
163 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

הרמה לע הרעה 

*יררבת םירפא 

תינומה הרמה לע רבדמ 1(1998) רנזולק .תילארשיה הרבחב שיגר אשונ איה הרמה 

.םידחא תורוד ךותב םלעיהל םילולע תירבה־תוצראב םידוהיה יכ ךירעמו ,תודהימ 

םיישק תלוטנ ךרדב ידוהיה םעל תופרטצה עונמל ןיידע הסנמ ץראב יטילופה דסממה 

.ץראב םייקתי יסקודותרוא רויג קרש חיטבהל האב 1997־ב הרמהה קוח תעצה .םילושכמו 

,רויגב תוליקמה תועונתכ םיגצומ תירבה־תוצראב יביטוורסנוקה םרזהו ימרופרה םרזה 

תרוסמהמ תוקחרתהל היצמיטיגל תוקינעמ ןהש איה ןדגנ תירקיעה המשאהה םלוא 

.תוללובתהל חתפ ךכב תוחתופו ,תידוהיה 

־תרמה הניא ןיידע תוללובתה ,דיתעב שחרתת תד־תרמה יכ ןעוט רנזולקש יפ־לע־ףא 

- תסחייתמ תד־תרמה .תד 

אוה עבוקה רבדה ...היתודסומ לשו הרבחה לש יתדה ,ריפואב יונישל 

דסומה - הז הרקמבו יתרבחה דסומה לש תוהדזההו תויוכייתשהה תפלחה 

וא הרבחש תיתרבח תורשפא ןיא... .תרחאל תחא הרבחמ רבועש יתדה 

תנגרואמ הייסנכ בוזעי דיחי וא דסומו ןכתיי .תד לכל ץוחמ דומעי דיחי 

־תתשכ תשחרתמ תינומה תד־תרמה ךא ;תרחא הייסנכל ףרטצהל ילבמ 

הרבחב תוטלקיהל תדמעומ תישענו ירוביצ ףוגמ תקחרתמ הצובק 
2.הבחרה 

.ותנווכ תנבה לע השקמ ,םידיחיב אלו ,יתרבחה דסומב רנזולק לש ותודקמתה 

עודמ ,םייתרבחה תודסומה אוה דקומה םא ?תינומהל תכפהנ תד־תרמה יתמ :המגודל 
?<םתד תא םיריממה םישנאה רפסמ לע ,הארנה לככ ,ססובמה)יתומכה טביהה תא שיגדהל 

הדוקנב ללכ־ךרדב ןזאתמו ,רבוג םידיחי לש תיתדה םתרמה בצק"ש רמוא רנזולק 

?הדוקנ התוא יהמ ,ךכ םא ."הרבח־תתה לש תטלחומ תומלעיהל העיגמ הניאש יהשלכ 

המרב יטרואיתה רבסהה והמ ,ןותחת ףסכ תמיוסמ הדוקנ עובקל השק םא וליפאו 

,"הירואית תארקל" קר איה רמאמה תרתוכ ,םנמוא ?םיעפשומ םלוכ אלש ךכל תיתרבחה 

סיסב תא ריהבהלו םיגשומ רידגהל ךרוצ שי הירואית "תארקל" לש בצמב םג םלוא 

.הקידבל הירואיתה תא דימעהל דיתעב לכונש ךכ ,רבסהה 

קותינה חכונל דחוימב ,ןמצעלשכ תוניינעמ איבמ רנזולקש תוירוטסיהה תומגודה 

ןווכמה ןויסינל תוסחייתמ תומגודהמ קלח .הירוטסיה ןיבל עדמכ היגולויצוס ןיב רעצמה 

םרות "תינומה תד־תרמה" לש ןויערה דציכ רורב אל .יתד יונישל עינהל ןויסימה לש 

םיכירעמ םא םירנויסימה יצמאמל םיעיגפ ויה אל םידוהיהש רמוא רנזולק .העפותה תנבהל 

םא הליעי התיה ןויסימה תלועפ ךא ,ירצונ רנויסימל תורישי תורושקה תורמהה רפסמ תא 

.ןליא־רב תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

.161-135 ,<1>א תילארשי היגולויצוס .1 

.136 יעב ,םש .2 
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הבוגת ירובת םירפא 164 

יפלכ תירצונה הרבחה לש תיללכ תוחיתפ לש ינוגראו ילמרופ יוטיבכ ןויסימה תא םיניבמ 

.םידוהיה תרמה 

תוכמסה רשאכ תלעופ הנמזהה"ש רמואו ךישממ רנזולק ,ןאכ Non-Sequitur^ רבעמ 

םתואב אקווד הליעי איהו ,הדיריב תואצמנ תידוהיה תוירדילוסהו תידוהיה תיתליהקה 

םאה :הלאשה הלוע ןאכמ "תאזה תוכמסה לוע תא םמצע לעמ וקרפש תודהיה לש םירזגמ 

תא דסומה דביא אמש וא ,הרמה לש ךילהת דסומה רבע םאה ?םידיחיב וא דסומב רבודמ 

?הביבסה תועפשה ינפמ וירבח תא ןסחל ותלוכי 

הירגנוה ,הינמרגב "תונקתמה" תועונתה תייארמ גייתסמ רנזולק ,רמאמה תליחתב 

תא םיאור "םינקתמ"ה לצא אקוודש יל הארנ .תד־תרמהל תומגודב תירבה־תוצראו 

יפואב ןה ,הרמה לש ינושארה דעצה תאו ,תרחא לע תחא תד לש תידסומה העפשהה 

תונוכנהו םירבחה לש תידוהיה תוביוחמה יבגל ןהו תורחא תותדמ םיעפשומה םינחלופה 

.תדל ץוחמ םירשק רוציל 

יו'' םיסולכואה דקפמ יפ־לע 1990־ו 1971 םינשב םידבג לש תבורעת־יאושינ :1 הלבט 

תירבה־תוצראב םיידוהיה 

תבדועת־יאושינב םירבגה זוחא 

הפדעה אלל  םימרופר  םיביטוורסנוק םיסקודותרוא  ב"הס 

 "/"55  "/"43  "/"10 "/"18  "/"32  1990

 "/"17  "/"9  "/"3 "/"4  "/"7  1971

.Lazerwitz et ai., 1988 לצא 6.2 הלבט :רוקמה 

1971 םינשב םיידוהיה םיסולכואה ידקפממ םיפסונ םינותנ איבהל ןתינ הז רשקהב 

םיסחייתמ 1 הלבטב םינותנה .(Lazerwitz et al., 1988) תבורעת־יאושינ יבגל 1990־ו 

לש קיפסמ רפסמ היה אל 1971 תנשבש ןוויכמ ,דבלב םירבג לש תבורעת־יאושינל 

לודיג לח לכה ךסב .המצעלשכ תניינעמ הדבוע - תוידוהי םישנ ברקב תבורעת־יאושינ 

לודג התע תבורעתה־יאושינ זוחאו ,1990 ןיבל 1971 ןיב תבורעתה־יאושינ זוחאב רכינ 

םיבישמה לש ףדעומה יתדה םרזה ןיב בושח רשק לע םיעיבצמ םינותנה .רבעבמ העברא יפ 

םיאשינה םירבחה רפסמ לדג ןכ ,רתוי ילרביל םרזהש לככ .תבורעת־יאושינ ןיבל 
.תבורעת־יאושינב 

ןחבמ ונכרע ,תבורעת־יאושינ לע םיפסונ םימרוג לש העפשהה תא ןוחבל תנמ־לע 

םיריעצה רתוי םיבר יכ אצמנ הז חותינב .(Lazerwitz et al., 1988: table 6.60) היסרגר 

־יאושינב םיברועמה רפסמ תורוד הז תירבה־תוצראב תויח םהיתוחפשמש םיטרפה וא 

ייאושינב אשניהל תונוכנל םירושק תודליב יתדה םרזהו תידוהי הלכשה םג .תבורעת 

תיללכה הליהקב תוליעפ .םיינש םיאושינב םג תרבוג תבורעת־יאושינל הייטנה .תבורעת 

הז םרוגו ,הנותמ הז הנתשמ לש העפשהה ךא ,תבורעת־יאושינל הרושק *תידוהי־אלה) 

םינחלופ םויק ,תסנכה־תיבב תורבח ,עיתפמ־אל ןפואב .תונושהמ הברה ריבסמ וניא 

.םיינגומוה םיאושינל םויכ םירושק םידוהיה תליהקב תוליעפו תיבב םיידוהי 
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165 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םירעב .תבורעת־יאושינל רושק םירוגמה־ריע לש הלדוג םגש ונאצמ ףסונ חותינב 

תסנכ־תיבב םירבחה םיימרופרה םידוהיהמ 750/0 ,רתוי וא םיבשות ףלא םייתאמ תולעב 

 66%-d םירעב וליאו ,םיינגומוה םיאושינב םיאושנ *תסנכ־תיבל םיכייש םניאש הלאמ

םיאושינב םיאושנ (םירבח־אלהמ 50"/0־ו> תסנכ־תיבב םירבחהמ 57"/0 קר ,רתוי תונטק 
.םיינגומוה 

.ההכ רופא קר ,ירמגל רוחש וניא אוה .דיתעה תא תוזחל וניסינ ,םינותנה ךמס־לע 

ינש ויהי תירבה־תוצראב םידוהיה לש אבה רודב םידליהמ b-36% קרש אוה ונלש ןדמואה 

לשב אקווד תאזו ,עובק ראשיי םידוהיה רפסמ ,לכה ךסב .םיידוהי תותבס יתשו םיבס 

ןוויכ .(ימרופרה םרזל רקיעב) תודהיל םידוהי־אל לש תיתדה הרמהב היופצה היילעה 

םיינבמ םימרוג לע םיעיבצמ הלא םינותנ .ידדצ־דח וניא ,רגזולק ןייצמש יפכ ,הרמהה 

תרגסמכ תודהיה לש תובישחה תתחפה לע תוחפל וא ,תד־תרמה לע הרואכל םיעיפשמה 

,היצזינרדומהמ יאדווב ועפשוה תירבה־תוצרא ידוהי .ילטוט דסומ ןיעמכו תבייחמ 

םייק תאז םע .םש םייחה םיבר םידוהי ייחב בושח דיקפת תאלממ הניא רבכ תודהיהו 

.הרמה ןיבל (תבורעת־יאושינ ףאו) תובישח רדעיה ןיב דח לדבה 

תועמשמ יזא ,שמח סולפ דעו שמח סוניממ ,םלוסב תיתרבחה תוהזה תא גיצנ םא 

סונימה דצל רבעמו ספאה וק תייצח לש יגולוכיספה קחרמה .ספאה וק תייצח איה הרמהה 

ךומנ דחא בלשל תיבויחה תוהזה דצב הדוקנ לכ לש קחרמהמ רתוי לודג תויהל יושע 

,דחא סונימל דחאמ רבעמה לבא ,םיבלש ינש רבוע םדאה ,דחאל שולשמ רבעמב) .רתוי 

(.הרמה וכותב ללוכ אוה יכ ,הנוש יתוכיא רבעמב ךורכ ,םיבלש ינש לש רבעמ אוה םגש 

םוקמב תיתוברת תועמטיה ידי־לע םינייפואמ תירבה־תוצראב םידוהיהמ לודג קלח 

הלועפ וז םא איה וניבגל תיטנוולרה הלאשה .דיתעב תרחא תד וצמאיש ןכתייו ,םהירוגמ 

םימומע רנזולק לש תונויערהש ינששוח .רנזולק עיצמש יפכ ,דסומ לש וא ,םידיחי לש 

.הרורב הבושת ןתמ ידכמ 

,ירק ,תיתד תוינגומוה לש בצמב תירבה־תוצראב ןיחבהל םויכ ןתינ אל ,יתכרעהל 

לשו תותד לש יוביר םיאצומ ונא ,ךפיהל .הדיחיו תחא תדב תותדה לכ לש תועמטיה 

םישופיחלו תוחמוצה תונושה תותדה לכל סחייתהל ילבמ) תותדה ךותב םיססות םימרז 

הירואית שפחל שיש ,הרואכל ,איה הנקסמה .(תויתרוסמ־אל םיכרדב םיינחור םייח רחא 

.השעית אל יתמו הרמה השעית יתמ ריבסהל תלגוסמה ,רנזולק עיצמש וזמ תוחפ תינללוכ 

םורתל היושעה הירואית םיעיצמ (Stark <fe Bainbridge, 1987)'גדירבנייבו קרטס 

םיסחי לש תוירואיתו תוהזה תוירואיתל תקשונ הירואיתה .תיתד הרמה יבגל ונתנבהל 

תא חתפל םוקמה ןאכ אל .(Taylor <8c Moghaddam, 1994 ואר) םייתצובקניב 

לש תימצעה הכרעהה ,תויתדה תוצובקה ןיב םיסחיה חותינש ןכתיי לבא ,םהיתונויער 

לוכי תוצובקה ןיב תולובגה לש תומימעה וא תוחיתפה תדימו (תיתרבחה המרב) תוצובקה 

תינדפק הרימשל ,רחא דצמ ,וא (תינומה אל יכ םא) הלודג תיתד הרמה תרבסהל םורתל 

:ךפיהל אלא ,הרמה ידיל רבעב דימת איבה אל ךוכיחש איה הדבוע .םימייקה תולובגה לש 

.תדה ךותב רתוי הבר תוירדילוסו תודחא רצי אוה םימעפל 

תא חתפל ךישמיש תווקל שיו ,הבשחמל רישע רמוח ונל עיצה רנזולק ,םוכיסל 

םירבועה תודסומ לש תקדקודמ הרדגה לע תעדה תא תתל דחוימב יוצר .ויתונויער 

"תינומה" תישענ הרמה יתמ :םידיחיה לצא יוניש לוחי היתובקעבש ,הרמה לש ךילהת 

תופצל ןתינ םאה ?רבסהה ףקותב םיענכושמ תויהל ונל ורשפאיש יובינה יאנת םהמו 
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?רייגתהל וצרי לארשי־תנידמב (םירצונו םימלסומ) םיברעש ולש "הירואית תארקל"המ 

(עקתשהל וצריש םירזה םידבועה ןיבו) םירגהמה ברקב םידוהי־אלהש תופצל ןתינ םאה 

הנידמב טועימל וכפהיי םא םלסאתהל לארשי־תנידמב םידוהיה ותופי םאה ?רייגתהל וצרי 

?תידוהי הנידמכ רדגות אל בושש 
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