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המודאה הפיח לש הישרוש ,היטרקורויבו םזילאדיא סירפ הד דוד 
.םידומע 380 .1999 .דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

םירבג :דחי־םג רכומו קוחר םלועמ חוקלכ הארנה רויא עיפומ רפסה תכירכ יבג־לע 

ןיב לדבהה טעמל) הזל הז טעמכ םיהז םישנא ;םהינפ לע השוחנ העבה ,םיירירש ,םיריעצ 

ילעופ ,םהידיב םתדובע ילכ ,ץח שארכ םיכורע (תירולבה ילעבלו לבמטה עבוכל טקסקה 

םילעופ .ןוויכ ותואל טבמ םירשיימ םבור ;םיינוריעה םילעופה לש ץחה שאר ;ןיינב 
1.לעופה לש המצועה־בר ונוגרא .םינגרואמ 

תליהק לש התחימצ רופיס והז .רתוי ןיינעמו בכרומ רפסה ;חוכ לש ןגפמ - רויאה 
ועיגהש םירגהמ לש םרופיס והז .םירשעה תונש לש הפיחב םיידוהיה םילעופה 

לש לאיצנטופ תלעבו יברע בור תלעב ריע ,הפיחב ועקתשהו הגיתשלפ/לארשי־ץראל 

רוזשו בלושמ היהש היצזירטלורפ ךילהתב םילעופל וכפהנש םירגהמ ;תילכלכ החימצ 

הידעצ רופיס והז .השדחה תילארשיה המואה תיינבו תידוהיה הליהקה תיינב לש ךילהתב 

,דתיהו הבר המצוע ןמזה םע הרבצש הצעומ התוא ,הפיחב םילעופה תצעומ לש םינושארה 

והז .טרפב "המודאה הפיח"בו ,ללכב תידוהיה הליהקב תורדתסהה לש התטילש למסל 

הפיח ילעופ לש םתוסנתהמ ,"הטמלמ" הנבנש יפכ הפיח ילעופ תצעומ לש הרופיס 

ןושארה רושעה לש ורופיס והז .וידעימו ןונגגמהמ ־ "הלעמלמ" הנבנש יפכו ,םיידוהיה 

יפ־לע ,ןמז־יקרפ ינשל קלחתמ הז רושע .הפיח ילעופ תצעומו תורדתסהה לש םמויקל 

לש היינש תיצחמו ;שוביגו תונגראתה ,החימצ לש הנושאר תיצחמ :םירפ הד לש וחותינ 

.םירבוג (differentiation)לודיבו םיעיקב ,הלטבא ,רבשמ 

,רפסה ירוביג לש םנקויד טוטרשב ,"םידבוע תיירוטסיה"ל האיכ ,חתופ סירפ הד 

ורבעש היצזירטלורפה ךילהת לש ותליחת תאו םיריעצה םיידוהיה םירגהמה תא ראתמו 

םילעופ ומיקהש ןוגראה תגצהב הנומתה תא םילשמ אוה ינשה קרפב קר .ץראל םעיגה םע 

םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסהה תרגסמב ,תימוקמה םילעופה תצעומ ,הלא 

תוחתפתה תאו םידבועה תורוק תא םיבלשמ רפסה יקרפ רתי .ןכל םדוק רצק ןמז המקוהש 

ראתמ ןכמ־רחאלו ,םילעופה תעונת הבציעש "יוצרה לעופה" תא גיצמ סירפ הד .םנוגרא 

לע םג דמוע אוה ךכ ידכ ךות .םנוגרא םזישו םילעופה ומזיש תיביטקלוקה תוליעפה תא 

־תודוקנ תא ,םילעופה לש םתוסנתה תא ןחוב אוה .וז תוליעפ לש היתולבגמו היתולובג 

הליהקב ךכ בקע ורצונש םיקדסה תאו םברקב רצונש ימינפה לודיבה תא ,ועיפוהש רבשה 

לש הינומגהה לש ,חוכה לש ותחימצ תא גיצמ אוה הלא רבשו השלוח ךותמ ךא .ןוגראבו 

לש המצועה־בר בולישה תא ךכמ תוחפ אלו ,תילטוטה תיתורדתסהה םילעופה תליהק 

־הרקמב תאז לכו - תירבעה תוימואלהו םיירבעה םידבועה תורדתסה - םואלו דמעמ 

.יברעה בורה תלעב תברועמה ריעה ,הפיח לש ןחובה 

לש וז תבכרומ תכרעמב םיצוענ ,סירפ הד יפ־לע ,הפיחב םילעופה תליהק לש הישרוש 

,ללגבו ,ךותמ חוכ תיינב לש ךילהת ,דתיה וז הליהק לש התושבגתה .המצועו השלוח יסחי 

םיידוהיה םילעופה לש םתונגראתה .דיחיה לש הדימעה תלוכי־יאו תותיחנה ,השלוחה 

.לק דוביע ךות ,םישולשה תונשמ תורדתסהה לש ,דחכמ חוקל רויאה 1 
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דמעמ ־ תידוהיה הליהקה ךותב דמעמבו םידבוע םיטרפכ דורשל הדיחיה תורשפאה התיה 

השלוח ךא .תיברעה הניתשלפ ,תירוטדנמה הניתשלפב םירשעה תונשב - םילעופ 

הלועפה יכרדב ןומט החלצהה דוס .ןוגראה תחלצה תא םיחיטבמ םניא תותיחנו 

הז .הפיח ילעופ תצעומ לש לכל לעמ ךא ,ללכב תורדתסהה לש תודחוימה תויגטרטסאבו 

לע רבגתהלו חוכ רובצל ךרדכ תילטוט הליהק תריצי :הז רפס לש וניינע תיצמת 

לעופה לש םייחה ימוחת לכ תא הקבחש הליהק ;םויקה יישקו תורחתה ,לפשה ,השלוחה 

איבאו ,ורפסב תאז לכ ראית סירפ הד .תוכייתשהו יוביג ,תישעמ הכימת ול הקינעה ךכבו 
:המגודל דחא טוטיצ 

הנעשנש ,תיתרבח העונת אלא תודסומ לש הרוש קר התיה אל תורדתסהה 

ליפאה ןהיניב הלועפה ףותישש תוגלפמ לע ;םיקצומ םייתרבח תודוסי לע 

םיימונוטואה הייחש םילעופ תליהק לעו :תינוגראהו תיאידיאה ןתונגלפ לע 

תא הפקיש וז הסיפת .הצעומה ידי לע תזכורמו הרודס הרוצב ולהנתה 

הרבח תויהל התפיאש תא ,דיתעל הכרד תאו םילעופה תעונת לש התוהמ 

דרפנ םלוע ;התוא תבבוסה תינוריעה הרבחהמ תלדבנו תיאמצע ,תילאטוט 

םיתוריש - תורדתסהה ירבח ־ ויחרזאל קפיסש ומצע ינפב דמועה 
,"הלשממ"כ הספתנ םילעופה תצעומ ...םייתוברתו םייתרבח ,םיילכלכ 

לע תורדתסהה רבח לש וייח תא הרידסה איהש םושמ הנממ רתי ףאו 

םימוד םיכרצ ויה ,םילעופה הינבלש הרבח הלהינ איהש םושמו ,םתוילוכ 

בוליש הליהקה לש התורצוויה התיה אלמה הנבומב ...םיפתושמ םיסרטניאו 

םויה ייחב הלכו ,םיקבאמ ,תונגראתהמ לחה ,םילעופה דבור לש ויכרצ לש 

,הגרדהב השבגתה העונתה לש ימינפה המלועל תילאטוטה השיגה ...םוי 

םיתיעל הדמע איהש םושמ הילא תודגנתהה המצעתה ךכ הרבג וזש לככו 

תוריחל ,םילעופ לש תוילאודיבידניאו תוינאטנופס תויגטרטסאל הריתסב 

(109 'ע> .ןוגראה ךותב היטרקומדלו תימינפה 

.היתולבגמו החלצה ,היריחמו החלצה 

תושדחה תויפרגוירוטסיהה תוביטקפסרפה לע ףסונ ,הז רפסב סירפ הד לש ותמורת 

ותלוכיבו ,הז רקחמ סיסבבש הרישעהו הפיקמה תינויכראה הדובעב סג איה ,חתפמ אוהש 

אלו ,הליהק ייחו םיטרפ ייח לש םינפ־בר רואית ללכל םיכמסמ יפלא רוזשל המישרמה 

.קמוע־יכילהת לש שיגרו בקונ חותינ הלא םיכמסמ ינומהמ תונבל ותלוכיב ךכמ תוחפ 

תנבהל ןה ,התווהתהב השדחה תידוהיה הרבחה תרכהל ןה המורתו שודיח הווהמ הז רפס 

.תילארשיה הרבחה לש היפרגוירוטסיהל ןהו םילעופה רוביצו הדובעה תעונת 

הקזחה העפשהה תשגרומ ,אסיג דחמ .תויפרגוירוטסיה תורוסמ המכל רושק הז רפס 

.פ.א הלש לודגה הרומה לשו ,labor history^ ,תילגנאה םילעופה תיירוטסיה לש 

The Making of the English Working Class - העפשהה־בר ורפסו ןוספמות 

 (1966 ,E.P. Thompson). תעונת רקח לש הקומעה העפשהה תשגרומ ,אסיג ךדיאמ
ינש לש רורבה םמתוחו ,םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסההו תילארשיה הדובעה 

תיטילופהו תיתרבחה תינוירוטסיההו ,אריפש ןתנוי יטילופה גולויצוסה :םיליבומ םירקוח 
.אריפש הטינא 

,םיימוימויה םהיכרוצל ,םילעופה לש םהייח חרואל סירפ הד לש הברה בלה־תמושת 
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תיירוטסיה" תרוסמב םגיה הלא לכ ־ םתוא ונייפאש תוירדילוסלו הדרחל ,הקוצמל 
תונחבנ םילעופה תועונת .הלועפה ינכוס םניה םילעופה וז תרוסמב .תילגנאה "םילעופה 

,ןונגנמה ,ידסומה הנבמה .םילעופה לש םהיכרוצו םתוסנתה ךותמ הנושארבו שארב 

אלו ,דמעמה ינב לש םהיתויווח לש אצוי־לעופכ ךא ,םוקמ שי הלא לכל - תויגולואידיאה 

תילארשיה היפרגוירוטסיהב ודוחיי ךכבו ,הז רפסב םג ךכ .ומצעלשכ דמועה ןיינע דקומכ 

:הפיח ילעופ תצעומ לש ןונגנמל םג שדקומ בחרנ ןויד ,הז םע .הדובעה תעונת לש 

תוקולחמל ,ומקוהש תויצילאוקל ,ולש הלועפה ינפואל ,הז ןונגנמ לש ותושבגתהל 

היפרגוירוטסיהה לש העפשהה תרכינ הלא םידעותמו םיטרופמ םיקרפב .םיקבאמלו 

וז תידסומ היפרגוירוטסיה לע ףיסומ סירפ הד .הדובעה תעונת לש תידסומה תיטילופה 

ןיטולחל עלבנ הז ימוקמ שגדה .םוקמו םוקמ לכ לש דוחייה תא ,ימוקמה הרקמה רקח תא 

,זכרמב ־ תויגולואידיאבו תוגהנהב ,תותיליעב תדקמתמה תילארשיה היפרגוירוטסיהב 

.ול הצוחמש תומוקמב אלו 

םיטלוב םירסח המכ אלממ ,היטרקורויבו םזילאדיא ,סירפ הד לש ורפס 
.תימוקמ הירוטסיהו םידבוע תיירוטסיה ,תיתרבח הירוטסיה :תילארשיה היפרגוירוטסיהב 

םייעוצקמו םייעוצקמ־יתלב םילעופ ,הרושה ןמ םישנאה סירפ הד לש היפרגוירוטסיהב 

התייאר ךות תידסומ החימצ תנחובה היפרגוירוטסיה יהוז .הלועפה ינכוס םניה ,דחאכ 

תא תספותש היפרגוירוטסיה יהוז .תוקוצמו תושלוח ,םיכרצ לע הבוגתכ התייאר ,הטמלמ 

ובש ךילהת לש רצותכ ,הפיח ילעופ תצעומ תא הז הרקמב ,ידסומה־ינונגנמה הנבמה 

,הליהקה תא םישבגמש תודסומ :היתודסומ תאו םתליהק תא םירצוי םילעופ־סירגהמ 

הליהק ;םהילא םתוא םירשוק ךכ ידכ ךותשו ,םילעופה לש םיימויקה םהיכרוצל םינענש 

רצויה יתעונת ןונגנמ ;הקומע תוירדילוס ךכ ידכ ךות תרצויו ,השלוח ךותמ תרצונה 

יהוז .תולת ריבגמ - ךכ ידכ ךותו - הז םע דחיו ,הווקת ערוז ,םויק רשפאמ ,עויס יסופד 

ייח תא הריאמו ,יגולואידיאלו ידסומל ,יטילופל רבעמ לא תכלוהש תיתרבח הירוטסיה 

יריחמו םידבועה רכש תא ,םוימויה תוקוצמ תא ,הדובעה קושב תואיצמה תא :םוימויה 

תא ,תונוש םידבוע תוצובק ןיב תורחתה תא ,הדובע רחא םישופיחהו הלטבאה תא ,ןוזמה 

הירוטסיה יהוז .וחוכ תא תונבל ןונגנמל תרשפאמה תוירדילוסה תאו ,שואייהו הווקתה 

לש הדובעה םלוע לא :הדובעה קוש לא יגולואידיאה־יטילופהמ תרבועש תיתרבח 

תוירדילוסה לא ,םיקבאמהו םיגוליפה ,הלטבאה ,תורחתה לא ,םירגהמה־מילעופה 

:הדובעה קושל רבעמ לא ףא תדעוצ וז תיתרבח הירוטסיה .היתולובגו תודחאה ...היעיקבו 

תליהק לא ;ותחפשמלו ול רשפאמ לעופה לש ורכשש םייחה תמר לא ,םוימויה ייח לא 

הרזעה ,םילעופה יחבטמ לא ,רסוחהו הלטבאה תקוצמ ךותמ תרצונה תילטוטה םידבועה 

,תואצרהה ,תופיסאה - השדחה הליהקה לש יתוברתה יווהה לאו ,יאופרה לופיטה ,רוידב 

הנובה תילטוט הליהק ;האירקה ינודעומו תירבעה ירועיש ,ןורטאיתהו טרופסה ,תונותיעה 

םינכתה תא ,יוצרה לעופה לש ותומד תא םג אלא ,רכשה יאנתו הדובעה םוקמ תא קר אל 

.יאנפה תועש לשו הדובעה תועש לש אתווצה תא ,ומלוע לש םייתוברתה 

בורה תלעב תברועמה ריעה - הפיחב םייברעה םילעופל םג ורפסב סחייתמ סירפ הד 

תוצראהמו הניתשלפ יבחרמ םיירפכ םיחלפ לש םתריגהל דקומ התוויהש ריעה ,יברעה 

,ותעונתו ידוהיה לעופה רקחמ קלחכ ,םייברעה םילעופב הז בחרנ קוסיעב םג .תוכומסה 

רושעל בורק ינפל לחה הז שודיח יכ םא ,תילארשיה היפרגוירוטסיהל הבושח המורת שי 

ןיבהל רשפא־יא יכ םויכ םינעוט םיבר םירקוח .ולש לאכימו ריפש ןושרג לש םהיתודובעב 
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תא ןוחבל ילבמ ,תורדתסהה תא םג ןכ־לעו ,םיידוהיה םילעופה לש םתונגראתה תא 

,הפיח לש תימוקמ הירוטסיה .םייברעה םילעופה לש םהיתועפשהו םהינייפאמ ,םתואצמיה 

םירבדה תא ךכ לע בתוכ סירפ הדו ,וז הנעט חותיפל דחוימב המיאתמ ,ןחוב־הדקמכ 
:םיאבה 

לעופה דצמ תורחתה םיברע ויה הפיחב םילעופה בורש רחאמש המוד 

הב ושמתשה םהיגיהנמש ףא ,הפירח היעבכ םדי לע הספתנ אל ידוהיה 

תורחתה רשוכ תאז תמועל םידוהיה רובע .תינויצ־יטנא הססתהל יעצמאכ 

.טלקיהל םתייעב דקומב ויה תירבע הדובעל קבאמה תלוכיו יברעה לעופב 

תצעומ לש ידסומה הבוציע ינפוא תא ןיבהל ןתינ אל ןלהל הארנש יפכ 

לעופה לש ויתונורתי תא "לרטנל" תונויסנל םרושיק אלל םילעופה 
(61 'ע> .יברעה 

וליעפהש ץחלב ןד אוה .ורפסב תומוקמ המכו המכב הלא םיסחי תניחבל רזוח סירפ הד 

ודבעש םייברעה םילעופה תא םג ןגראל םילעופה תצעומ ישנא לע הרושה ןמ םילעופ 

איה תימואלה היצגרגסה רבד לש ופוסבו ,םיבר ויה אל הלא םירקמ םלוא .םדיצל 

םילעופה ןיבו ,םייברעל םיידוהיה םילעופה ןיב הלועפ־ ףותיש לש םירקמ ויה .העירכהש 

ויה הלא הרזעו ףותיש לבא ,הרזע השגוה םהבש םירקמ ויה :םילעופה תצעומל םייברעה 

םע דחוימבו ,רושעה ףוס תארקלו .תעטוקמ ךא ,די־תטשוה - ילמס יפוא ילעב םבורב 

.היצטפואוקו םזילנרטפב הלא םירקמ ונייפאתה ,ישוח אבא לש וחוכ תיילע 

,תילטוטה םילעופה תליהקב תוירדילוסה לש התיינב תא שיגדמ סירפ הד לש ורפס 

דצל .הילושבו הליהק התואב םילעופה ןיב םיחתמבו םידוגינב ךכמ תוחפ אל קסוע אוה ךא 

ןיב םיחתמה תא הבחרהב ראתמ סירפ הד ,םייברעל םיידוהיה םילעופה ןיב תורחתה 

,םינגרואמ־יתלבהו םינגרואמה םיידוהיה םילעופה ןיב :םמצע ןיבל םיידוהיה םילעופה 

םיימוקמ ןיב ,םידדוב םילעופ ןיבל םילעופ תוצובק ןיב ,םייעוצקמ־יתלבהו םייעוצקמה 

התובכרומ אולמ תא ןחוב םירפ הד .םירבגל םישנ ןיב םג ףיסואו ,ץוחבמ הדובע ישפחמל 

וז םיחתמ־תייוור תונוש לש התומצעתה לע עיבצמ ףאו ,תימינפה תידוהיה תונושה לש 

.םילעופה תעונת לש התושבגתהב יביטמרופה רושעה - םירשעה תונש ףוס תארקל 

חישל הבושח המורת הווהמ םיידוהיה םילעופה ברקב אקווד תובכרומל וז השיגר תועדומ 

- ללככ - םיידוהיה םילעופה ןיב דוגינב טעמכ ולוכ דקוממה ,שדחה יפרגוירוטסיהה 

.םייברעה םילעופה ןיבל 

ביבא־לת תטיסרבינואב ןויד ךרענ היטרקורויבו םזילאדיא רפסה תעפוה םע 

תטיסרבינואמ םר ירוא ר"דו היני'גדיו תטיסרבינואמ וניפנוק ןולא 'פורפ תופתתשהב 

2.הז ןוידב םהירבדמ קלח ןלהל איבא .ןוירוגךב 

רשע לש תויפרגוירוטסיהה תויוחתפתהה רואל סירפ הד לש ותביתכ תא ןחב םר ירוא 

"םייתרוקיבה םיגולויצוסה" לש םתעפוה ןהיניבו ,תונורחאה םינשה םירשע דע 

",(םירחאו ךילרא ,ריפש ,גנילרמיק) םייתרוקיבה םיגולויצוסה" ."םישדחה םינוירוטסיהה"ו 

לעו וז המישר ךרוצל םהירבד תא ךורעל םתונוכנ לע םר ירואלו וניפנוק ןולאל תודוהל ינוצרב 2 

.המישרה לש יפוסה השוביגב םתרזע 
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ירוטזינולוק לעפמכ הדובעה תעונת השארבש תינויצה תובשייתהה תא וגיצה" ,םר ןעוט 

לש הביטקפסרפה תא ףידעהש הרבחה יעדמב יזכרמה םרזל דוגינב ,לושינו שוביכ לש 

תינרדומ תידוהי הרבחו תלשחנ תיברע הרבח לש ,וז דצל וז ,'תילאוד תוחתפתה' 

,לארשיב ךכ־רחאו ,בושייב יכ ועבק ףא םידחא םיגולויצוס .(קסילו ץיבורוה ,טדטשנזייא) 

יכ ןעוט םר ".<רזעילא־ןב ,גנילרמיק) הדובעה תעונת לש תיטסירטילימ תוברת הרצונ 

ורפס לש הבילחש קפס ןיא ,דחא דצמ .רתויב תבכרומ הדמע הז ןיינעב חתפמ סירפ הד" 

הליהקב ןוידל ונתוא ריזחמ אוהש קפס ןיא ;תיטסילאיצוסה תידמעמה הליהקה ןכא איה 

ימואלה טמירפה תונכל ןתינש המ תא יעמשמ־דח ןפואב החוד אוה הז ןיינעבו ,וז 

לעופה ןיב םיחתפתמה םיידוגינה םיסחיה תוהמב הרכה וב שי ,הז םע .ילאינולוקהו 

אוה םירבדה רדס ;םישבול הלא םידוגינש ימואלה ןויבצבו יברעה לעופהו ידוהיה ינוריעה 

סירפ הד לצא ,םייתרוקיבה םיגולויצוסה ןמ לידבהל ךא .םואלה לא דמעמה ןמ הבר הדימב 

ןבומב תוחנ וניהש ילעופ רזגמ לש ,תילמרונ רמול טעמכ רשפא ,הפוצמ תוגהנתהב רבודמ 

".ותודרשיהל תינויח תימואלה היגטרטסאהשו ,םיוסמ 

- תפסונ תיפרגוירוטסיה תקולחמ רואל סירפ הד לש ותדובעל סחייתמו ךישממ םר 

וא יטסילאיצוס םזילאידיאב רבודמ םאה" :הדובעה תעונת לש םזיביטקלוקה ביט 

לש תיטסילאידיא הנומת ונינפל הגיצה הגשיה היפרגוירוטסיהה ?תיטרקורויב היכרגילואב 

תאו דיתעה ןוזח םע הווהה יכרוצ תא בלשמה 'יביטקורטסנוק םזילאיצוס' לשו תויצולח 

תעונת תא הנורחאל ןייפא להנרטש באז ,ךכל דוגינב .תוימואל תומישמ םע דמעמה יכרוצ 

רישכמ אלא .רתיה אל הלש ןויוושה תייגולואידיא יכ עבקו ,'תינגרוא תוימואל'כ הדובעה 

ולעה הרבחה יעדממ םירקוח לש הרוש .שומימ תנווכ לכ וירוחאמ ,רתיה אלש ,ימואל סויגל 

םייפוא יבגלו הדובעה תעונת ינוגרא לש תינחוכה תויביטלופינמה יבגל תומוד תונעט 

".הגיהנה וזש היטרקומדהו ןויוושה לש רתויב לבגומה 

רפסה תרתוכב םא ...רתויב תבכרומ הדמע חתפמ סירפ הד" ,םר ןעוט ",ןאכ םג הנהו" 

ורפס לש אפיסב ,'היטרקורויבו םזילאדיא' לע רבדמ אוהשכ הלאשה תא רזחשמ סירפ הד 

הדמעה בוש הנה .'םייטסילאדיא תיטרקורויב' לש ינורומיסקואה יוטיבב שמתשמ אוה 

תוברתב הבחרהב קסוע סירפ הד .תמייקה היפרגוירוטסיהב תוימוטוכידה תא תבלשמה 

תלטהב םג קסוע אוה הדימ התואב ךא ,םילעופה תליהק לש ינחורה םלועבו תילמסה 

.הליהקה הרצייש ,תומילאה רמול אלש ,חוכה ינוגראבו ,תינוגרא תורמו תיתליהק תוכמס 

סירפ הד לצא םיעיפומ תופתתשההו הטילשה ,םיגיהנמהו הרושה־ישגא ,ןוגראהו תוברתה 

".םיבולש םילככ 

הביתכ הניה ותביתכ יכ ןעוט םר ,סירפ הד לש יפרגוירוטסיהה ודוחיי תא ומכסב 

םיבר םיחוליק לש םתודכלתה םרז אוה ול תייצל תואינ אוהש דיחיה םרזה" .םרזה דגנכ 

ושתכתה וינפל םיבושח םירקוח .הפיחב םישולשהו םירשעה תונשב םידבועה תליהק ללכל 

היכרגילוא לש הירוטסיה ,דניה הדובעה תעונת לש הירוטסיהה םא הלאשה ביבס 

הדגנהה תא לבקל ברסמ סירפ הד ;םייטסילאדיא םיצולח לש הירוטסיה וא תיטרקורויב 

סירפ הד ,ןוספמות ומכ .'םייטסילאידיא םיטרקורויב' גשומה תא היתחת וגל עיצמו תאזה 

תא ףאו ,ילאידיאהו ילאירטמה ןיב הימוטוכידה תא :תורחא תולבוקמ תוימוטוכיד םג החוד 

תושממה קר תמייק ,ןוספמות יניעב ומכ ,ויניעב .תוידמעמו תוימואל ןיב הימוטוכידה 

ןוספמות לש םתביתכב .ורקחמ לש טקייבוסל הירוטסיהה הנמיזש תימעפ־דחהו תמיוסמה 

הירוטסיהה ,יללכל תויהל ברסמ םיוסמה ,טקייבואל תויהל ברסמ טקייבוסה ,םירפ הד לשו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:48:08 UTC������������� 

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



711 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

'דמעמ'הו 'םואל'ה ,'םזילאדיא'הו 'היטרקורויבה' סירפ הד לצא .הירואיתל תויהל תברסמ 

,אברדא ;ןתוא ואלמיש םילעופל תופצמה ,שארמ תונכומ ,תוקיר תוירוגיטקב םימייק םניא 

,תידמעמה תוימואלה תאו תיטסילאידיאה היטרקורויבה תא םיבצעמש םה םילעופה 

ףא ,תוידדצ־דח תויצקודד דגנכ ...הירוטסיהב תחא םעפ קר ,םינוכנה ןונימבו תובוכרתב 

לש ,טלחהב תימעפ־דחה ךא ,תילטוטה תוידדצ־ברה תא עיצמ סירפ הד ,תוללכומ םא 

,תאז־לכב תלבקתמ וז תוידדצ־בר ךותמ ךא ".םילעופה תצעומ הזכרמבש םילעופה תליהק 

הירוטסיהה לש דגנה־ביטרנ תא לבקמ וניא סירפ הד" :תיעמשמ־דח הדמע ,םר תנעטל 

תיטסיביטקלוק ,תידמעמ העונתכ התוהז תא הדובעה תעונתמ ללושה ,השדחה 

תעונת התיה הדובעה תעונת :קפסל םוקמ ריתומ וניא םירפ הד לש ורקחמ .תיטסילאיצוסו 

,תיטסילאיצוס םילעופ תליהק הפיחב ,דתיה םישולשהו םירשעה תונשב .םיירבעה םידבועה 

".הנמזל רבעמ םג ילואו ,הנמזב תרחא םילעופ תליהק לכ תמועל הריווחמ הניאש 

ןיב רוזישהו בולישה תא סירפ הד דוד לש ורפסב אוה םג ארוק וניפנוק ןולא 'פורפ 

התעונתו המוא לש ןתיינבה ןיבל םילעופ רוביצ לש תידמעמ הינבה ןיב ,םואלל דמעמ 

רשפאמה אוה ,תילקולה המזירפה ,ימוקמה דוקימה אקווד ,וניפנוק תעדל םלוא .תימואלה 

תונויצה רקחל תונבות ,רתוי תובחר תויטרואית תונבות סירפ הד לש ורפסמ קיפהל 

תעונת יכ ריהבמ הפיחב םילעופה תליהק לש החותינ ,וניפנוק ירבדל .ללכב תוימואלהו 

תידוהיה תימואלה העונתה ןיב ימואל לודיב - םימילשמ םיריצ ינשב הענ םילעופה 

ךדיאמ ,ידוהיה לעופה לש תילמסו תילטוט הליהק לש השוביגו ,אסיג דחמ ,תיניתשלפל 

םואל תיינבו דמעמ תיינב - ללכב תונויצה לש התוהממ םניח הלא םיריצ ינש .אסיג 

,תונויצה לש הסיסב וניה דמעמו םואל ןיב הז רוזיש" :וניפנוק ירבדכו .הזב הז םירוזשה 

וניפנוק ".תוימואלה לש יללכה ירוטסיהה רקחמב דחוימ ןיינע תונויצל הנקמש אוהו 

תוימואל תועונת ןיבל תונויצה ןיב ,דמעמו םואל ןיב םיבכרומה םירשקה תא גיצמו ךישממ 

,בטיה עודיכ ,תונגרובה .ומצעלשכ השדח העפות וניא המואו דמעמ ןיב רשקה" :תורחא 

־עשתה האמה לש הפוריאב תוימואלה לש יתוברתהו יטילופה ,יתרבחה אשונה התיה 

דוד לש ותמורת .םילעופה דמעמ םע המוד רשק רצונ אל תיפוריאה תואיצמב םלוא .הרשע 

.תונויצה לש הרקמב המוא ןיינב ןיבל םילעופ דמעמ ןיב רוזישה תא ונחובב איה סירפ הד 

לש ותעונת ידי־לע הרצונש העונתכ תידוהיה תימואלה העונתה תא תבצעמ וז הגיזמ 

תוחתפתההמ הנוש הז בוליש .םואלו דמעמ תינמז־וב ורצי הפיח ילעופ .םילעופה דמעמ 

תורחא תוימואל תועונתל המוד תונויצה הז ןבומב ךא ,ימואלה ןויערה לש תיפוריאה 

לש היגולואידיא ללכל ןהב וגזמנ תוימואלו םזילאיצוס לש תונויערש ,חתפתמה םלועב 

תאו רצאנ לש יברעה םזילאיצוסה תא הז רשקהב ריכזהל ןתינ .יתרבח קדצו ימואל רורחש 

".ורהנ לש ודוה 

המכ ותרזעב ןחובו ,סירפ הד לש ורפסב גצומש הרקמל רבעמ לא ךלוה וניפגוק 

קפס אלל .דניה תונויצה ,וניפנוק ןעוט ,העונתכ .תונויצה תא םינייפאמה םיסקודרפהמ 

תונויערמ העפשוהו םייפוריא םידוהי ידי־לע המקוה איה ,הפוריאב הרוקמ :תיפוריא הריצי 

אב רבדהו ,התוהמב תיפוריא העונת איה .(םזילרביל ,םזילאיצוס ,הלכשה ןוגכ) םייפוריא 

ןויער םהיניב ,םייזכרמה היתונויערבו הלש ןוגראה יסופדב ,הרציש הפשב יוטיב ידיל 

ךכב תדחייתמ תונויצה .ורפסב םישרמ הכ ןפואב ראתמ סירפ הדש תילטוטה הליהקה 

,תרחא תשביב ,הפוריאל ץוחמ השממתה איה ,תיפוריא תימואל העונת התויה תורמלש 

שי" ,וניפנוק ןעוט ",תונויצה תא ןיבהל ידכ" .תורחא הקיטילופו תוברת תרגסמב 
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ץוחמ השומימב היה המויק ןויגהש תיפוריא תימואל העונת ,ירק ,וז תוינש ןובשחב איבהל 

תודוה ,וניפנוק תכרעהל ,תרשפאתמ תונויצה רקחל וז המורת ".הניתשלפב ,הפוריאל 

הריתסכ הליחת הארנש המ" .םירפ הד לש ותדובעב תימוקמה הייארה־תיווזל 

המרב תיטילופ ליעיכ ףאו ריבסכ ררבתמ ־ םואלו דמעמ ןיב רשקה - תיטרואית 

הניה תונויצה .םישנאה לש םוימויה ייחלו םתוסנתהל םיברקתמ ונחנאשכ ,תימוקמה 

הרוקמב ;תוימואלה לש תוליגרה תוסיפתל המיאתמ הניא איהש ךכב אקווד ןיינע־תבר 

ךא ,םיפוריאהמ םידוהיה תא ררחשל הרטמל הל המשש תימואל העונת תונויצה .רתיה 

".יפוריא םזילאינולוקכ התוא םקימ י"א־הניתשלפב השומימ 

הב בלתשמ הז רפסש ,הדובעה תעונת לש היפרגוירוטסיהה תלאשל רוזחא ,םויסל 

תא הלעמ םר .רמול דוע םדקומ ?וז היפרגוירוטסיה לש הדיתע המ .הילא סחיב שדחמו 
הזיתה תא רתוי תללכושמ הגיזמב תבלשמה" השדח הזיתניס רצוי סירפ הד יכ תורשפאה 

םיקדסה תא חייטל הניא התרטמש תיפרגוירוטסיה הזיתניס ;תומדוקה הזיתיטנאהו 

תוריקב םירבשה תא ץתנל ךישמהל הניא ףאו ,תילארשיה הדובעה תעונת לש היתוריקב 

,םר ירבדכ ,וז הזיתניס לש התרטמ םאה ."תילארשיה הדובעה תעונת לש לופיל םיטמה 

יכ ןועטל התנווכ ילוא וא ?"הלא תוריק ונבנ םהמש םירמוחה תא ןוחבל טושפ" 

לע םג אלא ,תוריקה ונבנ םהמש םירמוחה לע קר אל ונתוא תדמלמ "הטמלמ תולכתסה" 

,הדובעה תעונת לש היפרגוירוטסיהב קרפ ראשית וז הביתכ םאה ?םתיינב ךילהת 

לש היפרגוירוטסיהב ךבדנ הווהת איה אמש וא ,הזיתניס וישכעו הזיתיטנא-הזית תניחבב 

,הליהק ייח לש ,םוימוי ייח לש היפרגוירוטסיה - י"א־הניתשלפ לשו ידוהיה בושייה 

תוינימה ,תוברתה ,טרפה ייח ,החפשמה ייח םע הדובעה ייח תא תבלשמש היפרגוירוטסיה 

,םיביכרמ ןיידעו ,וביכרהש תונווגמהו תוברה תוליהקבו םירזגמב ,הנהכו הנהכ דועו 

?הז ןועט ץרא־לבח 

ןייטשנרב הרובד 
הפיח תטיסרבינוא 
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