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*םביל רמת 

והינתנ ןימינב לש תיטילופה ותוקסרתה תאו ותקיסנ תא ןמסל רשפאש ירקמ הז ןיא 

השולש ,1996 יאמב ,סרפ םע תומיעה אוה ןושארה .יח רודישב םיינויזיוולט םיתומיע ינשב 

אסיכה''ו יכדרמ קיציא םע תומיעה אוה ינשהו ,לודגב חצינ ובש ,תוריחבה ינפל דבלב םימי 

םירושיכה תא רסחה ,םשוגמ רוביד לעב ביריל אקווד דיספה ובש ,1999 תוריחב ינפל ,"קירה 

דע> וירחאו וינפלש תולשממה־ישאר ומכ אלש .<p. 187) עקרמה לע העפוהל םישורדה 

,תיאבצה וא/ו תיטילופה הריזב םהירושיכ תא וחיכוהש רחאל דיקפתל ועיגהש ,<הז עגרל 

."עקרמה תא רובעל" ותלוכי דבלמ ,תולבק ילב ןוטלשה לע קבאמל עיגה והינתנ 

הקיטילופ ןיב הזויבמיסב ןנובתמ ירפ םרוי לש הבשחמה ררועמו יביטוקובורפה ורפס 

לש <הז עגרל םג יטנוולרהו)קתרמה הרקמה תא ביצמו םיעשתה תונשב לארשיב היזיוולטל 

־לטה תעפות לש תנכוסמו תימוקמ השחמהכ והינתנ לש (הלילח רזוחו)ותליפנו ותיילע 

,ותוא אורקל בושחש רפס והז .תרושקתל םזילופופ ןיב קודהה רוביחה ,רמולכ ,םזילופופ 

בוש רוחבל טילחנ םא םגו ,רצק ןורכיז ילעבכ םיעודי ,םילארשיה ,ונאש ןוויכמ ולו 

תוניירוא תצק חתפנש יאדכ ,(ושרוי וא "שדח"ה והינתנ) ךסמה תא רבועש דמעומב 

.גתומה לש ויפוא ןיבל יתימדת קוויש לש היגטרטסא ןיב ןיחבהל ונל עייסתש ,תיתרושקת 

םזילופופ לש ותחימצ ינייפאמ לע ,אסיג דחמ ,תנעשנ רפסב םזילופופ־לטה תרדגה 

םיגיהנמ ןיב תרבוגה הזויבמיסה לע אסיג ךדיאמו ,םירשעה האמה לש הפוסב שדח גוסמ 

תודסומל קקדזהל םוקמב ,רוביצל תורישי םינופ םה התועצמאבש ,היזיוולטל םייטילופ 

האמה לש םיעבראהו םישולשה תונש לש םזילופופל דוגינב ,םזילופופ־ואנה .םייטילופה 

םזילטיפקמ רבעמל הרישי הבוגתכ החתפתהש העפותכ םיגולויצוס ידי־לע ספתנ ,םירשעה 

־סוטטסה לש ילקידר יוניש איה ותרטמ .יתיישעת־רתב םזילטיפקל החוור תנידמב יתיישעת 

החוורה תכרעמב דקמתמ אוהו ,(Betz, in Peri, 2004)יתוברת־ויצוסהו ילכלכ־ויצוסה ווק 

רבוגה רוכינה אוה שדחה םזילופופל סאמרבה ןתונש רבסהה .תויתוברת־ברל תופחסיהבו 

לש םוימויה ייח לש תידיימה הביבסה ןיבל ,רכונמו טשפומ ,קחורמ דסומכ הנידמה ןיב 

ןיבל םזילופופ ןיב ןיחבהל רשפא יא הז רשקהב .(Habermas, in Peri, 2004) םיחרזאה 

תוצובקו םידיחי לש תוכיישה רסוח תשוחתל הנעמ םיעיצמה םיגיהנמ לש הקירוטרה 

םדא"ל "דחי" לש הפולח םיביצמ ,םביבס םתוא םיצבקמ םהש ךכב תילרבילה היטרקומדב 

םיכרעהו תונויערה לעו תוטילאה לע המחלמ םיזירכמ ףא םיתעלו ,("םעה" ,ונלצא)"טושפה 

תא םילצנמ ףא םה ךכ ידכ ךות .(Canonvan, in Peri, 2004)תוגציימ ןהש םייטננימודה 

יטסילופופה גיהנמה ןיב רוביחה ,ןכ םא .םהידגנתמ תדחפהל ןומהה תלועפ לש המצועה 

,תיטילופה תכרעמל ץוחמ ורתונש תוצובק לא גיהנמה לש הרישיה ותיינפב ןייפאתמ םעל 

םושמ וב שי ,הזככ .תילרבילה היטרקומדה תודסומ לע גוליד ידכ ךות ,תרחא וא וז הדימב 

ןוויכמ (ןיינעה ךרוצל ,טפשמה־תיב וא טנמלרפה)תילרבילה היטרקומדה תודסומ לע םויא 

היטרקומד לש םגד תבוטל תיגוציי היטרקומד לע םסובמה רטשמה הנבמ רוערעב רבודמש 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה * 
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ופסאתה םהבש ,םיירוביצה םיבחרמב הלהנתה תיתרוסמה תיטסילופופה הקיטילופה .הרישי 

תופתתשה לש השוחת ןהילהקל וקינעהש ,תויטילופה תומרדב קלח לוטיל ידכ םינומה 

גיהנמה ןיב שגפמה תריז הרבע םיעבראהו םישולשה תונשב .יטילופה קחשמב תיתימא 

.םזילופופ־לטל םזילופופ־ואנה ךפהנ ךכ .היזיוולטל ויתובקעבו ,וידרל םינומהל 

,תרושקתבו הקיטילופב תויטסילופופ תומגמ תורכינ םיעשתה תונש לש לארשיב 

,הקיטילופב תויטסילופופה תומגמה תא המיצעמ ףא תינמז־ובו יוטיב הקינעמ היזיוולטהשכ 

תוינידמש ,המגודל ,ריכזמ ירפ .ןהידגנתמ יפב תויטסילופופ תונוכמה תומגמ ,קויד רתיל וא 

אוה םודאה טוטרמסה)"תוטילאה תוברת"ב הכימתה תא דירוהל העיבתל התנענ תוברתה 

.(תקולחמב היונש הכוזכ רכזית היסולדנא תרומזת) תירלופופה תוברתה תבוטל (הרפואה 

םיבאשמה תקולחב יוניש תושרודו ושרדש תועונת ,רמולכ ,"יתרבחה יבולה" ,ילכלכה םוחתב 

םיחמתמש ימ ,רמולכ ,"םיטסילופופ" ןהידגנתמ ידי־לע ונוכ ,תושלחה תובכשה תא קזחל ידכ 

,םיאקיטילופהו תרושקתה .דבלב ירלוקיטרפה סרטניאה ידי־לע םיחנומו "ןטבהמ רוביד"ב 

ןונגס וצמיא ,תטרפומה תרושקתה ןדיע לש ימיטניאהו קורזה יפואל םמצע תא ומיאתהש 

םינעוט םידדצמה .הפי ןיעב ותוא םיאור םניאש ימ יניעב הלוז תופנחתהב ספתיהל לוכיש 

לש ץומיא וב שיש רוביד ,םיווש לאכ םיפוצל סחייתמה ,"םייניעה הבוגב" רוביד ןאכ שיש 

,שגרה לש םוקמהמ ,"בלהמ" רוביד ,ההובג תוברת ינכרצל היינפב וליפא םיכומנ םיבלשמ 

היזיוולטה ומכ ןיא .עגרכ הנפואב הניאש ,תוילנויצרה ןכשמ אוהש ,"שארהמ" רובידל דוגינב 

רוקמכ ,םעה לא הרישי היינפ תועצמאב הזכ גוליד רשפאל (דחוימב ,תירחסמה היזיוולטהו) 

היטרקומדה לש היתוישוא ןהש תורודצורפהו קוחה ןוטלש רוערעו ,ירסומהו קדוצה ,בוטה 
.תילרבילה 

יתלב תושיגפל םיינורטקלאה תרושקתה ילכב הטילשה ,םלועה ראשב ומכ ,לארשיב 

ינוקסולרבש ריכזמ ירפ)םיטסילופופ םיגיהנמל תינויח התשענ ןולסב םירחובה םע תויעצמא 

ןוטנילקו ,תיטילופ הטילש תועצמאב תאז השע ורטסקש ,הידמה תשיכר ידי־לע תאז השע 

איה ךא ,םזילופופ־לטה תא הרצי אל היזיוולטה .(תישיא המזירכ תועצמאב - והינתנו 

,תויתנפואב קוסיעה תא הכפהש ךכב ראשה ןיב ,ירפ ריבסמ ,ונממ דרפנ יתלב קלחל הכפהנ 

תומגמ תדדועמ איה תאזככו ,ונייחב יזכרמ ןיינעל םלוה םעטבו העפוהב ,םייומידב 

היבופונסקל ,תוירטנצונתאל ףאו תויטילופ־אה תויטנל ורבח וללה תומגמה .תויטסילופופ 

ןתוא ולצינ היזיוולטב םיבככמה םיטסילופופ םיגיהנמש ,תושלחה תוצובקה לש תונרמשלו 

לש ץבקמ ןיבל פופ תוברתו ,טרופס ,(הלוחכו) הבוהצ היזיוולט ןיב בוברעה .םהיכרוצל 

.(p. 172)ינוקסולרב לש הרקמב דחוימב טלוב ילקידרה ןימיה לש םיכרע 

,תישאר :םזילופופל היזיוולט ןיב רשקה יבגל תויהת תרדס ארוקב הלעמ רפסב האירקה 

"םירוכמ"ה)וילהקל גיהנמה ןיב שגפמה תריז רשאכ םינומהה בוהלש לש הקימנידל הרוק המ 

"עגמה תייצאוטיס" תא הנשמ ךוויתה ירה .ןולסה לא תורכיכהמ תרבוע שיילאיצנטופהו 

יתלבה שגפמה לע תססובמ יסלקה םזילופופב עונכשה לש הקימנידה .הצקה לא הצקה ןמ 

המצועה תא םישח םיפתתשמהשכ ,ןהילא הנופ אוהש תוצובקל םאונה ןיב יעצמא 

רדשמהש הביבסב אצמנ ,ותחפשמ ברקב ,םירוגמה רדחב הפוצה ךא ,ןומהל תוכייתשהבש 

Cardiff Sc Scanneil,) לנקסו ףידרק ונעטש יפכ ,אלמ ןפואב הב טולשל לגוסמ וניא 

םיצעהל הדיקפתש ,תורכיכה תקירוטר ,תאזמ הרתי .(Peters, 1999) סרטיפ ןו'גו (1987 

היפתתשמש ,םירוגמה רדחב החישה תייצאוטיסל םיאתהלמ הקוחר ,תפרוגה דחיה תייווח תא 

תפיחס לש הקירוטרהש רחאמ .עקרמה לע תשחרתמה תומהלתהה ןמ קחרמ סופתל םילולע 
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תושעל םיחילצמה םיגיהנמ קר ,תיבב הפסה לע תכחוגמ עמשיהל הלולע תינומהה הפסאה 

וא ןחלושה ביבס םיתומיע תמגודכ ,ביתכמ אוהש םירנא'זלו)ימיטניאה םוידמל רבעמה תא 

.יגולונכטה ךוויתה תא םידרוש (ןייארמ ילב וא םע ,תימיטניא החיש 

תוריזה יתשב קחשמה יללכ תא ריכמ אוה ,לדבהה תא םינפה ןכא והינתנש המוד 

וז ומכ ,תונוש תוטלקהב תויוצמ ךכל תויודע .םוידמל םגו להקל םג ומצע תא םיאתמו 

תורופס תוקד)ארפס רכיכב ןוחצינה תגיגחב ר"תיב ידהואל והינתנ לש ותיינפ תא הדעיתש 

םיידי יפונפנבו ךויחב הנייפאתהש ,(ילושה 33 ץורעב תועש שולש ןב יח רודישב וללכנש 

רמול הנה יתאב") הירבחה לש בלשמב רצרצקה טסקטה ללוכ ,רכיכל לעמש תספרמהמ 

"םיברעל תוומ" לש תובוצקה תואירקה לומ לא ,("ר"תיב הללאי :םילימ יתש קר םכל 

 (2003 ,Liebes). תובהלתהב הלבקתה אל הלשממה־שארל םידהואה ןיב תמהלתמה הזויבמיסה

ןושארה ץורעל ןפלטל חרט ףא םהמ דחא .תיבהמ ופצש הצובקה ידהואמ קלח ידי־לע ההז 

ףרטצהל ידכ אקווד ואל ,תושדחב רודישל היוארכ םידהואל והינתנ תכרב לע עיבצהלו 

חורה בצמל ומצע תא םיאתהל הלשממה־שאר לש ויתויטנ לע עירתהל ידכ אלא ,הגיגחל 

רכיכל םג ומכ) רכיכל ומצע תא ןוויכ והינתנש ךכמ העבנ הלשאפה .וירחוב לש ינעזגה 

לע ויתועפוהב .היזיוולטל אלו <ןיבר קחצי דגנ תיסהשכ ,ןויצ רכיכ ,תרחא תימלשורי 

תיטמרדה העפוהה .<רנא'זהו> םוידמה יללכ יפל "התוא קחיש" והינתנ ,תאז תמועל ,עקרמה 

עיגהש ,רוביצל רכומ יתלב דדומתמכ עיפוה ובש ,סרפ ןועמש לומ תומיעב התייה ןלוכמ 

םיפוצה תא ענכשל הסינש ,ןשיה רודהמ ןהכמ הלשממ־שאר לומ .הקירמאמ רשי ץראל 

רביד אוה ,סרפ ומכ אלש .תינויזיוולטה הקירוטרה יללכב והינתג זכרתה ,ויתונעט תקדצב 

,דיחי רסמ קווישב זכרתהו ותוא ףקתשכ םרפ םע ןיע רשק רצי ,םיפוצה ,ונילא תורישי 

הכירצ הבושתה היפלש ,םלועה ןמ תפלוחו תכלוהש המרונהמ תומלעתה בגא ,טילקו ריהב 

לש ועויס ילב וא םע)ןוחצינל םירקסב וקיתה תא ךפה ונוחצינ .הלאשל תיטנוולר תויהל 

,ךכ םא .("ענכשמ רתוי היה והינתנ"ש ,תרחמל ,תונורחא תועידיב עבקש ,ענרב םוחנ 

.םשורה תא המיצעהש תרשרשב תפסונ הילוח היה ענרבכ קירבמ יאנותיע 

p.) תיטסילופופה הקיטילופב היזיוולטה לש המוקמ יבגל תפסונ הייהת ריכזמ ירפ 

התוא ,תוטילאה ידי־לע תטלשנ היזיוולטה ,תויטסילופופו תוילקידר תועונת יניעב :(171 

,המשב רובידהו תורדשמ הדועסמל היינפה .תויטסילופופ תומגמ תדדועמה הידמ תוברת 

ףותישהו "ןומהה לוק" תעמשה ,רהצומה םזילאוטקלטניא־יטגאה ,תישגרה תוברועמה סויג 

םהיתולוק תמצעהלו םפותישל תויצקידניאכ םיספתנ הלא לכ ,יח רודישב םילאשמב רבוגה 

ןיע תיארמ ןאכ שי ,רודיבל ךפהנ לוכהש רחאמש תויהל הלוכי דגנה־תנעט .חוכה ירסח לש 

המצועה ילעב לש> הריישה דועב ,אל ותו רוטיק תררחשמה ,המודמ הייליהק תריצי לש 
.הכרדב הכישממ (תילכלכהו תיטילופה 

לש וקווישב היזיוולטה לש התחלצהמ חקל קיפהל שי ןכא םא איה תישילש הייהת 

ןויסינה ?םיגייס הל עובקל שיש ,םוידמה לש ותמצוע לע דיעמ ןכא ורופיס םאה .והינתנ 

וז איה היזיוולטה אקווד ,הלשממ־שארכ והינתנ םע (תיסחי הרצק) תורכיה רחאלש הארמ 

ררבתה בוש .הרצקה ותנוהכ תפוקת יהלשב ,יכדרמ קיציא םע תומיעב ותוא הליפהש 

עמשנ והינתנש הלגי יכדרמ םע תומיעב םויכ ןנובתיש ימ .הייפצה רשקהב יולת לוכהש 

יטמגינא רתונו םיטפשמה תא רבחל השקתמ יכדרמ דועב ,יניינעו יטנגלא ,יטנרהוק הארנו 

,תומיעה ינפל דוע השבוגש הדמעב הארנכ ןומט וז תיתסיפת העפותל חתפמה .םגמוגמו 

לש ותלפמ העבקנ ובש ,וקסאיפכ ספתנ תומיעהש ךכל האיבהש איה .ותנוהכ תפוקתב 
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רשפא ךכ לע ףסונ .ןכ ינפל םייתנש סרפ לע ונוחצינ עבקנ הבש תופקת התואב והינתנ 

לע המדרנש) הבותכה תונותיעה המשא וכרד תליחתב והינתנ לש לקה ונוחצינבש ןועטל 

תיחטש תורכיה תכירעב החוכש ,היזיוולטהמ תוחפ אל ,(וביט לע דומעל החרט אלו רמשמה 

.םירבד לש םקמועל הדיריב אלו ,דמעומה םע 

תוגהנתהה לע םג אלא היזיוולטה לע קר אל הרבג ןכא והינתנ דגנ המודקה העדה םא 

,הבושתב הרזחה לש וליפאו ,המזירכה לש החוכב היה אלש ררבתמ ,לילמתב הלגתמש 

דחוימב הקזח היזיוולטה לש התמצועש איה ךכמ הנקסמה .השבגתהש הסיפתה לע רובגל 

םאה ,תינורקעה הלאשל ונתוא הריזחמ וז העיבק .רכומ יתלבו יטמזירכ אוה דמעומהשכ 

הבוט איה ,םיילנויצר םינועיט לע תוחפ ססבתמו תושגרל הנופה םוידמכ ,היזיוולטה 

?הבותכה תונותיעה תא ,רמולכ ,סופדה לש םוידמה תא הילע ףידעהל ןיא םאה ?הקיטילופל 

.ףסונ ןויעו דודיח תושרודו תויביטקובורפ ןה הלא תוינויע תולאש 
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