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*תחנ רסוחב היצזילבולג 

**בהנש הדוהי 

תויגוסה לע דומלל תנמ־לע תיאקירמאה תונותיעה לש הריקסב יתקסע הנורחאל 

תוירוגטקה ןיבמ המכ .השדחה האמל האמה ףוסמ רבעמב תוירקיעה תיטילופהו תויתרבחה 

לש םתסינכמ דחפ" ,"הריגה ילג לש תוסמ" :אילפהל תורכומ תועמשנ חותינב ולעש 

,"היגולונכטל סחיב תוימיספו תוימיטפוא" ,"הביבסה תוכיאל תושיגר" ,"הדובע־ירגהמ 

רוציל תועיסנ" ,"תישילש ךרד רחא שופיח" ,"הילע הפירח תרוקיבו תוינרדומב ןויד" 

ילוא תועמשנ תוירוגטקה ."היצזילבולגה לש תוכלשהב ןויד" ,"םיימלוע רוציי ינקת 

,1899 תנשמ אלא ,תיוושכע התייה אל יתרקסש תיאקירמאה תונותיעה םלוא ,תורכומ 

ןכ םא הארנ .םירשעה האמה לא הרשע־עשתה האמה ןמ רבעמה תפוקתב ,רמולכ 

.םינש האמ ינפל רבכ ירוביצה ןוידה תא וקיסעה ונמוי־רדס לע תורעובה תויגוסהש 

הלודגה הרומתה םשב בושח רפסב .שדח וניא היצזילבולגב ןוידהש תדמלמ וז המגוד 

 (The Great Transformation) הניו םכסה ןיב ,הרשע־עשתה האמה תא ינלופ לרק ראתמ

ןזאמ ידי־לע הטלשנש האמ ,היצזילבולגה לש תיתימאה האמכ ,הנושארה םלועה־תמחלמל 

בושו בוש ונל ריכזמ ינלופ .ימלוע קוש ידי־לעו תולודגה תומצעמה ןיב יטילופ תוחוכ 

.םדא־ינב לש תיטילופ הריצי אוה יכו ,ינטנופס ןפואב םלועל אב אל ילבולגה קושהש 

בהז לש תימלוע תכרעמ רקיעב ,זא לש היצזילבולגה ינונגנמ וכמת קושה לש ודמעמב 

םיקחשמה ושחרתה ,1896 תנשב ,האמ התוא לש המויסב .םיחקפמ םיירטינומ תודסומו 

תוטיש ,תויטירבה ראודה תוטיש םלועה יבחרב וצפוה תע התואבו ,םינושארה םייפמילואה 

.הינמרגמ תויסדנה תוטישו תויאקירמאה לוהינה 

םייתרבח םיטסיביטקא ינש ידי־לע 1847 תנשב בתכנש טספינמה תא ארקיש ימ ,בגא 

:םיינשה םיבתוכ ךכ .ןוהה לש היצזילבולגה לש קהבומ רואית אצמי סלגנאו סקרמ םשב 

לכ ינפ לע תונגרובה תא ץירמ הירצומ לש בחרתמו לדג קווישב ךרוצה 

.םוקמ לכב דתי עוקתל .םוקמ לכב ןק הל תונבל החרכומ איה .ץראה רודכ 

תונגרובה התוויש ימלועה קושה לוצינ ידי לע .םוקמ לכב םירשק רושקל 

הברה םביל תניגמל .תוצראה לכ לש הכירצלו רוצייל תיטילופומסוק הרוצ 

...הישעתה ילגר תחתמ תימואלה עקרקה תא הטמש םירנויצקאירה לכ לש 

הלשממל ,תחא המואל ויהו דחי ופפוטצנ - םינוש םיסכמו תולשממ ,םיקוח 

(57 ,55 'ע ,1950 ,סלגנאו סכרמ) .דחא סכמ לובגל ...דחא קוחל ,תחא 

שורוושחא תוכלמב רתוי דוע םדקומ יוטיב היצזילבולגל םיאצומו הרוחא םיכלוהש שי 

.10.4.02 ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,ל''ז גרבנזיא הדוהי לש ורכזל רוטקרה תרדסב הנתינש האצרה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

םתרזע לע פמק הנאירדאלו אטרופס קחציל ,ןאהד יסויל ,לקנרפ לכימל ,דמלמ םהשל הדומ ינא 

.האצרהה תנכהב 
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חרב םלוא הונינב אבנתהל ךירצ היהש ,איבנה הנוי לצא ףא וא (שוכ דעו ודוהמ ךלמש) 

תצפהב וא םלסיאה תצפהב םימדקומה היצזילבולגה יכילהת תא םימקממה שי .שישרתל 

Respublica) "תירצונה הקילבופרה" ידי־לע הליחת ,םלועה יבחרב תירצונה תדה 

 Christiana) לש םיילאינולוקה תוחוכה ידי־לע ,םישוביכה תוטשפתה םע ,ךכ־רחאו

הדבועל םג בל־טישל ונתיאמ שקבמ ,הלכלכל לבונ סרפ ןתח ,ןס היטמרא .הפוריא 

לש וא הרבגלאה לש היצזילבולגה ,לשמל - קיתעה םלועב ולחה היצזילבולגה יכילהתש 

לכ .(Sen, 2002) ךפיהל אלו ,הפוריאל היסאמ וענ םהשו ־ םינושארה םימתירוגלאה 

לש םיוסמ דמימ שי שדח ירוטסיה עגר לכב יכ ילוא ןועטל ונל תורשפאמ וללה תומגודה 
.תוילבולג 

םיבר םיאיבנ םויכ שי ,היצזילבולגה תעפות לש "תיביטקייבואה" התוקיתע לומ לא 

ןוסרדנא טקידנב לש ותנעטמ הכופה הזרפרפב שמתשהל םא)"התושידח" לע םיזירכמה 

,סמייט קדוי־וינה בתכ ,ןמדירפ סמות ,לשמל .*תוניימודמ תוליהקב תוימואלה יבגל 

ןעוט ,רשע ןב םלועה ."רשע ןב םלועה"ש תיזה ץעו סוסקלה םסרופמה ורפסב ונל עידומ 

םיימלועה םיקוושה ,יגולואידיאה לוציפה םייתסה ,ןילרב תמוח הלפנ זאמש ינפמ ,ןמדירפ 

.השדח הירוטסיה לש התריפסב ןאכ ליחתמ ןמדירפ .לחה היצזילבולגה ןדיעו תוריחב וכז 

ןוויכמ ילסקודרפ דמעמ שי הירוטסיהה תליחת לע וז הנעטל ,ךשמהב האראש יפכ 

ץק" לש ןויערב קהבומ יוטיב ידיל אבש הז> ירוטסיה־א וניה התוא החנמה ןויגיההש 

ןויסינה ירוחאמ דמוע המ :לאשא ןכ ינפל םלוא .(ךשמהב רבדא וילעש ,"הירוטסיהה 
התפמ יחכונה העפומב היצזילבולגה עודמו ?םלועה לש שדחמ־ותדיל לע זירכהל יוושכעה 

?השדח הירוטסיה ונל "איצמהל" ןמדירפ תמגוד םישנא 

לעכ הלש טנטסניאה תוברת לעו היצזילבולגה לע רובידב התפמ והשמ שי ,ןכא 

,הנתמב cnn™ תא ונלביק ןורחאה רושעב קר .הירוטסיהב םידקת רסחו שדח ךילהת 

תאו םימואתה ילדגמ תא ,ובוסוק תא ,ץרפמה תמחלמ תא יח רודישב תוארל וניכזו 

קוקגנבב ןסואקה עבורב םיאצומ ונא וישכע קר :ןטסינגפאב םיחרזא לש תוצצפהה 

םיפתוש םע טנרטניאב שב־שש םיקחשמ םילארשי וישכע קר ;תירבע םירבדמש םידנליאת 

Made in בותכ הילעש תמייקה ןרקה לש הספוקמ לעפתהל םידמול ונא ;קחשמל םיירוס 

 China: תויונח תא ימיטניא ןפואב םיריכמ ונא ^Starbucks ™־Gap, לכ לש תויונח

.היזנילופ ייאב ןולמ־יתבב םירדח טנרטניאה תועצמאב םינימזמו ;םוקמ םוש לשו םוקמ 

 MTV תילבולגה טנטסניאה תוברת לש היצזיטרדנטסל קזח יוטיב םניה ןובס־תורפואו.

רוקמ םהל ןיאש םייוקיח - תורקלומיסו םי'זלוקירב ,םיגוציי לש ינרדומטסופה גצמה 

,בחרמהו ןמזה תסיפתב ילקידר יוניש הפ שיש קפס ןיא .רוקמה ןמ לודג םכרעש םיגוצייו 

לשרמ לש ונושלכ)"ילבולג רפכ"ל ותוכפהיהו םלועה ןמ םסקה תרסה לש השוחתב הוולמ 

.תימלוע העדות לש התחימצב וא - תולובג אלל םלוע ,ץווכמ םלוע - <ןהולקמ 

לש ,שפוח לש הילשא םדקמה ,טסיפוטוא דמימ םג היצזילבולגה לע רובידב שי 

ונל עיצהש יפכ ,"הירוטסיהה ץק" תא םדקמה ינקילגנווא דמימ וליפאו ,תויטילופומסוק 

לש היפורגא אלו ,םדא־ינב לש תושגר םיטלוש היצזילבולגה ןדיעב" .המיוקופ םיסנרפ 

לשו םיישפוחה םיקוושה לש םתוטשפתה" :ףיסומו ,ןמדירפ סמות בתוכ ",הנידמה 

תא םישגהל םוקמ לכב רתוי םיבר םדא־ינבל תרשפאמ םלועה יבחרב היטרקומדה 

ןיבש לובגה־וק תא םישטשטמו ןוימדה תא םיריעסמ הלא לכ ".םיגשיהל םהיתופיאש 

.היצזילבולגה לש ינאכדה דמימה ןיבל יפוטואה דמימה ןיב וא תואיצמל היזטנפ 
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םג םיביוחמ ונא ,היצזילבולגה לש םייפוטואה םיטביהל ליבקמב ,ןמזב־וב םלוא 

םע המ וא ?בער־רכש רובעב ךוטנב" ליבשב םידבועש םירוחשה םידליה םע המ :לואשל 

םתכיפה יבגל המ וא ?דיבריאב תורפתמב םויב תועש הרשע־הנומש תודבועש םישנה 

םירמוח לש וא םיבשחמ דויצ לש תלוספ ירתאל ןיסב וא ודוהב םימלש םירוזא לש 

יכרוצל םידליבו םישנב רחסהו ןימה־תוריית יבגל המו ?תירבה־תוצראמ םייביטקאוידר 

הלא ,08־ה תונידמש הדבועה םע המו ?היבימנבו הדנאורב ,ודוהב בערל רשאב המו ?ןימ 

ללכמ 90"/0־כ לש הצפהל תויארחא ,הסרקש הניטנגרא לש התלכלכל רוזעל ורהימ אלש 

םלועה יבחרב תוידילי תויוברת לש סרהה םע המו ?(Sen, 2002) םלועב הדמשהה יעצמא 

ןמ םייתוברת םישנא לש רחסה יבגל המו ?ןהלש תיתוברתה היצזילנודקמהו יברעמ־אלה 

לש היפרגוטרקה יריצ לע םילפכושמ הלא לכ ?םיידוה םיינע לש םירביאב ברעמה 

הרוצב תאז םכסמ ,הלכלכל לבונ סרפ ןתח ,ץילגיטש ףזו'ג .יתרוסמה םזילאינולוקה 

הליעומ־יתלב איהו םייטרקומד־אל םיעצמאב תלהונמ היצזילבולגה" :תיעמשמ־דח 

.(Stigiitz, 2002)"ןהיניבש תוינעל דחוימבו ,תוחתפתמ תונידמל 

אוהש חינהל רשפא ,וז האצרה תאשל שקבתמ היהו ,םויכ ונמיע יח רבו סקמ היה וליא 

הביצמ היצזילבולגה תעפותש תולודגה תוריתסה יתש תא בשייל ןתינ דציכ לאוש היה 

דצה ןיב ־ תחאה הריתסה :היתודוא־לע םימייקתמה םיחישה יגש ןיב רעפה תאו ונינפב 

התוקיתעל הנעטה ןיב ־ תרחאה הריתסהו :לפאה הדיצ ןיבל היצזילבולגה לש יפוטואה 

.התושידח לע תונעטה ןיבל היצזילבולגה לש 

התייה ,היצזילנויצרו תוילנויצר לש ינוליח חוסינב רקיעב ,רבו לש המישרמה ותשרומ 

ןיבש הריתסה לע עיבצה אוה .תומוד תויטקלאיד תוריתס לע עדומב תססובמ 

;םיירוטסיה םיכילהת לש םדוחיי ןיבל םייטסירויה־םייטילנאה םילכה לש תוילסרווינואה 

םיסופיטה ןיב :הלש היופצ־יתלבה תועמשמה ןיבל תילנויצרה הלועפה לש תונווכמה ןיב 

רקיעבו ;תישונאה הלועפה לש תיביטקייבוסה תועמשמה ןיבל םיילסרווינואה םיילאידיאה 

יתרבח רדסל ןתמורת דגנכ תוילנויצרה לש הטילשה יעצמאב ורוקמש דבכה םויאה ןיב 

ומלוע־תסיפתב בושח יטרואיתו יגולודותמ ךבדנ וויה וללה תוריתסה לכ .ליעיו שדח 

תוריתסה יתש ןיב חתמה תא ןיבהל ונתיאמ שקבמ היה רבו .רבו לש תיגולומטסיפאה 

תותפתהל אל שקבמ היה אוה .ןהיניבו ןהמ תחא לכב הנומטש הקיטקלאידה ךותמ הלאה 

ןתוא ןיבהל ןמזב־ובו ,ירוטסיה רשקהמ תוקתונמכו תושדחכ תוירוטסיה תועפות תוארל 

.ןהלש םיידוחייהו םישדחה םיביכרמה ךותמ םג 

היצזילבולג לע חישהש ךכב ןרוקמ וללה תוריתסהש ןועטל הצרא רבו תובקעב 

.םייגולואידיאהו םיירוטסיהה היתורוקמ ןיבל הניב קותינ רציימ השידחו תיפוטוא העפותכ 

חישה ,תויועמשמ־תברו םינפ־תבר העפות הניה היצזילבולגהש דועב ,תורחא םילימב 

ידיל האב וז הלועפ .םירחא םילעמו הינייפאממ קלח קר טילבמ זויצזילבולג לע יזכרמה 

ןיב קותינ ,דחאה :ונעבצה ןהילעש תוריתסה יתש ירוחאמ םידמועה םיקתנ ינשב יוטיב 

ןיב קתנ ,רמולכ ,תירוטסיה־אכ התגצה ןפוא ןיבל היצזילבולגה לש ירוטסיהה ןויגיהה 

לש ירלוקיטרפה ןויגיהה ןיב קותינ ,רחאה ;התושידחל הנעטה ןיבל התוקיתעל הנעטה 

ןיבל הלש ינאכדה דצה ןיב קתנ ,רמולכ ,תילסרווינואכ התגצה ןפוא ןיבל היצזילבולגה 
.ינייתפה הדיצ 

םלוע לע הבר תוימיטפואב רבדל םירחאלו ןמדירפ םמותל םירשפאמ וללה םיקתנה 

,רבו תובקעב .הלש תיטקלאידה הירוטסיהה תקיחמ ךות ,דבלב רשע ןב ,שדח ילבולג 
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תנבה ידי־לע םג תורציימ וללה תוריתסה יתשש חתמה תא וז האצרהב ןיבהל הצרא 

רשקהב המוקימ ידי־לע םג ןמזב־ובו "היצזילבולג"ה יכילהתבש םישדחה םיטביהה 

רבו השע ךכ .ימלועה יטסילטיפקה ןויגיהה לש רחואמ בלשכ ,הלש ידוחייה ירוטסיהה 

.םזילטיפקה יבגל השע ךכו ,תוילנויצרה יבגל 

יחכונה ןוהה לש םזילטיפקה םלוא ,םינש תואמ המכ הז םייק ימלועה םזילטיפקה 

הרשע־עשתה תואמה לש יתיישעתה םזילטיפקה לש וזמ הנוש בחרמו ןמז תסיפתב ןייפאתמ 

תורפסה ןיב םיילקידר םיקתנ םירציימה םייאמצע םירוטקו לע ססובמ אוה .םירשעהו 

םיקתנ .תוברתו ןוה ןיב ,הקיטילופו ןוה ןיב ,הלכלכו ןוה ןיב :ונלש םויקה לש תונושה 

הלש הירוטסיהה ןמ התוא םיקתנמו היצזילבולגה לש יטקלאידה יפואה תא םישטשטמ הלא 

דציכ תוארהלו ,וללה םיקתנה תשולש לע הרצקב עיבצהל הצור ינא .ינאכדה הייפואמו 

.תינמז־וב םתוא ןנוכמו םהמ ןוזינ אוהש ךות םתוא שטשטמ היצזילבולגה חיש 

םיירוטסיהה ויתורוקממ ילבולגה םזילטיפקה לש קתנה תא ללכשמ הז חישש ןעטא 

לע חישה תא דואמ ריכזמ הז חיש .השדח העפותכ וגיצמ אוהש ךות םייגולואידיאהו 

םלוא .הרשע־עשתה האמה ףוס לש שעותמה םזילטיפקה תא אוה םג אטיבש ,היצזינרדומ 

הנובתו המדק לש ילסדווינוא ןוזחכ םלועה לומ לא ומצע תא גיצה היצזינרדומ לע חישה 

קינעמו ןוהה לש םיינסרודה ויתורוקמ תא שטשטמ ונינפלש חישהש דועב ,ללכה תבוטל 

הניא היצזילבולגה תעפות לש תוידוחייה .השדח תינויצמיטיגל תפטעמ הלא תוקיטקרפל 

עיבצהל שקבמ ינא ,תורחא םילימב .המצע תא הגיצמ איה ובש ןפואב אלא ,הייוליג םצעב 

םיקתנ לש היצזילקידר תועצמאב םילעהל רשפאמ היצזילבולג לע חישהש תועפותה לע 

.(Kozlarek, 2001 :לשמל) 

הלכלכו ןוה ןיב :ןושארה קתנה 

,ןוידה ךרוצל .תונוש תורוצב ראתל רשפא ימלועה םזילטיפקה לש הירוטסיהה תא 

:תויתועמשמ תופוקת שולשל וז הירוטסיה קלחא 

־עבשה האמב לחה)יפוריאה םזילאינולוקה םע דבו דב חמצש ,ילרבילה םזילטיפקה . 1 

:(הרשע 

המואה־תונידמב ברה שועיתה לע ססבתהש ,(יטסידרופה) ןגרואמה םזילטיפקה .2 

האמה ףוסב לחה) הרוחסה לש היצקיפידומוקו הדובעה לש היצזירטלורפ תועצמאב 

:(,דרשע־עשתה 

תורבח לע ססובמש - ןוהה לש ילבולגה םזילטיפקה - יטסידרופ־רתבה םזילטיפקה .3 

האמה לש היינשה תיצחמב לחה) תויסלקה םואלה־תונידממ קתונמב תוימואל־בר 
.(םירשעה 

 John Urry'1 Scott Lash םרפסב םיראתמ The End of Organized Capitalism תא

ןגרואמה םזילטיפקל האוושהב (ישילשה בלשה)ןוהה לש ילבולגה םזילטיפקה לש וינייפאמ 

־תנידמ לע ,הטילשו תולעב ןיב הדרפה לע ססבתה ןגרואמה םזילטיפקה .(ינשה בלשה) 

הנידמה לש הקיטילופה ןיב שועיתה םוחית לע ,ןגראתמ רוצייה הבש הריזכ המואה 

ןיידע הבכרוה ןוהה תייכדגילוא .הטמלמ םידבועה ינוגרא לש הקיטילופה ןיבל הלעמלמ 

ףא .הלכלכה לש תושחרתהה תריז היה הדובעה םלוע .תוחרזאו תוהז ,םש ילעב םישנאמ 
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455 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

™יטסילטיפקה תוצראה ןמ קלחב לבגוה אוה ,שונא ינפ לעב םזילטיפק הז היה אלש 

תועקשהה םא םג .היינשה םלועה־תמחלמ םותב החמצש החוורה־תנידמ ידי־לע תולודגה 

רבדמ םהילעש תוילשממה תונורקעמ קלחכ ,םיילנויצקנופ םיכרצל ויה ךוניחבו תואירבב 

חוככ םדא־ינבב תועקשה וקידצה הייסולכואה לוהינו היישעתה יכרוצ ןיידע ,וקופ לשימ 
.יביטרנג 

אוה .תורחא ןמז תסיפתו היפרגואיג שי (ישילשה בלשה)ילבולגה םזילטיפקה לש ןוהל 

,הדובעו תורוחס ןיבל ,דחא דצמ ,ןוה ןיב הדירטמ הדרפה לע ססובמו הנידמה ןמ קתונמ 

םימיהדמה םינותנה דחא .ורוציי ןפואמ קתונמב לעופ רצומה לש גותימה .רחא דצמ 

חפנ ךותמ תורוחסה רועיש היה הרשע־עשתה האמה ףוסבש אוה הז קתנ לע םיעיבצמה 

לודיג לע עיבצמ הז ןותנ .םירשעה האמה ףוסב תורוחסה רועישמ רתוי לודג הלכלכה 

תועקשהב ןיינע ןוהל ןיאש ךכל תוביסה תחא וז .רוצייב ליבקמ לודיג אלל ןוהב ררחסמ 

םזילטיפקב לבוקמ היהש יפכ) החוורב וא רוידב ,תואירבב ,תויתשתב ,ךוניחב 

ןתינ םיילבולג םיכילהתב הדובעל ןוה ןיב היירטמיסה רסוח לע ,ךכמ רתוי .(יטסידרופה 

ול לגלגתמש ןוהה תא אטבמש גשומ הרקיעב הניה היצזילבולגה :אבה ןותנה ןמ דומלל 

םידבועה רועיש ןכש ,הזה ןבומב תילבולג הניא הדובעה ;הדובעה תא אלו ,םלועה יבחרב 

ןוהה .(Featherstone, 2001) הדובעה חוכמ 1.5»/, קר ןיידע אוה םצראל ץוחמ םיקסעומש 

.לוזב התוא תונקל ןתינ םהבש תומוקמל הדובעה תא ריבעמ 

ןיב .תושעותמה תונידמב הלטבאה תלדגה ידיל ,רתיה ןיב ,איבמ הז היירטמיס רסוח 

רשע־השולשמ תושעותמה תונידמה עבשב םילטבומה רפסמ לדג 1995־ו 1980 םינשה 

הרשע־שמח ךותב םילטבומה רפסמ לש טעמכ הלפכה וז .ןוילימ העבראו םירשעל ןוילימ 

דועו הדובע שפחל ולדחש םידבוע ןוילימ העברא דוע ןובשחב איבהל ילבמ תאזו ,םינש 

ירועיש .(120 ,2002 ,רטסרופ) תוינמזו תויקלח תודובעב םידבועש ןוילימ רשע־השימח 

תחירב לש תיעמשמ־דח המגמ םינמסמ םה .םיינמז םניאו םיירקמ םניא םיהובגה הלטבאה 

הדבועל לגרתהל עיצה קב ךירלוא גולויצוסה .םייסלקה היחנומב הדובעה ןמ הלכלכה 

רתוי דועו ,םהייח ךלהמ לכב האלמ הקוסעתב וקסעוי אל הדובעה חוכב םיפתתשמה בורש 

ףסכהו ןוהה ןמ קתנה .ללכ הדובע אלל תוכורא תופוקתל לגרתהל וכרטצי םיבר ,ךכמ 

.ןכות תלוטנ תושיל התוא ךפוהו הדובעה תא דייאמ ילבולגה 

תועונתו םינוגראל קר תיטסילטנמדנופ הבשחמ סחייל םילגרומ ונא ובש ןדיעב 

תא םימדקמש םיינוליח םייטסילטנמדנופ םיפוג השולש לע עיבצהל אקווד יאדכ ,תויתד 

םינוגראה תשולש .עבטמה ןרקו רחסה ןוגרא ,ימלועה קנבה :ילבולגה ןוהה לש ודמעמ 

ןוהה לש תיארחא־אלה ותעונת תא םימדקמ ,"ישפוחה קושה יזרז" םינוכמה ,וללה 

םינוגראש תויתדה תורותה ןמ תחא .ילבולגה קושה לש םזילטנמדנופל הפטה תועצמאב 

רבשמל תיארחא התייהש וז איה היצזילרבילה ."היצזילרביל" הנוכמ הל םיפיטמ הלא 

םיפוגה ןמ ךסח אל ץילגיטש ףזו'ג .םיעשתה תונשב היסא חרזמ תונידמ לש לודגה 

־אלו תינפקות תואשנתהכ היצזילרבילה תא וראתב תושק םילימ וללה םיירטינומה 

ויסנגיא .(Stiglitz, 2002) הנשיה תילאינולוקה תוילטנמה לש שדח סופדכ ,תיטרקומד 

"הדיחא הבשחמ" ,"השדח תד" תאז הניכ ,קיטמולפיד דנומ־הל לש עדונה ךרועה ,הנומר 

ותוא תקתשמ ,דרמתמ קומינ לכ תפטוע שגרומ־יתלב ןפואבש הגימצ הנירטקוד" וא 

."ותוא תקנוחו 

לש ,םעפ־אל המילאהו ,תיתדה הפטהל ןברוק ולפנ "ישילשה םלועה" תונידממ המכ 
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תחנ רסוחב היצזילבולג בהנש הדוהי 456 

תואוולה דנליאת תלשממ הליבגה ,עבטמה ןרק לש התוברעתהל דע ,לשמל .וללה םיפוגה 

רתוי בוט ןיבמ קושהש הל הריבסה עבטמה ןרק .ן"לדנ לש תויצלוקפסל תויאקנב 

הליבוה קושה לש הקיגולה .הלכלכל בוט המ ידנליאתה רצואה לש םיטרקורויבהמ 

,הרובחת וא ךוניחכ ,םירחא םירזגמש דועב ,קוקגנבב םיקיר םידרשמ יניינבב העקשהל 

לכמ רתוי הקיח לא היצזילרבילה תא הצמיא הניטנגרא .העקשה אלל "םיבער" ורתונ 
־בר םידיגאת ,וטדפוה םייתכלממ םילעפמ ,ותחפוה םיסכמה :תרחא תחתפתמ הנידמ 

תא שוב 'גרו'ג לליה דוע הנשה לירפאב .רלודל דמצוה וזפהו ,הכרבב ולבקתה םיימואל 

לש ןדיע רוציי"ש ,ץוחה תוינידמ לש יזכרמה דעיכ "תוקירמאה לש ישפוחה רחסה רוזיא" 

ןרק תייסנכ"ש אלא .(2.1.2002 ,ץראה ,ןמגורק לופ) "תוריח לש הריפסימהב גושגש 

ןמ םצלחל םוקמבו ,הסרק םתלכלכש םינימאמ םתואל עויס לכ הקפיס אל "עבטמה 

ידיקפ .רמה ףוסה דע ענצ דועו ענצ דוע הניטנגראל םושרל הרחב ,תירטינומה תדוכלמה 

םייניבה־ימיב םיאפור וגהנש יפכ ,רדרדתה םבצמשכ םג םילוחל םד זיקהל ושקעתה ןרקה 

לש םיקרועה .הילשאה ריחמ תא התע םימלשמ תיניטלה הקירמאב םישנא ינוילימ .<םש> 

ודראודא יאווגורואה רפוסה בתכ ,היצזילרבילה לשב םיממדמו םיחותפ תיניטלה הקירמא 

.<8.1.2002 ,ץראה ,ץיבורוה ןצינ)ונאילג 

תא הליבגה ,תולובגה תא הרגס היזלמ .חיוורה היצזילבולגה דגנ םחלנש ימ אקווד 

,"ישילשה םלועה" תמועל ,תירבה־תוצרא .עבטמה ןרק לש תועצהל התנענ אלו ןוהה 

תוידיסבוסו םיסכמ ,םיסימ ןוגכ ,ןגמ יעצמאב תשמתשמו ןוחטיב־ימדקמ המצעל תרמשמ 

ץילגיטש .עבטמה ןרק לש םירומה ןמ ילילש ןויצ ךכ לע הלביק אל םלועמ איה .תוימינפ 

אלו ,ונומכ ושע" :יברעמ־אלה םלועה תונידמל תוימומרעב ץרוק אוהשכ ,םעפ רמא ףא 

".תושעל םכל םירמוא ונאש ומכ 

Center for Economic and)ןוטגנישווב תילכלכ תוינידמל זכרמה לש שדח רקחמ 

 Policy Research) ־ה לש םינלכלכה םעו ימלועה קנבה לש םירקוחה םע חכוותמThe

 Economist, הארמ רקחמה .ינועה ידממ תא תמצמצמ תילבולג החימצ יכ ונעטש

םינשה ךלהמב רתוי הלודג התייה תיניטלה הקירמא תונידמב תילכלכה החימצהש 

2000-1980 םינשה ךלהמב רשאמ (שפנל ימוקמה רצותב 75"/» לש לודיג) 1980-1960 

.(Weisbrot et al., 2000)עבטמה ןרק לש תוינידמה םש המשוי תע ,(דבלב 60/» לש לודיג) 

,הדובע תומוקמ רוציל וא חומצל ,םילעפמ תונבל ןתינ ךיא .ךכ לע אלפתמ וניא ץילגיטש 

?הלילח רזוחו הלילךב התוא בזוע הנידמה ךות לא חיגמש ףסכ םא ,לאוש אוה 

,קושה לש ןויגיהה לע ונלצא הפ םירבדמ רשאכ הלא תומוגע תודבוע לע בושחל יאדכ 

םעפ הפ היהש רוכזל וליפא יאדכ .הטרפה לע וא הלכלכה ןמ הנידמה תגיסנב ךרוצה לע 

ןרק יגיצנ ונלצא ורקיב רבעש שדוחב קר .רלודל לקשה תא דימצהל שקיבש רצוא רש 

אוה רתויב דירטמש המ .רצואה רשלו לארשי קנב דיגנל שילש־תדועת ונתנו עבטמה 

םייטרקומד־יטנאה םיכלהמה דגנ קבאיתש תיחרזא תונגראתה טעמכ ונלצא ןיאש הדבועה 
.וללה 

הקיטילופו ןוה ןיב :ינשה קתנה 

םג אלא ,הדובעהו תורוחסה ןמ קר אל וקותינל תמרוג ןוהה לש תימואלניבה ותעונת 
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457 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 ־ג"סשת 

הנידמ .הלומ חוכ רבוצו הנידמה לש יטילופה הדמעמ תא רגתאמ ןוהה .הקיטילופה ןמ 

הלא םיכרע - קדצ ,ןויווש ,היטרקומד .ותוא דבאל ץלאית האנ הינסכא ןוהל עיצת אלש 

םיעיצמש יפכ ,האבה המחלמה לש התעינמ אל םג .הזה ןוהה לש םויה־ רדס תמישרב םניא 

לש רתוי ידילוסהו חתופמה ילבולגה םזילטיפקה וליפא .היצזילבולגה לש םידחא םידיסח 

.הנושארה םלועה־תמחלמ תא עונמל חילצה אל הפוריאב הרשע־עשתה האמה 

רבעב .העיצמ תיסלקה חוכה תיירואיתש הממ ךופה דבוע ילבולגה ןוהה לש חוכה 

שוביכב אל םקוממ שדחה יטילופה םויאה .ןחטשל םירז לש הסינכמ תויטילופ תודיחי ודחפ 

גולויצוסה רמואש יפכ .השוביכ־יאב :ךפיהל אלא ,הנידמה לש ילאירוטירטה חטשה 

לש השילפ־יא :תוימואל־בר תורבח לש השילפמ עורג דחא רבד שי ,קב ךירלוא ינמרגה 

לודיג םע הנידמה לש החוכ לדג רבעב םא ,ךכמ רתוי .(Beck, 2001) תוימואל־בר תורבח 

־סקאל ךפהנ אוהש לככ לדג ןוהה לש םזילטיפקה לש חוכה תעכ ,תיטילופה הירוטירטה 

,םיטנמלרפ ףקוע שיבכב ענ אוה .תיטילופ היצמיטיגלל קוקז וניא הז חוכ .ילאירוטירט 

רידגמ אוה .תויושר תדרפה לש םייטרקומד םינונגנמ ףקועו הקוח ףקוע ,םיקוח ףקוע 
.יטילופ־סנרטו ילגל־סנרט אוהש םושמ יתרוסמה םזילאירפמיאה לש תועמשמה תא שדחמ 

ןיב ,תונפל ימל ןיא .תיטילופה הריזב םידקת אלל היצמיטיגל רבשמ ינפב םיבצינ ונא 

שיא .חורה םע לוח לש הנויד ומכ ענ אוה .ועבטמ ביצי וניא יסנניפה קושהש םושמ רתיה 

ול רציימ ןוהה .הז תא רוצעל לוכי וניא שיא הרואכלו ,הז תא ליחתה אל שיא ,יארחא וניא 

־ןוגראו תימלועה הריזה לש היצזילאירוטירט־הד ידיל תואיבמה תויאמצע המירז תותשר 

,תוירחא לש יטילופ ךרעמ לכ םימאות םניאש ראתמ־יווק יפל ימלועה בחרמה לש שדחמ 

םושבו םוקמ לכב אצמנ אוה .תישונא תוירדילוס לש וא תופיקש לש ,accountability לש 

תא אל םג ;הפשה תא וא ויתובשחמ ,ויתוינכות תא ונתיא קלוח וניא אוה .תינמז־וב םוקמ 

;ירזכא ןוההש רמול אב יניא .(2002 ,רטסרופ) תוגאדה תא אל םג ,תורפסהו םירפסמה 

.ויבגל ידמ טשפומ גשומ םניה םיחרזא .ישחומ־יתלבו ימינונא ,שידא טושפ אוה 

בושחה ורפס תא םש בתכו דנליז־וינל רפופ לרק חרב ,יצאנה ןוטלשה תיילע םע 

ןעט ,הכרפהה ןורקע .(The Open Society and its Enemies) היביואו החותפה הרבחה 

ןויערב שמתשה רפופ .תויטילופ םלוע־תוסיפתל םג אלא ,עדמל קר אל יטנוולר ,רפופ 

תא גצייל תורמייתמה תוילרביל־אל תויגולואידיא יתש ףוקתל תנמ־לע הז יפוסוליפ 

תא רידגמש ,סורוס 'גרו'ג ירגנוהה רדראילימה .םזישפהו םזינומוקה :תטלחומה תמאה 
החותפה הרבחה םשב רפס הנורחאל םסרפ ,רפופ לש רהצומה ודימלתכ םויכ ומצע 

ןורקעמ דרפנ־יתלב קלחכ קושה תלכלכ הספתנ רבעב .תורצויה תא ךפה סורוס .הנכסב 

קושה תלכלכ לש לודגה גולואידיאה ,קייה קירדרפ ,לשמל .החותפה הרבחה לש תוריחה 

,(?דובעשל ךרדה תא םירכוז) הלכלכב וגקיש תלוכסא לש םיינויערה םידסיימה דחאו 

ןמו םזישפה ןמ ונילע ןגי םזילטיפקהש ןימאה אוה .החותפה הרבחל קושה תמורת לע רביד 

הווהמש המ .שדח ןדיע ינפל םיבצינ ונאש ןעוט סודומ ,קייהו רפופ תמועל .םזינומוקה 

היהש הז .ילבולגה םזילטיפקה לש ילרבילה טקיורפה אקווד אוה החותפה הרבחל הנכס 
גציימ אוהש םושמ םויא הווהמ תורוגסה תורבחה לומ לא החותפה הרבחה תא גצייל רומא 

.הלשממ רדעהו תודיכל רסוח 

,יתרבח סיסב לכ הל ןיאש תיתוכאלמ םלוע־תנידמ תרציימ תיסנניפה היצזילבולגה 

תוגלפומ תויוכמס הל שיו ,תירטנמלרפ וא תיטרקומד הרקב תכרעמל הפופכ הניא איה 

תריציו תיפרגואיג היצגרגס ,רחס ירוזא ,תואירב ,הביבס ,םידבוע תויוכז ןוגכ םימוחתב 
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היטרקומד"ש הרימאה תא רתוסש קהבומ הרקמ והז .םישדח םיינתא םוחית־יווק 

.דיב די םיכלוה "םזילטיפקו 

םג אלא ,םיחרזא תגירה לש לפאה דצה תא קר אל ונל שיחמה 2001 רבמטפסב 11־ה 

הנורחאל .השדחה היצזילבולגה יביתנב רבעוה הלא תולועפ ןומימל ףסכהש הדבועה תא 

תועקשהה תרבח לש תוינמה ילעב ןיב יכ ונתוא הדמילש ריקחת תבתכ המסרפתה 

ןתינ ,תיאקירמאה הנגהה תיישעתב קומע תעקשומה ,(Carlyle) ליילרק תינוטגנישווה 

להנמ ןגסו רבעשל הנגהה ריכזמ)ישולק קנרפ ,שוב 'גרו'ג ןוגכ םיטלוב םיסופיט אוצמל 

.ןדאל־ןב המסואו רקייב סמיי'ג ,(ייא־יא־יסה 

קר אלו ינרתח רישכמכ טנרטניאה ־ לודג עדימ שפוחל םנמוא הליבומ היצזילבולגה 

לכ לע קושה תונורקע תא הפוכ קושה לש םזילטנמדנופה ,ליבקמב םלוא ־ ינרמש 

,םישדח םיקפוא חותפלו ררחשל רומאש הז ,עדימה שפוח .םייתרבחהו םייטילופה םיכרעה 

ןמ תלטונ היצזילבולגה .חרזאה לע רידא חוקיפל ילסקודרפ ןפואב ךילומ םגש הז אוה 

ךכב אוה שודיחה .םישדח םניא סורוס לש תונויערה .שפוחה םשב שפוחה תא חרזאה 

.הנושאר דימ העישרמ תודע ונל קפסמ תוילבולג תוקסעמ ונוה תא השעש ןוה־ליאש 

ףסכה חוכ ןיבש ךוותב .גיאדמ קתנ וניה הרבחה ןיבל ןוהה ןיב יטילופה קתנה 

לש - תושדח ןניאשו תושדח - תועפות עיפוהל תולולע תיחרזאה הרבחה לש התשלוחו 

ושענ םירשעה האמה לש םילודגה עורה ישעמ .תיטילופ תוירחאמ םיקתונמה תומילאו עור 

קר אל ושעיי תחאו םירשעה האמה לש םילודגה עורה ישעמ .הנידמה תוסחב רקיעב 

תוקתונמה לוהינ לש תורוצ וחתפי םה .ןוהה לש וכוויתב םג אלא ,הנידמה תוסחב 

תלוכסא ידימלתמ קלחש הרקמ הז ןיא ילוא .קדצ וא רסומ ,היטרקומד יפלכ תוירחאמ 

ןדורה לש ויצעויל םג םימיה תוברב וכפהנ היצזילרבילה לש ןויערה תא וגהש וגקיש 
.הלי'צב השוניפ 

תא םג ריכזהל שיו ,םדוק ונרביד וילעש יטקלאידה ןפה תא שי היצזילבולגלש ןוכנ 

םינוגרא וחמצ היצזילבולגה ןמ האצותכ .העפותה לש םיביטימהו םיישונאה םידדצה 

םלוא .תיאמצע תרושקת לש םיימואל־לע םיפוג וא ,תולובג אלל םיאפור ,םדא תויוכזל 

םיקזחמ ,הרציי המצע היצזילבולגהש םיילוחל הפורת תתל תנמ־לע ומקש ,הלא םינוגרא 

.לבסה ידקוממ קותינל רבד לש ופוסב םימרוג םג םה .היצזילבולגה לש ינייתפה דצה תא 

םיגוציי םע םולשב תויחל םלועה דמל ,יביסנטניאה ילבולגה חווידה לשב אקווד 

הלדג ןכ ,גוצייה יעצמא ורפתשהש לככש רמולו ןכתסהל רשפא .העווז לש םיינויזיוולט 

םוצעה רופישה ןיב רשק םג ןיא .לבסל םימרוגה לש תוירחאה הנטקו לבס יפלכ תושידאה 

,הדנאורב הזש ןיב - תולבוס תוצובקל רוזעל תיטילופה תונוכנה ןיבל גוצייה יעצמאב 

.(2000 ,ריפוא)ןיטסלפב וא ודוהב 

תוברתו ןוה ןיב :ישילשה קתנה 

חישהו תילבולגה תוברתה .תוברתה בצמב םג ןגועמ יטילופהו ילכלכה רבשמה 

,םייטילופהו םיירסומה טופישה יחטשל ץוחמ ןוהה לש ותומקמתהל םיעייסמ יתוברתה 

הרבחה יעדמב יזכרמ םוקמ לביק היצזילבולג גשומה .שדחה ודמעמ תא ול םיקינעמו 

,שממ לש תיביסרוקסיד תוצרפתה וניווח זאמ .םינומשה תונש תליחתב ירוביצה חישבו 
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חינמ הז רוביד .היצזילבולג לע רבדל ידסממ לודיש טעמכ ,רוביד לש תיפוסניא הנחטמ 

.תילכלכ היצזילבולגב ןוידה ןיבל תיתוברת היצזילבולגב ןוידה ןיב קהבומ קתנ ןנוכמו 

שיש סרוג ,תימלוע היירטמיס חינמ ,םזילטיפק לע רובידל דוגינב ,יתוברתה רובידה 

.םלועה יחרזא לכ לש שפנ־תאשמכ התוא גיצמו ,הריחבה תויורשפא תלדגה היצזילבולגב 

תשורח וניכ רמייהקרוהו ונרודאש המ ,ילבולגה םזילטיפקב תוברת לע רובידה חפנ 

האצותכו ;ימלועה םזילטיפקה לש םימדוק םיבלשל האוושהב רתויב לודגה וניה ,תוברתה 

.רתויב יתועמשמה קתנה ינפב םידמוע ונא םזילטיפקה לש הז בלשב ,ךכמ 

םיעיבצמה םידדמה תא ןחבנ םא .הנטק הדיח גיצא .הבושח ,דניה חישה רבדב וז הדוקנ 

לע הארמש דדמה והמ לאשנו ,תונורחאה םינשה םירשעב תימלועה היצזילבולגה ףקיה לע 

ףקיה :יכ הלגנ - ןבומכ ,יסנניפה ןוהה תמירז לש דדמה ירחא - רתויב לודגה לודיגה 

לש אוצייה רועיש ;3 יפ לדג תימלועה תורייתה רועיש ;1.5 יפ לדג ןופלטה־תוחיש 

Guillen,) 12 יפ לדג היצזילבולגה לע רובידה ףקיה ,םתמועלו ;1.2 יפ לדג תורוחס 

לע יוושכעה חישה לש השקה ןיערגה ,דניה וזה תיביסרוקסידה תוצרפתהה .(2001 

ןמ דוע ונל תרכומה העפות יהוז .ןוהל יגולואידיא יוביג קינעמ הז חיש .היצזילבולג 

טביהה לע רביד קזי'ז יובלס ינבולסה ףוסוליפה .םזילטיפקה לש רתוי םימדקומה םיבלשה 

הנממ םיתושש לככ .הלוק־הקוק לש הכירצל תאז הוושה אוה .הכירצה תוברת לש ינאכד,ד 

־רמה המעט לשב .דוע הנממ תותשל ךרוצה רבוג ךכו ,רתוי םיאמצ םישענ ןכ ,רתוי 

וניא הלוק־הקוקש אוה סקודרפה .תמאב וננואמצ תא םיוורמ ונניא םלועל ,רזומה קותמה 

הליחתכלמ ןניה ןמצע תוירמוחה ויתונוכתש הכירצ רצומ אלא ,ליגר הכירצ רצומ 

ידיל אב הז ךילהת .אל ותו הכירצ רצומ תויהל דעונ אוה .הכירצ רצומ לש ויתונוכת 

ליבשב הקשמ םיתוש ונא םא .ןיאפק תלוטנ תיטטאיד הלוק־הקוק לש הרקמב ץרחנ יוטיב 

םעטב ירקיע ביכרמכ ןיאפקהו ההשומ יתנוזתה ךרעה ןאכ ,םעטה לשבו יתנוזתה ךרעה 

אלל רמוח לש תיתוכאלמ החטבה ,ןיע־תיארמ ,הווסמ אוה רתונש המ לכ .ונממ לטינ 

הברמ התאש לככ :תילבולגה הכירצה תרבח לש סקודרפה ונינפל דמוע ןאכ .תילכת 

;רתוי הצור התא ןכ ,רתוי חיוורמ התאש לככ ;רתוי אמצ התא ןכ ,הלוק־הקוק תייתשב 

ךילע ,רתוי הנוק התאש לככ ;םשאה תשוחת תרבוג ןכ ,וגארפוסל תייצמ התאש לככ 

,ילבולגה םזילטיפקה לש תונאכדה תא שטשטמ הז הכירצ סקודרפ .רתוי דוע איצוהל 

.הטישה ןמ דרפנ־יתלב קלחל ינכרצה טקייבוסה תא ךפוהו 

.תונכרצה םלוע לא הקושתה לש התבסה לע תססובמ תאזה תינומהה תעדה תחסה 

םיגתומהו ,םיגתומל םיכפהנ םיצפחה ,םהיתומש תא םידבאמ םדא־ינב ובש םלועב 

.(2002 ,ןיילק) "םיגתומה תונוירב" תאז התניכ ןיילק ימענ .םייטרפ תומשל םיכוז 

תינימ הקושת לש תויצאיצוסא ,םילולעפ תועצמאב בלהו ןוימדה תא םימיעפמ הלא 

,הקושת לכ ןדבוא איה האצותה .איצמה אל דוע רנויסימ םושש עונכש לש תויגטרטסאו 

.(2002 ,רטסרופ) דגנתהל הקושתה וליפאו ןיבהל הקושתה תוברל 

ןיב היצלימיסא הניכ הזוקרמש המ תא תרציימ קופיסל תנתינ־יתלבה הכירצה תוברת 

תמצמצמ ,םיינויציזופואה תודוסיה לכ תא תלסחמ איה .יטרפה בחרמהו ירוביצה בחרמה 

תרוקיב חיטהל תוברתה לש הדיקפת היה םעפ .תודגנתהה תורשפא תאו ןוידה בחרמ תא 

לש םלועב שבתשה תוברתה לש הז הדועיי .תרוקיבל םיצוחנ םילכ קפסלו הקיטילופב 

תוירדילוס וא םומיגימ־רכש ,םייצוביק םימכסה ,תודמעמ ,לוצינ לע רוביד .ילבולגה ןוהה 
.ירורהסו יטסינורכנאכ ספתנ 
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תשורח ךותב םזילטיפקה לש אכדמה דצה תא ריתסמש ,הזה יגולואידיאה לולכמל 

הידיסחמ םיבר .ומצע עדיה הנבמל ןווכתמ ינא .ןרקסמו ןיינעמ ףסונ ךבדנ שי ,תוברתה 

ותדלוה לעו ותוא םיריכמ ונאש יפכ םלועה לש וציק לע זירכהל םיגהונ היצזילבולגה לש 

.ןשיה םלועה םת .רשע ןב םלועהש זירכה רשאכ ןמדירפ סמות השע ךכ .שדח םלוע לש 

,לב לאינד :לשמל ,חישמה אוב לע וזירכהש םירחא םיאיבנ לש םהיתובקעב ךלה אוה ךכב 

לע זירכהש ,המיוקופ םיסנרפ וא :"היגולואידיאה ץק" לע םישימחה תונש ףוסב זירכהש 

."הירוטסיהה ץק" 

ךלהמ - (speech act) רוביד לש הלועפ ןיעמ הניה "הירוטסיהה ץק" לע הזרכהה 

תא רידגהלו םיפלקה תא ונל ףורטל רזועש ,ירטאוגו זלד תאז םינכמש יפכ ,יטמויסקא 

הריצע תדוקנ ןיעמ הווהמ הקיטמויסקאה ,הקיזיפבו הקיטמתמב ומכ .שדחמ ןוידה תרגסמ 

ץק" לע הזרכהה .רבע לכל טלמיהלמ םייטוימסה םיפטשה תא ענומה שדחמ־ רודיס םשל 

דמימה תא ןיפצמה ירטנצולרופמט ךלהמ .הנפצה לש יטמויסקא ךלהמ הניה "הירוטסיהה 

יגולואלט יפוא תולעב ןניה ץקה לע תוזרכההש קר אל .ילבולגה םזילטיפקה לש ינאכדה 

יתד ,יזויגילר ןווג םילבקמ םג םהש אלא ,םייקה תאו המצע תא הקידצמה תילכת לש 

.חישמה אוב לע הזרכהכ (טעמכו הומכ ץקה לע הזרכהה .טעמכ 

יופצ לכהש ותועמשמו ,ברעמה לש ונוחצנ לע הזרכה השעמל וניה "הירוטסיהה ץק" 

הירוטסיה לש הריציו ינאילגהה ןבומב םדאה לש ורורחש םג אוה "ץקה" .תיטילופ הניחבמ 

ןבומב תשממתמ תיביסרגורפה הירוטסיהה ,וז האובנ יפל .ינאיטנקה ןבומב תילסרווינוא 
הירוטסיהה לש האיש הרואכל והז ."הביטימה תילכתה" לא תירטס־דח הכילה לש 

.היציזופוא אלל הרבח ,םיעוזעז תלוטנ הירוטסיה ,תוערפה אלל לולכש - תישונאה 

,ינקירמא סקפה אוה "הירוטסיהה ץק" לש וז היגולואידיאל םיבושחה תורוקמה דחא 

 (pax americana) לש ןהילבכמ תררחושמה תימואלניב תכרעמ רוציל יאקירמאה ןויסינהו

בוטכ ספתנ תירבה־ תוצראל בוטש המ .ירטינומה קושה לש הלאל תורחתמ תויגולואידיא 

דיחאה עבטמב ,יפוריאה דוחיאב שממתמ "הירוטסיהה ץק" ןויער הפוריאב .ולוכ םלועל 

שוג" תמקה תועצמאב ומצע תא חיטבמ יפוריאה דוחיאה .ןהלש תוימואל־דתבה תוסיפתבו 

.ודבל קושה ןויגה לש האצות ויהי אל םייתוברתו םייטילופ םיניינע יכ חיטביש "םסוח 

.ץראה־רודכ ינפ לע םירחא םירוזאל יטנוולר וניא הזה ןוידה ןמ קלח 

םיצפנתמ םלועה לש תילסרווינוא הירוטסיה לע ריהצהל תונויסנהש אוה סקודרפה 

הסנמ ו"קסנוא .תוצובק לש וא םימואל לש ,תוירוטסיה לש לוציפהו יובירה לומ לא התע 

הכודמה לע םיבשויש םינוירוטסיהה תואמ .םלועה לש הירוטסיה בותכל הלא םימיב 

Featherstone,)הדיחא הירוטסיה עיצהל תנמ־לע תונושה תומואה תא דחי ךורכל םישקבמ 

,תויתוברת־ברו תילאינולוקטסופ הבשחמ לש ,הבורמ תוינרדומ לש םלועב םלוא .(2001 

לש הז ןויסינ .תימלוע הירוטסיה לש תוערפה לוטנו דיחא דחא ךרכ לע רבדל השק 

 book-binder םניא םינוש םימואלמ םינוירוטסיהש םושמ קר אל שארמ ןולשיכל ןודינ

אוה השעמל .םת אל המצע םואלה־תנידמ ךותב חוכיווהש ינפמ םג אלא ,ךכ לע םימיכסמ 

.ליחתמ קר 

ינפב תבצינ תילאירוטירטה הנידמה .השדח המגידרפל םיקוקז ונאש קפס ןיא 

ילרביל־ואינה טקיורפהש ןמזב .הילפטסו םכסהב התמקה ןמל הלש רתויב לודגה סקודרפה 

הנגהל םיקוקז ונא קוידב ןמז ותואב ,טעמכ תקתושמו תיטסילמינימ הנידמל ףחוד שדחה 

.ןוהה לש ותוצירע ינפמ הנידמה לש תיברמ 
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לש הליבקמ תוחתפתהב הוול אל ןוהה לש ילבולגה םזילטיפקה ,יתנעט רבכש יפכ 

־הקוק םיתושו סני'ג םישבול ונלוכ .הלש תילמס ןיע־תיארמב קר אלא ,תילבולג הרבח 

הרוצב תאז רמול בושח .םואלה־תנידמ הרתונ תיטנוולרה תיטילופה הדיחיה ךא ,הלוק 

טולשל םואלה־תנידמ לש תלוכיה רסוח לע םירבדמ היצזילבולגה ידיסחש םושמ הרורב 

סייגל ,םיסימ ליטהל הלוכיש הדיחיה תושיה ןיידע ,דניה הנידמה .םימיוסמ םימוחתב 

החוכ תא הקחש אל היצזילבולגה ,הז ןבומב .םיילכלכ םיכלהמ תסוולו םייאבצ םיקבאמ 

.התוא הקזיח ףא איה ילואו ,םואלה־תנידמ לש 

.ךכב סרטניא הל שיש חוטב אל םלוא הזה םזילטנמדנופב םחליהל חוכ שי הנידמל 

תיאשח תואקנב לש תועלבומ ןתוא ,סמה־יטלקמ תא לטבל הנידמל עיצה הנומר ויסנגיא 

תיטרקומד העיבתכ ןוה יחוור לע סמ ליטהלו ,םוקמל םוקממ תונוטיסב ןוה תוריבעמה 

האמכ לש םוכס םיימואלניב םינונגנמל סינכהל יושע דבלב 0.1»/» לש סמ ,לשמל .תיחרזא 

רגמל תנמ־לע ותנעטל שרדנש םוכסה ןמ םיינש יפ ךרעב ,רלוד דראילימ השישו םישיש 

.ץרפב םיילרבילה םינותיעה םידמוע רבכו ,ךרדל אצי אל דוע הז קבאמ .ינועה תא 

רצונ ,הנומר לש ןותיעה תא םיארוק רשאכ" :הלא תועצה לע בתכ לנרו'ז טירטס־לווה 

החוד תוגהנתהו העורג תרופסת םע םדאש יטסיקצורט טוטרמס דיב םיקיזחמש םשורה 

תינרמש הניא ץראה ןותיע לש תילכלכה תוינידמה ".רעוס םויב בוחרה ןרקב קלחמ 
.תוחפ 

םילקתנ ונאש םושמ היצזילבולגל סחיב הנידמה לש דמעמה לע רבדל בושח לארשיב 

תירסומה הריזב היצזילבולגה ןמ תמלעתמ לארשי ,דחא דצמ .הדירטמ תוחתפתהב הפ 

תושונאה דגנ םיעשפ ,םדא תויוכזל עגונה לכב ונתוא ןיינעמ וניא םלועה .תיטילופהו 

תילכלכ תוינידמ תצמאמ לארשי ,רחא דצמ .תורחא תובושח תוימואלניב תונמאו 

לש תילכלכה תינכותה ןמל דחוימב ,היצזילבולגה לש היגולואידיאה ירוחאמ תאבחתמש 

ןוינקה חתפנ זא ."היצזילרביל"ו "הטרפה" םיגשומה ונלש ןולימל וסנכנ ,לשמל ,זא .1985 

ינואיזומ רתא ןיעמכ ,םילודג םינוינק םישימח לש םתחיתפ ידיל ויתובקעב איבהש ןושארה 
.<1999 ,םר> תילארשיה הכירצה תוברת לש 

תומוקמה דחאב םויכ תבצינ לארשי .תורצויה וכפהתה וליא רתוי רשואמ יתייה 

המכ וקקוח םיעשתה תונש תליחתב .הלש ןויוושה־יא יסופדב יברעמה םלועב םינושארה 

לע הנגה לש תויפאי תויוכז הלאש רוכזל יאדכ םלוא ,תילרבילה הריזב םיבושח דוסי־יקוח 

קפתסהל םילוכי םניא (רטופש "ריגב" דבוע וא) הלוחהו ינעה ,לטבומה .הרבחב םיקזחה 

לש הקיקחב קר אל םילשהל ךירצ הזה ךלהמה תא .אוהש לככ בושח ,יוטיבה שפוחב 

ליבוהל הכירצ הימדקאה .םייתרבח דוסי־יקוח ללכל םתהבגהב םג אלא ,םדא תויוכז 

לש ויתויוכז לע ןגהל םג צ"גבל רשפאיש ,תויתרבח תויוכזל דוסי־קוח תקיקח לש ךלהמ 

ףתתשהל דימלתה לש ותוכז לע ןגיש קוח :הקוסעתבו רוידב ,תואירבב ,ךוניחב שלחה 

םג יאופר לופיטל ןטרס ילוח לש םתוכז לע ,ףסכ וירוהל ןיא םא םג הרשעה־ירועישב 

הלוכי הניא תילארשיה הרבחה .רוידל תיבה רסח לש ותוכז לעו ,םיחרזא םניא םה םא 

תא המצעמ הריסמ איהש ךות ,היצזילבולגה לש תירגלווה הלומעתה ירוחאמ דוע אבחתהל 

.הנידמה לש םג ךכ ךותבו ילבולגה םזילטיפקה לש תולוועל הלש התוירחא 

,םירוספורפ ,םינקד ,רוטקר ןגס ,רוטקר ־ ונלוכ לא ,םכילא הפ הנופ ינא ןכל 

דוסי־יקוח קקוחל האירקב תוחפל ןאכמ תאצל םיכירצ ונא :דבכנ רוביצ ,םיטנדוטס 

הרבחה לש הקוזיחל לועפל - תוחפ־אל בושחו ;ןוהה תא תוסמלו תויתרבח תויוכזל 
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אוה ,ויתחתמ אלו ,קושה לש םזילטנמדנופה לעמ םייקתיש יתרבח ירסומ בחרמ .תיחרזאה 

.היצזילבולגה ןדיעב בושחה רגתאה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ערל ןושל .(2000)'ע ,ריפוא 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .יטסינומוקה טספינאמה .(1950)'פ ,סלגנאו 'ק ,סכרמ 
.גנילסר :ביבא־לת .תודחא םיאפר־תוחורו וגא־רפוסה לע .(2000)'ז ,יובלס 

.ןקוש :ביבא־לת .הלכלכה תללק .(2002)'ו ,רטסרופ 

.לבב :ביבא־לת .No Logo .(2002) 'נ ,ןיילק 
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