
193 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג''סשת 

לארשיב תיתוברת הביטנרטלאכ "ןפי" ־ "?ןאכ הז ןפי" 
םייפלאה תונש לש 

*ינועדג־ןייטשדלוג הרפע 

םולכמ טעמכ םהל תפכא אלש םישנא לש םלש רוד הז... 

םוקל יתמ ,ןושיל ימ םע 

...?וגלש תוהזה הפיאו 

םולכמ טעמכ םהל תפכא אלש םישנא לש םלש רוד הז 

םוקל ימ םע ,ןושיל ימ םע 

,בשחמ ךותב ?ונלש תודליה הפיאו 

.םינפ םהל ויהיש ןוצרה תא ודביא רבכש םיערפומ המכ לש רתא ךותב 

יתב" ומשש ,רישה .רדיל ירבע ילארשיה רמזה לש ירלופופ רישמ תוחוקל הלא םילימ 

רשאכ ,רישל טושיקכ שמשמה ,ינפי ישנ לוק יעטקב וכרוא לכל רוזשו חתפנ ,"הפק 

םאה ?תינפיב ןכ םא עודמ 1.רישל רישי רשק לכ ןיא - ןניבמש ימל ־ תורבודמה םילימל 

יאצמהמ קלחל וכפהנ "ןפי תוברת" וא ךפי"ש ןעטא הז רמאמב ?הריחבל תועמשמ שי 

תעצומ "ןפי" .םייפלאה תונש לש תילארשיה תוינברואה תא ןייפאמה ילבולגה יתוברתה 

.םילארשיל עצומה תויתוברתה תוביטנרטלאה לסמ קלחכ 

."םישדחה םישנאה" ־ "ינפי" ריש ותוא עיפומ ובש רוטילקתל אורקל רחב רדיל ירבע 

תויהל לוכי התאש רמוא הז" ,תולובג רדעהב ןייפאתמ "םישדח םישנא" חנומה ,ותסיפתל 

תויתוברת תויוהז םנמואה ?םנמואה .(40 'ע ,2001 ,יקסבוחוא) "...בצמ לכב ,רבד לכ 

־תיווזמ הלא תולאש ןוחבל עיצי יחכונה רמאמה ?תילטוט הביטנרטלא תועיצמ תושדח 

2.לארשיב "ןפי תוברת" לש הייארה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היסא חרזמ ידומילל גוחהו היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 

תודוהל ינוצרב .<879/99 קנעמ) עדמל תימואלה ןרקה ידי־לע ןמוממה רקחממ קלח וניה הז רמאמ 

תודחוימ תודות .ירחנ סדהו יתפרצ הרואיל ,ןמדירפ ןרק :רמוחה ףוסיאב ורזעש רקחמה תורזועל 

.תוריאמה היתורעהו התמורת לע לוב־תוילד לכימלו ,הרוסמה התדובע לע ריפוא תירודל 

םיינפי (lounge)'גנואל יעטק לש ףסוא - "Sushi 3003" רוטילקתה ךותמ חוקל תינפיב עטקה 1 

.<40 'ע ,2001 ,יקסבוחוא) 

םינרצי םע קמוע־תונויאר םישישמ רתוי ללוכו ,ינתוכיא ורקיעב וניה וילע ססובמ הז רמאמש רקחמה 2 

,הת סקט ,ריינ רוציי ,היפרגילק :ןוגכ ,םינווגמ םימוחתב ןפי תוברת לש םיגוציי לש םיילארשי 

תינפי תונמואל תונדס המכב תופתתשמ תויפצת םג ללכ רקחמה .דועו המיחל תויונמוא ,וג ,ימגירוא 

םישימחו תואמ עברא םג וחתונ םיינתוכיאה םינותנה לע ףסונ .ןפיל םירושקה םיעוריאב תויפצת ןכו 

םירקבמ ,םיינפי םיעוריאב םירקבמ :ןוגכ ,ןפי תוברתב םיניינעתמה םישנא ידי־לע ואלומש םינולאש 

ןכ־ומכ .תינפי ידמול ןכו ןפי אשונב םיימדקא־ץוח םיסרוקב םיפתתשמ ,הפיחב ינפיה ןואיזומב 

.תונותיע תריקס הכרענ 
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דחא ."ןפי תוברת"ב ירלופופה ןיינעה לארשיב רבגו ךלה םינומשה תונש ןמל 

םילארשי לש ההובגה תוברועמה אוה ימוקמה "ינפיה לגה" לש םיירקיעה םינייפאמה 

תופוקת הב ורג וא ןפיב ורקיבש םישנאב ללכ־ךרדב רבודמ .לארשיב ןפי תוברת םודיקב 

םיאשונב בחרה להקל תואצרהו תוכורעת ,תונדס ,םיגוח םיעיצמ םהו ,תיסחי תוכורא 

.דועו המיחל תויונמוא ,וידב רויצ ,םיחרפ רודיס ,הת סקט ,היפרגילק םיללוכה ,םינווגמ 

ןפי תוברת לש הגצהבו ןוגראב קלח םג םילטונ "ןפי תוברת" לש םיימוקמ םימזי םתוא 

.םיימוקמ "םיינפי" םילביטספב 

לש תועפות לש רתוי בחר רשקהב לארשיב "ןפי" לש העפותה תא חתני רמאמה 

(Howes, 1996a :ואר) .(cross-cultural consumption) "תיתוברתניב תונכרצ" 
,הז םע .(Featherstone, 1990b, 1995; King, 1991b :ואר) "תיתוברת היצזילבולג"ו 

םיאשונ םהש ךות תולובג םיצוחה םיישחומ םירצומב הלא םירשקהב קוסעל גוהנש דועב 

,(Douglas <fe isherwood, 1979, p. 5; McCracken, 1990) םייתוברת םידוק םמיע 

.תולובג הצוחה תוברתב קסוע יחכונה רוביחה 

הרומאש םסק־תלימ ןיעמ ,והשמ־תיתנפוא ,תחוור הלימ היהנ "היצזילבולג" חנומה 

בורב ,הז םע .(Bauman, 1998, p. 1)ידיתעהו יוושכעה ןירותסמה לכל תותלד חותפל 

,םיעשתה תונש עצמאל דע רשאמ התוחפ הדימב יכ םא ,ןיידע תשמשמ איה םירקמה 

דמימהו ,תימלוע היגולוקא וא תימלוע תילכלכ תכרעמ ,תימלוע הקיטילופ לש םירשקהב 

תמגוד םירקוח ךא .(King, 1991b, p. viii) יסחי ןפואב תוחפ לפוטמ רתונ יתוברתה 

Friedman, 1994, 1995; Hall, 1991, 1993; Lash <fe :רתיה ןיב ואר) םירחאו גניק 
 1993 ,Urry), תינרדומה תוברתה לש הביל־בלב תחנומ היצזילבולג" יכ וניבה רשא,

,(Tomiinson 1999, p. 1)"היצזילבולגה לש הביל־בלב תוחנומ תויתוברת תוקיטקרפ[ו] 

תויגולויצוס תוביטקפסרפ ־ןותמ "תיתוברת היצזילבולג"ל סחייתהל ולחה 
.תויגולופורתנאו 

לש ןבומב תיתוברת היצזילבולגל וא תוברת לש היצזילבולגל סחייתהל ןתינ 

(trans-national and trans-societal) םייתרבח־לעו םיימואל־לע םייתוברת םיכילהת 

לש המירזבו ןיפילחב םיכמותו עקרב םיאצמנה ־ הלא םיכילהת .תונווגמ תורוצ םישבולש 

הדימ םהל שיש תרושקת יכילהת םיחימצמ ־ םייומידו עדי ,עדימ ,םישנא ,תורוחס 

לש הרקמה .(Featherstone, 1990a, p. 1) תילבולגה המרב הימונוטוא לש תמיוסמ 

לש םיכילהת תנבהל דמימ ףיסומ הז רמאמב ראותמה "ןפי תוברת" לש היצזילבולגה 

ןוגכ ,רבודמ םהבש םייתוברתה םיכילהתל רבעמש םושמ ,תוברת לש היצזילבולג 

תוקיטקרפב םג ןאכ רבודמ ,(cultural appropriation) יתוברת סוכינ לש םיכילהת 

אקווד ואלו ,תירלופופה התועמשמב ־ "תוברת" רוציי לש רתוי הברה תונבומ 
תורטמל םג ךא המצע ןפיב תוימואל־טינפו תויתרבח־םינפ תורטמל - תיטסלוכסה 

.ילבולגה יתוברתה קושב קווישל ,ונייהד ,תוינוציחו תוימואל־לע 

םש .ןפיב "תיתוברתה םתלכשה" תא ושכר "ןפי תוברת" לש םיילארשיה םינרציה בור 

־ "תדוסמ"ה תא םעפ־אל תפפוחה - "ןפי תוברת" לש תינפיה הסרגל םג ועדוותה םה 

intangible) "םיישחומ־אל םיסכנ" םג םיללוכה ,םיטקייבואל רקיעב תסחייתמ רשא 

 properties), תויתרוסמ תויונמוא רקיעב (2001 ,Guichard-Anguis). אלפ ןיא ךכ םושמ

תויונמוא ידי־לע רקיעב תגצוימ "ןפי תוברת" ,םלועב םירחא תומוקמב ומכ ,לארשיבש 

יתנווכ ןיא .המיחל תויונמואו (םיחרפ רודיס) הנבקיא ,הת סקט ןוגכ ,תויטתסא־תויתרוסמ 
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תא ריכמ וניא דלי הזיא .ןפי לש םירחא םיגוציי ילבולגה םלועב וא לארשיב ןיאש ןועטל 

ןוגכ ,ןפיב תירלופופה תוברתהמ םירחא םיטנמלא ?"ה'גנינה יבצ" תא וא ךומיקופ" 

סחייתא אל הז רמאמב ,הז םע .ןכ־םג דואמ םירכומ ,ןבומכ ךשייטסיילפ ינוס"ו "י'צוגמט" 

תא הל ץוחמ םגו אפוג ןפיב םג םילבקמה םיטנמלא םתואב קר קוסעי רמאמה .םהילא 

."ןפי תוברת" לש הקנפשוגה 

תריציל ךילוה אל היצזילבולגה ךילהתש תואדו לש הנטק־אל הדימב םויכ רמול ןתינ 

"תימלוע תוברת" לע רבדל ןתינ םא םגש ןועטל וליפא רשפא .תינגומוה תילבולג תוברת 

 (world culture), ןוויגב אקווד תנייפאתמ איה(2002 ,Beck) תונוש לש םינונגנמ"ב וא"

 (237 .Hannerz, 1990, p), לש הלא םיכילהתל םחייתהל םיעיצמה שי .תוינגומוהב אלו

םימייק תוקיטקרפו תונויער לש הרשעה לש םייבויח םיחנומב "תילבולג תונימז" 

 (179-180 .Howell, 1995, pp), תויורשפא תחיתפ לש ןדיע ונתפוקתב תוארלו

.(Harvey, 1990, p. 301) םידקת רסח ףקיהב תויתוברת 

דמועה תויתוברתה תויורשפאה ןווגמ תא השיגדמה הסיפתל םיטלובה םייוטיבה דחא 

תא השיגדמ וז השיג ."ילבולגה יתוברתה טקרמרפוסה" תשיג אוה וננמז־ןב טרפה ינפל 

תוברתל םיכייתשמכ ללכ־ךרדב םמצע תא םיאור ןיידע םישנאש יפ־לע־ףאש הדבועה 

םיטביה םירחוב עפש־תורבחב םייחה הלא ןיבמ םיברש ךכמ םלעתהל ןיא ,תמיוסמ 

(Mathews, 2000) סויתמ .ילבולגה "יתוברתה טקרמרפוסה" ךותמ םהייחב םימיוסמ 

תויוברת לכש - רתויו רתוי תחוור תישענש - השוחת שיש הנעטב הזה ןויערה תא חתפמ 

ילבולגה םלועה תנומתב .(63 'ע ,םש) םדאו םדא לכ ידי־לע "סוכינ"ל תוחותפ םלועה 

הניפ לכמ םדא לכו ,ילבולג ללח ןיעמב לוכיבכ ןהל תופחרמ "תויוברת"ה ,רייצמ סויתמש 

םיעצמאל םאתהב םג ןבומכו ויכרצ יפ־לע ,ונוצר יפ־לע ומצעל ןסכנל לוכי םלועב איהש 
.וידיבש 

קוש םירציימכ תיתוברתה היצזילבולגה יכילהתל סחייתהל ןתינ םנמואה ?םנמואה 

ןפיב םיקסועה םילארשיה תא ראתל ןתינ םא הלאשה תלאשנ ?"תויוברת" לש חותפ 

־תרתוכב ראותמכ ,ילבולגה יתוברתה טקרמרפוסב "תיב" םישפחמה םילאודיווידניאכ 

הביטקפסרפ ונל קפסמ לארשיב "ןפי" לש הרקמה .<םש> סויתמ לש ורפס לש הנשמה 

המורתה .הסוכינו "רחא"ה תוברת רחא שופיח לש הלא םיכילהת לע תוננובתהל תקתרמ 

ןוחבאב אקווד איה תיתוברתה היצזילבולגה יכילהת תנבהל הז רוביח לש תירקיעה 
ונא רשאכש איה רמאמה לש תיזכרמה הנעטה .הלא םיכילהת לש תולבגמהו תולובגה 

"תיתוברתה המירז"ל קר אל בל־םישל ונילע ,תיתוברת היצזילבולג יכילהת םינחוב 

 (Appadurai, 1996) (cultural flows), שפוחהו "המירז"ה לש תולבגמל םג אלא
.יתוברתה 

ינש לע עיבצמ ,יחכונה רקחמה ןמ הלועש יפכ ,לארשיב "ןפי תוברת" לש הרקמה 

לש רוקמה לש דצהמ אוה דחאה ןוויכה .תיתוברתה הריחבה תולבגמל םיירקיע םינוויכ 

םישענ ןפיב ,הארנש יפכ .המצע ןפי יחכונה הרקמב ־ ילבולג יתוברת רצות ותוא 

קוושלו רוציל ,יקסעה רזגמה לש (ןפיל תינייפוא) תוברועמ םע ,תימואלה המרב םיצמאמ 

,הנווכה תוחפל וא ,הלבגמ תמייק ,אסיג ךדיאמ ."ןפי תוברת" יורקה יתוברתה רצומה תא 

לא איבהל םירחובה םילארשיה יחכונה הרקמב - "ילבולגה רפכה" יבשות לש דצה ןמ םג 

תוהז ילעב לכ־םדוק םניה הלא תילאודיווידניא .תרחאה תוברתה תא םהלש רוקמה־ץרא 

הבש תיתוברתה הביבסה ןמ תעפשומ תוחפל וא תבצועמ קפס אלל רשא תירוקמ תיתוברת 
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תוברתה לש קווישהו סוכינה ,שדוחמה יתוברתה רוצייה םישחרתמ הבש הביבסה ןמו ולדג 

.תרחאה 

היצזילבולג לש םיבחר םיכילהת לש רשקהב תילארשי העפות חתנל ללכב רשפא םאה 

הייארה־תיווזמ ,ידמל תפרוג הרוצבו ,ללכ־־קדב תנחבנ תילארשיה הרבחה ?תיתוברת 

הרבחב םיקסועה םירקחמה בור .תומחלמה תיירוטסיהו יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה לש 

לש םיטביה ־ חותינה זכרמב םישל ןכש־לכ אל - סחייתהל םיטעממ תילארשיה 

תיטנוולר הניה תיתוברת היצזילבולג לש הביטקפסרפהש הארא הז רמאמב 3.היצזילבולג 

.תיתוברתניב הכירצ לש רשקהב דחוימב ,טלחהב 

לארשיב ןפי תוברת - ךאב הז ןפי" 

תונורחא תועידי לש "םיינרדומ םינמז" ףסומב תרתוכה הזירכה "ןאכ הז ןאפי" 

הז" םילימה ףוריצב שומישה .ימוקמה "ינפיה לגה" תא ראיתש רמאמב ,(10.11.1999) 

,ןידע" .לארשיב םינוש םייתוברת םימוחתב "תוינפי"ה הספתש הדמעה לע זמור 4"ןאכ 

לש םחה טיהלה םה תינפיה תוברתהמ הארשה םיבאושה םיבוציע :יטנגלא ,יטסילמינימ 

,םוקמ לכב "ןפי תוברת" תא אוצמל ןתינ ,ןכא .הנשמה־תרתוכ הכישממ ,"בוציעה םלוע 

,םילדנסב ךשמה ,תוינפי תויתואב םירטועמה 'ז־תוצלוח וא ךתיכ" לש םינידסב לחה 

לש "(ינפי)יתייבוק הארמב היטבמאה רדחל םילכ"ב הלכו ,ינפי ןונגסב םילכו םיטיהר 

לש וא "תוינפי" לש םייוטיב םתואמ קלחש קפס ןיא .(2002 ,ןהכךוויס)"ןכרצל ריבשמה" 

,םינוש םיעצמא ךרד תודבועה תוילבולג תועפשהב םרוקמ תינפיל תבשחנה הקיטתסא 

לארשיב תוהזל ןתינ ,הז םע דחי .דועו טנרטניא ,הכירצ ירצומ ,תרושקת יעצמא ןוגכ 

,םילארשיב אלא ,םינפיב רבודמ ןיאש אוה וז העפותב ןיינעמה .תימוקמ "ןפי תוברת" 

םילבוקמ תורוניצ ךרד רבעמ אלל - לארשיל ןפי ןיב רישי ךוויתל קר אל םישמשמ הלאו 

.ימוקמ תוברת רוצייל םג םיבר םירקמב אלא ־ תיתוברת היצזילבולג לש 

ןמל הרבגו הכלהש ,ןפי תוברתב תוניינעתהל ליבקמב החתפתה וז תימוקמ תוברועמ 

תוירלופופב תוטיסרבינואב היסא חרזמ ידומיל וכז םיעשתה תונש ךלהמב .םינומשה תונש 

םינוש םיגוחו תונדס ןכו ןפי תוברת אשונב תוימדקא־ץוח תואצרה םג ךכו ,םידקת תרסח 

,הנבקיא ,הת סקט ןוגכ ,םיינפי םייתונמואו םייתוברת םיטנמלא לש ןווגמב םיקסועה 

5.רכמ־ברל תינפי היווח רפסה היהנ 1992 תנשב .דועו היפרגילק ,(ריינ ילופיק) ימגירוא 

־ "לודגה לויטה" תרגסמב םיאלימרת םיריעצ יבגל רקיעב ,לויטל דעי םג התשענ ןפי 

(1992) גוצרה ןוגכ ,תילארשיה הרבחה לש "ירוטזילבולג"ה דצב םיקסועה םירקחמ תאז־לכב שי 

,םר ואר) םיילכלכ־םייטילופ םירשקהב היצזילבולגב םיקסוע םירקחמה בור ,הז םע .(סופדב) גומלאו 

.תיתוברת היצזילבולג לש רשקהב אלו ,(1999 

קלח םה המכ דע שיגדהל ידכ םילחנתמה ושמתשה הבש ,"ןאכ הז ע"שי" המסיסה ןמ חוקל 

.סוזנסנוקהמ 

,ןפיב התייהש תפוקתב תבתוכה לש תוישיאה היתויווח לע ססובמ (1992) ןרוה הרפש לש הרפס 

,תורחא םילימב .רפסה תכירכ לע ספדנש יפכ ,"הלועה שמשה ץרא לש ירותסמה דצה" תא עיצמו 

.הישנא לשו תינפיה תוברתה לש "תתחא"ה תא שיגדמ רפסה 
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הרבחב תבחרנ העפותל ךפהנש ,קוחרה חרזמה ןוגכ ,םייטוזקא תומוקמל לויט ותוא 

־ךולבש ,הלא םילייט .(2000 ,יאחמש ;1997 ,ךרובמ ;1987 ,ןוסבוקעי ;ואר> תילארשיה 

םוקמ רקיעב ןפיב םיאור ־ "רג"ו "ריית" םילימה ףוריצ ־ "םירגיית" םתוא הנכמ חמצ 

.(1998 ,חמצ־ךולב> עסמה ךשמהל ףסכ ךוסחל תנמ־לע הדובעו הריצעל 

לויטל דעיל ןפי תא הכפה ,טרפב ןפי לשו ,ללכב קוחרה חרזמה לש הלועה תושיגנה 

תוברתב קומע ןיינע םע םישנא ןכותבו ,תילארשיה הרבחב תופסונ תוצובקל םג הייהש וא 

התוויה םקלח יבגל .םינווגמ םניה ןפיב רקבל םינורחאה לש םהיעינמ .תוינפיה תונמואבו 

רקיעב ןפיל ועיגה ,םתמועל ,םירחא ."שפנ תאשמ" וא "םייח םולח" דימתמו זאמ ןפי 

המ הברה שי ןפיל םהבש םימוחת םתואב םהלש םייתונמואה םירושיכה תא חפטל הרטמב 

.םיחרפ רודיס וא המיחל תויונמוא ,ריינ תונמוא ,הקימרק ןוגכ ,עיצהל 

־לכב ןתינ ךא ,תיתרבח הצובק לש םיחנומב ןפיב םירקבמה תא ןייפאל ןכ םא השק 

םירשעה תונש עצמא ןיב ענ םליגו ,ינוניבה דמעמה םע ללכ־ךרדב םינמנ םהש ןייצל תאז 

רתוי ףאו ,ןפי תוברתל םתכישמ אוה םתוא ןייפאמש טלובה רבדה .םיעבראה תונש דעו 

.םתרזח םע תיבב המודיקל םתוביוחמ - ךכמ 

םינומשה תונשב .תונווגמו תובר ןניה לארשיב תגצומ "ןפי תוברת" ןהבש םיכרדה 

היפרגואיגל זכרמה" תמגוד תומש ואשנש םיפוג וחרפ םיעשתה תונשבו תורחואמה 

ןוגכ םייטוזקא םיאשונב תואצרה ועיצה רשאו ,"תויוברתל זכרמה" טושפ וא "תימואלניב 

םיירלופופה םיאשונה דחאל "ןפי" הכפהנ םיעשתה תונשב ."בוהצה ןוקרדה תוצרא" 

תודעסמ ךרד םג אלא ,תואצרה ךרד קר אל תרבעומ "ןפי תוברת" ךא .הלא תורגסמב 

םג ומכ ,היפרגילקלו ינפי רויצל תונדס ,המיחל תויונמוא דומילל םיזכרמ ,תוינפי 

וללה תויוליעפה ןווגמל ףתושמה ."םוסקה חרזמה" לש םיגנינפה וא םיינפי םילביטספ 

שגדה םג אלא ,ןפיב והש וא ורקיבש םילארשי ידי־לע תונגרואמ ןהש הדבועה קר וניא 

"ןפי תוברת" תא םיגיצמו םיאיבמה םילארשיב רבודמ ,תורחא םילימב ."תוברת"ב 

:ץראב תומסרופמה תוינפיה תודעסמה תחא לש הילעב שרופמב ריהצהש יפכ .םילארשיל 

".תוברת םירכומ ונחנא ;לכוא םירכומ אל ונחנא" 

"םתס"ב רבודמ ןיאש אוה ןפי לש םיימוקמ םיגוציי םתוא לכ ירוחאמ דמועה ןויערה 

אלא ,(המיחלה תויונמוא לש הרקמב) טרופס ףנע דוע וא הכירצ רצומ דוע ,לכוא דוע 

התוא לש "תורחא"הו "תויטוזקא"ה ,ךשמהב הארנש יפכ .תרחא תוברת לש גוצייב רבודמ 

הסונמ ןדעסמ ריבסהש יפכ .תעצומה היווחב םייזכרמ םיביכרמ םעפ־אל ןניה תוברת 

:הדובעל הרשכה תנדסב םישדח תוירצלמלו םירצלמל 

המ .שגומ אוהש ומכ שגומ לכואה המל הביס שי .תוברת םירכומ םתא 

הרוצב שיגהל ןויגיהה המ ?החוראה תליחתב שגומ אל וסימ קרמש ןויגיהה 

שי ,םידוגינ הב שיש הז לכ םע ?וזה תוברתב ןויגיהה המ ?לכוא ינפי הבש 

הבישחה ,םוקמה תא וננכתשכ םג .הככ הז המל ןיבהל בושח .ןויגיה הב 

סינכהל יתיסינ ...הוולש םע לבא ,םרוז והשמ ,המבל סנכיהל לש התייה 

.רחא םוקמ [הדעסמה] הז ...תרמשמ לכ יגפל ,םירצלמל היצטידמו הגוי 

תורמויה לעב ןדעסמ ותוא לש תידעלב המחג וניא תיתוברת היווח רוציל ןויסינה 

קפס ןיא ."ץראב הנטק ןפי תושעל"ו "לכואה ךרד תוברתה תא רידחהל" תורהצומה 

תושדח תויתוברת תויווחל לארשיב תרבוגו תכלוהה השירדל םירושק הלאכ תונויסנש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:21:15 UTC������������� 

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



םייפלאה תונש לש לארשיב תיתוברת הביטנרטלאכ "ןפי" ינועדג־ןייטשדלוג הרפע 198 

תוחיתפה ןמ דואמ הצורמ תרחא תינפי הדעסמ לעב .(247-246 'ע ,1996 ,םולבנזור) 
:תושדח תויתוברת תויווחל תילארשיה 

תוברת וז תמאבש ,םילארשיה לש תונעיההו תוחיתפהמ טוסבמ דואמ ינא 

ינאו ...םיילענה [תצילח] לש עטקה םע ,לכהמ הנוש הז .לכוא לש השדח 

הפמ םיאצוי םהש חוטב ינאו ,םיסנמ םהש הזמו תוחיתפהמ טוסבמ דואמ 

.ריבעהל יתיצרש ,תינפי היווח ורבעש [השוחתב] 

אוהש תוחוראב רחא גוסמ תינפי היווח עיצמ ,ןפיב הרשכה רבעש ,רחא ריעצ ףש 

יתרקויל ןפיב םג בשחנש טירפתב רבודמ הז הרקמב .תוחוקלה יתבב ללכ־ךרדב ןגראמ 

ילעב ללכ־ךרדב םניה ויתוחוקלש ךכל עדומ אוה .תוליגר תודעסמב שגומ וניאו ,רתויב 

םישנא .תומוקמ הברהב ולכא ,רבכ הברה וסינש םירישע םישנא םה" :וירבדל .םיעצמא 

,אקווד תימונורטסג הניא םישפחמ םהש היווחהש םג ול רורב ".םייוריג םישפחמ[ש] 

"תועיבשמ"ל תובשחנ ןניא םגו ךח לכל תווש ןניא עיצמ אוהש תונמהש ךכב בשחתהב 

קישה" הנכמ אוהש המ תא וא תיתוברתה היווחה תא שיגדמ אוה םג .ילארשי הדימ־הנקב 

לש "ליפא"ה לע רבדמ אוה רשאכ תויטוזקאהו תורחאה תא דחוימב שיגדמו ,"ינפיה 

תויצטונוק הברה שי ןיידעו ,תירותסמ דואמ ןיידע וזה תוברתה" :עיצמ אוהש תוחוראה 

".ןפי הלימב תורשקנש 

,תודעסמל קד רומאכ ינייפוא וניא תינפיה תוברתה לש התרדחהב וא התלהנהב שגדה 

,תורחא תובר תומגוד שי .תודעסמה לש "ינפי"ה בוציעב קרו ךא יוטיב ידיל אב וניאו 

ארקנש יפכ ,"ו'גוד" ארקיי המיחלה תויונמוא לש םינומיאה םוקמש ךכ לע הדימעה ,לשמל 

םידיפקמ הלא םינומיא ךלהמב ,ןכ־ומכ ."טרופס םלוא" "םתס" אלו ,ןפיב םינומיאה זכרמ 
םינמאמה תניחבמ םינייפאמה תווחמבו שובלב םג ומכ םיינפי םייוטיבב שמתשהל 

ימגירואלו ינפי רויצל ,היפרגילקל םירומ ,המוד הרוצב .ןפי תוברת תא םידימלתהו 

יוטיב ידיל אב רבדהו ,תונמואל תוברתה ןיב דירפהל רשפא־יאש םלוככ םבור םישיגדמ 

תויפוקש תנרקהבו תואצרהב ,תינפי הקיסומב םירועישה תא םעפ־אל םיוולמ םהש ךכב 

תרצואה הריבסהש יפכ ."יתרוסמ" ינפי דגבב םישובל םירועישל םיעיפומ וליפאו ,ןפי לע 

תעגל ילב תינפי תונמואב תעגל רשפא־יאש תבשוח ינא" :הפיחב ינפיה ןואיזומה לש 

תצקו םיגהנמ המכ ריבעהל ,הרישי־יתלב ,תיעצמא־יתלב הרוצב ,הככ ילוא ,ןכו ,תוברתב 

".ונלשמ הנוש איהש ,תוברת 

וניה "וג"ש יפ־לע־ףא .הז רשקהב תניינעמ הניה "וג" ינפיה קחשמה לש המגודה 

דחא ."ןפי תוברת" לש םיחנומב ספתנ אוה םג ,טמחשל המודה חול־קחשמ השעמל 

."ןפי תוברתל רושק רתוי"כ לארשיב קחשמה תא ןייפא הז םוחתב םיליבומה םילארשיה 

םימוחתבש ןייצל יואר ."םיליפונפי"כ "וג" םיקחשמה םילארשיה תא ראית םג אוה 

דצהמ לידבהל ,"ינפי"ה דצהש םיימוקמ םיחמומ ושיגדה ,ימגירואהו "וג"ה תמגוד ,םימיוסמ 

הפוריא ןוגכ ,םירחא תומוקמב רשאמ רתוי הברה לארשיב שגדומ ,יתונמואה־ינכטה 
.תירבה־תוצראו 
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לארשיב ןפי תוברת לש םינגרואמ םיגוציי 

רוחשה לומ ןבלהו ןבלה לומ םודאה 

ירותסמה לומ ריהבהו קפאתמה לומ ץרפתמה 

.ינפי חוחינ ...םישוגירהו םיסקטה ,תושוחתה 

תינדקר ןיב גולאיד :Deal"־ ה תא וחתפ ,ינפי יריש ןונגסב תוחסונמה ,הלא תורוש 

ונומיקב השובל ,ינפי דוקירב ןפיב התחמתהש תילארשי ,תינדקרה ."לוחכמה ןמואו 

:ןפי לש םירחא םיילמס םירזיבאב תטשוקמו שק־תלצחמב הסוכמה המב לע תללוחמו 

יחה ינפי היפרגילק ןמוא דמוע תכמנומ תפסונ המב לע .יאסנוב ץעו בהז עובצ םוידופ 

םירזיבאב םיוולמ םקלח ,םיינפי םידוקיר המכ ללכ םינמואה ינש ןיב "גולאיד"ה .לארשיב 

וארקוה עקרב רשאכ ,ןמואה לש היפרגילקב תובוגתו ,ריינמ היישמשו תופינמ ןוגכ םיינפי 

.תירבעל םימגרותמ םירצק ןז ירופיסו וקייה יריש 

םייקתה "החפשמה לכל תינפי תונמואו תוברת לביטספ :ינטובה ןגב ינפי חוחינ" 

המכ ,Deai-n דבלמ ,הללכ תיגיגחה החיתפה .םילשוריב ינטובה ןגב 2000 תוכוסב 

תפינמ" ןוגכ ,יטוזקא חוחינ ילעב תומש יאשונ המיחל ינמוא לש םיעפומו םירצק םימואנ 

תואמ שמחכ .םיילארשי "םירטסמ" ידי־לע םיעצובמ םלוכ ,"ברחה דוקיר"ו "ףיזשה תחירפ 

ךא תוכוסה גח לש תיגיגחה הריוואב תושעיהל הננכותש ,החיתפב ופתתשה השיאו שיא 

,הצקא־לא תדפיתניא תליחת לש םישק םימי םתואמ דחא לש וברעב המייקתה לזמה עורל 

םירשעמ רתוי וילא ועיגהו םייעובש ךשמנ עוריאה .הללאמרב '"ץניל"ה השענ ובש םויה 

,םירקבמ ףלא םיעבשכ לש תמדקומה הכרעהה חכונל בזכאמ היה הז רפסמ .םירקבמ ףלא 

תיללכה הריוואב בשחתהב החלצה וז התייה ,ינטובה ןגה לש קווישה להנמ יפ־לע ךא 

.םילשוריב לביטספה לש ומוקימ עקר לע רקיעבו ,םימי םתואב הררשש 

הז גוסמ םיעוריא .םיינפי םיעוריא לש תוירלופופה התלע םינומשה תונש עצמא ןמל 

םג םינוש םהו ,"םיגנינפה" וא "םיעוריא" ,"םילביטספ" ןוגכ ,םינווגמ תומש םיאשונ 
םיירחסמ םיעוריאל דעו "יתוברת" יפוא ילעב םיעוריאב לחה ,םהלש תונווכמבו םלדוגב 

הנבמב ןה הזל הז דואמ םימוד וללה םיעוריאה ,םילדבהה לכ ףרח ,השעמל ךא .רהצומב 

.ןפי לש םיגוציי םתוא םיללוכו םישנא םתוא ידי־לע םינגרואמ םהש הדבועה םצעב ןהו 

לש םיירלופופה םיגוצייה ."החפשמה לכל" םינווכמש םיעוריאב רבודמ םירקמה בורב 

תויוליעפה .הנבקיאו הת סקט ,דוקיר ,המיחל תויונמוא לש תועפוה :םה ןפי תוברת 

.ינפי לכוא םג עצומ ללכ־ךרדבו ,םינוקרדו תופינמ ,םינופיפע ,ימגירוא תוללוכ םידליל 

ינשב רדעה והז .םינפי לש םרדעה אוה וללה םיעוריאה לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

םניא לארשיב םיעוריאה ,תורחא תונידמב "ןפי תוברת" יעוריאל דוגינב ,תישאר :םידבר 

ידי־לע אלא ,ןפי לש םירחא םיימשר םיגיצנ ידי־לע וא ןפי תורירגש ידי־לע םינגרואמ 

.םילארשי לודגה םבורב םה םירקבמה םג ןבומכו םיגיצמה ,םיפתתשמה ,תינש ;םילארשי 

.םילארשי ליבשב םילארשי ידי־לע תגצוימו תרצוימ "ןפי תוברת" םהבש םיעוריא הלא 

לארשיל קר ןבומכ םיינייפוא םניא יתוברת גצימכ תידוחיי תינפי היווח רוציל תונויסנ 

םידיריב רבכ תדחוימ בל־תמושת הכשמ תינפיה הגוצתהש רבתסמ .וננמזל קר וא 

Harris, 1990;) תירבה־תוצראבו הפוריאב הרשע־עשתה האמה לש םילודגה םיימלועה 

 1999 ,Hotta-Lister). תגצהל ,תוחפל םקלחב ,ושדקוהש םייקנע םיעוריא ויה הלא םידירי
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אלו ףקיהב אל - םיימוקמה םילביטספה תא תוושהל ןבומכ רשפא־יא ."רחא"ה תוברת 

םירשק תריציל ודעויש םיימשר םיעוריא םרקיעב ויהש ,םיימלועה םילביטספל - תובישחב 

"קוחרה חרזמה" תייאר אוה םהיניב ףתושמה ,הז םע דחי ךא ,םיילכלכו םייטילופ 

הירפמיא לש הינולוק םלועמ התייה אל ןפיש ןוויכמ .תיזכרמ היצקרטאכ ("טניירוא"ה) 

ןכ־יפ־לע־ףא .המצע לשמ ןתיבב םעפ־אל ,דרפנב ללכ־ךרדב הגצוה איה ,יהשלכ תיברעמ 

לש םיגוצייה ךרד רקיעב ,"ירותסמה טניירואה"מ קלחכ ןפי לש תימדת ברעמב החתפתה 

םיגוציי .םילודגה םידיריה לש (amusement zones)"םיעושעשה ידוזא"ב (ןיס לשו) ןפי 

םיניוצמ money makers *כ םג ולגתה אלא ,רתויב םיירלופופל וכפהנ קר אל הלא 

 (34 .Benedict, 1994, p).

,םיילארשי םימזי ידי־לע םג הארנכ רכוה "םוסקה חרזמ"ב ןומטה חוורל לאיצנטופה 

םיעוריא יפל םג ומכ ,םינוינקב םיינפי םילביטספ־ינימ לש תוירלופופה יפל טופשל םא 

לודגה יתגשה ירחסמה לביטספל בשחנש ,"ונועמו םדא" לביטספ תמגוד ,רתוי םיבחרנ 

םדא" לביטספב תדחוימה היצקרטאהש רבתסמ .לארשיב הכירצ ירצומ םודיקל רתויב 

.ינפיה ןתיבה התייה <הנש התואב םירקבמ ףלא םישימחו םייתאמ) 1998 לש "ונועמו 

הריבסהש יפכ ,ובשח ןכלו ,הנש התואב םירקבמ לש ךומנ רפסממ וששח דיריה ינגראמ 

התייה ןפיב םתריחבל הביסה .ינפי ןתיב רוציל יאדכ היהיש ,דיריה לש קווישה תלהנמ 

.היצקרטא - רוציקב ,"תניינעמו הנוש ,תיטוזקא איה ןפי"ש 

לע ולטנ ,"םיינפי םירבד"ב החמתמה תונחו ינפי ןונגסב ץע ןמוא ,ןתיבה ינגראמ 

םתייחמל ינפיה אשונב םיקסועה [םיילארשיה] םישנאה לכ" תא ףוסאל המישמ םמצע 

:האבה האירקב םישנא םתואל ונפ םה "תיטנתוא תינפי היווח" ותרתוכש ךמסמב ."ללכבו 

חרזמה תוברתל תדבכנ בל תמושת הנשה שידקמ 6ומלועו םדא דירי 

תולגל םיניינועמו הילא םיחתפנה םיבר םילארשי לש ןוימדה תא התיצמה 

תא ליכיו ןפיל שדקומ םלש ןתיבש ךכב יוטיב ידיל אב רבדה .רתויו רתוי 

םירושקה ןוזמה יגוסו תונויערה ,םירצומה ,םייתוברתה םינכתה ברימ 
.הז אשונל 

לכ תא ללכו ,הלודגה תירחסמה הכורעתה ךותב תיסחי בחרנ קלח ספת ןתיבה 

תחא הניפ .הקיטמסוקו תוכסמ ,היפרגילק ,הנבקיא ,ינפי ריינ ללוכ ,םירכומה םיגוצייה 

םיינפי םיטנמלא" םוקמהמ ורדענ אל ,ךכ לע ףסונ .וצטאיש ילופיטל השדקוה 

.ובחורלו וכרואל תורזופמ ויהש ,תופינמו ריינ־תוציחמ ןוגכ ,םייסופיט "םייביטרוקד 

טעמכ ןתינ היה אלש ףא ,תינפיה עקרה־תקיסומ .ירוטאינימ ינפי ןג וליפא ללכ ןתיבה 

."תיטנתואה תינפיה היווח"ל הפיסוה ,תוסומעה תועשב רקיעב ,התוא עומשל 

םינוינקב אוצמל ןתינ רתוי ןטק הדימ־הנקב ירחסמ יפוא ילעב "םיינפי" םילביטספ 

חרזמה תוגיגח" וא "םוסקה חרזמה" ןוגכ תומש םיאשונ הלא םיעוריא .ץראה יבחרב 

לש הרקמב ומכ ,תונוש "תוילטניירוא" תויצקרטא ןיב םעפ־אל םיבלשמו ,"קוחרה 

.ידוה ריקפ לש עפומו "הלילו הליל ףלא" עפומ םג ללכש ,"הלועה שמשה ץרא לביטספ" 

תמלשומ תודע ,"תידנליאתה היווחה" םע וידחי "תינפיה הדגאה" הל הפרוצ רחא הרקמב 

ךא ,"ונועמו םדא" אוה ,םיעבראה תונש ןמל םימייקתמש ,הלא םיירחסמ םידירי לש רכומה םשה 6 

."תינרדומ רתוי הריווא רוציל" תנמילע "ומלועו םדא"ל םשה תא תונשל טלחוה תונורחאה םינשב 
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201 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

,תיטסילטניירואה השיגה יבגל (Said, 1991 [1978], p. 154) דיעס דראודא לש הנעטל 

.תוטשפומ תוללכהבו םייביטקלוק םיחנומב חרזמה תא האורה 

תוברת לש הלא םינגרואמ םיגוצייב תעצומה "תיטנתואה תינפיה היווחה" ןכ םא יהמ 

רתוי תוירחסמה תומזויב רבודמש ןיב ,םיעוריאה לכב ?םייפלאה תונש לש לארשיב ןפי 

יצע .םיטקייבוא ךרד תוגצומ "ןפי תוברת" וא ןפי ,"םייתוברת"ה םיעוריאב רבודמש ןיבו 

םלוכ םיעצומ ,המיחל תויונמואו דוקיר וליפאו ,ריינ ילופיק ,םיחרפ ירודיס ,יאסנוב 

לש םייתוברת םיטקפיטרא לשו "רחא"ה לש הגצהה ."ןפי" המשש העפותה לש םיגוצייכ 

םילדבה לש םינגרואמ םיגוציי לש םירחא םירקמב ךא ,שדח רבד הניא זוירוקכ "רחא"ה 

םירצומהו םיגצומה םישנאה ,ליעל ורכזוהש תוימלועה תוכורעתב ומכ ,םיינתא 

תא איבהל ץמאמ השענ ,רמולכ ,(Benedict, 1994, p. 30)"תחא הדיחי" םיווהמ םהלש 

קלחכ לוכיבכ "תויטנתוא" תויוליעפ ועצביש תנמ־לע ןמצע תוכורעתה לא "םידילי"ה 

הרקמב .הלא םיעוריאב םינפי ןיא ,הז תמועל ,לארשיב .תיתוברתה הגוצתהמ דרפנ־יתלב 

ידי־לע תגצומו (Handler, 1984, 1988) היצזיביטקייבוא תרבוע ןפי תוברת ילארשיה 

.םתולעבב וא םהלש הניה וזה תידוחייה תוברתה וליאכ םיגהנתמש (םילארשי) םיימוקמ 

ילארשי םזינטילופומסוק :ילבולגה רשקהב "ןפי תוברת" 
יוושכעה ןדיעב 

תינפי יתדמל ־ יתדמל ןפיב םג .רשפאש המ תא תחקול םוקמ לכ ינא 

־תיבב יתדמל ןפיל יתעגהש עגרמ .הת סקטו היפרגילקו ,םיחרפ רודיסו 

םוקמ לכ ,ילש תונטחסה ללגב ....םיירהוצה ירחא עובשב םיימעפ רפס 

ילוא דיתעב הבשחמ ךותמ ...ףוסה דע ותוא טוחסל הצור ינא העיגמ ינאש 

.הז םע והשמ תושעל 

ןפי יעוריא הקיפמש המרדל הרומ םע ןויאירמ הלעש יפכ ,ןפיל סחיה לש הז רואיתמ 

תונויארה תורשעב ועיפוהש םירחא םימוד םירואיתמ םג ומכ ,םידליל רקיעב ץראב 

ןיעמ - "תוברתה ץרא"כ ןפי לש יומידה הלוע ,ןפי תוברת לש םיימוקמ םימזי םע וכרענש 

,ול םיאתמש המ םהמ רחוב דחא לכו ,םינושה היפדמ לע "תוברת" העיצמה הלודג תונח 

הנכה אלל ןפיל העיגה דציכ הרכזנ תרחא תוברת תימזי .לארשיל רזוחו חקול־רחוב 

ילש ןושארה עובשהמ ,דואמ רהמ" :הירבדל ,הז םע לבא ,הרורב היצוויטומ אללו תמדקומ 

יל ןיא ,ןפי תא תווחל הכירצ ינאש יתנבה ...רתויש המכ ףוטחל הכירצ ינאש יתנבה ,ןפיב 

ימ םגש הארנו ,תויצוויטומו םיקוסיע הצוח ןפיל הזה סחיה ".םלועב רקי יכה ןמזה הז ,ןמז 

לופיק תונמואב וא המיחלה תונמואב תורפתשה ןוגכ ,תורחא תויצוויטומ םע ןפיל ועיגהש 

ףא םיטעמ־אל םינייאורמ .םיוסמ דיקפת תעכ םיאשונ םהש השוחת םע הנממ ואצי ,ריינה 
םהלש תוביוחמה תשוחת תא שיחמהל ידכ "תוירנויסימ" וא "תוחילש" םיחנומב ושמתשה 

."לארשיל ןפי תוברת תא איבהל" 

ןפי לש התוברועמ עקר לע םג ןפי תוברתל וזה הברה תוביוחמה תא ריבסהל ןתינ 

הלשממה .ןפיב "תיתוברתה םתלכשה" תא ושכר םינייאורמה בור .תוברתה םודיקב המצע 

תוברתה ימזיל תקפסמ ,םלועב ןפי לש התוברת תצפהב דואמ תניינועמש ,תינפיה 
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תוברת לש םיטנמלאב םלתשהל ,"תוברת תזיו" ללוכ ,תויונמדזהה ברימ תא םיניינועמה 

םירבסההו םיעינמה תא שפחל שי ,יתנעטל .הזמ רתוי ןאכ שי ךא .תיתרוסמ תינפי 

לש םיחנומב לארשיל הרזחב "ןפי תוברת" תא םיאיבמה םילארשי לש העפותל 

ינא "םינטילופומסוק"כ ןפי תוברת לש םיימוקמה םינרציל ,תוסחייתהב .םזינטילופומסוק 

.תוינרדומה תליחת לש הזמ הנושה ,םינטילופומסוק לש שדח גוסל ןבומכ תנווכתמ 

סונימ תוינטילופומסוק" לש הביבס ,השדח הביבסב םידקפתמ וללה םינטילופומסוקה 

םינטילופומסוק" הז גוסמ םישנא הנכמ ןמדירפ .(Friedman, 1999, p. 238)"תוינרדומ 

שיחממ "ילבולג" חנומה ."םיילבולג םינטילופומסוק" םתונכל תרחוב ינאו ,"םיינרדומ 

ןמדירפש (we are the world)"םלועה ונחנא" לש תוהמה תא רתוי הבוט הרוצב יתעדל 

םישנא הבש ךרדה תא רתוי םאות םג "ילבולג"ה .םינטילופומסוק םתואל סחיב ההזמ ומצע 

תואצמנכ ,םיקסוע םה הבש תיתוברתה תוליעפה תא רקיעבו ,םמצע תא םיספות הז גוסמ 

Featherstone, 1990a,)ןוטסרדפש הרדגהה איהש ,"תיתרבח־לע" וא "תימואל־לע" המרב 

 1 .p) וזה תילבולגה תוינטילופומסוקה .תילבולגה תוברתה תא ראתל תנמ־לע הב רחוב

רבדהו ,(Hannerz, 1990, p. 238)"ימצע־תסיפתו םלוע־תסיפת" תחא הנועבו תעב הניה 

המצע תא האורה תימוקמ היפרגילק תינמוא לש תימצעה הרדגהב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב 

."םייחב ,ללחב ,םלועב ,םוקיב תינמוא"כ 

תיתוברת תוידירביה לש תונוכת קפס אלל שי "םלועה ונחנא" לש הסיפתלש דועב 

 (238 .Friedman, 1999, p), םמצע תא וארי הסיפת התוא יאשונש ענמנה ןמ הז ןיא

בשק ,תוננובתה ךרד תורחא תויוברתב םכרד תא אוצמל תידוחיי תישיא תלוכי ילעבכ 

םינמאנו םיצירעמ - aficionado־ל וכפהיי וא ,(Hannerz, 1990, p. 239) היציאוטניאו 

חמצ־ךולב לש הרקחמבש ןיינעמ .תידוחיי תויחמומל ועיגה הבש תמיוסמ תוברת לש 

רומאכ הנכמ איה םתואש ־ ןפיב תיסחי תוכורא תופוקת והשש םילארשי לע (1989) 

דרופילק לש traveling-in־dwelling, dwelling-in-traveling תארשהב ,"םירגיית" 

 (108 .Clifford, 1992, p) - השיג התוא ,"תינטילופומסוק הביטקפסרפ" התוא ההזמ איה

.תחראמה תוברתל ךרד סלפל ,ךתיבל רחאה םוקמה תא תושעל תונוכנב תנייפאתמש 

ןכש ,ןהילא סחייתמ ץרגהש תונוכתה לע "עדי"ה תא הפיסומ (62 'ע ,1998) חמצ־ךולב 

,הז םע .תוברתה דומיל ,דומילה אוה ןפיב םיררוגתמה םירז םתוא לש היווהב יזכרמ קלח 

אלא ,ןפיב הייהשה תפוקתב תמייתסמ הניא הרזה תוברתה םע וזה תידוחייה תורשקתהה 

לש הירבדב תוארל ןתינש יפכ ,אצומה־ץרא לא הרזחה םע תרבגתמ ףא ילוא ,וניארש יפכ 

,ילכ"כ ןויאירב המצע תא הרידגהש ,ינפי דוקירב העיפומו התחמתהש תרחא תילארשי 

."תוברת לש הנומת ריבעמש ילכ ,םירבד לש הנומת ריבעמש ילכ 

,תומזי לש םיחנומל םעפ־אל תמגרותמ הרזה תוברתב תידוחייה תויחמומהש רבתסמ 

Hannerz,) חוור לע םג םיבשוחה םימזיל םיכפהנ שדחה גוסה ןמ םינטילופומסוקה רשאכ 

 248 .1990, p). תארוהב םג ומכ ,םיימוקמ םילביטספב "ןפי תוברת" תגצהבש קפס ןיא

היפרגילק תינמוא התוא .ימזי טנמלא םייק ,םיחרפ רודיס וא וידב רויצ ,היפרגילק 

תגאוד איה עודמ הלאשנ "םוקיב תינמוא"כ םיינטילופומסוק םיחנומב המצע תא הרידגמה 

רשאכ ,םמצע םירועישב ןהו םימוסרפב ןה הלש םיסרוקה לש "תוינפי"ה תא אקווד שיגדהל 

ןפואב תינמואה הבישה תאז לע .םירחא םיינפי םיטנמלאבו ינפי שובלב שומיש השוע איה 

שוקיבה ,השעמל ".שוקיב רתוי שי תוינפילש תבשוח ינא .בוט רכומ הזש םושמ" :רורב 

.ומצע יתוברתה ינושל םג אלא ,יטוזקאל וא תידוחייה תינפיה הקיטתסאל קר וניא 
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תינפי (םג)םיעמוש "םישדחה םישנאה" 

תקסועכ וננמז לש תוינטילופומסוקה תא האור (Friedman, 1999, p. 239)ןמדירפ 

"הריבצ"ב השעמלו ,יתוברת ינוש לש (encompassment)"הפקה"ב הנושארבו שארב 

הנכמ ןמדירפש ,יתוברת ינושב הזה ילבולגה ןיינעה .תויוברת לש הריבצ וא תיתוברת 

תיתוברת הקיקש שי לארשיב קרש המוד" .לארשיל קפס אלל עיגה ,englobing ותוא 

לש םיסנאוינה לכב ,תאזכ הקומע תישפנ תוברועמ ,ריבכ עדי ,תאזכ םלוע־תקבוח 

,1996)תוילארשיה תגות ורפסב יניצה ונונגסב םולבנזור ןורוד בתוכ "...םלועה תויוברת 

,גומלא) םלועה תוברת לא תוחתפיהה תא םה םג םישיגדמ םירחא םיבתוכ .(246 'ע 

תא תנייפאמש וז איה תוחתפיה התואש ןכתיי .(111 'ע ,1999 ,םר ;1992 ,גוצרה ;סופדב 

םישנא םתוא ־ רדיל ירבע ימוקמה תוברתה רוביג רביד םהילעש "םישדחה םישנאה" 

םילוכיש םישנא םתוא ,(2001 ,יקסבוחוא) ותעדל תרדגומ תוהז ירסחו תולובג ירסח 

7.ףעפע דינהל ילבמ ילארשי רישמ קלחכ תינפיב 'גנואל עטק עומשל 

םינורחאה םירושעב םיבצועמ ילארשיה לש רכיהה־יוותש תנעוט (1992) גוצרה 

לא תוחתפיהו םיימואלה תולובגה תצירפ ,דחא דצמ :םירתוס םיכילהת ינש ידי־לע 

,רחא דצמו ;המואה תיינבה לש רתוי םימדקומ םיבלשב םיילושל הקחדנש ,םלועה תוברת 

היווהה" הנכמ איהש המ תא םירצוי הלא םיכילהת .תורגתסהו םיימואלה תולובגה רוציב 

גוצרהש תולובגה רוציב ךילהתש קפס ןיא ."שדחה ילארשיה"ו "השדחה תילארשיה 

לע יחכונה רושעב הצואת לבקמו ךלוה ,יתעדותה רושימב םג םייק רשאו ,וילע תרבדמ 

םלעתהל ןיא ,הז םע ךא .2000 תנש יהלש ןמל יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה תפרחה עקר 

תנעוטש יפכ ."ילבולגה רפכה" בשותל ילארשיה תא תכפוהה תולובג תצירפ התואמ םג 

ךא ,הובגהו ינוניבה דמעמה ברקב רתוי ילוא החיכש "השדח תוילארשי" התוא ,גוצרה 
.הרבחה לש םירחא םידברל םג טלחהב תלחלחמ 

אל ןפואב ,הטונ תילארשיה הרבחב תקסועה תירקחמה תורפסה ,יתנעט רבכש יפכ 

8.תילכלכה־תיטילופה ,הנורחאל וא ,תיטילופה תיווזה ןמ רקיעב התוא ןוחבל ,עיתפמ 

"םלועה ונחנא" לש םיחנומב תילארשיה הרבחה תא ראתל ללכב ןתינ םא הלאשה תלאשנ 

ןוגכ םיליבקמ םיכילהת ,יתנעטל .םלועב םירחא םיזכרמ לש תילבולגה תוינברואה חורב 

לומרינ"ה ,(53 'ע ,1998 ,הנחוא) םיינושארה םיילארשיה תומולחהו םיכרעה לש הטרפהה 

ומכ ,םזיפקסא לש רתוי םיבחר םיכילהתו (1998 ,רדפ־יקסמול) "המחלמה תעפות לש 

תוינרדומטסופו היצזילבולג לש רתוי םייללכ םיכילהת לש העפשההו לוחלחה םג 

הסרג רוציל םייד םיקזח הנורחאל םיארנ הלא לכ ־ (1993 ,םר ;1996 ,טדאטשנזייא) 

.םינטילופומסוק לש תילקול 

יפיצפס ןפואבו ,"היצזילבולג" גשומה תא ןיבהל שיש ידמל הבחר המכסה םויכ תמייק 

התייהש הסיפתה ןמ הברהב הבחר הרוצב ,"תיתוברת היצזילבולג" גשומה תא רתוי 

,(1 הרעה ואר) םיינפי 'גנואל יעטק רחבממ רישה תא "םגד" אוהש ךכ לע רדיל רזח ומיע ןויאירב 7 

תוברתל הכישמ שי ומצע רדיללש יפ־לע־ףא ."הז תא בהוא ינא ,הפי הז יכ" איה הריחבל הביסהשו 

ךכל עדומ אוה ,ךכמ רתוי .ותנעטל תועמשמ תרסח ,דניה אקווד תינפיה הפשב הריחבה ,ןפי 

.תינפיה הפשב רבודמש םיעדוי םניא ,רישה תא דואמ םיבהואש הלאכ םג םהיניב ,םיבר םיניזאמש 

.<2000 ,ןמכיירו פמק ,לשמל) לארשיב םירז םידבועב םיקסועה םירקחמה איה ךכל תקהבומ המגוד 8 
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םלועה ראשל םייברעמ םיכרעו םירצומ לש תוטשפתה לע קרו ךא הרבידש ,רבעב תלבוקמ 

(Howell, 1995, p. 166). דיחיה זכרמכ ספתיהל הלוכי הניא רבכ תירבה־תוצרא 

םיבטק יוביר לש תקזחתמו תכלוה השוחת שי .הירפירפל תוטשפתה תמייק ונממש 

(multipoiarity) םירחתמ םיזכרמ לשו (Featherstone, 1995, p. 9) תויצזילבולג" וא 

"תובורמ (Befu, 2001, p. 4). לש םג ומכ) ןפי לש תילבולגה התובישחש קפס לכ ןיא 

תא ןיידע האור ןוטסרדפש דועב ,הז םע .הז רשקהב תמצעתמו תכלוה (הלוכ היסא חרזמ 

,עדימו םייומיד לש אלו ,םיסנניפו הכירצ ירצומ לש המירז לש םיחנומב רקיעב וזה הייטנה 

 Befu <fe Guichard-Anguis,) ןפיל ץוחמ ןפי" לש תוחכונה תא תוארל טלחהב ןתינ"

."תוברת" לש קוויש לש םיחנומב םג (2001 

יתוברת טקרמרפוס" לש םיחנומב רומאכ ראות ונמלועב םייקה יתוברתה ןוויגה 
תומגוד הכותבש תויוברת לש תימלוע הגוצת־תבית" תחתופה ינוש לש המבכ וא "ילבולג 

"התיבה רישי ןפואב תואבומ קחורמה יטוזקאה לש(Featherstone, 1995, p. 13). יפכ וא 

:סקנ'ג תאז תראתמש 

 Why, if one can afford to live in different ages and cultures, restrict

 oneself to the present, the locale? Eclecticism is the natural

 evolution of a culture with choice. (Jencks, 1984, p. 27; my
 emphasis)

ךא ,וננמז־ינב לש םידקתה תרסח תיתוברתה הריחבה תורשפא תא תללוש יניא 
ינשב .הריחב התוא לש תולבגמבו תולובגב םג תוננובתה רומאכ העיצמ ינא הז רוביחב 

ןפי לש הדיקפת ,דחאה :םינוויכ ינשמ וללה תולבגמה תא ןוחבל עיצא םיאבה םיקרפה 

לש היתועפשה ,רחאהו ;"ןפי תוברת" לש "ילבולג"ה קווישבו רותסמב ,רוצייב המצע 

הווארל הגיצהלו הרזה תוברתה תא איבהל ת/רחובש ימ לש תירוקמה תיתוברתה תוהזה 

הלא תוקיטקרפ הבש תיתוברתה הביבסה לש התעפשה ןכו ,ה/ולשכ הריכמל וא 
.תושחרתמ 

"דנל־תוברת"כ ןפי 

הלכשה" .ןפיב תיתוברתה םתלכשה תא ושכר לארשיב "ןפי תוברת" ימזי בור 

ידומיל ללוכה ,ימדקא־ץוח דומיל לש רשקהב ןפיב וב םישמתשמש חנומ איה "תיתוברת 

המיחל תויונמוא ,הגבקיא ,היפרגילק ןוגכ ,תויתרוסמ תויונמוא דומילו הפשו תוברת 

המב תאזה הלכשהה תא הדסימ תינפיה הלשממה .(13 'ע ,1998 ,חמצ־ךולב> המודכו 

שוכרל םהל רשפאתש ,ןפיב רתוי הכורא הייהש םירזל תרשפאמה ,"תוברת תזיו" הנוכמש 

תודסומ תועצמאב הלא םימוחתב רתויב תונווגמ תויורשפא העיצמ ןפי .תיתוברת הלכשה 

ןטק־אל קלח ,רומאכ .םיילפיצינומ וא םייתלשממ םירחאו םייטרפ םקלח ,םינוש םידממב 

המיחל ןמוא .הז גוסמ "םייתוברת םיזכרמ"ב תיתוברתה םתלכשה תא ושכר םינייאורמה ןמ 

:"תיתרוסמ" ריעל המצעלשכ תבשחנה ,וטויקב ולש ןויסינה לע רפיס ילארשי 

תלשממ ןומימב ,וטויק לש תימואלניבה הליהקל דעוימש םוקמ וטויקב שי 

ידכ םהל תמלשמ הלשממהש םירומ המכ המש םילעופ .וטויק תייריעו ןפי 
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םיגוח [םש] ויה .תינפי הפשו תויונמואל ןפיב הרזה הליהקה תא ברקל 

[והז] .תואצרה ,הלודג היירפס ,הדימל זכרמ ,היפרגילק ,הנבקיא ,תינפיל 

אוה] .קנע ינפי ןג ,ינפי הת־תיב וב שי ,הפהפי ,ראופמ דואמ ,קנע םוקמ 

.םהלש תוברתה תא ריכהל ,םינפי ליבשב םג [דעוימ 

Karuchä- שרופמה םשה תא םיאשונ ףא םיתיעלש ־ הז גוסמ םיזכרמ לש םדיקפת 

 rando, רמולכ, Culture Land ינתוהמה יומידה לש וקוזיחו ורוציב תרגסמב - ינפי יוגיהב

(יתרוסמ ינפי ןורטאית) "ונ" דמל המיחל ןמוא ותוא .דואמ רורב וניה ןפי תוברת לש 

ןפיב תויונמואה לכ םצעבש יל ררבתהו ,רנ' הז המ תעדל יתיצר" יכ וטויקב זכרמ ותואב 

רבחתמ לכה" ןפיב היפלש ,וז תינתוהמ השיג ."בטיה תודגואמ ,היינשל תחא תורושק 

הל ץעי ,ןפיל העיגה רשאכש הרפיס םיחרפ רודיס תינמוא .דואמ תינייפוא ,דניה ,"לכהל 

איה .תויתרוסמה תויונמואה תחא תא ביבחתכ הל רוחבל ,םש יח רבכש ,רחא ילארשי 

:הנוכנ וז הצע התייה המכ דע הניבה רתוי רחואמ קרש הרפיס 

הנשמ אל ללכב הזש ,זוחא ףלאב ,זוחא םייתאמב קדצ אוהו ,רמא אוה 

אל ללכב הזש דואמ רהמ יתנבה ,תרמוא תאז ...ש הניבמ ינא םויה ...המב 

וא הרישב הז םא ,רויצב הז םא ,הקימרקב הז םא ,המחולב הז םא הנשמ 

.הנשמ אל ללכב הז ,ןפי הז ןפי הז ןפי ,תוהמב ,דוקירב 

תרצוימ םגו בטיה תלבקתמש ,ןפי תוברתל וזה תינתוהמה השיגהש ןועטל הצור ינא 

הרוצב השעמל תדדועמ ,ןפיב םירחא "םייתוברת םיחרוא" וא םילארשי ידי־לע שדחמ 

.המצע ןפיב םינפיה ידי־לע תיתועמשמ 

םירוזא וא םירתא לש "תויטגתוא"ה תשגדה איה הסיפת התוא תריציל תפסונ ךרד 

יתוברת ךוניח לבקל רתויב "תיטנתוא"ה ךרדה ,לשמל .ןפי יבחרב לוכיבכ "םייתרוסמ" 

םיחדינ םירוזאב יוצרו ,יתרוסמ ינפי ןמוא לש "יתימא" הילושל ךפהיל קפס אלל איה 

המודב ,תויתרוסמ תוינפי תויונמואב םיניינעתמה םירז ,תורחא םילימב .תיסחי 

םירומא םה םש .םיירפכ םירוזאלו וטויקב תויתרוסמ םירעל םיחלשנ ,םיגולופורתנאל 

.(Martinez, 1990, p. 105; Smith, 1995, p. 29) "תיתימאה ןפי" תא אוצמל 

םירקבמה תא קר אל הכרבב םילבקמ ,רבתסמ ,םייתרוסמה םיינפיה םינמואה 

ןתינש תילגנאב תוטרופמ הכרדה־תורבוח תרזעב םהילא עיגהל םילוכיש ,םינמדזמה 

תא םיחתופ ףא םיתיעל אלא ,ןפי יבחרב םירוזפה תורייתה ידרשממ דחא לכב אוצמל 

ןפיב ההשש ילארשי .ןמז ךרואל הייהשו דומיל ךרוצל םירז ינפל םתיבו םתנדס תותלד 

ויה ולש ויתורטמש דועבש ריבסה ,ריינ רוצייב החמתמה ןמוא־בר לש הילושכ ,הנשמ רתוי 

הליהקה לכ לש השעמלו ,ולש הרומה לש היצוויטומה ,תיעוצקמ תונמוימ תשיכר ןרקיעב 

םייתרוסמהו םייתוברתה םיטביהב רתוי הברה םיניינועמ ויה םה .הנוש התייה ,תירפכה 

:םהיניב שגפמה לש 

ךלוהש רבד [ריינה תונמוא] הז יכ דומלל אב והשימש וחמש דואמ םה 

היהי הז םא םג ,רמשית תרוסמהש םהל בושח הז ןפיב םג .םלענו 

,[תרוסמה תא וכישמיש] םיריעצ םש ןיא ,דחא־ףא המש ןיא ...ץראל־ץוחב 

יכה זא ,השולש םיינש הזיא שי םויה .יתדמל תוחפל ינאש תאזה הפוקתב 

רומשתש םיווקמ ונחנא" :יל ורמא םה זא .סולפ שמחו םישימח ןב היה ריעצ 
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םיחמש םה ,רוציקב .""ךשמה היהיש ,לארשיב וליפא ,תלחגה לע ,הז לע 

םה םא יכ ,ןטבב וילע םירמוש םהש והשמ אל הז ,דמולש דחא לכ לע 

.םלעיי הז טושפ ורמשי 

קוחר רבעל תוסחייתהכ אלו ,הווהה ןמ קלחכ ןפי לש התשרומו התוברת לש הסיפתה 

(Guichard-Anguis, 2001) ןפיל תינייפוא השיג ,דניה ,םינואיזומב רגוסמה רכונמו 

ןפי תלשממ .(Viastos, 1998, p. 11)"הדיחא תינפי תוברת" לש הנוניכל םג הרושקו 

וללה םיסכנה ןיב .(bunka zai) םייתוברת םיסכנ רומישל םישימחה תונש ןמל תלעופ 

םינמואה וליפאו תויתרוסמ תויתונמוא תוקינכט ןוגכ ,"םיישחומ־אל" םיסכנ םג םילולכ 

"םיימואל תורצוא" ףא וא "םיישונא תורצוא" ראותב םיתיעל םיכוז ףא םינורחאה .םמצע 

 .(Moeran, 1984, p. 167)
"םייתרוסמ" םיסכנ םג דימת םניהש ־ םייתוברת םיסכנ לע תיתלשממה הנגהה 

(dentö-teki) - םלועה־תמחלמ רחאלש ןפיב יביסמה ןיינעה עקר לע תנבומ תויהל תבייח 

"תרוסמ",דש םינעוטה םירקוח שי .תידוחיי תינפי תרוסמ לש קותעשבו רוצייב היינשה 

 .(ivy, 1988, p. 21) תימואל היססבוא"ל טעמכ וכפהנ תינפיה תוהזל הלש םירשקהו"

 Ben-Ari, 1992; :ואר> היגלטסונו תרוסמ ילגב ןפי הפצוה םינומשהו םיעבשה תונשב

 Bestor, 1989; Ivy, 1995; Kelly, 1986, 1990; Moeran, 1984; J. Robertson, 1987,

ךרד רקיעב ,התוידוחיי לע םיסותימ תריציב העוקשכ םג הראות תינפיה הרבחה .(1991 

 Dale,:ואר> ("תוינפי" לש תוירואית) nihonjinron הנוכמה תורפס לש בחרנ גוס ותוא
 .(1986; Iwabuchi, 1994; Yoshino, 1992

הווהמ תינרדומה ןפיב תדחאמו תידוחיי תוהז תיינב,דבו תרוסמב יביסנטניאה קוסיעה 

תודיכל תריציו תוהז ןוניכ לש יתרבח־םיגפ ךילהת ,הנושארבו שארב ,קפס לכ אלל 

 (1998 ,Gluck, 1985; viastos). תימצע הרדגה לש םיכילהתש ךכמ םלעתהל ןיא ,הז םע

Carrier,)"רחא"ל סחיב דוגינהו ינושה תא ןיצקהל ףאו שיגדהל תובורק םיתיעל םיטונ 

 55 .1995, p. 3; Said, 1991 [1978], p). אוהש ,"רחא",ד םע היסחיב - תינרדומה ןפיב

"םייתרוסמ"ה םייתוברתה םיטנמלאה תא שיגדהל הייטנ תמייק - "יברעמ"ה דימת טעמכ 

 (2001 ,Goldstein-Gidoni). ןפיב םייביססבוא־טעמכה תוהזה תרדגה יכילהת ,ךכמ רתוי

Creighton, 1992, p.) םיימצע היצקיפיטוזקאו היצזילטניירוא ידכ דע םיתיעל םיעיגמ 

 209-211 .53; Ivy, 1995; Miller, 1982, pp). ילסקודרפ וינפ לע הארנש ןפואב ,ךכו,

קר וניא ,םיילארשיה םיגוצייב תרייטצמ איהש יפכ ,ןפי לש ירותסמהו יטוזקאה יומידה 

לש רצות םג השעמל אלא ,ברעמב ןאצומש תויללכ תויטסילטניירוא תוסיפת לש רצות 

.המצע ןפיב תרצוימ איהש יפכ "ןפי" םע םיילארשיה "ןפי תוברת" ימזי לש שגפמה 

ךפי תוברת" העיצמש תיתוברתה הביטנרטלאה ?"ןפי" אקווד המל 
םייפלאה תונש לש לארשיב 

ירוטסיה רבע ןפי םע תקלוח הניא לארשי .טלחומ רזכ ןפי תא םיספות םילארשיה בור 

.יסחי ןפואב םיירונימ םניה םיילכלכה םירשקה וליפאו ,תועמשמ לעב ףתושמ יתוברת וא 

ברעמל סחיב אלו לארשיל סחיב אל ,תוחנה "רחא"ה התייה אל םלועמ םג ןפי 
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"ונחנא" לש טבמ־תדוקנמ ןפיל סחייתהל השק .םויכ אל יאדוובו רבעב אל ,יללכ ןפואב 

אצוממ וא תויפוריא ,חוכ תולעבו תויביטמרונ"כ תוספתנש תויסולכוא ןתוא - יתוברת 

"וילעמ וא ינוניבה דמעמה תונב ,תוליכשמ ,בותכו אורק תועדוי ,תונבל ,יפוריא 

 (4 .Torgovnick, 1990, p) ןפי" לש הרקמה .יביטימירפ "םה"כ "םה"ה תא ספותה ־"

םיסחי לש וא םירורב חוכ יסחי לש לוכיבכ תויטמויסקאה יבגל תולאש ןכ םא הלעמ 

לש םיכילהת לש חותינה סיסבב ללכ־ךרדב םידמועה םיילאינולוק־טסופ וא םיילאינולוק 

םג יתוברת סוכינ לע רבדל טלחהב ןתינש תנעוט ינא רחא םוקמב 9."יתוברת סוכינ" 

ןאכ העיצמ ינאש הפולחה .(Goldstein-Gidoni, forthcoming)ילאינולוק־אל רשקהב 

ברעמה לש העפשהל חרכהב תסחייתמ הניאש ,תיתוברת היצזילבולג לש רשקהה איה 

"ברעמל רתויו רתוי םיבישמ ראשה"ש תובושתל אקווד אלא ,םלועה "ראש" לע 

 (13 .Featherstone, 1995, p) ברעמה לא תועיגמה תועפשהל וא (1995 ,Howell).

הנושה לא הכישמה 

םיזוראש םיטקייבואל ךשמיהל ־ לארשיב םג ומכ - ברעמב הייטנ ןייפאל לקנב ןתינ 

יטוזקא ותואש ךכמ םלעתהל רשפא־יא .(Howell, 1995, p. 167) "תיטוזקא" הפיטעב 

Cohen, 1988; Crain, 1996,)"יעבט"ל וא "חדינ"ל ,"יביטימירפ"ל ללכ־ךרדב רשקתמ 

 1976 ,p. 125; Howell, 1995; MacCanneil), רבודמ רשאכ םירבדה ינפ םה ךכ אל ךא

"רחא"ל ללכ־ךרדב םיסחיימש תונוכת ןתוא םיסחיימ ןיא הלאל .ןפי תוברתמ םיטנמלאב 

,"תרחא תוברת" לש הליהה תא המיע תאשונ "ןפי תוברת" ,ןכ־יפ־לע־ףאו ,"יטנתוא"לו 

רבודמ םא עובקל השק .(MacCanneil, 1976, p. 3)"רחא ירוטסיה ןמז" וא "רחא םוקמ" 

תויוהמה תטלבהלו הנושה תיינבהל ,היצזימוטוכידל תילסרווינוא תישונא הייטנב 

יפכ ,"יאקירמא" וא "ילטניירוא" אוהש ןיב ,"רחא"ה לש (essentiaiization) תוימלוגה 

(Giroux, 1994)"יתוברת ינוש"ש רורב ךא ,(Howell, 1995, p. 171) לייוה העיצמש 

תיתוברתניבה הכירצהו היצזילבולגה יכילהת תרגסמב הכישמ לעב רצומל ךפהנ 

 (Howes, 1996a) םייח ונא הבש הפוקתה תא םינייפאמה.

לש רשקהב יתוברתה ינושב - ללכבו לארשיב ־ רבגומה ןיינעל הלעמל יתסחייתה 

תא הקיקשב םילבקמ םינורחאה .םיימוקמה ןיבל םיילבולגה םינטילופומסוקה ןיב םיסחיה 

תא םישיגדמ "ןפי תוברת" ימזי ,ןכא .םנעמל םיאביימ םינטילופומסוקהש הנושה תוברתה 

ותוא ווח םהש יפכ ,ןפי תוברת ןיבל ,תילארשיה ,תימוקמה תוברתה ןיב קומעה ינושה 

םינפי לצא םירגש ,םימי שדוח לש םש הנדסל יתעסנ" :תיאקימרק תרפסמ ךכ .ישיא ןפואב 

התוא הרבעש תישיאה היצמרופסנרטה ".ירמגל שדח תיב־ףלא יינפל חתפ הזו ,םידבועו 

ינושה לש רשקהב תגצומ תינפיה תוברתה םע יעצמא־ יתלבה שגפמהמ האצותכ תינמוא 

ןהילאש השדחה תיטתסאה הפשהו תוברתה ןיבל האב הנממש תוברתה ןיב יתוהמהו םוצעה 

םא ,הז ינפי שאר" :תרמוא איה ,היבגל "תוינפי"ה תוהמ תא ריבסהל ןויסינב .ןפיב הפשחנ 

תינאידניאה תוברתב תוניינעתהב םיקסועה הלא תמגוד ,םייגולופורתנא םירקחמ םיטלוב הז רשקהב 9 

םיירחסמ םיעינממ רקיעב תרבוגו תכלוהש ,תירבה־תוצראב (McGowan, 1993). םירקוח ףא שי 

ןדיעב םינאידניאה לש םהיתומדא סוכינל ילאינולוק־טסופה ןדיעב יתוברתה סוכינה תא םיוושמה 

 .(Burgess Sc Valaskakis, 1995; Coombe, 1993; Howes, 1996b :ואר> ול םדקש
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ונחנאש הממ ךפיהה קוידב הז ,תרמוא תאז .הליל הז ינפי שאר זא ,םוי הזש ילארשי שי 

".םעכ 

לש הכישמל רבסהכ םג שגדומ תילארשיהו תינפיה תויוברתה ןיב קזחה דוגינה 
םילארשיה לש הכישמה תא וריבסה םיטעמ־אל םינייאורמ .תינפיה תוברתל םילארשיה 

םג הטלב וז השיג ."הנוש ירמגל םלוע והז"ש ךכב ,טרפב ןפילו ,ללכב קוחרה חרזמל 

קלח לוטיל ךתוא ךשומ המ" הלאשה לע תונעל ורחב םיבר םיבישמ 10.םינולאשב 

רחא תונרקסה" :ויה תוחוור תומגוד .ינוש לש םיחנומב "?ןפיל תורושקה תויוליעפב 

־ ןירותסמהו הקיטתסאה" וא "הנושה תדימל" :"לארשיל הזתיטנא" ;"עודי־אלהו הנושה 

־ "?ךיניעב תספתנ ןפי דציכ" ־ תפסונ החותפ הלאשל הבושתב םג ,וזמ הרתי ."ןרקסמ 

:"הנושו תיטוזקא" :"תידוחייו הנוש תוברת" :תיתאוושה ךרדב תונעל םיבר םיבישמ ורחב 

הגוש [ןיטולחל וא] דואמ" ;"תוילארשימ הנושו תירותסמ ,תקתרמ" :"תרחא הטנלפ" 

ואלומש םינולאשב םג הטלב תונושה תשגדה ."הרז תוברת" ןכו "ונלש [תוברתה]מ 

האממ רתוי) ןפי תוברת לע םיימדקא־ץ־וח םיסרוקב םידימלתו תינפי ידמול ידי־לע 

תונוש לארשיו ןפיש ובישה םידימלתה ןמ 900/0־מ רתוי .(לכה ךסב םידימלת םירשעו 

לארשיו ןפי תא וראית 270־מ תוחפש דועב ,<דואמ תונוש ןהש ובישה םהמ 600/"־מ רתויו) 

.תומודכ 

תונויארב ינשה־טוחכ ןכ םא רבע תויוברתה ןיב לודגה קחרמבו קומעה ינושב שגדה 

,ןפיל רתיה ןיב ,תורייתב םויכ קסועש 11,בירי םע ןויארמ חוקל אבה עטקה .םינולאשבו 

:ןפיל תילארשי תורייתב רתוי רישי ןפואב רבעב ברועמ היה רשאו 

תא יתלאשו רוב תושעל יתלחתה :הזכ והשמ וא שמח ןב חטב יתייה :בירי 

אוה זא ?עיגא ינא ןאל ,דועו דועו דועו דועו דוע רופחא ינא םא ,ילש אבא 

רודכהש יתעדי אל זא לבא ."ינשה דצב הז יכ ,ןפיל עיגת התא" ,יל רמא 

זא ,רופחאו רופתאו רופתאו רופחא ינא םאש ימצעל יתניימד זא ,ךופה אוה 

ארונ ,תרחא ץרא הז" ,רמא אוהו "?ןפי הז המ" ,ותוא יתלאש זא .עיגא ינא 

הרקתל עיגא ינאו ,רופחא ,רופחא ,רופחא ,רופחא ינאש יתניימד זא ."הפי 

.הלעמלמ םהילע לכתסהל לכוא ינאו ,םהלש םימשל וליאכ ,ןפי לש 

.הפי יומיד הז :תנייארמ 

.ןפיב יתלקתנש הנושארה םעפה תאז :ןפי הז זא :בירי 

?"ןפי" רמא אקווד ךלש אבאש הביס יהשוזיא שי :תנייארמ 

ךופהה םוקמה וליאכ הזש ,ינשה דצה הזש חטב ןיימד אוה ,אל :בירי 
.ונתיאמ 

םילויט תכירדמ ,דניה תור .הנושה לא הקזחה הכישמל םיעדומ םיימוקמה תוברתה ימזי 

,דרפס לש תויוברתה ללוכ)"םלועל ביבסמ" תויתוברת תולעפה העיצמה ,המרדל הרומו 

ןויאירב 12.ינפי ןונגסב תדלוה־ימי ללוכ ,םידליל רקיעב (ןוכיתה חרזמהו הקירמא םורד 

.ליעל 2 הרעה ואר 10 

.םייודב תומשה לכ 11 

תונורחאה םינשב הכפהנ ריעצ ליגב םידליל "םיידוחיי" םייתיב תדלוה־ימיל "םיליעפמ" תנמזה 12 

."םיילארשיה םיפאיה" הנכמ (סופדב)גומלאש הלא ברקב תוחפל ,תילארשי המרונל טעמכ 
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איהש תוינכותה ןיבמ רתויב תירלופופה הניה תינפיה תינכותה עודמ תור הריבסה ,דמיע 

:העיצמ 

ינא יכ ,הילע הצילממ יכה ינאש תוינכותה תחא וזו ,הנוילעה תפצקה וז 

שובלה :רחא אוה רבד לכ ,רחא דואמ־דואמ והשמ שי לבא ,הב הסונמ יכה 

וא תידרפס אל הז .רחא אוה בתכה ,רחא אוה הליכאה ןפוא ,רחא אוה 

.תושובלת ןיא תורחא תוצראב דיגנ וא ,תיניטלב תבתוכ תאש ,תיקלטיא 

השוע ינא ילש תואצרהה תא םג ,ונומיק שובלב העיפומ ינא תאזה ץראב 

,הילא םישיגנ אל םידליש ץרא וז .דחוימ ארונ רבכ הז זא ,ונומיק שובלב 

...םירגובמ םגו 

תרחא הקיטתסאל הכישמה 

הכישמה לש התוהמל רבסהכ ינושה לש ותוהמ תא ןייפאל רשפא םאה ?הנושה והמ 

לע תובר ונדמלל הלוכי ,רלדנה רמוא ,"יטנתוא"ה לא הכישמה ?לארשיב ןפי תוברתל 

:ונמצע 

 [The] search for authentic cultural experience - for the unspoiled,

 pristine, genuine, untouched and traditional - says more about us

 than about others. (Handler, 1986, p. 2)

והשמ רחא ללכ־ךרדב םישפחמ ונחנא ,"רחא והשמ" רחא שופיחב ,תורחא םילימב 
.תמיוסמ תוברת ינבכ ונל רסחש 

תיתוברת הצפה יבגל השדח הביטקפסרפ ונינפל תחתופ (Howell, 1995) לייוה 

 (cultural diffusion). יושע תורכומ־אל תויתוברת תורוצת םע שגפמהש תנעוט איה

ןיטולחל רורב .תצמאמה תוברתב יומס ןפואב םימייקש (lacunae) "םיללח" שיגדהל 

Tobin,) ליעפ ךילהת וניה םירז םייתוברת םיטנמלא לש ץומיאה וא הליאשה ךילהתש 

 4 .1992, p) הדוהת רוציל םייושע םינושה םייתוברתה םיטנמלאהמ קלח .ינריךבו

םהילאש ,"םיללח"ה ,לייוה יפ־לע .תוחדיהל םייושע םקלחו ,תצמאמה תוברתב תיתוברת 

תוביסנ ףוריצב םיארנל ךפהיל םילוכיש םיחתפ וא םיכסח םה ,הרזה תוברתה "באשית" 

ןבומב שארמ םייקש והשלכ "ךרוצ" וא ךסחב רבודמ ןיאש ,הז םע ,שיגדהל בושח .םיוסמ 

.יטסיביטיזופ וא יטסילרוטקורטס־יטסילנויצקנופ 

,ינפי רתוי" ?לארשיב "ןפי תוברת" לש הרקמב "השינ" וא "ללח" ותוא ןכ םא והמ 

,יטסילמינימ ,ףוקש :הארנ הזש ךיאמ רתוי הברה הז :םינפי ומכ ובשחת" ־ "וישכע קוידב 

,ןהכ־ןוויס> תונורחא תועידי לש "םיינרדומ םינמז" ףסומב רמאמב עיפומ ךכ ־ "ןידע 

תידוחייה תינפיה הקיטתסאה תשגדה .םיילארשי־טיינפי בוציעו הנפוא גיצמה (2002 

איהש ןויאירב השיגדה ימגירואל תיחמומ .לארשיב "ןפי תוברת" ינרציל דואמ תינייפוא 

."תינומה תונמוא תויהל הלוכי אל איה ...תינפי תונמוא ,םירבדה עבטמ" יכ הנימאמ 

תוברת תא גיצהל שי ובש ןפואה יבגל םיבותכ־אל םיקוח םג םימייקש רבתסמ הז רשקהב 

- ןוינקה אוה "םיצקומ"ה םירתאה דחא .תאז תושעל שי ובש םוקמה יבגלו לארשיב ןפי 

םא" :תוברתה ימזימ דחא תאז אטיבש יפכ .לארשיב רתויב ירלופופה תוינקהו יוליבה רתא 
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,תינומה הרוצב ותוא תושעל לוכי אל התא זא ,יתוכיאו יסלק היהי עוריאש הצור התא 

".ולש ךרעהמ דירומ הז ;םינוינק ינימ לכב 

ותוהזל ןתינ .ירוקמ וא שדח וניא יאדווב תינפיה תוברתה לש ןדועמה יטתסאה יומידה 

עסמה־ירפסמו הרשע־עשתה האמה ףוסב ןפיב םינושארה םייברעמה םירקבמה ןמ רבכ 

םימעה לכמ רתויב םייטתסא"כ םינפיה תא ןייפא ןיילרבמ'צ ליזב ,המגודל .ובתכש 

לבוקמ ןפי לש יטתסאה יומידה ונימי לש לארשיב .(Minear, 1980, p. 509)"םיינרדומה 

תאז תוארל ןתינ .בחרה רוביצב םג אלא ,"ןפי תוברת" לש םיימוקמה םינרציה ןיב קר אל 

ורחב םינועה ןמ 80"/0־ל בורק "?ךיניעב תספתנ ןפי דציכ" הלאשל ונתינש תובושתב 

תא שיגדהלו ,"תכשומ"ו "המיהדמ" ,"המישרמ" ,"הפי" ןוגכ םיראתב שמתשהל 

.תינפיה תוברתה לש "תויתונמוא"הו "תויתריצי"ה ,"הקיטתסא"ה 

ךרדה עקר לע ללכ־ ךרדב תרבסומ לארשיב ןפי יגוצייב הקיטתסאהו ןודיעה תשגדה 

הלועה יומידה .המצע ןפיב םיגצומו םיכרעומ ןפי תוברת לש םייטתסא םיטביה םתוא הבש 

בורב גצומ הז יומיד ."ךירצש ומכ לכה םישוע דימת ןפיב"ש אוה םינושה םירואיתה ןמ 

:ימגירואל תיחמומ הריבסהש יפכ ,"תילארשיה ךרד"ל קהבומ דוגינב םירקמה 

חיננ םא ,המגודל .ךירצש ומכ הז תא םישוע םה ,והשמ םישוע םהשכ ,ןפיב 

דצה ,חיננ ...והשמ רדסל וא תיבב םיחרפ םע דכ הזיא םישל הצור תא 

אל לבא עובצ אל אוה ,תרמוא תא [לארשיב ןאכ זא] ־ ןוראה לש ירוחאה 

,הפי יכה אוה םיאור אלש דצה ,ןפיב ?ןוכנ ,ותוא האור אל דחא ףא ,ארונ 

הז םיאור אלש המ םלצא ...תויוברתה ןיב ינושה םצעב הז ?הניבמ תא 

המ ונלצאו ,רתסומ אוהש ללגב אקווד הפיו דחוימ רתוי דוע וליפא ,וליאכ 

.תלדה תא רוגסתו אטאטת - ארונ אל ,הרוחאמש המו ,יפוי הז םיאורש 

תוברת לש םייללכ םיטביהב קזח שגד םע ,וידב רויצ לש סרוק רבכ אל הז םייס ןבואר 

ותעדל עודמ ןבואר ריבסה ומיע ןויאירב .ןפיב ולש ןושארה רוקיבה תא ןנכתמו ,ןפי 

:ןפיל םיכשמנ םילארשי 

,ץראב ללכב הרומח דואמ היעב שי ,יתעדל[ו] ...ןומה הז לע יתבשח ינא 

,ביבא־לתב םיכלוה ...תויטתסא הזו ,םישנא דואמ הברהל העירפמש 

ןכשה ,תוספרמל םילוסירת םיפיסומ ...ארונ טושפ ,ארונ ־ םלה םילבקמ 

,םיקורי הלאו םידורו הלאו םינבל םימש הלאו ,םימוח םילוסירת םש הזה 

אל ,הפי אל ,אל איה תוינברואה ,ןפיב םגש יתנבה ינא .הלאכ םירבד 

ןיא תילארשיה תוברתב לבא ,[ןפיב] בזכאתא ינאש תויהל לוכי זא ,עדוי 

ערה םעטה ,גגוח ןגלבה קר אלו ,גגוח ןגלבה ,הככ שממ ,תויטתסאל םוקמ 

הרוצב תיטננימוד איה [ןפי תוברתב] תויטתסאה ...לכה ךסב ...גגוח 

...ןפי תא םילגמ םואתפ ...חור בשמ ןימ ,ןצמח ומכ היה הז יל ...תיתוהמ 

עירפהל תוחפש המכה :חא םישיגדמ דואמ םה .םיילמינימ םירבדה ןפיב 

םדאה ןיב לקשמה־יוויש תא אוצמל תעדל ,עבטה םע דדובתהלו ,עבטל 

הפ יל הרסח ךכ־לכש ,תיטתסא הדובע זא .בהוא ינאש המ הז ...עבטל 

.טלבומ תמאב הז ,רולדגמ ומכ איה ןפיב ,ץראב 

י הב ויהש רמול ןתינו ,תוינטנופס לש תונורקע שיגדהל הגהנ תילארשיה "תוירבצ"ה 
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.ןונגסו הקיטתסא תמגוד תובישח ירסח םירבדל תוסחייתהה־יאב הוואג לש םיטנמלא ףא 

הרבחב יזכרמה סותאה היהש ,ירבצה סותאהש תנעוט (Katriel, 1986) לאירתכ 

המואה הדסונ זאמ םינשה ףולחב .ךונגס־יטנא" לש הקזח השיג ללכ ,תילארשיה 

םלועל רתוי הברה תוחיתפהו הפישחה ללגב טעמ אל ,ובש ךילהת תוהזל ןתינ תילארשיה 

,תילארשיה תורישיה תמגוד ,ירבצה סותאה לש םיינטנופסה תונורקעה וכפהנ ,בחרה 

ולחה תיתוברתה תוהזה לש םיטביה :"תיתוברת תוימיטניא" הנכמ דלפצרהש המל רוקמל 

תשגרהל םיקוזיח תוברתה ינבל קפסל וכישמה ךא תינוציח הכובמל רוקמל בשחיהל 

(210 'ע ,1999) לאירתכש יפכ ,הז םע .(Herzfeld, 1997, p. 3) תיתרבחה תוכייתשהה 

םיאצמנ ,ךונגס־יטנא"ה םהיניב ,רבצה סותאב םייזכרמ םיכרע ,רתוי רחואמ רקחמב הארמ 

םיניינעל רתוי הבר בל־תמושת םישידקמ םילארשי תונורחאה םינשב .הננגמ תדמעב םויכ 

ןונגסה רסוחב תוארלו "םינשי"ה םיירבצה םיכרעה תא רקבל םיטונ םג ןכלו ,ןונגס לש 

.יתייעב יתוברת ןייפאמ 

ןורוד רמוא ",התוא בהאיש ימ ,םויה לש תוילארשיל ,הל ןיאש המדנ םימעפל" 

וא האנשמ תעבונ ,רחאה לא ,הנושה לא הכישמה םנמואה .(246 'ע ,1996) םולבנזור 

ונחנא םא ךא .ךכ ןועטל הזרפה וז היהתש דואמ ןכתיי ?רכומהו ימוקמה יפלכ הייחד 

םצעוה קפס אלל רשא ,תורחא תויוברת םע שגפמה היפלש ,לייוה לש התנעט תא םילבקמ 

תימוקמה תוברתב םימייקש "םירסח" וא "םיללח" שיגדמ ,היצזילבולגה יכילהת תרגסמב 

הנושה לא הכישמהש תוחפל רעשל לכונ יזא ,רתוי היולג הרוצב םאו היומס הרוצב םא 

תוחפל ,תימוקמה הקיטתסא־יאה וא הקיטתסאה לש הייחדל רתיה ןיב הרושק ינפיה 
.תילארשיה הרבחב תומיוסמ תובכש ידי־לע 

םוכיס 

הברה שי יוושכעה ןדיעבש קפס ןיא .ורישב רדיל ירבע לאוש "?ונלש תוהזה הפיאו" 

ןדיעבש ןעוט רגלק .(Kellner, 1992, p. 174) תוביצי־אלו תובורמ תויוהז לש הלבק רתוי 

קחשמו היצטנמגרפ ,ינוש לש הלבקל רתוי הבר תונכומ שי ,ינרדומטסופ הנוכמה ,ונלש 

.תוינרדומה לש רתוי הדבכהו תיניצרה ,תמדקומה הפוקתב היהש יפכמ תוהז םע ילרטאית 

רנלק .תינרדומטסופה הרבחב לילכ המלענ תוהזהש ןועטל ןוכנ הז היהי אל ,הז םע דחי 

תוחוכל בלה־תמושת תא שידקהל שי ,תוהזה לש התומלעיה לע רבדל םוקמבש עיצמ 

.םישדח םילדומו תונונגס ,תויורשפא םיחתופש םישדחה 

ןוטסרדפ .ונתפוקת ינפל הברה תוהזה תיינבהב בושח דיקפת היה "רחא"לש קפס ןיא 

,תוהזה תא תונבהל תנמ־לע .תישונאה הירוטסיהה ךרואל "תורחא"ה לש החוכ תא שיגדמ 

Featherstone, 1992, p.) "ךניא ימ תעדל ךילע ,התא ימ עדתש תנמ־לע" ,בתוכ אוה 

רמאמב יתרדגה םתואש ,םיימוקמה "ןפי תוברת" ימזי יבגלש קפס לכ ןיא .(286 

תיינבהל הבושחש הארמ ןיעמ תשמשמ "ןפי תוברת" ,"םיילבולג םינטילופומסוק"כ 

תויהל תונוכנהש ןעוט (Hannerz, 1990, p. 239) ץרנה .םמצע םהלש תישיאה תוהזה 

.(self) "ימצע"ה לש םילוקישל תרשקתמ הרז תוברתב תויחמומל עיגהלו ברועמ 

.הארמ תשמשמ תרחאה תוברתה רשאכ ,יסיקרנ טביה שי ,רמוא אוה ,תוינטילופומסוקל 

.<םש> "וז תא וז (mirror)תופקשמ תויוברתה ובש ללחב הנבנ ימצעה" ,ךכמ האצותכ 
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םהלש רשקה יבגל תוברתה ימזי לש םירואיתה ןמ הברהב טלב ןכא "הארמ"ה טקפא 

ינפי דוקירל תילארשי תיחמומ לש הירבדב אוצמל ןתינ ךכל תקהבומ המגוד .ןפי םע 

:הת סקטלו 

םצעב יכ ,תמאב ילש ןפי תאזו ,ילש ןפיל דחא רתוכ תתל הסנמ ינא םא... 

ןפי יכ ,הלודג הנתמ ןיעמ הז ,תואלפה ץראב הסילע שממ הז ,ילש יארה הז 

ינא םעפ לכו ,תופיטע הברהב הפוטע איהו תיקנע הנתמ יליבשב התייה 

...הלגמ ינאו הפיטע דועו הפיטע דוע תחתופ 

הקיקשב רומאכ םינייפאתמה ,םיימוקמל וזה "הארמ"ה תא םיעיצמ "ןפי תוברת" ימזי 

"םירחא"ב אלו ,םייאמ־אלו קוחר "רחא" ותואב ןבומכ רבודמ ."רחא"ה תוברתל הבר 

תוסחייתהל תוחפ ןתינ םג הארנכו הברהב בכרומ םמיע רשקהש ,ונביבס וא ונכותבש 

.תיתוברת היצזילבולג לש רשקהב 

םטועימ תאז־לכב ןיידע טלוב ,םצעתמו ךלוה היצזילבולג לע יטרואיתה חישהש דועב 

היווחב וא (Burawoy, 2001) "הטמלמ היצזילבולג"ב םיקסועה םירקחמה לש 
- יחכונה רוביחה .(Tomiinson, 1999, p. 6) היצזילבולג יכילהת לש תיגולונמונפה 

ןפיב ןה תושחרתמ תוקיטקרפה ובש רשקהה לע עקר־רמוחו היפרגונתא לע ססובמ ותויהב 

תועמשמה תא ןיבהל הסנמה תיגולונמונפה ותשיגב ,רתוי בחרה ןבומבו ,לארשיב ןהו 

המגוד דוע קר אל ףיסומ ־ ןהב םיקסוע םהש תוקיטקרפל םיקינעמ םייתרבחה םינקחשהש 

דוע םג אלא ,(2002 ,ןידלוג ואר) תילארשי (Robertson 1992, 1995) "תוילקולג"ל 

הביטקפסרפ ךותמ (Beck, 2000, p. 49) היצזילבולגה לש תיטקלאידה הנבהל ךבדנ 

.תויגולויצוס־ורקמ תושיג תמועל ,תיגולופורתנא 

לע "םינפבמ"ו בורקמ תוננובתה ?םנמואה ,רמאמה תרתוכ תלאוש "?ןאכ הז ןפי" 

ילבולגה יתוברתה רצותה ,רמולכ - ךפי"ש ונל התארה לארשיב "ןפי" לש העפותה 

ןייפאמה חונימ - "םישדחה םילארשיה" .לארשיב םג תמייק ןכא - "ןפי תוברת" הנוכמה 

לבא ,(?םיזנכשא)זכרמה ןמ םייניבה־ליג ינבו םיריעצ ינוניב דמעמ ינב לכמ רתוי ילוא 

לש הקיטילופה"ש הרכהה ךא ."תינפי" םג עומשל םיחותפ ןכא ־ 13םתוא קר אל טלחהב 

תללוכו ,תבכרומ ןכא הניה (Appadurai, 1996, p. 30)"םיילבולגה םייתוברתה םימרזה 

תוברת ינרצי לש רתוי םירדגומ תוחוכ םג אלא ,םיימינונא "םיילבולג" תוחוכ קר אל 

ילבולגה יתוברתה רצותה לש אצומה־ץראב ןה ,םיישיאו םיימואל םיסרטניא ילעב 

היצזילבולג לש העפותה לש רתוי הקימעמ הנבהל ונתוא תמדקמ ,תצמאמה ץראב ןהו 

"תויוברת"ה ןמ וליאל תוריהזב אבנלו תוהזל תאז־לכב ןתינש ןכתיי ,ךכ םא .תיתוברת 

"תוסכממ" תויהל רתוי םיבר םייוכיס ויהי ילבולגה ללחב ןהל "תופחרמ" לוכיבכש 

קלח םילטונו ןפיב םיניינעתמה םישנאה לע םיקהבומ םייפרגומד םינותנ קפסמ וניא יחכונה רקחמה 13 

תופתתשה ,הפש ,תואצרה ,המיחל תויונמוא ,תינפי תונמואל םיגוח ןוגכ ,"תוינפי" תויוליעפב 

וכרענש םינולאשה םישימחו תואמ עברא תרגסמב ןה - ופסאנש םינותנה ,הז םע .המודכו םילביטספב 

חווטב םירבגו םישנ הפיקמו ידמל הבחר תוניינעתההש םיארמ - תונויארהו תויפצתה תרגסמב ןהו 

םידרח תוחפשמ לש הבר תופתתשה ללוכ ,ןווגמ יתלכשהו ילכלכ־יתרבח עקרמ וליפאו ,בחר םיאליג 

.םילשוריב "ינפי חוחינ" לביטספב 
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הדוהת ררועל יושע רכומ־אלו שדח יתוברת טנמלא םע שגפמה .תמיוסמ תחראמ תוברתב 

הקיטתסאלו "ןפי תוברת"ל .(Howell, 1995) תאז ררועל אל םג יושע ךא תיתוברת 

קפס אלל שי ,םינפי ידי־לע אלו ,םילארשי ידי־לע רקיעב לארשיל תואבוימה ,תינפיה 

תויתוברת תוביטנרטלא לש ןמויק תא תללוש הניא וז הדוהתש ןבומ ךא ,לארשיב הדוהת 

.השדחה תוילארשיה ןמ קלחכ תופסונ 

תורוקמ 

,"םיינרדומ םינמז" ףסומ ,תונורחא תועידי .ןאכ הז ןאפי .(1999) הצינ ,םריבא 
.10 'ע ,10.11.1999 

,עובשפוס ,בירעמ .תודוס ילב :םישייבתמ אל םישדחה םישנאה .(2001) לג ,יקסבוחוא 

.40-34 'ע ,21.12.2001 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םינורחאה םילארשיה .<1998> דיוד ,הנחוא 

קסיל 'מ :ךותב ."תינרדומטסופה הרבחה" לע תורעה .(1996) חונ לאומש ,טדאטשנזייא 

.סנגאמ :םילשורי .(27-19 'ע) םייפלא תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 

תאצוה :הפיח .תינויצה תוברתה לע הפקתמה :קילורשמ הדירפה .(סופדב)זוע ,גומלא 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה 

ןחוב הרקמכ ןפיב הייהשה תיווח :ראשה לכו "רגיית" ,ריית .(1998) תילד ,חמצ־ךולב 

היגולויצוסל הקלחמה ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .שדח ריית סופיט תגשמהל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו 

היגולויצוס ?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא .(2002) לגיס ,ןידלוג 
.141-105 ,(1>ד ,תילארשי 

.בירעמ תיירפס :ביבא־לת .תינפי היווח .(1992) הרפש ,ןרוה 

,43-42 ,הקיטילופ .טסילאודיבידניאה לש תלצופמה תוישיאה .(1992) הנח ,גוצרה 
 50-48.

םיריעצ לש תועסמ :ילארשי טסקטנוקב תינוליח תוניילצ .(1987) הדוהי ,ןוסבוקעי 

היגולויצוסל גוחה ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע .םיקחורמ תומוקמל םיילארשי 

.ביבא־־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו 

תאצוה :הפיח .לארשיב תרושקתו תוברת יסופד :חתפמ תולימ .(1999) רמת ,לאירתכ 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה 

.סנגאמ :םילשורי .המחלמ התייה אל וליאכ .(1998) הנדע ,רדפ־יקסמול 

תועפשה ,םילייטמה ינייפאמ :ל"הצמ רורחשה רחאל ךשוממה לויטה .(1997) דדוע ,ךרובמ 

תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע .ותועמשמו לויטה 
.םילשוריב 

םינמז" ףסומ ,תונורחא תועידי .וישכע קוידב ,ינפי רתוי .(2002) יליג ,ןהכ־ןוויס 
.17-16 'ע ,5.6.2002 ,"םיינרדומ 

לש השדחה הקיטילופה - תידוהי הנידמב "םירז" .(2000) הקבר ,ןמכיירו הנאירדא ,פמק 

.110-79 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס .לארשיב הדובע־תריגה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוילארשיה תגות .(1996)ןורוד ,םולבנזור 
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.תורירב :ביבא־לת .םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה .(1993)ירוא ,םר 

,תילארשי היגולויצוס .ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב .(1999)ירוא ,םר 

.146-99 ,(1>ב 

חרזמב םילארשי לש תואלימדת :ןאכ ליחתמ הזה ליבשה .(2000) תילד ,יאהמש 

.גארפ :ביבא־לת .קוחדה 

 Appadurai, Arjun (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of

 globalization. Minneapolis <fe London: University of Minnesota Press.

 Bauman, Zygmunt (1998). Globalization: The human consequences.
 Cambridge: Polity.

 Beck, Ulrich (2000). What is globalization? (Trans. P. Camiller). Cambridge:

 Polity Press.

 Beck, Ulrich (2002). The cosmopolitan society and its enemies. Theory, Culture

 and Society, 19( 1-2), 17—44.

 Befu, Harumi (2001). The global context of Japan outside Japan. In H. Befu <fe

 S. Guichard-Anguis (Eds.), Globalizing Japan: Ethnography of the
 Japanese presence in America, Asia and Europe (pp. 3-22). London:
 Routledge.

 Befu, Harumi 8c Guichard-Anguis, Sylvie (Eds.) (2001). Globalizing Japan:

 Ethnography of the Japanese presence in America, Asia and Europe.
 London: Routledge.

 Ben-Ari, Eyal (1992). Uniqueness, typicality, and appraisal: "A village of the

 past" in contemporary Japan. Ethnos, 57(3-4), 201-218.

 Benedict, Burton (1994). Rituals of representation: Ethnic stereotypes and

 colonized people at world's fairs. In R.W. Rydell 8c N. Gwinn (Eds.), Fair

 representations: World's fairs and the modern world (pp. 28-61).
 Amsterdam: UV University Press.

 Bestor, Theodore C. (1989). Neighborhood Tokyo. Stanford: Stanford University
 Press.

 Burawoy, Michael (2001). Manufacturing the global. Ethnography, 2(2), 147
 159.

 Burgess, Marilyn <fe Valaskakis, Gail G. (1995). Indian princesses and

 cowgirls. Montreal: Oboro.

 Carrier, James G. (1995). Introduction. In J.G. Carrier (Ed.), Occidentalism:

 Images of the West (pp. 1-32). Oxford: Clarendon Press.

 Clifford, James (1992). Traveling Cultures. In L. Grossberg et al. (Eds.),

 Cultural studies (pp. 96-112). New York <fe London: Routledge.

 Cohen, Eric H. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annals of

 Tourism Research, 15(3), 371-386.

 Coombe, Rosemary J. (1993). The properties of culture and politics of
 possessing identity: Native claims in the cultural appropriation
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 controversy. The Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 6(2), 249
 285.

 Crain, Mary M. (1996). Negotiating identities in Quito's cultural borderlands. In

 D. Howes (Ed.), Cross-cultural consumption: Global markets, local

 realities (pp. 125-136). London: Routledge.

 Creighton, Millie R. (1992). The Depato: Merchendizing the West whill selling

 Japaneseness. In J.J. Tobin (Ed.), Re-made in Japan (pp. 42-57). New
 Haven 8l London: Jale University Press.

 Dale, Peter N. (1986). The myth of Japanese uniqueness. Oxford: Routledge.

 Douglas, Mary <fe Isherwood, Baron (1979). The world of goods: Towards an

 anthropology of consumption. New York: W.W. Norton 81 Co.

 Featherstone, Mike (1990a). Global culture: An introduction. In M. Featherstone

 (Ed.), Global culture: Nationalism, globalization and modernity (pp. 1

 14). London: Sage.

 Featherstone, Mike (Ed.) (1990b). Global culture: Nationalism, globalization

 and modernity. London: Sage.

 Featherstone, Mike (1992). Postmodernism and the aestheticization of everyday

 life. In S. Lash 8z J. Friedman (Eds.), Modernity and identity (pp. 265
 290). Oxford: Blackwell.

 Featherstone, Mike (1995). Undoing culture: Globalization, postmodernism and

 identity. London: Sage.

 Friedman, Jonathan (1994). Cultural identity and global process. London: Sage.

 Friedman, Jonathan (1995). Global system, globalization and the parameters of

 modernity. In M. Featherstone, S. Lash 8c R. Robertson (Eds.), Global

 modernities (pp. 69-90). London: Sage.
 Friedman, Jonathan (1999). The hybridization of roots and the abhorrence of the

 bush. In M. Featherstone 8c S. Lash (Eds.), Spaces of culture: City,
 nation, world (pp. 230-256). London: Sage.

 Giroux, Henry A. (1994). "Consuming social change": The united colors of

 Benetton. Cultural Critique, 26, 5-32.

 Gluck, Carol (1985). Japan's modern myths: Ideology in the late Meiji period.

 Princeton: Princeton University Press.

 Goldstein-Gidoni, Ofra (2001). The making and marking of the "Japanese" and

 the "Western" in Japanese contemporary material culture. Journal of
 Material Culture, 6(1), 67-90.

 Goldstein-Gidoni, Ofra (forthcoming). Producers of "Japan" in Israel: Cultural

 appropriation in a non-colonial context. Ethnos.

 Guichard-Anguis, Sylvie (2001). Japan through French eyes: "The Ephemeral" as

 a cultural production. In H. Befu <fe S. Guichard-Anguis (Eds.), Globalizing

 Japan: Ethnography of the Japanese presence in America, Asia and
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 Europe (pp. 209-221). London: Routledge.

 Hall, Stuart (1991). The local and the global: Globalization and ethnicity. In

 A.D. King (Ed.), Culture, globalization and the world system (pp. 19-39).
 London: Macmillan.

 Hall, Stuart (1993). Cultural identity in question. In S. Hall, D. Held 8c

 T. McGrew (Eds.), Modernity and its futures (pp. 274-316). Cambridge:

 Polity.

 Handler, Richard (1984). On sociological discontinuity: Nationalism and cultural

 objectification in Quebec. Current Anthropology, 25( 1), 55-71.

 Handler, Richard (1986). Authenticity. Anthropology Today, 2(1), 2-4.

 Handler, Richard (1988). Nationalism and the politics of culture in Quebec.
 Madison, Wisconsin.

 Hannerz, Ulf (1990). Cosmopolitans and locals in world culture. In
 M. Featherstone (Ed.), Global culture: Nationalism, globalization and

 modernity (pp. 237-251). London: Sage.

 Harris, Neil (1990). All the world a melting pot? Japan at American fairs, 1876

 1904. In his Cultural excursions: Marketing appetites and cultural tastes

 in modern America (pp. 29-55). Chicago: The University of Chicago
 Press.

 Harvey, David (1990). The condition of postmodernity: An inquiry into the

 origins of cultural change. Oxford: Blackwell.

 Herzfeld, Michael (1997). Cultural intimacy: Social poetics in the nation-state.

 New York <fe London: Routledge.

 Hotta-Lister, Ayako (1999). The Japan-British exhibition of 1910: Gateway to

 the island empire of the east. Surrey: Curzon Press, Japan Library.

 Howell, Signe (1995). Whose knowledge and whose power? A new perspective

 on cultural diffusion. In R. Fardon (Ed.), Counterworks: Managing the

 diversity of knowledge (pp. 164-181). London <fc New York: Routledge.

 Howes, David (Ed.) (1996a). Cross-cultural consumption: Global markets,

 local realities. London: Routledge.

 Howes, David (1996b). Cultural appropriation and resistance in the American

 southwest: Decommodifying "Indianness". In D. Howes (Ed.), Cross
 cultural consumption: Global markets, local realities (pp. 138-160).
 London: Routledge.

 Ivy, Marilyn (1988). Tradition and difference in the Japanese mass media. Public

 Culture, 7(1), 21-29.

 Ivy, Marilyn (1995). Discourses of the vanishing: Modernity, phantasm, Japan.

 Chicago: The University of Chicago Press.

 Iwabuchi, Koichi (1994). Complicit exoticism: Japan and its other. Continuum,

 8(2), 49-82.
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 Jencks, Charles (1984). The language of postmodern architecture. London:

 Academy Editions.

 Katriel, Tamar (1986). Talking straight: Dugri speech in Israeli Sabra culture.

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Kellner, Douglas (1992). Popular culture and the construction of postmodern

 identities. In S. Lash 8l J. Friedman (Eds.), Modernity and identity (pp.
 141-177). Oxford: Blackwell.

 Kelly, William (1986). Rationalization and nostalgia: Cultural dynamics of new

 middle class Japan. American Ethnologist, 13(4), 603-618.

 Kelly, William (1990). Japanese No-Noh: The crosstalk of public culture in a

 rural festivity. Public Culture, 2(2), 65-81.

 King, Anthony D. (Ed.) (1991a). Culture, globalization and the world system.
 London: Macmillan.

 King, Anthony D. (1991b). Preface. In A.D. King (Ed.), Culture, globalization

 and the world system (pp. vii-xii). London: Macmillan.

 Lash, Scott 8l Urry, John (1993). Economies of signs and spaces. London:

 SageMac.
 MacCannell, Dean (1976). The tourist: A new theory of the leisure class. New

 York: Shocken Books.

 Martinez, Dolores P. (1990). Tourism and the Ama: The search for a real Japan.

 In E. Ben-Ari et al. (Eds.), Unwrapping Japan: Society and culture in

 anthropological perspective (pp. 97-116). Manchester: Manchester
 University Press.

 Mathews, Gordon (2000). Global culture/Individual identity: Searching for

 home in the cultural supermarket. London <fe New York: Routledge.

 McCracken, Grant (1990). Culture and consumption: New approaches to the

 symbolic character of consumer goods and activities. Bloomington 8c
 Indianapolis: Indiana University Press.

 McGowan, James C. (1993). Going Indian. Whole Earth Review, 81, 106-109.

 Miller, Roy A. (1982). Japan's modern myth: The language and beyond. New

 York <fe Tokyo: Weatherhill.

 Minear, Richard H. (1980). Orientalism and the study of Japan. Journal of Asian

 Studies, 39(3), 507-517.

 Moeran, Brian (1984). Lost innocence: Folk craft potters of Onta, Japan.

 Berkeley: University of California Press.

 Robertson, Jennifer (1987). A dialectic of native and newcomer: The Kodaira

 citizen's festival in suburban Tokyo. Anthropological Quarterly, 60(3),
 124-136.

 Robertson, Jennifer (1991). Native and newcomer: Making and remaking of a

 Japanese city. Berkeley: University of California Press.
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 Robertson, Roland (1992). Globalization: Social theory and global culture.

 London: Sage.

 Robertson, Roland (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity
 heterogeneity. In M. Featherstone, S. Lash 8c R. Robertson (Eds.), Global

 Modernities (pp. 25-43). London: Sage.
 Said, Edward (1991 [1978]). Orientalism. London: Penguin Books.

 Smith, Robert J. (1995). Wedding and funeral ritual: Analyzing a moving target.

 In J. Van Bremen Sc D.P. Martinez (Eds.), Ceremony and ritual in Japan:

 Religious practices in an industrialized society (pp. 25-37). London 8c

 New York: Routledge.

 Tobin, Joseph J. (1992). Introduction. In J.J. Tobin (Ed.), Re-made in Japan

 (pp. 1-41). New Haven 8c London: Yale University Press.

 Tomlinson, John (1999). Globalization and culture. Chicago: The University

 of Chicago Press.

 Torgovnick, Marianna (1990). Gone primitive: Savage intellects, modern lives.

 Chicago 8c London: The University of Chicago Press.

 Vlastos, Stephen (Ed.) (1998). Mirror of modernity: Invented traditions of

 modern Japan. Berkeley: University of California Press.

 Yoshino, Kosaku (1992). Cultural nationalism in contemporary Japan: A
 sociological enquiry. London 8c New York: Routledge
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