
תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

םירמאמ 

ןויד 

המישר 

םירפס 

ןרכשו הקוסעתה סופד :לע ןייטשפא־ןיולו רייטש 
םישנ לש 

חישב םיאומוהה לש תוהזה תיינבה :לע קביפסו יאנוי 
יטפשמה 

תוישיא תוריחבב םיפצ תולוק חונעיפ :לע יאבג 
תינופצמ תונברסב הרכהל קבאמה :לע ןייטשפא 
היזיוולט תינכות לש חותינ :לע בלוד־ינולישה 

תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמה תוברתה :לע םוזכ 

תיתרבח 

םיביגמ סרפו גנילרמיק 

ןיטסלפב םירבגו םישנ :לע דלפנזור 

תורוקיבו תוריקס 

1999 ,ט"נשת 2 'סמ ,א ךרכ 

ביבא־לת תטיסרבינוא ־ תומר תאצוה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:37:26 UTC������������� 

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



תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

א ךרכ 

2 יסמ תרבוח 

1999—ט"נשת 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוהה 

ןודרוג ןושרג ש"ע הרבחה יערמל הטלוקפה 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:37:26 UTC������������� 

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



מילאי1^ וייגולויאו0 

,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה םעטמ רואל אצוי 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמה עויסב 

ףלש ןואיל :ךרוע 
הליא הוא :םירפס רודמ תכרוע 

:תכרעמה ירבח 

,ןייטשפא־ןיול חנ ,ןייטשנרב הרובד ,דוא־לא רמת ,ןולייא הנח 

בהנש הדוהי ,רימש ןנור ,ןיבור ןסינ 

:תכרעמה יזכר 

ץיבודיאמ יקוש ,דדא־טדימשדלוג רמת 

:תצעיימה הדעווה 

:לארשי 

,ןהכ קירא ,יאני הצינ ,הדוהי־ןב ןמחנ ,ירא ־ןב ליא ,טדטשנזייא 'נ 'ש 

,גנילרמיק ךורב ,יולה ינויצע הווח ,החומס ימס ,םייהנמ ההלב ,לאירתכ רמת 

דומלת ןליא ,ולש לאכימ ,בגר יטומ ,סוארק דרו 
:ל"וח 

 Liah Greenfeld (USA), Charles Kadushin (USA), Pnina Lahav (USA), David

 Nelken (Italy), Adam B. Seligman (USA), Gershon Shafir (USA), Seymour

 Spilerman (USA), Shmuel Trigano (France), Amiram D. Vinokur (USA)

םשל םהב קסוע תעה־בתכש םימוחתב תומישרו םירמאמ תשגה הנימזמ תכרעמה 

.םיקתעה השולשב תכרעמל רמוחה תא שיגהל שי .םמסרפל תורשפאה תניחב 

:תכרעמה תבותכ 

,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ,תילארשי היגולויצוס 

,03-6409215 'סקפ ,03-6408964 'לט ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

socis @ spirit.tau.ac.il ינורטקלא ראוד 

,תומר תאצוהב יונמכ םשריהלו תעה־בתכ תא שוכרל ןתינ 

.03-6426465 :'לט ,69975 ביבא־לת ,32 ןונבל םייח בוחר 

לארד היא :הקפה 

רימש לחר :דומיעו רדס 

תורומש תויוכזה לכ © 

1999 ,ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:37:26 UTC������������� 

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



םיניינעה ןכות 

237 .תברעמה רבד 

 239

 257

 295

 319

 355

 385

 429

 435

 439

 449

תועפשה :םישנ לש הקוסעתה סופד 

ןרכש לע חווט־תוכורא 

לש תוהזה תיינבה :יוניגל הקיתש ןיב 
לארשיב יטפשמה חישב םיאומוהה 

 1988-1948

תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ 

ןיחבמ חותינ תועצמאב האצקה :לארשיב 

תונברסה תוחתפתה :היצמיטיגלה לע קבאמה 

דעו הנידמה תמקהמ לארשיב תינופצמה 

ןונבל תמחלמל 

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

:תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת 

לארשיב ינתאה ןויוושה־יאל עקרה 

.םיחרזמתמהו םיחרזוממה ,םיחרזממה 

!תרשרשה הקתונ אל דוע 

םייטסיטטס םיאצממ - ןיטסלפב םירבגו םישנ 

םוסרפב ןויע - םריבסהל ןויסינו םישדח 

תוריקסה תמישר 

ןייטשפא־ןיול חנ ,רייטש היח 

קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 

יאבג בדנ 

ןייטשפא 'ד קלא 

בלוד־ינולישה לעי 

זייד 

םוזכ הזיזע 

תובוגת 

גנילרמיק ךורב 
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449 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

םירפס תרוקיב 

:תרוקיב תסמ 

 451
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 466

 469

 472
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"הינשה תוינרדומה"ו Ulrich Beck :ןוויכה ןדבוא לש הלוגסה 
.Ulrich Beck לש וירפס :לע רדיינש ןתנ 

:תוריקס 

:לע דקוש השמ 

 Rubber Bullets: Power and Conscience in Modern Israel

 by Yaron Ezrahi

:לע יראךב ליא 

ל"ז יבצ־ןזוד לאיראל ןורכיזה רפס :תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר 

רימש ןנורו איגש יבא ,רנטואמ םחנמ תכירעב 

:לע לקנרפ לכימ 
.הנחוא דוד תאמ םינורחאה םילארשיה 

:לע בוליכיא תירוא 

יתרבח יונישו הטילש - לארשיב םיברעה ברקב ךוניח 
'גאחלא ד'גאמ תאמ 

:לע קינסר הילו'ג 

ינולא דורמנ תאמ יטסינמוהה ךוניחב םיכרד - םדא תויהל 

:לע ןימינב ילרוא 

.רואמ תנע תכירעב ...תיכוכזה תרקת ץופינ :הלועה הכה םישנ 

:לע ןוסבקעי הדוהיו וטאצול הנאיד 

.ןיבור ןסינ תאמ ל"זח תורוקמב לבאו הרובק יסקט :םייחה ץק 
:לע טדימשדלוג להי 

 La nouvelle histoire d'Israel. Essai sur une identite

 nationale by Ilan Greilsammer
:לע ןמביל והיעשי 

 Jews on the Move: Implications for Jewish Identity
 by Sidney Goldstein and Alice Goldstein

:לע הגייפ לאכימ 

 After Pomp and Circumstance: High School Reunion as
 an Autobiographical Occasion by Vered Vinitzki-Saroussi

:ןויזופמיס 
בהנש הדוהי 

דומלת ןליא 

.א 

.ב 

:לע 

 The Struggle Over the Soul of Economics: Institutional
 and Neoclassical Economists in America Between the Wars

 by Yuval Yonay
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ו 999 -ס''נשת (2 )א תילארשי היגולויצוס 496 

הדוגאה ,international institute of Sociology^ לש העבראו םישולשה סרגנוקה 

15-11־ב ביבא־לת תטיסרבינואב םייקתה ,םלועב רתויב הקיתווה תיגולויצוסה 
.הנשה ילויב 

םעפה םג וז .ןוכיתה־חרזמב ימלוע סרגנוק ךרע 118־הש הנושארה םעפה וז 

קלח ולטנ .לארשיב םייקתה הזכ לדוג רדסב ימלוע יגולויצוס סנכש הנושארה 

םיעבראו האמכ וב ויהו ,לבת יווצק לכמ םיפתתשמ תואמ ששמ רתוי סרגנוקב 
,תונידמ םישימחכמ ועיגה םיפתתשמה .(םינויזופמיסו האילמ יבשומ ללוכ) םיבשומ 

בורק .תיניתשלפה תושרהמו םירצממ ,ןדרימ ,הירי'זלאמ םירקוח םהיניב ויהו 

ופתתשה ץראה יבחרב תונוש תוללכמו תוטיסרבינואמ םילארשי תואמ שולשל 

.סרגנוקב 

אישנ ,ילניטרמ וטרבלא רוספורפ לש ותאצרה ויה סרגנוקב םיטלובה םיעוריאה ןיב 

הדובעה רש תופתתשהב ןוידהו ,International Sociological Association"ה 

.ןבצ ריאי ,לארשי לש רבעשל הטילקה רשו ,רטסיר רטלו ,הינמרג לש החוורהו 

"Multiple Modernities in an Era of לש יללכה אשונה תרגסמב 
 "Globalization, סרגנוקה דקמתה ^divergence^ convergence תורבח לש

־ירשקב לודיגהו םיסחיה תומצעתה לש הז ןדיעב םייח תונונגסו תויוהז ,תוינרדומ 

תויזכרמה תויגוסל סחייתה סרגנוקה .תורבחו םימע ןיב תידדהה תולתבו ןילמוגה 
.ונימי־תונב הרבחהו היגולויצוסה לש 

:ויה האילמה יבשומב םירבודה 

 Johann P. Arnason (Australia); Dale F. Eickelman (USA);

 S.N. Eisenstadt (Israel); Nilufer Gole (Turkey); Jürgen Heideking
 (Germany); Alex Inkeles (USA); Bruce Kapferer (UK); Karin Knorr Cetina

 (Germany); Benyamin Neuberger (Israel); Renato Ortiz (Brazil);
 Masamichi Saski (Japan); Erwin K. Scheuch (Germany); Yasmin Soysal

 (UK); Stanley J. Tambiah (USA); Wei-Ming To (USA); Michel
 Mieviorka (France); Björn Wittrock (Sweden).
־תונב תורבחה לש םיגושה םייומידל טדטשנזייא נ"ש סחייתה החיתפה בשומב 

הרבח לש םיירקיע םילדומ ןיב האוושהב ,הז רחא הזב ,ונד האילמה יבשומ .וננמז 

תורבח לש divergence וא convergence לש תומגמב ;ונמלועב תינרדומ 

ןיבל םייגולונכטו םייעדמ ,םייגשומ םישודיח ןיבש הקיזב ;תוינרדומ 
.היצזילבולגה רקח לע םינוידה םוכיסב ומייתסהו ;םייח תונונגסב היצמרופסנרטה 

.האילמה יבשומ לש וללה םינוידה תארשהב וכרענ הדובעה יבשומ 

,היצזילבולג ןוגכ םיאשונ ,תונוש תואר־תודוקנמ ,ונודינ סרגנוקב ,תיללכ 

הפש ,דובירו ןויווש־יא ,תיביטקלוק תוהז ,תוברתו החפשמ ,תיגולויצוס הירואית 

תועונת ,רוכינ ,הרבחב תומילא ,היצזיטרקומדו היטרקומד ,תוינתא ,הרבחו 

תוחתפתה ,םייח ןונגסו היגולונכט ,עדמ ,רדגמ ,היצזינרדומו תוינרדומ ,תויתרבח 

רוזחמ ,הרבחו תרושקת ,ךוניח ,הרבחו הקיטילופ ,היגולוקא ,תילכלכו תיתרבח 

.תילארשיה הרבחה ,תידוהי תוהזו תודהי ,םייחה 

לאפד־ןב רזעילא רוספורפ 

סרגנוקה שאר בשוי 
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497 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

אבה ןויליגב 

םידומילה תנשב 'א רטסמסב רואל אצי תילארשי היגולויצוס לש ישילשה ןויליגה 

וגצוה תודובעה בורו ,אריפש ןתנוי רוספורפ לש ורכזל שדקומ הז ןויליג .ס"שת 

.ןתנוי לש ורפס םוסרפ םע ךרענש ןויזופמיסב 

.גרבנירג בלו פמק הנאירדא ,גוצרה הנח :םיחרואה־םיכרועה 

אריפש ןתנוי לש ורכזל םירבד להנרטש באז 

תונכותו םיטביה :ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 
תילארשיה היפרגוירוטסיהב 

ןדיעב תילרבילה תונויצ־טסופה :קשמהו קשנה ןיב םדירוא 
ימוקימלועה 

הינומגה לש התורצוויהו הנידמה לש הנוניכ גנילרמיק ךורב 

תילארשיה תוברתב "תינענכ תורפס" תניימודמ הליהק רבח ןנח 

ימואל טועימו תימואל הירוטירט :לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 

הביטקפסרפו יטרואית עקר ?לארשיב תניימודמ היטרקומד גרבנירג בל 
תירוטסיה 

לש הקיטילופה ?לארשיב תיחרזא הרבח תמייק םאה רזעילא ןב ירוא 
תושדחה תותומעה 

הריקח תודעו לש תוילנויצרה לע :תוילטנמודטסניאו סורא יאבג בדנו בהנש הדוהי 
תויתכלממ 

לארשיב תוחרזאו םישנ "?אצי ימ לייח תשא" ץיבוקרב הצינ 
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of

 Israeli Society

 Vol. 1, No. 2
 1999

 Department of Sociology and Anthropology,

 the Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences

 In conjunction with the Institute for Social Research

 Tel Aviv University
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 Editorial Board

 Editor: Leon Sheleff
 Book Review Editor: Eva Illouz

 Board Members:

 Hana Ayalon, Deborah Bernstein, Tamar El־Or
 Noah Levin-Epstein, Nissan Rubin, Ronen Shamir,

 Yehuda Shenhav

 Editorial Assistants:

 Tamar Goldshmidt-Arad, Shuki Mairovich
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237 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

תכרעמה רבד 

םג אבו ,תעה־בתכ לש ןושארה ךרכה תא םילשמ תילארשי היגולויצוס לש הז ןויליג 

םע ונלביקש תויבויחה תובוגתה לע ונחמש .הז שדח לעפמל תועיבק לש דמימ קינעהל 

וריבעה םירבחמו םירקוחש תודובעה םרז חכונל דחוימבו ,ןושארה ןויליגה לש ותעפוה 

תונכהה תוטלשנו תוכלוה ,הז ןויליג לש ומוסרפל ליבקמב ,םהל תודוה .םטע־ירפמ ונילא 

.האבה םידומילה־תנש לש ןושארה רטסמסה ךלהמב רואל אצייש ,אבה ןויליגל 

תיתועמשמ המורת םיווהמ תונוילגה ינשב םיעיפומה םירמאמהש הווקת ונא 

ישנא ברקב םילהנתמה חישה ףקיהלו ןוידה גוסל ,לארשיב היגולופורתנאלו היגולויצוסל 

חישל תרגסמ תווהל הנווכ ךותמ ,םירמאמ לע תובוגת םג םסרפל חמשנ .הרבחה יעדמ 

גהונ ,םירמאמה דחא תודוא־לע ןויד יחכונה ןויליגב םימייקמ ונא ,הז רשקהב ;ךשמתמ 

תויגוס לש ןווגמ םיפקשמ הז ןויליגב םירמאמה רתי .דיתעב םג וב ךישמהל ונתנווכבש 

תועוצקמ ישנא לשו םיגולויצוסה לש םקוסיעב םינוש םינפ םיפשוחו ,רקחמ תוטישו 

לש המישר גיצמו בש םירפס תרוקיבל רודמה .ונימי לש לארשיב היגולויצוסל םירושקה 

.הריקס תסמ םג וב תללכנו ,םינוש םיגוסמ םירפס 

האמכ ינפל ובתכנש םייסלק םירפס לע תוריקס תרדסב חותפל ונתנווכב אבה ןויליגב 

םינימזמ ונא .םויכ הרבחה יעדמב םתועמשמו םינשה ךשמב םתעפשה תא ןוחבלו ,הנש 

תביתכ לש תורשפא םאתל ידכ ונילא תונפל הז גוסמ רפס רוקסל םנוצרבש םיארוק 

(5־ו 4 תונוילגל הנווכה) םיאבה תונוילגה ןמ קלח שידקהל םג ונתנווכב .םתמישר 

םינמזומ הלא םימוחתב םירבחמו םירקוח .םירז םידבועו ההובג הלכשה :םירדגומ םיאשונל 

.הלא חיש־יברב תובלתשה לש תורשפא ררבלו רשק וגמיע רוציל 

הרבחב עסש לש ןדיעב עיפומ תעה־בתכש ונייצ ןושארה ןויליגל תכרעמה ירבדב 

ןויליג .יאמ ישדוחב וכרענש תוריחבה ימיב דחוימב ףירח יוטיב אצמ הז עסש .תילארשיה 

תיללכ הנבה שוביגל םינמיס םירכינ תוריחבה תובקעב .סופדל ותאבה ךילהתב זא היה הז 

הבוח תלטומ הרבחה יעדמב םירקוח לע .תודחא תנכשהלו גוליפה רוגימל לועפל שיש 

ייוטיב ללוכ ,תילארשיה הרבחבש םייתייעבה םיטביהה לכ תא ןוחבל ךישמהל :תדחוימ 

תובואכה תויעבה ןמ המכ .הנבהו תובבל בוריק לש םינמיס תניחבל ליבקמב ,עסשה 

לש םנויסנמ םיידדהה םיחקלהו יתאוושהה דומילהו ,תורחא תורבחב םג תומייק רתויב 

.ונלצא םושייה תונויסנו םינוידה ,רקחמה ןמ קלח ווהיש יוצר םירחא 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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חווט־תוכורא תועפשה :םישנ לש הקוסעתה סופד 
*ןרכש לע 

***ןייטשפא־ןיול חנ **,רייטש היח 

המדקה 

תילכלכה תוגהנתהב םינורחאה םירושעב ולחש םיריהמהו םייטמרדה םייונישה תורמל 

הדובעה תקולחב ,ללכב םא ,םיטעמ םייוניש ולח ,(Bergmann, 1986) םישנ לש 

תייעב .תיבה קשמבו םידליב לופיטל תיברמה תוירחאב תואשונ ןיידע םישנ .תיתחפשמה 

תוינידמ לש המרב ברעמה תונידמ בורב ןיידע הרתפנ אל םישנ לש לופכה דיקפתה 

המרב וא (ךוניחה תודסומב ךורא םידומיל םוי ,םוי־תונועמ לש םתמקה המגודל) תירוביצ 

החפשמל תומידק תתל תורומא ןהו ,"תוינשמ תוסנרפמ"כ ןיידע תוספתנ םישנ - תיכרעה 

.(Alwin, Braun 8c Scott, 1992; izraeli, 1992) הדובעה קושב ןהלש הריירקה ינפ לע 

ייח לגעמב םייוניש םע המאתהב הנתשמ םישנ לש הדובעה סופדש םידיעמ םיאצממ 

ייוניש ,םידלי תדיל בקע ונממ תאצלו הדובעה קושל סנכיהל תוטונ םישנ .החפשמה 

םינשה ןמ םיאצממ ,תאז םע .תורחא תויתחפשמ תויוביוחמ וא גוזה־ןב לש הקוסעת 

ןהלש תוליעפה לע תורמוש תוריעצ תוהמיא לש לדגו ךלוה רפסמש םילגמ תונורחאה 

Spain <fe Bianchi,) תיקלח הקוסעתב וא האלמ הרשמב דובעל תוכישממו הדובעה קושב 

 1988 ,1996; Main; םישנה לש ןבוליש תא םירשפאמה תונורתפה דחא .(1995 ,רייטש

הז ןיא .תיקלח הרשמב הדובע אוה החפשמב הדובעה תקולחב עוגפל ילבמ ילכלכה םוחתב 

ףאו) 400/0־כל תיקלח הרשמב תוקסעומה םישנה רועיש עיגמ תונוש תונידמבש עיתפמ 

.(Beechey 8c Perkins, 1987; Rosenfeld 8c Birkelund, 1995) תודבועה ללכמ (רתוי 

ילכלכה דיקפתה לש בוליש רשפאמה ןורתפכ תובר םישנ יניעב תספתנ תיקלחה הדובעה 

הדובעה קוש םע ףיצר רשק לע רומשל תוהמיאל רשפאמ הז ןורתפ .יתיבה דיקפתהו 

קושב תוברועמה םוצמצל םלוא .ןנמז בור תא עבות םידליבו תיבב לופיטה הב הפוקתב 

הדובעה קושב םישנ לש ןדמעמ יבגל חווט־תוכורא תוכלשה םג תויהל תויושע הדובעה 

.םהב תוקסעומ ןהש תועוצקמה יסופדו 

לש תוברועמה סופדב םיאור הדובעה קושב םינימה ןיב ןויווש־יאב םידקמתמה םירקוח 

תרבסהב םייזכרמ םימרוג טרפב תויקלח תורשמב ןתדובעבו ללכב הדובעה חוכב םישנה 

Polachek,) רדגמ יפ־לע יתקוסעתה לודיבהו םישנו םירבג ןיב םיכשמתמה רכשה ירעפ 

 ;1987 ,1975; Mincer 8c Ofek, 1982; Duncan 8c Prus, 1992; Beechey 8c Perkins

 1992 ,Duffy 8c Pupo, 1992; Sundstrom).

.לארשי-הינמרג חותיפו רקחמל ןרקהמ קנעמ ידי־לע הקלחב הנמומ וז הדובע * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחהו היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה *** 
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ךומנה םרפסמ דחוימב טלוב ,הדובעה קוש לש םינוש םימוחתב רישעה רקחמה עקר לע 

םיאצממה .ןהייח לגעמב םינוש םיבלשב םישנ לש הדובע יסופדב םידקמתמה םירקחמ לש 

תורושקה תוילילשה תוכלשהה תא םישיגדמה שי :םייעמשמ־דח םניא םירקחמ םתוא לש 

Corcoran, Duncan 8c) תיקלח הדובעל רבעמל וא הדובעה חוכמ ,תינמז ולו ,השירפל 

 1983 ,Ponza), חווטב ,לכה־ךסבו ,דעומ־תורצק ןה תועפשהה יכ םינייצמ םירחא וליאו

.(Shapiro 8c Mott, 1994) םישנה יגשיה לע העפשה הדובעה תוקספהל ןיא ,ךוראה 

תניחב ךות םישנ לש הקוסעתה ירדסה לע ןוידל םורתל ,דגיה יחכונה רמאמה תנווכ 

םישנה רכש לע החפשמה ייח ךלהמב הדובעה יסופד לש חווטה־תוכורא תועפשהה 

תויקלח תורשמב תוקסעומ וא הדובעה חוכמ תושרופה םישנ םא םינחוב ונא .לארשיב 

םיבלשב ,ןהלש תורכתשהה תלוכי תניחבמ ,ריחמ תומלשמ םידליה לודיג תפוקתב 
.םייחב רתוי םירחואמ 

יטרואית עקר 

תיירוטסיה לש העפשהל רתויב לבוקמה רבסהה תא תקפסמ ישונאה ןוהה תיירואית 

,וז השיג יפ־לע .ןהלש םילומגתה תמר לעו הדובעה קושב ןדמעמ לע םישנ לש הקוסעתה 

תוחפ תורבוצ ןה ,רפסמ םינשל םיתיעל ,הדובעה קושב ןתוליעפ תא תועטוק םישנש רחאמ 

־לע רתי .(Mincer 8c Polachek, 1974) ףיצר ןפואב םידבועה םירבגהמ יתקוסעת ןויסינ 

תואצמנ ןהש תעב ןכרעמ תודבאמו (skill atrophy) תולדלדימ םישנה לש תויונמוימה ,ןכ 

תורזוח ןהשכ ,ךכמ האצותכ .ןהלש ןוירפב הדיריל ליבומ הז רבדו ,הדובעה חוכל ץוחמ 

.(Corcoran, Duncan 8c Ponza, 1983) ךומנ רכשב קפתסהל תוצלאנ ןה ,הדובעה קושל 

,ןהלש תויונמוימה תמר לע םישנ לש הקוסעתה תוקספהל שיש הרישיה העפשהל ףסונ 

.הדובעה קושל ןהלש תוביוחמה תדימל (signal) תוא םג תושמשמ הדובעה תוקספה 

םירבועה הלאכב וא םיביצי־אל םידבועב םיאור םיקיסעמש הנעטה הלוע וז טבמ־תדוקנמ 

עיקשהל םישש םניא םיקיסעמ .הדובעה קושל רתוי הכומנ תוביוחמ ילעב תיקלח הדובעל 

תוירחא ןהב שיש תורשמל םתוא םדקל וא הלאכ םישנא לש םירושיכו תויונמוימ חותיפב 

.(Stafford 8c Sundstrom, 1996; Kishler 8c Alexander, 1987) הובג רכשו 

תופוקתב דחוימב ,הדובעה קוש םע רשקה לעו תויונמוימה לע הרימשל םיכרדה תחא 

.תיקלח הרשמב הדובעל רבעמה איה ,םישנה לש ןנמזמ דבכנ חתנ תעבות החפשמה ןהב 

תא רמשל תנמ־לע וז תורשפאב ורחבש םישנ םגש רחאמ ,יתייעב אוה הז ןורתפ םלוא 

.תוהובג רכש תומרל עיגהל ,האלמ הרשמב הדובעל ןבושב ,תושקתמ ןהלש תויונמוימה 

תוצלאנ םישנ םיבר םירקמב ,תישאר :ןאכ םג םילעופ ןכל־םדוק ונייוצש םירבסהה ינש 

.תיקלח הרשמב דובעל ידכ ,עוצקמה תא ףא םיתיעל ,םדוקה הדובעה םוקמ תא בוזעל 

.יתקוסעתה םלוסב הטמ יפלכ תועינב םיוולמ תויקלח תורשמל םירבעמ יכ םיארמ םירקחמ 

הלאמ תוחפ תורוסמ תודבועכ תונמוסמ תיקלח הרשמב תודבוע םג ,ךכ לע ףסונ 

וכשמיי תיקלחה הקוסעתה תועפשהש ןאכמ .תופיצרב האלמ הרשמב דובעל תוכישממה 

Duffy 8c Pupo, 1992; Elias, 1988; Dex 8c Shaw, 1988;) םייחה לגעמ ךרוא לכל 

 1993 ,McRea). תא םקשל תוחילצמ םישנ יכ ואצמ םידחא םירקוח ,תאז םע דחי

קושמ האיצי לש העפשהה ,ךוראה חווטב ,ךכיפלו ,המ־ןמז רחאל ןהלש תויונמוימה 
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 Jacobson Levin, 1995; Main, 1988; Mincer Ofek,) רתויב הנטק הדובעה
 .(1982; Shapiro 8c Mott, 1994

ןיבש רשקה תא השיגדמ ,ישונאה ןוהה תיירואיתמ תרזגנ איה םגש ,תרחא הנעט 

ןהש תיעוצקמה הריחבה ןיבל ןהמ רזגנה הדובעה סופדו םישנ לש תויתחפשמה תויוביוחמה 

היהיש תופצמ ןה ,החפשמל ןהלש תוביוחמה תא ןובשחב תואיבמ םישנש ןוויכמ .תושוע 

לע םהב "סנק"הש תועוצקמב תורחוב ןה ךכל םאתהבו ,עטוקמ יתקוסעת סופד ןהל 

הקוסעתב ךורכה ריחמה תא תותיחפמ ןה וז הרוצב .הובג וניא הפיצר־אל הקוסעת 

ןפואב הדובעה חוכב ףתתשהל םיפצמ םירבגש ןעט ,המגודל ,(Poiachek (1979 .תעטוקמ 

האצותכ םהב םישכרנה םירושיכש תועוצקמב םירחוב םה ךכיפל .םהייח ךלהמב ףיצר 

תופצמ ,תאז תמועל ,םישנ .ןמז ךרואל םרכש תא םירפשמ עוצקמב רבטצמ ןויסינמ 

ליפורפש תועוצקמב תורחוב ןה ךכיפלו ,ןהייחב תונוש תופוקתב הדובעה קושמ רדעיהל 

תוקספהב ךורכה ילכלכה קזנה תא תורעזממ ןה וזכ הרוצב .תוחפ לולת םהב םילומגתה 

תויהל היופצ אל םייחה לגעמ ךרואל םישנ לש הדובעה סופדל יכ עמתשמ ךכמ .הדובע 

וז הנעטל הכימת האצמנ אל יכ תאז םע ןייצל שי .רתוי רחואמ בלשב רכשה לע העפשה 

 (1992 ,Duncan 8c Prus), םיסופד אלו ,רדגמהש ךכ לע העיבצמ תלבוקמה הנקסמהו

תועוצקמב םישנ לש ההובגה תוחיכשל יארחאה אוה ,הדובעה חוכל תורשקתה לש םימיוסמ 

.ןהלש תיסחי הכומנה הסנכהלו םיינשמ 

לש תוכלשהה תא ןוחבל הרטמב םישנ ברקב רכש ירעפב דקמתנ יחכונה רקחמב 

ירעפל םיכילומה םינושו םיבר םימרוג םימייקש רחאמ .הדובע לש םיפיצר־אל םיסופד 

סופד לש הייקנה העפשהה לע דומעל תרשפאמ דבלב םישנב תודקמתהה ,םינימה ןיב רכש 

תשיגמ תועבונה תויטרואיתה תונעטה לע תוכמתסה ךות .םילומגתה תמר לע הדובעה 

רכש תומר וגישי האלמ הרשמב תופיצרב תודבועה םישנש תופצל ןתינ ,ישונאה ןוהה 

דובעל ורבעש וא עטוקמ ןפואב ודבעש המוד ישונא ןוה תולעב םישנמ רתוי תוהובג 

תמייקה תונושה תמר יכ רוכזל שי תאז םע דחי .ןהייחב והשלכ בלשב תיקלח הרשמב 

,הדובעה קושב םישנה דמעמב םיקסועה םירקחמ םיארמש יפכ ,תיסחי הכומנ םישנה רכשב 

תרקת םהב שיש קוש יחלפבו תועוצקמ לש םצמוצמ רפסמב תוזכורמ םישנה בורש ןוויכמ 

לש ןתעפשה ,(Poiachek (1979 םג ןעוטש יפכ ,הזכ בצמב .(izraeli, 1992) הכומנ רכש 

.תוחפ תויתועמשמ הדובעה תוקספה 

םילומגתה לע ןהייח ךלהמב םישנ תקוסעת לש סופדה תעפשהב תקסועה תורפסה 

תמייק וז תואר־תדוקנמ .ורקימה תמרב תושיגב ללכ־ך־ודב הדקמתה הדובעה קושב 

תושיג דועב .ישפוח קוש לש תרגסמב םילעופה םיטרפ לש תוטלחה תלבקב תודקמתה 

םיידסומ םירדסהמ תומלעתמ ןה ,הדובעה קוש לש םיבר םיטביה ןיבהל תורזוע הלא 

תועפשה ןיב ךוותמ דיקפת אלמל םייושעהו םישנ תדובעל םיסחייתמה םייביטמרונו 

שיש תורגסמב ,המגודל .הדובעה קושב םישנה םוקימ ןיבל ,תעטוקמ וא תיקלח ,הקוסעתה 

תויקלח תורשמב ןהב הקוסעתה יאנתו תואלמ תורשמו תויקלח תורשמ ןיב הבר תועינ ןהב 

יבגל תוילילשה תואצותה תא םומינימל ןיטקהל ןתינ ,םייקוח םימכסה ידי־לע םירדסומ 

תיקלח הדובע יכ ואצמ הידוושב וכרענש םירקחמ ,המגודל ,ךכ .תיקלח הקוסעתב םישנ 

דחאכ םיקסעומהו םיקיסעמה ידי־לע תוספתנ םידלי תדילל תורושקה הדובע תוקספהו 

הדובעה קושל רתוי הכומנ תוביוחמ חרכהב תולמסמ ןה ןיא ךכל־יאו ,תימיטיגל הלועפכ 

 .(Stafford 81 Sundstrom, 1996; Albrecht, Edin, Sundstrom 8c Vroman, 1997)
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םישנש םירדסהה תאו לארשיב הדובעה קוש לש הנבמה תא ךכיפל רוקסנ אבה קרפב 

ןדמעמ לע םישנ לש הדובעה סופד לש תויופצה תוכלשהה ןהמ ןוחבל ידכ םכותב תולעופ 

.הדובעה קושב 

ילארשיה הדובעה קושב םישנ 

תובר תושעותמ תוצראב םישנה לש הזל המוד ילארשיה הדובעה קושב םישנה רועיש 

 (1985 ,Ben-Porath Gronau). «/"45 תופתתשמ הלעמו הרשע־שמח תונב םישנה לכמ

,הפוריאב תודחא תונידמו תירבה־תוצרא לש הזמ תצקמב ךומנ רפסמ ,הדובעה חוכב םויכ 

Kraus <fe Hodge, 1990;) תפרצ וא הינמרג ןוגכ ,תורחא תוצראל הוושו ,הידווש ןוגכ 

 1992 ,izraeli) םייק .(1995 ,רייטש) תואלמ תורשמב תוקסעומ <600/0־מ רתוי) םישנה בור

תועוצקמ לש טעומ רפסמב תוזכורמ םישנה בורו ,הדובעה קושב רדגמ יפ־לע בר לודיב 

תודבוע םישנ ,ברעמה תונידמ בורל המודב .(Cohen, Bechar Raijman, 1987) םיישנ 

(הכומנ הסנכהו) תיסחי ההובג הרקוימ ךכ בקע תונהנו ,ןבל ןוראווצ לש תועוצקמב 

 (1993 ,Semyonov 8c Kraus). רזגמב תודבוע תוקסעומה םישנה ללכמ תיצחמכ
ילעבו םיילנויספורפ םידבוע לש הובג רועישמ בכרומ ילארשיה ירוביצה רזגמה .ירוביצה 

םידבוע ,םירומ ,תואירבה םוחתב םילנויספורפ ללוכ) םיישפוחו םיינכט תועוצקמ 

םג הז .הובג יתקוסעת ןוחטיבב ןייפאתמו ,(יטפשמה םוחתב םילנויספורפו םיילאיצוס 

םישנ תדובעל םיסחייתמה הלא דחוימב ,הדובעה יקוח םויק לע רתויב םידיפקמ וב רזגמה 

.dzraeli, 1992 :ואר הריקסל) 

הדובע יאנתב תונייפואמ םלועב םינוש הדובע יקושב תויקלח תורשמ ,ןיוצש יפכ 

,לארשיב .(Duffy <fc Pupo, 1992) דחוימב ךומנ רכשבו םודיק ייוכיס רדעיהב ,םידורי 

תודובעב תוזכרתמ ןניא תויקלחה תודובעה ,(Natti, 1995) תויפוריא תונידמ המכב ומכ 

םישנש תואלמה תורשמל האוושהב) ךומנ ןהב רכשהש תורשמב וא אקווד תוינשמ 

,ירוביצה רזגמב תיקלח הרשמב ודבעש םישנהמ 45»/»וקסעוה 1992 תנשב .(ןהב תוקסעומ 

םישנה ללכמ םישילש ינש טעמכש ,דתיה תיוולנ העפות .םייסנניפ םיתורישב ןהמ 10"/0־ו 

.םיישפוחו םיינכט תועוצקמבו םיילנויספורפ תועוצקמב ודבע תיקלח הדובעב ודבעש 

,תיקלח הרשמב תודבועה םישנמ רתוי תוחיוורמ האלמ הרשמב תוקסעומה םישנ דועב 

תמייק ,ןכ־לע רתי .(1995 ,רייטש) ההז תיקלח וא האלמ תדבוע לש העשל עצוממה רכשה 

םימוסחמ רדעיה לע הדיעמ וז תועינ .תויקלחל תואלמ תוקוסעת ןיב םישנ לש הבר תועינ 

יבגל תוחפלש דיעמ הובגה תודיינה רועיש .(Stier, 1998) הז גוסמ םירבעמ ינפב םייניצר 

הדובעה חוכב תופתתשהה םצעמ האצותכ םישכרנה ןויסינו תויונמוימ ,תוילארשיה םישנה 

תע לכב לעופב הדובעה תועש רפסמ רשאמ תוידיתעה תויונמדזהה בוציעב רתוי םיבושח 

,הנידמה דחוימבו ,םיילארשיה םיקיסעמה בורש הנקסמה תא םיקזחמ הלא םיאצממ .הנותנ 

ידיל אב הז רבד .הדובעה חוכמ דרפנ־יתלב קלח לאכ תיקלח הדובעב םידבועל םיסחייתמ 

,קשמב הדובעה ירדסהל שיש בחרנה יוסיכבו הנידמה לש הקוסעתה תוינידמב יוטיב 

םייח־רב) םהלש הקוסעתה יסופדל סחייתהל ילבמ םידבועה ללכ לע םירקמה בורב םילחה 

.(1994 ,סבוקיי'גךהכה :1990 ,גרבדלוג :1987 ,טיבשו 

תפסונ הביס םה הדובעה יקוח םוחתב תבחרנ הקיקחו יעוצקמה דוגיאה לש ברה וחוכ 
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243 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

ההובג יעוצקמ דוגיאב תונגראתהה תמר .תילוש הניא לארשיב תיקלח הקוסעתש ךכל 

,םידבועה לש הקוסעתה תויוכז לע העיפשמ וז הדבועו ,(Haberfeld, 1992) לארשיב דואמ 

וא םייקלח םידבוע ,ירוביצה רזגמה ידבוע לכ .תיקלח הדובעב םידבועה הלא ללוכ 

םכסה לש םיאנתה בורש םשוריפ הבחרהה יקוחו ,םייצוביק הדובע ימכסהב םינגומ ,םיאלמ 

הקסעהה סופדל רשק אלב םיקסעומה לכ לע םילח םיקיסעמה ןוגראו דוגיאה ןיב יצוביק 

:ואר ,הפוריאב תונידמ המכב לבוקמל המודב) לארשיב םייקלחה םידבועה ךכל־יא .םהלש 

 1995 ,Natti) הדובעב םידבועה לש הלאל םימוד הדובע יאנתמו תומוד תויוכזמ םינהנ

.האלמ 

תומייקה תויזכרמ תוסיפת יתש ןכ־מא תפקשמ לארשיב םישנ יבגל הקוסעתה תוינידמ 

,רחא דצמ ;הדובעה קושב ליעפ קלח ולטי םישנש הייפיצה ,דחא דצמ :תילארשיה הרבחב 

תוביציבו הובג הדולי רועישב יוטיב ידיל האבה ,לארשיב החפשמה לש התויזכרמ 

חורב .םישנ לש הלטמ הנושארבו שארב אוה םידליב לופיטה יכ הסיפתהו ,הבר תיתחפשמ 

ליגל םידלי־ינג ,תדסוממ הדיל תשפוח :םישנ תדובעב תבחרנ תידסומ הכימת תמייק וז 

םע דחי ךא .םיפסונ הדובע יקוחו ,רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה בור תא םיפיקמה ךרה 

לע לוטיל תוהמיא לש תויורשפאה ךכב .רצק םידומיל םוי קר העיצמ ךוניחה תכרעמ ,תאז 

וזיאב תיחכונה הדובעב םינחוב ונא ,הז ידסומ הנבמ עקר לע .תולבגומ האלמ הרשמ ןמצע 

.םישנל םילומגתה לע םיעיפשמ תיקלח הקוסעתל רבעמהו תעטוקמה הקוסעתה הדימ 

הז ללכב ,הב תושמתשמ תובר תוצראב םישנש הצופנ היגטרטסא לש תואצותב ונדקמתה 

האורה הסיפתל דוגינב .םידליה לודיג לש םינשב תיקלח הקוסעתל רבעמה איהו ,לארשיב 

םיידסומ םירדסה ,ונתנעטל ,הדובעה קושל הכומנ תוביוחמל יוטיב תיקלחה הקוסעתב 

תא וניטקי (הז דיקפת רמשל םישקבמ וא) החפשמב השאה דיקפת תא ןובשחב םיאיבמה 

האלמה הקוסעתהמ הייטס לע "סנק"ה ,ךכמ האצותכ .םינושה הקוסעתה יגוס ןיב םילדבהה 

.ירעזמ היהי תלבוקמה 

רקחמה תטישו םינותנה 

תרגובה תינוריעה תידוהיה הייסולכואה לש גציימ םגדמ ינותנ לע ססובמ רקחמה 

international)ימואלניב טקיורפ תרגסמב 1994 ףוס תארקל ופסאנ םינותנה .לארשיב 

 Social Survey Program) ןולאשה .םירדגמה ידיקפתו החפשמ יפלכ תודמעב קסעש

הרקמב) םגוז־ינב לשו םיבישמה לש הקוסעתה ינייפאמ לע תולאש ללכ לארשיב ץפוהש 

ףסונ ,החפשמה ייח ךלהמב םינוש םיבלשב <גוז־ןב םע םירגה הלאכ וא םיאושנ םירקחנ לש 

ןוויכמ .םיגוש םייפרגומד םינייפאמו הדובעמ הסנכה ,יחכונה הקוסעתה בצמ לע תולאשל 

חותינה ךרענ ,םישנ תקוסעת ןיבל החפשמה ייחב בלשה ןיבש רשקב אוה ונלש ןיינעהש 

רפס־תיב ליגב םידליל םירוה ויהש םינייאורמ העבשו םינומש תואמ עבש ןב םגדמ־תת לע 

1.רקסה תכירע ןמזב תוחפל 

וא ־ינב לשו םהלש הקוסעתה סופד תא ראתל םינייאורמה ושקבתה רקחמה תרגסמב 

:םידלי םהל ודלונ םרטב ךא ואשינש רחאל :םהייחב תופוקת עברא ךלהמב םגוז־תונב 

.רקחמה ןמזב תואושנ ויה אלש ,םיאתמה ליגב םידליל תוהמיא ,םישנ םג הללכ רקחמה תיסולכוא 1 
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־תיבב היה רתויב ריעצה דליה רשאכ ;רפס־תיב ליגל תחתמ היה םידליה ריעצ רשאכ 

דקמתהל ונרחב הלא תופוקת עברא ךותמ 2.תיבה תא ובזע םידליה לכ רשאכו ;רפסה 

־תיבב היה ריעצה דליה רשאכו ,רפס־תיב ליגל עיגה םרט ריעצה דליה רשאכ :םייתשב 

החפשמל ןמז שידקהל ךרוצה תניחבמ רתויב תויתועמשמה ןה הלא תופוקת יתש .רפסה 

.םישנ לש הדובעה סופד לע רתויב תועיפשמה םג ןה ךכיפלו ,םידליב לופיטלו 

,האלמ הרשמב ודבע ןה םא וחוויד <רבג ןייאורמ לש הרקמב גוז־תונב וא) תונייאורמה 

לע .תונודינה תופוקתה יתש ךשמב הדובעה חוכב ללכ ופתתשה אל וא תיקלח הרשמב 

לש תוירוגיטק שולש לש בולישה ."הדובעה סופד" הנתשמה תא וניגב הז עדימ סיסב 

אל םיסופדהמ קלחל .םיידוחיי הקוסעת יסופד העשת רצוי ןמז תופוקת יתש םע הקוסעת 

רשאכ האלמ הרשמב ודבעש םישנ טעמכ ויה אל ,לשמל .יתועמשמ יריפמא יוטיב היה 

ןכ־לע .ולדג םידליה רשאכ תיקלח הרשמל ורבעו רפס־תיב ליגל תחתמ ויה םידליה 

הקוסעת .1 :םייתועמשמ הדובע יסופד השימחל םיירשפאה םיפוריצה תעשת תא ונמצמצ 

חוכב תופתתשה־יא .3 :הפוצר תיקלח הקוסעת .2 :תופוקתה יתש ךלהמב הפוצר האלמ 

תוטעמ ללוכ) תיקלח הדובע .4 :םיברועמ םיסופד ינשו ;תופוקתה יתש ךלהמב הדובעה 

;היינשה הפוקתב האלמ הרשמב הדובעו הנושארה הפוקתב (הדובעה חוכב ופתתשה אלש 

יתש .היינשה הפוקתב תיקלח הדובעו הנושארה הפוקתב הדובעה חוכב תופתתשה־יא .5 

םישנ תופתתשה לש םיירקיעה םיסופדה תא ןוחבל ,תחאה :ונינפל ודמע תוירקיע תורטמ 

לע דומעל ,תרחאהו ,תוינעבות ןמז־תושירד הביצמ החפשמה ןהב תופוקתב הדובעה חוכב 

.ןהייח ךלהמב רתוי רחואמ בלשב םישנ לש רכשה תמר לע סופדה תעפשה 

םייחה ךלהמב הקוסעת יסופד 

םיאושינה ירחא :ןמז־תודוקנ שולשב םישנה לש יתקוסעתה ןבצמ תא ראתנ הליחת 
דליה רשאכ :(רפסה־תיבל וכלהש ינפל) םיריעצ ויה םידליה רשאכ ;םידליה תדלוה ינפלו 

ךשמב יתקוסעתה בצמה לש תויוגלפתה הגיצמ 1 הלבט .רפסה־תיבב היה רתויב ריעצה 

האלמ הרשמב תוקסעומ ויה םישנה ללכמ 63"/־ יכ הלוע הלבטה ךותמ .הלא תופוקת שולש 

תישימחבו תיקלח הרשמב ודבע םיפסונ 1ז0/0־כ ,םידליה תדלוה ינפל ךא ,ןהיאושינ רחאל 

יתועמשמ ןפואב הנתשמ הנומתה .הדובעה חוכב ללכ ופתתשה אל <20"/») םישנה ללכמ 

ריעצה דליה רשאכ האלמ הרשמב תוקסעומה םישנה זוחא :החפשמל םידלי םיפסונ רשאכ 

םישנה ללכמ 3196 וליאו תיקלח ודבע 2996 ,39־ל דרוי רפס־תיב ליגל תחתמ היה רתויב 

דליה רשאכ) החפשמה ייח ךלהמ לש תישילשה הפוקתב .הדובעה חוכב ופתתשה אל 

רפסמ ,450/0־ל ,האלמ הרשמב תוקסעומה רפסמ טעמב הלע (רפסה־תיב ליגב ריעצה 

.ןתיב קשמל ץוחמ ודבע אל םישנה ללכמ עברו ,30"/»,הנתשה אל תיקלח תודבועה 

םירבגה יחוויד ךותמו ןמצע יבגל תורקחנה םישנה לש חוויד ךותמ לבקתה םישנ תדובע לע עדימה 2 

.םגוז־תונב לש הקוסעתה ןפוא יבגל םירקחנה 
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245 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -טי'נשת 

ןהייח ךלהמב םישנ לש הקוסעתה יסופד תוגלפתה :1 הלבט 

0/" (םיאושינה ירחא) םידליה תדלוה ינפל יתקוסעת בצמ 
 63.1 האלמ הרשמ "/־ 

 16.9 תיקלח הרשמב \ 
 20.0 הדובעה חוכל ץוחמ "/־, 

0/" רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה רשאכ יתקוסעת בצמ 
 39.3 האלמ הרשמ 0/" 

 29.4 תיקלח הרשמב "/<, 

 31.4 הדובעה חוכל ץוחמ 0/" 

רפס־תיב ליגב ריעצה דליה רשאכ יתקוסעת בצמ 

 45.1 האלמ הרשמב "/־, 

 29.9 תיקלח הרשמב 0/" 

 25.0 הדובעה חוכל ץוחמ 0/0 

 787 כ"הס 

םישנ לש הדובעה יסופדב םילחש םייוניש לע יללכ ןפואב םיעיבצמ 1 הלבטב םינותנה 

יונישה סופד והמ :ךכיפל ,איה תניינעמה הלאשה .החפשמל םירושקה םייונישל המאתהב 

תחא הפוקתב השאה לש הקוסעתה ןפוא ןיבש רשקה והמ ,תורחא םילימב ?טרפה תמרב 

םייביטקפסודטרה םינותנה ?רתוי תרחואמה הפוקתה ןיבל (םידליה תדלוה ינפל ,לשמל) 

ויה םידליה רשאכ הקוסעתה ןפוא ןיב רשקה קדבנ ,םאתהב .הלא םייוניש חתנל םירשפאמ 

םידליה תדלוה ינפל :תומדוקה תופוקתה יתש ןיבל (תישילשה הפוקתה) רפסה־תיבב 

יתקוסעתה בצמה לש םיזוחאה תוגלפתה תגצומ 2 הלבטב .םיריעצ ויה םידליה רשאכו 

בצמה יפ־לע חפסה־תיבב םידליה רשאכ) החפשמה ייח ךלהמ לש תישילשה הפוקתב 

.הל ומדקש תופוקתה יתש לש יתקוסעתה 

ןפוא ןיב רורב םאתמ םייק ,תישאר :םינותנה ךותמ תולוע תוירקיע תונקסמ יתש 

־תיב ליגל תחתמ םתויה תעב ןיבו םידליה תדלוה ינפל ןיב) תמדקומה הפוקתב הדובעה 

הרשמב הדבעש ימ ,לשמל ,ךכ .רתוי תרחואמה הפוקתב יתקוסעתה בצמה ןיבל (רפס 

ופתתשה אל וא תיקלח הרשמב ודבעש היתורבחמ רתוי הטונ םידליה תדלוה ינפל האלמ 

,המוד ןפואב .רפסה־תיבב םידליה רשאכ םג האלמ הרשמב דובעל הדובעה חוכב ללכ 

וראשנ םידליה תדלוה ינפל תיקלח הדובעב ודבעש םישנה ללכמ <68.20/0> םישילש ינשכ 

טלוב רחואמל םדקומה הדובעה סופד ןיב רשקה .ורגב םידליה רשאכ םג המוד הדובע גוסב 

91"/» :החפשמל ההובג תוביוחמ תוגציימה תופוקתה יתש תא םינחוב רשאכ רתוי דוע 

םג האלמ הרשמב ודבע םינטק ויה ןהלש םידליה רשאכ האלמ הדובעב ודבעש םישנהמ 

הדובע לש הז גוסב וכישמה תיקלח הקוסעתב ולחהש םישנהמ 70»/» .היינשה הפוקתב 

אל 650/0 ,םינטק ויה םידליה רשאכ רכשב ודבע אלש הלא ךותמ .היינשה הפוקתב 
.רפסה־תיבב ויה םה רשאכ םג הדובעה חוכב ופתתשה 
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םישנ לש הקוסעתה סופד ןייטשפאךיול חנ ,רייטש היח 246 

יפ־לע ,רפס־תיב ליגב היה םידליה ריעצ רשאכ יתקוסעתה בצמה תוגלפתה :2 הלבט 

םיריעצ ויה םידליה רשאכ יתקוסעתה בצמה 

רפסה־תיבב םידליה רשאכ יתקוסעתה בצמה 

האלמ הרשמ תיקלח הרשמ הדובעה חוכל ץוחמ 

ינפל יתקוסעתה בצמה 
םידליה תדלוה 

 13.0  23.9  63.1 האלמ הרשמ 

 18.2  68.2  13.6 תיקלח הרשמ 

 69.9  16.7  13.5 הדובעה חוכל ץוחמ 

יתקוסעתה בצמה 

1םיריעצ םידליה דשאכ 

 2.6  6.1  91.3 האלמ הרשמ 

 10.8  70.1  19.0 תיקלח הרשמ 

 66.4  21.9  11.7 הדובעה חוכל ץוחמ 

.רפס־תיב ליגל תחתמ רתויב ריעצה דליה 1 

ןפוא ןיבל החפשמה םוחתב םייוניש ןיב רשקה לע םיעיבצמ םינותנה ,תינש 

ינפל האלמ הרשמב ודבעש םישנה ללכמ שילשכ .הדובעה קושב תוהמיא לש תופתתשהה 

ללכמ 240/0־כ) תיקלח הרשמב דובעל ורבע ןבור :ןתקוסעת סופד תא וניש םידליה תדלוה 

קלחה .הדובעה חוכב תוליעפמ ושרפ (13"/») ראשה וליאו ,(האלמ הרשמב תודבועה םישנה 

־תיב ליגב ויה רבכ םלוכ םידליה רשאכ) רתוי רחואמ בלשב יכ הארמ הלבטה לש ינשה 

קרו ,האלמ הקוסעתל ורבע םינטק ויה םידליה רשאכ תיקלח ודבעש הלאמ 1996 <רפס 

הפוקתב הדובעה קושמ קלח ויה אלש הלא ךותמ .הדובעה חוכמ רשנ <100/0־כ> ןטק טועימ 

הקוסעתל ורבע 1296־מ תוחפו תיקלח הקוסעתל ורבע 21.9"/» ,םינטק םידליה ויה הב 

.רפסה־תיב ליגל ועיגה ןהידלי לכ רשאכ האלמ 

הדובעה חוכב תופתתשהה לע הקוסעתה סופד תוכלשה 

החפשמה הב הפוקתב םישנ לש הקוסעתה סופדל שיש תוכלשהב םידקמתמ וגא ,רומאכ 

,רתוי תרחואמ הפוקתב הדובעה קושב ןתוברועמ לע תוינעבות ןמז־תושירד הביצמ 

ינפ לע תובישמה תוגלפתה .ןתדובעמ האצותכ םיילכלכה םילומגתה תמר לע רקיעבו 

הדובעה סופד יכ הארמ םישרתה .1 םישרתב תגצומ הדובעה סופד לש תוירוגיטקה שמח 

ועטק אל םישנהמ 350/» .הפיצר האלמ הקוסעת אוה לארשיב תוידוהי םישנ ברקב חיכשה 

יתש ךשמב הקוסעת ןפוא ותוא לע ורמש םישנה בור .םידליה לודיג תפוקתב ןתקוסעת תא 

ןתוברועמ תא לידגה ןהיניבמ טועימ קרו ,<ואל םא ןיבו תוקסעומ ויה םא ןיב) תופוקתה 

.רפסה־תיבל וכלה םידליה רשאכ הדובעה קושב 
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247 (2 )א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

ןהייח ךלהמב םישנ לש הקוסעתה סופד תוגלפתה :1 םישרת 

1 !האלפ-!האלמ 
||ע"כל ץוחמ-!ע"כל ץוחמ 

||תיקלח-|ע"כל ץוחמ 

||תיקלח-!תיקלח 1 !האלמ-!תיקלח 

םייחה לגעמ לש םימדקומ םיבלשב הקוסעת יבצמ לש העפשהה תא ןוחבל הרטמב 

תורבתסהה הנחבנ ,רתוי תרחואמ הפוקתב הדובעה חוכב םישנ תופתתשה לע יתחפשמה 

הניחב .רקסה תכירע תעב הדובעה חוכב תופתתשה־יא וא תיקלח הדובע ,האלמ הדובעל 

םינויפיאב םישנ ןיב םילדבה ןובשחב איבהל ידכ ,ינתשמ־בר חותינ תרגסמב התשענ וז 

רחאמ .םייחה ךלהמב הקוסעתה ןפוא לע עיפשהל םייושעה םייתרבחו םייפרגומד 

היסרגרב ונשמתשה ,תוירוגיטק שולש לעב יתוכיא הנתשמ אוה יולתה הנתשמהש 

לש הדובעה דמעמ תא תוזחל ידכ (multinomial logit) תוירוגיטק תבורמ תיטסיגול 

:תוירוגיטק עבראב הדדמנש) השאה תלכשה תא םיללוכ םייפרגומדה םינייפאמה .םישנ 

,(תימדקאו תימדקא־אל תינוכית־לע ,תינוכית ,[תוסחייתהה תיירוגיטק] תינוכיתמ תוחפ 

הרשע־שולש ליגו ,םינש הרשע־םיתשל שש ןיב ,םינש ששמ תוחפ) רתויב ריעצה דליה ליג 

םיוושמה םילדומ הגיצמ 3 הלבט 3.םיאושינה ןמז ךשמו ,([תוסחייתהה תיירוגיטקכ] הלעמו 

םירוט) האלמ הרשמב תקסעומ תויהל יוכיסה דגנכ הדובעה קושל ץוחמ תויהל יוכיסה תא 

האלמ הרשמב תויהל יוכיסה דגנכ תיקלח הרשמב תקסעומ תויהל יוכיסה תאו <2־ו 1 

סופד לש העפשהה תא ןחובה לדומ לע םיססובמ ישילשהו ןושארה םירוטה .<4־ו 3 םירוט) 

רורב רשק לע עיבצמ הז לדומ .רקסה תכירע תעב יתקוסעתה בצמה לע דבלב הדובעה 

תופיצרב ודבעש םישנל האוושהב :הווהבו רבעב הדובעה סופד ןיב תיטסיטטס קהבומו 

תיקלח הדובעב ודבעש םישנש (b= 1.754) דמלי הלודג תורבתסה הנשי ,האלמ הדובעב 

.רקסה תכירע תעב הדובעה קושל ץוחמ ויהי החפשמה ייח לגעמ לש תופוקתה יתשב 

הקוסעת םהל ,רתיהש םישנ יבגל רתוי דוע ההובג הדובעה חוכל ץוחמ אצמיהל תורבתסהה 

ויה הב הפוקתה לכ ךרואל הדובעה חוכב ופתתשה אלש הלאכ וא ,(b=2.8l6> תעטוקמ 
הרשמב ודבעש םישנל יכ תוארל םג רשפא .<b=4.ioi) רפס־תיב ליגב וא םיריעצ םידליה 

םיבישמל לבגומ הז רקחמב ליג לע עדימהש רחאמ .דבלב הדובעה ליגב םישנ יבגל ךרענ חותינה 

.ליגל ףילחתכ "םיאושינה ןמז ךשמ" הנתשמב שומיש השענ ,גוז־ינב לע עדימ ףסאנ אלו ,דבלב 

בשוחש ןויצ ןתינ רקחמה ןמזב תואושנ ויה אלש םישנ לש (םיעבראמ תוחפ) ןטק רפסמל 

.םינש שמחו םיעברא לע םיאושינה ןמז ךשמ הלע אל םהב םירקמל ךכיפל לבגוה חותינה .<ליג-21>־כ 

*םינתשמה ינשב אלמ עדימ שי ןהיבגל) תובישמה םישנה ברקב ליגו םיאושינ ייח ךשמ ןיב םאתמה 

.םירקמ דחאו םישיש תואמ שש וללכנ חותינב .0.88 היה 
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םישנ לש הקוסעתה סופד ןייטשפאךיול חנ ,רייטש היח 248 

יוכיס ,הדובעה חוכב ללכ ופתתשה אלש הלאל וא ,ףיצר־יתלב וא ףיצר ןפואב תיקלח 

.רקסה תכירע תעב תיקלח הדובעב דובעל האלמ הרשמב ודבעש הלאל רשאמ רתוי לודג 

הקוסעתה בצימ :חווט־תורצק תועפשה רקיעב שי הדובעה סופדלש םג םידיעמ םיאצממה 

,ךכ .רפס־תיב ליגב םידליה ויה הב הפוקתב הקוסעתה בצממ רקיעב עפשומ יחכונה 

תמועל וא תיקלח הרשמ תמועל) האלמ הרשמב הקוסעתה ייוכיסב לדבה ןיא ,המגודל 

ןיבל תופוקתה יתשב ףיצר ןפואב האלמ הרשמב ודבעש םישנ ןיב (הדובעה קושמ תורדעיה 

םע האלמ הרשמב דובעל ורבעו םינטק םידליה ויה רשאכ תיקלח הרשמב ודבעש הלא 

.רפסה־תיבל רתויב ריעצה דליה תאיצי 

יתקוסעתה בצמה לע םייחה ךלהמב הדובעה סופד תעפשה :3 הלבט 

רקסה תכירע תעב 

חוכל ץוחמ תויהל יוכיסה תיקלח הרשמב תויהל יוכיסה 

האלמ הרשמ תמועל הדובעה האלמ הרשמ תמועל 

1הדובעה סופד 

 0.061  0.085  0.545  0.514 ||האלמ־|תיקלח 
 (0.379)  (0.379)  (0.378)  (0.356)

 2.418*  2.470*  1.692*  1.754* |!תיקלח־|תיקלח 
 (0.283)  (0.279)  (0.332)  (0.317)

 3.248*  3.336*  2.709*  2.816* ||תיקלח-|ע"כל ץוחמ 
 (0.563)  (0.558)  (0.613)  (0.593)

 2.029*  2.136*  3.973*  4.101* ץוחמ ן־ע"בל ץוחמ 
 (0.441)  (0.434)  (0.410)  (0.393) 11ע"כל 

הלכשה 

־0.319 

 (0.317)

־0.763* 

 (0.319)

תינוכית 

־0.515   -1.302* אל) תינוכית־לע 
 (0.373)  (0.405) תימדקא 
־0.670* 

 (0.335)

־1.121* 

 (0.345)

תימדקא 

החפשמ ינייפאמ 

 0.006

 (0.014)

 0.057*

 (0.016)

םיאושינה ךשמ 

 -0.088  0.613 6 ליגמ םיריעצ םידלי 

 (0.362)  (0.401) תיבה קשמב 
־0.287   -0.199 12 דע 6 ליגב םידלי 

 (0.307)  (0.353) תיבה קשמב 
־0.892   -1.289 ־2.089   -1.494 עובק 

 383.70  344.65  x2 לדומה לש

 (20)  (8) (שפוח תוגרד) 

 * 0.05 > p
,היינשה הפוקתל סחייתמ II ןויצה .רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה ויה הב הפוקתל סחייתמ I ןויצה 1 

.רפסה־תיבב רתויב ריעצה דליה היה הב 
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249 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

םינייפאמה לע חוקיפ רחאל םג תרמשנ הדובעה סופד תעפשה םא ונחב ינשה בלשב 

הלבטה לש יעיברהו ינשה םירוטב םיגצומה םינותנה יפ־לע .םייתרבחהו םייפרגומדה 

סופדש ךכ לע העיבצמ הלבטה ךותמ הלועה הנקסמה .ואולמב רמשנ רשקה יכ הארנ 

ןה החפשמה דצמ תושירדה ןהב םייחה לגעמ לש תופוקתה יתש ךשמב םישנ לש הדובעה 

רבעמ תאז לכ ,רתוי רחואמ בלשב ןהלש הדובעה תויונמדזה סוסיבל בושח תוהובג 

לע םג דומלל ןתינ הלבטה ךותמ .ןמיע תואשונ ןהש ישונאה ןוהה ןעטמלו םירושיכל 

הלכשה תולעב םישנ :הדובעה קושב םישנ לש תוברועמה תרבגהב הלכשהה לש התובישח 

הרשמב דובעל תוטונ תויאמדקא םישנו ,הדובעה חוכמ שורפל תוחפ תוטונ תינוכית־לע 

.תיקלח הרשמב רשאמ רתוי האלמ 

םילומגתה תמר לע הקוסעתה סופד תעפשה 

ךשמתמ רשק לע תורמוש תוטעמ־אל םישנש רוריבב םידיעמ ופצנש הקוסעתה יסופד 

יבגל םגו האלמ הדובעב ודבעש הלא יבגל ןוכנ הז אצממ .םייחה ךלהמב הדובעה חוכ םע 

ינפוא ןיב םיטעמ־אל םירבעמ םימייקש םג םילגמ םינותנה .תיקלח הדובעב ודבעש הלא 

:הלאשה תא הלעמ הז .םייחה ךלהמב (הדובע־יא וא תיקלח ,האלמ הרשמ) םינוש הדובע 

הדובעל רבעמ םאהו ,תעטוקמ הקוסעתב ןייפואמה הדובע סופד לע "תוסנקנ" םישנ םאה 

םילומגתב עגופ תיתקוסעתה הריירקה סוסיבל תובושחהמ איהש הפוקתב תיקלח 

?האלמ הרשמב תוראשיהל האוושהב ,רתוי םירחואמ םיבלשב הדובעה קושב םילבקתמה 

תעב תעצוממה תישדוחה הסנכהב םילדבה שי םא הליחת ונקדב וז הלאש לע תונעל ידכ 

הקידבה תואצות 4.ןהייח ךלהמב םינוש הדובע יסופדב תונייפואמה םישנ ןיב רקסה תכירע 

ןה תופיצרב האלמ הדובע ודבעש םישנ ,תופצל רשפא היהש יפכ .2 םישרתב תוגצומ 

לש תופוקתה יתש ךשמב ודבע אלש הלאש דועב ,רתויב ההובגה הסנכהה תמר תולעב 

ןיב םירורב תוחפ םילדבהה ,תאז םע .רתויב הכומנה הסנכהה תמר תולעב ןה םייחה לגעמ 

ןה םהב םיסופדה ינש ןיבו ,היינשה הפוקתב האלמ הדובע םישנ ודבע םהב םיסופדה ינש 

לש תוילכלכה תועפשההש ךכ לע עיבצמ הז אצממ ,תורחא םילימב .תיקלח הדובע ודבע 

.רצקה חווטב רתוי תוטלוב םייחה לגעמ ךרואל םישנ לש הקוסעתה יסופד 

לגעמ לש תומדקומה תופוקתב םישנ לש הקוסעתה סופדל ,םדוקה חותינב וניארש יפכ 

רתוי םירחואמ םיבלשב ןהלש יתקוסעתה דמעמה לע תיתועמשמ העפשה שי םייחה 

דמעמב םילדבה תויהל היושע תוסנכהב ופצנש םילדבהל הביסה ,ךכל יא .ןהייח ךלהמב 

העפשהה תא ןוחבל ךרוצ שי ןכל .רבעב הקוסעת יסופד חרכהב אלו ,יחכונה יתקוסעתה 

לע חוקיפ ךות ,תיחכונה הסנכהה תמר לע םייחה ךלהמב הדובעה סופד לש הרישיה 

לש יעבטה גולה וב הסנכה לדומ ונדמא ,תאז תושעל ידכ .הווהב יתקוסעתה דמעמה 

יחכונ יתקוסעת דמעמו 5עוצקמ גוס ,הלכשהו ,יולתה הנתשמכ שמשמ תישדוח הסנכה 

.רקסה תכירע תעב הדובעה חוכב ופתתשהש םישנה לכ וללכנ הז חותינב 4 

־יצח) םיינכטו םיישפוח תועוצקמב תודבוע ;תוילנויספורפ :וללכ תויתקוסעתה תוירוגיטקה 5 

תיירוגיטקכ רתיה לכו ;םיתורישה תועוצקמב תודבוע ;תודיקפה תועוצקמב תודבוע ;<םיילנויספורפ 

.1994 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש יתקוסעתה גוויסה לע תססבתמ הקולחה .תוסחייתהה 
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תא הגיצמה ,4 הלבט .חוקיפ ינתשמכ םישמשמ (תוסחייתהה תיירוגיטקכ האלמ הרשמ) 

םישנמ יתועמשמ ןפואב תוחפ תוחיוורמ תיקלח הדובעב תודבועה םישנש הארמ ,םינותנה 

םייטנוולר םימרוג לע ונחקיפש ןוויכמ .(הלבטב ןושאר רוט) האלמ הדובעב תוקסעומה 

רתוי הבר העקשהמ תעבונה םילומגתה תפסות תא גציימכ הז לדבה תוארל ןתינ ,םירחא 

לעמ תוסנכהה לע עיפשמ תעטוקמ הדובע לש םופדה םא ונחב ינשה רוטב .הדובע תועשב 

:הדובע יסופד ינש אוצמל ןתינ תעטוקמ הקוסעתב .יחכונה יתקוסעתה דמעמל רבעמו 

ץוחמ ודבעש םישנו ,םידליה לודיג תונש ךשמב הדובעה קושב ללכ ופתתשה אלש םישנ 

,תופצל רשפא היהש יפכ .הנושארה הפוקתב אל ךא ,היינשה הפוקתב קר ןתיב קשמל 

ודבעש םישנ לש וזמ תיתועמשמ הכומנ תעטוקמ הקוסעתב תודבועה לש הסנכהה תמר 

הרשמה ףקיה תא ןובשחב םיאיבמש ירחא תאזו ,(תיקלח וא האלמ הדובעב) ףיצר ןפואב 

הליבומ םייחה לגעמ ךרואל תיקלח הקוסעת םא ונקדב ףוסבל .רקסה תכירע תעב ןהלש 

ןיאש הארמ ישילשה רוטה .הפיצרו האלמ הקוסעתב גישהל ןתינש הלאמ םינוש םילומגתל 

תמרב דיחיה יתועמשמה לדבהה ,יחכונה יתקוסעתה בצמה לע חוקיפ ירחא :ךכ הז 

ןיבל םייחה לגעמ לש הלא תופוקת יתש ךשמב ללכ ודבע אלש הלא ןיב אוה תוסנכהה 

םישנ לש תוסנכהה ןיב יתועמשמ לדבה ןיא ךא ,האלמ הדובעב תופיצרב ודבעש הלא 

תועמשמ .םיינשה לש ףוריצ וא תיקלח הדובעב ודבעש הלא ןיבל האלמ הדובע ודבעש 

לש האצות איה 2 לדומב וניארש יפכ תעטוקמ הדובע תעפשהש איה הלאה תואצותה 

הקוסעת ןיב םירבעמ לש אלו ,הדובעה חוכב תופתתשה־יאל תופתתשה ןיב םירבעמה 

.תיקלח וא האלמ 

םייחה ךלהמב הקוסעתה סופד יפ־לע תישדוחה הסנכהה יעצוממ :2 םישרת 

||האלמ-|האלמ ||האלמ-|תיקלח |!תיקלח-!תיקלח ||תיקלח-|ע"כל ץוחמ !ןע"כל ץוחמ-|ע"כל ץוחמ 
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תוסנכהה תמר לע םייחה ךלהמב הדובעה סופד תעפשה :4 הלבט 

 (3)  (2)  (1)

הלכשה 

 0.100  0.109  0.100 תינוכיתמ תוחפ 

 (0.070)  (0.070)  (0.070)

 0.173*  0.185*  0.182* תינוכית 

 (0.084)  (0.083)  (0.083)

 0.212*  0.223*  0.226* (תימדקא־אל) תינוכית־לע 

 (0.081)  (0.080)  (0.080)

עוצקמ 
 0.784*  0.771*  0.781* ילנויספורפ 

 (0.099)  (0.098)  (0.099)

 0.511*  0.499*  0.508* ילנויספורפ־יצח 

 (0.099)  (0.099)  (0.099)

 0.448*  0.448*  0.454* יתודיקפ 

 (0.092)  (0.091)  (0.091)

 0.300*  0.288*  0.280* יתוריש 

 (0.093)  (0.093)  (0.093)

יתקוסעת בצמ 

־0.449*  ־0.438*  ־0.468*  תיקלח הרשמ 

 (0.059)  (0.052)  (0.050)

'הדובעה סופד 

 -0.132*

 (0.068)

2עטוקמ 

 0.041

 (0.084)

1 |האלמ-|תיקלח 

 0.010

 (0.066)

11 תיקלח-| תיקלח 

־0.058 

 (0.098)

||תיקלח־|ע"כל ץוחמ 

־0.192* 

 (0.097)

||ע"כל ץוחמ־|ע"כל ץוחמ 

 7.283  7.287  7.277 עובק 

 0.45  0.45  0.44  112

 355  355  355 םירקמ כ"הס 

 ** 0.05 > p

,היינשה הפוקתל םחייתמ II ןויצה .רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה ויה הב הפוקתל סחייתמ I ןויצה 1 

.רפסה־תיבב רתויב ריעצה דליה ,דיה הב 

.םינטק םידליה ויה הב הפוקתב הדובעה חוכל ץוחמ ,רתיהש ימ לכ ללוכ עטוקמה םופדה 2 
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תונקסמ 

םיסחוימ <םירבג לש הלאל האוושהב) הדובעה קושב םישנ לש םיכומנה םילומגתה 

םיקסועה םיבר םירקוח .החפשמה ייח לגעמ ךרואל ןהלש הדובעה יסופדל ללכ־ךרדב 

ןה הב הפוקתב םישנ לש תעטוקמה הקוסעתהש ונעט הדובעה קושב םישנ תוגהנתהב 

ןהלש תויתקוסעתה תויונמדזהה םוצמצל הבר הדימב תיארחא םינטק םידליב תולפוטמ 

דביאש ,ןהלש ישונאה ןוהה רובעב תתל םינכומ םיקיסעמש ךומנה לומגתלו הדובעה קושב 

םיסופדה תועפשה תא ונחב יחכונה רקחמב .הדובעה קושל ץוחמ והש הב הפוקתב וכרעמ 

לעו יתקוסעתה ןבצמ לע ההובג איה החפשמל תוביוחמה ןהב תופוקתב םישנ תקוסעת לש 

הקוסעת הב הדימה תקידבב דחוימב ונדקמתה .ןהייחב רתוי רחואמ ןהלש תוסנכהה 

.הדובעה חוכ םע ןהלש םירשקה לעו םישנה תויונמוימ לע הרימשל יעצמא תשמשמ תיקלח 

,האלמ הדובע) הדובעה חוכב השא לש יחכונה הדמעמ תא תוזחל רשפאש םיארמ םיאצממה 

תמדקומה הפוקתב ןהלש הדובעה סופד ךותמ (הדובעה חוכב תופתתשה־יא וא תיקלח 

הלידגמ הפיצר הקוסעתש ,םימדוק םירקחמ םע המאתהב ,םג ונאצמ .ןהייח ךלהמב רתוי 

םייתועמשמ םילדבה ולגתה אל תאז םע .םייחה לגעמב רתוי רחואמ תוסנכהה תמר תא 

.םיפיצר ויה םה דוע לכ ,תיקלח הדובעו האלמ הדובע לש םיסופד ןיב הסנכהב 

הקוסעתה תובישח לע םיעיבצמ םה ,תישאר .תובושח תוכלשה המכ שי םיאצממל 

דיקפתה תא בלשל ןתלוכי לעו הדובעה קושב םישנה דמעמ לע הרימשל יעצמאכ תיקלחה 

תיקלח הדובעש הנעטל רשאב .ילכלכה ןדיקפת םע החפשמה תרגסמב אלמל ןהילעש 

.לארשיב םישנה יבגל ךכ הז ןיאש ונאצמ ,הדובעה קושב םישנה תויורשפאב תעגופ 

יחכונה רקחמה ,(Stier, 1998) לארשיב תיקלח הקוסעת לע םימדוק םירקחמ םע המאתהב 

ךא ,הדובעה קושב תוליעפל תוביוחמה םישנל ןורתפכ שמשמ הקוסעת לש הז גוסש הארמ 

הדובעה קושב םימייקה םירדסהה יכ הארנ .תיבה קשמ לש תובוחה בורב תואשונ ןיידע 

םישנ ןיב םילדבהה תאו תיקלח הקוסעת לע "סנק"ה תא םומינימל דע םיתיחפמ ילארשיה 

תוארל רשפאש יפכ .תיקלח הרשמב תודבועה הלא ןיבל האלמ הרשמב תוקסעומה 

דחוימב ,לארשיב דואמ הצופנ תיקלח הדובע ,לארשיב הדובעה חוכ לש םימדוק םירקחמב 

תוילוש תורשמ חרכהב ןניא תויקלח תורשמ ,ןכ־לע רתי .םיישנכ םירדגומה תועוצקמב 

םיתורישה תועוצקמב תוקסעומה <450/0־כ> םישנה לש הובג זוחא ,םנמוא .(1995 ,רייטש) 

עבר .תוילנויספורפ תורשמב םג תובר םישנ אוצמל ןתינ ךא ,תיקלח הדובעב תודבוע 

הז רפסמ) םיישפוח וא םיינכט תועוצקמב תוקסעומ תיקלח הדובעב תודבועה םישנה ללכמ 

תונטק ןהלש הדובעה תועשש יפ־לע־ףא האלמ הרשמכ תרדגומ ןתרשמש םישנ ללוכ וניא 

תודיינ שי תיקלח הקוסעתב םישנל ,ךכ לע ףסונ .(תורומ לש הרקמב ומכ ,עצוממהמ 

הדמעב תואולכ ןה וליאכ ןתוא תוארל ןיא ןכלו ,(Stier, 1998) תואלמ תורשמל ההובג 

.הדובעה קושב תילוש 

,םישנ תדובעב תועגונה הדובעה תונקת דחוימבו ,לארשיב הדובעה קוש הנבמ 

הלא לכ ,אלממ ירוביצה רזגמהש יזכרמה דיקפתהו יעוצקמה דוגיאה לש הברה העפשהה 

םיידסומ םירדסה .םיילושל ןתקיחד ינפמ תיקלח הדובעב תודבועה םישנה לע םיניגמ 

קתווה תובישח תא םישיגדמ ,ולש לודגה יטרקורויבה רזגמה דחוימבו ,הדובעה קושב 

הדובעש חינהל ריבס ,ךכ לע ףסונ .ןוירפ וא תומיוסמ תויונמוימ אלו ,רכשב עבוק םרוגכ 

בולישל ימיטיגל יעצמאכ יביטמרונ ןפואב םיקסעומהו םיקיסעמה ידי־לע תספתנ תיקלח 
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קושל רתוי הכומנ תוביוחמ חרכהב תלמסמ איה ןיא ךכל־יאו ,רכשב הדובעב םישנ 

Stafford and Sundstrom, 1996; Albrecht, Edin,:ואר תומוד תונקסמ םשל) הדובעה 

 1997 ,Sundstrom Vroman). תוחפו תופיצרב דובעל רתוי בושחש הארנ ,ךכ םא
.האלמ הדובעב דובעל בושח 

ןועטל רשפא טלחהב .םישנ םע חרכהב הביטימ תיקלח הדובעש םירמוא ונא ןיא 

תועקשהה תא ןאולמב לצנל תולוכי ןה ןיא ,םישנל תולבגומ תויונמדזה לש םיאנתבש 

.(1990 ,1980 ,ינורפע) םידחא םירקחמ וארהש יפכ ,האלמ הקוסעתב ישונא ןוהב ןהלש 

תמייקש ןוויכמ רקיעב ,םישנ לש םילומגתב תעגופ הניא תיקלח הדובע ,וז טבמ־תדוקנמ 

,ןכ־טא בושח ןבומב .האלמ הרשמב תודבוע ןה רשאכ םג ןהלש הסנכהה תמרל הרקת 

האלמ הדובעל האוושהב תיקלח הדובע סופד לע "תוסנקנ" ןניא םישנש הדבועה אקווד 

שי הלא םיאנתב .תירדגמ הדובע תקולח םיקתעשמש הדובע יסופד לש דוסימ תרשפאמ 

(החפשמה תמרב םיילכלכ םיצחל דבלמ) רתויב םיטעמ םיצירמת םיריעצ םידליל תוהמיאל 

izraeli הנייצש יפכ .םידליב לופיטה תא םהיניב קלחל ־ תוגוזל וא ,האלמ הרשמב דובעל 

ךכב םידליב תוירקיעה תולפטמכ םישנה דיקפת תא תרמשמ תילארשיה הרבחה ,(1992) 

םישנב קסע רקחמה .תיקלח הקוסעת לש הרואכל ךשומה ןורתיה תא ןהל העיצמ איהש 

וניאצממ ,תאז םע דחי .םירדגמה ןיב ןויווש־יא לע ונממ דומלל ןתינ אל ךכיפלו ,דבלב 

שמשל לוכי וניא תיקלח הרשמב הדובעל רבעמה םצעש ,לארשי יבגל תוחפל ,םיארמ 

ןהש ךכ לע ילוא דמלמ םישנה ןיב םירעפה רדעיה .םירדגמה ןיב תוסנכהה רעפל רבסה 

.תירעזמ איה ישונא ןוהב םילדבהל םהב תושיגרהש םימוחתל וקחדנ 

תורוקמ 

.הריקס - לארשיב םייביטנרטלא הדובע ירדסה .(1987) 'צ ,טיבשו 'ש ,םייח־רב 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

רזועו ןילג הרימא ."םייטפשמ םיטביה - םישימג הדובע יסופד" .(1990) 'מ ,גרבדלוג 

הירפסה :ביבא־לת .(99-83 ימע) שימג לוהינ 2000 לוהינ ,(םיכרוע) ימרכ 
.להנימל 

רבסומ תויהל לוכי םאה :לארשיב תיקלחה הקוסעתב לודיג" .(1994)'מ ,סבוקיי'גךהכה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראותה תארקל רמג תדובע "?םידבועה ןוצר ידי־לע 

תולפומ םישנ םאה :לארשיב יתלשממה תורשב רכשו םודיק .(1980) 'ל ,ינורפע 

.הדובע רקחל ןוכמה :םילשורי .(129-108 'מע> ?הערל 

ח"וד ."לארשיב הנידמה תורשב םירבגו םישנ לש רכשו םודיק" .(1990) 'ל ,ינורפע 

.רקחמ 

הדלוג ןוכמל שגומ רקחמ ח"וד ."לארשיב תיקלח הקוסעתב םישנ" .(1995) 'ח ,רייטש 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הרבחו הדובע ירקחמל ריאמ 

 Albrecht, J.W., Edin, P.A., Sundstrom, M. and Vroman, S.B. (1997). "Career

 Interruptions and Subsequent Earnings: A Reexamination Using Swedish

 Data". Working Paper, Demography Unit, Stockholm University.
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 Alwin, D.F., Braun, M. and Scott, J. (1992). "The Separation of Work and the

 Family: Attitudes Towards Women's Labour-Force Participation in

 Germany, Great Britain, and the United States". European Sociological
 Review, 8(1), 13-37

 Azmon, Y. and Izraeli, D. (Eds.) (1993). Women in Israel. New Brunswick:
 Transaction.

 Beechey, V. and Perkins, T. (1987). A Matter of Hours: Women, Part Time

 Work, and the Labour Market. Minneapolis: University of Minnesota
 Press.

 Ben-Porath, Y. and Gronau, R. (1985). "Jewish Mother Goes to Work: Trends in

 the Labor Force Participation of Women in Israel 1955-1980". Journal of

 Political Economy, 5(1), S310-S327

 Bergmann, B. (1986). The Economic Emergence of Women. New York: Free
 Press.

 Cohen, Y., Bechar, S. and Raijman, R. (1987). "Occupational Sex Segregation
 in Israel, 1972-1983". Israel Social Science Research, 5(l<fc2), 97-106.

 Corcoran, M., Duncan, G. and Ponza, M. (1983). "A Longitudinal Analysis of

 White Women's Wage". Journal of Human Resources, 18(A), 494—520.

 Dex S. and Shaw, L.B. (1988). "Women's Working Lives: A Comparison of
 Women in the United States and Great Britain". In Audrey Hunt (Ed.),

 Women and Paid Work (pp. 173-195). New York: Mcmillan Press.

 Duffy, A. and Pupo, M. (1992). The Part-time Paradox: Connecting Gender,
 Work and Family. Toronto: McClelland 81 Stewars Inc.

 Duncan, K.C. and Prus, M.J. (1992). "Atrophy Rates for Intermittent
 Employment for Married and Never-married Women: A Test of the Human

 Capital Theory of Occupational Sex Segregation". Quarterly Review of
 Economics and Finance, 32(1), 27-37.

 Elias, P. (1988). "Family Formation, Occupational Mobility, and Part Time

 Work". In Audrey Hunt (Ed.), Women and Paid Work (pp. 83-104). New
 York: Mcmillan Press.

 Haberfeld, Y. (1992). "Why Workers Join Unions in Israel?" Industrial and
 Labor Relations Review, 45, 654-670

 Izraeli, D.N. (1992). "Culture, Policy, and Women in Dual-Earner Families in

 Israel". In Suzan Lewis, Dafna N. Izraeli and Helen Hootsmans (Eds.),

 Dual-Earner Families: International Perspective (pp. 19-45). New York:

 Sage.
 Jacobson, J.P. and Levin, L.M. (1995). "Effects of Intermittent Labor Force

 Attachment on Women's Earnings". Monthly Labor Review (September),
 14-19.

 Kishler, S.B. and Alexander, L.B. (1987). "The Mythology of Part-Time Work:
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 Empirical Evidence from a Study of Working Mothers". In L. Beneria and

 C.R. Stimpson (Eds.), Women, Households, and the Economy. New
 Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

 Kraus, V. and Hodge, R.W. (1990). Promises in the Promised Land: Mobility

 and Inequality in Israel. New York: Greenwood Press.

 Main, B.G.M. (1988). "The Life Time Attachment of Women to the Labour

 Market." In Audrey Hunt (Ed.), Women and Paid Work (pp. 23-51). New
 York: Mcmillan Press.

 Mincer, J. and Polachek, S. (1974). "Family Investments in Human Capital:

 Earnings of Women". Journal of Political Economy, 82 (supplement

 March-April), S76-S108.
 Mincer, J, and Ofek, H. (1982). "Interrupted Work Careers: Depreciation and

 Restoration of Human Capital". Journal of Human Resources, 17, 3-24.

 McRae, S. (1993). "Occupational Change over Childbirth: Evidence from a

 National Survey". Sociology, 25(4), 589-605

 Natti, J. (1995). "Are Women Trapped in Part-time Jobs?" Labour, 9(2), 343
 358.

 Polachek, S.W. (1975). "Discontinuous Labor Force Participation and Its Effect

 on Women's Market Earnings". In Cynthia B. Lloyd (Ed.), Sex,
 Discrimination, and the Division of Labor (pp. 90-124). New York:
 Columbia University Press.

 Polachek, S.W. (1979). "Occupational Segregation Among Women: Theory,

 Evidence and a Prognosis". In Cynthia B. Lloyd, Emily S. Andrews and
 Curtis L. Gilroy (Eds.), Women in the Labor Market (pp. 137-157). New
 York: Columbia University Press.

 Rosenfeld, R.A. and Birkelund, G.E. (1995). "Women's part-Time Work: A

 Cross-National Comparison". European Sociological Review, 11(2), 111
 134.

 Semyonov, M. and Kraus, V. (1993). "Gender, Ethnicity, and Income Inequality:

 The Israeli Experience". In Yael Azmon and Daphna N. Izraeli (eds.),

 Women in Israel (pp. 97-112). New Brunswick: Transaction Publishers.

 Shapiro, D. and Mott, F.L. (1994). "Long-term Employment and Earnings of

 Women in Relation to Employment Behavior Surrounding the First Birth".

 Journal of Human Resources, XXIX(2), 248-275.

 Spain, D. and Bianchi, S. (1996). Balancing Act. New York: Rüssel Sage.
 Stafford, F. and Sundstrom, M. (1996). "Time Out for Childcare: Signalling and

 Earnings Rebound Effects for Men and Women". Labour, 10(3), 609-629

 Stier, H. (1998). "Short-Term Employment Transitions of Women in the Israeli

 Labor Force". Industrial and Labor Relations Review, 51(2), 269-281

 Sundstrom, M. (1992). "Part-time Work in Sweden and its Implications for
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 Gender Equality". In Nancy Folbre, Barbara Bergmann, Bina Agarwal and

 Maria Floro. (Eds.), Women's Work in the World Economy (pp. 213-223).

 New York: New York University Press.
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:יוניגל הקיתש ןיב 
לארשיב יטפשמה חישב םיאומוהה לש תוהזה תיינבה 

 1988-1948*

*קביפס ירוד **,יאנוי לבוי 

תיאומוהה תוהזה תיינבה 

תיבסל תוהזו 1תיאומוה תוהז תיברעמה תוברתב הדסמתה האמה לש היינשה תיצחמב 

הליהקה ןהו תיאומוהה הליהקה ןהש יפ־לע־ףא .רתוי וא תוחפ םישבוגמ םיווק תולעב 

הליהקהש יפ־לע־ףאו ,תונוש תוינימו תוירדגמ תויוהז ילעב םיטרפ תוללוכ תיבסלה 

םיאומוהש םירובסה הלא - assimiiationists) "םיללובתמ" ןיב תקלחנ תיבסלומוהה 

- isolationists)"םיינלדב" ןיבל (םתקושת לש אשומהמ ץוח םיטיירטס ומכ םה תויבסלו 

םהיתויווחל םיאתתש ,הנוש תוברת חתפל םיכירצ תויבסלהו םיאומוההש םירובסה הלא 

םיטרפ לש םמויק תוינושאר איה הל הצוחמ ןהו הליהקב ןה תחוורה החנהה ,(םהיכרוצלו 

,התוא םיריתסמ ילוא םבור ;םתוהז תא דימת םיפשוח םניא הלא םיטרפ .םייבסלו םייאומוה 

תינימ הכישמ לש השחכההו הקחדהה לשב תינימה םתייטנל םיעדומ םניא ףא ילוא םקלחו 

יבורקו םיבוט םידידי דצמ וליפא רתויב תורומח תוילילש תויצקנסל ןיידע הפושחה 

ביצהל רשפא ןכלו ,הלאכ םיטרפ שיש תעבוק הרבח לכב תחוורה החנהה ךא .החפשמ 

יאנת םהמ וא רבעב תומיוסמ תורבחב הלא םיטרפ ויח דציכ דעתלו תולגל ירקחמ דעיכ 

.תורחא וא הלא תויוושכע תורבחב םמויק 

םיאומוה לש תויקוחה תויוכזה םודיקל יטילופ םוי־רדס ידי־לע וכמתנ הלא תוחנה 

"תניימודמ הליהק" תריצי םיבייחמ םיכמותו םירבח סויגו יתרבח קבאמ ןוגרא .תויבסלו 

םייאוריה םירוביג םע קבאמ לשו יוכיד לש ףתושמ יתימ רבע תלעב תויבסלו םיאומוה לש 

,ילסקודרפ חרואב .(Hunt, 1994; Weeks, 1991; Epstein, 1990) םמיע תוהדזהל ןתינש 

,הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפהמ רדק ידנס ר"דל השגוהש הדובעב הז רמאמ לש ותליחת * 

רימש ןנורו ןבס ןליא ,ריקי ןד ,לארה ןולא ,סורג לייא ,ץיבוקרב הצינ .ויתורעה לע ול םידומ ונאו 

טסקטב ורתונש תויועטל תוירחאה .תובר תוליעומ תורעה וריעהו רמאמה לש תומדוק תוסרג וארק 

.ןבומכ ,ונלש איה 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה *** 

"gay" יוניכל ליבקמכ תילארשיה תיאומוהה הליהקב תונורחאה םינשב שרתשה "ומוה" חנומה 1 

ןוגכ ,רבעב ועצוהש םירחא םייוניכ .רכונמו ינילק עמשנה ,"לאוסקסומוה" חנומל ףילחתכו תילגנאב 

אל תירבעה תימדקאה תורפסב .ןמדזמ שומיש םהב השענש ףא ,ךכ־לכ וטלקנ אל ,"האג"ו "זילע" 

הונימש םירובס ונא לבא (ילוכו "תויאומוה" ,"יאומוה"י ויתורזגנבו הז חנומב שמתשהל ןיידע גוהנ 

.ילגנאה חונימל רתוי םיאתמ םגו רתוי חונ הז 
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םיאומוה לש תויוכזה םודיקל םינוש םייטסילטנמדנופ םינוגרא לש תינופומוהה תודגנתהה 

התכיפהלו ,תויבסלו םיאומוהל םיטיירטס ןיב תיראניבה הנחבהה קוזיחל המרת תויבסלו 

שיש םינימאמ םילרבילה םג .תויוושכעה תויברעמה תורבחב תלבוקמה הסיפתהמ קלחל 

תא הגיצמה ,וז הסיפת לומ 2.הז טועימ "רורחש" לע אוה קבאמהו ,אכודמ יבסלומוה טועימ 

הנבמ תוהזב האורה הסיפתה תדמוע ,יעבטה םירבדה־רדסמ קלחכ תיראניבה הנחבהה 

ןיב ינליזזש־אל קבאמ ידכ ךות םיוסמ רשקהבו ירוטסיה ןפואב חתפתמו רצונה יתרבח 

 Anderson,) תימואל תוהזב ןיבו תינתא תוהזב רבודמש ןיב .םינוש םייתרבח םינקחש

לשמל) תירדגמ תוהזב וא (Butler, 1990 ,1991), "הרמוח" לכב תנעטומה "הנכות"ה 

תיטנגה הרמוחה ידי־לע תבתכומ הניאש ,וצרת םא יתיישעת ,יתרבח רצומ איה תישונא 

"הרמוח" התוא ךא ,הנכותה תלועפל םיאנתו תולובג ילוא הביצמ היגולויסיפה .טרפה לש 

.לועפל תונכות לש בחר ןווגמל תרשפאמ תיגולויסיפ 

תיריווקה תיטרואיתה תורפסה .תינימ הכישמ לש רשקהב םג ךכ (queer theory) לש 

לש ןויסינה ןיב תרשקמה הדיחא תיאומוה תוהז ןיא יכ תנעוט םינורחאה םירושעה ינש 

 Abelove ואר) םהלש תוינימה תוקיטקרפב םיוסמ ןוימד שי םא םג ,תונוש תורבחמ םיטרפ

 et al., 1993; Bersani, 1995; Butler, 1990; Fuss, 1989, 1991; Halperin, 1990,

 1995; Kitzinger, 1987; Plummer, 1981; Seidman, 1996; Weeks, 1991; Wittig,

ןיא ןכלו ,התוהמב דואמ הנוש תויהל הלוכי הלא תוקיטקרפל תנתינה תועמשמה 3.( 1992 

.תוברתו הצובק התואל םיכיישכ םירחאו הלא םיטקאב םיברועמה םיטרפל סחייתהל 

 1990) Halperin), לש םינש האמ" םסרופמה ורמאמב דמע ,וז השיגב םיצולחה דחא

קר רתוי וא תוחפ התנבוה םויכ ונל תרכומה תיאומוהה תוהזהש ךכ לע "תוילאוסקסומוה 

,1892*ב הנושארל עיפוה "תוילאוסקסומוה" חנומה םצע יכ ריכזמ אוה .הנורחאה האמב 

חנומה עיפוה הינמרגב .תודחא םינש רובעכ עיפוה ,"תוילאוסקסורטה" ,םילשמה חנומהו 

םתסב רבודמ ןיא יכ ןעוט אוה .דואמ שידח חנומב רבודמ ,הרקמ לכב לבא ,1869־ב רבכ 

תויוהזמ דואמ הנושה השדח תוהז לש העפוה תנייצמ שדחה חנומה תעפוה .ינושל שודיח 

םתוכז הרכוה הקיתעה ןוויב ,לשמל ,ךכ .םימוד םיטקאב םיברועמ ויהש םיטרפ לש תומדוק 

םיטקייבואבכ םירחא םיפיפכב וא םיכינחב ,םיתרשמב רוחבל םיחרזא לש תימיטיגלה 

,יטילופ רשקהב ספתנ ינימה טקאה .("ליעפה") רדוחה דצה היה חרזאהש יאנתב ,םיינימ 

תא תוספות ןה ןיאש הז ןבומב ,תוינאכד תוחפ תויהל תולוכי תוינרמש־תויתד תוסיפת אקווד 

דואמ תוינאכד תויהל תולולעו םיטקאה תא תוללוש ןה ,תונחבומ תוצובקכ תויבסלהו םיאומוהה 

ספתייש ילבמ בטומל רוזחל לוכי אטחו התפתהש טרפ לבא ,הריבעה עוציבב םיספתנה םיטרפ יפלכ 

.גירחכ 

הל שי ,התושידח תורמלש ,תיריווקה השיגה תוהמ תא ריבסהלו רידגהל הסננ אל הז רמאמ תרגסמב 

םייבסלומוה םידומיל ,תיטסינימפ הירואית לש הזיתניס וז השיגב תוארל ןתינ .תונוש תוסרג רבכ 

תויבסלכ אקווד תקסוע הניא תיריווקה הירואיתה ,םינורחאה תורוקמה ינשל דוגינב .תוינימ ירקחמו 

השיגה ומכ - אלא ,תודחוימה םהיתויעבבו םהלש םייחה ןויסנב ,םתוברתב ,םיאומוהבו 

תא הרידגמ תוברתה הב הרוצהמ ללכב תוברתהו הרבחה לע דומלל ןתינ המ תלאוש - תיטסינימפה 

םיטועימ ללוכ) םיינימ םיטועימל תסחייתמו הלידבמ איה הב ךרדהמו "הנוכנה" תינימה תוגהנתהה 

.(םילניסקוקו םיליפודפ ,םיטסיכוזמ־ודס ןוגכ ,םיינימ־דח אל 
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יגוז רשק םייקל ולכי אל םיחרזא ינש ,ןכל ;תולעבו תונדא לש סחי אטיב הרידחה טקאו 

המגוד .ןימאהל םיצור ויה םיבר םיאומוהש המל דוגינב ,ינרדומה ןבומב הבהא לש ינויוושו 

־ סנסנרה ימי לש הצנריפב "הלילה דרשמ" לש ןויכראה תא רקחש ,קור לאכימ :תרחא 

1432 ןיב םירקמ ףלא דשע־העבש רקחש ,(sodomy) םודס־ישעמל דחוימ טפשמ־תיב 

םיסחי ומייק םירשעה יאליגב םיבר םירבג יכ ןעוט - םיפלא תשולש עישרהו ,1502־ל 

Goldberg, 1994b םג ואר) .ליעפה דיקפתב דימת ויה םירגובמהו ,הרשע־ינב םע םיינימ 

 ,Padgug, 1990 ;1994a ןיב םיסחי לשו "םייאומוה" םיטקא לש תונושה תויועמשמה לע

(.תונוש תופוקתב םירבג 

ןמזב־וב תושחרתמ "תינרדומ" תיאומוה תוהז תחימצו "תוילאוסקסומוה" חנומה תעפוה 

(illous (1997 .איה ףא הנתשמ םייטנמורהו םייתחפשמה םירשקה לש הסיפתהש 

 ^1993) D'Emilio) תוחתפתה םע ,הרשע־עשתה האמה ףוסב קרש ךכ לע םידמוע

רשקכ ,דשאו לעב ןיב יטנמורה יגוזה רשקה לש הסיפתה תטשפתמ ,ינרדומה םזילטיפקה 

םישנ וב רשק"כ אלא ,תילכלכ רוציי תדיחיכ קר אלו "ילגל" ינימ עגמב קר אל ךורכה 

D'Emilio, 1993,)"הזב הז םיכמותו ישגר קופיס הקינעמה םיסחי תכרעמ םירצוי םירבגו 

ולכי םירבג ויה םתקושת יאשומש םירבג ,ינרדומה ןדיעל ומדקש םייחה תורוצב .(469 

,הפיקמ תיאומוה תוהז חתפל םתוא בייחי רבדהש ילבמ םיאושינל ץוחמ ינימ קופיס אוצמל 

לש תולודגה םירעב תיתרתחמ־יצח תילאוסקסומוה תוברת־תת חתיפ ןטק טועימ קרו 

אוה ףא דקמתמה המוד רבסה עיצמ Brake .(Mcintosh, 1981) ךליאו הרשע־עבשה האמה 

וילע שבלומה גויתהו יאומוהה דיקפתה תחימצ תא האור ךא ,תיתיישעתה הרבחל רבעמב 

תיטסילטיפקה הרבחל ינויחה תיניערגה החפשמה לדומ תא רמשלו שדקל יעצמאכ 

Weeks, לצא הז ןועיט לע תרוקיב ואר ;Adam, 1985 םג ואר ;Brake, 1976) תינרדומה 

 22 ,1991).

יונישב התוא ךרוכ וניא ךא ,תוינימה לש תיתרבחה הינבהה תא שיגדמה רחא רבסה 

Davidson"ו Weeks ידי־לע ,ראשה ןיב ,ךמתנו ,וקופ לשימ עיצה ,הלכלכבו הרבחב ינבמ 

יאופרה חישב םייונישל תיאומוהה תוהזה תחימצ תא םירשוק הלא םירקוח .(1990 [1987]) 

תנעוט Kitzinger .םייתרבח םיסופיט ןיימל הרבחה יעדמ לש הייטנלו יגולוכיספהו 

,תיחכונה האמה לש םינושארה םירושעב ,רתוי רחואמ ףא התנבוה תיבסלה תוהזהש 

"וליג" ,םירבג ,םיגולוכיספ .םישנ לש תרבוגה תואמצעהמ םירבג לש הדרחה לע הבוגתכ 

,(Kitzinger, 1987)ינימ קופיסל עיגהל ידכ רבגל םיקוקזה םיינימ םירוצי ןה םישנהש 

דעומ לע תקולחמה תורמל ."תוטוס"ו "תורחא" םישנ לש תוינימב תויבסלה תא ורידגהו 

תוינימהש וללה םירקוחה לכ םימיכסמ ,היתוביסו תיבסלהו תיאומוהה תוהזה לש התחימצ 

־ (Katz, 1995 ואר)תילאוסקסודעה/מ תיבסלה ,תיאומוהה תוינימה ללוכ ־ תינרדומה 

Fuss, 1989,) תינמז־לע תילסרווינוא תוהמ אלו ,הריבסהל ןתינש תירוטסיה העפות איה 

הניאש עבט תעפות ,תיעבט העפות לאכ [תויאומוהל] םיסחייתמ ונאש תורמל" .(108 

חוכ ןונפאו עדי לש רצות איה ונלש תוינימה תייווח ,תירוטסיה העפוה לש םוחתל תכייש 

תיאומוהה תוהזה תחימצ לע םיפסונ םירמאמל ;Davidson, 1990,91)"ענמנ־יתלב וניאש 

.(Plummer, 1981; Stein, 1990 ואר ,הנורחאה האמב תיבסלהו 

תועמשמלו תוירדגמ תוסיפתל םג תורושק תיבסלה לשו ומוהה לש תוסיפתה 

הנעטה תא הססיב Butler .(Weeks, 1991; Connei, 1995) ןימ־יסחי לש תיתרבחה 

הנבומה טקייבוא איה "השא" ;תירדגמה תוהזה תא םיעבוק םניא םייגולויבה םינייפאמהש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:40:53 UTC������������� 

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



יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 260 

.םישנ יוהיזל תועייסמה תויגולויסיפ תונוכת שי םא םג ,עבטה ידי־לע אלו הרבחה ידי־לע 

 (1990 ,Butler; 1992 םג ואר ,Wittig, הרמאמ דחוימבו "One Is Not Born a Woman",

תא ובציע ינרדומה ןדיעה לש םיילנויספורפה םיחישה ךיא הארהש ,וקופ תובקעב (.םש 

לעו הלא תוסיפת לש ןתויערא לע תדמוע Butler ,(1996) תוישנ לש םייחכונה םיגשומה 

תוליעפ לש תועמשמה םג .(Weir, 1994 ואר) הידורפו קחשמ ידי־לע ןתונשל תלוכיה 

ןדיעה לש הירוטסיהה ךרואל תילקידר הרוצב ונתשה תירדגמ תוהזל הרושיקו תינימ 

יוהיזב תינימה תוליעפה תשגדה אוה םיבושחה םייונישה דחא .(1996 ,וקופ> ינרדומה 

תינימ תוליעפ" ונלש האמה ךלהמב יכ תנעוט ,לשמל ,Kitzinger .טרפה לש תוישיאה 

־ הנורחאה האמב קר ,ןכל .(Kitzinger, 1994,195)"תינימ תוהזל תמגרותמ 

ידכשו ,תועמשמ־תבר יפוא תנוכת איה תוילאוסקסומוהה יכ םיחינמ 

גוסמ תיגולוכיספ הירוטסיה לעב תויהל שי םיילאוסקסומוה םירבד תושעל 

הקזח העפשה םירצוי ילאוסקסומוה ןויסינ ףוריצב וזה הירוטסיההו ,םיוסמ 

םג ואר ;םש) .םדאה לש תוינימ־אלה תולועפה חווט לכ לע םג רתויב 

 (.Goldstein, 1988, 1087; Moran, 1995, 3

דחא ,ןכלו ,תונורחאה םינשל דע לארשיב ירוביצ ןוידל טעמכ התלע אל תויאמוהה 

ואר ;Mohr, 1988, 21-22) הקיתשה אוה תויאומוה לע חישה לש םייזכרמה םינייפאמה 

יטפשמה חישהו יגולוכיספה חישה תעפשה דחוימב תטלוב הז עקר לע .(Moran, 1995 םג 

היה אל הלא םיידסממ־ םיירנילפיצסיד םיפוגל ."תילאוסקסומוהה תוישיאה" תיינבה לע 

םיסרטניא םהל ויה ךא ,תויבסל וא תויאומוה לש יומיד בוציעב רישי סרטניא ילוא 

,רקיעב) םיאומוהב "לפטל" םתוא הבייחש תמיוסמ תוקיטקרפ תרגשו םיעקשומ םייעוצקמ 

רוביצל ילאוסקסומוה יומיד תגצהב חתפמ־דיקפת םהל התנקה ךכו ,(תויבסלכ םג תוחפו 

עדי לע לופונומל העיבת לע םייונבה תעד־ימוחת ןה הירטאיכיספהו היגולוכיספה .בחרה 

,(Kitzinger, 1987)םדאה לש וביט לע - ןימאו קודב ,יביטקייבוא עדי ,רמולכ - "יעדמ" 

לשב .הגירח תוגהנתה ןיבל תילמרונ תוגהנתה ןיב הנחבהה אוה םהלש יזכרמ קוסיעו 

תעדה־ימוחת לש חישה .תילמרונ תוינימ יהמ םג רידגהל םיבייח םה ,הז קוסיע לש ועבט 

םינשה םישולש וא םירשעב הנתשהו) האמה תישארב הלא םימוחתב חתפתהש וללה 

,אירבהו ילמרונה סופדהמ הגירחכ רדגמ ותוא ןבל תינימה הכישמה תא רידגה (תונורחאה 

חישה ,ןכ־לע־רתי .(Troiden, 1988 ;1996 ,וקופ) הנקתלו הריבסהל ןתינש הגירח 

םג םרת ךכבו ,טרפו טרפ לכ לש תוהזב יזכרמ םוקמב תוינימה תא דימעה יגולוכיספה 

.(Bayer, 1987) םינוש םיטרפ לש תוהזה תרדגהב תירדגמ־דח הכישמ לש תויזכרמל 

יזכרמ דיקפת ואלימש םירחא םיידסממ םיפוגב םידקמתמ ונא ,ןפוא לכב ,וז הדובעב 

תוינימ תוקיטקרפ לעו תויאומוה לע יטפשמה חישב קוסענ ונא .תויאומוהה תיינבהב 

העיבתה לשו הרטשמה לש תוקיטקרפב ,קוחה ירפסב יוטיב ידיל אבש חיש ,תויאומוה 

יתרבח בחרמ" אוה טפשמהש ןוויכמ טפשמב םיניינעתמ ונא Moran תובקעב .ןיד־יקספבו 

"רדסו תועמשמ םיפכואו םירצוי ןתועצמאב תויתוברת תוקיטקרפ לש ךרעמ אוה ;בושח 

 (2 ,1995 ,Moran). רתוי הברה קיתו תוירדגמ־דח תוינימ תוקיטקרפ לע יטפשמה חישה

Boswell, 1980;) םייניבה־ימי ףוס לש תיתדה הקיקחב דוע ורוקמו ,יגולוכיספה חישהמ 

 1988 ,Mohr). ןידהמ באשש ,ירוטדנמה טפשמה ךותמ חמצ ילארשיה יטפשמה חישה םג

ךא .(Bray, 1994) 1533 תנשב ,ינימשה ירנה ימיב רבכ "buggery" לע רסאנ וב ,ילגנאה 
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,טפשמ־יתבו העיבתו הרטשמ יפוג לש הקיטקרפב תויולת ויה רוסיאה לש תוכלשהה 

לע דמע ,לשמל ,Maynard .ותפיכא תרוצ לעו ומושיי ףקיה לע ,קוחה שוריפ לע וטילחהש 

טביה לש הפישח ידי־לע הדנקב תויאומוהה תיינבהב האלימ הרטשמהש יזכרמה דיקפתה 

רוביצה .(209 'עב םיילוש־תרעה ואר ,Maynard, 1994) םייאומוהה םייחה לש םיוסמ 

םיברועמה םירבג סופתל ידכ שגפמ ירוזאב םייתרטשמ םיעצבמ תעב קר הז םלועל ףשחנ 

םיטפשמ לע וחוויד םינותיעה .(morally perverse)"תירסומ םיטוס"כ םתגצהו ינימ עגמב 

םהלש תינימה תוליעפה תא וגיצהש םייזוחמה םיעבותה תא וטטיצו ,וספתנש םירבג לש 

יאומוהה םלועה לש םיטביהל רוביצה ףשחנ לארשיב םג ,הארנש יפכ ."ךלכולמ קסע"כ 

לכ יוהיזל המרתש העפות ,תוילילפ תוריבע לע ןידל ודמעוה םיאומוה רשאכ רקיעב 
.םינכוסמכו םיטוסב םיאומוהה 

תא חתננ .םייאומוה םיסחי (ןלהל ואר !לוכיבכ) רסאש קוחה חותינב ליחתמ רמאמה 

יטפשמה ץעויה תארוה תא חתננ ךכ־רחא .וב תונומטה תויועמשמה תאו קוחה חסונ 

וז היחנה לש תועמשמב ןודנ ,קוחה םושיימ ענמיהל העיבתהו הרטשמה תא התחנהש 

ןוידל רובענ ןכמ־רחאל .הז קוח תרפהב תאז לכב ועשרוה םדא־ינב םהב םידחא םירקמבו 

הבהו תושרפב ןידה־יקספ תועצמאב "עבטה ךרדכ אלש"ל םיטפושה ונתנש שוריפב 

תואצמתהה רסוחו תויביאנה תא תפשוחה ,יליווש תשרפב קוסעי אבה קדפה־תת .ימע־קו 
יפלכ םיטפושה לש תויכרעה תויוסחייתהבו תיאומוהה היווחל סחיב םיטפושה לש 

תויאומוהה םצע תא תופירחב םיטפושה וניג םהב םירקמה ינש תא ריכזנ .תויאומוה 

םירקמה ינש תאו (סייו תשרפב רגמש טפושהו ידארכ םיסנ תשרפב ןישח ז"ש טפושה) 

קרב טפושהו ימע־ןב תשרפב ןהכ טפושה) רתוי תוינלבוס תודמע םיטפושה ועיבה םהב 

טפשמה־תיבו ילארשיה טפשמה תדמע תא םכסמ ןורחאה ינפלש קרפ־תתה .(סייו תשרפב 

תיאומוה תוהז תיינבהל םרת יטפשמה חישה יכ םש ןעטנ ונא .םיאומוה יפלכ ןוילעה 

השקש יפ־לע־ףא .םיילנא םיסחי םויקל הטוס תינימ הוואת לע תססובמה תנכוסמו תמייאמ 

םיחיש טועימ לשב יכ םירובס ונא ,בחרה רוביצה לע וז הינבה העיפשה הדימ וזיאב קודבל 

הכוזה יטפשמה חישה לש המורתה התיה ,תוילאוסקסומוה לע םייפולח םיירוביצ 

חישב יונישל הרצק תוסחייתהב רמאמה תא םותחנ .רתויב תיתועמשמ הבר בל־תמושתב 

לוטיבש יפ־לע־ףא .1988 תנשב תויאומוה רסואכ ספתנש קוחה לוטיב תובקעב יטפשמה 

,יטפשמה ץעויה תארוה לשב םיאומוהה לש יקוחה םדמעמ תא תונשל רומא היה אל קוחה 

םודיקל תונגראתהו םיאומוהה לש ירוביצה דמעמב יוניש רשפיא קוחה לוטיב יכ ןעטנ ונא 
.תויחרזאה םהיתויוכז 

םידקהל שי ,הנתשמו השימג תושי איה תיאומוהה תוהזהש החנהמ םיאצוי ונאש ןוויכמ 

םיטפושהו טפשמה לש תויוסחייתהב קפתסהל םילוכי ונא ןיא .תיגולודותמ הרעה 

D'Emilio, 1992;)וניארש יפכ תיתייעב הניה אשומה לש הרדגהה םצע יכ ,תויאומוהל 

 1990 ,Padgug). 1995 תובקעב ךלנ הז םוקמב) Moran ,(1994) Hunt ,(1991) Weeks)

ינב ןיב םיסחיל ןוילעה טפשמה־תיב לש תויוסחייתהה לכ תא קודבנו ,(Maynard (1994־! 

תרדגהל רשק ילב .תויאומוהל ונלש תוברתב תורשוקמה תוינימ תוקיטקרפלו ןימ ותוא 

הלא םיאשונל םיטפושה לש תויוסחייתהה ,ונירקחמ יאשומ ידי־לע וא ונידי־לע תויאומוהה 

ןפואה ללוכ ,(תוילאוסקסומוה וא) תויאומוה םויכ ארקנש המ לש תועמשמה תא ונבהש ןה 

הליחתכלמ רקחמב ונללכ .םמצע תא םיספות הלא תוקיטקרפב םיברועמה םישנא וב 

ינימ עגמ לש דחא רוכזאב קר ונלקתנ ךא ,תויבסלל יטפשמה חישה לש סחיה תא םג 
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.תויאומוהבו םיאומוהב קרו ךא טעמכ קסוע ונלש רקחמה ןכלו ,םישנ ןיב <דבלב יטתופיה) 

.םכסמה ןוידב וו הדוקנל רוזחנ 

ללכב סחייתה טפשמה םאה :תינימ הייטנו תינימ תוגהנתה 

?"תוילאוסקסומוה"ל 

תונוש תוריבעב קסע ,"רסומה דגנ תוריבע" ,1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ לש 17 קרפ 

טפשמה ןמ לודג קלח ומכ .דועו תונז ,םינוגמ םישעמ ,סנוא ללוכ ,ינימה םוחתב 

המוקמ תא הספתו ילארשיה טפשמה ךותל הטלקנ ילילפה קוחה תדוקפ םג ,ירוטדנמה 

ןוטלשה ירדס תדוקפ לש 11 ףיעס יפ־לע ,התמקה םע ,הנידמה לש םיקוחה רפסב 

החסונ וב דעומ ,1977 דע ףקותב הראשנ ילילפה קוחה תדוקפ .1948־ח"שת ,טפשמהו 

.ןישנועה קוח אוה ,ילארשי קוחכ הקקחנו שדחמ הדוקפה 

יטפשמה בצמבו 1936־ב הדוקפה לש חוסינה ךילהתב ןודנ אל הז רמאמ תרגסמב 

תירוטסיהה הריקסל אצומה־תדוקנכ זא היהש יפכ קוחל סחייתנו ,וינפל ץראב ררשש 
.ונלש 

קסוע <1) ןטק־ףיעס .םינטק־םיפיעס ינש ללוכ ילילפה קוחה תדוקפל 152 ףיעס 

רמאנ הז ףיעסב .ונניינעל רתוי יטנוולר (2)ןטק־ףיעס .ןלהל וילא בושנו ,סנוא ירקמב 

ךכ 
־ םדא לכ 

וא ;עבטה ךרדכ אלש םדא םע בכושה <א> 

וא ;המהב םע בכושה <ב> 

,עבטה ךרדכ אלש (המע וא)ומע בכשל רכזל השרמה <ג> 

.רסאמ תונש רשעל יופצ אהיו עשפב םשאי 

ידי־לע ספתיהל לולעש ,1936־מ הז חוסינ ."ילילפה רוסיאה" הז ףיעסל ארקנ ןלהל 

םייוניש םע ,1988 דע ופקותב ראשנ ,ןשי יטפשמ בצמל דירשו יטסינורכנא חוסינכ םיבר 

ןתינ ,רוסיאה לש ינוקלהו יתיצמתה חוסינה תורמל .1977־ב וב ושענש דבלב םייטמסוק 

תניינעמ ,תישאר .וסיסבב הדמעש תוינימה תסיפת יבגל םידחא םירבד ונממ דומלל 

וא)ומיע ובכשיש השרמש ימ ןיבל "עבטה ךרדכ אלש םדא םע בכוש"ש ימ ןיב הנחבהה 

,םישנא ינש ןיב "עבטה ךרדכ אלש" בכשמ לע רוסיא ןאכ ןיא ."עבטה ךרדכ אלש" <המיע 

םישנו םירבג לע ף01נ רוסיאו "עבטה ךרדכ אלש" בכשל םירבג לע דחא רוסיא אלא 

והשמכ ספתנ וניא הביכשה טקא ."עבטה ךרדכ אלש" םמיע בכשל תלוזל תושרהל 

תברעמה הלועפכ אלא ,(םישנ יתש לש אל יאדוובו) םירבג ינשל וא ,רשאלו רבגל ףתושמה 

,תיכרריה הרוצב םיינימה םיסחיה תא עבקמ קקוחמה דציכ הארמ הז חוסינ .םידדצ ינש 

תועצמאב תיאומוהה תוינימה תא הנבמו םישנל םירבג ןיב המצועה יסחי תא תרמשמה 

,1995 ,ןמטפואה לצא ןויד ואר ;הנש אלל ,םליע) יטסיסקסה־ילאוסקסורטהה לדומה 

ינשל םיסחוימה המזויב לדבההו םידיקפתה ילדבה תורמל .(203-201 ,198-192 

דצה לע לטומה שנ לע לת זא אוה ליבסה דצה לע לטומה שנועה ,בכשמה טקאל םידדצה 

אוה םא .תירסומ הניחבמ וילע ןגמ וניא הז לבא ,שלחו ליבס אוה "ישנה" דצה .ליעפה 
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263 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

,ליעפה דצהש הדימ התואב קוידב רסומה תוישוא תחת רתוח אוה ,הזכ עגמל םיכסמ 

.תאז השוע ,"רדוחה" 

יברמה שנועב תאטבתמ איהש יפכ קקוחמה יניעב הריבעה תרמוח תא םג שיגדהל שי 

עוגפל ילבו הענצב ,המכסהב השענה השעמב רבודמש יפ־לע־ףא .רסאמ תונש רשע לש 

םצע ,השינעה תלעפהל רשק ילב .דואמ רומח שנוע עבוק קקוחמה ,שוכרב וא םדאב תיסיפ 

ןוילעה טפושה .רומח והשמב רבודמ יכ קוחה תא ארוקש ימ לכל תרדשמ הזכ שנוע תעיבק 

־השעמ לע רוסיאה לש תויתקוחה הנודינ וב ,Bowers תשרפב ריעה Powell יאקירמאה 

תויהל היושע ־ רסאמ תונש םירשע דע - שנועה תרמוח יכ ,הי'גרו'ג תנידמב םודס 

ירזכא שנוע) cruel and unusual punishment רסואה תיאקירמאה הקוחל ןוקיתל תדגונמ 

הלע אל ומצע ילילפה רוסיאהש ןוויכמ ,שנועה תרמוח הנודינ אל לארשיב 4.(ןפוד־אצויו 

־ םיאומוהל םירושקה םיניינעב קוסעל שרדנש ימ לכ לבא ,לעפוה אל טעמכו ןוידל טעמכ 

.הב רבודמש הריבעה תרמוח לע תרוכזת ןמזה לכ לביק ־ דחאכ םינטפשמ־אלו םינטפשמ 

ימו המהב םע בכושש ימ לש ףיעס ותוא יפנכ תחת ףוריצה איה תפסונ תניינעמ הדוקנ 

ףיעס ותואב תורסאנ תוקיטקרפה יתשש קר אל ."עבטה ךרדכ אלש" רחא םדא םע בכושש 

ןיב דירפמ המהב םע ינימ עגמ םויק רסואה ןטקה־ףיעסהש אלא ,שנוע ותואב תושנעומו 

רבודמ וליאכ םדא־ינב ןיב "עבטה ךרדכ אלש" םיסחיב םיעגונה םינטקה־סיפיעסה ינש 

ףקות הל ןתונו ,הסיפתה תא ףקשמ הז ףוריצ .הרוסא הקיטקרפ התוא לש םינוש םיגוסב 

בכשמל ותרמוחבו ולש תוילמרונ־יאב ההז םייח־ילעב םע ינימ עגמ םויק היפל ,שדוחמ 

ינימ עגמ םע רדגמ ותוא ינב ןיב רשק לש ףוריצה .רחא םדא־ןב םע "עבטה ךרדכ אלש" 

וליאכ ,םינוש םייבופומוה םימרוג לע תלבוקמ תיביסרוקסיד הקיטקרפ איה םייח־ילעב םע 

.וז הסיפת דדועמ קוחה חוסינו 5,"ילמרונה" סופדה ןמ הייטס לש תונוש תורוצב רבודמ 

רורב ."עבטה ךרדכ אלש" יוטיבה םצע ,ןבומכ ,איה רתויב תניינעמה הדוקנה לבא 

.יעבט־אל ינימ עגמ ןיבל "יעבט" ינימ עגמ ןיב ןיחבמ קקוחמהש דיעמ יוטיבה םצעש 

אוה ,תילגנאב "against the order of nature" וא ,תירבעב "עבטה ךרדכ אלש" יוטיבה 

תב תילגנא הקיקח ךרד יתייסנכה חישהמ ילארשיה ןידה לא לגלגתהש קיתע ינושל יוטיב 

6.הז רמאמ ימוחתמ ,ךכיפל ,תגרוח וישומישו הז גשומ לש היגולואיכרא .םינש תואמ 

 ,Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986)

ליידה לש גוזהךבל גוז־ינב לש תויוכז תקנעהל ותעשב דגנתה םולב םרמע ןיד־ןרוע ,"לע־לא" קרפ 

קינעהל השירדל ךילות רדגמ ותואמ גוז־ינבל הלאכ תויוכז תקנעהש ןעט ראשה ןיבו ,ץיבולינד 

,רבוקר רוספורפ ,יטפשמה ץעויל הנשמה םג .זע םע עגמ םייקי םידבועה דחא םא םימעל תויוכז 

,בירעמ) תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו לש ןוידב המהב םע עגמ ןיבל יאומוה ןימ ןיב הוושה 

םייאומוה םיליעפ לש חישה ,הז יבופומוה חיש לשב .1996 ,לסה ;1995 ,רצינש םג ואר ;<22.2.1995 

ןיבל *םינימה ינשמ וא ןימ ותואמ) םדא־ינב ינש ןיב ישגד,דל ינימה רשקה ןיב ינושה תא שיגדמ 

עגמ םימייקמה הלא ןובשח לע אובת אל וז תוננוגתהש רהזיהל שי .היחל םדא־ןב ןיב יסיפה עגמה 

תדימ לע עדימ טעמכ ןיא ןכלו ,דואמ דומח גויתמ תלבוס וז הקיטקרפ .םייחיילעב םע ינימ 

,וזכ הקיטקרפש זומרלו הז גויתל רתוי דוע םורתל םיצור ונניא ונלש הרעהב לבא ,התוחיכש 

.םדא־ינב ןיב ינימ רשקמ תימיטיגל תוחפ איה ,תוללעתהב הכורכ איה ןיא םהב םירקמב 

ןיב לדבההו רשקה לעו סנסנרה תפוקת לש הפוריאב (sodomy) םודס־השעמ לש תועמשמה לע 
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:םודס־השעמ דגנ םיקוח דודיקל הכילוהש תיתדה הסיפתה תוצמתב קפתסנ ןאכ וניכרצל 

תיעבטה תוגהנתהה לש תוויע והז ;ןיקתה עבטה ירדס תא רפמ וב רבודמש ינימה עגמה 

.(Mohr, 1988; Weeks, 1991 םג ואר) ארובה ידי־לע םדאל דעויש דיקפתהו םדאה לש 

רשק והמ רידגהל ואובב םייעדמ םירקחמ לע וא םייריפמא םינותנ לע ךמתסה אל קקוחמה 

תושרה הצלאנ ,הארנש יפכ .הזכ וניא המו "יעבט" המ טרפל חרט אל םגו ,"יעבט" 

לש תועמשמה תא שרפל ידכ םינוש םיינימ םיסחי לש םינטקה םיטרפב קוסעל תטפושה 

עגמ םג רסוא ילילפה רוסיאה םאה .יבסל ינימ עגמל סחייתהל םוקמה םג ילוא הז ."יעבט" 

יתש ןיב ינימ עגמכ םג הרואכל שרפתהל לוכי "עבטה ךרדכ אלש בכשמ" יוטיבה ?הזכ 

ללכמ םייבסלה םיעגמה תא איצומ "carnal knowledge" לש ילגנאה חוסינה לבא ,םישנ 

.ךשמהב הב ןודנש הקיספה קוסעת ךכב םג .רוסיאה 

אלש םישענה ןימה יסחי לכב קסועה 152 ףיעס לש (1)ןטק־ףיעס םג בושח ונניינעל 

.סוניא ,רמולכ ,"הנוצר דגנ קוחכ אלש השא לעוב"ש ימב קסוע (א) ףיעס־תת .המכסהב 

;םירמוא an <ב> םיפיעס־תת 

וא היפכב ושמתשהב ,ונוצר דגנ השיא יבכשמ רכז םע בכושה <ב> 

לוטנ אוהשכ וא ,הרומח תינפוג הלבח ול םורגיש וא ונתימיש וילע ומייאב 

וא ;ודגנ דומעל תורחא תוביסמ לוכי וניאשכ וא הרכה 

הטמל םהו דלי םע השיא יבכשמ בכושה וא ,הדלי קוחכ אלש לעובה <ג> 

[.'ס 'ד ,'י 'י - ונלש תושגדהה] .הרשע־שש ליגמ 

.םינש הרשע־עברא לש רסאמל םייופצ וללה םיניירבעה לכ 

,ילגנאה ירוקמה חסונהמ םוגרתב תועטה איה הז ףיעסב ונתניחבמ תניינעמה הדוקנה 
לש םוגרת אוה "השא יבכשמ רכז םע בכושה" יוטיבה .בייחמה חסונה השעמל היהש 

 "commits an act of sodomy with any person". לע שרופמב רבדמ ילגנאה חוסינה

ףיעסב םג .דבלב םירבגב וב רבודמש ירבעה חסונל דוגינב ,"םדא לכ ay םודס־השעמ" 

act of sodomy לכ לעו תודלי תליעב לע רסוא ילגנאה חסונה ,םיניטק םע םיסחי רסואה 

 with a child, םויקו דוחל תודלי תליעב רסוא ירבעה חסונה דועב ,דחאכ תונבו םינב

עגמ םויקל ללכ סחייתמ וניא ירבעה חסונה יכ אופיא אצוי .דוחל םינב םע םודס־השעמ 

בתוכ לש תועטב הפ רבודמ יכ קפס ןיא .תודלי וא םישנ םע הייפכב ילנא וא ילרוא ינימ 

יפ־לע־ףא .םיאומוה םע "sodomy" לש יוהיזה לע תדמלמ וז תועט ךא ,ירבעה חסונה 

קרש בשוח ירבעה רבחמה ,השאל רבג ןיב sodomy שרופמב ללוכ תילגנאב קוחהש 

."השא יבכשמ רכז םע בכוש"ל תאז םגרתמו ,"הלאכ םירבד" םישוע םיאומוה 

קוחהש הארמ (ןוצרמ "עבטה ךרדכ אלש בכשמ"ו סוניא)ויפיעס ינש לע קוחה חותינ 

רסאנ (ילילפה רוסיאה) (2)152 ףיעסב .םירבג ינש ןיב יאומוה רשקל םצעב סחייתמ וניא 

ףיעסו .,רשאל רבג ןיב הזכ עגמ ,ןבומכ ,ללוכ ,םישנא ינש לכ ןיב "יעבט־אל" ינימ עגמ 

ללכ סחייתמ וניא קוחה .חוכב שומיש ךות םישנבו םירבגב "םודס־השעמ" רסוא (1)152 

קוחה .ללכ וב רכזנ וניא "לאוסקסומוה" חנומהו ,המצע ינפב הירוגיטק לאכ םיאומוהל 

,םיאומוהל הייסנכה סחי לע ;Goldberg, 1994a^ םירמאמה ואר ,זא תוילאוסקסומוה! םודס־השעמ 

.Boswell, 1980 ואר 
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םא ןיב ,םירבג ינש ןיב וא השאל רבג ןיב תומיוסמ תוינימ תוקיטקרפ לע תוטשפב רסוא 

ןיב םיפתושמ םייחו תויגוז ,הבהא יסחי לע רוסיא םוש וב ןיאו ,ואל םא ןיבו םיאומוה םה 

חישב הרצונ ,"עבטה ךרדכ אלש" םיסחי לש קוחב הבחרה הרדגהה תורמל לבא .םירבג 

.ןימ ותוא ינב ןיב םיינימ םיסחי ןיבל ילילפה רוסיאה ןיב תוהז לארשיב ירוביצהו יטפשמה 

.תויאומוה לע רוסיאכ רוסיאה תא ושריפ ,דחאכ םיטיירטסו םיאומוה ,םינושה םירבודה 

(ןלהל ואר> ןהכ םייח יטפשמה ץעויה לש תמסרופמה הארוהב טלוב רוסיאה לש הז שוריפ 

ןויארב 7."דכז בכשמ לש הריבע תריקחל םיאבה םיללכה" לע רבודמ הב ,1953 תנשמ 

קוח "רכז בכשמ רסואה קוח"ב האר אוהש ןהכ ריבסה ןוילעה טפשמה־תיבמ ותשירפ רחאל 

,ןהכ .םיאומוה דגנ קוחכ קוחה תא שריפ אוה םג ,רמולכ ,(1988 ,רשש) ירסומ־אל 

,םיאומוה ןיב ינימ עגמ לכ רסוא ילילפה רוסיאהש םג חינמ ,איצוהש היחנהל ורבסהב 

יוהיזה .תילרוא וא תילנא הרידח ילב םירבג ינש ןיב ןימ־יסחי ונכתיי אלש ,רמולכ 

ילנא ןימ ןיאו ילגא ןימ ילב תויאומוה ןיא וליאכ ,ילנא ןימו תויאומוה לש יכרע־דח־דחה 

־תיתרבחה תואיצמה לש "היופש־אל הנומת" הנכמ ץנרפש המ רצוי ,תויאומוה ילב 

ןמ לילעב הנוש איהש ינפמ "היופש־אל הנומת" יהוז .(French, 1994,15) תיתוגהנתהה 

ידכ דחוימ ץמאמ שורד חישה לשב לבא ,חכוויהל לוכי הצורש ימ לכש יפכ תואיצמה 

8.תנקותמ הנומת לבקל 

לש ןייפאמ לע דיעמ דבלב םיאומוה דגנ ןווכמכ ילילפה רוסיאה לש חוורה שוריפה 

תנידמ חרזא ,Michael Hardwick .תורחא תונידמל םג ףתושמה םיאומוה לע חישה 

תא תיתקוח הניחבל דימעהו רבג םע ינימ עגמ לשב רצענ ,תירבה־תוצראבש הי'גדו'ג 

בורב עבקש ,יאקירמאה ןוילעה טפשמה־תיבל עיגה הרקמה .םודס־השעמ לע רוסיאה 

הכומנ האכרעב ,טפשמה־תיב בריס ןכ־ינפל .םיאומוה יבגל ףקת קוחה יכ ,1986־ב ,קוחד 

עגופ קוחה יכ ןעטש <השאו רבג)יושנ גוז לש הריתע Hardwick לש ותריתעל ףרצל ,רתוי 

קזיח ןוילעה טפשמה־תיב .הרקמב הדימע תוכז ןיא הז גוזלש ילמרופה קומינב ,וב םג 

תאזו ,"homosexual sodomy"־ל ותקיספ תא ליבגהו םיטיידטסל םיאומוה ןיב וז הדרפה 

,אריפש 'ש 'י םיטפשמה רש תבושתו ירנבא ירוא כ"ח לש התליאשב וז הארוה לש רוכזא םג ואר 7 

דימעהל ןיא ןהיפלש" תויחנה שיש ןוכנ הז םאה לאוש ירנבא .308 ,16.11.1971 ,62 תסנכה ירבד 

:היחנההמ טטצמ םיטפשמה רש ;"הענצבו המכסהב ,םיריגב ןיב םילאוסקסומוה םיסחי םויק ןיגב ןידל 

.דגו "רקחית אל רכז בכשמ לע הנולת" 

ןולאשב .םויכ םג חישה לע עיפשמ "הטימב םישוע םיאומוה המ" יבגל םיטיירטס לש העידיה רסוח 8 

דעי ןימ־יסחי תמייק םימעפ המכ" הלאשה העיפוה ץראב תיאומוהה הליהקב ץפוהש תואירב אשונב 

ול ןיאש ,יטיירטס יוטיב אוה ,םיילנא םיסחיל ,הארנכ ,סחייתהש ,"ףוסה דע" יוטיבה "?''ןלס,ד 

רוביצהמ לודג קלח ומכ ,םירטושהו םיטפושה ,םיעבותה ,םיקקוחמה לבא ,יאומוהה חישב ןבומ 

םמצעל ררבל םיסנמה ולאכ לע וא םמצע םיאומוה לע םג עיפשמ הז חיש .ךכל םיעדומ םניא ,ותוללכב 

םיישיא תונויארב םיחוודמ ילנא ןימל הכישמ םישיגרמ םניאש םיאומוההמ םיבר .תינימה םתוהז המ 

םהש הדבועה התייה ,םירחא יפלכו םמצע יפלכ ,ןוראהמ םהלש האיציה תא בכיעש םירבדה דחאש 

אל םה ילנא ןימל וכשמנ אל םהש ןוויכ .םיילנא םיסחי םע תילאוסקסומוהה הכישמה תא והיז 

םהב םייביטנרטלא םיחיש ריכהל תורשפא םהל הנמדזנש דע ,םמצע תא רידגהל דציכ ועדי 

.תרחא הרוצב תרדגומ תוילאוסקסומוהה 
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Thomas,) תיתקוח הניא םיטיירטס לע קוחה תפיכאש המיכסה הי'גרו'ג תנידמש רחאל 

 1992, 1431n). לש סחיה יבגל םילוקישב טפשמה־תיב ךישמה וז הנחבה תריצי רחאל

ותוא ינב ןיב םיינימ םיסחיש עובקל תוכז שי תמיוסמ הליהקלש ןעטו ,תויאומוהל הרבחה 

התארהו הז ןיד־קספ הרקיבו החתינ (Halley (1993 9.םתוא רוסאלו היכרעב םיעגופ ןימ 

,אסיג דחמ ,רצי ךכבו ,(identity) תוהז ןיבל (act) הלועפ ןיב טפשמה־תיב בריע דציכ 

ךדיאמ ,ההיזו ,ומוהה תא ןנוכמ םודס־השעמ וליאכ םיוסמ טקא לע תנעשנה תיאומוה תוהז 

טקא םיעצבמ םניא ,תיטיירטס ,תרחא תוהז ילעב םישנא וליאכ תוהזה םע טקאה תא ,אסיג 

וזכ תוהז הלבקתה ץראב יטפשמה חישב םגש הארמ ילארשיה קוחה ןבוה הב הרוצה י0.הז 

תורמל ,"ומוה תויהל" לש סוטטסה ןיבל םיאומוהל תרשוקמה תינימה תוגהנתהה ןיב 

.ןלהל עיגנ הילא ,ימע־ןב תשרפב תשרופמ הקיספ 

םיביכר ןכא םה ילנא ןימו ילרוא ןימש ןועטלו םערתהל םייושע םייאומוה םיליעפ 

,ונעטי םה ,הלאכ תוקיטקרפב םיברועמ םיאומוהה לכ אל םא םג .תויאומוה לש םיננוכמ 

הכירצ הניא וז העיבת לבא .םיאומוה דגנ הנושארבו שארב ןווכמ ןתוא רסואה קוח לכ 

תיביסרוקסיד המכסומ איה םודס־ישעמ םע תויאומוה לש יוהיזה יכ תוארל ונל עירפהל 

,הארמ Bray^ יפכ .יביטקייבוא עבט־בצמ לש ףוקיש אלו ,ירוטסיה ןפואב החתפתהש 

ןיב םיימיטניא םיסחיו ,םיאומוה דגנ ןווכ אל םודס־השעמ לע ינימשה ירגה ימיב רוסיאה 

,ןיראיוב םג ואר ;Bray, 1994) םודס־השעמ דגנ הקיקחה תורמל םיימיטיגל ויה םירבג 

םיבר םיאומוה שיש םג רורב .(דומלתה תפוקתב םיידוהי םירבג ןיב םיסחי יבגל ,1995 

ךורכ וניאש יסיפ עגמ ידי־לע ינימ קופיסל םיעיגמו 11,םיילנא םיסחי םימייקמ םניאש 

םיסחי - תאז שיחכהל יטננימודה חישה לש הייטנה תורמל - תויהל םילוכי ןכו ,הרידחב 

ימ לכ אלש םושמ תוחפ־אל העטמ ילנא עגמ םע תויאומוהה יוהיז .םיינוטלפא םייאומוה 

אלש" םיסחיש םידמלמ תינימ תוגהנתה לע םירקחמה לכ .ומוה אוה ילנא עגמ םייקמש 

םיפיקמו רתויב םיצופנ ,םישנל םירבג ןיב ילנא וא ילרוא ןימ ,רמולכ ,"עבטה ךרדכ 

ונוצרמ וא הנוצרמ הלאכ תוקיטקרפב ברועמ היהש ימ לכ .הייסולכואהמ םיזוחא תורשע 

םיבייח םהש החנהה .דתיה םיאומוה גוז יבגל לבא .רסאמ תונש רשעל 1988 דע יופצ היה 

חישה םיטיירטסה לצאש דועב ,(הדוסימ תכרפומ החנה ,רומאכ) הז ןיעמ עגמ םייקל 

םיטיירטסל ריתהל השירדה ."םייעבט" םיסחי קר םימייקמ םהש םינפ דימעהל רשפאמ 

ףוכאל ןווכתה אל דחא ףא ןכש ,םויה־רדס לע .דתיה אל "תויעבט־אל" תוקיטקרפ עצבל 

ידכ ,ןויווש ועבת אל חישב רתויב םיילרבילה םיפתתשמה םגש הרק ךכ .קוחה תא םהילע 

רמיש הז חיש .אליממ םיעצבמ םיטיירטסש תוינימ תוקיטקרפ עצבל ולכוי םיאומוה םגש 

:בתכו ,בורה לש ןידה־קספ לע םערתה ,טועימה לש ןידה־קספב ,Blackmun ןוילעה טפושה 9 

הי'גרו'ג תנידמ לש תנגפומה תונוכנהמ הבר הדימב ,הארנכ ,תעבונ קיוודראה לאכימ לש ותדימע" 

...קוחהש ותעיבת לבא ...םילאוסקסורטה לע ותופכל ןוצר לכ ,דל ןיאש קוח םילאוסקסומוה לע ףוכאל 

איהש הרוצ םושב היולת הניא םיימיטניא םירשקל ותוכזלו ולש תויטרפל תיתקוח אל הרידח הווהמ 

.(Goldberg, 1994a, 124־ב) "תינימה ותייטנב 

.סוטטס ןיבל (conduct) "תוגהנתה" ןיב הניחבמ איה (Halley, 1994) רחא רמאמב 10 

עדומ וניא יטיירטסה רוביצהמ לודג קלחש יפ־לע־ףא ,תיאומוהה הליהקב הילאמ תנבומ הדבוע וז 11 

.הל 
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267 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ס"נשת 

ריכהל קר עבתו ,"םייעבט" םיסחי םימייקמ םיטיירטס וליאכ םינפה־תדמעה תא אופיא 

הקיזה תא חישה קזיח ךכבו ,םהלש לוכיבכ־רזומה ןימה תא תושעל םיאומוה לש תוכזב 

הקיטקרפה תועצמאב ומוהה תרדגה תא ססיבו ,"תויעבט־יא" ןיבל תויאומוה ןיב לוכיבכ 
12.תינימה 

.1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח ,ילארשי קוחב תירוטדנמה הדוקפה הפלחוה 1977־ב 

,ונקות םינוש םיפיעס ךא ,הנשיה תילילפה קוחה תדוקפ לע הבר הדימב ןעשנ שדחה קוחה 

תוינימ תוריבעל םירושקה םיפיעסה םג .ןמזהו הרבחה חורל םאתהב ופסונ וא ולטוב 

םיפיעס :«1)152) הייפכב ןימ־יסחיל סחייתמה ןשיה ףיעסה קלוח ,לשמל ,ךכ .ונקות 

,שדח ףיעסו ,תוניטק םע םיסחיבו םישנ סנואב םיקסוע ,שדחה קוחל 349-345 ,םישדח 

רבע עבטה ךרדכ אלש ןימב קסועה ,(2)152 ,ןשי ףיעס .הייפכב םודס־ישעמל דחוי ,350 

רתויב םיבושח ןקות אלש המו ןוקיתה .351 'סמ ,דחוימ ףיעסב הכזו דבלב יטמסוק יוניש 

ינשב יטנוולרה קוחה תא גיצנ ,יונישה תגצה תא לקהל ידכ .ילנא ןימו תויאומוה לע חישל 

:ויחסונ 

1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח  1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ 

,םדאב םודס השעמ ...השועה 

וא חוכב שומיש ךותו ונוצר דגנ 

...וילע ומייאב 

(1)(א)350  דגנ השא יבכשמ רכז תא בכושה 

וא היפכב ושמתשהב ונוצר 

...וילע ומייאב 

<ב)<1)152 

ןיטקב םודס השעמ ...השועה 
םינש 16 ול ואלמ אלש 

(2)(א)350  וא ,ז"ט תבמ תוחפ הדלי לעובה 

ז"ט ןבמ תוחפ דלי תא בכושה 

<ג><1)152 

ןיטק םע יניע עגמ [םייקמה] 
רומאכ 

(3)<א)3 50 

351(1) עבטה ךרדכ אלש םדא םע בכוש  ךרדכ אלש רחא םדא םע בכושה 

עבטה 

<א)(2)152 

המהב םע בכושה   (2)351 <ב)<2>152 המהב םע בכושה 

;ומע בכשל רבגל השרמ 

אלש המע בכשל רבגל השרמ 

.עבטה ךרדכ 

 <3)351

 <4)351

וא)ומע בכשל רכזל השרמה 

עבטה ךרדכ אלש (המע 

<ג>(2)152 

בכושה" יתייעבה יוטיבה ךא ,םדוקה חסונל ההז הייפכב םודס־השעמ לע רסואה ףיעסה 

השועש ימ לע םג לוחי אוהש ךכ ,"םדאב םודס־השעמ"ל הנוש "השיא יבכשמ רכז םע 

חוסינה היה ,ליעל ונרבסהש יפכ .1936־מ ילגנאה חסונל םאתהב ,השאב םודס־השעמ 

דעונ טושפ ןוקיתהו ,(1977 דע) בייחמה ילגנאה חסונה לש העטומ םוגרת םדוקה ירבעה 

יבכשמ בכושה וא ,הדלי קוחכ אלש לעובה") םיניטקל תוסחייתהה םג .וז תועט ןקתל 

לוטיבל קוח־תעצהב ןויד תעב .(2451-2447 ,82 תסנכה ירבד) 4.4,1978־ב תסנכב ןויד ואר לבא 12 

הזה קוחה"ש ןוויכמ ,םיאומוהה ןעמל קר אל אוה קוחהש תרמוא ,ינולא כ"ח ,השיגמה ,351 ףיעס 

רש םג .<2248 'ע ,םש> "עבטה ךרדכ םניאש םיסחי םימייקמ ותשאו לעב םא ...הריבע השעמל האור 

תאז תורמל .<םש> "לאוסקסומוהב קר וניא רבודמה"ש ותבושתב ריהבמ ,רימת לאומש ,םיטפשמה 

.םיאומוה לע ורקיעב בסנ םש ןוידה יכ רורב 
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קוחל רבעמה םע גפ ופקותש ירוקמה ילגנאה חסונל ומיאתהל ידכ התנוש ("דלי םע השיא 

אלש גשומ ,םיניטק םע "ינימ עגמ"ל תוסחייתהה אוה הז ףיעסב ןיינעמה שודיחה .שדחה 

,םודס־השעמו הליעב ןיבש הצרפה תא םותסל הדעונ תפסותהש הארנ .םדוקה קוחב עיפוה 

קקוחמה ןווכתה המל קוידב רורב אל .אסיג ךדיאמ ,אדירג םינוגמ םישעמ ןיבל ,אסיג דחמ 

ללוכ) םיטיירטס ידי־לע םיניטק לש ינימ לוצינל ןה ןווכתה אוהש ריבס .הז ףיעס ופיסוהב 

לוצינל ןהו ,(ילילפה קוחה תדוקפב הללכנ אלש הריבע ,םישנ ידי־לע םידלי לש לוצינ 

קקוחמה יכ תודע וזש ןכתיי ,הנווכה ןכא וז םא 13.תויבסלו םיאומוה ידי־לע םידלי לש 

רבודמ ןיא םא םג .םודס־השעמ חרכהב ללוכ וניא םירבג ןיב ינימ רשקש ךכל עדומ השענ 

םיאומוהה תא תוהזל קיספמ חישהש דיעהל יושע רבדה ,היצמיטיגלו הלבקב ,ןבומכ ,ןאכ 

.תמיוסמ תינימ הקיטקרפ םע 

לש םלשומ טעמכ קתעה אוה ,"עבטה ךרדכ אלש" בכשמ רסואה ,351 שדחה ףיעסה 

בכשל רכזל השרמ"ש ימל סחייתמה טפשמהש אוה דיחיה יונישה .(2)152 ןשיה ףיעס־תתה 

רבגל השרמ"ה הזל סחייתמ ןושארה :םיטפשמ ינשל קלוח "עבטה ךרדכ אלש (המע וא)ומע 

ינש יבגלש ןיינעמ ."עבטה ךרדכ אלש המע בכשל רבגל השרמ"ה וזל ינשהו ,"ומע בכשל 

,תיטפשמ הערכהל םלועמ האבוה אל קוחה תלוחת ."עבטה ךרד"ל תוסחייתה ןיא םירבג 

ךרדכ אלש" אוה םהיניב בכשמ לכש איה החנהה םאה .ןאכ רסאנ המ קוידב רורב אלש ךכ 

ךורכ ,רמולכ ,(ןלהל ואר) ןהכו ןישח םיטפושה ושריפש יפכ ,יטפשמה ןבומב "עבטה 

,ךפיהל ילוא וא ?"עבטה ךרדכ אלש" יוטיבה תא ףיסוהל ךרוצ ןיא ןכלו ,תילנא הרידחב 

ינשה שוריפה םא ?ילנא ןימ קר אלו ,םירבג ינש ןיב ינימ עגמ לכ רוסאל שקיב קקוחמה 

אלש תוקיטקרפ לע ורסואב) םיאומוהל סחיה תא רימחמ שדוחמה חוסינהש ירה ,ןוכנה אוה 

לכב .דבלב ילנא ןימ םע תויאומוהה תא תוהזל קיספמ חישהש זמור םגו ,<ןכל םדוק ורסאנ 

ךישמנ ונאו ,םיילנא םיסחי לע רוסיאה תא ,1977־ב םג ,רמשמ שדחה חוסינה ,ןפוא 
.ילילפה רוסיאה לאכ וילא םחייתהל 

ויתוכלשהו קוחה תפיכא ,יטפשמה ץעויה תארוה 

איצוה ,"עבטה ךרדכ אלש" םיסחי ןיטולחל תרסוא תילילפה קוחה תדוקפש יפ־לע־ףא 

היחנה ,1953 תנשב ,ןהכ םייח ,ןוילעה טפושה םימילו זאד הלשממל יטפשמה ץעויה 

תנשב .ילילפה רוסיאה לע תוריבע לע םושיא־יבתכ תשגהמ ענמיהל תיללכה העיבתל 

לע תוריבעל תודשח רוקחלמ ענמיהל לארשי תרטשמ תא םג החנהו ןהכ םייח ףיסוה 1956 

הצמוא ןהכ לש ותייחנה .(156n ,1991 ,ןוזיבג :308 ,62 תסנכה ירבד)ילילפה רוסיאה 

טפשמה־תיב אישנ םימיל ,רגמש ריאמ ץעויהו ,וירחא ואבש םייטפשמה םיצעויה לכ ידי־לע 

50.049 היחנה) הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה ץבוקל וז היחנה ףריצ ףא ,ןוילעה 

:רמאנ היחנהב .ףקות הנשמ הל ןתנ ךכבו ,<1.1.1972־מ 

םסרופ םישדוח העשתכ רחאל ."וגוז ןב וניא אובו ןיטק םע ינימ עגמ" םויק רסאנ ירוקמה חוסינב 13 

.(30.3.1978 ,ח"לשת 'ב רדאב א"כ ,891 םיקוחה רפס> טפשמה לש אפיסה תא לטיבש ףיעסל ןוקית 

וילא סחייתה אל ןוילעה טפשמה־תיבש ,קוחה שוריפב ישוקל םיפיסומ ולוטיבו ירוקמה חוסינה 

.ללכ ןיידע 
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269 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

תדוקפב לארשי תרטשמ העבק הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנהל םאתהב 

דבז בכשמ לש הריבע תריקחל םיאבה םיללכה תא 14.01.102 'סמ עבק 

:1936 ,ילילפה קוחה תדוקפל 152 ףיעסל דוגינב 

הרק םא אלא רוביצל ןיינע רסוח לשב - רקחית אל רכז בכשמ לע הנולת 

14.[.'ס 'ד ,'י 'י - ונלש תושגדהה] ...הלאמ דחא 

ןימ־יסחי רסואה קוחהש הנעטה לע בושו בוש רזוח לארשיב םיאומוהה בצמ לע חישה 

הז ןועיט ועימשה .הלשממל יטפשמה ץעויה תארוה לשב לעפוה אל "עבטה ךרדכ אלש" 

דומילל בושח רוקמ הווהמה ,םרפסב ובתכש ,הנידמ קרבו ןייטשניבור ןונמאכ רקחמ־ישנא 

דגנכ םושיא יבתכ ושגוה אלו ,ףכאנ אל םלועמ ילילפה רוסיאה"ש ,ילארשיה טפשמה 

וצרש םיילרבילה םיקקוחמה םג .(282 ,1994 ,בונשרטס םג ואר ;327 ,1996) "ויריפמ 

,םויה דע תמייק וז הריבע" :ףכאנ אל אוה אליממש וריבסה קוחה לוטיב ידיל איבהל 

,11.9.1986 ,תסנכה ירבדב יקסבושריו כ"ח> "היבגל קוחה תא םיליעפמ ןיא ,לאל הדותו 

,82 תסנכה ירבדב ינולא כ"ח ;2615 'ע ,60 תסנכה ירבדב ירנבא כ"ח םג ואר ;4208 'ע 

אל םלועמ הז רוסיא" יכ הבתכש ,רנרוד תטפושה ןוגכ ,ךכ ונעט םיטפוש וליפא .(2447 

םימעפ אל .לעפוה ןכא קוחהש רבתסמ ,וללה תונעטה לכ תורמל .(ץיבולינד צ"גב> "ףכאנ 

ונלש רקחמה .הנממ םלעתהל רשפא־יאש תועמשמ תלעב איה ותלעפה ךא ,םנמוא ,תובר 

המכב םצעב םיעדוי ונניא ןכלו ,ומסרופש ןוילעה טפשמה־תיב לש ןיד־יקספב קר קסוע 

הריבעב ועשרוה םה םירקמ המכבו ,וכוזו (2)152 ףיעס לע הריבעב םישנא ומשאנ םירקמ 

רבודמ .םירקמ המכ ועיגה ןוילעה טפשמה־תיבל וליפא לבא .ןוילעל ורערע אלו וז 

ץעויהש ףיעס ותוא יפל הריבעב ועשרוהו םישנא ומשאוה םהב תוחפל םירקמ השימחב 

,חוכב שומישל דשח היה וללה םירקמה לכב ,םנמוא .וב שמתשהל אל הרוה יטפשמה 

יטפשמה ץעויה תארוה /יא םהילע םירקמ ,םיניטק םע ינימ עגמ םויקב וא תוכמס לוצינב 

תויוגהנתה שרופמב םירסואה םירחא םיפיעס ליעפהל רשפא היה הלא םירקמב לבא ,הלח 
.הלאכ 

־רביא תסנכהב םשאוה הבהו והילא .1954 תנשמ הבהו תשרפ אוה ןושארה הרקמה 

ךרדכ אלש" בכשמב יזוחמה טפשמה־תיב ידי־לע עשרוה ,שמח ןב דלי לש ויפל ונימ 

תשרפ טפשמה־תיבל העיגה 1956־ב .רמאמ תונש יתשל ןודינו «2)152 ףיעס) "עבטה 

ןיד־קספב ןויעמ .ןיטק םע רכז בכשמ לש הריבעב םשאנה עשרוה הב םגש ,ידארכ םיסנ 

לבוסה ערפומ" םדאב רבודמש רורב ךא ,םירורב הרקמה יטרפ ןיא ןוילעה טפשמה־תיב לש 

רבודמ 1963־מ ימע־ק תשרפב .החמומ רטאיכיספ תרדגהכ ,"וישעמב תוילאטיו רסוחמ 

,הנוצרל דוגינב רבעשל ותשא לש היפלו תעבטה־יפל ונימ־רביא תרדחהב םשאוהש םדאב 

."עבטה ךרדכ אלש רחא םדא לש ופוג תעידי"ב יזוחמה טפשמה־תיבב עשרוה אוהו 

ןהכ םייח ןוילעה טפושה בתכ ךכ־לעו ,המכסהב עגמה תא םייקש ןעט ימע־ןב רערעמה 

הריבעב ברועמ (1) :הלאמ דחא הרק םא" ורקחיי ןכ רכז בכשמ לש תוריבע יכ עבק יטפשמה ץעויה 14 

וא הרכה לוטנ ןברוקהשכ וא םויאב ,הייפכב התשענ הריבעה (2) וא ,18 ליגמ הטמל אוהש ריעצ 

"תולת וא תורמ יסחי םימייק םיברועמה ןיב (4) וא ,ירוביצ םוקמב השענ השעמה (3) וא ,הנבה 

.<1.1.1972 ,50.049 ,הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה) 
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יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 270 

,1971־ב 15.הפקת העשרהה ןכלו ,המכסהב הז םא םג הריבע הווהמ תעבטה־יפל הרידהש 

הביתש גוז לע םירבג השולש ולפנתה וב הרקמב טפשמה־תיב ןד ,דווע רימס תשרפב 

.(תעבטה־יפל הרידח) םודס־השעמ הב ועציבו השאה תא סונאל וסינ ,תינוכמב םיבהא 

ךרדכ אלש" בכשמב ןהו הייפכב םודס־השעמב ןה עשרוה ,דווע רימס ,םיעשרומה דחא 

היה רשפא" ,דחא טקאב רבודמש ןוויכמ יכ ןידה־קספב עבק יודנל ןוילעה טפושה ."עבטה 

תוכלשהב ןוידה תניחבמ ילוא רתויב ןיינעמה הרקמה .(783)"דחא שנוע קר וילע ליטהל 

םדא לש העשרה ךב לאירבג טפושה רשיא וב ,1983־מ הרקמ אוה "ףכאנ אלש" קוחה 

.(ןלהל יול תשרפ ואר)ןיוצ אל וליגש ,רענ םע םיסחיב "עבטה ךרדמ הייטס"ב 

־תיבל ועיגהש םירקמה יפ־לע תוחפל ,הנושלכ אופיא הרמשנ יטפשמה ץעויה תארוה 

תועשרההו יטפשמה ץעויה תארוהב תויוגייתסהה חוסינ ,תאז לכבו .ןוילעה טפשמה 

רכז־בכשמ רסואה ףיעסב שומיש השענ ללכב עודמ הלאשה תא םילעמ ליעל וטרופש 

םג םיניטקב םודס־השעמו הייפכב םודס־השעמ רסואה שרופמ ףיעס םייק רשאכ המכסהב 

תשרפב ונל ןתינ רבכ הבושתל זמר .וז הריבע לע רתוי רומח שנוע עבוק ףאו ,"המכסה"ב 

הייפכב םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא םג םושיאה־בתכב העיבתה הללכ םש ,דווע רימס 

םושיאה־בתכל ףסונ ינשה ףיעסהש הארנ .המכסהב םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא םגו 

םויקב תוחפל םשאנה עשרוי ,ילנא ינימ עגמ חכוי ךא ,סוניא חכוי אל םא :"ןוחטיב רתיל" 

חיכוהל השק היה יכ (2)152 ףיעסב שומיש השענש הארנ ימע־ןב תשרפב םג .םודס־השעמ 

ןניא העיבתהו הרטשמהש יפ־לע־ףא יכ אופיא הארנ .הייפכב םודס־השעמו חוכב שומיש 

לולע המכסהב הלאכ םיטקאב ברועמש ימ לכ ,םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא תופכוא 

.ץחל תלעפהל וא תומילאב שומישל תוחכוה ללכ ןיא םא וליפא עשרומ ומצע אוצמל 

הז יביטלופינמ שומישל רתוי םיפושח רתוי הפוכת הרוצב הלאכ םיסחי םימייקמה םיאומוה 

.קוחב 

רבג ןיב םיסחיב רבודמ בוש .1983־מ יול תשרפב הקיספב אצמנ וז הנעטל שושיא 

םודס־השעמ תיישעב יול םשאוה ,ךב לאירבג טפושה ירבד יפל .ןיוצמ וניא וליגש ,רענל 

טפשמה־תיב ךא ,(הרימחמ הנווכב הלבחו חצרל ןויסינ לש ףיעסל ףסונ) הייפכב רענב 

יכ ,רבס ןכש" ,351 ףיעס יפל "עבטה ךרדכ אלש" בכשמב םשאנה תא עישרה יזוחמה 

דוע עבק יזוחמה טפשמה־תיב ."יעבדכ החכוה אל רענה דגנ חוכב שומישה תדבוע 

וז הייפכש רחאמ ךא" ."ןנולתמה לש ונוצרל דוגינבו הייפכב השעמה תא השע" םשאנהש 

,יזוחמה טפשמה־תיב יקומינ תא ךב ןוילעה טפושה ריבסמ ,"יגולוכיספה רושימב ,רתיה 

לש הריבעב םא יכ ,הלא תוריבעב רערעמה תא עישרהל אלש [אמק] טפשמה־תיב טילחה" 

הקיספ וז .העשרהה לע רוערעה תא החודו וז הקיספ םע םיכסמ ךב ."עבטה ךרדמ הייטס 

בצמ" לכל רוסיאה תא שרופמב ביחרמ הייפכב םודס־השעמ לע רסואה קוחה ןכש ,ההומת 

תפקשנה הנכסה תא שיחממ הז הרקמ .השעמה וב השענש ימ לש "ותודגנתה ענומה 

:טפשמה־תיב ונל רמוא המ ,ןכש .הזה "יאומוה־יטנא"ה ףיעסהמ םיאומוהה לש םהיתויוכזל 

וב ידש עבוק קוחהש ינימה עגמה םויק םצעב קפתסנ ,סנוא חיכוהל ונחלצה אלש ןוויכמ 

םיאומוההש ןאכ שיגדהל שי לבא ,םיאומוה־אל דגנ םג לעפוה קוחה ,רומאכ .םדא עישרהל 

לש תורתתסההו הל םיפושח םהש תירוביצה הלפשהה לשב תותיחנ תדמעב שארמ םיאצמנ 

.ךשמהב ןודנ ךכבו ,<2)152 ףיעס יפל הריבע וז ןיאש ןהכ ןעוט הפל הרידח יבגל 15 
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271 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תובר םימעפ םילולע הרטשמב םירקחנה םיאומוה םימשאנ ,הז בצמב ."ןוראב" םהמ םיבר 

עגמ ומייק םהש תוחכוה הרטשמל שי רשאכ תונוש תוריבעב אוש־תאדוה תודוהלו רבשיהל 

תויוכזב עגופ קוחה םויק םצע ,ןכל .וז המשאב ןידל םתוא איבהל תמייאמ איהו ילנא 

.(1980 ,הכרב) הרגש ךרד וליעפהל הנווכ ןיא םא םג םיאומוה לש תויקוחה 

חישב התופקתשהל תואיצמ ןיב רעפה תא םג תושיחממ םשוימ וניא קוחהש תונעטה 

אל קוחהש "הדבוע"ה תא חישה עביק ,קוחה לעפוה ןהב תוביסנל רשק ילב .יתרבח 

לש יטפשמה םבצמ לע חישב םיקקוחמו םיטפוש ,םינטפשמ השמיש וז "הדבוע"ו ,לעפוה 

רבעב ועדיש גוסהמ םילאוסקסומוה דגנ תופידר םלועמ העדי אל לארשי" .םיאומוהה 

,...ילילפ רוסיא לש ומויק תורמלו ,...יתדה רוסיאה ףא לע ...תורחא תויברעמ תונידמ 

רדעיה .<326 ,1996 ,הנידמו ןייטשניבור) "הז םוחתב תונלבסב דימת הגהנ לארשי 

לש םבצמ יבגל הקידבו תוניינעתה ענמ לעפוה אל רוסיאהש "הדבוע"ה לע רוערעה 

עבטוהש גויתה לשב םתקיתשו םהלש תוארנה רסוח תא רימחהש רבד ,לעופב םיאומוה 

ןה הלאש ןייצל שי ,םירקמ לש ןטק רפסמב רבודמש יפ־לע־ףאו ךכל רבעמ .תויאומוהב 

םג םיפרטצמ ורקסנש תוקיספל .תויאומוהב קסוע ירוביצה חישה םהב תוטעמה תויונמדזהה 

םייתרטשמה םיכילהה לע יאנותיעה חווידהו רתוי תוכומנ תואכרעב תוקיספו םינויד 

ךשמב תויאומוהה אשונ תא הפפאש הקיתשה לשב אקווד .הערכהל םימדוקה םייטפשמהו 

איה הז ףיעסב ןויד תועצמאב םיאומוהב לקתנ רוביצהש הדבועה ,ךכ־לכ תובר םינש 

לבא ,ןידה־יקספ תא תונקדקדב ילוא ארוק וניא בחרה רוביצה .הבר תועמשמ תלעב 

םג .תויטפשמה תויונשרפהו םיקוחה תא םיננשמ םירטושו םיטפשמ ידימלת ,ןיד־יכרוע 

הארשה בואשל םייושע םיאקיטילופו םירומ ,םיאנותיע ןוגכ ,םירחא להק־תעד ינכוס 

אטבתמ וניאש ילובמיס חוכ תולעב ןה ויתוקיספ ןכלו ,ןוילעה טפשמה־תיב לש תוקיספמ 

םיאומוהה וב ירוביצ חיש ןוניכ לע ותעפשהב אלא ,הקיספה תא וארקש םיטרפה זוחאב 

.םימשאנב קר םיעיפומ 

,יאומוה יומיד לש בוציעל םרות יטפשמה חישה דציכ הלאשב ונקוסיע תניחבמ לבא 

שי - לעופב ותפיכא תלאשל רשק ילב " קוחה לש ומויק םצעלש איה תירקיעה הדוקנה 

הקיטקרפ לש גוס אוה תילנויצרה־תינרדומה הנידמב ימשרה קוחה .הבר תועמשמ 

תא קוחה גיית ונלש הרקמב .ףכאנ אוה ןיא רשאכ םג םישנא לש םלרוג לע העיפשמה 
תייחנה .םבצמ רופישל לועפל וצרש םהמ הלא לש םכרד תא םסחו םיניירבעכ םיאומוהה 

רדגב םתוא הריאשה ךא ,םיאומוה דגנ םיטפשמ םיכילהב הטיקנ ילוא הענמ יטפשמה ץעויה 

לא תונעטב אובל ןתינ דציכ :תוישממ תויטקרפ תוכלשה ויה וז הדבועל .חוכב־םיניירבע 

הדוגאה) ?הטוס הז םדאב האור ומצע טפשמה םא "ותייטס" לשב דבוע רטפמה קיסעמ 

לש םהיתויוכז ןעמל םחליהל לוכי תסגכ רבח ךיא .(2 ,1983 ,טרפה תויוכז תרימשל 

החני ךוניחה דרשמש תופצל רשפא ךיא ?םיטוסכ םתוא רידגמ ימשרה ןידה םא םיאומוה 

רידגמ ימשרה ןידה דוע לכ םמצע תא לבקל םיאומוהל רוזעל רפס־יתבב םיצעויו םירומ 

רוסיאה םויקש קפס אופיא ןיא .יקוח־אל רבדכ <חישב תספתנ איהש יפכ) תויאומוהה תא 

אלש ףא םיאומוהה לש יתרבחהו יטפשמה םדמעמב עגפ "עבטה ךרדכ אלש בכשמ" לע 

aclu Newswire,) המכסהב ינימ עגמ ומייקש םירגוב םיאומוה יפלכ ,הארנכ ,לעפוה 

 12,1996 March). ולבס םהש םיחוודמ תיתרבחו תיטילופ ונגראתהש תויבסלו םיאומוה

.םינומשהו םיעבשה תונשב םיליעפה לכ לש םשפנ־תאשמ היה ולוטיבש ,ילילפה גויתהמ 

םיסחי ומייקש םיריגב םיאומוה דגנ ילילפה רוסיאב שומישה־יא תורמל יכ םירפסמ םג םה 
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םירטוש ידי־לע ספתנ רבדהש יפכ ,תויאומוהה לש תוילילפה תא םירטוש ולצינ ,המכסהב 

םייאומוה שגפמ תומוקמב םתוא דירטהל ידכ ,ליעל רומאה תורמל דחאכ םיאומוהו 

תואמצעה ןגב םיאומוה םירשעל הרשע ןיב הרטשמה הרצע ,לשמל ,1982־ב .םליפשהלו 

הארי (יטיירטסה) רוביצהש ידכ הרטשמה תנחתל דע בוחרב םתוא הדיעצהו ביבא־לתב 

םיאומוה לע ןגתש הרטשמהמ תופצל רשפא היה אל וזכ הריוואבש םג ןבומ ,6.הנהייו 

בצמש ןעט ירוביצה־יטפשמה חישה ,הז בצמ תורמלו .םינוירב ידי־לע ודרטוהו ופקתוהש 

תסנכב ןוידב .(Harei, 1996)"לעפומ וניא ילילפה רוסיאה" יכ ,ריפש לארשיב םיאומוהה 
:ירנבא ירוא תסנכה רבח רמא 1970־ב 

לע םכסומ רשאכ ,םיקוחה ירפסב םיאצמנ הלא םיפיעסש יל תפכיא המ 

?םליעפהל אל הרטשמל תורורב תויחנה שיו ,םתוא םיליעפמ ןיאש ונלוכ 

ירפסב ויהיש יוצר אלש :רמולכ ,תיקוח היפוסוליפ לש הלאש קר תאז ןיא 

.תישעמ רתוי הברה ,תרחא הביס שי .םתוא םיליעפמ ןיאש םיקוח םיקוחה 

הריבע רדגב םה םיימוי־טויה םהייחש ,םדא־ינב יפלא ונכותב םייוצמ 

תונטחסל םיקסופ־יתלב תונברוק םה ןכלו .בותכה קוחה לע הרומח 

וניא ןברוקה ...ילאוסקסומוה עקר לע תומילא השעמ שי רשאכ .תומילאלו 

השעמ יתישעש ןמזב :רמולו הרטשמל אובל לוכי וניא אוה .הרטשמל הנופ 

־ינב יפלא םיריקפמ ,ילארשיה קקוחמה ,ונא .ךכו ךכ יל הרק יקוח וניאש 

םהמ םיריסמו ,תימוי־םוי תורירשל - המכ עדוי וניא ונתאמ שיאו - םדא 

17(628 'ע ,59 תסנכה ירבד) .קוחה תנגה תא 

לע יאדוובו ,םיאומוה לע ןגהל רשפא היה תיטרואית הניחבמש ןכתיי יכ ןאכ ריעהל שי 

לש םהיתויוכז לע ןגהל רשפא היה .ילנא עגמ ומייק םהש חכוה אל דוע לכ ,תויבסל 

לע םידימלת דמללו תירדגמ־דח תויגוזב ריכהל ,רפסה־יתבבו אבצב ,הדובעב םיאומוה 

רוסאה ,ילגא ןימל תויאומוה ןיב הפיפח רצי חישהש ןוויכמ לבא .תיבסל־ומוה הבהא 

ןתינ םיאומוהה לש יתרבחה דמעמה לע .השעמל תמייק וז היצפוא ,דתיה אל ,ןידה יפ־לע 

יטפשמה ץעויה תייחנה .המצע יטפשמה ץעויה תייחנה לע יטפשמה חישהמ םג דומלל 

תרותב םירועישב בושו בוש דמלנש חוכיו ,םינטפשמ ןיב רע חוכיו לש דקומל הכפהנ 

דימעהל אל תוכמסב ימיטיגל שומישב רבודמ יכ ונעטש ויה .םיטפשמל תוטלוקפב טפשמה 

,הז תמועל ,ונעט םירחא .(157-156 ,1991 ,ןוזיבג) רוביצל ןיינע רסוח לש םימעטמ ןידל 

תווהמ ןהש םושמ ,ותוכמסמ תוגרוח הלשממל יטפשמה ץעויה לש הז גוסמ תויחנה יכ 

Yaron,) תסנכה לעמ דמועש ימכ הלשממל יטפשמה ץעויה תמשהו קוח לוכיס םצעב 

,תיטפשמה היעבה לש ישונאה ןפה ןיטולחל חכשנ הזה חוכיווה טהלב יכ המוד ,8.( 1971 

.13.12.1997 ,רימנ רדה םע ןושארה רבחמה לש ןויאר 16 

תימלוש תסנכה תרבח 1978־ב ושיגהש ילילפה רוסיאה לוטיבל תפסונ קוח־תעצהב תסנכב ןוידב 17 

וילא ולפטנש ריעצ לע ,וז הנעט שיחממה רופיס ינולא תרפסמ ,םיפסונ תסנכ־ירבח תצובקו ינולא 

,82 תסנכה ירבד ואר .ןיירבע אוהש הנעטב וחדנ רוזעל תונויסנהו ,ומוה אוהש וליגש רחאל אבצב 

.2447־8 ,4.4.1978 

,1996) הז ןיינעב יטפשמה ץעויה איצוהש הארוהה דגנו דעב םיקומינ םילעמ הנידמו ןייטשניבור 18 

 230).
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תמגוד ,ינעזג־ומכ קוח לש תוירסומה .חוכיווב הדמע עיבהל ושרדנ אל םמצע םיאומוההו 

הז טביה ךא ,יטפשמה ץעויה תייחנה לש תוריבסה תניחבב תיטירק איה ,ילילפה רוסיאה 

חישה יכ ונדמלמ הז רבד .<ה"לשת ,ןייטשניבור ואר לבא)יטפשמה ןוידה ןמ ירמגל טמשנ 

היה .תיטפשמ הנגהל הקוקזה הערל הלפומ הצובק לאכ םיאומוהה לא סחייתה אל יטפשמה 

לפטל אל טילחהל תוכמס שי תעצבמה תושרל םא ,דתיה הלאשהו ,הריבעב רבודמש רורב 

.וז הריבעב 

"עבטה ךרד" תרדגה לע יטפשמה חישה :ימע־ןבו הבהו תושרפ 

"עבטה ךרדכ אלש" בכשמ לש תועמשמב ןודל הנושארל שרדנ ןוילעה טפשמה־תיב 

דלי לש ויפל ונימ־רביא תסנכהב יזוחמ טפשמ־תיבב עשרוה הבהו והילא .הבהו ןיד־קספב 

תא עציב אל אוהש הנעטב ןוילעה טפשמה־תיבל וז העשרה לע רערע אוהו ,שמח ןב 

ןישח רואינש ןמלז טפושה ךא .טפשמה־תיב ידי־לע התחדנש הנעט ,ול סחויש השעמה 

םשא אצמנ הבהוש השעמ ותוא הווהמ םנמא" םאה :ררבל ידכ תונמדזהה תא לצינ 

בתוכ אוהש קמונמהו ךוראה ןידה־קספ .<277 'ע> "?<2)152 ףיעס לע הריבע ותיישעב 

לעמ םתוא ביחרמ ףאו ילילפה רוסיאה ירדג תא טרפמ (ןמסוזו ןיטייוג םיטפושה תמכסהב) 

הכלהל ךפהנ הז ןיד־קספ .השרפ התואב הערכה יכרוצל שרדנ היהש המל רבעמו 

טפשמה תא םישרפמה םינוש דומיל ירפסב טטוצמ אוהו ,<2)152 ףיעס שוריפב תלבוקמה 

.םינידה תנבהב ןידה־יכרוע תא םישמשמהו םיטפשמל םיטנדוטסל 

קדוב אוה :יטפשמה חישה יללכ לע תדמלמ קוחה שוריפל ןישח טפושה שגינ הב הרוצה 

עדי־יפוג ליעפהל הסגמ וניאו ,אשונל םירושקה ןיד־יקספו םימוד םיקוח לש םיחוסינ 

חותינה תא ליחתמ אוה ."יעבט־אל" בכשמ והמו "יעבט" בכשמ והמ תוהזל ידכ םירחא 

"who has carnal םדא לכב רבודמ תילגנאב .ירוקמה ילגנאה חוסינב ולש ינשרפה 

 "knowledge of any person against the order of nature. אופיא איה תיטפשמה הלאשה:

,"םירשב תעידי"ב רבודמ ,תילולימ הניחבמ יכ ריבסמ ןישחו ?"carnal knowledge" הז המ 

םוי םוי ןושלב יוטיבה בסומ ללכ ךרדב" :ףיסומ אוהו ."ותשא הוח תא עדי םדאהו" ןושלמ 

ואלו - םדא־ינב ןיב תוגוודזה לע רבודמ ...ןאכ ךא ;השאל רבג ןיבש םיינימה םיסחיה לע 

ןישח [.'ס 'ד ,יי 'י - ונלש תושגדהה] ".'עבטה ךרדכ אלש' - השאל רבג ןיב אקווד 

וא "םירשב תעידי" יוטיבה לש תיטפשמה תועמשמה ןיבל "םוי םוי ןושל" ןיב אופיא ןיחבמ 

 "carnal knowledge": קוחב לבא ,השאל רבג ןיב םיסחי לש אוה ילמרונה ימוימויה ןבומה

תא אופיא ספות ןישח .םיילמרונ-אל םירקמב לפטל ידכ הנוש תועמשמ הארנכ ךכל שי 

םישנא לש םוימויה ייחב םוקמ םהל ןיאש ,םילבוקמ־אל םיסחיכ םייאומוהה םיסחיה 

לצא "םיילמרונ־אל" םיטקא םע רושימ ותואב ותעדל םיאצמנ הלא םיסחי .םיילמרונ 

.םילאוסקסורטה 

יגוס ינש" וב שיש ילגנאה ןידב ןייעמ ןישח ,תיטפשמה תועמשמה קמועל תדרל ידכ 

,ריבסמ אוה ,םודס־השעמל ."הנוגמ השעמו ...םודס השעמ :תויעבט יתלב תוינימ תוריבע 

אוהו ,םירבג ינש ןיב המיז ךרד וא ןימ יסחי ועמשמ" ,רצה ןבומב .תויועמשמ יתש שי 

,'םודס' ריעה םשב חנומה לש ורוקמ יכ" ,ףיסומ אוה ",םירמוא שי" .'"רכז בכשמ' הנוכמה 

רבסה ".'ה תמחב ריעה התחשנ רשא דע 'עבטה ךרדכ אלש' הז השעמ גהונ היה הב רשא 
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טפושה ןכ־רחאל דיימ ןכש ,דחוימב ןיינעמ םודס־השעמ לש ילאוסקסומוהה ןבומה לש הז 

תעידי" םג ללוכה ,הז גשומ לש בחרה ןבומל איה הנווכה ילגנאה טפשמב יכ ריבסמ ןישח 

הריבעה .bestiality ,רמולכ ,המהב םע הביכש ףאו ,רשאל רבג ןיב "תיעבט־אל" "םירשב 

־השעמ אלו ,הנוגמ־השעמ ,ילגנאה טפשמב ,איה ,הפל ןימ־רביא תסנכה ,הבהו עשרוה הב 

םיוסמ טקא תרדגהל ינויחה ,carnal knowledge לש טנמלא הב היה אלש ןוויכמ ,םודס 

ןישחו ,ביחרמ ילגנאה טפשמה ןיא "carnal knowledge" הז המ הלאשה לע .םודס־השעמכ 

ריבסמ ןישח .ועוציבב םשאנ אל הבהוש טקא ,(ejaculation)ערז־תכיפשל הנווכהש ריבסמ 

ידיל איבמ היה אל ,דלי לש ויפל ןימה־רביא תרדחה ,רמולכ ,הבהו הרקמ ,ךכ לשב יכ 

,הנוגמ־השעמב העשרה רשפיאו יטירבה קוחה ןקות 1885־ב .1885 דע הינטירבב העשרה 

ןכא לארשי־תנידמ השריש ירוטדנמה ןידה ,ילגנאה ןידל דוגינב .םודס־השעמב אל לבא 

תרדחה - קויד רתיב - וא ,הרידח םושמ וב שיש השעמ" לכ םודס־השעמכ רידגמ 

ןיא רשאכ וליפא ,"■יעבטה םוקמה ןמ ץוה ,ףוגה יבקנמ בקנ לכל רכזה לש ןימה־רביא 

.קדצב עשרוה אוה ןכלו ,הפל ונימ־רביא תא רידחה הבהו .ערז־תכיפשב רבודמ 

ןיב םג ןכתת הריבעה יכ" שיגדמ ןישח טפושה ,רכז בכשמל ולש תוסחייתהה תורמל 

תרדחה" רסוא קוחהש תמדוקה ותרהצה רואל דואמ ההומת העיבק - "השאל .רשא 

תא ץרתל השק ."יעבטה םוקמה ןמ ץוח ,ףוגה יבקנמ בקנ לכל רכז,ד לש ןימה־רביא 

הארנ .שריפ אלו וז הרימאב קפתסה ומצע ןישחו ,יבסל ינימ עגמל וזה תונשרפה תבחרה 

הייטס"ו תוינימ לע ינומגהה חישב תויבסלל םיאומוה ןיב יוהיז תפקשמ וז העיבקש ונל 

,תילאוסקסורטה תויגוז לש "ילמרונה" סופדהמ םיגרוח הלא םג הלא םגש ןוויכמ ."תינימ 

תדגונמ וז העיבקש תורמל ,"יעבט אל" רשק לש תחא הריסב םתוא םש ןישח טפושה 

לש ןימה רביא תרדחה"כ יעבט־אל ןימ רידגמה ,ומצע ולש יטפשמה חישה לש ןויגיהל 

תויבסל לש םיפסונ םירוכזא רדעיה חכונל ךא ,תיביטלוקפס הרעשה ןבומכ יהוז ."רכזה 

־יקספב תויבסלל ונאצמש הריהיה תוסחייתהה ןכא וזש שיגדהל בושחו - יטפשמה חישב 

19.וז הרעשה תולעהל ןוכנל ונאצמ ־ 1988 דע ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה 

,ןהכ םייח 1964־ב ךרע "עבטה ךרדכ אלש" הנומבו קוחה שוריפב ףסונ קדקודמ ןויד 

ונימ־רביא תרדחהב םדא םשאוה הב ,ימע־ק תשרפב ,ןוילעה טפשמה־תיב טפושכ ונהכב 

חתנל ידכ הרקמה תא לצינ ןהכ טפושה .(ליעל ואר) רבעשל ותשא לש היפלו תעבטה־יפל 

לש הזמ תודוקנ המכב הנוש ולש חותינהו ,"עבטה ךרדכ אלש" לש תועמשמה תא בוש 

םודס־השעמש םינפ ינשל תעמתשמ הניאש הרוצב עבוק אוה ,תישאר .וינפל ןישח 

שומישה לשנ םילדבנ «2) ףיעס־תת) "עבטה ךרדכ אלש" ףוג־תעידיו «1) ףיעס־תת) 

םודס־השעמ ,עבטה ךרדכ אלש םדא לש ופוג תעידי" .ינימה טקאב לדבה לשב אלו ,הוכב 

השענ השעמה םא ;לדבה לכ םהניב ןיאו ,איה םדא לש ופוג תעידי ,םודס־השעמו ,אוה 

".איה (2) ףיעס יפל הריבע ,חוכב אלש השענ םאו ;איה (1)ןטק ףיעס יפל הריבע - חוכב 

רדגוה םודס־השעמו ,1833־מ קוחה ןקות 1968־בש ילאה תבתוכ הי'גדו'ג תנידמ לש קוחה לע ןוידב 19 

יוניש .(Halley, 1994) תעבטה־יפ וא הפה ןיבל םיישנ ןימ־ירביא ןיב עגמ םג לולכיש ךכ שרופמב 

החינהש ,המודקה הקיקחה תמועל ,תיבסלה אקווד ואל ,תישנה תוינימל סחיב יוניש לע דיעמ הז 

ואר ,תישנה תוינימל תיאומוהה תוינימה ןיב קוחב תושרופמ תונחבה לע .ינימ־א רוצי איה השאהש 

.Flynn, 1995, 33-34 םג 
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275 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

.טפשמה ןיבל םוימוי ןושלו תירבעה תרוסמה ןיב לדבהה תא ריהבמ ןהכ טפושה ךכ־רחא 

וליאו ,רוכז בכשמ אלא 'םודס השעמ' ןיא ,םדא־ינב ןושלב םגו תירבעה תרוסמב םג" 

ומכ ,קקזנ ןהכ םג ".השאל שיא ןיב םג אהתו לוכי 'עבטה ךרדכ אלש םדא לש ופוג תעידי' 

ןייצמ אוה לבא ,חנומה תורוקמ תא ריבסהל ידכ םודס לע יארקמה רופיסל ,ותעשב ןישח 

לבוקמה יפל אל ףאו תירבעה תרוסמה יפל ושרפל ןיא ,הדוקפב רומאה 'םודס־השעמ'"ש 

תובתכתהמ םיטוטיצ איבמ ןהכ .תילגנאה הקיספה תרוסמ יפל אלא ,"םדא־ינב ןושלב 

"םודס־השעמ" חנומהש יעמשמ־דח ןפואב תעבוקה ,<!)1716־מ םיילגנא קוח־ישנא לש 

טפושה בתוכ ,הז רבד ןכש ,ילנא לגשמ ,רמולכ ,"הכרדכ אלש השא בכשמ"ל םג סחייתמ 

םושמ וב שיש ינפמ ;המהב בכשממ עורגו רכז בכשממ עורג הארנ" ,1716־ב ויקסטרופ 

ירדס תייחד ,ותמכחל זוב לש רתוי תפצוחמ העבהו ,עבטה ארוב יפלכ רתוי רישי ןובלע 

הנוש תירבעה תרוסמהש שיגדמ ןהכ ."דחי םג ודגנו םדגנ דרמו ,השע אוהש תישארב 
.תילגנאהמ 

ירה ,תוומ ןנידש ןה תורומח תוריבע המהב־בכשמו רכז־בכשמש ןמזב וב 

רתיה וניצימ דומלתב .ללכ הריבע רדגב וניא הכרדכ אלש השא־בכשמ 

ונושלב .ויניעב וארייש הרוצ לכבו ךרד לכב ותשא לא אובל שיאל שרופמ 

רשבל לשמ ;השוע - ותשאב תושעל הצור םדאש המ לכ" :ןנחוי יבר לש 

־ לשובמ ;ולכוא - ילצ ;ולכוא -■ חלמב ולכואל הצר ;חבטה תיבמ אבה 

.<ב"ע ,כ םירדנ)"ולכוא ־ קולש ;ולכוא 

עבוק ןהכ ,הבהו תכלהל דוגינב לבא .ןישח לש וזל ההז ןהכ לש ותקיספ ןאכ דע 

,תעבטה־יפל הרידחל קר סחייתמ םודס־השעמ ,ךליאו 1817־מ תילגנאה הקיספה רואלש 

םגש ,"ףוג תעידי" ,"carnal knowledge" חנומל סחיב ןהכ עבוק דוע .הפל הרידחל אלו 

לע היארב ךרוצ ןיאו ןימה־רביא תסינכ לע היארב" קפתסהל רשפא ילגנאה ןידב 

.טטצמ וניא ןהכ טפושהש ,ןישח תקיספ תא דגונ הז םג ."ערז־תכיפש 

- עבטה תוהמ לע הלאש דציכ ונל םישיחממ ימע־ןבו הבהו תושרפב ןידה־יקספ 
תויטפשמ תויונשרפ לש הלאשל יטפשמה חישב תכפהנ - יתרבחה וא ישונאה ,יגולויבה 

הלאשה דציכ השיחממ ירוטדנמה ןידל ילגנאה ןידה ןיב ךרוע ןישחש האוושהה .םימידקתו 

־השעמ ןיב תולובגה יכ רבתסמ .תונוש תוקיקחב תונוש תובושתב הכוז "תויעבט" לש 

תרדחה ,הילגנאב .םייעבט םניאו ,קקוחמה תרדגהב םייולת הנוגמ־השעמ ןיבל םודס 

הניא ,רמולכ ,םודס־השעמ הווהמ הניא <ןישח יפל) תעבטה־יפל וא הפל ןימה־רביא 

תא רידגמ ,תאז תמועל ,ירוטדנמה קקוחמה .ערז־תכיפש ןיא םא ,יעבטה רדסל תדגונמ 

עיצמ ןהכ טפושה .הכיפשב הוולמ איה ןיא םא םג יעבטה רדסב העיגפכ הרידחה םצע 

ידכ הרשע־הנומשה האמה תישארמ םידקת איבמ אוה .ןישח לשמ הנוש תינשרפ הקיטקרפ 

אוהו ,"עבטה ךרדכ אלש השעמ" רדגב םג אוה השאל רבג ןיב םודס־השעמש חיכוהל 

.ילרוא עגמל אלו ,ילנא עגמל קוחה תלוחת תא ליבגהל ידכ יטפשמ םידקת לע ךמתסמ 

"that ,"םודס־השעמ" גשומה לש יגשומה לופרעל ינייפוא ןהכל ןישח ןיב יטפשמה חוכיווה 

 "utterly confused category, וקופ לש ונושלב' (1 ואר ,Goldberg 1994b). בורה יטפוש

הנעטב הי'גרו'ג תנידמ לש קוחה תא לטבל ובריס תירבה־תוצראב Bowers תשרפב 

תוירוקמה תונידמה הרשע־שולש לכב "םיקיתע םישרוש" שי םודס־השעמ לע רוסיאלש 

ןא .וז הקיטקרפ רוסאל תונידמה םישימח לכ וכישמה 1961 דעו ,תירבה־תוצרא לש 
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יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 276 

תונידמה לכב םודס־השעמ לע רוסיא היה םנמואש הנעטב הז קומינ תרקבמ ןייטשדלוג 

האמב ,המגודל .ןמזה ךשמב התנתשה גשומה לש תועמשמה ךא ,םינש תואמ ךשמב 

קיוודראה לאכימ תא האיבהש הקיטקרפה ־ ילרוא עגמ גשומה ללכ אל הרשע־הנומשה 

עגר לכבש תסרוג איה :הזמ רתוי ףא תנעוט ילאה .(Goldstein, 1988) טפשמה־תיבל 

הארמ איהו ,ןכותבו תונוש תונידמ ןיב תקולחמב יונשו םומע גשומה היה הירוטסיהב עגרו 

הלוחתה יבגל ,לשמל ,תורתוס תורוצב קוח ותוא שרופ הי'גרו'ג תנידמ לש טפשמב ךיא 

,תוריהב־יא רותפל ידכ קיודמ חוסינ עבקנ 1968־ב קר .םיילרוא םיסחי לע חנומה לש 

הרשע־הנומשה האמב םודס־השעמ לש הסיפתה תא ףקשמ וניא יאדווב הז חוסינ לבא 

 (1994 ,Hailey). רוחאל רתוי דוע םיכלוהו תירבה־תוצרא תולובגמ םיקיחרמ ונא םא

ןהב םינשה תואמ ךרואל רתוי הברה תויתועמשמ תוכופהת רבע גשומהש רבתסמ ,ןמזב 

סחוי חנומה ,תמכסמ טנאה טרגרמש יפכ .רתויב םידבכה םיאטחה דחאכ וב םיפנפנמ 

םע בכשמ ללוכ ,יעבטה רדסב םיעגופכ ובשחנש םינוש םישעמל תונוש תופוקתב 

,ידוהיל ירצונ ןיב ינימ עגמ ,תוניטק םע ינימ עגמ ,ילאוסקסורטה ילנא עגמ ,םייח־ילעב 

שומיש ,םירמכ ידי־לע ןימ־יסחי םויק וא םירמכ לש תושירפ ,גוסנ לגשמ ,תוננוא 

.(Hunt, 1994,360) תינתוואר תונכרצו םידלי םע ינימ עגמ ,העינמ־יעצמאב 

הי'גרו'ג תנידמ לש קוחה תא קידצהל יאקירמאה טפשמה־תיב יטפוש לש ןויסינה 

שוריפ יבגל תוחפל לבא .לשוכ ןויסינ אופיא אוה לוכיבכ הפוצר תיכרע תרוסמ תרזעב 

קוחה .םודס־השעמ אוה המ הרורב הרוצב רידגה קוחה יכ ,היעב םהל ,דתיה אל קוחה 

םימידקתב הבושתה תא ושפיח םיטפושהו ,וזכ הרדגה ללכ אל ,תאז תמועל ,ילארשיה 

תונורקע םג ליעפהל ולכיש יפ־לע־ףא הרשע־הנומשהו הרשע־עבשה תואמהמ םייטירב 

לש םירקחמל ונפ אל םיטפושה לבא .תילארשיה הרבחב גשומה רוריב ןוגכ ,םירחא 

"יעבט" ןימ והמ רידגהל ידכ םינוירוטסיה וא םיגולופורתנא ,םיגולוכיספ ,םיגולוסקס 

רתוי דוע טלוב הרבחה־ינעדמ לש םרדעיה .םיחמומ לש תויודע ושקיב אלו ,"יעבט־אל"ו 

יכ" ויעמושל ריהבמ ןישח טפושה !שדוקה־יבתכ :רחא יטפשמ־ץוח חיש לש הרידח חכונל 

אלש' הז השעמ גהונ היה הב רשא ,'םודס' ריעה םשב [םודס־השעמ] חנומה לש ורוקמ 

םה ,ךכב םיצפח םיטפוש םאש רבתסמ .'"ה תמחב ריעה התחשנ רשא דע 'עבטה ךרדכ 

ילמרופ יטפשמ טסקט ךותל םג תויטפשמ־ץוח תויביסרוקסיד תוקיטקרפ סינכהל םיאשר 

ילרטינ וניאו יטפשמה ןוידל ץוחנ וניא םודס ריעה לש הז יבגא רוכזא יכ רורב .שביו 

זמורו ,תותיחשהו אטחה למסל תויאומוה רשקמ ןישח טפושה לש רוכזאה .תיכרע הניחבמ 

לומ 20.ך"נתב וליפא היוצמ הניאש הנעט ,םיילאוסקסומוהה ,ריגהמ לשב הסרהנ םודסש 

טפושה לש ןידה־קספב דומלתל תוסחייתה םג םיאור ונא ,םודס לש יבופומוהה רוכזאה 

םע םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא ךרוכ ןישח טפושה דועב .ימע־ק תשרפב ןהכ םייח 

ותוא רשקמ ןהכ טפושה ,םיאומוהל םירורב םיזמר םעו תיארקמה םודס לש אטחהו עשרה 

דומלתה ימכחש תוינימ תוקיטקרפ םג רסוא קוחהש הארמו ,ידומלתה חישל קוחב ףיעס 

:1992"ב בתוכ ,לשמל ,יקטנקב טפוש .יאקירמאה חישל ןוימד לע עיבצהל רשפא הז אשונב םג ,בגא 20 

 "sodomy is derived from the biblical name of the city of Sodom which was

 jWintermute, 1995, 20 לצא טטוצמ) destroyed by God for its perverse behavior"

 Thomas 1992, 1432- ואר ,יטפשמה חישב יכ"נתה חישה בוריע לע תיטופיש תרוקיבל

 .<1433n
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277 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

לע הריבע םג חרכהב אוה םויכ יקוח וניאש המ לכ אלש ךכמ עבונ עמתשמב תוחפל .ושרה 

תרגסמב םודס־השעמ עצבמש ימל תקפוסמ וז הנגה לבא .יחצנו ילסרווינוא ירסומ ןורקיע 

.טקא ותוא םיעצבמה םירבג ינשל אל ,רבגל השא ןיב רשק 

תועינצו תומימת ,תואצמתה רסוח :יליווש תשרפ 
םיאומוה לע חישב 

עגונה לכב תיטופישה םלועה־תסיפת תא םיפשוחה רתויב םיניינעמה ןידה־יקספמ דחא 

הארנכ אוהש ,יליווש תשרפב ןידה־קספ אוה םירבג ינש ןיב תימיטניא םיסחי תכרעמב 

רבודמ .יאומוה רשקל לארשי־תנידמ לש ןוילעה טפשמה־תיב סחייתה וב דיחיה ןידה־קספ 

רבודמ ןיא ,רמולכ ;סנוא ןויסנ לע ,ןוילעב הרשואש ,יזוחמה טפשמה־תיבב העשרהב 

טפשמה־תיב אצמ וב ונימב דיחי הרקמ הז לבא .המכסהב עבטה ךרדכ אלש ןימ לע רוסיאב 

אלש יפ־לע־ףא ,תיאומוה םיסחי תכרעמ לש היתודבוע תא טוריפב ראתל ןוכנל ןוילעה 

:םיניינעה תושחרתה תא ראתמ גרבליז טפושה ךכו .ךכל עדומ טפשמה־תיב היה םא רורב 

וכרד ...18 ןב היה השעמה םויבו ,סירפ דילי ,ריעצ םלע אוה ןנולתמה 

ול המסק רשא ,ביבא־לת איה ,הלודגה ריעה יתכרי לע ותוא הליבוה 

,והנשמל דחא הניל םוקממ לגלגתה אוה ...הל הצוחמ ותויהמ דוע קוחרמ 

םע שגפיהל לדיל לרוגה הניא דחא םויבש דע ,לאוג וא בורק אלל 

:ופי תובוחרמ דחאב ,ברע תונפל ,תירקמ השיגפ וז התיה .רערעמה 

וב גהנ ,םוקל ול רזע רערעמה ,םיינפוא תעיגפב עצפנו לפנ ןנולתמה 

הליחת ,העצהל םיכסה ןנולתמה .התיבה וילא אובל ונימזהו תובידאב 

יכ ,עבק תרידל ־ רערעמה לש ויתורצפהל ־ ב"חאו ,דחא הליל תנילל 

לכ ,תייארב ,הליג אלל דסח ודמע השע רערעמהו ,גג תרוק ול התיה אל 

[.'ס 'ד ,יי 'י - ונלש תושגדהה ,440 'ע] .הלפש המדמ 

,ילילפ רבע לעב (ןנולתמה)"ריעצה םלעה" היה ,ןידה־קספב תוטרופמה תודבועה יפל 

־תיב תא תוענומ ןניא הלא תודבוע .ילילפ רבע לש רוכזא לכ ןיא םשאנה יבגל וליאו 

שרחש ימכ םשאנה תא ראתל דגנמו ,יטפמיסו יביאנכ "ריעצה םלעה" תא רייצלמ טפשמה 

:ךישממ גרבליז טפושה ."תולפש תומיזמ" הליחתכלמ 

תבינגב והומישאהו וב ודשח .רחא שיב קסעב ןנולתמה ךבתסמ םייתניב 

אוהו ,וליבשב תוברע לע םתח רערעמהו ,ותוא הרצע הרטשמה .םירפס 

,השדח השרפ הלחה התעמ .רערעמה לש ורדחב רוגל רזחו ורצעממ ררחוש 

ןושארה הלילב רבכ .םהיניבש "תודידיה" יסחיב ,היולג רתוי השרפ וא 

־השעמ וב תושעל הצור רערעמה יכ ןנולתמה שיגרה ,רהוסה־תיבמ ובושל 

הלילב .וממז תא קיפהל חילצה אל הלהו ,ךכל דגנתה אוה ךא םודס 

,ןנולתמה דגנתה בושו ,השעמה תא עצבל חוכב רערעמה הסינ וירחאלש 

קמחתה ,וחראמ לש ורדעיה תעש תא ולצנב ,םויה תרחמל .לכוס ןויסינהו 

אל רערעמה ךא ,וירבחמ דחא לצא רוגל ךלהו רדחה ןמ חרבו ןנולתמה 

ץליאו ויתודועתו וידגב תא ונממ חקל ,והאצמו וירחא בקע ,ופרטמ הפרה 

תא גישהל חילצה אוה םיאבה תולילה דחאבו - ,ורדח לא בושל ותוא 
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הליחתמ ןאכו .וחרוכ־לעב םודס השעמ ,ןנולתמב ,וב עציבו ,ושקובמ 

ונאש דע - הזמ רערעמה תופידרו ,הזמ ןנולתמה תוחירב לש הרדיס 

,הליל ותואב... .ןידל רערעמה אבוה וללגב רשא ,השעמה ליל לא םיעיגמ 

עסנ ,ררוגתה וב םוקמה ןמ ריעצה םלעה תא רערעמה חקל ,תוצח ירחא 

־ ונלש תושגדהה ,440 'ע] .ורדחל ומע הלעו ...ותיב דע יסכטב ומע 

[.'ם 'ד ,יי 'י 

ריעצה םלעה תא רדחב ףקת יליווש םשאנה ,יזוחמה טפשמה־תיב לש וניד־קספ יפל 

הקעזוה הז בלשב .תספרמהמ ץפקו טלמנ לובחה ןנולתמה .םודס־השעמ וב תושעל הסינו 

היה אל אוהש ןעטו תרחמל קר רצענ יליווש .םילוחה־תיבל חקלנ ןנולתמהו הרטשמה 

לדח אל םילוחה־תיבמ ןנולתמה תאצ רחאל םג" ,ןידה־קספ יפל .ורדחב הליל ותואב 

היה טפשמה־תיב ."םירשכ־יתלבו םירשכ םיעצמאב ותברק תא שקבלו ,ול קיצהל רערעמה 

יפ־לע־ףא ,םשאנה דגנ דיעהלמ ןנולתמה תא אינהל ידכ ושענ הלא תונויסנש רובס 

עבק טפשמה־תיב .םעפ־ףא וב עגפ אל םשאנהש םולש טפוש ינפל ריהצה ןנולתמהש 

.הנממ םלעתה ןכלו ,םשאנה לש םימויאה לשב הנתינ וז הרהצהש 

רתוי ינפל הרקש הרקמה תא יאמצע ןפואב רוקחל ,וז ןיעמ הדובעב ,ונתורשפאב ןיא 

לש תויטהה תא שיחממ ןידה־קספ לבא ,תודבועה לש תרחא הסרג עיצהלו ,הנש םיעבראמ 

םיספתנ חוריאה תעצהו םיינפואהמ לפנש ןנולתמל רזעש םשאנה לש תובידנה .םיטפושה 

תבשחנ התיהש הנווכ .םירוהט םניא הלאכ םיסחיש רורב שארמ יכ ,"הלפש המיזמ"כ 

ןיב רשקב רבודמ רשאכ הלפש המיזמ חרכהב איה ילאוסקסורטה רשקהב "תיטנמור" 

רזכאה לרוגה קרש םימת רוחבכ ,"ריעצה םלעה" ,ןנולתמה תא גיצמ טפשמה־תיב .םירבג 

תונווכל עדומ היה אל ןנולתמה .תומיזמ שרוח לאוסקסומוה םע שגפיהל "וידיל הניא" 

לע אלפתהל ןיאו ,הרזומו הגירח הכ העפותב ,הארנכ ,רבודמ ןכש ,םשאנה לש תולפשה 

,תוברעב ןנולתמה תא ררחשמ םשאנה רשאכ .המיזמה תא ןיבה אלש םימתה םלעה 

םהש יפ־לע־ףא תאזו ,תוינימ תונווכ שי םשאנלש - לוכיבכ הנושארל - שח ןנולתמה 

,החלצה אלל ,חוכב ונוצר תא תופכל םשאנה הסינ ינשה הלילב .םישדוח ךשמב דחי ורג 

רייצמ טפשמה־תיב .התיבה ותוא ריזחהל חילצמ םשאנהש אלא .חרוב ןנולתמה תרחמלו 

רוזחל ותוא ץלאמ אוה ;"ופרטמ הפרמ וניא"ש ,םשאנה לש ותדמתהמ תעבונכ וז הרזח 

םג .ירמגל םינוא־רסחכ ספתנ ילילפה רבעה לעב םלעה .ויתודועתו וידגב תחיקל ידי־לע 

יפל .הרידה תא בזוע אוה ןיא ,טפשמה־תיב לש רופיסה יפ־לע ,סנאנ ןנולתמהש רחאל 

הלעמל ןב "ריעצה רוחבה" רמולכ ,"תופידרו תוחירב לש הרדס" הליחתמ םיטפושה 

חילצמ םשאנה עוריאה לילב וליפאו .םשאנהמ קמחתהל חילצמ וניא ,הרשע־הנומשמ 

סנואהו םשאנה לש תולפשה ויתונווכ תורמל .תינומב ותרידל ומיע אובל ותוא ענכשל 

.בושו בוש םשאנה תרידל ןנולתמה רזח ,טפשמה־תיב תסרג יפל ,עציב אוהש 

םימויאו םיצחל ליעפה םשאנהש תורשפאהמ םלעתהל ונתנווכב ןיאש שיגדהל בושח 

־תיב ןייצש םיטרפהמ וליפא לבא ,ונוצרל דוגינב ינימ עגמ ןנולתמה לע תופכל ידכ 

ןכתיי .םיטפושה לש תונשרפב הגצוהש וזמ ןיטולחל הנוש םיסחי תכרעמ הלוע ,טפשמה 

םיילאידיא ויה אל םהיניב םיסחיהש ןכתיי 21.דחי ויחש גוז־ינבב ןאכ רבודמש דואמ 

.ויתויטנ תא רידגמ וניא טפשמה־תיב .אל וא ומוה היה ,םשאנה ,יליווש םא םיעדוי ונניא השעמל 21 
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תיפסכ הכימת ,םיינויווש־יתלב המצוע יסחי לע םיתתשומ ויה םה ילואו ,הליחתכלמ 

.תילמרופ הניחבמ םיילגל ןא ,ונרעצל ,ידמ םיבר םיילאוסקסורטה םיסחיב ומכ ,לוצינו 

.והשלכ בלשב ןוטרש לע הלעש ,ןנולתמל םשאנה ןיב "יתימא ןמור" ןאכ היהש םג ןכתיי 

ול היה אלש ,םימת םדאכ ןנולתמה תגצה תא םאות וניא רפוסמה רופיסה ,הרקמ לכב 

ןיינועמ היה אוה וליאכ איה יליוושל םיטפושה לש תוסחייתהה .םשאנה תונווכ יבגל גשומ 

רורחשה ,רוידה ־ ולש םיינפואה תנואת ןמל ןנולתמל ותרזע לכו ,דחא רבדב קר 

אשונהש רחאל םג .םודס־השעמ תושעל ןוצרה ידי־לע םיענומ םלוכ - ילוכו ,תוברעב 

לע עיפשהל ןוצר לשב "ןנולתמה תברק תא שפחמ" םשאנהש איה החנהה ,הרטשמל עיגמ 

םשאנל הז סחי .והשלכ הבהא שגר ידי־לע ענומ אוהש ןוויכמ ,ןלצל אנמחר ,אלו ,ותודע 

וב רזח ןנולתמהש יפ־לע־ףאו ,ותשחכה תורמל הפיקתב ותעשרה םצעש רומח קפס הלעמ 

.תויארה לש ןלקשמ לשב אלו ,ול דמצוהש גויתהמ ועבנ ,ותנולתמ 

ותונוכנ רסוחו טפשמה־תיב לש "תועינצ"ה איה הז הרקממ הלועה הבושח הדוקנ 

לש ,םימעפל ,ידמל םיירויצ םירואיתל דוגינב) םירבג ןיב ינימה עגמה יטרפל סנכיהל 

.(לשמל ,סנוא ירקמ 

שיגרה ,םשאנה ידי־לע תוברעב ןנולתמה ררחושש רחאל יכ בתכ טפשמה־תיב 

הצר המו ןנולתמה שיגרה קוידב המ ."םודס השעמ וב תושעל הצור רערעמה יכ" ןנולתמה 

יזוחמה טפושה לש ןידה־קספב ,ןכ־ינפל .השעמל םיעדוי ונא ןיא ־ ול תושעל םשאנה 

,ותייפוגו ותצלוח תא ןנולתמה לעמ ערק" םשאנה השעמה לילבש בתוכ הלה ,ןוזיבג 'י 

ןנולתמב ,דשעי אז'דש םשאנה ארק דמעמ ותואבו ויסנכמ ול טשפו הטימה לע וליפהו ופחד 

דואמ ונל השק .(ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספב 441 'עב טטוצמ) "םודמ ,לשעמ 

ןייצ אוהש חינהל רתוי ריבס ".םודס־השעמ ךל השעא ינא" :ארק ןכא םשאנהש ןיימדל 

,רבודמ המב ונל רפסמ וניא ,ותועינצב ,טפשמה־תיב לבא ,תושעל דמע אוה המ שרופמב 

ונתועינצ לע םירמושה חישה יללכ .תילנא הרידחב רבודמ יכ שחנל אלא ונל רתונ אלו 

ןנולתמהש ןכתיי :הרקמה לש וילוגלג יבלשמ דחא לכב תרושקתה ךילהת תא םישבשמ 

ןכתיי ;ןווכתה אוהש הממ רחא והשמ וניבה םירטושהו תומיוסמ םילימ רמול שייבתה 

םילימ" בותכל וזעה אל ח"ודה תא ומשרש םירטושהו ,םישרופמ םירבד ראית ןנולתמהש 

ובאטה תא רפהל אל ידכ םיבושח םיטרפ רואיתהמ הטימשה העיבתהש ןכתיי ;"תוסג 
ימ יפלכ תילילש הדמעו העיתר לע הדיעמ וז תועינצ 22.תומיוסמ םילימ לע יתרבחה 

תוענמיהה אמש ששח שי ,וז העיתרל רבעמ ךא ;"תורוסא" תוינימ תוקיטקרפב ברועמש 

םיאומוה ןיב הרוקש המ לש תתוועמ הסיפתלו ןיד תוויעל םורגת םימיוסמ םיסחי רואיתמ 

,ןיא יטפשמה חישבו יקוחה ןוקיסקלב .הלא תוקיטקדפב םיברועמה םירחא םישנא ןיב וא 

דוגינב "ףקתומה" לש ונימ־רביא םע ילרוא עגמ םייקמ "ףקותה" וב הרקמל חנומ ,לשמל 

,וזכ תורשפא לע בושחל ולכי ילאוסקסורטהה טפושה וא קקוחמה םא קפס .הז לש ונוצרל 

יהוז .ןנולתמה ןיבל וניב "תיטנמור" םיסחי תכרעמ התיהש בושחל ללכ לוכי וניא טפשמה־תיב 

םירקוח םאה - "תוילאוסקסומוה לש הירוטסיהה" לש אשונה תרדגהב תויתייעבל תפסונ המגוד 

?תוהז וא הקושת ,תוגהנתה 

וב הרקמל סחייתהלמ םיענמנ םיטפושה ,ןכל־סדוק ונרכזהש ,Bowers v. Hardwick תשרפב םג 22 

.(Halley, 1994, 20) "sodomy" לע לופרעב םירבדמו ,ילרוא ןימב שרופמב רבודמ 
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סופדה תא שיבלה יטפשמה חישה .סנואה "ןברוק" אוה ונימ־רביא תא "רידחמ"ש הז הב 

,1995 ,ןמטפואה ;MacKinnon, 1987) רקיעה אוה הרידחה טקא וב ,יטיירטמה ינימה 

.םירבג ןיב םיינימה םיסחיה לע (201 

םיטפושה לש ישגרה סחיה :סייוו ימע־ןב ,ידארכ תושרפ 
םיאומוהה לא 

םימיכסמ םה דימת אלש םיקוח לש יביטקייבוא םושיי לע םינומא םיטפושהש יפ־לע־ףא 

תויכרע תורהצה .תויכרע תודמע עיבהל םעפ־אל םהל רשפאמ ןידה־יקספ חוסינ ,םמיע 

,טפושה יכרע תא קר אל תואטבמ ןהו ,טפשמה־ תיב לש ןידה־ יקספב יתרגש קלח ןה הלא 

תעבהמ בורל םיענמנ םיטפושה .ולוכ רואנה רוביצה תעדכ ול הארנש המ תא םג אלא 

תויכרע תודמע ןידה־ירזגלו ןידה־יקספל םיפיסומ ךא ,תקולחמב םייונשה םיאשונב תודמע 

,ךכל תובר תומגוד אוצמל ןתינ יאקירמאה יטפשמה חישב .תומכסומב םהיניעב תוספתנה 

טפושה הב ,Bowers v. Hardwick תשרפב ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספב ללוכ 

;"םדאה עבטל ןובלע הווהמ ותרכזה םצעש בעתנ השעמ"ב רבודמ יכ בתוכ White ןוילעה 

ןוילעה טפשמה־תיב לש ןיד־יקספב ."וריכזהל אל וליפא יוארש עשפ" והזש ףיסומ אוהו 

ןמלז טפושה ,1956־מ ,ידארכ םיסנ תשרפב .םיאומוהל סחיב תומגוד יתש שי ילארשיה 

."רתויב הרומח איה ,רוכז בכשמ ־ רערעמה עשרוה הבש הריבעה"ש בתוכ ןישח רואינש 

".ןיטק לש ופוגב ...ןאכ היה רשאכ תישענ איהשכ" ,ףיסומ אוה ",דוחייב איה הרומח" 

הרומח הריבעב רבודמ יכ ותעד תא הווחמ טפשמה־תיב ,יטפשמה ץעויה תייחנה תורמל 

ןישח טפושה תעיבק תא ןיבהל רשפא .םירגובמ ידי־לע תעצובמ איה רשאכ םג רתויב 

,הרומח הריבע אוה "רוכז בכשמ" .תישיאה ותעדל אלו ,קקוחמה תעדל סחייתמ אוה וליאכ 

לנויצרה הז םא םג לבא .הניגב רסאמ תונש רשע עבק קקוחמהש ןוויכמ ,הז שוריפ יפל 

הארנכ הדיעמ הרומח הריבעב רבודמש שיגדהל חרוט אוהש הדבועה ,ןישח לש העיבקל 

.(לשמל ,יטפשמה ץעויה תייחנה םע אלו) קקוחמה םע ההדזמ אוהש 

ונודינו ועשרוה ורבחו סייו .ללככ םיאומוהה תא הנגמ טפשמה־תיב סייו תשרפב םג 

תוריבעו ןיטקב הנוגמ־השעמ ,ןיטקב םודס־השעמ עוציב לשב רסאמ תונש עבראלו עבשל 

־תיב אישנ לש תויואטבתהה ךא .יוניגל תויוארה תוריבעב רבודמש קפס ןיא .תורחא 

לש אלא ,ורבחו סייו לש קר אל יוניג תוללוכ ,רגמש טפושה ,רבעשל ןוילעה טפשמה 

ןיעל היולג םימשאנה לש תויאומוההש הנושארה םעפה וז ,השעמל .םה רשאב םיאומוהה 

ןיינעמ ןכלו ,שנועב הלקהל קומינכ יקסדיל יבצ רוגינסה ידי־לע תאבומ ףאו ,טפשמב לכ 

יכ בתוכ רגמש הרקמה רואיתב רבכ .םימשאנל םיטפושה לש םסחי רחא בוקעל דחוימב 

גהנ" ,ףיסומ אוה ,רערעמה ."תילאוסקסומוה תינימ ,לייטס ילעב םהש םיינשב רבודמ" 

םייוטיב ,ןלוכ ןה רשא ,םינוש םיגוסמ ןימ תוריבע םפוגב עצבלו ותרידל םיניטק ןימזהל 

לע רבדמ רגמשש עגרב [.'ם 'ד ,'י 'י ־ ונלש תושגדהה ,379 'ע] ."תראותמה ותייטסל 

,רדגל ץוחמ לא םתוא עיקומ רבכ אוה ,"תילאוסקסומוה תינימ הייטס ילעב םהש םיינש" 

לקנב םשרתהל לולע ןידה־קספב ארוקה .םידלי לש ינימה לוצינה לשב אקווד ואלו 

תא החוד ףא רגמש טפושה .תילאוסקסומוהה "הייטס"המ קלח אוה םיניטק לש ינימ לוצינש 

,ריעמ רגמש ."הביחב [םיניטק]ב וגהנ" םירערעמהש יקסדיל יבצ רוגינסה לש וינועיט 
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281 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

תורמלש ןאכ ונל הארנ לבא .תועמשמ תרסח איה םיניטק לש המכסהש ,קוחה יפל קדצב 

הרמוח רתיב טפשמה־תיב טקנ ,חוכב שומישה רדעיהו םיניטקל םימשאנה לש בוטה םסחי 

בתוכ רגמש .תוניטק יפלכ םימויאבו חוכב שומיש השעג םהב םירקמב רשאמ םניינעב 
:שרופמב 

,םיניטקל רומח ישפנ קזנ ומרג םירערעמה ינש יכ קפס תויהל לוכי אל 

...תוינימה םהיתויטנל ןקרופ ואצמ םהב רשאו ,0,דיתליע0ב יכביס סתלא 

ליגרה םדאה לש םייחה ןויסנו ןויגהה םיקיפסמ הז אשונב הנקסמ ךרוצל 

־ ונלש השגדהה ,380 'ע] .תאז חיכוהל ידכ תויאופר תודועתב ךרוצ ןיאו 

[.'ס 'ד ,'י 'י 

םיסחימ רתוי רומח םיניטק םע םייאומוה ןימ־יסחי םויק ,רגמש תעדלש הארנ 

םישנא ןיב םג הצופנה תיבופומוה הפקשהמ תעבונה העד וז .םיניטק םע םיילאוסקסודטה 

ימ לכו ,תילמרונ הניא םירבג ןיב תינימ הכישמ היפל ,םילרבילל ללכ־ךרדב םיבשחנה 

,ונתעדל .תאזה תיבופומוהה הפקשהה תא תקזחמ ףא וז העד .עגפיהל לולע הילא ףשחנש 

ילאוסקסורטה ןימ תבוטל םילצונמ הניטק וא ןיטק רשאכ הדימ התואב הרומח העיגפה 

,רבעב תוחפל ,םיטפוש וליגש תובשחתהל האוושהב תטלוב הרמחהה .לוכיבכ־ילמרונ 

.החפשמ־תונב תודלי לוצינב וא תומילאב שומיש לש םירקמב ללוכ ,םישנ וסנאש םירבגב 
אלש "םיילמרונ" םיטרפ םהב האורה חישה תא תאטבמ םייטיירטס םיסנא יפלכ תונמחרה 

•םיטוסב שארמ םירדגומ םיאומוהה ,םתמועל .יעבטהו ילמרונה ףחדה תא קיחדהל וחילצה 

םויק ןכלו .קוחה לע הריבע ףאו הייטס וז ־ הבהאו המכסה ךותמ םיסחי םימייקמ םהשכ םג 

םימוד םישעמ רשאמ רתוי רומח ףא אוה םדי־לע חוכב שומיש ךות וא םיניטק םע םיסחי 

."םיילמרונ" םיטיירטס םישועש 

ומוהה תיינבהל ףתוש ,יקסדיל יבצ ןיד־ך־ווע ,ורבחו סייו לש םרוגינסש ןייצל שי 

ךכב בשחתהב םיעשרומה לש םשנועב הלקה שקיב יקסדיל .תנכוסמו הטוס תומדכ 

הייטסב רבודמש ךכבו ,םיניטקל בוטה םסחיב ,םעפ־ףא עשרוה אל ןושארה םשאנהש 

תא גיצמה יגולוכיספ־יעדמ חישב שמתשמ אוה .הב הטילש םימשאנל ןיאש תילאוסקסומוה 

שקבמו ,"םתייטנמ ררחתשהל םילוכי םניאש" םילוחכ - םיאומוהה לכ תא - םיאומוהה 

אוה ךכב .םדבכלו םתוא לבקל אלו ,תוילאוסקסומוהב םיעוגנה לע םחרל טפשמה־תיבמ 

ןידה־ תערכהו יקסדיל רוגינסה לש הנגהה .תויאומוהה לש ילילשה גויתה תא ןבומכ קזחמ 
וחילצה אלש םיאומוה ויה םימשאנה יכ םשורה תריציב אופיא תופתוש רגמש טפושה לש 

הטילשו הניב רסח אוה ומוה אוהש ימ לכ וליאכ ,םיניטק ולצינ ןכלו ,םהירציב טולשל 
.תילילפו תיגולותפ תוגהנתהמ ענמיהל ידכ םיצוחנה תימצע 

םיטפוש שי ,הלוכ הרבחה תדמע תא ףקשל תורומאה תויכרע תודמע תעבהל דוגינב 

רתוס קוחהש םיבשוח םה רשאכ תקולחמב יונש אשונב אקווד םינוידו תורעה םיפיסומה 

לש החיכש הקיטקרפ וז ןיא .תועדה יקוליח לע עיבצהל ידכ וא הרבחב םינוילע םיכרע 

לש וטע ירפ איה הנושארה .תובושח תומגוד יתש שי ונלש רשקהב אקווד ךא ,םיטפוש 

ללוכ אוה ,קוחל דגונמ םודס־השעמש אצומ ןהכש יפ־לע־ףא .ימע־ןב תשרפב ןהכ טפושה 

:קקוחמל (obiter dictum) בגא־תרעה ןידה־קספב 

ידי לעו הענצב השענ השעמהשכ ,רכז בכשמ ןכו ,הכרדכ אלש השא בכשמ 

םה ןיאו ,ןולק םהב שיש םישעמ םניא ,בוטה םנוצרמ םירגוב םדא ינב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:40:53 UTC������������� 

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



יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 282 

רשא ןה ולא תוריבע .שנועל םייוארה םיעשופ םהש םהישוע לע םידיעמ 

ינידב ןמוקמ ןיאו ,ורבע תורודמו תוקיתע תוטישמ השוריב ונילא ואב 

דוע קוקז וניא הזכש רותב "עבט"ה ...וננמז תב הנידמ לש םישנועה 

לש ותוריחו ופוגו ודובכ םה םתנגהל קוקזש המ .ןישנועה יניד תנגהל 
וייחב ברעתת אל הנידמהש איה חרזאה לש דוסיה תויוכזמ ...םדאה 

אלש תלוזה תוכזב עגופ וניא דוע לכ ,םירדח ירדחב ותוגהנתהבו םייטרפה 

(238 'ע> .ןידכ 

וא השאל רבג ןיב םיילנא ןימ־יסחיש ריהצמ ןהכ .חישב ינכפהמ יוניש ןאכ שי הרואכל 

ןכתיי .וב ברעתהל קקוחמל ןיאש ,יטרפ ןיינע והז יכו ,ןולקב םיכורכ םניא םירבג ינש ןיב 

היה רשאכ אקווד קוחה תא רקבל תונמדזהה תא לצינו "ילאוסקסורטה" הרקמב רחב ןהכש 

תוכז עובתל רתוי לק ,ןעוט (Wintemute (1995^ יפכ ,ןכש ,יאומוה־אל רשקב רבודמ 

התקנעה תא עובתל רשאמ בורה תצובק רבחל - הז הרקמב ילרוא וא ילנא ןימל - השדח 

המ ריעהל ןהכ טפושה לש תונוכנה םצע .ונלש הרקמב םיאומוה - טועימ תצובק רבחל 

םיטפוש .םתעד תא עיבהל וחרט אל םירחא םיטפושש תורשפאה לע הדיעמ ריעהש 

.תולובכ םהידיש הנעטב תובורק םיתיעל םיננוגתמ תירסומ־אל הקיקח םושייב םימשאומה 

אטבל ידכ ולש יוטיבה בחרמ תא לצינ אוה ךא ,הקיספב תולובכ ויה ןהכ םייח ידי םג 

הקיתשה תטלוב וז תואטבתה עקר לע .םיאומוהה אשונב רתוי הברה תילרביל הדמע 

תועד תעבהל יוטיבה בחרמ תא ולצינש הלא טעמל ,םיטפושה רתי לכ לש תמעורה 

.םדוק וניארש יפכ ,תויבופומוה 

רייטצהל היושע איהש יפכ תילקידר הכ הניא ןהכ טפושה לש בגאה־תרעה םג לבא 

:ףוסה דע ולש הרעהה תא אורקל ךישמהל שי ןהכ תדמע תא ןיבהל ידכ .הנושאר האירקמ 

,ודובכ לע לחומה םדא .עגפי,דל םיכסמ הלהשכ תלוזה תוכזב העיגפ ןיאו 

אלש דבלבו) ותלוז תאנהל וא ותאנהל ופוג רכומה םדאו ;לוחמ ודובכ 

םישל טפשמה יתבל םהל לא ;לוחמ ופוג (תלוזה ייח תא וא וייח תא ןכסי 

.תוירעה לע םיספורטופא םמצע 

;דובכב העיגפכ םיילנאה םיסחיה תא גיצמ םיטפושה ןיבש זעונהו ילרבילה םג ,רמולכ 

תילמרונכ תויאומוה לש הלבק תאטבמ הניא קוחהמ ותוגייתסה .ילילש ךרע לעב והשמכ 

.םירגובמ לש תינימ תוגהנתה לע חקפל הכירצ הנידמה ןיא היפל הפקשה אלא ,תדבוכמו 

תמכסהב השענ אוהשכ תעשפנ יתלבו תנכוסמ יתלב תינימ ,דייעס רדגב אוהש השעמ" 

עשפנו רתויב ןכוסמ השעמל ךפוה" ,ךשמהב םיילנא םיסחי לע ןהכ בתוכ ",השעמל ףתושה 

אל ;"הייטס" םיווהמ הלאכ םיסחי ,רמולכ ".המכסה אללו חוכב השענ אוהשמ ,רתויב 

םא ללכ הנשמ הז ןיא ונלש יתוברתה־ירוטסיהה חותינה ךרוצל .הייטס לבא ,תנכוסמ 

תואטבתה יהוזש וא ,דובכב םיעגופו םיטוס םה הלאכ םיסחיש בשח ןכא ןהכ טפושה 

איה הדבועה .םיקקוחמה־תיב תאו טפשמה םכל ויתימע תא ענכשל ידכ ,דבלב תירוטר 

;הייטס איהש תמיוסמ תינימ הקיטקרפ לע בתוכ אוה ,ירוביצה חישב ,בותכה טסקטבש 

,םיטפשמ ידימלתש טסקטה הז .וב ברועמש ימ לע דבכ לצ ליטמה ילמרונ־אל השעמ 

.םיארוק ןיד־יקספב םינייעמה "םיטושפ" םישנא םתס וא םיאנותיע 

.ןהכ לש ותרעהמ וגייתסה ןידב ובשיש םירחאה םיטפושה ינשש רוכזל םג בושח 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:40:53 UTC������������� 

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



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

אוהו .ןידה־קספ ךות לא "תויטרפה ויתודמע" תא איבהש לע ןהכ תא רקבמ ןוזנרב טפושה 

:ףיסומ 

:ןוגכ ,םהב ןד דבכנה ירבחש ,תוידדצה תורחאה תולאשב העד עיבמ ינניא 

אלש ףא ,המכסהב םהיניב םישוע םיריגב םדא ינבש המש יוארה ןמ םאה... 

אלש תודבכנ תולאש ןה ולא .ילוכו תילילפ הריבעל בשחי ,עבטה ךרדב 

המוש יכ רובס ינניא ןיינעה תערכהל תושורד ןניאו ליאוהו .ונינפב ונעטנ 

אליממש ,ןהילע העד תווחל ידכ תיטרפ השירדו הריקח ךורעל ונילע 

חוכיו ררועל ילוא הלולע ךא ,תבייחמ יתלב תישיא העד רדגב קר אהת 

(239 'ע> .תקולחמו 

שיגדהל שי .הז אשונב העד תווחל שרדנ אוה ןיאש ןעוטו ,המוד השיג טקונ ינמ טפושה 

םוחתב אצמנה אשונב רבודמ רשאכ תיכרע הדמע עיבהלמ םיענמנ םניא םיטפוש יכ 

,ךכיפל .רחא יתרבח םרוג דגנ תפתושמ הדמע שי תיטופישה תכרעמל רשאכ וא ,ינומגהה 

רדגב קר אהת אליממ" ותעדש ןוויכמ אשונב העד עיבהל ךרוצ ןיאש ןוזנרב טפושה ירבד 

,ותדמע תא תפקשמ "תקולחמו חוכיו ררועל ילוא הלולע[ה] ...תבייחמ יתלב תישיא העד 

םדא ףא לש דוסיה־תויוכזב ישממ ןפואב עגופ וניא קוחה יכ ,ינמ טפושה לש םג הארנכו 

טפשמה־תיב תא סינכהל הלולעה יהשלכ הדמע וב טוקנל ויד בושח וניא אשונהש וא/ו 

23.תירוביצה הרעסה בלל 

סחיב תשרופמ תיללכ הדמע עיבהל ידכ ודמעמ תא טפוש לצינ וב ינשה הרקמה 

דוגינב .התע הז ונרכזהש ,סייו טפשמ אוה (תיכרע הדמע תעבה םתס אלו) תויאומוהל 

ףירח חוכיו לע רפסמ קרב טפושה ,ןיד־קספ ותואב רגמש טפושה לש ישגרה יוניגל 
־ שוטנה 

טפשמה תועצמאב ףוכאל הרבחל הל יוארו הל רתומ יכ םיסרוגה הלא ןיב 

לש ונינע אוה רסומה יכ םיסרוגה ולא ןיבל תוירסומה היתופקשה תא 

םיילאוסקסומוה ןימ יסחי ןיינעל ...רבדב ברעתהל הרבחל הל ןיאו דיחיה 

םידגנתמ הלש רסומה יכרעש הרבחב יכ ,הנושארה הפקשהה תסרוג 
.םהילע שינעהלו הלא םיסחי לע רוסאל הרבחה לש התוכז ,הלא םיסחיל 

םיילאוסקסומוהה ןימה יסחי יכ תדגונמה הפקשהה ילעב םיסרוג םתמועל 

ןיא ,המכסה ךותמו הענצב םימייקתמ םה דוע לכו ,דיחיה לש ונינע םה 
(381-380 'ע) .םהב ברעתהל תוכז הרבחל 

וב םיברועמש ,וב רבודמש הרקמב ,ןכש ,הדמע טקונ וניאו תועדה יתש תא טטצמ קרב 

ןכ־מא ץוחנ וניא תונושה תופקשהה רוכזא .תופקשהה יתש ןיב חוכיו ןיא ,םיניטק 

תשרפ ןמל הנושארל .הבר תועמשמ שי הלא תופקשה לש ןתאלעה םצעל ךא :הערכהל 

לע רוסיאה תא תרקבמה הדמע עיבמ ןוילע טפוש ,ןכל־מדוק הנש הרשע־שמח ,ימע־ק 

לש התליאשב םעפ ,םיימעפ הנודינו תסנכב אטוז־הרעס הררוע ןכא ןהכ לש ותרעהש דוע ףיסוהל שי 23 

ירבד ואר .(14.7.1964) םויה־רדסל העצהכ םעפו ,(29.6.1964) לארשי־תדוגא ילעופמ ץכ תסנכה רבח 

.הלא םיכיראתמ תסנכה 
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העדהש קיפסמ ;דדצמ ומצע אוה ימב רמוא אוה ןיאש הנשמ הז ןיא .םייאומוה םיסחי 

תופכל רתומ הרבחל םא הלאשכ ןיינעה תדמעה םצע .ןידה־קספב יבמופב תרמאנ השדחה 

ןניא ,הז אשונב תוחפל ,תוירסומ תופקשה יכ עמתשמב תרמוא היתופקשה תא 

דע טפשמה־תיב ידי־לע תויאומוהה תגצה עקר לע הבושח הנקסמ וז םג .תוילסרווינוא 

.עבטה ךרדמ הייטסכ ,ןיד־קספ ותואב רגמש טפושה לש ללוכ ,הנש התוא 

יאומוהה יומידהו יטפשמה חישה :םוכיס 

םירקמו ,שרופמב קוחב םירכזומ םניא םה .יטפשמה חישה זכרמב ודמע אל םיאומוהה 

הקיספב תוחפל ,רתויב םיטעמ םניה םירבג ןב ינימ עגמל וא םיאומוהל תורישי םירושקה 

תשרפ ־ ןוילעה טפשמה־תיב יקיתב דחא הרקמ קר שי השעמל .ןוילעה טפשמה־תיב לש 

חישל יכ םינעוט ונא תאז תורמל .תיאומוה תינימ תוהזל תשרופמ תוסחייתה שי וב - סייו 

חישה לש תוארנה לשב ,םיאומוהה לש ירוביצה יומידה תיינבהב הבר תובישח שי הז 

תויוסחייתה ןתוא חותינ .תויאומוה לע םירחא םיירוביצ םיחיש רדעיה לשבו יטפשמה 

וניהש יומיד ,םיאומוה לש דואמ חישק יומיד הנבה חישה דציכ םיגדמ תויאומוהל תוטעמ 

.יבופומוה אוהש הדימב הב יתואיצמ־אל 

הז רצק םוכיסב שיגדהל םיצור ונא ?הז יטפשמ חישמ הלועה חישק יומיד ותוא והמ 

,תישאר .וב רמאנ אלש המ לשו וב רמאנש המ לש ,חישה לש םיבושח םינייפאמ השימח 

."ומוה והימ" לש הרדגה םיללוכ םניאו םיאומוהל םיסחייתמ םניא הקיספהו בותכה קוחה 

םאו ,"תוילאוסקסומוה" לש שרופמה חנומה עיפומ (םייד) תחא הקיספב קר ,רומאכ 

םירבג שי ;םתוינימב םיטרפה ןיב םילדבה ללכ ןיאש בושחל רשפא ,וז הקיספמ םימלעתמ 

םיטרפמ תינורקע םינוש םה ןיא לבא ,םירבג םע ינימ עגמ ןוגכ ,םירוסא םירבד םיעצבמה 

תינימ הקיטקרפ ןיב יוהיז רצי ולוטיבבו וב ןוידהו ומצע קוחה ,תאז םע דחי .םירחא 

קוחכ קוחה תא ספת הרבחב רצונש חישהש ןוויכמ .תיאומוה תינימ תוהז ןיבל תמיוסמ 

רתי .םיילנא םיסחי לש הקיטקרפה ידי־לע םיאומוהה תרדגהל םרת אוה ,"םיאומוה דגנ" 

םיברה היפיעס לכב תויבסללו םיאומוהל ללכו ללכ הסחייתה אל םיקוחה תכרעמ ,ןכ־לע 

םייושעה םיטרפכ תויבסלו תויאומוה תויוהז לש תוחתפתהה תא הבכיע ךכבו ,םירחאה 

."םיילמרונ" םייגולוכיספו םייתרבח םיסרטניא ילעבכו יתחפשמ וא יגוז רשקמ קלח תויהל 

ילנאה טקאה תא םיעצבמ םניא םה וליאכ ,םיטיירטס לש "ינטירופ" יומיד רצונ ליבקמב 
.רוסאה 

עגמ לש הקיטקרפב ולקתנ םיטפושהש ךכל םרג 1988 דע היהש יקוחה בצמה ,תינש 

תוריבעב םידושחכו םיילילפ םיטפשמב םימשאנב רקיעב (אל וא םיאומוה) םירבג ןיב ינימ 

Mohr (,1980 .םמיע ינימ עגמ םויק וא םיניטק לש תוינימ תופיקתב דשח לשב בורל ןימ 

יוקל והשמש ךכל החכוהכ תאבומ הניא םילאוסקסורטה לש תומילא יכ ריעמ (25 

־לע גצומ "ילאוסקסומוה עקר לע" תומילא לש עוריא לכ תאז תמועלו ,תוילאוסקסורטהב 

לש שגפמ תומוקמב ופקתוהש םיאומוה .תוועמ רשקב רבודמש ךכל תודעכ תרושקתה ידי 

םיאומוה ;םידעבו םיעבותכ טפשמ־יתבב ועיפוה אל ,םירטוש ידי־לע םימעפל ,םיאומוה 

אל םייאומוה גוז־ינבו ;םהיקיסעמ תא עובתל ולכי אל תוינימה םהיתויטנ לשב ורטופש 

תא קזיח יטופישה חישה ,ךכמ האצותכ .םניינעב עירכיש ידכ טפשמה־תיבל תונפל ולכי 
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285 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

תא ותייטסב ףורטל םייאמה תוועמו ןכוסמ רבדכ םירבג ןיב םיינימ םיסחי לש יומידה 

תרצונ ,םיאומוה לש יפואל וליפא סחייתהל ילבמ ,ךכ .תירסומה "תילמרונה" הרבחה 

האמט תיאומוה תוינוציח ןיבל ילאוסקסורטהו יעבט (יתרבח) םינפ" ןיב תיראניב הנחבה 

תשרפב רגמש בתכש ןידה־קספ תא ,לשמל ,ארוקש ימ .(Fuss, 1991, 2)"תיעבט־אלו 

םיינימ םירציל דבע אוה ,םש םימשאנה יגש קר אלו ,ומוה אוהש ימ לכש םשרתמ סייו 

שנועהו ,סנוא רסואה קוחמ קלחכ ותעפוה ,קוחה חוסינ םצע .שוביכל םינתינ־יתלב 

ןודזב העיגפבו עשפב רבודמ יכ השוחתה תא םיריבגמ ־ רסאמ תונש רשע ־ וב עבקנש 
.הרבחבו םירחא םיטרפב 

תוריבגמ ,תוקיספב יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ ,םיטפושה לש תודמעה ,תישילש 

.הז גשומב וליפא בוקנל ילבמ תאזו ,םיאומוהה לש הטוסה־ינימה יומידה תא תוקתעשמו 

תוריבע יוניגב וקפתסה אל הברה תיתרבחה הרקויה ילעב ןוילעה טפשמה־תיב יטפוש 

ידכ תויאומוהה אשונל סחייתהל םהל ורקנש תויונמדזהב ושמתשה אלא ,סנואהו ןימה 

םחייש ,ילירוש תשרפב גרבליז טפושה ךכ .תוקהבומ תויבופומוה תודמע ץיפהלו עיבהל 

ינפל םיכורא םישדוח ךשמב ותוא חריאו ותיבל תיב־רסח םדא ןימזהש ומוהל ןודז תונווכ 

ןייצל חרוטה ,ןישח טפושה םג ךכ .םשא אצמנ אוה ןניגב תומילאה תויושחרתהה ועריאש 

םיסנ תשרפ) םירגובמ ןיב המכסהב תישענ איה רשאכ םג הרומח הריבע אוה םודס־השעמש 

.סייו םשאנה לש "תוינימה ויתויטס" לע הדילסב רבדמה ,רגמש טפושה םג ךכו .(ידארכ 

לע ןגהל ידכ טפשמה־תיב ברעתה םהב ,הל הצוחמו לארשיב םירחא םירקמל דוגינב 

־תיב לארשיב םיאומוהה לש הרקמב ,תוילילש תומודק־תועד ינפמ תואכודמ תוצובק 

םיפיטואירטסל היצמיטיגלו ףקות ןתנ ףא אלא ,םיאומוהה לע ןגה אלש קר אל טפשמה 

לש ילילשה דיקפתה .םדגנ תאכדמו הלפמ הקיקחלו םיאומוה לש רתויב םיילילשה 

הדבועה .ימע־ןב תשרפב ןהכ טפושה לש גירחה הרקמה ידי־לע אקווד שגדומ םיטפושה 

־ ןייצל חרוט רכז־יבכשמ רסואה קוחה יונישל ארוקו לבוקמה וקהמ גרוחה טפושה םגש 

("דובכ לע הליחמ") היוזב העפותב רבודמש - הנכ הנומא ךותמ וא תוירוטר תוביסמ 

.רמול זעמ וניא וא לוכי וניא ןהכ טפושה וליפאש המ תאו חישה תולובג תא השיגדמ 

רהזנ קרב .יוניש לש ותליחת ,וז הניחבמ ,הווהמ סייו תשרפב קרב טפושה לש ותקיספ 

תוינימה סופדל ךרע־תוושו תיעבט העפותכ תויאומוהה תא לבקמ אוהש זומרלמ םנמוא 

אסיג ךדיאמ ךא ,אדירג תיטפשמ היגוסב רבודמ וליאכ אשונה לא סחייתמ אוהו ,לבוקמה 
.התותיחנ תא שארמ החינמה הפשב שמתשמ וניא םג אוה 

םייולת ותלוחתו ותופקתש תיטפשמה ותונשרפמו קוחה חותינמ רורב ,תיעיבר 

תונשרפה םג זא ,הנתשמ "עבטה ךרד" לש הסיפתה םא ;"עבטה ךרד" לש הסיפתב 

לבא .תונתשהל הכירצ הלאכ ןניא וליאו תוילגל ןה תוינימ תוקיטקרפ וליא לש תיטפשמה 

ידכ הז ללח לצנל ולכי םיטפושהו ,"עבטה ךרד" תא שרפל ךמסומ ימ עבוק וניא קוחה 

לע םיקדטצמ םיטפוש םהב םירקמל דוגינב .תיטופישה םתפקשה יפ־לע ןכות קוחל תקצל 

םהל ריאשה הז הרקמב ,"תולובכ םהידי"ש הנעטב תירסומ הניחבמ םייתייעב ןיד־יקספ 

תועמשמ קוחל תתל ידכ הז בחרמ ולצינ םיטפושה בור ךא .ןורמת בחרמ ינוקלה חוסינה 

,םיירוטסיה םירקחמב רזעיהלו "יעבט ןימ" והמ לואשל םוקמב .רתוי דוע תיגאכד 
רבד םה ילנאו ילרוא ינימ עגמ יכ םיארמה םייגולויצוסו םייגולוכיספ ,םייגולופורתנא 

תויונשרפב ורזענו ,ורבעש תואמב ילגנאה קקוחמה ןווכתה המל ולאש םה ,לבוקמו ץופנ 

הרבחה לש רשקהה ןמ ירמגל הנוש יתוברתו יתרבח רשקהב ולעפש םיילגנא םיטפוש לש 
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תיכ"נתה הדמעה תטלבה עקר לע רתוי דוע תטלוב וז הפדעה .תינרדומה תילארשיה 

םירופיס םיטטצמ םיטפושה םא .ילילפה רוסיאל תפסונ התכמסא תקפסמ איה וליאכ 

טטצל ורחב םהש הדבועה .הרבחה יעדמ לש חישה תא םג טטצל םילוכי םה ,ך"נתהמ 

תא תוביצמה תופדעה ,םיטפושה לש תויטפשמ־אל תויתוברת תופדעה לע הדיעמ ך"נתהמ 

יבגל תויטסילמרופה תולבוקמה ידי־לע ולבגוה םיטפושהש ןכתיי .תוחנ דמעמב םיאומוהה 

ליבוהש "תיטופישה הכפהמה" תובקעב ,ןורחאה רושעב קר ונתשהש ,םיטפושה דיקפת 

הקיטקרפב םזילמרופה תדיריו ,קרב ןורהא רוספורפ ,יחכונה ןוילעה טפשמה־תיב אישנ 

יכ ונתנעט תא רותסל ידכ וב ןיא ,ןוכנ הז רבסה םא םג לבא :(1997 ,רומרמ) תיטופישה 

םיאומוה לש יוכידל ומרתש תויבופומוה תודמע קתעשמה ןכוסכ שמיש טפשמה־תיב 
.תילארשיה הרבחב תויבסלו 

םיסחיה לע יטיירטסה םיסחיה סופד תא שיבלמ תויאומוה לש יטפשמה חישה ,תישימח 

המ לכ ,עגמה תילכתכ ספתנ הרידחה טקא ילאוסקסורטה ינימ עגמבש ןוויכמ .םייאומוהה 

,הז טקא תארקל םיפתתשמה תא תינימ ררועל דעונש ,"םדקומ קחשמ"כ ספתנ ביבסמש 

תא ספות יטפשמה חישה .שממ לש ינימ עגמב רבודמ ןיא זא ,שחרתמ וניא טקאה םאו 

טפשמהש ומכ .תילנא הרידח ילב ישממ ינימ עגמ ןיא וליאכ ,המוד הרוצב יאומוהה עגמה 

טפשמה ,תילניגו הרידח ללוכה ינימ עגמב ינימ סרטניא לעבכ לאוסקסורטה לכ ספות 

הרידח ללוכה ינימ עגמ עצבל ליבקמ סרטניא ילעבכ םיאומוהה לכ תא םיספות חישהו 

השרמש ימ ןיבל "עבטה ךרדכ אלש" בכושש ימ ןיב הדרפהב םג תאז םיאור ונא .תילנא 

ףסונ דצו ליעפ דחא דצ תויהל בייחש איה החנהה ."עבטה ךרדכ אלש" ומיע ובכשיש 

ןיחבהל רשפא־יא יאומוה ינימ עגמבש יפ־לע־ףא ,םיילאוסקסורטה םיסחיב ומכ ,ליבס 

יטיירטסה יומידב שומישה .םיפלחתמ םידיקפתהש וא ,"ליבס"ל "ליעפ" ןיב הברה םימעפ 

.םירקמה לש יטפשמהו יתרטשמה דועיתב ןהילע רבודמש תויושחרתהה תנבה לע השקמ 

.ןברוקב םודס־השעמ עצבל םייא רשאכ יליווש ןווכתה המל ,לשמל ,ונל דורב אל ,ךכ 

ןיב שי םא םג .לאוסקסורטהה קקוחמל רכומ וניאש בצמ םע דדומתהל לגוסמ וניא טפשמה 

םייחה־חרואל רתוי םיעדומה םישנא הקיקחל םיעייסמה םייטפשמה םיחמומהו םיקקוחמה 

תמחמ "םתויחמומ" תא תולגל םהל רשפיא אל הנורחאל דע היהש יפכ בצמה ,יאומוהה 

.םיאומוהכ ודשחיי וא ופשחיי םהש ששחה 

לכ ביבס "תועינצ"לו הקיתשל הרושק יטפשמה חישה חותינב תפשחנה תפסונ העפות 

.ונלש רקחמב תומגוד שולש ךכל שי .טרפב תויאומוהו ,ללכב םיינימ םיאשונב ךורכה 

םירבג ןיב "יעבט־אל" ינימ עגמ לש תוחיכשהמ תומלעתהה תא דסמל רזוע חישה ,תישאר 

לבא ,חוכב םודס־השעמ ומייקש םירבג לש םירקמ טפשמה־תיבל ועיגה ,םנמוא .םישנל 

.תיאומוה הקיטקרפ איה םיילנא םיסחי לש הקיטקרפש הנומאה השרתשה ירוביצה חישב 

לש יתייטס יומידל המרת קר הניגב ועשרוהו התוא ועציב םיטיירטס המכ םגש הדבועה 
טפושה הב הרוצה איה טפשמה־תיב לש תואצמתהה רסוחל תפסונ המגוד .הלא םיטיירטס 

אבילא ,ףקתוהש "תודומחה םלע" ןיבל יליווש ןיב םיסחיה תכרעמ תא רייצמ גרבליז 

ששח בנגתמ ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספ ארקמל .יליווש ידי־לע ,טפשמה־תיבד 

םא וא .ןנולתמהו םשאנה לש יתרבחה םמלוע לע גשומ לכ ןיא טפשמה־תיב יטפושלש דבכ 

לש העידיה תא ףושחל אל ידכ םהלש עדיה תא וריתסי םהש ,בוש ,ששח שי ,גשומ םהל שי 

אל ןנולתמה וליאכ הארנ םירייצמ םיטפושהש הנומתהמ .םייחה לש "םידבוכמ־אל" םידדצ 

־תיב ןושלב "תולפש") תוינימ וא תויטנמור תונווכ שי םשאנלש בושחל ללכב לוכי היה 
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287 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

םיענמנ העיבתהו הרטשמה וא םיטפושהש הארנ תינימה הפקתהה רואיתב םג .(טפשמה 

םשאנה ןיב םצעב הרק המ תעדל ונל תרשפאמ הניאש תועינצ ,הרקמה לש קיודמ רואיתמ 

.ןנולתמהו 

ףא ןיא תויבסלל ,יטפשמה הזחמב "ידממ־דח דיקפתב" םיעיפומ םיאומוהש דועב ,תינש 

,ןישח טפושה לש דחא רוכזא טעמל ,יטפשמה חישב רכז היה אל ןמויקל .הז הזחמב דיקפת 

,ףוגה יבקנמ בקנ לכל רכזה לש ןימה רביא תרדחה"כ "עבטה ךרדכ אלש" עגמ רידגהש 

קוחה ."השאל השא ןיב םג ןכתת הריבעה יכ" עבק תאז תורמלו ,"יעבטה םוקמה ןמ ץוח 

טפשמה־יתבל םגו ,םישנ לע ורביד אל םיקקוחמה ,<ןלהל ואר) םישנ ןיב ןימל סחייתמ וניא 

בצמ לע ףידע הז בצמ היה םיוסמ ןבומב .םייבסל םיסחי לש עקר לע םישנ ועיגה אל 

.ילנא ינימ עגמל תוסחייתה ךות קר ורדגוהו תוילילפ תועיבתל םיפושח ויהש ,םיאומוהה 

ןתוהז ןיינעב תוטבלתמה םישנ יבגל ומצע ינפב ישוק הווהמ תטלחומ תומלעתה ,רחא דצמ 

םישנ לש ןמויקל - תוילילש םג ולו תויוסחייתה ירוביצה חישב תואצומ ןניאו תינימה 
.םישנל תיטנמור וא/ו תינימ תוכשמנה 

קוחב שומישל תורושק חישב תונומטה תויעטההו תואצמתהה־יאמ קלח ,תישילש 

ןכלו ,לעפומ וניא קוחהש הנומאה העבקתה ,יטפשמה ץעויה תארוה לשב .ותלעפה תדימלו 

ילוא םנמוא ,לעפוה ןכא קוחה ,וניארש יפכ .קוחה תויושר ידי־לע םיפדרנ םניא םיאומוה 

גויתהו םיאומוה לש הילפהה לבא ,םיניטק לש לוצינ וא חוכב שומיש ובריעש םירקמב קר 

רשאכ םג םעישרהל ידכ קוחב שומישל רתוי םיפושח ויה םה וב בצמ ורצי םהב עבטוהש 

בצמה תא וחביש םייטפשמה םיחמומהמ םיבר .םיניטק ולצינ אלו תומילאב ושמתשה אל 

היה וא ,ןיידע שי ןהב ,תורחא תויטרקומד תוצראב רשאמ רתוי בוט אוהש ונעטו לארשיב 

תונידמ הרשע־עשת ללוכ ,םירבג ןיב םיינימ םיסחי םויק לע ילילפ רוסיא ,הנורחאל דע 

ןבומכ האבש ,וז תימצע תחבשת .ןיידע םייקו רירש הז ןיעמ קוח ןהב תירבה־תוצראב 

לש תוכלשהה ןמ םירבודה לש תומלעתהה לע הדיעמ ,םיילאוסקסורטה םירבוד יפמ רקיעב 

קוחה לש תוכלשהה תא ןבומכ המילעמ םג איה 24.םיאומוה דגנ וב ירשפאה שומישהו קוחה 

םתרדגה תא רמיש קוחה .םבצמ רופישל לועפלו ןגראתהל םיאומוה לש תלוכיה לע 

לושכמל המגוד .םייטפשמ םידעצ םדגנ וטקננ אלש יפ־לע־ףא םיניירבעכו םיטוסב 

םשה איה תויבסלו םיאומוה ןעמל תיביטקלוק הלועפ ינפל ביצה "לעפומ־יתלבה" רוסיאהש 

.םניינע םודיקלו םהיתויוכז תנגהל המקוהש הדוגאל 1975־ב םמצעל ורחב םיאומוההש 

1975־בש ןוויכמ ,"טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה" ,1997 דע הארקנו ,הארקנ הדוגאה 

."תיקוח־אל" ןיידע תויאומוהה התיה 

ינב ןיב ןימ־יסחי םירסואה םיקוחש ןוויכמ םג רתויב תזרפומ ילארשיה קוחה לש תוילרבילב הוואגה 24 

"תוכושח" תונידמ ללוכ ,הענצב תאז םישועה םישנא לע הנידמ ףאב טעמכ םיפכאנ םניא ןימ ותוא 

.תומיוסמ תונידמב תורצק תופוקתב קר ורק ןידל םתאבהו םיאומוה תפישחל םיבחרנ םיעצבמ .תובר 

יתרבח חוקיפל יעצמאכ ותייפכל הברה השענ אל םא םג רוסיאה לע רומשל ןוטלשל חונ ללכ־ךרדב 

.תוילילפ תוריבעב םידושחה וא תיתלשממ־יטנא תוליעפל ףרטצהל םילולעה םיאומוה דגנ "הטיחס"ו 
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יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאמי לבוי 288 

ירוביצה חישב יוניש ללוחמ הקיקחב יתרתחמ יוניש :גוליפא 

לבא ,םיילנא םיסחיב םיכורכ םניאש תויאומוה ייוליג םלועמ רסא אל ילארשיה טפשמה 

םויק לע רוסיאה לוטיב .ללכב תויאומוה רסואה קוחכ ותוא ספת יטפשמהו ירוביצה חישה 

םא םג ,חישב רתויב יתועמשמ יוניש אופיא הוויה ,1988־ב ,"עבטה ךרדכ אלש" ןימ־יסחי 

םרג רוסיאה לוטיב םצע יכ חינהל ןיאש יפ־לע־ףא .רבעב רידס ןפואב ףכאנ אל רוסיאה 

לוטיב עגרמ .חישה יללכ תא הניש ןכא לוטיבה ,םייטרפ םישנא לש תודמעב ישממ יונישל 

ילגלה יונישה .םהיתויוכזו םתיילפה ,תויבסלבו םיאומוהב העיגפה לע בסנ חישה ,קוחה 

תכלוה הלבק ןוגכ ,תילארשיה הרבחב רתוי םיבחר םייתוברת םייוניש ידכ ךות שחרתה 

םיכרע תוטשפתה ,םייטסינימפ םיכרעב תבחרנ הרכה ,יתוברת םזילרולפ לש תרבוגו 

םינמא םע תורכיהו ,טרפה שפוחו קוש־תלכלכ לש היגולואידיאו םיילאודיווידניא 

ךא ,יקוחה יונישה תעפשה תא דדובל השק ךכ לשב .םינוש םימוחתב תויבסלו םייאומוה 

םדמעמ רופישל הרישיו היולג הרוצב לועפל םיאומוהו תויבסל לע לקה ולוטיבש קפס ןיא 

תדוגאב הנגראתה ,ילילפה רוסיאה לוטיב רחאל םירופס םישדוח ךותב .יחרזאה 

המצע התארש ,"המצע" הארקנש הצובק לארשיב םילאוסקסיבהו תויבסלה ,םיאומוהה 

לש םבצמ רופישל ינתפאש טספינמ החסינ "המצע" תצובק .הדוגאה לש תיטילופה עורזכ 

התוליעפו ,דועו תונוטלשה םע םיסחי ,החפשמ ,הקוסעת ימוחתב םיאומוההו תויבסלה 

רוסאי אוהש ךכ ,1991־ב ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח ןוקית ידיל ,ראשה ןיב ,האיבה 

בותכה קוחה סחייתה וב ןושארה הרקמה - תינימ הייטנ לש עקר לע הקוסעתב הילפה םג 

םג "המצע"ו הדוגאה תוברועמ .(1998 ,יאנוי) תונוש תוינימ תויטנ לש ןמויקל שרופמב 

לע עודיה תא ריבסמה םייכוניח םיצעויל ךורדת רמוח םסרפל ךוניחה דרשמ תא העינה 

תויכוניח תויוליעפ חתפל דציכ םתוא ךירדמו ,ילילש גוית ילב תוינימ־דח תוינימ תויטנ 

.תויבופומוה תומודק־תועד תונשל ידכ 

היה ,תיטרואית .וז תוינידמ םישגהל ידכ שורד היה אל ילילפה רוסיאה לוטיב הרואכל 

דוע לכ ךא ,תינימ הייטנ לש עקר לע הרוסא םדא תיילפהש עובקל ןכל־םדוק םג ןתינ 

התוא רידגה יטפשמה חישהש ןוויכמ תרתומ ,דתיה ילנא ןימ םימייקמה םירבג לש הילפה 

זא דע םא .שדח חיש רצי קוחה לוטיב .חוכב־םיניירבעכ םיאומוהה לכ וספתנ ,הריבעכ 

הטלחהמ דסחב םינהנה הרוסא תינימ הקיטקרפ םימייקמכ ורדגוהו םיאומוהה וספתנ 

תקבאנה תלדבנ הצובקכ םיספתנ םיאומוהה ,קוחה לוטיב זאמש ירה ,םפדורל אל תילהנימ 

ץחל־תצובקל םיאומוהה וכפהנ ,טפשמה לש הבורע־ינבמ .היפלכ סחיה לעו היתויוכז לע 

,םיילילפ םיטפשמב םימשאנב קר םיעיגמ םניא םיאומוהה .טפשמה תא בצעל הסנמה 

םיאומוהש תובר תונעט לולכל לוכי הז חיש .םהיתויוכז לע םידמועה םיעבותכ םג אלא 

תועד ועימשי דוע יאדוובו ןיידע םיעימשמ םיבר םיטפושו ,עומשל ובהאי אל תויבסלו 

יוניש הווהמ חישה לש דקומה יוניש םצע ךא ,(1998 ,לארה ;Harei, 1996) תויבופומוה 

ףסלפתמ ,ץיבולינד תשרפב טועימ תעדב ,לשמל ,ימדק בקעי ןוילעה טפושה .יתועמשמ 

םיווהמ ,םישנ יתש וא ,דחי םייחה םירבג ינש ,ותעדל ."גוז" ןיבל "דמצ" ןיב לדבהה לע 

הדמע וז .תוגוזל ןתונ דיבעמהש תוילאיצוס תובטהל םיאכז םניא ןכלו ,גוז אלו ,דמצ 

רנרוד תטפושהו קרב ןורהא טפושה םע ולש חוכיווהו ולש ןוידה םצע לבא ,דואמ תממוקמ 

הז םע הז םייח ,הז תא הז םיבהואה םיינימ־דח תוגוז לש םמויק תא חטשה ינפ לא םילעמ 

ךכ .גוזה־תונב וא ־ינבמ דחא תדובע לשב דרפיהל םיצלאנ םה רשאכ הזל הז םיעגעגתמו 
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289 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

.ןובלעבכ "ומוה" הלמב שומישה עקר לע הביד־תעיבת השגוה הב ,םלסמא תשרפב םג 

ךות תאז התשע איה ,ןובלעבכ הלמב שומישה תא הלביק ןתוד תטפושהש יפ־לע־ףא 
םשכ םדא לש תינימה ותייטנל סחייתהל שי החותפו תינלבוס הרבחב"ש השגדה ידכ 

תטפושה לש הערכהה תא ובהא אל תויבסלו םייאומוה םיליעפ ."ורעש עבצל םיסחייתמש 

אוה תויאמוהה תא םיללושב שרפתהל אל םיטפושה לש ץמאמה םצע ,ונתעדל ךא ,ןתוד 

ואר> רהמ הכ ונתשי םיטפושה תודמעש תופצל ןיא .תיבסלומוהה הליהקה לש םוצע גשיה 

ימו ,("םיחותפ םיפלק" תשרפב ןוילעה טפשמה־תיב לש הקירוטרל סחייתמה ,1988 ,לארה 

,ילילפה רוסיאה לוטיבש קפס ןיא לבא .בופומוה ראשנש ריבס 1988 דע בופומוה היהש 

ןיד־קספב הז קוח לש ףוקיתהו ,הדובעב תויבסלו םיאומוה לע ןגהל דעונש קוח תפסוה 

םייבופומוה םיטפושל םג ורשפאי אל הלא םייוניש .קחשמה יקוח תא וניש ,ץיבולינד 
םיאומוהל דובכב סחייתהל םתוא ובייחיו ,םיאומוהה לש "הייטסה" לע תוישפוחב אטבתהל 

־םייטילופ םייוניש לשב ילוא יטפשמה חישה הנתשה הז הרקמב .םהיתויואטבתה לכב 

קזחמו ףקות ןתונ יטפשמה חישה ,ןכמ־רחאל םג ךכ ,1988 דע בצמב ומכ ךא ,םייתוברת 

.ןכמ־רחאל םיילרטינ ,1988 דע םיילילש - םיאומוה לש םימיוסמ םייומיד 

ורכזוהש ןיד־יקספ 

,1953־ד"ישת/ג"ישת ,ז ןיד־יקספ ,יטפשמה ץעויה 'נ יליווש רזעילא 128/52 פ"ע 

.10.4.1953 ןתינ ,446-438 

,1954־ו"טשת/ד"ישת ,ח ןיד־יקספ ,יטפשמה ץעויה 'נ הבהו והילא 229/53 פ"ע 
.4.3.1954 ןתינ ,280-276 

/ז"טשת ,י ןיד־יקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ידארכ םיסנ 94/56 'סמ פ"ע 
.3.7.1956 ןתינ ,1194-1193 ,1956-ז"ישת 

/ד"כשת ,<3)חי ןיד־יקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ימע־ןב ףסוי 224/63 פ"ע 

.22.6.1964 ןתינ ,239-225 ,1964-ה"כשת 

ןיד־יקספ ,י"מ 'נ יואלחנ ילעו ידישר םיהרבא ,דווע רימס 429/71 ,416/71 פ"ע 

.17.5.1972 ןתינ ,784-775 ,1972-ג"לשת/ב"לשת ,<1>וכ 

,378-331 <2>דל ןיד־יקספ ,י"מ 'נ יחזוק רנבאו סייו 'גרו'ג 439/79 ,308/79 פ"ע 
.30.12.1979 ןתינ 

ה"משת/ד"משת ,<1>חל ןיד־יקספ ,יול 'נ י"מ ;י"מ 'נ יול 276/83־ו 261/83 פ"ע 

.19.2.1984 ןתינ ,580-570 ,1984 

.749 <5>חמ ןיד־יקספ ,ץיבולינד ןתנוי 'נ לארשיל ריוא יביתנ לע לא 721/94 צ"גב 

.םסרופ אל ,םירחאו ןיילק ףסוי 'נ םלסמא ןועמש 20174/94 ,א"ת 

טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דש 'נ 'חאו טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה 273/97 צ"גב 

.("םיחותפ םיפלק") 
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תורוהמ 

.תודבועו עקר :לארשיב םילאוסקסומוהה לע .(1983) טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה 
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 66-50.
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למרכ ,יאדר ססנרפ לצא ."תויארה ינידו המכסהה דוסי - סנוא" .(1995)'צ ,ןמטפואה 

.<234-189 'ע) טפשמבו הרבחב השאה דמעמ ,(תוכרוע)יבוק־קיל לכימו ולש 

.ןקוש :ביבא־לת 

.18.10.1996 ,ריעה ."הככ טושפ .המהב בכשמל תונז ןיב" .(1996)'ג ,לסה 

,לשממו טפשמ "?תונלבוס וא דובכ - תוילאוסקסומוהו טפשמה־יתב" .(1998)'א ,לארה 

.792-785 ,(2)ד 

טפשמ ."היגולויצוסל הירוטסיה ןיב - תינימ־דח הייטנ רבדב ןידה" .(1998)'י ,יאנוי 
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תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ 
ןיחבמ חותינ תועצמאב האצקה :לארשיב 

** *יאבג בדנ 

אובמ 

תוירקיע תוצובק עבראל םיקלחנ תוריחב ינפל םיכרענה להק־תעד ירקסב םילאשנ 
םה יכ םיבישמה םילאשנ (1) :םהלש העבצהה תונווכל סחיב םהיתובושת סופד יפ־לע 

אל וא םיעדוי םה ןיאש םיבישמה םילאשנ (2):(םייטלחה :ןלהל) םיוסמ דמעומ דעב ועיבצי 

ימ דעב תונעל םיברסמה םילאשנ (3) :(םיטבלתמ :ןלהל)ועיבצי ימ דעב ןיידע וטילחה 

־אל :ןלהל) עיבצהל םינווכתמ םניאש םיבישמה םילאשנ (4) :(םיברסמ :ןלהל) ועיבצי 

.(םיעיבצמ 

תימוטוכיד הנחבהל סחייתהל ללכ־ךרדב לבוקמ להק־תעד ירקס לש םיבר םימוסרפב 

תנווכ לע עדימ ןיא רקוסלש םילאשנ ןיבל (Positives) םייטלחה םילאשנ ןיב :דבלב 

ועיבה אלש םילאשנה לכש איה וז תימוטוכיד הקולח לש האצותה .(Negatives) םתעבצה 

:התונכל גוהנש ,תחא גג־תרוק תחת םיללכנ איהש הביס לכמ והשלכ דמעומב הכימת 

םיעבונה םיינכט םיצוליא לש רצות השעמל איה "םיפצ תולוק" הירוגיטקה ."םיפצ תולוק" 

תא ול םילגמ םה ןיאש םושמ םידמעומה דחאל םילאשנה תא גווסל רקוחה לש ותלוכי־יאמ 

.(1985 ,רימש :1996 ,ןורוד) םהלש העבצהה תנווכ 

ןיב ,רמולכ ,הדמע ירסח ןיבל הדמע ילעב ןיב םילדבהמ םלעתהל הטונ וז הללכה 

True) םתעבצהל סחיב הדמע ןיידע ושביג אלו םידמעומה ןיב םיטבלתמה םילאשנ 

 Negatives) רקוסל התולגל םיברסמ ךא ,הדמע ושביגש םילאשנ ןיבל (False Negatives)

Gillijam <fe Granberg)., 1993 :134 ,1985 ,רימש) 

םתוא תנמסמ םיפצ תולוקכ םגווסל השקתמ רקוחהש םילאשנ םתוא לכ לש םתרדגה 

הכומנ תילרוטקלא תוגהנתהל רושקה לכב םהלש תוביציהו תויטלחהה תדימש םילאשנכ 

םיאצמנה תולוקבו םיססהמכ םיפצה םילאשנה לש יומידה .םירחאה םילאשנה לש וזמ 

־תעדב םייארקא םייונישל םאתהב תיסחי תולקב םתריחב תא םינשמה ,תדמתמ העונתב 

רשאב תוקפס הרואכל ררועל יושע 1,םיימוימוי םיעוריא לש םתעפשהל םיסחוימה להקה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולפורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

.התרזע לע יעלקלא ןימסי 'בגלו ,הכימתהו ץועייה לע רעי םירפא רוספורפל תודוהל ינוצרב ** 

םירחובה תא ספותה ,להקיתעד לש "יאנותיעה לדומ"ל רושק םיפצה תולוקה לש ינכפכפהה יומידה 1 

ידיימה חווטב תועפשהלו תויצלופינמל ןותנה ,רצק ןורכיזו הכומנ תיטילופ תועדומ לעב רוביצכ 

לדב לע וא תוריחבל ךומס םישחרתמה םיעוריא לע ילנויצרופורפסיד ןפואב ותעבצה תא ססבמהו 

ירקס לש םהיתואצותל תיאנותיעה תונשרפה תא םג ךירדמ לדומה .וב לקתנ אוהש ןורחאה עדימה 

חותינמ תולועה תונקסמה לכל טעמכ דגונמ הז לדומ .(Gelman 81 King, 1993, 421) תוריחב 

.(Ibid, 411^116) תיעוצקמה תורפסב תוילרוטקלא תויוגהנתה 
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לש םייתטיש םיסופד לע ךמתסהב יפלקב םתוגהנתה תא תוזחל רקוחה לש ותלוכיל 

קר אל םיבכרומ םגווסל השקש םילאשנש הדבועה ,תאז םע .תילרוטקלא תוגהנתה 

תנווכ תא רקוסל תולגל םינכומ םניאש םייטלחה םילאשנמ םג אלא ,םייתימא םיטבלתממ 

ךמתסהב .םיפצ תולוקכ םירדגומה לש תוביציה רסוח תחנה לע תרערעמ ,םהלש העבצהה 

םה םיטבלתמהמ םיוסמ קלחו םיעיבצמ־אלהמו םיברסמהמ יתועמשמ קלחש הכרעה לע 

םיבר םיפצ םילאשנש רעשל ןתינ ,השיגנ־יתלב ךא ,תשבוגמ העבצה תנווכ ילעב תולוק 

.יתטיש חונעיפל םינתינ ןכלו ,תיתדמע תוביציב םינייפואמ 

םיפצה םילאשנה לש הכימתה תוגלפתה יכ יטמוטוא ןפואב חינהל ןתינ אלש ןוויכמ 

לש ומויק םג ,םייטלחהה תולוקה ברקב תוגלפתהל המוד הלשממה תושארל םידמעומב 

הז רעפ דוע לכ ליבומה דמעומה לש ונוחצנ יובינל קיפסמ וניא םידמעומה ןיב לודג רעפ 

חצנל םידמעומה ייוכיס תא אבנל ידכ ,ןכל .רקסב דדמנש םיפצה תולוקה רועישמ ןטק 

.םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד חונעיפל הבר תובישח שי ,תוישיא תוריחבב 

הלשממה תושארל תורישיה תוריחבב םיפצה םילאשנה לש העבצהה סופד לש יוזיחה 

:תוירקיע תוביס יתשמ דחוימב יטירקכו יתייעבכ ררבתה 1996 יאמב לארשיב וכרענש 

דמעומ) סרפ ןועמשל (ןימיה דמעומ)והינתנ ןימינב ןיב הדומצה תודדומתהה לשב ,תישאר 

אוהש יפכ םידמעומה ינש ןיבש רעפה ןמ דימת לודג םיפצה םילאשנה רועיש היה ,(לאמשה 

סופד לע וכמתסהש םירקס תואצות ,הזכ םיניינע בצמב 2.םייטלחהה תולוקה יפ־לע דדמנ 

לש יוזיחה תניחבמ תועמשמ לכ ירסח השעמל ויה דבלב םייטלחהה תולוקה לש העבצהה 

תיזחתל עיגהל ידכ םיפצה םילאשנה חונעיפב ךרוצה תא וטילבה קרו ,תוריחבה תואצות 

.הפקת 

היתודלותב הלשממ תושארל תונושארה תוישיאה תוריחבה הלא ויהש ןוויכמ ,תינש 

םירחובה תוגהנתה לע יביטמרונ־ירוטסיה עדי םירקוחה ידיב היה אל ,לארשי־תנידמ לש 

תועצמאב םהיתויזחת לש ןקוידו ןתונמיהמ תא רפשל ושקיבש םירקוסה .תומדוק תוריחבב 

Habitual Voting Behavior)3) "תילגרה העבצה תוגהנתה" לע תוכמתסמה תוטיש 

םשל ינויח עדימב רוסחמ לש תיטוקא היעבב ולקתנ לארשיב וכרענש תומדוק תוריחבב 

.םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד חוציפ 

תירקחמה תורפסב םיפצה תולוקב לופיטה 

.תוירקיע תוצובק יתשל םיפצ תולוקב םיקסועה תוריחבה ירקחמ תא קלחל ןתינ 

,1996 יאמ-1995 רבמצד םישדוחה ךלהמב ,שדוח ידמ "ץימנייטש־ימת" ןוכמ ךרעש םימגדמ השישב 

.14.70/0־ל 2.1* ןיב םייטלחהה תולוקה ברקב םידמעומה ןיב רעפה ענ ,תידוהיה הייסולכואה ברקב 

ןוכמ ךרעש םימגדמ הנומשב .22.80/0־ל 15.5"/« ןיב ענ תע התואב דדמנש םיפצה םילאשנה זוחא 

םידמעומה ןיב רעפה ענ ,הייסולכואה לכ ברקב 1996 יאמ-1996 סרמ םישדוחה ךלהמב "פולאג" 

.16^־־ל 8» ןיב ענ םיפצה םילאשנה זוחא וליאו ,8^־־ל 3"/»ןיב םייטלחהה תולוקה ברקב 

יסופד תמיגדב רתוי בר ןויסינ שיש לככש החינמ "תילגרהה הריחבה תוגהנתה" לש הירואיתה 

חנעפל רקוחה לש ותלוכי ןכ ,תומדוק תוריחב ךמס־לע רקיעב ,תויפיצפס תויסולכוא לש העבצהה 

העבצהה יסופד לש חלצומ יובינל יוכיסה לדגו תרפתשמ םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד תא 

.(141 ,1996 ,ןורוד ואר)תואבה תוריחבב 
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297 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט''נשת 

םיפצה תולוקה רועיש תא םצמצל ןתינ ןהב םיכרדב תקסוע םירקחמ לש תחא הצובק 

תוקינכט לש ןחותיפ תועצמאב ועוציבמו רקסה ןונכתמ םיעבונה םילשכב םרוקמש 

תויעוצקמ ,םגדמה ןונכת ,תולאשה חוסינ ,לשמל) םינותנה ףוסיא רופישב תודקמתמה 

םתעבצה יוזיחל םילדומ חותיפב תקסוע םירקחמ לש תרחא הצובק .(המודכו םילאשתמה 

ךרוצל םייוזח העבצה יסופד סיסב לע תונוש ןוימ תוקינכט העיצמו ,םיפצה תולוקה לש 

.םימייקה םידמעומה ןיב םיפצה תולוקה לש םתאצקה 

לש האצקהבו ןוימב עגונה לכב תוירקיע תויצפוא שולש העיצמ תיעוצקמה תורפסה 

םתעבצה לע עדימ ךמס־לע םיפצה תולוקה תאצקה (1) :תוריחב ירקסב םיפצ תולוק 

תומדוקה תוריחבב דמעומל וא הגלפמל םתעבצה וא/ו תובורקה תוריחבב הגלפמל 

 (1984 ,2) .(Converse, 1966; Traugott <fe Tucker) ףסאנה עדימ ךמס־לע האצקה

דוקימ/קמוע תונויאר תועצמאב וא ,(Screening Questions) רזע־תולאש תועצמאב 

תמאתה ךמס־לע האצקה <Asher, 1988,24-30; Kohut). <3, 1981) םייתצובקו םיישיא 

םייטלחה םילאשנל םיפצ םילאשנ ןיב םייתדמע םיליפורפו םייפרגומד־םייתרבח םיליפורפ 

 .(Ahn, 1993; Myers 8c O'Connor, 1983; Taeyong, 1995)

ןיידע אצמנ אל ,ןגוסמ תונושאר ויה לארשיב הלשממ תושארל 1996 תוריחבש ןוויכמ 

תוריחבב םיעיבצמ תוגהנתה לש יתימא יביטמרונ־ירוטסיה ןויסינ ירקחמה סופרוקב 

לע ךמתסהל םירקוחהמ קלח עינה דמעומל תמדוק העבצה לע םינותנב רוסחמ .תוישיא 

.םתעבצה סופד תא תוזחל תנמ־לע הווהב וא רבעב הגלפמב םיפצה םילאשנה תכימת 

לע וא תומדוקה תוריחבב ולוק תא הל ןתנ לאשנהש הגלפמה לע ךמתסהל ןויסינה 

תוכמתסה .תובר תוביסמ יתייעב וניה תואבה תוריחבב הל עיבצהל ןווכתמ אוהש הגלפמה 

תכמתסמ הווהב םידמעומה דחאל ותוצקהל תנמ־לע רבעב הגלפמל לאשנ לש ותעבצה לע 

החנהה ,רמולכ .(Habitual Behavior)"תילגרה תוגהנתה" לש ןונגנמ םייקש הנבהה לע 

.םיידיתע תוריחב יבוביסב הנתשי אל רחובה לש העבצהה סופדש בר יוכיס םייקש איה 

ךרענש רקחמ 4.וז החנה םירתוסה תונוש תונידמב וכרענש םיבר םירקחמ תאז םע םימייק 

וניש 1988־ל 1981 ןיב תוריחבב ופתתשהש הלא ןיבמ 600/» טעמכש ,לשמל ,אצמ לארשיב 

שוג ותוא ךותב אלו ,ןימיהו לאמשה ישוג ןיב וענ םבורו ,תחא םעפ תוחפל םתעבצה תא 

 (1990 ,Zuckerman: 73 ,1988 ,ןיקסיד םג וארו). וילע תוססבתהה ,עודי רבעהש רחאמ

אלא ;דיתעה יוזיחב הכורכה תואדווה־יא תדימ תא הרואכל םצמצל היושעו החונ 

ךכ ,לדג הווהב העבצהל רבעב העבצהה ןמ רבועה ןמזהש לככש םידיעמ םיבר םיאצממש 

תויוגהנתההו םיכילהתה לש תוהמה תנבהב התועמשמ תא רבעה תעידי תדבאמ 

תוירוטסיה תוחנה לע תוססבתה .תיטילופ האצות םירציימו תחא ןמז תדוקנב םיסנכתמה 

ןיינעב ןויד ואר) תיעדמ תונקיידל אל ךא ,רקוחה לש היציאוטניאה חותיפל ילוא תמרות 

.(144-140,1996 ,ןורוד לצא הז 

הל עיבצהל םינווכתמ םהש הגלפמה לע עדימ תועצמאב םיפצה םילאשנה תאצקה 

תמא־ןמזב םיפסאנה םינותנ לע ךמתסהל רקוחל םנמוא תרשפאמ תובורקה תוריחבב 

־אל תויעבמ תלבוס איה םג לבא ,רבעב העבצה יסופד לע תוכמתסהמ ותוא תרטופו 

דמעומב לאשנה תכימת ןיב רישי רשק חינהל רקוחה תא תבייחמ איה ,תישאר .תוטעמ 

ןימיה תוגלפמ ןיב רשק םיחינמ לארשיב .דמעומה םע תוהוזמה תוגלפמב ותכימתל 

אוצמל ןתינ הלאכ םירקחמ לש הריקס 
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דמעומ םע תויברעה תוגלפמהו לאמשה תוגלפמ ןיבו ,ןימיה דמעומ םע תויתדה תוגלפמהו 

הב ,העבצהה לוציפ תעפותל יביטקפא הנעמ קפסמ וניא הזכ יטמוטוא יוהיז .לאמשה 

תויוגהנתהל ותוא החנמ וז ותנחבהו ,םהב רחוב אוהש תודסומה ןיב ןיחבמ חרזאה 

הלשממה תושארל םיוסמ דמעומב רוחבל יושע אוהש ךכ ,תורתוס ףאו תונוש תויטילופ 

.(DeVries <fe Tarrance, 1972; Darcy <fe March, 1994) תסנכל הבירי הגלפמבו 
תוריחבב דמעומ לש הריחב אבנל ידכ תסנכל העבצה יסופד לע תוכמתסה ,לארשיב 

תוגלפמ לש ןמויקו תוגלפמה יוביר לשב דחוימב תיתייעב הניח הלשממה תושארל תורישי 

5.זכרמ 

חונעיפ ךרוצל תובורקה תוריחבב הגלפמל העבצה תונווכ לע תוכמתסה ,ןכ־לע רתי 

תוריחבה ינפל וכרענש םירקס חותינמ .השק תיגולודותמ היעב הביצמ םיפצה תולוקה 

אל הלשממ תושארל ורחבי דמעומ הזיאב ובישה אלש םילאשנהמ 600/0־ל 30"/»ןיב יכ הלוע 

,רמולכ .תובורקה תוריחבב עיבצהל םינווכתמ םה הגלפמ וזיאל ולאשנ רשאכ םג ובישה 

תושארל דמעומב רוחבל שקבתמ אוה רשאכ ףצ לוק אוהש םדאש ההובג תורבתסה תמייק 

6.תובורקה תוריחבב תדדומתמה הגלפמ רוחבל שקבתי רשאכ םג ףצ לוק היהי הלשממ 

החנהה לשבו תיתגלפמ הכימת לש הנתשמב םיפצה תולוקה לש הובגה םרועיש לשב 

ונל הארנ ,דמעומל העבצהל הגלפמל העבצה ןיבש רישיה רשקה רבדב תיתייעבה 

ןפואב תוהובג ןיחבמ חותינב האצקה ךרוצל הז הנתשמב שומישב תוכורכה תויולעהש 

.ולש יובינה תלעותמ יתועמשמ 

,יול לצא המגוד ואר) םתאצקה םשל םיפצ תולוק םע םייביסנטניא קמוע תונויאר םויק 

םינותנה .רקסה תויולע תא םילידגמה ,ץמאמו ןמז לש תפסונ העקשה ךירצמ <1988 

יזכרמ ילכל ןויארה תא םיכפוה ותרגסמב םיפסאנה םיברה ("םייתוכיא") םייביטקייבוסה 

ידכל הלא םינותנ תומיכב בר ישוק םייק םלוא ,תוריחב תוכרעמ לש היגטרטסאה בוציעב 

.תילרוטקלא תיזחת ףקשתש תחא האצות 

לצא ואר ,רזע־תולאשל המגוד) תיתייעב הניה רזעה־תולאש לש הקינכטה םג 

־ םיפצה תולוקה ןמ קלח יבגל קר תיביטקפא איה ,תישאר .(191-190,1994 ,גרבדלוג 

םניא אליממש הדמע ילעב םילאשנ יבגל דחוימב הליעי הניאו ־ "םייתימאה םיטבלתמה" 

וברסי הלא םילאשנש ריבס ששח םייק .(False Negatives) רקוסל הריגסהל םיניינועמ 

תונווכ ץוליחב ןהלש תויביטקפאה ןכלו ,רזעה־תולאשל תובושת ןתמב םג הלועפ־ףתשל 

םע הלועפ־ ףתשל םינכומו תיתימא תוטבלתהב םייוצמה םילאשנ יבגל קר לבגות העבצה 

.רקוסה 

תוקפסמ ןה ןכלו ,םיפצה תולוקה ןמ קלח קר תוצקהל אופיא תוחילצמ רזע־תולאש 

הב תוריחב תכרעמב יתועמשמ ןורתפ קפסל לגוסמ וניא יקלח יוזיח .דבלב יקלח יוזיח 

תואצות לע וחווידש לארשיב םירקסה ינוכמ .םידמעומה ןיב וקית־טעמכ לש בצמ םייקתמ 

טעמכ םהש) תולוק 207,771 לביק ,לאמשה דמעומ ,סרפ ןועמש יכ הלוע 1996־ב תוריחבה תואצותמ 

לארשי" ןוגכ ,זכרמ תוגלפמ .תויברעה תוגלפמהו לאמשה תוגלפמ ולביקשמ רתוי *םירחובהמ 794 

.םירחובה תולוקמ 10y» טעמכ הלא תוריחבב דחי ולביק ,"תישילשה ךרדה"ו "היילעב 

תובורקה תוריחבב רחבת הגלפמ וזיאב" הלאשל הבושתב לבקתמה םיפצ םילאשנ לש הובגה רועישה 

םילאשנ תעבצה לש הנתשמב שומיש תושעל םיפידעמ םירקוחש ךכל הביסה ללכ־ךרדב אוה "?תסנכל 

.תיסחי ךומנ וב םיפצה םילאשנה רועישש ,רבעב הגלפמל 
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299 (2 )א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

דע לש חונעיפל ,תוריחבה ינפל ןורחאה עובשה ךלהמב ,םנמוא ועיגה תונותיעב םירקסה 

תבשחנ וז חונעיפ תמרש יפ־לע־ףא םלוא ,רזע־תולאש תועצמאב םיפצה תולוקהמ 80»/« 

םילאשנהמ תיצחמכ קר רזע־תולאש תועצמאב וחנעופ רתוי םימדקומ םירקסב) ההובג 

םיפצה תולוקה רועישל הווש וא ןטק םירקסה בורב םידמעומה ןיב רעפה רתונ ,(םיפצה 

רבדב תויונשרפל בחרנ חתפ ריתומה ,הזכ םיניינע בצמ .(חפסנב הלבט ואר) חנעופ אלש 

.יוזיחל ילככ רזעה־תולאש לש ןתולבגומ לע דיעמ ,ליבומה דמעומה תוהז 

וזח םידמעומה ןיבש רעפהמ ןטק םיחגעופמ־אלה רועיש היה םהב םירקסה ,ןכ־לע רתי 

רקס ,תוריחבה ינפל םיימוי ,"ףחד" ןוכמ םסרפ ,לשמל ,ךכ .סרפ ןועמשל ןוחצינ םלוכ 

םיפצה תולוקה לכ וחנעופ וב ,(2.7x :תיברמה המיגדה תועט) םילאשנ 1,355 ברקב 

הלאש תולעמ הלא תויזחת .סרפל 3»/» לש ןורתי הזח הז רקס .רזע־תולאש תועצמאב 

ונל הארנ .רזע־תולאש לש הקינכטה תועצמאב האצקהל שיש ףקותל רשקב תפסונ 

ןיב תולובגהו ,ידמל קפקופמ רזע־תולאש יפל גוויסה יללכל ילמרופה יטרואיתה סיסבהש 

הדימב םישטשוטמ יביטקייבוס טופיש לש הלא ןיבל יביטקייבוא גוויס לש הדימ־תומא 

ןמיהמ יעדמ םיסב לע תנעשנ הניא רזע־תולאשל םאתהב םיפצה תולוקה תאצקה .הבר 

ללכ־ךרדב הנותנ ןכלו ,רקוסה לש וטופישבו ונויסנב הבר הדימב היולת אלא ,קצומו 

.(135,1998 ,ןמיוו םג ואר) תויביטקייבוס תויטהל 

תואצות לש יוזיחל רתויב תיביטקפאהו תינויגהה הטישה יכ המוד ,הלא תוביסנב 

רקסה ןמזב םייטלחהה םילאשנה לש העבצהה סופד לע תססבתמה וז איה תוריחב 

םיליפורפ לש תואוושה ךמס־לע םיצקומ םיפצה םילאשנה התועצמאבש הדימ־תמאכ 

לכ ןיב םייזכרמ םייטילופ םיאשונל סחיב םייתדמע םיליפורפו םייפרגומד־טייתרבח 

לש הפיקמה הריקסהמ הלועש יפכ ,ןכא .(132 ,1985 ,רימש םג ואר) רקסה יפתתשמ 

בור ,(Lewis-Beck 8c Rice (1992 וכרעש תוריחב תואצות לש יטסיטטס יוזיחל םילדומ 

יוזיחה תוטיש לכ טעמכו תילרוטקלא תוגהנתה לש םוחתב תוטלחה תלבק לש םילדומה 

,הז גוסמ םיליפורפ לע םיכמתסמ תוריחבה תואצות תא אבנל תוסנמה תויביטקפאה 

םינתינו םיעודי (Fundamental Variables) םייסיסב םינתשמ לש ךרעממ םיבכרומה 

,ולש ךוישה תצובק לש וא/ו רחובה לש םיסרטניאה תא םיאטבמ הלא םינתשמ .הדידמל 

Lewis-Beck) תויסיסב תויטילופ תודמעו םיילכלכו םייתרבח ,םייפרגומד םימרוג םיללוכו 

 1993 ,8c Rice, 1992; Gelman 8c King),

סופד יוזיחל ןוצר־תעיבשמ הטיש חותיפ ,ןייצמ (Perry (1979^ יפכ ,תאז םע 

.הלק המישמ וניא יפרגומד־יתרבחו יתדמע עדימ לע ךמתסהב םיפצ תולוק לש העבצהה 

טעמל ,ףיקמ ןפואב טעמכ הנודינ אל וזכ יוזיח תטיש לש תיריפמאה התופקת ,ןכא 

"ןיחבמ חותינ" לש הקינכטב שומיש ושעש םירקוח וחווידש תודחא תויריפמא תוחלצה 

 .(Myers 8c O'Connor, 1983; Ahn, 1993; Taeyong, 1995) (Discriminant Analysis)

תוריחבב םיפצה תולוקה לש הריחבה סופד יוזיחל הטיש עיצהל שקבנ םיאבה םידומעב 

.ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב םיפצה םילאשנה תאצקה לע תססבתמה תוישיא 

םיפצה םילאשנה תאצקהש ךכב ןומט םיעיצמ ונאש יוזיחה תטיש לש יזכרמה הנורתי 

רקוחהש ךכ ,רקסה ןמזב םייטלחה םילאשנה לש העבצהה סופד לע תססובמ םידמעומל 

יכ תוארהל שקבנ ,ךכל םאתהב .תומדוק תוריחבמ העבצה יסופד לע ךמתסהל שרדנ וניא 

םידמעומה ינשל םיפצה תולוקה תאצקהל יטסיטטס לדומכ ןיחבמה חותינב שומישה 

האצקהל םרות <ב> :הנושארל תומייקתמ תוישיא תוריחב םהב םיבצמב ינויח וניה (א) 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:13 UTC������������� 

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



לארשיב תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ יאבג בדנ 300 

תמגוד ,קוה־דא תונורתפמ רתוי םיפצה םילאשנה לש תקיודמו תיעדמ ,תיתטיש ,תיברמ 

תיטילופה תוברתל יביטפדא <ג> ;לארשיב תוריחב ירקסב רזע־תולאשב ץופנה שומישה 

תוריחב לש ךשמתמ יביטמרונ ןויסינ רדעיהב ,רתיה ןיב ,תנייפואמה ,תילארשיה הרבחב 

הובג תופתתשה רועישב ,תיתגלפמ־בר תיטילופ תכרעמב ,הלשממ תושארל תוישיא 

־יתלב תולוק לש םיהובג םירועישבו לאמשל ןימי ןיב ינבמ יטילופ וקיתב ,תוריחבב 

תשירפ לש טקפאה תא ,תמא־ןמזב ,תוזחל לגוסמ <ד> ;םיפצה תולוקה ברקב םישיגנ 

םינותנ ףוסיאב תוכורכה תויולעב יברמ ןוכסיח ךות ,הלשממה תושארל ץורימהמ דמעומ 

.רחא וא הז דמעומ תשירפ בקע שדוחמ 

תקינכט לע ךמתסמה יטסיטטס לדומב שומיש יכ םירובס ונא ,ליעל ונינמש תוביסהמ 

םורתל יושע םיפצ םילאשנ לש העבצהה סופד תא חנעפל ידכ ןיחבמ חותינ לש האצקהה 

לש תיללכה תופקתל ןה ,םירקס תויזחת לש יללכה עדיה ףוגל ןה תיתועמשמ המורת 

ץלאייש לארשיב ימוקמה עדיה ףוגל ןהו םיפצה תולוקה חונעיפל הטישכ ןיחבמה חותינה 

תוריחבב תילרוטקלא תוגהנתהל רשאב לד ירוטסיה עדימב תובורקה םינשב קפתסהל 
.תוישיא 

הטישה 

יסופדל םאתהב םינוש םידמעומל םיפצ תולוק תאצקה לע תכמתסמה יוזיחה תטיש 

יובינ יביכרמש תיטירקה הרעשהה לע תססבתמ םייפרגומד־םייתרבח םיליפורפו תודמע 

םייטלחהה םילאשנה ברקב קר אלו םיעיבצמה לכ לצא דמעומב הריחבל םירושק הלא 

םיפצה םילאשנה לש העבצהה תטלחהש החנהה לע תססובמ וז הרעשה .רקסב ואצמנש 

7.םייטלחהה תולוקה לש םתעבצה לע םיעיפשמה םימרוג םתואמ תעפשומ 

ןיחבמ חותינ תועצמאב האצקה 

םתעבצה יוזיחל המיאתמ הקינכט תויהל יושע (Discriminant Analysis)ןיחבמ חותינ 

םייזכרמ םיימואל םיאשונב םהיתודמע לע רקוחל שיש עדימה סיסב לע םיפצ םילאשנ לש 

8.תילמרונ גלפתמ הז עדימש חינהל ךרוצ אלל םג םייפרגומדה־ םייתרבחה םהינייפאמ לעו 

־יתלב םינתשמ לש הרדס ןיבש רשקה תאיצמל תשמשמה הקינכט אוה ןיחבמה חותינה 

יסופדב וא םייטילופה־סייתרבחה ןהינייפאמב תומודה תוצובקב רבודמש ,ןבומכ ,ךכמ קיסהל ןיא 7 

תא ןייפאמה יטילופה־יתרבחה ליפורפה חותינב קסוע הז רמאמ ןיא ,םוקמ ילוקישמ .ןתעבצה 

לש וזמ יתועמשמ ןפואב תלדבנה תילרוטקלא תוגהנתה רוצייל יארחא רשאו םיפצה םילאשנה 

םייזכרמ םימרוג .*םסרופ םרט ,יאבג ואר) דרפנ רקחמ ךירצמ הזכ חותינ .םייטלחהה םילאשנה 

סחיב תודמעו אצומ ,תויתד תמר ,ליג :רתיה ןיב ,ויה 1996 תוריחבב העבצהה לע ועיפשהש 

.םיחטש תריסמו םולשה ךילהתל 

הלולע תוילמרונה תחנה ,תוריחב ירקחמב ומכ ,ףיצר־אלו ילאירוגיטק אוה יולתה הנתשמה רשאכ 8 

ויד ןוסח ,תיראיניל היצקנופ לע ססובמ ותויה תורמל ,ןיחבמה חותינה .תואצותה תא תוטהל 

,דומלת) ןוימ תועצמאב יובינ ךרוצל שמשמ אוה דשאכ דחוימב ,תוילמרונה תחנה לע רבגתהל 
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יפיצפס לאשנ תוצקהל רקוחל תרשפאמ וז הקינכט .ילאירוגיטק יולת הנתשמ ןיבל םייולת 

םינתשמ לש הרדסב ויתובושת סופד לע ססבתהב יולתה הנתשמה לש תמיוסמ תירוגיטקל 
.םייולת־יתלב 

לש הרדס ןיבש רשקה תא לכ־םדוק ההזמ ןיחבמה חותינה ,האצקהה תא עצבל ידכ 

הנתשמ ןיבל (תויסיסב תויטילופ תודמעו םייפרגומד־םייתרבח םינתשמ) םיניחבמ םינתשמ 

םהיבגל םימייקש םייטלחה םילאשנ לש םינותנה לע ססבתהב (העבצה)ילאירוגיטק יולת 

יולתה הנתשמב םיכרעה תא אבנמ ןיחבמה חותינה ,אבה בלשב .םינתשמה לכב םיכרע 

ןתינ הז ןפואב .םיניחבמה םינתשמה תרדסב םהיתובושת ךמס־לע םיפצה םילאשנה יבגל 

תללוכה האוושמ תועצמאב יטסיטטס ןפואב םיפצה םילאשנה לש העבצהה סופד תא תוזחל 

.רתויב לודגה יובינה ךרע ילעב םיניחבמה םינתשמה תא 

תלוכי תא חרכהב תרפשמ הניא ןיחבמה חותינב םיאבנמה םינתשמה רפסמ תלדגה 

ךרע ילעב וא/ו םהילע ונע אל םיבר םילאשנש םינתשמ לש םתפסוה .האוושמה לש יוביגה 

ילבמ האצקהב םיבושח םירקמ לש םנדבואל םורגל ,תאז תמועל ,הלוכי ילוש ייובינ 

.(Kiecka, 1980,52-53)יובינל תיתועמשמ המורת הל היהתש 

:אבה ןפואב יובינה לדומ לש היצזימיטפואל עיגהל ןתינ ,הלא םילוקיש לע ךמתסהב 

חותינל סינכהל רחוב אוהש םינתשמה לש ינושאר יופינ עצבל רקוחה לע ןושארה בלשב 

לכ לש (ייובינ ךרע) תלעותו (םירסחה םירקמה רפסמ) תולע ילוקישל םאתהב ןיחבמה 

לע Stepwise לש הקינכט רקוחה ליעפי ,היסרגר חותינב ומכ ,ינשה בלשב :אבנמ הנתשמ 

:םכותמ רתויב םיבוטה םיאבנמה םינתשמה תריחב ךרוצל ורחבנש םיאבנמה םינתשמה 

םינתשמה תא ,ינשה בלשב ורחבנש םינתשמה ןמ ,רקוחה רחבי ןורחאהו ישילשה בלשב 

האצקהה ךרוצל יובינה תאוושמב םתוא ביציו ,הז םע הז הובג םאתמב םיאצמנ םניאש 
הניחבמ ביצי יובינ לדומל עיגהל םירשפאמ היצזימיטפואה לש םיבלשה תשולש .תיפוסה 

.רתוי הלודג הללכה תלוכי לעבו רתוי הנטק (Standard Error)ןקת־תועט לעב ,תיריפמא 

תוילמרונה תחנהמ ררחתשהל תרשפאמ איהש םושמו ,"תויטופיש"ה היתולוכי לשב 

תקידבל ןיחבמה חותינה תקינכטב שמתשהל םיבר םירקוח ורחב ,םיאבנמה םינתשמה יבגל 

תונוכתל םישחור םיעיבצמהש הכרעהה) םינוש םייולת־יתלב םינתשמ לש יובינה תמצוע 

יוזיחב (דועו תוריחבה תכרעמלו הידמל םיעיבצמה תפישח ,םהירושיכלו םידמעומה 

.(Semlak <fe Williams, 1978; Hellweg et ai., 1986 ,לשמל ואר) תוריחבה תואצות 

"ןוכנ ןוימ זוחא" לש ןוצר־תועיבשמ תומרל עיגהל תלוכיה לע תכמתסמ וז הקידב 

 (Correct Classification Percentage). םייטלחהה םילאשנה רועיש תא אטבמ הז דדמ

םהיתובושתל המודב ,ירק)"ןוכנ" ןפואב ,דבלב םיאבנמה םינתשמה ךמס־לע ,םיצקומה 

ןיבש הפיפחה תדימ יפ־לע אופיא תדדמנ םינתשמה לש יובינה תמצוע .(יולתה הנתשמב 

ונאש םינתשמה תועצמאב םתאצקה ןיבל ועיבצי ימ דעב הלאשל םילאשנה תובושת 

ךכיפל תעבוק םינתשמה לש יוביגה תמצוע .םהלש יובינה תמצוע תא דודמל םיניינועמ 

בכרהל ,ירק) יובינ תאוושמל העגהל תובישח שי ןכלו ,האצקהה לש קוידה תדימ תא 

.םייטלחהה תולוקה ברקב ןוימ לש ןוצר־תעיבשמ המר תלעב (םיאבנמ םינתשמ 

 Klecka, 1980,) הובג לדומה לש ןוכנה ןוימה רועיש רשאכו ,(Klecka, 1980, 10, 61 :1985

Kort, 1973 ;הלא םיאנתב דמוע עצומה האצקהה לדומ יכ םירובס ונא .(62. 
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ישעמ יובינל עיגהל תנמ־לע ןיחבמה חותינב שומישה תא וביחרה ףא םידחא םירקוח 

.יובינ חוכ ילעב םינתשמ סיסב לע םיפצ תולוק תאצקה תועצמאב תוריחבה תואצות לש 

 1983) Myers <fe O'Connor) ןיחבמ חותינ תועצמאב הלאוצנווב םיפצ תולוק וצקה.
םישחור םהש הכרעהה תא ,הידמל םילאשנה הפישח תא ורחב םה םיאבנמ םינתשמב 

.םייזכרמ םייטילופ םיאשונ יפלכ םהיתודמע תאו דמעומל 

 1993) Ahn) תולוק לש העבצהה סופד תא אבנל תנמ־לע ןיחבמ חותינב שמתשה

רקחמב האצקהה ךילה .1992־ל 1987 ןיבש םינשה שש ךשמב תימורדה האירוקב םיפצ 

השיגנ־אל ךא תיטלחה םתדמעש םיפצה םילאשנה יבגל יביטלרוק יוזיח בליש Ahn לש 

 (False Negatives) םיפצה םילאשנה רתי יבגל יטסיטטס יוזיח םע (True Negatives).

ובכרוהש תויביטלרוק תולאש שולשב שומיש השענ תיביטלרוקה האצקהה ךרוצל 

.תוצובק יתשל םיפצה תולוקה תא קלחל הדעונ הנושארה הלאשה .ןמטוג םלוס תועצמאב 

.תופסונ תוצובק יתשל תוצובקה יתשמ תחא לכ קלחל ודעונ תופסונה תולאשה יתש 

,םילאשנה רתי .םידמעומה דחאל וצקוהו ,םיפצה םילאשנהמ 880/» וחנעופ וז ךרדב 

ליגרה לדומה ידי־לע םינושה םידמעומל וצקוה ,"םייתימא םיטבלתמ"כ ורדגוהש 

ןתינ .דבלב םייפרגומד־םייתרבח םינתשמ תועצמאב ןיחבמה ,חותינה לש (יטסיטטסה) 

,ןיחבמ חותינ לש תוסרג ,תיטסיטטסהו תיביטלרוקה ,הלא יוזיח תוטיש יתשב תוארל 

םינוש םיליפורפ תרצויה ,הדימ־תמא תללוכה היצטנמגס לע תוססובמ ןהיתשש םושמ 

תא ילאיצנרפיד ןפואב אבנמ ליפורפ לכ .הדימה־תמאל םאתהב םיאבנמ םינתשמ לש 

.ןוירטירקכ שמשמה יולתה הנתשמה לש תוגלפתהה 

תא קפס אלל השוע (Taeyong (1995 לש הרקחמ ,הכ דע וחוודש םירקחמה לכמ 

איה .תודיחב תואצות יוזיח ךרוצל ןיחבמה חותינב רתויב קימעמהו בחרנה שומישה 

תועצמאב תימורדה האירוקו תירבה־תוצראב 1992 לש תוריחבב םיפצ תולוק התצקה 

םיאשונ יפלכ תודמעה ,דמעומה תכרעה תא םיאבנמ םינתשמב הרחב איה .ןיחבמ חותינ 

דוגינב ,תימורדה האירוקבש םושמ .םייפרגומד־םייתרבח םינתשמו םייזכרמ םייטילופ 
לש הנתשמב שמתשהל הרחב איה ,תיתגלפמ־בר תיטילופ תכרעמ שי ,תירבה־תוצראל 

תויולעש ןוויכמ ,תירבה־תוצראב תוריחבה תואצות לש יוזיחל קר תיתגלפמ תוהדזה 

תקפומה תלעותה לע תולעל תויושעו תולודג תיתגלפמ־בר תכרעמב הז הנתשמב שומישה 

.רבסוה רבכש יפכ ,ולש יובינה תמצועמ 

םינתשמו םגדמ 

זכרמ" ליבשב "יחרזא ןיעידומ" םירקסה ןוכמ עציבש םירקס הרשעמ ופסאנ םינותנה 

רבמצד םישדוחה ןיב ,שדוח ידמ ,ביבא־לת תטיסרבינואב "םולש ירקחמל ץימנייטש ימת 

ינפל וכרענ םירקס השיש ."םולשה דדמ" טקיורפמ קלחכ ,1996 רבמטפסל 1995 

לכב .תוריחבה רחאלש םישדוחה תעברא ךלהמב וכרענ םיפסונ םירקס העבראו תוריחבה 

לש גציימ יתורבתסה םגדמ םהש ,ןופלטב םינייאורמ תואמ שמחכ ופתתשה רקס 

9.(םיצוביקהו ע"שי תוברל) םיידוהי םיבושייב תררוגתמה לארשיב תרגובה הייסולכואה 

םיווהמ םהש חיטבהל תנמ־לע וללקוש םימגדמה .4.4« איה הזכ םגדמ לדוגל תיברמה הדידמה תועט 9 

.ליג תוצובקו תויתד תמר לש הדימ־תומא יפ־לע הייסולכואה תא גציימ םגדמ 
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.רקחמה לש יולתה הנתשמכ השמיש הלשממ תושארל דמעומ תריחב רבדב הלאשה 

םייולת־יתלב םינתשמ רשע־השולש 10.םירקסה לכ ךלהמב עובק רתונ הלאשה חסונ 

חותינה לש יוביגה תאוושמ תועצמאב םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד יוזיחל ושמיש 

םייפרגומד־מייתרבח םינתשמ :תוצובק יתש וללכ םייולת־יתלבה םינתשמה .ןיחבמה 

1996 תוריחב לש יזכרמה יטילופה אשונב וקסע םייתדמעה םינתשמה .םייתדמע םינתשמו 

םינתשמה 11.ןלוגה־תמרו ןורמוש ,הדוהיב םיחטש תרזחהו םולשה ךילהת :לארשיב 

ינשו ,הסנכה ,הלכשה ,תויתד ,ליג ,רדגמ :םינתשמ העבש וללכ םייפרגומדה־מייתרבחה 

."יזנכשא"ו "יחרזמ" :(Dummy Variables)ימד ינתשמ 

ןוידו תואצות 

דעומב ךרענש רקסב ופסאנש םינותנב שומיש ונישע תוריחבה תואצות יוזיח ךרוצל 

ללכ ,יאמב 27־ב ךרענש ,הז רקס .ונתושרל ודמעש םירקסה ןיבמ תוריחבל רתויב בורקה 

םיעבש םכותמ ,<4.40/0 :תיברמה המיגדה תועט) םיידוהי םילאשנ העבשו תואמ שמח 

3.50/0 לש רעפ רקסה הזח םייטלחהה םילאשנה ברקב .(15.5»/«) םיפצ םילאשנ העשתו 

וצקוה ,תוריחבה תואצות לש רתוי תקיודמ תיזחתל עיגהל תנמ־לע 12.והינתנ תבוטל 

.ןיחבמ חותינ תועצמאב רקסבש םיפצה םילאשנה 

יביב דומעי דוכילה שארבו םויה תוכרענ ויה תוריחבה םא" :היה םילאשנל הארקוהש הלאשה חסונ 10 

"?ודדומתי םהינש קר םא הלשממה תושארל עיבצת ימל ,סרפ ןועמש דומעי הדובעה שארבו והינתנ 

,יתטלחה אל ,עיבצא אל> תונורחאה תופולחה שולש .םירקוסה ידי־לע וארקוה םידדומתמה תומש קר 

,ןתוא אורקל אל וחנוה םירקוסה ךא ,ןולאשב ומשרנ ,םיפצה תולוקה תא וידחי תוגציימה ,<ברסמ 

םאתהב .םהל וארקוהש םידמעומה דחאב ורחב אלש םילאשנה תבוגתל םאתהב הפולחה תא ןמסל אלא 

השענ םיפצה תולוקה רותיא יכ רמול ןתינ (Schuman ä Presser (1981 לש םהיתונחבהל 

שולשמ תחא תפפוחה הבושת קפסל "םיבדנתמ" םיפצה םילאשנה הב ,"תיטרדנטס" הלאש תועצמאב 

דוגינב תאז ;תימיטיגל הריחב תורשפאכ םהינפל תוגצומ הלא תופולחש ילבמ "תופצה" תופולחה 

.םהל תוארקומה תופולח ךותמ "ףוצל" רוחבל םילוכי םיפצה תולוקה הב ,"רטליפ" תלאשל 

,ולסוא ךילהתב הכימת ,םולשב הנומא ,םולשב הכימת :םינתשמ השיש וללכ םייתדמעה םינתשמה 11 

,("ןלוגהמ הגיסנ") הירוס םע אלמ םולש תרומת ןלוגה־תמרמ הגיסנה קמוע ,ולסוא ךילהתב הנומא 

ועיפוה םינתשמה .("הירוס םע םולש") ןלוגה־תמרמ האלמ הגיסנ תרומת הירוס םע םולשב הכימת 

,םתונימז לשב קר אל הלא םינתשמב ונרחב .ןולאשב םוקימ ותואבו חוסינ ותואב םירקסה תשש לכב 

ךוסכסה ביבס םינש הז בסנ תילארשיה הקיטילופב יזכרמה עסשהש הדבועה לשב רקיעב אלא 

טקילפנוקה רדגומ 1967 ןמל ,רתוי יטרקנוק ןפואב .ןוחטיבו םולש לש תולאשו יברעה־ילארשיה 

ןכל םה ןוחטיבו םולש לש םיינידמה םיאשונה .(371 ,1996 ,רימשו רימש) םיחטשל סחיב 

םיעיבצמה םהיפלו ,תיטילופה תכרעמבו יטילופהו ירוביצה יתרושקתה חישב םייטננימודה םיאשונה 

.(134 ,1991 ,רימשו הרוטנו) לאמש-ןימי לש ףצר ינפ לע םמצע םימקממ 

תולוקה ברקב תוגלפתהל םאתהב םידמעומל הלא םיאנתב םיצקומ םיפצה םילאשנה ויה םא 12 

לש הזמ לדבנ אוה ןיאש החנהה לע ססבתהב) םהלש העבצהה סופד תא חנעפל ןויסינ אלל ,םייטלחהה 

סרפל ןוחצינ תואבנמ רקסה תואצות ויה ,םיברעה תולוק לולקש רחאלש ירה ,(םילאשנה ראש 
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לש היצזימיטפואל עיגהל תנמ־לע םיאבנמה םינתשמה תריחב תא וחנה םיבלש השולש 

תולע ילוקישל םאתהב םיאבנמ םינתשמ רשע־השולש ורחבנ ןושארה בלשב .האצקהה 

.(העבצהל הנתשמה ןיב םאתמה קזוח) תלעותו (טירפה לע ונע אלש םילאשנה רפסמ) 

ורחבנש םינתשמה לע Stepwise לש הקינכט הלעפוה ,היסרגר חותינב ומכ ,ינשה בלשב 

ורחבנו ,ךומנ ייובינ ךרע ילעב םינתשמ ופונ Stepwise^ תועצמאב .ןושארה בלשב 

םינתשמ ינש ופונ ןורחאהו ישילשה בלשב .רתויב םיבוטה םיאבנמה םינתשמה תנומש 

תועצמאב ורחבנש םיאבנמה םינתשמה תשש .ינשה בלשל ורחבנש םינתשמה ךותמ םיפסונ 

.תיפוסה האצקהה ךרוצל יובינה תאוושמב ובצוה הז ךילהת 

ילעב םינתשמ ופונ הליחת .םינוירטירק ינשל םאתהב ךרענ ישילשה בלשב יופינה 

ךכ־רחא .םיפצה םילאשנה לכ תאצקה תא רשפאל תגמ־לע םירסח םירקמ לש הובג רועיש 

(םינתשמ ינש ורתוא לכה־ךס> םירחאה םינתשמה םע הובג םאתמ ילעב ויהש םינתשמ ופונ 

האצקהה לש היצזימיטפואהש דומלל ןתינ 1 הלבטמ .רתוי ינוכסח לדומ רוציל הרטמב 

ןוימה זוחא יפ־לע תדדמנ איהש יפכ לדומה לש תויביטקפאהו קוידה תמרב היילעל המרג 

.םייטלחהה םילאשנה ברקב ןוכנה 

27.5.96־המ רקסה יבגל יובינה האוושמל םינתשמה תריחב :1 הלבט 

ורחבנש םינתשמ  תטישב ורחבנש םינתשמ  חותינל וסנכוהש םינתשמ 

יובינה תאוושמל  816ק\¥186 

ליג .1  ליג .1  רדגמ .1 

תויתד .2  תויתד .2  ליג .2 

(ימד)יחרזמ .3  (ימד)יחרזמ .3  תויתד .3 

םולשה ךילהתב הכימת .4 םולשה ךילהתב הכימת .4  (ימד)יחרזמ .4 

ולסוא ךילהתב הכימת .5 ולסוא ךילהתב הנומא .5  (ימד)יזנכשא .5 

ולסוא ךילהתב הנומא .6 ןלוגהמ הגיסנ .6  הלכשה .6 

ןלוגהמ הגיסנ .7  הסנכה .7 

םולשה ךילהתב הכימת .8 הירוס םע םולש .8 

םולשה ךילהתב הנומא .9 

ולסוא ךילהתב הכימת. 10 

ולסוא ךילהתב הנומא. 11 

ןלוגהמ הגיסנ. 12 

הירוס םע םולש. 13 

<89.696):ןוכנ ןוימ 96  (87.896):ןוכנ ןוימ 96  (86.296):ןוכנ ןוימ 96 

לש יובינה תאוושמב ובצוהש םינתשמה תשש ,דמלמ 1 הלבטב ישילשה רוטהש יפכ 

םינורחאה םייעובשה ךלהמב וכרענש םירקס תואצותל המוד וז האצות .5x לש שרפהב תוריחבב 

הקוחרו ,(םיפצה תולוקה תא חנעפל ןויסינ ינפל) םיבר רקחמ ינוכמ ידי־לע תוריחבה ינפלש 

.זוחא לש שרפהב והינתנ חצינ ןהב תוריחבה תואצותמ 
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תוריחבה תכרעמב םייזכרמה ןכותה־תומלוע תא רתוי וא תוחפ םיפיקמ ןיחבמה חותינה 

ןימי ןיב יטילופה עסשה לש גוציי םיללוכ ורחבנש תודמעה ינתשמ תשולש .1996 לש 

לש תללוכה םולשה תוינידמ ביבס תוקולחמ ויה 1996־ב םייזכרמה וייוטיב ןיבש ,לאמשו 

סיסבל יוטיב .ןלוגה־תמרמ הגיסנהו םיניתשלפה םע ולסוא ךילהת ,לאמשה תלשממ 

םייזכרמ םייתרבח םיעסש םיללוכה ,לדומב עקרה ינתשמ םינתונ העבצהה לש יתרבחה 

עסשו םיזנכשאל םיחרזמ ןיב עסשה ,םינוליחל םייתד ןיב עסשה ןוגכ ,תילארשיה היווהב 

ןגועמ אלא ,ביצי יטסיטטסו יגולודותמ סיסב לע קר אל ןעשנ האצקהה לדומש ןאכמ .ירוד 

.תיטילופה־תיתרבחה הירואיתב םג בטיה 

ינשמ דחאל םיפצה תולוקה וצקוה ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב 

דחא לכ לש ויתובושת סופד ןיב המאתהה ךמס־לע - סרפ וא והינתנ - םידדומתמה 
םיאבנמה םינתשמה תששב םייטלחהה םילאשנה לש תובושתה סופדל םיפצה םילאשנהמ 

.דמעומב הריחב :אבונמה הנתשמבו 

האצקהה לדומ תועצמאב תוריחבה תואצות לש יוזיחה רופיש תא תראתמ 2 הלבט 

םישימח וצקוה רקסב םיפצה םילאשנה העשתו םיעבש ךותמ .םידוהיה לש תולוקה ברקב 

םיפצה תולוקה לולקש .<31.65»/») סרפל השימחו םירשע קרו ,<68.35»/»)והינתנל העבראו 

ברקב סרפל והינתנ ןיב יוזחה רעפה תלדגהל םרג םייטלחהה תולוקה םע האצקהה רחאל 

דואמ תוברקתמ הלא תויוזח תואצות .והינתנ תבוטל 9.280/0־ל 4.20/0־מ םידוהיה תולוק 

.iq.98% סרפל והינתנ ןיב רעפה היה ןהב ,םיידוהיה תולוקה ברקב תמאה תואצותל 

ןיחבמ חותינ תועצמאב םידוהיה תולוק ברקב יוזיחה רופיש :2 הלבט 
3םידוהיה תעבצה לש תמא־תואצות לומ 

יפל הכימת 

1יתמא־תואצות 

דחאל הכימת 

לכ לולקש 
םגדמה 

ברקב הכימת 

"םיפצה תולוקה" 
חותינ דחאל) 

(ןיחבמ 

ברקב הכימת 

תולוקה 
"םייטלחה"ה 

דמעומה 

(1,485,346) 55.49"/־  (277) 54.64"/־  (54) 68.357־  (223) 52.1"/־  והינתנ 

(1,191,445) 44.519'־  (230) 45.36"/־  (25) 31.65"/־  (205) 47.9"/־  סרפ 

 a• 1996 יאמב 27־המ "יחרזא ןיעידומ" רקס לש םינותנ חותינ.

 b. לארשי) ס"מלה ינותנ יפל) םיטלחומ םירפסמ :םיירגוסב .םיידוהי םיבושייב תמא־תואצותל םאתהב,

 1996».

ודדמנש יפכ םיברעה תולוק לולקש רחאל תויוזחה תואצותה תא תראתמ 3 הלבט 

תולוק לולקש .(1996 ,לארשי) םיידוהי־אל םיבושייב תמאה תעבצה ירועיש יפ־לע 

האצקהה לדומש דמלמ םיפצה םילאשנה תאצקה רחאל ולבקתהש םינותנה םע םיברעה 

.(0.5496) דבלב זוחא יצח ידכל והינתנל םרפ ןיב יוזחה רעפה לש יטמרד םוצמצל םרג 

.תמאה תואצותל דואמ תברקתמ וז תיזחת 

סחיב רקסה תואצות תא רפשמ ןיחבמ חותינ לש הקינכטב שומישה הב הדימה לע 

םגדמב האצקהה לדומ גישהש תיזחתה ןיב האוושה ךותמ דומלל ןתינ תמאה תואצותל 

4 הלבט .תוריחבה םויב וכרענש תויפלקה ימגדמ לשו 2 ץורע רקס לש תויזחתל ונלש 
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קיודמה יוזיחה תא הבינה ןיחבמה חותינה תועצמאב םיפצה תולוקה תאצקהש תדמלמ 

13.רתויב בוטה יובינה רישכמל םיבשחנה ,תויפלקה ימגדממ ףא קיודמ ,רתויב 

ןיחבמ חותינ תועצמאב תוריחבה תואצות לש יוזיחה רופיש :3 הלבט 

21םיידוהי־אל םיבושייב םיעיבצמה תולוק לולקש דחאל 

הכימת 

יפל תיללכ 

־תואצות 

תמא 

הכימת 

יפל תיללכ 

םגדמה 

הכימת 

תולוק ברקב 
0םידוהיה 

תוגלפתה יפל 

הכימתה 

01םגדמב 

הכימתה 

םיבושייב 

םיידוהי־אל 

לכ ךותמ 

5תולוקה 

םיבושייב הכימתה 

יפל םיידוהי־אל 

תמא־תואצות 

דמעומה 

50.490/־  49.73"/־  49.20"/־  0.53"/־  (15,677) 5.3"/־  והינתנ 

49.51"/־  50.2 7"/־  40.85"/־  9.42"/־  (280,121) 94.7?'־  םרפ 

 a. ס"מלה ינותנל םאתהב.

 b. (תולוקה ךסמ 9.95"/«) תולוקה לכ ךותמ םיידוהי־אל םיבושייב תמא־תעבצה ירועיש.

 c. (תולוקה ךסמ 90.050/«) םיידוהי םיבושייב תמא־תעבצה רועיש יפ־לע.

 d. םיפצה םילאשנה תאצקהו 1996 יאמב 27־המ "יחרזא ןיעידומ" רקס לש םינותנ חותינ רחאל.

האוושהב ןיחבמ חותינב שומיש רחאל תוריחבה תואצות לש תיזחת :4 הלבט 

תוריחבה םויב וכרענש תויפלק ימגדמו רקס לש םהיתואצותל 

־תואצות 

תמא 

לדומ תיזחת 

האצקהה 
חותינ תועצמאב 

ןיחבמ 

ימגדמ תיזחת 

לש תויפלקה 
היזיוולטה יצורע 

(2 ץורעו 1 ץורע) 

2 ץורע רקס 
תוריחבה םויב 

(מ = 2,500) 

דמעומה 

50.49"/־   49.7394  49.394  47.594 והינתנ 

 0/"49.51  0/"7 50.2  50.794  52.594 סרפ 

 4.490  1.5094  2.0094 המיגדה תועט 

 0.7694  1.2094  3.0094 יוזיחה רעפ 

לודג םגדמ ברקב ךרענש ,2 ץורע רקס לש תיזחתב היטהה תא יכ דוע תדמלמ הלבטה 

.המיגדה תועטל קר סחייל ןיא ,תוריחבה םויב םילאשנ תואמ שמחו םייפלא לש 

רקיעב סחייל שי רקסה ןולשכ תאש רובס (71-67 ,1998) סקופ לימק יאקיטסיטטסה 

יבגל תקיודמ תיזחת גישהל תלוכיה ,םידמעומה ןיב וקית־טעמכ לש בצמב יכ תאז םע ןייצל שי 13 

תמרש תויפלק ימגדמב רבודמ רשאכ וליפא יתועמשמ ןפואב תתחופ רחא וא הז דמעומ לש ונוחצנ 

תועסה חווטב איה םא םג ,םגדמב הנטק תועט לכש ןוויכמ ,ללכ־־קדב ההובג םהב תגשומה קוידה 

.דספהו ןוחצינ לש םיחנומב תואצותה ןוויכב תיטירק הייטס רוציל היושע ,דחוימב םילודג םימגדמ לש 
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307 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

שי ,תוריחבה םוי ךלהמב ךרענ רקסהש ןוויכמ ,ןכ־לע רתי .םילאשנב הרוקמש היטהל 

יכ וחווידש הלאו בישהל ובריסש הלא - םישיגנ־אלה םילאשנל היטהה רקיע תא סחייל 

היה ומצע תוריחבה םוי ךלהמב ךרענש רקסב םיטבלתמה רועישש ןוויכמ - ועיבצה אל 

.ךומנ 

הניא הרוקמש םירקסה לש תינבמ היטה לע אופיא תוזמרמ 2 ץורע רקס לש ויתואצות 

לש רקסה .ותעבצה לע רקוסל חוודל ןיינועמ וניאש רוביצב אלא ,תיתימא תוטבלתהב 

רבגתהל רשפא־יא םיפצה תולוקב ןרוקמש תוינבמ תויטה לעש דוע דמלמ 2 ץורע 

4 הלבטמ .םילודג םימגדמ תועצמאב אל םגו תוריחבל דואמ ךומס רקסה תכירע תועצמאב 

םיפצה תולוקה תאצקהל תומיאתמ תויטסיטטס תוקינכטב שומיש קר יכ רוריבב הלוע 

ךרענו תיסחי ןטק םגדמ לע ססבתה אוהש יפ־לע־ףא ,יתועמשמ ןפואב תיזחתה תא רפיש 
.תוריחבה ינפל םיימוי 

שרופ דמעומ לש ויכמות תאצקה 

היהי המ תוזחל תלוכיה אוה ןיחבמה חותינה תקינכט לש םייזכרמה תונורתיה דחא 

חותינה תועצמאב ,רמולכ .הלשממה תושארל ץורימהמ םידמעומ תשירפ לש טקפאה 

ורתונש םידמעומה ןיב שרופ דמעומל ונתינש תולוקה וקלחתי דציכ תוזחל ןתינ ןיחבמה 

 (1995 ,Taeyong). וב םידדומתמש ,ינש תוריחב בוביס לש בצמב רתויב הבושח וז הלאש

ונתינש תולוק לע םירחתמ םהש ךות ,ןושארה בוביסב וליבוהש םידמעומה ינש קר 

תא םיתיעל םיגיצמ םיאקיטילופ ,ןכ־לע רתי .ןושארה בוביסב םירחא םידמעומל 

,יטילופ ןתמו־אשמ לש הקיטקטמ קלחכ תוריחבב תוכזל יוכיס םהל ןיא םא םג םתודמעומ 

ץורימהמ םתשירפ תרומת יתגלפמה וא ישיאה םדמעמ תא רפשל םיפצמ םה ומויסבש 
םימכסה לש םסיסבב תדמועה החנהה .רתוי םיבוט וייוכיסש דמעומ םע םכסה לש תרגסמב 

לש ותלוכיב .םכסהה םתחנ ומיעש דמעומב וכמתי שרופה דמעומה לש וירחובש איה הלאכ 

.יריפמא ןחבמל וז החנה דימעהל ןיחבמה חותינה 

םא וא/ו ץורימהמ שורפי רחא וא הז דמעומ םא תולוקה וקלחתי ןפוא הזיאב הלאשה 

,ךכ םושמ .םירקוחו םיגטרטסא ,תוריחב יצעוי דואמ הקיסעמ ינש תוריחב בוביס םייקתי 

.םידמעומ לש םינוש םיבכרהל עגונב תויטתופיה תולאש םיליכמ תוריחב ירקסמ לודג קלח 

ןמ ושרפי רתוי וא דחא דמעומ םא תולוקה וגלפתי דציכ תודמלמ הלא תולאש ןיב תובלצה 

שיש "יתימא"ה טקפאה לע דומעל אופיא ןתינ תולאשה תבלצהמ .וילא ופרטצי וא ץורימה 

.ורתונש םידמעומה ןיב ויכמות תוגלפתה לע דמעומ לש ותשירפל 

תחאה רשאכ) תולאשה יתש ןיב הבלצהמ םילבקתמה "תמא"ה ינותנ ןיב האוושה 

דמעומה אלל לבא ,בכרה ותוא תללוכ תרחאה וליאו םיוסמ םידמעומ בכרה תללוכ 

תיריפמא ףקתל תרשפאמ קר אל ןיחבמה חותינה תועצמאב היוזחה האצקהה ןיבל (שרופה 

חותינה לש הקינכטב שומישה .תובושח תוישעמ תוכלשה תללוכ אלא ,יוזיחה לדומ תא 

.םיעצמאו ןמז ךסוח אוהש ןוויכמ הבלצהה תטיש לע תובורק םיתיעל ףידע ןיחבמה 

דחוימ רקס תצרהב תוכורכה תויולעה אלל דמעומ תשירפ לש טקפא קודבל ןתינ ,תישאר 

תטיש ,םידדומתמ םידמעומ לש לודג רפסמ םהב םירקמב ,תינש .וז הלאש רוריבל 

,םיירשפאה םיבכרהה לכ תא ףיקהל תנמ־לע תולאש לש לודג רפסמ הכירצמ הבלצהה 

רשפאמ ,תאז תמועל ,ןיחבמה חותינה .רתוימ לוברסלו רקסה תויולע תלדגהל תמרוג איהו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:13 UTC������������� 

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



לארשיב תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ יאבג בדנ 308 

םידמעומ בכרה תללוכה) דבלב תחא הלאש לע תוכמתסה ךות השירפה טקפא תא תוזחל 

םיתיעלו ,ןמצע תוריחבל דואמ ךומס שורפל ללכ־ך־ודב םיגהונ םידמעומ ,תישילש .(אלמ 

.הבלצה ורשפאיש םינותנ אצמנב ןיא םג בור־יפ־לעו רקסה תצרהל ןמז יד ןיא תובורק 

.ינויח השענ ןיחבמ חותינב שומיש ,הלאכ םיבצמב 

שמח ללכו 1996 ראורבפב 28־ב ךרענש רקסב ונקדב דמעומ תשירפ לש טקפאה תא 

שדוח ותואב הלשממה תושארל ץורימל יול דוד לש ותופרטצה תובקעב .םילאשנ תואמ 

םתעבצה ןפואל עגונב תולאש יתש רקסב םילאשנה ולאשנ ,(םיישדוחכ רובעכ שרפ ונממ) 

,והינתנ :םידמעומ השולש לש בכרה הללכ הנושארה הלאשה .הלשממה תושארל דמעומל 

השימחו םירשע .סרפו והינתנ :םידמעומ ינש לש בכרה הללכ היינשה הלאשהו ,יולו סרפ 

הלאש םהינפל הגצוה רשאכ הלשממה תושארל דמעומכ יולב וכמת (םגדמהמ 5"/«) םילאשנ 

הגיצמ 5 הלבטב הנושארה הרושה .םיילאיצנטופ םידמעומכ יולו סרפ ,והינתג תא הללכש 

והינתנ תא ללכש םידמעומ בכרה םהינפל גצוהש רחאל יול יכמות לש תוגלפתהה תא 

.ץורימהמ יול תשירפ לש יתימאה טקפאה לע דומלל ןתינ הלא םינותנמ .דבלב סרפו 

יכמות בור יכ תדמלמ (יול אלל) היינשה הלאשל (יול םע) הנושארה הלאשה ןיב הבלצה 

םתכימת תא וריבעה 8»/» קרו ףוצל ורחב 28"/» ,והינתנל םתכימת וריבעה (640/«> יול 
םע הנמנש ,יול דוד לש ויכמות בורש םושמ ,טלחהב תינויגה וז תוגלפתה .סרפל 

.ןימיל םיטונה דוכיל ישנא ויה ,דוכילה תעונת לש םיקיתווה םיגיהנמה 

*ןיחבמ חותינ תועצמאב האצקהל הבלצה תועצמאב האצקה ןיב האוושה :5 הלבט 

םיפצ תולוק  סרפ  והינתנ  האצקהה תטיש 

 7  2  16 יול דוד יכמות תאצקה 

 <28.00/0)  <8.00/0)  (64.094) ־תואצות")הבלצה תועצמאב 

("תמא 

 8

 <32.00/0>

 1

 (4.094)

 16

 (64.094)

יול דוד יכמות תאצקה 

ןיחבמ חותינ תועצמאב 

(תויוזח תואצות) 

 a. 1996 ראורבפב 28־המ "יחרזא ןיעידומ" רקס לש םינותנ יפ־לע.

םילאשנה תובושת לע קר הססבתה ןיחבמה חותינה תועצמאב יול ירחוב תאצקה 

יכמות לש תובושתה סופד לעו (יולו םרפ ,והינתנג םידמעומה תשולש תא הגיצהש הלאשב 

ובצוהש רקסב תונוש תולאש לע םיפצה םילאשנהו יול יכמות ,םרפ יכמות ,והינתנ 

תואצות ןיב האוושה .היצזימיטפואה תטישל םאתהב האצקהה לדומב םיניחבמ םינתשמב 

המאתה לע תדמלמ ןיחבמה חותינה תועצמאב האצקהה תואצותל הבלצהה לש "תמא"ה 

יכמות רועיש תא קיודמב דומאל חילצמ ןיחבמה חותינה .תוטישה יתש ןיב טעמכ תמלשומ 

רועיש תא איטחמו ,ץורימהמ שורפי יולש הרקמב והינתנל םתכימת תא ונפהש יול 

.דבלב םידדוב םיזוחאב ףוצל םיפידעמהו סרפב םיכמותה 

םילאשנה ינפל גיצהל גוהנ תוריחבה ינפלש הפוקתב םיכרענה םיבר םירקסבש ןוויכמ 

שמתשהל ןתינ ,ורחבי ימב בכרה לכ יבגל םתוא לואשלו םידמעומ לש םידחא םיבכרה 

םיפצה םילאשנה היפל יובינה תאוושמ ףוקיתל הדימ־תומאכ הלא תולאש ןיב תובלצהב 
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309 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט"נשת 

תולוקה תאצקה לש תויביטקפאה תא דומאל ןתינ אלש ןוויכמ .ןיחבמה חותינב םיצקומ 

ןדמואה תובורק םיתיעל אוה לדומה לש ןוכנה ןוימה זוחא ,תוריחבה רחאל קר אלא םיפצה 

תאצקהב שומיש .הרופישו האצקהה לש תופקתה תקידבל רקוחה תושרל דמועש דיחיה 

תולאשה תבלצהמ םילבקתמה םינותנל היתואצות תאוושה ךות שרופ דמעומ לש םילאשנ 

לש יובינה תאוושמב םיבצומה םינתשמה ךרעמ רופישל ףסונ יעצמא שמשל ןכל לוכי 

.ןיחבמה חותינה 

לע ססבתמה ,םיפצ םילאשנ תאצקהל יטסיטטס לדומ לש ותופקת הקדבנ הכ דע 

תוריחבה תיזחת התוושוה םעפ .ינוציח ןוירטירק תועצמאב ,ןיחבמה חותינה לש הקינכטה 

דמעומ לש ויכמות תאצקה התוושוה םעפו ,לעופב תוריחבה תואצותל האצקהה רחאל 
.שורפי וכמת וב דמעומה םא וכמתי םידמעומ וליאב הלא םיכמות לש ימצעה חווידל שרופ 

תובישח שי הז אצממל .ןוירטירקל דואמ האצקהה תואצות וברקתה םירקמה ינשבש וניאר 

לע רבגתהל ןתינ ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב יכ דיעמ אוהש םושמ ,הבר 

תוריחבמ העבצה יסופד לע תוססבתהב הכורכה תיגולודותמהו תיטרואיתה תויתייעבה 

.תמאךמזב םיפסאנה םינותנב תודקמתה תועצמאב תומדוק 

"םיעיבצמ־אל"ה ברקב תוגהנתהל הדמע ןיב רעפה 

תולוק לאכ ןגווסל השקתמ דקומהש תולוק םתוא לכל תוסחייתה יכ ,רוכזכ ,ונעט 

ונעבצה ,המגודל .קצומ יטרואית םיסב לע תנעשנ הניאו םיינכט םיצוליאמ תעבונ םיפצ 

,(True Negatives) םייתימא םיטבלתממ קר אל םיבכרומ גוויסל םישקה תולוקש ךכ לע 

.(False Negatives) רקוסל השיגנ הניא םהלש העבצהה תנווכש םיפצ תולוקמ םג אלא 

לש םתבושת תא ןיבהל שי םאה :דחוימב תניינעמ "םיעיבצמ־אל"ה תצובק ,הז רשקהב 

ןמ םאיצוהלו תוריחבה םויב יפלקב ובצייתי אל םהש חינהל ,הטושפכ הלא םילאשנ 

ףא ,םירקוסה םע הלועפ־ףתשל בוריסכ "עיבצנ אל" םתזרכה תא ןיבהל שיש וא ,חותינה 

ידכ .תינויח חותינב םתללכה ןכלו ,תורדגומ העבצה תונווכב םיקיזחמ םה השעמלש 

שולשב ןיחבמה חותינה תועצמאב "םיעיבצמ־אל"ה לש העבצהה סופד חנעופ תאז קודבל 

ועיבצה אל יכ וחווידש םילאשנ לש העבצהה סופדל הוושוהו ,תוריחבה ינפל ןמז־תודוקג 

.תוריחבה רחאל ןמז־תודוקנ עבראב הטיש התואב חנעופש 

ינפל יכ םידמלמ הלבטה ינותנ .האצקהה תואצות תא םימכסמ 6 הלבטב םינותנה 

.ביציו יבקע ןפואב <800/0־מ רתוי)והינתנב ךומתל "םיעיבצמ־אל"ה בור םיטונ תוריחבה 

תשש לכ ךשמבש דמלמ "םיעיבצמ־אל"ה לש תויטילופה תודמעה תא קדבש ףסונ חותינ 

םילאשנה ןיבמ רתויב תויצינה "םיעיבצמ־אל"ה תודמע ויה תוריחבה ינפלש םישדוחה 
.םיפצה 

םיזירכמה םילאשנל הזוח ןיחבמה חותינהש והינתנב הובגה יבקעה הכימתה רועיש 

רתיה ןיב הנומט ותובישח .בושחו עיתפמ אצממ קפס אלל אוה ועיבצי־אל יכ רקסה ןמזב 

־אל"ה תצובק תא לולכל אל ופידעה 1996 לש תוריחבב םירקוסהמ קלחש הדבועב 

,1996 ,ךביונ) םיפצה תולוקה לש העבצהה תומגמ תא חנעפל וסינ רשאכ "םיעיבצמ 

תוגהנתהל הדמע ןיב רישי רשק לש ומויק ,וילאמ ןבומכ ,םירקוסה וחינה ךכב .<240 

עיפוי אל ןכא עיבצי אל יכ רמאש לאשנש ורבס םירקוסה ,רמולכ .הלא םילאשנ ברקב 

המוד "םיעיבצמ־אל"ה ברקב הכימתה תוגלפתה יכ וחינהש וא ,תוריחבה םויב יפלקב 
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לע םתעפשה היהת ,עיבצהל ועיפוי םא םג ןכלו ,הייסולכואה ראשב הכימתה תוגלפתהל 

תוריחבה ינפל "םיעיבצמ־אל"ה לש העבצהה סופד יבגל םיאצממה .החינז העבצהה 

.םירקוחה לש היינשה החנהה תא םיכירפמ 

םישדוחב "םיעיבצמ ־אל"ה ברקב והינתנב הכימתה זוחא :6 הלבט 

3ןהירחאו תוריחבה ינפלש 

תוריחבה ירחא  תוריחבה ינפל 

רבמטפס  טסוגוא  ילוי  ינוי  לירפא 
יאמ 

ראורבפ 

םרמ 

רבמצד 

ראוני 

 54.994  54.394  53.594  58.994  80.794  85.794  79.294

 a. ןיחבמ חותינ תועצמאב חונעיפ רחאל.

הליטמ ועיבצה אל יכ תוריחבה רחאל וחווידש םילאשנה לש האצקהה סופד תקידב 

־אל"ה ברקב תוגהנתהל הדמע ןיב רישי רשק רבדב ,הנושארה החנהב םג יניצר קפס 
ענ ועיבצה אלש םילאשנל יוזחה העבצהה סופדש םידמלמ 6 הלבטב םינותנה ."םיעיבצמ 

הכימתה תאוושה .תמאה־תואצותל המודב ,והינתגב 55"/» לש הכימת ביבס תולק תויטסב 

ינפל ועיבצי־אלש ורמאש םילאשנה תכימתל ועיבצה אלש םילאשנ לש והינתנב היוזחה 

.תויטילופה ןהיתויטנ תניחבמ תונוש תוצובקב רבודמ יכ תדמלמ תוריחבה 

"םיעיבצמ־אל"ה ןמ לודג קלח ,רקסב םתדמעל דוגינבש הרעשהב תפסונ הכימת 

־אל"ה תצובק לש םייתדמעהו םייתרבחה םינייפאמה ןיב האוושהה תקפסמ ,לעופב ועיבצה 

הלבטב 3־ו 2 םירוט ןיב האוושה .לעופב ועיבצה אלש םילאשנה לש הלא ןיבל "םיעיבצמ 

תיתרבח הצובק םיווהמ עיבצהל םינווכתמ םניאש וחווידש םילאשנה יכ תדמלמ 7 

רחאל וחווידש םילאשנה תצובקמ רתוי תיצינו תיחרזמ ,תיתד איה וז הצובק .תנחבומ 

האוושה .ןימי ,עיבצמל ינייפוא "םיעיבצמ־אל"ה תצובק ליפורפ .ועיבצה אל יכ תוריחבה 

יכ דוע תדמלמ הלבטב םגדמב םילאשנה ללכל לעופב ועיבצה אלש םילאשנה ןיב 

םתויה טעמל ,ועיבצהש הלאמ ללכ־ךרדב םינוש םניא לעופב ועיבצה אלש םילאשנה 

14.רתוי םיריעצו רתוי םיינוליח 

רוביצה ברקב העבצהמ תוענמיהל תוביסהש תונעט םע דחא הנקב םילוע הלא םיאצממ 

,1997 ,ןאירא) םייטילופ םיעינממ תועבונ ןניאו ,תוינכט בור־יפ־לע ןניה לארשיב ידוהיה 

יתועמשמ קלח ,תוריחבה ינפל רקסב םתדמעל דוגינב יכ אופיא םיזמרמ םיאצממה .(94 

.תוריחבה םויב הארנה לככ ועיבצה עיבצהל םינווכתמ םניאש וחווידש םילאשנה ןיבמ 

־יא .היוגש התיה חותינב "םיעיבצמ־אל"ה תא לולכל אל הטלחהה יכ ןכ־סא רבתסמ 

־גוצייל ענמנ־יתלב חרואב הליבוה והינתנב ףרוג הכ ןפואב תכמותה הצובק לש התללכה 

ירקסב םרפ לש ותבוטל תואצותה תא וטיה רשא םימרוגה ןיב התיהו ,סרפ יכמות לש דתי 

.תוריחבה 

,יללכה העבצהה זוחאמ הובג םידרחהו םייתדה ברקב םיעיבצמה זוחאש הדבועה חכונל ינויגה הז אצממ 14 

.העבצה תוכז ילעב ויה אל תוריחבה ןמזבש םיריעצ םימייק ועיבצה אלש םילאשנה ברקבש הדבועהו 
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311 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

ועיבצה אלש םילאשנ ןיבל ועיבצי אל יב וחווידש םילאשנ ןיב םילדבה :ד הלבט 

ועיבצה  ועיבצה אל 

0לעופב 

אלש וחוויד 

1,ועיבצי 
הצובק / 3הנתשמ 

 0.56  0.53  0.71 (>) 11תויצינ תמר 

 0.20  0.15 (<)  0.26 (>) תויתד תמר 

 0.39  0.38  0.44 (>) יחרזמ אצומ 

 0.49  0.45 (<)  0.44 אצוממ ליג 

 a. 1-0 לש חווטב ענש דיחא סקדניאל וללקוש הנתשמ לכ לש םיעצוממה ויכרע.

 b. 1996 יאמל 1995 רבמצד ןיב תוריחבה ינפל וכרענש םירקסה תשש לכ לש םינותנה םוכיס.

 c. 1996 רבמטפסל 1996 ינוי ןיב תוריחבה רחאל וכרענש םירקס העברא ינותנ םוכיס.

 d• 1-0 לש םלוס לע םיחטשו םולש יאשונב םייתדמעה םינתשמה סקדניא לש םיעצוממ לולקש.

t>. ןחבמב p<0.01 תוקהבומ תמר) בורקה ילאמשה רוטב םינותנהמ קהבומב ןטק/לודג <»/«> 

ןמז ינפ לע םיפצה תולוקה תאצקה 

םילאשנה לש העבצהה סופד יכ התלעה תוריחבה ינפל םיימוי םיפצה תולוקה תאצקה 

וצקוה םיפצה תולוקהמ םישילש ינשמ רתוי .םייטלחהה םילאשנה לש הזמ הנוש םיפצה 

תיצחממ תוחפש דועב ,םייתדמעהו םייפרגומדה־םייתרבחה םהינותנ ךמס־לע והינתנל 

רקחמ ינוכמ וכרעש םירקס לש םהיתואצות תקידב .והינתנב וכמת םייטלחהה םילאשנה 

רועיש בצייתה ראורבפ שדוח ףוסב לחה יכ תדמלמ םירחובה רוביצ לכ ברקב םינוש 

םיפצה תולוקה רועיש םג .47»/־ ביבס םייטלחהה םילאשנה ברקב והינתנב הכימתה 

.תוריחבה דעומ ברקתה םע הדירי לש הרורב המגמ אלל o/100-«/200 לש חווטב בצייתה 

שדוח לש היינשה תיצחמב הדירי טעמל ,הפוקתה לכ ךלהמב םיביצי ורתונ הלא םירועיש 

םורדב "םעז יבנע" עצבמ ךלהמב) הפוקת התואב וכרענש םירקסה בורב התפצנש לירפא 

תוריחבה םויבש הדבועהו תוריחבה ינפל םישדוח השולש רצונש לקשמה־יוויש .(ןונבל 

.סרפ תבוטל םירקסה לש תיתטיש היטה לע םיעיבצמ םירחובהמ so.4%והינתנב וכמת 

תזמרמ הפוקתה ךרואל רתוי וא תוחפ ביצי רתונ םיפצה םילאשנה רועישש הדבועה 

.הלא םילאשנב אוה היטהה רוקמש 

ךרענש רקסב אצמנש והינתנ תבוטל 1:2 לש האצקהה סחי םא קודבל אופיא ונשקיב 

?ןמז ךרואל תרמשנה תיבקע היטה אטבמ וא ,תירקמ האצות אוה תוריחבה ינפל םיימוי 

הלא ןיבל םיפצה םילאשנה לש העבצהה יסופד ןיב ביציו יבקע יתועמשמ לדבה תאיצמל 

יטילופ םילקאמו םיימוימוי םיעוריאמ ,ןמזה ףולחמ עפשומ וניאש םייטלחהה םילאשנה לש 

הרומ הז אצממ ,תיגולודותמ הניחבמ .תויטרואיתו תויגולודותמ תוכלשה שי רחא וא הזכ 

עובק רועישב תיתטיש היטה םירקסה תואצותב המייקתה 1996 לש תוריחב ירקסב יכ 

,תיטרואית הניחבמ .(Non-Response Bias) םיפצה תולוקב הרוקמש ,סרפ ןועמש תבוטל 

,תנחבומ תיתרבח הירוגיטק םיפצה תולוקה וויה 1996 לש תוריחבבש דמלמ אצממה 
,םירדגומ םייתדמעו םייתרבח םינייפאמו ביצי העבצה סופד ,הרורב תיטילופ הייטנ תלעב 

.םהל סחייל גוהנש תיתדמע תויבקע רסוחו תונכפכפה לש םיעטומה םייומידל דוגינב 

תועצמאב האצקה רחאל םיפצה תולוקה יבגל יוזחה העבצהה סופד תא תטרפמ 8 הלבט 
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ינפל וכרענש "יחרזא ןיעידומ" ןוכמה לש םירקסה תששמ דחא לכב ןיחבמ חותינ 
<68.10/0> םיפצה םילאשנה יבגל יוזחה והינתמ עצוממה הכימתה רועיש תאוושה .תוריחבה 

הנקב הלוע <46.80/0) םייטלחהה םילאשנה ברקב והינתגב הכימתה לש עצוממה רועישה םע 

ןמ הנוש םיפצה תולוקה ברקב םידמעומב הכימתה תוגלפתהש הרעשהה םע דחא 
.םייטלחהה תולוקה ברקב תוגלפתהה 

םישדוח יפל והינתנב הכימתה רועיש :8 הלבט 

יאמ  לירפא  סרמ  ראורבפ  ראוני  רבמצד  הצובקה 

 52.196  43.996  47.196  48.196  48.796  41.196 םייטלחה םילאשנ 

 68.396  67.696  69.696  65.196  64.196  77.096 3םיפצ םילאשנ 

 a. ןיחבמ חותינב חונעיפ רחאל האצקהה תואצות.

ירועיש לש םחיה :וז הרעשהל ףסונ קוזיח קינעמ 8 הלבטמ הלועה טלוב אצממ 

ביצי רתונ םישדוחה תשש ךלהמב םיפצה תולוקה ברקב םידמעומב הכימתב תוגלפתהה 

וב ,רבמצד שדוח טעמל ,והינתנ תבוטל 1:2 לש תוגלפתה םחי רמשנ הפוקתה לכב .דואמ 

ךלהמב יטילופה םילקאב םייוניש תורמל רמשנ הז סחי .רתוי ףא הובג תוגלפתהה סחי היה 

יכ דמלמ הז אצממ .םייטלחהה םילאשנה לש העבצהה סופדב םייתועמשמ םייונישו הפוקתה 

םירקסה תואצותב (Non-Response Bias) תיתטיש היטה המייקתה 1996 לש תוריחבב 

;וז היטה לש היתוביס תא ןאכ חתננ אל העיריה רצוק תאפמ .םיפצה תולוקב הרוקמש 

םייתרבח ,םיינבמ םימרוגמ תעבונ היטההש ךכל תובר תויצקידניא תומייקש קר ןייצנ 
.(םסרופ םרט ,יאבג> םייגולואידיאו 

םאה :הלאשה תלאשנ ,םיפצה תולוקה יבגל יוזחה העבצהה סופד לש תוביציה חכונל 

לש תוביציה ?גווסל השקתמ רקוחהש תולוק םתוא לכ תא םלוה ןכא "םיפצ תולוק" יוניכה 

הלא תולוקש החנהה לע תרערעמ ןמזל רבעמ םיפצה תולוקה לש האצקהה ירועיש 
םיאצממ יכ הארנ .דמעומב הריחבב עגונה לכב תויטלחה רסוחבו תוביצי־יאב םינייפואמ 

העונתב יוצמה ךפכפה תולוק רגאמכ םיפצה תולוקה לש יומידהמ רטפיהל םירשפאמ הלא 

םייונישל םאתהבו תיסחי תולקב רחאל דחא דמעוממ ותכימת תא ריבעמו תדמתמ 

15.יטילופה תועדה םילקאב םייארקא 

בורל תינייפוא "יחרזא ןיעידומ" לש םירקסב האצמנש תיתטישה היטההש חיגהל ןתינ 

יבקע חרואב והינתנל וניצקה ,וז החנהל םאתהב 16.1996 תוריחב ינפל וכרענש םירקסה 

והינתנ תבוטל 1:2 לש ביציו יבקע תוגלפתה סחי לע ראוני שדוחב לחה םירמוש םיפצה תולוקה 15 

תואצות לע *רצק חווטל ללכ־ך־חב> תידיימ העפשה םהל סחייל גוהנש םיעוריא לש הרדס תורמל 

ירודישו (לירפא שדוחב) "םעז יבנע" עצבמ (סרמ/ראורבפ םישדוחב) רורט יעוגיפ ןוגכ ,םירקס 

.(יאמ שדוחב) היזיוולטב הלומעתה 

תא ללקיש יאמב 20־ב ךרעש רקסבש ,הנדו יסוי רקוחה לש ויחותינב אצמנ 1:2 לש האצקה סחי 16 

םג .(120-119 ,1997 ,סייו ואר) תוצובק יפל םיפצה תולוקה חוליפ ךות העבצהה תוגלפתה 

סחי תא ללכ־ךרדב המאת רזע־תולאש תועצמאב "ףחד" ןוכמ עציבש םירקסב םיפצה םילאשנה תאצקה 

.והינתנ תבוטל 1:2 לש האצקהה 
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313 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

"פולאג" ןוכמ עציבש םירקסהמ דחא לכב דדמנש םיפצה תולוקה רועישמ םישילש ינש 

סחיב ונשמתשה ,רמולכ 17.(םידוהי־אלו םידוהי ,הייסולכואה לכ ברקב) תוריחבה ינפל 

תנמ־לע "יחרזא ןיעידומ" לש םירקסה ינותנ לש ןיחבמה חותינה הלעהש יבקעה האצקהה 

תולוקה תאצקה יכ הלוע א םישרתמ ."פולאג" ןוכמ לש םירקסה תואצות תא "ןקתל" 

תוריחבה תואצות לש ,המיגדה תועט תולובגב ,קיודמ יוזיח תרשפאמ הז ןפואב םיפצה 

לש היצקנופכ ימתירגול המגמ וקב שומיש ,ןכ־לע רתי .ןמויק ינפל םישדוח השולש 

תוזחל ,הטושפ היצלופרטסקא תועצמאב ,רשפאמ האצקהה רחאל תויוזחה תואצותה 
לש םדוח לע וערכויו רתויב תודומצ ויהי תוריחבה יכ תוריחבה ינפל םוי םירשעמ הלעמל 

ללכ לשו םייטלחהה םילאשנה לש םיימתירגולה המגמה יווק ןיבש רעפה .םידדוב תולוק 

חונעיפ־יאמ האצותכ םירקסה תואצותב תיתטישה היטהה תא יפרג ןפואב אטבמ תולוקה 
.םיפצה םילאשנה 

םייטלחה םילאשנ ברקב "סולאג" ןוכמ לש םירקסב והינתנב הכימתה :א םישרת 

(והינתנל םיפצה םילאשנהמ םישילש ינש תאצקה דחאל)םילאשנה לכ ברקבו 

־150 ־130 ־123 ־115 ־108 ־101 ־95 ־88 ־81 ־73 ־64 ־46 ־36 
תוריחבה ינפל םימיה 'סמ 

תונקסמו םוכיס 

םיאקיטילופה ברקב תוריחב ירקסב ןיינעה רובג םע ,םיעבשה תונש יהלשב דוע 

טעמל ,"בירעמ" ןותיעב ומסרפתהש "פולאג" ןוכמ ירקס לש םהיתואצות לע םיססובמ ףרגב םינותנה 17 

ןותיעב ומסרפתהש "ףחד" ןוכמ לש רקס תואצות לע ססבתמה ,ףרגב (-123) ןמזה־תדוקנב םגדמה 

לחה "ףחד" ןוכמו םיפצה תולוקה תא חנעפל גהונ וניא "פולאג" ןוכמש ןוויכמ ,"תונורחא תועידי" 

תא םאת םינותיעב חוודש םיפצה תולוקה רועיש ,ראורבפ שדוחמ קר םיפצה תולוקה תא חנעפל 

תואמ שמחכ היה (-27)ןמזה־תדוקנל דע םימגדמה לדוג .רקסב םיפצה םילאשנה לש יתימאה םרועיש 

תואמ שולשו ףלאכ םימגדמה לדוג היה תוריחבה ינפל ןורחאה שדוחב .(המיגד תועט 4.490 םילאשנ 

.(המיגד תועט 2.790 םילאשנ 
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ןיינעה לחה ,םמצע םירקוסה ברקבו תרושקתה־ילכ ןיב תורחתה תומצעתהו רוביצהו 

תורישיה תוריחבה לש תישיאה תנוכתמה .(1998 ,ןמיוו) הצואת רבוצ תוריחבה ירקסב 

תואצות קפסל םירקסה ינוכמ לע ץחלה תא דואמ הריבגה 1996 יאמב הלשממה תושארל 

ןיב תורחתה לש המרדה תא ונדיו הייסולכואה ללכ לש העבצהה תונווכ תא ופקשיש 

ינרמשה לופיטה ןמ רקחמה ינוכמ בור לש הזוזתל ומרת הלא םירבוג םיצחל .םידמעומה 

.םיפצה םילאשנה גוויסל תוטיש שפחל םתוא ועינהו ,םינותנב 

הדומצ תודדומתהב ונייפאתהש ,1996 יאמב תוישיאה תוריחבב םיפצה תולוקה רועיש 

הלאכ םירקמב .םידדומתמה ןיבש רעפהמ יתועמשמ ןפואב הובג היה ,םידמעומה ןיב 

,ףקותה תדימש גוויס תוטיש לע וא היציאוטניא לע םירקוחה לש םתוכמתסה ,דחוימב 

ןמיהמ יובינל עיגהל םנויסנ תא לישכהל הלולע קפסב תלטומ ןהלש קוידהו תונמיהמה 

תוישיאה תוריחבה ויה 1996 תוריחבש הדבועה ,ךכ לע ףסונ .תוריחבה תואצות לש 

העבצה יסופד לע םיפקת םיירוטסיה םינותנב רוסחמ לש בצמ הרצי לארשיב תונושארה 

שומישה תא וכפה הלא םיאנת .הז גוסמ תוריחבב םינוש דעי־ילהק לש םייביטמרונ 

הנימא הרוצב ףקשתש תיזחת רצייל ידכ ינויח ךרוצל םימכחותמ םייטסיטטס םיחותינב 

.תוריחבה תואצות תא רתוי תקיודמו 

תאצקה לע ססבתמה תוריחבה תואצות יוזיחל יטסיטטס לדומ ונגצה וז הנבה ךותמ 

םה הז לדומ לש םייזכרמה ויתונורתי .ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב םיפצ תולוק 
הלשממ תושארל תוריחבב םיפצ םילאשנ לש הריחבה סופד תא תוזחל (1) לגוסמ ותויהב 

הצופנה העבצה תונווכ יוזיחל תויביטיאוטניא תושיגמ רתוי קיודמו יעדמ ,יתטיש ןפואב 

תויטילופ תוכרעמב דחוימב שרדנ הלאכ תונוכת לעב לדומ .לארשיב תוריחב ירקסב 

;ףצה לוקה ידי־לע ןהב תוערכומ תוריחבהשו ,ןימיהו לאמשה ןיב ינבמ וקית ןהב םייקש 

אלל ,תמא־ןמזב הלשממה תושארל ץורימהמ דמעומ תשירפ לש טקפאה תא תוזחל (2) 

לע רבגתהל (3) ;ותשירפ לע עידומ דמעומש תמיא לכ קוה־דא ירקס תצרהב ךרוצ 

לע תוססבתהב הכורכה (םינותנה ףוסיא) תיריפמאהו (ףקות) תיטרואיתה תויתייעבה 

.תמא-ןמזב םיפסאנה םינותנב תודקמתה תועצמאב תומדוק תוריחבמ העבצה יסופד 

ןיחבמה חותינה לש האצקהה תקינכטב שומישה תועצמאב ולבקתהש םיאצממה חותינ 

םייקתה 1996 יאמב לארשיב ומייקתהש הלשממה תושארל םירקסה תואצותבש דמלמ 

םילאשנה לש העבצהה סופדל םיפצה םילאשנה לש םתעבצה סופד ןיב יבקעו ביצי לדבה 

,סרפ ןועמש ,לאמשה דמעומ תבוטל םירקסה תואצות תא יתטיש ןפואב הטיהש ,םייטלחהה 

(תויטנגניטנוק) תויארקאו תוכפכפה לש העטומה יומידה ןיבש רעפה .n-5% לש רועישב 

ריסמ תויטילופה םהיתויטנב תוביצי לש תיריפמא תואיצמ ןיבל םיפצה תולוקל סחוימה 

שי :תויטסיטטס םיכרדב וז היטה לע רבגתהל רקוחה לש ותלוכיל רשאב קפסה תא 

לע ךמתסהב יפלקב םיפצ תולוק לש העבצהה תוגהנתה תא יתטיש ןפואב תוזחל ותלוכיב 

הלוע וז הנקסמ .תוריחבה דעומל דואמ ךומסב עצבתמ רקסה ןיא םא םג םייסיסב םינתשמ 

םהיפל ,תילרוטקלא תוגהנתה לש םוחתב תוטלחה תלבק לש םילדומה בור םע דחא הנקב 

םייסיסב םינתשמ המכ לע ,עדומ־יתלב וא עדומ ןפואב ,ססובמ םירחוב לש העבצהה סופד 

 Fundamental Variables)) 1992;) הדידמל םינתינו םיעודי ,Lewis-Beck 8c Rice

 1993 ,.(Gelman <fe King

םורגל הלולע םיפצה תולוקה חותינב "םיעיבצמ־אל"ה לש םתללכה־יאש אצמנ דוע 

ינפל וכרענש םירקס ןיב האוושה ךות ןיחבמ חותינב שומיש .תואצותב תיתועמשמ היטהל 
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ןמזב וחווידש םיפצה םילאשנה בור יכ הלעה תוריחבה רחאל וכרענש םירקסל תוריחבה 

.והינתנ ןימינבב וכמת <80"/0*כ) םבורו ,יפלקב ובצייתה עיבצהל םינווכתמ םניא יכ רקסה 

השקתמ רקוחהש םילאשנ םתוא לכ תא לולכל הכירצ םיפצה תולוקה תאצקה ,ךכיפל 

לע ךמתסמה ,האצקהה לדומש ןוויכמ .ועיבצי אל יכ םירמואש םילאשנ תוברל ,גווסל 

הדמע ןיב לדבהה לש םייתרבחה ויתורוקמ לע עיבצמ ,םייפרגומדו םייגולויצוס םינתשמ 

עמתשמ .דיתעב םג רוזחל יושע הז לדבהש חינהל ןתינ ,"םיעיבצמ־אל"ה ברקב תוגהנתהל 

הלא םילאשנ לש הדמעה ןיבש רשקל רשאב תונדשח לש הדימ תולגל םירקוחה לעש ךכמ 

.תוריחבה םויב לעופב םתוגהנתה ןיבל רקסה ןמזב 

לארשיב תיטילופה תכרעמלו תיתרבחה תואיצמל דחוימב םיאתמ אצמנ עצומה לדומה 

:תוחפל םימעט השימחמ 

לש העבצהה סופד לע תוכמתסה ךות תונימא תואצות קפסל לגוסמ אוה ,תישאר 

תוריחבש ןוויכמ .רבעב העבצה לש םייביטמרונ םיסופד לע אלו ,הווהב םייטלחה םילאשנ 

יביטמרונ ןויסינ םירקוחל היה אל ,לארשיב ןגוסמ תונושאר תוישיא תוריחב ויה 1996 

תכמתסמה ,ןיחבמה חותינה לש הקינכטה .הלאכ תוריחבב םירחובה תוגהנתה לש יתימא 

.וז היעבל תיטנגלאו תיביטקפא הבושת תקפסמ ,הווהב העבצה תויטנ לע 

אוה יטילופה וקיתה ןהב ,לארשי תמגוד ,תונידמב דחוימ ןורתי שי לדומל ,תינש 

,סרפ ואר) המצוע־יבר םיינבמ םינונגנמ ידי־לע קזחותמו יתרבחה הנבמל יטנרהגיא 

ןכלו ,תואצותב תיטירק הייטס הבינמ םגדמב הנטק תועט לכ ,וקית לש םיבצמב .< 1988 

,ךכ לע ףסונ .הנימאו תיתטיש תיטסיטטס הקינכט לע ססבתתש יוזיח תטישב ךרוצ שי 

ןיב םיקזח םירשק םויק לע םיזמרמ לארשיב יטילופה וקיתה לש םיינבמה ויתורוקמ 

הלא םירשק .תילרוטקלא תוגהנתהו םייפרגומד־םייתרבח םינתשמ ,םייתדמע םינתשמ 

יובינה תונמיהמ תא םיקזחמו םייטלחהה םילאשנה לש העבצהה סופדב תוביצי םירצוי 

.הדימ־תמאכ הלא םילאשנ לש םתעבצה סופד לע ךמתסמה 

תולוקה ןהב ,לארשי ןוגכ ,תונידמב תוריחב יוזיחל דחוימב יביטקפא לדומה ,תישילש 

לש תואצמתהה תדימש ןוויכמ .םיפצה תולוקהמ יתועמשמ קלח םיווהמ "םישיגנ־אל"ה 
לארשיב םייתימאה םיטבלתמה רועיש ,תיסחי ההובג יטילופה עדימב ילארשיה רחובה 

ילעב םילאשנמ בכרומ םיפצה תולוקהמ רכינ קלחו ,תויברעמ תונידמל האוושהב ךומנ 

תלוכיה ,הז בצמב .רקוסל ןריגסהלמ ,תונוש תוביסמ ,םיענמנה ,תורורב העבצה תונווכ 

תועצמאב וא הגלפמל םתעבצה תועצמאב םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד תא חנעפל 

18.קפסב תלטומ רזע־ תולאש 

קר ,םידוהיה ברקב .העבצהב תופתתשה לש הובג רועישב תנייפואמ לארשי ,תיעיבר 

ןה םידוהיה ברקב העבצהמ תוענמיהל תוביסה .תויטילופ תוביסמ םיעיבצמ םניא םיטעמ 

םיאנת תורצוי הלא תוביסנ .(194 ,1997 ,ןאירא) ץראהמ תורדעיה רקיעב ,תוינכט בורל 

םיפצה םילאשנה לכ טעמכש חינהל ןתינש ןוויכמ .םייטסיטטס םיעצמאב יוזיחל םיחונ 

םימוד ,(False Negatives) "םישיגנ־אל"ה םילאשנה לש העבצהה ימרוגש ואצמ םינוש םירקחמ 18 

,לשמל ואר)"םייתימאה םיטבלתמ"ה לש העבצהה ימרוגל רשאמ רתוי םייטלחהה םילאשנה לש הלאל 

 1970 ,Nimmo). תא הלעמ םיפצה תולוקה ברקב "םישיגנ־אל" םילאשנ לש הובג רועיש ,ךכ םושמ

.האצקהל ןוירטירקכ "םייטלחה"ה לש העבצהה סופדב תושמתשמה תוטיש לש ןפקות 
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םאות םיפצה תולוקה תאצקה לע ססובמה תוריחב יוזיח ,יפלקב תוריחבה םויב ובצייתי 

רועישמ האצותכ םרגיהל תויושעה יוזיחב תויטהל תוחפ ףושחו תיריפמאה תואיצמה תא 

.תוריחבב תופתתשה לש ךומנ 

קיסהל תלוכיה ,תיתגלפמ־בר תכרעמ תמייק לארשיבש ןוויכמ ,הנורחאו תישימח 

לשבו תובר זכרמ תוגלפמ לש ןמויק לשב תיסחי הכומנ דמעומב הכימתל הגלפמב הכימתמ 

עיגהל תלגוסמ ןיחבמה חותינה לש הקינכטה .העבצה לוציפ לש העפותה תורבגתה 

איבהל ילבמו אבנמ הנתשמכ תיתגלפמ תוהדזהב שומיש אלל תופקתו תונמיהמ תואצותל 

.תוגלפמל העבצה יסופד תעבוקה םימרוגה תכרעמ תא ןובשחב 

חפסנ 

רזע־תולאש תועצמאב חונעיפ רחאל םירקס תואצות 

רועיש  ןיב שרפהה  סרפ  והינתנ  עצבמה ןוכמה  ךיראת 

־אלה 

םיחנעופמ 

םידמעומה  רקסה 

 794  594  4994  4494 ףחד   02.05.96

 694  694  5094  4494 היפרגוטקואיג 

 "/"5  594  5094  4594 ףחד   09.05.96

 694  494  4994  4594 חיפרגוטקואיג 

 6.294  5.494  49.694  44.294 ףחד   15.05.96

 894  494  4894  4494 חיפרגוטקואיג 

 3.994  4.594  50.394  45.894 ףחד   22.05.97

 494  694  5194  4594 חיפרגוטקואיג 

 394  494  50.594  46.594 ףחד   26.05.96

 3.494  2.494  49.594  47.194 היפרגוטקואיג 
 -  -  51.594  48.594 ףחד   27.05.96

 294  394  50.594  47.5 היפרגוטקואיג 

 394  394  50.094  47.094 תימס ךונח 

תורוקמ 

תטיסרבינואו ןתיב הרומז :ביבא־לת .היינשה תילארשיה הקילבופרה .(1997)'א ,ןאירא 
.הפיח 

לש םייפרגומד־מייתרבח םיליפורפו תיתדמע תויביסנטניא" .(םסרופ םרט) 'נ ,יאבג 

."לארשיב הלשממה תושארל תוריחבב םיפצה תולוקה 

.תומר :ביבא־לת .ילארשיה רחובה .(1994)'ג ,גרבדלוג 
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.םינוויכ :ביבא־לת .תוריחב לש היגטרטסא .(1996)'ג ,ןורוד 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב םירחובו תוריחב .(1988)'א ןיקסיד 

הלשממה תושארלו 14־ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ .ח"וד" .(1996) 'ש ,סייו 
 1996".

תושארלו תסנבל תוריחבה תואצות חותינ תיצמת :םירסח תולוק 14,724 .(1997)'ש ,סייו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .1996 הלשממה 

."תילארשיה תרושקתב תוריחב ירקס לש רוקיסה ?קחרת רקס רבדמ" .(1998)'ג ,ןמיוו 

.112-93 ,רקסו תמא ,(םיכרוע) בל־רב 'שו סקופ 'ק ךותב 

לשממ הנידמ ."תילארשיה הקיטילופב ךימי'ו 'לאמש"' .(1991)'מ ,רימשו 'ר ,הרוטנו 

.50-21 ךרכ ,םיימואלניב םיסחיו 

הרשע עבראה תסנכל תוריחבה תואצות .(1996) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי 
תיזכרמה הכשלה תאצוה :םילשורי .60055 .סמ םידחוימ םימוסרפ תרדס •29.5.96 

.הקיטסיטטסל 

.םינוויכ :ביבא־לת .ריקה לעש תבותכה .(1988)'י ,יול 

.דמח ירפס ,תונורחא תועידי :ביבא־לת .96 תוריחב - ץורימה .(1996)'ק ,ךביונ 

םע :ביבא־לת .(4 קרפ) הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש .(1992)'ח ,סאימחנו 'ד ,סאימחנ 
.תיאטיסרבינוא הירפס ,דבוע 

הייטה ,היגולודותמ לע - תוריחבה תכרעמב םיינופלט םירקס" .(1998) 'ק ,סקופ 

.74-61 ,רקסו תמא ,(םיכרוע) בל־רב 'שו סקופ 'ק ךותב ."העפשהו 

.23-20 ,18 ,הקיטילופ ."וקיתשמה" .(1988)'י ,סרפ 

הנידמ ."ינבמ חותינ - לארשיב תוריחב ירקס לש יוזיח תויועט" .(1985) 'י ,רימש 

.147-131 ,25 ,םיימואלךיב םיסחיו לשממ 

,<4>זל ,תומגמ ."לארשיב להקה־תעדב תויכרע תופדעה" .(1996) 'י ,רימשו 'מ ,רימש 
 393-371.

תונחבומ לומ תירוביצ המכסה :'הלכלכל הקיטילופ ןיב'" .(1985) 'א ,דומלת 
היגולויצוסל גוחה .ךמסומ ראות תלבקל רוביח ."לארשיב תיגולואידיא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו 

 Ahn, B.K. (1992). "True floaters are slightly over 209fc". Newsweek, 30-31.

 Asher, H. (1988). Polling and the Public. Washington D.C.: C.Q. Press.
 Converse, P.E. (1966). "The concept of normal vote". In A. Campbell,

 P.E., Converse, W.E. Miller and D.E. Stokes (Eds.), Elections and the

 political order (pp. 9-39). New York: John Wiley and Sons.

 Darcy, R. <fe Marsh, M. (1994). "Decision Heuristics: Ticket-Splitting and the

 Irish Voter". Electoral Studies, 13( 1), 38^19.

 DeVries, W. <fe Tarrance, L. Jr. (1972). The ticket-splitter. Grand Rapids, MI:

 William B. Eerdams Publishing Company.

 Gelman, A. <fc King, G. (1993). "Why American Presidential Election Campaign

 Polls are So Variable When Votes are So Predictable?" British Journal of
 Political Science, 23, 409-451.

 Gilljam, M. 8t Granberg, D. (1993). "Should we take Don't Know for an
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 answer?" Public Opinion Quarterly, 57, 348-357.

 Hellweg, S.A., King, S.W. <fe Williams, S.E. (1986). "Comparative candidate

 evaluation as a function of election level and candidate incumbency". Paper

 presented at the annual meeting of the International Communication
 Association, Chicago, IL.

 Klecka, W. (1980). Discriminant Analysis. Beverley Hills: Sage University

 Paper No. 07-011.

 Kort, F. (1973). "Regression Analysis and Discriminant Analysis: An
 Application of R.A. Fisher's Theorem to data in Political Science".
 American Political Science Review, 67, 555-559.

 Lewis-Beck, M.S. 8c Rice T.W. (1992). Forecasting Elections. Washington

 DC: Congressional Quarterly Press.

 Myers, D.J. <fe O'Connor, R.E. (1983). "The undecided respondent in mandatory

 voting setting: a Venezuelan exploration". The Western Political Quarterly,

 36(3), 420^133.

 Nimmo, D. (1970). "The relationship between information, ideology, and voting

 behavior". American Journal of Political Science, 31(3), 511-530.

 Perry, P. (1979). "Certain problems in election survey methodology". Public

 Opinion Quarterly, 43, 312-325.

 Schuman, H. <fe Presser, S. (1981). Questions and Answers in Attitude Surveys:

 Experiments on Questions Form, Wording, and Context. New York:
 Academic Press.

 Semlak, W. <fe Williams, W. Jr. (1978). "Uses, gratification and avoidances and

 voting decisions in the 1976 presidential campaign". Paper presented at the

 annual meeting of the International Communication Association, Chicago,
 IL.

 Taeyong, K. (1995). "Discriminant analysis as a prediction tool for uncommitted

 voters in pre-election polls". International Journal of Public Opinion
 Research, 112-127.

 Traugott, M.W. 8t Tucker, C. (1984). "Strategies for predicting whether a citizen

 will vote and estimation of electoral outcomes". Public Opinion Quarterly,

 48, 330-343.

 Zuckerman, A. (1990). "The flow vote in Israel: A reconsideration of Stability

 and Change". In A. Asher and S. Michal (Eds.), The Election in Israel, 1988

 (pp. 189-201). Boulder: Westview.
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:היצמיטיגלה לע קבאמה 
לארשיב תינופצמה תונברסה תוחתפתה 

*ןונבל תמחלמל דעו הנידמה תמקהמ 

ףייטשפא 'ד קלא 

אובמ ירבד 

םייפוריא םירקוח ידי־לע ןה ,תונורחאה םינשב תובר רקחנ תינופצמה תונברסה אשונ 

 Levi DeTray, 1993; Moskos <fe Chambers, :המגודל ,ואר) םייאקירמאךופצו
 1993; von Bredow, 1992; Bebler, 1991; Modzelewski, 1994; Nikolov, 1992;

Burk, 1995; Nuciari, 1992) ןמלה ;1989 ,ףלש :ואר) םיילארשי םירקוח ידי־לע ןהו, 

זנג :Peri, 1993 :Linn, 1989, 1996 :1996 ,1993). ןוכמה ןגרא ףא 1992 רבמבונב 

.הז אשונב דחוימ ימואלניב סנכ בקעי־ןורכזב םייאבצ םירקחמל ילארשיה 

םויה דע טעמכ הרקחנ אלש הפוקתב ותודקמתהב תאטבתמ יחכונה רקחמה תוידוחיי 

תודלות תא הנושארל רקוס הז רמאמ :לארשיב יאבצ תוריש תרשל תונברס לש רשקהב 

תמחלמל ומדקש הנש שמחו םישולש ןתוא ךלהמב לארשיב תונברסה לש תוחתפתהה 

ןונבל תמחלמ ימיב תיביטקלס תונברסל וסחייתה הז אשונב םירקחמה בור .ןונבל 

הטלוקפב םדאה תויוכזל זכרמה לש ועויסב רבחמה השעש רקחמהמ קלח וניה הז רוביח * 

להנמל ותדות תא עיבהל שקבמ רבחמה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל 

.ןזח ןיסנרפ ,תיביטרטסינימדאה תלהנמלו ,רמ'צרק דוד רוספורפ ,זכרמה לש ימדקאה 

הירוטסיהל גוחהמ דלפרק ןו ןיטרמ רוספורפל הקומעה יתדות תא עיבהל בייח ינא ןכ־ומכ 

לכ ןרואל הבידנה תינויערה םתכימת לע היגולויצוסל גוחהמ גנילרמיק ךורב רוספורפלו 

תעפות לש יתרבחה עקרה תא רתוי בוט ןיבהל יל רועש ימ לכל םג הנותנ יתדות .ךרדה 

.לג ןבואר ר"דו רצינש רחש ,ןמיונ ארויג ,ירפ םרוי ר"ד ,ץריבג סומעל דחוימבו ,תונברסה 

רופישל תובר ומרת תוליעומה םהיתורעהש ,םיימינונאה םיארוקה ינשל םג הדומ ינא 

.יחכונה רוביחה 

.םייעדמ םימורופ המכב ונממ םיקלח וא הז רוביח גיצהל ילזמ יל קחיש הנורחאה הנשב 

הדוגאה לש 29־ה סנכב "הרבחו אבצ" בשומה יפתתשמל הדות ירבד רמול שקבמ ינא 

זכרמה לש דוסי־סנכ יפתתשמל ,רזעילא־ןב ירוא ר"ד וזכרמלו תילארשיה תיגולויצוסה 

,ןורדג ןימינב רוספורפ ,זכרמה לש ימדקאה ולהנמלו ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה 

ויזכרמלו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הירוטסיהל גוחה לש םירקוח רנימס יפתתשמל 

תויוכזל הברנימ זכרמ לש ימוחתניב רנימס יפתתשמלו ,ןמסוז ןתנ ר"דו יתמר לביע ר"ד 

םימורופב תואצרהה תארקל יתננוכתהש תמיא לכ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םדאה 

.ןביבס יונב רוביחהש תויגוסה לע שדחמ יתבשח ,וללה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל גוחה ** 
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לש התעפוהו תיטסיפיצפה תונברסה תוחתפתה לע רקחמ רוא האר םרטו ,הדפיתניאהו 

הלכו (1947) "המחלמ ינברסל תילארשיה הדוגאה" תמקהב לחה תיביטקלסה תונברסה 

הבושח המלשה שמשל רומא הז רקחמ וז הניחבמ .(1979)"העבשו םירשעה תצובק" ימיב 

.תמייקה תורפסה לש 

,לארשיב תינופצמה תונברסה לש יגולויצוס־ירוטסיה חותינל שדקומ רוביחה ,ובורב 

הנידמה ימי תישארב .המחלמ ינברסל תילארשיה הדוגאה לש התוליעפב תודקמתה ךות 

דסממה דצמ ןה יהשלכ הרכהב וכז אלש ,םיטסיפיצפ םישימחכ םינברס לש הצובק הללכ 

,הזע־תעוצרו ןורמוש ,הדוהי יחטש שוביכו םימיה־תשש תמחלמ .תיחרזאה הרבחה דצמ ןהו 

ודלונש ,םיריעצ םישנא הילא ופרטצהש ,םינברסה תדוגא לש בכרהה יונישו ,אסיג דחמ 

םתוליעפב היצזיטילופו היצזילקידר וללוח ,אסיג ךדיאמ ,ריעצ ליגב הצרא ועיגה וא ץראב 

ךותב דחא קר ךא ,ומצעלשכ בושח האחמ־השעמל הכפהנ תונברסה :הדוגאה ירבח לש 

תונש תליחתב ועיפוה ,םייטסיפיצפ םינברסל ףסונ ,ןכ־ומכ .יטילופה קבאמב םילכה ןווגמ 

אל ךא ,אבצב תרשל תינורקע םינכומ ויהש ,םינושאר םייביטקלס םינברס םג םיעבשה 

תוידעלבה תא ורבש ךכבו ,הדוגאה תורושמ ואצי אל וללה םינברסה .םישובכה םיחטשב 

,ןנמזב ללכ ומסרפתה אלש תושרפו תועודי תושרפ לש חותינ תועצמאב .םוחתב הלש 

תודגנתה רשאכ ,ןונבל תמחלמ ימיל דע תונברסה תעפות לש התוחתפתה הזב תרקסנ 
יתוהמ יונישלו םינברסה תורוש לש הבר תובחרתהל המרג "הרירב תמחלמ"ל תינומה 

.תיתרבחה םתוהזב 

לש היפוא בוציע לע ןה עיפשמה הנתשמה יתרבחה עקרב ןוידה לע יונב ולוכ רמאמה 

חותינ תועצמאב .הרבחהו הנידמה יניעב הלש היצמיטיגלה תדימ לע ןהו תונברסה 
לע עיבצמ רמאמה ,תינופצמה תונברסה תעפות לש תירוטסיהה תוחתפתהה לש יגולויצוס 

יוטיב ידיל תואבה תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה רושימב תויתוהמה תויעבה 

הקוקז הנידמה :איה רמאמה לש הנושארה תיזכרמה הנעטה .העפותה ביבס ירוביצה חישב 

םינווחמ םישמשמ ופקיהו בוריסה תמצוע ,ןב-לעו ,תיחרזאה הרבחה רצמ היצמיטיגלל 

רמאמה הז רשקהב .תויושרה תוינידמ לש - תוימיטיגל-יאה וא - תוימיטיגלה תדימ לש 

תרגסמה תא ואר) ילגל־יתלבהו ילגלה תא התרדגהב הנידמה לש תויגטרטסאב ןד 

D'Entreves, 1967; Ferrarotti, 1987; Dyzehnaus, :לצא הז ןוידל תילאוטפסנוקה 

,תילמרופה תרגסמה בוציעל יזכרמה יטילופה ןכוסה התויהבש החנהה ךותמ ,(1996 

תובורק םיתיעל םיברסמה הידגנתמ לש תטפושכ דואמ יתייעב דיקפת תאלממ הנידמה 

רתיה ןיב סחייתא .(1989 ,ףלש לצא ואר) הילא רתי־תונמאנ ךותמ היתודוקפל תייצל 

תכרעמ לש תונושה היתורוצב תינופצמה תונברסל תוסחייתהב תונושה תוקימנידל 

.אסיג ךדיאמ ,תיחרזאה הרבחה לשו ,אסיג דחמ ,טפשמה 

יתרבהה היפואבו תונברסה ףקיהב יוניש :תסרוג רמאמה לש היינשה תיזכרמה הנעטה 

ןפואבו ,היחרזאל הנידמה ץב םיסחיה תכרעמב אבצה לש ומוקימ יוניש לע עיבצמ 

לש ומוקמ יוניש .הנידמה םעו אבצה םע תירוביצה תוהדזהה תדירי לע ,רתוי יטרקנוק 

(van Creveld, 1991 לצא ואר) ללכב תינרדומה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזב אבצה 

לצא ,המגודל ,ואר) םיגולויצוס המכ ידי־לע הנורחאל ןודינ טרפב תילארשיה הרבחבו 

יל הארנו ,(1998 ,ירפ :van Creveld, 1998 ;1995 ,לגו יחרזא :1990 ,קסיל :1996 ,ןהכ 

.ףסונ בושח דמימ הז ןוידל ףיסומ תונברסה לש התוחתפתה חותינ יכ 
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- הנתשמה םלועב תינופצמה תונברסה 

האחמל תוכזהו הרבח ,קוח 

,תיתיצמתה התרדגהל הינפהב תיתרבח העפותב קימעמ ןויד ליחתהל לבוקמ 

;ול הצוחמ וראשיי וליאו חותינב וללכיי םיטביה וליא שארמ רידגהל רקוחל תרשפאמה 

סחייתהל םעט שי וז הביסמ .הרדגהה יבגל םג המכסה ןיא ןודינה הרקמבש איה היעבה 

ןיב תונושש הווקתב ,הנידמה יעדמ ירקוחו םינטפשמ ועיצהש תונוש תורדגה המכל 

תוסחייתהב תוביטקפסרפה ןווגמ לע ןה עיבצהל לכות המצעלשכ איה וללה תורדגהה 

.הדמעמבו היפואב םייונישה לע ןהו תונברסה תעפותל 

יבגל ,ונייהד ,יביטקלוק ןופצמ לש ומויק תורשפא ביבס תקולחמ תמייק ,תישאר 

רבדה ,תיטפשמ הניחבמ .תינופצמה תונברסה לש יתצובקה וא יטסילאודיווידניאה יפואה 

שפוחל תוכזה ןיבל ןופצמה שפוחל תוכזה ןיב הפיפח תמייק םא הלאשב יוטיב ידיל אב 

:הרובס ןוזיבג תור ,ךכ .העדה 

ןופצמה שפוח :העדה שפוח לש יטרפ הרקמ םיוסמ ןבומב אוה ןופצמה שפוח 

תוביוחמ .רסומה םוחתב רקיעב ,תומיוסמ תועדב קיזחהל שפוחה אוה 

ותורשפאב הייפכ לש ךרדב תוברעתה היהת אל יכ השוריפ ןופצמה שפוחל 

,1994 ,ןוזיבג) .רסומ לש םיניינעב הבושת ומצעל שבגל רגובמ םדא לש 
 45)

:ןעט חלש 'פ ןמח ,תאז תמועל 

ןופצמה תוריח ןיבל תעדהו הבשחמה תוריח ןיב ,ןוימדהו הברקה תורמל 

,תעדהו הבשחמה תוריח רדגב תללכנה תוליעפה .תוהז ןה ןיא ,תדהו 

תונווכמהו ןתוהמב תויטילופ תויוליעפו תוירקחמ תויוליעפ תוללוכ 

תוליעפ .תללוכ םלוע תפקשהל םאתהב תיתרבחה תרגסמה בוציעל 

,חלש) .תדהו ןופצמה תוריח רדגב לולכל םוקמ ןיאש יאדו ־ תיטילופ 
 1990, 48)

דואמ עפשומ לארשיב תינופצמה תונברסה ןיינעב יעדמהו ירוביצה חישה יכ הארנ 

תואמ ולעה םינומשה תונש תליחתב לחהש ףא ,קוחב הב תשרופמה הרכהה־יא םצעמ 

םילימב .ןוחטיב תורישל סויג יווצל תייצל םתוגוכנ־יאל הביסכ ןופצמבש םימעט םיחרזא 

:ןוזיבג לש 

תייהנ ןופצמה שפוחל תוכזהו ,רתוי השק תייהנ ןופצמה שפוח לש הלאשה 

,םיירסומ םיניינעב העד שבגל שפוחב קר אל רבודמ רשאכ ,תוחפ תטלחומ 

שי רשאכ תכבתסמו תכלוה היעבה .ןופצמה יפ לע לועפל שפוחב םג אלא 

הלא ךא ,(תויתרבחה תועיבתל וא) קוחה לש תושירדל בוט יאמצע םעט 

.תוצובק לש וא םיטרפה לש תדה וא ןופצמה יווצ םע תושגנתמ 

ןיב תושגנתהה לש םיבושחה םירשקהה דחא"כ יאבצה תורישה תא הגיצמ ףא תרבחמה 

־דבכ לאיצנטופ ימדקא רמאמב ןומט הלא םיאנתב .(50 ,1994 ,ןוזיבג)"ןופצמ ןיבל קוח 

תלילשל ןהו םימיוסמה היביכרמ וא העפותה לש היצזילגלל ןה םורתל לוכיה ,לקשמ 
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תרגסמב חותינל תנתינ תרחא וא וז העפותש הטלחהה םצע .לכו לכמ תאזה היצמיטיגלה 

הכויש־יא ,ךפיהלו ;העפות התואל היצמיטיגל הקינעמ תינופצמה תוליעפה לש הירוגיטקה 

,תויטילופ) תורחא תויצטניירוא תלעבכ הגוויסו תינופצמ תוליעפל תונברסה לש 
לכמ תויושרה תא םיררחשמו הלש ילגלה סיסבה תא םיללוש <הזב אצויכו תויגולואידיא 

.םינברסל סחיב ימצע ןוסירל הבוח 

תונברסה תעפות לש םייתרבחה תולובגב לדבהה תא ביתכמ תורדגהב ינושה 

:(52-51 ,1994)ןוזיבג לש היצזירוגיטקה יפל .תינופצמה 

תורישה יבגל ןופצמ ימעטמ תונברס לש םיגוס השולש ןיב ןיחבהל גוהנ 

תבשייתמ הניאש תיללכ תינופצמ הנומא לע תססובמ הנושארה .יאבצה 

לכ ,חוכב שומיש לכש םירובסה ,לשמל ,שי .יאנת לכב אבצב תורש םע 

תונידמה בור .םיירסומ־יתלב םה - ישונא גרה לכ ,תומילאב שומיש 

יאבצ תורישמ רוטפב ,םישק םיקבאמ ירחאו ,הגרדהב וריכה תויטרקומדה 

אוה ,רתוי השקהו הנשה תונברסה גוס .תיתימאהו הנכה ותדמע וזש ימל 

.םימיוסמ םירוזאב וא תמיוסמ המחלמב תרשל בוריס :תיקלחה תונברסה 

המחלמ יכ םיבשוח ןופצמ ימעטמ אבצב תרשל םיברסמה םישנאה בור 

ןגהל ידכ חוכב שמתשהל יוארו ןוכנ םהבש םירקמ שי יכו ,םיתעל תקדוצ 

תומחלמ שיש םינעוט םה .הנידמה לש וא םהלש םיבושח םיסרטניא לע 

םימיוסמ םידיקפת וא םימיוסמ םיבצמ שיש :תוקדוצ ןניאש תומיוסמ 

ןופצמ ימעטמ תונברס לש ישילש גוסב .תוירסומה תשוחת תא םיממוקמה 

תויפיצפס תודוקפל תויצ־יא אלא ,יאבצ תורישל תובצייתהל תודגנתה ןיא 

.תוירסומ־יתלב ןהש הנעטב 

:חלש ןייצ תאז תמועל 

,תישעמה הנחבהה תלאש ףירחהל הלולע ,תיביטקלס תונברס לש םירקמב 

תרשל ןוצר יא ,ונייהד ,םייטילופ םימעטו תדבו ןופצמבש םיעינמ ןיב 

יכ ונעטש ויה .הנידמה לש תמיוסמ תיטילופ הדמעמ תוגייתסה בקע ,אבצב 

יכ ,ונעטו ופיסוהש הלאכ ויה .תורישל וזכ תודגנתהב םג ריכהל שי 

,תומחלמ להנל הרבחה תלוכי לע הזכ יללכ רוטפ תורשפא לש התעפשה 

תוינידמ בוציעב ליעפ קלח לוטיל דיחיל תרשפאמה היוצר האצות איה 

ןורקע לע תססובמ איה םא תיעטומכ ונל תיארנ וז הדמע תקמנה .הנידמה 

,הרבחה ייח לוהינב םידיחיה לש םפותיש ךרדו תדימ .תדהו ןופצמה תוריח 

תוטלחה וא ,בורה תוטלחה עוציב לכסל םתלוכי ,היתוערכהב םפותיש 

תא ,הזכ רשקהב ,תולעהל ןויסינה .הז ןורקיע יפ־לע ועבקיי אל ,תודסומה 

לש הקינכטלו םיגשומה לופרעל המגדה איה ,תדהו ןופצמה תוריח ןורקע 

הנועטה תוליעפ .תורחא תורטמ תגשהל "ץולח"כו "תוסכ"כ וב תורזעיהה 

וסחי ידי לע לכ םדוק תרדגומ ,תדהו ןופצמה תוריח חוכמ תובשחתה 

תרצויה תוליעפ וז .היפלכ ןימאמה לש םייביטקייבוס־םיימינפה ותדמעו 

יפלכ תנווכמ הניאו ויבגל טלחומה ךרעה םע רשקה תא ורובע תלמסמו 

.ילמס ךרע ותואל טרפ ,יאוול תואצות תגשהל וא הרבחב םירחא םירבח 

.(55-54 ,1990 ,חלש> 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:36 UTC������������� 

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



323 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

תיאבצ תוליעפ לכב קלח לוטיל םיברסמה םיחרזא קר ,חלש לש ותרדגה יפל ,רמולכ 

ךרעה לש ותרהוט תרימש םשל תאזו ,תיטסילאודיווידניא םלוע־תסיפת ךותמ איהש 

וניא רחא בוריס לכ ;"ןופצמ ינברס"כ רידגהל ןתינ םתוא קר - םייחה תשודק לש ןוילעה 

בור תא היתולובגל ץוחמ ריאשמ העפותה תרדגה לש הז חסונ .וז תירוגיטקל סנכנ 

תיגולויצוסה השיגה תא תמאות הניא וז הרדגה ,ןכ־לע רתי .התיא םיהדזמה םירקמה 

רושימב העפותה תנבהל תושיגו םילכ חתפל תרשפאמ הניאו תויתרבחה תועפותה רקחל 

םיטסיפיצפ לש ןטק רפסמ רתאל ןתינ היה תופוקתה לכבו תוצראה לכב ירה .יתרבחה 

דציכ הלאשה ביבס דקמתהל רומא תונברסה תעפות לש יגולויצוס חותינ .םירוהט 
הינוגל תונברסה דציכו ,תונברסה לש היצולובאה לע תועיפשמ תויתרבחה תורומתה 

תינופצמ תונברס ,ןיל תור תנייצמש יפכ .תיתרבחה תוינידמה בוציע לע העיפשמ םינושה 

המ) לע ןגהל ידכ תאזו ,תיאבצ תוליעפב ףתתשהל טרפה תונוכנ־יאמ תעבונ המחלמ תעב 

,1989 ,ןיל) הללכב הרבה לע עיפשהל ידבו ,ןופצמ וצ ,תירסומ תומלש (הנכמ אוהש 

תא הבר הדימב תוועל הלולע םינברסה תוליעפ לש הז טביהמ רקוחה תומלעתה .(49 

.ויתונקסמ 

וצלאנ תונברסה אשונב וקסעש הנידמה יעדמ ישנאו םיפוסוליפה ,םיגולויצוסה לכ 

היעבהו ,תוירוקמ תורדגה העפותל ועיצה םיבר ;העפותה תרדגה לש היעבה םע דדומתהל 

התנח ב ה ךות תונברסה לש םינושה הימרזל גג־תרוק שמשל לכותש הרדגה אוצמל איה 

ןיב הנחבהב םידקמתמ זנג םייחו ןורוד ןועדג .תורחא תויתרבח תועפותמ תיטילנאה 

ירמל דוגינב ,ןורוד לש ותרדגה יפל .יחרזא ירמו תיתרבח האחמל תינופצמ תונברס 
־ יחרזא 

והז .םיירסומ םימעטמ קוח תרפהב קסועה ןיינע איה תינופצמ תונברס 

רסומה תכרעמ תניחבמ ער אוה קוחה יכ רובסה םדא לש יטרפ השעמ 

היתואצותש הלועפ וילע הפוכ קקוחמה יכ ןימאמ ןברסה .ותוא החנמה 

הלועפה תא עצבל ברסל ףידעמ אוה ,ךכ םושמ .ושפנ תא תיחשהל תולולע 

(29 ,1989 ,ןורוד) .קוחב תרדגומה שנועה תולע לכב תאשל ןכומו 

- זנג יפל 

ןורקיעה וא תוינידמה יוניש גישהל תדעוימה קוח תרפה אוה יחרזא ירמ 

קוח תרפה אוה ינופצמ בוריס .אטבמ וא תרשמ רחא קוח וא רפומה קוחהש 

(120 ,1996 ,זנג) .רפמה לש ונופצמ תלצה :רתוי עונצ הדעיש 

,חלשל המודבש םושמ הנושארבו שארב תויתייעב תוארנ וללה תורדגהה ,יללכ ןפואב 

יכ הארנ ;ירוביצ אלו ,יטרפ השעמכ ינופצמה בוריסה השעמ תא םירידגמ זנגו ןורוד 

אל םגו (Moskos, 1992) תונברסה לש םייוושכעה םיסופדה תא תמאות הניא וז הרדגה 

.(Kimmerling, 1996) תירוביצה הריפסה לש הנתשמה הרדגהה תא 

לכב האור ךא ,ינכפהמ ירמו יחרזא ירמ ,תינופצמ תונברס ןיב הלידבמ ץיברוג יליב 

:התרדגה יפל ;תיטילופ תונברס לש ינטרפ הרקמ םהמ דחא 

ךכ השועה .םיירסומ םיעינממ קוח תרפה לש השעמ איה תינופצמ תונברס 

יללכה ויפוא םושמ קוח ותואל תייצל ירסומ רוסיא וילע לח יכ ,ןימאמ 

יוארה ןמש םימיוסמ םירקמ לע קוח ותוא לש ותלחה ללגב וא <טסיפיצפכ> 
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(.םייביטקלס םינברסל סחיב הבוח סויג קוח תלחה ןוגכ) ולוחי אלש 

(אנ-נ ,1989 ,ץיברוג) 

("Conscientious Disobedience")"ינופצמ תויצ־יא" גשומב שמתשמ לאה טרבור 

םייתימא קדצ ילוקיש ךותמ קוחה תא רפהלמ סונמ טעמכ ןיא םהב םיבצמה תא רידגמו 

ריהבהל יוארה ןמ תונברסה לע ןוידב יכ ןייצמ לג ןבואר .(Hall, 1971,139) םיינללוכו 

תעבונ וז הנחבהב תיזכרמה הדוקנהו ,תונמאנ־יא וא תויצ־יא לש השעמ הווהמ איה םא 

םג הריאשמ תונמאנ לש תימינפ השוחת ,ץוחבמ הנבומה ,יטולוסבא תויצל דוגינבש ךכמ 

וא הלא תויוליעפב תופתתשהה־יא וא תופתתשהה לש תשדוחמ הרדגה לש היצפואה תא 

תיגולויצוס תוסחייתהל דחוימב הבושח תיארנ וז הנקסמ .(Gal, 1985, 556) תורחא 
.תונברסה תעפותל 

לש התעיבק לע קולחל ןתינ ןכלו ,םיפסונ םידממ חותינל הפיסומ תיגולויצוס הייאר 

:תנעוטה ,ןמלה תירש 

.יפוסוליפה ןוידהמ רתוי יפיצפסו רצ אוה בוריסב יגולויצוסה ןוידה 

תוידסומ תוריז לש רשקב וא תרגסמב בוריסה תא תנחוב היגולויצוסה 

םידיחישכ חתפתמ בוריסה .הנידמל דיחיה ןיבש הקיזה תשממתמ ןהבש 

תולטומה תומישמה לעו אבצל םיסיוגמ םה ןמשלש תורטמה לע םירערעמ 

(262-260 ,1993 ,ןמלה) .םימחולכ םהילע 

תימצע הליספ ,המגודל .ברקה־הדשב שחרתהל בייח וניא ינופצמ בוריס ,לכ תישאר 

.תינופצמ האחמ לש קהבומ טקא איה םג הווהמ ןופצמ ינברס טופשל ברסמה טפושה לש 

הניחבמ חותינה תא תנקורמ םינברסה לש םייפוסוליפה םינועיטהמ תומלעתה ,תינש 
.תינכות 

רבדה ."תינופצמ תונברס" גשומב הנומטה תויתייעבה תא הטילבמ וז הרצק הריקס 

תונברסה תעפות ,דחא דצמ .םיכילהת ינש לש הליבקמה םתושחרתהמ רקיעב עבונ 
תויתרבחה תורומתה חורב ,תרחא תיתרבח העפות לכ ומכ ,תחתפתמ תינופצמה 

ואר) היצזילאודיווידניאהו היצזירלוקסה תומגמ ןניה ןהיניבמ תוטלובהו ,תוילבולגה 

םיסחיה יסופד יוניש ,ןכ־לע רתי :(Moskos, 1992; van Doom, 1975 :לצא הז ןיינעב 

ועיפשה ברעמה תוצראב תימונוטואה תיחרזאה הרבחה לש התוקזחתהו הרבחל הנידמ ןיב 

ךשמב רתויו רתוי תובר תונידמ וריכה ,רחא דצמ .תינופצמה תונברסה יסופד לע חרכהב 

יסופד לע חרכהב העיפשה תאז הדבוע םגו ,ןופצמה שפוחל תוכזב תימשר הרוצב םינשה 

,דחא דצמ ,הנתשמה תיתרבחה העפותה לא טפשמה תכרעמ לש תיטטס השיג .תונברסה 

יתש ,רחא דצמ ,וזה תכרעמה דצמ רכומ דמעמ תלבקל ףואשל םמצע םינברסה תייטנו 

.רתויב תיניצר היעב תורצוי וללה תודגונמה תומגמה 

:(27 ,1989)ןורוד ןועדג ןייצש יפכ 

תולבוקמה תויטפשמה תורגסמב לפוטמ אוהש יפכ תונברסה אשונב ןויד 

ירטמיס וניא ,אשונב םיקסועה םיפוסוליפה תיברמ ידי־לעו היטרקומדב 

קקוחל הנידמה תוכז תא ןותנכ לביק לבוקמה ןוידה .תלבגומ ותופקת ןכלו 

לע תונברסה תקדצהל החנהה לטנ תא ליטהו ,תוינידמ עובקלו םיקוח 

תוירחאה תא קלחל שי ,הצממו םלש היהי היגוסב ןוידהש ידכ .טרפה 
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יכ תוארהל ןוטלשה ךירע םג ךכ ,טרפה ומכ .ןוטלשהו טרפה ןיב החכוהל 

יללכ םעו יכרעל הרבהה ידעי 0ע םייבקע םה וטקננש תולועפהו םיקוחה 

[.'א 'א - ילש השגדהה] ,םירדגומ קחשמ 

ריכהל ןתינ םהב םיאנתה תלאשל םהינויד תא םישידקמ םיפוסוליפהו םינטפשמה 

לדבהה תא םישיגדמו ,ףסונ דמימ הז ןוידל םיפיסומ םיגולויצוסה .ינופצמ בוריסל תוכזב 

ושוריפ ילגל .(legitimacy)"תוימיטיגל" גשומה ןיבל (legality)"תוילגל" גשומה ןיב 

ותנעטל ;ומצע ינידמה ןוטלשה ידי־לע תעבקנ תוינידמה לש תוילגלה תדימ ,רמולכ ;יקוח 

תורצוויהב יוטיב ידיל אב תינרדומה הנידמה לש םייזכרמה םינייפאמה דחא ,רבו סקמ לש 

תדימ ,רחא דצמ .תוילנויצר תוילגל הדימ־תומא ידי־לע תיחנומה חרזא לש הירוגיטק 

םיכרעה םלוסל םאתהב תיחרזאה הרבחה ידי־לע תעבקנ םישעמה לש תוימיטיגלה 

,תטלשנה הרבחה ידי־לע תעבקנ תוינידמה לש תוימיטיגלה תדימ ,רמולכ .םייתוברתה 

:לצא הז ןיינעב ואר> תימיטיגלכ וילאמ ןבומב תלבקתמ רטשמה לש תוינידמ לב אל ןבלו 

 1996 ,D'Entreves, 1967; Ferrarotti, 1987; Dyzehnaus), הרבהה לש האחמה ףקיהו

Dogan,)ינידמה ןוטלשה לש תוימיטיגלה תדימל ןווחמה אוה ןוטלשה דגנ תיחרזאה 

הנידמה תודוקפל םיתייצמ םיחרזאהו ,םינוש תורוקממ םיעבונ וללה םיגשומה ינש .(1994 

גישהל ידכ :איה תשקבתמה הנקסמה .תוימיטיגל ןניה הלא תודוקפ יכ םירובס םה רשאכ 

.םימייקה םיאנתב תוקדצומ היתושירדש םענכשל תבייח הנידמה ,םיחרזאה לש אלמ תויצ 

־תוקיחרמ תונקסמ בינמ תונברסה תעפות לש יגולויצוס חותינ ,יביטקודד ןפואב ,רמולכ 
.הנממ הנהנ וניא וא הנממ הנהנ ינידמה דסממהש היצמיטיגלה רבדב תכל 

תגצה רשאמ רתוי קומעו בושח והשמ שי ,תונברסה תעפות לע םירבדמ ונא רשאכ 

לש ומוקמ תא גיצה רשאכ תונברסה תייעב בלב עגנ ןורוד .םחותינו םייתומכה םינותנה 

.הרואכל תיקוח ,הדוקפל סחיב חרזאה 

ותבוח םיינוציק םיאנתב יכ ,הסיפתה הלבקתה היינשה םלועה תמחלמ זאמ 

תויהב יוטיב אצומ הז ינוציק יאנת .קוחל תייצל ברסל חרזאה לש 

חרזאה ,ונייהד ,"לילעב תיקוח־יתלב" הלשממה ידי־לע תטקננה תוינידמה 

[...] .םייסיסב םיישונא םיכרעב (קוחה םשב) תעגופה הלועפ עצבל שקבתמ 

שרפל חרזאה בייח דחא דצמ .תוינוציק יתש ןיב םחות תונברסב ןוידה 

דצמ .לילעב יקוח־יתלב אוה תיביטקייבוא הניחבמש בצמ תיביטקייבוס 

לפונ םירקמה ינשב החכוהה לטנ .תייצל וילע - הזכ וניא בצמה םא ינש 

תאז) תיביטקייבואש בצמ תיביטקייבוס רידגהו העט םא .חרזאה לע 
העיגפכ שרפתהל לוכי וניא (ריבסה םדאה לש ונחבמ יפ־לע ,תרמוא 

בשחתמ וניא קוחה .ותונברס ריחמ אולמ תא םלשל וילע ,לילעב 

םיבצמ הנוש ןפואב שרפל םייושע רשא ,םיחרזאה לש תונושה תויושיגרב 

<27 ,1989 ,ןורוד) .םימוד 

תודוקפה לש תוימיטיגלה תדימ תא קודבל הבוח תלטומ חרזא לב לע ,רמולכ 

תחא לכ לש תוימיטיגלה תדימ תא קודבל שרדנ אוה ,דועו תאז .ול תונתינה תוילגלה 

הזה גשומה לש הברה תויתייעבהו "ריבסה םדאה" לש םיכרע תכרעמ יפל תודוקפהמ 

ןיב םגו תונושה תורבחה ןיב דואמ םיבר םילדבה שיש םיכסנ םא .המצע דעב תרבדמ 
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יניעב ריבסש המש םג םיכסהל ךרטצנ ,תחא הרבחב הז דצל הז םייחה םינושה םישנאה 

יתוברתה םעקרמ םא דחוימב ,םירחא יניעב ללכ ריבס וניא וא ישוקב ךא ריבס םידחא 

תויוברת יגב דחי םימייקתמ תילהנימ הדיחי לכב ,יתוברת־ברה יוושכעה םלועב .הנוש 

תעינמל יחרכה יאנת הווהמ םויק־ודל םיפתושה לש םיכרעה תכרעמב תובשחתההו ,תונוש 

,ואר ;םירוביח לש בר רפסמב העיפומ וז הנעט) תיתרבחה תכרעמה ללכ לש התוקרפתה 

Peters, 1994; Cordeil, 1994; Jakubowicz, 1989; Moodley, 1983; :לצא ,המגודל 

 1994 ,Rickard). רצומ ,דגיא ןופצמ תונברמ יכ רצלוו לקיימ ןייצ ,וננויד אשונל רשקב

ןבו תיתרבח,ר ותליהק יפוא לש היצקנופ אלא ,דיחיה לש תירמומה ותבשחמ לש דרוב 

ןתואל םינוש םישוריפ ןתמ ,ןכ־םא .(Walzer, 1970) הליהקה ןיבל וניב םימהיה לש 

היצמיטיגלל סיסב ומצעלשכ שמשמה ,רתויב יעבט רבד אוה םינוש םישנא ידי־לע תודוקפ 

.הלא תודוקפל תייצל ברסל תורשפא לש 

ןוטלש לש ותוהמ איהו ,תפסונ תיתייעב היגוסל תוסחייתה ביתכמ תונברסב ןויד 

.תילסרווינואה היטרקומדה לש ןויגיהה דגנכ תיפולח הבישח תרוצ דימעמ בוריסה .בורה 

:ןייצמ ,"לובג שי" לש הישארמו הימיקממ ,ןיחונמ ישי 

"ןוילעה ךרע"ל קוחל תויצה ךפה תיטרקומדה הרבחל םיפתושה בור יניעב 

ךירצ קוחהש תסרוגה תיעטומ הסיפתמ ןוזינ הז ךילהת .היטרקומדה לש 

,רמולכ ,תאזה הפקשהה תא הניכ טראה .ל.ה .בורה ןוצר תא קר אטבל 

םשב ,"תויחל םלוכ לע דציכ ביתכהל תירסומ תוכז ול שי בורהש הפקשה" 

הרוטטקיד ,םצעב ,איה היטרקומדה תאזה הסיפתה יפל ."ירסומ םזילופופ" 

תא דיקפהל בטומש ליבקה ןורקיעה ןיב םיניחבמ ןיא"ו ליאוה .בורה לש 

חוכב השוע בורהש המש ,הליבק־אלה הנעטה ןיבו ,בור ידיב יטילופה חוכה 

[...] הז הנחבה רסוח ."ודגנכ םוקמ ןיא םלועלו תרוקיבל רבעמ אוה הז 

קינעמ םג אוה ךכו ,"םעה ןוצר"ל ויתולועפ תא סחייל ןוטלשל רשפאמ 

בור ןוצר תא אטבמ םנמא ןוטלשה רשאכ ,יגש דצמ .ןלוכל היצמיטיגל 

אלל ,בורה לש הדמע לכ טועימ לע תופכל הז הנחבה רסוח רשפאמ ,םעה 

(100 ,1990 ,ןיחונמ) .הנכותל רשק 

:ןייצמו ךישממ רבחמה 

רומא [...] ,"ןוילע ךרע"כ קוחל תויצה לש תירלופופה הסיפתה תורמל 

.םיפתושמה םייחה ןוגרא םשל םימיוסמ םיכרע שומימל יעצמא תויהל קוחה 

תשרדנ תיטרקומד הרבח [לבא] ,הרבחל הרבחמ הנוש תיסחיה םתובישח 

לע הרימש ךות הירבח לש םהייח תא חיטבהל וגאדיש םיקוחו םיווצ עובקל 

,יברמ ןויוושמ ,יברמ שפוחמ תונהיל ,ןוטלשה תעיבקב ףתתשהל םתוכז 

דחא רסח הבש הרבח .הנומאהו יוטיבה שפוחמו ,קוחה ינפב ןויוושמ 

,הלאה תונורקעה דחא תא םידבכמ םניא הירבחש וא ,הלאה תונורקעה 

הלוכי הניא םיקוח תכרעמ .תיטרקומדכ המצע רידגהל הלוכי הניא 

הלאה םיכרעה לע תתתשומ איה ןכ םא אלא ,תיטרקומדכ בשחיהל 

יטרקומד קוח ןכ־לעו .החוכ תא םהמ תבאוש ,ןכ לע רתי .םתוא תפקשמו 

,הקיקח תוכמס לעב ףוג ידי־לע קקחנ אוהש יד אלו ,ילמרופ ןיינע קר וניא 

םיכרע תכרעמל ףופכ יטרקומדה קוחה .םימיוסמ הריחב יכילהב רחבנש 
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םיכרעל דגונמה קוחש רחאמ .םהל הריתסב דומעל ול רוסאו ,םייקוח־לע 

קדצומ השעמ אוה הזכ קוחל תויצה־יא ,קדצומ־יתלב אוה םייטרקומדה 

<105-103 ,1990 ,ןיחונמ) .םייטרקומד םיכרעב תלגודה הרבחב 

תכרעמה תוהמ לש תרחא הנבהל עיגהל ךכב רשפאמ תונברסה תעפות חותינ 

.תיטרקומדה 

היצמרופסנרטה יסופדב אקווד דקמתהל תרשפאמ תיגולויצוסה השיגה ,ךכ לע ףסונ 

ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה יסופדב םייונישל תודע שמשל םילוכיה ,תונברסה תעפות לש 

לש האצות - תוחפה לכל ־ וניה המחלמלו אבצל סייגתהל בוריסה .תיחרזאה הרבחה 

דעוג־ינב לש תרבוגו תכלוה תוגייתסה .הבוחה־סויג תוינידמ לש היצמיטיגלה תעיקש 

לש האצות איה ,יאבצה תורישב תומלוגמ הלאש יפכ ,"תויביטקלוק" תורטמל םתריהלמ 

תוברתב םייוניש לשו ,הישומיש תסיפתבו תיאבצה המצועב תכל־יקיחרמ םייוניש 
תא רערעל ידכ םהב שי הב שומישבו תיאבצה המצועב םילחש םייוניש .תיטילופה 

קשנה חותיפ רקיעבו ,תמדקתמה שומיחה תייגולונכט .הבוחה־סויג לש היצמיטיגלה 

םילולכשל .תואבצה לש ףטושה םקוזחתל תוחוכ לש רתוי םינטק םיפקיה תעבות ,יניערגה 

,בחרומ סויגב חרכהה תא ומצמצש תימואלניבה הריזב םייוניש םיוולנ הלא םייגולונכט 

.(Janovitz, 1983,57-65 :ואר> יביטקלס סויגל ילסרווינוא הבוח־סויגמ רבעמ לחו 

תוימואלה תותיחפ לש האצות הניה הבוחה־סויג לש היצמיטיגלה תותיחפ ,תינש 

תעיקש .היתועיבתל תונעיהה תאו הנידמל תוביוחמה תא תננוכמה תיתוברת תינבתכ 

תוצובקו ,תיזכרמה תיביטקלוקה הרטמכ ימואלה ןוחטיבה תסיפת תא תרערעמ תוימואלה 

לש הבחרה ןוגכ ,תורחא תורטמ םודיקל םתריהל הנידמהמ תושרוד תונוש תויתרבח 

תויביטקלוקה תורטמה תרדגהב יונישה .הביבסה תוכיא לע הרימשו החוורה תוינידמ 

,הבוחה־סויג לש היצמיטיגלה ,ךכמ האצותכו ,ןמודיקל םיבאשמ תאצקהל העיבת ללוחמ 

בייחמו תורחא תוליעפ תוריזמ םידיחי עיקפמ אוהש ןוויכמ ,תרערעתמ ,ףיקע סמכ ספתנה 

.(Martin, 1977,355^106) םיילכלכ םיבאשמ לש העקשה 

סותאה לש וקוזיחו ותוטשפתה לע הדיעמ תונברסה תוחתפתה ,תישילש 
תורישה תא םידימעמה ,ימצע יוטיבל תופיאש רעונ־ינב ברקב חפטמה ,יטסילאודיווידניאה 

."תוישיאה תוחתפתה תא ליבגמ"כו "םמעשמ"כ ביתכמ אוהש םייחה ןונגס תאו יאבצה 
םיכרעה לש תויטננימודה .תויטרפל הרידחכ םג ספתנ יאבצה תורישה 
אבצל סייגתהל םיריעצה םיחרזאה לש םתונוכנ תא השילחמ םייטסילאודיווידניאה 

.(Van Doom, 1975:1995 ,רדו ימהרבא) 

םינווחמה דחא הווהמ איהש םושמ אקווד תינופצמה תונברסה תא רוקחל יוארה ןמ 

תדימ תא ררבל הסננ רוביחה ךשמהב .וננמז־תוגב תויתרבחה תורומתל רתויב םינידעה 

דחא דצמ :לארשיב םישחרתמה םיכילהתל וללה תויטרואיתה תונקסמה לש תויטנוולרה 

,רחא דצמו ,תונברסה תעפות הרבעש תויצמרופסנרטה ןווגמל םרג המ ןיבהל הסננ 

ןיב םיסחיה תכרעמב םייונישה תוהמ תא ןיבהל הסננ תונברסה תעפות רקח תועצמאב 

דצמ .וניניע דגנל שחרתהל םיכישממו ושחרתהש לארשיב תיחרזא הרבחו אבצ ,הנידמ 

ןמ קלחל התכיפהו תונברסה תעפות לש םיסופדה יוניש יכ הרעשהה קדבית דחא 

לש תיביטקלוקה תוהזב אבצה םוקמ יוניש לע םיעיבצמ הרבחה לש תימיטיגלה הירפירפה 

קדבית רחא דצמ .אבצה ביבס ימואלה סוזנסנוקה תריבש לעו תילארשיה הרבחה 
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תורומתל תודע הווהמ תונברסה תעפות לש םיסופדה יוניש יכ תסרוגה ,הכופהה הרעשהה 

תיביטקלוקה תוהזב אבצה לש ומוקימ יונישל ־ רתוי יפיצפס ןפואבו ,תויתרבח 
.תילארשיה 

המחלמ ינברס לש תילארשיה הדוגאה לש הדוסייו ישפוח ןתנ 

תנשב הדסונ ,"םולש תירב" ,תירוטדנמה הניתשלפב הנושארה תיטסיפיצפה העונתה 

םתופרטצה תוכזב םלוא ,םירבח םייתאממ רתוי םלועמ התנמ אל וז העונת .1925 

התואב המקוהש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םירוספורפה ןמ םיבר לש היתורושל 

לבוקמה חונימה תא הללש "םולש תירב" .הבר תילאוטקלטניאה התעפשה ,רתיה ,הנש 

דמעמ שוביכ תארקל הריתח אטיבש ,תונויצה תרטמכ "לארשי־ץראב ידוהי בור" לש 

םידוהי ןיב הנבה לש ךרד לולסל ,דתיה "םולש תירב" לש קבאמה תילכת ;יטננימוד 

םהיתויוכזב אלמ ןויווש דוסי לע לארשי־ץ־ואב תפתושמ םייח תרוצ יבגל םיברעל 

לע םינורחאה םימוסרפה ןיב) .הבחר הימונוטואמ ונהייש ,םימואלה ינש לש תויחרזאה 

(.Wilcock,1995־ו ,1995 ,יבצר לש םהירוביח תא ואר "םולש תירב" 

ינברס תדוגא תא וידידיו ,"םולש תירב" לש קיתו רבח ,ישפוח ןתנ ודסיי 1947 תנשב 

דלונ ,העונתה החמצ וביבסש שיאה ,ישפוח ןתנ .לארשי־ץראב ןופצמ ימעטמ המחלמ 

םישגהל חילצה אוה .ןילופב תינויצ העונתב ליעפ היהו ,הליכשמ תידוהי החפשמל 

ותונויצש רפיס ומצע ישפוח .1909 תנשב ,םירשע ןב ותויהב הצרא תולעלו ומולח תא 

םעה דחא לש תונויערמ דואמ העפשוהו ,התוהמב תינחור אלא ,תיטילופ־אל ,רתיה 

תססובמה תידוהי הרבח תמקהל םורתל ידכ הצרא הלע אוה ,ישפוח ירבדל .ןודרוג 'ד 'או 

לארשי יאיבנ חורב תידוהיה תרוסמה תייחתו תומילא־יא ,תירבע הדובע לש תונורקע לע 

ןימאה וייח לכ .(Blatt et ai., 1975, 22-34 :לצא ישפוח לש היפרגויבוטוא ואר) 

םילודג תוחוכ םישורד" :ונושלכ :תחא ץראב םימע ינש לש םויק־וד לש תורשפאב 

ימואלה תיבה תמקהו ,ונצרא לש תוימואל־ודה דוסי לע םולשהו םכסהה ןעמל םילמעל 
תסיפת לע תססובמ ישפוח לש תינויצה הסיפתה ".תידדה הנבהו םולש יכרדב ידוהיה 

ולגדו ,"םולש תירב" לש וקה תא וכישמה ויכמותו ישפוח :םידוהיל םיברע ןיב ןויוושה 

.תקלוחמ־אלה ןיתשלפב םימע ינשל תיב לש ןויערב 

ןופצמ ימעטמ המחלמ ינברסל תימואלניבה העונתה 1921 תנשב המקו הדסונשכ" 

העונתל ונתאמ םידחא ופרטצה" ,םישישה תונש תליחתב ישפוח בתכ ",הינטירבב הזכרמו 

המשגהה לע ןתינ תולועפבו הרבסהב שגדה .ימוקמ ףינס אלל םידדוב םירבחכ ,תישיא וז 

1".ונתעונת לש לאידיאהו ןויערל םחורב םימיאתמה הלועפ יכרד לעו רבח לכ לש תישיאה 

:ךישממ ישפוח 

ףנוסמה ימשר ףינס םיקנש שורדל םירבח המכ ולחה ,ונרפסמ לודיג םע 

ששחה ךותמ רקיעב ,םיססהמה ןיב יתייה .תימואלניבה ונתעונתל 

לולע ,רקיעב תישיא הכ תינויער העונתב ירוביצ־ינוגראה ןונגנמהש 

.11 יעב ,(1963 ,רבמבונ)ןולע ."הווהבו רבעב ונתדוגאו ונתעונת" ישפח ןתנ 1 
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לא רתויו רתוי ונריבעהלו ימינפה ירסומה חתמה תא שילחהלו תוהקהל 

.ץראב רתויו רתוי הטשפתהו הכלהש תיטילופה תיתגלפמה תוירוביצה 

תאז לכבו ;הנימב תדחוימ ונימיב איה ונתעונת יכ יתושי לכב יתשגרה 

םישק םיבצמב ידדה עויסבו הרזעב ךרוצו חרכה לש םיקומינה ועירכה 

טלחומו יולגה םבוריסב השקה ןחבמב ודמעיש םירבחל םייופצה םינוש 

עייסל בוריסה ןכו םהיתורוצ לכל הנידמה לש יאבצה סויגה יקוחל תייצל 

2.המחלמה תנכהל איהש ךרד הזיאב 

ןולע לש ןושארה ןויליגה ,1951 לירפאב ,רואל אצי ,הדוגאה תוליעפ תרגסמב 

.ןכל־ םדוק םג ומסרפתה הצובקה לש הרבסה תורבוח יכ םא ,העונתה 

הרותה תא חתיפש ,יוטסלוט בל לש ותארשה תחת םג ושבגתה ישפוח לש ויתוסיפת 

הטטוצו ישפוחל הבורק ,רתיהש ,יוטסלוט לש ותואר־תדוקנמ .יממעה םזיפיצפה לש 

- 1934 יאמב ךרעש תרבוחב 

תורמל ,תומילאב ףתתשהל םדאה ינב ולדחישכ ,זא קר קספת המחלמה 
ידיחיה יעצמאה והז .וז תופתתשה־יא םהל םורגתש םירוסיחו תורצה לכ 

3.םלועה ןמ המחלמה רועיבל 

טושפה םעה לע תונוילעה תובכשה לשו לשממה לש םתוטלתשה ,יוטסלוט תעדל 

ותטילש תא רשפאל ידכ קר םייק אבצה .המילאה תואיצמל תירקיעה הביסה תא הווהמ 

לכ .דבלב ץורית ,דניה םיינוציחה םיבייואה ינפמ הנגההו ,םעה לע לשממה לש הצירעה 

לש תוינודזה םהיתונווכב םיבשותה תא דיחפמ ומע לע טולשל ידכ אבצל קוקזה לשממ 

,םולשב תויחל םיפאוש םימעה לכ ;וינכשב םחליהל הצורה םע ןיא לבא .םירחא םימע 

לש תענמנ־יתלב האצות ןה תומחלמה .םלועב רחא רבד לכמ רתוי המחלממ םיעתרנו 

םיצוחנ תואבצה וליאו ,הז םויק תקדצהל תוצוחנ ןה תמיוסמ הדימבו ,תואבצה םויק 
.םעה לע טולשל ידכ היכרגילואל 

דגנ םידרמתמ הלא רשאכ םמע ינבב םירויה םילייח םתוא םהימ לאשו ךישמה יוטסלוט 

אבצל סייגתהל חירכמ ףאו אכדמ רטשמהש םיחרזא םתוא םה םילייחה .ינדורה ןוטלשה 

םיעצמאה לכב .ותטילש ךשמה תא חיטבהל ידכ השעמל ךא ,"תדלומה לע ןגהל ידכ" 

קוח לכל תייצל םיבייח םהש ללכה תא םילייחה לע הפוכ ןוטלשה ותושרל םידמועה 

ררחשל ךרדה ןכל ;יתימאה ישונאה ךוניחה תא ףלסמ ןוטלשה ,יוטסלוט תנעטל .הדוקפו 

.תיתלשממה הלומעתה לש ץחלה ןמ ךוניחה רורחשמ הליחתמ ללמואה ובצממ םעה תא 

ךרדה וז ;יוכידה תכרעמ תסירקל םורגי אבצל סייגתהל םדא־ינב לש ינומהה םבוריס 
.יוטסלוט םכיס ,ישונאה לבסה תעינמלו ילסרווינוא םולשל הדיחיה 

ויה ןכא היצזירטילימה דגנ קבאמהו תיאבצה תכרעמה םע הלועפ־ףתשל בוריס 

ךוניחה תכרעמ לש היצזירטילימ־הדל ארקש ,ישפוח לש ויתויוליעפב םייזכרמה תונורקעה 

ידי־לע תיאבצ הלומעת לש םוסרפה תקספהל ,םייאבצ םידעצמ לוטיבל ,ע"נדגה לוטיבלו 

לוטיבל ,הבוחה־תוריש ךשמ רוציקל ,אבצל םישנ סויג לוטיבל ,תויתכלממ רואל־תואצוה 

.13 'עב ,םש 2 

.23 'עב ,(1934 ,ביבא־לת)ישפוח ןתנ תכירעב "ןופצמה לוק" תרבוח 3 
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םיחרזאה לכ תא ךפוה לארשיב םיאולימה ליח" יכ עירתמ ישפוח .םיאולימה תוריש 

4."הנשב םישדוח 11 ךשמב םידמ ילב םילייחל 

שממל םיקסופ־יתלבה תונויסנה םע דחי ןופצמ ינברסל רוטפה תייגוס ,םירבדה עבטמ 

1959 לירפאב .הדוגאה לש תויוליעפה זכרמב ודמע יפולח יחרזא תורישל םתונוכנ תא 

:ישפוח ןייצ 

ימעטמ םיברסמה םיריעצה ונירבח לש םניינעב ונלופיטב ירקיעה ישוקה 

לע רדגומ יתלבה בצמה ,לפרועמה בצמב אוה אבצל סייגתהל ןופצמ וא תד 

קוח"ב םינש רשע ינפל דוע הינוידב ,תסנכה .אוהש רדסהו קוח הזיא ידי 

אל ,ןוירוג־ק דוד ןוחטבה רש לש ותשירדל התייצ ,ךוחטבה תוריש 

יאבצה תורשה תבוחמ םדא ינב רורחשל סחיב אוהש קוח לכ קקוחל 

,ןוחטבה רש לש תידעלבה ותוכמסב לכה ריאשהל אלא ,םימיוסמ םיבצמב 

ןכו ,ויניע תואר יפל ,אבצה תבוחמ ןיטולחל וא תיקלח ררחשל לוכיה 

דצמ בוריס לש הדקמ לכבש םרוג הז .אוהש רורחש לכל ןיטולחל ברסל 

לש דרשמל דרשממ ץצורתהלו תישארבמ ,שדחמ ליחתהל שי ונירבח 

־ירקמה־וחור בצמב ןיינע לכ יולת םייתניבו ,םינושה םיאבצה םימרוגה 

המכב .תיקוח הארוה לכ אלל רבדב לעופה ןוטלשה גיצנ ותוא לש ישיא 

ורדוסו םיסייגמה דצמ יהשלכ הנבהו הבשקה שוכרל ונחלצה םירקמ 

הנבה ,ןויגה לכ רדעהב ,םיישקב ונלקתנ םירחא םירקמבו ,בוטב םיניינעה 

ודריש םירוסייהו םייוניעב םירבחה לש הצימאה םתדימע קרו ,תובשחתהו 

לרוג יצרוח תא האיבה איה קר ,הנידמה ךוחטב"ל םיגאודה דצמ םהילע 

5.רוהטה ןופצמה ינמאנ לש םרורחשל םגו םירותיול םדאה 

תויטרקנוק תואצות ובינה אל ןוחטיבה תויושר םע הנבהל עיגהל ישפוח לש ויתונויסנ 

םינברסהמ דחא לכ לש ויתונעטל סחייתהל ןתונוכנ לע וריהצה תויושרה יכ םא ,ןהשלכ 

.ןיינע לש ופוגל 

ןפואב החיכוהש ,השיא אבצ אצוי" :עבוק <1949) ןוחטיבה תוריש קוחל 11 ףיעס 

תרשלמ התוא םיענומ ןופצמבש םימעט יכ ,ןהיפ לע עבקנש תושרלו תונקתב עבקנש 

הליע תווהמ ןופצמבש תוביסה קוחה יפ־לע ".תוריש ותוא תבוחמ הרוטפ ,ןוחטיב תורישב 

תקיקח תעב .<1982 ,ףלש) יתד םייח חרוא חיכוהל ךרוצ אלל תורישמ םישנ רורחשל 

וכמת .םירבגל םג ןופצמ ימעטמ רוטפ ןתמ רשפאמה ףיעס וב לולכל עצוה תסנכב קוחה 

תויוגייתסהב ןוידה תעב .תיטילופה תשקה לש םיגוש םיקלח וגצייש תוגלפמ יגיצנ ךכב 

ותודגנתה תא ,ץיבונורהא כ"ח ,ןוחטיבו ץוח תדעו לש שארה־בשוי קמינ ,תסנכ־ירבח לש 

:םינכ ןופצמ ימעטב תובשחתה רשפאמ עצומה קוחהש הנעטב ןופצמ ימעטמ רוטפ ףיעסל 

ךא ,רוהט ןופצמ ימעט לגרל לארשי תנידמב ןוחטב תורישמ םירבג תוענמיה ןכתית" 

ףיעסב התסנכה ידי־לע וזכ 'תינופצמ' הירוגטק רוציל ךרוצ ןיא .דבלב םירידנ םירקמב 

תעצה תא הרשיאו תויוגייתסהה תא התחד תסנכה .<250 ,1993 ,גנונפוה) "קוחל דחוימ 

.13 'עב ,(1953 ,ביבא) 4 ,ןולע 4 

.2 'עב ,<1959 ,לירפא) 8 ,ןולע ."ץראכ ונתעונתב" ישפוח ןתנ 5 
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331 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

עבתו ,ירדגמ סיסב לע הילפא לש קהבומ הרקמב רבודמש ישפוח ןעט הז ןיינעל .הדעווה 

.םירדגמה ינשמ ןופצמה ינברס לש םבצמ תא תוושהל 

,ינורכז ןונמא היה םוסרפו תויבמופ לביקש הדוגאה ירבח ןיבמ ןושארה ןופצמה ןברס 

דחאב .התחדנ ותשקב .ןופצמ ימעטמ אבצהמ וררחשל שקיבו 1953 ילויב אבצל סייגתהש 

הלחהו ,רסאנ וז הריבע לע .קשנ ילב םוקמב עיפוהו הרימשל תאצל הדוקפ לביק םימיה 

ישימחה םויבו ,בער־תתיבש ליחתה 28.5.1954 םויב .םינשנו םירזוח םירסאמ לש השרפ 

ןודינו תעמשמ תרפה לש תונוש תוריבע לע תרצנב יאבצ ןיד־תיבב טפשנ וז ותתיבשל 

לביק אל ךא ,ןייטש יכדרמ ןיד־ךרוע ידי־לע גצוימ היה הז טפשמב ;רסאמ ישדוח העבשל 

־תיבל אבוהו ,עצפנו לפנ ,ףלעתה ןידה־תיבמ וכרדב .ומעטמ הנגה ידע איבהל תושר 

רשל ,הלשממה שארל ,הנידמה אישנל ישפוח ןתנ הנפ ינוי שדוח ךלהמב .םילוחה 

טרבלא רוספורפלו דסרפ הדרנ'גור ר"ד ,ודוה אישנל םגו תסנכה שאר־בשויל ,ןוחטיבה 

.יאבצה תורישהמ ןהו רצעמהמ ןה ינורכז לש ורורחשל עייסל השקבב ,ןייטשניא 

תא השרדש המוצע לע ומתח ןומיס טסנרא אביקעו רבוב ןיטרמ ,ןמרב וגוה םירוספורפה 

םימי שדוח לש רסאמל רצוק ושנוע יכ העדוה ינורכז לביק 20.6.1954 םויב .ורורחש 

השימחכ תריש ,השפוחה תפוקת ירחא .הארבהל ותיבל עוסנל יאשר אוה יכו ,(רבע רבכש) 

תונש ףוסב .לילכ אבצהמ ררחוש ףוסבלש דע ,רכש אללו םידמ ילב א"גהב םישדוח 

ץיבולסינ ןאירדא ,רלוק והיעשי ,טוג ןימינב םהיניבו ,העונתב םירבח המכ ורבע םישימחה 

ללכ ועיגה אל וללה תושרפה ,ינורכז לש וקבאמל דוגינב .םימוד םיקבאמ ,םירחאו 

.יתעידי בטימל ,הנושארל ןאכ תומסרפתמ ןהו ,להקה תעידיל 

לע ריהצהו ,סויגה תכשלב ,ועוצקמב המב ןקחש ,רלוק והיעשי בצייתה 1958 תנשב 

תיחרזא הדובעל רסמתהל תונוכנ עיבה םלוא ,לייחכ סייגתהל ןופצמ ימעטמ ובוריס 

ישפוח ןתנ .שרדייש םוקמ לכבו בגנב ,םילוע יבשומב תוברת תלועפב רקיעב ,תינויח 

:ןייצמ 

םיסייגמה לע לבוקמ היהש ישונא רתוי וא תוחפה גהונל דוגינב וב וגהנ 
וב וגהנו יאבצ אלכב והורסא דימ .םילייח ויה םרטש םיריעצ יפלכ 

קר םסרופש םינותיעל יולגה ובתכממ תוארל שיש יפכ ,המיהדמ תוירזכאב 

6...היטרקומד בורמ ,ומסרפל וברס הנידמה ינותיע ראש לכ יכ ,"רנ"ב 

הלבקתה םיטפשמהו ןוחטיבה ירש ינפל בתכב ישפוח לש תופירחה ויתונולת לע 

תלחמב הלוח אוהש אלא ,ןידה־תרושמ םינפל רלוק והיעשיב וגהנש רמאנ הב הבושת 

אלו ויה אלש םייוניעו תופידר ובילמ הדב ךכו ,הפידרה ןועגש תלחמ ,הינרפוזיכסה 

לכש הרזומה הדבועה לע ישפוח עיבצה םיטפשמהו ןוחטיבה ירשל ףסונה ובתכמב .וארבנ 

לש הלחמ התואב דיימ םילוח אבצל סייגתהל םבוריס ללגב םירסאנה המחלמה ינברס 

םימשאנה יכ בתכמב עידוהל תונוטלשה תטיש יכ ישפוח ןייצ ןכ* ומכ .הפידרה ןועגש 

לומ לא םישאמה לש ותדמעה אלל ,שפנ־הלוח לש הידב קר וזו ןיינעה לכ תא םישיחכמ 

ררחוש רבד לש ופוסב .םינברסה לש ישונאה דובכה תא הליפשמ ,םינפ לא םינפ וישגונ 

.יאבצ תורישמ רלוק 

.3 'עב ,םש 6 
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םבוריס לע וזירכה ותרישו וסייוג רבכש םילייחש םירקמ ויה םישימחה תונשב רבכ 

יאבצה תורישה ךלהמב אקווד םזיפיצפל ועיגהש ונעט םישגא םתוא .תרשל ךישמהל 

,עבשו םירשע ןב ותויהב ,1949 תנשבש ,רימז םולש היה םינושארה דחא .ונממ האצותכו 

1957 תנשב .הנגהבו יטירבה אבצה לש ירבעה דודגב תרישש רחאל ל"הצב תרשל בריס 

תא ךישמהל ץרחנה ובוריס לע ריהצהש ,טוג ןימינב ,םינחנצ דודגב לייח אלכנו טפשנ 

לש דואמ המוד השרפ החתפתה הנש רובעכ .אבצהמ ררחוש ףוסבל ;יברק לייחכ ותוריש 

רחאל :דחוימב השק היה ץיבולסינ לש וקבאמ .ץיבולסינ ןאירדא ,ןוירשה ליחב לייח 

ויברוקמ לע רסאנ ;ירזכא חוכב םירטושה ידי־לע לכאוה ,בער־תתיבשב חתפו אלכנש 

.רסאמב תועובש השולשמ רתוי לש הייהש רחאל קר הז םגו ,ותחפשמ ינב טעמל ,ורקבל 

אבצ ידמ שובלל בריס ךא ,יאבצ הנחמב ץיבולסינ קתור אלכהמ ורורחש רחאל שדוחכ 

ךותב םא םג ,יאבצ־אל שבוחכ וקיסעהל שקיב ץיבולסינ ןאירדא .םינומיאב ףתתשהלו 

דיקפתב לועפל "וטקפ־הד" ול וחיגה ךא ,תימשר הרוצב הרשוא אל וז השקב .הנחמה 

ותוליעפ תא ץיבולסינ ךישמה ,ותוריש תפוקת המייתסהש רחאל .ךרוצה תעשב הז 
.המחלמ ינברס לש הדוגאה תרגסמב תיטסיפיצפה 

.יטסירטילימ־יטנא םג אלא ,יטסיפיצפ קר אל קבאמה היה וירבחו ישפוח ןתנ יבגל 

םושב הב ךומתל ןיא ןכלו - תושונאה דגנ עשפ קר אל איה המחלמש ענכושמ היה ישפוח 

תאז םע .הרטשמ־תנידמ לש התחירפל סיסב םג אלא ,ןיפיקעב אלו ןירשימב אל ,ןפוא 

םה 1955 תנשמ וירבדו ,תויטסיכרנא תוסיפתב םלועמ לגד אל ישפוח יכ ןייצל בושח 

:ךכל תיעמשמ־דחה החכוהה 

לכ יפלכו הנידמה יפלכ תינורקעה םתדמעש ,םירבח וניניב שיש תורמל 

הלא םע והשלכ הלועפ ףותישמ ונא םיקוחר ירה ,תילילש איה ,הנידמ 
ונילעו ,ונכרד וז אל .םיאב םהש יטילופ םרז הזיאמ הנידמה דגנ םימחולה 

ןוזח חורב תמא תונויצ ןיב ימוהתה לדבהה תא טילבהלו שיגדהל דימת 

תנידמ םויכ התוא המישגמש יפכ תפלוסמה תונויצה ןיבו וניאיבנ 
7."לארשי 

ןעמל דחי הב םידבוע םימעה ינשש ,תקלוחמ־אלה הניתשלפב תחא תימואל־וד הנידמ 

דדוע אוה .ישפוח ןתנ לש ןוזחה התיה ,תווש תויחרזא תויוכזמ םינהנו ץראה לש התחירפ 

םיקבאמה דחא היה ןכלו ,םתלוכי בטימכ הרבחל םורתל יאבצה תורישה ינברס תא 

.ןופצמה ינברסל יפולח יחרזא תוריש לע קבאמה ויבגל םיבושחה 

לש ףיוזמה םסקהמ קחרתהל דימת עדיש ךכב םג האטבתה ישפוח לש ותלודג 

לוק רוביצ־יליעפו םיאנותיע תצובקמ ישפוח לביק 1953 תנשב .תיטסינומוקה הלומעתה 

תויטילופ תופקשה ילעב םישנא דכלתש" ,לארשיב תיטסירטילימ־יטנא הגיל דוסייל ארוק 

ךוניחב יאבצה ןוויכה תרבגהו תיאבצה המגמה תמקה דגנ יתלומעתו ירוביצ קבאמל תונוש 

ארוק-לוקל 8."ונייח לש םיבחרו םיבר םיחטש ינפ לע היצזירטילימה תוטשפתה דגנו 
ם"פמ יגיצנ .תעצומה הגילה לש דוסיה־תפיסאל םינמזומ םישיא תמישר הפרוצ 

.4 'עב ,(1956) 4 ,ןולע ."טרופמ זז"וד - 18-19.11.1955 א"תב ףינסה סוניכ" ישפוח ןתנ 7 

.17 יעב ,(1953 ביבא) 4 ,ןולע 8 
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תונעל ישפוח ןתנ תא העינה וז הדבוע .וז המישרב בושח םוקמ וספת םיטסינומוקהו 
:תופתתשההו תופרטצהה תנמזה לע הלילשב 

בתכ ־> דואמ ןיינעה יל בורק ןופצמ ימעטמ המחלמ ינברס תעונתל רבחכ 

ישנא לש תויתמחלמ־יטנאב ןימאמ ינניא ךא (הנמזהל הבושתב ישפוח 

,הפוריא ברעמו תירבה תוצרא לש תויאבצה תא םילסופ םה .י"קמו ם"פמ 

ןהיתש יתניחבמ .דואמ היוצרו הרשכ תימרופניאמוקה תויאבצה וליאו 

םודאה אבצהו ח"מלפה יצירעמ ולעפי דציכ ןיבמ ינניא .טלחהב תולוספ 
.תויאבצה דגנ 

יכרדב םולשה ןעמל םחול דימת ראשנו היה ,ידוהיה בושייה לש טושיק ןוד ,ישפוח 
.םולש 

תינופצמה תונברסה לש היצזילקידרו ק"יש אמות 

־שש ןב ותויהב ,1955 תנשב דוע םינברסה תדוגאל ףרטצה ק"יש (והיעשי) אמות 

טכמרווה תוחוכ לש םתשילפ ,וירבדל .1939 טסוגואב טשפדובב דלונ אוה .הרשע 

ןיבמ הרשע ;קונית ותויהב ושרגתה וירוה .ותודלימ רכזש ןושארה עוריאה התיה הירגנוהל 

תא אמות לחה ,המחלמה םויס רחאל .האושב ופסנ ומיא לש היתויחאו היחא רשע־מינש 

ברע־רפס־תיבב םג רקיב תונושארה וידומיל תונש עבראב .ידוסיה רפסה־תיבב וידומיל 

רחבנש ,רענה לש תוישיאה תווהתה לע דואמ העיפשה תיתכלממה הלומעתה .ידוהי 

רקבל קיספה םג אוה ;תיטסינומוקה רעונה־תעונתב םיריעצ תצובק לש שאר־בשויל 

םינש שולש רובעכו ,הירגנוה תא לודגה ויחא בזע 1945 תנשב .ימוקמה תסגכה־תיבב 

הענכשל חילצה אל אמות .ויתובקעב תולעל הטילחה ק"יש לש ומיא .לארשי־ץראל עיגה 
אמות םלח לארשיל ותריגה םוימ .לארשיל ועיגה םה 1950 תנשבו ,התטלחה תא תונשל 

הסינכ רושיא לבקל שקיבו תירגנוהה תורירגשב רקיב ףא אוה :הירגנוהל רוזחל ק"יש 

ותוכז תא שממל לוכי היה אל ןיטקכ ךא ,רושיאה תא לביק םייתנש רובעכ .ותדלומ ץראל 

רקיב הנש התואב .ינוחמצ השענ הרשע־שש ןב ותויהב .ומיא לש השקונה הבוריס בקע 

.ינורכז ןונמאו ישפוח ןתנ תא שגפ םש ,המחלמ ינברסל הדוגאה לש יצרא סנכב הנושארל 

לש ורוגינס ,ןייטש יכדרמ דמע השארבש ,"ישילשה חוכה" תצובקל ףרטצה םג אוה 

היה ןייטש .התוהמב תילקידר תיטסילאיצוס התיה וז הצובק יכ רפיס ומצע ק"יש .ינורכז 

יפ־לע־ףא .תותבשב רואל אציש לארשיב דיחיה ־ "יטרקומדה ןותיעה" ןועובשה ךרוע םג 

לע םיטרפ ומסרופ היצמאמ תוכזב יכ רפסמ ק"יש ,לד היה הצובקב םירבחה רפסמש 

ןיד־ךרועל ואב רפכה יבשות :םסאק־רפכב םייברע םיבשות חצר לש עזעזמה הרקמה 

רבוטקואב 29־ב ,יניס־תמחלמ הלחה וב םויב ,עודיכ .השרפה יטרפל יבמופ ןתנש ,ןייטש 

רצועה תלטה רחאל דיימ .םסאק־רפכ לע רצוע לטוה ,םיירהצה־רחא שמח העשב ,1956 

םתדובע תא ומייסש ירחא רפכל ורזחש םדא־ינב השולשו םיעברא םילייח תיילוח הרצע 

תורמל .רפכה לע לטוהש רצועה לע ללכ תעדל ולכי אל הלא םישנא .רוזיאה יבושייב 

תא וגרהש םילייחה ודמעוה ,ירוביצה םעזהמ האצותכ .תוומל םילייחה םהב ורי ,תאז 

הקלחמה דקפממ הדוקפ ולביק םה יכ ונעט טפשמה־תיבב .ןידל עשפ לכמ םיפחה םיבשותה 
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ןעט הקלחמה דקפמ .ותיבל ץוחמ רצועה תלטה ירחא אצמייש םדא לכב הנחבה אלל תוריל 

דקפממ לביקש הדוקפה וזש ןעט דודגה דקפמ .דודגה דקפמ לש הדוקפה ,דתיה תאזש 

,לילעב תיקוח־יתלבכ הדוקפה תא רידגהו ,םימשאנה תונעט תא החד ןידה־תיב .הביטחה 

תויקוח־יא ,יולה 'ב טפושה ידי־לע בתכנש ,ןיד־קספ יפל .הילעמ ססונתמ רוחש לגדש 

תא תממוקמו ןיעה תא תרקודה תויקוח־יא" אלא ,"תילמרופ תויקוח־יא" הניא הדוקפה 

הרקמה היה הז .(1990 ,שורפ)"תחשומ וא םוטא וניא בלהו תרוויע הנניא ןיעה םא ,בלה 

וצ וא הדוקפ לכ אל היפל הסיפתה תא תילארשיה טפשמה תכרעמ הצמיא וב ןושארה 

םדוק ירסומה ןחבמהש טפשמה־תיב עבק הנידמה תודלותב הנושארל .םעוציב תא םיבייחמ 

.ילמרופה ןחבמל 

אבצהש (םינורחאה םג םויהל ןוכנו) םינושארה םינברסה ויה דעיבא ןורהאו ק"יש אמות 

־אשמ רחאלש רפיס ק"יש אמות .תיאבצה תרגסמל ץוחמ יחרזא תוריש םהל רשפאל םיכסה 

יניינעב לופיט לע זא דקפוהש ימ לצא ןויארל ןמזוה ,1958 תליחתב ,ךשוממו ךורא ןתמו 

תרשלו סייגתהל ול עיצהש ,ןהכ יבצ ,ןוחטיבה דרשמב םדא־חוכ ףגא שאר ןגס ,םינברסה 

הרומכ תרשל ול רשפאל ק"יש אמות שקיב הבוגתב .יאבצ םילוח־תיבב וא ל"הצ תרומזתב 

דמלל והומכ םדא חלשי אלש ק"ישל רמא ןהכ יבצ .התחדנ ותשקב .תורבעמה ידלי ברקב 

ץוביקב יאלקחכ ותוריש תבוח תא אלמי ק"ישש םכסוה ףוסבל .םזיפיצפה תונויער תא 

ןב ,דעיבא ןורהא ריעצה ונרבח" יכ ןולעב ישפוח ןתנ בתכ 1959 לירפאב .בגנב םילאצ 

'קתורמ' דבועכ ןוחטבה דרשמ ידי־לע תימשר רשואו רכוה ,המחלמה ינברס וירוהל ןמאנ 

ק"יש םג ,בגא ."אבצב 'תורישיל הביטנרטלאכ ,ןורשבש 'והילא רינ' ץוביקב םינש עבראל 

.ליגר יאבצ תוריש לש יצחו םייתנש םוקמב ,םינש עברא ךשמב תרשל םיכסהל שרדנ 

ילארשיה ףינסה לש תיתנשה הפיסאה לא היינפ ק"יש אמות םסריפ 1.12.1966 םויב 

הנושארל עיבה הבו ,(ם"סבת) "ןופצמ ימעטמ המחלמ־ינברסל תימואלניב העונת" לש 

ימיב לחה .העונתב תוליעפמ רצק ןמז ךותב שרפש ,ישפוח ןתנ םע ותמכסה־יא תא יולגב 

שארב ק"יש אמות דמע ,ץראה תא בזע רשאכ ,1995 רבמבונב הלכו םימיה־תשש תמחלמ 

ףרטצהש ,ץריבג סומע ודיצל דמע רושעמ רתוי ךשמב .לארשיב המחלמ ינברס תדוגא 

ץריבג .ןולעה ךרועכ ומצע תא אצמ ,ישפוח לש ותשירפ רחאלו ,1967 תנשב ם"סבתל 

,ק"יש לש ילקידרה ,טסיביטקאה וקה ןיבל ישפוח לש "תרחא תונויצ" ןיב רשיפו רשיג 

.הצובקה תודחא לע רומשל ותלוכי בטימכ השעו 

היתופיסאב .םירבח לש בר רפסמ ידי־לע םלועמ הנייפוא אל םינברסה תדוגא 

רסוח לע ישפוח ןנולתה 1952־ב דוע .שיא םישימחל םיעברא ןיב וחכנ תונושארה 

ךלוה ךא ,שלחנ אל ונצרמ" :ןולע לש ינשה ןויליגב בתכ ךכ ;העונתה ירבח לש תויביטקא 

ונינפ .םירקי םירבח ,םכדצמ הלועפ ףותשו םכתוניינעתה ,םכתונרעל סחיב ונששח לדגו 

םיליעפהש ןכתי אל [...] .הנחמב תררוש תומ תממד ךא ,הבוגתל וניפצו ביבאב םכילא 

ירבח לש םרפסמ ךלה םינשה ךשמב 9".םירבחה ברקב דה הל ןיאשכ םתוליעפב וכישמי 

קלח ,תישאר :תוירקיע תוביס יתשמ עבנ העונתה תורושב לולידה יכ הארנ .ןטקו העונתה 

,תינש .ישפוח ןתנ תובקעב ןוגראהמ ושרפ קלחו םמלועל וכלה םיקיתווה םירבחהמ 

רשפא :תודחא תוביס ךכל אוצמל ןתינו ,םישדח םירבח הילא ךושמל החילצה אל העונתה 

ףרטצהש ימ לכמ שרדש ,ק"יש אמות לש ינרשפ־יתלבה ויפואמ עבנ רבדה יכ רעשל 

.1 יעב (1951 רבמטפס) 2 ,ןולע 9 
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335 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

העונתהמ קיחרה הז בצמ .תינוליחה תיטסיפיצפה היגולואידיאה תא האולמב לבקל ןוגראל 

העונתה תוטלחה לכ ולבקתה ,הדסוויהמ רשאכ דחוימב ,תצקמב הנוש התיה וכרדש ימ תא 

הלבקתה אל היבגל סוזצסנוק היה אלש העצה .האלמ םיעד־תומימת ןניינעב הגשוה םא קר 

הצובקה ירבח רפסמב לולידל תיזכרמה הביסה יכ הארנ תאז םע .בור הב ךמת םא םג 

שמתשנ הז רשקהב .לארשיב תיחרזא הרבחל הנידמ ןיב דחוימה םיסחיה גוסב הנומט 

לככ רתוי "תיתנידמ" איה הרבח .לטנ לופ ןו'ג עיצהש (stateness)"תויתנידמ" גשומב 

.(Netti, 1968) הב הרכהלו הנידמל רתוי הבר תובישח תסחיימ הלש תיטילופה תוברתהש 

תיקוח תרוסמב ,רתיה ןיב ,תונייפואמ הובג ןהלש תויתנידמה רועישש תורבחה 

.תירוביצה המצועה אולמ תא ,ןוגראכ ,הנידמל הקינעמה ,תירוטסיהו 

בושיימ רבעמה תפוקתב :"תיתנידמ" הרבחל תקהבומ המגוד איה תילארשיה הרבחה 

.לארשי תואמצע לש יזכרמ למסל ("תויתולג"ל הזיתיטנאכ) תויתכלממה הכפהנ הנידמל 

.ידוהיה םעה לש יחצנה םולחה תומשגתהכ ,ןוילע ךרעכ הספתנ "ךרדב הנידמה" 

םע ךוסכסה תואיצמ ידי־לע ןה הכמתנ תיזוכיר הנידמכ לארשי־תנידמ לש התווהתה 

חרזאה תויוכז אשונ" ;(1993) גנונפוה םחנמ ירבדכ) לארשי לש תויברעה היתונכש 

רשאכ ,יברע־ידוהיה ךוסכסה תוכלשהמ ,עפשומ ונדועו ,רבעב עפשוה לארשי תנידמב 

אל דוע לכ םייוצרו םיפי םיכרעכ ובשחנ םדאהו טרפה תויוכז הנידמה ידסיימ יניעב 

לש ןוטלשה תפיאש ידי־לע ןהו ("הסוסיבו תידוהי הנידמ תמקה ,תירקיעה הרטמל ועירפה 

לש ,יטילופה הנבמה לש תויזוכיר" :(19 ,1995) ארים־ןב באז ירבדכ) בושייה יגיהנמ 

ימיקמ לש תרהצומה םתפיאש התיה ,תוטלחהה ולבקתנ ובש ,תורדתסההו הגלפמה 

םוקמ תספות היביכרמ לכב הנידמ ,זאמ .םמצע בושייה יבשות לש תויפיצהו ("ןונגנמה 

Kimmerling,־ו ,1996 ,רזעילא־ןב לצא ואר) תילארשיה תיביטקלוקה תוהזב יזכרמ 

ברקב םילודג םיקלח" יכ אצמנ םיבר להק־תעד ירקסבש אלא ,דבלב וז אל .(1993 

תא ןהל רשפאל אלו ,םידגנתמ םה ןהלש תויטילופ תוצובק ליבגהל םינינועמ רוביצה 

לש תרוסמ .(86 ,1992 ,רימש) "יטרקומדה רטשמב תולבוקמה תויטילופה תויוכזה 

תא הביתכה הנידמהו ,טעמכ תומייק ויה אל ,תימונוטוא תיחרזא הרבח םג ומכ ,םזילרביל 

תוהזבו יתרבחה הנבמב אבצה לש דחוימה דיקפתהו םוקימה .םיירוביצה םייחה יסופד לכ 

טדטשנזייא נ"שכ גולויצוס ידי־לע םג הרדגוה) תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה 

בוריס יכ רעשל ונל ריתמה ףסונ עקר םרוג םיווהמ (10"חותפ יחרזא רצבמ"כ (201 ,1989) 

הרבחה ברקב תוהדזהו הנבה לש הבר הדימב תוכזל רומא היה אל אבצב תרשל 
.תילארשיה 

לש וחופיטל רושק תילארשיה הרבחב הליחתכלמ ל"הצ אלימש ףסונ ינויח דיקפת 

רעי־ןמטכויו סרפ לש םרקחמב אצמנש יפכ קר אל .תמייקה לשממה תכרעמב רוביצה ןומא 

ןהיניבו) הנידמה תויושר רתי לכ לשמ רתוי הבר ןומא תדימב הכוז ל"הצש ,(21 ,1992) 

רשאכ" :<71 ,1973) ריאמ־ןב בד ירבדכ ,אלא ,(טפשמה־יתבו הרטשמה ,תסנכה ,הלשממה 

םילגתמ רשאכ ,הגרדמה לפשל ימואלה חורה בצמ דרוי רשאכ ,יתרבחה בצמה רדרדימ 

חתפתה ,תישאר :תובושח תונוכת רפסמב ןייפואמ הז חותפ רצבמ" :(201 ,1989) טדטשנזייא ירבדל 10 

לש יסיסב ביכרמ השמיש וז השגדה ;הרבחה הנותנ ובש ץחלה שגדוהו ףיקמ ינוחטבו יאבצ סותא וב 

םיישארה םיביכרמה דחאל וכפה תיאבצה תימדתהו ינוחטיבה דמימה .תחתפתמה תיביטקלוקה תוהזה 

".תילארשיה תוהזה לש 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 336 

םחנתמ - הלשממ תורטפתה דע הנידמה תא תוגלפמה תואיבמ רשאכ וא תותיחש ישעמ 

בוטה בצמה יכ ,ומויק םצעב חיטבמה ,ל"הצ םייק ןכש ,'דובא לוכה אל ןיידע'ש ,טרפ לכ 

(1996) יול ליגי ,(1993) גנילרמיק ךורב םינייצמש יפכ ".ותומדקל רוזחי לחוימהו 

הנוניכב תוילנויצקנופ תורטמל שמיש םזירטילימה ,(1995 ,1994) רזעילא־ןב ירואו 

רתוי רחואמ םגו ,(1956-1948) תבצעמה הפוקתב הנידמה לש תימינפה התוטשפתהבו 

ואר) הפוריא ברעמב הנידמה בוציעב אבצה לש ודיקפתל המודב ,(Heiman, 1997 :ואר) 

היטרקומדה ,ןכ־לע רתי .(Tilly, 1975, 1985־ו ,Giddens, 1985 :לצא הז ןיינעב 

הלוכיהו ,הנידמה תמקה ןמל הלטוב אלש ,םודיח־תעשל הקיקחב תנייפואמ תילארשיה 

.(1993 ,גנונפוה) לארשיב םדאל תינקומה תוכז לכ תועשהל וא לטבל ינורקע ןפואב 

תעשב הנתינש תוכמסב" השענש שומישה רקיע ,רימז קחצי טפושה ןייצש יפכ ,לעופב 

.תותיבשו םימוציע לע וזירכהש לארשי ידבוע דגנ אלא ,לארשי יביוא דגנ היה אל םוריח 

,רימז)"םוריח־תעש םע םולכ אלו םהל ןיאש םירשקהב ןוטלשה תא תשמשמ תאז תוכמס 

 1989, 23).

לש ןטק רפסמ העונתה ןיערג ללכ ,ןונבל תמחלמ דעו םימיה־תשש תמחלמ רחאל 

יביטקא ןפואב ופתתשהש ,םירחאו סיוויד ירוא ,רימז םולש ,ק"יש אמות םהיניבו ,םישנא 

וקהש הארנ .תעד־ייוליגו םיזורכ ,תונגפה לש ךרדב תיטילופ־תירוביצ תוליעפב 

לש תושלוחה תחא .םייקתהל ךישמהלו דורשל הצובקל רשפיאש הז אוה ,טסיביטקאה 

תוינידמ תויעבב תשרופמ העד עיבהל התלוכי־יאב האטבתה ןופצמ ינברסל הדוגאה 

:ץריבג סומע לש ונושלב .תילארשיה הרבחה לש ירוביצה םויה־רדס לע ודמעש 

יתשל תיביטקא תוליעפכ תומילאה־יא לש רסמה תא תולעהל בושח 

תישיאה היעבה קר אל אוה םזיפיצפ .תיאניטסלפהו תידוהיה - תורבחה 

ןוחטיב לש היצפצנוקל הביטנרטלא םיגיצמ ונחנאש בשוח ינאש אלא ,ילש 

ןומאו הלועפ ףותיש לע יונבכ ןוחטבה תסיפת איהו - תומילא ךרד 
".ידדה 

רורחש אל - ונקבאמ רקיע" - רימז םולש לש ונושלב - יכ ורבס הצובקה ירבח 

היטרקומדה תסימר ,הלפשה ,יוכיד ,תימואל הילפא לש תוינידמ דגנ אלא ,סויג ינברס 

ויכמותו ק"יש .קיפסמ אל ךא ,יחרכה השעמ וניה תרשל בוריס ,ןכ־מא ."םדאה תויוכזו 

תומכסהה לע רערעל האבש ,תילקידר תיטילופ הצובקל םינברסה תדוגא תא וכפה 

.םנמז־תב תילארשיה הרבחה לש סוזנסנוקבש 

תורישי עבנ העונתה הרבעש הזה יטמרדה יונישה םא יעמשמ־דח ןפואב רמול השק 
־תשש תמחלממ האצותכ לארשי־תנידמב ושחרתהש תויטילופהו תויתרבחה תורומתהמ 

ריבס תאז םע .ומצע ק"יש לש תידוחייה תוישיאהמ וא ,םירופיכה־סוי תמחלמו םימיה 

ירוא ,1922 תנשב דלונש ,רימז םולש היה הצובקב רגובמה) רחא רוד ינבכש חינהל 

;ינויצה ןוזחה תייווחב קלח ולטנ אל םה ,(הנש םירשעב ונממ םיריעצ ץריבג םומעו סיוויד 

ק"יש ,ץראב ודלונ סיוויד ירואו ץריבג סומע :היילעה יצולח ויה אל םה ,ישפוחמ לידבהל 

ורחב אל םה .הרשע־םיתש ןב ותויהב רימז ,הרשע־תחא ןב ותויהב ותחפשמ םע עיגה 

הברה דדובמ בצמב דומעל םהל הרשפיא וז הדבועו ,םמצע תא הב ואצמ אלא ,לארשיב 

.8.ז. 1996 ,םילשורי ,ץריבג סומע םע רבחמה תחישמ 11 
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337 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

ירוא - םהמ םיינש ,רבד לש ופוסב .תוחוורה תויתרבחה תומרונהמ רכונמ ףאו רתוי 

לש ירוביצה קבאמהש וז איה תפסונ הבושח הדוקנ .לארשי תא ובזע ־ ק"יש אמותו סיוויד 

תועקרקה תעקפה דגנ םתוליעפב אלא ,אבצב תרשל םבוריסב ליחתה אל סיווידו רימז 

,1964־ב להנתהש ,הזה קבאמה ךרד .לאימרכ ריעה תמקה םשל לילגב תויברעה 

ינפל הז היה סיוויד ירוא לש הרקמב :אבצב תרשל םבוריס לע םיטרפה םג ומסרפתה 

.הנש הרשע־עברא רבכ זאמ ורבע רימז םולש לש והרקמבו ,םירופס םישדוח 

־ינברסל תימואלניב העונת"ל המש תא םינברסה תדוגא התניש םיעבשה תונשב 

."המחלמה־ינברס לאנויצנרטניא לש ילארשי ףינס / <ם"סבת) ןופצמ ימעטמ המחלמ 

שי ,ליעל ורכזוה רבכש תומשל ףסונ) דואמ ןטק היה העונתב םיליעפה רפסמש יפ־לע־ףא 

,דוסיל 'א ,יקצמינב 'א ,חילמלא 'מ ,האליבא 'י ,לקניפרוג 'ל לש םהיתומש תא ןייצל 

.בחרתהו ןוגראה לש תוליעפה םוחת ךלה ,(םיליעפ המכ דוע ויהש ןכתייו ,גרבניק 'מ 

תיתדה תכה ידיסח םע ־ המחלמ ינברס לש תורחא תוצובק םע םירשק ורצונ ךכ לע ףסונ 

היה הלאה תוצובקהמ םינברסה לש םבצמ .תיזורדה הדעהמ םינברסה םעו "הווהי ידע" 

תודועת ילעב לכ לש הקידב וכרע ןוחטיבה תונוטלשש רחאל ,1975 תנשב .דחוימב השק 

.הנש יצחמ רתוי לש תללוכ הפוקתל "הווהי ידע" תכה ינב םיריעצ העבש ואלכנ ,רוטפה 

ביטח־לא םיסא - 1962 תנשב - היה יבמופב ובוריס לע ריהצהש ןושארה יזורדה ןברסה 

םינברסה ירחא ופדר תונוטלשה .(Blatt, 1975, 119-123 :לצא ולש היפרגויבה ואר) 

.תירוביצ הכימת שפחל ןיאמ םהל היה אלו ,תוירזכאבו תויבקעב םייזורדה 

תדחאמ גג־תרוקכ הדמעמ תא העונתה הדביא םינשה ךשמבש ןייצל בושח תאז םע דחי 

־ םיעבשה תונשב ינופצמה בוריסה לש רתויב םסרופמה הרקמה .המחלמ ינברס לש 

ןמיונ ארויג לש השרפה .רקיעו ללכ ם"סבתל רושק היה אל - ןמיונ ארויג לש והרקמ 

.לארשיב תינופצמה תונברסה לש היצזיטילופב ףסונ בוביס הווהמ 

תונברסה לש התעפוה - יזגלא ידגל ןמיונ ארויגמ 
לארשיב תיביטקלסה 

ואר)"ןפצמ" ,ילקידר יטסילאיצוס ןוגראמ םירבח העברא וחלש 1971 טסוגואב 2 םויב 

תיריעו ןמיונ ארויג ,ןמסל ןבואר ,לג בד - (1977 ,סיוויד־לבוי :הזה ןוגראה לע 

סייגתהל םבוריס לע וזירכה ובו ,ןייד השמ ,זאד ןוחטיבה רשל בתכמ - יבוקעי 

םיחטשב םייתרטשמ םידיקפתב שמשמ ילארשיה אבצהש ונעט םבתכמב .שוביכ־אבצל 

בתכמה תא ואר) רחאה םעה ינב יוכידב ליעפ קלח לוטיל םבוריס תא ועיבהו ,םישובכה 

ולוכ בתכמהש רפסמ ןמיונ ארויג .(Blatt, 1975,112-113 :לצא תילגנאל םוגרתב ל"נה 

ודחפ םירבחהמ קלח" :ךפצמ"ב רעוס חוכיוול המרגש ,וירבחמ לש המזויה ירפ היה 

תא להנל שיש ובשח םה ךכל ףסונ :הלוכ העונתה לש היצמיטיגל־הדל םימרוג ונחנאש 

רתויש המכ ענכשל תוסנלו סייגתהל שי ןכלו ,וב םיאצמנ םיחרזאהש םוקמ לכב הלומעתה 

אבצה םג 12".יברע־ילארשיה ךוסכסה תויעבל ןורתפה וניא יאבצה שוביכה יכ םילייח 

סייגתהל ומיכסהו ןמיונ לש וירבח ורבשנ ויתובקעבש ,רידא ץחל העבראה לע ליעפה 

.16.10.1996 ,ביבא־לתב ותיבב ןמיונ ארויג םע רבחמה תחישמ םיטוטיצ - ןלהלו ןאכ 12 
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,דתיה ןמיונ לש ותונברס .םידמ שובלל ףקותב בריסו ענכנ אל ןמיונ ארויג .תורישל 

האחמ ,זא לש לארשיב תיטילופה־תיתרבחה תואיצמה דגנ האחמ :האחמ לש ןווג תלעב 
.שוביכה דגנ 

םישולש לש רסאמ תופוקתל םירטוז טופיש־יניצק ידי־לע םימעפ שמח טפשנש רחאל 

ינפל ןידל ןמיונ דמעוה ,תונוטלשה ץחלל ענכנ אל תאז תורמלו ,תחא לכ םוי השימחו 

.ןוילעה טפשמה־תיבב טפוש םויכ ,אצמ והילא ןרס־בר היה ויטפושמ דחא .יאבצ ןיד־תיב 

לע ףוכאל הטילחהש ,ריאמ הדלוג ,זאד לארשי תלשממ שארל םג עדונ השרפה ילוגלג לע 

חלשו ןמיונ ארויג תא ןידה־תיב עישרה 5.7.1972 םויב .יאבצה תורישה תבוח תא ןמיונ 

אצוי ינאש רורב יל היה .רתווא ינאו יל סאמייש ובשח םה" .לעופב רסאמ תנשל ותוא 

םוקל לוכי ינא רקוב לכב ,ןיוצמ בצמ היה הז .יתרתיווש דיגא ינאש םוי ותואב אלכהמ 

ןולל ורזח וירהוס יכ םא ,ןמיונ רפסמ ",ןושאר סאמיי ימל היה קחשמהו ,יד רמולו 

וז הפוקת רחאל .םישדוח הנומש ךשמב רסאמב ראשנ ,הרשע־עשת ןב ,ארויגו ,םהיתבל 

.יאבצ םילוח־תיבב םידמ אללו קשנ אלל תרשל ול רשואו ,רשפתהל תויושרה ומיכסה 

האחמ לש טקא ,דתיה איה ,המצעלשכ הרטמ ,דתיה אל ילש תונברסה 

יתיצרש אלא ,טסיכרנא אלו טסיפיצפ יתייה אל ינא .שוביכה דגנ תיטילופ 

אלו םילשהל ןכומ אל ינא תאזה תיטילופה תואיצמה םעש םר לוקב זירכהל 

עקר לע אלש בוריס לש ןושאר הרקמ היה ילש הרקמה .תוהדזהל ןכומ 

לש רבטצמה ןויסינהו תויורשפאה ןווגמ יניע דגנל היה אל .יטסיפיצפ 

שבוכ אבצב תרשל ברסמ ינא :,דתיה ילש הדמעה .םינומשהו םיעבשה תונש 

רחא לייח ררחשמ הזש ינפמ ,[ביבא־לתב] הירקב םג תרשל ךלא אלו 

רבעמ תרשל ברסמ יגאש רמולו םוקל רשפאש ןויערה .שבוכ לייח תויהל 

.רתוי רחואמ הדלונש היצקיפידומ הז ,יתעדב הלע אל ללכב קוריה וקל 

שי .יביטקלסה בוריסה לש הזה ןויערה דלונ ןכיה יעמשמ־דח ןפואב עובקל השק 

- ח"יש הרחתמה ןוגראה יליעפ לש םשארב רתוי רחואמ םישדוח המכ דלונ אוהש םינעוט 

לש רגיתה־תאירקל םלוה הנעמ ושפיחש ,ןתוכ יסויו רואל קיציא - "שדח ילארשי לאמש" 

ןורוד ,י"קמ לש יללכה ריכזמה זא ,רנליו ריאמ לש ונב היה ןושארהש הארנ ."ןפצמ" ירבח 

וריבעהל שקיב ובו ל",דצב םדא־חוכ ףגא שארל בתכמ חלש 31.1.1971 םויב רשא ,רנליו 

שולש יגיצנ ןיב םואית רדעיהו הלאשה ביבס תקולחמה םצע .תוינופצמ תוביסמ הביטחהמ 

תוצובקה ןיב םיסחיה לע טעמ אל םידמלמ (י"קמו ח"יש ,"ןפצמ")תוילקידר לאמש תוצובק 

.הפוקת התואב תיטילופה הפמה ילושב ןמוקימ לעו וללה 

:רנליו ןורוד בתכ ובתכמב 

יתעציב תונוריטב ."ינלוג" תביטח תרגסמב תונוריטה תא יתמייס התע הז 

רותב יכ ,יל רבתסה תונוריטה ידכ ךות .יתלוכי בטימכ ילע לטומה תא 

השקבב יתינפ .ינופצמ תא תודגונה תולועפ עצבל שרדא וזה הביטחב לייח 

ייתורבסה תורמל .51 ד"גמה לא ןכו ט"במה ,פ"מה לא הביטחהמ הרבעהל 

רקי ,יתדלומו ימע ןוחטב ,לארשי ןוחטב ןיינע .םקיר יגפ הלא לכ ובישה 

םיחטש לע ןגהל ןכומ יניא ךא .ייח תא ףא בירקהל ינא ןכומ ונעמלו ,יל 

אכדל ןכומ יניא ימואל יוכיד עדיש םעל ןבכ .םהיבשות תא אכדלו םישובכ 

ןיא .רחא םע לש ובג לע תרבוע הניא ןוחטבלו םולשל ךרדה .תלוז םע 
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.םישובכה םייברעה םיחטשב הטילש בייחמ לארשי ןוחטב יכ ,הנעטל דוסי 

לארשי לש הנוחטב ןיינע תא תרתוס םישובכה םיחטשה תקזחה :אוה ךופהנ 

ידיקפת אלממש לייח תויהל יל השרמ וניא ינופצמ .םולשה תא הקיחרמו 

הביטחהמ יתוא ריבעהל השקבב ךילא ינא הנופ ךכל־יא .אכדמו שבוכ 

.ינופצמל דוגינב היהי אל ויולימש ,רחא דיקפתל 

13.הרשוא ותשקבו א"כא שאר לצא ןויארל ןמזוה רנליו ןורוד 

תרשל אל השקבב ילאודיווידניא ןפואב םיסייגתמ המכ ונפ םיעבשה תונש ךלהמב 

ןוחטב ןעמל ותלוכי בטימכ םורתל ותונוכנ תא עיבה םהמ דחא לכ :קוריה וקל רבעמ 

3.12.1976 םויב .תאזכ המורת הווהמ םיחטשה שוביכש רובס וניא יכ ןייצ ךא ,לארשי 

םויב 14.ותשקב הרשוא הנש יצח רובעכו ,א"כא שארל תאזכ השקבב יקסנ'זוג םרוי הגפ 

תרשל אל השקב"ב א"כא שארל ,סויגה ינפל דמעש ,ןייטשפא ןורימ םומע הנפ 5.6.1977 

:רתיה ןיב ,ןייטשפא בתכ הז בתכמב ."תוינופצמ תוביסמ קוריה וקל רבעמש םיחטשב 

יפל ךא ,התנגהו ונתדלומ ןעמל לכה תתל ןכומ ינאו סויג ןברס ינניא 
,1967 ינויל דעש היתולובגב לארשי תנידמ איה ונתדלומ יתרכה בטימ 

תיברעה היסולכואה לש יוכידהו קוריה וקל רבעמש םיחטשב הקזחה וליאו 

ןכל .םולשה תא םיקיחרמו ונתדלומלו ונמעל תונכסו קזנ קר םיאיבמ םהב 

השקבב ךילא הנופ ינאש הביסה תאזו ,ךכל די תתל יל רשפאמ ינופצמ ןיא 

.[קוריה וקל רבעמש םיחטשב תרשל אל] 

סומע לש ותשקב תא ,ןזור קחצי מ"לא ,סויג זכרמ שאר רשיא יצחו שדוח רובעכ 

יכ ךעידוהל יננה .ונתקידבל הרבעוה 77 ינוי 5 םוימ א"כא שארל ךתיינפ" :ןייטשפא 

תא .ךסויג רחאל קר ומכוסי קיודמה תורשה םוקמו הרשכהה טוריפ .בויחב הרשוא ךתשקב 

םג הנפ הנש התוא ילויב 1־ב 15".ל"הצ לש יזכרמה תונוריטה סיסבב רובעת תונוריטה 

אוה םג לביק תועובש השולש רובעכ .קוריה וקל רבעמ תרשל אל השקבב יבהז רורד 

ירחא דחא םוי חלשנ הז בתכמ .הרשוא ותשקב יכ ול עידומה ןזור קחצי ם"לאמ בתכמ 

16.ןיטולחל ול ההז היה ןכותה תניחבמו ,ןייטשפא סומעל בתכמה חלשנש 

יפכ" :רמאנ ,24.3.1971 םוימ ,רנליו ןורוד יארוטל ,רלימ הלב ,ל"כטמרה תריכזמ לש התבושתב 13 

.ךתשקבל תונעיהל ךרד ךמע ףתושמב אצמ רשא ,א"כא שאר םע ןויארל תנמוז ל"כטמרל רסמנש 

".םיענ תורש ךשמה ךל לחאל שקיב ל"כטמרה 

שאר" :18.5.1977 םוימ ,יקסנ־זוג םרויל ,ןנ־הד הויז ןגס ,רוביצה תוינפ תניצק לש בתכמהמ טוטיצ 14 

יאבצ ךמסמ] ".(קוריה וקה םוחתב) תיפרוע הדיחיב םיאולימה ךרעמב ךצוביש תא רשיא טרפ רודמ 

[.הנידמה ןויכרא ,6395 300 אכ 

אכ יאבצ ךמסמ] 20.7.1977 םוימ ,ןייטשפא סומעל ,ןזור קחצי מ"לא ,סויג זכרמ שאר לש ובתכמ 15 

 50(1384 (12830x1, הנידמה ןויכרא].

ךתיינפ ,דבכנ ריעצ" :21.7.1977 םוימ ,יבהז רורדל ,ןזור קחצי מ"לא ,סויג זכרמ שאר לש ובתכמ 16 

טורפ .בויחב הרשוא ךתשקב יכ ךעידוהל יננה .,תקידבל הרבעוה 77 ילויל 1 םוימ א"כא שאר לא 

םינוריטה סיסבב רובעת תונוריטה תא .ךסויג רחאל קר ומכוסי קיודמה תורשה םוקמו הרשכהה 

[.הנידמה ןויכרא ,12671x1) 1385)50 אכ יאבצ ךמסמ] ".ל"הצ לש יזכרמה 
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.קהבומ יטילופ־יגולואידיא אלא ,יטסיפיצפ יפוא לעב היה אל הז בוריסש רורב 

לש םנופצמ לוק לע הססבתהש ,תילאודיווידניא היינפ התיה תוינפהמ תחא לכ ,הרואכל 

תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה לש יגולואידיאה וקה יכ ןייצל שי תאז םע .םישקבמה 

יגיהנמ וצמיא 1970־ב דוע .ע"שי יחטשב תרשל םילייחה לש וז תודגנתהב ויוטיב תא אצמ 

םג תישיאה המרב ושע ךכו ,שבוכה אבצה םע הלועפ־ףתשל בוריסה לש ןויערה תא י"קמ 

תושקבה ללכ־ךרדב ורשוא ךכו ,י"קמ ישנא לע ודיתע תא הנב אל אליממ אבצה .םהידלי 

.המ־ןמז רובעכ ושגוהש תוטעמה 

,תוריעצו םיריעצ העבשו םירשע ונפ 1979 ילויב 25 םויב .1979 תנשב הנתשה בצמה 

ובו ,ןוחטיבה רשל רצק בתכמב (העבשו םירשעה תצובק :ןלהל) בי־ו אי תותיכ ירגוב 
:תפתושמה םתטלחה לע ועידוה 

,ונא ־ םש אוה רשאב יאניתשלפה םעה יוכידלו שוביכל ונתודגנתה ךותמ 

.םישובכה םיחטשב תרשל ברסנ יאבצ תורשל ונארקיהב ,הטמ םימותחה 

לארשיב ידוהיה םעה ןיב םולשל םימרות ונא הז ונבוריסב יכ ,םיחוטב ונא 

םע לע ןוטלש ותועמשמ שוביכה יכ ,םיבשוח וגא .יאניתשלפה יברעה םעל 

יוכיד התועמשמ םישובכה םיחטשב ל"הצ תוחכונ ;ויתויוכז תלילשו רחא 

ילארשי רעונ ןיב - םיאניתשלפל םילארשי ןיב הביא םוהת תיירכ ,דימתמ 

םיחטשב ונתורש ;םימעה ינש ןיב םולשה ייוכיס לוסיחו ,יאניתשלפ רעונל 

תנווכמ תוינידמ עוציבב הליעפ תופתתשה ותועמשמ 1967 ינויב ושבכנש 

המלשה ,תפסונ המחלמל ונתוא הליבומה תוינידמל די תניתנ ,יוכיד לש 

תאו םיאכדמל ונתוא ךפוהה ,שוביכה םע םילשנ אל .שוביכה םע 

ונתרכה תא דגונ קוריה וקל רבעמ תורשה ,םיאכודמל םיאניתשלפה 

.םישובכה םיחטשב תרשל אל ונטלחה ןכל ־ תינופצמהו תיטילופה 

ותובישח ללגב - וטילחהש ,רדא ןורואו יזגלא ידג בתכמה לע ומתח הצובקה לכ םשב 

הרקמה היה אל הז ,ליעל ראותש יפכ .הז בתכמל יבמופ תתל - ןיינעה לש תירוביצה 

להונ אל ,ןמיונ ארויגו רנליו ןורודב להה ;םימידקת ךכל ויה ,יטילופ בוריס לש ןושארה 

הנושארה םעפה .רתיה אל םג וז .ויפוא לע אלא ,יאבצה תורישה םצע לע חוכיווה 

םגו ןייטשפא סומע םג :םתוריש םוקמ תא שארמ םכסל ושקיב סייגתהל ודמעש םיריעצש 

תויושרש רמול רשפא ,תאז תורמל .םסויג דעומ ינפל אבצה תויושרל ונפ יבהז רורד 

.םידקת ול היה אלש ,שדח בצמ ינפל ודמעוה ןוחטיבה 

הלודג הכ הצובק ידי־לע קוריה וקל רבעמ תרשל אל היינפ השגוה הנושארל ,תישאר 

ק"יש אמותו ,םקבאמ תונורקע תא םסרפל םינברסה וטילחה הנושארל ,תיגש .םיריעצ לש 

תונוכגה־יאמ אקווד ועבנ בתכמה לע םימותחה לע ולטוהש תופירחה תויצקנסהש רובס 

ירוביצ חוכיו ררוע הז םוסרפ 17.אשונב ירוביצה ןוידהו םוסרפה םע םילשהל תויושרה לש 

םויה־רדסל זא דע ולעוה אלש ,אבצהו הנידמה לש תוכמסה תויגוסב וגוסמ ןושאר 

?הנידמה לש המשב תושעל יאבצ ןוגראל רתומ המ :התיה הלאשנש הלאשה .ירוביצה 

,תיסיסבהו תידעלבה התוכז תא הנידמהמ םיריעצה וללש םיחטשב תרשל םבוריסב 

.ןוכנל םיאצומ הנידמה תויושרש ןאל םילייחה תא חולשל ,לוכיבכ 

.1 יעב ,(1981 סרמ)ןולע ."יזגלא ידג ןודינ ומוסרפ לע - ונופצמ לע אל" ק"יש אמות 17 
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341 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תא תויושרה ולביק ךכ לע ףסונ .הזה בתכמה לע ביגהל אל וטילחה ןוחטיבה תויושר 

:רפסמ יזגלא ידג .ןהל םיחונ יד ויה הלאה םיאנתהש םושמ הצובקה העיצהש קחשמה יללכ 

היה ןויערה ,רמולכ ,םיילאודיווידניא םישנא לש תנגרואמ הצובק ונייה 

שיש אבצה הארי ךכבו ,ילאודיווידניא קבאמ להנמ ונתיאמ דחא לכש 

ןיב תוירדילוס לש ההובג הדימל וניפיצ ־ הרקמ דועו ,הרקמ דועו ,הרקמ 
18.םירבחה 

תויצקנסה תלעפה תא שורפל אלא ,דחי םינברסה לכב לפטל אל אבצל רשפיא הז בצמ 

לומ דדובה םדאה לש הרישי תודדומתה ךות ,תכשוממ יד ןמז־תפוקת ינפ לע םדגנ 
.תכרעמה 

תדיחיב וצוביש היה ךומנ יאופר ליפורפ בקע .רימא ןד היה סייגתהל דמעש ןושארה 

ןד .ש"ויב אצמנה םינוריט סיסבב תונוריטה תא רובעל וילע לטוה ךא ,ירשפא־ יתלב הדש 

םישולש לש שובחמ תופוקתל וז רחא וזב םימעפ שולש ןודינ ךכמ האצותכו ,בריס רימא 

תא רובעל םיכסהש ינפמ ,קלח קר הציר תישילשה הפוקתה ןמ .תחא לכ םוי השימחו 

רחאל םשל ץבושי אלש אבצה תחטבה ךות קוריה וקל רבעמ אצמנה סיסבב ותונוריט 

הנתינ אלו רדסה םוש ומע השענ אל"ש ןעט ,ביתנ השמ ףולא ,זאד א"כא שאר .תונוריטה 

הלאכ םינותנ לעב לייח ץובישל תויורשפאה ברימ יכ" אלא ,"ותוריש יבגל החטבה םוש ול 

וקה םוחתב בצוה היטעבש תידעלבה הביסה וזו ־ קוריה וקה םוחתב םה רימא לש 

.אבצהמ רימא ןד ררחוש םישדוח המכ רובעכ 19."קוריה 

לעופב ובריסש העבשו םירשעה תצובק ירבחמ השולש דוע וטפשנ ,רימא ןדל ףסונ 

ןיצק ידי־לע ןורוא רדא ןודינ םוי השימחו םישולש לש רסאמ תפוקתל :םיחטשב תרשל 

.יזגלא ידג אלכנ םימעפ שמח ,יקסבליפ איג רסאמל חלשנ םיימעפ ,טופיש 

:העבשו םירשעה תצובק לש ליבומה חומה יזגלא ידג היה ,יצחו הרשע־עבש ןב ותויהב 

ןובשחה ורפסמו ןורבע זעוב לש םירמאמהמ דואמ יתעפשוה תישיא ינא 

עימדמ זג וקרז רשא םילייחה לש יודיו רמאממ יתעזעדזה 20.ימואלה 

ןכיה רכוז אל רבכ ינא - לוחלחב וא ,םחל־תיבב רפסה־תיב תותיכל 

הז לע בתכ ןורבע זעוב ,[השרפה ירחא םינש הרשע־עבש ימלא ידג רפסמ] 

המל זא ,ארונ ךכ לכ הז םא :לאש ובו ,"ןטב יבאכ םע םיטסינופצמ" רמאמ 

,1978 תנשב היה הז - הלאכש תודוקפל ברסל אל המל ,הזמ תאצל אל 

רפסה־תיבב דוע .ונמצע ןיבל וניניב הילע ונחכוותהש הלאשה ,דתיה תאזו 

.תרשא אל םיחטשבש רורב יל היהו ,וראט ירגה לש ורפס תא יתארק 

רשל ישיא בתכמב ,20.11.1979 םויב ,ימלא ידג הנפ ,הצובקה לכ לש בתכמל ףסונ 

.9.10.1996 ,ביבא־לת תטיסרבינואב ודרשמב יזגלא ידג םע רבחמה תחישמ 18 

470/80 הריתעב צ''גבל ,ביתנ השמ ףולא ,א"כא שאר לש הבושת ריהצתל 7 ףיעסמ םיטוטיצה 19 

.[הנידמה ןויכראב אצמנה רוקמ יפל טטוצמ ;םסרופ אל] א''כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 

רואל אצי !ריבד :ביבא־לת)ימואלה ןובשחה ןורבע זעוב לש ורפס :יזגלא לש ונורכזב תועט הארנכ 20 

.תורח לש הדימ ,ןורבע זעוב לש םדוקה ורפס םסרפתה 1975 תנשב ;1988 תנשב 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 342 

תא דגונ השעמהש םעטהמ קוריה וקל רבעמ תורישה לועמ וררחשל שקיבו ,ןוחטיבה 

ץבוש אוה .וסויג דעומ ינפל ויתוינפל תיניינע הבושת לבקל הכז אל יזגלא ידג .ונופצמ 

ינוביר חטש ךותב ,םינצינב סיסבב םישדוח העברא לש תונוריט תונייטצהב םייסו ןוירשל 

עדונ סרוקה םויס םויב .קנט ןחתות סרוק החלצהב םייס ןכמ־רחאל .לארשי־תנידמ לש 

אוה ועסוי םשמ ,ביבא־לתב תוסנכתהה םוקמב 9.6.1980 םויב בצייתהל וילעש יזגלאל 

ילאודיווידניא ןפואב הנפו יזגלא בש הז דעומ ינפל םוי .םכש ריעל ךומס הדיחיל םירחאו 

בצייתהל טילחה ףוסבל .םישובכה םיחטשב תרשל ובייחל אל השקבב ןוחטיבה רשל 

יזגלא אצמ אל ,ותעתפהל .םכשל םיעסונה לא ףרטצי אל יכ עידוהל ידכ סוניכה תדוקנב 

גהנו סרוקה ימייסמל טרפ ,אבצה תוארוהל דוגינב :ק"שמ וא ןיצק ףא סוניכה תדוקנב 

לע יזגלא הלע אל םוי ותואב .יהשלכ תידוקיפ הגרד לעב שיא םוקמב חכנ אל ,סובוטואה 

תרשל חלשייש ול רמאנ תרחמל .ביבא־לת ריעה־ןיצקל רזחו םכשל אציש סובוטואה 

תדרל יזגלא בריס סיסבה חטשב .םכש דיל סיסבל תימרתב אבוה אוה ךא ,ןאש־תיבב 

החישל תדרל ,ן"סר תגרדב ,יתביטחה גולוכיספה ידי־לע ענכוש המ־ןמז רחאל ;פי'גהמ 

םיכסהלו ויתונווכמ וב רוזחל וענכשל הסינש ,יראךב ארויג ן"סר ,דודגה דקפמ םעו ותיא 

וקל רבעמ תרשל ןיידע ברסמ יזגלאו וליעוה אל ויתונויסנש הליגש רחאל .סיסבב תרשל 

,25.6.1980 םויב ,םייעובש רובעכ .רסאמ ימי רשע־העבראל ד"גמה ותוא חלש ,קוריה 

ופסוה 8.7.1980 םויב ;הביטחה תדקפמב רצעמה־רדחל רזחוה יזגלאו ,ומצע לע סקטה רזח 

חולשל טילחהו ,בוש הביטחה דקפמ ותוא טפש 21.7.1980 םויב .רצעמ ימי הרשע דוע ול 
שפחל יזגלא לש ותחפשמ הטילחה טסוגוא תליחתב .6 אלכל םוי השימחו םישולשל ותוא 

םויב ,יאבצ אלכב יזגלא ידג לש ותייהש ןמזב .צ"גבל קיתה תא חקייש ןיד־ךרוע 

ינבש הדבועה .צ"גבל הריתע ,וגודרב םהרבא ןיד־ךרוע ,וחוכ־אב שיגה ,13.8.1996 

םירתנפה" םע ההוזמה ןטפשמ ידי־לע גצוי םנבו רחא ןיד־ךרוע ואצמ אל יזגלא תחפשמ 

.הפוקת התואב יביטקלסה בוריסה ןויערל היהש ילושה דמעמה תא הטילבמ "םירוחשה 

:רמאנ הריתעל הנידמה תוטילקרפ תבוגתב 

תושקבב רבעב ובשחתה אבצה תונוטלש יכ ךכ לע קלוח ןיא 
ןיא אלא .[...] קוריה וקל רבעמ תרשל אלש םיריעצ לש תוילאודיווידניא 

ןתוי ויתופקשהב תובשחתה ךותמש השקבב אבצה לא אבה ריעצה לש וניד 

,העינמ ןיא יכ אצמנ תיניינע הקידבבו ,קוריה וקה םוחתב ךא תרשל ול 

הצובק לש הניד ירהכ ;ץראה בלב תרשיש ,אבצה יכרצ תניחבמ 

אבצל ביתכהל תשקבמו ,ינידמ־ינויער עצמ סיסב לע שארמ תנגראתמה 

לע ףוכאל האבה תנגרואמה תיטילופה האחמה [...] .אל ןכיהו תרשת ןכיה 

תרתוח םג - הצובקה ירבח לש םהיתופקשהב תובשחתה ל"הצ תונוטלש 
21.אוה רשאב אבצה תחת 

תבוגתל חפסנכ שגוהש הבושת ריהצתב ןייצ ,ביתנ השמ ףולא ,זאד א"כא שאר 

:תוטילקרפה 

טילקרפל ריכב ןגס ידי־לע השגוה) 470/80 צ''גבל הנידמה תוטילקרפ םעטמ העדוהל 5 ףיעס 21 

.ירוקמה ךמסמב ושענ תושגדהה לכ .(29.7.1980 םויב ,קאראי וטאגר ד"וע ,הנידמה 
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343 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

םוחתב קרו ךא תרשל םהל ןתויש ושקיבש םישנא יפלכ ל"הצב הגהנ רבעב 

תושקבב אשונה תא זא ואר :תיחכונה וזמ הנוש תוסחייתה "קוריה וק"ה 

םרוקמש םגה) םיינופצמ־םיישיא םימעטמ ,םרקיעב םידדוב לש 

תובייחתה םישקבמל ונתנו - (תוינידמהו תוינויערה םהיתופקשהב 

םדא חוכ ףגאו ל"הצ םלוא .קוריה וקה םוחתב קר ,םתשקבכ ,ותרשיש 

ןיא .םתוינידמ תא רבכמ אל הז וניש - אשונה לע הנוממכ ,יתושארב 

תויחל" חילצה ל"הצש ,תידארופס העפותש ךכמ םלעתהל ונתורשפאב 

,תנגרואמ תיתצובק האחמ תריצי ידיל הנויבצ התניש וא הלגלגתה ,"המע 

־יטילופ קבאממ קתונמה ,ולוכ םעה אבצ - ל"הצ תא ךופהל האבה 

,אבצב םריכי אל םמוקמש תוקולחמלו םיחוכיול הכרעמ הדשל - ינויער 

חרכהב םיגוהנה תעמשמהו רטשמה תרגסמה םע םיבשייתמ םניא רשאו 

22.ל"הצ לע תולטומה תומישמה םעו אבצב 

םירשעה תצובק ירבחב קר אל עגפ אבצה תוינידמ לש הז יונישש ןייצל יוארה ןמ 

םיחטשל ץוחמ תרשל אל ינטרפ ןפואב תושקב ושיגהש םילייחב םג אלא ,העבשו 
לש תוילאודיווידניא תוינפ יתש תוחפל ויה 1980 תנשב .לארשי־תנידמ לש םיינובירה 

ךלהמב קוריה וקל רבעמ ותרשי אלש םהל חטבוהש ,ןיגיש ילוטנאו ןיניח םירוב םילייחה 

וחדנ ,םיאולימה תורישב םג רדסהה תא םייקל ושקיב רשאכ .םהלש הבוחה תוריש 

ןיניש ילוטנאל ,םוגיל תימלוש ל"אס ,זאד רוביצה תוינפ תניצק לש הבתכמב .םהיתושקב 

לש יוטיבל םוקמה וניא ל"הצש ךינפב ןייצל ינוצרב" :רתיה ןיב ,רמאנ ,13.6.1980 םוימ 

ארקת אל יכ בייחתהלו ךתשקבל תונעיהל לכונ אל .תויטילופ תואחמו תויטילופ תודמע 

הזב התאר תוטילקרפה 23".קוריה וקל רבעמ ךלש םיאולימה תורש תא תושעל ןמז לכב 

יכ (124 ,1989)ןייצמ ףלש ןואילש יפ־לע־ףאו 24,"אשונל תוסחייתהב ימיטיגל יוניש" 

,וזמורב ,אבצה תוינידמ יוניש חכונ ותאילפ תא עיבהל ןוכנל האר" ןהכ םייח טפושה 

תסיפתש רמולו םכסל רשפא ,"רתועה תנעט תא אקווד ףודהל ידכ ילוא השענ יונישהש 

ותריתעל רשקב הדיחא העדל ועיגה אל צ"גב יטפוש .צ"גב ידי־לע םג הצמוא תוטילקרפה 

תויושר יגיצנש החנהה תא ולביק םהינשב ךא ,םידרפנ ןיד־יקספ ינש ונתנו יזגלא ידג לש 

־תיב אישנ םוקמ אלממ .םינברסה יפלכ םתוינידמ יללכ תא תונשל םיאשר ויה אבצה 

:ןידה־קספב בתכ ,ןהכ םייח טפושה ,ןוילעה טפשמה 

לש ויתולאשמבו ויתושקבב ילאודיווידניאה לופיטה ןיב ינורקע לדבה םייק 

לכ לע ,ךליאו םתליחת זאמ ,ולוחיש םילחונ תעיבק ןיבל ,ינולפ לייח 

תבשק ןזואל םיילאודיווידניא םילייח וכז רבעב םא .םייוסמ גוסמ השקב 

470/80 הריתעב צ"גבל ,ביתנ השמ ףולא ,א"כא שאר לש הבושת ריהצתל 3 ףיעסמ םיטוטיצה 22 

.19 הרעה ליעל ,א''כא שארו ןוחטגה רש 'נ יזגלא 

צ"גבל ביתנ השמ ףולא לש הבושת ריהצתל ףרוצמ ;13.6.1980 םוימ 2126 (21־אש>נמ יאבצ ןמסמ 23 

.םש ,א"כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 470/80 

.םש ,470/80 צ"גבל הנידמה תוטילקרפ םעטמ העדוהל 6 ףיעס יפל טטוצמ 24 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 344 

עובקל תונוטלשה דעב עונמל ידכ ךכב ןיא ,תוינופצמה םהיתושירדל 

25.הז גוסמ תושקב לכ לע אבהלו ןאכמ ולוחיש םיללכ 

:ובתכ ןיול 'שו יקסייב 'מ םיטפושה 

ולכוי ויפ לעש יללכ ןורקע םע םילשהל הלוכי הניא תיאבצ תכרעמ םוש 

26.ותרשי ןכיה הל ביתכהל םירחא וא הלא םילייח 

.תוינידמ יונישו הילפאה תייגוסל ולוככ ובור שדקוה יזגלא לש ותריתעב צ"גבב ןוידה 

טעמכ ןודינ אל העבשו םירשעה תצובק ירבחו יזגלא ידג לש תרשל בוריסל ינויערה עקרה 

התלעוה אל .יטרקומדה רטשמב ימיטיגלה בוריסה תולובג לע הלאשה םג הלאשנ אל .ללכ 

לש תחוורה היצפסנוקה דגנכ .אבצה לש היצזיטילופה תדימ איהו ,תפסונ הבושח היגוס םג 

תיאבצה הגהנהה תא םיחנמש םילוקישה יכ הצובקה ירבח ונעט ,יטילופ־או יתכלממ אבצ 

.ןתילכתב תויטילופ תודוקפל תייצל םילייחה םישרדנ ךכבו ,םרוקמב םייטילופ םניח 

לע ךמתסהב תיביטקלסה תונברסה תא קידצהל ןויסינ הירוגינסה התשע הז טפשמב 

ורפסב רבסוהש יפכ .(תימצע הנגה וא) ךרוצה תנגה איה ,ילילפה טפשמב תרכומ הנגה 

תא רפהש ןועיטב ילילפ טפשמב ןנוגתהל םשאנל רתומ וז הנגה יפ־לע ,(1989) ףלש לש 

.ותואירב וא וייח לע ןגהל ,לשמל :קוחל תויצמ תוחפ אל בושח ךרע גישהל תגמ־לע קוחה 

יכ ןעטנו ,"דובכ" םג היה וז הנגהב םיטרופמה םיכרעה דחא ,זאד קוחה חסונ יפל 

לע ןגהל ידכ הדוקפ אלמל ברסל םדאל רתומ ןכל ."ןופצמ" םג הניה וז הלמ לש התועמשמ 

.רסאמ תנש לש שנוע יזגלא לע ליטהו הנעטה תא החד טפשמה־תיב .ודובכ-ונופצמ 

תוגויסנה לכ תורמלו ,ץראל־ץוחבו לארשיב האחמ תולועפ ןגרא יזגלא ידג לש ויבא 

תויושרה יגיצנ תעצה תא החד םג יזגלא .ירוביצה םויה־רדסמ ןיינעה דרי אל ,וקיתשהל 
תויושר וטילחה 1981 תליחתב .אבצהמ לילכ ררחתשהלו יאופרה ליפורפה תא דירוהל 

ןהל הפצמ המ .רמגנ ןיינעהש השגרה ךות אלכה ילתוכמ ררחוש יזגלא ידגו ,רתוול אבצה 

.תעדל אבצה תויושר ולכי אל יאדווב הדפיתניאבו ןונבל תמחלמב 

היצזיטילופ :הרירב תמחלמ דגנ יחרזא ירמ 
תינופצמה תונברסה לש 

לארשי יכ םשור הרצי המחלמה םוזיי לע 1982 ינויב 5 םוימ לארשי תלשממ תטלחה 

ידי־לע התחדנ ףקיה תבחר תיאבצ הלועפל העצהה .דבלב לבגומ יאבצ עצבמ המזי 

תא ענמי ןיגב םחנמ יכ תסנכהו הלשממה ירבח וחינה ןכלו ,1981 רבמצדב דוע הלשממה 

וק תא גישי ל"הצש רחאל גשות שאה־תקספה יכו ,הלודגה "םינרוא" תינכות לש התמשגה 

.ינופצה לובגה ןמ םירטמוליקה םיעברא 

,א"כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 470/80 הריתעב ןהכ 'ח טפושה אישנה מ"מ לש וניד־קספ 25 

.(הנידמה ןויכראב אצמנה רוקמ יפל טטוצמ) 19 הרעה ליעל 

,א"כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 470/80 הריתעב ןיול ישו יקסייב 'מ םיטפושה לש םניד־קספ 26 

.םש 
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ןוגרא ירבח ,םיטנדוטס תורשע המכ שא־תקספה ושרדו המחלמה דגנ וחמ םינושאר 

,המוזי תיאבצ הלועפ לכ דגנ הרורבה םתדמע בקע .םירחא ילקידר לאמש יפוגו "ןפצמ" 

לכ ךותמ .ותחלצה תדימו עצבמה ףקיה תלאשב תינתומ־יתלבו תצרחנ םתודגנתה התיה 

,תסנכל השיגה ךכ־לעו ,"ןונבלל השילפ" הליחתכלמ תוברקב התאר ח"קר קר ,תוגלפמה 

ייוטיב הלא ויה הז בלשב .הלשממב ןומא־יא עיבצהל העצה ,המחלמל ישילשה םויב רבכ 

ח"קר תעצה התלעוה רשאכ :תיללכה תיטילופה־תירוביצה המגמה ןמ וגרחש סננוסיד 

תוברל ,תסנכ ירבח העבראו םיעשת ,8.6.1982 םויב ,העבצהל הלשממב ןומא־יא עיבהל 

רמא 8.2.1982 םויב תסנכב ומואנב ."לילגה םולש" עצבמב וכמת ,הדובעה תגלפמ יגיצנ 

תדמשה תמחלמ ,תינפקות המחלמ איה תיחכונה המחלמה" יכ ,רנליו ריאמ ,ח"קר ל"כזמ 

"לארשי תנגהל אל ,תמהוזמ תילאינולוק המחלמ ,שוביכ תמחלמ ,יאניטסלפה םעה 

לש רכינ קלח תכימתב הלאכ תועד וכז רפסמ תועובש רובעכ .(194 ,1987 ,יליזרב) 

תכלוהה התולע ,םירטמוליקה םיעבראל רבעמ תוברקה ךשמה .לארשיב לאמשה הנחמ 

תימואלניב להק־תעד תודגנתהב םגו םיעוצפו תונברוקב םג ־ המחלמה לש הלדגו 
תורייב לע רוצמה תליחת דחוימבו ־ תיחרזא הייסולכוא לש םיזוכיר תצצפהל 

תקדוצ־יתלבו תיאדכ־יתלב איה המחלמה יכ ןותמה לאמשל וריהבה (13.6.1982) 

.המוזיי תוביסנל תוקדצה ויה םא םג ,היכלהמב 

הנושארה הנגפהה .תירטנמלרפ־ץ־וח היציזופוא יוטיבל האבו התווהתה ךכל ליבקמב 

םויב ,המיע ההוזמה ,"ןונבלב המחלמה דגנ דעווה"ו ח"קר תמזויב המייקתה המחלמה דגנ 

םישנא תורשע המכ הב ופתתשה וז הנגפהב :התליחת רחאל יצחו םייעובש ,23.6.1982 

ורצי ריעל הצירפה לע םינוידהו (27.6.1982) תורייב ביבס רוצמה תמלשה .דבלב 

יפלא תואמ לע תיברע הנידמ לש הריב לארשי שובכת היתודלותב הנושארלש תורשפא 

וז הלועפ .תורייבל תיאבצ הצירפ דגנ םיעד־תומימת ,דתיה היציזופואה תוגלפמב .היבשות 

עבתתש ןוכיסה חכונל תיאדכ־יתלבל ,לילגה םולש תחטבהל תיחרכה־אלל הבשחנ 

בקע תקדצומ־יתלבל ,*םילבחמה תודקפמ סרה) היופצה תלעותל סחיב ידמ םיבר תונברוק 

תורייב שוביכל תודגנתהה .ןיטולחל הלוספל ןכלו ,תיחרזא הייסולכואב העיגפה תנכס 

.תוברקה ךשמהל תצרחנ תיבמופ תודגנתהל עגונב לאמשה תוגלפמב המכסה הבינה 

םולש" לש תינומה הנגפהב היוטיב תא האצמ המיחלה ךשמהל תרבוגו תכלוהה תודגנתהה 

תונחמב חבטה רחאל עובש .שיא ףלא האמכ ופתתשה הב ,3.7.1982 םויב "וישכע 

בורק המחלמה דגנ הנגפהב ופתתשה ,(1982 רבמטפסב 18-16) הליתשו הרבס םיטילפה 

.הנידמה תודלותב רתויב הלודגה הנגפהה ילוא התיה תאזו ,שיא ףלא תואמ עבראל 

בקע .םימחולה לצא ,תיזחב ףא אלא ,יחרזאה ףרועב קר אל הררועתה תקולחמה לבא 

,הרבחל אבצה ןיב םירידח תולובג לש םמויקו םיאולימה תורישו הבוחה־סויג לש ףקיהה 

ןכ־לע .תידוהיה הרבחב תויטילופה תודמעה תוגלפתה תא ,הבר הדימב ,ףקשמ ל"הצ 

לדגו המחלמה הכשמנש לככ .אבצב םג אטבתת המחלמל סחיב רוביצב תקולחמש יעבט 

םייונש םידעי תמשגהל המזוי תמחלמ - המחלמה תוהמ הרהבתהש לככו ,םיעגפנה רפסמ 

,תיזחב םימחול ברקב דחוימב ,ל"הצ ילייח לצא תוקפסה ורבג ןכ ־ תקולחמב 

הנכס תפקשנ יכ לייחה תשוחת ןיב המאתה־יא .לארשי םויקל המחלמה לש התויחרכהב 

המחלמל םילייח תודגנתה הבינה ומצע ןוכיסב חרכהל סחיב ויתוקפס תמועל וייחל 
.(198 ,1987 ,יליזרב) 

םילייח רשאכ ,(1956) יניס תמחלמב דוע הנושארל עיפוה המחלמב תרשל בוריס 
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םע והדזה הלא םילייח .המוזיה הפקתמה דגנ האחמ יוטיבכ המחלמב תרשל ובריס םידחא 

,ןונבל תמחלממ לידבהל 27.תופירחב תאזה המחלמה תא התניגש ,תיטסינומוקה הגלפמה 

דסממה לש תיזוכירה הטילשה ללגב ןה ,םינברסה לש רתויב םצמוצמה םרפסמ ללגב ןה 

ללכ תאזה תונברסה העיגה אל ,המחלמה לש ריהמה המויס ללגב ןהו תרושקתה־יעצמאב 

.ןונבל תמחלמב היה ךכ אל ;םינש ןתואב רוביצה תעידיל 

שאר לא םיניצק השולש לש םבתכמ היה אבצב תקולחמל ןושאר ירוביצ יוטיב 

וריהבה םיניצקה .תורייבל הצירפל םתודגנתה תא ועיבה וב ,13.7.1982 םוימ הלשממה 

קהבומ דעצ הז היה .הלועפה תעינמ ידיל איבהל םישקבמ םה ,בתכמה םוסרפ תועצמאב יכ 

םרמע ףולא־תת לש ותבוגת ,דתיה המוד תיטילופ תודגנתה .תיטילופ תופתתשה לש 

ךשמה לע האחמב ם"ופה לע דוקיפמ ותשירפ לע 23.9.1982 םויב עידוהש ,ענצמ 

העיגפ יכ עבג ילא ןוירשה ט"חמ ריהצה ,25.7.1982 םויב ,ןכ־ינפל םיישדוח .המחלמה 

השירפ לע עידוה ןכ־לעו ,תימיטיגל־יתלבל המחלמה תא תכפוה תיחרזא הייסולכואב 

תודלותב שדח ןדיע לש ותליחת תא למסמ אוהו ,וגוסמ ןושאר הרקמ הז היה .ודיקפתמ 

הנונכת לע ףאו תוינידמה עוציב לע עיפשהל הסנמה תיטילופ תונברס :תונברסה 

ןיא .תילארשיה הרבחה לש סוזנסנוקה תוצובק ךותב םישרוש התכיה וז תונברס .הבוציעו 

,ןמלה)"תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגה"ל יוטיב איה ;רקיעו ללכ תיטסיפיצפ תונברס איה 

ךכ םשל םינכומו ,םתלשממ לש היוגשה תוינידמה תא תוגשל םיסנמה םישנא דצמ (1993 

.התוא רפשלו הנידמל םורתל ןכו יתימא ןוצר ךותמ תאז לכו ,אלכיהלו רצעיהל ףא 

ןמשריה טרבלא לש םיגשומב - הווהמה ,יחרוא ירמל תקהבומ המגוד איה וז תונברמ 

 (1970 ,Hirschman) ןיל תורש יפכ ,תכרעמהמ "האיצי"ל אל יוטיב ־(1996 ,Linn)

.םתנידמל םיחרזאה לש רתי■ תונמאנ ךותמ לוק תעבהל אלא ,תנעוט 

העונתל ונגראתה ,יזגלא ידג רורחשל דעווב םיליעפ ויה םקלחש ,םינברס תורשע המכ 

־ןגס דע יארוט תוגרדב םיררחושמ םילייח תואמ ןמזה ךשמב ופרטצה הילא ,"לובג שי" 

תולועפ תועצמאב קר המחלמה תקספה ידיל איבהל רשפא היה ,םתסיפת יפ־לע .ףולא 

:ןיחממ ישי ,הצובקה ישארמ דחא רמואש יפכ .תוגירח האחמ 

תועמשמל עיגהל ,דתיה התרטמש תיטילופ העונת ,דתיה "לובג שי" 

תא רידגהל םילוכי ונייה .תונברסב שומיש ונישע ךכ םשלו ,תיטילופ 
ידכ - תרחא הרטמל ונגראתה לבא ,םינברסל הרזע תעונתכ ונמצע 

28.תוינידמה תא תונשל 

יפכ 29."םיחטשב תורש ינברס תואמ המכ אוה ןורתפה" ,'ץיבוביל והיעשי לש םילימב 

:וז הבשחמ וק טרפמ ףלשש 

לע שוביכה לש תוינסרהה תואצותה ינפמ אוה עירתמ ברעהו םכשה 

אל לארשיש דבלבו ,תידדצ־דח וליפא ,הגיסנ שרודו תילארשיה הרבחה 

.ךכמ תעמתשמה תענמנ יתלבה הלילשה לכ לע ,רחא םע לע טולשת 

.(136 ,1989 ,ףלש) 

.28-26 'עב ,10.1.1997 ,ץראה ףסומ ."ילש המחלמה אל תאז" לפרק הילד לש התבתכב ךכ לע ואר 27 

.5.8.1996 ,ןיחממ ישי םע רבחמה תחישמ םיטוטיצה ןלהלו ןאכ 28 

.153 ,1989 ,ףלש לצא םג טטוצמ - 11.11.1988 ,ץראה ףסומ 29 
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.תינפקות המחלמל לייח סייגל תוכז הנידמל ןיא ,"לובג שי" ישנא לש םתואר־תדוקנמ 

לכ ייח לע ןגהל הנידמה לש התבוח תמשגהל ץוחנ סויגה ןיא ,םויקל הנכס רדעיהב 

תעגופ ךכו ,ךרוצל אלש ותוא תנכסמ הרירב־תמחלמל לייח תסייגמה הנידמ ,ןכל .היחרזא 

וניא ,ירסומ וניא הלא תונוילעו תויעבט תויוכז רפמה רטשמ .תוריחלו םייחל ויתויוכזב 

הנידמה יפלכ תוכז לייחל שי ינוציק תוירסומ רסוח לש הז בצמב .הלוספ ותמחלמו קדוצ 

גוהנל םיחרזאה ללכ יפלכ הבוח וילע תלטומו (ילוכו קוח ,הדוקפ)יביטמרונ יוויצ רפהל 

ןורקע יפל" יכ הדמעה תא אטבמ סלור ןו'ג .המחלמה תא קיספהל ידכ רומאכ תונברסב 

לש יאנת ,ונייהד ."םיקדוצ־יתלב תודסומ יפלכ ביוחמ תויהל ירשפא הז ןיא ,תוניגהה 

ןיינעב ואר)ירסומו קדוצ קוחה רשאכ קרו ךא ףקת יטרקומדה רטשמב קוחל תויצה תבוח 

:רמוא ןיחונמ ישיש יפכ .(1992 ,ןונ־ןב :97-86 ,1996 ,זנג :הז 

רטשמהש עגרב .רשפא קרש יטרקומד יכה טקא תויהל לוכי יחרזא ירמ 

.ול תייצל אל תיחרזאה יתבוח ,קדצהו רסומה תונורקע תא רפמ 

ןייפאל ןתינ םיתיעלו ,תונוש תוביסמ עובנל לוכי תרשל בוריס ,תישיאה המרב 

היצלטסנוק הווהמ בוריס לש טקא לכש ךכ ,הז תא הז םימילשמה הבשחמ־יווק המכ 

תיתשת רציש ,םינברסה ןיב ףתושמ והשמ היה ,תאז םע דחי .ולשמ תילאוטקלטניא 

:"ילארשיה םנטייווה" תשוחת לע ורביד ןונבל תמחלמ ינברס .תפתושמ תוליעפל 

:"םעה תמחלמ" הניא ,הילב'גבו םכשב הדפיתניאה תפוקתב םג ומכ ,ןונבלב המיחלה 

Linn, 1989,) תיזחב לעופב אצמנש ימל קר תוומו םייח לש ןיינע איה תאזה המיחלה 

ועיבה ךכמ האצותכו ,םדא ייח תשודק לש תילאיצנטסיזקא השוחת לע ורביד םה .(1996 

לע ,רוכינו תודידב תשגרה לע וחוויד ןכ־ ומכ .םידדצה ינשמ תונברוקל הפירח תודגנתה 

תצבקמ (233-217 ,1993)ןמלה תירש .םישחרתמה םיכילהתה לע עיפשהל תלוכי רסוח 

:תוירוגיטק עבראל בוריסה יעינמ תא 

.ימויק םויא רדעיהב הלשממה המזיש הרירב־תמחלמב ףתתשהל המכסה־יא • 

הנחמ תא הז רשקהב השיגדמ ןיל תור ;המחלמה ךלהמב סרההו תוינחוכה חכונל עוזעז • 

ןיבמ השימח .(Linn, 1989, 39) "למגה בג תא רבשש שקה"כ ראסנא םייובשה 

;ראסנא רוזיאב םתוריש רחאל ךישמהל ובריס הנייאירש םילייח השישו םישולש 

לש ירסומה חווטב ךרדךויצכ הז רתאל וסחייתה םש ותריש אלש םירחא םינברס 
.םתלועפ 

.לומגת־תלועפ לש הווסמב המחלמל תודגנתה • 

וזה המחלמה תא הדימעמה ,תיטילופ היעבל ינחוכ ןורתפ לש ןויערה םע המכסה־יא • 

.תוילאינולוקה תומחלמה םע תחא הרושב 

,דתיה איה :המישרמ החלצהל למס הווהמ ןונבל תמחלמ תפוקתב םינברסה תונגראתה 

אל .ןונבלב המיחלה תקספה לע טילחהל הלשממה תא ועינהש לקשמה־ידבכ םימרוגה דחא 

תורשפאה לע חותפה ירוביצה ןוידהו תונברסה תעפות לש םויקה םצעש אלא ,דבלב וז 

,וז המחלמב םדיקפתל םילייחה לש תועדומה תאלעהל ומרג וז המחלמב ףתתשהל ברסל 

הלוספ ףאו תיתייעב תיארנש המחלמב תופתתשה לש המלידה םע תדמתמ תודדומתה ךות 

 .(Linn, 1989, 34)

ידקפמל ונפ םיבר .וז המחלמב תרשל ברסל וטילחה םילייח המכ רמול השק 
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לש ימשר רפסמ .(1989 ,ןיל) ןונבלב תרשל אל םהיתושקב תא ורשיאש ,םהיתודיחי 

ןיגב יאבצה אלכב םשנוע תא וצירו וטפשנש שיא םישישו האמ םתוא ללוכ םינברסה 

רפסמ עיגה דחא שדוח ךלהמב רשאכ ,1983 יאמ שדוחב היה אישה .ןונבלב תרשל םבוריס 

ודימעה םהו ,הנידמה תודלותב םידקת ירסח םניה הלא םירפסמ .העבשו םירשעל םינברסה 

לש יגולויצוסה ליפורפה םג הנתשה .היואר הבוגת לש השק המליד ינפל תויושרה תא 

םמצע לע םילבקמ םניאש ,זכרמל םירכונמ ,םיילושה ישנא אל הלא ויה .םמצע םינברסה 

,םהלשמ קחשמ יללכ יפ־לע םילעופו ,םייטננימודה םייביטמרונה םיכרעהו םיללכה תא 

הלא ויה .ןכ־ינפל היהש יפכ ,םהלשמ תויופידע ירדסו תויכרע תוחנה לע םיססובמה 

יוניש ךותמ ,תיתבוגת תוילושמ החתפתה תיגולואידיאה םתוילושש הרושה ןמ םיחרזא 

"םיילוש"ו "הירפירפ" ,"זכרמ" םיגשומה לע) .זכרמה תמזויב םייביטמרונה הלועפה יסופד 

ירגוב םבורב הלא ויה .(Adler <fe Sever, 1994, 15-18־ו Shils, 1975 :לצא ואר 
םג ותרישש ,תולודגה םירעה יבשות ,םייתשו םישולש דע ששו םירשע ינב ,תוטיסרבינואה 

,1989 ,ןיל) םיניצקב ותריש ףא םהמ תישימחכ ;םיאולימב תובר םינש םגו רידס תוריש 

יפלאו תואמ .העפותה ףקיה לע קפס אלל העיפשה תירוביצה הכימתה רדעיה .(52-51 

תעידיל ועיגה אל - םיחטשב םגו ןונבל תמחלמב םג - "הרופא" תונברס לש םירקמ 

וסינ םיבר .(1990 ,ירפ) תודיחיב קוה־דא ירדסהב ומייתסהו ,תיטפשמה תכרעמהו רוביצה 

וסינ יכ ורסמ םינברסהמ 270/0 ,ןיל תור לש םינותנה יפל ,ךכ :"ךומנ ליפורפ" לע רומשל 

תא תוחדל ושקיבו ,סויגה יווצ םע תיתיזח תושגנתהמ ענמיהל תוירשפאה םיכרדה לכב 

.(Linn, 1996) קוריה וקה תולובגב םיאצמנה םירחא םיסיסבל םריבעהל וא םתוריש דעומ 

רפסמ לע והשלכ עדימ ונידיב ןיא ךא ,ורשוא אל םישנא םתוא לש תוינטרפ תושקב 

תוריש תייחד לע ןתמו־ אשמ ידי־לע תכרעמה םע רישי תומיעמ ענמיהל וחילצהש םישנאה 

תונברסה תעפות ,ךכ םג לבא .ינופצמה אשונל םירושק םניאש םימעטמ ונממ רוטפ וא 

ימיטיגלה לאמשה ךותל תיטילופה תכרעמה לש םיימיטיגל־יתלבה םיילושה ןמ הרדח 

םיקוחל תויצ־יאל תיתרבח היצמיטיגל הרצונש רבד לש ושוריפ .(Peri, 1993) לארשיב 

.היחרזאל לארשי־תנידמ ןיב םיסחיה יללכ תא חרכהב הנשמ וז הדבוע .םימיוסמ םיבצמב 

ןווכתהל ילבמ ,הבינה ןונבל תמחלמב תרשל יביטקלסה בוריסה תעפות ,ןכ־לע רתי 

רבכש יפכ .תיטסיפיצפה תונברסה לש - תיטרואית הניחבמ ,תוחפל - היצזילגל ,ךכל 

תויביטנטסבוס תונעטב טעמכ עגנ אל יזגלא ידג לש ותריתעב צ"גבב ןויד ,ליעל רמאנ 

תכרעמה ידי־לע תוטלחהה תלבק לש יכילהה דצב קר אלא ,תינופצמה תונברסה לש 

ןויד .םיסייגתמה ןיב הערל הילפא םושמ הב שי םא הלאשב רתוי יפיצפס ןפואבו ,תיאבצה 

ןייש בקעי לש ותריתעב ,1983 רבמצדב ןוילעה טפשמה־תיבב להנתה תונברסה תוהמב 

תרשל ובוריס לע תישילשה םעפב אלכנש רחאל טפשמה־תיבל הנפש ,(734/83 צ"גב> 

:ןידה־קספב בתכ ןולא 'מ טפושה ךא ,התחדנ ותריתע .ןונבל תמחלמב 

םירשפאמה ,םיקומינה דחאכ ושמשיש לוכי ןופצמבש םימעט יכ ,הארנ 

תבוחמ רוטפל ,םתעד־לוקיש יפל ,םהב בשחתהל םיכמסומה םימרוגל 
.יאבצה תורישה 

:ןיוצ ןידה־קספב 

תמייק ןהבש ,תירבה־תוצראו הילגנא ןהיניבו ,תוטעמ אל תונידמב יכ 

םג ךא ,[...] ןופצמבש םימעטמ יאבצ תוריש תבוחמ רוטפל ןידבש תוכז 
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איה תינופצמה תודגנתהה רשאכ אלא ,םייק וניא הז רוטפ הלא תונידמב 

,וזכש רותב תומילא־יאב לגוד דגנתמהש ךותמ ,הזכש רותב יאבצ תורישל 

ינופצמ עונכשב הדוסיש ,תיללכ הניא תונברסה רשאכ ךא .יללכ ןפואבו 

םיקומינמ ללכ ךרדב תעבונה ,תיביטקלס תונברס אלא ,תומילא־יא רבדב 

תומוקמב וא תומיוסמ תוצובק דגנ לועפל אלש םייטילופ־םייגולואדיא 

תירבה תוצראב םג הרכהל התכז אל וז תיביטקלס תונברס ירה ,םימיוסמ 

לוקיש קר יכ ,עבק תירבה תוצראב ןוילעה טפשמה תיב [."] .הילגנאבו 

קידצהל ידכ וב שי תומילאל תודגנתה לש םיינללוכ םיינופצמ םימעטמ 

רשאב תיטילופ הדמעב הדוסיש ,תודגנתהה אל ךא יאבצ תורישמ רוטפ 

תוריש תרשל אלש תוכז תמייק אל יכו ,תמיוסמ המחלמ לש היתוביסנל 

.תיטילופ־תיגולואדיא הרקיעב איה הערכהה רשאכ ,ןופצמ ימעטמ יאבצ 

תלבק לש יטרקומדה ךילהה תוניקתב תעגופ תיביטקלס תונברסב הרכהה 

30.סויגה םוחתב הילפאל תישממ הנכס םושמ הב שיו ,תוטלחה 

,תילגל־יתלב איה ־ התוהמב תיטילופ - תיביטקלס תונברסש צ"גב עבק הז ןיינעב 

הביס - רבעב השמיש ףאו ־ שמשל הלוכי תילסרווינוא תינופצמ תונברסש ןייצ ךא 

.יאבצ תורישמ סויג יביוחמ לש םרורחש תא הקידצהש 

תילארשיה הדוגאה לש קבאמ תונש שמחו םישולש ומייתסה ךכבש רמול רשפא 

הקספוה (1995 תנשל דעו) 1982 ןמל :התוליעפ םג םצעב המייתסה ךכב .המחלמ ינברסל 

תעפות לש המוקימב יוניש .הירבח לש םישגפמ טעמכ וכרענ אלו הצובקה ןולע תאצוה 

עיפשה ־ טפשמה תכרעמ לש סחיה תניחבמ ןהו יתרבחה סחיה תניחבמ ןה - תונברסה 

התנבנש ,םינברסה תדוגא .םינברסה תוצובק לש תוליעפה תונוכתמ לע חרכהב 

.הכרד ףוסל ךכב העיגה ,תילארשיה הרבחה ילושבש הצובקכ הליחתכלמ 

:(191 ,1996)יליזרב דג ירבדכ 

,הפ־לעב בצועמ וא בתכב קוקח ,יחרזא דוק לש תרוסמ ןיא לארשיב 

ןוטלשה תא תבייחמה תשבוגמ הקיתא הב ןיאו ,חרזא תויוכז רידגמה 
.חרזאה תויוכז תא דבכלו רומשל 

תימונוטוא תיחרזא הרבח הנושארל לארשיב השבגתה ןונבל תמחלמ ךלהמב ,תאז םע 

ךרדל תיגטרטסא הפולח העיצה אלא ,םייטמסוק םייוניש תושעל הנידמהמ השקיב אלש 

יזוכירה יפואה (.Taylor, 1990 :לצא ואר תיחרזא הרבח לש םילדומה לע) .תיתלשממה 

,לארשיב תיחרזאה האחמה תוחתפתהל דחוימב החונ תיתשת רצי אל לארשי־תנידמ לש 

אלו ףקדזהל תימונוטואה תיחרזאה הרבחה החילצהש דע הנש שמחו םישולש ושרדנו 

תיחרזאה הרבחה קזחתתש לככש תוזחל ןתינ .ינידמה ץחלה ינפל המצע ףופכל 

לככו ,(הדי־לע םבורב םינווכמה ,קושה תוחוכמ ןהו הנידמה לש החוכמ ןה) תימונוטואה 

הרכהה םג לדגת ןכ ,הרבחה בוציע לע עיפשהל םייחרזאה םינוגראה לש םתלוכי לדגתש 

דוסי־קוחב תעבוק הנידמה רשאכ .ונופצמ וצל םאתהב סויג וצל תייצל ברסל םדאה תוכזב 

תיחרזאה תוהדזהה תושלחיהש קפס ןיא ,תומילאה יעצמא לע הלש ידעלבה לופונומה תא 

.393 <3>חל י"דפ ,ןוחטבה רש 'נ ןייש 734/83 צ"גב 30 
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ללכ לש היצזירטילימ־הדל םג ךכו ,אבצה םע תוהדזהה תושלחיהל םג םורגת הנידמה םע 

.הרבחה 

תויתרבח תורומתל דואמ ןידע ןווחמ תשמשמ תינופצמה תונברסהש םושמ אקווד 

ילניש ,דחא דצמ .תאזה תידוחייה העפותה תא קמועל רוקחל םעט שי ,ונגמז־תונב 

הרבחה לש תימיטיגלה הירפירפה תארקל התומדקתהו תונברסה תעפות לש םיסופדה 

לעו תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהוב אבצה לש ומוקמ יוניש לע םידמלמ 

יוניש :הנוכנ הכופהה הנעטה םג ,רחא דצמ .אבצה ביבס ימואלה סוזנסנוקה תריבש 

יפיצפס ןפואבו ,תויתרבחה תורומתה לש האצותה וניה תונברסה תעפות לש םיסופדה 

.תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזב אבצה לש ומוקמב יונישה לש ,רתוי 

רבעמב ילנימיל בלש ןיעמ ,דתיה ןונבל תמחלמב םינברסה תורוש לש תובחרתהה 
םיחרזאה תונמאנש ,רתוי החותפ הרבחל "םעה אבצ" ביבס הלוכ תדכולמה הנידמהמ 

תונברסה לש תירוטסיהה תוחתפתהה תריקס ,וז הניחבמ .הילאמ הב תנבומ הניא אבצל 

יוטיב ,רתוי בחר ןפואבו ,אבצה לש ודמעמ תעיקש לש הריקס םג הווהמ תינופצמה 

הכרד בוציע לע עיפשהל התוכז לע תקבאנה ,תימונוטואה תיחרזאה הרבחה תוקזחתהל 
.לארשי־תנידמ לש 

תורוקמ תמישר 

:םיריעצ םיבדנתמ יעינמב םזילאודיווידניאו םזיביטקלוק" .(1995) 'י ,רדו 'א ,ימהרבא 

.28-5 ,<1>זל ,תומגמ ."ץוביק ינב לש הרקמה 
יפלכ םיינוכית רפס יתבב םידימלת לש תודמעו םלוע תוסיפת .(1995)'ר ,לגו 'י ,יחרזא 

.םייתרבח םירקחמל למרכ ןוכמ :בקעי ןורכז .םולשו ןוחטיב ,הרבח יאשונ 

ש"ע םירפס תאצוה :םילשורי .היתורומתב תילארשיה הרבחה .(1989)'נ 'ש ,טדטשנזייא 

.סנגאמ 

,םינמז ."תונושארה היתונשב לארשי :המחלמו 'םידמב המוא"' .(1994) 'א ,רזעילא־ןב 

 49, 64-53.

1956 ,ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה - תנווכה ךרד .(1995)'א ,רזעילא־ק 
.ריבד :ביבא־לת .1936 

היגולאינגה :לארשיב הרבח ןיבל הנידמ ןיב הרבחה לש השוטשט" .(1996)'א ,רזעילאךב 

.228-207 ,(3>זל ,תומגמ .'"ץולחה' לש 

.אטרכ :םילשורי .תילארשי הרבחב רבשמ .(1973)'ד ,ריאמךב 

.רעי :ביבא־לת .יחרזא ירמ .(1992)'ח ,ןונךב 

־םילארשי םירגבתמ לש םיכרעו תודמע :היטרקומד לומ תונויצ .(1995) 'ז ,אריס־ןב 
.סנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה - תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .םידוהי 

,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ."המחלמב היטרקומד" .(1987)'ג ,יליזרב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה יעדמל גוחה 

קסיל 'מ ."המחלמב םינומה תרושקת :ימואל ןוחטבו הרבח ,הנידמ" .(1996)'ג ,יליזרב 

:םילשורי .(176-195 ימע) 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע) זפ־ינק 'בו 
.ןומדקא 
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.ןוחטבה דרשמ :ביבא־לת .לארשיב םדא תוירכז .(1994)'ר ,ןוזיבג 

תויעב "?םיחטשב הרוק המ - תוממוקתהו תונברס ,יחרזא ירמ" .(1989) 'ב ,ץיברוג 
.הס־טמ ,50 ,לשממו רנידמ ,תוימואלניב 

תאצוה :ביבא־לת .תיטילופ תונברסו יפוסוליפ םזיכרנא :בוריסו תויצ .(1996)'ח ,זנג 

.דחואמה ץוביקה 

הנידמ ,תוימואלניב תויעב ."תוינידמ לש תסווכ תינופצמ תונברס" .(1989) 'ג ,ןורוד 
.35-26 ,53 ,לשממו 

:םילשורי .1991-1948 :קוחה ןוטלש לומ הנידמה ןוחטב - לארשי .(1993)'מ ,גנונפוה 
.ובנ 

רוביח ."תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסינכ אבצב תרשל בוריסה" .(1993)'ש ,ןמלה 

תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל גוחה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל 
.םילשוריב 

.39-17 ,(1>טי ,םיטפשמ ."הנידמה ןוחטבו םדאה תויוכז" .(1989)'י ,רימז 

,היגולויצוסל הקלחמה .לארשיב יטסילאיצוסה ןוגריאה :ןפצמ .(1977)'נ ,סיוויד־לבוי 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

"?אבצה לש ידוקפת םוצמצ תארקל :תילארשיה הרבחהו ל"הצ" .(1996) 'ס ,ןהכ 

.(232-215 'מע> 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע) זפ־ינק 'בו קסיל 'מ 
.ןומדקא :םילשורי 

:הנידמה לש תימינפ תוטשפתהו םייתדעניב םיסחי ,תיתמחלמ תוינידמ" .(1996)'י ,יול 

.223-203 ,8 ,תרוקיבו הירואת ."1948-1956 לארשי 

.32-19 ,42 ,ךוניחב םינויע ."ןונבל תמחלמ ינברס לש ירסומה טופישה" .(1985)'ר ,ןיל 

,ךוניחב םינויע "?ןונבל תמחלמב אקווד עודמ - ןופצמ ימעטמ תונברס" .(1989)'ר ,ןיל 
 49, 66-49.

תירוטסיה הוויטקפסרפ :תילארשיה הרבחהו הדאפיתניאה" .(1989) 'מ ,קסיל 
ץוביקה :ביבא־לת .(37-17 'מע> תיעיבשה המחלמה ,(ךרוע) לג 'ר ."תיגולויצוסו 

.דחואמה 

ימע) תויצו היטרקומד לע ."הבוחל הקדצה ןיב - תונברס ,תויצ" .(1990) 'י ,ןיחונמ 

.האירק ןמיס ירפס / לובג שי :םילשורי .(109-99 

הדוקפ לש גשומהו רוחשה לגדה ןחבמ ,םסאק־רפכ תשרפב ןידה־קספ" .(1990)'ע ,שורפ 

.272-245 ,<2>וט ,טפשמ ינויע ."לילעב תיקוח־יתלב 

תיעיבשה המחלמה ,(ךרוע) לג ןבואר ."ל"הצ לע הדאפיתניאה תעפשה" .(1990)'י ,ירפ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(128-122 'מע> 

סנכב "לארשיב הרבחו אבצ" בשומב האצרה ."רבשמב אבצ-הרבח יסחי" .(1998) 'י ,ירפ 

ראורבפל 25 ,הפיח תטיסרבינוא ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה לש 29־ה יתנשה 

 1998.

.140-123 ,4 ,תרוקיבו הירואית "תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

ןופצמה תודיח ,(תכרוע)ןוזיבג תור "?יהמ תינופצמ תוליעפ" .(1968) (1990)'ח ,חלש 

תויוכזל הדוגא .<55-47 'מע> חלש 'פ ןמח לש ורכזל םירמאמ תפוסא .תדהו 
.חרזאה 

חרזא תויוכז ,(תכרוע) ןוזיבג תור ."ןופצמ ימעטמ קוחל תויצ יא" .(1982) 'ל ,ףלש 
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תויוכזל הדוגא .(151-117 'מע> ןהכ .ה םייח דובכל םירמאמ ץבוק .לארשיב 
.חרזאה 

.תומר :ביבא־לת .תיחרזא תונמאנ ךותמ תינופצמ תונברס :דובכה לוק .(1989)'ל ,ףלש 

יקסריבס הנא ."תילארשיה הרבחב תוגיהנמו תיטילופ תונלבוס" .(1992) 'מ ,רימש 

ןמח לש ורכזל םירמאמ ףסוא .לארשיב םדאה תויוכז ...לדבה ילב ,(תכרוע) 
.חרזאה תויוכזל הדוגאה :ביבא־לת .(93-81 ימע) חלש 

,תואיצמ ינחבמב היגולואדיא :םולש תירבב הפוריא זכרמ שיא" .(1995) 'ש ,יבצר 

תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ."1925-1945 
.ביבא־לת 

 Adler, C. 8c Sever, R. (1994). Beyond the Dead-End Alley of Mass Education.
 Boulder: Westview Press.

 Bebler, A. (1991). "Conscientious Objection in Socialist States: A Comparative

 Perspective". Studies in Comparative Communism, 24( 1), 103-113.

 Blatt, M, Davis, U. and Kleinbaum, P. (eds.) (1975). Dissent and Ideology in

 Israel: Resistance to Draft (1948-1973). London: Ithaca Press.

 Bredow, W. von (1992). "Conscription, Conscientious Objection, Civic Service

 and the Political Culture of Post-world War II Germany". Journal of

 Political and Military Sociology, 20(2), 289-303.

 Burk, J. (1995). "Citizenship Status and Military Service: the Quest for
 Inclusion by Minorities and Conscientious Objection". Armed Forces and

 Society, 21(4), 503-529.
 Cordeil, K. (1994). "An Analysis of Cultural Difference and Societal Conflict:

 The Role of Multicultural Education". International Journal of Group
 Tensions, 24( 1), 47-68.

 Creveld, M. van (1991). The Transformation of War. New York: Free Press.

 Creveld, M. van (1998). The Sword and the Olive: A Critical History of the

 Israeli Defense Force. New York: Public Affairs.

 D'Entreves, A. (1967). The Notion of the State: An Introduction to Political

 Theory. Oxford: Clarendon Press.

 Dogan, M. (1994). "The Legitimacy of Regimes and the Crises of Confidence".

 Sotsiologicheskie Issledovaniya, 21, 147-156.

 Dyzehnaus, D. (1996). "The Legitimacy of Legality". University of Toronto
 Law Journal, 46, 129-180.

 Ferrarotti, F. (1987). "Legitimation, Representation and Power". Current
 Sociology, 35, 21-27.

 Gal, R. (1985). "Commitment and Obedience in the Military: An Israeli Case

 Study". Armed Forces and Society, 11(4), 553-564.

 Giddens, A. (1985). The Nation-State and Violence. Berkeley: University of
 California Press.

 Hall, R. (1971). "Legal Toleration of Civil Disobedience". Ethics: An
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 International Journal of Social, Political and Legal Philosophy, 81.

 Helman, S. (1997). "Militarism and the Construction of Community". Journal

 of Political and Military Sociology, 25, 305-332.

 Hirschman, A. (1970). Exit, Voice and Loyalty. Cambridge: Harvard University
 Press.

 Jakubowicz, A. (1989). "Social Justice and the Politics of Multiculturalism in

 Australia". Social Justice, 16, 69-86.

 Janovitz, M. (1983). The Reconstruction of Patriotism: Education for Civic

 Consciousness. Chicago: The University of Chicago Press.

 Kimmerling, B. (1993). "State Building, State Autonomy and the Identity of

 Society - the Case of Israel". Journal of Historical Sociology, 6(4), 396
 429.

 Kimmerling, B. (1996). "Changing Boundaries of the 'Political'". Current
 Sociology, 44(3), 152-176.

 Levi, M. and DeTray, S. (1993). "A Weapon Against the War: Conscientious

 Objection in the United States, Australia and France". Politics and Society,

 21(4), 425-464.

 Linn, R. (1989). Not Shooting and Not Crying: Psychological Inquiry into

 Moral Disobedience. Westport: Greenwood.

 Linn, R. (1996). Conscience at War: The Israeli Soldier as a Moral Critic.

 Albany: State University of New York Press.

 Martin, M.L. (1977). "Conscription and the Decline of the Mass Army in France

 (1960-1975)". Armed Forces and Society, 3, 355^106.
 Modzelewski, W. (1994). "Pacifism, Anti-militarism and Conscientious

 Objection in Poland". Polish Sociological Review, 7(105), 59-67.

 Moodley, K. (1983). "Canadian Multiculturalism as Ideology". Ethnic and
 Racial Studies, 6, 320-331.

 Moskos, C. (1992). "The secularization of conscience". International workshop

 on Conscientious Objection: from Religious Pacifism to Political Protest

 Papers (pp. 20-42). Zihron-Yakov: Israeli Institute of Military Studies.

 Moskos, C. and Chambers, J. (eds.) (1993). The New Conscientious Objection.

 Oxford: Oxford University Press.

 Nettl, J.P. (1968). "The State as a Conceptual Variable". World Politics, 20,
 559-592.

 Nikolov, S. (1992). "Conscientious Objection in Post-communist Bulgaria: No

 Challenges". International workshop on Conscientious Objection: from

 Religious Pacifism to Political Protest Papers (pp. 88-100). Zihron
 Yakov: Israeli Institute of Military Studies.

 Nuciari, M. (1992). "Conscientious Objection in Italy: Secularization and
 Ethical Commitment in the Consideration of Military Service".
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 International workshop on Conscientious Objection: from Religious
 Pacifism to Political Protest Papers (pp. 62-72). Zihron-Yakov: Israeli

 Institute of Military Studies.

 Peres, Y. and Yuchtman-Yaar, E. (1992). Trends in Israeli Democracy. Boulder:

 IDI Policy Studies and Lynne Rienner Publ.

 Peri, Y. (1993). "Israel: Conscientious Objection in a Democracy under Siege".

 C. Moskos 8l J. Chambers (eds.), The New Conscientious Objection (pp.

 146-157). Oxford: Oxford University Press.

 Peters, M. (1994). "Individualism and Community: Education and the Politics
 of Difference". Discourse, 14, 65-78.

 Rickard, Maurice (1994). "Liberalism, Multiculturalism, and Minority
 Protection". Social Theory and Practice, 20, 143-170.

 Shachar, Y. (1982). "The Elgazi Trials - Selective Conscientious Objection in

 Israel". Israel Yearbook on Human Rights, 12, 214-259.

 Shils, E. (1975). Center and Periphery. Chicago: University of Chicago Press.

 Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society". Public Culture, 5(1), 95-118.

 Tilly, C. (1975). The Formation of National States in Western Europe.

 Princeton: Princeton University Press.

 Tilly, C. (1985). "War Making and State Making as Organized Crime." In
 P.B. Evans, D. Rueschmeyer and T. Skocpol (eds.), Bringing the State

 Back In. Cambridge: Cambridge University Press.

 Van Doom, J. (1975). "The Decline of the Mass Army in the West: General

 Reflections". Armed Forces and Society, 1, 147-158.

 Walzer, M. (1970). Obligations: Essays on Disobedience, War and Citizenship.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Wilcock, E. (1995). Pacifism and the Jews. London: Hawthorn Press.

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:36 UTC������������� 

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



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

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

*בלוד־ינולישה לעי 

,המדקה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

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

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

.תונובנ תוצע לע םיימינונאה םיארוקה דמצל םג הדות .תוליעומה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.רכיכב 

"רודיבב ןושאר" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.וז הטלחה תלבקב םתוא וחנהש םייתימאה םילוקישה תא 

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

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

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

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

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

.הכותב לעופ 

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

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

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

.הירוטסיהה ךרואל "םיקירפ" תגצה 

ואוש־קירפל םיאישה רפס ןיב המ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.תינכותה ךלהמב ותציחמב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.וז הדובע דקומב םיאצמנ םתועמשמו הלא םילדבהו ,תינויזיוולטה 

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

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

.רהוז וא הפיל בשחנה הארמ לש טעמכ תידעלב הדימ־תמא יפ־לע (תוחנמ רקיעבו» םיחנמ 
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1997 - לארשיב ואוש־קירפ :"ודוד לש םיאישה רפס" בלוד־ינולישה לעי 358 

םייתוברת תולובג לש ןחבמ הרקמכ םיקירפ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ואוש־קירפה תרגסמב הב עיפוהל ומיכסהו תינכותל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,הפוצה טקייבוסה לש תויתוברתה תוירוגיטקב רתויו הפצנה טקייבואה לש תיגולוכיספה 

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

.םפוג לש םינוש הלמסהו גוציי ינפוא תועצמאב 

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

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

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

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

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

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

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

.ןוחבל תשקבמ ינא התואו ,תלטוטמ תעונת תאז לכב תרשפאתמ 

תיאקירמאה תוברתב םיקירפ לש הגצה ינפוא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(Stulman Dennet, 1996)

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

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

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

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

רתויב תירלופופה היזיוולטה תינכותב םיקירפה תעפוה תא קודבל ןיינעמ ךכ םושמ 

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

.תאז השוע "רודיבב ןושאר" 

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

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

:חתפתמה עדמל ואוש־קירפה ןיב הרשע־עשתה 

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

.יברעמ־אלה 

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

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

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

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

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

.היבוברעב םעפ־אל ושמיש 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ןיוורד לש תינויצולובאה הירואיתב הרסחה הילוחכ גצוהשכ ףוק תפילח שבל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יגולותפ חישל ונממו יעדמ חישל יפושיכ חישמ רבעמה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.תילנויצר הרוצב ותוא רותפל ןתינש 

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

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

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

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

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

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

."רוטקוד" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תויוגירח לש תפסונ היצקיפיטסימד ורציש (יגולוגירקודנאה םוחתב םייוליגו ןגטנר 

.(Bogdan, 1988, ch. 2) תוישונא 

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

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

םיעבצב העבצנו םיקירפל תוסחייתהה התנתשה הזה רשקהה ךותבו ,םיישונא םיכילהתו 

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

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

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

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

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

.ואוש־קירפה דסומ לש ורהוז 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(Bogdan, 1988, 64)
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םה ,םהמ םלעתמ ןדגובש ,ואוש־קירפה תסיסג לע עיפשהל ולכיש םירחא םיכילהת 

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

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

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

תויצמרופדמ םילבוסה םישנא לש יסחיה םרפסמ תא וניטקהש תויאופר תויוחתפתהב רושק 

.תיתוברתה םתוארנ תא תוחפל וא ,תורומח תוינפוג 

תורזה להנמו הריזה להנמכ זפוט 

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

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

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

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

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

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

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

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

.גירח ףוג ילעב לש יסלקה םתגצה ןפואמ תילכתב הנוש הגצה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.תינפוגה תוגירחה לש תרזגנ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.םיעלקה ירוחאמ אלו ,תינכותה תרגסמב עצבתמ 
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363 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 ־ט"נשת 

ןכש ,דיחא הגצה ןפוא זפוט לצא רתאל דואמ השק תאז םע .יסלקה עפומב ןדגוב ראיתש 

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

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

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

(.החינמ תינכותהש םיקירפה לש הגצהה 

היצזיביטקייבוס ןויארה ךלהמב םירבועו ,םיטקייבואכ ןפלואל םיעיגמ זפוט לש ויחרוא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תיעבמ םימיא עפומל עפומה תא תכפוה םיקירפה לש היצזיביטקייבוסל היצזיביטקייבוא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:טאודב ,זפוט 

,לודג הכ אוה םלועה 

,לוכי לכ אוה םיהולא 

,םינטק הכ ונחנאו 
םיניבמ אל רבד םוש 
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ו997 - לארשיב ואוש־קירפ :"ודוד לש םיאישה רפס" בלוד־ינולישה לעי 364 

,כ"הסב ראשנ המ 

לובסל אל ,חומשל קר 

,בוהאלו ןגרפל 

.בוט קר בלב תושעל 

םינטק ונלוכ ,םינטק ונלוכ 
,םינבלו םירוחש 

ןימי םג לאמש םג 

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

,םירמוא דימת םישנא 

םירגבתמ זא םילדגשכ 

,רתוי הברה םיניבמ 

רסחה תא םימילשמ 

,םירגבתמש לככ ךא 

,םירבד תוחפ םיניבמ 

,רורב דחא רבד קר 

(רזוח ןומזפ) .רוריפ ונלוכש 

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

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

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

"ודוד לש םיאישה רפס" לש ילאוטסקט חותינ 

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

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

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

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

.וללכב רוביצל הלבקהבו ,תינכותה יחרוא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.יזנכשא לש תינפוגה תוגירחה תא םה םג 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.םתוגירח 

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

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

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

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

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

תויפרגויב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ןויארל תיקירפ םע ןויארמ השעמל גלדמ אוהשכ ,השדחה הצרא לע התעדבו ,הירגנוהמ 
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איהשכו ,גוז־ןב הל שי םא שפריג תא לאוש זפוט .השדח הלוע םע תינויצ תיחולחל לעב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.םח םחי היפלכ םילגמ 

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

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

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

".יל ןתנש המ יל ןתנש 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

."םילמרונ" 

םיסרפ 

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

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

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

.(Katriel (1986 ואר תילארשיה הרבחב התועמשמו ירגוד תוברת לע 7 
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הרקמבו) םיפתתשמה לש םיישיאה םהייחמ הרוחס תורצוי ןה אלא ,תומסרפמ ןה םתוא 

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

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

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

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

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

.םיקירפה לש םתוגירח תשגדה ןיבל םלומרנ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.םירפסב םיחמש םירחאה םיחרואה בור לבא 

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

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

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

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

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

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

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

.םתוגירח תשגדה ליבקמבו ,םלומרנו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

."לוכי דחא לכ" 

יסקרקה חישה 

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

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

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

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

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

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

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

םתוא תכפוהו םהלש תויביטקייבוסה תא סקרקה ינמאמ לוכיבכ תערוק ,טקייבוסל 

.(1991 ,ילמרכ) םמצע תלועפ לש םיטקייבואל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יעבט־לעה יתימה חישה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יאופרה חישה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

רומיל לש היחא ,לשמל)"תוילמרונ" תוחפשמב םידלונ םיגירח םידליש ךכ לע םג לבא 

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

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



1997 - לארשיב ואוש־קייפ :"ודוד לש םיאישה רפס" בלוד־ינולישה לעי 370 

האמה ףוסב ,השעמל .(תעצוממ המוק ילעבכ תינכותב םירכזומ המוקה תכומנ יזנכשא 

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

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

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

.ונלוכל חתפב תברוא תויקירפהו םיריבש םה 

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

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

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

תוחפל ,תויובחה תויטנג תויצפואבו ןהיניב גלדמ אוהש תויתוברת תויצפואבכ תורכומבו 

.ונלוכב ,חוכב 

ירבצה חישה 

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

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

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

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

בחרמב םהיניב םירחתמ םירתוס םיחישו תינויצה לעה־תייגולואידיאב םיעבנ םיקדסשכ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.טעמכ תימיטניא ביטקלוק תשוחת לש תילארשי תרוסמל 

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

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

.וז הרטמ םיתרשמ ,2 ץורעבו ןיבר רכיכב תואמצעה םוי ברע לש עפומה תא ותייחנהו ,םיחרזמה 

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

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



371 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(Bogdan, 1988, ch. 1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.הלאכ םינכת םהב םילגמ םניא םהב םינדה םירפסהו 
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.הלא םיטביהב דואמ םהמ הנוש ילארשיה םיאישה רפס .ימואלה ביטקלוקה ןיבל םניב 

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

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

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

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

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

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

.הלש סותאה תא גצייל 

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

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

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

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

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

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

.תירסומ היטרקוטסירא ןיעמ לש האג 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.םיקיתו םילארשיכ םאו (תועבצאה שולשו םירשע 

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

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

יכ הז רשקהב ןיינעמ ,תירוטסיה הניחבמ .ירוקמה רבצה יומידמ ורדוהש ,םישנו םילוע 
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דגנמ וא ,תיצאנה הרבחה ןוגכ ,תונוש לכ קוחמל ושקיבו עזגה רהוט תא ושיגדהש תורבח 

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

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

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

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

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

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

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

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

תוברתב שחרתמה הילא תוכיישה רדג תכמנהו תיביטקלוקה תוהזה ןוויג לש ךילהת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ירבצה ,ןשיה יומידה תא רגתאמ 

רתויב הנמשה .דשאה 

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

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

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

.ליכהל הנכומ הניא "םיקירפ" לעה־תרתוכ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

."הכירצ תא המ עדוי אל ינא" רמואו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.תינכותה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

רוקמה תא ,ףוגה "קשמ" לש ילנויצר לוהינל העיבת םע בולישב ,הוויה ,םיסימה ימלשמ 
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375 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

יפל .דחוימב הזבמו ליפשמ חיש ,וכותב האולכ ירדא ןאזוסש יטטאידה חישה תוחתפתהל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

."גשיה"ל ותוגירח תא ךופהל ןתינ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

האחמל תדסוממ תרגסמ לבנרקה לש תירלופופה תוברתב האורו ,ההובגה תוברתה 

.םירוצעמ אלל רובידל תיסקט תונמדזהו ,תיטילופ 

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

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

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

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

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

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

.יערא ןפואב קר לעפ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.עיצמ זפוטש תירלופופה תוברתה תרגסמב 

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

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

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

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

תורכומה ףרצתמ ףסונ קלח אוה תוינימו תוינפוגב יתייפכה וקוסיעש תוארהל הסנא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ןיקת וניאשו ןיקת ,רחאו ינא ,םירבגל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

."הפי לדג הז ,הדבועו" ,םימי 
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ילבמ בוש ,ולש םינייאורמה םע יסיפ עגמב אובל הברמ זפוט ,ולש ואוש־קירפב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ןהילע יונב יתרבחה רדסהש 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?הכותב תינבומה קחרמה תרימש לשב קר תורזה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.תורכומ וא תורחא :תווצקה ינשמ דחא רבע 

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

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

הסינכב םיפתתשמה לש םיישיאה םיסרטניאה תרקפהו ביטקלוקל תוביוחמ אוה רתויב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?תירוביצ תועמשמ לעב טקא אוה ומצע 

Gerber .תינכותב עיפוהל םיקירפה תריחבב תעגונ הז רשקהב תיטנוולר הלאש 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

םתעפוהו ,יתקוסעתה רושימב תוחפל ,רתוי תונווגמ תויצפוא קפס אלל םהינפל תובצינ 

םה ,ןכ־םא .עובק עוצקמ אלו ,םהיבגל תימעפ־דח הדוזיפא איה תינכותב ינפוג גצומכ 

ןכל .הב ףתתשהלו תינכותה םע רשק רוציל זפוט לש ותנמזהל תונעיהל אל לקנב ולכי 

יותיפב קר תרבסומ תויהל הלוכי הניאש ,תופשחיהב םהלש הריחבל בל־סישל ןיינעמ 

,רעישה ילדוגמ םיקירפה תא ,לשמל ,םיתפמ םניא ח"ש 20,000 ירהו) סרפה לש יפסכה 

.(םרעש תא זוזגל ,ןוצרמ םיקירפ םהש 
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 1997) illouz) םיטסקט ,םיסותימו תודגא ומכש ואוש־קוט לע הרמאמב תבתוכ

יתרבח רדס ךותב םמצע תא םקמל םינקחשל תורזועה תויתוברת תופמ םה םייתרושקת 

תנבהל חתפמ תווהל לוכי הזה רדסב םוקימ .תועמשמ ול קינעהלו ,ירוטסיה ןפואב ןנוכש 

תורצוי ךפהמ ,תוימוטוכיד שטשטמה ,"ודוד לש םיאישה רפס" לש תיתרבחה הלועפה 

,םייתוברת םירוביגכ אקווד םירזו םיילושב יתרוסמ ןפואב וגצוהש הלא תא גיצמו 

תוחפל וא ,שממ םיקירפכ - םירזכ "םירכומ"ה תא וליאו ,<דחא עגרל ולו) םינאישכ 

לש היצזיביטקייבואה יכ הנעטה תא סקרק ינמא יבגל עיצה (1991)ילמרכ .חוכב־םיקירפכ 

סחיב ,ימעטל ,הפקת הנעט התוא .תיתרבח תופתתשהו תוברועמל ךרד םהיבגל איה םמצע 

תינכותב םתעפוהל תועמשמו תובישח יאדווב םיסחיימה ,זפוט לש םייקירפה ויחרואל 

וז תועמשמ .םילעהל בורל תשקבמ וז הריפסש ףוג ,תירוביצה הריפסב םפוג תפישחלו 

ביטקלוקל תוכייתשה לש םירסמ ,ומצע רפסב ריבעהל םישקבמ םהש םירסמהמ ןה הלוע 

הנושארבו שארב םתוא גיצמה טסקטה חותינ ךותמ ןהו ,"הקלחב תרשואמ תוגירח"ו 

ידי־לע ילארשיה ביטקלוקל םתסנכהו םלומרנ לש ךופהה ןוויכב םג לעופ ךא ,םיגירחכ 

.םיקירפ לש ביטקלוקל ןורחאה הז לש ותכיפה 

תינכותה תא םתדהאל תוביסה ;תינכותה לש םירוסמה היפוצ םע תונויאר יתכרע אל 

תרוקיבה תא וליאו ;תינכותה יחרואכ דיגהל םהל ןמדזמש טעמה ךותמ קר יל תועודי 

.רדוסמ רקחמ ךותמ אל ךא ,תוישיא תוחישמו הבותכה תונותיעה ןמ הריכמ ינא הילע 

רבעמ אלו ,תינכותה לש תונשרפל תויורשפא חווט אוה עיצהל יתלוכיבש לכ ,ןכ־לע 

,תאז םע .םינוש םישגדו תונוש רקחמ תוטיש שרוד הז אשונ לש ףיקמ חותינ ןכש ,ךכל 

קופיס קרו ךא םהב םיפוצל הקינעמ הניא םיקירפה לש תימצעה םתפישח יכ יל המדנ 

םינוש םינקחש עודמ ריבסהל לוכיש ןכות ,הז קופיס ךותל ןכות תקצוי אלא ,יפרגונרופ 

תוטילאה רשאכ ,"רודיבב ןושאר" לש טסקטל סחיב תונוש תודמעב םיטקונ יתרבחה הדשב 

םיעיבצמ וללה תוצובקל םיכייתשמ םניאש הלא דועב ,ול תוזבו ותוא תועיקומ תויתרוסמה 

.טלשה תועצמאב וירסמ דעבו ודעב 

עיצמ טסקטהש םידיקפתה יכופיהב ,יתעדל ,םידגונמה םימעטל רבסהה תא רתאל ןתינ 

המיענו החונ תיתוברת הפמ וא תועמשמ םיקפסמה ,יתוברתה זכרמל םירז לש םבוריקבו 

החוכבש ,"םירכומ"ה תצובקכ המצע תא הננוכש הצובקה לא ךייתשמ וניאש ימל רתוי 

תודימה לע תיארחאכ המצע תא האורה הצובקה ,תוביס ןתואמ קוידב .רז ימ עירכהל 

ןושארה" לש תוילבנרקה ,תוינפשוחה ,תוערה היתודיממ תמיואמ תאצמנ תובוטה 

ותוא לש תונושה תואירקה ,ןכ־םא ,ימעטל ."םינטק ונלוכ" יכ הטובה התגעטמו ,"רודיבב 

הנושה תועמשמהמ תועבונ (הרידמו תרקבמ תרחאהו תדהוא תחאה) יתרושקת טסקט 

תא תומקממ ןה וב ןפואהמו תינכותב תגצומה תיתוברתה הפמהמ תוקיפמ הלא תוצובקש 

השעמל הלגתמ ,םיילושה ישנא לש ,גויתה יאשנ לש תימצעה הפישחהשכ ,הכותב ןמצע 

.תיתרבח תועמשמ תלעבכ וא תמייאמו תיביטקפאכ 

שגדה תמישו תויכרריהה תריבש ,זפוט ודודמ רזנתמה הייסולכואה חלפ יבגל םא 

הגוש היווחה ,וב תופוצה תוצובקה תניחבמש ירה ,םויא הווהמ םתונוילע תויתורירשב 

םתניחבמ הווהמ תויכרריהה לש ןתוריבש תא ףשוח אוהש הדבועה םצעש ןכתיי .ןיטולחל 

.תמלתשמ וזכ היגטרטסא ,הלא תוילוש תוצובק לש ןתניחבמ יכו ,ימויקה םבצמל ףוקיש 

לש תרקובמה הפישחה םעו "םינטק ונלוכ"ש החנהה םע חונ תחאה הצובקל ,רמוא הווה 

.ןדי־לע תמיואמ תרחאה הצובקה דועב ,תירוביצה הריפסב םייוחד םיפוג 
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םוכיס 

לש תוחילשש ,לאוגו רוביג החנמ לש תומדכ תינכותה תרגסמב ומצע תא ןנוכמ זפוט 

םע .וז הסיפתל ףרטצהל יתנווכב ןיאו ,וילע תלטומ ונכ לא רדסה תרזחהו תויעב ןורתפ 

םיגוית לוטיב ,דחאה :םידגונמ םייוויצ ןיב ןזאמ אצמנ אוה היזיוולט החנמכ ודיקפתב ,תאז 

.תויתוברת תוירוגיטקו תולובג ,רדס ןוניכ ,רחאהו ,םיגירח לש תיתרבחה םתלבקו 

יסלקה ואוש־קירפה ילהנממ שרדנש ירסומה ראוטרפרהמ קלח התיה אל הנושארה השירדה 

האמה עצמאל דע םיטלחומ םירזכ םיקירפה תגצה .ולעפ ויפ־לע ילכלכה יוויצהמ וא 

חישל רבעמה םע קר תרערעתמ הלחהו ,רוביצו עדמ ישנא ידי־לע הרשוא םירשעה 

לש ןדיעל רבעמה םע ילואו ,םיקירפה לש םסק לכ לוטנו ינמחר גוציי עבתש ,יגולותפה 

.םינומהה תרושקת 

תוצובקה לכ תא לילכמו הנופה ,םזילטיפק־ונכטה לש תיניצה תוידדצ־ברה תרגסמב 

םישקבמה ,<ללכב תרושקתה־יעצמאו) היזיוולטה לש התוימומרע הלגתמ ,טבמה־תודוקנו 

תדבוע וז תוברת ,ןכל .םילהק דועו דוע לש םשוביכ תועצמאב תילכלכ בחרתהל דימת 

טבמ־תדוקנ לע תרתוומו לכה המינפ תבאוש ,הרדהל דוגינב הללכה לע תעה לכ 

המצע תובחרתהל רבעמ ,ךרע דוע ןיא רבד םושל יכ ןועטל רשפאש דע ,תיאמצע 

 (1995 ,Kellner). תויטנוולרהמ דבאמ "קירפ" גשומה יכ המדנ ,הז ינרדומ־טסופ בצמב

־יעצמא לש הז ימינפ יוויצלש ןאכמו .תונושו תושדח תויועמשמב ןעטנ תוחפל וא ,ולש 

לש םמוקימ יבגל תיפיצפסו ,הרבחה הנבמ יבגל תועמשמ טלחהב שי ונימיב תרושקתה 
.הידמה ידי־לע תרצוימה תיתרבחה הפמב םיגירח 

 1978) Fiske Sl Hartley), םרפסב Reading Television, היזיוולטה לא םיסחייתמ

אוה ,יממעה רפסמה לש ודיקפת ומכ ,הדיקפת ,םתנעטל .וננמז־ק יממעה ררושמה לאכ 

איהש תואיצמה תא ןהו ,ותיא תרשקתמ איהש להקה תא ןה הלש תיזכרמה הדמעל ךושמל 

זכךמל" םינכמ םה הזה דיקפתה תא .(Fiske Hartley, 1978, 87) הילא תסחייתמ 

,הלש טקייבוסה לש תומיוסמ תונוכת השיגדמ היזיוולטה ,ןכל .(claw back) "שדחמ 

תא תושיגדמה עבט תוינכותב םישמתשמ םה המגודכ .ינוש אלו ,ןוימד תושיגדמה תונוכת 

םייחה־ ילעב תוגהנתהב תואצומו ,ישונאה ונמלוע ןיבל תויחה לש ןמלוע ןיב ןוימדה יווק 

הנוכת ,םתנעטל .היניינע תא תנגראמ ונלש תוברתה הב ךרדל תוירופטמ תוליבקמ 

לוכי וניא טקייבוס םא .הכופהה היצקנופה לש התגצה תא םג תרשפאמ וז תינויזיוולט 

הדוקנ יכ הנקסמה םע םירתונ םיפוצה ,תיזכרמ תיתוברת הדמעל ,"זכרמל שדחמ ררגיהל" 

וז המאתה־יאב הייפצ ידי־לע .תמלוה הניא תואיצמה לע םהלש תוברתה תבוגתב תמיוסמ 

םיאנתב שוגפל ידכ היגולואידיאב וא תודמעב תשדוחמ המאתה ךורעל שיש םהל רהבומ 

לש תושדוחמ תומאתה ךורעל םיפוצה ןמ שרוד ןכא "רודיבב ןושאר"ה ,ימעטל .םינתשמה 

תירוביצה הריפסב םייטרפ םיפוג לש תישיא הפישח תועצמאב תאז השוע אוהו ,םהיתודמע 

."םינטק ונלוכיש החנה ךותמ ,"יובח ינא" לאכ םהילא תוסחייתהו 

לש זכרמל ןתוא תכפוה ,תורז לש תוירוגיטק תלטונ היזיוולטה יכ ןכ־םא חיננ םא 

,רחא רדס ילוא ,רדס ןנוכמ אלא ,רדס רפמ וניאש שומיש ןהב השועו תיתרבח תוליעפ 

תא ,םתוא םקממו ,"םיקירפ" ןנוכמ ןיידע הז רדס ,ימעטל ?הז אוה רדס ןימ הזיא ,שדח 

תויתוברתה תועיבתה לש לגדה־יאשונכו ןפוד־יאצויכ ,םתובלתשה תלוכי תאו םהיגשיה 

תודרשיה" וניא זפוט לצא רסמה ;החיתפה יאנתב תובשחתה אלל תיתרבח תובלתשהל 
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."בלתשהל םיפאושה" לש ,ןוצרה חוכ ילעב לש םתודרשיה אלא ,"םירישכה וא םיקזחה 

,בייח וז תוברתב החלצהל הדימה־תומא לע הנועו ילארשיה ביטקלוקל סנכומש ימ ,ןכש 

בוריסו בלתשהל ץמאמ ,חופיקו תותיחנ ישגר רדעיה ןיגפהל ,תינכותה תועיבת יפ־לע 

הסיפת תרגסמב סנ לע תולעומ הלא תונוכתו ;יודינל וא םיימצע םימחרל ,השובל ענכיהל 

"קוש"ה לא "םידרוש"ה תא תפרוגה ,"לוכי דחא לכ" לש תיטסילאודיווידניא־תיטסילטיפק 

.םיילושה לא םידרוש םניאש תא תקלסמו 

ךא ,תימצע הטילש לש תלוכי רסחכ תיתרבח ןנוכמש ימ תא וכותמ איקמ הז רדס 

ילוש לא יתרוסמ ןפואב וקחדנש תויומד וכותל טלוקו ויתולובג תא ביחרמ אוה דגנמ 

אוה ,ךכמ רתוי דועו ךכ לע ףסונ .םייבויח םייומיד םהל קינעמ ףאו ,תיתרבחה תרגסמה 

,רחאהמ הנוש דחא רשאכ ,ןכש ,תוינגורטה ךותמ תינבנ ולש תוינגומוההש רוביצ רצוי 

לע תומחלנה תויתרבח תוצובק תריצי דוע רשפאמ וניא הזכ בצמ .ןוימד תרצוי וז תונוש 

.תינומגהה הצובקה לש החוכ תחת רתוח אוה רחא דצמ ךא ,תוירלוקיטרפה ןהיתויוכז 

הנבמהמ הנוש ,שדח םגד היתחת הנובו ,הנשיה הליהקה תא תקרפמ וז השדח תואיצמ 

.יסלקה ואוש־קירפה לעפ וכותב יתרבחה 

םיחישב השוע אוהש שומישה ידי־לע ,רבד לש ופוסב רצוי "רודיבב ןושארה" ,השעמל 

ןיבל םיטקייבואכו םירזכ םיקירפה תגצה ןיב עצבמ אוהש םיגולידה תועצמאבו ,םינווגמ 

תורחאה תלטוטמ תא עינמה רבטצמ טקפא ,םיטקייבוסכו םימודכ ,םירכומכ םתגצה 

אלא ,תורכומה תדוקנ רבע לא תטלחומ־טעמכה תורזה תדוקנמ תורכומה־תורזה 

ףוגה לש ויתולובג תא הביחרמ איה ךכבו ,םיקירפל םלוכ תא תכפוה וז תורכומש 

.הנוש ןפואב ותוא תרייצמו ילארשיה 

תושדח טבמ־תודוקנ עיצמה טסקטכ "רודיבב ןושאר" תא יתארקש יפ־לע־ףא ,ןאכ דע 

קר אלא ,םיגירח תלבק לש היגולויצוס םדקל יתשקיב אל ,תינפוג תוגירחב תוננובתהל 

.הילושב םתוא םקמל הכישממה תיתרבח תרגסמ ךותב תמייקתמה העונת לע עיבצהל 

,"תוילמרונ"ה תולובג תבחרהו םיגירחה לומרנ ידי־לע קר אל ,רומאכ ,תעצבתמ וז העונת 

תקיחמל השעמל תמרוגה ,םיילושהו תוגירחה רבע לא תיללכ הזוזת ידי־לע אקווד אלא 

.ותרגסמב םירז םלוכש הזכ םעפה ,"ילמרונ"ה םויקל ותכיפה ידי־לע ילושה םויקה 

תורוקמ 

.(םיקפוא תרדס) דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד ־ רבצה .(1997)'ע ,גומלא 

,(םיכרוע) הוג 'גו רלה־טור 'ד ךותמ ."דוסימ" .([1967] 1993)'ת ,ןמקאלו 'ל 'פ ,רגרב 
.דבוע םע :ביבא־לת .(408-395 'ע)יתרבחה רדסהו דיחיה 

.ריבד :ביבא־לת .20־ה האמה ףוסב תורפסו תוברת :סזינרדומטסופ .(1997)'ד ,'ץיברוג 

קודקדה' רפסב ףוגה תפש לע :הפשכ תוירבגה ,טסקטכ ףוגה" .(סופדב ,1997)'מ ,ןמזולג 

.םירשעה האמב תירבעה תוברתב הרבחו תורפס ,(ךרוע) ץרווש 'י ."'ימינפה 

.דחואמה ץוביקה תאצוה 

םיטסקטב יביטקלוק ןורכזו יתרבח ףוג :תיתוברת הקיחמ לע" .(1997) 'ח ,ןזח 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב היטרקומדו תרושקת ,<ךרוע> יפסכ 'ד ךותב ."םייתרושקת 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,ריל ןו 
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,הכ ,"המב" ."סקרקב תפתתשמ תיפצתמ םיחקל :ץלחו רזה" .<1991) 'י ,ילמרכ 
 104-88.

תוכורא תועפשה ןהל שי םאה :לארשיב היזיוולט תונש םירשע" .(1995)'ה ,זאהו 'א ,ץכ 

.92-80 ,52 ,םינמז "?חווט 

,(ךרוע) יפסכ 'ד ךותב "?שדחה ירוביצה בחרמה :Talk Shows" .(1997) 'ת ,סביל 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,ריל ןו ןוכמ :םילשורי .לארשיב היטרקומדו תרושקת 

ייוניש לש םיישיא הרדגה יסקט :הזרהו ןמשה" .(1954)'מ ,סיוו ,'כ ,ץיבולימש ,'נ ,ןיבור 

.519 ,<1>ול ,תומגמ ."הביק רוציק חותינ רחאל וזרש םינמש לצא תוהז 

הירואת ."לארשיב םינוירוטסיהה חוכיו לש היגולויצוס :תוהזו ןורכז" .(1996) 'א ,םר 

.33-9 ,8 ,תרוקיבו 

.תורירב :ביבא־לת .היגולואידיאו הירוטסיה :ילארשי עונלוק .(1991)'א ,טחוש 

 Allon, N. (1973). "The Stigma of Overweight in Everyday Life". In G.A. Bray

 (Ed.), Obesity in Perspective (pp. 83-102). Washington, DC: U.S.
 Government Printing Office.

 Bakhtin, M. (1968). Rabelais and His World. Cambridge: MIT Press.

 Bataille, G. (1997). "The Festival, or the Transgression of Prohibitions".

 F. Botting and S. Wilson (Eds.), The Bataille Reader (pp. 248-252).
 Oxford: Blackwell Publishers.

 Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.

 Bogdan, R. (1988). Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement

 and Profit. Chicago: Chicago University Press.
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 Gerber, D.A. (1992). "Volition and Valorization in the Analysis of the 'Careers'
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 vol. 7, No. 1.

 Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An
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 Cambridge, Mass: MIT Press.

 Illouz, E. (1997.) "That Shadowy Realm of the Interior; Oprah Winfrey and

 Hamlet's Glass". Critical Studies in Mass Communication, February.

 Katriel, T. (1986). Talking Straight: Dugri Speech in Israeli Sabra Culture.
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 Kellner, D. (1995). Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics
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 Basic Books.
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 Talk Show". In R. Garland Thomson (Ed.), Freakery: Cultural Spectacles

 of the Extraordinary Body. N.Y.: New York University Press.
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 Greenwood Press.
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:תיתרבח תוריגסו ינתא גוית .תיברעמ תוברת 

לארשיב ינתאה ןויוושה־יאל עקרה 

1*םוזכ הזיזע 

אובמ 

וז תרגסמב .תילארשיה הרבחב תוירוביד תויגוס חותינל השדח תרגסמ עיצמ הז רמאמ 

לעו תילארשיה תוהזה לע ,ילובמיס הנבמכ ,תיברעמה תוברתה תעפשה תא ןוחבל שקבא 

התארשה תא הבאש תילארשיה הרבחהש תקולחמ ללכ־ךרדב ןיא .הכותב םייתרבח םיעסש 

לש הישרושש הארמ ינא הז רמאמב .תיברעמה תוברתהמ רקיעב תילכלכהו תיתוברתה 

םזילאינולוקה לומ לא םש תוידוהי תוליהק לש דחוימה םוקימב ,הלוגב םיעוטנ וז הדמע 
.יפוריאה 

הירוטסיהה תא סופתל ןתינש תנעוט ינא ,(Saicn (1963) Goffman (1978 תובקעב 

םהב םיקרפב וא ,"היצזילטניירוא" יכילהת לש הרדסכ הלכשהה תפוקתב לחה הלוגה לש 

תרחא הצובק גיצהל תנמ־לע ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידב תשמתשמ תחא הצובק 

,הינמרג ידוהי ידי־לע תויחרזמכ ןילופ תודהי לש תוליהקה וגצוה ,לשמל ,ךכ .התוחנכ 

.(428 'עב 1 םישרת ואר> ןילופ ידוהי לש םתותיחנל הנעטל סיסב הוויהש המ 

החטבה דימת המיע האשנ ,תורחאה תוליהקה בורב ומכ אלש ,םידוהי לש היצזילטניירוא 

־חרזמבו הפוריא יבחרב תוידוהי תוליהק ,ךכמ האצותכ .תובריתל לומגכ לוליכ לש 

ךרדכ "תוברעמתה"ל תוביוחמ ךותמ םהב העבטוהש המגיטסה תא ץמאל וטנ ןוכיתה 

תוליהק ןיב םיסחיה תעיבקב ירקיע םרוגל ,דתיה תוברעמתהה תגרד .ימצע רופישל 
.םימייאמל וכפהנ ילטניירואה רבעה תא ולמיסש תידוהי תוברת לש םיביכרו ,תוידוהי 

תוברעמתהה ךילהת םג ומכ ,ברעמל ץוחמ הנידמה לש יפרגואיגה המוקימ ,המצע לארשיב 

ירוטסיהה ךרוצה תא וריבגה ,םיחרזמ יבגל ןהו םיזנכשא יבגל ןה ,ומויסל ןיידע עיגה אלש 

.םיידוהיה םייחה לש םיילטניירואה םיביכרה תא רידהלו טולשל 

םידוהי ןיב ינתאה ןויוושה־יא לש תוחתפתהה :תואבה תועפותה לכש תנעוט ינא 

לש התומד וליפאו םייתדו םינוליח ןיב עסשה ,םידוהיו םיברע ןיב םיסחיה ,לארשיב 

לש ירוטסיה סופד ותוא לש ותויכשמהכ םוגרתל ןלוכ תונתינ ,תיטסינימפה העונתה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה 

David Biale .וז הדובע לש המודיקל תינויחה ותכימת לע טיבש יסויל דחוימב הדות־תריסא ינא 

,בורודוח יסננל תודוהל תשקבמ ינא .ינועיט לש םיטרפה שוטילב םינשה ךשמב בר רזעל יל היה 

 Michael Hout, רמאמ לש תומדקומ תוטויטל םהיתורעה לע בהנש הדוהיו גוצרה הנח ,לייא ליג

תימואלה עדמה ןרק לש טרוטקודה תדובע רופישל הגלמ לש ןעויסב הבתכנ וז הדובע .הז 

;ילקרב ,הינרופילק תטיסרבינוא אישנ לש היצטרסידל תיתנש תימע־תגלמ ;(NSF) תיאקירמאה 

תימע־תגלמ ;ילקרב ,הינרופילק תטיסרבינוא לש Abigail R. Hagden ש"ע םימוסרפה ןרק 

.תוחתפתמ תוצרא רקחל ץיבורוה דוד ןוכמו ;ביבא לת תטיסרבינוא לש טרוטקודטסופל 
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םיקיתו םירגהמ ורידה םישימחה תונשב ,לשמל ךכ .תוברעמתהו היצזילטניירוא 

לש םתעגהש ןוויכמ תילארשיה הרבחב העפשה תודמעמ םיחרזמה תא הפוריא־חרזממ 

םתושעב .םתוברעמתה תא ןיידע ומייס אל םמצע םהש ןמזב םגוחטב תא הרערע םיחרזמה 

־עשתה האמה יהלשב םיינמרגה םידוהיה ומכ קוידב םייפוריא־חרזמה םידוהיה ולעפ ,ךכ 

"םייתייסא" םידוהי תריחנמ םויא ףקשנ ,גשוה התע הזש ,םייברעמכ םדמעמלש ,הרשע 

םיברעל תובורק םיתיעל םיסחייתמ ינתא עקר לכמ םילארשי ,המוד ןפואב .הפוריא־חרזממ 

לש ימדק סיסבכ ילארשיה ידוהיה תא םיגיצמ םה ותמועלש ,ילטניירואה "רחאה" לאכ 

המוד היגטרטסאב וטקנ ברעמב םידוהיו ברע תוצראב םידוהי .ןוכיתה־חרזמב ברעמה 

תמועל ,םייברעמכ ברע תוצרא ידוהי תא וגיצה רשאכ לארשי־תנידמ המקוה םרטב 

תיברעמ־יטנאה הדמעה לש יתולגה ףוריצה םג .םיילטניירואכ וגייותש ,םימלסומה 

תיאקורמ תוברתמ קלחכ ס"ש לש תוירלופופה תא חתנל ןתינ יכ דמלמ תידרחה העונתהו 

םג ,ףוסבל .תיחרזמה תיתדה תרוסמהמ תוקתנתהב אלו ,תוברעמתהל תודגנתה לש 

,ילטניירואכ םזיסקסה תא הגיצמה היגטרטסאב תטקונה ,תילארשיה תיטסינימפה העונתה 

.תילארשיה 2תוהזה בוציעל ילטניירואה חישה לש ותמורתל המגוד הווהמ 

תשקמ םיינשמ תורוקממ םירמוח לש תבחרנ הריקס לע םיססובמ הז רמאמב םינועיטה 

הלחתה לאכ םהילא סחייתהל שי ךכל תודוה .תוירוטסיה תופוקתו תומוקמ לש הבחר 

דיתעב רמוחה חותינ .םזילטניירוא לש תידוהי הירוטסיה חותיפל ינושאר ןויסינ ,דבלב 

.יטילנאה לדומה תא שטללו ססבל תנמ־לע ,םיטרפל הדירי ךות תושעיהל בייח היהי 

םיכרד םישפחמה הלאל ישומיש היהי ןאכ יתחתפש ןוידהש הווקמ ינא ,וז תוגייתסה תורמל 

.לארשיב תינתאה הקימנידה תנבהל תושדח 

היצזילטניירוא לומ היצזינרדומ 

עודיה ירוטסיהה רופיסה לש שוריפו ןוגרא אלא ,שדח ירוטסיה עדימ לכ ןיא הז רמאמב 

טבמ־תדוקנמ יטרואיתה רבעמב םיעוטנ השדחה תונשרפה ישרוש .השדח ךרדב 

טבמה־תדוקנל ,תידוהיה הירוטסיהה לע עדימ הנממ םיבאוש םירקוחה בורש ,תיטסינרדומ 

"הרואנ תוברת" ןיב םילדבה תלטבמו תיגולותנוא תונקפס לע תססובמה ,תינרדומ־טסופה 

.הטילשל רישכמכו תוששוגתה תריזכ תוברת לע העיבצמ וז השיג ."התוחנ תוברת"ל 

םיתיחפמ "םייטסינרדומ" םירקוחש העפות השיגדמ תינרדומ־טסופה הביטקפסרפה 

,תינמרגה - רבדב תועגונה תוידוהיה תוליהקה לש תוינגורטהה תורמל :התובישחמ 

טקייבוס לש גוצייכ ,"ימצע עדי לש הרוצ"כ תוהז הרידגמ ינא ,(Eyal (1996 תובקעב 

־יתלב קלחל םירפכו םיינוציח םיגוציי וכפהנ הב ךרדב קסוע הז רמאמ .יביטקלוק וא ילאודיווידניא 

וב ןפואב םג ןד רמאמה .םירחא ינפבו ומצע ינפב (ידוהיה) ביטקלוקה לש ימצעה תגצהמ דרפנ 

םילוכי תוהז לש הלאכ םיטקיורפש המבו ,ימצעה לש תילקידרו השדח הגצה םיחתפמ םיביטקלוק 

.תורחא תוצובק םע םהיסחיל םורגל 

הז רמאמב .ןמזה םע הנתשמו תובכש תבר ,תבכרומ ,דניה ,תורחאה תויוהזה לכ ומכ ,תידוהי תוהז 

לש דחא ביכרמב תקסוע ינא אלא ,יהשלכ םידוהי תצובק לש תללוכה התוהז תא ןייפאל הסנמ יניא 

הז ביכרמ לש תוטלובה העינה וב ןפואבו ,ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידה ביבס ןגרואמה הז ,תוהזה 

.םידוהי לש תונוש תוצובק ברקב תיתרבח תוריגס 
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ינא התוא ,המוד םינייפאמ תכרעמ וז התיה ־ תיקריעהו תינמיתה ,תיסורה ,תיתפרצה 

תליבח .תיתוברתה ןתותיחנ תא םירחא ובציע התועצמאב ,"היצזילטניירוא תליבח" הנכמ 

הב ,"תוברתהךב"ל "יארפה" ןיב הנחבהה לש וזל טעמכ ההז התיה וז היצזילטניירוא 

תורבח לע םתטילש תא קידצהל תנמ־לע ,םייפוריא־ברעמה םיטסילאינולוקה ושמתשה 

תודימב ,וראות הלא תוליהק .דנלריאב וליפאו הקירמא־ןופצב ,הקירפאב ,ןיסב תונוש 
יפלכ ער סחי תולעבכ ,רדס ירסחו םימילא םייח תולהנמכ ,ינועב ,המהוזב תויחכ ,תונוש 

תונומא לע יונבה יתד דסממ תולעבבו וירמש לע אפוקה רגפמ קשמ תולהנמכ ,םישנ 

תמועל ,תיטסירלוקיטרפ היצטניירוא תולעבכ הלא תוליהק וגצוה תובר םימעפ .תולפת 
.תילסרווינואה היצטניירואה 

לע עיפשמה ףתושמ תוחתפתה לולסמ םייקש החינמ היצזינרדומה תיירואיתש דחאמ 

ריחמב .יופצ וניה הרדההו גויתה ינייפאמב הז ןוימדש ירה ,תרחא וא וז הדוקנב הרבח לכ 

תואצמה ורצי ןמזה ךשמבש תונעוט היצזינרדומה תוירואית ,רתי־תונטשפ לש 

ןוגרא .יתרבח ןוגרא לש שדח גוסב ןרוצ ןיסולכוא לודיגו םיילכלכ םילדבה ,תויגולונכט 

םימשוימה םיקוחו םידיחא םילהנ לע ססובמ ,יטרקורויבה ןויגיהה לע תתשומה ,הז 

תלוכי תוכזב ,יטרקיטירמ סיסב לע תגשומ החלצה ,וז הסיפת יפ־לע .םלוכ יבגל תויבקעב 

םיבחרתמ םייתרבחה תולובגה .םייתרבח םירשק וא יתחפשמ סוחיי אלו ,תישיא 

תוליהק לש םייפיצפס םיסרטניא לע אלו ,םיילסרווינוא םיכרע לע תססובמ תוגהנתההו 

ינתאה אצומהו תדה ודבאי ,םיטסינרדומה ופצ ,ךכמ האצותכ .תוינתא וא תויתד 

,רתוי רהמ הז ךילהתב ומדקתה תויברעמ תונידמ .תוגהנתהל וא תוהזל סיסבכ םתובישחמ 

תולוכי ,"תוילאירפירפ" וא ,ישילשה םלועהמ תונידמ .תורחא תונידמ תמועל ,ללכ־ךרדב 

ךילהת תא רצקל ידכ ןושארה םלועהמ "הבילה תונידמ" לש לדומה תא תוקחל 

־היצזינרדומ הרבעש הצובק ויה םייפוריא־ברעמה םידוהיה ,וז טבמ־תדוקנמ .ןתוחתפתה 

תא םירצונה ונייפיא הב ךרדהו ,תוריהמב־היצזיגרדומ הרבעש הרבח ךותב רוחיאב 

תוררועתה תאירק ןיעמ התוויה ,תגייתמו תמרוצ התיה םא םג ,םירגפמב םידוהיה 

ילככ הב שומישהו היצזינרדומ תיירואיתב ןזואמ ןוידל ,Goldberg, 1996 ואר) .תיחרכה 
(.תידוהיה הירוטסיהה תנבהל יטילנא 

הלוכי המצע היצזינרדומה תסיפת לש טבמה־תדוקנ ,םיינרדומ־טסופ םירקוח יבגל 

התטילש תאו םזילאינולוקה תא הפוריא־ברעמ הקידצה ותרזעבש חישב רישכמכ שמשל 

תורומא תומואה לכ ויפל ןויערב קפס הליטמ תינרדומ־טסופה הירואיתה .תילכלכה 

תוינרדומה ןויער תא תוציפמש תורבח ןתואש הדבועה יכ תאצומו ,ןוויכ ותואב חתפתהל 

.הדישחמ הניה רתויב תוינרדומב תולגתמש הלא םג ןה 

־לע וז תגצמב םישמתשמ הב ךרדבו ברעמב התוא םיגיצמש יפכ ,חרזמה תייגוס 

.דיעמ לש ותביתכב העיפומ ,ברעמה לש ויכרצל שדחמ ורציילו חרזמב טולשל תנמ 

;חרזמה לש דומילה תוליעפ (1):ללוכה ,םינפ־בר גשומ ,דיעס יפ־לע ,אוה םזילטניירוא 

תוירואיתו םינייפאמ לש הרדס הבו ,"חרזמ"ל דגונמ "ברעמ" הב הבשחמה תטיש <2) 

...חרזמה םע דדומתהל" ידכ וז הבישח תרגסמב שומישה (3);הז יסיסב דוגינ לע םייונב 

,שדחמ ותיינבה ,וב הטילש... ,ויבגל תודמע רורשא ,ול עגונב תורהצה תרהצה ידי־לע 

.(5Said, 1978,3)"[וילע] תוכמס תגשהו 

 To "deal with the Orient... by making statements about it, :3 רוקמה תילגנאב
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המואמ םימרות םניא םמצע םיחרזמה .המצוע לש טנמלא הווהמ םזילטניירואה ותוהמב 

םניא םמצע םה ךא ,םמשב םירבדמ ,םהילע םירבדמ .ברעמב םיגצומ םה הב ךרדל 
םאתהב טניירואה תא תונבהל לוכי ברעמהש רחאמ ,דחוימב תיתוהמ וז הדבוע .םיעמשנ 

המ לכ ,"רחא"כ עיפומ יחרזמה .ילטניירואה לע חוקיפה ךרוצלו תימצעה ותרדגה יכרוצל 

הרדגהה קר אל לבא .תויהל ששוח וא תויהל הצור וניא ברעמהש וא ברעמה וניאש 

ותותיחנ תא הנבמ טניירואה לש תידוחייה תגצמה .םיינזאמה ףכ לע תחנומ תימצעה 

ילטניירואה חישה ;תגצמב תמא לכ ןיאש ,תאז םע ,רמוא הז ןיא .וב הטילשה תא הקידצמו 

יראניבה דוגינב שומיש ידי־לע .תמאה לע ותונעשיה ללגב אקווד ךכ לכ העפשה־בר וניה 

תויצאירווה רפסמ תא ןיטקמ אוהש ךות ,תוועמו טשפמ םזילטניירואה ,ברעמו חרזמ לש 

"חרזמ"ש השוחתה ,ךכמ האצותכ .תנחבומ־יתלב תחא הדיחי ידכל יפרגואיג רוזיא לכב 

תכלוה ,םימאות־יתלב םויק יבצמ ינש אלא ,םייפרגואיג םירוזיא קר םניא "ברעמ"ו 
.תטשפתמו 

היצזילטניירואה תא וספת הלכשהה תפוקתב םידוהיה יכ ןועטל שקבא הז רמאמב 

.המצוע לש קחשמכ אלו ,ימצע רופישו יביטקייבוא היצזינרדומ ךילהתב ןושאר דעצכ 

םידוהי רידהל םהלש ףחדה תא הריבסמ תידוהיה תוברתה לש "רגפמה עבטה" תא םתלבק 

םינועיטה לכ אל ,ןכ־יפ־לע־ףא .םימוד םייתוברת םייוניש ןיידע ורבע אלש םירחא 

תרגסמל רשק אלב םג .היצזינרדומה תיירואיתל חרכהב םידגונמ ןאכ םילעומה 

םלועב תיחרזמכ תידוהיה תרוסמה תא ההזמה גוית יכ ןועטל ןתינ ,תינרדומ־טסופה 

,תאז םע .תוידוהי תוליהק ןיב םיסחיה תא בצעל יושע תיברעמה תוברתה ידי־לע טלשנה 

־לע תונעטה תא םילבקמ םא הלש רבסהה תלוכימ הברה תדבאמ היצזינרדומה תיירואית 

לש ןרואית (2) ;םיקיודמ םניא תונושה תוידוהיה תוליהקל וסחויש םינויפיאה <1> :ןהיפ 

הלא םינויפיא <3>־ו ;תוויע הווהמ וזל וז תומודכ תונושה תורבחב תוידוהיה תוליהקה 

הפיסומ םג תינרדומ־טסופה טבמה־תדוקנ .תיתרבח הטילשל סיסב םניה םמצעלשכ 

רשאמ רתוי אל היה תידוהיה תוהזה גויתש ררבתי ןכא םא .תינוריא תועמשמ רופיסל 

תלבקל םג .תיחרכה ,דתיה אל תוידוהי תוליהק לש ןתרדהש ירה ,חישה לש הלובחת 

תונוש תויצטניירוא יכ עודי .תכל תוקיחרמ תויטילופ תוכלשה שי ינרדומ־טסופה ןועיטה 

,ינרדומ־טסופה תרגסמב םירחוב םא .םילארשיו םיברע ןיבש חתמל תומרות ברעמה יפלכ 

םילארשיה תא תצלאמ ,וז טבמ־תדוקנ .תוברעמתהה טקיורפ תא שדחמ ךירעהל שי 

תונוכת המכ בוש לבקל לוקשלו ,םהלש תוירוטסיהה תוהזה תוריחב תא שדחמ ךירעהל 

.ןמזה ךלהמב תחפ ןכרעש "תוילטניירוא" תויתוברת 

 authorizing views of it, ...dominating, restructuring, and having authority over

 .[it]"

בורב .תירבעב טסקטב םיעיפומ םלוכ ,הז רמאמב יריפמאה םינותנה דסמ םה םיטוטיצהש רחאמ 

םרוקמש םייזכרמ םיטוטיצל .תרחא רוקמה תפש התיה רשאכ םג תילגנאמ םתוא יתמגרת םירקמה 

רוקמה תפש ןויצו טוטיצה לש תילגנאה הסרגל הינפה הווהמה ימור רפסמ ףרוצמ ירבע וניא 

.חפסנב םיעיפומה 
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389 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט''נשת 

תילאינולוק הטילשו ברעמ ,חרזמ לש תידוהי הירוטסיה 

הינמרגבו תפרצב םידוהיה לש היצזילטגיירואה 

םייברעמה םירצונה ידי־לע 

.הפוריא ברעמב הלכשהה תובקעב ורק םינושארה היצזילטניירואה יכילהת ינש 
םיינמרג םירצונ ותואינ הרשע־הנומשה האמה יהלשב 4.בטיה םיעודי םיירוטסיהה םיטרפה 

ושרדנ םידוהי .ריחמ ילב אל לבא ,אלמ ילכלכו יתרבח לוליכ םידוהיל קינעהל םייתפרצו 

םתרוסמ תלשה ידי־לע (Aschheim, 1982,5)"תווש תויוכז לבקל םייואר םה םא חיכוהל 

.תוינרדומה רבעל תוברקתהו םהלש תדרפנה תיתליהקה תיתשתה קוריפ ,"תלשחנה" 

םייחהש ךכ וננכותש "היצמרופסנרט" לש םידחא םיטקיורפ ומזיו ,הקסעל ומיכסה םידוהיה 

ומכ ,תפרצבו הינמרגב הלכשהה ןיב ינוש םייק 5.ירצונה לאידיאל רתוי ומיאתי םיידוהיה 

םידוהיה לש םתובלתשה תולקבו ולהינש היצפיסנמאה לש יטפשמה־יקוחה ךילהב םג 

לש התעפשהו יונישל השירדה ,םידוהיה ןויפיא ,הז ינוש תורמל םלוא ;תללוכה הרבחב 

.תונידמה יתשב םימוד ויה תוידוהיה תוליהקה לע היצזילטניירואה 

:לצא טטוצמ ,Dohm)6"םיללמוא םייתייסא םיטילפ םתוא" ,םידוהיהמ ושרד םירצונה 

 Zipperstein, 1985; Goldscheider and Zuckerman, 1984; Aschheim, :םיירקיע תורוקמ

 1982; Bayme, 1981; Mendes-Flohr and Reinhartz, 1980; Katz, 1973; Barzilay,

 .1955; Greenberg, 1944; Raisin, 1913

טשפתה אל היצזילטניירואה ךילהתש רחאמ ךא ,הילגנאב םג םידוהיה דמעמ לע העיפשה הלכשהה 

.ןובשח ללכמ ןתוא יתאצוה ,המצוע התואב תורחא תוידוהי תוליהקל 

רמשל םידוהיה וצרש תויתרוסמה תמר םהיניב ויה .םידחא םיריצ ךרואל םינווגמ הלא םיטקיורפ 

ויה אל הינמרגבו תפרצב לבא .טרפה תוהזב ,תרחא וא וז ךרדב ,אלמל הכירצ תודהיהש דיקפתהו 

וליפא ,ךכ לע ףסונ .ךילהתה תלחתהב דחוימב ,םישרופמ םייתוברעמתה־יטנא םיטקיורפ ללכ־ךרדב 

.םירצונה לש הלאל םהיסקטו םהיגהנמ תא םיאתהל ושקיב תרוסמה תא ורמישש םיטקיורפ 

םימרופרהו םיביטברסנוקהש דועב ,םהיתוליפתל תוניגהו סומינ ופיסוה ,המגודל ,םיסקודותרואה 

־חרזמ ידוהיב ןודא רשאכ ןווגמה ןיינעב ביחרא .ינרדומה םלועל המצע תודהיה תא םיאתהל ושקיב 

חישה ךותב םישרשומ םיטקיורפה ורתונ ,רתוי הקומעה תימינפה תונושה תורמל ,םש .הפוריא 

.היצזיברעמו גוית לש דיחיה 

היצזילטניירואה ךילהתכ םינמרגהו םיתפרצה ידי־לע ברעמה ידוהי לש גויתה תא ילש ןויפיאה 

התיה םהל וסחויש םימגפה תליבח ,םייתייסא ובשחנ םידוהיה :תויפצת שולש לע ססבתמ ןושארה 

םילטניירואה תא הנבהש חישהו ,(Fredrickson, 1981) תיפוריא־ברעמ תונוילע לש חישהמ קלח 

ןעטא ינאו ,הז ןועיטל תויוגייתסה יתש ,תאז םע ,תומייק .(Said, 1978) רבכ םייק היה םיתוחנכ 

ךשמב החתפתה תידוהי תוילטניירוא ןיבל תידוהי תולשחנ ןיב רוביחה לש ותמצועש רתוי רחואמ 

ןמז ותואב הרושק התיה םייברעמה םידוהיה תא ןייפאל ושמתשה הב םימגפה תליבח ,תישאר .ןמזה 

תעונת ,םילילא דבוע/ירצונו יארפ/תוברת־ןב תוימוטוכידה ויה הז ללכב .םירחא םיחישל םג 

דיעס ,תינש .םמצע םידוהיה לע ילוא יולת־יתלבה חישהו תירצונה הלכשהה לש םזילקירלק־יטנאה 

לש ותגצהב דקמתמ םזילטניירואה לחה ,1798־ב םירצמל ןוילופנ לש ותשילפ םע קרש ןעוט 

לש וז הנשי הרוצ לש היתורוקמ .יסלקה טניירואב רקיעב קסע אוה ןכ־ינפל ;ינרדומה טניירואה 

לש ימלסומ שוביכ ינפמ ששחה לע הבוגתכ תינימשה וא תיעיבשה האמב רבכ ולגתה םזילטניירואה 
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 13 ,1944 ,Greenberg) יתרבחה הנבמה תאו םהיכרע תא ,םהייח חרוא תא תונשל,

וטגהמ ,ידוהיה ינועהמ הייחד ושח ,םהיאנוש םג ומכ ,םהידידי .םהלש יכוניחהו ילכלכה 

אטבמה ילעב םישנאה ןומהמ ,ךולכלה ...םירצה תובוחר[המו]" ,רדוסמ־יתלבהו לפאה 

שובלה תא ופקת םירקבמה .חקמה לע תיפוסניאה הדימעה גהנממו ןזואל םיענ־אלה 

התיגו ,(Goldscheider <fc Zuckerman, 1984)תואיפהו םינקזה הארמ תא דחוימב ,ידוהיה 

 (Goethe) תושגרנה תויסיפה םהיתווחמ ,םינברה לש תיאנקה םתובהלתה" תא ךירעה אל

קר אל .שידייל הרמשנ תדחוימ תונייוע .(Barzilay, 1955, 221)"תובקונה םהיתואחמו 

Miron, 1973,)"יאנושלה רועיכה תומלגתה" ,הלכשהה תעונת לש התנעטל ,וז ,רתיהש 

.(Miron, 1973) תמדקתמ הבישח תמרב ךומתל ךרוצה יד תחתופמ ,דתיה אל איה ,(45 

.(Barzilay, 1955) תידעלבו הרידמ הפשכ הגצוה שידייה ,ךכמ רתוי 

םעבטו םתוניגה רסוח תא ריבסמ ,םידוהיה ידידי תועד־יגוה ונעט ,ידוהיה קשמה הנבמ 

םידוהיה רועיש תא תיחפהל םידוהיה לע היה ,היעבה תא רותפל תנמ־לע .ליפטה 

.(Barzilay, 1955; Mendes-Flohr 8c Reinhartz, 1980) םילכורה דחוימב ,םירחוסה 

ודמעמו ולש תידוחייה היצטניירואה ללגב ידוהיה יתרבחה הנבמה תא ופקת םירצונה 

תונלבוסב רדהתהל" ,רדרה לאש ",ידוהיה לוכי דציכ" ."הנידמ ךותב הנידמ"כ 

"?םיידוחייה םיימואלה ויקוחל ותונמאנ לע שקעתהל ךישממ ודועב םזירטינמוהבו 

 (1955 ,Barzilay). רדחה .המרופר רובעל ולוכ ידוהיה ךוניחה לע היה ,ךכ לע ףסונ,

,םידליה .רדס־יאו הנייגיה רסוח ,תופיפצ לש םימעטמ לספנ ,ירקיעה ידוהיה דומילה דסומ 

יאשונו ,תילנויצר הבישח לש ךרדב אלו הפ־לעב םתלכשה תא םש ולביק ,רמאנ ךכ 

התסה דעו הלפת הנומאמ ,ילוח לכל רוקמ םתויה לע ועקוה ,דומלתה דחוימב ,דומילה 

 .(Barzilay, 1955)

םידוהיה בורש ,שעורו ףופצ ,ןטק היה וטגהש תיריפמא הניחבמ ןועטל ןוכנש ןבומ 

תוברו ,העטמ הז יחטש קוידש אלא .תדרפנ תידסומ תיתשת םהל ,דתיהשו רחסמב וקסע 

.תקדקודמ הקידב ךרעית םא תונוכנ־יתלבכ ררבתהל תויושע םידוהיל וסחויש תונעטהמ 

הפוריא ירעמ תובר ;תולשחנ לע חרכהב םידיעמ םניא םילתופמו םירצ תובוחר ,המגודל 

.תויטנמורהו תוימיטניאה ןהיתוטמסלו םילתופמה ןהיתובוחרל תודוה אקווד תומסרופמ 

תשביב םיטסילאינולוקה ,הפופצה תידוהיה היינבה לע ןנולתמ Dohm דועב ,ךכ לע ףסונ 

וז הקיתע תרוסמ .(Said, 1978, 56-60) "דיליא"ה לש ומוסרפ םע ,רתוי םדקומ וליפאו ,הפוריא 

םיפוריאה ויפל ,(Cutler 8c Cutler (1986 לש ןועיטה ףוריצב ,תוחנכ טניירואה תיינבה לש 

םרת םזילטניירואה לש והשלכ ןפש םידמלמ ,םימלסומה לש םתירב־ילעבכ םידוהיה תא ובישחה 

םיגשומה ,יתקדבש םיינשמה תורוקמב .הפוקת התואב םירצונה ידי־לע םייברעמה םידוהיה גויתל 

םירצונה ואצמש םימגפה תודוא־לע ןוידהמ םרדעיהב וטלב תידוהי "תוילטניירוא" וא "תויתאיסא" 

התיה ןהיפל תויודע יתאצמ םיטטוצמ םיינושאר תורוקמב ,תאז םע .הפוקת התואב םידוהיב 

רסוח ןיב רשק ,הלעמל טטוצמה ,Dohm .םידוהיה תא םירצונה תכרעהב בושח ביכרמ "תויתייסא"ה 

ויה (םיקיתעה) םידוהיהש ,דתיה דייטלוו לש ותעדו ,יתייסאה םאצומ ןיבל םידוהי יפלכ הביחה 

(Cutler Cutler (1986 ,ףוסבלו .(Barzilay, 1955) "תערצב םיעוגנ םיטטושמ םיברע" 

ישימח סיג םיווהמ םידוהיהש הנומאהמ רקיעב העבנ הפוריאב תידוהי"יטנאה תוליעפהש םינעוט 

.יברעה ביואה תבוטל 
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םיסרטניא לשב םידוהי תעקוה ,תינש .קיפסמ ונב אל םינאידניאהש וסרג הקירמא 

רוקמ יתמצעמניבה קבאמב םתוברועמ־יא התיה הליחתכלמש רחאמ ,הדישחמ םיידוחיי 

,השעמל .(Barzilay, 1955) תויפוריא־ברעמה תומצעמה יניעב םידוהיה לש הכישמה 

תמאב הניא םהלש םתבוט ינפל "תחראמה" הרבחה תבוט תא ודימעי םידוהיש השירדה 

םע ,תישילש .רחאב דחא םזירלוקיטרפ לש ותרמהל העיבת אלא ,םזילסרווינואל השירד 

םיכירצ םירצונה ויה ,המצע הלכשהלו הפוריא תלכלכל רחסמה לש ותובישח תורבגתה 

םנמוא הררוע שידייה ,תיעיבר .םכותב םירשכומ םירחוס לש תוצובק בוליש לע חומשל 

תווהמ תובר תויפוריא־ברעמ תופש ,םיבר ונייצש יפכ ,לבא ,תופש לש זנטעש התויהב זוב 

.תינושל תבורעת 

וליפא הז הרקמבו ,תוניגהו םיסומינ ,םירשי תובוחר ,תיגולויצוס טבמ־תדוקנמ 

תלעב הצובקה .תפלוח הנפוא םלוכ םה ,הנממ קלח הניא תולכורש תיתקוסעת תוגלפתה 

,הדיבש חוכל היצמיטיגל קינעהל ידכ תובורק םיתיעל ,םכרע תא תעבוקש איה המצועה 

.תילכלכו תיתרבח תוליעי וא המדק ,היצזינרדומ לש תוישעמ תולאש ללגב אקווד ואלו 

םינייפאמ המכ .יתרבחה ןויוושה־יא לע רבו לש ותרות יסיסבמ דחא איה וז הנבות 

םתויה תוכזב הרקויב רבו לצא םיכוז ־ הטקש תוגהנתה וא םירשי תובוחר - םייתוברת 

Ridgeway et al.,ואר) .םייברעמה םירצונל הז הרקמבו ,המצוע ילעב םישנאל םיסחוימ 

 1998 ,1998; Webster Hysom, הז ךילהת תודוא־לע םייוסינ םיסב לע םינותנל.)

אוהש ןוויכמ תטלשה םתדמע לע ןגמ תיתוברת תונוילע ילעבכ םייברעמה םירצונה יומיד 

(Said (1978^ ,םיינרדומ־טסופ םירקוח .םהלש רתיה־תויוכזל םייוארכ םתוא גיצמ 

"חרזמ" הבש תכרעמה תא םירידגמ םה .וז הנבותב רתוי ףא תכל םיקיחרמ ,לשמל 

/ילנויצר ,שעור/טקש ,םוקע/רשי - םירחא םייראניב םידוגינב םירושק "ברעמ"ו 

דצל רשקנ ירשפא ישיאו יתרבח ןייפאמ לכ טעמכ .חישכ ־ ירצוג־אל/ירצונו ילנויצומא 

ןיינעש ךכל הביסה איה ,רושיק לע תססובמה ,וז המצוע .חישב הימוטוכידה לש דחא 

תוחתפתהכ בכרומ הכ רבד לע עיבצהל לוכי בוחר לש ובחורכ ךכ־לכ ךרע־טועפ 
.תיתרבח 

,היצזינרדומ לש תיווזמ םוקמב ,הטילשו המצוע לש תיווזמ רופיסה תא םיחתנמ םא 

לע םידוהיה תא םעיקוהב .רתוי םינבומ םישענ "היצזילטניירואה תליבח" לש םיביכר 

תא ןמסל םירצונה וליכשה ,תדרפנה םתפשו םיידוחייה םהיתודסומ לעו רחסמב םתונוילע 

תודסומ .םיבאשמ לע תינתאה תורחתב ןורתי םידוהיל קינעהל יושע היהש יזכרמה םרוגה 

יניעב הובג ךרעב ירוטסיה ןפואב הכזש 7יתרבח ןוה םיווהמ תדרפנ הפשו םייתליהק 

םה יכ "ותברותי" םידוהיהש וצר םירצונ :תוטשפב רמאנ .חילצהל וסינש םיינתא םיטועימ 

םהב היהש םושמ םתרבח ךותל םידוהי ונימזה םה .ילכלכ םויאכ םחוכ תא לרטנל וצר 

שומיש ידי־לעש ןעט (Foucauit (1979 .םתבוטל תאז ולצני םידוהיש וצר אל םהו ,שומיש 

היצזילטניירוא ידי־לע .תימצע הטילש ידיל םדא איבהל הלוכי הרואנ הרבח ,חישב לכשומ 

המגוד .רתוי הבר תוליעיב םיבאשמב שמתשהל תויתרבח תוצובקל םירשפאמה םייתרבח םיבאשמ 7 

חוטבל םילוכי םיקודהה הליהקה ירשקל תורוהש ,קרוי־וינב םיידרחה םימולהיה ירחוס םה תורפסהמ 

ברקב ואצומל ןיאש יקסע ןורתי םהל קינעמ הז רבד .לבגומ־יתלב יארשא הזל הז קינעהלו הזב הז 

.המוד הביבסב םילעופה םירחוס 
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םידוהיה תא םירצונה ונרמת ,תונתשה יולגב םהילע תופכל ןויסינב אלו ,םידוהיה לש 

,האגתמ ומצע Foucauit היה הב ךרדב םחוכ רוקממ םתוא קורפל תנמ־לע המרועב 

גוית לש ותוחתפתהו םידוהיה תוברית 

.םיירמוח םיעינממ העבנ תובריתה ךילהתב הליחתכלמ םידוהיה לש םתובלתשה 

םג ומכ ,תוידוהי תוליהק יפלכ תומילא תוחפ ,דתיה היצרגטניאו ןויווש לש םתועמשמ 

םינברה לש הינומגהה ,ךכ לע ףסונ .הלכשהה תודסומבו הקוסעתב רתוי תובר תויורשפא 

.םתמצוע תחת רותחל םיכרד שפחל הליהקה ירבחמ המכ העינה תידוהיה הליהקה ךותב 

םגוית ינפמ ונגהש תולובגה קוריפל םרג םידוהיה לש תדרפנה תיתשתה ןדבוא ,תאז םע 

תא תונשל תודיתע תוילילשה ויתואצותש ירוטסיה עגר הז היה .תירצונה הרבחה ךותב 

םמצע תא תוארל ולחהש עגרמ תימצע האנשל םיעיגפ ושענ םידוהיה .תידוהיה הירוטסיהה 

,תידוהיה הליהקל ץוחמ ,םירחאל וחינה םה ,ךכמ רתוי .םתוא "וחרזמ"ש הלא לש םהיניעב 

,םידוהיה תרטמ .הרבחב ללכיהל םייואר םידוהיה הדימ וזיאב תעבוקה תוכמסה תויהל 

תודהי תריציל ןמזה ףולח םע הכפהנ ,םמצע םהילע תלבוקמש תודהי תריצי התיהש 

היצזינרדומ לש הביטקפסרפל Cuddihy, 1974 ואר) .םירצונה ידי־לע תלבסנ היהתש 

<.תינרדומ־טסופ הביטקפסרפל Boyarin,1997־ו 

לש ותנעט לע ןעשנ אוה .הז ךילהת ריהבהל הלוכי גויתה לע Goffman לש הירואיתה 

ןגהל הלוכי תימצע דובכ תשוחת ,תוגיותמ תודרפנ תוינתא תוצובק רשאכ ,היפל ,רבו 

:ןעוט אוה וז הנעט ךמס־לע .ןתוהז תמתכהו ןתיילפא תעפשהמ ןהילע 

הטונ גיותמה טרפה [,] הדיריב תואצמנ דובכ לש תודרפנ תוכרעמ [רשאכ] 

םיטרדנטסה ...ןהב םיקיזחמ ונאש תוהז תודוא־לע תונומא ןתואב קיזחהל 

המל וישוח לכב רע תויהל תלוכיב ותוא םידייצמ הרבחהמ גפוס טרפהש 

אוהש םיכסהל ול םימרוג ...ענמנ־יתלב ןפואבו ,ונולשככ םיספות םירחאש 

תא טרפה לש ותסיפתמ תעבונה תירשפא האצות .ודועיי תא אלימ אל ןכא 

ימצע לוזלזו תימצע האנש ...השוב תויהל הלוכי תואמטמכ ויתונוכת 

*1(7 'ע) ,םה םג םייקתהל םייושע 

הצמיא ,המגיטסה תא המצעמ ריסהל החטבהה ידי־לע הנברודש ,תידוהיה הליהקה 

וב ,"רדח"ה לש ידומלתה םלועב ולזלז םה .םירחא ורציש ילילשה יומידה תא הציפהו 

"הדילס דע וליפא םהילע הפוכו םיריעצה םידימלתב תקחוד" יברה לש דומילה ךרד התיה 

Berr 8,(Mendes-Flohr 8c Reinhartz) (1807, 1980, 215־ב שדחמ ספדנ ,1793 ,ןומימ) 

.תויתליהקו תוריגס לש וזה הרצה חורה תא ןיטולחל ונילעמ טושפל" םידוהיה ויחאב ץיאה 

 (1807 ,Berr, 1822, 1980, 108־ב שדחמ ספדוה) Gans .(Mendes-Flohr 81 Reinhartz)

,"תידוהיה תיכונאה תשקיעה תואמצעה" תאו ידוהיה םזירלוקיטרפה תא סורהל הצר 

 (1822 ,Gans, 1980, 191־ב שדחמ ספדוה ,Mendes-Flohr 8c Reinhartz.) (1895) ץיירג

.ימורה רפסמה יפל רמאמה ףוסב ואר - תילגנאב תורוקמה לכל * 

.הינמרגב םיליכשמה ברקב םיצופנ ויה ויבתכ .הינמרגב שכר ותלכשה תא לבא ,ןילופב דלונ ןומימ 8 
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ולעה םילכור .(Miron, 1973, 36 :לצא טטוצמ) "תימהב־יצח הפש" שידייה תא הניכ 

.(Aschheim, 1982) בועית הינמרג ידוהיב 

1897־ב ויחא לא ,רמייו תלשממב ללובתמה ץוחה רש היהש ,ואנתר לש וירבד 

:"תוברית" ורבעש םידוהי תובורק םיתיעל ואטיבש תימצעה הדילסה תא םימיגדמ 

,יטלתא־אלה םכפוג הנבמב וניחבת וב עגרב ".!הארמב םכמצעב וטיבה 

,הלגלגעהו תמשוגמה םכתרוצב ,תולברוסמה םכילגרב ,תורצה םכיפתכב 

םכתעפוה רופיש תבוטל תורוד המכ שידקהל שיש יאדווב ומיכסת 

".(Mendes-Flohr Sc Reinhartz, 1980,232־ב שדחמ ספדנ) .תינוציחה 

לככ ילוא ,ןמזה ךשמב שבגתה ילטניירוא המגיטסב ידוהיה גויתה יוטיב יכ ןייצל בושח 

־ברעמה הבשחמב רתוי םייזכרמל וכפהנ ימשה עזגה ןויערו ומצע יטסילטניירואה חישהש 

קר שבגתה ברעמה ידוהי לש ילטניירואה רבעה לש ויפואש ןכתיי ,השעמל .תיפוריא 

.הרשע־עשתה האמה יהלשב תורחא תוידוהי תוליהק "חרזמל" ולחה םמצע םה רשאכ 

קר יכ רמאו תימואלה הפיסאה ירבח לא הקאנ יתפרצה ידוהיה הנפ הפוקת התואב 
אצומ אוהש תותיחנה" תא םיינרדומה םייתפרצה םידוהיה ודביא "היצזיניירא" תועצמאב 

ידוהיש ונימאה םיינמרגה םידוהיה וליאו ,(Marrus, 1971,23-24)"1"ילטניירוא םע לכב 

(Aschheim, 1982, 20) "תודהיה לש תיתייסאה הרוצה" תא םיגציימ הפוריא־חרזמ 

.םמצע הינמרג ידוהי לש םרבע התיהש 

תויוברתה תייכרריה תאו ברעמ/חרזמ הימוטוכידה תא וצמיאו םידוהי ופיסוהש לככ 

ויה הלא תונויער ןיב .ידוהיה םלועה ךותל םידחא תונויער ולחלח ןכ ,הנממ תרזגנה 

הליהקב ומכ .תידוהי־אל תיברעמ תוברתו ןויגיה ,תוילנויצר ,תוינוליח ,המדק ,תורואנ 

תודגונמ תויראניב תוירוגיטקל הלא תונויער ומגרות ,תידוהי־אלה תיפוריא־ברעמה 

,דתיה תונויער לש וז הצובקל ,ךכמ רתוי .ברעמו חרזמ לש םידוגינה תשקל תורושקה 

םדקתמיאלה הצקב שארמ םמצע תא ומקימ םידוהיהש רחאמ לבא .תירסומ תועמשמ 

ןווינל ירקיע למס שמישש ינתאה םאצומ הז היה ,ברעמ/חרזמ הימוטוכידה לש רעבנהו 

,תולפט תונומא ןיבל תורואנ ןיבש הנחבהה תא למיס וטגה" :Aschheim רמוא .רוגיפלו 

חרואל םידוהיה לש םתברק ללגב ,<6 'ע)"רועיכל יפוי ןיב וליפאו היצקאירל המדק ןיב 

ךילהת לש ופוס תארקל שממ דע היסרגר ינפמ עובק דחפ תווחל וכישמה םה ,םהוזמ םייח 

.(Aschheim, 1982) תוברעמתהה 

םיחרזמו ןדויטסוא :םייתליהקניב םיסחי לע היצזילטניירואה תעפשה 

הצובקה ירבח תא טרפה לש ותסיפת לע העיפשמ גויתה תמנפה ,Goffman לצא 
:םירחאה 

תגרדל םאתהב "ולש" ותצובק תא דברל הייטנ גיצמ גיותמה טרפה 
רורב םהלש גויתהש ,םירחא יפלכ חתפל זא לוכי אוה .גויתה לש ותוטלוב 

,ןכל .הכ דע ויפלכ םילמרונה ושמתשה וב סחי ותוא ,ולשמ רתוי דוע 

הייאר ילעבו ,תושדח דבלמ רבד לכ םמצעב םיאור העימשב םישקתמה 

.(Goffman, 1963,107)','"ןורוויע דבלמ רבד לכ המוגפ 
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םירושק םישח ףא אלא ,רתוי־טיגיותמה תא םירידמ קר אל תוחפ"םיגיותמה הלא לבא 

םיסחייתמ "םילמרונה"ש ךכמ וקלחב עבונ רבדה .תגיותמה הצובקב םירחא םירבחל 

תוחפ־פיגיותמהש ךכמ וקלחבו ,םיימינפ םילדבהמ םימלעתמו הדיחא הצובק לאכ םהילא 

אל םג ךא ,ולש הצובקה תא ץמאל לוכי וניא גיותמה טרפה ,רוציקב" .היתפמא םיווח 

םמצע תא ררחשל ןויסינבש ןעוט Goffman .(108 'ע) "הנממ ותדירפ םע םילשהל 

םמצעב רובעל םירחא םירבחב םיקחוד לומרנ ךילהת םירבועש הצובקה ירבח ,וז תומימעמ 

.הזכ ךילהת 

תא םיינמרגו םייתפרצ םידוהי ונגרא ,יפוריא־ברעמה תוברתה םגד תא וצמיאשכ 

תדימ יפ־לע םמצע תא םיכירעמ םהש ךות ,ברעמ/חרזמ הימוטוכידה ביבס םתוהז 

םרבע יבגל םייברעמ םידוהי ושחש תוחונה רסוח .יברעמה תוברתה לדומ םע תוימרופנוקה 

תוידוהי תוליהק םע םירשק חתפל ולחה םה רשאכ דחוימב יתועמשמ השענ ילטניירואה 

־חרזמה תוידוהיה תוליהקה ,דחוימב םיינמרג םידוהי יבגל .וברעמתה אלש ,תורחא 

םמצע םהלש תמדקתמה םתויברעמל דוגינב דמעש ,ילטניירואה "רחא"ל ויה תויפוריא 

 (1982 ,Aschheim .(Aschheim םידוהיה תא םיינמרגה םידוהיה וניכ וב עגרהש ןעוט

הלחה וב עגרה היה ,"םייחרזמ םידוהי" שוריפב ,רמולכ ,ךדויטסוא" םייפוריא־חרזמה 

:םיידוהיה םייתליהקניבה םיסחיה תא בצעל ברעמ/חרזמ הנחבהה 

םירגפמ ,םיירסומ־יתלב לאכ ...םייפוריא חרזמה םידוהיה לא וסחייתה 

וז .דתיה ,הבורב .יטסינורכנאו רעוכמ וטגב ורצונש ,תיתוברת הניחבמ 

,םיינמרג םידוהי דחוימבו ,םיפוריא־ברעמ ידיב הצפוהו החסונש הפקשה 

םהיחאמ םמצע תא ןיחבהל ולכי ותרזעב ילמס דוגינ השמיש רשאו 

,הז ןבומב .םיררחושמ־יתלבהו םיללמואה םייפוריא־חרזמה םהיתויחאו 
תועדומו םיידוהי םייח לש היצזינרדומ לש רצות היה "הדויטסוא" גשומה 

םמצע תא םידוהיה וקליח אל הלכשהה תרידח ינפלש רחאמ ,תימצע 

<3 'ע> ,'."יברעמ"ו "יחרזמ" לש םידגונמ םיילקידר םיביכרמל 

תויברע תוצראמ םידוהיל היצזילטניירוא םייתפרצה םידוהיה ושע רתוי רחואמ טעמ 

.(Rodrigue, 1993) םלועה לש הז קלחב תיתפרצה תילאינולוקה תוטשפתהה ןמ קלחכ 

םיסחיה לע הנוש ןפואב ועיפשה הלא םישדח היצזילטניירוא יכילהת ינש 

וז ןיבל תיברעמה הצובקה ןיבש רשקה תמצועב ,יתנעטל ,םייולתה ,םייתליהקניבה 

־יתלבה םדמעמל ףקשנ ,הרשע־עשתה האמה יהלש לש הינמרגב .היצזילטניירוא הרבעש 

Aschheim,) הפוריא־חרזממ תינומה הריגה לש םויא םייברעמכ םידוהי לש ןיידע ביצי 

(םיפוריא־חרזמה ,רמולכ) םיחרזמ לש םבולישש ךכמ םיגאדומ ,םיינמרגה םידוהיה .(1982 

תא קוחדלו זכרל ולעפ ,יחרזמה דמעמל םירצונה יניעב שדחמ םתוא ריזחי םיבר הכ 

ךדיאמ ,תפרצב .הניתשלפו תירבה־תוצרא רבעל ,ךפשמבכ ,םירגהמ תויהל םייושעה 

,תיסיפ הניחבמ ,תישאר .םימייאמ תוחפ ןוכיתה־חרזמה ידוהי םע םירשקה ויה ,אסיג 

ידוהי ןיבל םניב ןילמוגה־יסחי תיינבה ידי־לע ,תינש ;תפרצל ץוחמ שחרתה ךילהתה 
םילוכי םייתפרצה םידוהיה ויה ,יתפרצה תובשייתהה לעפמ תא םירשפאמכ ןוכיתה־חרזמה 

.(Rodrigue, 1993; Goldberg, 1996)"םתויתפרצ" תא קזחל ידכ הלא םיסחיב שמתשהל 

ןונגסב םיטקיורפב אלא ,הרדה לש תולועפב היצזילטניירואה האטבתה אל הז הרקמב 

םידוהי .ברעמתהל ןוצרה תא תילטניירואה הייסולכואב ררועל םינווכמ ויהש ירנויסימ 
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395 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

חלצומו יביסנטניא תוברעמתה לעפמ ,"סנאילא" לש ךוניחה תכרעמ תא ומיקה םייתפרצ 
.רתויב 

םיינמרגה םידוהיה ידי־לע ןדויטסואה לש היצזילטניירואה 

ןמז־תודוקנ יתשב הינמרגמ יפוריא־חרזמה םלועל הרדח הלכשהה תייגולואידיא 

ףשחיהל םייפוריא־חרזמ םירחוסו םיטנדוטס ולחה הרשע־הנומשה האמה יהלשב .תונחבומ 

וכפהנ הלא ןדויטסואמ םיברש יפ*לע־ףא .הינמרגב תימצעה הרדגהה ןויערב םייונישל 

Fishman, 1995; Greenberg, 1944; Raisin, 1913; Zipperstein,) םמצעב םיליכשמל 

Goldsheider <fc) הסדואו הנליו ןוגכ תולודג םירעב קר הלכשהה השרתשה ,(1985 

 1985 ,Zukerman, 1984; Zipperstein). לש ופרוע־תוישק איה וז הדבועל ירשפא רבסה

תונורתיה תא הליבגהש ,(אטילו ןילופ תודהי לע םג ןמז ותואב טלשש> יסורה לשממה 

םייוניש ינש ושחרתה ,הרשע־עשתה האמה עצמאב ,רתוי רחואמ .תובריתה לש םיירמוחה 

םידוהי לש םתסינכ תא רשפיא שדחה ראצה ,תישאר .הפוריא־חרזמב הלכשהה תא וציאהש 

,םיינמרג םיליכשמ ,תינש ;(Greenberg, 1944; Raisin, 1913) תיתרבחה תכרעמל 

תנמ־לע הבר תוצירחב םילעופ ולחה ,ינמרגה הלכשהה טקיורפ תא וצמיאש הלאכו 

גיצהל התיה םתרטמש שידייב םינמור לש הרדס בותכל ולחה םה .ןדויטסואה תא "חרזמל" 

Miron, 1973;) םתוברת לש רגפמהו ןוונמה עבטה תא הפוריא־חרזמ ידוהי ינפל 
 1962 ,Rischin). 1962 ידי־לע ונייפואש ,הלא םינמור) Rischin) ריינ לש םימורגופ"כ",

.העפשה־יבר ויה 

בציע המכ דע הארמ היפלכ םיפוריא־חרזמה תבוגתבו היצזילטניירואה תליבחב ןוימדה 

םמצע תא ורידגה םייפוריא־חרזמ םידוהי .תיפוריא־חרזמה תוהזה תא ידוהיה גויתה 

לארשי .רתוי ףא תבקונ אל םא ,ברעמבכ תבקונ התשענ תימצעה הצמשההו 9,םיתייסאכ 

;בתכ ,רגניז סיבשב קחצי לש ויחא ,רגניז 

וטיבה .המהוזב םייח ,םיכדכודמ ,םיפופכ ־ םידוהיה םיארנ דציכ ואר 

ןיא .םרוביד ךרדל ובישקה .םתכילה תעב םהילגר תא םיררוג םה דציכ 

םיפוריאה ולבסי דוע ןמז המכ .םיתייסאל םתוא םיבשוח םלוכש אלפ 

.(Selzer, 1967,35־ב טטוצמ) "?םכותב וז תיתייסא המירע 

תא ונייפיאש םימגפה לע ומיכסה םלוכ ,םיימשיטנאו םיימשורפ ,םידוהי םניאשו םידוהי 

ויה ,םילתופמה ויתובוחר לע ,תוברתה רסחו יטואכה ,םהוזמה וטגה ירואית .ןדויטסואה 

ומכ ורשו ףוריט ךותמ ורבידו וחרצ" בולקס ידיסחש ןנולתה ץנוצ ינמרגה ידוהיה .םיטלוב 

תלשממש ושקיב םייפוריא־חרזמ םיליכשמ .(Aschheim, 1982,14)"דנליז־וינמ םיארפ 

רבדל םידוהיב וציאהו (Selzer, 1967) קוחל קוחמ לא ידיסחה שובלה תא איצות היסור 

"ףלסמו םיינישה תא רבוש רשא ,ונלש תחשומה ןוגר'זב" םוקמב תוימוקמ תופשב 

 9 1982) Aschheim) יוטיבל םג סחייתה "Halb Asien", הפוריא־חרזמש ןייצו ,יתייסא־יצח וא

."היסא יצח"ל ,ללכ ךרדב ,הבשחנ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:15 UTC������������� 

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



תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 396 

ןשרפ .(Mendes-Flohr <fc Reinhartz, 1980, 322 :לצא שדחמ ספדנ ,1861 ,'ץיבוניבר) 
:בתכ דחא 

־ירעב רשאמ רתוי םיבולע ,ללכב הלאכ שי םא ,םיירטינסה םיאנתה 

םיביכרמה .בוחרל טושפ ךלשומ יתיב לבז .רתויב תוינעה תויסורה הדשה 

,לוחה לא םיקבדנ םיקצומה םיביכרמה דועב ,הטמל םילחלחמ םיילזונה 

ירחא רואיתל תנתינ־יתלב הציבו שבי ריווא־גזמב םורק םירצוי םהש ךות 

(.Rischin, 1962,30־ב טטוצמ) ,'".םשג לש תועש המכ 

םיינלופה םידוהיהש ןנולתה סקרמ .תולודגה םהיתוחפשמ לשב םג ופקתוה ןדויטסואה 

ותואבש" חוויד הנליו לש ימשיטנאה ןותיעה .(Aschheim, 1982)"םירבכע ומכ" וברתה 

ליגב םידלי רפסמ תחא לכלשכ ,תוחפשמ שש וליפאו שמח ,עברא אוצמל ןתינ םירוגמ תיב 

:רפסמ םירפס רכומ הלדנמו .(Rischin, 1962,30־ב טטוצמ)"ךרה 

הב ךרדה לע... ,םיחתפה לע רזחמה ןצבקה לש םיללמואה וייח לע וטיבה 

םשובל תרוצ ,םיללוגתמ וידלי הב ךרדה ,היניש ןיב הסרכו תבכוש ותשא 

.(Rischin, 1962,40־ב טטוצמ) ™.םלודיג ךרדו 

הבישחה רדעיהו הלכשהה רדעיה ,תולצעה אשונב רחב ןיקסנלומס ץרפ ירבעה רפוסה 
:תילנויצרה 

,הלא םיעברב תימוימוי תושחרתה ־ עתפל טטומתה יתחפשמה רשועה 

םה .םיקסעב הנבה לכ ילוטנו הקיטמתמב םיטלוש םניא םירחוסה םהב 
םפסכ לכ ,םהל לזוא יאלמה רשאכו ,תיבב הרוחס םהל שי דוע לכ םירחוס 

.(Selzer, 1967,31 ־ב טטוצמ) '".םדמעמו םדובכ ומיעו ,לזוא 

תא השיגדה רשאכ היצזילטניירואה תליבחל ןועיט הפיסוה תינויצה טבמה־תדוקנ 

וא היצזילנויצר לש סיסב לע הינמרגב תוידוהיה תוליהקה ןיבל ןדויטסואה ןיב םילדבהה 

- ואדרונ ,םירשעה תונשב ,ךכ .הרדעיה 

"תישפוחהו הליכשמה תידוהיה הטילאה" לש תיברעמה תונויצה ןיב ןיחבה 

םייתרוסמה םינומהה לש םתוקבד .דתיה םש ,תיפוריא־חרזמה הסרגה ןיבל 

:תינויגה הבוגת רשאמ רתוי טקניטסניא לש ןיינע תונויצב הלכשהה ירסח 

Aschheim, 1982,)"."תויטסימ תויטנ" תעפשהל ןיידע םינותנ ויה םה 

 87).

םהיתולבגמו הפוריאב תויוהז לש םיטקיורפ ןווגמ 

־ףא .תיפיצפס תוהז לש םיטקיורפ לש םוצע ןווגמ חרפ ,היצזילטניירואל הבוגתב 

םידוגינה ריצ ביבס תוהזה לש םיטקיורפה ונגרוא ,"החרזמתה" הצובקש עגרב ,ןכ־יפ־לע 

,רומישב ולגד םא ךכ ונגרוא םה .יתרוסמ־ןשי־יתד־חרזמו ינרדומ־שדח־ינוליח־ברעמ לש 

םלענ םלועכ ותוא וגיצה וא וטגה תא וצימשה םא ,תידוהיה תרוסמה תייחדב וא יונישב 

:םיירקיע םינוויכ ינשל הלועפה תויורשפא ולבגוה ךכ .הלקלקתה אלש םייח תרוצ לש 

רחאמ .ינרדומה יברעמה לדומה לא "המידק"ו ,יתרוסמה ילטניירואה לדומה לא ,"הרוחא" 
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397 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

ךרדב ביצי־אל עגרב טעמל) תחא הנועבו תעב יברעמו ילטניירוא תויהל ןתינ אלש 

היה תויטנתואה ריחמ דועב ,םישרוש ןדבוא תוינרדומה ריחמ היה ,(האלמ תובדעמתהל 

.ינרדומה םלועהמ הרדה 

תילארשיה הרבחה תא תובצעמה תודחא תוכלשה שי יפוריאה חישה לש וז הניפ־ןבאל 

הז .יונישל תודגנתהל יטמוטוא ןפואב הכפהנ תוברעמתהל תודגנתהה ,תישאר .םויכ םג 

רתוי רחואמו ,הלכשהה תעונת הרציש תוהזה וב םוקמ ,הפוריא־חרזמב דחוימב ןוכנ היה 

תילילש הדמעב טוקנל םיסקודותרואה לע התפכ היצזינרדומו תוברעמתה ןיב ,תונויצה םג 

תאז־לכב וצרו וברעמתהש םידוהי יבגלש ןכתיי ,תינש .הלא לכ יפלכ םהלשמ תטלחומ 

תריציב בושח דיקפת תורחא תויסולכוא לש ןתויחרזמ האלימ םרבע םע רשק לע רומשל 

Bhaba, 1983; ;לארשי יבגל הנעטל Shohat, 1988 ואר) .םייטנמור םיימואל תושגר 

 1987 ,Min-ha, ידיתע רקחמ) (.תיטסילאינולוקה תרגסמב הקימנידב יטרואית ןוידל

תוליהק תואלממש דיקפתל סחייתהל לכוי תילארשיה הרבחהו היצזילטניירואה אשונב 

תוהזב ,םיסקודותרואה וא םינמיתה םיאלממש דיקפתה ןוגכ ,"תויטנתוא" תוידוהי 

לש תויתרוסמה תחצנהב םיעקשומ םיינוליח םיזנכשאש ןכתיי .תינוליחה תילארשיה 

(.םהלש היצינרדומבו היצזיברעמב ומכ קוידב הלא תוליהק 

עגנל ךפהנש ,םינוליחו םייתד ןיבש ילקידרה לוציפה רוקמ איה הפוריא־חרזמש רחאמ 

־תמושת תשרוד תוינוליחו תוברעמתה ןיבש םיסחיה תוחתפתה ,תילארשיה הרבחב 

תרוסמ ןיבש המאתהה־יא תסיפת ,תישאר :חתפמה־תולאש ןה םייתש .רתוי הבר בל 

,הפירח תידוהיה תרוסמהמ הייחדה התיה הינמרגב .הפוריא־חרזמב המצעתה תוינרדומו 

,אסיג ךדיאמ ,הפוריא־חרזמב .יונישל ןתינש םרוגכ תאז וספת םיבר םיליכשמ לבא 

ןויערה לעו תידוהיה תרוסמה לש המלש הייחד לע רתוי םינויצהו םיליכשמה ושקעתה 

קזוחב תוזכרתמה תולבוקמ תונעט לע ףסונ .היצזינרדומ רובעל הלוכי הניא תרוסמהש 

רוביחה לש ןמזה ךשמב תרבוגה ותמצועב יוצמ לדבהל רבסההש םג ןכתיי ,ינברה דסממה 

ןיא ,תיברעמ־יטנא היצטניירוא םיחתפמ םידרחה דועב ,תינש .תויחרזמה ןיבל תדה ןיב 

השוע ס"ש תגלפמש שומישה חכונל דחוימב ןיינעמ הז רבד .תילטניירוא תוהז םיצמאמ םה 

תוהזה תא חרזמל שרופמב הסנמה תוהז טקיורפ םודיקל יפוריא־חרזמה ידרחה חישב 
.תילארשיה 

לוכי (הפוריא־חרזמב ,רמולכ) חרזמב םיידוהי תודסומ קרפל םיליכשמה לש םנויסנ 

ירמוחה סרטניאה דגנ לועפל תוצובק עינהל הלוכי המוגפ תוהז תלבקש ךכל המגוד שמשל 

םיפירח םיעצמאב הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמב הטקנ תיסורה הלשממה .ןהלש 

םעפ־יא הנווכתה םא ללכ רורב הז ןיאו ,תפרצו הינמרג תולשממ לש הלאמ הברהב 

Raisin, 1913; Greenberg, 1944; Goldsheider <fc) תווש תויוכז םידוהיל קינעהל 

 1984 ,Zuckerman). (הפוריא־חרזמב ,בוש) חרזמב םייתליהקה תודסומה ויה ןמז ותואב

Goldsheider 8c) ברעמב רשאמ רתוי הלודג תידוהיה הייסולכואהו ,רתוי םיקזח 

 1984 ,Zuckerman). לש תינמרגה היגטרטסאב שמתשהל םוקמבש ךכמ קיסהל רשפא

־חרזמ ידוהי ויה ,תווש תויוכזל םייואר תויהל תנמ־לע םידרפנ תודסומ קוריפו תוברית 

אלא .םהיתודסומ לש םקזוח תא תלצנמה ,תרחא היגטרטסאב טוקנל םיכירצ הפוריא 
תוברתה היפל םיינמרגה םידוהיה תנעט תא ומינפהש ,הפוריא־חרזמב םיליכשמהש 

םיידוהי םיירחסמ תודסומ םתוא יתחת ורתח ,תוימשיטנאל םרוגה התיה התוחנה תידוהיה 

קפואב לומג לכ הארנ אלש ןוויכמ ,םחוכ רוקממ םתוא לשינ הז דעצ .הארונ תולד ומרגו 
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 (1944 ,Raisin, 1913; Greenberg). הימוטוכידה תמנפהש ךשמהב ןעטא המוד ןפואב

קבאיהל תלוכי ירסח םתוא הריתוה לארשיב םיחרזמה תגהנה ידי־לע ברעמ/חרזמ לש 
.םתרדהב 

םייתפרצה םידוהיה ידי־לע <ןוכיתה־חרזמב> םיחרזמה לש היצזילטניירואה 

לש הירוטסיהה לש הבחר תרגסמב ןיבהל ןתינ יחרזמו יתפרצ ןיב ןילמוגה־ יסחי תא 

הייסולכוא להנל תנמ־לע .םיפוריא־ברעמה ידי־לע םיפוריא־אלה לש היצזילאינולוקה 

םיילושל וקחדנש תוינתאה תוצובקב תובורק םיתיעל םישבוכה ושמתשה ,השובכ 

תוצובקה וכז הרומתב .השובכה הייסולכואה לש יזכרמה םרזה ןיבל םהיניב תוכוותמכ 

תברעמתמ הטילאל וכפה תובורק םיתיעלו ,תוילכלכו תויתרבח תויונמדזהל תוילושה 

תא ("המי'ד" לש דמעמ םהל הצקוהש) םירצונו םידוהי וויה יברעה םלועב .םמצעב 

10.וללה תוילושה תוצובקה 

תנמ־לע "סנאילא" לש ךוניחה תכרעמ תא םייתפרצה םידוהיה ולצינ וז תרגסמב 

םדקל ובשח םייתפרצה םידוהיה ,תישאר .םתודהי תאו םתויתפרצ תא תינמז־וב שיגדהל 

םתכיפהו תויברעה תונידמה ידוהי לש םתוברעמתה תשחה ידי־לע יתפרצה ןיינעה תא 

םהיחאל עייסל ובשח םה ,תינש .יתוברתה םזילאינולוקה ללסיי ןהילע ךרדה־ינבאל 
תונורתיה לכמ תונהיל םהל ורשפאיש םירושיכהו הפשה דומיל ידי־לע םיידוהיה 

:תישילש הרטמ םג .דתיה לבא .הבינמ יברעה םלועב תיפוריאה תוחכונהש םיילכלכה 

םידוהיה ולכוי ,תימלועה תודהיה לש הז "ילטניירוא" ביכר לש ותוברעמתה תרזעב 

Rodrigue, 1993; Laskier, 1983;) הכובמ לש ילאיצנטופ רוקמ ריסהל םייתפרצה 
 1996 ,11.(Goldberg

תליבח .דתיה ,רידמ אלו ,ירנויסימ לעפמ הרקיעמ ,דתיה "סנאילא"ש יפ־לע־ףא 
דגנ ושמתשה הב וזל טעמכ ההז םייחרזמה תא ראתל ידכ ושמתשה הב היצזילטניירואה 

,Levy, 1892)"ישומיש עדי םהב חפטל ,םיחרזמה תא בצעל" התצר "סנאילא" .ןדויטסואה 

- תושדח תופשו בותכו אורק ןוגכ ,(Stiliman, 1991,204־ב שדחמ ספדנ 

תויסולכוא תא רתוי וא תוחפ םינייפאמה םיערה םילגרהב קבאי,דל[ו] 

דובכ ,תירוקמ •הבישח רדעיה ,חפונמ וגא ,תונתוואג ,תויכונא :חרזמה 

תויללכ תויחנה) .הנחבה ירסחו םימילא תושגרו המצועו רשועל רוויע 

(.Rodrigue, 1993,72־ב טטוצמ "."סנאילא" ןויכרא ,1903 ,םירומל 

ותרידח תעפשה תא ליבגהל הרטמב תוכוותמ תודמעב םידוהי םייברע םיטילש וביצה םידחא םירקמב 10 

רחס דקומכ התנבנש ,הריוואסיע תיאקורמה למנה־ריע איה ךכל המגוד .הרבחה ךותל ברעמה לש 

.(Schroeter, 1988) םידוהי ידי־לע רקיעב הסלכואו יפוריא 

תחא קר ,דתיה "סנאילא" ,השעמל .תיתפרצ טבמ־תדוקנמ תינוכית־חרומ תידוהי הירוטסיה יהוז 11 

,(Yehuda (1996 .יברעה םלועב ולעפש היצזינרדומו תוברעמתה תומגמו ךוניח תוכרעמ המכמ 

ךילהת הלש רפסה־יתב תכרעמ תא ריבעהל הלחה קריעב תידוהיה הליהקה יכ הארה ,המגודל 

גויתה בציע דציכ הלאשב אוה ןאכ ילש ןיינעהש רחאמ .םיתפרצה תא ונימזה םרטב דוע היצזינרדומ 

."סנאילא" לש הביטקפסרפה תא יתרמיש ,םידוהי לש תוצובק ןיב םיסחי 
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,םיחרזמה לש *ןולטבפ) לאוורשה יסנכממו םייחלה תואיפמ רטפיהל םג וצר םה 

,םיבחר תובוחרב םיפופצ תוחפ םירוגמל םתוא ריבעהל ,יברעמ שובלב םתוא שיבלהלו 

ידכ ינרדומל םהלש יתקוסעתה הנבמה תא ךופהל ,הרגשב תדקמתמש ךוניח תכרעמל 

Yehuda, 1996;) השאה תויוכז תודוא־לע םתוא דמללו ,םילכורה רפסמ תא תיחפהל 

 1991 ,Rodrigue, 1993; Stillman).

־חרזמ ידוהי לש "תויחרזמ"ה תסיפת ןיב םילדבה המכ תוחפל ויהש חינהל ריבס 

תוצובק יתשמ קוחירה תשוחתו םינייפאמה ,תאז םע .םיחרזמה לש וז ןיבל הפוריא 

עדומב ורשק תוחפל םייברעמ םידוהי המכו ,דואמ םימוד ויה "תוחרזממה" תויסולכואה 

ינכוש תא רקיבש ,שולש רייתה חוויד 1927־ב .הייסולכואה תוצובק יתש ןיב שרופמבו 
:בולב תורעמה 

[ימוקמה ברה תייוולב עיגה רקבמה] ונתוחכונ תא ולצינ רפכה ידבכנ 

וליאכ ,טפשמל ,הליהקה תא הקליחש... ,תמיוסמ תקולחמ איבהל תנמ־לע 

הקירפא ןופצב ורוקיבב ,שולש) "".ןילופב תיסקודותרוא הליהק וז ,רתיה 

(.Stillman, 1991, 217 :1927 תנשב 

.1930־ב Kastein ינמרגה בתכש יבצ יאתבש לש היפרגויבב אוצמל ןתינ המוד חוויד 

,רתוי תיטילופ טבמ־תדוקנמ תואתבשל וסחייתה" םייברעמה םידוהיה יכ ןייצמ אוה 

םידוהיו ןילופ ידוהי לש וזמ רתוי םלועה יניינעב האיקבו תימשג ,תינוליח 
Kastein).12, 1931, 228) ""'."םיילטניירוא 

םידוהיה תא "חרזמל" ושמתשה הב הליבחה התקל יברעה םלועב םג ,הפוריאב ומכ 

גייתמה לע רתוי םידמל ונחנא תותיחנה תיינבהמ לבא ,תיחטש תמא הב התיה .רסחב 

ןימסת וויה אל ןוכיתה־חרזמה לש םירצה תובוחרה ,השעמל .םיחרזמה לע רשאמ ומצע 

םיתב תבצה .השקה םילקאה ינפמ ןגמ טושפ וויה םה :ינועל אל וליפאו יתרבח ןווינל 

תא תענומו םימח םימיב בוחרה ינפמ שמשה רוא תא הריתסמ הזל הז בורק הכ קחרמב 

חרזמב ולפוה םישנהש יפ־לע־ףא ,המוד ןפואב .(Golany, 1995) תולילב םוחה תחירב 

תשרמ חוור וקיפה םישנש תיתועמשמ תודע תמייק ,הפוריאב רשאמ רתוי הבר הדימב 

המקוהש ,המוד םירשק תשר קוריפ .תלדובמ תירדגמ הביבסב וחתיפש תישנה םירשקה 

םזיסקסל תועיגפ םישנה תראשהב תויטסינימפ ידי־לע ספתנ ,תיניירוטקיווה הפוקתב 

לש החלצהה ירוחאמש דוסכ ספתנ וזכ תשר רומישו ,(Trimberger, 1983) םיאושינב 
.תירבה־תוצראב םישנה תוללכמ 

,ינמיתה וטגה תא ראתמ (יאקירמא הארנכ)יברע הב ךרדב ,לילצב ינוציקה לדבהה 

:תמיוסמ טבמ־תדוקנ ךרד ןוניס םירבוע םינותנהש דמלמ 

"'\ןטהנמ חרזמב םייקה הז תא יתורכיהמ ,וטגה תא יתניימד הב ךרדה 

ותרעה ןאכמו ,םירשעה האמה לש םישולשה תונשב אלו ,הרשע־עבשה האמב יח יבצ יאתבש 12 

תא םייברעמו םיינלופ ,םיילטניירוא םידוהי וספת הב ךרדה תודוא־לע Kastein לש תיטרואיתה 

וננמז־תב הינבהה תא שרפמ Kastein^ ,תאז תמועל ,ןעטא ינא .הרשע־עבשה האמב תואתבשה 

ןכלו ,ברעמה ידוהי ורבעש היצזיברעמל וליפא המדק יבצ יאתבש לש ותפוקת ,השעמל .ןמזב הרוחא 

.סיסב ולש ןועיטל ןיא ,וננמז־תב הינבהב שמתשמ Kastein^ החנהה ילב 
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רחא יתשפיח .תואיצמהמ הכופהב ,יתחמשל ,הררבתה ,סקנורבב וליפאו 

לבא ...לובלבו םילימ ילומלמ רחא ,תרבטצמ תפוניט ...תובחסו םיאולכ 

םידחא תומוקמב ,אילפהל תויקנ תוטמס לש ךובמ יתאצמ תאז םוקמב 

המכ ,םשמ קחרה .דצ לכב תורצ תותלד םע ,דעצ בחור ידכ דע תורצ 

לטרגא ,ןולחב השא ינפ ,הנאו הנא תויטיאב םהילגר תא םיררוג םישגא 

אל ,לובלב אל ,שער היה אל ,יכב לכ עמשנ אל .קותמ ןחיר חמצ ,םיחרפ 

(Rihani, 1930, in Stillman, 1991, 297-298) ".ער חיר 

תוביסמ יוניש לש ךילהתב וליחתה ברע תונידממ םידוהי ,הפוריא־חרזמב ומכ 

תוימואלניב תויקסע תויונמדזה ללוח םזילאינולוקה ,דחוימב יברעה םלועב) תוירמוח 

 (1996 ,Stillman, 1991; Goldberg)), םיברש ךכל ליבוה יונישה ,רבד לש ופוסב לבא
הכפהנ תוברעמתהה ".םתוא "וחרזמ"ש הלא לש םהיניעל דעבמ םמצע תא תוארל ודמל 

םשב ידוהי .םיינוריעהו הלכשהה ילעב ,םירישעה םידוהיה יבגל תוחפל ,תיזכרמ הרטמל 

תונמדזה םלועמ וצימחה אל םירישעה םידוהיה" :ראתמ םיעבראה תונשב דדגב בשות ,ןטק 

Stillman,:לצא ,1975 ,ןטק)"החישה ךלהמב תיתפרצב וא תילגנאב םילימ המכ בברשל 

ינפל ותודלי לע בתכש ,תיתפרצה תוברתה תא ץמיאש יסיגות לש ויתולמבו .(1991 
:הנושארה םלועה־תמחלמ 

בער אלו ידמ טפורמ אל ,דחא בר .תויתד תויחנה המכ יל תתל וסינ םה 

...שדוקה יבתכב אורקל יתוא דמלל עובשב םימעפ שולש עיגמ היה ,ידמ 

!ותוברת תינוניב המכ ,בוטה שיאה לש הארוהה תכאלמ ,דתיה הטושפ המכ 

(252 'ע> ™.ךחוגמ הארייש םורגת תיתפרצל ילש הרומל ותאוושה 

המכ לבא ,ללכ טעמכ הרקחנ אל תוברעמתה ךילהת םיחרזמ לש תונוש תוצובק ורבע הב הדימה 13 

,1961־מ ילארשיה ןיסולכואה דקפמ יפ־לע .החיכש התיה העפותהש תודמלמ תויריפמא תוירואית 

אל ,<ס"מל> תוחפל תחא םידומיל תנש ילעב ויה לארשיב ורתונש םיחרזמהמ םיעבר השולשל בורק 

ללוכ אל ,בושו .רתוי הובג רועישה היהי םיינוריע םירוזיאבש תופצל ןתינ היה .םינמית ללוכ 

<1"/0) םירצמבו <11*> קריעב דחוימב ,ךומנ יד היה םייתד רפס־יתבב תוחכונה רועיש ,םינמית 

תנש תוחפל התיה םיינוריע םיחרזמלש תודמלמ תויודע .<8596 :ןמית :17» :ןילופ ;27» :וקורמ) 

ךרוצה רבדב תיברעמ הלומעתל ופשחנ ןכילעו ,המוד יכוניח דסומב וא "סנאילא"ב תחא דומיל 

היצזינרדומה ךילהתמ קלחכ וקרופ אל םיחרזמה לש םייתליהקה תודסומה ,ךכמ רתוי .תוברעמתהב 

־יתבב ,םייתרבח םיתוריש ,םילוח־יתבב שמתשהל וכז הלכשה ירסח םידוהי וליפא ,ךכו .םהלש 

זכרמב הגוצתו ןויכרא) וברעמתהש םידוהי ידי־לע ולהמו ונבנש םירחא תודסומבו תוירפסב ,תובא 

,םתלכשה תמרל רשק אלב ,םיינוריעה םיחרזמה בורש חינהל ינויגה ,הלאככ .<לבב ידוהי תשרומל 

"תובדעמתה" גשומהש הדבועל בל־פישל שי .תוברעמתהה לש יוויצב םיאיקב םהשכ לארשיל ועיגה 

םידוהי ןהיפל תויודע תומייק .תיחרזמה תוברתה לע הנוילע תיברעמה תוברתהש הנומאל ההז וניא 

רשפא ונידיבש עדימהמ .םייזנכשא םידוהי רשאמ תולק רתיב ברעמו חרזמ ןיב בלשל וחילצה םייחרזמ 

.תיברעמה תוברתה תונוילע תא ,הבר הדימב ,ולביק םידימאו םיינוריע םייחרזמ םידוהיש קיסהל קר 

.וז היגוס חתפא םיאבה םיקרפב 
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רחואמ .תיחישמכ "ןדויטסוא"ה לש תונויצה תא וגיית םיינמרגה םידוהיהש רבכ וניאר 

רשאכ ינוריא הכ הז היה ןכל .וזככ םייחרזמה לש תונויצה תא םיזנכשא םג וגיית ,רתוי 

הרקמב תוחפל) וסינ ,םמצע ןיבל םניב םיחוכיווב ,וברעמתהש ברע תוצראב םיחרזמה 

Stillman, 1991, :לצא שדחמ ספדנ) "תיחישמ"כ הז לש ותוינויצ תא הז גייתל <דחא 

 331).

תוברתהו תוינוליח ,תוינרדומ ןיב ורשק אל םיחרזמהש תורשפא תמייקש ןייצל בושח 

םיחרזמהש ןועטל םויכ לבוקמ .םיזנכשאה תאז ושע הב הדימ התואב תיברעמה־תירצונה 

םיזנכשאה ושעש יפכ תיתדה תרוסמה תא ןיטולחל וחד אל היצזינרדומ לש ךילהת ורבעש 

 (1996 ,1996) Yehuda .(Stillman, 1995; Goldberg, 1996; Zohar) רשאכש אצמ

־יתב תשר םש חותפל הנושארל "סנאילא" תא קריעב תידוהיה הליהקה יגיהנמ ונימזה 

"סנאילא" תוגויסנל דגנתהל וכישמה םהו ,היצזיברעמ אלו ,היצזינרדומ קר וצר םה ,רפס 

יגיהנמ לש םהיתונולת .הנושארה םלועה־תמחלמ ךשמב תילגה תוברתה תא עימטהל 

תא רימהל החילצה "סנאילא"ש תודמלמ םתדע ינב לש תרבוגה םתוברעמתה לע הליהקה 

רתוי וזב וז תוכורכ ושענ היצזינרדומו תויברעמש ןכתייו ,טעמ־יתממ רתוי לש םתוברת 

חותפ ראשיי הלא תובכרומ תויגוס לש ןנורתפ .תיחרזמה הטילאה ינב לש םהיניעב 

.דיתעב רקחמ תארקל 

םיידוהי־אלה םיברעה לש היצזילטניירואה 

םייברעמהו םייחרזמה םידוהיה ידי־לע 

תויוברתבו תופשב םתטילשו הפוריאב םהירשק ,וגישהש המדקה לכ תורמל לבא 

ןוחטיב גישהל ,וברעמתהש ןדויטסוא ומכ ,וברעמתהש םיחרזמ וחילצה אל 14,תויברעמ 

אל ךילהתהש דשחה קיצה דימת" :(Rodrigue (1993 ןייצש יפכ .ורבעש יונישב אלמ 

גשומ־יתלב םצעבו קחורמ רתונ יתימאה יברעמה ימצעהש ,תקפסמ הדימב תכל קיחרה 

ידי־לע ןדויטסואה םע םהיסחי תא ונבה םיינמרגה םידוהיהש יפכ קוידב ".ןיטולחל 

תילמסה הדרפהב םצרמ תא ועיקשה וברעמתהש םיחרזמ םג ךכ ,םהלש היצזילטניירוא 

תוהז וחתיפ םה ןמזה ךשמב .םיימלסומה םיברעה ,םהלש ילטניירואה "רחאה"מ חישבו 

."תיברע־אל" לש תועמשמ ,רתויב תינוציקה התרוצב ,תודהיל הקינעהש 

םייחרזמ־אלה םידוהיל הבושח התיה םיברעהמ םידוהי לש םתוקחרתה ,בושח תוחפ אל 

הסחייתהש הנושארה הצובקהש הארנ ,השעמל .םמצע םיחרזמל הבושח ,רתיהש יפכ קוידב 

םהיחווידו םהינמוי תאירקמ 15."סנאילא" ישנא התיה םיחרזמה לש "רחאה" לאכ םיברעל 

תיתפרצב (Brevet) םויסה תוניחבב ןפוד־תואצוי תוהובג תואצות וגישה "סנאילא" ירגוב 14 

 (1991 ,Stillman); יתפרצה ץוחה תוריש ידלי לש הלאמ םיהובג םהינויצ ויה וקורמב (,Laskier

 1983).

ךרדה לע רופיסה ,היצזילטניירואה לש הירוטסיהה תנבה רבעל תנווכומ הניא תורפסהש רחאמ 15 

עדימו ןויגיה תרזעב תונביהל בייח "רחאה" לאכ םיברעל סחייתהל םיחרזמ ולחה הב הדימהו 

.יתפרצ הרוקמש הארנו ,"סנאילא" יכמסמב העיפומ הקינכטה יתרקסש תורפסב .םייק ירוטסיה 

ורחתה ןוכיתה־חרזמה ידוהי .ברע תוצראב היתודסומ תחיתפ םע דיימ הב השמתשה "סנאילא" 
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תמועל ברעמתהל םיחרזמה לש םתחלצה תא ושיגדה "סנאילא" ירומ יכ הארנ התיבה 

:םיברעה לש ילטניירואה יפואה 

ותוא תוכפוה ותרוסמו ותד ,הסיפת־השק אוהו תיטיא יברעה לש ותבישח 

ךדיאמ ,ידוהיה .יונישל םינתינ ישוקב ךא ויתונויערו םילגרה לש רוציל 

,תורודה ךלהמב הדונמל והוכפהש םילבכהמ ררחתשהשמ ,התע ,אסיג 

יפוריאה בצקב דומעל לגוסמה ,ישפוח שיא [אוה] םויה ...עתפל אירמה 

(Rodrigue, 1993,218)"".ותבשחמ תוחתפתהבו ויגהנמב ,ושובלב 

1903־ב בתכש ,"סנאילא" ריכזמ לש וינמויב העיפומ אשונ ותוא לע הבושח היצאירו 

ושבח וב ליגב םהיתונב תא ונתיח ...רשא ,םיברעה יגהנמ תא וקיח תוליהק המכ" יכ 

.(Stillman, 1991, 200 :לצא טטוצמ ,Bigart, 1903) "רפסה־תיב ילספס תא ןיידע 

תורמל תאזו ,םייחרזמה םידוהיה לש תוילטניירואב "םימשאומ" םיברעה ,הז הרקמב 
םיאושינה תייגוס תא הללכ םייפוריא םידוהי לש היצזילטניירואה תליבח םגש הדבועה 

םניאש ימכ םיחרזמה תא גיצה רשאכ האנ יוטיבב שמתשה "סנאילא" ריכזמ .םימדקומה 

יתימאה יברעמה "ימצעה" תא אוצמל קר הכירצש ,הדובא הצובקכ אלא ,חרזמה ינב תמאב 

.הלש 

שולש םוחנ .םיחרזמו םיברע ןיב וושהש םידיחיה םיברעמה ויה אל "סנאילא" יגיצנ 

שודג ורואית .1906־ב בולב תורעמ ינכוש לצא רקיב ,(יאקירמא אצוממ הארנכ ,ידוהי) 

הנש תואמ שמח" קחרמ אצמנ אוהש ןימאה אוה .ליצאה ארפה לש םיילטניירוא םייומידב 

־יפ־לע־ףא .(Stiiiman, 1991, 207)"םיירוטסיה־הרפה" ויחא תרבחב "היצזיליוויצהמ 

המגוד תורעמה ינכוש לכ ויה ,םיברעל האוושהבו ,"תורימתו תונבל" ויה םישנה ,ןכ 
:תויברעמ תודימל תפומו 

דע םילצע הכ םה .רואיתל תונתינ ןניא טושפ הנחצהו המהוזה םיברעה ןיב 

םילכ םהל םיקפסמ ,םיערז םהל םיוולמה ,םידוהיה לש םתרזע אלולש 

...םלועל רבד םיגישמ ויה אל םה ,םתדובע תא תושעל םהב םיציאמו 

.רדתסי אל אוה וידעלבש םושמ ,ידוהיה יפלכ ינלבוס תויהל בייח יברעה 

הב ץראב םילבסנ־יתלב ויהי םייחה ,ותומזיו ולש היגרנאה ,ותדובע ילב 

.(Stillman, 1991 ־ב שדחמ ספדנ) ™".תרוסמ ,דניה תולצעה 

םקבאמב היצזילטניירואה תליבחב םמצעב ושמתשה וברעמתהש םיחרזמה ,ףוסבל 

םאה" :תיתפרצה תוברתה תא ץמיאש יאקורמ ידוהי 1926־ב רמא ךכ .םיברעה םע ינתאה 

יצונצנ תא הנושארל םהל האיבהו םירברבה יטבש ןיב הצופנש תודהיה וז ,דתיה אל 

הליהקה השמתשה 1918־בו .(Stillman, 1991, 302־ב שדחמ ספדנ) "?היצזיליוויצה 

ליבגת הינטירב תלשממש השקיב רשאכ ,רתוי תנדועמ ךרדב הימוטוכידב קריעב תידוהיה 

חילצהל ידכמ" ןויסינ ירסח ויה ,ונעט ךכ ,םיברעה .קריעב יברעה יטילופה חוכה תא 

ויהש רחאמו ,תיטרקומד םוקמב ,תיתד הלשממ םיקהל םילולע םה ."םהיניינע תא להנל 

,תאז תמועל .המישמה תא אלמל םירישכ־יתלבכ וספתנ םה ,םיטעומ םייעדמ תודסומ םהל 

אל ,םיברעה לע תונוילע תשוחת וחפיט םה יכ הארנש ףא לבא ,םינש תואמ ךשמב םיברעב תילכלכ 

.םיתפרצה תעפוה םרטב םתוא חרזמל םילכה םהל ויה 
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היתורטמו הלש היצטניירואה יכ הריהצמ הליהקה רשאכ תשגדומ םידוהיה לש םתויברעמ 

וקצי הינטירב םע םיליעפ רחסמ יסחי לש תואמ יתש" :םיטירבה לש הלא תא תומאות 

Stillman.)16, 1991,257-258 :לצא שדחמ ספדנ) """.םיסרטניא תודיחא הגרדהב 

םייברע־סידוהיו םידוהי ,םיברע 

ברקב תיברע־אלה תוהזל רוקמה וא תוירלופופה רבדב םיעד־תומימת טעמכ ןיא 

הינבהה ,םויכ .תידוהיה תוהזה תיינבהל התובישחב טיעמהל ןיא ךא ,םייחרזמ םידוהי 

.תופולח םילקוש דבלב םיטעמש דע ,תלבוקמ הכ .דניה יברע דגנכ ידוהי לש תיראניבה 

ומכ קוידב ,םימלסומ־אלכ םיינוכית־חרזמה םידוהיה וספתנ הנורחאה תעל דע ,השעמל ךא 

לש הצובק התואמ קלח תירוטסיה הניחבמ ובשחנ הלא םג הלא .םיינוכית־חרזמה םירצונה 

רחאמ .ןוכיתה־חרזמב םזילאינולוקהמ האצותכ וחיוורה תוצובקה יתשו ,םימלסומ־אל 

תוימואלה וליאו 17,תיפוריא היצטניירוא תלעב תידוהי העונתכ החתפתה תונויצהש 

־חרזמ םידוהי ולכי ,תימלסומ היצטניירוא תלעב תינוכית־חרזמ העונתכ הספתנ תיברעה 

,םיינוכית־חרזמה םירצונל .תועונתהמ תחא לכב ללכיהל שקבל תינכט הניחבמ םיינוכית 

יברעה םרזל ופרטצה םהו ,תונויצל המודב תיגולואידיא הפולח .רתיה אל ,תאז תמועל 

18.םימלסומ־אל םג לולכתש ךכ ,תויברעה תרדגה לש התבחרהל החלצהב ולעפו ימואלה 

ןיידע וכרענ אל .םלת ותואב וכלה םיינוכית־חרזמ םיידוהי םילאוטקלטניא המכ 

תומגוד) .תיברעה תימואלה העונתב םידוהי לש םתופתתשה רבדב ךרוצה יד םירקחמ 

היתודימ לע המכסה ןיא ןאכ םגו ,Alcalay, 1993; Shibiak,1986־ב אוצמל ןתינ תודחא 

:לצא ,Kattan המגודל ואר) םייקריע ויה הלא םיליעפמ םיברש יפ־לע־ףא (.העפותה לש 

 1991 ,Stillman), יממ רבלא ריהצה םש ,הקירפא־ןופצב לעפ הצובקה רקיע יכ הארנ

ןיידע הכמה העונת דסיי רשאכ "יברע ידוהי"כ (תיתפרצה הפשב ,ינוריא ןפואב)ומצע לע 

תירלופופ הדוהת ןיא וז העונתל .יאקירפא־ןופצ אצוממ םייתפרצ םידוהי ןיב םיבר םילג 

םתוהזלש םיידוהיה םילאוטקלטניאה ילוא .("תשק" ןוגראה ,לבא ,ואר) לארשיב תטלוב וא 

סיסבב תיברעה־תידוהיה תוהזה התכז אל ןכלו ,לארשיל םבורב ורגיה אל יברע סיסב 

,ךכמ רתוי .קריעב םיברעה לש םחוכ תיילעמ שושחל הבוט הביס התיה קריע ידוהיל יכ ונעטי םיבר 16 

ךרואל חיכש ןיינע ,תרחא תינתא הצובק לש החוכ תא ליבגהל ןויסינה ןיב הנחבה רוציל שי 

,הלכשה־טסופה לש הירוטסיהל םייפיצפס םהש ,וז הלועפל ושמתשה םהב םילכה ןיבל ,הירוטסיהה 

רחואמ םתוא וקתשיש םיברעב םקבאמב םיחרזמה ושמתשה םהב םילכה הלא ויה .הז רקחמ אשונ םהו 

.לארשיב רתוי 

ינפל תינויצה העונתהמ םיינוכית־חרזמ םידוהי ורדוה הב ךרדב ןוידל (Smooha (1978 ואר 17 

.לארשיל רבעמה 

תונמואלה תרגסמב תויתועמשמ תומגמש ןעוט Shiblak .תקולחמב לבוקמה רופיסה יונש ןאכ םג 18 

לש םדיצמ לודיש לכ ילב יברעה םלועהמ דרפנ־יתלב קלחכ םידוהיה תא וגישמה רבכ תיברעה 

תונמואלה תרגסמב תימלסיא היצטניירוא תולעב תומגמ ,<Shiblak <1986 יפ לע .םידוהיה 

.םידוהי רידהל תנמ־לע תינויצה העונתב םידוהיה תוליעפ תא ולצינ תיברעה 
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םיזנכשאהש ,(Shohat (1988 תנעוטש יפכ ,םג ןכתיי .לארשיב תוחתפתהו הכימת 

19.חורפל הל וחינה אל ןווכתמבו ,וז תוהזמ םימיואמ ושח לארשיב 

םייברעמ םידוהי ןיב הנחבה לע תנעשנ הניאש תילארשי תידוהי תוהזש רורב תאז םע 

לע רקחמ .םינכש םגו םיילארשי םג ,םיברע םע םיסחיה לע עיפשת םייחרזמ םיברעל 

ןתינ .דחי םג תיטרואית,הו תיטילופה תיווזהמ ינויח וניה םיחרזמה לש וז תוהזל םימידקתה 

םילארשיה ןיב היהי וזכ תוהז וב שפחל רתויב בוטה םוקמה יכ ,הירוטסיהה ןמ קיסהל 

םתריגה ינפל .יחרזמה םלועב וליפא העפשה תרסח הצובק ,ינעו ירפכ אצוממ םייחרזמה 

תוברעמתהה תכרעמל םישיגנ תוחפה ךומנה דמעמה ינבו םיירפכה םיחרזמה ויה לארשיל 

םתפישח ,(Goldberg, 1996) תיברעה הרבחב םהלש ילכלכה בולישה חכונל .תידוהיה 

תוימואלה םע םתשיגפל ,יאדוול בורק ,הרושק ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידל הנושארה 

הנייטצה אל תיברעה תוימואלה ,תאז םע .תיברעמ־יטנא היגולואידיא איהש ,תיברעה 

םייתרוקיב םג תויהל הבוט הביס ,דתיה םיירפכה םיחרזמלש ךכ ,םידוהי תבהאב קוידב 

תוברעמתהה לע תידוחיי טבמ־תדוקנ החתיפ וז הצובק־תת יכ חינהל ןכ־םא ריבס .היפלכ 

תויתרוקיבב ביגהל הל רשפאל היופצ ,דתיה וז טבמ־תדוקנ .לארשיל העיגה םרטב 
תילארשי תוהז לש תויטננימוד תורוצב עיפומ אוהש יפכ יברעמה יוויצה לע תונשדחבו 

.<דחי םג תויחרזמו תויזנכשא) 

לארשי תא ךופהל םיצור םינוליחה ןהיפל ,ס"ש לש הנוויכמ הנורחאל ועמשנש תורעה 

"םירוחשה םירתנפה" לש יניטנבל־ורפה חישה ,(2.5.97 ,"טבמ") הנטק הפוריא ןיעמל 

20ךומנה דמעמה ינב םיחרזמ ברקב תיחרזמ הקיסומ לש תוירלופופה ,םיעבשה תונשב 

,םידדובמ (םייאקורמ רקיעב) םייחרזמ םירוזיאב היינבב םיינוטקטיכרא םיביטומב שומישהו 

תועמשמ לש רתוי תיחרזמ הסרג הרצי וז הצובקש םידמלמ ןכא הלא לכ ,ןאש־תיב ןוגכ 

רקחמל השדח השיגל העצה ןאכמ תרזגנ ,בושח תוחפ אל ."ילארשי ידוהי" גשומה 

תא םינשרפהו םירקוחה וסינכה םויה דע .הרקיעב תיאקורמה ,ס"ש תגלפמ לש יגולויצוסה 

תידרחה העונתה ךותב ,יטילנא ןפואב ,התוא ומקימ ךכבו ,תיתד הגלפמ לש תרגסמל ס"ש 

זכרמכ תדה תסיפתב תויכשמהכ התוא וספתש ןיב) תיאקורמה תיתדה תרוסמה ךותב וא 

אלא .(תילטנמדנופ־יטנאה תיחרזמה תרוסמהמ ילקידר קותינב ןיבו םייתליהקה םייחה 

תיברע־אלה תוהזהש ונעט (Alcalayi (1986) Shiblak ,(1988) Shohat (1993 ןוגכ םירקוח 19 

,םיסרוג םה ,תאז םוקמב .יברעה םלועב םייחרזמ םידוהי ברקב תימוקמ אל םגו תירלופופ התיה אל 

םיאצממה .םאצומ תרבח ןיבל םייחרזמ םידוהי ןיב דוריפ ,ורצי ףא םיתיעלו ,ופירחה םיזנכשאה 

.וז הסרג םיקזחמ ,םיברעהמ םיחרזמה תקחרהב םיעקשומ םמצע םייברעמה םידוהיה ויה םהיפל ,ליעל 

הבושחו הלודג קריעב תינויצ־יטנאה תידוהיה העונתה ,דתיה ןהיפל ,הנורחאל תועמשנש תונעטה 

םיברעה םע םיחרזמה לש רתוי הקזח תוהדזה לע םג תודמלמ ,(Meir, 1998) לבוקמ היהשמ רתוי 

יגיהנמ ועימשהש ,תוינויצ־יטנא תורהצה שרפל שי דציכ תעדל השק ןכ־יפ־לע־ףא .ברעמה םע רשאמ 

,וז היגוס .תוומל ףאו רצעמל ליבוהל הלולע ,דתיה תינויצ הרהצה וב יטילופ םילקאב םיחרזמה 

.רתוי קימעמ רקחמ תוכירצמ ,תורחא תויטנוולר תויגוסכ 

 20 1996) Katz-Gerro 8c Shavit) תיירוגיטקש וחוויד ,םילארשיה לש יאנפה תוליעפ תא וקדבש

ידמעמ רעפ לכ ןיאש םג ךא ,םיחרזמה ברקב רתוי תירלופופ תיחרזמ הקיסומ תללוכה הקיסומה 

.המצע תיחרזמה הקיסומה תא ודדוב אל םה ,ןכ־יפ־לע־ףא .הל הבשקהה תרוצב 
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405 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

ןוכנ היהי ,תוברעמתהה טקיורפל תודגנתה לש הכורא הירוטסיה שי םיאקורמל ןכא םאש 

םילוכי םירקוח .יתדה טקיורפה לש רשאמ וז תודגנתה לש תשרויה תא ס"שב תוארל רתוי 

ולכוי ,םימוד םידעי ןהל ויהש אצמיי םאו ,"םירוחשה םירתנפה" תעונתל ס"ש תא תוושהל 

ןיב עונל תולוכי תוירשפא תובושת .ידרחה השובלב רתוי העונתה החילצה עודמ קודבל 

םיברה םייפסכה םיבאשמה ןיבל ןמזה ךשמב תיחרזמה תוברתה לש רתוי הבחר הלבק 

.תידרחה העונתב םינימזה 

לארשיו היצזילטניירוא 

חרזמהו תונויצה 

םידיעמ היצזילטניירוא לע תידוהיה הבוגתה לש םינייפאמ השולשש תנעוט ינא 

.םוגפ םהב והשמש ןויערה תא ולביק םידוהיה ,תישאר .תגיותמ תוהז ומינפה םידוהיש 

ונימאה םה ,תישילש .המדק ושוריפ םירצונל ןוימדה לש ותועמשמש ונימאה םה ,תינש 

.םתומדקתה תדימ תא טופשל המיאתמה תוכמסה םה םייפוריא־ברעמה םירצונהש 

ךכב היה .םיליכשמה ועיצהש "תוברית"ה תא ללכ־ךרדב התחד תונויצה תעונת 

םלוא .תגיותמה תוהזה תמנפה ידיל ואיבהש תונויערה לע רגית־תאירק לש לאיצנטופ 

םיליכשמה לש טקיורפה תא וביחרה םינויצה ,השעמל .השמומ אל וז רגית־תאירק 

תיתוברת היצמרופסנרט לש תירוקמה הרטמל תימואלו תיתרבח היצמרופסנרט םפיסוהב 

 (1981 ,Herzberg, 1984; Aschheim, 1982; Avineri). ידוהיה דובכהש ונעט םינויצה

תואמצעל םעה תאיצי ידי־לע אלא ,תיפוריאה הרבחב תועמטיה ידי־לע אל גשוי שקובמה 

רבע וילא ףואשל שיש לאידיאה רשאכ וליפא .ימואלה ודובכ תיינבו ולש וצראב 

םינויצל הרקש יפכ ,יפוריא־חרזמה תוברתה לדומל יפוריא־ברעמה תוברתה לדוממ 

תוותשה ללוכ ןורתפהשו םידוהיב םוגפ המ־רבדש יסיסבה ןויערה ,םייטסילאיצוסה 
.ונכ לע רתונ תרחא (היגולואידיא וא) תוברת םע תיתוהמ 

עפשוי אלש והשמ ,שדח והשמ רוציל םתפיאשב טעמכ םייביססבוא ויה םינויצה 

Zerubavel, 1995; Even-Zohar,) רוחאמ הראשוה הנורחאל קרש "םייניבה־ימי" תוברתמ 

דוגינה תא שיגדהל ידכ קוחרה "ירבעה" רבעה תא וריכזה םה תובורק םיתיעל .(1981 

האנשב קסועש ןולעב ורוקמש םושמ ,רתוי דוע ץיפקמ Lessing לש אבה טוטיצה .הווהל 

Mendes-Flohr <fe Reinhartz, :לצא שדחמ ספדנ ,Lessing, 1930) תידוהיה תימצעה 

 238 ,1980):

תינלצעה הרש לשו ,ןתנ לשורמה ידוהיה לכורה לש ונב ?ימ התאו 

התיה הכלמה רתסא ,ךיבא היה יבכמה הדוהי !אל...?תועטב ותיא הבכשש 

™.הייחתל םוקל םחור הלוכי רחמו ,ןמזה לכ םש ויה םה ...ךמא 

םילעהל הצור אוהש ךכ ידכ דע ףירח הרשו ןתנ יפלכ Lessing לש תוחונה רסוח 

םיינויצה םיבתכב ףוכתה שומישה .םיצמואמ םהש ןימאהל םיצורש םידלי ומכ ,םתוא 

תונויסנ םהינש ,םינש תואמ ךשמל םדרנש לארשיל יומידהו ,"תושדחתהו הייחת" םילימב 

הליעי תואיצמהמ תאזה החירבה לבא .הווהב םיידוהיה םייחבש השובה תא ףוקעל םימוד 
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תא תקזחמ םג איה ,הלפשההו השובה תשוחתמ המ־תלקה תקפסמ איה דועב .הקלחב קר 

,םה הרשו ןתנש רחאמ .תועיגפ תשוחתב םירתונ םידוהיהו ,השובל הקדצה שיש השוחתה 

.םמויק תא שיחכהל ידכ הבר היגרנא תויבקעב עיקשהל שי ,ידוהיה רבעהמ קלח ,השעמל 

ובתכ רבכ תוברו ,השדחב הנשי תוברת ףילחהל ושקיב םינויצהש ןועטל לבוקמ 

טקיורפ היה הב הדימה איה ,(Selzer (1967 ידי־לע טעמל ,קדבנ אלש המ .ךכ לע 

,לצרה לש ורפסב ררבתמ הז ןיינע .תוברעמתה טקיורפ רקיעב ינויצה היצמרופסנרטה 

־ןב תרבחב לארשי־ץראל עסונש גרבנוול ךירדירפ ר"ד לע רפסמ רפסה .דנליונטלא 

- לשמל ,ופי ריעה .בזכאתמ אוה .ותייוול 

ויה ןה .המיימשה התלע תורצה תוטמסה תנחצ ...הארמל הבולע ,דתיה 

,רז חיר ...תינוגסס תילטניירוא תוללמואב תואלמ ,תוחנזומו תוכלכולמ 

"'.תירשפא־יתלבל המישנה תא ךפה ,םיחותפ םירבק וא שבוע ומכ 

 (Selzer, 1967, 43)

:רתוי הבוט ,דתיה אל םילשורי 

תובוחרב םיפפוטצמ תובחס ישובל םישנא ,םילוז םיעבצ ,הנחצ ,תוקעצ 

םינבז ,תוחרוצ םישנ ,םיבערומ םידלי ,םיכנ ,םינצבק ,ריוואה ילוטנ 

(Selzer, 1967, 43) ™1.םיעוג 

ידוהיה וטגה ומכ קוידב תילטניירוא לארשי־ץרא ,Selzer רמוא ,תורחא םילימב 
לארשי ינפ תא תונשמ ידוהי לוהינ לש הנש םירשע ,דנליונטלאב לבא .יפוריא־חרזמה 

וחמצ" םילשוריבו ,(Selzer, 1967, 46) "הקירמא ומכ קוידב תיארנ" הפיח .ןיטולחל 

.תובוחרה תא וביחרהו ורשי וליפא םידוהיהו (Selzer, 1967,46)"םיינרדומ םירברפ 

תשקבל הנורחא האירק ןיעמ ,הפוריאל הנופה דעצ תונויצה התיה םיבר םינבומב 

תללוסמ קלח םג הווהנ ונא" רמא לצרהשכ .תיפוריאה םימעה תחפשמ קיחל תופרטצה 

™""תוירברבמ לידבהל ,היצזיליוויצ לש ימדק סיסב ,היסא דגנכ הפוריא לש םוסחמה 

תא םקמל הסינ אוה ,(Mendes-Flohr 8c Reinhartz, 1980,425־ב שדחמ ספדנ ,1896) 

טקיורפהש ןועטלו ,הימוטוכידה לש יברעמה דצב ,רדגה לש יפוריאה הדיצב םידוהיה 

םיצור ונניא"ש ןוירוג־ק ריהצה רשאכ ,המוד ןפואב .םה דח יפוריאה טקיורפהו ידוהיה 

ןעט ןבא אבאו ™\"תיניטנולדה חורב םחליהל םיביוחמ ונא .םיברעל וכפהיי םילארשיהש 

רורגל םהל רשפאל םוקמב ,תיברעמה חורה תא םידרפסב חיפהל תויהל ךירצ דעיה"ש 

םג םה ,(Shohat, 1989, 116-117־ב טטוצמ) """תיעבט־אל תוילטניירוא ךותל ונתוא 

־חרזמב ברעמה לש ימדקה סיסבכ םמצע תא ססבל םינויצה וסינ הב הדימה תא ופשח 

תמדא תא בוזעי םא קרש ...ןיבה לצרה" :ןלוכמ המיהדמ םעה דחא לש ותואטבתה .ןוכיתה 

,םליע ידי־לע טטוצמ)"יתימא ינמרג תויהל [ידוהיה] לכוי ,תידוהי הנידמ דסייו הינמרג 

 1998).

תרוסמה יפלכו ילטניירואה יפלכ התדמעו ,תבכרומ היגולואידיא איה תונויצה לבא 

ירחא ,תונויצה .תיעמשמ־ברו תבכרומ תופוכת התיה ,ילטניירואה רבעהמ קלחכ ,תידוהיה 

תונויצב םיגלפ ויה .ןוכיתה־חרזמב םהישרוש לא םידוהיה תא ריזחהל םג השקיב ,לכה 

המדא־ידבוע לש לדומכ םיברעה יגהנמ תא יקלח ןפואב ץמאלו היצזיטנמור תושעל וטנש 

־ףא .הפוריאב םירכומה םילדומה רשאמ תידוהיה תוידוחייל רתוי םיאתמה ,םיישרוש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:15 UTC������������� 

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



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

ויה ינפמ אקווד םייתייעב ויה הלא םילדומ ,(Even-Zohar (1981 ןעוט ,ןכ־יפ־לע 

"םייארפ טעמכו םיתוחנ" ליבקמבו "".המדא ישנא ,םירוביג" ויה םהש ןאכמו ,םיילטניירוא 

אלמ ץומיא התרטמש תימינפ העונת יכ (םסרופ אל) Cordova סרוג ןפוא ותואב .<173 'ע) 

2'.ינויצה חישה חווטמ קחרה הבצינ איהש רחאמ ,החילצה אל תילטניירואה תוהזה לש 

ברעמל ידכ חרזמה לא םידוהיה תא הריזחה איה :ידוסי חתמב השעמל הקבאנ תונויצה 

תוארל הכישמה ךא ,םתוידוחיי תא הגגחו םיידוהיה םייחה תייחתב הלגד איה :םתוא 

גזמתהל ןוכיתה־חרזמה לעו תודהיה לעש רורב היה .תוינרדומה לש הכופיה תרוסמב 

,ימוהיז לאיצנטופ ילעב ,םינכוסמ םיגשומכ וספתנ םה לבא ,תידוהי תוברת ךותל וידחי 

תא ךופהל ,דתיה תחא הצופנ היגטרטסא .חתפמ־ןורקעל היה םהילע חקפל ךרוצהו 

דכלמ ריצ ושמשיו םיידוהיה םייחה לש םתוידוחיי תא ורמשיש ,םילמס לש הרדסל תרוסמה 

Zerubavel, 1995 ואר) םבורב םיינוליח םידוהיה תא וריתוי ךא ,תילארשי תודחאל 

.תילטה תא ריכזהל םירומא ויעבצש ,ילארשיה לגדה אוה ךכל המגוד .<המוד הנעטל 

תוריהזה .(Kimmerling, 1997)ןוזיאה תרימשל הגאדל המוד המגוד איה תירבעה תייחת 

יתוברתה רשקה םויק ךשמה ןיבו תרוסמה ןיבש ןוזיאה לע רומשל הלא םיטקיורפ וסינ הב 

ינומה ועיגה וכותלש ןידע ןוזיא ותוא הז היהש םושמ ,תובישח תבר הניה הפוריא םע 

.ברע תוצראמ םיידוהיה םירגהמה 

,לארשיב םיינתא ןילמוג־יסחי 

 1988) Shohat) לארשיב םיחרזמ לש היצזילטניירואה תא תראתמ:

םיאנת ךותמ [םיחרזמה] תא האיצוה ...תיפוריאה תונויצה ,הז חיש יפ לע 

תיברעמ הרבחל םתוא הליבוהו תולפט תונומאו ינוע לש םייביטימירפ 

םיכרע ,"םיינמוה םיכרעו" היטרקומד ,תונלבוסב תנייפואמה תינרדומ 

,לארשיב .ואב הנממ "תיניטנוולה הביבסה" לשב לפרועמב קר וריכהש 

ךרדה ללגב םילבגומ [ויה םה] ."רעפה" תייעבמ ולבס םה ,ןבומכ 

־םורטה ללכ־ךרדבו תיטסיסקסה ,תינדורה ,תרעבנה ,תילטניירואה 

תוחפשמ ףידעהל םתייטנ םג ומכ ,םאצומ תוצראב ובצוע הב תינרדומ 
<3 'ע> ™.תולודג 

ידכ ברעמ/חרזמ הימוטוכידב ושמתשה ,םרקיעב ןדויטסוא ,לארשיב םיזנכשאה 

ירסח ,יאכראו רזומ םלוע לש ויבשותכ ,םיחרזמכ ברע תוצראמ ואבש םידוהיה תא תונבהל 

,םתמועל .התחימצו הבוציעל םורתל וא תשעותמו תינרדומ הרבחב רדתסהל תלוכי 

טקיורפ לע םויא התוויה אקווד היצזיניטנוולש םושמ התחדנ העונתהש אצמ אל Cordova ,תאו םע 21 

תוהזה חורזמ לש לאיצנטופל תודעכ וז העונת שריפ (Eyal (1996 .תונויצה לש תוברעמתהה 

הרירבה תרגסמבש תאז םע תנעוט ינא .וז תורשפא תלסופ יניאו ,תירבעה תוברתה ידי־לע תידוהיה 

רקחמ .ןולשיכל הלאכ תועונת לש ןלרוג ץרחנ ,תיחרזמה תוברתה ןיבל תוינרדומ ןיבש היופכה 

טקיורפ םע הלש ןילמוגה־יסחי ויה קוידב המ עובקל ידכ וזה העונתה תא ןוחבל לכוי ידיתע 

.תוברעמתהה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:15 UTC������������� 

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



תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 408 

ילעב ,םיינויצו םילאוטקלטניא ,םיליכשמ ,םיינרדומ ,םייברעמכ םמצע תא ונבה םיזנכשאה 

.ינתאה ןויוושה־יא תריציל תינויח ,דתיה וז הינבה .השדחה הנידמה תא להנל םייוארו עדי 

,ענמנ־יתלב (א) וניה ינתא ןויווש־יאש דחאכ םיזנכשאהו םיחרזמה תא הענכש איה 

Distant Relations,) 1982־מ יעדמה םוסרפה תרתוכב עצוהש יפכ 22.ןמזה םע םלעיי <ב> 

 1982 ,Shokeid <fe Deshen), ולילכה ןמזב־וב ךא ,םייתוברת םירעפ ושיגדה םיזנכשאה

רבעל תיביטקלוקה הדיעצה םולח תא םיררועמ םהשכ ,ידוהיה םעהמ קלחכ םיחרזמה תא 

םייברעמ ויה אל םיחרזמה ויפ־לע ,הז בלושמ רסמ הז היה .היצרגטניא ףוסבלו המדק 

תפולח לש התעצה :רוציקב :הלאכל ךפהיל דציכ םתוא ודמלי םיזנכשאה לבא ,ןיידע 

יתש וחרזמ רתוי רחואמ .המצוע־ברל יתוברתה הנבמה תא הכפהש ,היצמרופסנרטה 

ןיעמ ,ןוכיתה־חרזמב הנטקה הפוריאב לארשי תא תונבהל ידכ םיברעה תא דחי תוצובקה 

תא םג םיגדמה ,הז ךילהת רואיתל Eyal, 1996 ואר) יברעמ ןונגסב היטרקומד לש יא 

(.םיחרזמה לש היצזילטניירואה תא ךילהתה קימעה הב תנדועמה ךרדה 

םיעינמ 

ינתא סיסב לע תיתרבח תוריגס הריבסמ ןכא גויתה לש הירוטסיהה הב הדימה 

הלוכ יברעמה םזילאינולוקה לש הירוטסיההש יפכ .ידיתע ןויד לכל ןכות קפסת לארשיב 

הצובק חרזמל םיעינמ אוצמל ידכ גוית םע דדומתהל תבייח הניא תיתרבח הצובק ,המיגדמ 

לש קוידה־יא - ילארשיה היצזילטניירואה רופיס לש תונוכת יתש ,ךכ לע ףסונ 23.תרחא 
האצותכ םיזנכשאה ידיב ורבטצהש םיירמוחה םיחוורהו תוינתאה לש תיראניבה הינבהה 

ירמוח חוורב הרושק ןדויטסואה ידי־לע םיחרזמה לש היצזילטניירואהש תודיעמ - 24ךכמ 

Bernstein Sc Swirski, 1982; Shohat, 1989; :לצא אוצמל ןתינ ילשל םימוד םינועיט 22 

 1993 ,Alcalay. 1966; :ןוגכ) םירחא ,Eisenstadt, 1967; Lissak, 1965; Weingrod

 1971 ,Frankenstein 1953; Deshen, 1970; Shokeid) תומסרופמ תויאמדקא תומגוד םיווהמ

ינתאה ןויוושה רסוחל דיחיה םרוגה איה הילפהש ןאכ תנעוט יניא יכ ןייצל שי .וזכ הבישחל 

תורצוויה .הדיחיה הילפאה תרוצ התיה ברעמ/חרזמ הימוטוכידה לולפתש םג תנעוט יניאו ,לארשיב 

ןוהב םייטסיטטס םילדבה וב םיברועמש ,בכרומ ךילהת היה לארשיב ינתאה ןויוושה רסוח לש 

תורוצו *בושחל לבוקמ היהשמ רתוי םינטק ואצמנ םילדבההש םגה) םיזנכשאו םיחרזמ ןיב ישונאה 

ריבסמ אוהו הילפהל הקדצה שמיש אוה :הילפה לש תחא הרוצ היה םזילטניירוא .הילפה לש תונווגמ 

.יזנכשא/יחרזמ ריצה ךרואל הילפהה הלעפ הליחתכלמ עודמ 

ךומנה דמעמה ינב םינבלל בושח השענ רוחש/ןבל גוליפה יכ ןעוט (Rodriguez (1991 יפ־לע־ףא 23 

איה תרחא הצובק תרדה ,ןאכ .הרשע־הנומשה האמב הקוסעתב םהלש חוקיפה תלוכי ןדבואמ האצותכ 

ןפואב .םלועמ גיות אל םינבל םילעופ לש םרוע עבצש יפ־לע־ףא ,תוהז לש הקימניד לש היצקנופ 

לע הבוגת ,תובר םיכרדב ,התיה תילאינולוק תונעזגש סרוגו ,דיעס לע (Bhaba (1983 ןעשנ המוד 

.ינושמ דחפ 

םינמרגה יסחיב לבא .תוירמוח תובטהב םיחרזממה וכז היצזילטניירואה ירופיסמ דחא לכב 24 

Aschheim ,ךכ לע ףסונ .הינמרגל ןדויטסואה תריגהל היצזילטניירואה ךילהת םדק ןדויטסואהו 

־חרזמ םיידוהי םירגהמ וכז ,הינמרג ידוהי יניעב בושח תובריתה השענש םדוקש ןעוט (1982) 
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תויוהז ינבמ תויניצב וללפת ןדויטסואהש תודמלמ ןה .גויתה לוהינב רשאמ תוחפ אל 

ויה אל םה ,ןוכנ הז םא .תשבגתמה הרבחב תויונמדזה םמצעל חיטבהל תנמ־לע םימייק 

וללפת ןהב תובר תומגוד ףשח תירבה־תוצראב השענש רקחמ :ךכ ושעש םינושארה 

Takaki,) םייתקוסעת םיגשיה גישהל ידכ םירוחש/םינבל הקולחה תא תוינתא תוצובק 

 1989).

ןויערל שוריפבו רוריבב הרושק התיה הלכשה ירסחו םייביטימירפכ םיחרזמה תיינבה 

רבח תבטה וא הלוע תבטה) תובטה תוחפ ,רכש תוחפ :"תוחפ"ל וקקזנ םה ויפל 

־ "תודחאה" ןותיע ןעט ךכ .םהירוגמ יאנתל בל־תמושת תוחפ ,(תורדתסה 

ילב הדובע לכ תושעל לגוסמה ,יעבטו טושפ לעופ אוה [ינמיתה לעופהש] 

,ןבומכ ,חכונ וניא ,סקרמ ןודאה .טויפ אלל טעמכו היפוסוליפ ילב ,השוב 

(Shohat, 1988,14 :לצא טטוצמ) ™'.ותבשחמב אלו וסיכב אל 

:ןייצ ןוירוג־ןבו 

םידוהיה לש ...םייחה תמר ...םילעופ ודלונש םישנאל םיקוקז ונא 
Alcalay,) .םייפוריאה םילעופה לש הלאמ םיכומנ םהיכרוצו םייחרזמה 

 1993)

לגלו לארשי־תנידמ תמקהל המדקש הפוקתהמ השעמל םיחוקל הלא םיטוטיצ ינש 

םיבשייתמ יכ וליפא ונייצש שי .םתרדהל ,יתנעטל ,םרגש ,םיחרזמה לש לודגה הריגהה 

השעמלו ,לארשי־ץדאל םיחרזמ תריגהב ןיינע לכ ועיבה אל בושייה תפוקתב םייזנכשא 

תריגהל עייסל ולחה םה תאז הדוקנב .תודבוע םיידיל וקקזנ רשא דע ,תאז עונמל ולעפ 

Shohat, 1988; Alcalay,) םיידי תדובעל םימיאתמ םירושיכ ילעבכ וספתנש ,םינמיתה 

 1989 ,1993; Shafir). תמועל) םידבוע תומככ וא םילאוטקלטניא־אלכ םינמיתה ןויפיא

העצהה תאו ךומנה םרכש תא קידצהל תנמ־לע לצונ (םידבוע תוכיאו םילאוטקלטניא 

לכל ובצקוהש קנרפ םייפלא תמועל ,תינמית החפשמ ןוכישל דבלב קנרפ ףלא ביצקהל 

.(Shafir, 1989) תיזנכשא החפשמ 

לדג רשאכ ,הנידמה םוק ירחא לדג היצזילטניירואמ האצותכ ירמוחה חוורהש הארנ 

הנתמהב דב ילהואב ונכוש םיקריעהש אצמ ,קריעמ רגהמ ,ידעלג םיענ .םיבאשמב רוסחמה 

־ הנכשה םינמורה תצובקלש דועב ,םתטילקל 

םייקריע םיריעצ לש הצובק .תונולחו תותלד ילעב ץע יפירצ ונבנ 
םינמורהש ונל רמאנ ...תויושרה לא תחלשמ החלש הילא יתכייתשהש 

,ונומכ ריוואה־גזמ תא לובסל ולכי אל םהשו ,דואמ הרק ץראמ ועיגה 
xxvm 25 הימטןפןםמ לש ברה םןח1, םיו?יגר ןנייהש 

,םיחרזמה תא ושקיבש הלא ויה םיתפרצה ,םיחרזמה םע םיתפרצה יסחיב .דואמ הנוש סחיב םייפוריא 

.םיסחיהמ דואמ םיחיוורמ םיחרזמה דועב 

םע םיסחיה ןיבל םיחרזמה לש היצזילטניירואה ןיב םיסחיה תובכרומ תא םיגדמ הזה רופיסה ךשמה 25 

ושרגי הרהמב יכ םהל רמאנ ,הינמורמ םילועה יתב לע םינבא וקרז םייקריעה םילועהשכ :םיברעה 

.םהיתב תא לבקל ולכוי םייקריעה םילועהו ,םהירפכמ םיברעה תא םילארשיה 
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תויטרקומד תוכרעמב םנויסנ רסוחל סחוי חוכ־תודמעב םיחרזמ טועימ ,המוד ןפואב 

 (1986 ,Segev). 1989 ,ףוסבל) Swirski) ועיגה םיזנכשאהו םיחרזמהש יפ־לע־ףא יכ ןעוט

םיזנכשאה הלא ויה ,םילודג םיקסע לוהינב ,המוד ךא ,טעומ ןויסינ ילעבכ לארשיל 

הגישה ובג לעש ןוירטלורפ ותוא הז היה .ןכומה ןמ ןוירטלורפבכ םיחרזמב ושמתשהש 

.המוכחת תאו תיחכונה התמצוע תא ,תיזנכשא הטילשב ,תילארשיה היישעתה 

םעה ,רגפמה יברעה םלועה יאצוי םתויהב ,םיחרזמה םא .םיטושפו םיריהב םירשקה 

תמקהב יתלשממ עויס לבקל תופצל םילוכי םה ןיא ,"םייתימא" םיקסע לוהינב ןויסינ ירסח 

אלו ,אפור היה ויבא יכ אפור היהנ םדא ןהב תוצראמ ואב םה םא .לארשיב םישדח םיקסע 

םיאפור שמשל םהל רשפאל ןכוסמ הז היהי ,תיגשיהו החושק תורחתב דרשש םושמ 

שמתשהל דציכ ,הארנכ ,ועדי אל םה ,ינרדומ־םורט יתקוסעת הנבממ ואב םה םא .לארשיב 

ויה םה םאו .םימדקתמ תוחפ םייאלקח םיקשמב ובצוי םא רתוי בוטו ,ינרדומ יאלקח דויצב 

,ללכ העיתפמ הניא ינתא רעפ לש ותורצוויה יזא ,תיברעמ הרבחב תורחתל תוחפ םינכומ 

.ונקתל תורשפא ןיאו 

םייברעמה ןדויטסואהו םיילטניירואה םיחרזמה לש תיראניבה הינבהה לש קוידה־יא 

וקסע דבלב םיטעמ םירקחמ .הדישחמ האריתש לארשיב היצזילטניירואל םג תמרוג 

אלש קיסהל עדימ יד ונידיב שי ,ןכ־יפ־לע־ףא .הריגה םרטב תוברעמתהה תמר תדידמב 

המזגה .דתיה ילקידרה יראניבה הנבמה• רואיתב ,תקיודמה תואיצמה .דתיה המ הנשמ 

םיחרזמהו ןדויטסואה לש תוליהקה בור ויה לארשי־תנידמ לש התמקה תעב .תינוציק 

ופשחנ אל םיטעמו טקיורפה תא ןיידע םילשה אל בורה .תוברעמתה ךילהת לש ומוציעב 

םרוג דמעמה היה ,תיריפמא הניחבמש העיבצמ תורפסה תריקס ,ךכמ רתוי .ללכ וילא 

ולביק הפוריא־ברעמל ץוחמש םירוזיאה בורב .ינתא אצוממ תוברעמתהב רתוי בושח 

הלכשה ,ללכב םא ,לביק ךומנה דמעמה דועב ,תיפוריא־ברעמ הלכשה םיהובגה תודמעמה 

עקר םע לארשיל םיזנכשאהו םיחרזמה ועיגה תילכלכ הניחבמ םג 26.תימוקמ וא תיתד 

27.הובג היה םילכורה רועישו םיטושפ םינגרוב םידוהיה ויה םירקמה בורב .המוד 

־ךרדב וכז אל םייחרזמ םירבג םירגהמש יפ־לע־ףא .םינוש םירבסה םג םימייק לבא 

ברקב רעפה ,םייזנכשא םירגהמ וכז ,דב םידומילה םוחתב םהיגשיה לע הרומת התואב ללכ 

 Goldberg, :1997, ואר .(םסרופ אל) Khazzoom 26 לצא תאצמנ הז ןויד לש רתוי תטרופמ הסרג

 Nahon, 1987; :1996, םג ואר .היצזינרדומ לש םיחנומב היגוסה לש תניוצמ הריקסלa, 1996b

 Swirski, 1989; Herzog, 1985; Bernstein 82 Swirski, 1982; Segev, 1986; Lavie,

 Rejwan, :1992, ואר .לארשיב הקימנידו תוברעמתהב ןוידל; Kramer, 1989; Alcalay, 1993

 1985; Haddad, 1984; Darwish, 1982, 1985a, 1985b, 1987; Laskier, 1983; Meir,

 1989; Meir, 1993; Sawdayee, 1977; Rodrigue, 1993; Schroeder, 1988, 1996;

Stillman, 1996, 1991, רקיעב סחייתמ וא ללוכה ,תויחרזמ תוליהק לש תוירוססיהב ןוידל 

 Goldscheider 82 Zuckerman, 1984; :ואר .הלא תוליהקב תויברעמה תגרד לש היגוסל

 Mendelsohn, 1983, 1986, 1989; Lichten, 1986; Aschheim, 1982; Tomaszewski,

 ,Goldscheider 81 Zuckerman, 1984 :1989, ואר .הפוריא־חרזמב תובריתה תגרדב ןוידל

.הלכשהה רחאל יתרבח יונישל ךוותמ םרוגכ דמעמב דקמתמה חותינל 

.היצזיברעמ לש רשאמ רתוי היצזינרדומ לש היגוס וזש יפ־לע־ףא 27 
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411 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תילארשיה תורפסב םיהוזמה םינייפאמה תא ומאת םייתחפשמה םהינייפאמש םירבג 

ןוגכ ,תויגוסש םידמל ונא ןאכמ .(םסרופ אל ,Khazzoom) רתוי ןטק היה םיינרדומכ 

תניחבמ הגאדל רוקמו יתרבח לוקיש אלא ,םיצורית קר ויה אל ,תויברעמו תוינרדומ 

לבא ,הצובק תוחדל ךרוצה תא ריבסהל םילוכי םייתרבח םיעינמ ,ךכ לע ףסונ .םיזנכשאה 

,לכה תולככ ירחא ,תונויצה .םיחרזמ אקווד תאזה הצובקה .דתיה המל םיריבסמ םה ןיא 

.םידוהי ןיב ןויווש רורב ןפואב הכירעה 

םיטלחומ םילדבה ויה ,יראניבה הנבמל םיאתהל אל היושע תויברעמה תמר דועב 

דועב ,םיתפרצה םע םהירשק תועצמאב וברעמתה םיחרזמה .תוצובקה יתש ןיב ךילהתב 

ידי־לע וברעמתה םיחרזמה .םינמרגה םע םהירשק תועצמאב וברעמתה םיפוריא־חרזמה 

לש ךילהת ורבע םיזנכשאה דועב ,םתוידוחיי תשגדהו תחראמה תוברתהמ תודרפיה 

ידי־לע םייונישה וללוחש תימינפ תונושב ולפיט םיזנכשאה .תוברית תועצמאב תוינרדומ 

,טקילפנוקה תא וליכיש םייטרקומד םיינוגרא םינבמ חותיפו תויטילופ תועונת תצפה 

תועצמאב היטרקומד ולהינו ,יטרפה םוחתל תויטילופה תועדה תא וקיתעה םיחרזמה וליאו 

,לכמ בושחו 28.תודיכל םדקלו םיתומיע םצמצל וננכותש םיבחר םייפורתנליפ םינוגרא 

־חרזמה םידוהיה יבגלש דועב ,ןיטולחל םיינוליחל ךפהיל ילבמ וברעמתה םיחרזמה 

תא ריתוהל םילוכי ויה הלא םילדבה .םידגונמ תרוסמו תוברעמתה םיגשומה ויה םייפוריא 

התרזעב להנל ןתינש תפתושמ תישממ וא תילמס הפש לכ אלב םיזנכשאהו םיחרזמה 

םייתד םידוהי תצובק םע שגפמה חכונל .תוברעמתה וא היצזינרדומ לש תויגוסב תרושקת 

ויה ,תויתרבח תועונת לש הירוטסיה לכ םירדענו םהיבגל תועמשמ רסח יתוברת ןוה ילעב 

.םמצע םהלש הגשי הסרג לומ לא םיבצינ םהש בושחל םילוכי םיזנכשאה 

ירשפא רבסה 

תוקזחמ תיתרבח תוריגמל תוירמוח תובטה .בכרומ ןיינע איה תיתרבח הקימניד 

תורחתמו המגיטסה תא תולבקמ גוית םע תודדומתמה תורבח ;תוהזב הרושקה תוגהנתה 

תרוסמב וזחאנו ,אסיג דחמ ,וברעמתה היצזילטניירוא ורבעש םידוהיו ;תינמז־וב וב 

ןיבש קזחה רשקה חכונל .תונשקע לש הדימ התואב ,אסיג ךדיאמ ,םהלש תיתוברתה 

חוורל הרושק היצזילטניירוא יכ רורב ,לארשיב היצזילטניירוא ןיבל תוירמוח תובטה 

,םיזנכשאה ושקיב הב תוקבדה .רופיסה לכ וניא ירמוח חוורש םג רורב לבא ;ירמוח 

תוארפהו ,(יברעמה) םדיתע ןיבל (תיחרזמה) םתרוסמ ןיב ןזאל ,םינויצה דעו םיליכשמהמ 

טקיורפה היה העטמו ךבוסמ המכ תוחיכומ ,ןוזיא ותוא ביבס הזב הז םיתיעל ומחל הב 

בגש םות לש ורפס ךותמ הקספ .הטילשמ תאצל לולע היה אוה לקנב המכו ,םהלש 

םויב .םיינזאמה ףכ לע םירבדה ודמע המכ דע המיגדמ (1986 ,םינושארה םילארשיה) 

ןתינ־ יתלבו םוצע היה להקה .יאבצ דעצמ םייקתהל דעונ לארשי תואמצעל ןושארה הנשה 

.הטטק הצרפ דחא עגרבו ,הטילשל 

איה ,תאז םע .תורפסהמ תוחפו ,םירקוחו םירגהמ םע תוישיא תוחישמ ירקיעב הרוקמ וז הרהצה 28 

לש םתצופת תודוא־לע לבב ידוהי תשרומל זכרמה ןויכרא לש דועיתה תאו תורפסה תא תמאות 

.קריעב יטרקומד לוהינב היפורתנליפה ינוגרא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:15 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 412 

תלהנה ירבח ,םירש - דובכה תמיבל םיסיטרכ ילעב וארנ םיטטוקתמה ןיב 

לעמ ספטמ הארנ דחא טפוש .םירז םיטמולפידו תסנכ ירבח ,תונכוסה 

לא עיגהל וחילצהש דע .םילספסה לעמ גלדמ הארנ רז רירגש ,םוסחמל 

לש המוקמ לע בשי ריכב ןיצק .םיסופת םהיתומוקמ תא ואצמ ־ המיבה 

.רש תשא לש המוקמ תא ספת דחא לוסנוק .ותונפל בריסו רירגש תשא 

לכה .ונממ קזח היה לוסנוקה לבא ,התרזעל ץלחיהל הסינ ודרשמ ל"כנמ 

...םהלש הסינכה יסיטרכב ופפונו ולליקו וקעצ 

ומכ וכב םישנאש ,בירעמ ךרוע ,ךבילרק לאירזע בתכ תרחמלש םויב 

לע" השובו ,הזגורו הרמ הבזכא לש תועמד הלא ויהו ,הבזכאב םידלי 

הנגפה לע ,הלאה םירדסה־יא לע ,ץראל־ץ־וחב םשורה לע ,"תאזה הפרחה 

(Segev, 1986,266).ונחוכ םויב ונתלוכי רסוח לש וז 

ךילהת ורבעש ,םיקיתו םיזנכשא וליפא ,םיזנכשא ויה םידבכנה םיחרואה בורש ןבומ 

.םישרהל וסינש םישנא םתוא ידי־לע היצזילטניירוא 

 Lavie (1992 ,תיטרפ החיש) םיחרזמה לש "תבורעתה"ש תנעוט איה רשאכ תקיידמ,

הנממ ץורפל ןתינש הדמעב םתוא הביצמ ,"םייברעמ/חרזמ"כ םיזנכשאה לש םג ומכ 

תויסולכואב ,"תוילובג תויוהז" םע לארשיל ועיגה םידוהיה .תירטנצ־וריאה תכרעמל 

תויוהזה לש םיטקיורפה ינש ,ךכמ רתוי .םיברעמ אלו םיחרזמ ויה אל םה ;תוברעמתמ 

םידוהיה תבישו םלועה תוצק לכמ "תויולגה ץוביק" ,תינויצה היפוסוליפב םיצבושמ ויהש 

הקפיס וז הדבוע .ברעמל חרזמ ןיבש תולובגה שוטשט לע וזמר ,םייחרזמה םהישרושל 

הימוטוכידה לש התופקתב קפס ליטהל םילוכי םילארשיה ויה הנממ רשא טבמ־תדוקנ 
םגו ,(םיברעמ אלו םיחרזמ אל ,השעמל ,ויה םה> תואיצמה לש הינבהב םג ,ברעמ/חרזמ 

םוקמב .וז הפולחב ושמתשה אל םה ךא .ןיפיקעב הנממ תרזגנה תויוברת לש היכרריהב 

.תוצובקה ןיב לוצינה ךשמהל היצזילמרונל תרבגומ הקושתו גויתה תמנפה וליבוה תאז 

גוסב תולת אלב ,םיחרזמה ויה הנידמה תא ומיקהש םיזנכשאה לש םדידל 
לש הרקיעב קובדל וכישמה םה ,םיהכ ויה םה .הדיחפמ הרוצב םיילטניירוא ,םתוברעמתה 

תונידעב וריסה רבכ םיינמרגה םיליכשמהש םיינורג םינייפאמ ויה םתפשלו ,תרוסמה 

דחמ .וריקוהו וחפיטש םיטקיורפ ינש ןיב םיעורק םיזנכשאה ורתונ ךכ .תירבעה ןושלהמ 

,לוכי היה טנוולהמ םידוהי לש םוצעה םרזהו ,םתוברעמתהב דואמ םיעקשומ ויה םה ,אסיג 

־אלה תילטניירואה הנידמה לא הרזחב תידוהיה הרבחה תא רורגל ,תאז וספת םהש יפכ 

,תוחפ אלו) םידוהיה לכ תריגה תא רשפאל םיביוחמ םתויהב ,אסיג ךדיאמ .הקוחר־ךכ־לכ 

ולכי אל ,(הנידמב ידוהיה הדובעה חוכל םישדחה םילטניירואה תא ךופהל םתווקתב 

תא טולקל םיקבאנ םהש ךות .םיחרזמה לש םתריגה תלבגהב היעבה תא רותפל םיזנכשאה 

המלידה תא םיזנכשאה ורתפ ,תוברעמתהה טקיורפמ תגסל ילבמ םישדחה םירגהמה 

היהת וב םוקמ ,תילארשיה הרבחה לש תוכומנה תובכשב םיחרזמה בוליש ידי־לע 

תובטה לכב וכז אל םיקיתווה םיזנכשאה .תירעזמ הרבחו תוברת תורצוויה לע םתעפשה 

לבא .תרחא םירגהמ תצובק לש תיפיצפסה התרדהמ וא ,אקווד םיחרזמה תרדהמ תוירמוח 

חוורל וכפהנ תוירמוח תובטה ,הרדהה העבקנ וביבס ריצל היה ינתאה אצומהש עגרמ 

.תילארשיה הרבחב יזכרמה עסשל ךפהנ ינתאה אצומהו ,תוהזמ עבונה 

םילבלובמ ,םיסכנו שוכרמ םילשונמ ,םיטילפכ לארשיל ועיגה םה ,םיחרזמל רשא 
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413 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

םיבר םיצמאמ םה םג ועיקשה םהיניבמ םיליכשמה .(Swirski, 1995) םיבזכואמו 

ינפל םתיא ויחש םיברעה ןיבל םהיניב יתרבחה רעפה תא שיגדהל ןויסינבו םתוברעמתהב 

ןדויטסואה ושמתשה ,םיילטניירואכ םיחרזמה תא תונבהל תגמ־לע .לארשיל םתריגה 

."ימצע"ה תא יחרזמה תסיפתב דהדהש חיש ,םמצע םיחרזמה וצמיאש ילובמיס חיש ותואב 

תא רידהל םתוא העינה םיזנכשאה ידי־לע ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידה תמנפהש יפכו 

םיחרזמה לש םתלוכי תא הקתיש רבעב הימוטוכיד התוא לש התמנפה ךכ ,םיחרזמה 

תא ולביק םג םה ;םיחרזמכ םתיינבהב ונימאה קר אל םיחרזמה יגיהנמ .םתרדהל דגנתהל 

לע וננולתהשכ םג .ךומנה יתרבחה םדמעמל תימיטיגל הביס איה תויחרזמש הנומאה 

ולכי אל ,(Herzog, 1985 :ואר ,וננולתה םהו) םיירמוח םיבאשמ לש תקדוצ־יתלב הקולח 

היה וזכ תונגראתה לש השוריפ .ינתא אצומ סיסב לע ןגראתהל (תונורחאה םינשה דע) 

לש התניחבמ .םיברעל תיתוברתה םתברק תשגדהו םיזנכשאה תמועל םתוידוחיי תשגדה 

לבקתמ־יתלב הז היה ,םיברעהמ המצע קיחרהל ןויסינב הנש האמ טעמכ הריבעהש הצובק 

.תעדה לע 

וחרזומש הלאו רבעב וחרזומש הלא םהיתוחוכ תא ודחיא רופיסה לש ןורחאה בלשב 

לש הפוריאב לארשי תא תונבהלו םיידוהי־אלה םיברעה תא חרזמל תנמ־לע רבכמ הז 

םיתיעל םיסחייתמ בחרה רוביצהו םיאנותיע ,הרבחה יעדמב םירקוח .ןוכיתה־חרזמה 

,םיברעה לש תלשחנה םתלכלכל ,יטרקומד־אלה יברעה יטילופה הנבמל תובורק 
,תיברעה הרבחב השאל סחילו תוליעיה ירסח לשממה ינונגנמל ,תויתרוסמה םהיתורבחל 

,ןאכ םג .רוזיאב רתויב תיברעמה הרבחה תדמעב לארשי תא םקממה חיש תרגסמב 
םיחרזמה תא םלועמו זאמ ונבה דחאכ םיזנכשאו םיחרזמ .המצע לע תרזוח הירוטסיהה 

־לע םיברעה חורזמ לש הרקמב ומכ .םיברעל האוושהב םייברעמכו ינמז ןפואב םייחרזמכ 

־לע לארשיב םיברעה חורזמב שומיש תובורק םיתיעל השענ ,ברע תונידמב םיחרזמה ידי 

לארשיב תיברעמה הכימתה תא םירייצמ םילארשיה ,לשמל .ירמוח חוור גישהל תנמ 

ןפואב 29.רוזיאב הדיחיה הביציה היטרקומדה איה לארשיש רחאמ ,קהבומ יברעמ סרטניאכ 

,לשמל ,תעייסמ 30הפוריאו תירבה־תוצרא ידי־לע לארשי לש התויברעמ תלבק ,המוד 

־יתלב םייברע םיטסירורטב הקבאמ תא תלהנמ ןכא איהש לארשי לש התעיבק תלבקל 
.םיילנויצר 

־לע םיברעה לש היצזילטניירואב יטילופה שומישה לש ותוירסומ תדימ לע ריעהל תשקבמ יניא 29 

תא תללפתמ לארשיש ןיבו היטרקומד לש יא ןכא איה לארשיש םינימאמש ןיב .םיחרזמה ידי 

לארשיש םיכסהל ןתינ ,היתונכש ןיבל הניב םילדבהה תא ףירחהל ידכ ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידה 

.ברעמה םע התרכש תירבהמ האצותכ בר יארשאב התכז 

ןונבלו םירצמ דועב יפוריא דעיכ לארשי תא וגוויס תויאקירמא תועיסנ־תויונכוסש יתמהדנ דימת 30 

.ינוכית־חרזמ גוויסב תיטמוטוא תוכוז 
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תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 414 

תילארשיה הרכחה לע היצזילטניירואה תוכלשה :תונקסמ 
ידיתע רקחמל תועצהו 

ילארשיה־יברעה טקילפנוקהו היצזילטניירוא 

רקחמב תועגונה תובר תוכלשה שי םיברעה תרדה ןיבל םיחרזמה תרדה ןיב םיסחיל 

ידי־לע הבולמה ,היצזילטניירואה לש יבלש־תלתה הנבמה .תילארשיה הרבחב תוינתאה 

רקח תא דירפהל ,תיטילנא ,ןתינ אל יכ דמלמ ,חרזמהמ םילארשיה לש תוחונה רסוח 

הז ןיינע .יברעה/ילארשיה וא יניתשלפה/ילארשיה עסשה רקחמ יחרזמה/יזנכשאה עסשה 

לארשי לש התוגהנתהו םייטילופה םידעיה ובציע דציכ תנחובה תורפסל דחוימב יטנוולר 

תילארשיה הקיטילופה תא ,הז אשונב ילארשיה רקחמה תא ,םיברעה םע היסחי תא 

Ram, 1995a, 1995b; Kimmerling, 1992, 1994,) תיניתשלפה תוהזה תאו תימינפה 

 1989 ,1997; Levy, 1997; Eyal, 1996; Shafir). םילפטמ םניא םיבתוכה בור ,תאז םע

,<ןפוד־אצוי גירחל Eyal, 1996 ואר) תידוהיה הליהקה ךותב היצזילטניירואה תעפשהב 

.אשונב ביחרהל ךירצ ידיתע רקחמו 

תא ופירחה םיזנכשאה ,ותנעטל .ךכל הבוט המגוד איה (Levy (1997 לש ותדובע 

ותדובע .םיחרזמה לע טילשה םדמעמ תא רמשל הרטמב יברעה־ ילארשיה טקילפנוקה 

וליא קדוב אוה ןיא ,ןכ־יפ־לע־ףא .םיעסשה ינש ןיב תרשוק איהש ךכב ןוידה תא תמדקמ 

המרת דציכ וא ,םיברעה לומ הביאה תולועפ ךשמהב םמצע םיחרזמל ויה םיעינמ 

אלל ,שדחמ רציימ אוה ,ךכמ רתוי .הזה בצמל םיזנכשאה ידי־לע םהלש היצזילטניידואה 

אוה ,ףוסבל .םייברעמו םייחרזמ םיילארשי םידוהי לש תיראניבה הינבהה תא ,תויתרוקיב 

םיירוטסיהה תונויסנה .תומיעב ךישמהל םיזנכשאה לש םיירמוחה םהיעינמל קר סחייתמ 

יברעה םלועה םע םולשהש ששחה לע םידמלמ םיילושל לארשיב ילטניירואה תא קוחדל 

תובלתשה לש הרושב אשונ אוהש ןוויכמ ,םילארשיה לכ לש םתוהז לע םויא תווהל לולע 

ושענ ,ןמזה םע ,םהיפל ,Levy לש ויאצממל תיפולח תונשרפ הלוע ןאכמ .ןוכיתה־חרזמב 

אל עובנל לוכי היה יונישה .יברעה־ילארשיה תומיעה תחצנהב תוחפ םיניינועמ םיזנכשאה 

לש ןוחטיבב היילעמ םג אלא ,Levy ןעטש יפכ ,תומיעה בינהש ירמוחה חוורב הדירימ קר 

תא םיזנכשאה וחיטבה ןכא םא רתוי תבכרומ תישענ הנומתה .םתויברעמב םיזנכשאה 

.םיחרזמה לש היצזילטניירוא ידי־לע יברעמה םדמעמ 

םיידדה םירשק ילעב היצזילטניירוא ילולסמ המכ לארשיב םימייק םויכש תסרוג ינא 

תויורשפאהו יברעה־ילארשיה טקילפנוקה תנבהל תינויח הלא םילולסמ תרכה .םיקזחמו 

םילדבהה .תונוש םיכרדב ךא ,םיברעה תא ןהו םיחרזמה תא ןה וחרזמ םיזנכשאה .יונישל 

הרבחב תוחפ יברעמ ביכרמכ םיספתנ םיחרזמה ,םירבדה דוסיב לבא ,םיבכרומ ןהיניב 

יפ־לע־ףא) יברעמ־אלה "רחאה" לש דיקפתה רמשנ םיברעל דועב ,התוהמב תיברעמ 

םיאקירמאש הנחבהה תא ריכזמ הז לדבה .(דימתמ יונישב יורש םיניתשלפה לש םדיקפתש 

יברעה/ילארשיה עסשה תא סופתל ןוכנ הז היהיש ןכתייו ,עזגו ינתא אצומ ןיב םישוע 

םיווהמ םיחרזמה וזכ תרגסמב .ינתא עסשכ יחרזמה/יזנכשאה עסשה תאו ,יעזג עסשכ 

האצותכ הדיספמו החיוורמ איהש ךות ,תינמז־וב תחרזממו תחרזוממה םייניב־תצובק 

.חישב המוקיממ 

םהלש תוהזל שי ,םידוהיכ םגו םיברעכ םג םמצע תא גיצהל םילוכי םיחרזמהש רחאמ 
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םה ןיא ,היצזילטניירואה לש היכרריהב םהלש םוקימה ללגב םלוא ;ינכפהמ לאיצנטופ 

יתוברת רשג שמשל םילוכי ויה םיחרזמה ,יטרואית ןפואב .לאיצנטופה תא שממל םיחילצמ 

רתיל םג תינוכית־חרזמ תוהז חותיפב עייסל הלוכי םתוהזו ,םיברעה ןיבל םיזנכשאה ןיב 

םילארשי ןיב רתוי םיקלח םיסחיל ךרדה תא לולסל םילוכי םה .םיילארשיה םידוהיה 

םתוהזל הרזח לש ןבומב לארשי־ץ־ואל רוזחל םידוהיה וסינ וליא ,המגודל .םיברעל 

תוחפ םישח ויה םיברעהש ןכתיי ,תיפוריא תוהז אבייל תוסנל םוקמב ,תינוכית־חרזמה 

םיפתושש הינבה ־ יברעה םלועה ינב תמאב םניאש ימכ םיחרזמה תיינבה ,תינש .םימיואמ 

םלועב ויהש הדרפההו םיתומיעה תא שיגדהל םתוא העינה ־ דחאכ םיחרזמו םיזנכשא הל 

לש תומגודב םג תצבושמ יברעה םלועב םידוהיה לש הירוטסיהה ,השעמל ךא .יברעה 

.םיידיתע םיסחיל לדומ תווהל תויושעה הלועפ־ףותיש 

,בכרומ רופיס לש ומויסב .וזכ הירוטסיהל תומגוד םיקפסמ יממ לש םיינוידבה וירפס 

רבח לש ותיבב טלקמ אצומ אוה .יברע ןמואל ידי־לע ףדרנ אוהשכ ראותמ ידוהיה רוביגה 

ותעדבשו ,םילבסנ־יתלב ושענ םיידוהי־יטנאה תושגרהש ורבחל רפסמ אוה .בורק ימלסומ 

ןואשל רבעמ העמשנ רבחה לש ותקעצ לוקו ,בזוע אוה דוע .הקירפא־ןופצ תא בוזעל 

ונייה דימת אלש ,םשל עיגתשכ ,םהל ריכזת" :םידוהיה־אנוש יברעה ינמואלה ןומהה 
יסחי לש תוזח הגיצמ ביואה יברעהו רבחה יברעה לש תינטלומיסה תוחכונה ".םיבייוא 

םילארשיש םונהיגה אל םג ךא ,גיצהל םיברמ םיברעש היפוטואה הניאש םידוהי־סיברע 

הביס הב תשמשמ הירוטסיההש ,תבכרומ תוזח םיאור ונא תאז םוקמב .םיגיצמ םיבר 

.רחא דיתעל הווקת םג ךא ,תויוחיתמל 

םילארשיה תא םיענומ םידחא םיכילהת ,םייקה לאיצנטופה תורמל ,תאז םע 

־תלתה הנבמל ןירשימב םירושק הלא םיכילהת .וזכ ךרדב םיחרזמה תוהזב שמתשהלמ 

םורגל םילולע םיחרזמה ,םיזנכשאה לש טבמה־תדוקנמ .היצזילטניירואה לש יבלש 

המכ ברקב תוחרזמתהב תרבוגה הכימתה תורמל .תילארשיה הרבחה לש היצזיניטנוולל 

ירצומל ללכ־ך־חב לבגומו ,תילמסה המרב רתונ חרזמה תוברת גוזימ ,םייזנכשא םילרביל 

םימייאמ םיעמשנ ,תאז תמועל ,תוהזב םייוניש .ןוזמו הקיסומ ,תשוחנ ,םיטישכתב ,תוברת 

המרב 31.םיחמומ תגרדל םיחרזמה תא תולעהל יושע הזכ ךילהתש ינפמ ילוא ,רתוי הברה 

םיברעה תועצמאב ןוכיתה־חרזמב טלקיהל רתוי חונ םישח םיזנכשאהש ןכתיי ,תמיוסמ 

לע חקפל םילוכי םיזנכשאהו ,תדרפנ המוא םיווהמ םיברעה .םיחרזמה תועצמאב רשאמ 

,םיברעל יתוברת ןוימד וחפטי םיחרזמה םא ,רתוי ףא בושח ילוא .תיחרזמה תוברתה גוזימ 

.לארשיב תיזנכשאה הטילשה תחת רותחלו תיטילופ תירבב םתיא אובל םילולע םה 

םייולגה םירעפה תא ריבסמש המ ,תעכ תרצוי ס"שש תירבה וזש ןכתיי ,השעמל 
.תורחא תוידרח תוגלפמו ס"ש יפלכ תיזנכשאה הטילאה לש תונייועה תאו םיסרטניאב 

לש תינכותב ופתתשה םיחרזמו םיזנכשא םידלי .ורתאל יתחלצה אל יכ םא ,אבה רקחמה לע יתעמש 31 

.םיברע יפלכ רתוי הבר תונלבוס םיזנכשאה וניגפה הליחתב .(םייברע םידלי םע דחי) תוברת יפוליח 

םע תופתושמ תולועפב קלח ולטנש םייחרזמה םידליה הלא ויה ,תאז תמועל ,תינכותה ךלהמב 

;תינוכית־חרזמ תוברתב וקסע הלא תויוליעפ .םייזנכשאה םידליה רשאמ רתוי ,םייברעה םידליה 

תא ומישאה םייזנכשאה םידליה .תיגוכית־חרזמ הקיסומל הנזאה וא תיחרזמ הדעסמב הדועס ,לשמל 

."ינשה דצל הכילה"בו םתשיטנב םייחרזמה םידליה 
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הלולע תיברע היצטניירוא תלעב תוהז לש תוחתפתה ,םיחרזמה לש טבמה־תדוקנמ 

ידי־לע םיחרזמה לש ,היצזיברע וליפא ,היצזילטגיירואה ךילהת ךשמה לשב לשכיהל 

םינגה תושרב הכירדמ הליבוה 1996־ב :תאז תורשפא םימיגדמ םידחא םירקמ .םיזנכשאה 

תא רובקל תוצופתה ידוהי וגהנ וב רתאב ימשר־יתלב לויט ןיעמב הירבח תא םיימואלה 

העיבצה ,ירוס אצוממ םידוהי לש םהיתופוג ואצמנ הב הרובקה תורעממ תחאב .םהיתמ 

רפיס ,רחא עוריאב ".תיברע הדובע ,בוט ונ" :החדבתהו ולפנש םינבל המכ לע הכירדמה 

ברה" תא ריכמ אוה םא ונב לש דפסה־תיבל וירבח ולאש ,יחרזמ אצוממ ילארשי 

ומוגרת אוה יברעה םשה .ףסוי ,דידב זע ברה ,ס"ש גיהנמל ונווכתה םירבחה ."הללאדבע 

רושיקו תיברעל םשה םוגרת ,םירקמה ינש .םיחרזמ ןיב רקיעב ץופנש ,ירבעה םשה לש 

ךישממ יזנכשאה תוברעמתהה טקיורפש םידמלמ ,"תיברע הדובע"ל ירוסה ידוהיה רבק 

דמלמ םיחרזמה לש היצזילטניירואה ךילהת .יחרזמה תוברעמתהה טקיורפ תחת רותחל 

.םיברעהמ דרפיהל םהילע ץחול אוהש ךות ,םירומג םיברעמכ ןיידע ולבקתה אל םהש 

יתדה עסשהו היצזילטניירוא 

הרבחב היצזילטניירואה לש סופדל םידרחה לש המאתהה רבדב הלאשהש רורב 

,תידוהיה תרוסמה .הילא סחייתהל בייח ידיתע רקחמ יכו ,הבושח היגוס איה תילארשיה 

בועיתה דקומלו גיותמה ידוהיה רבעה לש יזכרמה למסל הכפהנ ,הפוריא־חרזמב דחוימב 

אל םה ,יברעמ־יטנא תוהז טקיורפ םיחתפמ םידרחה דועבש יתנייצ רבכ .הלכשהה לש 

םיילארשיה םינוליחהש יפ־לע־ףא יכ ןועטל שקבא ךכ לע ףסונ .תיחרזמ תוהז וצמיא 
ישנא ונעטש יפכ - םיינרדומה םייחל המאתה־יאו םזינורכנא ידרחה םייחה חרואב םיאור 

.םמצעלשכ םיילטניירואכ םידרחה תא םיספות םה ןיא - הלכשהה 

םישנה תעונתו היצזילטניירוא 

ינא .רדגמו דמעמ ,עזג ןיבש ןילמוגה־יסחי םה ןויווש רסוח לע םירקחמב "םחה אשונה" 

ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידב לארשיב םירושק הלא םיריצ השולשש ןועטל תשקבמ 

יברעמה יוויצב תילארשיה תוקבדה ,אסיג דחמ .תורתוס םיתיעלו ,תובכרומ םיכרדב 

דמעמהמ דחוימב ,תויחרזמ םישנ ןיבל תויזנכשא תויטסינימפ ןיב זירט עוקתל הלולע 

הצובק .1995־ב ילארשיה יטסינימפה סוניכב ץרפש תומיעה איה ךכל המגוד .ךומנה 

ינוגרא המכ .ןהידליב תוולמ ןהשכ חותיפה־ירעמ סוניכל העיגה תויחרזמ םישנ לש הלודג 

ןורתפ ללגב קר סוניכל ואב ןהש ןתוא ומישאה ,תויזנכשא ויה םהיתורבח בורש ,םישנ 

תויחרזמה תופתתשהל םייתימאה םיעינמה ויה המ קודבל תשקבמ יניא .םניח תופטרמשה 

,ילטניירואה חישב .הז הרקמב החפשמה לדוג לש תובישחה תא שיגדהל אלא ,סנכב 

םתעפשהש הארנ ןאכמ .רדס לש השוחתו תונטק תוחפשמ ,תויברעמ םע רשקתמ םזינימפה 

תבוגת תא הררוע הצובקה לש יופצ־יתלבה לדוגהו תולודג תוחפשמ ,תויחרזמ ,ינוע לש 

(סנכב קלח ולטנש תוילאוטקלטניא תויחרזמ םג ילואו) תויזנכשאהש ןכתיי .תויזנכשאה 

םיקיתווה םירגהמהו םיינמרג םידוהי ושח הב וזל המודה ,הפצהה תשוחת לע וביגה 

הדמעמב העיגפ לכו ,לארשיב היד תססובמ הניא תיטסינימפה העונתה .בושייה תפוקתב 

.הידעי תא גישהל הייוכיס תא לישכהל הלולע יניצרה היומידב וא 
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תיטסינימפה העונתה תא םדקל שקיבש חישה שומיש השע ןהב תוקינכטה ,רחא דצמ 

תינכותב חוכיו לשמל חקינ .יברעמה יוויצב לארשי לש התוקבד לע ןמצעב תונעשנ 

אצי שיאה לש ורבח .הגוז־ןב ידי־לע השא לש התריקד תובקעב ,1996־ב "הקיטילופופ" 

.תורגתה וויה רחא רבג םע בכשל הימויאש םושמ הריקדל תיארחא השאהש ןעטו ,ותנגהל 

ותב תא חוצרל תוכז ול שיש ןעוטש יוודבל הז ןועיט התוושה יטסינימפה ןוגראה תגיצנ 

תיטסינימפ העונת לכו ,יתימא הרקמל הנווכתה איה .רבג לש ויכרב לע הבשיש םושמ קר 

האוושהה םלוא .השאה לע תולעבה תשוחת לש רוקמ ותואמ םיעבונ םירקמה ינשש םיכסת 

החילצה ,םייוודבה םיכרעל הנגהה תודע תאוושה ידי־לע :תפסונ היגטרטסא תפקשמ 

הרמא המוד עוריאב .היצזיניטנוול ינפמ םיילארשיה םידחפל ןווכל תיטסינימפה הגיצנה 

,"ללה" ןוגראמ םייאקירמא םיטנדוטס םע השיגפב ,תוכומ םישנל טלקמ לש הגיצנ 
יאשר רבגה םהיפל םייחרזמה םיכרעה םע דדומתהל תובייח לארשיב תויטסינימפהש 

םילארשי ,םישנה תעונתב הכימת ידי־לע ,ויפל ,שרופמה זמרה .ותשא תא תוכהל 

ןכ־סא רורב .ףסכ סייגל השעמל רזוע ,לארשיב תוברעמתהל םג םיעייסמ םיאקירמאו 

ךילהתל תעייסמכ התגצהב היולתכ תספתנ תיטסינימפה העונתה תחלצה רשאכ ,עודמ 

תובורמ תוחפשממ תויחרזמ םישנ לש הלודג הצובק לש התעפוה ,לארשיב תוברעמתהה 

רשקמה וקה רוערעמ 1995־ב סנכה תונגראמ לש ןששח תא הריבגה ךומנ דמעממו םידלי 

.תיברעמה תוהזהו תיטסינימפה תוהזה ןיבש 

תורוקמ 

ןויליג תריקס ,25.11.98 ,םירפס/ץראה ."היצקורטסנוקרו היצקורטסנוקר" ,םליע לאגי 

."תרוקיבו הירואית" לש 2 'סמ 

 Alcalay, A. (1993). After Jews and Arabs: Remaking Levantine Culture.
 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Aschheim, S.E. (1982). Brothers and Strangers: The East European Jew in
 German and German Jewish Consciousness, 1800-1923. Madison:

 University of Wisconsin Press.

 Avineri, S. (1981). The Making of Modern Zionism: The Intellectual Origins of
 the Jewish State. New York: Basic Books.

 Babylonian Jewish Heritage Center, Archives. Moreshet Yehudai Babel, Or
 Yehuda, Israel.

 Barzilay, E. (1995). "The Enlightenment and the Jews: A Study in the Haskalah

 and Nationalism". Unpublished dissertation, Columbia University Political

 Science Department.

 Bayme, S. (1981). "Conflicting Jewish Responses to Modernity". In Raphael

 Jospe and Stanley M. Wagner (eds.), Great Schisms in Jewish History (pp.

 177-198). New York: Ktav Publishing House.

 Bernstein, D., and Swirski, S. (1982). "The Rapid Economic Development of

 Israel and the Emergence of the Ethnic Division of Labour". British
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 Journal of Sociology, 33(1).

 Bhabha, H.K. (1983). "The Other Question: Homi K. Bhabha Reconsiders the

 Stereotype and Colonial Discourse". Screen, 24(6), 18-36.

 Boyarin, D. (1997). Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the

 Invention of the Jewish Man. Berkeley: University of California Press.

 Cordova, A. (1982). "Hasolel" (unpublished: University of Tel Aviv).

 Cordova, A. (1980). "The Institutionalization of a Cultural Center in Palestine:

 the Case of the Writers Association". Jewish Social Studies, 42, 37-62.

 Winter.

 Cuddihy, J.M. (1974). The Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss, and

 the Jewish Struggle with Modernity. New York: Basic Books.

 Cutler, A.H. and Cutler, H.E. (1986). The Jew as an Ally of the Muslim:

 Medieval Roots of Anti-Semitism. Notre Dame, Indiana: University of
 Notre Dame Press.

 Darwish, T. (1985a). "Changes in the Employment Structure of Iraqi Jewish

 Immigrants to Israel". International Migration, XXIIl(A), 461-472.

 Darwish, T. (1985b). "The Economic Structure of the Jewish Minority in Iraq

 vis-a-vis the Kuznets Model". Jewish Social Studies, XLVII(3-4), 255
 266.

 Darwish, T. (1987). "The Jewish Minority in Iraq: A Comparative Study of
 Economic Structure". Jewish Social Studies, XLIX(2), 175-180.

 Darwish, T. (1982). "Economics of Minorities: A Case-Study of the Jewish
 Minority in Iraq, on the Eve of their Immigration to Israel". Unpublished
 Ph.D. dissertation.

 Deshen, S. (1970). Immigrant Voters in Israel: Parties and Congregations in a

 Local Election Campaign. Manchester: Manchester University Press.

 Eisenstadt, S.N. (1967). Israeli Society. London: Weidenfeld and Nicholson.

 Even-Zohar, I. (1981). "The Emergence of a Native Hebrew Culture in Palestine:

 1882-1948". Studies in Zionism, 4, 167-184.

 Eyal, G. (1996). "The Discursive Origins of Israeli Separatism: The Case of the

 Arab Village". Theory and Society, 25, 389-429.

 Fishman, D.E. (1995). Russia's First Modern Jews: The Jews of Shklov. New
 York: NYU Press.

 Foucault, M. (1979). Discipline and Punish: The Birth of the Prison (Translated

 from the French by Alan Sheridan). NY: Vintage Books.

 Foucault, M. (1990). The History of Sexuality (Translated from the French by

 Robert Hurley). New York: Vintage Books.

 Frankenstien, C. (1953). Between Past and Future: Essays and Studies on
 Aspects of Immigrants' Absorption in Israel. Jerusalem: Szold Institute.

 Frederickson, G. (1981). White Supremacy: A Comparative Study of American
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 and South African History. New York: Oxford University Press.

 Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New

 Jersey: Prentice Hall.

 Golany, G.S. (1995). "Design of the Jewish Baghdadian House and Quarter".

 Babylonian Jewry, 1, 7-26.

 Goldberg, H.E. (1996). "Introduction". In H.E. Goldberg (ed.), Sephardi and

 Middle Eastern Jewries: History and Culture in the Modern Era (pp. 1

 55). Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

 Goldscheider, C. and Zuckerman, A.S. (1984). The Transformation of the Jews.

 Chicago: University of Chicago Press.

 Greenberg, L. (1944). The Jews in Russia: The Struggle for Emancipation. New

 Haven: Yale University Press.

 Haddad, He. (1984). Jews of Arab and Islamic Countries: History, Problems,

 and Solutions. NY: Shengold Publishers.

 Hertzberg, A. (ed.) (1984). The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader.

 New York: Temple Books.

 Herzog, H. (1985). "Ethnicity as a Negotiated Issue in the Israeli Political Order:

 The ,Ethnic Lists' to the Delegates' Assembly and the Knesset (1920
 1977)". In Alex Weingrod (ed.), Studies in Israeli Ethnicity: After the

 Ingathering. New York: Gordon and Breach Science Publishers.

 Kastien, J. (1931). The Messiah from Ismir: Sabbatai Zvi (Translated by

 Huntley Paterson). New York: Viking. (Note that for the quote cited, I used

 David Biale's translation from the German.)

 Katz, J. (1986). "Orthodoxy in Historical Perspective". In Peter Y. Medding
 (ed.), Studies in Contemporary Jewry, vol. II (pp. 3-17). Bloomington:
 Indiana University Press.

 Katz, J. (1973). Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish
 Emancipation, 1770-1870. Cambridge: Harvard University Press.

 Katz-Gerro, T. and Shavit, Y. (1997). "The Stratification of Leisure and Taste:

 Class and Lifestyle in Israel". Presentation at the International Sociological

 Association, RC28 Conference. May 19.

 Khazzoom, A. (1997). "Educational Attainment among Immigrants: Did Israel

 Really Get Mizrahim and Ashkenazim?" Paper presented at the International

 Sociological Association RC28 Conference, Tel Aviv, Israel, May 20.

 Khazzoom, A. (1998). "The Origins of Ethnic Inequality Among Jews in Israel".

 Unpublished Dissertation, UC Berkeley Sociology Department.

 Kimmerling, B. and Migdal, J.S. (1994). Palestinians: The Making of a People.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Kimmerling, B. (1992). "Sociology, Ideology, and Nation-Building: Palestinians

 and their Meaning in Israeli Sociology". American Sociology Review, 57,
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 446-460.

 Kimmerling, B. (1997). "Elections as a Battleground Over Collective Identity".

 Kramer, G. (1989). The Jews in Modern Egypt, 1914-1952. Seattle: University

 of Washington Press.

 Laskier, M.M. (1983). The Alliance Israelite Universelle and the Jewish

 Communities of Morocco: 1862-1962. Albany: SUNY Press.

 Lavie, S. (1992). "Blow-ups in the Borderzones: Third World Israeli Authors'

 Gropings for Home". New Formations, 18, 84-106.

 Levy, Y. (1997). Trial and Error: Israel's Route from War to De-escalation.

 Albany, NY: SUNY Press.
 Lichten, J. (1986). "Notes on the Assimilation and Acculturation of Jews in

 Poland, 1863-1943". In Chimen Abramsky, Maciej Jachimczyk, and
 Antony Polonsky (eds.), The Jews in Poland (pp. 106-129). Oxford: Basil
 Blackwell, Ltd.

 Lissak, M. (1965). "Patterns of Change in Ideology and Class Structure in
 Israel". Jewish Journal of Sociology, 7(1), 46-63.

 Marrus, M.R. (1971). The Politics of Assimilation: The French Jewish

 Community at the Time of the Dreyfus Affair. Oxford, England: Oxford

 University Press.

 Matras, J. (1963). "Some Data on Intergenerational Occupational Mobility in
 Israel". Population Studies, 18(2), 167-186.

 Meir, E. (1998). Talk at workshop on property. Tel Aviv University.

 Meir, E. (1993). Zionism and the Jews in Iraq, 1941-1950. Tel Aviv: Am Oved.

 [Hebrew]

 Meir, Y. (1989). Social-Cultural Development of the Iraqi Jews. Naharaim,
 Israel: Center for the Expansion of the Culture of Iraqi Jews.

 Mendelsohn, E. (1986). "Interwar Poland: Good for the Jews or Bad for the

 Jews?" In Chimen Abramsky, Maciej Jachimczyk and Antony Polonsky

 (eds.), The Jews in Poland (pp. 130-139). Oxford, UK: Basil Blackwell,
 Ltd.

 Mendelsohn, E. (1989). "Introduction: The Jews of Poland Between the Two

 World Wars - Myth and Reality". In Israel Gutman, Ezra Mendelsohn,

 Jehuda Reinharz and Chone Shmeruk (eds.), The Jews of Poland Between

 Two World Wars (pp. 1-8). Hanover, NH: University Press of New
 England.

 Mendelsohn, E. (1983). The Jews of East Central Europe Between the World

 Wars. Bloomington: Indiana University Press.

 Mendes-Flohr, P.R. and Reinharz, J. (1980). The Jew in the Modern World: A

 Documentary History. New York: Oxford University Press.

 Minh-ha, T.T. (1986-87). "Difference: 'A Special Third World Women Issue"1.
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 Discourse, 8, 11-37.

 Mintz, A. (1989). Banished from their Father's Table: Loss of Faith and
 Hebrew Autobiography. Bloomington: Indiana University Press.

 Miron, D. (1973). A Traveler Disguised: A Study in the Rise of Modern Jewish

 Fiction in the Nineteenth Century. New York: Schocken Book.

 Nahon, Y. (1987). Patterns of Educational Expansion and the Structure of
 Occupational Opportunities: The Ethnic Dimension. Jerusalem: The
 Jerusalem Institute for Israel Studies.

 Omi, M. and Winant, H. (1994). Racial Formation in the United States. NY:

 Routledge Press.

 Raisin, J.S. (1913). The Haskalah Movement in Russia. Philadelphia: Jewish

 Publication Society.

 Ram, U. (1995a). The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology

 and Identity. Albany, NY: State University of New York Press.

 Ram, U. (1995b). "Zionist Historiography and the Invention of Modern Jewish

 Nationhood: The Case of Ben Zion Dinur". History and Memory, 7(1),
 91-124.

 Rejwan, N. (1985). The Jews of Iraq. Boulder: Westview Press.

 Ridgeway, C., Boyle, E.H., Kuipers, K.J. and Robinson, D.T. (1998).

 "Resources and Interaction in the Development of Status Beliefs".

 American Sociological Review, 63(3), 331-350.

 Rischin, M. (1962). The Promised City: New York's Jews 1870-1914.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Rodrigue, A. (1993). Images ofSephardi and Eastern Jewries in Transition: The

 Teachers of the Alliance Israelite Universelle, 1860-1939. Seattle, WA:

 University of Washington Press.

 Roediger, D. (1991). Wages of Whiteness: Race and the Making of the
 American Working Class. London, New York: Verso Publishing.

 Said, E. (1978). Orientalism. New York: Vintage Press.

 Sawdayee, M.M. (1997). The Baghdad Connection: The Impact of Western

 European Education on the Jewish Millet of Baghdad, 1860-1950. Self

 published Dissertation.

 Schroeter, D.J. and Chetrit, J. (1996). "The Transformation of the Jewish

 Community of Essaouira (Mogador) in the Nineteenth and Twentieth

 Centuries". In Harvey E. Goldberg (ed.), Sephardi and Middle Eastern

 Jewries: History and Culture in the Modern Era (pp. 99-116).

 Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

 Schroeter, D.J. (1988). Merchants of Essaouira: Urban Society and
 Imperialism in Southwestern Morocco, 1844-1886. New York:

 Cambridge University Press.
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 Segev, T. (1986). The First Israelis. New York: Free Press.

 Selzer, M. (1967). The Aryanization of the Jewish State. New York: Black Star
 Press.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian

 Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Shiblak, A. (1986). The Lure ofZion: the Case of the Iraqi Jews. London: Al

 Saqi Press.

 Shohat, E. (1988). "Sephardim in Israel: Zionism From the Point of View of its

 Jewish Victims". Social Text, 19-20, 1-35.

 Shohat, E. (1989). Israeli Cinema: East/West and the Politics of

 Representation. Austin: University of Texas Press.

 Shokeid, M. and Deshen, S. (eds.) (1982). Distant Relations: Ethnicity and

 Politics among Arabs and North African Jews in Israel. South Hadley,

 MA: JF Bergin Publishing.

 Shokeid, M. (1971). The Dual Heritage. Manchester: Manchester University
 Press.

 Smooha, S. (1978). Israel, Pluralism and Conflict. Berkeley: University of
 California Press.

 Stillman, N. (1995). Sephardi Religious Responses to Modernity. Luxembourg:
 Harwood Academic Publishers.

 Stillman, N. (1991). The Jews of Arab Lands in Modern Times. Philadelphia:

 The Jewish Publication Society of America.

 Stillman, N. (1979). The Jews of Arab Lands. Philadelphia: The Jewish
 Publication Society of America.

 Swirski, S. (1989). Israel: The Oriental Majority. London: Zed Books.

 Swirski, S. (1995). The Seeds of Inequality. Tel Aviv: Breirot Press.

 Takaki, R. (1990). Strangers from a Different Shore. New York: Penguin
 Books.

 Tomaszewski, J. (1989). "The Role of Jews in Polish Commerce, 1918-1939".
 In Yisrael Gutman, Ezra Mendelsohn, Jehuda Reinharz and Chone Shmeruk

 (eds.), The Jews of Poland Between Two World Wars (pp. 141-157).

 Hanover, NH: University Press of New England.

 Trimberger, E.K. (1983). "Feminism, Men, and Modern Love: Greenwich

 Village, 1900-1925". In Ann Snitow, Christine Stansell and Sharon
 Thompson (eds.), Powers of Desire: The Politics of Sexuality. New York:

 Monthly Review Press.

 Webster, M. Jr. and Hysom, S.J. (1998). "Creating Status Characteristics".

 American Sociological Review, 63(3), 351-378.

 Weingrod, A. (1966). Reluctant Pioneers. NY: Kennikat Press.

 Yehuda, Z. (1996). "Iraqi Jewry and Cultural Change in the Educational Activity
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 of the Alliance Israelite Universelle". In Harvey E. Goldberg (ed.),
 Sephardi and Middle Eastern Jewries: History and Culture in the Modern

 Era (pp. 134—145). Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

 Zerubavel, Y. (1995). Recovered Roots: Collective Memory and the Making of

 Israeli National Tradition. Chicago: University of Chicago Press.

 Zipperstein, S. (1985). The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794-1881.

 Stanford: Stanford University Press.

 Zohar, Z. (1986). "Halakhic Responses of Syrian and Egyptian Rabbinical

 Authorities to Social and Technological Change". In Peter Y. Medding

 (ed.), Studies in Contemporary Jewry (vol. II, pp. 18-51). Bloomington:

 Indiana University Press.

 Zohar, Z. (1996). "Traditional Flexibility and Modern Strictness: Two Halakhic

 Positions on Women's Suffrage." In ,Harvey E. Goldberg (ed.), Sephardi
 and Middle Eastern Jewries: History and Culture in the Modern Era (pp.

 119-133). Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
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חפסנ 

i :ילגנאה רוקמב 
 [When] separate systems of honor are on the decline[,] the stigmatized

 individual tends to hold the same beliefs about identity that we do... The

 standards he has incorporated from the wider society equip him to be

 intimately alive to what others see as his failing, inevitably causing

 him... to agree that he does indeed fall short of what he really ought to

 be. Shame becomes a central possibility, arising from the individual's

 perception of his own attributes as being a defiling thing to possess.

 ...[S]elf hate and self-derogation can also occur.

ii ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב: 

 Look at yourselves in the mirror!... As soon as you have recognized your

 unathletic build, your narrow shoulders, your clumsy feet, your sloppy

 roundish shape, you will resolve to dedicate a few generations to the

 renewal of your outer appearance.

iii רבחמה לש םילימבו יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב: 

 In the course of time they had clearly lost that "inferiority which I find in

 all Oriental people", an inferiority from which the Jews had once suffered,

 but from which they had been freed due to the action of what he called

 "Aryan fertilization". This was said as part of a speech against anti

 Semitism, which, Marrus says, was praised in a Jewish publication and

 reprinted for distribution by the Jewish Consistory.

iv ילגנאה רוקמב: 
 The stigmatized individual exhibits a tendency to stratify his "own"

 according to the degree to which their stigma is apparent and obtrusive.

 He can then take up in regard to those who are more evidently

 stigmatized than himself the attitudes the normals take to him. Thus do

 the hard of hearing see themselves as anything but deaf persons, and

 those with defective vision, anything but blind.

v ילגנאה רוקמב: 
 East European Jews... were regarded as immoral, culturally backward

 creatures of ugly and anachronistic ghettos. In large part this was a view

 formulated and propagated by West European and especially German

 Jews, serving as a symbolic construct by which they could distinguish

 themselves from their less fortunate, un-emancipated East European

 brethren. In this sense, the very notion "Ostjude" was the product of the

 modernization of Jewish life and consciousness, for before the penetration

 of Enlightenment thinking, Jews did not divide themselves into radically

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:15 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



425 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט''נשת 

 antithetical "Eastern" and "Western" components.

:(רוקמה תא יתאצמ אל)ילגנאה םוגרתב 

 See what Jews look like - stooped, despondent, living in filth. Watch

 them drag their feet as they walk. Listen to them speak. Its no wonder

 everyone else thinks of them as Asiatics. And how long do you think

 that Europe will stand for this clump of Asia in its midst?

:יסורה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 The sanitary condition is, if possible, worse than in the very poorest of

 the Russian country towns. Household refuse of every kind is simply

 thrown into the streets. The liquid portion slowly percolates downward,

 while the solid debris stamped into the sand, forms a crust in dry weather,

 and a swamp that is simply indescribable after a few hours of rain.

:שידייב רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 Observe the miserable conditions of the pauper, ...the way his wife lies

 pregnant, the way his children roll about, the way they are clothed, and

 the way they are raised.

:ירבעה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 The family fortunes suddenly collapsed - an everyday occurrence in these

 parts where merchants are ignorant of mathematics and have no

 understanding of business. They trade as long as they have wares at

 home, and when their stocks are all used up, their money disappears,

 and with it all their dignity and status.

:ילגנאה רוקמב 

 [Distinguished the Western Zionism of the "educated and free Jewish

 elite" from the East European version. There the attachment to the
 Zionism of the uneducated tradition-bound masses was a matter of

 instinct rather then of reasoned reflection; they still partly influenced by

 "mystical tendencies".

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [CJombat the bad habits which are more or less prevalent among Eastern

 populations: selfishness, pride, exaggerated egotism, lack of original

 thinking, blind respect for wealth and power, and violent, petty passions.

:ילגנאה רוקמב 

 The most prominent men of the village took advantage of our presence

 [the visitor arrived with the local rabbi] to bring up for trial a dispute...

 which was dividing the community... - for all the world like an orthodox

 Polish community.

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 "[R]egarded [Sabbateanism] from a more worldly, concrete, and political

 point of view than the Oriental and Polish Jews". Note that this
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 .translation is from an article by David Biale

בורל ,יפוריא־חרזמ אצוממ םידוהי לש רוזיא אוה ןטהנמב Lower East Side"ה 

הזה רוזיאה לע רבדמ רבחמה םא (ילגנאה רוקמהמ) האבומהמ רורב אל .םירגהמ 

.דחוימב 

:ילגנא הארנכ ,רוקמב 

 My idea of the ghetto, as it exists on the East Side of Manhattan, or even

 in the Bronx, was totally but happily upset. I looked for clotheslines, for

 rags, ...for accumulated filth, for babble and confusion... but I found

 instead a labyrinth of incredibly clean lanes, narrowing in places into

 footpaths, with little doors on either side, far apart, a few people
 shuffling sluggishly and quietly hither and thither, a woman's face in

 a window, a flower pot, a sweet basil plant. No cries, no noise, no
 confusion, no smells.

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 They had tried to give me some religious instruction. A rabbi, not too

 famished-looking and not too threadbare, would come to teach me to read

 the sacred books three times a week. ...How rudimentary was the good

 man's pedagogy, how mediocre his culture! Comparing him to my
 French teachers made him look ridiculous.

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [T]he Arab has a plodding mind and is slow to comprehend; his religion

 and traditions make him a creature of habit and his ideas are desperately

 slow in changing. The Jew, on the other hand, now that the has been

 freed of the chains that had reduced him to the status of pariah through the

 ages, has suddenly taken flight... Today [he] is a free man, capable of

 keeping step with the European in his dress, manners, and the
 development of his mind.

:ילגנאה רוקמב 

 Among the Arabs the filth and stench are simply indescribable; they are

 so lazy that, were it not for the Jews, who lend them seed, provide them

 with implements, and urge them to their work, they would never get

 anything done. ...the Arab must tolerate the Jews because he cannot do

 without him; without his labor, his energy, and his initiative life would

 be impossible in a country where laziness is a tradition.

:ילגנאה רוקמב 

 "[T]o undertake with success the management of their own affairs"; "two

 centuries of active commercial relations with Great Britain have slowly

 cemented a community of interests".

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 Who you are? The son of the slovenly Jewish pedlar Nathan, would you
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427 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

 Judah Macabee was your father, Queen Esther your mother. ...They have

 been there all the time and tomorrow their spirit could be revived.

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [W]as pitifully shabby. ...The narrow alleys smelt to heaven; they were

 dirty and neglected, full of motley oriental misery. ...A strange odor, as

 of mold and open graves, made breathing difficult. Note that I translated

 this English translation, rather than using the translation published in
 Hebrew.

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 Shouts, smells, tawdry colors, people in rags crowding the narrow airless

 streets, beggars, cripples, starveling children, screaming women,
 bellowing shopkeepers.

:ילגנאה רוקמב 

 We should also form a portion of the rampart of Europe against Asia, an

 outpost of civilization as opposed to barbarism.

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [W]e do not want Israelis to become Arabs. We are duty bound to fight

 against the spirit of the Levant.

:ילגנאה רוקמב 

 [T]he object should be to infuse the Sephardim with an Occidental spirit,

 rather than allow them to drag us into an unnatural Orientalism.

:ילגנאה רוקמב 

 According to that discourse, European Zionism... took [Mizrahim] out of

 "primitive conditions" of poverty and superstition and ushered them

 gently into a modern Western society characterized by tolerance,
 democracy and "humane values", values with which they were but
 vaguely and erratically familiar due to the "levantine environments" from

 which they came. Within Israel, of course, they have suffered from the

 problem of "the gap"... handicapped as they have been by their Oriental,

 illiterate, despotic, sexist, and generally pre-modern formation in their

 lands of origin, as well as by their propensity for generating large

 families, (p. 3)

:ירבעה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [The Yemenite worker] is the simple, natural worker, capable of doing

 any kind of work, without shame, without philosophy, and also without

 poetry. And Mr. Marx, is, of course absent from both his pocket and his

 mind. (Quoted in Shohat 1989.) Note that I could not find this quote in

 the original, and there may be an error in the citation. Shohat quotes

 Meir, 1973, 48. Alcalay (1993, 43) has a slightly different version of the

 quote, and says that it was in the 1909 issue of Ha-ahdut. There is,
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 however, no such issue, and in a review of the issues that do exist, this

 quote did not turn up. It may be that Alcalay also cites Eli Hama's film

 New Direction (1991) (it is unclear to which quotes this citation refers).

 Shafir's (1989) chapter on Yemenites provides a large number of similar

 quotes, and within the context of Shafir's information, it is clear that the

 quote used in this article is not unusual.

xxviii ירבעה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב: 

 [W]ooden huts were built, with windows and doors. The group of young

 Iraqis to which I belonged sent a delegation to the authorities... We were

 told the Rumanians came from a country where it was very cold, and they

 could not bear the climate like us, who were used to the great heat of

 Mesopotamia.

רמאמב םיגצומ םהש יפכ היצזילטניירוא יסחי :1 םישרת 

הלוגכ .א 

םיירצונ םיתפרצ םיירצונ םינמרג 

םייתפרצ םידוהי םיינמרג םידוהי 

ברע תוצרא ידוהי הפוריא חרזמ ידוהי 

(ברע תוצראב) *הפוריא חרזמב) 

לארשיב .ב 

הפוריא חרזמ ידוהי 

(לארשיב) 

םיברע 

(ברע תוצראב) 

ברע תוצרא ידוהי 

(לארשיב) 

םירחא םיברעו םיניתשלפ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:15 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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םיחרזמתמהו םיחרזוממה ,םיחרזממה 

םוזכ הזיזע לש הרמאמ תאירק תובקעב םירוהרה 

*גנילרמיק ךורב 

תודלות תא שדחמ חתנל :הל ברסל רשפא־יאש העצה ונל העיצמ םוזכ הזיזע ר"ד 

רוביצ ןיבל וניבו ,ידוהיה רוביצה לש םינוש םיקלח ןיב םינתשמהו םינושה םיסחיה 
המגידרפה יפ־לע (orientalization) חורזמ לש תוארשרש תועצמאב ,םידוהי־אלה 

םייהשא .ךכל תנעוט הניא המצע איהו ,םישדח םניא םוזכ לש היתועצהמ םיקלח .תידיעסה 

הנידמהו הרבחה יסחי תא וחתינ רבכ *הרמאמב תורוקמה תמישרב ואר» םירחאו 

*occidentaiization)"תוברעמתה"ל העיבתכ םיידוהיה ןהיסולכוא יפלכ תיפוריא־ברעמה 

יאנתכ ,תוברת־ינב לש םייטתסאהו םיירסומה םיכרעל ומיאתיש ,שדחמ־תובריתל וא 

יתקוסעת הנבמ ,םוקמה תפשב הטילש .תיתרבח הלבקו חרזא תויוכז ,םדא תויוכז תלבקל 

,הכותב םיסחיהו החפשמה לדוג ,תישיאה הנייגיהה ,רובידה ,שובלה תומרונ תלבק ,םאות 

םג ימוקמה ינוניבה דמעמהו הרבחה ךותל םיריבס הלבק יאנתכ וספתנ המודכו תוינימה 

ןמ ואצי הפוריא־ברעמ ידוהימ קלח ,ןכא .םקלח ידי־לע תוחפל וא ,םמצע םידוהיה ידי־לע 

ללכב םיגשיה םיגישמ ףאו םינלחתמ ,תוימוקמה תורבחב םיעמטימ ולחהו תואטגה 
1,*דועו רחסמ ,תוברת ,תורפס ,היגולונכט ,םיעדמ)"םייברעמ"ה םייטסיטילאה םימוחתה 

תויהלו תואטגב רגתסהל םיכישממו תובידנה תועצהה תא תיקלח םיחוד םירחא דועב 

םוחת" ךותמ) הפוריא־חרזממ רגהל םידוהיה ולחהשמ .לוכיבכ "חרזמ"ה אצוממ םידוהי 

םיברעוממה םהיחא םולביק אל ,תירבה־תוצראלו הפוריא־ברעמל *הינמורו "בשומ 
,"תוברת־ינב"כ םידוהיה תימדתב ועגפי יכ וששחש םושמ ילוא ,הבר החמשב םיתדוממו 

־םירחתמה ןמ וששחש םושמ ילואו ,םידוהיה ללכ לש םדמעמב עוגפל לולע היהש רבד 

םהל םידוהי־אלה ןכל־םדוק ושעש המ םהיחאל ושע ןכ־לע .תועינה יבאת ,םישדחה חוכב 

וקחד וז היצזילטניירוא תועצמאב .(Ostjuden)"םייחרזמ־םידוהי"כ םתוא וגייתו ,םמצע 

.שרדנכ היצזינרדומה יכילהת תא םמצעב ורבעי רשא דע תוחפל ,םורידהו םיילושל םתוא 

דחא רושימ .דרפנב םהמ דחא לכב ותוא קודבל שיו םירושימ ינשב אוה ןאכ ןועיטה 

םתוברתש םושמ קר םישנא לש תוצובק גייתל ירסומ הז ןיא ,רומאל ,ינרסומה רושימה אוה 

עגופו ילמסהו יתוברתה םנוה תא ללוש ,םיילושל םתוא קחוד הז גויתש דוע המ ,הנוש 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה 

אלא ,םלרוגל הגאדמ העבנ אל םידוהיה יפלכ הבידנה "תוברעמתהה תעצה"ש איה הנעטה ,ךכ בגאו 

,םיידוהי־אלה םוקמה יבשות ינפ־לע םייתוברת תונורתי םהל קינעהש יתוברתה ןוהה ןמ םלשנל ידכ 

חיר דבלמ .םיילבולגה םיידוהיה םירושיכהו םירשקה ןמ םוקתני ךכבש החנה ךותמ רקיעב 

,תיתרוקיב הקידב הז ןועיט קודבל שי ,("ימלועה ידוהיה רשקה") הז ןועיטמ תפדונה תוימשיטנאה 

תוירדילוסה תא תצתנמ תוברעמתהה ,דתיה םנמואה (א) :םירטמרפ ינשב רקיעב ,התשענ אלש 

םידספהה־סיחוודה ןזאמ םנמואה ,ךכ הרוק היה הז םא םג <ב> ?םייצראניבה םיידוהיניבה םירשקהו 

?םידספהה דצל הטונ היה ךכמ האצותכ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:36 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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ןיב - הנעטה יקלח ינש ןיב דירפהל שי ןאכ םגו .ילכלכהו ידובירה םדמעמב תושק 

וז הדוקנב .הילא הוולתמה היצרוטלוקאה תעיבת ןיבל הדידמה היצזילטניירואה 

דמימב תועגונ ןה וליפא ,תקדקודמ הקידב תונועטה תודחא תויריפמא תולאש תוררועתמ 

גולויצוסה לש ודיקפת תולובגמ ,תישיאה יתעדל ,תגרוח וזכ הקידבו ,דבלב ירסומה 

,Ostjuden^ לש םדמעמ תחצנהל וא ,הרדהל תמאב םרג הז חורזמ םאה 2:גולופורתנאהו 

תיסחי לד ישונא ןוה ילעב ,םיטילפו םירגהמ דמעמכ ,תוחנ אליממ היה םדמעמש וא 

יכילהת תא ורבע רבכש םיידוהי םינוגרא וא הליהקה םאה ?םוקמה לש עבקה יבשותל 

םאה ,לשמל ?ברעמתהל בורקמ הז םיאבל ועירפה וא םישידא ויה ,וענמ רבכשמ בורעימה 

עייסל ידכ היפורתנליפו דעס ילעפמ ומיקה םאה ?םהלש רפסה־יתבל םירגהמ ידלי ולביק 

לש ילושה דמעמה תא וקתעשש ךכ םייונב הלא םילעפמ ויה םאה ,ןכ םאו ?"םתטילק"ב 

 ^Ostjuden, ילאיצנרפיד יתוברת ןוהו תיתוברת היכרריה ירהש ?םתוא ומדיק ילוא וא

ךא .םייטילופה הטילשה ינונגנממ קלח םניה ןכא הלאו ,ןמז לכבו םוקמ לכב םימייק 

םיחרזממל ןמז ותואבו םוקמ ותואב תוילאיר תופולח ויה םאה :איה תירסומה הלאשה 

־דח אלא ,יתוברת־בר וניאש יתוברת־יתרבחו יטילופ־יתרבח בצמב ,דחאכ םיחרזוממלו 

העפשה התיה אל ןיטולחל וברעמתהו ובלתשה רבכש םידוהיל וליפא רשאכו ,יתוברת 

ןכתיי ?הפוקתה לש "תוידנלוה"ה וא "תויתפרצ"ה ,"תוינמרג"ה בוציע לע תיטילופ 

תינומגה תוברת ידי־לע עצובמה חורזמ ןיבש לדבהה שוטשטב הצוענ היעבהש 

תוברת לש וליפאו ,<דיע0 דראודא לש המגידרפב ומכ) תילאינולוק המצעמ לש 

,םישימחה תונש לש תילארשיה הנידמה ומכ ,תיתוכמס הנידמ לש תינומגה־"תיתכלממ" 

,קחשמה יללכ תעיבק לע העפשה ול ןיאש ינתא טועימ תצובק ךותב השענש חורזמ ןיבל 

־עשתה האמה לש תירבה־תוצראב וליפא וא - תפרצבו הינמרגב תוידוהיה תוליהקה ןוגכ 
.םירשעה האמה תליחתו הרשע 

ואצמנש יפכ ,Ostjuden^ ויה םאה :ילטנמורטסניאה אוהש ,ינשה רושימל רשא 

תואיצמב ךרע ילעבו הרמה־ינב ישונא ןוהו עדי ,םיילמס תוברת־יסכנ ,"ברעמ"ל םאובב 

?ברעמתהל ילבמ ורגיה םרטב םמצעל וביצהש תורטמה תגשה םשל השדחה תיטילופה 

ייח ןוכיס ידכ דע) םימורגופה ,תופידרה ןמ תורענתה דחא לסב וללכ הלא תורטמש המוד 

תוכיא תבטה ,תויתרבחו תויטילופ תויוכז ןויווש תגשה ,(הליהקה םויקו החפשמה ,טרפה 

,ישיאה שפוחהו ימצעה שומימ ,יתריצי יוטיב תלוכיל יוכיסה רופישו םיירמוחה םייחה 

ץומיאו דומיל וא תוברעמתה אלל גישהל רשפא היה אל הלא לכ תא .יביטקלוקה םג ילואו 

,יטילופו יתוברת־יוכיד חרכהב יונב הזה בצמה ךותבש ןבוי וילאמ 3.תימוקמה תוברתה 

.תירבעהו שידייה תויוברת ויה - םמצע םירגהמה דבלמ - םיירקיעה ויתונברוק ,בגאש 

לומ הפוקת התוא לש הינמורבו ןילופב ,היסורב םידוהיה יוכיד ויה תופולחה םא ,בושו 

רסומה לש תויסחיה לע תיגולויצוסה העידיה תמחמ אקווד ךא ,תיתייעבו הנועט הדמע וז ,תמא 

םלוא .תיגולויצוסה היספורפה ןמ ןתינש לככ ולרטנל בטומ ,ןמזל ןמזמו םוקמל םוקממ ותונתשהו 

,רושימ ותוא לע ומיע דדומתהל בטומ ,יגולויצוס טסקטב יומסב וא יולגב עיפומ ירסומ ןועיטשמ 

.ונממ םלעתהל אלו 

תוברת רשאכ ,(ונלשו) םהלש בהזה־רות תפוקתב ,םלסיאה תוצראב םג אלא ,ברעמב קר אל ,בגאו 

."םיפוריא''ה יניעב םג הפוריא תויוברת לע הפידע הבשחנ חרזמה 
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.רתיה יוכיד לש גוס הזיא ענכושמ טעמכ ינא ,הילגנאב וא תפרצב ,הינמרגב םחורזמ 

תרבחמש יפכ ,הקידב ןיידע ןועט רבדהו - דואמ ןכתיי ךכ 4.הפידעמ המצע םוזכ ר"ד 

ךכ קר ןכש ,םנוצרמ וחרזמתה ,וחרזומשמ רתוי ,Ostjuden^ - תרמוא המצע רמאמה 

םלועב תומדקתהו תודרשיה תייגטרטסאב ,תוברעמתהל עויסו םוירוטרומ לבקל ולכי 

.ועיגה וילאש שדחה 

Ostjuden^ ועיגהשמ .רתוי דוע קתרמו ןיינעמ חורזמה תרשרש לש ךשמהה םלוא 

לכ ,תדה תא איצוהל ,ןכש ,"תיברעמ" תוהז תלעב הליהק הכותב וננוכ םה ,הניתשלפל 

םזילאיצוסה ,תוימואלה תבורעת) קהבומב "םייברעמ" ויה ,היגולואידיאכ ,תונויצה יביכרמ 

,םיימוקמה םידיליה־סיברעה תא םיבלש המכב וחרזמ םה ,ןאכל ועיגהשמ .(םזילרבילהו 

אל) "תירבע העוב" לש תוהזו תוברת ואיצמהו ,םהלשמ תידילי תוברת תונבהל וסינו 

ארקמה תפוקת לא תיראיניל תרבוחמ ,לוכיבכ "תשדחתמ" אלא ,תיברעמ אלו תיחרזמ 
5.(ינש תיבו 

םידוהיש םלסיאה תוצרא לא םג תחרזממה תיברעמה היצזינולוקה העיגה ליבקמב 

םה ןכש ,םידוהיה תא חרזמל וטנ אל םיילאינולוקה םירטשמה 6.ןהב ויח (?םיברע־סידוהי) 

םילאוטקלטניא ופרטצה םיבר תומוקמבש ףא ,םייעבט תירב־ילעב ,ללכ־ךרדב ,םהב ואר 

.תוימוקמה תויברעה תוימואלה רורחשה תועונתל ,ילאינולוקה ןדיעה יהלשב ,םיידוהי 

וללה םידוהיה .חורזמה תרשרש הכשמנ ,לארשיל (ורגוה םקלחבו) םידוהיה ורגיהשמ 

:םויה דע תיקלח םייוצמ םה ןהבו ,"תיבושיי"ה הפוקתה תשרומ ,תוירוגיטק יתשב וללכוה 

םיעבראה תונש ףוס לש תינריךב־יתלבה הפצהה תריגה ."חרזמה תודע"ו "םינמית" 

םילודג םיקלח רשאו ,הנידמב םידוהיה רפסמ תא הליפכהש ,םישימחה תונש תליחתו 

וז הבוגת יארוקמ ימל םא .חילצמ יניא ךא ,תופסונ תופולח יגולויצוסה ינוימדב תולעהל הסנמ ינא 4 

,mskimmer@mscc.huji.ac.il :תינורטקלאה ראודה־תביתל ימיע רשקתי םא הדוא ,תועצה שי 

.רבדב ןודנו 

,תיביאנה תונויצהו ןויצ תביש תפוקתב רקיעב ,תונוש תויתוברת תושיג תועצמאבו תופוקת המכב 5 

יכ ונעטש םג ויה .וחרזומ השעמלו ,רבד לכל םייברע םיחלפכו םירובב "וניתובא" וראות םנמוא 

,םמוקמב ורתונ םעה־יטושפש דועב ,תויגולונכטה תויונמוימה ילעב תאו הטילאה תא ולגה םיאמורה 

ומלסואו ץראה תא "וננעמל ורמש" רשא ,"וניתובא יאצאצ" השעמל םה םוקמה לש םייברעה םיחלפהו 

תא הדגנ איה ןכש ,ידמל רהמ החנזוה וז השיג םלוא .ימלסומ,ר־יברעה שוביכה םע חוכב וברועו 

.תונויצהו תודהיה לש הדידמה השיגה 

ךותב םילילכמ תוליהק וליא יולת ךא ,האושה ינפל 6"/0־כ> ידוהיה םעה ךותב ןטק טועימ וויה הלא .6 

ןיב) םוזכ לש טסקטל רבוחמ ראשיהל ידכ ,התויתייעב תורמל ,וז תוהזב שמתשמ ינא .<וז הירוגיטק 

םידוהי" םימייק םא ןכש ,תיגול הניא גוויסה לש תויתייעבה .(ואל םא ןיבו ינוריא שומיש הז םא 

ךותמ ,"םייברע םידוהי" לש הירוגיטקה םייקתת אלש הביס ןיא ,"םייתפרצ םידוהי"ו "םיינלופ 

.יתפרצה וא ינלופה םואלה לש וזל המוד תוחפל וא ההז תועמשמ לעב יברע םואל םייק םנמואש החנה 

םילאוטקלטניא המכ איצוהל ,לעופב וזכ תוהז תמייק םאה :רמולכ ,תיריפמא־תיגולויצוס איה היעבה 

המצע םוזכש יפכ ,ןכש ?רתי־תחלצה אלל םייתניב ,התונבהל םיסנמה םלסיאו ברע תוצרא לש אצוממ 

ללוכ ,תויברעה לומ לא תויברעה תוצראה ידוהי תא דימעהל החילצה תילארשיה תוימואלה ,תנייצמ 

.םהלש םתויברע 
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םיחרזמתמהו םיחרזוממה ,םיחרזממה גנילרמיק ךורב 432 

םה .תיתוברתו תיטילופ הדרח "קיתווה בושייב" ורידחה ,םלסיאה תוצראמ ועיגה הכותמ 

,"רוזיאב תיברע הנידמ דוע"ל התכיפהו הנידמה לש "היצזיניטנוול"ה ינפמ קר אל ודרח 

ךוראה חווטב הנכס ־ יפוריא היה םאצומש הלאב םג ,םלוכב - םירגהמב ואר אלא 

חרואב ,ומצע תא םישגה וא ,םשגוה ןכאש יובינ) תיטננימודה הטילאה לש הנוטלש ךשמהל 

ךות ,יתוברתה הזב ןהו ידסומה רושימב ןה ,הרדה תונויסנ התיה ךכ לע הבוגתה 7.(רכינ 

"קיתווה בושייה" לכ וסייגתה לעופל םתאצוה יכרוצלש ,"ךותיהה־רוכ" ינונגנמ ןוניכ 

יביכרממ דחאש קפס ןיא .הלש ךוניחה תוכרעמו םייטרקורויבה הינונגנמ לע הנידמהו 

.םוזכ ר"ד תנעטכ ,םחורזמ םג היה םירגהמה לש "היצזילאיצוס־הר"ה ןונגנמ 

המכ 'איצוהל ,תיסחי תוליבסב םיחרזוממה ידי־לע חורזמה לבקתה ןושארה רודב םא 

תוחפשמ תונעיה ,םישימחה תונש תישארב םינמיתה דרמ) םיטלוב ןפוד־יאצוי םירקמ 

,תידרחה־תיאטילה ךוניחה תשרב ךנחתהל ןהידלימ המכ חולשל םלסיאה תוצרא יאצוימ 

,(םיברב ועדונ אלש ,םירזופמ תודגנתה־ישעמ לש הרוש דועו בילאס־ידאו תוערואמ 

היצזילארשיה ינפמ תוננוגתהה יעצמאמ דחאש אוה ןיינעמה .ינשה רודב הנתשמ הנומתה 

תחת תוצבקתההו תימצעה תוחרזמתהה אוה םאלסיאה תוצראמ םידוהיה לש היצזירלוקסהו 

ושרוגש דרפס ידוהיל ימצעה סוחייה ,רמולכ)"תוידרפס" לש רתוי תיתרקויה הירוגיטקה 

,"םידרפס"ה .(הנש תואמ שמחמ רתוי טעמ ינפל ,םימלסומהו םיברעה םע דחי ,הנממ 

,(אטילב וססבתהו תיחרזמה הפוריאל ודדנש "םינמרג" ,רמולכ) "םיזנכשא"ל דוגינב 

ברקמ רתויב ההובגה הרקויה ילעב ויה ,<"םיתיט־ךמ0"ה) םהיניבש "םירוהט"ל רקיעבו 

,םתלודגמ םידרפסה ודרי ,םיכרותה תא םיטירבה ופילחהשמ .תינמ'תועה הירפמיאה ידוהי 

"תוידרפס"ה לש הרקויה ידירש תא .םהב קבד היסכנמ־הדריש־הלוצא־קבא ץמש םלוא 

תוהזה תחת שדחמ וחרזמתה רשאכ סכנל הלא םידוהי לש ינשה רודה־יגב ושקיב 
חרואב תווצמ ירמושל ,דתיה הנווכה רשאכ) "תרוסמ ירמוש" ופיסוה דועו ,"תידרפס"ה 

השעמל התיה ,יאטיל חסונב הדדחתה הלש הטילאה בורש ,וז העונת .(ידמל יגריךב 

ורשפיא יגמ'תועה םלועה יגשומש הדימב) םייתד־אל ויהש ,םיירוקמה ט"סה לש םכופיה 

םחורזמו תוידרפסה לש שדחמ האצמהה ךא 8."םידרח" ויה אל יאדוובו ,(םייתד־אל תויהל 

הדבוע םניה (וקורמ רקיעב) םלסיאה תוצראמ םירגהמה לש םידחא םיקלח לש שדחמ 

תוילארשיה הנידמהו הרבחה תא ןיבהל השקתנ הידעלבש תיטילופו תיגולויצוס ,תיתוברת 

,"הנשויל הרטעה תרזחה"ב םיאגתמ וז תיביטוורסנוק־וינ העונת לש הידהוא .וישכעו ןאכ 

העישפ ,ינוע ייחמ התלצהו תילאירפירפ הייסולכואל השדח תימצע הוואגו תוהז תקנעהב 

ךות תידוהיה תוימואלה לש שדחמ התרדגהב תרדהתמ וז העונת ,ךכמ הלעמל .ןווינו 

תויתדה לש ילאירוטירטה־יטסישיטפה םזינימרטדה אלל ךא ,תדה םע שדחמ הגוזימ 

תאו תורובה תא החיצנמ תימצעה תוחרזמתההש םינעוט הידגנתמ .תיזנכשאה תימואלה 

,תילארשי היגולויצוס ,"(1951-1948) הינומגה לש התורצוויהו הנידמ לש הנוניכ" ירמאמ ואר 

.*הנכהב) 3 'סמ 

לש גוס ותוא קוידב היה קיתווה יזנכשאה בושייל םירוהטה םידרפסה ושחרש קומעה זובה ןמ קלח 

תונוכת לש "לס" ותוא טעמכ םהל וסחיי םה .Ostjuden^ יפלכ םיברעוממה םידוהיה ושחרש זוב 

תילאירפמיאה תוברתל דבלמ ,םירשוקמה ,לודגה םלועה ישנאכ ואר םמצע תאש דועב ,תונוגמ 

.ייסרמו תורייב ,הירדנסכלא חסונ תוינוכית־םי ךוויתב ,יפוריאה םלועל ,תיכרותה תימואל־ברהו 
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433 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

הקיטילופה יכו ,(תיטסינרדומ־תינוליח־תיברעמ הייאר־תיווז ךותמ)ישונאה ןוהה תלבגה 

ךותב "יתימא"ה לוליכה תא תענומ קר אל וז העונת לש הדוסיב תדמועה תוהזה לש 

ןכתיי .ינויצהו יטרקומדה רטשמה תוישוא לכ תא תנכסמ ףא אלא ,"תילארשיה הרבחה" 

איהשמ רתוי דוע הטובו בחר ףקיה תשבול ,דתיה וז העונתל תיגולואידיאה תודגנתההש 

םיקוקז הנידמב ןוטלשה לע םהיניב םירחתמה םייטילופה םישוגה ינש ויה אלמלא וישכע 

.םיידיימ םייטילופ םיכרצל וז העונתל 

רדגומה אצוממ םילאוטקלטניא לש תינוליחה תיטסיטילאה וז ,תרחאה תוחרזמתהה 

תלעב ,תיתרוקיב־תינרתח הצובק וז .העבט םצעמ תלבגומ התחלצה ,"יחרזמ"כ 

ןיב תדנדנתמה ,(תיטסינימפ הקלחבו "תינלאמש") תיטסילאיצוס־ןיעמ היגולואידיא 

"הריחבה־תוזוחמ" יפלכ םיקהבומ םייטסילנרטפ תודוסי הב שי .םזינרדומ־רתבל םזינרדומ 

יאצויו םיזנכשאה יניעב ןיטולחל "תזנכשואמ"כ תיארנ איהו ,הלש םיילאוטקלטניא-אלה 

לוכי גולויצוסש הדימב .דחאכ 9ןותחתה ינוניבהו ךומנה דמעמה ןמ םלסיאה תוצרא 

היהת תינוליחה תוחרזמתההו תויחרזמה תעפות יכ אבנתא 10,אבנתהל ומצעל תושרהל 

ףיסותש ףא ,ילארשיה ינוניבה דמעמה סונייקוא ךותב עלבית איהו ,םילגה ינפ־לע ףצקכ 

.הרעס תותיעב רקיעב ,םעפ ידמ ףוצקל 

םזילטניירואה ילוא .וישכעמו ןאכמ ,ףוסה ןמ ליחתהל ךירצ הזה רופיסה לכ תא ילואו 

לש ,הזכ םייק םא ,םזילטניירואה ןמ הנוש העפות אוה הזכרמו הפוריא ברעמ לש ידוהיה 

םוזכ ר"ד לש תידוהיה חורזמה תרשרש ילוא ?תמייק ןכא וז םא ,תילארשיה תויזנכשאה 

,יריפמא סיסב אלל ךא קירבמ יטסיצירטסיה"ילאוטקלטניאו יגולויצוס ןוימד אלא הניא 

הסוחד תיצמת ןיעמ אוהש - רמאמה תא הגיצמ המצע איה ירהש) שקבתמ וקוריפש גשומ 

"יחרזמ",ד ירה ?(תיטתסאו תקתרמ רקחמ־תעצהל תרגסמ ןיעמכ - רוטקוד תדובע לש 

תב/ןב" לש (?םנמואה) תיטילופ־ןיקתה ולוגלג - תילארשי האצמה אלא וניא ילארשיה 

םירגהמ וידחי ץבקל תנמ־לע ,תימוקמ הינבהו האצמה ,דתיה איה םגש ,"חרזמה תודע 

םויכ יורקש הממ היה םאצומו תיברעה הפשב וטלש םנמוא םלוכש ,וקורממו קריעמ ואבש 

ףתושמ ידמ טעמ היה ,םתודהי דבלמו תאז דבלמ ךא ,(יברעמ גוית דוע)"ישילש םלוע",ד 

םזינימרטדה םג .תינתאה תוהזה סיסב לע םהיניב ףתושמ טעמ שי ןיידעו .םהיניב 

לכ תיטתסאל הזיתה תא השועה ןועיט - חורזמה־תוארשרש לש ןמויקל ןעוטה יתוברתה 

ותואכ םיתיעל עיפומ םנמואש - םירחא םינתשמ תויתביסו ןויד ללכמ האיצומהו ,ךכ 

רודמ ןג ןיעמכ תרבועה תרשרשה־תזית תא תרשל אלא אב וניא ולוכ־לכ ,הנוכמ,ד־ןמ־לא 

.יהשלכ היצטומל תורשפא ריתומ וניא וליפאו ,םוקמל םוקממו רודל 

."חרזמ"ה ישנא יניעב "תויברעמ"ה תומלגתהכ הארנ ומצע דיעס דראודאש םשכ 9 

רשאכ ,רתויב םיבוטה וירבחמ המכ לש תונייועו יעוצקמה ודובכ דבלמ ,דיספהל רבכ ול שי המ ךא 10 

?םיחטבומ םיארנ ולש היסנפהו ותרשמ 
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435 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999 - ט"נשת 

!תרשרשה הקתונ אל דוע 
םוזכ הזיזע לש הרמאמל תורעה 

*סרפ ןנחוי 

־םיזנכשא יסחיל שדח רבסה העיצמ םוזכ הזיזע ,המישרמו תדעותמ ,הרישע הסמב 

תונוילעה תעדות לש תושבגתה איה םוזכ לש החותינב אצומה־תדוקנ .לארשיב םיחרזמ 

.יפוריאה םזילאינולוקה תחלצהל יתוברת יוטיב אלא הניאש ,ברעמה תוברתב 

.דיעס דראודא לש ושרדמ־תיבמ ,דיצזילעניידלא'ד אוה חותינה ילכו חתפמה־גשומ 

לכמ טעמכ יברעמה לש לילשתה אוה (יתוברת למסכ רתוי דועו ,דיחיכ) ילטניירואה 

םכופיהו ,ברעמה תלחנ םה - רדס ,המדק ,ןויקינ ,תוליעי ,הרשוי ,תוילנויצר .הניחב 

"תוילטניירוא" םיסחיימש ךכב תאטבתמ "היצזילטניירואה תיינבה" .חרזמה תא ןייפאמ 

,םוזכ יפל ,ךכ .תויברעמ הרבחו תוברתמ םרידהל םיניינועמש הצובק וא טרפ לכל 

םה םתוברת ישרושו ירוטסיהה םאצומ :םידוהיה יפלכ היצזילטניירוא לש ךילהת חתפתה 

תיתליהקו תישיא תולגתסה :םיירקיע הנגה ינונגנמ ינש וליעפה ברעמה ידוהי .טניירואב 

רתויה תוידוהיה תוליהקה לע תילטניירואה תימדתה תכלשהו ,ברעמה תוברתל 
.הפוריא־חרזמל הינמרגמו ,הינמרגל תפרצמ :תויתרוסמ 

םירמוא ",םיילטניירוא ונייה םנמוא" .גויתה תלבק םע םיבלתשמ םינונגנמה ינש 

תמועל .תוררחתשה ךילהתב םייוצמ רבכ יתליהקו תישיא ינא לבא" ,םידוהיה לוכיבכ 

תילטניירואה תימדתל םימיאתמ םהו ,ןשיה גוסה ןמ םידוהי הפוריא־חרזמב םימייק ,תאז 

םיווקמ העימשה־ידבכ ,םישרחה ןמ תולדבתה ידי־לע ".ונל קיבדהל םתיצר תועטבש 

,םידוהיב תעגונ איהש לככ תרשרשה הרצונ ךכ .(ןבומכ ,ןמפוגג םיעמושל תומדיהל 

םרות עיגיש דע תוכחל ובריס הפוריא־חרזמ ידוהימ םיבר .קתרמ הנפמ לח ןאכ ךא 

םיטעמ ,תירבה־תוצראל ורגיה םיבר .העמשמכ הטושפ ,ךרד־תציפק ושפיחו ,ברעמתהל 

1.לארשי־ץראל - רתוי הברה 

פיטואירטסה לע תולקב םינועה "םייטנתוא" םילטניירוא ואצמנ (י"א> הניתשלפב 

םירוב ,םיכושח ,םילשחנב וראות ץראה יבשותש לככ :םיטסילאינולוקה וטטרשש 

םיגיצנל ויללוחמ וכפהנ ןכו ,רתוי קדוצו לודג ינויצה לעפמה השעג ןכ ,רתוי םיתחשומו 

שורד היה םיניתשלפה לש (,דיצזילטניירוא) חורזמה .ברעמה תוברת לש רתוי םיקהבומ 

ידוהיו םיברעה דועב .לארשי־תנידמ :ףוסבלו ,בושייה ,םידוהיה לש בורעימל אופיא 

דחמ .ונממ וגרח ןוכיתה־חרזמה ידוהי ,יטסילטניירואה לדומל ומיאתה םיינוליחה הפוריא 

."תילטניירוא" תוברת ילעב םה ,אסיג ךדיאמ ,ינויצה הלואגה ךילהתמ קלח םה ,אסיג 

?ץוח יפלכו םינפבמ ינויצה ןוזחה תיינבה לכ תא שבשל לולע וניא הז ףוריצ םולכ 

חרזמ ףצרה ךרואל גורידב חרזמה תודע ינב ובלוש ,ביאכמו ךשוממ ךילהת רחאל 

ושכר ,(!ההזמה יחרזמה אטבמה תא ודביא ףא םהידכנ־םהינב) תירבע ודמל םה .ברעמ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

םניא תילארשיה הרבחה לע התעפשהו ונימיב ברעמה תוברתב הדמעמ ,תירבה־תוצרא תודהיש ןיינעמ 1 

.רמאמב ללכ םירכזואמ 
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םבור ,(םיזנכשאל האוושהב ךומנ םיגרודמ םג םא) תינרדומ הלכלכל םייטנוולר תועוצקמ 

עיבצמ עירכמה םבור ,(הרקויה תונוכשב אל םג םא) תיתדע תוברועמ םירעב םירג 

לש ומוכיסב 2.(תוגלפמה ןיב הנוש תוגלפתהב יכ םא) תויתדע־ברה תולודגה תוגלפמל 

םיברעה ןמ הלעמלו םיזנכשאה ןמ הטמל םמוקמ תא וספת חרזמה תודע ינבש קר אל ,רבד 

ידי־לע ןה ,םמוקימ לש "ןותחתה לובגה" לע תואנקב ןגהל ולחה םהש אלא ,םיילארשיה 

יתרבח קחרמ תנגפה ידי־לע ןהו (םיזנכשאל האוושהב) תוינמי תוינידמ תודמע תטיקנ 

יוליגב תוארל שקעתמ הלעמ םותחה .(םיזנכשאל תיסחי ,בוש) םיברעל הביאו רבגומ 

תא (םוזכ חסונ ,היצזילטניירואה תרשרשב ,העש יפל ,ןורחאה בלשה ,ונייהד)וז העפות 

,לארשיב תודע יסחי רפסב םג ואר) 1968־ב דוע ולש טרוטקודה לש תירקיעה המורתה 

.(1997 ,ביבא־לת ,םילעופ תירפס 

("היצזילטניירוא") םברקב םיבשויה םידוהיל םיפוריא־ברעמה ושעש המ :דחא טפשמב 

ילוע תא סוכ התואמ ומיעטה םהיניבש םינויצהש ,הפוריא־חרזמ ידוהיל ברעמה ידוהי ושע 

העדותב וראשנש ,לארשי ייברע לש "םנולקב ודבכתה" םינורחאה הלאו ,ןוכיתה־חרזמה 

תא םדקל השק אל .לארשי יחרזא ראשמ םייברעמ תוחפו "םיילטניירוא" רתוי השעמבו 

אל םג םא) תיטרקומדה תיחרזאה העדותה ילעב ,לארשי ייברע :ףסונ ןטק דעצב תרשרשה 

םימשוגמה תונויסנה לאו יתלומחה רטשמה לא לוזלזב םיסחייתמ ,(שממ תווש תויוכז ילעב 

.תיניתשלפה תושרה סיסב לע תינרדומ המוא תיינבל והשמ 

תולאש המכ לש ןנמז עיגה ,םיירקיעה ויווקב םוזכ לש לדומה ונינפל שורפשמ ,התע 

.תויתרוקיב 

"ברעמה תוברת" תדיל םע ולחה אל םתרדהו םתלפשה ,תודהיהו םידוהיה תאנש .א 

.םינורחאה םינשה םייתאמב ונל תרכומ וזש יפכ ,תיטסילטיפקה־תילרבילה־תינוליחה 

תאזו ,םידוהיה תובלתשהל תונולח החתפש איה ברעמה תוברת ,רבד לש וכופיה 

,רמולכ .תד־תרמה אלל ךא ,תכל־תקיחרמ תיתוברת תולגתסהל השירד ךות םנמוא 

וכפהנ ךכ ידכ ךותו ,תדרפנה תילמרופהו תיטילופה םתוהז לע ורמש םידוהיה 

םג הארנכו ,תירבה־תוצראב רתויב תלכשמהו הרישעה תינתאה הצובקל הגרדהב 

הראשנ אל ברעמה תודהי ,ןכ־ומכ .(!יתקדב אל) תיברעמה הפוריא תוצראמ המכב 

הכפהנ אלא ,וינפל תחתופ תילרביל תוברתש תויונמדזהה ןמ הנהנה חרוא תניחבב 

וחמצ הלא לכ דצב .םייברעמה הקיטילופבו תונמאב ,עדמב ,תוגהב יזכרמ םרוגל 

תינרדומה תוידרחה ,תויביטוורסנוקהו תוימרופרה תועונתה ,הלכשהה תוברת 

המרג םידוהיה לש היצזילטיירואהש םשרתמ םוזכ לש התסמב ןייעמה .תונויצה...! 

ןיא .םברקב ,תימצע האנש ,"תוחונ־יא" לש תושוחת חותיפלו (!)םלודלידל רקיעב 

ךילהת היה וליא :הפוריא תודהי לש בורעימה תואצות םע ונמנ הלא םגש שיחכהל 

יאנותיע היה אל ,םישקעמ רדענו קלח תילרבילה הפוריאב םידוהיה לש בולישה 

תוינשה תובשחמהש רוסא ,תאז םע .תירוטסיה תומדל ךפהנ לצרה ז"ב ומשש ריעצ 
.תוינושארה תודבועה תחכשל ומרגי םידוהיה בורעימב תוננובתהה תררועמש 

תידוהיה הירוטסיהב ירקיע ףא וא דיחי עינמ חוככ "ברעמתהל" הפיאשה תייאר .ב 

יבתכב בטיה םידעותמ םה םלוא ,בר םוצמצב םוזכ לש התסמב םיראותמ הלאה םיכילהתה לכ 2 

העבצהה יסופדב ךפהמה ינפל ובתכנ - ילשו הלש - םירבדה .םהינוגל םיילארשיה היגולויצוסה 

.1999 לש תוריחבב 
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437 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

ךות ,םינוש םינוויכל התנפ וטגה ןמ האיציה .רסחב היוקל יל תיארנ תינרדומה 

,(םידוהי הרשע לכ ןיבמ הנומשכ) הבורב ,תידוהיה הריגהה .תונוש תורטמ תשגדה 

אל יאדווב ,דובכב סנרפתהלו תופידרמ ררחתשהל ידכ תאזו ,הקירמא ןופצל התנפ 

קר תויברעמה ,דתיה םינויצה יבגל םג .תיברעמה היטרקומדל ץולח־ליח שמשל ידכ 

,ףוסבל .תירקיעהו תרהצומה םתרטמ ,דתיה תידוהיה תויתכלממה שודיח :הנשמ־תרטמ 

ויה ,וטגה תומוח תא והיבגהו תוקידאה תא לרימחהש ,תולדבתמה תוידרחה תוליהקה 

ימצעה בורעימה תרשרש תא .ןהל תונעיה אלו ,בורעימה תועצה לע היצקאיר תניחבב 

קר לבא ,תועמשמ־תברו תיבקע המגמכ אופיא תוארל שי תלוזה לש היצזילטניירואהו 
.תינרדומה תודהיה לש הירוטסיהה ספיספ תא תוביכרמה תומגמה תחאכ 

עסשכ יברעה־ילארשיה עסשה תא סופתל" ,םוזכ תבתוכ ",ןוכנ הז היהיש ןכתיי" .ג 
".ינתא עסשכ יחרזמה־יזנכשאה עסשה תאו ,יעזג 

תויסולכוא ןיא אלה ?םיעזג םה םידוהיה וא םיברעה םולכ ?ןאכ "ןוכנ" קוידב המ 
תוינעל .הריגהו םימורגופ ,םישוביכ תואצות ,םיטבשו םימע לילבמ רתוי תוברועמ 

תואיצמה לע יללכ לדומ "שיבלהל" שוביכ־רב וניאש רצי ןאכ לעופ ,יתעד 

רשפא היהי זאו ..."ינתא" ־ רתוי ןותמ ךוסכסו "יעזג" אוה רומח ךוסכס .תילארשיה 

...םיאבוימ םיפלח ץראה תרצותמ לדומל םג ביכרהל 

תודעה יסחיל ידעלב רבסה קפסמ םוזכ לש תורדה,ד תרשרש לדומ הדימ וזיאב .ד 
?םתנבהל יבלי/7 אוה הדימ וזיאבו ?לארשיב תוידוהיה 

םיעסש תרבסהב ךלמה־ךרדכ תוילכלכו תויטילופ תוביסנו םיאנת השיגדמה השיג 

תודהי לש תימואלה תוררועתהה :םיאבה םימרוגה תא ארוקה ינפל שורפת םייתדעניב 

.הל המרג ףא ןיפיקעבו ,ןוכיתה־חרזמה ידוהי לש תוררועתהה תא המידקה הפוריא 

,הקיטילופב) תושקובמה תודמעה ויה הב 'ךרדב הנידמ" ץראב הרצונ ךכמ האצותכ 

.םיזנכשא ידי־לע ןלוככ ןבור תוסופת (תוברתו ךוניח ,תועקרק ,הקוסעת ,ןוחטיב 
םתונמוימבו תילמרופה םתלכשהב חרזמה תודע ינב לע עצוממב ולע םיזנכשאה * 

התלע תיחרזמה הדוליה .(הצחמל תינרדומ וא) תינרדומ הרבחב םישקובמה תועוצקמב 

המועז תלוכיו רתוי הכומנ םייח תמר בייחמש המ ,תיזנכשאה וז לע םיינש יפ טעמכ 

ןוכיתה־חרזמה ילוע בור ,ףוסבל .הווש הסנכהה רשאכ וליפא שוכר רובצל רתוי 

םיתיעלו ,םג אלא ,םייטנתוא םייתדע תודוסי קר אל וטלב הב תוברת לע וכנחתה 

המחלמ לש בצמב ,ןדוע המ תדימבו ,ויה ברע תונידמ רשאכ) םייברע תודוסי ,רקיעב 

הווהמ וניאש) קיפסמ יגולויצוס רבסה םניא הלא החיתפ־יגותנ םולכ .(לארשי דגנ 

,תינתאה הצובקה היא ?תודעה ןיב ידממ־בר רעפ תורצוויהל (!תירסומ הקדצה ןבומכ 

־םייטילופ־מיילכלכ םיחוור תקפה םשל הלאכ תונורתי לצני אלש טרכח היא 

וא/ו ואצומ תוצראב ול ושעש "היצזילטגיירוא"ל רשק לכ אלל תאזו ,םייתוברת 

?תויברעמ ןניאש תויוברת םע שגפמ בקע "תוחונ־יא תשוחתל" 

:השולש קר ןאכ ריכזא .תוחפ־אל המצע־יבר תוחוכ ודמע יתלחתהה רעפה לומ לא 

ברע תונידמ דצמ יטילופה־יאבצה ץחלה לומ דחואמ ידוהי רוביצ שוביגב ךרוצה .1 

תישאר ימיב םילולע ויה ,םוטא ריקב תמאב ולקתנ וליא ,חרזמה תודע ינב ןכש) 
.(יוצח בלב בלתשהל וא בלתשהל אל הנידמה 

םירעפל "תינלבוס" איהש ,תיברעמה היטרקומדה ינחבמב דומעל ךרוצה .2 

.קוחה ינפל ןויווש־יאל אל ךא ,םיילכלכ 
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חוכ סיסב רציש המ ,חרזמ תודע לש קוחד בור ךכ־רחאו לודג טועימ תורצוויה .3 

.ונממ םלעתת אל (המוגפו תיקלח וליפא) היטרקומד םושש 

תולובגל "ןכוסמ" ךרואב ברקתמה םג ךא) יטמרדה ויוצימל עיגמ םוזכ לש החותינ .ה 

.ומוקמב חרזמה תודע ןב לעב הדימעמ תיטסינימפ הליעפ וב עוריאב (ותוריבס 
תודוסי םתואמ תעבונ ,תיטסינימפה תנעוט ,ותשא תא תוכהל לעבה לש "תוכזה" 

םוזכ .החפשמה דובכ תרימש ןעמל ותב תא חוצרל יוודבה לש "ותוכז"כ םייתוברת 

יגב לש היצזילטניירואב יומס ךכ־לכ אל םויא ןאכ שיש (!תושיגרבו) קדצב הריבסמ 

וענמיי תוחפל וא) םינימה ןויווש לש ןורקיעה תא םמצע לע ולבקי אל םא חרזמה תודע 

.(םישנ יפלכ תומילאמ 

םינמזומ יגולויצוס ןויע ילושב וליפא יכרע ןויד םילבוס םניאש םיארוקה ןיבמ הלא 

השיגב יפוד שי םולכ :הלאשל ופרטצי ילוא ונמיע וראשנש הלא וליאו ,רחא רמאמל רובעל 

,תורחא םילימב וא ?תיתוברת הרומת לע קבאמ ריחמב תומילא ינפמ המצע לע הניגמה 

תא לוספיש ימ יאדווב אצמיי ?יתוברת םזילרולפ וא םירדגמה ןיב ןויווש :הממ בושח המ 

לליאכ םירדגמה ןויווש ןעמל קבאיהל שי :לוכיבכ המודמ אוה דוגינה .הלאשה םצע 

םלוא ...תואכודמ םישנ ןיא וליאכ יתוברת םזילרולפ ןעמלו ,םלועב יתוברת יוכיד ןיא 

רכז וניאש טרפה תויוכז לע הדימע ןיבש הריתסב םישח ונא ,"וליאכ"ה םחתממ ונתאצב 

.תיברעמ הניאש תוברתל ןויווש תעיבת ןיבל 

ןה תימצע תרוקיבו תימצע העדותש םושמ רתוי הברה דוע ףיקמו קומע דוכלמה 

רשפא תיברעמ הייאר־תיווזמ קר ...אקווד ברעמה תוברת לש רתויב םילשבה הירצות 

הפולח לע עיבצהל השק הנממ םג ךא ,"חורזמה תרשרש" ןוגכ תויתרוקיב תונבות חתפל 

...תויווכ אלל ךא ,שמש־יפוטש ונתוא ריאשתש ,הפידע 

דיעס דראודא לש הרופהו הקימעמה ,תכשוממה םתפישח אלל :עמשנ לכה רבד ףוס 

תאירק תא תמייס התע הזש הסמה ןמ םינהנ ונייה אל ,ברעמה תוברתל םוזכ הזיזעו 

.הילע תרוקיבה 
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םישדח םייטסיטטס םיאצממ - ןיטסלפב םירבגו םישנ 
םריבסהל ןויסינו 

:םוסרפב ןויע 
 Palestinian Central Bureau of Statistics.

 Women and Men in Palestine: Trends and Statistics.

 Ramallah - Palestine. 1998. 157 pages.

דלפנזור היאמ 

תיניטסלפה הכשלה לש םוסרפ אוה "תוקיטסיטטסו תומגמ - ןיטסלפב םירבגו םישנ" 

םייתרבח־םייפרגומד םיאצממ רחבמ ראבמו גיצמה (ס"מפלה :ןלהל) הקיטסיטטסל תיזכרמה 

םינותנה .הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב ־ םייניטסלפה םיחטשה תייסולכוא לע םיינכדע 

,1997-1994 םינשב ס"מפלה המייקש םינוש םירקסו םירקחמ תואצות לע םיכמתסמ 

יואר ,רוביחה תריקסל שגא םרטב .1997־ב הכרעש ןיסולכואה דקפמ לש תואצות תוברל 

,הנוש תנוכתמב יכ םא ,ךישממה ,הז רקחמ דסומ לש ולעפמל חבש תולמ המכ םידקהל 

ף"שא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הכרד תא ,הברהב תללכושמו תבחרומ 

הלחה זאמ ופלחש םינשה שמחב ,ןוגראה לש תילכלכה הקלחמה תרגסמב תולגב הלעפש 

םינותנ יצבוקו רקחמ תוח"וד תואמ ס"מפלה המסרפ ,תיניטסלפה תושרה תרגסמב לועפל 

לע םיטרופמ םייתפוקת תוח"וד ,רתיה ןיב ,םינמנ םמיע ,םינווגמו םיבר םיאשונב 

ךוניח אשונל םידחוימ םינותנש ,העוצרבו הדגב הלטבאה ירועישו הדובעה־חוכ תוגלפתה 

םירקס ,(1996 ראוני תוריחבל) םירחובה םושיר סקנפ ,ןכרצל םיריחמ ידדמ ,הלכשהו 

־תלוג .םיפסונ םיבר םימוסרפו תיב־יקשמ לש תוסנכההו תואצוהה תמר לע םייתפוקת 

,ןיטסלפב תודסומהו תיבה־יקשמ ,ןיסולכואה דקפמ התיה הכ דע הלעופ לש תרתוכה 

לש ותובישחב זירפהל אל השק .(1998 רבמבונ) הנורחאב ומסרופ םיאלמה ויאצממש 

םייפרגומד םינותנ ,1967־ב ילארשיה שוביכה ןוטלש לחוה זאמ הנושארל ,קפיסש ,דקפמה 

גישהל ןתינ ס"מפלה ימוסרפ בור תא ,בגא .ךרדבש הנידמה תייסולכוא לע םיאלמ 

ןפואב ןכדועמהו ת/שמתשמל יתודידיה ,www.pcbs.org ,הלש טנרטניאה רתא תועצמאב 

.ףטוש 

gender)"רדגמ ינותנל תינכותה" לש םירוכיבה־ירפ אוה "ןיטסלפב םירבגו םישנ" 

 statistics program) ם"ואה לש חותיפה תינכות ידי־לע תכמתנה ,ס"מפלה לש (UNDP).

תמיש ךות ,םייללכ םייתרבחו םייפרגומד םינותנ תגצה אוה רוביחה לש ןגראמה ןורקיעה 

יפכ .םישנ לש יתרבחה ןבצמ לע תויסחיה םהיתוכלשהבו רדגמ יפל םתוגלפתהב שגד 

תא התחנהש השיגה ,רצק אובמב ,ס"מפלה שארב דמועה ,הדביל ובא ןסח ר"ד ריבסמש 

"חותיפו רדגמ" לש המגמה תא תפקשמ ח"ודה (תובתוכ רקיעב ,הז הרקמב) יבתוכ 

 (gender and development) עייסל ,דתיה תירקיעה ותרטמו ,תוחתפתמ תורבח רקחב

םינותנה .בחרה להקהו םייתלשממ־אל םינוגרא ,םייתלשממ םימרוג ברקב תועדומ תריציל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה 
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־יקשמו הייסולכוא" :םייזכרמ םיקרפ השימחב םיאבומ תונשרפהו רושיקה ירבדו םידבועמה 

ידיב םיכורע םלוכ ,"םיירוביצ־פייטילופ םייח"ו ,"הדובע־חוכ" ,"תואירב" ,"ךוניח" ,"תיב 

־ירוטסיה רבסה עיצהל ןויסינב םיקרפה ןיבמ השולש תריקסב זכרתא ךשמהב .תורקוח 

.םיירקיעה םיאצממל יתרבח־יטילופ 

1,873,476 ,שפנ 2,895,683 םייניטסלפה םיחטשה תייסולכוא התנמ 1998 תישארב 

,<שפנ 210,209־ב הדמאנ התייסולכואש ,םילשורי חרזמ ללוכ) תיברעמה הדגב םהמ 

יאצאצו םיטילפ םה םייניטסלפה םיחטשה יבשותמ 41.40/» .הזע־תעוצרב 1,022,207־ו 

ריעצה יליגה הבכרה אוה דחוימב טלוב ןייפאמ .(הדגב 26.5"/0־ו העוצרב 65.10/») םיטילפ 

50.20/0־ו הדגה יבשותמ 460/»> 15-0 םיליגה ינב םה הכותמ 47»/« :הייסולכואה לש 

:38"/0 ־ םירצמ :תורחא תויברע תונידמל האוושהב ףא הובג ןותנ הז .(העוצרה יבשותמ 

־ לארשיל האוושהב יאדוובו ;44"/» - דחוימב הובג יעבט יוביר רועישב העודיה ,ןדרי 

 0/"29.

,םייניטסלפה םיחטשב םישנ לש ללוכה ןוירפה רועיש תא ןבומכ ףקשמ יליגה בכרהה 

5.84) 1994-1990 םינשב עצוממב השאל םידלי 6.46 :םויכ םלועב םיהובגה דחא אוהש 

ךישמה 1994-1980 םינשה ןיבש םידיעמ םינותנה ,ןכ־לע רתי .(העוצרב 7.78־ו הדגב 

םימייק ,העוצרל הדגה ןיב םילדבהל ףסונ יכ דמלמ ח"ודה .תולעל העוצרב ןוירפה רועיש 

ןורבח רוזיאב םישנל ןוירפה רועיש ,לשמל ,ךכ .ידמל םירכינ םיירוזא־ךות םילדבה םג 

העפשהה ,תאז תמועל .םילשורי רוזיאב 3.9־ו םחל־תיב רוזיאב 5־כ תמועל ,6.8 אוה 

,לשמל ,ךכ .רעשל ןתינש יפכמ תוחפ הרורב הדולי יסופד לע דומיל תונש לש הרישיה 

תולעבל םידלי 5.6 תמועל ,םידלי 6.3 עצוממב תודלוי תידוסי הלכשה תולעב םישנ 

רועיש םע ללכ־ךרדב םירשוקמה םימרוגה דחא םה םימדקומ םיאושינ .תינוכית הלכשה 

הנש הרשע־הנומש אוה םינושארה םיאושינה תעב םישנ לש עצוממה ןליג ןכאו ,הובג ןוירפ 

המכב ול ליבקמהמ רכינ ןפואב ךומנ ליג ,בוש :הדגל העוצרה ןיב לדבה אלב ,דבלב 

םירצמ ןוגכ ,דחוימב םיהובג הדולי ירועישב קוחר־אלה רבעב ונייפאתהש תויברע תונידמ 

המאתהב ,הנש 25־ו ,22.4 אוה םיאושינה תעב םישנ לש עצוממה ןליג םש ,וקורמו 

 (1995 ,Courbage). הרשע תונב ברקב הדוליה רועיש יכ תדמלמ תיתאוושה הקידב ןכא
.תיברע הנידמ לכבמ רתוי הובג םייניטסלפה םיחטשב (19-15) 

החפשמה סופיטמ תיבה־יקשמ תוחיכש לע ןותנה תא הובגה ןוירפה רועישל ףרצנ םא 

רתוי יכ דמלמה אצממה תא לקנב ןיבהל לכונ ,(תיבה־יקשמ ללכמ 300/־־כ) תבחרומה 

החפשמ ירקוחש ףסונ ןותנ .תושפנ עשתמ רתוי םינומ ןיטסלפב תיבה־יקשממ 30"/0־מ 

:הייסולכואב םיבורק יאושינ לש םתויזכרמל סחייתמ ןיינע וב אוצמל םייושע הרבחו 

תואשינ (םינטק העוצרל הדגה ןיב םילדבהה) םישנה ללכמ 28.70/0 יכ םידמלמ םיאצממה 

התוא ינב) רתוי קוחר רדסמ החפשמ יבורקל תואשינ 20.20/» דועו ,םירישי םידוד־ינבל 
.(הלומח 

אצממל יתביס רבסה עיצמ וניא "תיב־ יקשמו הייסולכוא"ב קסועה ח"ודה לש הז קרפ 

תובשות םישנה בור ברקב טעמכ יבקעהו דחוימב הובגה ןוירפה רועיש :ירק ,ולש ירקיעה 

םייפרגומד םינייפאמל הובגה ןוירפה ןיבש םאתמה תגצהב קפתסמו ,םייניטסלפה םיחטשה 

ללכ־ךרדב תגשומ הדוליה רועישב הדירי יכ דמלמ ירוטסיה יתאוושה ןויע .םירחא 

תריציב טרפבו ,םיירקיע םימוחת המכב תיתלשממ העקשה לש תבלושמ העפשהב 

תאוושה ,(םירבגלו) םישנל םיחונו םינגוה הקסעה יאנתל הגאדו הקוסעת תויורשפא 
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תלחהו החוור יתוריש תבחרה ,םירבגה לש הלאל הלכשה תשיכרב םישנ לש תויונמדזהה 

הדח הדירי לילעב תוארל ןתינ םינורחאה םירושעב .החפשמו ןיסולכוא ןונכתל תוינכות 

םג תולבוסו)ולבסש הלא ןהיניבו ,ןוכיתה־חרזמה תונידממ תוברב םג הדוליה ירועישב 

ןיב דואמ םילודג םירעפ ,ינוע ,םיבאשמ טועימ ,ןיסולכוא יוביר לש תושק תויעבמ (הווהב 

1994-1990 םינשב ,לשמל ךכ .יתד םזילטנמדנופו יתיישעת חותיפ טועימ ,רפכל ריע 

5־ל ןריאבו ,3.8־ל וקורמב ,4.2־ל הירוסב ,4־ל םירצמב עצוממה ןוירפה רועיש דרי 

 (4 ,1995 ,Obermeyer), קלחבו ,6־ל לעמ) דחוימב םיהובג הדולי ירועישל האוושהב תאז

תונשב ףא ןקלחבו ,םיעבשהו םישישה תונשב הלא תונידמ ונייפיאש <7־ל לעמ םירקמהמ 

ברקב רועישה .2.91 לע דמוע םויכ לארשיב ןוירפה רועיש ,תפסונ האוושה םשל .םינומשה 

םיירצונ םיברע ברקבו 4.61 םיימלסומ םיברע ברקב ,2.58 אוה תידוהיה הייסולכואה 

.<130-129 'ע ,(48) ,1997 ,לארשיל יטסיטטס ןותנש) 2.56 

םרשקה ךותב םמקמל ונתוא תבייחמ םייניטסלפה םיחטשהמ םינותנה לש הנוכנ האירק 

ונא תרחא ,ילארשי יאבצ שוביכ תונש םישולש לש הז ,ילכלכה־ירוטסיהה־יטילופה 

לש תרבטצמה העפשהה .םמצע דעב םירבדמ םניא ,עודיכש םימאתמו םירפסמ םע םירתונ 

ירזגמ לכב תויתלשממ תועקשה לש טלחומ רדעיה הז הרקמב ,חותיפ־תת לש םירושע 

,םירבג ,םישנ ייח לש םינוש םידברבו םימוחתב היוטיב תא תלבקמ ,הרבחהו קשמה 

תושפנה רפסמו ךומנה םיאושינה ליג ,הובגה הדוליה רועיש .ןיטסלפב תוליהקו תוחפשמ 

םהמ םילועה םייתחפשמה םיסופדה .הכומנ םייח תמרל םידדמ םה תיבה־קשמב ברה 

יקלח בור לש דחוימב תולבגומ םודיק תויורשפאו םישק םויק יאנת לע םידיעמ 

םייושעה הקוסעתהו הלכשהה אשונב םיאצממב דקמתא הריקסה ךשמהב .הייסולכואה 

.ליעלש םייפרגומדה םינייפאמה תנבהב םג ונל עייסל 

הלא םה ,ךוניחה אשונל שדקומה ,ח"ודה לש ינשה וקלחב םידדועמ רתויה םיאצממה 

םיחטשה תייסולכוא ברקב <ט-א תותיכ) דוסי תלכשה לש היצזילסרווינוא לע םידיעמה 

םישנ ןיב טרפבו ,םינוש הייסולכוא ירזגמ ןיב הלכשה ירעפ םוצמצ לעו ,םייניטסלפה 

1996 תנשמ רקס ,לשמל ,ךכ .םינוריעלו םיטילפ תונחמ יבשותל םיירפכ ןיבו םירבגל 
םידמול הרשע־תחא דע שש םיאליגב תונבה ללכמ 91.6"/0־ו םינבה ללכמ 90.7ro יכ דמלמ 

הרשע־םיתש םיליגב תונבה ללכמ 90.90/"־ו םינבה ללכמ 89.2"/»יכו ,םיידוסי רפס־יתבב 

יבשותו םינוריע ,םיירפכ ןיב םילדבהה רשאכ ,םייניב־תוביטחב םידמולה הרשע־עברא דע 

םינבה לש םיידומילה םהיגשיה ןיב רעפה יכ ףיסוהל בושח תאז םע .םיריעז םניה תונחמ 

וניאש ןיינע - הלכשהה םלוס יבלשב םילועש לככ בחרתמ םירזגמה תשולשמ תונבהו 

הרשע־שולש ילעב לש יסחיה םקלח יכ תולגל ועתפויש הלאכ ויהי .ח"ודב טוריפב הכוז 

Heiberg) הלוכ הייסולכואב הובגה אוה םיטילפה תונחמ יבשות ברקב רתויו דומיל תונש 

 137 ,1993 ,(and Ovensen (FAFO), תכרעמ תוכזל ,הבר הדימב ,ףוקזל ןתינש ןותנ

ברקב בותכו אורק תעידי לש יללכה רועישה יכ הארמ ףסונ רקס .א"רנוא לש ךוניחה 

ןיבו םינוריעל םיירפכ ןיב םילדבהה רשאכ ,91.5»/־ אוה (הלעמו הרשע־שמח ליג) םירבג 

ברקב בותכו אורק תעידי לש יללכה רועישה .םיחינז םניה הדגה יבשותל העוצרה יבשות 

תושנ ינפ לע העוצרה תושנל לק ןורתי םע ,770/» אוה (הלעמו הרשע־שמח ליג) םישנ 
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רועישה יכ הארנ .<72.20/0> תוירפכה לשמ הובג <81.89« תוינוריע ברקב רועישהו ,הדגה 

לש ,תיסחי ,דואמ ןטקה הלקשמ ידי־לע ובורב רבסומ םייתבפלאנא לש ךומנה יללכה 

תוצובק םע תונמגהו םינמנה בור ןכש ,(דבלב 10.50/0־כ) הייסולכואב +50 ליגה תצובק 

חוליפ איבמ וניא ח"ודה ,רעצה הברמל םלוא .יהשלכ הלכשהב וכז הנממ תוריעצה ליגה 

תוקחתהל ונל רשפאמ וניא ךכיפלו ,דומיל תונשו רדגמ ,ליג יפל הלכשה לע םינותנ לש 

.ןמז ךרואל יוניש לש םיכילהת רחא 

וא םירוזיא ןיב רעפה הניא םייניטסלפה םיחטשב הלכשהה לש תירקיעה היעבהש אלא 

םידומילה תנשב .הנוילעה הביטחה בלשב דואמ הובגה הרישנה זוחא אלא ,םירדגמה ןיב 

־יתבב הרשע־הנומש דע שש םיליגה ינב תודימלתו םידימלת 712,000 ודמל 1996-97 

56,467־ו םייגיב־תוביטחבו םיידוסי רפס־יתבב םהמ 656,353 ,םייניטסלפה םיחטשב רפס 

םיידוסי רפס־יתבב תודמולהו םידמולה רועיש דועב .םי-אי תותיכ) הנוילעה הביטחב 

דואמ הנוש הנומתה ,תיטנוולרה ליגה תצובק ללכמ 90"/» תוביבסב אוה םייניבה־תוביטחבו 

םינבהמ 41.96"/») תיטנוולרה ליגה תצובק ינבמ 41.0196 קר .הנוילעה הביטחב רבודמשכ 

ומשרנ רתויב םיהובגה הרישנה ירועיש .בי־אי תותיכב םידמול (תונבהמ 40.0196־ו 

־תעוצרב אקווד ומשרנ רתויב םיכומנה םירועישהו ,םילשוריו הללאמר ,ןינ'ג תוזוחמב 

הרושיק טעמל ,וז השק העפות לש היתורוקמל ושרדנ אל קרפה יבתוכש רעטצהל שי .הזע 

.םיירשפא םימרוג המכל ףפורה 

רוזחל שי ,תונוילעה תותיכב ךכ־לכ הובגה הרישנה רועיש תא ריבסהל תנמ־לע 

הדגב רפסה־יתב .ילארשיה שוביכה תפוקתב הלוהינ ןפואלו ךוניחה תכרעמ לש הנבמל 

ידי־לע ומקוהש - םייתלשממה ;תוירוגיטק שולשל םיקלחנ הזע־תעוצרבו תיברעמה 
ילארשיה יאבצה לשממה ידי־לע ולהונו (העוצרב) ירצמהו (הדגב) ינדריה תונוטלשה 

,םיטילפה תויסולכוא תא םיתרשמה ,א"רגוא לש רפסה־יתב ;שוביכה תונש ךרואל 

םילהונמ םבורש ,םייטרפ רפס־יתבו ;םיטילפה תונחמ ימוחתב לודגה םבורב םימקוממו 
50"/0־כו תיברעמה הדגב םידימלתהמ 12"/0־כ .םייתייסנכ םינוגראו תודסומ ידי־לע 

תודסומב םידמול *םירוזיאה ינשב םידימלתהמ 250/0־כ כ"הס> העוצרב םידימלתהמ 

.םייתלשממ רפס־יתבב םידמול ,690/0־כ ,רתיה .םייטרפ תודסומב םידמול 6"/0־כו ,א"רנוא 

(תותיכ עשת כ"הס> םייניב־תוביטחו םיידוסי רפס־יתב הפיקמ א"רנוא לש ךוניחה תכרעמ 

םידמול <940/0) ןוכיתב םידמולה לכ טעמכ ךכיפלו ,הנוילע הביטח תללוכ הניאו ,דבלב 

תינוכיתה תכרעמה לכ טעמכ .רתיה שוביכה תפוקתבש ןאכמ .םייתלשממ רפס־יתבב 

החנזהה ידממ ,םידוריה םיאנתה .יאבצה לשממה לש האלמהו הרישיה ותטילשל הנותנ 

ידי־לע ולהונש רפסה־יתבב םירומו םידימלת דגנ וטקננש הדחפההו רורטה תוטישו 

וא םינבמ טעמכ ונבנ אל שוביכה תפוקת לכ ךרואל .םידחא םירקוח ידי־לע ודעות לשממה 

,דומיל תותיכ ורסח רפסה־יתב לש עירכמה בורב ;וצפוש אל םינשיו ,םישדח םינקתמ 

לש ישדוחה םרכש ;דחא יעוצקמ ןוכית ולו םקוה אלו ,יסיסב דויצו תוירפס ,תודבעמ 

ןיינעב ברעתה ב"בשה ,(הנורחאה הנשה ,1993-94־ב ח"ש 1,000־כ> ריפחמ היה םירומ 

ןיינעב טילחהש אוהו ,יעוצקמ דוגיאב ןגראתהל םהילע רסאו ,םהירוטיפו םירומ יונימ 

בורק ךשמל רפסה־יתב תריגס תא חוכשל ןיא ,ןבומכו ;םידומילמ םידימלת קוליס 

השולש קר יכ םידמלמ םינומשה תונש עצמאמ םינותנ .הדפיתניאה ןמזב תופוצר םייתנשל 

תזכרתמ הרישנה רשאכ ,דומיל תונש הרשע-םיתש ומייס א התיכ וליחתהש הרשע ןיבמ 

םיעשתה תונש תישארמ םינותנ .(Graham-Brown, 1984) תונוילעה תותיכב הרקיעב 
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443 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט"נשת 

האוושהב םינומשה תונשב םידמולה לש םהיגשיהב ,תומדקתה םוקמב ,הגיסנ לע םידמלמ 

עריא ךכ .Heiberg and Ovensen (FAFO)), 1993, 136) םיעבשה תונשב םידמולל 

םירבוע ותוא םוסחמה ,הלוכ תכרעמה לש קובקבה־ראווצל וכפהנ םיינוכיתה רפסה־יתבש 

יושע יתאוושה טבמ .רתיה לכ םיעקתנ ובו ,וילא דע ועיגהש םידמולהמ 50"/0־מ תוחפ 

םיחטשב ךוניחה תכרעמ לש רודרדה ירושע :קזנה ידממ תא רתוי בוט ןיבהל ונל עייסל 

תוכרעמב המידק לודג קוניז לשו תיביסמ תיתלשממ העקשה לש םירושע ויה םישובכה 

תכרעמ תא ומיקהש ,םירצמו ןדרי ןהיניב ,תויברעה תונידמהמ תובר לש ךוניחה 

יהלשל דעש ,םייניטסלפה .(UNESCO, 1981, 1994) םיחטשב םייתלשממה רפסה־יתב 

התוא ודביא ,הייסולכואה לש הלכשה ידדמ תניחבמ יסחי ןורתי תדמעב ויה םיעבשה תונש 

ךוניחב תיתלשממה העקשהב תרכינ הבחרה םג הלח שממ םירושע םתואב ,תיגש .הגרדהב 

הרשע־שמחה ינבמ 90"/0־מ רתוי םיעשתה תונשבש ךכ ,םילודג םיגשיה הבינהש ,לארשיב 

ןוכיתב םירקבמ תיברעה הייסולכואב 600/0־מ רתויו תידוהיה הייסולכואב הרשע־עבש דע 

־יא תוינידמ לש תואצותה .(504 ,496-495 'ע ,(48) ,1997 ,לארשיל יטסיטטס ןותנש) 

ןה םישובכה םיחטשב תיתלשממה ךוניחה תכרעמ לוהינב לארשי הטקנש תינסרהה חותיפה 

תושרה הכירצ ןתיאו ,הרקס ןתוא םינשה יבגל ס"מפלה ינותנמ אופיא תופקתשמש 
.םויכ דדומתהל תיניטסלפה 

םידמולה לש ללוכה םרפסמש הדבועה םג הדיעמ קובקב־ראווצ הווהמ ןוכיתה המכ דע 

הביטחב םידמולה רפסמל טעמכ הוותשמ םייניטסלפה םיחטשב תוללכמבו תוטיסרבינואב 

42.590 םיטנדוטס 46,176 ודמל 1996-97 םידומילה תנשב .רפסה־תיב לש הנוילעה 

םיפסונ 4,599־ו ,העוצרב שולשו הדגב הנומש ,תוטיסרבינוא הרשע־תחאב (םישנ םהמ 

הביטחב םידמולה רפסמ ,רומאכ .ימדקא ראות תוקינעמ ןניאש תוללכמ הרשע־עבשב ודמל 

תא ורבעש הלא ןיבמ בורה הארנכש הניה תועמשמה .56,467 היה הנש התואב הנוילעה 

.האלה םיכישממ הכושמה 

הרעה ףיסוהל ינוצרב םייניטסלפה םיחטשב ךוניחה תכרעמ בצמ לע םירבדה ילושב 

ןוטלש תחת .(םינש שמח דע הנש םיליג)ןגה ליגלו ךרה ליגל ךוניחה יתורישל תסחייתמה 

תורגסמה .הבוח־ןג תוברל ,םידליל םיירוביצ םינג םיחטשב ולעפ אלו ומקוה אל שוביכה 

ותריש הלא ךא ,םיימוקמ םידעו ידי־לע ולהונש םינגו םייטרפ םינג ויה תודיחיה 

11,086 קר ורקיב 1975 תנשב יכ םידמלמ םינותנה .טעמכ החינז ,דואמ הנטק הייסולכוא 

ןיידע ןה תורגסמה לכ) םינגה רפסמ הגרדהב לדג תונורחאה םינשה שמחב .םינגב םידלי 

69,134 לע דמעש ,םהב םירקבמה םידליה רפסמ לדגו ,(תויתליהק וא תויטרפ 

,םידלי ןוילימ עברמ רתוי הנומ םינש שמח דע הנש ליגה תצובקש אלא .1996-97־ב 

התואב ,האוושה םשל .תויכוניח תורגסמב םירקבמ םיאתמה ליגה ינבמ עברכ קרש ןאכמו 

לע (תידוהי הייסולכוא) לארשיב םינגב ורקיבש שמח דע שולשה ינב רועיש דמע הנש 

תלילש יכ ריכזהל יאדכ .(503 'ע ,(48) 1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש) 950/0־מ רתוי 

אל העגפ שוביכה תונש לכ ךרואל ןגה ליגב םידלימ (םייתלשממ) םיירוביצ ךוניח יתוריש 

דחוימבו ,םהירוה לש דואמ לודגה רוביצה תחוורב םג אלא ,םימלש תורוד לש םכוניחב קר 

.םהיתומיא 
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ןיטסלפב םירבגו םישנ דלפנזור היאמ 444 

שוביכה ןוטלש לש חותיפ־יאה/סיבאשמה תלילש לש תוינידמה לשב יכ יתנעט 

םיחטשב ךוניחה תכרעמ לש קובקבה־ראווצ רדגב םויכ איה תינוכיתה הלכשהה ,ילארשיה 

תיניטסלפה (הנידמה תא ךשמהבו) תושרה תא הז בצמ בייחי ךוראה חווטב .םייניטסלפה 

בורקה חווטב םלוא .היחרזא לש ישונאה ןוהה חותיפב םיבר םיבאשמו םיצמאמ עיקשהל 

תויורשפא תריצי אלא ,ההובגו תינוכית הלכשה ילעבב רוסחמ הניא תויעבה תייעב ,רתוי 

הכרעש םייתפוקתה םירקסה .הלכשהה תומר לכמ ,םישנל רקיעבו ,םירבגל הדובע 

ןיב ענ הדובעה־חוכב םירבג לש תופתתשהה רועיש יכ םידמלמ 1995-97 םינשב ס"מפלה 

רועיש וליאו ,(הלעמו הרשע־שמח ינב) הדובע ליגב םירבגה תייסולכוא ללכמ 700/0־ל 670/־ 

־חוכ ללכמ םילטבומה רועיש .120/0־ל m ןיב ענ הדובעה־חוכב םישנ לש תופתתשהה 

,םישנ לצא 21"/0־ל 18"/»ןיבו ,םירבגה לצא 22"/0־ל 180/»ןיב עג הפוקת התואב הדובעה 

.םישנ לצא 10"/0־ל 4"/»ןיבו םירבג לצא 230/0־ל 100/»ןיב ענ תיקלח םיקסעומה רועישו 

תקוסעתב רקיעב דקמתמ ,הדובעה־חוכ אשונל שדקומה ,ח"ודה לש יעיברה קרפה 

דחא אוה הדובעה־חוכב םייניטסלפה םיחטשה תובשות םישנ לש ןתופתתשה רועיש .םישנ 

קלחב רועישהו ,הדובעה ליגב םישנה ללכמ 12"/0־כ אוה ללוכה רועישה .םלועב םיכומנה 

לש רועיש תמועל ,17-16"/0־ל עיגמ (םחל־תיב ,םכש ,ןינ'ג> תיברעמה הדגה ירוזאמ 

 6%-s הדובעה־חוכ ללכב םישנ לש יסחיה ןקלח .ןורבחבו העוצרה תוזוחמב דבלב
לש ללוכ הדובע־חוכמ םישנ 56,525־ב רבודמ םיטלחומ םירפסמב .דבלב 100/0־כ אוה 

רבמבונ ,ס"מפל ימוסרפ ,יניטסלפה ןיסולכואה דקפמ תואצותמ חוקל הז ןותנ) 557,671 

םיה רוזיאב הדובעה־חוכב םישנ לש תופתתשהה רועיש לש עצוממה ,האוושה םשל .(1998 

,לארשיב .םלועה ירוזא רתיל האוושהב רתויב ךומנל בשחנו ,250/0־ל 210/0 ןיב אוה ןוכיתה 

,(תידוהיה הייסולכואל so.9%) 45.6"/» אוה הדובעה־חוכב םישנ לש ןתופתתשה רועיש 

.(300 'ע ,(48) 1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש) 43.5»/» אוה הדובעה־חוכב יסחיה ןקלחו 

1994-97 םינשב ס"מפלה העציבש םינוש הדובע־חוכ ירקס לש תואצות תועצמאב 

םיתורישב :םירופס הקוסעת יפנעב תוזכורמ תודבועה םישנה יכ קרפה יבתוכ םיארמ 

.הריעזה היישעתבו תואלקחב הברהב התוחפ הדימבו ,תואירבו ךוניחב רקיעב - םייתרבח 

יכ דמלמ ,ןיסולכואה דקפמ לש תויפוסה תואצותב תרזענ ינא ןאכו ,רתוי אלמה טוריפה 

תוקסעומ (8,292) 14.6"/» דועו ךוניחב תוקסעומ (20,050) תודבועה םישנה ללכמ 35"/0־כ 

ןיב תוגלפתמ תופסונה 50"/» .<2.90/«) םירחא םייתליהק םיתורישבו ai.7%) תואירבב 

תניחבמ .םירחאו <4"/0) רחסמ ,<14.9"/0> הריעז היישעת ,<12.60/0> תואלקח ,ao.5%) להנימ 

העוצרה תושנל הדגה תושנ ןיב ירקיעה לדבהה ,םיפנע יפל תודבוע םישנ לש ןתוגלפתה 

ללכמ 160/0־כ תמועל ,העוצרב תואלקחב תוקסעומ לש (טעמכ חינז) םועזה רועישה אוה 

לש הנושה היפואלו הלקשמל סחייל ןתינש לדבה ,תואלקחב תודבועה הדגב תוקסעומה 

הדובעה־חוכב םישנ לש ךכ־לכ ךומנה ללוכה רועישה .םירומאה ינש תלכלכב תואלקחה 

תואירבו ךוניח .הקוסעתה יפנע בורב דואמ ךומנה יסחיה ןגוצייב ןבומכ אטבתמ יניטסלפה 

450/0־כ תווהמ םישנ :םירבג לש הזל ברקתמ םישנ לש ןגוציי םהב םידיחיה םיפנעה םה 

הלוע וללה םינותנה ללכמ .תואירבב םיקסעומה ללכמ 400/0־כו ךוניחב םיקסעומה ללכמ 

וא ;תינוכית־לע הלכשה םישרודה םיילנויספורפ םימוחתב רקיעב תוגצוימ םישנש םג 

,ןכ וניאש המ ,תוחפל תינוכית הלכשה תולעב ןה תוקסעומה םישנה בורש ,רחא חוסינב 

םוחתב םגש תושיגדמ קרפה יבתוכ ,תאז םע .םיקסעומה םירבגה בורל עגונב ,ןבומכ 

םיגרדב רקיעב תוזכורמ םישנ ,םירבג לש הזל טעמכ הוותשמ םישנ לש ןגוציי וב ,ךוניחה 
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ידוסי) תונותחתה תוביטחבו םידלי־ינגב הארוהב ,רמולכ ,תכרעמה לש רתוי םיכומנה 

ךומנ (תוללכמו תוטיסרבינוא)ינוכית־לעה ךוניחב הארוהב ןגוציי דועב ,שייניב־תביטחו 

םירוגס וא ,םירוגס הדובעה קושב םיפנעה בור יכ ,דניה םיבתוכה תנעט/תנקסמ .דואמ 

םיפנעב םישנ זוכיר ."םיישנ" םיבשחנה םימוחתב רקיעב תוגצוימ ןהו ,םישנ ינפב ,הצחמל 

יכ םירובס םיבתוכה ךא ,תימלוע־ללכ העפות םנמוא אוה קשמה לש םיטעמו םימיוסמ 

10.590 קר קיסעמה) להנימ ומכ םיפנעל סחיב דחוימב תטלוב איה םייניטסלפה םיחטשב 

ללכמ 40/0־כ קרו םיקסעומה םירבגה ללכמ 1590 קיסעמה) רחסמו (תוקסעומה ללכמ 

.(תוקסעומה 

רתוי תעגופ םינותנה לש וז תמצמוצמ (gender-oriented) תירדגמ האירק יכ יל הארנ 

רשקהה תגצה אלב ,בוש .םייניטסלפה םיחטשב הקוסעתה בצמ תנבהל תעייסמ רשאמ 

לש תיטילופה הלכלכה .רשפו קמוע ילוטנ םירתונ םיאצממה ,ילכלכה־יטילופה־ירוטסיהה 

תיטילופ־תיאבצ הטילש :םיירקיע םיביכרמ המכ לע הנעשנ םיחטשב ילארשיה שוביכה 

םידדוב םיפנע לש החיתפ ,תויתשתבו םימה תורוקמב ,הירוטירטב הטילש ,הייסולכואב 

תוסנכנ) תורוחס תעונת לש הפפכה ,םיחטשה יבשות ינפל ילארשיה הדובעה קושב 

היישעתה טרפבו ,םיימוקמה רוצייה יפנע לש חותיפ־יא ,ילארשיה קושה יכרוצל (תואצויו 

.ויפנע לכ לע ירוביצה רזגמה לש ץוויכ/רודרדו ,תואלקחהו 

ףוס דעו ךרעב 1973־מ> הדפיתניאה ץורפ ןיבל שוביכה תלכלכ "דוסימ" ןיבש םינשב 

,לארשיב (רכשב םידבועה ללכמ תיצחמכו)יניטסלפה הדובעה־חוכמ שילשכ קסעוה (1987 

,יתעש סיסב יפל םירכתשמה תוילאיצוס תויוכז יללושמ םיימוי םילעופכ םלוככ םבור 

םג ."םיתוריש"ב םילעופכו םייאלקח םילעופכ םירחאו תיתשתהו היינבה ףנעב םבור 

,יכ םא ,הז רוביצ ברקב דקפנ אל (תויאלקח תולעופו חבטמ ,ןויקינ) תולעופ לש ןמוקמ 

תואלקחה לש הלקשמ דרי הפוקת התואב .יסחיה ןקלחל ירפסמ ןדמוא ןיא ,יל עודיה לככ 

םויכ קיסעמה ילוש ףנעל הדובעה־חוכמ 300o הלעמל קיסעהש יזכרמ ףנעמ ,תימוקמה 
תינרדומ היישעת לש החותיפ תעינמ .םייניטסלפה םיחטשב הדובעה־חוכמ דבלב 10.590 

,תויתשת תדמעה־יא ,תויתלשממ תועקשה רדעיה הבלישש תוינידמ ידי־לע ־ םיחטשב 

הריתוה - םימזיל תונוישר ןתמ־יא ,ןבומכו ,םיילארשי םירצומב יניטסלפה קושה תפצה 

הכאלמ,ד־תיב ,דניה תגציימה הדיחיהשכ ,"הרוטקפונמ"ה תמרב תימוקמה היישעתה תא 

וא העברא קיסעמה ,היגולונכט,ד־לדו הדובעה־ריתע - דב־תיב ,היירגנ ,הרפתמ - ריעזה 

.יתלשממה/ירוביצה רזגמב העיגפה התיה דחוימב הרומח .עצוממב תו/םילעופ השימח 

לש הדוריה םתמרב קר אל אטבתה יחרזאה להנימהו יאבצה לשממה ידי־לע ורודרד 

תורשמה עציהב םג אלא ,םיינויח םיתוריש לש םרדעיהבו םימייקה םיירוביצה םיתורישה 

דחאכ תורשמ,דו םיתורישה .(םידיקפתה גוסו םיללוכה םירפסמה תניחבמ) דואמ םצמוצמה 

ךלהמב יצחו םיינשמ רתוי יפ הלפכוהש ,הייסולכואה יכרוצמ תצקמ ולו וקיבדה אל 

םיירוביצ תודסומב הקוסעת תויורשפא טועימו יתלשממה רזגמה לש הגסה/ןווינ .הפוקתה 

תריגהל וליבוה <הקדצ ינוגרא ידי־לע םילהונמה תודסומו א"רנוא רקיעב) םייתלשממ־אל 

ץרפמבש טפנה תונידמל םירקמה בורב ,ההובגו תינוכית הלכשה ילעב תובבר לש הדובע 

.ורגיה אלש הלא ברקב דואמ םיהובג הלטבא ירועישלו ,יסרפה 

לש םיקהבומ "םינאוצי"ל םייניטסלפה םיחטשה אופיא ויה ילארשיה שוביכה תחת 

םילעופ :תולודג תוירוגיטק יתשל הקלחנ הדובעה תריגה .הדובע־חוכ :תחא "הרוחס" 

םיילנויספורפ םידבועו ,"םיתוריש"ו ןיינבב רקיעב ,לארשיב וקסעוהש ,םיימוי םירגהמ 
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.םיירוביצה םיתורישה יפנעב רקיעב ,ץרפמה תונידמב וקסעוהש ,םה םג "םיינמז" ,םירגהמ 

תלטהב לארשי התשעש ףוכתה שומישה :הבר הדימב הנומתה התנתשה ןורחאה רושעב 

דגנ הליעפהש השינעהו יוכידה יעצמא תרגסמב ,הדובע תונוישר תעינמבו רגסו רצוע 

הלולת הדיריל וליבוה ,1993 תישארמ הגיהנהש ימשרה רגסה תוינידמו ,הדפיתניאה 

דמאנ הדובעה־חוכ ללכמ םרועישו ,לארשיב םיקסעומה םיחטשה יבשות םילעופה רפסמב 

יריחמב הדיריה ,ינש ןוויכמ .דבלב 160/0־כב ,ס"מפלה לש םייתפוקתה םירקסה יפל ,םויכ 

,טפנה תונידמב תויתלשממה תועקשהה תנטקהב התוול םינומשה תונש עצמאמ טפנה 

תוברל ,הלכלכה ימוחת לכב םירגהמ םידבועל שוקיבה לש רכינ םוצמצב ךכיפלו 

לולסמ ךלה ,ךרעל ,םינומשה תונש לש היינשה תיצחמהמש ןאכמ .םיירוביצה םיתורישה 

ףיסוהל שי ךכל .םיחטשה יבשות הלכשה ילעב ינפב םסחנו הדובע תריגה לש הז 

ינבו םייניטסלפ םידבוע יפלא תואמ לש ,ץרפמה־תמחלמ ברע ,ינומהה שוריגה תא 

קר .רבעב יעוצקמ יניטסלפ הדובע־חוכ לש תישארה "תינאובי"ה - תיווכמ םהיתוחפשמ 

יקושב וטלקנ וללה הדובעה יקוש ינשמ וטלפנש םירטופמה םיפלאה תורשעמ דואמ םיטעמ 

.העוצרהו הדגה ימוחתבש תויורשפאה־ ילד הדובעה 

.םייניבה־ימכסה תובקעב הנוניכ םע תיניטסלפה תושרה הידיל הלביקש "הלכלכ"ה וז 
הנבמב םייתוהמ םייוניש ללוחל ידכ תושרדנה תורומתה ושחרתה אל זאמ ופלחש םינשב 

םיילכלכו םייטילופ םיאנתב תלעופ תושדה .הדובעה־חוכו הקוסעתה קוש לש בכרהבו 

תיאבצה הטילשה תוכשמתה ךות ,תינידמ תונוביר רדעיה םשארבו ,םילישכמו םיערמ 

לש ןרדעיה ,הזע־תעוצרמ םיקלחבו תיברעמה הדגה לש םיבחרנ םירוזיאב תילארשיה 

לש םצמוצמ ףקיה ,ינידמ רדסהו תילארשי הגיסנ תפיכאל וליבויש תוימואלניב תויוברע 

לשב יוסיממ תוסנכה לע ןעשיהל תורשפא רסוחו תורז תועקשה לש טועימ ,ץוח־עויס 

העקשהה תורשפא תא דואמ ןיטקמ םיבאשמהו תורוקמה טועימ .הייסולכואה לש הינוע 

ךכיפלו ,םיירוביצה םיתורישהו החוורה םוחתבו תוילכלכ תויתשת חותיפב תיתלשממה 

םנמוא הטלק תושרה .םישדח הדובע תומוקמ רצייל תלוכיה תא הליחתכלמ דואמ ליבגמ 

תולגמ ובשש ף"שא לש ןונגנמ ישנאו םימחול יפלא םהיניב - םיקסעומ יפלא תורשע 

להנימב ,םינושה ןוחטיבה ינונגנמב - םיחטשה יבשות רבעשל םיליעפו םיריסא יפלאו 

תוישדוחה תורוכשמה תדרוה ריחמב השענ רבדה םלוא ,הבחרוהש ךוניחה תכרעמבו 

הדובעל שוקיבל תונעיהל לכותש ילבמו ,(עצוממב שדוחל ח"ש 1,500־כ> םומינימ תמרל 

המת םג ןיא .הדובעה תומוקמ עציה לע הברהב הלועה ,טרפב תיעוצקמ הקוסעתלו ללכב 

ןוחטיבב ,הרטשמב רקיעב ,ןוחטיבה ינונגנמב וטלקנ םישדחה םיקסעומה בורש ךכב 

הממ ךורע ןיאל הכומנ הז "ףנע"ב תורשמ לש רוצייה תולע ןכש ,ןיעידומבו לכסמה 

דע ,םייתרבחה םיתורישה לש רופישו הבחרהבו תינרדומ היישעת תמקהב עיקשהל שרדנש 

.לודג ףקיהב הקוסעת יקפסל הלא םיפנע תכיפהל 

דחוימב ךומנה תופתתשהה רועיש לש היעבה יכ תוארל ונל תרשפאמ וז הביטקפסרפ 

הדרפהל תנתינ הניא ,רמולכ :המצע ינפב תדמוע הניא יניטסלפה הדובעה־חוכב םישנ לש 

היעב לש היתורוקמ .םייניטסלפה םיחטשב הקוסעת תויורשפא טועימ לש תיללכה היעבהמ 

,שוביכה לש תילכלכה־תיטילופה תוינידמה לש םירבטצמה םיקזנל ,רומאכ ,םירזוח וז 

חותיפה תויורשפא תא םיליבגמה וא/ו םיענומה םימרוגל תורישי הרושק התוכשמתהו 

תודבועה םישנה בור לש ןזוכיר תעפותל שגדה תטסה .םויכ םייניטסלפה םיחטשה ימוחתב 

יכ לקנב תוארהל ןתינ ןכש ,רקיעה תא האיטחמ "םיישנ"כ םיגווסמה םיטעמ תועוצקמב 
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לש ההובג המרב ,תוביצי־יאב םינייפואמה םיפנעב םיזכורמ םירבגה םיקסעומה בור 

ךכ .םידורי םיילאיצוס םיאנתבו םיכומנ הסנכה/רכשב ,הקוסעת־תת לש וא הלטבא 

היישעת וא ריעז רחסמ ,הלבות ,ןיינב ןוגכ םיפנעל ןתרידחמ חמצת אל םישנל העושיהש 

ןמ אצויה "ירבגה קיסעמה" .שממ לש הכפהמ הלא םיפנע ורבע אל דוע לכ תוחפל ,הריעז 

הילפא" לע רבדל ןתינ םש ,הובגה להגימהו ןוחטיבה ינונגנמ םה וז הניחבמ ללכה 

,ןכ־לע רתי .םישנ דגנ הילפא לע רשאמ רתוי רבעשל םיריסאו םיליעפ תבוטל "תנקתמ 

קוידב םישנל הקוסעת תויורשפא לש הבחרהו החיתפ אוה תיחכונה הקוצמל ןורתפה 

היינשה תיצחמב הדובעה־חוכל םישנ לש תיביסמה ןתסינכ .םייסלקה "םיישנ"ה םימוחתב 

;תוינרדומה החוורה־תונידמ לש ןתחימצל קודה ןפואב הרושק ,רתיה םירשעה האמה לש 

,ךוניח יתוריש לש טרפבו ,םייתרבחה םיתורישה לש תוכרעמה תבחרהש ינפמ תאז 

יאנת ,בור יפ־לע ,ןהל החיטבהו ,םישנל םיבר הדובע תומוקמ הרצי ,החוורו תואירב 

תוקסעומ קשמב תוריכשה ללכמ בוריקב 50»/»,לשמל ,לארשיב .תיסחי "םינגומ" הקסעה 

םוחתב תוקסעומ הלאמ תיצחמ טעמכו ,(ירוביצ להנימ ללוכ) םייתרבחה םיתורישה רזגמב 

יתוריש םש ,הידוושב .(!תודבוע 190,000־ב רבודמ םיטלחומ םירפסמב) דבלב ךוניחה 

םישנ לש תופתתשהה רועישו יברעמה םלועב םיחתופמה םה תיתרבחה הקיקחהו החוורה 

,החוור וא תואירב ,ךוניחב תקסעומ היינש השא לכ ,<!)8596 תוביבסב אוה הדובע,ר־חוכב 

.(Hoem, 1995,280-281)ירוביצה רזגמב םיקסעומה םירבגהמ דבלב 1396 תמועל 

וניא םישנ לש יתרבחה ןדמעמ ןיבל םיירוביצה החוורה יתוריש ףקיה ןיב רשקה 

לככ .ןנעמל םינווגמו םיבר הקוסעת יקיפאו תויורשפא תחיתפב ,ןבומכ ,הצמתמ 

לש םייחה תמר תאלעהל קר אל םיעייסמ םה ןכ רתוי םיפיקמו םיללכושמ הלא םיתורישש 

לטומה םידליה לודיג לש לטנה תתחפהל ,דחוימב ילואו ,םג אלא ,התוללכב הייסולכואה 

"יתרוסמ" ןפואב ואלומש תוירחאו םיקוסיע ,םידיקפת "תורבדו" תועצמאב תוהמיא לע 

,"םינגומ" הדובע תומוקמ תריצי ןיב בוליש ,ףוסבל .החפשמה תרגסמב םישנ ידי־לע 

חתפמה םג אוה החוור יתוריש רופיש ןיבל ,הפוצרו העובק הקוסעת םישנל םיחיטבמה 

.ןוירפה רועיש תדירילו יתחפשמה םייחה חרואב םייונישל 

ןיבל תיניטסלפה תושרה תטילשבש םיחטשב םויכ םיררושה םיאנתה ןיבש אלא 

םתרסהש םילושכמ םידירפמ החוור־תנידמ לש הנוניכל קוניז־תדוקנכ שרדנה םומינימה 

.בורקה קפואב תנמתסמ הניא 

תורוקמ 

:םילשורי .48 ,1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש .(1997) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

 Courbage, Y. (1995). "Fertility Transition in the Mashriq and the Maghrib:

 Education, Emigration, and the Diffusion of Ideas". In Carla Makhlouf
 Obermeyer (ed.), Family, Gender, and Population in the Middle East (pp.

 80-104). Cairo: The American University in Cairo Press.
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:ןוויכה ןדבוא לש הלוגסה 

 Ulrich Beck היינשה תוינרדומה"ו"

ינמרגה גולויצוסה לש םיברה וירפסמ דחא תא הנושארה םעפב חתופ ארוקה רשאכ 

 Ulrich Beck, לש השוחת שי .ןכ־ינפל ורקחנ אלש םייגולויצוס תומוקמל עסמל חקלנ אוה

אוה ;תונמאל איה אדאדש המ היגולויצוסל אוה קב ?היגולויצוס תמאב וז םאה :תוחונ־יא 

,היגולויצוסב שדח ןוידל ,הבישח לש שדח גוסל םתוא ףושחל ,ויארוק תא תותפל הסנמ 

הביתכל היגולויצוסה תא שדחמ רשקל םג הסנמ קב ךא .יולג־אלה ןמ תובהלתה הברה םע 

ןונגס ־ (ןמזה חור ןוחבא) "Zeitdiagnose" תארקנה ,תיתרוסמה תינמרגה תיגולויצוסה 

."םישק" םינותנמו רתי־תייצזיטרואיתמ תינמז־וב ענמנה ילאוטקלטניא 

ויארוק תא הנימזמה ,תירוביצ הפש איה ולש היגולויצוסה .דמולמה ארוקל הנופ קב 

,קב לש ותניחבמ ,הפשה .הרבחב םיירשפא םייח לע תויסיסב תוחנה שדחמ קודבל 

תסכנמ קר אל ,תיביסקלפר תוינרדומ - המצע ןעמל תלעופו תלאושה ,תוינרדומ .תערכמ 

םג הל רשפאמ החוכ ;גציילו חתנל ,ריבסהל קר אל הלוכי הפש .הפש המצע איה ;הפש 

קינעהל הצור אוה ;הפשה לש היצזיטרקומד תושעל הצור קב .תויתרבח תויופתוש רוציל 

החוכ תא תרערעמה ,תירוביצ הפש תרצוי ולש היגולויצוסה .הפשב הטילשה תא םיחרזאל 

,םינ"צחיה ,תיתייסנכה תוכמסה ,םילהנמה ,םיאנותיעה :םה רשאב םיחמומה תפש לש 

.הרבחה יעדמ ישנאו םיפוסוליפה ,םיאמוסרפה ,םיאקיטילופה ,םיטרקורויבה 

?םויה־רדס תא עבוק ימ :ןוגכ תולאש לואשל אוה רבדה שוריפ ,םיגולויצוס םיחנומב 

לש ותוביוחמ תא םיאור ונא ןאכ ?(םינודינה) םיאשונה לע טילחמ ימ ?תויומידק ביצמ ימ 

,ףסונה לודגה ינמרגה לאוטקלטניאל םלשמ אוהש בוחה ,"תורואנ" ארקנש טקיורפל קב 

 Habermas. תא ואר) תיטילופו תיטאופ הפש ןיב הרורב הנחבה תושעל הצור וניא קב

,הריהנ תויהל הרומא תיטילופ הפש .(Richard Rorty יאקירמאה ףוסוליפל ובוח 

ךא ,תילטנדנצסנרט וליפאו תינויסנ אלא ,הרורב הניא תיטאופ הפש דועב ,תיביטמרופניא 

וננמז לש השקה היעבה ,קב לש ודידל .תואיצמ ןנוכלו רוציל חוכה תא תוקלוח ןהיתש 

ורתונ ןהב שמתשהל םיליגר ונאש תוסיפת ;הפשה לש ילוח ,רחא רבד לכמ רתוי ,איה 

לש הרגשה ,ונמלוע לש תוירורפאה .תוריהנמ־אלו תויטנוולר־אל ,ןכותמ תוקיר 
וללה םירבדה לכ ־ תוישונאה רסוח ,הילוכנלמה ,םומעשה ,תימוימויה וגיתויוליעפ 

ןונישה לש יטיאה תוומב תותמ םילימ ;הפשה ןובקרב םרוקמ ־ ונתוא םיקתשמש 

לע תיטרקורויב הבישח אלא ,היטרקורויבה וניא "לזרבה בולכ" ,קב ןעוט ,ןכל .ןהלש 

"לזרבה בולכ" אוה יתימאה "לזרבה בולכ" .תופולח תרסחכ המצע האורה ,היטרקורויב 

ןוויכמ רבעה ילגעמ ביבס םיגח ונא .תוילנויצרו תויראיניל ,הווקת רסוח :הבישחה לש 

.ורבעל םידעוצ וגאש שדחה לש הנבמו תועמשמ תריציל הפשה תא םירסח ונאש 

הנכמ קבש המ םע ןתרזעב דדומתהל ןתינש חתפמה־תולאש ןה ןונגס לש תולאש 

הייפכה תא רובשל בייח הלועפ־תודש לש שדח חוכ רוציל הצורש ימ ."היינש תוינרדומ" 

,השעמל ,וזו - היטרקומדה לש ןוקיתה .תוטילש תוירוגיטק לש תיטסגוס־וטואה 

תא (שארמ) החינמ ־ חנומה לש יתימאה ןבומב תיטילופ היגולויצוס ,קב לש היגולויצוסה 

ררושמה תא טטצמ קב .תיתורירש הלועפ הניא ,ןבומכ ,וז .היטרקומדה תפש לש שודיחה 
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 Benn: "לש הקיטילופה ".טסילאירוסל ךתוא ךפוה וניא בותכל לגוסמ־אלו לבלובמ ךתויה

ןיב ,קבאנ קב .יולגה תקידב לש ,שדחמ האצמה לש ,שדחמ הריצי לש השעמ איה הפשה 

,ללכה תבוט לש הפש ןיא :הינמרגב קר אלו ,שדחמ ררועתמה םזירטינומוקה דגנ ,ראשה 

לש רבשמה :ללכה תבוט לש םילימה תא עובתל תיאכז הניא הצובק םוש .ןעוט אוה 

"היינש תוינרדומ" .הליהק לש תחא הפש לש היצזילופונומ תועצמאב רתפיי אל הליהקה 

.יתוברת־רטניא חיש ,תופש לש תימלוע תוחיתפ ןכ־לע העמשמ 

האיצוה איהש דמעמ - הל יוארה ירוביצה דמעמל היגולויצוסה תא ריזחהל הצור קב 

בצמה תא וריהבי םיגולויצוסש דוע הפצמ וניא שיא .םינורחאה םירושעב וכותמ המצע 

תויטרואית תורגסמב ,םינותנל דובעשב ,רתיה־תועצקמתהב הדוכל .וננמז לש יתרבחה 

האירקה תא ,הנוימד תא היגולויצוסה הדביא ,טוידהה דמולמה םדאל תושיגנ־אל 

לחה אוה 1986 תנשב .םילודגה ןפודה־יאצוימ דחא אוה קב ,הז ןבומב .הלש תיתרבחה 

ויאשונמ דחא תא גיצמ אוה וב ,(ןוכיסה תרבח) Risikogesellschaft רפסה םוסרפב 

לש םייסלקה םיאשונה דחאל רשקתמ אוה הזה גשומה םע .היצזילאודיווידניא :םייזכרמה 

,םירחאו םנוסרפ ,םייהקריד ,למיז ,רבו ,סקרמ ידי־לע רבכ חתונ אשונה .היגולויצוסה 

בשוח קב םלוא :תינרדומ הרבחל תיתרוסמ הרבחמ רבעמב ינבמה יונישהמ קלחכ 

לש םיאנתב קרש ןוויכמ ,ואולמב הז אשונ חתפל תלגוסמ התיה אל תיסלקה היגולויצוסהש 

לש יזכרמה ינבמה יפואה איה היצזילאודיווידניאה דואמ תוחתופמ תוינרדומ תורבח 

ןונגס תעיקשמ ,יאנפה לודיגמ ,הסנכהב היילעמ רקיעב םרגנה ,ינבמ יפוא ־ הפוקתה 

םהייח זכרמב םמצע םישל אלא הרירב ןיא םישנאל .הלכשהה תובחרתהמו ידמעמה םייחה 

־שומישמ ולבס (המגודל ,דמעמכ) תויתצובק תויוהז .תירמוח דורשל םנוצרב םא םהלש 

הטלחה לכל םירושקה םינוכיסהמ הנגה דוע וחיטבה אל תויתרבח רתי־תויוכזו ,רתי 

אל תוחפל ,היצזימוטא הניא ,ןייצל שי ,היצזילאודיווידניא .יתרבחה םמוקימל וא םהיבגל 

וב םוקמ ,ילרביל־ואינה טקייבוסה ,קושה ןחלופ לש הדלות איה היצזימוטא :קב ליבשב 

.םהל הברע הנידמהש םויק תויוכז לש םיאנתב קר תועמשמ תלבקמ היצזילאודיווידניאה 

הריתס הווהמ הניא היצזילאודיווידניאהו ,ןאכ תינויח הירוגיטק וניא לאודיווידניאה 

הלועפה תועצמאב דחאל ךפהנ לאודיווידניאה .תירוביצהו תיטילופה הלועפה תורוצל 

יפ־לע־ףא ,הרורב תורואנה לש תינאיטנקה תרוסמל קב לש ובוח ,בוש .ולש תיטילופה 

םדאה רורחש" תא שפחתו המידק דחא דעצ תאז ףוחדת "היינשה תוינרדומה" תמישמש 

."ומצע לע איבהש שפוחהמ 

יניערגה ןוסאה תושחרתהל ליבקמב טעמכ םסרופ רפסהש רוכזל םג םיבייח ונא 

תא ןכ אל לבא ,ונממ םלעתהלו הייארה־הדשמ ינועה תא קיחרהל רשפא ;ליבונד'צב 

.םשג דרי אלש לחייל ,הבוט חורל תווקל אוה רתונש המ לכ .יניערגה חוכה תונכס 

,תומוחו לית־תורדג םיקהש ,תברותמה םלועה לש םינואה־רסוחל םידע ונייה ,ליבונר'צב 

יניערגה ןנעב תופצל היה ול רתונש המ לכ ךא ,ויתולובג לע ןגהל ,תואבצו הרטשמ 

לש הזה יקנעה למסה ,קינטייטל דוגינב .אל ותו ,תושונאה תדמשהל וכרד תא השועה 

איה Risikogesellschaft .שיא ייח ליצה אל הנושארה הקלחמב סיטרכ ,תינרדומה 

.הזה עוריאל קב לש תיגולויצוסה הבושתה 

ורפס .רחאה ודיצ איה היצזילבולג ,עבטמה לש דחאה ודיצ איה היצזילאודיווידניא 

תנש ףוסב םסרופש ,("היצזילבולג איה המ") Was ist Globalisierung ,קב לש ןורחאה 

םע םייגולויצוס םיחנומל עיגהל הסנמ ,Risikogesellschaft ירחא הנש הרשע־תחא ,1997 
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־ןיאו םירפס הרשע לש םוסרפב ףתתשהו קב םסרפ 1997־ל 1986 ןיב .הז לפרועמ גשומ 

היצזילאודיווידניא ןיב הענה ,השדחה ותפש תא רגסמל םיסנמ םלוכ .םירמאמ רופס 

המ לש הרדגהה תחת ."היינש תוינרדומ" הנכמ אוהש המ תא םינמסמכ ,היצזילבולגל 

־ינתאה ןבומב תומוא לש המודמה הליהקה תא ןיבמ קב ,"הנושאר תוינרדומ" ארוק אוהש 

"הנושאר תוינרדומ" ,ודידל .תילאירוטירט הנידמכ םואלה־תנידמ ;יטילופהו יתוברתה 

,הרבח ,תוברת ,םואל ,םעכ תויצפסנוקב תרגסוממה ,תילאירוטירט תוידדצ־דחמ תלבוס 

קר תיתועמשמ ,דניה תירטנמלרפ היטרקומד ,"הנושארה תוינרדומ"ב ;הנידמו חרזא ,דמעמ 

יכישממ ,םייתרוסמה םייתרבחה םיעדמהמ תוכסמה תא ריסמ קב .ילאירוטירטה רשקהב 

.הנידמה ידי־לע רדסל העיבתל דעבמ תיחרזא הרבח לע לכתסמה ,ינאילגהה דוסה 

ןיב תוריתסב ,םזירולייטו םזידרופב ןייפאתה "הנושארה תוינרדומה" לש םלועה ,תילכלכ 

תודחאה איה "הנושאר תוינרדומ" ;םיימואלה היתולובגו החוורה־תנידמב ,ןוהו הדובע 

החוור־תנידמ ,קוש־תרבח ןיב תירוטסיהה תירבה ,הנידמו בחרמ ,םישנא ןיב תירוטסיהה 

"תרחא תוינרדומ"ב שמתשמ קב ,תמדקומה ותדובעב) "היינש תוינרדומ" .היטרקומדו 

.הנתשמה תואיצמה תסיפתל תשרה תא רציימה גשומה איה ("תיביסקלפר תוינרדומ"ו 

ןמאה לש הריצי איה אמש וא ,רבכ תמייק איה םאה ?"היינש תוינרדומ" יהמ 

תרגסמל ץוחמ לא הקיטילופה תוצרפתהב תנייפואמ איה .םהינש איה ?הזה יגולויצוסה 

.ילקולו ילנויגר םג ןמזב וב ךא ,ימואל־סנרט אוהש םלועל םואל־תנידמ לש תילאירוגיטק 

תא םדקל תנמ־לע םג אלא ,ןיבהל תנמ־לע קר אל ,תונמדזהכ ספתיהל ךירצ יוניש 

תוקיטילופ לש שדח גוס ןכ־לע השוריפ היצזילבולג .שדחמ תיטילופ ותוא רוציל ,דיתעה 

־תנידמו תימואלה הלכלכה סיסב תחת תילבולגה תלעופה הלכלכה לש התריתח זאמ 

,םישנא לש וז תא הפילחמה ,השדח הדיחי רחא שופיחה איה "היינש תוינרדומ" .םואלה 

רורב לבא ,ןיידע תמייק איה ןיא .םלועה־תנידמו ץראה ,תוישונא לש וזב הנידמו בחרמ 

הז .הלש תונובירה תא תדבאמ ,היצזילאודיווידניאו םלוע־תלכלכ ןיב ,םואלה־תנידמש 

־טסופה ידי־לע הזרכוהש "תוקיטילופה ףוס" לע רגית אורקל הסנמ קבו ,יטילופ טקיורפ 

"היינש תוינרדומ" ;(הינמרגב דואמ תויתנפוא ןהיתש) תויתכרעמ תוירואיתו תוינרדומ 

רתונש המ .יתפוקתה רבשה תא םגו תינרדומה ךותב תויכשמהה תא םג סופתל הסנמ 
ולש תויטילופה תויוריחהו דיחיה לאודיווידניאה לש הכרעה איה "הנושארה תוינרדומה"מ 

תיבה וליפאו הדובעה ,ןוהה לש בחרמה רסוח אוה ףסותיהש המ .(היצזילאודיווידגיא) 

"היינש תינרדומ"ב שמתשמ קב ,ןכלו ,המייתסה אל תוינרדומה .היצזילבולגמ האצותכ 

.ןיידע עיגה אל םזינרדומ־טסופה גגחש ףוסהש רשבל תנמ־לע 

לש תוראומה תומיבה לע תאטבתמ הניא םוימויה ייח לש היצזיטילופה ,ךכ וא ךכ 

ונאשכ תשחרתמ איה ,ךכ .ונייח לש הלפאב תשחרתמ איה ;תדסוממה הקיטילופה 

Das ףתושמה םרפסב הבר הכ תוריהבב וארה םייהשנרג־קבו קבש ומכ ,לשמל ,םיבהואמ 

 Ganz Normale Chaos der Liebe, כ תילגנאל םגרותמה The Normal Chaos of

 1995) Love) ("הבהא לש ילמרונה סואכה"). לש םיטקיורפב תשחרתמ היצזיטילופה

Kinder־ב הארמ קבש יפכ ,םייטסיסיקרנ םיריעצ םישנא םינוכמה לש ,םייטתסאה םייחה 

 1997) der Freiheit). לע רגית ארוק אוה ,םירחאו קב ובתכש ,םירמאמ לש וז הפוסאב

לש תוברת ,םיכרע ןדבוא ,היצזירדילוס־הד לע וננוקש םייתוברת םיטסימיספ םתוא 

ןעוטה ,יתוברתה םזימיספה .םזינודהו תונחילצמ לש העדות ,םזיאוגאה תדוכלמ ,םזיסיקרנ 

הנהנ ,םיירסומה היבאשמ תא הזבזבש רחאל הלואש תוירסומ לע היח תינרדומה הרבחה יכ 
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־טסופ לש דיתע לא טלמיהל הצור וניא קב לבא .הינמרגב הכורא תילאוטקלטניא השורימ 

.תינרדומה לש טקיורפה תא םילשהל הצור אוה ,סמרבאה ,ותימע ומכ .תיגרוא תוינרדומ 

לש הפשה לש שדחמ התריצי ,ראשה ןיב ,העמשמש ,"היינש תוינרדומ" לע רבדמ אוה ןכל 

הארמ אוהש יפכ .תוריתס םע תויחל בושל תוצרל אוה רבד לש ושוריפ .המצע תוינרדומה 

הרבחב םישנאלש הנומאה ,"היינש תוינרדומ" הרדסב ומסרופש ,םינורחאה וירפסב 

תוינרדומה" .ןיטולחל היוגש איה תונמחר לש לאיצנטופ ןיא םילאודיווידניא לש תרכונמ 

תורורב תוריתס םהב שיש ,ישעמה בחרמלו יגשומה בחרמל תרשפאמ קב לש "היינשה 

הפשה לש שדחמ הינבה ידי־לע דחי םייקתהל <םזילאודיווידניאו םזיאורטלא ומכ) 

,טנאק לש תיגולויצוסה האירקה תועצמאב תאז השוע קב .המצע תוינרדומה לש תירסומה 

הבישחב ירסומה חוכיווה לש ןואפיקב ךרד סלפמ אוה ,םירחאו השטינ ,ליווקוט 

,ירסומה טקייבוסה םויק תא םישיחכמה ,םיטסינרדומ־טסופ ןיב ,ונימי לש תיגולויצוסה 

תא תודבאמה תויטנגניטנוק תוליהקב ירסומה טקייבוסה תא ססבל םיסנמה הלא ןיבל 

.תוינרדומה תחטבהמ קלח היהש ,ירסומה םזילסרווינואה 

םזילבולג ןיב ןיחבהל שקבמ קב .תילכלכ העפות קר אל איה היצזילבולג ,ןכל 

היגולואידיאה ,תימלוע קוש תטילש לש היגולואידיאה ודידל אוה םזילבולג .היצזילבולגו 

בחרמל ,תיתביס־דחל העפותה לש תוידממ־ברה תא םצמצמה ,םזילרביל־ואינ לש 

אטבתמו ,םיבייואה תא םג אלא ,םיכמותה תא קר אל ךשומ הז גשומ .ילכלכה 

־תנידמ תא ,םירשעה האמה ףוסב ,םואתפ הליגש ,המגודל ,לאמשה לש םזינויצקטורפב 

שבול ,ומוסרפ ירחא הנש םישימחו האמ ,יטסינומוקה טספינמה לש סקרמש העשב ,םואלה 

קושה לש לוצינה תועצמאב ,תונגרובה" :ימלועה קנבה ליבשב דבועו ינמרא תופילח 

יצחו האמ סקרמ בתכ ",הנידמ לכב הכירצו רוצייל יטילופומסוק יפוא הנתנ ,ימלועה 

סינוטלו קרמסיבל ארוק לאמשה דועב ,רשואמ םיכוב םלועה יאקנב לכו ,ןכל־םדוק 

 (Toeniss) האמ הרקש המ .הליהקה לשו הנשיה םואלה־תגידמ לש םיגשיהה תא ליצהל

םילדבנ םניא יטסיסקרמ חותינ לש הלפמהו ןוחצינהש אוה טספינמה ירחא הנש םישימחו 

־םלוע לש וזה הקיסיפאטמה .סקרמ ילב םזיסקרמל יוניכ דוע קר אוה םזילבולג .הזמ הז 

הניאו ,לאמשה ידי־לע תענמנ־יתלבכ תנגועמו םזילרביל־ואינה ידי־לע תגגחנ קושה 

ימואל־סנרטה תעפוה תאו תיתוברת היצזילבולג ,תיגולוקא היצזילבולג ןובשחב האיבמ 

עדמה ,הקיטילופה לכש םימיכסמ םזילרביל־ואינו םזיסקרמ .תויוהזהו םיבחרמה לש 

.הלכלכה תונוילעל םיפופכ תוברתהו 

ץק ,לכ־םדוק ,התועמשמש ,תיתוברת העפותכ היצזילבולג עיצמ קב ,םזילבולג דגנכ 

ףילחתכ םג אלא ,קוריפכ קר אל ,היצזילאודיווידניא ןוויכל הייטנו תויביטקלוק תויוהז 

םהלש תויפרגויבה תא םירציימ םישנאש םוקמ ,םירחא םע תויתיישעת םייח תורוצל 

(.1995־ב םסרופש ,("תימצע היישעב םייח") Eigenes Leben ורפס ואר) .םמצע 

לש ןהו לאמשה לש ןה ,םזירטיגומוק .ףילחת םגו קוריפ םג :םהינש איה היצזילאודיווידניא 

םה יתוברת םזילרולפו היצזילבולג .ינשהמ םלעתהל הטונו ןושארה תא קר ריכמ ,ןימיה 

היצזילבולגמ םלעתהל םיטונ םה .ומיע תויחל לוכי וניא םזירטינומוקש םלועהמ קלח 

יטרואיתה קפואה תא ץצופל הסנמ היצזילבולג .לרוג לש תוליהק תוליהקב םיאורו 

תיגולותנוא תעבוקמה היגולויצוס לש גוס :הלש היגולויצוסהו םואלה־תנידמ לש יטילופהו 

.םיביטקלוקו תוצובק לש תויופידעל 

שדחה ילאוטקלטניאה טקיורפה תא רוציל ןויסינה איה קב לש היגולויצוסה ,הרצקב 
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הייחתל ןאכ םידע ונא ,םיוסמ ןפואב .הפוריאב רתויב ארקנה גולויצוסה םויכ אוה .הזה 

,"היצזיליוויצה תעיקש" לש טסימיספה לאוטקלטניאה אל .לאוטקלטניא לש שדח גוס לש 

דקור לאוטקלטניא אלא ,ורימחי קר םירבדהש םישנאל רמואו המישאמ עבצאב עיבצמש 

אוה אלא ,וו היח רחא רת אוה ןיא ;בר ןמז ינפל סטרקוס ומכ ,"סואיריפל דרי"ש שדח 

קלח אוצמל הסנמ קב .תוריתסו םיסקודרפ םע דדומתמו תיבב ראשנש לאוטקלטניא 

םזימיספה תועצמאב קומע תלחלחמה ,תינמרגה תילאוטקלטניאה תרוסמל ץוחמ תוריתסהמ 

אוה םויה ;טרופקנרפ תלוכסא ידי־לע גצוי הז גוסמ םזימיספ ,ורבע םינמזב .יתוברתה 

.תינוסקס־ולגנאה תיתוברתה הירואיתב הז רחא שפחמ אוה .םזירטינומוקה ידגב תא שבול 

 (Gidden, A. Beyond Left and Right; Lash, S. and Urry, J. The Economy of signs

 and Spaces-, Albrow, M. The Global Age, קב לש הרדסב תינמרגל םימגרותמ
The Perspectives of World ,תופסונ תופוסא יתש ןכ־ומכו ;"היינש תוינרדומ" 

 Society ו"Politics of Globalization, ראשה ןיב ,לש םירמאמ תוליכמה, ,Arjun

 Appadurai, David Held, Anthony McGrew, Robert Robertson, Mike
 Featherstone, Ulf Hannerz, Scott Lash, Barabra Adam, James Rosenau, John

 Eade, John Urry, Martin Show. הירואית רחא בקועה ארוקל םירכומ תומשה לכ

(.ןאכ ןיטולחל טעמכ םירכומ םניא לבא ,הינמרגל ץוחמ תיתוברת 

היצזילבולגל תיטילופו תיתוברת הבושת רחא שפחל הרטמב הינמרג ךותמ האיציה 

תוברת ידומיל לש תימדקא תרוסמ הינמרגל םויכ ןיא ,דחא דצמ ;המצע ינפב תניינעמ 

םג התיה וז תרוסמו ,תוברת ידומיל לש הקזח תרוסמ התיה הינמרגל ,רחא דצמ ;גוס םושמ 

לש תרוסמל הנווכהו ;םירושע השולש ךשמב תוחפל הל הצוחמו הינמרגב רתויב העיפשמה 

ןהש ,טרופקנרפ תלוכסא לש התליפנו התיילע .םירוביג ולפנ ךיא .טרופקנרפ תלוכסא 

לאוטקלטניא לש שדח גוסכ קב לש ותיילע תא ןיבהל שי וב ירוטסיההו יטרואיתה רשקהה 

- וסינ םה :הלוכסאה ישנא לש טקיורפה לש םיחנומב יקלח רבסהל תונתינ ,ירוביצ 

הקיטילופל תוינרמש תויטילופ תופקשה אישהל ־ רחא דחא לכמ רתוי בוט וחילצהו 

תילאמש הקיטילופ .ןבומ הז לבא ,ןולשיכל דעונ טקיורפה לכ ,רוחאל הייארב .תילאמשה 

ןהילאמ תורורבה תודמעה םישישהו םישימחה תונשב ויה םייטסיטילא םייתוברת םימעטו 

רישעל זוב :םלשומ ןפואב םילאוטקלטניאה תא םימקממ םימעטה ינש .םילאוטקלטניא לש 

םהש אוה הלאכל םיינרדומ םילאוטקלטניא השועש המ ,רחא דצמ לבא .ליכשמ־אללו 
.דתיה אל בוש המחלמה רחאל ."םעה" - םיליכשמ־אלה לש םדיצל תויהל והשכיא םיכירצ 

.יתוברת תויהל בייח היה ךליאו וז הדוקנמ דרמ .הינמרגב אל תוחפל ,תירשפא וז הדמע 

הילע היהש המ התשע טרופקנרפ תלוכסאו ,םינומהה תוברתב הגאדה הדקמתה זאו 

םיידרגנווא םייסלק םימעט יכ הארנש דע ,תחלקל הירואית דוע הכפש איה :תושעל 

לש המיזמ התיה םינומהה תוברתשו ,ענמנ־יתלב ןפואב דיב די ודעצ תוילאמש תוירואיתו 

הינמרגמ הפרמ הניא תיטסינרדומ־יטנא הבישח לש הז גוס .םיינעה דובעשל םירישעה 

םישנאה תא תוארל ךישממ ,םיילאמש םילאוטקלטניא ,ירקיעה ףנעהו ,רחא םוקמ לכמו 

םינפ דימעהל ךרוצ דוע ןיא ךא .ילאודיווידניא ןפואב םתוא בעתמ ודועב ,ןומהכ 
,םיבבחמ םישנאה בורש המ תא םיאנושו םיבבחמ םניא םישנאה בורש המ תא םיבבחמש 

הרידנה רופיצה אוה קב .הלבקל רתוי השק תישענ ןומהה לש תיטרקוטסיראה תרוקיבהו 

תורמל ,עבטה םע דחאתהל הקושת ול ןיא ,היגלטסונ ול ןיאש ינמרג לאוטקלטניא לש 

םיבחרמב אלו תונמאב אל ־ הלואגל הפצמ וניא אוה .יגולוקאה רבשמה לע םיברה ויבתכ 
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.תומודמ וא תויתימא ןה רשאב תוליהק שפחמ וניא םג אוה ;תרושקת לש הטילש ירסח 

.ינמרגה יתוברתה םזימיספה לש ףוסה תליחת איה ולש היגולויצוסה 

ויארוק ןיבל וניב חיש לש הלחתה איה "היינש תינרדומ" לע ולש השדחה הרדסה 

תווקתה תא תגציימה היגולויצוס םג יהוז .םזימיספה תפש לש םזילטפב םחליהל תנמ־לע 

םג וצפנתה ,ןילרב תמוח לש התליפנ םע דחי ;1989 ירחא השדחה הקיטילופה לש 

םויק תא שארמ םיחינמה םייתרבח םיגשומ ;טקייבוס אלל היגולויצוס לש תוילשאה 
תא וסרה םינמרג־חרזמש ירחא תוידרוסבאל וכפהנ ימצעה תוסיווה לש תוטישה 

היצזילבולג לש האצותכ יחרזמה שוגה תוטטומתה תא האור קב ,ןכל .םהידי ומב המוחה 

עדימה חוכ ינפמו היזיוולט ינפמ םישנא לע ןגהל לגוסמ היה אל לזרבה־ךסמ .תיתוברת 

תועצמאב תויזהה תכירצ .םיירשפא םימודמו םיפתושמ םייח לע תומולחל ליבוהש ,ףטושה 

ורצונ הכותבש החטבהל הכפהנ ,יטילופ רוטשמו רוסחמ לש רטשמ תחת דועו ,תומוסרפ 

תסחייתמו תותיחנ תוינק־יעסמב האורה תיתוברת הירואית .תויטילופו תוינכרצ תויוריח 

תסיפתל םייגשומ םילכ תלעב הניא ,תונקל שפוחה םג ושוריפש ,שפוח לש ןויערל זובב 

,ירטילטוט ןוטלשכ תינכרצ םינומה תרבח ספות והשימ םא .םימי םתואב שפוחל תוקושתה 

.תוריחל ףאושה םע לש הקיטילופה שרוש תא סופתל לוכי אוה ןיא 

הווקתה לש ןורקיעה הז ;םישנא ןיב רוכינה ץקל הווקתה וניא קב לש "הווקתה ןורקע" 

לש היצזילטוטה אלל לבא ,םיימונוטואו םיישפוח םילאודיווידניאל ,טנאק לש תורואנל 

אוהש ,תוינרדומ לש תירגלוו הסיפת לש הדוקנ דועל ןאכ סחייתמ קב .וז תורואנ תקושת 

־תלמ .תילבולג תוברת לש תודכלתה לע רבדמ סותימה ."תויראינילה סותימ" הל ארוק 

,םהלש םיגשומב .(Barber, Huntington, Ritzer) "היצזידלנודקמ" איה ןאכ חתפמה 
לש תוימואל־סנרטו םייתוברת םילמס ,םייחה תונונגס לש תודיחא ושוריפ םזילסרווינוא 

התאש המ ךנה .הרוחס ילמסב תופלחומו תורקענ תוימוקמ תויוהזו תויוברת .הלועפ ינבמ 

הז תחתפתמה תיתוברתה הירואיתב םג שמתשהל הצור קב ,חוכיווה לש הז בלשב .הנוק 

דלנור לש גשומה .תיתוברת היצזילבולג לש תוקיטקלאידה תא ןיגפהל תנמ־לע רבכ אל 

דימת השוריפ היצזילקולג .ןאכ יחרכה וניה (היצזילקולג) "תוימוק־םלוע"ל ןוסטרבור 

היצזילבולג לש ךילהתה תועצמאב :ןוסטרבור לש ויתורימאמ דחא איה ;היצזילקול 

היצזילבולג הניא היצזילבולג ,ןכל .תויתימאלו תוירשפאל תוכפהנ תוריתס ,תיתוברת 

לש תיתרוסמ־אל הייחת :שיגדמ Giddens^ יפכ וא ,ימוקמב שדח שגד אלא ,תידממ־דח 

השדחה היגולויצוסה לש תוצרפתה םג וז .הז תא הז םירידגמ ימוקמהו ילבולגה .ימוקמה 

המכסהב "םלועה תכרעמ לש הירואיתה" ןוגכ ,רתוי תונשי תושיג ךותמ היצזילבולג לש 

הז .הקיטילופו תוברת ,הלכלכ ןיב תויסיסבה תודרפהה םויקב הרכה יהוז ;יארודפא םע 

וחינהש יפכ תידדה םיידוחיי רבכ םניא םזירלוקיטרפו םזילסרווינואש וליפא רמוא 

תוליהקב קר אל םייח סובולגה לע םיבר םישנא .תורואנה לש תוירגלוו תויצפסנוק 

םילמס ,תודסומ דוחיאו םלוע־תוקבוחה תוללכה .םימודמ תומלועב םג אלא ,תומודמ 

,<םדא תויוכז ,יגולונכט עדימ ,היטרקומד ,םיסני'ג ,סדלנודקמ ומכ) הלועפ ינפואו 

,תד רתוי) תויוהזו תוימוקמ תויוברת לש הנגהו השילפ וליפאו ,םישדחה םישגדהה 

/תיפוריאה תוינרדומהש ןיבהל בושח .תוריתס ןניא ,(ילוכו תשדוחמ תוימואל 

םע דדומתהל תבייח ,הללכהו תוילסרווינוא ,תוילבולג רבעל דימת הפחדש ,תיאקירמאה 

ילבולג ןוויג .הללכהו תוילסרווינוא ןתוא לש ןכרעמ התיחפמה תוילבולג לש תוכלשה 

םיינוציקו םימאתומ־אל םילדבהו יתוברתו יתרבח ןויווש־יא לש היצזילקידר ןכ־לע עמשמ 
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457 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

קר ,הז לע הז םיעדוי םלועה תרבח לש םיווש־אלה םיקלחהש םושמ קר .תוביטקפסרפ לש 

שיו ,הזל הז סחייתהל םילוכי םה ךכ קרו ,רחאה לש םיביכרמכ הז תא הז םיאור םהש ינפמ 
־תוסחייתהו םייח יסחיו םייח תורוצ לש המאתה־יאו ינוש .הזמ הז םילדבנ תויהל םתלוכיב 

אלא ,םייתרבח םיסחי וא רוסחמ לש הרוצ םניא םלוע־תונומת לש תיטסינוגטנאה ןילמוגה 

וב קפואה אלא ,תטשפומ הירואית וניא ילבולגהו ,ילבולגה לש רחאה אוה ימוקמה .ךפיהל 

הדרפה ןיא דוע לכ תנבומ־יתלב תראשנ וז הסיפת .תושגפנ (localities) תויוימוקמ 

.הנידמו הרבח ןיב תיגשומ 

םיטוש־קחשמל הנמזה וז ןיאה ?תיתוברתניב תרוקיב ןכתית דציכ ,ןוכנ רבדה םא ךא 

הנכמ אוהש המש ןימאמ אוה .תאז החוד קב ?וב ירשפא לכהש יטסינרדומ־טסופ 

לש הדמעה ומכ ,לילכמ רבד אוה (םזיביטלר וא) "ילסרווינוא םזילאוטסקטנוק" 
.*תורואנ רבעל תיראיניל תוחתפתה לש תוירגלוו תוסיפת) "ילסרווינוא םזילסרווינוא" 

־תדוקנ שי דחא לכל .ונחנאש המ ונחנא .התפמ רבד אוה "ילסרוויגוא םזילאוטסקטנוק" 

םזילאוטסקטנוקה" .ומצע יוכידב הפוצה םג ,ןבומכו ,אכודמה םג ומכ אכדמה :ולשמ טבמ 

."ילסרווינוא םזילסרווינוא" ומכ ,רחאה לש תותימאב עגונה לכב רוויע הזה "ילסרווינואה 

תואדווב יח ןורחאה דועב ,ללכ הנבהל תנתינ רחאה לש הפקשהה םא קפס ליטמ ןושארה 

לש איה קב לש תדגונמה הדמעה .וניבהל ץמאמ לכ השוע וניאו ,ביואה אוה רחאהש 

רבדה שוריפ .("היצזילבולג" גשומה לש ירסומה דמימה)"ילאוטסקטנוקה םזילסרווינואה" 

ןיאש רמוא הז .חיש םייקש רמוא הז ןיא .תירשפא הניא תוברעתה־יאש ,לכ־םדוק ,אוה 

יטרור ואר)יל םישודק םניהש םירבד יבגל םג תינוריא תוסחייתה יהוז .םידרפנ תומלוע 

הפולחה .לסרווינואה ךותל תילאוטסקטנוקה תורישיה תא בלשל שיש רמוא םג הז .(ךכ לע 

שיש הנומאה ,המגודל .רתוי תספות הניא םזילסרווינוא םוש וא דחא םזילסרווינוא ןיבש 

איה םהמ תגרוח תינבת לכשו ,יתרבח קדצ לש דחא ןבומ ,היטרקומד לש דחא ןבומ קר 

וז הסיפת .ילבולג םלועב הב קיזחהל רשפא־יאו ,תקדוצ־אל ,הרדגהב תיטרקומד־אל 

לע רותיו לש בצמ וניא הז .םירחא םישנא לש םילסרווינוא יפלכ תונרקס תעבות 

תונקדצה תא םולבל יושע הז .םילסרווינוא יבגל תויוברת תורחת לש אלא ,םזילסרווינוא 

לסרווינואה לש תותימאל םינעוטה ,םיגוש םיגוסמ ההובג־ההובג םיפיטמ לש תימצעה 

־תנידמ לש םירצה םירשקה תא הנשמ ונלש הכישחהשכ ירשפא הז ךא .דבלב םהלש 

היגולויצוס .תאז תושעל תגמ־לע היגולויצוסב ליחתהל הצור ,גולויצוסכ ,קב .םואלה 

- הלש טקייבוסב השדח תולכתסה חתפל ידכ הנידמה לש הלוכמה תא ץורפל הכירצ 

לע םויכ תססובמ לרוג לש תילבולגה הליהקה ,םישנאה בור יבגל ,ןפוא לכב .הרבחב 

,"תינוכיסה םלועה תרבח" ךותמ ,קב לש ותניחבמ .(ליבונר'צ בוש ואר) דבלב םויאה 

.תיחרכה םג אלא ,תירשפא קר הניא תיטילופומסוק היטרקומד 

םיילארשי םילאוטקלטניאל דואמ יטנוולר קב לש "ילאוטסקטנוקה םזילסרווינואה" 

־תנידמ לש הירואיתה תלוכמב ,תורורב תוביסמ ,םיעוקת םדועב .םיגולויצוסה חישלו 

דחוימב ינויח רבדה .תיחרכה תיטילופומסוק הסיפת קבמ דומלל םילוכי םה ,םואל 

דוע לכ .לארשיב םייתדהו תדה יפלכ םיינוליח םיילאוטקלטניא םיסחיל עיגמ הזשכ 

םיצור םינויצ־טסופ המכש יפכ) דבלב ילאירוטירט לדומכ היטרקומד לע םילכתסמ םה 

ינפמ םירגתסמ םה ,יאקירמאה וא/ו יתפרצה יפ־לע רחא לדומ לכ םידדומו (תושעל 

,תיאקירמאה התרוצבו הלש תוילבולגב ,תיברעמ תוינרדומש ןבומכ .תורחא תויורשפא 

,דיתעה לג ,תמדקמ ,תיטננימוד - ורבע םינמז לש תיטסינלהה תוברתה םויכ איה 
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ןוויכה ןדבוא לש הלוגסה רדיינש ןתנ 458 

הלוכי ןכא איה םאה .לארשיב דואמ תשגרומ התעפשהו ,הפי ,התפמ ,תצרעומ ,תללובמ 

םיתיעל תובושח תובייוא ןכא ןה "תוימלועה תותדה" ?תילארשיה הקיטילופה תא ליבוהל 

־חרזמ הנידמ לכש תושקעתהה .הלש דיחיה ביואה ןה ןיא ךא ,תילסרווינואה תוחרזאה לש 

הגיצמו רסחב הקול תיארנ תירבה־תוצראל וא תפרצל ןיטולחל תומדיהל תבייח תינוכית 

הז גוס החוד קב .ינויצ־טסופה ילאיצניבורפה חישב תדגוב קרש ,"תינוטנגיטנה" תויתוהמ 

לש תינוליח הסרג איה תורואנהש ןובשחב איבמ אוה ןיא ."ילסרווינוא םזילסרוויגוא" לש 

םזילסרווינוא" .םידוהיל דחוימב תניוע ,דתיה הליחתכלמ יכו ,תורצנה לש םזילסרווינואה 

תרוסמ לש טנאירו חתפל וכרטצי םידוהיש ועמשמ ילארשיה ץובישב "ילאוטסקטנוק 

תוברתו תידוהי הכלה ,"רחאה הנחמ"ב .תידוהיה תוירלוקיטרפה לע הנעתש תורואנ 
תושימג ־ תוצופתה יבחרב הניגפהש תיתריציה תושימגה תא תולגל תולוכי תיתד 

.המצע תרוסמה ךוויתב אלא ,הרשפו תונלבוס לש םיינוליח תונויער יפ־לע אל תיתריצי 

תוחרזא לש לילכמה טקיורפה ומכ םיהז תויהל םיכירצ םינוליחו םייתדש רמוא הז ןיא 

יזא ,םואלה־תנידמ אוה תונובירל רוקמה םאש רורב .תוינויצ־טסופה תושירדב עובטה 

אצויה תא תיטמוטוא רציימ םואלה־תנידמ לש םזירטילגאה לבא ,םיחרזאל םישענ םישנא 

שגפיהל םיחרזאה לכ ולכוי הב תילרטינ עקרק תויהל הלוכיש הרדגהב חינמ הז .ללכה ןמ 

בחרמהו ירוביצה בחרמה ןיב תורורב תונחבה שיש הרומתב חינמ הז .אתווצב םייקתהלו 

גוסמ תירוטסיה תירלוקיטרפ הפקשה יהוז ,הרקמ לכב .הקיטילופו תד ןיב וא ,יטרפה 
.תירבה־תוצראלו תפרצל ינייפואה יברעמה םזילרבילה 

,רמולכ ?תיתוברת הניחבמ ןיטולחל ילרטינ תויהל לוכי םזילרביל לש הז גוס םאה 

ןאכ םיבר םיגולויצוסש יפכ ,ילרטינו טשפומ רבד הניא תילרביל תויתקוח ?םזילסרווינוא 

הנבה רסוח חונעיפב רוזעל לוכי תוישרפב ילקולגו יטילופומסוק טבמ .ןימאהל םיטונ 

תוליהק ןיב חיש־ודה תא לעתל הרומתב םייושעה ,םיינוליחו םייתד םישנא ןיב יתריצי 

םיאשנה לכש ףתושמה ירוביצה בחרמה ללגב םייקו רירש טקילפנוקה .רוזיאב תויוברתו 

לש תוירגלוו תוסיפתש יפכ ,םשמ ומלעיי אל םה .םיקלוח וללה תונושה תוסיפתה לש 

."ילאוטסקטנוק םזילסרווינוא" לש תינאיקבה הנווכה תאז .תווקל תולוכי תורואנה 

תותימאו תויתריצי תויועט הב שי .יפוטואה םזילאירה גוסמ איה קב לש היגולויצוסה 

גולויצוס אוהש חרכהב רמוא הז ןיא ךא ,תוממעשמ תותימא לש םדא וניא קב .תוממעשמ 

תויצפוא לקושו דיתעה לש םיאשונ םע היגולויצוסה תא תמעמ אוה .תויתריצי תויועט לש 

בשוחש ימ .יגולויצוס םלוחל ותוא ךפוה הז .ןהמ תחאל סוחיי תתל ןויסינ אלל ,תוירשפא 

.ונמז תא וילע זבזבי לא תומולחב הייגש הניא היגולויצוסש 

:קב ךידלא לש רתויב םיבושחה םימוסרפה 

 -Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986). Published

 in English as: Risk Society (1992).

 - Gegengifte: Die organisierte Veratnwortlichkeit (1988). Published in English

 as: Ecological Enlightenment (1995).

 - Das Ganz Normale Chaos der Liebe (together with Elizabeth Beck

 Gernsheim, 1990). Published in English as: The Normal Chaos of Love
 (1995).

 - Die Erfindung des Politischen: Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung
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 (1993). Published in English as: The Reinvention of Politics (1997).

 - Riskante Freiheiten: Individualisierung in modernen Gesellschaften (edited

 together with Elisabeth Beck Gernsheim, 1994).

 - Eigenes Leben: Ausfluege in die unbekannte Gesellschaft in der wir leben
 (1995).

 - Reflexive Modernisierung - Eine Debatte (together with Anthony Giddens

 and Scott Lash, 1996). Published in English as: Reflexive Modernization

 (1994).
:199ד־ב הלחהש "היינשה תוינרדומה" םשב השדח הרדס 

 Beck, Ulrich (1997). Kinder der treiheit.

 Beck, Ulrich (1998). Was ist Globalisierung.

 Translations into German in the series:

 Giddens, Anthony (1998). Jenseits von Rechts und Links (Beyond Left and

 Right).

 Albrow, Martin (1998). Abschied vom Nationalstaat (The Global Age).

 Lash, Scott and Urry, John (1998). Globale Kulturindustrien (The Economy of

 Signs and Spaces).

 Readers 011 Globalization:

 Perspektiven der Weltgesellschaft (1999).

 Politik der Globalisierung (1999).

רדיינש ןתנ 

ופי-ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה 
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םירפס תרוקיב דקוש השמ 460 

 Yaron Ezrahi Rubber Bullets: Power and Conscience in

 Modern Israel. Berkeley: University of California Press. 1997. 307 pages.

םיעבראה תונש לש ביבא־לתב לדגש דליכ רבחמה לש תישיא היפרגויב בלשמ רפסה 

רואית קפסל ןווכתמה םולשה תעונתב ליעפו הנידמה עדמל רוספורפ לש היציבמא םע 

תיזכרמה המיתה .ינויצה ןוזחה לש המשגהה ירפכ תילארשיה הרבחה לש םיפיקמ חותינו 

־ינויצה ךוגיחה יכרע ןיבש טקילפנוקב תקסוע רפסה לכ ךרואל ןוידה ריצ תא הווהמה 

ןיבל ,ביטקלוקל הברקההו תוביוחמה סותא תא רעונה־תוגב/־ינבב ורידחהש ,ימואלה 

.הפוקתה ןב לש יטרפה לוקה לש ותאחמ 

דיחיה רותיוול תענכשמ המגודכ גצוימ ,תיצולחה לארשי לש תרתוכה־תלוג ,ץוביקה 

רואיתב ןוגכ) ישיאה יסיפה בחרמה ןדבוא ידכ דע ,ללכה ןעמל ולש ימצעה תויוכז לע 

תא הליגו ץוביקב רוקיבל ותודליב עיגהשכ הב הסנתהש הכיבמה היווחה תא רבחמה 

ךרד דחוימב ,תונוש םיכרדב ולחלח ץוביקה יכרע .(םוריעב תפתושמה הצחרה תמרונ 

עיקשמ ילארשי רבג לכ וב ,יאבצה תורישה .ינוריעה ךוניחה תורגסמל םג ,רעונה־תועונת 

תפסונ הטוב המגוד הווהמ ,<תוחפ םנמוא םישנו) םיאולימו רידס תורישב םייח תונש ששכ 

הביטרנה .םזילאודיווידניא חותיפל תונמדזהה לעו יטרפ ןמז לע רתויב ינעבותה רותיוול 

תישארמ הירוטירטו תד ,םזילאיצוס ,םואל לש דוסיה־יכרע תא תשדקמה תיביטקלוקה 

תחאל ךפהנה ,דיחיה לש ודמעממ התיחפמ ונימיב םירחואמה וילוגלג דעו ינויצה לעפמה 

רבחמהש ימואל קותיר לש וז הנומתב .ןפילחהל ןתינו ,המוד ןתרוצש ןיינבה ינבאמ 

ץראב ףונה יבחרמ ירהש ,"עבטב" ומצע חוכשלו קומחל לוכי וניא םג דיחיה ,טטרשמ 

הרבחה ידממ .תוטרדנאו תומוקמ לש תירוטסיה הפמב תויטמרד ןויצ־תודוקנב םינמוסמ 

איה םג הליבגמה ,"םלוכ תא םיריכמ םלוכ" לש תיתרבח תופיפצ םירצוי תיסחי םינטקה 

טופישה :םיימדקאה םייחה לא ףא יחרזא לש ורואיתב העיגמ וז תופיפצ .דיחיה שפוח תא 

דוד־ןב ףסוי רוספורפש דמימ) תימיטניאו הנטק תיעדמ הייליהקב השק יביטקייבואה 

.(הנטק ץראב עדמה תוכיאל םייוכיסה תא ןחב רשאכ ,ונמזב וילע דמע חונמה 

ילארשיה םזיביטקלוקה יכרע תא תמעמ ,ילארשי־אל להקל לכ־םדוק הנפומה ,רפסה 

תא םיחפטמ הב ,תיאקירמאה הרבחה תא תנייפאמה תילכתב תדגונמ םיכרע תכרעמ םע 

תא ףשוח רבחמה .תימצע המשגהל ותוכז תא טעמכ םישדקמו דיחיה לש הימונוטואה 

ןיבל תימצע הברקהל ךוניחהו םילאידיאל תוביוחמה ןיב םיערקנ םמצע םיאצומה ורוד־ינב 

םיקדס םירעפנו ,לחלחמ יונישה ךא .יתרבחה יוויצה תא םירתוסה םיישיא תונוצרו םיכרצ 

םיררושמב הז םרזל גוציי ההזמ רבחמה תירוביצה תוברתה תמיבב .יטסיביטקלוקה סותאב 

תאז אטבמ רבחמה ימוימויה רושימב .םירחאו ץיבוקיבר הילד ,יחימע הדוהי ,ךז ןתנכ 

רופיסב וא ;תיברק הדיחיב תרשל רישכ אצמיי אל ונבש ומצע ולש הריפכה ייוואמב 

יטרפה באה תומד תא ץלחל ףאושהו ,תומחלמה תחאב ריעצ ליגב םתייתהש ןב לש באוכה 

םהב תשטשטימ יטרפה גורהה לש ותוהזש ,םילפונל ןורכיזה יסקטו םימובלאה ךותמ ולש 
.תופתושמה הרובגה תוטרדנאב 

לש היגולותימו תואיצמ לש הירוטסיהמ ,ונתוא הוולמה ךילהתה לע דמוע רבחמה 
המצועה יוליגל וליבוהש תונושארה תודרשיהה תומחלמ לא םינוא־ירסח הלוג ידוהי 

םיעשתה תונש לש לוגלגב שדחה ידוהיה .םינורחאה הדפיתניאה ימיל דעו ,1967 ישוביכב 
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461 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

תולרוג ךופיה .ותשלוחב הלגתהש ביואה לומ וקשנ לש לטקה חוכ תא ימוגב דפרל קקזנ 

:הלחתהב רבכ גיצהש סיסבה תמליד לא רזוח ,ותרתוכ תא רפסל קינעמה ,הז ירוטסיה 

םיטרפ תוהזל דיחיה לש ותפיאש לומ םיחרזאה יפלכ ויתועיבתו ביטקלוקה תורטמ 

.ימוג ירודכב ןיוזמ םילא שבוככ ותוא דימעמה ,ימואלה ןוירשה הטעממ רורחשלו 

םע דבעידב רבחתמ אוה ,הפוקת לש רנ'זב גלטוקמ תויהל לדתשמ יחרזא יכ םא 

תיתרוקיב הדמע םיגיצמה םינוירוטסיה לש דחוימבו ,ןורחאה רושעהמ תורחא תודובע 

הביטקפסרפב תילארשיה תוברתהו ץראה בושיי לעפמ תא תנחובה "תינויצ־טסופ" 

"יביסקלפרה" יפרגויבוטואה דמימה .תיגולואידיא תוירטנצונתאמ הרואכל תררחושמה 

סוסיב ,אסיג ךדיאמ ,ול קינעמ ךא ,"םינויצ־טסופה" ןיבל יחרזא ןיב ,אסיג דחמ ,דירפמ 

.תילאיגלוק תרוקיב ינפמ יוסחה ישיא 

תוהמ לש ינכפהמ רואיתב הכוזה ,רזה ארוקל דחוימב יביטקרטא הז רפסש קפס ןיא 

לש יפיטואירטס רצומ דוע וניאש ץראה־ןב לש תענכשמה ותעפוהב ילארשיה םויקה 

,שיגרה ,טבחתמה ילארשיה תא הלגמ אוה .יגולותימה רבצה לש ותומד ןב "שדחה ידוהיה" 

ןיוע םלוע לע רגית אורקל ול םיארוקה ,קוחרמ וב םיפוצה טבשה תולוק דגנ םמוקתמה 

ןונגסמ םג הנהיי ןיינעתמה ארוקה .םירקבל םישדח הבטנא ירוביגל םיפצמהו םידוהיל 

םג ליעפה יאמדקא לש הביתכה ןוחטב םע םישגרמ םיישיא םירופיס בלשמה רואיתה 

וירבח לש> םיימדקא םירוכזאו םיטוטיצ לש ריהז ןונימל גאוד רבחמה .םולשה תעונתב 

ללוכ) האירקל המיענ תיפרגויב הביטרנ ןיב טסקטה תא בתנמ ךכו ,(דחוימב םיימלשוריה 

םירפסה ףדמל סנכיהל יוארה ךמסמ ןיבל (תיטסיניבוש תירבג הדמע דגנכ תושיגר 
.ילגויספורפה 

המב םיתיעל םידיתע וירואיתו ,רתי־תוכיראב הקול רפסה תא אצמי ילארשיה ארוקה 

האורש ימ לצא םיברועמ תושגר ררועמ יחרזא ןורי .ילטנמיטנסכ וניתומוקמב רדגומש 

לש ותומד ,יתימא רופיסב רבודמש יפ־לע־ףא .ראתל הסנמ אוהש רודה ינבל ךייש ומצע 

היגולואניג ול שי ;יביבא־לת דלי םתס אל אוה .ידמ תמלשומ הפיטעב העיפומ בתוכה 

יאקיסומ בא ,("יחרזא" החפשמה םש תא ץמיאש) תירבעל החמומו ךנחמ אבסמ ,תדבוכמ 

אכדל םידימלתה וכנוח דחוימב םש ,יגולותימה "שדח ןוכית" רגוב ומצע אוהו ,ןנוחמ 

אל ךא ,יחרזא ןורי לש רופיסה יאדווב הז .םעה תורישל םמצע רישכהלו הוואר תכירצ 

.ביבא־לתב תוחפ םיראופמ רפס־יתבמו םידברמ ואבש ,םירחא םיבר םירבצ לש רופיסה 

םייטסיטילא רפס־יתבב ודמלש םידימלתה יפלא ינויצה סותאה תא וגפס דציכ ןיינעמ 

ולעפוה אל םהב ,לשמל "חבש"ו "הוולש" ,"הלואג" ,"הילצרה"כ ,"םיינגרוב" וא תוחפ 

?רתוי הברה ןטק רעונה־תועונת לש ןחוכ היה םהבשו תיטסיביטקלוק תוגהנתהל תויצקנס 

־תוצראל ותוא חקל אוה ,יאבצה תורישל ונב סויג ברע דציכ תוכיראב ראתמ רבחמה 

רטשמה תויעבב ונדו םיינשה ובשי םש ,ודרולוקה רהנבו לודגה ןוינקב לויטל תירבה 

ינב תא יתלאש .ענכושמ דימת אל ,בישקמ ןבהו רבדמ ןורי .לארשיב םולשה ייוכיסבו 

.סויגה ברע ץראל־ץוחב לויטל םירוהה דחא םע עסנש וירבחמ והשימ ריכמ אוה םא לייחה 

ונבב גהונ אוה דציכ שח וניא יחרזא ןורי .רגסנ אשונהו ,םמותשמ טבמ יב ץענ אוה 

םא םג ,ומצע ולש רודה ינב לש םיכנחמל וסחיב החומ אוה היפלכ תיגולואידיא תונורטפב 

ותדלומ ףונ רצומ וניה רבחמה ;אלפ ןיא .יטילופומסוק םזילרביל חורב אוה ולש רסמה 

.ולש הכפהמה יכרע יפ־לע ריעצה רודה תא ךנחל הבוח שחה ,ותחפשמו 

־בתכש ררבתמ .תודותה קרפב ,רפסה לש ןורחאה ףיעסב העיפומ רתוי תרדבמ המרד 
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םירפס תרוקיב דקוש השמ 462 

לש היציאוטניאל תודוה קר אצמנו ,יחרזא לש ודרשממ בנגנ רפסה לש רמגומה דיה 

תא ךילשהש יאדוול בורק ןכלו ,ךרע־ירבדו ףסכ הארנכ שפיח בנגה יכ הרבסש ,ותייער 

האצמנ םילשורי תייריע לש האורבתה תקלחמב םידבוע תרזעב ,ןכא .הפשאל דיה־בתכ 

הדביא המוד ךרדבש ,רפסב תרכזומה תיגולופורתנא יפמ ההז רופיס רבכ יתעמש .הדיבאה 

בותכ רמוח תרימשו הביתכה תייגולונכט םהב םימיב הז היה .הלש טרוטקודה תא האצמו 

.ןפרסהו וקוקה ימיב ,רתוי הברה םייביטימירפ ויה 

םלוע תא תנייפאמכ תצרחנ תישיא תיגולואידיא הדמע לש גציהה תרמוי תורמל 

תורמלו םינותנהו תויודעה ,המיתה תגצה לש יטסינויסרפמיאה יפואה ףא־לע ,ורוד־ינב 

טרפב ,וגייח תודוא־לע הבושח הראה הלעמ יחרזא ,םייעדמ םירוכזא לש יטושיקה יפואה 

תוירנילפיצסיד רקחמ תוטיש לע םינומאה םיגולופורתנאו םיגולויצוס .הלא םימיב 

םינותנ םהל ןיאש תוימואל תונוכתבו םיכרעב ןוידמ ללכ־ךרדב םיעתרנו תוינדפק 

עייתסמ אוהשכ הז הדשל סנכיהל שפוחה תא ומצעל לטונ יחרזא .םתודוא־לע "םישק" 

תישיא היפרגויב בותכל ותוכזשו הביתכ ןורשכב ןחינש הנידמה עדמ שיא לש וירושיכב 

,ורוד־ינבמ םיבר תלחנ םה ,תוחפל םקלחב ,ותאחמו ויטבל ,ולש היפרגויבה .ומעט יפ־לע 

.הכרבב רפסה תא םדקל יואר ןכ לעו 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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463 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר (םיכרוע)רימש ןנורו איגש יבא ,דנטואמ םחנמ 

ל"ז יבצ־ןזור לאיראל ןורכיזה רפס :תידוהיו 
.םידומע 755 .1998 .תומר תאצוה :ביבא־לת תטיסרבינוא 

תובר םינש ךשמב דמילש ,יבצ־ןזור לאירא רוספורפל ןורכיז רפס הווהמ וז הפוסא 

תויטקרפו תויטרואית תויגוסב ברועמ היהו ביבא־לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב 

תארקל .תידוהיו תיטרקומד הנידמכ לארשי־תנידמ דוסיב דמועה חתמבו רשקב תועגונה 

המוקמל םירושקה םיאשונב קוסעיש רפס םסרופיש הלאשמ יבצ־ןזור רוספורפ עיבה ותומ 

תויתוברת־ברל םירושקה רתוי םייללכ םיאשונבו תילארשיה הנידמב תידוהיה תדה לש 

ותוגהו ותדובע תא םימכסמו םירקוסה םירמאמ םג ךכ־טא ללוכ ץבוקה .תילארשיה הרבחב 

ןיבש רשקבו תויתוברת־ברב םיקסועה םירמאמ לש בחר ןווגמ םגו יבצ־ןזור רוספורפ לש 

דיקפת תאלממ וז הפוסא ,ןורכיז רפסכ .תיוושכעהו תירוטסיהה לארשיב הנידמ ןיבל תד 

לש התמורת .יבצ־ןזור רוספורפ לש ותדובע לש התויזכרמו התמצוע תדמעהב בושח 

.רתוי תיתייעב לארשיב תויתוברת־ברב ןוידל הפוסאה 

.םירעש העבשו םירמאמ העשתו םירשע ,םידומע 755 ללוכ אוהו ,דואמ לודג רפס והז 

־ןזור רוספורפ לש ותדובע לש תויטרואית תוניחבו םיישיא םינקויד ליכמ ןושארה רעשה 

־בר לע םיכרועה לש (רתויב רצק) אובמ הווהמ ינשה רעשה .וימוסרפ תמישר תאו יבצ 

־בר לע םייפוסוליפו םייטרואית םינויע ללוכ ישילשה רעשה .לארשיב תויתוברת 

ןד ישימחה רעשה .לארשיב היטרקומדבו תודהיב דקמתמ יעיברה רעשה דועב ,תויתוברת 

.תוברת ןיבל טפשמ ןיבש םירשקב קסוע ישישה רעשהו ,םינוש םיאשונ לע תידוהי תוגהב 

.לארשיב תויתוברת־ברו הפש ,תדב זכרתמ ןורחאהו יעיבשה רעשה 

דקוממ (תורחא תוצראבו) לארשיב תויתוברת־ברב ןוידה לש רתוי בחרה רשקהה 

תוחנהל השעמל תודגנתמה (הנותנ הרבחב) טועימ תוצובקל םחייתהל שי דציכ :הלאשב 

הרבחה לע ןהלש םלועה־תייאר תא תופכל תוסנמ ףאו ,םיילרביל םיידסומ םירדסהלו 

לע ןגהל הכירצ רתוי הבחרה הרבחה דציכו םאה :ךכ־טא הניה תיזכרמה הלאשה ?הלוכ 

ןניאש טועימ תוצובק לש הרידחה וא השילפה דגנ הדוסיב תודמועה תוילרבילה תוחנהה 

ןיבש םיחותמה םיסחיב רקיעב לארשיב תדקוממ וז היעב ,הז רפס יפ־לע ?תוינלבוס 

ךכב הצוענ הלא םיסחיב היעבה .הנידמה ןיבל (םייטילופה ןהיגיצנו) תוידרח תוצובק 

םייביצקתה ,םייקוחה הידבר לע) הנידמב שמתשהל תוצור תובר תוידרח תוצובקש 

רתי לע ןהלש םייחה ךרד תייפכל יעצמאכו קחשמה יללכ יונישל ןכוסכ (םיידסומהו 

התוא םיחתנמו וז היגוסב םיעגונ הפוסאב םיאצמנה םירמאמהמ קלח קר .הרבחב תוצובקה 

השמו תילגרמ ישיבא ,רימת לעי לש םירמאמה תשולש ,לשמל ךכ .תניינעמ הרוצב 
־בר" גשומה לש םייפוסוליפה םיסיסבה תא םינחוב דלפ באויו רנורב הזו'ז :לטרבלה 

,("הבע"ו "הזר") תויתוברת־בר לש תוסיפת יתש ןיבש חתמב תלפטמ רימת ."תויתוברת 

הימונוטוא ןתמש החינמה תילרבילה הסיפתה לש תולבגמה תא תפלאמ הרוצב הארמו 

תילגרמ .תוילרבילה הדימה־תומא תא וצמאי ןהש (חרכהב) ליבות טועימ תוצובקל 

תויוכזו טרפה תויוכז ןיבש חתמה יבגל הקילמיק לש ויתונעט תא םיחתפמ לטרבלהו 

םהלש טועימה תוברתמ תאצל םיטרפ לש םתוכזש םיעיצמו ,תידוחיי תוברתל הצובקה 

תניינעמ הרוצב עיצמ דלפו רנורב לש םרמאמ .המצע תא רמשל הצובקה תוכז לע הפידע 
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םירפס תרוקיב ירא־ןב ליא 464 

םיאנתב םססבל שי תויתרבחה םהיתויוכזמ תונהיל םיטרפל רשפאל תנמ־לעש רתויב 

אוהש ךכב טשפומ יפוסוליפ חותינמ הברה גרוחה רמאמ הז .םייחרכה םיילכלכו םיירמוח 

םיאנתב תנגועמה (תידסומו) תיגשומ תכרעמ לכ תויתוברת־בר לע בושחל ונתוא ץלאמ 

לש טרפה תויוכז יכ הנעט תבצינ םהלש חותינה סיסבב .םייטרקנוק םיירוטסיהו םייתרבח 

תנמ־לע תודחוימ תויתצובק תויוכזל תוקוקז בורה תוברתמ הנוש ןתוברתש תוצובק 

ילוא) דלפו רנורב לש רמאמה ,הזככ .רתוי יללכה רשקהב יתוברתה ןדוחיי לע רומשל 

,לארשיב תוידרחה תוליהקב קר אל תועגונה תולאש לש הרוש חתופ (הפוסאבש בושחה 

.תאז הרבחב תואצמנה טועימה תוצובק לש רתוי בחרה ןווגמב אלא 

בהל הנינפ .הבשחמ יררועמ םיתאצמש םיטעמ םירמאמ דוע ןייצא הלא םירמאמל ףסונ 

.לארשיב הנידמהו תדה יסחי תרדגהב המוקמו טילש תשרפ תא קירבמ רמאמב תחתנמ 

ימיקמ תא הנייפיאש תיסיסב תוריהב־ יאמ העבג הלא םיסחיב תויתייעבה יכ איה התנעט 

הפי רשקתמ הז רמאמ ."תינוליח תודהי" תונכל רשפאש המ לש דמעמה יבגל הנידמה 

תויטילופה תויצלופינמה לע קר אל רוא ךפוש אוהש ןוויכמ ,אריפש ןתנוי לש ורמאמל 

יכרע־ודה סחיה לש םיינויערה םיסיסבה לע אלא ,תויתדה תוגלפמה לש תוינויצילאוקה! 

דימעמ םג הז רמאמ .תידוהיה תדה יפלכ הווהבו רבעב לארשי לש םיינוליחה היגיהנמ לש 

תויונשרפ ביצהל םיסנמה הארקמב םייוצמה םירחאה םירמאמהמ םיבר הלאש־ןמיסב 

.היטרקומדל תודהיה ןיב ירשפא־יתלב רוביח ותואל תונוש תופולחו 

תויתוברת־ברל םירושקה םיאשונ לש הרוש הלעמ 'גאחלא ד'גאמ לש רצרצקה ורמאמ 

שומישה ןהב תונושה תורוצב ןד 'גאחלא .תאז הפוסאב דה םיאצומ םניאש ךא ,לארשיב 

ךשמה תא קזחמ לארשיב (תויתכלממה) ךוניחה תוכרעמב תיברעהו תירבעה תופשב 

לש הז בצמ ,םולשה ךילהת לש ותליחת תורמל .תילארשיה־תידוהיה תינומגהה הטילשה 

'גאחלא לש ורמאמ תובישח .ויונישל םיאנת םיארנ ןיאו ,ןיידע ךשמנ ינושל ןויווש רסוח 

תוצובקו םירקמ לש הרושב עגונ 'גאחלא .עיצמ אוהש חותינל רבעמש והשמב הצוענ 

רפסב תורכזומ ןניא ךא ,לארשיב תויתוברת־ברה לש תולבגמה תנבהל רתויב םיבושחה 

,לארשיב תויניתשלפו תויברע תוצובק ,תויסקודותרוא־אל תוידוהי תורוסמ :ללכו ללכ הז 

םימעה־רבחו היפויתא ידוהי לש םינורחאה םירגהמה ילג ,תוידוהי "תוינתא" תוצובק 

יבגל תונוש תומליד הביצמ וללה תוצובקהמ תחא לכ .תויבסלהו םילאוסקסומוהה תוליהקו 

םיאומוהה תליהקמ םיקלח אקווד יכ ןועטל ןתינ ,לשמל ,ךכ .לארשיב תויתוברת־בר 

תועיבתו תויגולואידיא םהל וצמיא םהש ןוויכמ ,הז רשקהב דחוימב םיניינעמ תויבסלהו 

.חטבומהו ימיטיגלה םמויקל סיסב יתוברת־בר יתרבח לדומב םיאורו תויתוברת־בר 

קחצי לש ותחצנהל תורושקה תונושה תויעבבו תורוצב ןד ןזח םייח לש םכסמה ורמאמ 

תוומה אשונ לש םיירוטסיהו םייגולופורתנא םיחותינב הרופו ףלאמ שומיש ידכ ךות .ןיבר 

ןויסינב הצוענ ץבר לש תויתייעבה יכ הארמ אוה ,תורחא תונידמבו לארשיב ןורכיזהו 

םגפ לע אקווד עיבצמ הז ןיינעמ רמאמ .תימואל המכסה רסוח לש רשקהב ןורכיז תיינבל 

.תימינפ תויטנרהוק רסוח :םירמאמה רתיל טעמכ רושק אוה ןיא ןכש ,וז הפוסאב ףסונ 

וא ינויגה הנבמ לעב ץבוק תונבל ףיקמו רדוסמ ץמאמ םיכרועה ושע אל ,רצק אובמ דבלמ 

.םייזכרמ םייטילנא םיריצ המכ ביבס םירמאמה ןווגמ תא רשקל 

תעגונה הפוסאב .יבצ־ןזור רוספורפ לש ורכז תדמעהב בושח דיקפת אלממ הז רפס 

לש רוזיפ ,תימינפ תויטנרהוק רסוחמ לבוס רפסה ,לארשיב תויתוברת־בר לש תויגוסב 

דבורב .תילארשיה הרבחב תובושח תוצובק לש ןווגמב תועגונה תויגוס לש הרדהו םיאשונ 
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465 (2 )א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

לארשיב תיתוברת־בר לע־תוברת ללכ תירשפא םא הלאשה תא הלעמ רפסה רתוי קומע 

רשאכו ,תידוהי הנידמכ תרדגומ לארשי ,גנילרמיק ךורב ירבח הארהש יפכ ,דוע לכ 

.היחרזא תנידמכ הלמה ןבומ אולמב תרדגומ הניא הנידמהו ,תד םגו םואל םג איה תודהיה 

ירא־ןב ליא 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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םירפס תרוקיב לקנרפ לכימ 466 

.1998 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .םינורחאה םילארשיה הנחוא דוד 
.םידומע 320 

המרח דע הווצמ תמחלמל דחי ורבח רבע לכמ .לארשי ינפ לע ךלהמ תוהלב חור" 

ואינ ,יסורה רגהמהו שדחה יחרזמה ,ינויצ־טסופהו לחנתמה ־ 'םינורחאה םילארשי'ב 

םירבק ישדקמ ,הטרפהה יללהמ ,םישדח םירשעתמו םינשי םידרח ,לאמשמו ןימימ םינענכ 

ורפס תא הנחוא דוד חתופ ךכ ".רופגניס יצירעמו ןריא ידיסח ,םירז םילעופ ירוסרסו 

,תוהלב חור התוא ינפמ תילארשיה הרבחה תא ליצהל שקבמה ,םינורחאה םילארשיה 

םלועמו זאמ .םעפ ןאכ התרשש ול המדנש תילארשי תיתרבח תודיכל שדחמ ןנוכלו 

,םינושה םימעה ,תונושה תוצובקה ינב תא רבחמ המ .התוהזב תילארשיה הרבחה תטבלתמ 

,הלשממה שאר חצרנ זאמ יכ המדנ םלוא ?תויבטוקה תויטילופה תודמעה ילעבו תותדה 

םיאקיטילופ ידי לע תקזוחמה ,שממ לש הדרחל וז תוטבלתה הכפהנ ,ןיבר קחצי 
חישה זאמ ופלחש םינשבו ,אובל הרחיא אל תירוביצה הבוגתה .םהיכרוצל הב םישמתשמה 

םיעסשה לע רשגל ןתרטמש תועונתו תותומע ,תוצובק דועו דועב ףצומ ילארשיה ירוביצה 

.רבעב ,םתעדל ,התוא הנייפיאש תודחאה תא הל בישהלו תילארשיה הרבחב םייזכרמה 

.הלאמ תוברל ירשפא טספינמ אוה ונינפלש רפסה 

ללכב הרבחה יעדמל שדח וניא יתרבח סוזנסנוק סדנהל וא ססבל ,רתאל ןויסינה 

םיבר םילאוטקלטניאש העשב ,תואמה הנפמב .טרפב תילארשיה הרבחב םיקסועה הלאלו 

היגולויצוסה הרצונ ,קפסב לטומ תדכולמ תינרדומ הרבח לש המויקל סיסבה יכ ושח 

לימא ,ויתובאמ דחא יפ־לע תוחפל ,שדחה עדמה לש ודיקפת .יעדמ תעד־םוחתכ 

תקולחש ,תינרדומה הרבחב םג תיתרבח תודיכלל שדח סיסב תוהזל היה ,םייהקריד 

יעדמ ,רמיעו ,היגולויצוסה הענ זאמ .תחופו ךלוה היפתתשמ ןיב ןוימדהו הבר הב הדובעה 

ףתושמה תאיצמל תורתוחה - תוילאוזנסנוק תושיג ןיב ,תלטוטמ ןיעמב ,םללכב הרבחה 

הנושה ןמ תומלעתה וא יוכיד ריחמב םג הנותנ הרבחב םידיחיו תונוש תוצובק ןיב 

ןיבל ,וקזחל םישקבמ סוזנסנוקה יכמותש יתרבחה רדסב םימלוגמה חוכה יסחימו דירפמהו 

ביכרמה תאו תויוהז לש יוביר ,םיסרטניא ילדבה תושיגדמה - תוילאוטקילפנוק תושיג 

דוביר לש תולאשב תודקמתה לש הפוקת רחאל ,לשמל ,ךכ .סוזנסנוקב םולגה אכדמה 

תולאש הריזה זכרמל םיעשתה תונשב ורזח ,תיאקירמאה היגולויצוסב תויתוברת־ברו 

תקסועה תורפסב ,לשמל ,אטבתמ אוהש יפכ ,ביטקלוק לש ומויקל סיסבהו ךומא"ה 
.התוא םירשפאמש םינונגנמבו "תיחרזאה הרבח"ב 

,תוילאוזנסנוקה תושיגה ןמ ,המוד תלטוטמב הענ תילארשיה היגולויצוסה םג 

,תוילאוטקילפנוקה תושיגה לא ,םיעבשה תונש דע הב וטלשש ,תויטסילנויצקנופה 

לש ,הצואת רובצל הלולעה ,המגמ ןמסמ הנחוא דוד לש ורפס יכ המוד .זאמ הב תוטלושה 

םירפסש יוארו בושח יכ רמול ןתינ בויחל .םימחה סוזנסנוקה קיח לא הבישל הריתח 
לש הדיתע לע ירוביצה חוכיוול תונוש םינפ ופיסויו רוא וארי הנחוא לש הז תמגוד 

תוינשה םישולשב קר אלו ,חוכיווב ופתתשי הימדקא ישנאש ץוחנו בוט .תוילארשיה 

תא תחטשמ איה וב ןפואה לע ןנוקמ ןכא הנחואש ,תינרותה הקיטילופופב םהל תוצקומה 

לש וז החמשהמ ףח וניא ומצע הנחוא לש ורפס יכ המדנ תאז םע .לארשיב יטילופה חישה 

.רקבמ ומצע אוהש תונורסחה ןמ המכב הקול אוהו ,לארשיב ירוביצה חישה 
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467 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

,תיטרקומד העדות :םיכבדנ השימח וסיסבבש ,שדח ילארשי סותא עיצהל שקבמ רפסה 

לש עצמ לכ ומכ .תיתרבח תוירדילוסו תינוכית־םי הקיז ,ידוהי ףסומ ךרע ,םולשל ךוניח 

סוזנסנוק והשזיאל עולקל שקבמ הנחוא לש עצמה םג ,וננמז־תב תיטילופ הגלפמ 

וא ישוק לכ אלל הלא תונורקע ץמאל ולכי רבע לכמ תוצצה זכרמה תוגלפמ .יאליטרע 

ירוחאמ ,לעופב .םייבויח םיכרע לש וזכ תכרעמ םע חכוותהל ולכוי םיטעמ .יוניש 

.לודג לובלבו תורתוס דוסי־תוחנה םירתתסמ ,וללה תוילאוזנסנוקה תומסיסה 

לש ותומלעיה ,תוילארשיה תטרפה תודוא־לע הניקה איה רפסה לש אצומה־תדוקנ 

סופרוק ,יתוברת ןעטמ" ותוא ,םילארשיה לכל םעפ ףתושמ היהש חינמ הנחואש ,והשמ 

הדלונש תינויצה היגולואידיאה לע ססובמה" ךבדנ ול ופיסוה רוד וא הנחמ לכש ,"ףתושמ 

,וז תינויצ היגולואידיא לש הסיסב לע ,הנחוא תעדל .(12 'ע) "תידוהיה הלכשהה ןמ 

םיניבמ םהש ךות חכוותהל םינורחאה םילארשיה ולכי ,תיפוריאה תורואנה לע תססובמה 

תילאוטקלטניאה הטילאה ירבח ןיב הנבה התוא יכ ןייצל חכוש הנחוא .הז תא הז 

,הפוריא חרזמב םש־יא המוד ךוניח לע ,םיכסמ ומצע הנחואש יפכ ,הנעשנש ,תיטילופהו 

תונבומה דוסיה־תוחנה לע ןעשיהל ולכי אלש הלא תא ירוביצה חישה ןמ לילכ הרידה 

ןיא ילוא .אבא תיבמ תידוהיה הלכשהה לש "םירואנ"ה םידוקה תא וריכה אלשו ,ןהילאמ 

םייזנכשא םירבג םלוכ ויה ,הנחוא לש וירוביג ,ןזחו ןוסלנצכ ,דדלאו ץיבובילש הרקמ הז 

תנווכמ תוילארשיה לש התומלעיה ינפמ הנחוא לש ותדרח ?תילארשיה הטילאה ירבחו 

רוזמ איבי םדקל שקבמ אוהש שדחה סותאהו ,תיטסיטילא תוילארשי התוא רבעל הלוכ 

הנוחטב תא תרערעמ הלש הירוטירטל תושדח תוצובק לש ןתסינכש ,הטילא התואל 

,םימח ,יגולותימ ןוכית־םי אלא וניא ססבל שקבמ אוהש ינוכית־מיה רשקהה םג .ימצעה 

ךא ,רוזיאה ינבל סחיימ ברעמהש תויטסירולקלופה תונוכתה תא רמשמש ,יטגרנאו ססות 

.תיטננימודה תיברעמה הבישחל והשלכ דוגינ וא הפולח עיצמ וניא 

תוהלבה חור םה היבייוא .רפסה לש תיתימאה הרוביגה אופיא איה הנשיה הטילאה 

ןדיעב .םעפ ןאכ התיהש המדנ הנחואלש ,האלפנ תוילארשי התוא לש המויק לע תמייאמה 

הנחוא הסנמ ,הנשי הטילא התוא ץירעהל ךכ־לכ לבוקמ אל רבכ וב "תיטילופה תוניקתה" 
."םינורחאה םילארשיה" תרתוכה תחת שדחמ הרידגהל 

טסקטב תצמואמ האירק ?םינורחאה םילארשיה םה ימ :הלאשה לע תונעל הסגמ אובמה 

לש ויניעב בוטש ימ לכ םה םינורחאה םילארשיה :תחא הנקסמל הליבומ והשמ לבלובמה 

םא קרפה ןמ ללכ רורב אל .תדחכנ הטילא התוא לש הירבח ,עירכמה םבורב ,םהו .הנחוא 

לש דחכנ ןז ותוא ,רבע ןמזב םהב רבודמ םימעפל .דוע םניאו ויה םינורחאה םילארשיה 

יהוז .ברע תעל םירימת םייגולואידיא םיחוכיווב ודקיו רחש םע םישיבכ וללסש םידסיימ 

."םינושארה םילארשיה" ,הצרעה תוחפ הברהב ,הניכ בגש םותש ,בוריקב ,הצובק התוא 

,םיצימא םימחול המכ תוחפל וא ,ונחנא םה םינורחאה םילארשיה יכ המדנ תורחא םיתיעל 

.שדחמ ותונבלו "ףתושמה סותאה" לע ךכוסל םישקבמה ,הנחוא תמגוד 

דחי םתוא ךורכל ןויסינהש ,םיאשונ ןווגמב םילפטמה םירעש העבש הנומ ומצע רפסה 

תויומד םע תונויאר ,תויאנותיע תובתכמ רתוי םניא םיקרפה ןמ קלח .יתייעבו ץלואמ וניח 

הרנמ ץוביק תרבח ,ןיבר לחר :"םינורחא םילארשי" םתוא תא ןהב גצייל רחוב הנחואש 

שקבמ הנחואש ןוידה תא הררועש איה ותחיצרש המודש ,הלשממה שאר לש ותוחאו 

גולואידיאכ גצומה ,רבעשל תורדתסהה ל"כזמו םייח־תעבג שיא ,ןורהא־ק קחצי :ךורעל 

,'ץיבוביל והיעשי :חוכו םיסרטניא לש הקיטילופב םלועמ וידי תא ךלכל אלש ,םימת 
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לסרמ ףוסוליפהו ריזנה ;תילארשיה ותועמשמב לאמשה לש ילאוטקלטניאה הנאתה־הלע 

קובדל שקבמ רבחמהש תיטתניס תוינוכית־סי התוא לש הגיצנ ,יקארוש יירדנא ;האוביד 

"יעבט" תיב־ןב אוהש ירי'זלא אצוממ ידוהי ,תיברעמה הטילשה תא תרגתאמ הניאש ,הב 

תורשפאה תא גציימה ,לארשי תבשחמל גוחה ןמ ,סביל הדוהי ר"ד ;ברעמה תוברתב 

;ונלוכל ,ותעדל ,ףתושמ וניהש ,ידוהיה םירפסה ןוראב תוקבדלו תילאוטקלטניא תויתדל 

ךא ,םיתיעל םיניינעמ םתיא תונויארה .האלה ךכו ;ילאירא עשוהי רוספורפ ;באילא הבול 

הנחואש יפוריאה ילאוטקלטניאה עקרב ,טקשה םרובידב םינייפאתמ םלוכ םינייאורמה לכ 

.רי'זלאב הרקמב ודלונ םא םג ,הנשיה הטילאה ינב םתויהבו ךכ־לכ ךירעמ 

שמתשמ הנחוא םקלחב .ילאוטקלטניאה ונויפיא תא רפסל םיקינעמ םירחא םירעש 

.הרואכל יתרוקיב ןפואב ,ןורכיזו סותימ ,"יביטקלוק ןורכיז" תמגוד ,םייתנפוא םיגשומב 

יביטקלוקה ןורכיזב םיקרפל תוסחייתהו םיסותימ תיינבב ומצעב קסוע אוה םירחאב 

קסועה ,לשמל ,ישימחה רעשב .חוכיוול תונותנ ןניאש תוירוטסיה תודבוע לאכ ילארשיה 

םיסותימ תרציימכ תילארשיה תרושקתה תא גיצמ הנחוא ,תימוקמ היגולותימב תרושקתב 

ןכמ־רחאלש הקספב .ךותיה־רוכ לש היגולואידיאו תויתכלממ לש םילאוטיר ,הרובג לש 

לש ומויק תודוא־לע םיילארשיה םייפרגוירוטסיהה םיסותימה ןמ םיבר ומצעב רזחממ אוה 

קרפתהש "ונחנא" ,הנידמה םויקל םינושארה םירושעה ינשב ילארשי "יביטקלוק ונחנא" 

היונש הזית יהוז .םירופיכה־מוי תמחלמ לש רבשמה ביבס ,םיעבשה תונשב קר הרואכל 

קסוע ףסונ רעש .םהשלכ םיירוטסיה םיכומיס הל איבמ וניא הנחואש ,תקולחמב דואמ 

־יא םייטסיטילא םייפוסוליפ םיחוכיו ויה וליאכ םותימה תא רזחממו ,םיירבעה םינאישטינב 

.לארשיב תויטילופ תוקיטקרפו תויגולואידיאל יתימא סיסב םעפ 

,המצע הרבח התואל עוגעג ןיבל תילארשיה הרבחה תרוקיב ןיב אופיא ענ רפסה 

תוצירק ןיב ;רבחמה לש הזב תוחפל וא ,יביטקלוקה וננוימדב םעפ:התיהש יפכ 

תורפסה תא יתארק ינא םג ,םכחותמ ינא המכ האר" :ארוקל תוזמרמה "תוילאוטקלטניא" 

חרכהב החיטבמ הניא תורפסה תאירקש תוחיכומה תויגולואידיא תורימא ןיבל ",הנוכנה 

אוהש תונויערל דה רפסב אוצמל לכוי ,ויד שקעתי םא ,ארוק לכ .היחקל תמנפה תא 

,ומצעב הילע םתוח היהש תילארשיה הרבחה ינייפאמ לע תרוקיב ;םמיע ההדזמו םיכסמ 

םא ןעשיהל הנחוא לכוי ,לשמל ,"ןוכיתה םיל ןולח" קרפה לע .רומגה ךפיהה תא םג ךא 

לארשי תא יתרקיב ,רמול לכוי אוה ,ימצע ינא .ןאכ תילעומה תרוקיבה םע חכוותי 

ומכ) תוינוכית־מיה לבא .ינוכית־מיה בחרמה ןמו "ידוהיה ןמזה" ןמ תקתגתמה תיזנכשאה 

תויברעמה תא הפידעמה היכרריהה תלבקל תוסכ אלא הניא הב ןד הנחואש (תויברעמה 

תחת יהשלכ תונרתח הב ןיא .תוירוגיטקה תא תננוכמ המצע איהש יפכ תויחרזמה לע 

.ותוא גיצמ ומצע ברעמהש יפכ יברעמה לדומה 

אוה .םעפ היהש המל םיעוגעג ךותמ בתכנ וניא רפסה יכ ונל חיטבמ ומצע הנחוא 

םלועמ המייקתה אל ,ולוכ רפסב הילא עגעגתמ אוהש ,םעפ לש תוילארשי התוא .קדוצ 
.היגלטסונה תוזוחמב אלא 

לקנרפ לכימ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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469 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

יתרבח יונישו הטילש ־ לארשיב םיברעה ברקב ךוניח 'גאחלא ד'גאמ 
.םידומע 208 .1996 .תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ תאצוה :םילשורי 

קיפא תשמשמ ךוניחה תכרעמ םאה :איה 'גאחלא ד'גאמ לש ורפסב תיזכרמה הלאשה 

איה אמש וא ,לארשיב יניתשלפה־יברעה טועימה יבגל יתרבח יוניש לש זרזו המצעה לש 

רפסה תא הביצמ וז הלאש ?טילשה ידוהיה בורה ידיב חוקיפו הטילש לש ןונגנמ הווהמ 

תדימל וסחייתהש ,ומצע רפסה רבחמ לש םקלח ,םירקחמ לש הפינע תרוסמ ךותב 

תויונמדזהב ןויוושה־יאלו םהיגוסל םייתרבח םיבאשמל יברעה רזגמה ינב לש תושיגנה 

ןיב תואוושה תכירע לע רקיעב תססובמ וז תירקחמ תרוסמ .הקוסעת ךוניחכ םימוחתב 

הרבחב ימינפה לודיבל דבלב תילוש תוסחייתה ךות ,יברעה טועימה ןיבל ידוהיה בורה 

יבאשמל יברעה רזגמה ךותב תויתרבח תוצובק לש תושיגנה לע ויתוכלשהלו תיברעה 
.הלכשה 

תולאש תבצהב הניא ,תילגנאה הפשב םג דוא הארש ,הז רוביח לש ותובישח ,ןכא 

,יכוניחה השעמהו ךוניחה תוינידמ לש תויכוניחהו תויתרבחה תויועמשמה יבגל תושדח 

תתצמותמו הפיקמ הריקס ללוכ רפסה .תוקיתו תולאשל תוירוקמ תובושת ןתמב אל םגו 

,תינמ'תועה הפוקתב לחה ,תיברעה ךוניחה תכרעמ לש התוחתפתהו היתודלות לש תחאכ 

םישדח םינותנ םג גיצמ רבחמה .לארשי־תנידמ לש התמקה ןמלו טדנמה תפוקת ךרד 

םירטמרפה יבגל םימדוק םירקחמ יאצממ םיששאמה תויתומכו תוינתוכיא תוטישב ףסאש 

לע םיססובמ הלא םינותנ .יברעה רזגמב תויכוניח תויונמדזהב ןויוושה־יא לש םינושה 

תמר יבגל םירקס השולשב זכורש עדימ לעו ,תונותיע יעטקו תוח"וד ,םיינויכרא םיכמסמ 

לש "תיכוניחה הירוטסיהה" יבגל םייברעה רפסה־יתבב םייסיפה םיאנתהו םיתורישה 

םירגוב לש תיתקוסעתה םתובלתשה יבגלו היבלשל ךוניחה תכרעמב םייברע םירבג 
.1987-1982 םינשב םהידומיל תא ומייסש הפיח תטיסרבינוא לש םייברע 

הרבחב ושחרתהש תורומתה יבגל ארוקל יללכ ירוטסיה עקר ןתמב חתופ רפסה 

.תינמ'תועה הפוקתה ןמל תיטילופו תילכלכ ,תיתרבח ,תיפרגומד הניחבמ תיברעה 

תובקעב לארשיב תיברעה הרבחב הרבג יתרבח באשמכ הלכשהה תובישחל תועדומה 

םיבאשמ לש םתובישח תתיחפ ,תיברעה החפשמה הנבמב תורומת ,היצזינרדומ לש תומגמ 

,רויע ,(המחלמ וא העקפה תמחמ הז באשמ דבאל ששחה ללגב םג> עקרק ןוגכ םייתרוסמ 

לארשיב הרכהב תוכזל ןוצרו היצזיטילופ ,ילארשיה הדובעה קושב תיקלח תובלתשה 

הבחרתה תיברעה־תיתכלממה ךוניחה תכרעמ .ינתא טועימכ קר אל ,ימואל טועימכ 

תיברעה הייסולכואה ןמ 50"/»־ בו ,ריעצה םיאליגה בכרה לשב הנידמה תפוקתב הפעתסהו 

ללכ לע לח םפקותש ,הבוח ךוניח קוחכ הקיקח ישעמו ,רפסה־תיב ליגב םויכ םה לארשיב 

.םהילע םג םילח ,לארשי יחרזא 

יעצמא הלכשה תשיכרב םיאור יברעה טועימה ינבש איה 'גאחלא לש תיזכרמה ותנעט 

זרזו ,תיניתשלפ־תיברע תוהז חופיטו תויברעה תוברתהו ןושלה תלחנה לש ,המצעה לש 

הטילש לש ילכ ךוניחה תכרעמב תוארל םיטונ ןוטלשב םיקיזחמה םלוא .יתרבח יוניש לש 

ךוניחה תכרעמ ,דתיה יטירבה טדנמה תפוקתבו תינמ'תועה הפוקתב .טועימ תוצובקב 

.תילסרווינוא ךוניח תבוח הלח אלו ,הידימלת רפסמבו הפקיהב דואמ תמצמוצמ תיברעה 

הארוהה תפש .םיברעל ךוניחה תכרעממ ימואלה ןכותה אצוה תינמ'תועה הפוקתב רבכ 
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םידימלתל תונימזה תויכוניחה תופולחה .היינש הפשכ הדמלנ תיברעו ,תיקרוט .דתיה 

תוברת־יגכוסכ ושמישש ,םייתייסנכ ךוניח תודסומ ויה הרשע־עשתה האמה יהלשב םייברע 

םהב םידומילה תינכותש םיינמ'תוע רפס־יתב וא ,תונושה תויפוריאה תומצעמה לש 

רפסה־יתב ורבע חוקיפה ףרח םלוא .תיתפרצה םידומילה תינכות תארשהב הבצוע 

תיברעה תימואלה העונתה לש עורזל וכפהנו תרכינ היצזיטילופ טדנמה תפוקתב םייברעה 

טעמ ביחרהל רחב אל 'גאחלאש רעטצהל שי .יטירבה ןוטלשבו תינויצה העונתב הקבאמב 

תוערואמב םייברעה רפסה־יתב תופתתשה תא ,המגודל ,ריכזמ וניאו ,הז אשונב ןוידה תא 

.תונגפהלו תויללכה תותיבשל תופרטצהה ידי־לע רקיעב ,1939-1936 

תכרעמ לע ילארשיה דסממה לש חוקיפה יסופד חותינל שדקומ רפסה לש יראה־קלח 

ךוניחה תכרעמ ןיב ןויווש־יא לש םירטמרפ רואיתלו הב הטילשהו תיברעה ךוניחה 

תויושר וצמיא הנידמה תמקה ןמל יכ ןעוט 'גאחלא .תירבעה ךוניחה תכרעמ ןיבל תיברעה 

לשממה היה הנידמה םוק םע .םיברעל ךוניחה תכרעמב תטלשנ הדרפה תוינידמ ןוטלשה 

הרישי הרוצב םייברעה רפסה־יתב לש םהייחב ברעתהש םרוג ,1966־ב קר רסוהש ,יאבצה 

,יאבצה לשממה תפוקת םויס רחאל םג .ךוניחה דרשמ תעדל דוגינב םג םיתיעל ,הטובו 

םירומל שרדמה־יתבל םידמעומ תלבקלו םירומ תקסעהל יאנתכ ינוחטב רשכה שרדנ 

ישנא לש םתקסעה ךרוצל ינוחטבה ספוטה יולימ לש היחנהה הלטוב 1994־ב קר .םייברע 

,ךוניחה דרשמב םג ומכ ,םיימשרה תודסומה בורב .םיברעל ךוניח תודסומב םייברע ךוניח 

תומוסח ויה םיברעל תוקלחמב תוריכבה תורשמה .םיברע יניינעל תודחוימ תוקלחמ ומקוה 

השע 1987־ב .םיברע יניינעב םיחמומל ובשחנש םידוהי ידי־לע ושייואו ,םיברע ינפב 

ךוניחה לע הנוממה דיקפתל רדייח ילע תא הנימו םידקת רסח דעצ ךוניחה דרשמ 

םיבאשמ תאצקהב ,ןונכתב תוטלחהב ףתתשהל תוכמס ול קינעה אלש דיקפת ,םיברעל 

רוביצה .ךוניחה דרשמ ל"כנמסל חלאפ ןאמלס הנומ 1992־ב קר .תופידע ירדס תעיבקבו 

תונש ןמלו ,הלפמ םרוג םיברע יניינעל תודרפנ תוקלחמ לש ןמויקב האור לארשיב יברעה 

הלשממה ידרשמב תיברעה הייסולכואב לופיטה לש אלמ בוליש ןעמל קבאמ להינ םיעבשה 

.םינושה 

תימואל תוהז לש חופיטו שוביג עונמל איה תטלשנה הדרפהה תוינידמ לש התילכת 

םעה לש םואל־תנידמכ לארשי לש היפואל הריתסב דומעל הלולעה תיניתשלפ־תיברע 

יזורדה ךוניחה לש היצזירלוקיטרפה תראותמ ,לשמל ,ךכ .ינוחטב ןוכיס תווהלו ידוהיה 

םייקלו ,תללוכ תיברע תימואל תוהז לש השוביג תא לכסל תונוטלשה לש ןויסינכ יוודבהו 

תורטמ לש חוסינב םג .תויתוברתו תויתד טועימ־תוצובק לש ףרצמכ יברעה רזגמה תא 

טועימ םתויהל תעמתשמ וא היולג הרכה ןיא םיברעל תיתכלממה ךוניחה תכרעמל ךוניחה 

תויניתשלפהו ללכב תויברעה תוברתהו הירוטסיהה תא םיעינצמ דומילה ינכותו ,ימואל 

תומגמ ללוכ םידומילה רמוחו ,תומדקתה םנמוא הלח תיברעה הפשה תארוהב .טרפב 

ךא ,םייניתשלפ םיררושמו םירפוס לש תוריציו תינרדומה תיברעה תורפסב םימרזו 

.תימואלה תשרומה תא הנמאנ תגציימ הניאו ןיידע הרסח תינכותהש רובס 'גאחלא 

ןמל םיברעל ךוניחה תכרעמ לש תיביסמה התופעתסהו התובחרתהב םג ןד 'גאחלא 

יברעהו ידוהיה םירזגמה ןיב ןיידע םייקש ןויוושה־יא תא שיגדמ אוהש ךות ,הנידמה םוק 

ןויוושה־יא .ךוניחה תודסומב םייסיפה םיאנתבו םהיגוסל ךוניח יתוריש לש םתונימזב 

ךוניחה םוחתב ,יברעה רזגמב ךרה ליגל ךוניח יתוריש לש םתונימז תדימב ,לשמל ,טלוב 

.הרשעההו םידומילה תוינכות ןווגמבו ,יכוניחה ץועייה םוחתב ,יגולונכטהו יעוצקמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:44:37 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



471 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט''נשת 

ןיינעתמה לכל הבוח תאירקכ שמשל יוארה ,ףיקמו יתיצמת רוביח אופיא ונינפל 

םע .הדוקפת יכרדו םיברעל ךוניחה תכרעמ הנבמ לש תויתרבחהו תויכוניחה תויועמשמב 

םיברעו םידוהי ןיב ןויווש־יאל תסחייתמ רבחמה תא התחנהש תירקחמה תרוסמה ,תאז 

,םהיגוסל םייתרבח םיבאשמ לש האצקהה ינונגנמב בורה תטילש לש ידבלב רצות לאכ 

אלממה ,לארשיב תיניתשלפה־תיברעה הרבחה ךותב ימינפה לודיבה ןמ תומלעתה ךות 

ידי־לע טעמב אל ורשפאתה בורה לש חוקיפהו הטילשה .הז רשקהב בושח דיקפת 

,לשמל ,ופיב .ןדמעמ תא ססבלו רמשל ופאשש ,יברעה רזגמב תוטילא לש היצטפואוק 

םייטרפה םייתייסנכה רפסה־יתב תא ףידעהל הדימתמ תססובמה תיברעה הייסולכואה 

הרידמ איהו ,םיברעה לש תיתוברתה םתשרומו םנושל םהב תודמלנ אלש הדבועה ףרח 

יכ המוד .הקוצמה תובכש תא םיסלכאמה ,םיברעל םייתכלממה רפסה־יתבמ הילגר תא 

םיכיישה םידלימ ןהידלי תדרפהו ןדמעמ רומיש אוה תוימוקמ תוטילא לש ןוילעה סרטניאה 

ןעמל לועפל ןיינע ופיב תוטילאל היה אל ,יכוניחה דסממל המודב .םיכומנה םידברל 

,ופיב תיטנוולרה ליגה תייסולכוא לכ תא ליכהל לכותש ךכ ,תיתכלממה תכרעמה תבחרה 

תויברעה תוטילאה לש ןתוברועמ .ופי ידלי ללכל ךוניחה לש תוכיאה רופיש ןעמלו 

תיביסמ הינפה םג ומכ ,םירז םילוקיש יפ־לע םילהנמו םירומ לש םייונימב תוימוקמה 

רפסה־יתבב םבוליש־יאו דחוימה ךוניחה תורגסמל םייוודב םידימלת לש תקדצומ־יתלבו 

לודיבה וב ןפואל תופסונ תומגוד םה םהב תדמול םימיוסמ םייברע םיבושיי תייסולכואש 

.יברעה רזגמה ךותב תויכוניחה תויונמדזהה ןויווש תא לכסמה ימינפה 

בוליכיא תירוא 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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.יטסינמוהה ךוניחב םיכרד - םדא תויהל ינולא דורמנ 
.םידומע 253.1998 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

יטסינמוה ךוניחל השדח תיכוניח ךרדל רשנמ תויהל שקבמ ינולא דורמנ לש ורפס 

,ותנעטל ,תעבונה תיעוצקמ תונוא־ןיאמ הרומה תא ץלחל איה ותרטמ .לארשיב 
ותכאלמ עוציבל םיעצמא רסח הרומה תא ריתומהו ונתרבחב השפש יתוברתה םזיביטלרהמ 

.תיכוניחה 

םינושה הילוגלג תא הכותב תלפקמה ,ךוניחב תיטסינמוהה השיגה תא םכסמ רבחמה 

:אבה ןפואב ,םירשעה האמל דע 

,תישיאה ותחימצלו םדאה תוריח חופיטל תביוחמה םלוע תפקשה [...] 

תא ביצמה ירסומ דוקלו ,דיחיב תומולגה תולוכיה לש הבחרהלו שומימל 

- תישונאה ,רישעהו הבישחה לש הנוילע תילכתכ ותחוורו םדאה דובכ 

.תילכלכ וא תינמואל ,תיגולואידיא ,תיתד הרות לכ לש היוויצל לעמ 

לש התומדב ,וז הפקשה לש יטילופה םוגרתה רבדב המכסה תמייק ,תינש 

לעו םדאה ךרע ןויווש לע תססובמה ,תינמוהו הרואנ ,תיטרקומד הרבח 

תויוכז דוביכ לע ,תיתרבח תוירדילוסו תירסומ תושיגר לע ,םדאה דובכ 

ישונא םויקלו הניקת תוחתפתהל םישורדה םיבאשמה תדמעה לעו םדאה 

<57 'ע> .לכה לש דבוכמ 

,"יסלקה" יטסינמוהה ךוניחב תויזכרמה תושיגה תא רקוס רפסה לש ןושארה קלחה 

(הריפסה ינפל 600) הקיתעה הנותאב םיינוויה םיפוסוליפה לצא ,ינולא ירבדכ ,ותישארש 

־עבראה תואמב סנסנרה תפוקתב שדחמ חרפ יטסינמוהה ךוניחה .םיאמורה לצא וכשמהו 

ךישממ אוהו ,הרשע־הנומשה האמב הלכשהה ןדיעב םגו ,הרשע־ששהו הרשע־שמחה ,הרשע 

תאו יטסינמוהה ךוניחה לש םינפה יוביר תא ריהבהל האב ותריקס .ונימיב םג חתפתהל 

.וז ךוניח תסיפתב םיללכנה ,םירתוס ףא םיתיעלו ,םינושה םיביכרמה 

יביטמרונו ילוליכ םגד חתפמ ינולא ,תיפוסוליפה־תירוטסיהה ותריקס סיסב לע 

תימונוטוא הבישח ,תיתוכיא תוברת :לע־תורטמ שולש לע ןעשנה יטסינמוה ךוניחל 

תירסומ הסיפתב תנגועמה תיטסינמוהה השיגה .תיטנתוא תוישיאו תיתרוקיבו 
םיכרעה רבשמלו םויהד תויכוניחה תומלידל ןורתפכו הפולחכ תגצומ הרורב תילסרווינוא 

.הרבחה תא דקופה 

.תויתוברת־ברה ןויער םע ותוא החנמה תיטסינמוהה השיגה תא בלשל שקבמ ינולא 

איה תירקיעה הביסה .הפי הלוע אוה ןיא לזמה עורל ךא ,ומצעלשכ ךרובמ אוה הז ץמאמ 

םיילסרווינוא הדימ־ינק לש םמויקל תנעוטה ,תיטסינמוהה השיגה ןיב תיתוהמה הריתסה 

תיתרבח הצובק לכ לש התוברת תא הגיצמה ,תיתוברת־ברה השיגה ןיבל ,ירסומ טופישל 

תויטננימודה תוצובקה לש ינחוכ יוטיב תיכרע הינומגהב האורו התלוזל ךרע־תוושכ 
.הרבחב 

המוגע הז רואיתמ הלועה הנומתהו ,ונימיב ךוניחה בצמ תא ראתמ ינולא ,תישאר 

תויגולונכט תומגמו ,תוינללוכ תויתרבח תויגולואידיאב ןומא־יא הב םייקש הרבחב :ידמל 

דיקפתו תרתוימ תישענ ךנחמה תייצקנופ ,ךוניחה םוחתל תורדוח תויטסילאודיווידניאו 
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גניטיירה תוברת םיאלממ ינויערה קירה תא .דימלתל עדימ תרבעהב םכתסמ הרומה 

םייתוברתה םינקתה תא דבר לש ופוסב תעבוק וזו ,תיטסילטיפק תונדמח ידי־לע תענומה 

קוחהךוטלש ,היטרקומד תמגוד תויתוהמ תויגוסל בייחתמ וניא ךוניחה רשאכ .הרבחב 

תושירד וא תוניוצמל העיבתה תמגוד ,קוש לש "םייביטקייבוא" תונויער ,םולשל ךוניחו 

ךא ,םנמוא עלוק ינולא לש ורואית .קירה ללחה תא אלמל םיזרדזמ ,ךוניחה תטרפהל 

םיציחה תא ןווכמ אוה ךוניחה יאולחת לכל רוקמכ תוינרדומ־טסופה תוירואיתה תייארב 
.היוגש הרטמל 

תא םיססבמה םיבר םייסלק םיפוסוליפ ומכש ךכמ תעבונ ינולא לש הנושארה ותאיגש 

רשקהה ןמו חוכה דמיממ םלעתמ אוה ,תילסרווינוא תישונא תוילנויצר לע םתרות 

ףתושמ הנכמכ תוילנויצרב הפורצה הנומאה .םושיי ידיל וב תואב הלא תורותש יתרבחה 

םיימושיי־אל ךא ,םילענ םינכת תולעב תויפוסוליפ תומגידרפ תרצוי תושונאה ללכל 

לש ודובכ תבשה ,ינולא יניעב .ןובשחב ואבוה אל תויתרבחה תוביסנהש ןוויכמ ,םיתיעל 

יוכיסו הרעש המחלמ תבשה ווהי ךוניחה תכרעמל םייטסינמוה םינכת תרדחהו ךנחמה 

תומימת לש הלודג הדימב ךרוצ שי ?םנמואה .תוינכרצה תויטסילטיפקה תוסיפתה תסבהל 

הלוכי םייטסינמוה תונורקעב םירומה תוקבדש ןימאהל ידכ (האנק טעמ־אל תררועמה) 

השיג ץומיא יכו ,תושבי יצוח םייטסילטיפק םיסרטניאלו תוחוכל דגג־לקשמ תווהל 

תקחרה תא וא רפסה־יתבב תמדקומה תוחמתהה תא עונמל לכות תיטסינמוה־תיביטמרונ 

.יתורחתה־ילכלכה םלועל תויתילכת־יתלב תוישונא תולאשב קוסיע לכמ דימלתה 

,תיכוניחה תיפוסוליפה הבשחמב תויוחתפתה לש אצוי לעופ הניא תיכוניחה תואיצמה 

תוילכלכ תויולשלתשה לש רצות רקיעב אלא ,בושחל םיטונ םיבר םיפוסוליפו ינולאש יפכ 

,הפיקמ הנבה קר .םיידימת חוכ־יקבאמב תוכורכה ,תימלועה תכרעמבו הנידמב תויטילופו 

תורחתמה תויכוניחה תויפוסוליפל םהיניבו ,םינוש םייתרבח םיצוליאל תוסחייתה תללוכה 

הפמה לש תיתואיצמ האירק רשפאת ,תיכוניחה תואיצמה תא םיבצעמה םיביכרמה דחאכ 

ךרוצב םינימאמה לכ לש םהידעצ תא תוליעיב לכלכל ןתינ היהי הז ןפואב .תיכוניחה 

.ךוניחה תכרעמב תכל־יקיחדמ םייוניש ללוחל ףוחד 

־טסופ תוסיפת יפלכ רבחמה חתיפש היגרלאהמ תעבונ ינולא לש היינשה ותאיגש 

תא רמשל תונושה תוצובקה תוכזבו יתוברת םזילרולפב דדצמ אוה ,הרואכל .תוינרדומ 

אוה ,תאז םע דחי .תינרדומ־טסופ השיגמ םיעבונה תונורקע םהש ,תויתוברתה ןהיתורוסמ 

.וז הפקשהמ רזגיהל היושעה תיתוברת תויסחי לש רוכזיא לכ בעתמ 

ןיב בולישל סחייתמ לוליכה רשאכ ,(תיביטרגטניא) תילוליכ איה ותשיגש ןייצמ ינולא 

,יתנייצש יפכ .תויתוברת־בר תוסיפת ןיבל יסלקה יטסינמוהה ךוניחב תונוש תוסיפת 

תוירסומ תורטמש ,ידמל הכובס הכאלמ אוה הלאה תומלועה ינש ןיב בלשל ןויסינ 

.תיתוברת תויסחי לומ תילסרווינוא תוילנויצר לש יפוסוליפה ןויגיהה םע הב תושגנתמ 

וחנהש םיכרעו תוברת גניטיירה תוברת לומ ביצהל איה ינולא לש תילוליכה ותעצה 

?תושיגה יתש ןיב לוליכה ןאכ םייקתמ ןכיה .רבעב םיבר תורוד 

ףוסוליפכ .(output) טלפה תמרב אל ךא ,(input) טלקה תמרב השענ לוליכה 

,םזילאינולוקה וא תודבעה תמגוד ,יתרבחה יוכידה תולוועל עדומ ינולא ,רואנ ךנחמכו 

תרוקיבה תא ץמאמ ינולא רבעה טופישל ,ןכא .םייטסינמוה תונורקע לש םתוסחב ושענש 

־טסופה תוסיפתה ,הווהב ךוניחה יכסחל ןורתפ תתל אב אוה רשאכ ךא ,תינרדומ־טסופה 

תויסחימו תוינחוכמ חירמש המ לכ .ירסומה תוויעה תומלגתהל תוכפהנ תוינרדומ 
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םירפס תרוקיב קינסר הילויג 474 

הייחדה .יטסינמוהה ךוניחה לש ולוסיחב םשאומו "םיאמטה" תניפל ךלשומ תיתוברת 

קמעתהלמ ותוא םיענומ תוינרדומ־טסופ תויתרוקיב תושיג יפלכ ןיגפמ ינולאש לוזלזהו 

וקינעה הלא תוסיפתש תונכותהו ינויערה רשועה לכש איה האצותהו ,הלא תורותב 

".ךלוה לכה" :ינטשפה וטומב םימכתסמ 

חיטבהש יפכ ,תוינרדומ־טסופ תונכותו תיטסינמוה ךוניח תשיג ןיב תיתימא הזיתניס 

ורבח וליא יכ ,דחוימב רעצמ הז רבד .הז רפסב ארוקה אצמי אל ,וירבד תליחתב ינולא 

היהש ןכתיי ,לארשיב תואכודמ תוצובק לש המצעהה יצמאמל םייטסינמוה ךרד ישופיח 

ךוניחה ינפ יונישל קבאמה תא ליבומ היה םיצמאמה בוליש .יתרבח םזיביטקאל סיסב רצונ 

ילעב םירומל יטסינמוה ךוניחל םירנימסב) רצה יכוניחה םוחתל רבעמ תילארשיה הרבחב 

.הבחר תיטילופ־תיתרבח תוליעפ ימוחת לא ,(תועדומ 

קינסד הילו'ג 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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475 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

...תיכוכזה תרקת ץופינ :הלועה הכה םישנ (תכרוע)רואמ תנע 
.םידומע 329 .1997 .םילעופ תירפס תאצוה 

לש הינומגהה תא הענכהב לבקל תונורחאה םינשב הטונ לארשיב ירוביצה חישה 

תוביוחמבו תויעב ןורתפל חתפמ ישפוחה קושבו הטרפהב האורה ,תיטסילרבילה הסיפתה 

תובחרומ תויתרבח תויוכז םע היטרקומד םיהזמה תולוק .תרתוימ תילכלכ האצוה החוורל 

םייטילופ םיקבאמב םאו תרושקתה־יעצמאב םא ,םיקתשומ תויהל םיטונו תיסחי םירידנ 
.םייפיצפס 

םה .תיתועמשמ המורת םה רואמ תנע הכרעש רפסב םיעיפומה םיקרפה ,הז רשקהב 

הלועפ לש םימוחת ןהו תמייק תיתחוור תוינידמ לש םימוחת ןה ארוקה יגפל םישרופ 

,רחא לוקל רוכזיא םהב שי יכ הלא םיקרפ לע רמול ןתינ וז הניחבמ .תשרדנ תיתחוור 

ךא רשאו תיטסילרביל הינומגה התואל רוגתיא וב שיש ,תורחא תויועמשמ לש חישל 

םיגיצמ םיקרפהמ םיבר .תירוביצה המבה לע וגוציי תא םמצע לע םילטונ םויכ םיטעמ 

תיפיצפסה תויתייעבה לע ,לארשיב תואיצמה רואית ןיבל הירואית ןיב הפי בוליש 

־תוחנה ילארשיה רשקהב םשייל תלוכיה תא הליבגמה ,וזכ טבמ־תדוקג .הב תמלוגמה 

דחוימב הבושח ,םירחא תומוקמבו םירשקהב ובצועש הלועפ יכרד וא תונורתפ ,אצומ 

תונידמה תצובקב לארשי תא לילכהל הייטנ ויבגל שיש םוחת - םישנב ןוידה םוחתב 

.תויתיישעתה וא תומדקתמה 

הנועיט תא וב הגיצמ איהו ,תינימ הדרטהב קסועה קתרמ קרפ הגיצמ רימק תירוא 

איה .תיאקירמאה וזמ הנוש תויהל לארשיב הז םוחתב הקיקחה הכירצ עודמ ריהבמה 

לע העיבצמ םגו ,"ןויווש" גשומב יעמשמ־דח שומישב הכורכה תויתייעבה תא םג הריהבמ 

ילבמ חוכ תדמע לש לוצינ לש הרקמ איה רשאב תינימה הדרטהה תייאר לש תובישחה 

תירבעב םיארוקה תא תפשוח איה ךכ ידכ ךות .םינושה םירקמה ןיב תונחבה ריבכהל 

הדימה־תומא ,ךכ לע ףסונ .הבושחו הרידנ תונמדזה וזו ,ןוניקמ ןירתק לש הינועיטל 

ידי־לע לצונת תינימה הדרטהה םוחתב הקיקחש תורשפאה תא תומצמצמ העיצמ רימקש 

.םהב עוגפל ןנוצרבש םימיוסמ םירבג דגנ תיניצ הרוצב םישנ 

אשונב הקיקחה תוחתפתה תא טרפמה ,הלש קרפה םוכיסב הגיצמ לארשיךב תור 

,לארשיב יחרזאה קבאמה לש םייניצרו םייתימא םידעי המכ ,לארשיב רכשב ןויוושה 

תאטבתמה תידסומ־תינבמ הילפה ,תיתקוסעת־טורט הילפה לש התועמשמ לע תדמועו 

ינורפע הדניל לש קרפה .הדובעל ונממ םיאצוי םישנו םירבגש רשקהבו םייחה יאנתב 

םיקיסעמב תיתלשממ הכימת לש םתומדב ידמעמה הנבמה רומיש לש םינונגנמה תא ףשוח 

הדובעה לש בושח םוכיס הגיצמ ילאערזי הנפד .םומינימה רכש קוחו יטרפהו יקסעה רזגמב 

תרקת לש םיינבמ תורוקמ לע ןה תיתטיש הרוצב העיבצמו ,םינוגראב םישנ לש םוחתב 

הלארא לש קרפה .הב םסרכל ןהל םירשפאמו םישנ םימיצעמה םיבאשמ לע ןהו תיכוכזה 

לארשיב ושענש םירקחמ ,ימעטל קיפסמ טוריפב אל יכ םא ,םכסמ ךוניחה תכרעמ לע ןדמל 

לע םכסמ חותינ תוגיצמ רדא הליגו יגלפ לכימ .רדגמ ידיקפתל תידסומה הנווכהה םוחתב 

ללכ־ךרדב תולבקמ תוישעמהו תויטרואיתה ויתוכלשהש םוחת ,הנתשמה ץוביקב םישנ 

.רתויב הבושח המורת אוה קרפה ןכלו ,דואמ הטעמ בל־תמושת 

הגיצמ גלפ לכימ :םיאשונ לש בחר חווטב םיינכדע םינותנ רפסה יקרפב אוצמל ןתינ 
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םירפס תרוקיב ןימינב ילרוא 476 

לע םינותנ הגיצמ רדנסכלא רתסא ;לארשיב תוקסעומ םישנ לע םייטסיטטס םינותנ טקל 

הנימו ןריל ימענ ;תויטנוולר תוירוגיטקב םירבג לש הז תמועל ןרכש ירועישו םישנ תדובע 

תוגיצמ ןמרתלא לחרו ןרות הניג ;םייאמצע םיקסעב םישנ לע םינותנ תוגיצמ ןמטסו 

ירועישב םייונישה לע םיבושח םינותנ הגיצמ םהרב םיריא ;הימדקאב םישנ לע םינותנ 

םישנה רועישב הדירי אקווד תפקתשמ םהמ ,םינוש תועוצקמב תויברע םישנ לש הקוסעתה 

םיגצומ הז םוחתב םינותנ .1993 תנשב םיינכטו םיישפוח תועוצקמב וקסוהש תויברעה 

לשב תשגדומה ,תרחא המגמל תרבחמה תנעוט ןאכו ,םיהרבא םאסיתבא ידי־לע םג 

תומיכסמ תובתוכה .הארוהל תויאמדקא תויברע םישנ לש ןתסינכ תובחרתהב התודקמתה 

הדימב םימוסח תיעוצקמ תומדקתה לש םירחא םיביתנש איה תיזכרמה היעבה יכ ןהיניב 

תוחילצמה הלא לש רכשה יאנתב הדיריל םג תמרוגה הדבוע ,תויברע םישנ יגפב הבר 

.הקוסעת גישהל 

תויהל יושעה ,יעדימ ,ףסונ קלח רפסל שי ,םייריפמאה םיחווידלו ןוידה יקרפל ףסונ 

לארשיב םימייקה םיקוחה ךרעמ תא הגיצמ יקצישלוא־רלמ הקבר :םוחתב םיקסועל ישומיש 

הרוהל הדיל קנעמ ,דבועה הרוהה תויוכז ,השירפ ןוגכ ,הקוסעתל םייטנוולר םיאשונב 

רבודמ יכו ,תילארשיה החוורה־תנידמב לזלזל ונל לא יכ ונל םיריכזמה םיקוח ,ץמאמ 

לש םוכיס הגיצמ רואמ תנע .םהל קקדזנ דועש ,םייניצר םיקבאמב הגשוהש הקיקחב 

יכרדו תוצלמהה יחוסינ תא ריכהל תונמדזה וזו ,1997-1992 םינשב תסנכב תוליעפה 

הרידנ תונמדזהו ,הלכלכבו הדובעב םישנה םודיקל תסנכה לש הנשמה תדעו לש הדובעה 

םיגשיה לש המישרמ המישר םג שרופ הז קרפ .אשונב רקחמב םיקסוע םניאש ימל 

הדובע דעב הוושה רכשה ןורקע תא עבוקה ,תדבועלו דבועל הווש רכש קוח :םייתקיקח 

ינש ינבל םלוהה גוצייה ןורקעל סחייתמה ,(םייונימ) הנידמה תוריש קוח ;ךרע"תווש 

תודבועכ ןדמעמ תא תוושהל םישנל רשפיאש ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח ;םירדגמה 

תיב־תורקעל הסנכה חיטבמה ,ימואלה חוטיבה קוח ;ןהיתויוכזב העיגפ לע ןנולתהל ףאו 

ףוסבלו :(שדוחל לקש 800 לש הסנכה הבינמש תואמצעה תדימ לע חכוותהל ןתינ םא םג) 

.ינועה לש ותבירצ ינפמ הנגה לש לבגומ גוס אוה םג קפסמה ,םומינימ רכש קוח 

קיבדהל םישנ לש ןהייוכיס לע והשמ תימיטפוא טבמ־תדוקנ גיצמ תשע ןועדג ,ףוסבל 

המינב םייסמ ךא ,םירושע לש ןטק רפסמ ךותב םייתקוסעתה םיגשיהה תניחבמ םירבג 

,ירעצל .תונפקותב היילע :םירבג תלטבא לש רידאה הריחמ תא ארוקל הריכזמה תימיספ 

היתונברוקש הדבועה תא שיגדהל לוכי היה הזכ ןויד .הילע זמרמ אוהש תורשפאב ןויד ןיא 

תוינידמה ןוגכ ,רתוי תובחר תולאשב קוסעל לוכי היהו ,םישנ םתסה ןמ ויהי תומילאה לש 

הניב רשקה' לשב םג הדירטמ הזכ ןויד לש ותורדעיה .וזכ תוחתפתה תעינמל תשרדנה 

הקוסעת ןיב דירפמ אוהו ,םישנ תקוסעת אשונב קסוע רפסה .רפסה םחתנ וב ןפואה ןיבל 

ןיב תיסלקה הקולחה תא ריכזמה ןפואב םייתרבחה ןהייח לש םירחא םיטביה ןיבל וז 

תמרות איה ןכש ,תיטסינימפ הניחבמ תיתייעב הניח וזכ הקולח תלבק .ירוביצהו יטרפה 

טימשהל תרשפאמ וזכ הקולח ,תורחא םילימב .הדי־לע םירצוימה תוקדצהלו לופרעל 

,ךכ .תויטנוולר־אל וא תוילושל ןכפוה תירוביצה הריפסב דוקימהש תויזכרמ תויגוס 

וא ;םישנ תואירבו יתכלממה תואירבה קוח תייגוס ;םישנ יפלכ תומילאה תייגוס ,המגודל 

הלא לש וא ןמצע לש םיימויק םיכרצ קפסל תושקתמו ינועב תומייקתמה םישנב תקסועה וז 

,המגודל ,דוגינב ,תויטנוולר־אלכ ןתטמשהב תורדגומ הלא לכ - םהב תולפטמ ןהש 

.תיתקוסעת"םורטה הילפהה לע לארשי־ןב לש קרפב גצומה ןועיטל 
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477 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

הז םלועל ץוחמ ןהייח תוכיאמ תומלעתה ךות הדובעה םלועב םישנב תודקמתהה 

וילאמ ןבומה תא תרגתאמ הניאו ,קוחה ידי־לע תולפוטמה תויגוסל ןוידה תא הליבגמ 

וננוצרב םא לופיטלו הקיקחל םייוארכ םיפסונ םימוחת גיציש ןפואב חוורה יתוברתה 

תויועמשמו תורדגה לש המוד הלבק .הדובעה קושב םישנ לש תינויווש תופתתשה חיטבהל 

תבחרהל תביוחמה הדמעהמ המ־תדימב קחורמ רתונש ,רפסל אובמב תוארל ןתינ תוחוור 

יזכרמ דעיכ קוחה ינפל םישנ לש ןויווש וגיצהב .רפסה יקרפב תגצומה תויחרזא תויוכז 

(תיגולואידיאה ןתוביוחמ לש הניחב אלל ־ ןה דשאב) םישנ םודיק וגיצהב ,ךכמ רתוי ףאו 

א"יג וניאש ימ לכ םע (?תיטמוטוא) תירבל ותזימרב ףאו ,תוטלחה תלבק לש תודמעל 

,ינומגהה יטסילרבילה חישל יטסינימפה קבאמה תא אובמה רבחמ ,(יזנכשא ,ידוהי ,רבג) 

תויוכזה לש ןתבחרהו החוור לע קבאמה ןיבל הז קבאמ ןיב רושיקה תא םדקל םוקמב 

הניא ,םיקרפה דחאב תראותמ איהש יפכ ,תכרועה לש תירטנמלרפה התדובע .תויחרזאה 

דחי .רפסה לש ותמצועמ והשמ תיחפמ הז רעפו ,אובמב תפקתשמה השיגה םע תבשייתמ 

תונושה תורגסמב יכ הארנו ,דואמ םיבוט דומיל ירמוח םניה רפסב םיקרפה ,תאז םע 

הרבחה לש םיטביה לע תיטסינימפ הביטקפסרפ תוגיצמו םישנ ידומיל תודמלמה 

.יביסנטניא שומיש ויקרפבו רפסב השעיי ,תילארשיה 

ןימינב ילרוא 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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םירפס תרוקיב ןוסבקעי הדוהי ,וטאצול הנאיד 478 

לליה" תרדסמ)ל"זח תורוקמב לבאו הרובק יסקט :םייחה ץק ןיבור ןסינ 
.םידומע 365 .1997 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .<"םייח־ןב 

םהש יפכ תידוהיה הרבחב לבאהו הרובקה יגהנמב יגולויצוס־יגולופורתנא ןויע 

.תורחא תורבחל סחיב תיתאוושה־תיתוברת הביטקפסרפב ןחבנ ל"זח תורפסב םיפקתשמ 

רקחמ ךרוע אוה היפ־לע ,"לבאה לדומ" הנכמ אוהש תיתטיש הריקח תרגסמ קפסמ רבחמה 

.בחרמבו ןמזב וזמ וז תוקוחרה הלאכ ףא ,תורבח ןיב יתאוושה 

תמב לופיטב וב דקמתמ אוהו ,ןיבור ןסינ לש וטע ירפ היגולירטב ינשה וגיה רפסה 

הלימ ,הדיל יסקטב קסעש ,םייחה תישאר ,ןושארה ורפס ךכל םדוק .לבאה ךילהתבו 

ןיסוריא יסקטב קוסעיש ,םייחה תחמש ,אבה ורפס םהילא ףסותיי דיתעבו ,ןבה ןוידפו 

.ןיאושינו 

רבעמה־יסקט םוחתבו ללכב היגולופורתנאה םוחתב יתיתשת עדי רפסב אוצמל ןתינ 

לש םיטביה לש הדימלו הארוהל ןה תימדקאה הליהקה תא שמשל יושע הז רפס .טרפב 

לש דוסיה־ תונורקעמ המכל םיטנדוטסה תא ףושחל ידכ ןהו םקמועל הרובקהו לבאה אשונ 

.ךכל ןמזמ םרוגכ רקחמה אשומב שומיש ךות ,היגולופורתנאה 

ךות ,היגולופורתנאב סקטניסהו טסקטנוקה ,טסקטה תייגוס תא דדחמ ןיבור לש ורפס 

־יתרבחה רשקהל בותכה טסקטה ןיב רוביח לש המקר תכאלמ רפסב רצוי רבחמהש 

.תורוקמה לש תיגולופורתנא־תיגולויצוס הנבה ידיל איבהל המגמב ,יטילופה־ילכלכה 

יסופד ביט תא םיעבוקה םייתרבחה םיאנתה תא קודבל שקבמ רבחמה רפסה תישארב 

,םילבא תוגהנתה לש תוירואית לש תיתרוקיב הריקס גיצמ אוה הז ךרוצל .הרבחב לבאה 

<27 'ע) רנואלב לש תינבמה תרגסמה לע ךמתסמה) תיתרבחה תשרה לדומב רחוב אוהו 

ןהו ורקימה תמרל ןה חותינ ךורעל ול רשפאמה ,<טוב תבזילאמ םייפולח םיגשומ בולישב 

תיתרבחה תשרה תופיפצ ןיבש רשקה אוה ורקיעש ,לדומה תקידב ךרוצל .ורקמה תמרל 

ץוביקב היוולל תיאקירמא היוול ןיב תניינעמ האוושה גיצמ רבחמה ,לבאה תוגהנתה ןיבל 

,תמה תפוגב לופיט יכרדו הרובק יסקט לש תוינוגברה לע עיבצמ אוה ךשמהב .לארשיב 

תמה תפוגל םילוכשה ןיב םיסחיה תא הרידסמה תילמסה תוגהנתהה תנבהב ךרוצה לע ןכו 

ןווגמל יטרואית רבסה ןתייש לדומ עיצהל הסנמ רבחמה ,ירק .תמה תפוגל הרבחה ןיבו 

הפישח ,הנמטה ,הפרש ןוגכ ,תמה תפוגב לופיטה ינפוא וא) הרובקה ינפוא לש לודגה 

.יתוברתה־יתרבחה הנבמה ןיבל םניב רשקיו (ילוכו 

שקבמ אוהש םייגולופורתנאה־םייגולויצוסה םילכה ךרעמ תא ביחרמ אוה ךשמהב 

תמגידרפ תא רקיעב ביחרמ אוהש ךות ,לבאה תעפות לש התנבה םשל ארוקה ינפל גיצהל 

.ל"זח תורוקמב לארשי־ץרא לש לבאה יגהונ לע רוא עורזל המגמב רבעמה־יסקט 

,שפנל ףוג ןיבש סחיל רשאב (תיתוברתניבו תיתוברת־ךות> תיתוברתה תונושה 

הווהמ ,לבאה ךילהת לש םיבלשב םילדבהלו תמב לופיט לש םיגהנמב םילדבהל רוקמכ 

לע עיבצמ רבחמה .הלא םיגהנמ לש םעוציבב ושחרתהש םייוניש תנבהל קתרמ יעצמא 

דעו םינושארה םיאנתה תפוקתב שפנל ףוג ןיב סחיה לש תיטסינומ הסיפתמ םייוניש 

םייונישל הלא םייוניש רשוק רבחמה .םיארומאה תורודב הנותמ תיטסילאוד הסיפתל 

םייונישה לש םייוטיב לע עיבצמו ,תוידוהי תוליהק לש יתרבחה הנבמב ושחרתהש 

.םירקחנה םיגהנמב 
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,ןיסולכוא יוביר ןוגכ - םייתרבח־ךותו םייתרבח־ץוח - יתרבח יוניש לש םיכילהת 

םוצמצלו החפשמה תומצמטצהל ומרגש םיילכלכ םירבשמו רויע ,החפשמה תומדא םוצמצ 

םילבאה ילגעמ תנטקהל רבחמה תעדל ומרג ,תויתחפשמה תויובייחתהה לש תולובגה 

םיסקדניא גיצמ אוה הלא וינועיט סוסיב ךרוצל .תודחוימ תוגהנתה תומרונב םיביוחמה 

,תידוהיה החפשמב םיסחיה תכרעמ לש יפואבו הנבמב יתרבחה יונישה יכילהת רואיתל 

םוביי לע הצילח תפדעה ,הימגונומל הימגילופמ רבעמ ,הינודנל רהוממ רבעמה ןוגכ 
.תבל השורי ינידב םייונישו 

םייוניש לע עיבצמ רבחמה רשאכ ,ינשה־טוחכ רפסב רבוע יוניש תמועל תוביציה ןיינע 

יכרדב ,(ישימח קרפ ואר) לבאה יבלשבו תולבאתהה תופוקת לש ןמזה יכשמב ולחש 

קרפ) לבאה לע תולטומה תובוחב ולחש םייוניש ,(ישיש קרפ) ותרובקבו תמב לופיטה 

ונינפל .הרבחהו םילבאה לש "דודיבה יסקט"ו "רושיקה יסקט"ב ולחש םייונישו (יעיבש 

הרבחב לבא יגהנמו לבא יסקטב ימניד יוניש לש יגולופורתנא־יגולויצוס רקח ןכ־סא 

המרב רקוחה ידי־לע םינחבנ םהש ךותו ל"זח תורפסב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תידוהיה 

.תילמסה המרבו תינבמה 

רפסה ,ןושארה טביהה ןמ :םיירקיע םיטביה ינשמ תיתועמשמ המורת הלעמ הדובעה 

רבסהו הנבה ,הפישחב עייסמ רבחמהש ךות ,לבאו הרובק לש היגולונמונפה תנבהל םרות 

.העפותב תיתאוושה תוננובתהל םילדומ ונל קפסמו ,הז םוחתב ילסרווינואהו ידוחייה לש 

לש ןכות חותינב קתרמ שומיש ונינפל גיצמ אוה ,ורקיעב יגולודותמה ,ינשה טביהה ןמ 

רחא תוקחתהל תורשפא םינמזמהו הכורא הפוקת ינפ לע םישרפתמה ל"זח תורוקמ 

.יטטסו ביצי ,,תרוסמכ הרואכל ספתנש המב יוניש יכילהת לש הקימניד 

לש םהיתורוקמ לע רוא ךופשל יושע רפסהש םירובס ונא ,התומת־ינב ונלוכו ליאוה 

םג רפסה לש הברה תויטנוולרה תעבונ ןאכמו ,וניתומוקמב םויכ םיחוורה לבאה יגהנמ 

.תוומה לש היגולונמונפב וא םידומלתבו שרדמה תורפסב ןיינעתמ וניאש ימל 

וטאצול הנאיד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

ןוסבקעי הדוהי 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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םירפס תרוקיב טדימשדלוג להי 480 

 Ilan Greilsammer, La nouvelle histoire d'Israel. Essai sur

 une identite nationale. Gallimard essais NRF. 584 pages.

,הווה ידכל היצקודרל ןתינ אלש רבע."" 

לש תיתאה תומידקה ךותב ןמסמ המדנהו 

יתוהזל רשק לכ ילבמ ,רחאל תווירחאה 
"".ילש 

1991 ,וניניב ,"רחאל דחאה ןמ" :סניול 'ע 

שי אמש ?העבטמ "הנשי" הירוטסיהה םאה ?"השדח הירוטסיה" לש התועמשמ יהמ 

?לארשי לש הרבעב עגונה לכב "שדח"ו "ןשי" םיגשומה לש (?תירוטסיה)הניחבל םוקמ 

קפסל הרומאה וז ,הבתכנש הנורחאה תא "השדח הירוטסיה"כ רידגי יביאנה בישמה 

רופיסל םיננער םיווק ףיסוהל ,הכ דע םירכומ־אל םיאשונ תולעהל ,םיטרפה ברימ תא 

 (histoire, history) ןשיה תא ןיטולחל םינשמ הלא םיטרפ םא המ ךא .ןשי ,רמולכ ,םייק,

,שדחל ,וישכעו ןאכ לע ,הווהה לע ונדמלל הירוטסיה הלוכיה ?שדח רופיס ךכ םירפסמו 

רבדב המו ?רבעל ךפהנשמ ,ןשייתהשמ קר הזכ אליממ וניה הבישח־רב הווה לכ םא 

דועו דוע שרפיש ,ותוא ףושחיש ןוירוטסיהל ןיתממו רתתסמ רופיס לכ ןיאש תורשפאה 

המ" :ונרבעב עגונה לכב תעכ ונתוא תניינעמ הכש הלאשל דחא רבסה ידכל םינמיס 

הימוטוכיד התואל םוקמ שיה ,ללכ הניא תמאה לש היגולואיכרא םא "?םש הרק תמאב 

יתש תוצוחה תויטרואית תויעב ןה הלא ?שדחש המ לכל ןורתי ללכ־ךרדב הקינעמה הנשי 

תלוכיל עגונב הלאשה תא דדחל הסננ םא .ילארשיה םינוירוטסיהה חוכיו תא ברעו 

עמשת איה ,תיוושכעה תקולחמה לש הביל בלב התבצה ךות ,רבעה רופיס לש שודיחה 

תבקונ הנחבה קידצמו ,ןשיה הזמ רחא תמאב לארשי לש שדחה ירוטסיהה רופיסה םאה :ךכ 

תינבת לכמ חרכהב קמוח ,ןיטולחל הגוש תניחבב ,תמאב "שדח"ה ,רחאה אמש וא ,םהיניב 

רופיס לכל ץוחמ ראשנו ,(רבע־רבכש־הווה אלא וניאש רבע לכמ ,רמולכ) תירוטסיה 

?"שדח" וא "ןשי" 

תונעיהל חילצמ אוה ופוס דעו ותליחתמש אוה רמאהשליירג ןליא לש ורפסב הפיה 

- ףסונ ,רמולכ ־ "שדח" ירוטסיה רופיס רפסלו ,המימתה הרדגהה רגתאל תוחפל 

קפסה וקתשיש ילבמ םג ךא ,םלעתהל ילבמ ,בר םוכחתב ןכ השוע רפסה .לארשי לע 
.הדיחיהו תחאה תיתימאה הסרגה תא רפסל תירוטסיהה הדותמה לש התלוכיב לטומה 

,לארשי לש] הלאה תולודגה תולאשה ןמ תודחא" :ורפס חתפב רבכ ריהצמ רמאהשליירג 

]וחטיב לב ןיאו ,ןיידע תוריהב ןניא [דחי םג "םישדח"ו "םינשי" םינוירוטסיה םיקסוע ןהב 

רשפאמה אוה הז תונרמוי רסוחש הארנ (.'ג 'י - ילש השגדה ,9 'ע)".דחא םוי ורהבויש 

םינוירוטסיהה ידי־לע (18 'ע) "תסיוגמה תינויצה היפרגוירוטסיהה" תליספב אוצמל ול 

הנידמה תמקה :הרובג ירופיסמ קר בכרומ וניא לארשי לש הרבעש הנבהל המורת םישדחה 

קרפה לע דמועה .(10 'ע> "םיניטסלפה םיטילפה לש וז ,הארונ הידגרט" םג התוויה 
חוכיו" וניה םישדחה םינוירוטסיהה וכילוה הילא "הלודגה תיפרגוירוטסיהה תוטטומתה"ב 

תקולחמל היהת תפסונ תובישח .הל ינורקעהו לארשיב להנתמה <49 'ע) "תוהז לע 
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תונשרפ לש התוירשפאל ,םייניטסלפה םילאוטקלטניאל םג המגוד הווהת םא תילארשיה 

םקלח תא ,ילארשיה תומד תא םויכ םיאור םה וב ןפואל רשאב םג ,הירוטסיהה לש הנוש 

וזל המודבו ןכתייש ,תימואלה םתוהז לש הבוציעבו רוזיאב יחכונה בצמה תווהתהב םהלש 

לש תוקחרתה התוא ךא .סותימהו היגולואידיאה ןמ הב םג שי ,םיינויצה םהיבירי לש 

הריתמה איה םירבדה ולהנתה וב ןפואל רשאב הנורחא תמא עובקל ןוצרה ןמ רמאהשליירג 

:םישדחה םינוירוטסיהה לש םתדמע יפלכ םויכ תילעומה תרוקיבה תא םג גיצהל ול 

,תקדוצ איהש השוחתה ,טושפ ןבומ תונויצל ןתנש המ לכ הלאש ןמיסב רבכ דמעומ..." 

'ע> ".לארשי לש המויק ךשמהב יתימא ןוחטיב ןיידע ןיאש העשב ,ילוכו קדצ הב שיש 

(.'ג 'י ־ ילש השגדה ,513 

םהיתודוא־לע םיאשונה לש רתויב תנווגמו הבחר הריקס ךות תאז לכ השוע רפסה 

םעה תויעב לכל דיחי יתביס ןורתפכ תונויצל התנקוהש תויזכרמב לחה ,חוכיווה להנתמ 

/הרבח לכמ הנוש תוהמ תודהיב האורה טבמ־תדוקנמ הל ונתינש תוקדצהה ,ידוהיה 

,םיצולחה)"םימיקמה רוד" תא ובבסש םיימואלה םיסותימהו ,תרחא תישונא תד/תוברת 

קרו ךא קשנב שומישה ,תימצעה הברקהה ,תוטשפה ,תירבעה הדובעה ,המדאה ילאוג 

הלא .(...היילעה תטילק ,תדה םע ערקה ,תידמעמה העדותהו םזילאיצוסה ,הנגה יכרוצל 

תויטנרהניאה היגולותכסאהו היגולואלטה תא דיימ תורתאמה ,תושדח תוזית םע םיתמועמ 

תודבוע ןמיגדהב ,םיססובמ־יתלבכ םיסותימה םתוא לכ תא תוקרפמהו ,תונשיה תוסיפתל 

רחאלו המדאל סחיב םימיקמה לש ךשמנה םזילאינולוקה) טעמכ תוכופה תוירוטסיה 

תרש־ילככ םזילאיצוסב שומישה ,תימצעה הברקהה תיישעמו הרובגה תאצמה ,יניטסלפה 

.(...תילארשיה תוברתב תולגה תייחד ,ילארשיה םזירטילימה ,דבלב תימואלה הרטמל 

תובישח תולעב תויומד לש ילאוטקאה ןדמעמל רשאב םיטרופמ םינויד ךרוע רפסה 

םחנמ ,לוכשא יול ,תרש השמ ,ריאמ הדלוג ,ןייד השמ ,שנס הנח ,ןוירוג־ןב> תירוטסיה 

־יאצוי םיעוריא ,(...יח־לת ,הדצמ)ילטנמיטנס ךרע ילעב םייפרגואיג תומוקמ ,(...ןיגב 

תועפותו (...ןונבלב תויאבצה תויוברעתהה ,הלשממ תליפנ ,לארשי תומחלמ) ןפוד 
.(...תיניערגה תלוכיה תלאש ,הדיריה) תועמשמ תולעב תויתרבח/תוינידמ 

לש "יתימא"ה סחיה היה המ :האושה תא תובבוסה תולאשב ןוידל הנקומ דחוימ םוקמ 

םיטילפה יפלכ הז סחי אטבתה דציכו ,םידוהיב םיצאנה ועציבש חבטה יפלכ בושייה 

היהש לכ ושע אמש ?"תודבוע"ה ןמ בושייה יגיהנמ ומלעתה ןכא םאה ?ץראל ועיגהש 

ןפואב ,סרתמה ידיצ ינשמ תועדל ןתינ םישרמ גוציי ?הפוריא ידוהי תלצה ןעמל רשפא 

ילארשיה ןורכיזה ןיב תילאירוגיטק טופשל תלוכי רסוח ידיל ארוקה תא איבמה 

םג ומכ ,בושייה יגיצנ לש םיידוחייו םייקלח תונורכז ןיבל םינש ןתואב עגונה יביטקלוקה 

אלא ,האושה לש דחא ינגומוה רופיס ,תחא הירוטסיה ןיא יכ ןיחבהל ןתינ" :םילוצינה לש 

תונדפקב ךרוצ שי ךכיפל [...] תולדבנ תוביטקפסרפ ,תונוש תואירק ,תוירוטסיה 

תא ףא םיתיעלו ,םילדבהה תא ןיבהל ידכ בר ילאוטקלטניא רשויבו הלודג תירוטסיה 

ייח תא הל היחש לארשיב תידוהיה הליהקה ןיבל החצרנש הלוגה תודהי ןיבש ,תוריתסה 

תוהזה לע תומוצע תוכלשה הל שיש ,תאז םע ,תחא הלאשב .<127 'ע)"...הלש םוימויה 

םלועהו לארשי ,הינמרג-לארשי ,תוצופתהו לארשי יסחי לע ,תבצעתמה תילארשיה 

האושה םוקמ והמ :עירכהלמ רמאהשליירג עתרנ אל ,(וללכב יברעה םלועהו) התוא בבוסה 

תורשוקה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןמ ןמרמיצ השמ לש תוזיתה לומ ?הירוטסיהב 

,ישילשה ךיירה לש הינמרגב הלועה םזיצאנה לש הלאל םינויצה יעינמ ןיב תירב ןיעמ 
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רפסה ןיא ,(149-147 'ע> חצרה ישעמל םינמרגה לש תידעלבה םתוירחאב תוזזקמהו 

ןורכיזה לע הכרעמה םאש תוצרחנ עבוק אוה ;ןתוא תורתוסה תועדה תגצהב קפתסמ 

תעגונ איהש םושמ קר הז ירה ,יפוסניא ברק תניחבב הניה האושה לש ילארשיה 
רגתסהל םלועל ולכוי אלש םיעוריא םתואמ דחא איה האושה" :עוריאה לש ותוידוחייב 

תדמשה לש התויה תמחמ אקווד ,ןיטולחל הלבק־רב רבסה וא תילוק־דח תונשרפ ךותב 

(.159 'ע)".ללכ הדימ־רב וניאש עוריא םיצאנה ידי־לע םידוהיה 

רבדל" :דחא לזרב־ללכ החנמ תילארשיה הירוטסיהה לש היכלהמ רחא תוקחתהה תא 

".תאזה םינוירוטסיהה תקולחמב וברעתהש םילארשיה תא קרו ךא רוביד ידכל איבהלו לע 

תילארשיה הרבחה לש "ימינפ חוכיו" התויה ,בתוכה תעדל "דניה ךכל הקדצהה 

ארוקה לצא אקווד תררועתמ וז הדוקנל רשאב םלוא .<10 'ע> התוהז לע תדדומתמה 

לש השוחת ןתניחב לש תודחהו תוריהבה ,תונידעהמו תודבועה תוינוגברמ םשרתמה 

םהב םימוסרפה בור יכ הדבועה תובישח תא <םש> ומצע בתוכה ןייצ אלה .תוחונ־יא 

םיחוכיווה דחא לש וז הפיקמ הריקסב שי םא ?תירבעב םרוקמב ובתכנ שמתשה 

,םינוליח לומ םייתד) םויכ לארשי לש תוהזה תויעב לכב טעמכ םיעגונה םיילאוטקלטניאה 

־תוינידמ לומ תישפוח הלכלכ ,םולש לומ םיחטש ,לאמש לומ ןימי ,םיזנכשא לומ םיחרזמ 

,המצע תקולחמל תירשפא המורת םושמ (...תינוכית־םי תוהמ לומ תיברעמ הנרדומ ,דעס 

אלא ,תיתפרצב קר אל ךרעיהל הילע היה ,הב רבודמש תוהז התוא לש התושבגתהל 

,ידוחיי ,יתועמשמ לוק םושמ וזכ הדובעב ללכב שיה ךא !חוכיווה תפשב םג עמשיהל 

?לארשיב םג עמשיהל ךירצש 

־תיבמ תוירוטסיה תוזית לש ןחותינבו ןתגצהב רקיעב קסוע רפסה ,ונחכונש יפכ 

תא קידצהל ךכיפל לוכי המ ."תונשי" ־ ןאכמו ,רבכמ הז תורכומ ,םירחא לש םשרדמ 

,המצע "תוילארשי"ה לש התנבהל קר אל םורתל לוכי רמאהשליירג לש ונוידש ונתעיבק 

יכ המדנ ?"השדח 'השדח הירוטסיה'" ונתרכהל איבמ ןכא בתוכהשו ,התווהתהל ףא אלא 

,ןשיה .הירוטסיהה לש םירופיס ינש ,תונושו תוירקיע תוסרג יתש וניניעל שרופ רפסה 

הברקו תוידעלב לע תנעשנה תויביטקייבואל ונעטב םישודיחל דגנתהל הטונ ,ולגרהכ 

עבותו ,ובירי תא ריכזמה ןפואב םיתיעל גהונ ,(אל אקווד וא) עיתפמב ,שדחה .רוקמל 

תורישי התוא אלב ,רתוי הנידעו תננגוסמ ךרדב םא םג ,םימיוסמ םירקמב ומצעל 

ךכ .תמאה לע תוכמסה תא ,וימדוק לש ("םיצולח תורוד" ,בגא ,תנייפאמה) תספסוחמ 

םג (ומדוק ימגפ לע עיבצהל קר רומאה)"שדח"הו (סיוגמ ,יגולואידיא)"ןשי"ה םיחילצמ 

עסמה ןמ טעמ ףייע ,אוהו .ולבלבלו םתוא תנייפאמה תונמחולב ארוקה תא ךיבהל דחי 

קקותשמ ,תילארשיה הירוטסיהה לש שגפיהל־אל־ךכ־לכ־םיצמאתמה היליבשב ךוראה 

ףגנ־ןבאב עתפל לקתנ ,הווהל רבע ןיב הערכהלו רופיסה ףוסל ,ךרדה הצקל עיגהל 

לש גוליפאה .היה אל דועש המ ,"שדח"ה :<שדחמ ליחתהל וא) ךישמהל ול הרומה 

קרו ךא תמאב בסנ םינוירוטסיהה חוכיו יכ בושחל העטנ לבל ונריהזמ רמאהשליירג 

הביצמ תקולחמה .רבעב קר עגונ אוהש ,"םיעוריא לש תונשרפ וא ,תודבוע" תודוא־לע 

היהתש המבו ,לארשי לש תידיתעה התוהזב רבודמ" :רתוי דוע הבושח הלאש השעמל 

ונל רשפאל םוקמבש ,הז ינדרוט םוקמב ,ןאכ (.493 'ע> ".אבה רודב תילארשיה הרבחה 

בורק ,הל ןיאש אלא ,המייתסה אל ךרדהש קר אלש הנבותל ונחרוכ לעב ונררועמ ,החונמ 

וזמ רתוי דוע השדח ,"השדח הירוטסיה" תבתכנ יכ המדנ ,ןיעל הארנה ףוס לכ ,יאדוול 

תשרפנה תודגונמה <127 'ע> "תויפרגונורכ"ה לש ןתונוש .םישדחה םינוירוטסיהה לש 
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483 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט"נשת 

,הדמתהבו תויבקעב תודבוע תונמל ןויסינה לש ותויתייעבב שוחל ול החינמ ארוקה יניעל 

,רבעה לש תילקידר הבשחמש ןכ־סא ןכתייה .דיחיו דחא יתימא ירוטסיה רופיס ךכ רפסלו 

ךרדב ,איה אקווד ,תמרות ,"תיגולונורכ" ,תחא תירופיס תלוכי לכמ גרוחכ וב הריכמה 

אל חרכהה לע רומשל וזכ הנבות חילצתה ?רחאו הנוש ,רמולכ ,שדח "ךשמה"ל ,הנוש 

לכמ הנממ תבייחתמה השילתה דצל ,רבעה רקחל יארחאו יניצר ,דודמ סחיב תיחפהל 
?הירוטסיה 

רוזחש ,רמאהשליירג לש תילטנמונומה הלטמה תא הוולמה שאוימו יניצ ןוט הז ןיא 

תרבוע לארשי לש הירוטסיהל המורתהש הבשחמה הארנכ אלא ,ויתוסרגל ילארשיה רבעה 

אקווד תאצמנ הניא תובישחה .דחי םג הילע תרוקיבהו תיתרוסמה תינויצה הסיפתה ךרד 

אסיג ךדיאמ ליבוי רבדהש ילבמ תאז ,תונושה תוסרגה ןיב תילאירוגיטק הערכהב 

,רמולכ ,ןהיתש תא רקבל רשפאו ןתינש חיכומ בתוכה .דחא רופיס ידכל ןהלש הזיתניסל 

ונתוהז לע חוכיוול ־ תרמוא תאז ,לארשיל ־ תרמוא תאז ,ןהיתשל "ןמאנ" ראשיהל 

לש וריש תשדקהב חתפנש ,רפסה .תונשל תלוכי לכ ילבל דע תעבוקמו העובק הניאש 

חונמה הלשממה שאר ןייצ ותוא ,ירוג םייח לשמ רישב םתחנ ,ל"ז ןיבר קחציל ןמטיוו טלוו 

,הליחתב רבכ "תמו רק" לטומה ,ןמטיוו לש ןטיפקה ןיב ,וכרואל .רתויב וילע ביבחה הזכ 

- חצרה השעמ ינשה טוחכ חתמנ ,ירוג לש "וזכש תוער" ופוסב הנירקמש יחה םוחה ןיבל 

הלאל הארוה םושמ םולשה ךילהת ליבומ ייחב תושקנתהה ןוסאב שי םא !יוויצ ןיעמכ 

איהש ירה ,לארשיב (!רוכזל) בושחל קיספהל אל האירק ,לארשי תא בושחל ןיידע םיסנמה 

הלחתהכ םיגשומל הנוש תועמשמ הנקמו ,רכומה יגולונורכה ירוטסיהה רדסה תא תפרוט 

.ןוקיתל תנתינ הניאש המוארט וניה תילארשיה הרבחה תא בוש ילבל עצפש עוריאה .ףוסו 

הנוש דיתע לע קבאמ ,השדח "השדח הירוטסיה" התוא קוידב ותועמשמש ,ערק והז 

לעב דיתע .ורבע תא קחומ וניאש ,(ומצע קבאנה לש יוזיח תלוכי לכל רבעמ ףא) ןיטולחל 

תרחא תוערל תדגונמ הניאש ,"הנשי" תוער התואמ םג ,ראשה ןיב ,בכרומ הז ןיממ ןורכיז 

."השדח" תוער ,(!רחא וא יניטסלפה) רחאה םע תוער ,לארשיב 

טדימשדלוג להי 

סירפ ,רטננ תטיסרבינוא 
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 Sidney Goldstein Sc Alice Goldstein Jews on the Move:
 Implications for Jewish Identity. Albany: State University of New

 York Press. 1996. 383 pages 8c index.

,(תירבה־תוצרא ידוהי לש רתויב בושחה גגה ןוגרא) cjfwf^ תמזויב ,1990 תנשב 

ןיסולכואה רקס" לש ויאצממ םוכיס .םעפ־ יא רתויב ףיקמה ידוהיה ןיסולכואה רקס ךרענ 

ולש תוביתה ישארב עודיה ,(National Jewish Population Survey) "ימואלה ידוהיה 

 njps, עגונב ויאצממ תוכזב דחוימ ןיינע וררוע תואצותה .1991 תנשב דוע םסרופ

תכירע ינפלש םינשה שמחב ונתחתהש םידוהי ברקב תבורעת־יאושינ לש הובגה רועישל 

־תוצראב םיידוהיה םייחה דיתעל רשאב רקסהמ הלועה תרדוקה תיללכה הנומתה .רקסה 

יכ ריכזהל שי רקסל םיארחאה לש םתוכזל .רקסה לש ומוסרפ תא איה םג הלידגה תירבה 

תנשמ רקסה לש וינותנ ודמעוה ,1970 תנשב ךרענש ןיסולכואה רקס ינותנל דוגינב 

ןיידעו ,ובתכ הלא םירקוחמ םיבר .םהב ןייעל שקיבש רקוח לכ לש ותושרל 1990 
לטנ suny Press .םדיבש םינותנה חותינ לע תוססובמה תויפרגונומ לש הרוש ,םיבתוכ 

־תוצראב תידוהיה הרבחה" :איה התרתוכש הרדסב תויפרגונומה לש ןמוסרפ תא ומצע לע 

ידי־לע בתכנש ,ונינפלש רפסה .רוא ואר רבכ תויפרגונומ המכ ."םיעשתה תונשב תירבה 

ונוגראב חתפמה־תויומד ויה ןימסוק יראבו ןייטסדלוג ינדיס) סילא ותשאו ןייטסדלוג ינדיס 

עקר לש יעדימ רואית ליכמ רפסה ,ךכל םאתהב .הרדסב ןושארה אוה ,(NJPS^ לש 

ןב חפסנ םג ליכמ אוה .ולש תויזכרמה תוירוגיטקה תעיבקל הדימה־תומא לשו njps ־ה 

ןכו ,NJPS^ לש היגולודותמה תא ראתמה ,גרבסקוו ףסוי בתכש םידומע השישו םירשע 
.האנ היפרגוילביב 

ןיטינומ לעב ףרגומד אוה ןייטסדלוג ינדיס .םיעודי םירקוח םה ןייטסדלוג גוזה־ינב 

םידוהיה ייח לע םייתומכ םירקחמ לש הכורא הרוש הקיפה ןייטסדלוג סילא .םיימואלניב 

ידוהיה ךוניחה לע הרקחמ ,יתעדל ,אוה םהיניבמ רתויב בושחהו ,תירבה־תוצראב 

לש היפרגומדב ןיינעתמש ימ לכל בושח ילכ אוה םרפס .תידוהיה תוהזה לע ותעפשהו 

םירקחמב קסועש ימ .NJPS־ה לש ויתודוסי תא ןיבהל שקבמ וא תירבה־תוצרא ידוהי 

ותוללכב רפסה ,אסיג ךדיאמ .תוברה תוטרופמה תולבטב דחוימ ןיינע אצמי םייפרגומד 

,תירבה־תוצרא תודהיב ןיינעתמה ,רתוי יללכה ןיינעה לעב ארוקה ךא .ידמל םמעשמ 

.ויאצממ רקיע תא לקנב דומללו רפסב ףדפדל לכוי 

שי וז תודיינלש אוה םיבתוכה לש יזכרמה ןועיטה .דואמ םידיינ תירבה־תוצרא ידוהי 

םהיניב ,םינתשמ לש הרוש תועצמאב תדדמנ וז תוהז .תידוהיה תוהזה לע תילילש העפשה 

ךותב םידוהיה רפסמ ,תסנכ־יתבב תורבח ,תויפורטנליפ תומורת ,תיתליהק תוברועמ 

:איה םילעמ םירבחמהש תיטרואיתה הלאשה .םייתד םיסקטב תופתתשהו תורבח תוצובק 

,עמשמ) ינדידב הנתשממ עבונ אוה םאה ?תידוהי תוהזל תודיינ ןיב רשקה עבונ הממ 

,דמאמ,דמ וא ,(רתויב םידיינה תויהל םייופצש םה רתויב הכומנה תידוהיה תוהזה ילעבש 

ילוא וא ?ועיגה םהמ םירוזיאהמ תידוהי תוחפ בורל הניהש ,השדחה םתביבסל םידוהיה לש 

ההוזמש המל תוכייש לש םימדוק םיסופדב תמרוג תוריינהש שמ ישהמ עבונ רשקה 

םלוא .הזכ רשק לע םתעפשהב דחי םירבוח וללה םימרוגהמ המכש ףא ןכתיי ?ידוהיכ 

.םימיאתמ םינותנ רדעיהב ,החותפ תרתונ וז הלאש 
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485 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תודיינ ןיב רשק לש תויללכה תונקסמה תא םינתממה םייפיצפס םיאצממ המכ םנשי 
,םיידוהי םיריעצ לע רתויב עיפשמה םרוגה איה הריגהה .תידוהיה תוהזה תופפורתהו 

םידוהיה לע תודיינה לש התעפשה .רתויב השלחה תידוהיה תוהזה ילעב אליממ םניהש 

טעמכ ןיבל תודיינ ןיב ךופה סחי םייקש יפ־לע־ףא .רתויב השלחה איה רתויב םירגובמה 

םיבתוכהש יפכ .טלובה ןפודה־אצוי םה לארשיב םירוקיבה ,תידוהי תוהז לש דמימ לכ 

ןיב םידוהיה תוהזב לדבה טעמכ ןיא ,לארשיב ורקיבש םידוהי לש 25x םתוא ןיב ,םינייצמ 

שמחב תירבה־תוצרא ךותב תרחאל תחא הנידממ ורבעש הלא) חווטה־יקוחר םידיינה 

ןכתיי ,םישיגדמ םמצע םירקוחהש יפכ .םירחא םידוהי ןיבל (רקסה תכירע ינפלש םינשה 

ורבעש הלא ברקב ,לארשיב םירוקיב ללוכ ,תודיינל הייטנה תא רתוי תפקשמ וז הדבועש 

.תירבה־תוצרא ךותב תרחאל תחא הנידממ 

יבחרב רתויו רתוי םירזפתמ םידוהיהש איה תירבה־תוצרא ידוהי לש םתודיינ תועמשמ 

תידוהי הרבח" לש התריציב םירידגמ ןייטסדלוג גוזה־ינבש העפות ,תילרדפה הנידמה 

ףא םהו ,תידוהיה תוהזה לומ לא הביצמ וז העפותש םימויאל םיעדומ םיבתוכה ."תימואל 

תודיינה יוכידל םיצמאמ תוללוכ ןניא הלא תוצלמה .הז אשונב תוצלמה המכ םיעיצמ 

.המיע דדומתהל ןיאש דוסי־תחנהכ תלבוקמ תודיינה ;תידוהיה 

ןמביל והיעשי 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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םירפס תרוקיב הגייפ לאכימ 486 

 Vered Vinitzki-Saroussi After Pomp and Circumstance:
 High School Reunion as an Autobiographical Occasion.

 Chicago: The University of Chicago Press. 1998. 203 pages.

־יקציניו דרו .תירבה־תוצראב עודי דסומ איה ןוכיתה רפסה־תיב לש רוזחמה תשיגפ 

הלאכ םיבר םישגפמ ,ץיקב רקיעב ,עובש יפוס לש ברעה תועשב יכ תנייצמ יסורס 

הז ןיא ,םיפתתשמה לש םדידל .הנידמה יבחרב תונולמבו םיעוריא־תומלואב םימייקתמ 

תנמ־לע םילודג םיקחרמ םיתיעל םיעסונ ,םהידגב בטימב םישבלתמ םה .ךרע־טועפ עוריא 

ןיא תיאקירמאה תוברתה לש הדידל םג .וירחאו עוריאה ינפל תודרחב םיזוחאו ,ףתתשהל 

ןיבש דחוימה חתמה תא בטיה ףקשמ אוהש ךכמ תעבונ ותובישח .ךרע־טועפ עוריא הז 

.םייזכרמ םייאקירמא םיכרע ינש ,תויתליהקל הפיאשה ןיבל ינוציקה םזילאודיווידניאה 

לש הקימנידה הנבמ איהו ,רוזחמה תשיגפ לש היווחה סיסבב היוצמ תחא הלאש 

וז הלאש "?רפסה־תיב םויס ןמל ךייח םע תישע המ" :וב קסועה רפסה לשו עוריאה 

םיבאשמה תא םהל שי םא ,היוצר תימצע הגצהל תונמדזה רבעשל םידימלתל הקינעמ 

תובישח .וז םתלוכיב םיחוטב םניא םא תוקומע תודרח םהב תררועמו ,וזכ הגצה דימעהל 

ותואל םיכיישה ,ליג ותוא ינב ,ידומיל דסומ ותוא ידימלתב רבודמש ךכמ תעבונ שגפמה 

לש יאקירמאה סותאה ךותב םידקפתמ םלוכו ,םירוגמ רוזיא ותוא יאצוי ,יתרבח דמעמ 

תא ןוחבל םיאב םיבר .ןיינעה תוהמב אוהו ,לודג האוושהל יותיפה .תונחילצמו תויתורחת 

הווקת ךותמ םיתיעל ,רבעשל היתוכלמו התיכה יכלמ תא רוקסלו םירחאל סחיב םמצע 

רבעה םע שגפמה תארקל תוהזה תיינב לש ךילהתב קסוע רפסה .םתלפמב םתוא תוארל 

תרצונה תוהזה תא תנחוב יסורס־יקציניו .תירסומ תיביטרנ תרגסמ ךותל ותמאתהו 

.ירוביצ עוריא לש יתרבחה חוקיפה תולבגמב 

ךרוצל הדפקהב ותונבל שיש יטקרפ גשיהכ היפרגויבוטואה תא הגיצמ תרבחמה 

"יפרגויבוטוא עוריא" איה רוזחמה תשיגפ .ןחבמל דמעוי וב ימעפ־דחה עוריאה 

 (autobiographical occasion). םהב םיפסונ םיעוריא המכל תינבמ הניחבמ המוד אוה

השקב :םיבייחמ םיללכ תמאותו תיטנרהוק הרוצב וייח רופיס תא תונבל עבתנ םדאה 

תביסמ ,הדובעהמ הדירפ תביסמ ,תויפרת לש םיגוס ,הנושאר תיטנמור השיגפ ,הדובעל 

וריכהש םישנא םע שגפמ איה :םידחוימ םינייפאמ שי רוזחמה תשיגפל .דועו התיבה הביש 

לע הבחר תונשרפ ונממ עומשל םיפצמ םה .והארמו וירושיכ תא םירכוזו רבעב רפסמה תא 

ןוויכמ .תאז תושעל רצק ןמז ול םיצקמו ,(הדובעבו םידומילב ויגשיה לע קר אל) וייח 

םיפתתשמה ,רתוי הכומנ תורידתב ףא םיתיעלו ,רושעב םעפ םייקתמ הזכ שגפמש 
םרבע םע םמצע תא תמעל (one shot event) תימעפ־דח תונמדזה לאכ וילא םיסחייתמ 

ייחב םיחכונ םניא ילואש םירחא ינפל האימחמ הרוצב םהלש היפרגויבה תא גיצהלו 

םיריכמ םיחכונהש ןוויכמ דחוימב ןועט שגפמה .םייתועמשמ טלחהב םה ךא ,םהלש םוימויה 

.הילא וולנש תופיאשהו האיציה תדוקנ תא םיעדויו ,ריתסהל ףאוש םדאהש יתייעב רבע 

לע השקמה רבד ,תגצומה תיזחה לש םיעלקה ירוחא תא םיריכמ םה ,ןמפוג ןיווריא יחנומב 

.תענכשמ ימצע תגצה 

םידימלת גוית ידי־לע דיתעה יפלכ תויפיצ םירצוי םייאקירמאה רפסה־יתב 
התוא םע םיתמועמ םה רשאכ םישנא םתוא לא העיגמ רפסה תרבחמ ."חילצהל םידמעומ"כ 
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487 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

קוסעל הברמ איה .ןולשיכ לש העובק וא תינמז הדמעב םיתיעלו ,תויפיצ לש תכרעמ 

,רמולכ ,(situational identity) "תיבצמה תוהזה" יבגל ותועמשמבו ןולשיכה תלאשב 

personal)"תישיאה תוהזה" יבגלו ,שגפמל םיעיפומה םירחאה ינפל גצומה גצמה לוהינ 

 identity), הדח הרוצב םדאה תא הביצמ רוזחמה תשיגפ .םדאה לש תימצעה ותרדגה איהש

הביצמ םג איה .םירחאל תיסחי הווהב ובצמו רבעב ויתווקת לומ לא קמחתהל תלוכי אללו 

.תואנ לקשמו ריעצ הארמ לע הרימש תשדקמה תוברתב ולש ופוג לומ לא ותוא 

ותוא ןוחבלו בושו בוש ושיגדהל יואר ךא ,שדח וניאש ןועיט הבר תוריהבב גיצמ רפסה 

.יתרבח חוקיפ ידי־לע תבצועמ ,תיטרפה היפרגויבוטואה ללוכ ,תוהז :תונוש תוריזב 

יפוא תולעב תויתרבח תויולבוקמל ומיאתהל הרטמב הינבה ךילהת רבוע םייחה רופיס 

,רבעה ייומיד תא הנבמה אוה הווהה .רוביצב תדבוכמ הגצהל ןתינל וכפוהלו ,ירסומ 

תושיגפב ףתתשהל םיאבה יכ תנייצמ יסורס־יקציניו .םירחא שיגדמו םיטרפ טימשמ 

רפסה־תיבש הלא אקווד םניא (םיוסמ רוזחמ לש הייסולכואה ללכמ 40-30"/0כ) רוזחמה 

הרוצב םהייח תא רידסהל וחילצהש הלא רקיעב אלא ,םיריעצכ םהיבגל יתועמשמ היה 

הדובעב םיקסעומו םידלי םע םיאושנ ,ירק ,תיאקירמאה הרבחב תיביטמרונכ תלבוקמה 

.רבעשל םירבחה תצובק ינפל הגצהל החונ תוזח וז .תדבוכמ 

תא ךישממה ,גצמה לוהינו ימצעה תגצה ,"תוהז" גשומה לש קתרמ חותינ גיצמ רפסה 

חתפמ־גשומ .תילמסה ןילמוגה־ תוסחייתה לש הלוכסאהו ןמפוג לשמ תיגרוטמרדה השיגה 

תנבהב רתויב יזכרמ וניה "הליהק" גשומה .הליהקה אוה תדחוימ הראה לבקמה רחא 

רחא שופיחב ירקחמהו ירוביצה קוסיעה בר הנורחאה הפוקתבו ,תיאקירמאה הרבחה 

ידכ דע הדוקנה תא ןיצקמ יסורס־יקציניו לש הרקחמ .תיתליהקה הווחאה תשוחת 

.תאזככ םלועמ תמייק ,דתיה אלש הליהק "םיגגוח" םיפתתשמה רוזחמה תשיגפב :דרוסבא 

־תיבב התיכל תיתליהק תוכייש אל ךא ,םישגפמו םירבח ,םיעוריא םירכוז םיאקירמא 

היצקיפ איה םאה־התיכה וב ,דסומה לש "טקרמרפוס"ה הנבמ לשב רתיה ןיב ,רפסה 

לככ תניימודמ היהת ,הליהקל רבחתהל בושח םהירבח תא שוגפל םיעיגמל .תיטרקורויב 

.םיקיתווה םידימלתה ליבשב הליהקה תא םיננוכמ וא םיאיצממ םינגראמהו םימזיה .היהתש 

תרזופמ רקחמה תייסולכוא .תוכובס תויגולודותמ תויגוס ררועמ הז אשונב רקחמ 

חפסנב תסחייתמ יסורס־יקציניו .ימעפ־דח ןפואב תזכרתמו ,תירבה־תוצרא יבחרב 

,רקחמל רמוחה רקיע .ףוקיתו תונמיהמ לש תולאש םעו עוציבה יישק םע התודדומתהל 

לש םינגראמה תא ללכש ,תונויאר רקחמב גשוה ,תיטרואית הניחבמ םרתש רמוחה יאדוובו 

,םירבדה עבטמ ,היה םגדמה .ףתתשהל אל ורחבש המכ םגו םיפתתשמה תא ,םיעוריאה 

תעדומ תרבחמה .תונויאר העבראו םיעשת וכרענו רוזחמ תושיגפ שמח ונחבנ :םצמוצמ 

היהיש ויד בורק רג ימו ,ןויארל הלבקל םיכסה ימ הלאשהמ רקיעב תועבונה תולבגמל 

יבגל תונקסמ תקסהב רקיעב תססהמ איה .רקחמה תולע לש תוביסמ וילא עיגהל ןתינ 

דחוימב רישע רפסה .אשונב ןייארתהל םיכסהל וטנ אל םה ןכש ,תושיגפל ועיגה אלש הלא 

תרבחמה לש היתונבות רשאכ דחוימב ,דימת םימרות םניאש ,םירקחנה ירבדמ םיטוטיצב 

יוביר .רתוי לילקו אירקל טסקטה תא םיכפוה םה ךא ,הינייאורמ לש הלאמ רתוי תוניינעמ 

ילואו ,תילמסה ןילמוגה־תוסחייתה תשיג לש הביתכה תרוסמל רושק םירישיה םיטוטיצה 

.תקהבומ תיאקירמא העפות תרקוחה תילארשיכ ,תרבחמה לש התורזל םתוא רושקל ןתינ 

דמעמ ינבל םהילאמ םירורבל םיבשחנש םירבד :ןורתי רקיעב התורמ האור יסורס־יקציניו 

.רקחמל היוארה היגוסכ היניעב וארנ (המצע רוזחמה תשיגפ ומכ)יאקירמא ינוניב 
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םירפס תרוקיב הגייפ לאכימ 488 

לש תולאשב קסועה תא יאדווב ןיינעי אוה ?ילארשיה ארוקל יטנוולר רפסה המכ דע 

תימוימוי תוגהנתה לע חוקיפ ינונגנמו רבעה לש ובוציע יכילהת ,תיתצובקו תישיא תוהז 

םייפרגויבוטוא םיעוריא ןבומכ אוצמל ןתינ יתאוושה טבמב .ישיא םייח רופיס תיינבה לעו 

ןיאש יאדוובו ,רתוי רידנ רפסה־תיבב רוזחמה ביבס הגיגח לש הז םיוסמ גוס ךא ,לארשיב 

תיפרגואיגה תועינה תדימש ,הקודה תיתליהק הרבחב 1.הקומע הכ תיתוברת תועמשמ ול 

םימוד רוזחמ ישגפמ .יטוקא הכ וניא רבעהמ הליהק תאצמהב ךרוצה ,הב תלבגומ תימינפה 

לש לבוי וא רושע יעוריא תרגסמב ללכ־ךרדב םימייקתמ תראתמ יסורס־יקציניווש הלאל 

וא ידומילה דסומל תסחייתמ הגיגחה םאה - הזה ינורקעה לדבהה .ץראב ךוניח תודסומ 

לש םיימואלה םיסותאה לע תובר דמלמ ־ ?םיוסמ רוזחמ ביכרהש םילאודיווידניאה ףסואל 

אלא ,רחא טרפ םע טרפ לש תורחתל הרושק הניא רוזחמה תביסמ ,לארשיב .תונידמה יתש 

םא תוארלו ןיתמהל ונל רתונ .םואלה תיינבל המורתו קתו לע תודסומ ןיב תורחתל 

רוזחמה תושיגפ לש דסומה םג עיגי תילארשיה הרבחה לע רבועה היצזינקירמאה ךילהתב 

.ונלצא ןנקל תויגיגחה 

הגייפ לאכימ 

בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא 

שפחמו םינש רובעכ ץראל רזוחה םדא לש המוד תויתייעבל סחייתמ "סקו לאינד תא האר ימ" טרסה 1 

.רבעה לש "התיכה ךלמ" תא 
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ןויזופמיס 

 Yuval Yonay The Struggle Over the Soul of Economics:
 Institutional and Neoclassical Economists

 in America Between The Wars.

 Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1998. 290 pages.

,הפיח תטיסרבינואב רפסה תאצוה דובכל ןויע םויב ורמאנש םירבד ךותמ 

.1998 ינויב 10 

א 

.לשמל רבכמ הז הכפהנ "היבירחמ ידי־לע הבתכנ היורט לש הירוטסיהה" יכ הרמאה 

יפ־לע תורודל לחנוהו רפוס ןכ־סא אלא םלשומ ןוחצינ ןיא ,םוחת לכב טעמכ ,קבאמ לכב 

רפסמו תקתשומה הסרגה תא ץלחמה והשימ םק םהב םירקמה םיטעמ .םיחצנמה תסרג 

יגדמלהו קתרמה ורפסב יאנוי לבוי ומצע לע לטנ וזכ המישמ .םמודה הנחמה רופיס תא 

סנכנ רשא ,יאנוי לש וביל ץמואמ לעפתהל אל השק .הלכלכה לש התמשנ לע קבאמה 

קבאמב קסוע רפסה .ילכלכה תעדה־ םוחת לש תויראה־בוג לא רשייה ("ינאיורט סוס"כ) 

לע יפרגוירוטסיה קבאמ ךכמ תוחפ אל םלוא ,תינלכלכה הקיטקרפה לש התמשנ לע 

,תיביטקובורפ תיגולויצוס הזית גיצמ יאנוי .יצוביק ןורכיז לש הריצי לעו רבעה תביתכ 

תא רוקסאש רחאל .תעדה־טוחת לש ותוחתפתה רופיס תוויעב םינלכלכה תא המישאמה 

לעו הירוטסיהו הלכלכ ןיב רשקה לע םיחקל קיפהל הסנא ,רפסה לש תיזכרמה הנעטה 
.םייפרגוירוטסיה םיחוכיו לש םתריצילו םתנבהל היגולויצוסה לש התמורת 

דקמתמ אוהש ךות ,"עדמה לש היגולויצוס" הנוכמה עדיה הדשב קסוע רפסה ,וינפ לע 

יביאנה םזילאירה םע חכוותמ יאנוי .הדיצה םיקחדנ וא םירחבנ םייעדמ תונויער וב ןפואב 

לע תנעשנה תיגשומ־תיטרואית תרגסמ שבגמ אוה םמוקמבו ,עדמה לש םיפוסוליפ לש 

ןולאק לשימו (Knorr-Cetina) הניטס־רונ ןיראק ,(Latour) רוטל ונורב לש םהיתודובע 

 (Callon), עדמ ידומיל" לש םוחתה תרגסמב םייזכרמ םירקוח" (Science Studies).

ןיבהל שיש תסרוג ,(Constructivist)"תיטסיביטקורטסנוק" הנוכמה ,וז תיטרואית תרגסמ 

םישעמ םישענ הב תוששוגתה תריזכ תיעדמה היישעה לש חישהו הקיטקרפה תא 

עדי לש "תורוחש תוספוק"ו םיטקייבוא םיננוכמ ,תירב־ילעב םיסיוגמ ,םיילובמיס 

הסרגה תא רגתאמ יאנוי ,וז תיטרואית הדמע ךותמ .תוירוטר תוקיטקרפ תוחתפתמו 

.יתייעב רואב התוא גיצמו הלכלכה לש הירוטסיהה לש תינונקה 

תימס םדא לש ויתודובעב לחה ,תיראיניל תוחתפתה לש לדומ הגיצמ תינונקה הסרגה 

הלוכסאה תחימצו לשרמ דרפלאב ךשמה ,הרשע־הנומשה האמה ףוס לש תיסלקה הלכלכהו 

האמה לש םישולשה תונש לש םזינאיסנייקל םשמו ,הרשע־עשתה האמה ףוסב תיסלקואינה 

תורחת"ו "רייפ ,דסייל" ,"קוש" םיגשומה לש םתויזכרמ תא השיגדמ איה .תיחכונה 
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־תיטמתמה הלכלכה דחוימב ,היינשה םלועה־תמחלמ ירחא תויוחתפתהה ."תישפוח 

.הזה ביטרנה לש שקבתמ ךשמהכ תינונקה הסרגב תוספתנ ,הקירטמונוקאהו תיביטקודדה 

הסרגב תידסומה הלוכסאה לש התויזכרמ תא הכותמ החיכשמ וזה הסרגהש ןעוט יאנוי 

ןו'ג ,ןלבו ןייטסרוט לש םהיתודובעב לחה) האמה תישארב תירבה־תוצראב החמצש 

.(תיירבלג ןו'גו ינלופ לרקכ ,רתוי םירחואמה םכרד יכישממכ הלכו ,לשטימ ילסוו סנומוק 

תעדה־סוחתב יזכרמ דיקפת היה תידסומה הירואיתל ,םויכ לבוקמל דוגינבש ןעוט אוה 

םילדומה יפלכ ינדשח סחי זא וחתיפ םיבר םינלכלכ .תומחלמה ןיב לש הפוקתב ילכלכה 

תא ,יריפמאה רקחמה תא ושיגדהו ,"ישפוח קוש" גשומה יפלכו םייביטקודדה םייעדמה 

ללוכ ,הלכלכה לש םיידסומה םיטביהה תאו הקיטילופלו הירוטסיהל הלכלכה לש הקיזה 

לש התמורת תא םויכ םיאיבמ ונא וב ןפואה .קושה יכילהתב תוברעתהו םואיתב ךרוצה 

ומכ ,היביריו תידסומה הלכלכה ןיב קבאמ לש האצות הבר הדימב אוה תידסומה הלכלכה 

.יפרגוירוטסיה תוויע לש גוס ,דבעידב הינבה לש האצות םג 

איה ־ רפסה לש ויאצממ תובקעב - הכודמה לע יתעדל תדמועה הבושחה הלאשה 

דמימה תא רידהל ,רוד רחא רוד ,םישקעתמ םינלכלכה עודמ :תיגולומטסיפא הלאש 

הסיפתכ החמצ תיסלקה תינידמה הלכלכהש אוה דוס אל .הנילפיצסידה ךותבש ירוטסיהה 

,הנילפיצסידה לש המקהה ךמסמ תא חסינש ףוסוליפכ ,תימס םדאל .תקהבומ תירוטסיה 

לש קהבומ דיסחכ .תולכלכ לש ןבצמ לע תוילסרווינוא תומויסקא חתפל תורמוי ויה אל 

תיטסילטיפקה הלכלכה לא סחייתהו ,תילמרופ הקיגולב שומישמ ענמנ אוה ,םוי דיווייד 

.תירוטסיה העפות לאכ 

דמימ םוש תירוירפ־א איצוהל תבייח איה ןיאש ךכב אוה תירוטסיהה הבשחמב דוחייה 

תעיקשל םורגי הירוטסיהה ןמ קותינש ששח רבוו סקמ .הלש חותינה ןמ יתרבח וא ישונא 

עיצה ןכלו ,רשקה ירסח םיגוצייל וכפהייש םילדומ חותיפלו םמצע ךות לא הרבחה יעדמ 

היה אל ילכלכה תעדה־םוחתל .םהיניב רוביחב תרצונה תענמנ־יתלבה הריתסה םע תויחל 

,ירוטסיהה דמימה תא רמשל םוקמב .רבווכ המוק רועיש לעב ־ ףס־רמוש - גולודותמ 

םילדומב התוא ףוטעלו תילכלכה הבשחמה לש היצזילמרופ תושעל םינלכלכה ולחה 

.םוקמו ןמז ירסח ויהש םושמ םיפידעכ וספתנש םייטילנא 

.עדמל הלכלכה לש דוסימב םלענ וכותמ החמצ תיסלקה הלכלכהש ירוטסיהה דמימה 

לש תיחכונה הסרגה דציכ םיגדמ אוה .תיטמטסיס ,דניה וז העפותש הארמ יאנוי לש ודפס 

סנייקו לשרמ לש םהיתודובע ןוניס תועצמאב תירוטסיה־אל הכפהנ תיסלקואינה הלוכסאה 

עסש רצי הז שגד יוניש .תיטסילני'גדמה הלוכסאה לש הנצקהו ישפוחה קושה תמזירפ ךרד 

םיקתונמ םישענ םייסלקואינה םילדומהש הדבועב אטבתמה עסש ,הירוטסיהו הלכלכ ןיב 

םמצע םיכפוה ,םמצע ךותמ םיננוכמ םה ,הלאככ .תירוטסיההו תיגולויצוסה תואיצמה ןמ 

השקש דע הזב הז םיברועמ תואיצמו ןוימד וב םורקלומיס לש גוס םירצויו ידיתע טנרפרל 
.םריתהל 

היצזירוטסיה־הד לש הז ךילהתש הדבועה איה ורפסב ךרוצה יד שיגדמ וניא יאנויש המ 

־זכרמ תרבעה םע תירבה־תוצראב הטובו דחוימ יוטיב לביק תילכלכה הירואיתה לש 

תודובע חתינש ,םואבסבוה .תיחכונה האמה תליחתמ םשל תילכלכה הבשחמה לש דבוכה 

העפות הפ השחרתה יכ הארה ,תירבה־תוצראב הלכלכל םיטנדוטס לש היצטרסיד 

עברב 130/0־מ דרי םיירוטסיה םיאשונב תוקסועה תויצטרסיד לש ןרועיש .תיטמטסיס 

.(99,1977) םויכ 30/0־כל תיחכונה האמה לש ןושארה 
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תבכרומ הלאש וז ?ינאירבווה חקלה תא םיאקירמאה םינלכלכה ודמל אל עודמ 

ידיב ןיא .הנוש .דתיה ןכא הפוריאב עדמה תוחתפתהש תוארהל לכ־סדוק הכירצמה 

יעדמ תוחתפתהב ומייקתה םירורב םיליבקמ םילדבה םלוא ,הלכלכה יבגל הלאכ םיאצממ 

Guilie, 1994; ,לשמל ,ואר) תירבה־תוצרא לומ הפוריאב הדובעה יעדמו לוהינה 

 1990 ,Rabinbach). היושעה תיללכ הנעט ןועטל הצור ינא ,תמיוסמ תונטשפ לש ריחמב

־תוצראב תיעדמה הבשחמה תוחתפתהב תקסועה וז העפותל רבסהה ןמ טעמ ריאהל 
.תירבה 

תייגולואידיאמ םייאקירמאה הרבחה ינעדמ ועפשוה הרשע־עשתה האמה ךלהמב 

הרבחהש הסרג וז היגולואידיא .(American Exceptionalism) תיאקירמאה תוידוחייה 

.םייתרוסמ תודמעמ תרסח הניהש םושמ ,תיפוריאה וזמ הנוש שדחה םלועב תיאקירמאה 

,תילדואיפ הירוטסיה לצב המקוה אל תיאקירמאה הרבחהש הנעטה לע הססבתה איה 

תילרבילה הסיפתה .(עקרק ןוגכ) םילדנ־יתלב םיבאשמ תלעבו החותפ הרבחכ אלא 

,םיילכלכה ,םייטילופה תודסומה ךותמ השדח תילנויצר םלוע־תסיפתכ החמצ תיאקירמאה 

יפכ תידמעמה הרבחל הזית־יטנאכ אל ,(הרזחב םכותל הקצונ םגו) םייתרבחהו םייטפשמה 

םע ךכ־רחאו םזילדואיפה םע ותישארמ תמעתה יפוריאה םזילרבילה םא .הפוריאב ,רתיהש 

ןרותואה רמאש ומכ .תמעתהל המ םע טעמכ תירבה־תוצראב ול היה אל ,םזילאיצוסה 

דיתע םע דכלתה רבעה .תומלש ידכל העיגה רבכ הקירמא" :והשמ תירופטמ הרוצב 

.(Hawthorn, 1987)"ןתינש לככ הווהל המוד תויהל ותרטמש 

,ירוטסיה־א טקיורפכ יאקירמאה ילרבילה טקיורפה הנבנ ,רבע לש "ורדעיה" לשב 

תיתרוקיב תיטילופ־תילכלכ םלוע־תייאר לש התובישח .דיתעו הווה ,רבע ןיב לדבה אלל 

םיכיישה תודסומ לש םרדעיה לשב תוחפ תשגרומ התשענ ידמעמ קבאמ לש הסיפתב 

,היגולויצוסה ,הלכלכה םשארבו ,םייאקירמאה הרבחה יעדמ ודסונ וז חורב .ןשיה רטשמל 

.(Ross, 1991) לוהינו הדובע יסחי ,הנידמה עדמ 

התיהש םושמ .הגירח תיטילופהו תירוטסיהה ,תידסומה הלכלכה התיה הז רשקהב 

תא רמשל החילצה אל ,ילרביל־יטסילטיפק םזינימרטד הרסחו "וישכע"ו ךאכ"ל השיגר 

הבישח לש תובישחה .תירוטסיהה תואיצמה ךות לא המלענש הפוסו ,התוהזו היתולובג 

הלכלכל תופולח ויהש הדבועה תא העדותל הריזחמ איהש ךכב איה תירוטסיה 

.תיסלקואיגה 

האצוה הירוטסיההש ךכב יד אל םא .ילסקודרפ וליפאו ,קתרמ ןפ דוע הלוע רופיסה ןמ 

הלכלכה תא תיפוס הרבק ,תילכלכה היפרגוירוטסיהה האב ,םיילכלכה םילדומל ץוחמ לא 

תקתשהש םיארמ יאנוי לש וירואית .תיטודקנאכ התוא הרידגהו (תידסומה) תירוטסיהה 

וא) ןורכיז אלא ,החכש תרצוי הניא הווהה לש תינומגהה הסיפתה ידי-לע תופולחה 

אלא ,היסקודורטה לש המויק תא תקחומ הניא תינומגהה הדמעה .רחא גוסמ (תונורכז 

לש תוהזה תיינבמ קלח אוה הז ןוניכ .המצעל התדגנה ךותמ התוא תננוכמ :ךפיהל 

"השדחה" תיסלקואינה הלכלכה ,ךכ .המצע לש תילילשת הארמ־תנומת ןיעמ ,הינומגהה 

רפוסמ הלא יתש לש ןרופיסו ,תידסומה הלכלכל התדגנה ךותמ היסקודותרואכ הננוכ 

.הווהה לש תיסלקואינה הלכלכה יניע דעבמ שדחמ 

אלא ,ףסונ "רחא" לש ומויק יוליג קר הניא יתרוקיבה גולויצוסה לע תלטומה המישמה 

ןורכז") ךייסינ לא תארקד לא" הזל ארק שיוורד דומחמ .ינומגהה ביטרנה ןמ ולוק ץוליח 

ץראה רופיס לש ותודחא תא םורפל הסנמה ינאיורטכ ומצע תא רידגמ אוה .("החכשה 
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יבגל ומצע לע יאגוי לבוי לטנ הזה דיקפתה תא .קתשומה הנחמה רופיס תא ץלחלו תאזה 

תורוחש תוספוק שיש ,הווהו רבע רבחמש דחא טוח ןיאש תויטנגלאב הארמ אוה .הלכלכה 

.ןהילאמ תונבומכ תוחקלנו תומותח תוראשנה 

.הלכלכה לש היגולויצוסב וא עדמה לש היגולויצוסב קר אל קסוע לבוי ךכ םושמ 

ךכב אטבתמ גיצמ לבויש הדמעב תויביטקרטאה ןמ קלח .הרופטמו לשמ איה ןאכ הלכלכה 

.תיטילופ הירואית לש תובקע םג הב תוהזל ןתינש 

לכל הווש תונמדזה תתל תורשפאה ,לשמל ,איה הבושח תיטרקומד תיטילופ היגוס 

לרק תובקעב ךלוה יאנוי הז ןיינעב .הלש םיגוצייל םג ומכ ,הקיטקרפ לכל ,הירואית 

ותוחיתפ ןיב רשק האר The Open Society and its Enemies ורפסב רשא ,רפופ 

לכ .תוילרבילה תויטרקומדה לש םייטילופה םיכרעה ןיבל תויזיוורל עדמה לש תדמתמה 

היגוס .החותפה הרבחל תנכוסמ - םזינומוקה וא םזישפה הז היהי ־ תיטסילופונומ הדמע 

וב הרבחה יעדמב ירקיעה תעדה־םוחת הניהש םושמ ,הלכלכל דחוימב תיטנוולר וז 

םימיכסמ םה םלוא .רפופ םע יאנוי םיכסמ לכב אל .רוערעל תנתינ־יתלב הסקוד תמייקתמ 

לבוי .המוד סחי לבקל תוכירצ וחצונש תוירואיתו וחצינש תוירואית :הירטמיסה ןורקע לע 

הלוכסאה םהיפ־לע םיילגעמה םינועיטה רוגתיאל חתפ הבר תויטנגלאב חתופ יאנוי 

ךכ לע .רתויב הבוטה הרוצב תואיצמה תא תפקשמ איה יכ תיטננימוד תיסלקואינה 
.תובר תואמחמ ול תועיגמ 

בהנש הדוהי 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

תורוקמ 

 Guillen, F.M. (1994). Models of Management: Work, Authority and

 Organization in a Comparative Perspective. Chicago: University of
 Chicago Press.

 Hawthorn, G. (1987). Enlightenment and Despair: A History of Social Theory.

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Hobsbawm, E. (1997). On History. London: Weidenfled <fe Nicolson.

 Rabinbach, A. (1990). The Human Motor: Energy Fatigue and the Origin of

 Modernity. New York: Basic Books.

 Ross, D. (1991). The Origins of American Social Science. Cambridge

 University Press.
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"לזרב בולכ"ב םינלכלכה תא האלכש םיעוריאה תולשלתשהל רבסה עיצמ יאגוי לבוי 

ךילהתה לע רוא הרוז רפסה .םיטשפומ םיסחי רקח לש היצזיטמתממ בכרומה ,ידותמ 

םתוא םג .ףתושמ חיש חתפל תלוכיהמ היגולויצוסהו הלכלכה תא קיחרמה רתויב יזכרמה 

םשומה ידמ קזחה שגדהמ םיעתרנ םינלכלכה םע ףתושמ חישב םיניינועמה םיגולויצוס 

תשרופמ הניחב ןלכלכהמ ענומ "לזרבה בולכ" ,רחאה רבעה ןמ .תיטמתמה הלכלכב 
.ויתוחנה לש תדמתמו 

,ליעומ ןויער אוה םיילמרופ םיטפשמ ןיב םיסחיה רקח ,טסיביטיזופה גולויצוסה יבגל 

תונכותה דגנ אצויו םיילסקודרפ םיכילהת תנבהל רוקמ ונל קפסמ ןכא רקחמהש יאנתב 

:הכרפהה ןורקע לע תתשומ יגולויצוסה םזיביטיזופה ,לכמ בושח .ונלש תויביטיאוטניאה 

.ומוקמב אובל אלו ,יריפמא רקחמל סיסב־לדומ תווהל תורומא תוחכוההו תונעטה 

רקיעב בסנ אוה :יגול םזיביטיזופ לע תתשומ םויכ חוורה סותאה ,תאז דגנכ ,הלכלכב 

.תיריפמא אקווד ואל ,תיטילנא החכוהו ןועיט ביבס 

ןמ ,לע־תמגידרפ רדעיה אוה וננמז־ק טסיביטיזופ גולויצוס לש םילוכסתה דחא דועב 

התיחפמ הלכלכב תיסלק־ואינה הירואיתה לש תיטמגידרפה תויטילונומה ,רחאה רבעה 

תואיצמה לע םינפ־בר ןפואב טיבהל םינלכלכה לש םתלוכי תא יתועמשמ חרואב 
אוהש ,"תוננגוסמ תודבוע" םינכמ םהש המ ידי־לע תגצוימ תילכלכה תואיצמה .תילכלכה 

.םייטילנא םיטפשמ היושעה היישעמ ,רופיס 

הז .תיחרכה וא "תיעבט" הניא הלכלכב הדותמהו הירואיתה ןיב תודחאהש הארמ יאנוי 

יסופיט חרואב תדקמתמה הבושח תיגולויצוס הלאשל ינייפואה גשיה ,רתויב רורבה וגשיה 

לש היגולופורתנאה םוחתמ הבואשה הירואיתב שמתשמ אוה .וילאמ ןבומה רקחב אק11ד 

לש אלא ,תותימא לש תולגלגתה קר וניא יעדמ רפיסש תנעוטה ,זרוטאל ונורב לש> תעדה 

יומיד לש הינבההש תוארהל דיפקמ רבחמה .םינקחש ןיב תותירב ךות תישענה הינבה 

,תויונשרפ ,םילמס תורזושה תוינוגרא תוקיטקרפ תועצמאב תישענ ינלכלכה עדיה 

.ןועיט תונונגסו תוינחוכ 

הדיחה תא רתופ וניא אוה .רפסה ינפל תמייק ,דתיה אלש הדיח ךכב רתאמ יאנוי 

אוה לודגה וגשיה .עדמה לש םייטילופ םירשקהמ ןיטולחל טעמכ םלעתמ םג אוה .ןיטולחל 

ןיב רוביחה תא ףשוח אוה .התוא רותפל ותלוכי אקווד ואלו ,הלאש תולעהל תלוכיה 

םיצפח ןיבל םניבו ,תולוכסא ןיב ,םינקחש ןיב תירבכ תיטמתמ הלכלכל םזיציסלק־ואינ 

ןיעמ :הייעטו יוסינ הוולמו ,יראיניל וניא הז ךילהת ."ירוטר ןקתה" םה ףא םישמשמה 

סייגל הסנמ ןהמ תחא לכו ,םינתשמ ןהיתולובגש תולוכסא יתש ןיב לבח תכישמב תורחת 

"תמגרתמ" הלוכסא לכ .םיממודו םימשונ ,םיתמו םייח ,םימודמו םייתימא - תירב־ילעב 

.המלוע תייארל םאתהב הווהב םיכומס םימוחתמו רבעה ןמ הירואית יגיגה 

םירוושהו תואידיא לע םיבוכרה םידיחי ידי־לע השענה ירוטסיה דוסימ ףשוח יאנוי 

הקינכט) םהיתובא ויה אלש תובאל םיסחייתמ םה .המודמ דיתע לש יומידבו המודמ רבעב 

.(רקיעב תידסומ הקינכט) תונשל םירמייתמ םהש דיתעלו (רקיעב תיאקיסלק־ואינ תירוטר 

חישה םלועש הדבועב תויחרכה ןיאש שיחממ יאנוי ,רבוול המודב ,תורחא םילימב 
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םירפס תרוקיב דומלת ןליא 494 

תכפהנ איה ,תיטמתמ־תיסלק־ואינה תירבה הננוכש השעמ ךא ,הנבוהכ יפכ ןנוכ ינלכלכה 

הצר רבעב יטנטסטורפהש םשכ קוידב .המצעלשכ תינונגס הרטמל תינרישכמ הדותממ 

לוכי רבעב ןלכלכה היה ךכ ,סנרפתהל םיבייח ונא דועב הלואגל עיגהל תנמ־לע דובעל 

םילכב תינונגס הטילש ןיגפהל בייח אוה םויכ םלוא ,תודותמ לש ללשב שמתשהל 
.תניינעמכ היעב רידגהל תנמ־לע םייטמתמ 

ארוק לכל ריהנהל ליכשמ יאנוי .ףטשב ארקנ אוהו ,הטושפו תחלוק הפשב בותכ רפסה 

ברקב רפסה לש ךוישה והמ ,עדמה לש היגולויצוסב תיזכרמה םיגשומה תכרעמ תא ריבס 

.תיעדמ הירואית תועצמאב הבושח הלאש םדקמ ומצע אוה דציכו ,תויעדמה תוקולחמה 

הירואית תלעפהב םוכחת ,יגולויצוס ןוימד ,בר יטילנא רשוכ לש בוליש ןיגפמ רבחמה 

.תומלש רחא הפידר ידכ דע תודבועה רקחב תונדפקו 

רפס וניא ךא ,למרנמ חיש תודוא־לע תינרדומ־טסופה תושיגרל םנמוא קישמ רפסה 

לש הרואל תקדבנ תודבועה תולשלתשהו ,ןאכ ירשפא רפיס לכ אל :יטסינרדומ־טסופ 

,ךכ לע ףסונ .תילכלכה הנילפיצסידב םיעוריאה םלוע לע טבמה תא תרגסממה הירואית 

ןעדמה לש היגולויצוסב תוחוורה תויתנפואה תולוכסאה רחא תיטמוטוא ההונ וניא יאנוי 

.(חתפמב רכזנ וניא ףא וקופ> 

תילובמיסה היצקארטניאהו הזילנאוכיספה תוביטקפסרפ לש "םוגרת"ה דחוימב ףלאמ 

ןוכיס תליטנו תומזיל הייטנ יכ רבסש ,טיינ קנרפ ידי־לע תילכלכה הרכהה תנבה יכרוצל 

.םיישיאניבו םייתוישיא תודוסי לש בכרומ ךילהת לש אלא ,רבעה לש ינכמ יוריג ירפ ןניא 

תיטסירויווהיבה היגולוכיספה לע טלובה יסלק־ואינה ןלכלכה לש תצחומה ותפקתה 

.תוביטקפסרפה יתש ןיב תירבה ןוניכ רחאל ,ונימיב ןמאית־אלכ תעמשנ 

אירקו ירוקמ רבסה הלעמה ,תושיגרו הנבות לעב ,דחוימ ,םישרמ רפס הז :םוכיסל 

תנתינ הניאש הירואיתב שמתשמ רבחמהש הדבועה ףרח .עודי־אל ירוטסיה רופיסל 

התשענ יטמתמה ןוויכל ידותמה שגדה תטסה :יפולח רבסה לכ םג ללוש אוה ,הכרפהל 

רכינ קלח ירהש) תינומגה היגולואידיא לשב אל :ןוציחה םלועה םע םירשק בקע אל 

הרקויה תולעב תוקלחמה ירהש) תידסומ הקיטילופ תובקעב אל :(הלאמש הטנ םינלכלכהמ 

תבכרומ איהש ןוויכמ) רתוי תיעדמ הקיטמתמה לש התויה בקע אל :(,דז שודיח וצמיא אל 

תוררופתהו היצילאוקה ירבח ןיב תשרה תודיכל .(םייטתניס אלו ,םייטילנא םיטפשממ 

חישה לע הינומגהה לש רתויב םיקזחה םיאבנמה םה היציזופואה ןיב םיסחיה 

חישה יביכר תא תיביטקפא הרוצב תונבהל םיחצנמל תרשפאמה הינומגה :ירנילפיצסידה 

אלו ,תידותמ ,דתיה הלכלכה לש התמשנ לע הכרעמה יכ שיגדהל בושח .טילשה 

םיידסומה ריכב ,Mitchell לאש םלועה־תומחלמ יתש ןיב רבכ :המגודל .תיטרואית 

תועצמאב םואיתמ רתוי חילצמ םימיוסמ םיאנתב יטרקורויב םואית עודמ ,היבמולוקב 

,שדחמ ןוסמאיליוו רבילוא התוא חסינ רשא דע קדביהל הלכי אל וז הלאש .קושה ןונגנמ 

.ל"ר ,תיריפמא התוא קודבל ךרצנש ילבמ ,תיביטקודד הרוצב ,םיעבשה תונשב 

הנייפיאש הרזומה תירבה :רפסמ יאנויש רופיסל םייגולנא םירקמ שי היגולויצוסב םג 

ןיבל םייטילנאה םיטסילנויצקנופה ןיב תומדקומה םיעבשה תונש דע םישימחה תונש תא 

היגולויצוסב תוכרעמה תרותל םזיסקרמ ןיב רשקה וא :םייטרואית־אה םיטסיצירפמאה 

תיאקירמאה היגולויצוסב תיביטרנה השיגל תותשרה תרות ןיב וא וננמז־תב תינמרגה 

הרקמה חוור היגולויצוסב םלוא .רוטאל לש ותטיש יפ־לע רבסהל םינתינ םה םג .תיחכונה 

חרואב .תודותמו תוירואית ,תומגידרפ ,חותינ תומר לש םוצע ןוויג :ךופהה ינוציקה 
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,תיריפמאה תואיצמה םע רשקה תמצועב לזלזמ ןלכלכה םאש רמול ןתינ ירוטקירק 

.תובירי תודותמ םע רשקה תוכיאב לזלזמ גולויצוסה 

דומלת ןליא 
הפיח תטיסרבינוא 
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