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תכרועה רבד 

טבלתהל תכרועה תאו םירמאמה יבתוכ תא החירכמ תירבעב ימדקא תע־בתכ לש הכירע 

?ימדקאה חישב םיחיכש םיחנומ תירבעל םגרתל שי דציכו םאה .הפשה תייגוסב ףרה ילב 

.רתוי תובחר תויתרבח תולאשל הרושק איהו ,התישארמ הימדקאה תא הקיסעמ וז הלאש 

היווהה לש רתויב הלודגה התחלצהב תבשחנ המואה תפשכ התצפהו תירבעה הפשה ץומיא 

ןכתייו ,תילארשיה המואה תיינב לש דוסיה ינבאמ תחאל הכפהנ תירבעה הפשה .תילארשיה 

היחרזאמ םיבר םג ןכש ,תילארשי הרבח־המוא לש התריציל דוסיה ינבאמ תחא םג איהש 

,הטוהר תירבע םירבוד םהמ םיבר ,תאזמ הרתי .תירבע םירבוד הנידמה לש םידוהי־אלה 

.תירבעב םיבשוח (רישה לש וחוסינב שמתשהל םא> וליפאו ,תירבעב םירצוי 

היה אל תירבע תרבוד המוא לש התריצי ךילהת ,הירוטסיהה ונתוא תדמלמש יפכ 

תופש קיתשהו קחמש קבאמ .תחא אל ינסרוד ףאו ,שקיע ,עדומ קבאמ אלא ,יכיטס ךילהת 

.תונושה תוילעה יגב םירגהמ לש הריציהו רובידה תפש ויהש ,תורחא 

הפש וזיא הלאשה ביבס 1913 יהלשב ץרפש ,תונושלה ביר אוה הז קבאמב קתרמ קרפ 

תרבוד הימדקאל תיתשתה תא וחינה הז ביר לש ויתואצות .ןוינכטב הארוהה תפש היהת 

תירבעה הפשה תלאש םע דדומתהל םיאבשכ .תירבעב תמסרפמ חרכהב אל יכ םא ,תירבע 

תרוכזת .זאמ הנתשה המ לואשלו איהה הפוקתב ולעש תולאשל רוזחל יואר ,הימדקאב 

:הב הארוהה תפש איה תירבעהש ,הילאמ תנבומ תואיצמ לא ודלונש וניניבמ הלאל הרצק 

ר"ד רשאכ ,1907־ב הלע םיקיודמה םיעדמה תארוהל הובג יכוניח דסומ תמקהל ןויערה 

לש ותמקהל ףאש ןוגראה .ןוכיתה־חרזמב רקיב ,הינמרגב הרזע ןוגרא ישארמ ,לואפ ןתנ 

תוברתהו חורה תרדחה לש ילאינולוק טקיורפמ קלחכ תוינכט תויונמוימ תארוהל הובג דסומ 

ולעפש הרזע תודסומ לש תרוסמל םאתהב .תררופתמה תינמותועה הירפמיאל תינמרגה 

הירפמיאה לש יתוברת זחאמ תווהלו תינמרגה הפשב דמלל דתעתה ןוינכטה םג ,ץראב רבכ 

ליחתתש םידומיל תרגסמ תויהל רומא היה ןוינכטה ,קויד רתיל .לארשי־ץראב תינמרגה 
־דחא ומכ םישנא םג .ההובג תינכט הלכשהב םייתסתו ידוסי רפס־תיב לש םידומיל תמרב 

ההובגה המרבש םיענכושמ ויה אל ,תירבעה הפשה יכמותמ ויהש ,ןיול והירמשו םעה 

.תירבעב דמלל רשפא ,תימדקאה המרב ,רתויב 

להנתהל םיבייח םידומילה לכ :תיעמשמ־דח הדמע םירומה תורדתסה השביג ,םתמועל 

:הזה םויה םצע דע הבר הדימב תויטנוולר ןיידע ןהש ,תועדה ןמ המכ ןלהל .תירבעב 

תרגסמב תורשקתההו תורבדיהה תועצמאב קרש ןעט רליש המלש גוגדפהו רפוסה 

םימה ךותב אלא ,םידמול ןיא הייחשה תא" ־ ונושלב וא ,םיירבע םיחנומ ורצוויי הדימלה 

תופשמ םילואשה םיחנומב הלחתהב ושמתשי םיצרמה םא קזנ םרגיי אל ,וירבדל ."אפוג 

םיחנומ ?ןכ אל ,רכומ .תירבעב ושעיי המצע האצרההו תובחרהה ,םירבסההש דבלבו ,תורז 

.תויזעול םילימ לש תורבע םה ונלש הביתכהו הארוהה תפשב םיבר 

בורש ונעט ,ןוינכטה ילהנממ היהש ,המגודל ,יקסנלפק המלש ומכ ,םירחא םיבר 

ועמטנ הירטמואגבו הרבגלאב ןכו הירטמונוגירטב ,הקיטמיתמב ,הקיזיפב םיללכהו םיחנומה 

:רמא אוה ,םיינכטה תועוצקמה יבגל .(םמצע תועוצקמה תומש ומכ) רבכמ הז תירבעב 

".םש ןהל םיפיסומ ךכ* רחאו ןתוא םיאיצממ הליחת ,תונוכמל רשא הלוגסה יהוז ןכא" 

גזמה רסחי אל ,םכתרות ונשו ואוב" :האבה ןושלב ויתוריש תא עיצה הדוהי־ק רזעילאו 
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,השדחהו הנשיה תירבעה ןושלל ןולימה רבחמ רותב ...חתפא םכל לודגה ירצוא תא - ןושלב 

תירבעב םיעדמ דמלל רשפא םא טפשמ איצוהל ,יתלוז םדא לכל רשאמ רתוי תוכזה יל שי 

"!תירבעב רשפא םיעדמ דומיל םנמא :רמואו הזב ריהצמ יכנאו ,אל וא 

םיטנדוטסה םג .םיילאוטקלטניאה םימזיהו םירומה ןיב קר אל םייקתה תע התואב חישה 

וזירכהו ,הרזע תודסומ לכב התיבשב וחתפ םה .קבאמל ופרטצה ("םידימלת" זא וארקנש) 

."תירבעה הפשה וב טולשת אל םא ןוינכטב ךורדת אל דימלת וא הרומ לש ולגר ףכ"ש 

המקוה רשאכ .תירבע היהת הארוהה תפש :תיפוס היגוסה הערכוה 1913־ב ינויצה סרגנוקב 

ךכב - לופכ ןבומב תימואל הטיסרבינואב הרדגוה איה ,1925־ב תירבעה הטיסרבינואה 

ולהנתי הב םיירוביצה םיניינעהו םידומילהש ךכבו ידוהיה םעה לש הטיסרבינואה איהש 

.תירבעב 

,ןושלל הימדקאה תרגסמב .תימדקאה הפשה םג המעו תירבעה הפשה הרשעתה זאמ 

םישודיח לע תחרוטה הדעו תלעופ ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה םע הלועפ ףותישבו 

.תירבעב תיעדמה הביתכהו הארוהה תפשמ קלחל וכפהנ רבכ םישודיחה ןמ םיבר .םיינושל 

תוסנל הרטמל יל יתדמעה ,תכרועכ .עמטיהל םישקתמ וא/ו םירכומ םניא ןיידע םיבר 

עדיה ןמ תובר תמרות ,תינושלה תכרועה ,רגנימרפ ןורש .הלא םישודיחו םיחנומ ץמאלו 

םג תונעיהל תלדתשמ ינאו ,םיינושלה םישודיחה תא םילבקמ םניא םירבחמה םיתעל .הלש 

תחקל - תעה־בתכ לש וקלחב הלפנש תונמדזהה לע תרתוומ ינניא ךא ,םיישיא םימעטל 

ינא .תוברתה תרשעהמ דרפנ יתלב קלח איה הפשה תרשעה .תירבעה הפשה תרשעהב קלח 

ןהיתומישרב םימסרפתמה םישודיחה .הבחרה הרבחל ,העונצ המורת םא םג ,המורת ךכב האור 

םהב שמתשהל לדתשנו םתוא ץמאנ אל םא וטלקיי אל הדעווה לש וא ןושלל הימדקאה לש 

ונתוא בייחמ טלקנ וניאש גשומש קפס לכ יל ןיא ,תאז םע .תינושארה תוחונה־יא תורמל 

יגשומב םג רשעתהל טלחהב הלוכי הפש .יזעולה גשומה לע רשפתהל וא ףילחת ול שפחל 

.םיירבע קודקד יללכ ןיבל תיזעול הלימ ןיב בוליש םהש ,םייאלכ 

תויגוסה תחא .עדימ תרבעהלו תרושקתל ילככ הפשב קר קסוע וניא הפשה לע חוכיווה 

תילארשיה הימדקאב הארוהה תפש לע ירוטסיהה חוכיווה עקרב תדמוע הנדועו הדמעש 
תילסרבינוא תויהל הכירצ םיהובגה תודסומה לש (היצטניירוא) תונווכמה םא הלאשה איה 

היגולויצוס תעה־בתכ יפדב םגו ,םינוש םירשקהב רבכ הנודנ וז הלאש .תימוקמ־תילארשי וא 

היהיש םיימואלניב םיחנומבו תיזעול הפשב חיש ןכתייש תרמוא יתייה תיללכ .תילארשי 

דואמ יטנוולרו (ילבולג)ימלוע היהיש ירבע חיש ןכתיי :ךפהל םגו .דואמ ימוקמ תאז לכב 

.תירבע תרבודה הנידמהו הרבחה תולובגל ץוחמ םיבחר םירמיצל 

תצפה ךילהת לש היצזיטרקומדה תדימל תעגונ ,התמדוקל הרושקה ,תרחא הלאש 

תעדל רומא ימ ,תורחא םילימב .הפשה תועצמאב םג רתוי םיבחר םילהקל ותחיתפו עדיה 

תודסומב רצונה עדיה םאה ?םיירקחמהו םיימדקאה תודסומב רצונה עדיה תא ךורצלו 

?דבלב תותיליעה לא הנפומ תויהלו (תוטילא) תותיליעה תלחנ ראשיהל ךירצ םיימדקאה 

יטנוולר ימדקאה חישה הדימ וזיאב ?תוילבולג וא תוימוקמ תותיליע ןה תותיליעה םאה 

עדמה שיא לש ומוקמל םג תסחייתמ הלאשה ,ןיפיקעב ?בחרה ירוביצהו יחרזאה חישל 

תיאקירמאה תיגולויצוסה הדוגאהש הלאש יהוז .תיתרבחה ותוביוחמלו תילארשיה הרבחב 

רקיעב קסע סנכה .2004 טסוגואב ,וקסיסנרפ־ןסב םייקתהש סנכב הבחרהב הל השרדנ 

הדוגאה אישנ .יתרבחהו יגולויצוסה עדיה םלועב הקלחבו "תירוביצ היגולויצוס"ב 

חיש תחיתפל סנכה תא לצנל שקיב ,(Michael Burawoy)יווארוב לקיימ ,תיאקירמאה 
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רשאיש חיש ;םינוש םירוביצ םע ןויד להניו רקחמה ימוחת לש םהיתולובג תא הצחיש 

,םיינכדע םיאשונב קוסעיש חיש ;םהל רבעמ קיחרי םג ךא םיימוקמו םיימואל םילדבה 

ללכב היגולויצוסב םישדח םייח חיפיו ,היגולויצוסה תא רישעי ,דחי םג םיימלועו םיימוקמ 

,םלועה יבחר לכמ םיגולויצוס סנכל איבהל רחב אוה .טרפב תיאקירמאה היגולויצוסבו 

.תיאקירמאה היגולויצוסה לש "היצזילאיצניבורפ" ויפב הנוכמה ,ותדמע תא אטיב ךכבו 

םיחישה תא תוארלו ,םיבר ינמ דחא חישכ יאקירמאה חישה תא תוארל הנמזה יהוז ,רמולכ 

םג ינא ךא ,וז הדמעל הפתוש ינא .יגולויצוסה חישהמ דרפנ יתלב קלחכ םירחאה םיימוקמה 

לא םג םכרד תא םיאצומ ויה ןוידה ידה וליא דואמ החמש יתייהו ,הביבס תקולחמל תעדומ 

.תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ לש ויפד ןיב 

יגולויצוסה עדיה תא תונפהל הרטמ ומצעל דימעה תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ 

תלדה תא רוגסל אלו רגסיהל אל ךא ,תילארשיה הרבחה ךותב םיבחר םילהק לא ילארשיה 

הווהיש ידכ ,תורחא תופשמ רמאמ םעפ ידמ םימגרתמ ונא ןכל .הל הצוחמש םילהק ינפל 

תשרב תיבה רתא .תירבעב םירמאמל תילגנאב םיריצקת םיפיסומ ןכו ,ימוקמ ןוידל םיסב 

רשפאיש ביצקתה אצמיי ןמזה אובבש םיווקמ ונאו ,תיברעב םג םיבתוכ־םיארוקה להקל הנופ 

.תיברעב םיריצקת םג ףיסוהל ונל 

.הנשמ רתוי ינפל רטפנש ,ל"ז אנהכ ןבואר לש ורכזל םירבדב תחתופ <2>ו תרבוח 

ץיצהלו ,ולש ירקחמה ליפורפה תא גיצהל תונמדזה יהוז ,ל"ז ןבוארל הווחמל רבעמ 

.ילמרופ־אלה ךוניחה לש היגולויצוסה םוחתב רקחמה לא ותועצמאב 

ירמאמ תרוסמ .הריגהו היצזילבולגב םיקסוע תרבוחב םינושארה םירמאמה תשולש 

רגינור סיאול .הריגהה תוביסנב תוחפו הטילקה תולאשב קוסעל הברמ לארשיב הריגהה 

תפידרמ םיטלמנה לש םמלועל חתפ םיחתופ ,"תולגו טולימ" םרמאמב ,רדיינש וירמו 

עויסב לארשי תנידמ לש המוקמב םינדו ,םיעבשה תונשב הניטנגראב םילרנגה ןוטלש 

תיווזמ ןחבנ הנידמה לש המוקמ .יאבצה ןוטלשה תפוקתב הניטנגראב יוכידה תונברוקל 

ןתועמשמו ןהידיקפת תניחבב קסוע רמאמה :רטסנפ יבוטו יספלא תירונ לש ןרמאמב תרחא 

לש המוקמ תניחבבו ,ביבא־לתו םילשורי - לארשיב תולודגה םירעה יתש לש תילמסה 

ריעכ תלהנתמ םילשוריש העשב ,ןתנעטל .תאזה תועמשמהו הזה דיקפתה בוציעב הנידמה 

,םיפטושה םיינוריעה תיניינעמ םיבר תלהנמ הנידמהש ריעכו םואלה תנידמ לש לגדה 

סאילא ילנ .הב לגר תסירד ןיא טעמכ הנידמלש ,תווהתהב םלוע־ריעכ ביבא־לת תנמתסמ 

וייח תא להנמה ,יתוברת וטגכ תספתנה ,"תיסורה" היילעה :תרושקתו הריגהב תקסוע 

,הרבחב שחרתמב תוקומע הרועמה הליהקכ הרקחמב תילגתמ ,תילארשיה הרבחהמ קתונמב 

.תטלוקה הרבחה לש םויה רדס לא הנושארבו שארב תנווכמ תיתרושקתה התכירצו 

םירחאה םירמאמה תעברא ןיב רשוקה טוחה תא םיווהמ רוביד לש םינוש םינפוא 

,תויאודב תורשכתמ ברקב הארוהה עוצקמ ספתנ דציכ תרקוח טרבוש־הטספ תנע :וז תרבוחב 

תרבוד הרפס לא הקתשהו הקיתש ירוזאמ וללה םישנה תא הריבעמ הארוהה דציכ הארמו 

־לתב תוצופתה־תיב ןואיזומב הכרדה תוטישב קסוע רלק־בהנש ילש לש הרמאמ .הנשמו 

בגא םלגתמ רבעה עומשמ דציכו ,םיררבודמ הווההו רבעה דציכ וב תחתנמ איהו ,ביבא 

ןייטש־דלפנורב הווח .ץראב םייחלו תואיצמל רוביח בגאו יוושכע ידוהי םלועל ותקשה 

לש םייתוזח םיגוציי חותינ ךותמ אקווד םישנל עגונה לכב רדגוממה רובידה תא תחנעפמ 

,השדח תימואל תוהז תיינבה לש הלא םינשב .1958-1948 םינשב ל"הצ ימובלאב תולייח 

םיילכראירטפ םינבמ קותעשו םיינומגה םירדסו תוכרעמ בוציי ורשפא ןהיגוצייו תולייחה 
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תובשייתהב םיטלקנל םיטלוק ןיב ידירביה ןתמו־אשמ חותינ .םייראניב םיירדגמ םיסופדו 

,ןמית תואצוי תולועל סחיב הירוטסיהה תקיתש תא רפהל יבערש לחרל רשפאמ תדבועה 

,םיטלקנל םיטלוק ןיב רדגמ יסחיל םג ךא ,םיטלקנו םיטלוק יסחיל השדח תונשרפ עיצהלו 

.םמצע ןיבל םיטלקנה ןיבו 

טופיש ורבע ,תומדוקה תורבוחב םירמאמה לכ ומכ ,וז תרבוחב םילולכה םירמאמה 

האירקב היולת תעה־בתכ לש ההובגה ותמר לע הרימשה .םיחמומ םיארוק לש ינדפק 

דיעמ םיארוקה לש ברה םרפסמ .םיבתוכל םיעיצמ םהמ םיברש תונובה תורעהבו תינדפקה 

םייקתמ ןכא אוהש יפכ ,יגולויצוסה םזילרולפה לע רומשל תכרעמה לש התוינידמ לע 

םיארוקה לכל תכרעמה ירבח םשבו ימשב תודוהל תשקבמ ינא .תיגולויצוסה הליהקב 

ינא .וללה םיארוקה לש המישר תמתוח תרבוחה תא .תעה־בתכ םודיקל םקלח תא ומרתש 

לש תואלמ תומישר ורמשנ אל ןכש ,המישרהמ תומש וטמשנ םא שארמ לצנתהל תשקבמ 

המישרה תא םילשהל חמשא .תעה־בתכ תא ךרע ל"ז ףלש ןואיל הבש הפוקתה ןמ םיכירעמ 

םהילא הנפנש הלא לכל שארמ הדותו .טמשנ םמשש הלא לש םתרזעב האבה תרבוחב 

.דיתעב 

תכרוע ,גוצרה הנח 
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