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תכרעמה רבד 

לש ותעפוה תורידתש הווקת וגאו ,תעה־בתכ לש ינשה ךרכה תא םילשמ הז ןויליג 

יעדמל תיזכרמ המבכ ודמעמ תא קזחת הנשל תונוילג ינש לש יבקע בצקב תעה־בתכ 
.לארשיב הרבחה 

ימס 'פורפ םעפהו ,תילארשיה הרבחל תועמשמ לעב אשונב ןויד בוש ללוכ הז ןויליג 

םיבר ברקב תקולחמ ררועש אשונ ,תינתאה היטרקומדה ןיינעב ותדמע תא ריהבמ החומס 

הנידמה עדמ שיא לש ,תנכדועמה התנוכתמב ,ותדמע לע תובוגת שי םעפה .וניתימעמ 

תא רישעהלו ביחרהל ידכ םהיתומישרב שי .סורג לייא ר"ד ןטפשמה לשו לאמ'ג למא ר"ד 

לש התרדגה עקר לע םימייקתמה םיליבקמ םינויד חכונל דחוימב ,וז היגוסב רוריבה 

.(1992 תנשמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח יפ־לעו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי 

חתנמ םהמ דחא לכש ,ההובגה הלכשהב םיקסועה םירמאמ ץבקה םסרפתמ ןכ־ומכ 

תודובעה בור .תכל־תוקיחרמ תורומת תונורחאה םינשב רבועש םוחת לש םיוסמ טביה 

הטלוקפה דילש ץיבורוה ןוכמ םעטמ 1999 תנש תליחתב םייקתהש ןוידב ושגוה וללה 

םע הלועפ ףתשל וננוצר לע םיעידומו םירזוח ונא .ביבא־לת תטיסרבינואב הרבחה יעדמל 

התואנ תונמדזה וז .תואצרהה לש ליבקמב םוסרפ רשפאל ידכ ,ןויע־ימי םינגראמה םיגוח 

.םירז םילעופ אשונב םירמאמ ץבקה םסרפתי תעה־בתכ לש אבה ןויליגב יכ םג ריכזהל 

םדא תויוכזל הברנימ זכרמ םע ףותישב ,הטילחה תילארשי היגולויצוס לש תכרעמה 

ךילהתמ קלחכ תוסייפתה אשונב ןויע־םוי ןגראל ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו 

תודיתע סנכל ושגויש תודובעה ןמ קלחו ,האבה הנשב סרמ שדוחב ךרעיי סנכה .םולשה 

קוסעי סנכה לש ןושארה בשומה .הנשכ דועב תעה־ בתכ לש ישישה ןויליגב םסרפתהל 

בשומבו ,ןחוב־ירקמ חתני ינשה בשומה ,אשונה לש םייטרואיתו םיינורקע םיטביהב 

לוק .יניתשלפה-ילארשיה םולשה ךילהת לע תוכלשהה תודוא־לע ןויד םייקתי ןורחאה 

.ןויליגה ףוסב עיפומ סנכב קלח לוטיל םיניינועמל ארוק 

'פורפ לש המישר ,םירפס תורוקיבו םיליגר םירמאמ לע ףסונ ,תמסרפתמ הז ןויליגב 

לש ותעפוה לגרל תילארשי היגולויצוס םעטמ סנכב הנושארל השגוהש ,בהנש הדוהי 

תכרעה לש הרדסב היינש תרוקיב תמסרפתמ ןכ־ומכ .תעה־בתכ לש ןושארה ןויליגה 

.הנתמה לע Mauss לש ורפס לע תרוקיב םעפהו ,הנש האמכ ינפל רואל ואציש םירפס 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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