ןו ןוכמ :םילשורי .לארשיב היטרקומדו תרושקת 

ייוניש לש םיישיא הרדגה יסקט :הזרהו ןמשה" .(1954)'מ ,סיוו ,'כ ,ץיבולימש ,'נ ,ןיבור 

.519 ,<1>ול ,תומגמ ."הביק רוציק חותינ רחאל וזרש םינמש לצא תוהז 

הירואת ."לארשיב םינוירוטסיהה חוכיו לש היגולויצוס :תוהזו ןורכז" .(1996) 'א ,םר 

.33-9 ,8 ,תרוקיבו 

.תורירב :ביבא־לת .היגולואידיאו הירוטסיה :ילארשי עונלוק .(1991)'א ,טחוש 
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1997 - לארשיב ואוש־קירפ :"ודוד לש םיאישה רפס" בלוד־ינולישה לעי 384 
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