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המכ ?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא 
*ילקולג רשקהב "תוברת־תיולת תנומסת" לע תורעה 

**ןידלוג לגיס 

הבישי תסנכב המייקתה ,"הליכא תוערפה תעינמ" תרתוכה תחת ,2000 ראורבפב 

השיאה דמעמ םודיקל הדעווה"ו "תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעו" לש תפתושמ 

םש תלעב תיאקירמא תיגולוכיספ ,רידא־רנייטש ןירתק ר"ד הנמזוה וז הבישיל ."תסנכב 

התנקש ,רידא־רנייטש .דראוורה תטיסרבינואב הליכא תוערפהל זכרמה תלהנמו ימלוע 

לופיט"ל תוינכות חותיפב רקיעבו הליכא תוערפה לש היגולוכיספה םוחתב המש תא 

המכ המזיש ,לארשיב םישנה תלודש ידי־לע לארשיל הנמזוה ,הליכא תוערפה לש "ענומ 

השיאה דמעמ םודיקל הדעווה" לש דחוימה סוניכה תא םג הז ללכבו ,אשונב םיסנכ 

ירבח ינפל רידא־רנייטש הרקס ,תילגנאב הכרענש ,תדמולמה התאצרהב ."תסנכב 

םלועב הליכא תוערפה לע םייגולוימדיפאה םינותנה תא 1םינמזומה להקו הדעווה 

תא םידדועמה םייגולוכיספה םינייפאמה םהמ רידא־רנייטש הריבסה ןכ־ומכ ."יברעמה" 

לש הינכתו דוסיה־תוחנה ןהמ ,המאתהבו ,הליכא תוערפה לש ןתוחיכשב תדמתמה היילעה 

תעינמל ילכ תונורחאה םינשב תשמשמה ,תמדקמ איהש "ענומ לופיטו תועדומל תינכותה" 

ונד ,בוריקב העשכ הכראש ,התאצרה םותב .תירבה־תוצראב רפס־יתבב הליכא תוערפה 

ןהב לופיטלו הליכא תוערפה תעינמל םירושקה םינוש םיינוגרא םיאשונב הדעווה ירבח 
.לארשיב 

שומיש ךות ךרענ ינשה וקלחו תילגנאב ךרענ ןוידה לש ןושארה וקלחש הדבועה טעמל 

עוריאה ךרואל ,("תיחמומ"ל היינפב) תילגנאבו (םיחכונה ללכל היינפב) תירבעב ינמז־וב 

יאשומ לשו תרבודה לש תיאקירמאה תוהזל יהשלכ תוסחייתה טעמכ העמשנ אל ולוכ 

ןוימד רבדב םייללכ םירוכזא .תילארשיה הריזה ןיבל הלא ןיב סחיה תלאשל וא ,הרקחמ 

"הזוורנ־היסקרונא" לש םייתוברת־ויצוסה םיטביהב קסעש טרוטקוד רקחממ קלח וניח הז רוביח * 

ןוטסרתפ קיימל הנותנ הקומעה יתדות .תינרדומ "תוישנ" לש הנוניכ םע וז העפות לש הירשקבו 

לעו הז רקחמל התמורת לע גוצרה הנחלו ,הכורא ךרד ךרואל תכמותה היחנהה לע ןזח םייחלו 

לעו טקיורפל תוסייגתהה לע לארכ היתניס ר"דל תדחוימ הדות .והמ יטסינימפ רקחמ יתוא הדמילש 

,ןפודה־אצוי הלועפה־ףותישו םיחרואה תסנכה לע ןהכ הווחו ןיפסירק תירואל ,הרופה חיש־ודה 

הדומ ינא ןכ־ומכ .ירשפאל הז רקחמ וכפה ןתובידנו ןתרזעש ,ןהיתויווח תא ימיע וקלחש תורענלו 

לע ינולישה לעילו ,הז רוביח לע םייניעה־תוריאמ ןהיתורעה לע ץיבוקרב הצינלו רימא הלילדל 

.רוביחה לש הנושארה הטויטה לע תוליעומה היתורעה 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

,היירטאיכיספ םימוחתהמ םיחמומ ןה ללכו ,שיא םיעבראכ הנמ וז הבישיל םינמזומה להק 1 

,תואירב ,ךוניח) הלשממ ידרשמ םעטמ תויוגיצנ ןהו ,תילאיצוס הדובעו האופר ,היגולוכיספ 

."הליכא תוערפה םע םידליל םירוה ןוגרא" םעטמו םישנה תלודש םעטמ ,ל"הצ םעטמ ,(החוור 
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תוהז תחנהל סיסב םיפתתשמה ידיב ושמיש תירבה־תוצראל לארשי ןיב יגולוימדיפא 

."ילארשיה הרקמה" ןיבל "יאקירמאה הרקמה" ןיב תינכות 

לש תילמרופה גוצייה תריזב "השיאה דמעמ םודיקל הדעווה" תוסנכתה לש הז עוריא 

ןרופיס תא תללוגמה תיאקירמא תיחמומ לש הרוקיב ביבס ולוכ ןגרואש ,תוימוקמ תוצובק 

תייגוס לע רוא ךפוש אוהש םושמ יחכונה ןוידה תא חתופ ,תויאקירמא תורענ לש 

."הזוורנ־היסקרונא" אשונב ירקחמהו ימדקאה חישה ןמ םיימוקמ םירשקה לש םתורדעיה 

לש םיילקולו םיילבולג םיטביהכ תוארל ןתינש המ ןיב חתמה תא המיגדמה ,וז היגוס 

ןיבל היסקרונא לע חישה ןיב רעפה תא םג המאתהב המיגדמ רשאו ,הליכא תוערפה 

.יחכונה רוביחה לש וזכרמב דומעת ,תיסקרונאה היווחה 

ידיל אב אוהש יפכ ,םיילקולו םיילבולג םירשק,ך ןיבש חתמב ,ךכ םא ,קוסעי הז רוביח 

.לארשיב תויסקרונא םישנ לש ןהיתויווחבו הזוורנ־היסקרוגא לע ימדקאה חישב יוטיב 

תחנה תא ןחבמל דימעהל שקבא ,לארשיב היסקרונא לש "הרקמה" תניחב תועצמאב 

ךכ ךותמו ,"הזוורנ־היסקרונא" הנוכמה העפותה לש תיתוברתה תוינגומוההו תויברעמה 

םיילבולג םירשקה םהבש םיכילהת ,רמולכ ,היצזילקולג יכילהתב יריפמאה ןוידל םורתל 

.(Featherstone, 1995; Robertson, 1995) הזב הז םיגזמתמ םיילקולו 

תולתה ןויער לש תיתרוקיב הניחב יכ איה עיצהל שקבאש תיזכרמה הנעטה 

,אסיג דחמ ,ברעמה תוברת לש היצזינגומוה חינמש ןויער - היסקרונא לש תיתוברתה 

ילארשיה רשקהה לש ותובכרומ תא תפשוח - אסיג ךדיאמ ,םיימוקמ םירשקהל רוויעו 

תויסקרונא םישנ לש "תוימוקמה" ןהיתויווחב תוקסועה תולאש לש ןתניחב תא תרשפאמו 

תונבות ,תוריחב לש ראוטרפר תוללוכ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ ,הלא תויווח .לארשיב 

."תוילסרווינוא" וא "תויברעמ" םיחנומב יוצימל תונתינ ןניאש םלוע־תופקשהו 

(תילקול) הקיטקרפל (ילבולג) חיש ןיב היסקרונא :המדקה 

הרבח ירקוחל רגתאמו הרופ רוקמ תונורחאה םינשב תווהמה תויזכרמה תויגוסה תחא 

,ילכלכ יוניש לש היגולואידיאכו הקיטקרפכ ,ךילהתכ היצזילבולגב תקסועה וז איה 

,רתיה ןיב ,תוקסועה תולאש לש בחר חווטב ןויד םייקתמ וז תרגסמב .יתוברתו יטילופ 

־תנידמ ,תילבולגה הלכלכה םוחתב םילחה םייוניש ןיבל היצזילבולג יכילהת ןיב רשקב 

־תנידמ ,תויטילופומסוק ,תירלופופ תוברת ,תוינרדומטסופ תויגולונכט ,ריעה ,םואלה 

:לשמל ,ואר> תוינרדומטסופו םזילטיפק ,תויוהז לש הקיטילופ ,םזילאינולוק־טסופ ,החוורה 

 Appadurai, 1990; Bauman, 1998; Beck, 2000; Featherstone, 1990, 1995;

 Friedman, 1990; Giddens, 1999; Hennertz, 1991; Morley, 1991; Robertson,
Sassen <fc Kwame, 1999; Tomlinson, 1999 ;הפנעה תורפסה חכונל 2.< 1995 

ינוגברהו ברה ןיינעה תא םיפקשמ היצזילבולגה אשונל דחוימ ןויליג ושידקהש םיכורע םיצבק המכ 

תעה־בתכ לש דחוימ ןויליג היה ךרד־ץרופ .רושעמ רתוי הז הרבח ירקוח ברקב ררועמ הז אשונש 

Theory Culture <ü. Society (םיטביהב ףיקמ ןויד חתפו הז אשונל שדקוהש .(1990, 7 

לע רקחמלו הירואיתל תורושקה תונוש תויגוסב יוושכע ןוידל .ילבולגה לש םייטרואית־טמה 

 Bauman, 1998; Beck, 2000; Giddens, 1999; Sassen ä :ואר ,הירקבמו היצזילבולג

 •Kwame, 1999; Tomlinson, 1999; Burawoy et al., 2000

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:56:30 UTC������������� 

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



107 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

היצזילבולג לע חישה לש ויופימ תכאלמ ,הלא םיאשונב תקסועה תבחרתמו תכלוההו 

יכ ןייצל ןתינ הז םע דחי .יחכונה ןוידה לש ויתולבגמ תרגסמב תירשפא־יתלבל תכפהנ 

יכילהתב תוקסועה תולאש טילבהל ותייטנ אוה הז חיש לש םייזכרמה םינייפאמה דחא 

- םייתרבח םינבמ לש םדוקפת תובישח תא תושיגדמ רשאו)ורקמה תמרב יתרבח יוניש 

ךות (Bauman, 1998; Beck, 2000; Giddens, 1999; Robertson, 1995 :לשמל ,ואר 

לש (םייגולונמונפ םיטביה)ורקימה תמרב םיטביהב תוקסועה תולאש לש תיסחיה ןתחנזה 

לש תיתטיש הריקחב םיקסועה םירקחמה לש טעומה םרפסמ טלוב הז עקר לע .הז ךילהת 

םילנימרטל ץוחמ ,Tomiinson תאז חסינש יפכ ,תויוצמה תויתוברת תוקיטקרפו תויווח 

םממ תורוטפה תויונחב םיילבולגה םירצומה ןיב טוטישל רבעמו הפועתה־תודש לש 

 (6 ,1999 ,3.(Tomiinson

ףשוח (Burawoy, 2001)"הטמלמ היצזילבולג"ב םיקסועה םירקחמ לש יסחיה םטועימ 

םתועמשמ תא ונתנבה ןיבל םיילבולג־ורקמ םייונישב קסועה יטרואית־טס חיש ןיב םירעפ 

חתמה ."תוילקול תוקיטקרפ"ו "םיווחנ ןכות־תומלוע" לש רשקהב םיכילהת םתוא לש 

תונכל ןתינש המ ןיב חתמל הבר הדימב ליבקמש ,וללה הריקחה תורוצ יתש ןיב 

תולאשה תחא םע דחא הנקב הלוע ,"תיגולופורתנא"ו "תיגולויצוס" תויגולוימטסיפא 

תויוהז ,םירשקה ,םיכילהת ןיב סחיה תלאש :היצזילבולג לע חישה לש תוקתרמה 

ןיבל ילבולגה םע םירשוקמו תוילסרווינואו היצזינגומוה לש םיחנומב םיספתנה תויוהדזהו 

םלוא 4.ילקולה םע םירשוקמו םזירלוקיטרפו תוינגורטה לש םיחנומב םיספתנה הלא 

לש םיאשנכ שארמ םתחנהו ,"ילקול"ו "ילבולג" ,םיגשומה ינש לש תימוטוכידה םתגצה 

תויגולואידיאו תוקיטקרפ ,םיכילהת רקחל עגונה לכב תויתייעב ןניה תודרפנ תויועמשמ 

לש תמ יעי,ד ד0לת תא אקווד תורשפא ללכמ תואיצומ ןה ןכש ,יתרבח יוניש לש 

.ילקול-ילבולג הימוטוכידה 

לש דחא גוס עיצמ (Glocalism) (Robertson, 1993, 1995) "תוילקולג" גשומה 

לע עיבצהל תנמ־לע יגולויצוסה חישב ץמוא הז חנומ .וז תויתייעב םע תודדומתה 

ובש םלועב 5.הרתהל ןתינ וניאש ןפואב הלאב הלא םירוזשכ םיילקולו םיילבולג םינייפאמ 

תאצל" הז םע דחיו ,(היזיוולטה תסרוכ ילייט ,לשמל)"תיבה ןמ תאצל ילבמ לייטל" ןתינ 

םתובכרומ תפשחנ ,(םייטילופומסוקה םירתאה ירקבמ ,לשמל)"ותוא בוזעל ילבמ תיבהמ 

תילבולג היצזינגומוה רבדב הנעטה ,(Tomlinson (1999 ןעוט ,תוברת ירקוח לש םטבמ־תדוקנמ 

תויונחה םוחתמ אצוי וניא םלועלו (לגרב אלו> סוטמ תועצמאב ריעל עיגמש ימכ הומכ תוברתה לש 

רקחב יתרוקיב ןוידל .תיתוברת־תילכלכ תוינגומוה לש ילמס רתא ותוא - סממ תורוטפה 

.Tomlinson, 1999 :ואר ,היצזילבולג לע הירואיתה לש רשקהב תויתוברת תוקיסקרפ 

:ואר ,תוילבולג לע יגולופורתנאה!יגולויצוסה חישה ןיב הנחבהבו ילבולגה לש היפרגונתאב ןוידל 

 2001 ,Burawoy et al., 2000; Burawoy. היצזינגומוה ןיב םיבכרומה םיסחיב ןוידל

.Appadurai, 1990 :ואר הלא םיסחי תווהתהב הנידמה דיקפתבו תוברתה לש היצזינגורטהו 

םייוניש וסינכהש ,תוינפי תוירחסמ תורבח לש קוויש תויגטרטסא תרגסמב חמצ "ילקולג" חנומה 

Robertson,) םיימוקמ קוש יחלפ לש םימעטל םמיאתהל ידכ םינוש םיקוושל ודעויש םירצומב 

.ילקולה ןיבל ילבולגה ןיב םייטקלאידה םיסחיה לש ןמסכ יגולויצוסה חישב טלקנ הז חנומ .(1993 

ואר ,תילארשיה הרבחה לש רשקהב תוילקולג לש םייתרבח־ורקמ םייטילופ־םיילכלכ םיטביהב ןוידל 

.(1999) םר לש ורמאמ תא 
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,םירצומ ,םינוגרא ,תויוהז ןיב תוימינפה תוריתסה ייוורו םייטקלאידה םיסחיה לש 

,יחכונה ןוידה ךרוצל ,וז תובכרומ .םיימוקמו םיימלוע (הלאב אצויכו) םיגוציי ,תוקיטילופ 

,רתיה ןיב ,תרציימ וז תוינמז־וב .תויועמשמ לש תוינמזרב לש םיחנומב רואיתל תנתינ 

(םיימוקמ םיקוושב םיילבולג םיגתומ לש םצומיא ,לשמל)"ילבולגה לש היצזילקולה" תא 

תקיזומ" לש תירחסמה תימלועה התחלצה ,לשמל)"ילקולה לש היצזילבולגה" םע דבב דב 

.("םיימוקמ" תונונגס תגציימה "םלוע 

םידדחתמ ,היצוילקולגה ךילהת לש ותרגסמב וא ,הלא םיסחי לש םתרגסמב ,ןכל 

תוילסרווינוא) תויועמשמ לש לוכיבכ תודרפנ תוכרעמ ןיב םילדבה תינמז־וב םימעמעתמו 

ןוטסרתפ קיימ .(המודכו ,תוימואלסנרטו תוימואל ,תוינגורטהו תוינגומוה ,תוירלוקיטרפו 

 (1995 ,Featherstone) ןיב םינושה םיגוזימהו םיבולישה אקווד יכ הז רשקהב ןעוט

םזילסרווינוא ,היצזילקולו היצזילבולג ,עוסישו היצזינגומוה ןוגכ ,םידגונמ םיכילהת 

לש םיחנומב ילבולגה תא ןיבהל ןויסינב תוכורכה תויעבה תא םיריאמ ,םזירלוקיטרפו 

,הז הבשחמ וקל ךשמהב .(Featherstone, 1995,118)"תדחאמו הדיחי תיגשומ תרגסמ" 

,יסחיו בכרומכ ספתנ ימלועה הבש הדימ התואב יכ ונתוא דמלמ היצזילבולגה לע חישה 

(תוהז וא תוכייתשה ,תודיחא לש םיחנומב ,לשמל) שארמ ןותנכ ימוקמה לש ותחנה םג ךכ 

גשומה לש תויבחיה ןמ תומלעתה לש גוס ותוא תשרוד איהש םושמ תיתייעב ,דניה 

.יטקלאידו ימניד ךילהתכ ילקולגה תא רוקחל ונתוא הנימזמ וז הגשמה ."תוימוקמ" 

,םיידירביה םירצות םה וייוטיבמ קלחש - ,טקלאיד ךילהתכ היצוילקולגב תודקמתהל 

םינוש ןכות־תומלועמ םהיתורוקמ תא םיבאושה ,"ןוגרא יגפוא"ו "תויוהז" ,"םירצומ" ןוגכ 

םהיתויועמשמ תא תססוממ וזכ תודקמתה ,תישאר :הלופכ האצות שי - םירתוס םיתיעלו 

הניחב תרשפאמ איה ,תינש ;"ילקול"ו "ילבולג" םיגשומה ינשמ דחא לכ לש תועבוקמה 

יפכ ,תימוקמ תוסנתה/היווח .םינוש םירשקהב תנגועמה תוסנתה/היווח לש תיביסקלפר 

אלא ,תילבולגה הריפסה "ןמ קלח" תניחבב קר הניא ,(Morley, 1991)ילרומ ונל ריכזמש 

הדיחאל תכפהנ תוסנתהה/היווחה ,דחא דצמ :םינוויכה ינשמ הידי־לע "תפקענ" איה 

היווחה לע וא תוניימודמ תוליהק לע בושחל ןתינ ,לשמל) תוימוקמל רבעמ 
תירלופופ תוברת ,תרושקת יעצמא תועצמאב הלא לש ןבוציע לעו תיטילופומסוקה 

םימייק "ימוקמ"כ הנבומ!ןבומש המ ךותב םג ,הז םע דחי ךא :(תינרדומטסופ תרושקתו 

.תויוכייתשהו םילדבה לש הקיטילופ ידי־לע רידת םירצוימה תודיחא רסוחו םיעסש 

תושיגנ ,"יסנסגומוק" עדי ירובצמ ,לשמל) "ימוקמ" הירוגטקה םג ,תורחא םילימב 

יוצימל תנתינ הניא ןכלו תיסחי הניה (הליהקב תורבח ,םיילמס ןיבוטל תילאיצנרפיד 
.תירוירפא "תימינפ תוהמ" לש םיחנומב 

לע רגית תארוקה תיפולח תוסחייתה תרגסמ עיצמ "תוילקולג" גשומה ,הז עקר לע 

שמשמ הז גשומ .וז הימוטוכיד תוביכרמה דוסיה־תוחנה לעו ילקול־ילבולג הימוטוכידה 

.יחכונה רוביחל תיטרואית אצומ תדוקנ 

םיילבולג םירשקה ןיבש סחיב קסועה ןוידל ףרטצהל ,ךכ םא ,תשקבמ ינא הז רמאמב 

ןויערב הכורכה תיטרואיתה הקיט7נלבורפה חותינל ןחוב־הרקמ עיצהלו םיילקולו 

,"יטקרונאה ףוגה" לש תיתוברתה ותעפוה אוה הניחבל דמעויש ןחובה־הרקמ .תוילקולגה 

ףוגה לש היצזילבולגה ןויער תא רציימה םיחמומ חיש ןיב סחיה תא ןחבי ןלהלש ןוידה 

הז ףוג לש ויתויועמשמל תורושקה (.חוילקולג וא) תוימוקמ תוקיטקרפ ןיבל יטקרונאה 
.תילארשיה הריזב 
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109 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב"סשת 

תניחבל ידוחיי ןחוב־הרקמ הווהמ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ ,"הזוורנ־היסקרונא" 

םע ירלופופה ןוימדב ההוזמ איהש םושמ אקווד היצזילבולג יכילהת תודוא־לע תולאש 

תוברת ,הזרה ףוגה לש היצזיטתסאה תמגוד) ברעמה לש םייתוברתה םייומידה תעיפש 

תוחפל) תיווחנו הצופנ איה ,הז םע דחיו ,("םייברעמ"ה םייתוברתה םינוקיאהו תוטאידה 

."תויברעמ־ץוח" תויתוברת תוצובקו תוליהק ,תורבח תרגסמב (םינורחאה םירושעה ינשב 

תניחבל קתרמ רקחמ־הרקמל תכפהנ היסקרונא לש תיתוברתניבה התעפוה ,הז עקר לע 

.םיילקולו םיילבולג תויוהדזהו תויוהז ,םירשקה ןיבש סחיה 

חישה ןיב סחיה המ :איה יחכונה רמאמב דדומתהל אופיא שקבנ המיעש הלאשה 

ןהיתויווח ןיבל (יטקרונאה ףוגה לש היצזילבולגה ןויער תא רציימה חיש) היסקרונא לע 

םיחישהו םירשקהה םהמ :היהת הליבקמ הלאש ?לארשיב תויסקרונא םישנ לש 

ןה םכותבו םרואלשו לארשיב תויסקרונא םישנ תולעופ םכותבו םרואלש םיירלוקיטרפה 

?"יטקרונאה ימצעה תייווח" לש היתויועמשמ תא תונבמ 

לע ירקחמה/ימדקאה חישב רמאמה לש ןושארה וקלח דקמתי ,הלא תולאש ןוחבל ידכ 

היסקרונא הכפהנ <א) :ובש יביסרוקסידה ךילהתה תא ןחבא ןוידה לש הז קלחב .היסקרונא 

,םיכרע לש תוינגומוה תוכרעמ םע ההוזמל "ברעמה" ךפהנ <ב> :"ברעמה" םע ההוזמל 

תוטלקנו תורדוח הלא תוכרעמ יכ החנהה השרתשה <ג> :םייתוברת םידוקו תומרונ 

תנומסת" גשומה לע ןעשנה ,הז שלושמ ךלהמש איה יתנעט ."םייברעמ־ץוח" תומלועב 

רשפאמש אוה ,אסיג ךדיאמ ,יטסינימפה חישה ידי־לע ךוותמו ,אסיג דחמ ,"תוברת־תיולת 

־יתלב תויעב המכ רציימ םג אוה הז םע דחי ךא ,הליכא תוערפה לש היצזיטילופה תא 

חנעפל ןתינ ןרואלש תוירשקהה תורגסמה תא ,ערפמל ,עבקמ אוהש םושמ תורותפ 

קסועה ימדקאה חישה ,תורחא םילימב ."יטקרונאה טקייבוסה" לש תולועפו תוריחב 

ץוחמ םייוצמה םייפולח םילנויצר לש ,תוחפל ילאיצנטופה ,םמויקמ םלעתמ היסקרונאב 

."תינרדומ<ה> תויברעמ<ה>" לש טופישה םוחתל 

.יטקרונאה ףוגה לש תוילקולגה ויתויועמשמב ןוידה לש ינשה וקלח קוסעי הז עקר לע 

.לארשיב "יטקרונאה ףוגה" םע םירשוקמה םיידוחיי םינכת לש םתעפוה ןחבית הז רשקהב 

וב דקמתמ הז רוביחש ןחובה־הרקמ ,"תיסקרונאה היווחה" ותונכל ןתינש המל סחייתהב 

ילמסה ןעטמה תנבהל תיזכרמ היגוסכ תררבתמ וזש םושמ ,תישנה תוירופה תייגוס אוה 

קוסיעה יכ ןעטא הז רשקהב .(,ררופ־אל ,ותרדגה םצעמ ,וניהש ףוג)יטקרונאה ףוגב םולגה 

ינש לש םגוזימ תא ןמסמ ,לארשיב תויסקרונא תורענו תוריעצ םישנ יבגל ,"הרופה ףוג"ב 

תמייקמו הרופה ףוגה תועצמאב תננוכמה ,"תילקול תוישנ" - דחאה :"תוישנ" לש םידבר 

"ינימה ףוגה" תועצמאב תננוכמה ,"תילבולג תוישנ" - רחאה :ימואל חיש םע רשק 

.יטילופומסוק חיש םע רשק תמייקמו 

"תילבולג תויברעמ" לש הנוניכו היסקרונא לע חישה 

תיתוברתה תויפיצפסה ןויער לש ותחימצ 

תורומח תוערפה" תואטבמה תויגולותפ תויוגהנתהב תורדגומ "הליכא תוערפה" 

הזוורנ־היסקרונא :םייזכרמ םיינוחבא םיגוס ינש תוללוכ ןהו ,"הליכאה תוגהנתהב 
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?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא ןידלוג לגיס 110 

לע רומשל בוריס"ב תנייפאתמ ,יחכונה ןוידה אשונ ,הזוורנ־היסקרונא .הזוורנ־הימלובו 

6.ףוג לקשמ לש יביסמ ןדבואל הליבומה תימצע הבערהבו "ילמרונ ילמינימ ףוג לקשמ 

םירקמה ללכמ 1894 דע 50/0־כ םה הזוורנ־היסקרונאמ האצותכ םיחוודמה התומתה ירועיש 

הערפה"ל הזוורנ־היסקרונא הליכאה תערפה תא ךפוה הז יטסיטטס ןותנ .םינחבואמה 

םיעבשה תונש דעש ,הזוורנ־היסקרונא .רתויב םיהובגה התומתה ירועיש םע "תישפנה 

תשולשב הכפהנ ,(םיטסיפרתו םיאפור רקיעב) םיחמומ לש םצמוצמ רפסמל תרכומ התייה 

לש םיבחרתמו םיכלוה םיגוח ברקב קר אל תרכומה העודי העפותל םינורחאה םירושעה 

וכרענש םידחא םייגולוימדיפא םירקחמ .בחרה רוביצה ברקב םג אלא ,םילפטמו םיחמומ 

ברקב רקיעב היסקרונא לש תרבוגו תכלוהה התוחיכשב הרכהל ומרת םינומשה תונשב 

7.שמחו םירשע דע הרשע־םיתש תונב םישנ 

הזוורנ־היסקרונא לש תרבוגו תכלוהה התוחיכשב תירוביצהו תימדקאה הרכהה 

(Brumberg, 1989) "םינומשה תונש לש תירטאיכיספה הערפהה" היוניכל הליבוה 

;1985 ,ןינר'צ ;1990 ,ןודרוג :לשמל ,ואר) "תיתרבח הפגמ" לש םיחנומב הרואיתלו 

 1986 ,Bruch, 1979; Orbach). ןתוחיכשב היילעל ליבקמב ,םינורחאה םירושעה תשולשב

םירקחמה רפסמב תיטמרד היילע םג הלח ,"יברעמה" םלועב הליכאה תוערפה לש 

םיקסועה םייעדמ םירמאמ לש הריקס ,לשמל 8.הז םוחתב םיקסועה םייעדמה םימוסרפהו 

חמצ 1999־ו 1960 םינשה ןיב יכ הלעמ םייעוצקמ תע־יבתכב ומסרפתהש היסקרונאב 

העבשו םישיש ומסרופ 1969־ו 1960 םינשה ןיבש דועב :בוריקב םיעברא יפ םרפסמ 

םימוסרפה רפסמ עיגה (1979-1970) תובקועה םינשה רשעב ,היסקרונא לע םירמאמ 

תואמ עשת ףלאל חמצ אוה (1989-1980) בקועה רושעב ,השישו םישיש תואמ שולשל 

ןכ םא אלא ,(DSM-IV (1994־n לע תוססובמ הז רוביחב תוטטוצמה תוינוחבאה תורדגהה לכ 

ףוגה לקשממ הלעמו 15» לש ןדבוא :ןה הזוורנ־היסקרונא ןוחבאל םינוירטירקה תעברא .תרחא ןיוצמ 

לש הפוקתל תסו ןדבוא ,ירק) תסו־לאו ףוגה תסיפתב תוויע ,הנמשה ינפמ זע דחפ ,הפוצמה ילמרונה 

.(רתוי וא םישדוח השולש 

תאצמנ הליכאה תוערפה לש ןתוחיכשש הדבועה יבגל תורפסב הבחר המכסה תמייק יללכ ןפואב 

חוודמ ךא םייפיצפס םינותנ רסומ וניא (DSM-IV (1994^ .תושעותמ תונידמב תדמתמ היילעב 

Lucas et al.,) תירבה־תוצרא ,הטוסנימב ךרענש רקחמב .תוחיכשב היילע לש תיללכ המגמ לע 

רשע תונב תודלי ברקב היסקרונאה רועיש יכ ךרעוה ,(Ifrah, 1999, 146 :לצא טטוצמ ,1991 

:ואר ,םייגולוימדיפאה םירקחמה לש הצממ םוכיסל .ףלא האמ ךותמ רשעו האמ אוה הרשעיעשת דע 

 1996 ,Lucas et al., 1991; Hsu. הבחרה המכסהבו היסקרונא לש היגולוימדיפאב יתרוקיב ןוידל

.(Van't Hof & Nicolson (1996 לש םרמאמ תא ואר ,תרבוגה התוחיכש יבגל 

םימוסרפב תיתועמשמ היילע םג הלח ,םייעדמה םימוסרפלו םירקחמל ליבקמב ,םינומשה תונשב לחה 

תונותיעב תובתכ ןייצל ןתינ וז תרגסמב .תירלופופה תורפסבו תרושקתב היסקרונא תודוא־לע 

םוסרפ ,היזיוולט תוינכותו םייתלילע םיטרס לש הקפה ,רעונ־ינבו םישנ לש תע־יבתכבו תימויה 

םינעוטה שי .הלא םיאשונב םיקסועה טנרטניא ירתא לש עפש םג תונורחאה םינשבו ,תויפרגויבוטוא 

תורפסהו תינורטקלאה תרושקתה תועצמאב תירוביצה העדותל היסקרונאה לש התרידח יכ 

רבדב החנה לע תססובמ וז הנעט .התוחיכשב היילעה תא ריבסמה ךילהתהמ קלח ,דניה תירלופופה 

םע היסקרונא לש (ירלופופה) יוהיזהו םיירלופופ םיגוציי ידי־לע תכוותמה ,"םינימסת תדימל" 

.(1990 ,ןודרוג) הובג יתרבח דמעמו תונחילצמ ,תונתפאש ,תויגשיה ןוגכ ,"תוקשחנ" תונוכת 
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לע םימוסרפה רפסמ עיגה (1999-1990)וירחא אבה רושעבו ,םימוסרפ העבראו םיעשת 

9.הנומשו םינומש תואמ שמח םייפלאל היסקרונא 

םג תוהזל ןתינ ,םייעדמה םימוסרפה רפסמב היילע לש תיללכה המגמל רבעמ םלוא 

דועב .םינורחאה םירושעב הזוורנ־היסקרונאל םיעצומה םירבסהה יגוסב יוניש לש תומגמ 

רבסה תורגסמכ ובצוהש םייזכרמה םילדומה ינש ,םיעבשהו םישישה תונש ךלהמבש 

םינומשה תונשב ,תויגולוכיספו תוילקידמ־ויב תוסיפת לע וססבתה הזוורנ־היסקרונאל 

,ילקידמ־ויבה לדומה תרגסמב .תויתוברת תוסיפת םג בלשמה לדומ םהילא ףרטצה 

םירושקה הלא ןוגכ ,םייגולויזיפ םיכילהת לש םיחנומב תרבסומ תיסקרונא תוגהנתה 

ריבסמ יגולוכיספה לדומה .םייגולונירקודנא םיכילהתלו םיימיכ־וריונ םייונישל ,השרותל 

תורושקה תויעבו םייתחפשמ םיסחי ,תוישיא תונוכת לש םיחנומב תיסקרונא תוגהנתה 

התובכרומב הרכהה .תינימ תורגבתהלו הטילש ןדבואמ דחפל ,חתמ יעוריאל ,הימונוטואל 

הלא םיריבסמ םילדומ לש םבולישל הליבוה "הזוורנ־היסקרונא" הנוכמה העפותה לש 

Garfinkel 8c Garner,) "multi-determined disorder"^ הזוורנ"היסקרונא לש התגשמהלו 

םימרוגה ןיב םינומ רנרגו לקניפרג .םיבורמ םימרוג ידי־לע תעבקנה הערפה - (1982 

םינכמ םהש המ תא ןהו םייגולוכיספה םימרוגה תא ןה ,םייגולויבה םימרוגה תא ןה וללה 

םירקוח לש םביל־תמושתב ,רומאכ ,וכז םינורחאה הלא 10."תוברתל םירושקה םימרוג" 
.םינומשה תונש תישארב לחה םילפטמו 

האוושהב יכ הלעמ <9 הרעה ואר) הליכא תוערפהל םיחמומה חיש לש תיתטיש הריקס 

ךלהמב ,םיעבשהו םישישה תונשב הרבחו תוברת לש תיסחי םירידנו םייללכ םירוכזאל 

לע חישה ןמ טעמכ דרפנ־יתלב קלחל םייתוברת־ויצוסה םיטביהה וכפהנ םינומשה תונש 

,(Nasser 8c Katzman, 1999)ןמצקו רסאנ תוריכזמש יפכ ,םינומשה תונשב 11.היסקרונא 

הססבתה וז הכימת .הליכא תוערפה לש תיתוברת־ ויצוסה הירואיתל הבחר הכימת הנתינ 

הרושקה האולחתב תיתועמשמ היילע לע ורוהש םייגולוימדיפא םירקחמ לע הבר הדימב 

תע־יבתכב ומסרופש הזוורנ־היסקרונאב םיקסועה םירמאמ לש חיש חותינ לע םיססובמ הלא םינותנ 9 

.Psycholnfo :רוקמ .(N=5015) 1999־ו 1960 םינשה ןיב םייגולוכיספו םייאופר 

,היסקרונא תעפוהל תוינשמהו תוינושארה תוביסה יבגל םירקוח ןיב םיחוכיו תורמל יכ ןייצל יואר 10 

אלא ,םירחתמ םילדומ חרכהב םיגיצמ םניא - יתוברתהו יגולוכיספה ,יגולויבה - םיטביהה תשולש 

Bordo, 1993, :לצא ואר) הליכא תוערפה לש ןתקפהב ליבקמבו ףתושמב םילעופכ םגיצהל ןתינ 

 227-230 ,1989 ,320; Brumberg). תא תתרשמ םילדומה ןיב תיטילנאה הדרפהה ,הז םע דחי

.היסקרונאה רקחב תויטמגידרפ תומגמ לש ןיוהיז תא תרשפאמ איהש ךכב יחכונה ןוידה לש ותרטמ 

תודמועה דוסיה־תוחנה תא גיצהל אלא ,היסקרונאל םייתביס םירבסהב קוסעל הניא ,ךכ םא ,ונתרטמ 

.יתוברתה לדומה ירוחאמ טרפבו ,םיריבסמה םילדומה ירוחאמ 

,תנחבומ תינילק תושיכ היסקרונא הרכוה ,םיחוכיו לש טעמכ הנש האמ רחאל ,1970 תנשב 11 

תושי לש הבוציעו התחימצ לע םייתרבח םימרוג לש םתעפשה תלאשב ןודל ולחה םיטסיפרתוכיספו 

הראיתש ,(Selvini-Pallazoli (1974 תלפטמה תא ריכזהל ןתינ םיטלובה ןיב .וז תינילק 

היסקרונא וראיתש ,(Rüsseln (1980) Crisp (1970 :"תיתרבח הלחמ" לש םיחנומב היסקרונא 

Orbach,) ךברוא יזוס תיטסינימפה תיטסיפרתהו :"הנמשהמ דחפ"ו "לקשמ תדרח" לש םיחנומב 

םקמל ורשפא הלא םיחנומ .תיטסינימפ הקיטילופל ןיינעכ הליכא תוערפה הראיתש ,(1978 

.הטאיד לש תויביטמרונ תויוגהנתה לש םינוש םיגוס םג ליכמה ףצר יבג־לע תיסקרונא תוגהנתה 
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תעה־בתכ לש 1980 תנשב ודוסיי ,ךכ לע ףסונ .תיללכה הייסולכואב לקשמ לש תויגוסל 

 international Journal of Eating ,הליכא תוערפהב ןוידל ולוכ שדקוהש ןושארה

Disorders, םה ףא ומרת 1985־ו 1984 םינשב םיימואלניב םיסנכ ינש לש םמויקו 

תא ,ןיע־תיארמל תוחפל ,רשפא הז ןויד .הזוורנ־היסקרונאב ימוחתניבה ןוידה תוחתפתהל 

.הזוורנ־היסקרונאל םייתוברת םירבסה לש "תישארה תלדה ןמ" םתסינכ 

אל וסיוג ,םינומשה תונש ךלהמב רתוי םייזכרמ רומאכ ושענש ,םייתוברתה םירבסהה 

תרבסה םשל םג אלא ,תוריעצ םישנ ברקב היסקרונא לש התעפוה תרבסה םשל קר 

לש םייתוברתה םירשקהב ירקחמה ןיינעה ."יברעמה" םלועב התוחיכש ירועישב היילעה 

תיטסינימפ תרוקיב םיללוכ הלא .םינוש חיש תודשב תינמז־וב ררועתה הליכא תוערפה 

 Lee, 1991; Nasser, 1988; Orbach, ;1985 ,ןינר'צ :לשמל) תיביסקלפר היגולוכיספו

Prince, 1983, 1985; Swartz, 1985 ;:ואר) תוירוטסיה תוביטקפסרפ ,(1982, 1986 

 Bordo, 1988;) תוברתה תרוקיבו (Bell, 1985; Bynum, 1985; Brumberg, 1989
 .(Ellmann, 1993; Hesse-Biber, 1996

,םהלש תונושה תויטרואיתהו תויגשומה אצומה תודוקנ תורמל ,הז גוסמ םירקחמ 

ןתויה - תחת םיתיעלו ־ רבעמ ,הליכא תוערפה יכ החנהה תא ףתושמב םיקלוח 

.תיתוברתה־תיתרבחה הריזב תשרשומ העפות ןניה ,תויגולותפוכיספ תויוגהנתה 

תויפיצפס" לש םיחנומב הניבהל שיש העפותכ תספתנ ,הז רשקהב ,הזוורנ־היסקרונא 

תונכותב וא ,רחאב אלו ,םיוסמ יתוברת ךרעמב תשרשומש העפות ,ירק ,"תיתוברת 

לש ותשגדה םג תובורק םיתיעל הוולתמ וז הסיפתל .תורחאב אלו ,תומיוסמ תויתוברת 

ןפואבו ,םימיוסמ םייפרגואיג םירוזא םע היסקרונא לש היוהיז ,ירק ,יפרגואיגה דמימה 

."ברעמה" םינוכמה הלא םע ,רתוי יפיצפס 

םירשקהב היולתש העפותכ הזוורנ־היסקרונאב הרכהה תורמל ,הז םע דחי םלוא 

,(םיעשתה תונש ךלהמב האישל העיגהו םיעבשה תונש עצמאב החמצש הרכה) םייתוברת 

ןפואב .תוברת ירקוח לש יתטיש רקחמב וכז אלו תיללכ החנה רדגב הלא םיטביה ורתונ 

וא רבסה שרוד וניאש "יולת"יתלב ןותנ" ןיעמ ,טשפומ גשומל "תוברת" גשומה ךפהנ הז 

.הריקח 

לש אבה וקלח שקבי ,וילאמ ןבומכ יתוברתה "ןותנה" תחנה לע תרוקיב סיסב לע 

לש חישה ךות לא ץמואמה יתוברתה לדומה לש םייביסרוקסידה ויתורוקמ תא רתאל ןוידה 

."תוישפנ תוערפה"ב םיחמומה 

תוברתל היגולוימדיפאמ 

תוצופנ הלא תוערפה יכ הרומ הליכא תוערפהב תקסועה תיגולוימדיפאה תורפסה 

היסקרונא יבגל םינותנה .םירבג ברקב רשאמ הברהב םירכינ םירועישב םישנ ברקב 

:לשמל ,ואר) םירבג ברקב התוחיכשמ הרשע יפ ההובג םישנ ברקב התוחיכש יכ םידמלמ 

 1991 ,.Hsu, 1996; Lucas et al). רתוי ההובג הליכא תוערפה לש ןתוחיכש ,ןכ־ומכ

ההובגה תוחיכשה ,לשמל .תורחא ליג־תוצובק ברקב רשאמ תוריעצ םישנו תורענ ברקב 

,הרשע־הנומשו הרשע־עברא םיליגב איה הזוורנ־היסקרונא לש תינושאר העפוה לש רתויב 

תוחיכש ,ךכ לע ףסונ .הרשע־עבש אוה היסקרונא לש תינושאר העפוהל עצוממה ליגהו 

ןהבשו ןוזמ לש עפש שי ןהבש ,תושעותמ תורבח םע ההוזמ הזוורנ־היסקרונא לש ההובג 
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 Hesse-Biber, :לשמל ,ואר) תינימ תויביטקרטא םע רשוקמ ,םישנ יבגל רקיעב ,ןוזרה

 .(1996; Nasser, 1988; Prince, 1983, 1985; Swartz, 1985

50/0 דע 20/0 יכ ודיעהש םירקחמ לש םהיאצממ ףוריצב ,הלא תויגולוימדיפא תומגמ 

לש תוינילק־תת וא תויקלח תורוצ וליג הקירמאב תורענהו םישנה תייסולכוא ללכמ 

Button ä Whitehouse, 1981; Johnson-Sabin et al., 1988; :לשמל) תיגולותפ הליכא 

 1989 ,King), לש םיחנומב היסקרונא תגשמהל סיסבכ יטיופרתוכיספה חישב םישמשמ

,תירדגמ הניחבמ - תדקוממה ןתולגתה לע םיעיבצמ םה ןכש ,"תיתוברת תויפיצפס" 
לש םביל־תמושתב התכז וז העפות .הליכאה תוגהנתהב תוערפה לש - תיפרגואיגו תיליג 

םייונישה לש רשקהב היסקרונא לש "תירוטסיהה תויפיצפסה" לע ועיבצהש ,םינוירוטסיה 

היצזירלוקס ,היצזילקידמ - הרצקב) הרשע־עשתה האמב ולחש םיבחרה םייתרבחה 

יונישה תא ריבסהל ןתינ הלא םייוניש עקר לע .(תינגרובה הרבחה לש התחימצו 
םכוויתב ,וז תוגהנתהל תונשרפה רשאכ ,"תימצע הבערה" לש היתויועמשמל תוסחייתהב 

הנוכמה תיגולותפוכיספה העפותה לש ןנוכמ חוכל תכפהנ ,שפנה יחמומ לש 

12."הזוורנ־היסקרונא" 

לא ןווכמ אוהש םושמ)יטסיטטס תעב־הב וניח "תיתוברת תוידוחיי" לש ןויערה ,ןכ םא 

לא ןווכמ אוהש הז ןבומב)ינכותו (הליכא תוערפה לש יפרגואיגה/יליגה/ירדגמה רוזיפה 

ןוידה תרגסמב .(תימצעה הבערהה לש היתויועמשמ תא םיבצעמה םייתרבחה םירשקהה 

תוחפל ,רתויב הברה בלה־תמושתב הכזש אשונה ,היסקרונא לש "תיתוברתה תוידוחיי"ב 

,רעונו םישנ ינותיעב תובתכ .הזרה ףוגה לש היצזיטתסאה אוה ,ירלופופה ןוימדב 

לע רוא תוכפוש ,היזרהל םינוכתמ תוקפסמ דבב דבו ןהיתונכסבו תוטאידב תוקסועה 

חישב קר אל יוטיב ידיל האב הז גוסמ תוניינעתה םלוא .ררועמ הז אשונש ירוביצה ןיינעה 

לש םיטלובה וידקוממ דחא ,ןכא .ירקחמה/ימדקאה חישה תרגסמב םג אלא ,ירלופופה 

תויטרואיתה תורגסמה תא ןה הצוחה ,הליכא תוערפה ןיבל תוברת ןיב רשקב קסועה ןוידה 

םייביטמרונ־םייכרע ןכות־תומלועל סחייתמה הז אוה ,תוירנילפיצסידה הלא תא ןהו 

תרוצ לש היצזיטתסאה .תוינפוג תוקיטקרפ לשו ףוג תורוצ לש םימיוסמ םיגוס םידדועמה 

הליכא תויוגהנתה החימצהש הפוקתכ ןמוסמ הפוריאב הרשע־עשתה האמה לש ןורחאה עברה 12 

הבערהה" הבש הפוקתכ ,תיטסיביטקורטסנוק הביטקפסרפב ,וא) תוריעצ םישנ ברקב תויגולותפ 

רקח .(Brumberg, 1989; Vandereycken <fe Van Deth, 1996) (תיגולותפכ הננוכ "תימצעה 

הפוריאב הנושארל העיפוה איה יכ הלגמ "הזוורנ־היסקרונא" תינוחבאה הירוגטקה לש הירוטסיהה 

תושיכ הבצועו ,םירשעה האמה לש םישולשה תונש ףוסב תינוחבא הירוגטקכ הרכוה ,1873 תנשב 

Brumberg, 1989;) 1970 תנשב םירורב םיינוחבא םינייפאמ תלעב תנחבומ תינילק 

 1994 ,Vandereycken 8l Van Deth). רושק היה תיגולותפ העפותכ "תימצע הבערה" לש הנוניכ

עברב שעותמה םלועב ושחרתהש ףקיה־יבחר םייתוברתו םיילכלכ ,םייתרבח םייוניש לש םיכילהתל 

ןיב תולובגה תרדגהב ,םינימה ןיב םיסחיה תרדגהב םייוניש תוברל ,הרשע־עשתה האמה לש ןורחאה 

תרבוגו תכלוהה תויזכרמל םירושקה םייוניש םג ומכ ,הלכלכל החפשמה ןיבו יטרפל ירוביצה בחרמה 

Gooldin,) רחא םוקמב יתנעטש יפכ ,הז םע דחי ."היצזילקידמה ךילהת" הנוכמש המ לש 

 forthcoming), האמב שוחכה ףוגה לש ויתויועמשמ ןוניכב ברועמ היה "ינילקה טבמה" קר אל

."יטסילבנרקה"ו "יטסימה" ,"יתדה" םיטבמה םג אלא ,הרשע־עשתה 
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לש ןדודיעו ,אסיג דחמ ,םינושה ףוגה יקלח ןיב תומיוסמ תויצרופורפ לשו הזרה ףוגה 

םיאשונה ןיב םניה ,אסיג ךדיאמ ,ףוגה בוציעו תומוצ ,תוטאיד ןוגכ תוינפוג תוקיטקרפ 

13.הז רשקהב םירכזומה םיירקיעה 

־ ןוזר לש היצזיטתסאהש איה היסקרונאב יביטמרונה־יכרעה ןוידה לש דוסיה־תחנה 

הליכא תוערפה לש ןתוחתפתהו ןתעפוה לע העיפשמ - תינרדומ תויברעמ םע ההוזמה 

תוקסועה הלא ןה תויטנוולר תושענש תולאשה ,וז הבשחמ תרגסמב ,ןכל ."ברעמ"ב 

םינכוסכו ,בצועמ אוה םתרגסמבש םייתרבחה םיכילהתב ,ןוזרה לאידיא לש ויתורוקמב 

ןלקשמ יכ ואצמ ,לשמל ,(Garneretal., 1980) םירחאו רגרג 14.ותוא םימדקמה םייתרבחה 

ןיב יתועמשמ ןפואב חנצ "הקירמא סימ" תורחתב תורחתמה "עצמא־תורעג" לש עצוממה 

םירשוק םה .(הבוגל סחיב לקשמה אלא ,דרי טלחומה לקשמה אל) 1978־ו 1959 םינשה 

לש םיניזגמב תוטאידב םיקסועה םירמאמה רפסמב תיתועמשמ היילע לע חווידל הז אצממ 

ףוגה יומידב םיקסועה םירקחמ םג םיוולנ הז גוסמ םירקחמל .וז הפוקת ךרואל םישנ 

ףוגה ןמ ןוצר־תועיבש רסוח לעו תימצע הסיפת לע העיפשמ "ןוזרה תוברת" ובש ןפואבו 

Grogan Wainwright, 1996; Hesse-Biber, 1996; Rosen, 1990; :לשמל ,ואר) 
 1991 ,Wolf).

קסוע ,תיסחי הטעומ בל־תמושתב הכזש ,היסקרונאב יתוברתה ןוידב ףסונ ריצ 

.תוינרדומו ישנ ףוג ,תישנ תוהז ןיבש רשקבו תימצע הבערה לש תוילמסה היתויועמשמב 

Giddens,) סגדיג ןעוט ,תוינרדומ ןיבל תימצע תוהז ןיב םיסחיה רואית תרגסמב ,הז ןפואב 

יוביר לש םלועב ןוחטיבל הפיאשה" תא תגציימ הזוורנ־היסקרונא יכ (1991 
,"החותפ תיתרבח הביבסב חוטב םויק למסמ הדיפקב טלשנה ףוגה" יכו "תויטנלוויבמאו 

"risk)"ןוכיס תוברת" לש התרגסמב תשחרתמ ףוגהו תימצעה תוהזה לש םתיישע רשאכ 

 "culture) (108-107 'ע ,םש).

תינאיוקופ הביטקפסרפב םג םישגדומ ישנ־ףוג/תישנ־תוהז לש םיינרדומה םירשקהה 

לש עמשממה חישה םע רשוקמ "יטתסא דוקכ ןוזר" לש ןויערה רשאכ ,היסקרונא רקחל 

תוטאיד לע .Banner, 1983 :לשמל ,ואר ,םיירוטסיהה םהירשקהו םייטתסא םילאידיא לע 13 

Bordo, 1993; Garner et al., 1980; Hesse-Biber, 1996; :ואר ,ןוזרה לש היצזיטתסאו 

 1986 ,McKinley, 1999; H. Schwartz.

ןויערה בצעתמ םתרגסמבש יתרבח יוניש לש םיכילהת רתאמ (Thorstein Vehlen)ןלבו ןייטסרות 14 

תא (Vehlen, 1967) The Theory of the Leisure Class'2 ריבסמ ןלבו־.לאידיאכ ןוזר לש 

ףוגה ,הז רבסה יפ־לע ."יאנפה דמעמ" לש ותחימצ לש רשקהב הזרה ישנה ףוגה לש היצזיטתסאה 

םושמ אקווד יפוי למסלו בצימ למסל הרשע־עשתה האמה לש םינורחאה םירושעב ךפהנ הזרה ישנה 

אוה ,ודוקפת אלו ,ףוגה יומיד ,הז יתוברת רשקהב .הייברל וא הדובעל םיאתמ וניא הזכ ףוגש 

םע "ןוזרה לאידיא" תא ןכ םא תרשקמ ןלכו לש הביטקפסרפה .הנוילע תובישח לעב אשונל ךפהנש 

ןמ קתונמב םימייקתמ םניא םייתרבח םיכילהת םלוא .ידמעמ לודיבב םירוזשה םייתרבח םיכילהת 

ינרציו תוטאידהו הקיטמסוקה ,הנפואה יניישעת ,הז רשקהב .םתוא םימדקמה םייתרבחה םינכוסה 

לש היצזיטתסאה לש םייתועמשמ םיבצעמכ הגצהל םינתינ ,לשמל ,ינרדומה ישנה ףוגה לש םיגוצייה 

Banner, 1983; Brumberg, 1998; McKinley, :ואר ,הלא םיאשונב טרופמ ןוידל .ןוזר 

 1991 ,1999; H. Schwartz, 1986; Wolf.
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ןויד לש תפסונ המר Bordo, 1988; Turner).15, 1991,1992 :ואר)ינרדומה ףוגה רוטשמ 

לש ידמעמה ןמוקימבו םיישנ םידיקפתב תקסוע תישנ תוהז לש רשקהב הליכא תוערפהב 

ןיב הניה (1985)ןינר'צ םיק תיטסיפדתוכיספה .תוילכראירטפ "תויברעמ" תורבחב םישנ 

,ןינר'צ תניחבמ ,ןוזמל תיתייעב תוסחייתה .הלא םיחנומב היסקרונא וגישמהש תוצולחה 

,הליכא תוערפהו ,<9 'ע ,םש) "תישנה תושיה תייגוסל םיירקיעה םייוטיבה דחא" הניה 

תורדגהב יוניש לש הפוקתב השדח תישנ תוהז לע קבאמ לש הרוצ ןניה ,הז רשקהב 

םייוניש לש םיבצמב תוחמוצ ,וז הביטקפסרפב ,הליכא תוערפה .םיישנה םידיקפתה 

תיטסיפרתוכיספה ,וז הביסמ .תויטנלוויבמא תוידיקפת תודמעב םישנ םיביצמה םייתרבח 

"Culture)"יתוברת סואכ לש תנומסת" הליכאה תוערפה תא הנכמ (Nasser, 1997) רסאנ 

 "Chaos Syndrome).

לש םבוציעל תיתועמשמ המורת םרת הליכא תוערפה לע יתוברתה חישהש קפס ןיא 

םיגשומ וכפהנ ,לשמל ,ךכ .הזוורנ־היסקרונאב - ירוביצה ןהו ימדקאה ןה ־ ןוידה ידקומ 

לש ץחלה"ו ,"תוינרדומ תורבחב םישנ לש ןדמעמ" ,"יפוי לש םיצופנ םילאידיא" ןוגכ 

ותעפשה .הזוורנ־היסקרונאב (ירוביצהו)ירקחמה ןוידהמ דרפנ־יתלב קלחל "ןוזרל הידמה 

,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל האב הליכא תוערפהל םיחמומה לש םויה־רדס לע הז חיש לש 

Diagnostic and Statistical) DSM ־ה ךותב "יתוברת םרוג" לש ןויערה תעמטהב 

 Manuel of Mental Disorders) - תירטאיכיספה הדוגאה לש ינונקה ינוחבאה טסקטה

רואית דצל ,(DSM-1V) 1994 תנשב המסרופש ,ולש הנורחאה הרודהמב 16.תיאקירמאה 

,םהל םירושקה (symptoms) םינימסתה ,הזוורנ־היסקרונא לש םיינוחבאה םינייפאמה 

םייפיצפס םימיפאמ"ל תדרפנ תוסחייתה העיפומ ,הלחמה ךלהמו םייתדבעמה םיאצממה 

:"רדגמו ליג ,תוברת לש 

 Anorexia Nervosa appears to be far more prevalent in industrialized

 societies, in which there is an abundance of food and in which,

 especially for females, being considered attractive is linked to being
 thin.

תא לכמ רתוי ילוא תלמסמ תישפנ הערפה לש "תיתוברת תויפיצפס"ל תאז תוסחייתה 

ןועטל ןתינ ,ןכ םא .הליכא תוערפהל םיחמומה לש חישה לע יתוברתה לדומה לש ותעפשה 

תורבגתה ,רמולכ ,םינומשה תונשב הליכאה תוערפה לש חישה תא ונייפאש תומגמה יכ 

תיעיברה הרודהמל "וזקנתה" היסקרונא לש םייתוברת־ויצוסה םיטביהב ןיינעה 
dsm.17^ לש (התע תעל ,הנורחאהו) 

Fraad, :ואר ,"תישנ תוהז"ו "ףוג" לש םיחנומב היסקרונא לש תינרדומה הקיטילופב ףסונ ןוידל 15 

 1995 ,1994; Mahowald, 1992; Malson.

 16 n־DSM שפנה תואירב םוחתב םיחמומ תרשכהלו תויגולותפוכיספ ןוחבאל ךירדמכ שמשמ,

ילככ לבוקמו ץופנ ,תובר תופשל םגרותמה ,הז ךירדמ .טפשמהו קוחה ימוחתב תולבוקמ ויתורדגהו 

.לארשיב הז ללכבו ,םלועב תובר תונידמב ינוחבא 

הליכא תוערפהב לופיטל םיחמומה ןונק לש וביל־בל לא יתוברתה לדומה לש ותרידחל תפסונ המגוד 17 

British Medical Association,) תיטירבה תיאופרה הדוגאה ידי־לע הנורחאל שגוהש ח"וד איה 

םידה ררוע רשאו Eating Disorders: Body Image A the Media ותרתוכש ,הז ח"וד .(2000 
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תודוקנ לש בחר ןווגמ ינפ־לע שורפ הליכא תוערפהב יתוברתה ןוידהש יפ־לע־ףא 

:תופתושמ תויזכרמ תוחנה יתש וב רתאל ןיידע ןתינ ,תויגשומ תודמעו תויטרואית אצומ 

תיתועמשמ תוסחייתה תדוקנ לעכ יביטמרונה/יכרעה םלועה לע עיבצמ הז ןויד ,תישאר 

ססובמ הז ןויד ,תינש :הליכא תוערפהב םייתוכיאו םייתומכ םייוניש לש תומגמ תנבהל 

םלועה אוה הליכא תוערפה תנבהל יטנוולרה יביטמרונה/יכרעה םלועה יכ החנהה לע 

ריבסמ םרוגכ תספתנ "תוברת"ש יפ־לע־ףא ,הז םע דחי םלוא ."ינרדומה/יברעמה" 

םצמוצמ טועימ קר ,םירבסהה לש עקרב אצמנה םרוגכ תוחפל וא ,היסקרונא לש יתועמשמ 

.םייתרבח םינקחש ןיבל "תוברת" ןיב שגפמה לש ותניחבב קסע םירקחמ לש 

םיבצעמה םייתוברת םימרוג לש םמויק םצע יבגל הבחרה המכסהה תורמל ,לעופב 

הלאכ םימרוג דעיכ ןוחבל יתטיש ץמאמ ןיידע השענ אל ,ןהילע םיעיפשמו הליכא תוערפה 

"תוציפק" רציימ הליכא תוערפה לע חישב לבוקמה ךלהמה .יתרבחה םלועב םידקפתמ 

ןכו םיגוציי ,םייומיד ,םידיקפת ,םילאידיאב תקסועה וז ןוגכ) תיטרואיתה הגשמהה תמרמ 

ירקחמ םה אצמנב וניאש המ .תיגולוימדיפא תיטסיטטס תוגלפתה לש המרה לא (האלה 

םיגשומה ןיב שגפמה תודוקנ לש הניחב ןיא ,רמולכ ,("middle-range")"םייניב־חווט" 

תונכותה ,תויווחה ןיבל הליכא תוערפה לש ןתנבהל םייתועמשמכ םירעושמה םייתוברתה 

.תויסקרונא םישנ לש ימצעה לוהינ ינפואו ימוימויה םלועה לש ןוגראה ינפוא ,תוימוימויה 

לש םישמתשמה תאו םינשרפה תא ,םייתרבחה םינבומה תא םלענ תקזחב ריאשמ הז רטח 

."יתוברתה םילכה זגרא" הנכמ (Swidier, 1986) רלדיווסש המ 

םורתל יושע "סיסקרפ" ןיבל "חיש" ןיבש תובלטצהב דקמתמה תוברת רקחמ ,ןכל 

־היסקרונא" הנוכמה הבחרה תיתוברתה העפותה תא תיטרואיתה ונתנבה תבחרהל 

תוברת רקחמ לש תירשפא תחא המורת םיגדהל ןכ םא שקבמ ןלהלש ןוידה ."הזוורנ 

תנומסת" גשומב רקמתי ןוידה לש אבה וקלח .תויגולותפ הליכא תויוגהנתהב קסועה 

תויועמשמ ןיבש חתמב קוסעל רשפאמ הז גשומב יתרוקיב ןויע ובש ןפואבו "תוברת־תיולת 

יוטיב ידיל אב הז חתמ דציכ ןחבא ןכמ־רחאל .תוילקול תויועמשמ ןיבל תוילבולג 

.לארשיב תויסקרונא םישנ לש תוקיטקרפב 

יטסינימפה חישב תוברתה תרוקיבו "תוברת־תיולת תנומסת"כ הזוורנ־היסקרונא 

,םנייגו ולב יפ־לע ,ןה ("culture-bound syndromes") "תוברת־תויולת תונומסת" 

Blue <fe)"תורחאב אלו ,תמיוסמ תוברתב קר תועיפומ ןה יכ הארנש תירטאיכיספ תולחמ" 

 408 ,1992 ,Gaines). קומאה תמגוד ,הלא תונומסת (amok), ורוקה (koro) קובידהו

 (spirit possession), וליב :לשמל ,ואר) תירטאיכיספונתאה תורפסב הבחרהב ורקסנ,

תאו יתוברתה לדומה לש היצזינונקה תא תיתיצמת הרוצב ףקשמ ,הינטירבב ירוביצה חישב םיבר 

:ךכ הז ח"ודב הריהצמ םיאפורה תדוגא .םיחמומה חישב ותעמטה 

 "It would appear that one of the main reasons why anorexia nervosa

 and bulimia nervosa are culturally bound syndromes is they depend on

 the culture of thinness pervading those nations where disorders are

 prevalent." (British Medical Association, Board of Science and

 Education, 2000, 25.)
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 1983; 1985 ,Blue 81 Gaines, 1992; Hahn, 1985; Simons 8c Hughes) וררועו

18.ןהלש תוילסרווינואה וא תויפיצפסה תלאש יבגל תוקולחמ 

:לצא טטוצמ ,Devereux)"תוינתא תוזוכיספ" םג תונוכמה ,"תוברת־תויולת" תוערפה 

 1992 ,Blue Gaines) תוינתא תוערפה" וא"(Devereux, 1990 ,ןודרוג לצא טטוצמ),

Social Science תעה־בתכ לש דחוימ ןויליג .ירטאיכיספונתאה חישב בר ןיינע וררוע 

 1985) and Medicine), ־תויולת תוערפהל סחיב תושדח תושיג"ל ולוכ שדקוהש
תועפותה ללש ןיב ,הז ןויליגב .הלא תוערפהב הברה תוניינעתהה תא םיגדה ,"תוברת 

הנושארל הגשמוהש ,הזוורנ־היסקרונאב ןויד םג עיפוה ,"תויברעמ־ץוחה"ו "תויטוזקאה" 

ותרתוכש רמאמב .(Prince, 1983, 1985) םנירפ ידי־לע "תוברת־תיולת תנומסת"כ 

 "The Concept of Culture-Bound Syndromes: Anorexia Nervosa and Brain-Fag"

לש םינוירטירק לע תונוע תויגולותפ הליכא תויוגהנתה יכ (Prince, 1985) סנירפ ןעוט 

:אבה ןפואב הלא תונומסת רידגמ סנירפ .תוברת־תויולתכ ןתוארל שיש תונומסת 

 A group of signs and symptoms of a disease that is restricted to

 certain cultures primarily by reasons of distinctive psycho-social

 features of those cultures. (Prince, 1985, 198; my emphasis)

הינייפאמ םה תוברתה ןיבל םינימסתה ןיב רשוקש המ ,וז הרדגה לש הקיגולה יפ־לע 

,ןפוא ותואב .הערפהה תא "אשונה" טרפה לש אלו ,אקווד תוברתה לש םינחבומה 

,"תינתא הערפה" גשומה ןיבל היסקרונא ןיב רשוק ןודרוג דר'ציר יאקירמאה גולוכיספה 

:George Devereux^ לאוש אוה ותואש 

תוערפה םע תולפוטמ תוסנתמ ןהב תויזכרמה תויגולוכיספה תויעבה 

,תויגשהו תוימונוטוא ,תימצע הכרעה לש תויעבב תוכורכ רשאו ,הליכא 

דיקפת יבגל םיצופנ רתוי הברה םיטקילפנוק לש תלדגומ האובב ןה 
תערפה םע הריעצה השיאה .רתוי הבחר תיתוברת תרגסמב השיאה 

,1990 ,ןודרוג) .ץופנו ךלוה יתוברת רבשמ ןיעדויב אלש תאשונ הליכאה 

 59)

,רידגמ אוה התואש ,"תינתא הערפה" היסקרונאב תוארל ןודרוג עיצה וז הביסמ 

תויעבה ,תויזכרמה תודרחה תא האטבמה תיגולוכיספ [הערפה]"כ ,Devereux תובקעב 
,תורחא םילימב .(ילש השגדהה ,םש)"תוברתה לש תועירכמה תוריתסהו תורותפ יתלבה 

יביטקלוקה םוחתה לא "תוריתסה"ו ,"תודרחה" ,"תורותפ־יתלבה תויעבה" לש ןתטסה 

םירשקהב ותוא תמקממו יגולוכיספה םוחתה לש תוידעלבה ןמ היעבה דקומ תא תצלחמ 

־יתלבה תויעבה" תא רתאמה ,הז יביסרוקסיד ךלהמ יכ ןועטל ינוצרב .םייתוברת־ויצוס 

םידיבסמ'ד םילדומב םייוניש ןמסמ אוהש הדבועה דבלמ ,יתוברתה םוחתה ךותב "תורותפ 

לש ,דיצזיעילזפב ילכל "תוברת־תיולת תנומסת" גשומה תא ךפה ,הליכא תוערפה לש 

,"םיטקילפנוק" רשאכ יטילופ אשונל ןכ םא תכפהנ הזוורנ־היסקרונא .הלא תוערפה 

Blue <fe Gaines, 1992, 408- :ואר ,תוברת־תויולת תונומסתב טרופמ ןוידו הפיקמ הריקסל 18 

 440.
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,"ירוביצה" םלועה םע םיהוזמ םישענ האלה ןכו "םירותפ־יתלב םיאשונ" ,"תויעב" 
."ינוציחה" 

לש "תויאשנ"כ תוגצומ היסקרונאב תוקולה םישנה ,הז גוסמ הגשמה תרגסמב ,ןכל 

םילוח ובש ןפוא ותואב הערפהה לש "םיאשנ" םניה ,וז הסיפת יפ־לע ,םידיחי .הערפהה 

הרופטמה םג תבלתשמ וז הסיפתב 19.ףוגל ץוחמ םרוקמש םימוהיז לש "םיאשנ" םניה 

ןושל־עבטמל הכפהנש ,<םש> ןודרוג לש ורפס לש הנשמה־תרתוכ ־ '777לדב/7 הפגמ" 

.היסקרונא לע (םיירלופופו םייאמדקא) םיבר םימוסרפב 

הביצמ "תוברת־תיולת תנומסת"כ היסקרונא תגצהש איה ןאכ שיגדהל יוארש הדוקנה 

"תוברת־תויולת תונומסת" לש ןטועימ איה תחאה :תוביס יתשמ תידוחיי העפותכ התוא 

איה תרחאהו 20:("תורחאה" תויוברתל דוגינב) "תויברעמ" תויוברת םע תורשוקמה 

םייטילופה םיטביהה ןיבל "תוברת־תיולת תנומסת" גשומה ןיב קודהה רשקה לע העבצהה 

.תובחרנ תויטילופ תוכלשה שי וז הרכהל ,תיטסינימפ טבמ־תדוקנמ .וב םינמוסמה 

־תדוקנמ ,תוברתב התולתו היסקרונא לש "תיתוברתה תויפיצפסה" רבדב ןויערה 

םייתרבח םירדסה לעו חוכ יסחי לע העבצה ושוריפ ,תיטסינימפה תרוקיבה לש טבמה 

,תורחא םילימב ,תוברת .הליכא תוערפה תוחמוצ ונממש יתוברת רכ לעכ םיידוחיי 

שולש לש ןהיבתכב תמגדומ וז הסיפת .היסקרונא לש ללוחמ חוככ תספתנ 

Lawrence, 1979,) סנרול ןילירט ,(1985)ןינר'צ םיק - תויטסינימפ תויטסיפרתוכיספ 

לע חישב תיטסינימפה תרוקיבה תחימצ םע תוהוזמה ,(Orbach, 1986) ךברוא דוסו (1984 

ללגב קר אל "תיתרבח היגולותפ"ל יוטיב היסקרונאב תואור ןתשולש .הליכא תוערפה 

,םישנ :בערה ינאה הרפסב ,לשמל .הרוקמ םושמ ,רקיעבו ,םג אלא ,העפותה לש הידממ 

םירשקה תא תבכרומ הרוצב וחסינש םייצולחה םייטסינימפה םיטסקטה דחא ,תוהזו הליכא 

:הריהצמ ןינר'צ ,יתרבח יוניש לש םיכילהת ןיבל הליכא תוערפה ןיב 

הזכש רותב .הרבחהו תוברתה םלועל םישנה תסינכב אוה וניינע הז רפס 

ילב ,השדח תישנ תוהז ןעמל ונינמז ןב קבאמ לע בתכיהל היה לוכי 

<9 ,1985 ,ןינר'צ) .םישנ ברקב התע הצופנה הליכאה תערפהל סחייתהל 

תושירדב ןוידה תא הלש חותינה זכרמב תמקממ ןינר'צ ,וז הסיפת עקר לע 

םישנ ,התסיפת יפ־לע .תוינרדומ תורבחב םישנ יפלכ תונפומה תונתשמה תוידיקפתה 

תורוקמ ,רמולכ .הלא םיבצמ לע תילמס הבוגתכ תויגולותפ הליכא תויוגהנתה תוחתפמ 

יגולוכיספה ןיב ןילמוג־יסחי םימייקתמ הבש תיטקלאיד הסיפת גיצהל ןבומכ ןתינ ןאכ םג ,בוש 19 

"םיעיגפ"ל םתוא תוכפוה םימיוסמ םיטרפ לצא תויגולוכיספ תויציזופסיד :לשמל ,יתוברתה ןיבל 

םרוי םיגדהש יפכ ,הז םע דחי ךא .םידדועמ םימיוסמ םייתוברת םינכתש תומיוסמ תוערפהל רתוי 

ףושחל תרזוע תוברת־תויולת תונומסת רקחב תיביטקלוקה המרב תודקמתהה אקווד ,(1983) וליב 

.הלא תועפות לש ןתובכרומ תא 

."ברעמה" תויוברתל תורושקכ והוז ,היבופרוגאו ןואכיד ,הינרפוזיכס ןוגכ ,תורחא תוערפה םג 20 

 1983) Wig) ובש ןפואה תא רקבמ n־DSM הז ןיא יכ ןעוטו ,"ישילשה םלועב" תוערפהל סחייתמ

דועב ,"תוברת־תיולת תנומסת" ןימה רביא לש ותוקמטצה ינפמ דחפ וא קוביד תונכל ינויגה 

"הזוורנ־היסקרונא"ו "היבופרוגא" םינוכמ "הנמשה ינפמ זע דחפ" וא "םיחותפ תומוקמ ינפמ דחפ"ש 

 .(Wig, 1983, 87)
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םייוצמה ,םיילכראירטפה ,םייתרבחה תוחוכב רותיאל םינתינ ,ןינר'צ יפ־לע ,היסקרונאה 

Lawrence, 1979,) סנרול ןילירמ לש התדמע םע דחא הנקב הלוע וז הסיפת .טרפל ץוחמ 

ןתביבס תא תוצרל םישנ לש ןתייטנ ןיב תושגנתה לש רצות היסקרונאב האורה ,(1984 

השיגל דוגינב ,ןכל .(Lawrence, 1979,85) תימונוטוא תורגבל תיתוברתה השירדה ןיבל 

Bruch, 1978,)"תואיצמה לש תתוועמ הסיפת" לש רצותכ היסקרונא הגיצמה תיטיופרתה 

תואמצעל םירושקה םיטקילפנוק"ב אוה היסקרונאה רוקמ ,סנרול תניחבמ ,(144 
.(Lawrence, 1979,97)"םישנ לש תוימונוטואלו 

םייתרבחה םירדסהה יפלכ תרוקיב תעמשומ ,דחא דצמ .לופכ וניה הז יתרוקיב ןועיט 

היומס תרוקיב םג תינפומ ,רחא דצמ ;תוילכראירטפ תורבחב םישנ לע םמצע תא םיפוכה 

גוסל המגוד .תויגולותפ יללוהמכ םדיקפתלו הלא םירדסהל רוויעה יטיופרתה חישה יפלכ 

הדליה תיאקירמאה תירטאיכיספה לש העפשהה־יבר הירבסהב היוצמ ןורוויע לש הזכ 

בוריסה לש האצות הניה הזוורנ־היסקרונא יכ הנעט (Bruch, 1979) ךורב 2,.ךורב 
איה .תוישנה תוינימהו תורגבה לש תויתרבחהו תויגולוכיספה תואצותה םע דדומתהל 

"disturbed)"םייוקל םייגולוכיספ םידוקפת" הנכמ איהש המ לש םימוחת השולש ההזמ 

 "psychological functioning); תויסקרונא םישנ ובש ןפואבו ףוגה יומידב השק הערפה

היוטיב תא תאצומה) םיינוציחו םיימינפ םייוריג לש הנוכנ־אל תונשרפ ;ןמצע תא תואור 

לש תקתשמ השוחתו ;(בערה תשוחת לש יוריגה תא חנעפל תלוכי רסוח לש ןימסתב 

,ךורב תניחבמ ,ןכל .ןהייחב והשלכ רבד תונשל תלוכי רסוח לשו תויביטקפא רסוח 

היגולותפוכיספ תניחבב הניה ־ "בערה תלחמ" הנכמ איה התואש ־ הזוורנ־היסקרונא 

.הייחב הרסחש השח הלוחהש הטילשה תא ,ףוגה תועצמאב ,גישהל ןויסינ הסיסבבש 

...הלש םיקבדימה םימרוגה[ש] ...הפגמ" הנכמ איהש המ תא הריכזמ ךורבש יפ־לע־ףא 

היסקרונא תספות איה הלש חותינה סיסבב ,(Bruch, 1979,8)"םייגולויצוסוכיספ [םניה] 

רסוח ,םייוריג חנעפל תלוכי רסוח :הלוחה לש םידסחב היתורוקמש ,תישיא היגולותפב 

.יוניש גישהל תלוכי רסוח תשוחת ,תויביטקפא 

ודוסיב עיצמ הז חותינ .יפולח חותינ הביצמ תיטסינימפה תרוקיבה ,הז רבסה לומ לא 

תפישח .םיילכראירטפה םיסחיה םקרממ קלחכ היסקרונא לע עיבצהלו שגדה תא טיסהל 

םישנ ינפב הביצמ תיברעמה/תילכראירטפה תוברתהש בושייל תונתינ־יתלבה תושירדה 

היעב"כ הרוגסמל תמרותו היסקרונא לש היצזיטילופה ךלהממ קלחל ךכיפל תכפהנ 

תרגסמב וב הכוז "יטקרונאה ףוגה"ש דמעמה תא ןיבהל םג ןתינ הז רשקהב ."תיתרבח 

לש יגולואידיא ןוקיא קר וניא וז תרגסמב "ןוזרה לאידיא" .תיטסינימפה תרוקיבה 

.יתרבחה םלועב םייוצמה םיטקילפנוק םתוא לש ילמסה רתאה אלא ,"תיברעמ" הקיטתסא 

לש םייתרוסמ םילדומ לש הזב הז םבוליש תא ,ילמס ןפואב ,גציימה יטתסא לאידיא והז 

תויביטקרטא לש "םיינרדומ" םילדומ םע (השלוחו תוירירבש ןוגכ) תישנ תויביטקרטא 

.(תימצע הטילשו תויגשיה ,תוימונוטוא ןוגכ) תישנ 

אוהש םושמ תיטסינימפה תרוקיבה לש הביל■ תמוש תב ןב םא הכוז "יטקרונאה ףוגה" 

 21 1978 ,1973) Hilde Bruch) ךשמב תויסקרונא םישנב הלפיטו הליכא תוערפהב לופיטב התחמתה

רשקה לע םירפסו םירמאמ תורשע המסרפ איה .(םיעבשה תונש דע םיעבראה תונשמ) הנש םישולש 

לע ועיפשהש תוצולחה תחאל תבשחנ איהו ,תישנ תוהז לש התוחתפתה ןיבל הליכא תוערפה ןיבש 

.תוילופיט תוסיפת לשו הליכא תוערפהל םירבסה לש םבוציע 
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יפכ .יעילזפ חיש לש אשומ הניהש תוהז ,וננמז• תב תישנ תוהז לש ילמס ןממב ןנוכמ 

:ןודרוג דר'ציר טסיפרתוכיספה תאז חסינש 

תומיצעמו תופקשמ תויסקרונא תולפוטמל תוינייפוא תויעבו תויווח... 

ןהינפב תובצינ יסופיט ןפואב רשא תויעב ,תישנ תוהז לש תוחיכש תויעב 

רסוח לש המוצע השוחת בקע תאזו ;תורגבתהה תפוקתב ןתופירח אולמב 

לש תינוציקה ותרוצ [יהוז] .תוינוציח תויפיצב תידעלב תודקמתהו םינוא 

,1990 ,ןמרוג) .תויברעמ תורבחב תורענ לש חיכשה תוגהנתהה סופד 
(ילש השגדהה ;60 

ףוגה לש "היצזיגולותפיהד" השוריפ היסקרונא לש היצזיטילופה יכ הלא םירבדמ רכינ 

המוד ןויער הגיצמ ודרוב ןזוס .המרונה לש תינוציק הסרג ןיעמכ ותגצה ךות יטקרונאה 

יכ תנעוטו ,היבופרוגאו הירטסיה ,היסקרונא ןיבש תיתוברתה הברקב הנד איה רשאכ 

ןימה ידיקפת לש תינוציק הבחרה אלא ןניא וללה תוישנה תויגולותפוכיספה שולש 

םירקחמב ומכ .(Bordo, 1993, 165-184) תינרדומ תוישנב םיכורכה םייפיטואירטסה 

תרושקתה יעצמא לש ץחל" לש האצותכ תספתנ היסקרונא םהבש ,ןכל םדוק ורכזוהש 

Hesse-Biber, 1996; :לשמל) "יברעמ יפוי לאידיא" וא "תוטאידה תוברת" ,"ןוזרל 

 1996 ,McKinley, 1999; Rosen, 1990; Grogan 8c Wainwright), תמייק ןאכ םג

םיכרעל (ימרופנוק) ינמאות יוטיב תניחבב הניח היסקרונאש תעלבומ החנה התוא 

םישגהל תופאוש ,וז הסיפת יפ־לע ,תויטקרוגא םישנ ."תיברעמה" הרבחה לש םייומידלו 

םיצחלה לע רישי ןפואב תוביגמו ,"םיישנ םידיקפת" אלמל וא "יפוי לש םילאידיא" 

.ןהילע םילעפומה םייתרבחה 

.הנוש תיגשומ הדמע הגיצמ (Orbach, 1982, 1986) ךברוא דוס תיטסיפרתוכיספה 

הדירמ לש רתאכ היסקרונא תראתמ איה ,(Orbach, 1986) בער־תתיבש תרתוכה תחת 

,ךברוא תניחבמ .הלא םירדסה לש ינברוק יוטיב אלו ,םיילכראירטפ םירדסהב תינרתח 

.תיסקרונאה היווחה זכרמב היוצמה איה - "בער תלחמ" אלו - "בער־תתיבש" הרופטמה 

האב היסקרונא לש היצזיטילופה ,(Orbach, 1982,1986) העיצמ ךברואש הביטקפסרפב 

תראותמ תיסקרונאה השיאה רשאכ ,טעמכ תיאוריה הדירמ לש טקאכ התגצהב יוטיב ידיל 

תודגנתהה תא (הפוג ןויא תועצמאב וא) הפוג לע תאשונה תיתוברת הרוביג ןיעמכ 

:ךברוא לש האבה התרהצה לש רשקהה הז .םישנ םיפיפכמש םייתרבח םירדסהל 

 To see the anorectic's food refusal as a hunger strike is to begin the

 process of humanizing her actions. (Orbach, 1986, 102)

האצות הניא איהו "תינברוק" וא תינמאות תוגהנתה תגציימ הניא ,ךכ םא ,היסקרונא 

למסל תונברוק לש למסמ תכפהנ איה ,ךפיהל אלא ,יפוי לש םילאידיא םישגהל ןוצרה לש 

,תגציימ ךברואש הנושה תיטילופה הדמעה תורמל יכ הלא םירבדמ רכינ .ישונא קבאמ לש 

היצזיגולותפ־הד רציימה ךלהמ - יביסרוקסיד ךלהמ ותוא ודוסיב אטבמ הלש חותינה םג 

.היסקרונא ןיבל תוברת ןיב יתביס רשק לש החנה םיסב לע יטקרונאה ףוגה לש 

"תונברוק" לש רתאכ הרואית ןיב - היסקרונא לע חישב םייקה חתמה ,םוכיסל 

היעבכ התנבה ןיבל תישיא היגולותפב התנבה ןיבו ,"הרובג" לש רתאכ הרואית ןיבל 

לש היצזיטילופה ךילהתב "תוברתה" תחנה לש התויזכרמ תא םיגדמ - תיתרבח 
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121 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

רשפא־יא - "תוינרדומה" ,"תויברעמה" יפיצפס ןפואבו ־ "תוברתה" אלל .היסקרונא 

תנומסת" גשומה עודמ ןיבהל ןתינ וז הביסמ .םייטילופ םיחנומב היסקרונא לע רבדל 

תוערפה לע יטסינימפה חישב בטיה טלקנו ץמוא ,יטילופ ןויערכ סיוגמה ,"תוברת־תיולת 
.הליכא 

יתרוקיב רוקמל תיטסינימפה הביטקפסרפה הכפהנ םיעשתהו םינומשה תונש ךלהמב 

יפכ ,וז הביטקפסרפ לש הטבמ־תדוקנמ .הליכאה תוערפה לע םירקחמה לש רגתאמו 

תיזכרמ הריזכ ןמוסמ ילמסה/ינחוכה/יכרעה/יביטמרונה םלועה ,הלעמל ןוידה םיגדהש 

,דמיע האיבהש - "תיברעמה תוינרדומה" ,וז הסיפת יפ־לע .היסקרונא תנבהל תיתועמשמו 

תימצע הטילש תלוכי לש ןמסכ ןוזרה תא ,תויפיצפס ףוג תורוצ לש םייטתסאה םידוקה תא 

תאו ,ףוגה לש הקיטתסאב קוסיעה תרדאהו םירוענה סותא תא ,תיתרבח החלצה לשו 
תונגרואמ התרגסמבש וז םג איה ־ םישנ יפלכ תינמז־וב תונפומה תורתוסה תושירדה 

.היסקרונא לש תויוושכעה תויועמשמה 

,ןיווסקמ גרומ תאז המכיסש יפכ ,היסקרונא לע תיטסינימפה הביתכהש יפ־לע־ףא 

וז התייה יכ קפס ןיא ,(Macsween, 1996, 52) "הבר רשאמ רתוי העודי" ,דניה 

לע חישב ימיטיגל קלחל םייתוברתה םימרוגה תא הכפהש תיטסינימפה הביטקפסרפה 

םייתרבחה םימוקימה לש תיתרוקיב הסיפת הזכרמב הדימעהש ,וז הביטקפסרפ .היסקרונא 

ידקומ בוציע לע העיפשה ,יטיופרתה ךילהתה לש יתועמשמ קלח םהב התארו םישנ לש 

־היסקרונא לש תויוושכעה תונבהל תיתועמשמ המורת המרתו הליכא תוערפהב ןוידה 

םג תוחכונ שי ,הלעמל ןוידב םגדוהש יפכ ,יטסינימפה טבמה לש הלועפה חוכל .הזוורג 

וא ףיקע ןפואב םא ףא ,תדסוממה היפרתוכיספה לש יזכרמה םרזבו םיינונקה םיטסקטב 

םויה־רדסל הלעמ היסקרונא לש היצזיטילופה םצע יכ הנבהה ףוריצב ,וז הדבוע .זמורמ 

ותעפשה יבגל קפס הריתומ הניא ,םישנ לש ןהייח תוכיאל םירושקה םיאשונ ירוביצה 

הביטקפסרפה לש התובישח יבגל וא "תיתוברתה תויפיצפסה" ןויער לש תישממה 

.הליכא תוערפה רקחב תיטסינימפה 

ךלהמ ותוא - תוברת־תיולת תנומסתכ היסקרונא ןמסמה ךלהמה ,הז םע דחי םלוא 

םושמ ,תורותפ־יתלב תויגוס המכ ריתומ ־ היסקרונא לש היצזיטילופה תא רשפאמה 

תועובק תויתוברת תויועמשמ לש יעמשמ־דחו יחרכה רצותכ היסקרונא גיצמ אוהש 

תיברעמ(,ד> תוברתב יחרכה ןפואב תורוזשכ תוגצומ הלא תויועמשמ .שארמ תונותנו 
.תינרדומ(,ד> 

היסקרונא לש תיתוברתה העפוהה תא רגסממ ,ןלהלש ןוידה עיציש יפכ ,הז ךלהמ 

תא ־ ערפמל - עבקמ קר אל אוה ךכבו ,תוינגומוה תויועמשמ לש "יטילופ וטג"ב 

םג אוה אלא ,םיטרפ לש תולועפו תוריחב חנעפל ןתינ ןרואלש תוירשקהה תורגסמה 

ץוחמ םייוצמה םייפולח םילנויצר לש ,תוחפל ילאיצנטופה ,םמויק תורשפאמ םלעתמ 

.ןוידה לש אבה וקלח שרדיי הלא תויגוסל ."תינרדומה תויברעמה" לש טופישה םוחתל 

?תילארשי היסקרונא וא לארשיב היסקרונא 

"םיימוקמ" םרידגהל ןתינש היסקרונאל םירושקה םינייפאמ לש םמויק רבדב הלאשה 

היסקרונא לש היגולוימדיפאל תסחייתמ תחאה :הנשמ־תולאש יתשל הקולחל תנתינ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:56:30 UTC������������� 

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



?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא ןידלוג לגיס 122 

הנוכמה תיתוברתה העפותל "תוילארשי" תויועמשמ תיינקהל תסחייתמ תרחאהו ,לארשיב 

הניחבמ ,םאה :אבה ןפואב חוסינל תנתינ הנושארה הלאשה ."הזוורנ־היסקרונא" 

,ןיפולחל וא ,לארשיב היסקרונא לש םיידוחיי םינייפאמ לע עיבצהל ןתינ ,תיגולוימדיפא 

?"יברעמה םלועה" ןמ םירכומה הלא תא םיפפוח לארשיב םייגולוימדיפאה םינייפאמה םאה 

,הז בלשב ,םילוכי םניא וז הלאש לע בישהל ןויסינב וכרענש םייקלחו םיינושאר םירקחמ 

תושעל ןתינש לכ ,םיקפסמ םינותנ רדעהב .תיגולוימדיפאה הלאשל האלמ הבושת קפסל 

לש םינמתסמה םינוויכה םהמ רעשל תגמ־לע םימייקה םינותנב רזעיהל אוה הז בלשב 

היגולוימדיפאה תלאשל סחייתמה רתויב יקלחו ינושאר רקחמ .תויגולוימדיפאה תומגמה 

רקחמב .(Miterany et al., 1995) םירחאו ינרטימ לש םרקחמ אוה לארשיב היסקרונא לש 

תודסומהו םילוחה־יתב ,םייתליהקה תודסומה ןמ 8096 לש םיחוויד לע ססובמה ,הז 

יכ אצמנ ,1993־ו 1989 םינשה ןיב לארשיב רעונ־ינב וזפשאתה םהבש שפנה תואירבל 

דע הרשע־םיתש תונב תוידוהי רעוג־תונב ברקב היסקרונא לש יתנשה עצוממה רועישה 

דואמ םיכומנ הלא םירועיש .ףלא האמ ךותמ עשתו םירשע לע דמוע הרשע־הנומש 

םיפיקמה םייגולוימדיפאה םירקחמה דחאב .תירבה־תוצראב ודדמנש הלאל האוושהב 

תונב תורענ ףלא האמ ךותמ רשעו האמ יכ חווד (Lucas et al., 1991) רתויב םיטטוצמהו 

םירחאו ינרטימ לש םרקחמ .היסקרונאב תוקול תירבה־תוצראב הרשע־עשת דע רשע 

 (1995 ,.Miterany et al) לארשיב היסקרונא לש רתויב םיהובגה םירועישה יכ חוויד

.ףלא האמ ךותמ ששו םיעברא לע םידמוע םהו ,הרשע־עברא תונב תורענ ברקב ואצמנ 

ירועיש לש רסח־תכרעהל רורב ןפואב םיטונ" ,ifrah תנעוטש יפכ ,הלא םינותנ םלוא 

תודסומה ןמ קלח לש םבוריס םושמ תיקלח ,(ifrah, 1999,146)"לעופב הליכאה תוערפה 

הרתי .םייטרפ םילפטמ ידיב םייוצמה םינותנל תושיגנ רסוח לשב ןכו רקחמב ףתתשהל 

לופיטהו ןוחבאה םג ןכלו) דבלב יקלח הליכא תוערפה לע חווידה ,ifrah תנעוט ,וזמ 

לופיטל היינפמ םיענמנה "םהיתוחפשמ ינבו םילוחה לש השובה תושגר" ללגב (םייקלח 

 (146-147 ,1999 ,ifrah). תוערפה לש ןתוחיכשב םיעגונה םיפסונ םייקלח םינותנ

1.396 וחוויד הז רקחמב ."תולחמ תרקבל ימואלה זכרמה" ידי־לע וקפוס לארשיב הליכאה 

היסקרונא ןלצא הנחבוא יכ שמחו םיעברא דע תחאו םירשע יאליג ברקמ םישנה ןמ 

 (1998 ,Merom, 1999 :לצא תטטוצמ ,ifrah). םיאצממל רתוי םיבורק הלא םינותנ

.הלעמל ורכזוהש תולבגמה חכונל רתוי האלמ הנומת םיקפסמ םהש ןכתייו ,"םייברעמה" 

ללכ העיגמ הניאש וז לע ןכש לכ אל ,תנחבואמה הייסולכואה ללכ לע םינותנ רדעהב 

לש ימואל רקסל תונפל ןתינ 22,הכ דע וכרענש םירקחמה לש םתויקלח ןתניהבו ,לופיטל 

אצמנ הז רקסב .(1997 ,ינקו בהר ,לארה) לארשיב רעונ ברקב ןוכיס תוגהנתהו תואירב 

רתוי הובג (םינב םג ךא תונב רקיעב) הטאידב םיקסועה לארשיב רעונה־ינב רועיש יכ 

יכ אצמנ ,המגודל .ליבקמ רקס ךרענ ןהבש תונידמה שולשו םירשעמ תחא לכב רשאמ 

תיתועמשמ הרוצב הובג רועיש - הטאידב תוקסוע הרשע־שמח ליגב תורענה ןמ 34.596 

(13,596) הדנקו <15.596) תפרצ ,(1796) הינמרגכ תונידמב הטאידב תוקסועה ירועישמ 

לש ןהירועיש לע רישי ןפואב דמלל םילוכי םניא הלא םינותנ .(1997 ,ינקו בהר ,לארה) 

ירועיש לע ,תוחפל יקלח ןפואב ,רוא ךופשל םילוכי םה םלוא ,לארשיב הליכאה תוערפה 

הזוורנ־היסקרונאב לופיטל תורושקה תולאש םע תונורחאה םינשב ודדומתה םירופס םיינילק םירקחמ 22 

 •Elitzur, Wahrman <fc Freedman, 1999; Apter et al., 1999 :ואר .לארשיב
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123 (ו )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

הרעשהה תקזחתמ הז רקס לש ויאצממ חכונל ."ןוכיס תוגהנתה"ב תנייפאתמה הייסולכואה 

"תויברעמ" תונידמבש הלאמ םיכומנ םניא לארשיב הליכאה תוערפה לש ןהירועיש יכ 

לש היגולוימדיפאה תודוא־לע םיאצממה ,ןכל םדוק יתרמאש יפכ ,הז םע דחי .תורחא 

תנמ־לע ,רתוי תיתטיש ,תפסונ הריקח השורדו רתויב ןיידע םייקלח לארשיב היסקרונא 

.הז אשונב תונקסמל עיגהל 

הלאש תרתונ ,לארשיב היסקרונא לש תיגולוימדיפאה התוחכונ תלאשל רבעמ םלוא 

ףוגה לש ותיינבהב םירוזשה םיימוקמ םינכתו םינייפאמ לש םתוחכונ רבדב החותפ 

."תילארשי היסקרונא" תונכל תעכ עיצאש המ לא ןוידה תא ריבעת וז הלאש .יטקרונאה 

המב תדקמתמה ,תוברתה תרוקיב אקווד ילסקודרפ ןפואב יכ ריהבה הלעמלש ןוידה 

תויועמשמה לש הדחאה תשרוד ,הליכא תוערפה החימצמה תוברת לש הדוחייב ספתנש 

תשגדה .תוינגורטה תויתוברת תוצובקב וא תורבחב הזוורנ־היסקרונאל תוסחוימה 

ןחבמל הכ דע הדמעוה אלש ,היגולוימדיפא תודיחא לש התחנהו תינוחבאה תודיחאה 

תינכותהו תיתביסה תוינגומוהה תא םג שארמ חינהל הטונה חיש תרגסמ תורציימ ,יריפמא 

םירקוחה בורל תפתושמה דוסיה־תחנה ,תורחא םילימב ."יתוברתה עקרה" לש 

ןויד ותואב םיחכונל םג ומכ - תוברת ןיבל הליכא תוערפה ןיבש רשקב םיניינעתמה 

הניה "יברעמה םלוע"ב הזוורנ־היסקרונאש איה - רמאמה תליחתב רכזוהש תסנכב 

.דיחא יתוברת ןעטמ לע ההז (תיגולותפ) הבוגת תניחבב 

םינמסב םיספתנ הזוורנ־היסקרונא לש םיינוחבאה הינויפא ,הז הבשחמ ןויגהל םאתהב 

תועמשמ ילעבכו ,"תינרדומה תיברעמה תוברתה" לש "םילכה זגרא" יפלכ ההז הבוגת לש 

תשטשטמ ,הלעמל ןוידב יתעצהש יפכ ,וז הסיפת םלוא .תויסקרונאה םישנה רובעב ההז 

ןהו "יתוברת עקר" ותוא ךותב תויוצמה תוינגורטה תויועמשמ לש ןה םמויק תורשפא תא 

.ויפלכו הז "עקר" ןותמ םילעופה םייתרבחה םינקחשה לש תויונשרפו םילנויצר לש 

"השיאה דמעמ םודיקל הדעווה" לש ןוידב םיפתתשמה וחינה עודמ ןיבהל ןתינ הז רשקהב 

ןיבל ("תויאקירמא" ידי־לע ןמוסמה) "יברעמ לדומ" ןיב ףוקיש יסחי לש םויק תסנכב 
עדיה לש תויטנוולרהו "טופישה םוחת" יכ םאתהב וחינה עודמו ,תילארשיה הריזה 

.תימוקמה הריזה תא םג "יעבט ןפואב" םיללוכ םייאקירמאה תויחמומהו 

־היסקרונא לש תוינגומוהה היתויועמשמ תחנה תא הלאש ןמיסב דימעהל שקבא תעכ 

תורשפא תא היתחת עיצהלו (תללוכו הדיחאכ וז העפות לש התגצה תא ,ירק) הזוורנ 

ףוגל תורושקו תימוקמה הריזב תושרשומש תוינגורטה תויתוברת תויועמשמ לש ןמויק 

תויוגהנתה" ןוחבל העיצמ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ ,וז הגשמה .לארשיב יטקרונאה 

וא םהשלכ םינותנ םייתוברת םילדומ לע תיביספו תיביסקלפר הבוגתכ אל "תויסקרונא 

לש תוכרעמ יפלכ םיטרפ לש תיביטקא הלועפכ אלא ,םהמ תענמנ־יתלב האצותכ 

.אסיג ךדיאמ ,תוילקולו ,אסיג דחמ ,תוילבולג תויועמשמ 

תויגוסה תא תיגולויצוס הניחבל דימעהל ןכ םא שקבי ןוידה לש אבה וקלח 

םיחיש ינש ןיב סחיה תא תנחוב הז ןויד החנמה הלאשה 23.הכ דע ולעוהש תויטרואיתה 

דחאב הליכא תוערפהב לופיטל הדיחיב ךרענש יפרגונתא רקחמ לע ססובמ ןלהלש ןוידה 23 

,הדיחיה לש תוימוימויה תויוליעפה ךלהמב וכרענש תויפצת ללכ רקחמה .ץראה זכרמב םילוחה־ יתבמ 

תונייאורמה לכ .הזוורנ־היסקרונאמ תולבוסכ ונחבואש תוריעצ םישנו תורענ םע קמוע־תונויארו 

תונייאורמה תיברמ .םייתשו םירשע דע הרשע־םיתש תונב תוידוהי תוילארשי ןניה הז רקחמב 
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,"ינימה ףוג"ב קסועה היסקרונא לע ילבולג חיש אוה דחאה :"תישנ תוהז"ב םיקסועה 

,הלא םיחיש ינש ןיב סחיה ."הרופה ףוג"ב קסועה היסקרונא לע ימוקמ חיש אוה רחאהו 

םיילבולג םינכת לש ־ תינוויכ־דח הטילק אלו - גוזימ ףקשמ ,ןלהלש ןוידה םיגדיש יפכ 

.יטקרונאה ףוגל םירושקה םיילקולו 

הרופה ףוגהו ינימה ףוגה :ילקולג רשקהב תיביטמרונ תוישנ 

הנוצר רסוח הז היה יכ בערה תונמוא יפרגויבוטואה הרפסב תבתוכ דואלקמ הליש 

םג תרפסמ איה ךכל ךשמהב .תיטקרונא התייה רשאכ התוא עינהש השיאל ךפהילו לודגל 

התצר אלש םושמ שיאל תאז הרפיס אלש ךכ לעו הלש רוזחמה קספ רשאכ התחמש לע 

תקספהב התאר יכ תרפסמ איה .הלש הנוזתה רטשמ תא תונשל םיצחל הילע ולעפויש 
:הלש רתויב לודגה גשיהה תא רוזחמה 

תא יתיחד ...הדלי :תויהל יתיצרש המל יתכפהנ .השיא רתוי יתייה אל 

תא יתפדעהש םושמ אלא ,תוירבגה תא יתפדעהש םושמ אל תוישנה 

(MacLeod, 1981,77).תויתודליה 

תוינימה ןמ תדרטומ הדועב .הלש רוזחמה קספ רשאכ התחמש לע תרפסמ ויל ימייא םג 

:ישיאה הנמויב תבתוכ איה ,התודליב תינימ הדרטה לש עוריא הרבעש רחאל הלש 

 My period has stopped! I don't suppose the reprieve will last

 forever, but for the moment it delights me. And the more weight I

 lose, the flatter I become. It's wonderful, like crawling back into

 the body of a child. (Liu, 1979, Solitaire, quoted in Turner, 1992,

 188)

ףוג ללכל ובוציעבו ינימה ףוגב הטילשב םיקסוע םייפרגויבוטואה םיחווידה ינש 

."יטקרונאה ימצעה" לש ביטרנב יזכרמ ביכרמל ךפהנש ףוג ,יתודלי 

ןוחבאל יחרכה יאנת !דניה ,היסקרונאל יעיברה ינוחבאה ןוירטירקה ,רוזחמ תקספה 

המלחה"כ ראותמש המל םירורבה םינמיסה ןיב וניה רוזחמה לש ובוש .הליכא תערפה 

Bruch, ;1985 ,ןינר'צ :לשמל) הליכא תוערפהב םילפטמ לש םיינילק םירואית ןה ."תיזיפ 

 1984 ,1979 ,1979; Lawrence) תויסקרונא םישנ לש םייפרגויבוטוא םיחוויד ןהו

ינאה" בוציעב יתועמשמ ןמס אוה ־ ורדעה וא - "ינימה ףוגה"ש ךכ לע םיעיבצמ 

לש דחפב (Crisp, 1980) פסירק רותרא יטירבה רטאיכיספה ןד הז רשקהב ."יטקרונאה 

הרענה ."תינימה תורגבה לש םירגתאה" רידגמ אוהש המ ינפמ תויסקרונא םישנ 

ןמ ענמיהל תנמ־לע תיגולויבוכיספ תודלי ךותל הגוסנ" ,פסירק ןעוט ,תיסקרונאה 

יפ־לע ,תיסקרונא תוגהנתה .(48 'ע ,םשג "תינימה תורגבה לש 'םיימויקה םירגתאה' 

.תינימ תורגבתהמ ,פסירק לש ונושלב הגיסנ וא ,תוענמיה לש הרוצ .דניה ,הז לדומ 

םייתשו תויתד ןמצע תא תורידגמ תורענ יתש .תוינוליח ןמצע תא תורידגמ הז רוביחב תורכזומה 

לש ןתויטרפ לע רומשל תנמ־לע .1998-1997 םינשב ךרענ רקחמה .תויתרוסמ ןמצע תא תורידגמ 

.הז רוביחב םירכזנה תומשה לכ ונוש ,תונייאורמה 
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רועזמ ידי־לע ןה ,"תוישנ ינמיס" רסח ,"יתודלי" ףוג בוציע תועצמאב תגשומ וז תוענמיה 

.רוזחמה תקספה ידי־לע ןהו ףוגה לש החמשהו 

הלועש יפכ ,היסקרונאל יגולוכיספה רבסהב קר אל יזכרמ דיקפת אלממ "ינימה ףוגה" 

יתוברתה לדומב ,הלעמל םגדוהש יפכ ,םג אלא ,םירחאו <םש> פסירק לש חותינה ןמ 

ןוזרה לש ותכיפהב האור ,םדוק ןיוצש יפכ ,(DSM-1v (1994־n .היסקרונא תרבסהל 

ףוג" ותוא .היסקרונא לש עקרב אצמנה יתוברת ןייפאמ "תינימ תויביטקרטא לש דוק"ל 

הרדאהה דגנ קבאמ לש םיחנומב לשמל ,היסקרונא לש היצזיטילופה זכרמב יוצמה "ינימ 

אוה ,(Hesse-Biber, 1996; Wolf, 1991) "תינימ תויביטקרטא לש ןממס"כ ןוזרה לש 

םישנ לש תויגולוכיספה (motivations) תועינהה תנבהב יזכרמ טקייבואל םג ךפהנש 

,ימצעה לש היצזיטתסאלו תוינימל הזוורנ־היסקרונא רשוקה ,הז חיש יכ הארנ .תויטקרונא 

.תיטקרונאה הקיטקרפה תנבהל תידעלב תרגסמכ "םייברעמה םידוקה" תא חינמ 

תא וא "ינימה ףוגה" לש ותויזכרמ תא וילאמ ןבומכ חינהל ןתינ הדימ וזיאב םלוא 

"ינימה ףוגה" לש ותויזכרמ לע תוחנהה הדימ וזיאב ?ויתויועמשמ לש תוילסרווינואה 

לש ןהיתויוסחייתהל התע הנופ ינא וז הלאש ןוחבל ידכ ?ילארשיה הדשה תא תומאות 

.ישדוחה רוזחמה יפלכ תויטקרונא תורענ 

תב הרענ ,הנרואמ יתשקיב ,"לופיטל הנושארה םעפב תכלל ךל םרג המ יל ירפס" 

תלבוסכ תנחבואמ איהשכ םילוח־יתב המכב תודחא םימעפ רבכ הזפשואש הרשע־שש 

:היסקרונאמ 

.קספ ילש רוזחמה זא הנומשו םיעברא לקשמל יתעגהש ךיא ,הלחתהב... 
הכירצ ינאשו הזר ארונ ינאש הרמא איה ...ו םישנ תאפורל יתכלה זא 

םעפש יל העבק איה זא .םהלצא ...תעדוי תא ...לש םילופיט ליחתהל 

םישדוח השולש ךשמ הככו .תילאיצוס תרזוע םע השיגפ יל היהת עובשב 

המישר] טירפת יל םינתונו יתוא םילקוש ויהו ,םשל האב יתייה ךרעב 

ךל עירפה הז"] .[לקשמב תולעהל תנמ־לע ךורצל שיש ןוזמ לש תטרופמ 

הז ...הז ,הז תא ךל דיגא ינא ךיא ...םצעב הז רוזחמ ["?קספ רוזחמהש 

ינא ...["?ךתוא קיסעמש רבד הז השיא תויהלו"] ?אל ,השיא תאש האדמ 

אל הז םא םג ,בלש והזיאבש תעדוי ינא ...והז ...ו ...םידלי תבהוא ארונ 

.םייחה תא תויחל הצרא ינא ,םינש שמח-עברא דועב הז םא םג ,וישכע 

...הז םידלי םהל ןיאש םישנאש תבשוח ינא ...םידלי יל ויהיש הצרא ינא 

הז"] ...החפשמ םיקהל ,ללכב הרטמה וז ...םידלי רשוא איבמ הז ...תמאב 

.יאמצע תויהל הז בושח יכה רבדה ,יתעד יפל ["?ךל בושח יכהש רבדה 

הצור ,המגודל ,ינא ...ההא ...הכירצ תא .דיב עוצקמ ךל היהיש ךירצ 

.םידליל ןמז םג יל היהיש הזל ףסונבו ,דובעא ינאש ,דיב עוצקמ יל היהיש 

הרשע־ששה תב הנרוא ,םדוק ורכזוהש םייפרגויבוטואה םיחווידה ינשמ לידבהל 

תויגוס םע אלו ,הלש תילאיצנטופה תוירופה ןדבוא םע רוזחמה תקספה תא תרשוק 

לע םויאה .("ינימ־א"ה ,יתודליה ףוגה - ולש הפולחל וא) "ינימה ףוג"ל תורושקה 

תוריעצ תורענ תניחבמ םג ומכ הנרוא תניחבמ ,םידלי דילוהלו החפשמ םיקהל תורשפאה 

.ןהמ קלח לש ריעצה ןליג ףא־לע יתועמשמו ישממ וניה ,יתחחוש ןמיעש תובר 

תויטקרונא תורענ תניחבמ םג ,םייאקירמא־ולגנאה םיחווידל המודב ,הז םע דחי 
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ןדבוא תא התווח ,לשמל ,הנרוא ."תישנה תוהז"ב קוסיעב הכורכ היסקרונאה ,לארשיב 

.התניחבמ "השיא תויהל" לש תועמשמה לע םייא אוהש םושמ אקווד ,יתייעבכ רוזחמה 

הבושתב ,ןכל .יהמיאה דיקפתה יולימב הכורכ ,וז החישמ רורב ןפואב הלעש יפכ ,תוישנ 

תבהוא ארונ" איהש הנוע הנרוא ,"השיא תויהל" לע תובשחמב הקוסע איה םא הלאשל 

.םא תויהל ,התניחבמ ,ושוריפ "תרשואמ תויהל"ו "םייחה תא תויחל" ."םידלי 

תניחבמ דירטמו קיסעמ אשונכ תובר םימעפ התלע "הרופה ףוגה"ו תוהמיאה תייגוס 

םיתיעל תיווחנ רוזחמה תקספה יכ ררבתה םינוש םירשקהב .הז רקחמב ונייאורש תורענה 

לש םייטורא וא םייטתסא ,םיינימ םיטביהל אלו ,תידיתע תוהמיאל הרושקכ תובורק 

ןוידה .(תויאקירמא־ולגגאה תויפרגויבוטואהו תוינילקה תויודעה ןמ הלועש יפכ) ףוגה 

דחאב 24.לופיטה־תוצובק תרגסמב ןהו תוינטנופס תוחישב ןה הלע "תידיתע תוירופ"ב 

ושקיב ,הרשע־שש דע הרשע־עברא תונב תורענ ופתתשה הבש ,וזכ הצובק לש םישגפמה 

:ןהלש ףוגה לקשמ יפלכ תושיגרמ ןה דציכ רפסל תופתתשמה ןמ הצובקה תוחנמ 

.התיבה תכלל יתיצר ,[הנוזתה תינכות] טירפתה תא יתיארו הפ יתייהש הלחתהב :ילט 

תודיעמ םג - תודיעמ שיש תורמל ,םילוחה־תיבל ץוחמ ראשיהל יל בושח וישכע 

.חור־בצמב הדירי יל ןיא לקשמב תדרוי ינאשכ .לקשמב םגו חור־בצמב 

תולעל יל הרמא איהו ,האפורל יתוא וחקל ,וליק השימח יתדריש ירחא ,ינא :הרוא 

.יתיצר אל לבא ,לקשמב 

?וישכע תלקוש תא המכ :לחר 

.עבראו םיעברא :הרוא 

.עבשו םישולשמ רתוי ךל תנתונ יתייה אל ,עבשו םישולש תיארנ תא :לחר 
.הדות :הרוא 

?האמחמ וז :החנמ 

.ןכ :הרוא 

המכ תבשוח ינאשכ יתוא ליעגמ הז םויה .ידמ הזר תיארנ תאש יתנווכתה ינא :לחר 

.רקונס לקמ יל וארק .יתלקש 

,ךכ־רחאו .יילע םיקחוצ ויהו הנמש הדלי יתייה תודליב ינא .חוליג ןיכס וארק יל :הרפש 

.חוליג ןיכס ומכ תיארנ ינאש יילע וקחצ ,יתיזרשכ 

.קיטסמו טלס קר יתלכא .ןכסמ םחל הזיאמו [הניבג] 90/0־מ יתדחפ :לחר 

.הלילב רדחב תצפוק יתייה .םויב ןטב"תופיפכ םינומש האמ הזיא השוע יתייה ינא :ירש 

.םולכ לוכאל אל םלש םוי הלוכי ינאש הזמ יתבהלתה ינא :הרוא 

 [...]

?רוזחמ תולבקמ ןתא ,ודיגת :הרפש 

דחא] רוקה םע ולאה םירבדה לכ .והזו ,םירודכ םע תחא םעפ יתלביק ינא :לכימ 

דימת ,[רוק תשוחתב הוולמה ףוגה םוח תדירי אוה הנוזת־תת יבצמב םינימסתה 

יביסנטניא יאופר לופיטל תוקקזנ ןניא רבכש תולפוטמל תודעוימ תוילופיטה שגפמה־תוצובק 24 

היפרתוכיספ לש םישגפמל בור־יפ־לע תיוולנ הצובקב תופתתשהה .המלחה לש ךילהתב תויוצמו 

ידי־לע םיחנומ םישגפמה .תורענ הרשע־םיתש דע הנומשכ ללכ־ךרדב תונומ הלא תוצובק .תינדיחי 

ללוכ תחא הצובק לש תושיגפה רוזחמו ,העשכ ךשמל ,עובשב םעפ תשגפנ הצובקה .תולפטמ יתש 

.םישגפמ רשע־העבראכ בור־יפ־לע 
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ינא לבא .הזל רוזחל הצור אל שממ ינאו ,יתשייבתה ארונ זא יל ודיעהשכ 

.ינממ תוזר רתוי ןלוכש יל הארנו הפ תלכתסמ 

"?הומכ היהא ינא םג ?המ" ,ימצעל תרמוא ינאו ,םלועב הזר יכה אל ילש אמיא :לחר 

םישימח םומיסקמ היהא ינא ,הלודג היהאשכ ,ינא .ימצע לע תרמוש ינא לבא 

,המ" ,תוכבל יתלחתה ,יתדריש וליק הרשעה תא תולעל יל ורמאשכ .עבראו 

.רוזחמ לבקל הצור ינא ?המ לבא "?יתדריש המ לכ תא תולעל הכירצ ינא וישכע 

תרזעב ,יל ויהיש ילש םידליה ליבשב תוחפל זא יליבשב אל םא .יל בושח יכה הז 

.םשה 

,לוכאל הצור ינא םא יתוא לאש אל דחא ףא ,םוי־זופשאל יתסנכנ שממש ינפל :לכימ 
וכרטצי זא לכוא אל ינא םאש יל ורמאו היזופניאל הנכהה תא יל ומש טושפ 

.הזב שמתשהל 

רוזחמ ןתלביק אל דוע ןתא .יוניש תושיגרמ שממ ןתא רוזחמה תא תולבקמ ןתאשכ :לחר 

יל השע שממ הזש יתשגרה ינאו רוזחמ יתלביק רבכ ינא ,ןכל תרמוא ינא לבא 

.םידלי הצור םג ינא הזמ ץוחו .הזכ יתרגבתהש ,יוניש 

,התניחבמ יכ הארנ ."תיתרוסמ" המצע תא הרידגמ ,השיגפה תעב הרשע־שש תב ,לחר 

הכיראמ ,הז אשונב תוחיש םעפ ידמ תמזוי איה - תיזכרמ תועמשמ שי תוירופה ןדבואל 

תובישח ,םיגדמ הלעמל טוטיצהש יפכ ,ול הקינעמו ,החישב הלוע אשונה רשאכ הרובידב 

,"תוינוליח" ןמצע תא תורידגמה ,תורחאה תורענה םג םלוא .התוהזל עגונה לכב הבר 

.ןיינעמו יטנוולר הז אשונ תואצומ ןה יכ הארנו ,תידיתעה ןתוירופ אשונב תוחישל תונענ 

"הרופה ףוגה" לש ותויזכרמ תא תוריהבמה תודוקנ יתש תולוע הלעמל תטטוצמה החישב 

ובש שגפמ והז .וז הצובק לש היינשה השיגפה יהוז ,תישאר .החישב תופתתשמה תניחבמ 

תוחכונה תולפטמה יתש דצמ הנווכהו היחנה ידכ ךות ןמצע תא תוגיצמ תופתתשמה 

ןפואב תגצומה הנושארה הלאשהש איה יחכונה ןוידה ךרוצל תניינעמה הדוקנה .שגפמב 

לש הלאשה איה ,החנמה תשקבמ אצוי־לעופכ אלו ,תופתתשמה תחא ידי־לע ינטנופס 

הז אשונ לש ותויזכרמ תא השיגדמ ,ןועטל ינוצרב ,וז הדבוע .ישדוחה רוזחמה לע הרפש 

,תכרענ החישה הבש היצאוטיסה לש רשקהב ."תיטקרוגאה תוהזה" לש ביטרנה ןוגראב 

תא םא הלאשל הבושתה .תוחכונה לש "תוהזה־תדועת"ב תעגונ תלאוש הרפשש הלאשה 

םקמל ןהל תרשפאמו ןהלש "ימצעה תגצהב" בושח ביכרמ הווהמ ישדוח רוזחמ "תלבקמ" 

המודכו רבעה לע םירופיס ,ףוגה לקשמ תאוושה ובש ןפוא ותואב ,וזל סחיב וז ןמצע תא 

ןוידה לש רשקהב בל־תמושת תררועמש היינשה הדוקנה .ךכ תושעל ןהל םירשפאמ 

תולבקמ ןתא" הלאשה לע הבוגתב .הרפש לש התלאש לע לחר לש התבוגת איה יחכונה 

לש ףוגה ידממ לע ,יטגוולר־אל הרואכל הארנש ןפואב ,רבדל הליחתמ לחר ,"?רוזחמ 

"תלבק" תלאשל יטנוולר המא לש ףוגה ,לחר לש הטבמ־תדוקנמ ,השעמל םלוא .המא 

.התניחבמ תוירופה תועמשמ לע ריהצהל הל תרשפאמ וילא תוסחייתההש םושמ רוזחמה 

ןמוסמו תויכשמה רציימה הז ,"הרופה ףוגה" איה "יטתסאה ףוג"ל הפולחה ,לחר תניחבמ 

הז עטקב םיימעפ םירכזומ הרשע־ששה תב לחר לש "םיילאיצנטופה הידלי" .המא ידי־לע 

םירכזומ (הלעמל ואר) הרשע־ששה תב הנרוא לש "םיילאיצנטופה הידלי" םג .החישה לש 

המ ןיב סחיה תלאש םע תודדומתמ תורבודה ,םירקמה ינשב .החישה ךלהמב םימעפ המכ 

תב העונ לש הירבדב םג רכזומ הז סחי ."הרופה ףוגה" ןיבל "יטתסאה ףוג"כ רדגומש 
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:"הטילחהש תיטקרונא"כ המצע תא הרידגמ רשאו תלפוטמ הניא רבכש ,םייתשו םירשעה 

.יילע ובשחי םישנא המו תיארנ ינא ךיא בושח רתוי יל היה הזר יתייהשכ 

ךיא" היה דימת הז .תיבהמ תאצל ןנוכתהל תועש שולש יל חקול היה 

םג דימתו .ימצע לש םינוירטירקב יתדמע אל םעפ ףאו "יתוא םיאור 
ינאש הזמ תינהנ ,רתוי הברה ימצעל תרתוומ ינא םויה .םירחאל האוושהב 

תא שיגרהל הלוכי תא בערה לש הטילשה ילב םגש אוה עטקה .הבער אל 

המ" :הלאש] .בערה לש באכב הזה ךרוצה ילב ךמצע תא שיגרהל .ךמצע 

סנכא ינא םעפ םא .[ןטבה לע העיבצמ] ןטבב ,הביקב באכ ["?הזה באכה הז 

תא רתוס [ןויריהה] הז ילוא .הפי יד הזש אקווד יל הארנ הז זא ןויריהל 

.הפי יל הארנ הז ןויריהב השיא אקווד לבא ןוזרה 

סחיה רואיתל תרבוע העונ ,הלש ןטבב טבמה דוקימו בערבש באכה לע ןורכיזה ךותמ 

הניא ,היתומדוקל דוגינב ,העונש יפ־לע־ףא ."הרופה ףוגה" ןיבל "יטתסאה ףוגה" ןיב 

יגש תא ןיידע "תרדסמ" איה ,הז תא הז םיאיצומכ ףוגה לש הלא םידממ ינש הגיצמ 

,"הרופה ףוגה" ןיבל "יטתסאה ףוגה" ןיב סחיה לע רובידה .הזל סחיב הז וללה םידממה 

תוריעצ ןקלח ,תובר תונייאורמ לש ןהירבדב רזחש סופד אוה ,הלעמלש תומגודב ומכ 

.הרשע־עברא דע הרשע־שולש תונב 

לש ןהיתוסיפתבו ןהיתודמעב קר תמכתסמ הניא "הרופה ףוגה" לש ותויזכרמ םלוא 

תולפוטמה לש תוחפשמה ןיב ןילמוגה־תויוסחייתהב םג חכונ הז ףוג .תוזפשואמה תורענה 

לש תוירופה תלוכיב תירשפא העיגפ רבדב םויאה ,םירקמה ןמ קלחב .הקלחמה לגס ןיבל 

ישוקה חכונל .םתב תא זפשאל םירוהה עונכשל הקלחמה לגס ידיב ילככ שמשמ הלוחה 

ברקב רקיעב) התחפשמו הרענה לע םירעמ "שפנה תואירב"ל תוקלחמב זופשאש יתרבחה 

דצמ עונכשו םירבסה םיתיעל םישרדנ ,(ידבלב ןפואב אל יכ םא ,תויתד תוחפשמ 

יעונכש חוכ שי תוירופה תלוכיב תירשפא העיגפ רבדב ןועיטל ,םירקמה בורב .םילפטמה 

תילמרופ־־אל תיסקט תוליעפב םג ,תילמס הרוצב ,הלוע "הרופה ףוגה" לש ותויזכרמ .בר 

תולוח וזפשאתה הבש ,םילוח־תיבב תחא הקלחמב ,לשמל .לופיטה תוקלחמב הגוהנה 

תחאש רחאל ויפלש גהונ םייקתה ,םייביסנטניא םייאופר חוקיפו לופיטל תוקוקז ויהש 

תועצמאב ותוא םינייצמו עוריאה תא םיגגוח ,הנושארה םעפב רוזחמ "תלבקמ" תולפוטמה 

תא ןייצמ הז סקט ,תילמרופה המרב .הקלחמל םיאיבמש (המודכו הגוע) דחוימ דוביכ 

תא ןמסמ הזכ סקט לש ומויק ,ילמסה דבורב םלוא ,הלוחה לש "תיזיפה המלחהה" 

,האוושה םשל .יביטקלוק ןפואב תגגחנ וזו ,תינקתה תוירופה לש התובישחו התויזכרמ 

העיגמ הלוחה רשאכ ,לשמל) המלחה לש םירחא םידדמל סחיב תמייקתמ הניא וזכ הגיגח 

ןזואמ ינקת לקשמכ ה/אפורה ידי־לע שארמ עבקנש לקשמל ,רמולכ ,הלש "דעיה־לקשמ"ל 

הלוחה לש סוטטסב הנפמ (גגחנו) ןיוצמ התועצמאבש תיסקטה הלועפה .(הלוח התואל 

.תוירופל הרושקה יזיפה דוקפתה תלוכי לע אקווד העבצה ךות שחרתמ 

:הקלחמב תולפוטמה תורענה תחא לש התנעט תא ןיבהל ןתינ הלא םירבד חכונל 

יכה היה הז זא לקשמב תולעהל ילב [רוזחמ] לבקל הלוכי יתייה םא 

"הליקשה" לש הזה סקטה לכ תא תושעל םיכירצ ויה אל זאו ...ילאידיא 

לש הלקשמב םייוניש רחא בקעמה ןמ קלחכ תישענה תיתרגש הקידב] 

?אל ,בושחש המ הז [רוזחמ] לבקל יכ ,[הלוחה 
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הרימא יהוז ."ימוקמ ףוג"ל רושקה ימוקמ לנויצר תפקשמ ,ןועטל ינוצרב ,וז הרימא 

ישדוחה רוזחמה ןדבוא תא הריבסמה תינילקה תורפסה םע דחא הנקב הלוע הניאש 

יתודלי (תוהזו) ףוג בצעל תויסקרונא םישנ לש ןנוצרל הרושקה הריחב לש האצותכ 

Liu, 1979;)הלעמל ורכזוהש הלא ינש תמגוד םיחוויד לע תססובמה ,וז תורפסב .ינימ־או 

 1980 ,MacLeod), ךכל דוגינב ."ינימ־אה ףוג"ל רושקה "גשיה"כ חוודמ רוזחמה ןדבוא,

לש גשיהכ אל רוזחמה ןדבוא תא תוריבסמ תויסקרונא תורענ ,ילארשיה רשקהב יכ הארנ 

."הרופה ףוגה" לש הלשכמב אלא ,"ינימ־אה ףוגה" 

?אירבה/הלוחה ימצעה לש יביטרנה ןוגראב יתועמשמ דיקפת תלבקמ תוירופה עודמ 

ויהש תורענ שמח ןיב הנגרואש השיגפב אוצמל ןתינ וז הלאשל תיתלחתה הבושת 

היסקרונאמ תלבוסכ הנחבואש ץוביק תאצוי ־ הגנ ןיבל הקלחמב ןמז ותואב תולפוטמ 

ןופצב םילוח־תיבב הכורא הפוקת ךשמל הזפשוא רשאו הרשע־שש תב התייה רשאכ 

םידליל םירוה לש ןוגרא - ב"יבא ןוגראב הליעפו ,השיגפה תעב םירשע תב הגנ .ץראה 

הגנ הבדנתה םוי ותואב .ותמקהב הליעפ הפתוש םג התייה הגנש הליכא תוערפה םע 

םייחה" לעו התמלחה ךילהת לע תוזפשואמה תורענל רפסל תנמ־לע הקלחמב רקבל 
:םילוח,ד־תיב "ירחא 

■שש טעמכ ליגב היסקרונא תלוח יתייה ינא .םירשע תב ינאו הגנ יל םיארוק :הגנ 

ילש בצמה זאו ינוציק חסאכ לש הטאידב יתלחתה ,ןכלוכ ומכ חטב .הרשע 
ירחא רבכ .יתוא וליצהש םירבדה דחא הזו דואמ רהמ הז תא וליג ילצא .רדרדיה 

תשולש ךשמבשכ ,יצחו הנש ךשמ הלוח יתייה .לופיטל יתסנכנ םישדוח העברא 

,טאל־טאל ,ךכ־רחאו ,האישב התייה הלחמה לופיטה לש םינושארה םישדוחה 

תא הריבגמ] !יתארבהו יתמדקתה ,"הרוחא דחא ,המידק םיינש" לש םידעצב 

היהי לכואהש הנימאמ אל ינא ,יתארבה קוידב יתמ דיגהל תעדוי אל ינא ...[הלוק 

רסח יליבשב היהי לכואהש הנימאמ אל ינא .יתילחש ינפל היה אוהש ךיא יליבשב 

.רחא דצב םישעמו דחא דצב תובשחמ הז אירב תויהל לבא .תועמשמ 

?תגאוד ןיידע תא ?לקשמה ךל עירפמ ןיידע הז :החנמ 

,ןכ - יל עירפמ .םרג לכ השיגרמ ןיידע ינא לבא לקשיהל אל תלדתשמ דואמ ינא :הגנ 

אל הזש ןכל רמואו ןכל רקשא אל ינא .והשמ הז םע תושעל לש עטקב אל לבא 

,תרמוא תאז ...םינפב יל הרוקש המב קסעתהל תלדתשמ ינא לבא ,יל עירפמ 

.ץוחב הרוקש המ םע קסעתהל אלו ילש תושגרה תא רתאל 

הלחמה םע התודדומתה לע ,התחפשמ לע ,יפרגויבה הרבע לע רפסל הכישממ הגנ] 

[.התמלחה ךילהת לעו 

?יתוא לואשל תוצור ןתאש והשמ שי 

?אבצ תישע תא :הנליא 

.אבצל יתוא וסייג אל .ימואל תורישב וישכע ינא ,אל :הגנ 

?הז ללגב :לעי 

־יתלב םיקזנו ןדיסה לש החירבה .תויתואירב תויעב הברה יל וראשנ ירעצלו ,ןכ :הגנ 
.םיכיפה 

?הליכא תוערפה לע אבצל םיסייגמ אל ,המ :הנליא 

זא ,םילגמ אל םהו רבד םוש םהל תרמוא אל תא םא .אלש תונב הברה הריכמ ינא :הגנ 

.הנש יצח דועל וישכע יתמתח וליפאו ימואלה תורישהמ הצורמ דואמ ינא לבא .אל 
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רוזחמ ןכל ןיא םאש תועדוי חטב ןתא .ןכתא לואשל הצור ינאש והשמ שי וישכע 

?ןכתא דירטמ אל הז .םידלי איבהל ולכות אלש יוכיס שי זא 

יתייה אלש תבשוח ינא ,תינורקע .זופשאב יתייהשכ דוע יתלביק ינא .שי יל :סיריא 
.םידלי איבהל הלוכי יתייה אל םא ימצעל תחלוס 

תא יל םיריכזמש המכש ,הלחמב הקוסע ךכ־לכ ינא לבא ,דירטמ דואמ הז יתוא :דרו 

חלסא אל םלועל ינא ,סיריא ומכ ,םג ינא .והשמ הז םע תושעל יל השק ,םיקזנה 

םייחה תא יל תקפוד ינא ,םעפ ונרמאש ומכ ,ילואש יתוא דיחפמ שממ הזו ימצעל 
...ידי ומב 

ימ ןיבל תויטקרונאכ תינילק תורדגומו ןמצע תא תוספותש ימ ןיב ןושארה חיש־ודה 

רחאל .תוהמיאבו אבצל תוסייגתהב קסוע "הטילחהש תיסקרונא" המצע תא הרידגמש 

תורשפאה לע רבדל תשקבמ הנליא ,התטלחהו התלחמ רופיס ךרד המצע תא הגיצמ הגנש 

,עוריא ותואב תוחכונה תורענה ןמ קלח ברקב בר ןיינע תררועמ הלאשה .אבצל סייגתהל 

,הז אשונ לש ורוכזא רחאל דיימ 25.ןהינפל הגיצמ הגנש עדימל דואמ תובושק ןה יכ הארנו 

הז רבעמ .תוירופו ישדוח רוזחמ לע הלאשה תא תוחכונה תורענל הנפמו תרבוע הגנ 

הנפמו תוחכונה ידי־לע רוערע אלל לבקתמ תוהמיא לע רובידל ל"הצל סויגה לע רובידמ 

וז איה הגנש יפ־לע־ףא .החישה לש םיימואלה־מיילקולה םירשקהה לא בלה־תמושת תא 

תלבקתמ םיאשונה תפלחה ,תוהמיא לע רובידל אבצ לע רובידמ רבעמה תא תמזויש 

יונישכ הארנש המ םע הלועפ־תופתשמ ןהו ,תינויגהכ! תנבומכ תופתתשמה ראש ידי־לע 

אבצ לע רובידמ רבעמהש איה ,עיצהל ינוצרב ,ךכל הביסה .החישה לש "םויה־רדס"ב 

ותוא לש חותיפ אקווד אלא ,החישה אשונב ישממ יוניש ןמסמ וניא תוהמיא לע רובידל 

?וז החיש הבסנ ,ןכ םא ,המ לע .ומצע אשונ 

תורענה ןיבל הגנ ןיב שגפמה תרטמכ רדגוהש המל הנופ ינא ,וז הלאש ןוחבל ידכ 

,המצע הגנו הצובקה תוחנמ התוא ורידגהש יפכ ,שגפמה תרטמ .הקלחמב תוזפשואמה 

ןה ךכ> "םינפב התייה"ש ימ לש ןויסינ ךותמ "הזמ םיאצוי ךיא" הלאשה לע תונעל איה 

אוה החישה אשונ ,שגפמה ךלהמב ררבתמש יפכ ,ליבקמב .(שגפמה תחיתפב תאז תוריבסמ 

הניא איה יכ הריהצמ הגנש יפ־לע־ףא ."אירבה ימצעה" ןיבל "הלוחה ימצעה" ןיב םיסחיה 

הלאש ררבל תונויסנ םישענ החישה ידכ ךות יכ הארנ ,האירבה איה "קוידב יתמ" תעדוי 

איהש יפכ ,הגנ לש הייח־רופיס ."אירבהל" שוריפ המ םג אלא ,"קוידב יתמ" קר אל - וז 

םע היסחיב תויעבה לע תרפסמ איה .וז הרטמל םאתומ ,הצובקה תורבח ינפל ותוא תשרופ 

תפוקת ךלהמב היתושגרה לע ,הליכאב תוערפה החתיפ ןהבש תוביסנה לע ,התחפשמ ינב 

לע םג תרפסמ איה ףוסבל ."םינפב התייה"ש ימכ התוא םיננוכמ הלא לכ - הלחמה 
לש רופיסה ."הזמ תאצל" הל ורשפאש תונכותה לעו החפשמ ינבו םילפטמ םע םישגפמ 

יבגל היתושוחת) םיישגר םייוטיב שי התמלחהל .הטילחמ איה ."בוט ףוס"ב םייתסמ הגנ 

שפנה תואירבל הקלחמב תמקוממ "הליכא תוערפהב לופיטל הדיחיה" יכ רוכזל שי הז רשקהב 25 

הקלחמב הזפשואש ימ יבגל ,אבצל סויגה .("שפנ תלחמ"כ תינילק תרדגומ ,רומאכ ,הזוורנ־היסקרונא) 

תוינידמ תטלחה רדעהב .תסייגתמה םעטמ תדחוימ השקב ךירצמ אוהו ,ביוחמ וניא ,שפנ תואירבל 

ןפואב תולקשנ הלא תושקב ,הליכא תוערפהמ תולבוסכ ונחבואש ימ לש ןסויג יבגל ל"הצ לש תפרוג 

.ינדיחי 
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131 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

היח איה ,ימואל תורישב תתרשמ איה) םיידוקפת םייוטיב ןכו (האלה ןכו הפוג יבגל ,ןוזמ 

,הז רשקהב .(האלה ןכו ,החישה לש רחא קלחב תרפסמ איה םהילעש םייאמצע םייח 

םינימסתב הלאה תוקיטקרפה יתש תא הנבמ "תוהמיא" ןיבל "אבצל סויגה" ןיב תויכשמהה 

יתש לש ןנומיס ."הלוחה ימצעה" לש ומלעהו הלחמה ףוס ,רמולכ ,"רופיסה ףוס" לש 

קלח וניה ,(Taylor (1990 לש ויחנומב ,"אירבה ינא"ל תורושקכ וללה תוקיטקרפה 

,(Taylor, 1990) Sources of the Self ב ."תוהז" תננוכמ ותרגסמבש ינשרפ ךילהתמ 

:אבה ןפואב "תוהז יהמ" הלאשל הבושתה תא חסנמ רולייט 

 We are selves only in that certain issues matter for us. What I am

 as a self, my identity, is essentially defined by the way things have

 significance for me. (1990, 34)

ןילמוג־תוסחייתה הלעמל טטוצמה החישה עטקב תוארל ןתינ ,רולייטל ךשמהב 

תוהזה תשוחת .תופתתשמה לש ןתוהז תא םירידגמה םיאשונ םתוא םינמוסמ הכלהמבש 

תא השיגדמ הגנ רשאכ תקזחתמ ,םיפתושמ םיעוריאו תויווח לע תססובמה ,תיביטקלוקה 

:תוחכונה לש יפרגויבה ןוימדה 

םיקירטה לכב יתשמתשה ,תורייכמ חטב ןכלוכש ומכ ,ינא םילוחה־תיבב 

,הליקשה ינפל םימ ןומה ,םילודג םידגב :ילש לקשמה תא ריתסהל ידכ 

...הלאכ ינימ לכו ,תועדוי ןתא 

"ונחנא" הבש תיביטקלוק היווחל תופתושכ תורחאה תא הנבמ הגנ ,וז היינפב 
תורכיהה תא הילאמ תנבומכ החינמו ,(םילפטמה תא)"םתוא" ללוש תוכילומ (תולוחה) 

לש המכסה ינוהנהו םיכויח .הריכזמ איהש תוקיטקרפה םע תוחכונה לש תפתושמה 
."תוהדזה/תוהז"ו תופתוש לש השוחת םירצוי הז גוסמ תורימא לע הבוגתב תוחכונה 

תוחנמ רשאכ ,הגנ םע השיגפה לש המויק רחאל עובש ףסונ יוטיב תלבקמ וז השוחת 

.ןתניחבמ תחלצומ התייה השיגפה םא השיגפב ופתתשהש תורענה תא תולאוש הצובקה 
הבוטו הבושח התייה הגנ םע השיגפהש איה הילע תומיכסמ תופתתשמה לכש הבושתה 

דובכה לכ םע .ןיבהל לוכי םינפב היהש ימ קרש םירבד שי" :דרו תאז האטבמש יפכ ,דואמ 

",הלועמ שממ היה הז" ".ןיבהל לוכי אל הזב היה אלש ימש םירבד שי ,[תוחנמה] ןכל 

רשפאש םגו ונתוא ןיבמ ונומכ אוהש והשימ ףוס־ףוסש ונשגרה" ,תופתתשמה תחא הפיסומ 

ימ ןיא תוחפל וא ,תוחכונה לש ןתמכסהב תוכוז הלא תורימא יכ הארנ ".הזמ תאצל 

לע ,רתיה ןיב ,תססובמה ,תויביטקלוק תשוחת תקזחתמ ךכב .ןהל תודגנתה הלגמש 

Taylor,) רולייט לש ונושלב ,רמולכ ,תועמשמ ילעבכ םיפתושמ םיטקייבוא לש םנומיס 

תוהז" לש םינמסב ,"םיקירט"הו זופשאה ,הטאידה ."תוימצע" לש םיביברכ ,(1990 

,ןכמ־רחאל .תופתושמה תויווחה לש ןיוהיזמ תרזגנה תוימצע תשוחת םירצוי ,"הלוחה 

."אירבה ימצעה" לש םינמסל םיכפהנ "תוהמיאה"ו "רוזחמה" ,"אבצה" 

תוקיטקרפה יתש אקווד תורחבנ עודמ :לואשל תעכ ןתינ הלא םירבד סיסב לע 
חוסינב וא ?"תחלצומה המלחהה" רופיס תא ראתל תנמ־לע "תוהמיא"ו "אבצל תוסייגתה" 

,הבושתה ?"האירב תוימצע" לש םיביכרב תוננוכמ הלא תוקיטקרפ יתש אקווד עודמ ,רחא 

.ימוקמ רשקהב ןגועמה ינשרפ ךילהתב הנומט ,ןלהלש ןוידה עיציש יפכ 

תוהמיא ןיבל אבצל סויג ןיב "יסנסנומוק"ה רוביחה יכ איה הז רשקהב תיזכרמה יתנעט 
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הלא תוקיטקרפ יתש ךרד תרבוע ביטקלוקל תוכייתשה הבש הרבחב ינויגה ףקותב הכוז 

םירשקהב וקסעש תורקוח לש ןביל־תמושתב הכז הז רוביח .ףוגה תועצמאב תכוותמו 

Amir <fe ;1999 ,ץיבוקרב) רדגמ לש םיימואלה םירשקהבו תוימואל לש םיירדגמה 

 1997 ,Benjamin, 1997; Kahn, 2000; Sered, 2000; Yuval-Davis). םיווייד־לבוי

 (1997 ,Yuval-Davis) םיימואל םיחיש לש םיגראמו תויובלטצה רחא יתטיש ןפואב תבקוע

תוחרזאל ,("תיגולויב תונרצי") תוירופל תורושקה הלא רקיעב ,תוירדגמ תוקיטקרפו 

Amir <fe Benjamin,)ןימינבו רימא .תוברת לש תוקימנידב תונגועמ רשאו ,תויאבצלו 

- יאבצה תורישה אלו - תוהמיאה" ,תוילארשי םישנ יבגלש ךכ לע תועיבצמ (1997 

Amir <fe Benjamin,) "תיתרבח היצמיטיגלל יחרכהה יאנתה תא דימתמו זאמ התוויה 

"תישנ תוהז" היפלש ,ץיבוקרב לש התנעט תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע .(1997, 641 

קינעמש דיקפת ,יהמיאה דיקפתה תליטנ ךותמ ,תימואלה הקירוטרב ,תחמוצ תיביטמרונ 

חישה ,תורחא םילימב .(278 ,1999 ,ץיבוקרב) "ביטקלוקב תופתתשהל הסינכ סיטרכ" 
26.תוהמיאב תושוע םישנ ,אבצב םישוע םירבגש המ יכ ונתוא דמלמ ימואלה 

תוהז" תונמסמ - תוהמיאו אבצל סויג ־ תוקיטקרפה יתש ,ילארשיה רשקהב 

ףוגה ןמו התוא תננוכמה תימואלה הקירוטרה ןמ קותינל תנתינ הניאש "תיביטמרונ 

ןיבל אבצל תוסייגתה לע רובידה ןיב תופיצרה תא ןיבהל ןתינ הז רשקהב .הילא רושקה 

,תוכייתשה לש םינמסב הלא תוקיטקרפ יתש לש ןדוקפת לש םיחנומב תוהמיא לע רובידה 

."ףוגה" יוצמ וז תיטוימס תכרעמ לש הזכרמב .תויכשמהו דוקפת 

־שמחה תב הנד לש הסרתהב יוטיב ידיל םיאב "הרופה ףוגה" לש םיימואלה םיטביהה 

",הריעצ דוע ירה תא" .םידלי לע רבכ תבשוח הליגב הרענ עודמ יתלאשל הבושתב הרשע 

,הנטק דוע ינאש הז" ,הנוע איה ",יארת" "?הזב הקוסע ללכב תא המל" ,הל תרמוא ינא 

הכירצ ינאש ,וליאכ ,תילמרונ־אל ינאש אל הז ?רושק הז המ ?המ זא ,הז לכו ,וליאכ 

לכו םידליו החפשמב תויהל אל ,אבצל תכלל אל ?המ ,וליאכ [...] םלוכ ומכ אל תויהל 

סויגהו אבצל סויגה תחא המישנב םירכזומ ןאכ םג "?תעגושמ וליאכ תויהל קר ?הז 

תנבומ תויכשמהל רבסהה .הזל הז םייכשמהכ וילאמ ןבומ ןפואב םיגצומה ,תוהמיאל 

תא תנגראמה המגידרפה ,התניחבמש הדבועב ןומט ,תאז תאטבמ הנדש יפכ ,וז הילאמ 

המגידרפ .ךועגיש"ל הפולחכ "ילמרונה" דוקפתה תלאש איה םידליב הנוצר לע החישה 

םייוטיבב ,ילארשיה רשקהב ,הגופס ,תיתרבחה היישעה תריזב תופתתשה אוה היוטיבש ,וז 

.ימואל "דוקפת"ו תופתתשה לש 

ןוירטירקו "הלחמ" לש ןמס ותויה דבלמ ,תסו־לא ןימסתה ,ןכ םא ,ילקולה רשקהב 

הרופה ןפוגש םושמ ,תידוחיי תיתרבח תועמשמ לעב םג וניה ,היסקרונא ןוחבאל יטרדנטס 

Yuval- ;1999 ,ץיבוקרב) "ימואלה ףוגה" לש יתועמשמ ביכרמכ ןנוכמ תוידוהי םישנ לש 

 2000 ,Davis, 1997; Amir 8c Benjamin, 1997; Kahn).

"תישנ תוהז"ו "תוימואל" ,"הרופה ףוגה" ןיבש םיכובסה םירשקב תוקסעתהה יכ רורב 

םיימואלה םירשקהב םיקסועה םירקחמ ,ךפיהל .תויטקדונא תורענל ידוחיי וא ידעלב וניא 

.תילארשיה הרבחל ידוחיי וניא ,תימואל היישעו תופתתשה לש לולסמכ תוהמיא הנבמה ,הז חיש 26 

הילטיאב ןפוג לשו םישנ לש יתרבחה ןמוקימ תא ןיבהל ןתינ דציכ םיגדה (Horn, 1994) ןרוה 

ןוירפב תקסוע רשאו תימואל־תיעדמ היגולואידיאל הרושקה תיתלשממ תוינידמ עקר לע תיטסישפה 

.הדלוהבו 
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Weiss, ;2000 ,ןמזולג ;2000 ,ןזח) טרפב ירדגמה ףוגה לשו ללכב ילארשיה ףוגה לש 

 2000 ,2001; Kahn> היווהב רדגמ־ףוג־םואלו ףוג־מואל ךבסה לש ותויזכרמ לע םיעיבצמ

ןובשחב םיאיבמ רשאכ אקווד ,הז םע דחי .םיבורמ חיש תודשב וידוקפת לעו תילארשיה 

לש וידוקפתו ויתויועמשמ תא ןוחבל ןתינ ,ףוגה לע דמיד'ד לש ",ילקולה" טביהה תא 

.םייטקרונאה הקיטקרפהו חישה הדש ךותב הז ךבס 

־היסקרונאל תורושקה תוילקולו תוילבולג תויועמשמ ןיבש חתמל סחייתהב ,ןכל 

םישנ לש הקיטקרפכ ,היסקרונא לש תוילקולו תוילבולג תויועמשמש איה יתנעט ,הזוורנ 

םיגדהש יפכ ,וז הריזש .וזב וז תילארשיה הריזב תורזשנ ,תוישנו םישנ לע חיש רתאכו 

,"ישנה" ףוגה .וילע רובידהו ףוגה לש תוקיטקרפה תועצמאב תכוותמ ,יחכונה רוביחה 

חיש לשו םיחמומ חיש לש םאשומ קר וניא "הרופה"ו "דקפתמה" ,"יטתסאה" ,"ינימה" 

רובעב (self-making)"ימצע תיישע"ו תימצע הרדגה לש רתא הווהמ אוה אלא ,יטילופ 

תועצמאב וזב וז תורוזש "תישנ תוהז"ו "תימואל תוהז" הבש הרבחב .תויסקרונא תורענ 

Amir 8c Benjamin, 1997; Yuval- ;1999 ,ץיבוקרב)"יהמיאה" דיקפתהו "הרופה ףוגה" 

 1997 ,Davis», תוישנה" לע קר אל םייאמ אוה :הלופכ תועמשמ שי תוירופה ןדבואל",

.תוריעצ םישנ לש תוימיטיגלהו תוכייתשהה תרדגה םצע לע םג אלא 

הירוגטקה לש תוביציה רסוחל תוסחייתמה תולאש םג ףיסוהל ןתינ הז ןוידל 

,יחכונה ןוידה לש העיריה בחורל רבעמ תויוצמ הלא תולאשש יפ־לע־ףא ."תוימוקמ" 

יבגל "ןוירפ" לש הנושה תועמשמב ןוידל ןווכמ ןאכ יתעצהש גוסהמ הבשחמ־וק לש וכשמה 

הניא ,הארמ ץיבוקרבש יפכ ,תימואלה תוהמיאהש םושמ ,תונוש תויתרבח תוצובקמ תורענ 

־ אלא ,םישנה לכ לע יתטיש ןפואב הלח 

םישנל יפולח תוחרזא ביתנ םירידגמש הללכהו הרדה יכילהת [ת]רציימ 

םירבג ידי־לע סלכואמה הז ,יטננימודה ביתנהמ תודדומ ןה .תוידוהיה 

.םייתחפשמה ןהידיקפת ךרד תרבועה רתוי תידדצ ךרדל תונפומו ,םיידוהי 

היפוא לע הרימש ־ לארשיב תונויצה לש הביל־בלל הליבומ וז ךרד ךא 

(ילש השגדהה ;308 ,1999 ,ץיבוקרב)".הנידמה לש ידוהיה 

,תוידרח ,תויתד ,תויברע תורענ תניחבמש ןכתיי יכ רעשל ןתינ הלא םירבדל ךשמהב 

תבצועמ "תימואל תוהז" ןיבל "תישנ תוהז" ןיב םירשקה תלאש ,המודכו תוינוליח 
תויועמשמו תוכלשה שי תוהז־תוירופ היגוסל ,תורחא םילימב .תונוש תומגידרפ תועצמאב 

לע העבצהה ,וז הביסמ .םיימואלהו םיינתאה םיריצה לע ןהו תויתדה ריצ לע ןה תונוש 

הירוגטקה לש תינכות תוינגומוה לע חרכהב תדמלמ הניא "תוימוקמ" תויועמשמ 

,םהיתורוקמש) םינוש "יסנסנומוק" עדי ירובצמ ,תונוש תוליהקב תורבח ."תוימוקמ" 

םיטביהה ןמ קלח םניה םייתרבח ןיבוטל הנוש תושיגנו (תיתד וא תינוליח הקיתאב ,לשמל 

."ימוקמ" הירוגטקה לש םיעפושמה 

תויה ,וזמ הרתיו - תיטקרונא תויה ,תוידוהי תוילארשי תורענ יבגל ,הז ןויד םוכיסל 

ימצעה" ותונכל ןתינש המל תורושקה תויגוס םע קר אל תודדומתה שרוד ־ יטקרונא ףוג 

לש תווחנה תויועמשמל סחייתהב ."ימואלה ימצע"ל תורושקה תויגוס םע םג אלא ,"ישנה 

,תיתחפשמ תויביטמרונו תוירופ ,אבצב תוריש לש תוקיטקרפש רבדה שוריפ ,היסקרונא 

ינפב תוידוהי תוילארשי תורענ תוביצמ ,םייטקרונאה ףוגהו תוהזה ידי־לע תורגתואמש 

.םיילקול םיחיש םע םג אלא ,םיילבולג םיחיש םע קר אל תודדומתה 
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?תילקולג היסקרונא :םוכיס 

ידכ הב ןיא ,ילארשיה רשקהב תסו־לאה לש תוידוחייה היתויועמשמ לע העבצהה 

תוביסמ רוזחמה תא קיספהל "תנמ־לע" תולעופ לארשיב תויסקרונא תורענ יכ עיצהל 

םע דחא הנקב הלוע הניאש יאדווב וזכ העצה .תורחא תורבחב תורענ לש הלאמ תונושש 

אלו) םיילובמיס ־ויצוסה םיטביהה ןמ קלח שיגדהל שקבמש ,יחכונה ןוידה לש ותרגסמ 

.לארשיב היסקרונא לש היתויועמשמ תונגרואמ םכותבש (םיילובמיס־וכיספה 

הז ןיא .היסקרונא לש תויתביסה תולאשב קסוע וניא יחכונה ןוידה ,תורחא םילימב 

הז ןויד ,תאז תחת .תויסקרונא תושענ תומיוסמ תוילארשי םישנ "עודמ" הלאשב ןויד 

הלאשה .היסקרונא לש יתוברתה הנוגיע :ירק ,תויתביסנה תלאש לש התניחב תא עיצה 

םיירלוקיטרפה םייתוברת־ויצוסה םירשקהה םהמ :ןכ םא איה הז ןויד סיסבב תחנומה 

תא תונבמ ןה םכותבו םרואלשו ,לארשיב תויסקרונא םישנ תולעופ םכותבו םרואלש 

?יטקרונאה ימצעה תאו תיסקרונאה היווחה 

תחתופ "תוימוקמ םישנ" לש ןהיתוגבותב תודקמתה ,םיגדהל הז רוביח הסינש יפכ 

םינכתה תלאשל רבעמ הניחבל תונתינ תויסקרונא תויווחו תויועמשמ ובש ןוידל חתפ 

םע דחי ."הזרהו עמשוממה ףוגה" לש םילאידיא לש וא "הנמשהה תייבופ" לש "םייברעמה" 

תויסקרונא תויווח וא ,לארשיב היסקרונא יכ ןועטל ידכ תאזב ןיא יכ שיגדהל שי ,הז 

.ןוזר לש היצזיטתסאהמ וא הנמשהה תייבופ לש "םייברעמ" םינכתמ תוקתונמ ,לארשיב 

.הז גוסמ תועינ,! םג רורבו רהצומ ןפואב תואטבמ יתחחוש ןמיעש תורענה בור ,אוה ךופהנ 

ךכ לע םיעיבצמה םיאצממ םע ,םדוק יתרכזהש יפכ ,דחא הנקב תולוע הלא תודמע 

תורחא תובר תונידמב םיחוודמה הלאמ םיהובג לארשיב רעונ־ינב ברקב הטאידה ירועישש 

חישה חינמ ןכאש יפכ) הלא תוריעצ םישנ ,וזמ הרתי .<1997 ,ינקו בהר ,לארה) םלועב 

היזיוולט תוינכות ןתואב תופוצ (םינומה־תרושקת לש תויגולונכט םע היצזילבולג רשוקה 

Beck,)ילבולגה ןדיעה לש "תויטילופומסוק" תויוברת ןתואל ,תונוש תורוצב ,תופתושו 

.הזר תויהל יתרבח ץחל .הז לכו תינמגודהמ ...הרבחהמ תועפשומ ונחנאש רורב" .(2000 

הלאשל הבושתב תורענה תחא התנע "...האבה הלאשל ירבעת ?הזב שדח המ זא ?ונ 

החוכב קסע רשאו לופיטה־תוצובקמ תחאב חתפתהש ןוידב הצובקה תחנמ הילא התנפהש 

תחנומ ,הלעמל ןיוצש יפכ ,לארשיב היסקרונאה לש התוחיכש םג ."תיתרבח העפשה" לש 

לש הווחנה ןמלוע תניחב םלוא .(Ifrah, 1999) "יברעמה" םלועב תחוודמה וזל ההזכ 

תועינהל יתרבחה סיסבה היפלש ,הלילכמ הבושת יכ תדמלמ לארשיב תויסקרונא םישנ 

.תידממ־דחו תיקלח תובורק םיתיעל תיארנ ,ןוזרל הפיאשה חרכהבו קר אוה תויסקרונאה 

איה םא םג ,"יברעמ"/"ילבולג" ןוימדו םייומיד ,תומרונ ,םיכרע לש םתעיפש 

לש טטוצמה ורקחמ .התוא אורקל דציכ ונתוא דמלל ידכ הב ןיא ,יולג ןפואב תמייקתמ 

 1989) Iyer) חושק רוביג ותוא - "ובמר" דציכ הארמ אוה .וז הדוקנ בטיה םיגדמ

.המרובב םיחדינ םייאלקח םירפכב ירלופופ יממע רוביגל ךפהנ - דווילוה לש יטסיאו'צמו 

הניאו ,תיריפמא הניחבל תדמעומ םיידווילוהה םיטסקטה לש תיתאיסא־םורדה האירקה 

הדימ התואב .והשלכ רחא ןויגיה לש וא "ידווילוה" ןויגיה לש תיחרכה תרזגנכ תחנומ 

הלכו ס'דלנודקמב לחה ,םינוש "םייברעמ" םירצומ לש םתולבקתה לע תולאש ןוחבל ןתינ 

דציכ איה תולועש תולאשה תחא ,הז רשקהב .(Tomiinson, 1991) יעוצקמ עדיב 

שדחמ תודבועמ "ינוציח" םרוקמש םייומיד לשו עדי לש ,תורוחס לש םהיתויועמשמ 
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135 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

.(Featherstone, 1995) תומייק םייח תורוצו תויתוברת תורוסמ ךות לא תוגזמתמו 

םיילבולגה היטביה ןיבש רשקב קסועה ןוידה תא םכסל יל רשפאמ וז הלאש לש החוסינ 

.היסקרונא לש םיילקולהו 

ןתוא תוארל ןתינש תויועמשמ תוקצונ ,הלעמל ןוידה םיגדהש יפכ ,ילארשיה רשקהב 

המרב .תיסקרונאה הקיטקרפה לש םירכומה "םייברעמה" םינכתה ךות לא "תוימוקמ"כ 

ףוגה - הרצותו תיסקרונאה הקיטקרפה ,"ברעמ"ב ומכ ,לארשיב םג יכ הארנ ,תחא 

,הז םע דחי ."תיביטמרונ תוישנ" לש התרפהל תינמז־ובו הנוניכל םירושק - יטקרונאה 

הזיאב :איה תיתועמשמה הלאשה יכ םידמלמ ימוקמה רתאב וכרענש תונויארהו תויפצתה 

?לארשיב יטקרונאה ףוגב םינד ונא רשאכ םיקסוע ונא ףוג 

,"שוחכה ףוגה" תא קר אל תללוכ ,םיגדהל הז רמאמ הסינש יפכ ,וז הלאשל הבושתה 

תוישנ" לש (תימואל)היגולואידיא םע חיש־וד םייקמה ףוג ,"הרופ־אלה ףוגה" תא םג אלא 

רושק אוה הבש הדימ התואב ,תורחא םילימב ,יטקרונאה םויקה ."תיביטמרונ 

.תויטסיביטקלוק תויגולואידיאל םג רושק אוה ךכ ,תויטסילאודיווידניא תויגולואידיאל 

םהיתורוקמ תא םיבאוש םיבורמה הירשקהש הקיטקרפכ תררבתמ היסקרונא ,הז ןבומב 

תררבתמ איה ,הז ןויד עיצהש יפכ וא ,דחאכ "םיימוקמ"ו "םיינוציח" ןכות־תומלועמ 

.ילקולג רצותכ 

היסקרונא" :הלאש־ןמיסב םייתסמ ,ותוא החתפש תרתוכה ומכ ,ןוידה לש ומוכיס 

םושמ רתיה ןיב ,תיעמשמ־דח הניא וז הלאשל הבושתה "?תילארשי היסקרונא וא לארשיב 

םישנ לש םיווחנ ןכות־תומלוע לש תיתאוושה הריקח שרוד וזכ הלאש לש הרוריבש 

,הז םע דחי .וזכ הריקח הכרענ םרט הז בלשב .םינוש םימוקימבו תומוקמב תויסקרונא 

ןפואב םא ףא ,טטרשל ןויסינהו םויה־רדסל הלאשה לש התאלעה םצע יכ עיצהל ינוצרב 

תועפותב יטרואיתה ןוידל המורת םושמ םהב שי תוירשפאה תובושתה יגוס תא ,יתלחתה 

.הזוורנ־היסקרונאב יגולופורתנא־ויצוסה ןוידלו תוילקולג 

תוסחייתמש הלאש ןמיסב תורעה יתשב םכסל ינוצרב ,תובושת גיצהל םוקמב ,םויסל 

תנומסת" גשומה ,תינויעה המרב .יתגצהש הז גוסמ הבשחמ־וק לש תירשפאה ותבחרהל 

.ילקולל ילבולגה ןיבש חתמב יריפמא ןוידל דחוימב ןיינעמ רגתא ביצמ "תוברת־תיולת 

תרבגתמה התעפוהבו ,היסקרונא לש תימואלניבה התוציפנב תוארל ןתינ ,דחא דצמ 

וא ,היצזילבולג יכילהת לש ןמס ,קוחרה חרזמהו הקירפא ,היסא ,הפוריא חרזמ תונידמב 

תונונגס ,םייומיד לש העיפש םיראתמה םיכילהת םתוא ,רמולכ :"היצזיברעמ" ,קויד רתיל 

,היסקרונא ."הצוחה" ברעמה ןמ תויוהדזהו תויוהז ,םלוע־תופקשה ,םילאידיא ,תונויער ,םייח 

ברעמהש "תורוחסה" וא "תולוחה תוערה" ןמ תחא דועכ תגצומ תויהל הלוכי ,הז רשקהב 

הלוע ,יחכונה ןוידה םיגדהש יפכ ,וז הסיפת .םירחא "תורוחס"ו "םיילוח" םע דחי "אציימ" 

.היסקרונא לע יטילופה־יטסינימפה חישה לש תוחנהה םע דחא הנקב 

תואצותה תחא ,היצזילבולגב תקסועה תורפסה ונתוא תדמלמש יפכ ,הז םע דחי םלוא 

םלועב םישנא רתויו רתויש איה תונויערו םייומיד םתוא לש תיתוברתניבה העיפשה לש 

לש וא)ילבולגה לש ןמס ןושאר טבמב הארנש המ ,ןכל .תחא תוברתמ רתויב םיברועמ 

ןוידה לש רשקהב ,רבדה שוריפ .ילקולגכ וא ילקולכ ינש טבמב תואריהל לוכי ("יברעמה" 

העפותכ בצעתהל ,תומיוסמ תוביסנב ,הלוכי היסקרונא תמגוד תנומסת םגש אוה ,יחכונה 

־תומלועב םיצוענ הישרושש תנומסתכ ,תובורמ תויועמשמ לש רצותכ ,תימנידו תיטקלקא 

.םירתוס ףא םיתיעלו םינווגמ ןכות 
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ןוידמ תורזגנה "תוימושיי" תולאשכ ותוארל ןתינש המל תסחייתמ היינשה הרעהה 

היסקרונא לש תיתוברתה תולתה תייגוסל תיגולויצוס תושיגר לש חותיפל .הז גוסמ 

םיחמומ לש שגפמ רואיתב חתפנ יחכונה ןוידה ."תוימושיי" תויועמתשה םג תויהל תויושע 

.הליכא תוערפה לש םוחתב "ענומ לופיט"ל תוינכות לש יאקירמא לדומ "אבוי" ובש 

תינכותה תא םגרתל םישקבמ םיימוקמה םיחמומה ,תיתרבח תושיגר ךותמו הכורב המזויב 

רפס־יתבב תורענו תודלי ושקבתי וז תרגסמב .לארשיב רפס־יתבב הליעפהלו תעצומה 

ותואב ,ןהיתושגר לעו ןהלש הליכאה ילגרה לע ,ןפוג לע ןמצעל חוודלו רהרהל לארשיב 

החותפ תרתונש הלאשה .םייאקירמא רפס־יתבב םיגוהנה ראתמ־יווק םתוא יפ־לעו ןפוא 

איה הדימ וזיאבו ,הלש דעיה־להקל תרוויע תויהל הלולע וזכ תינכות הדימ וזיאב איה 
.רתוי שיגר "יתוברת םוגרת"מ חיוורהל היושע 

תורוקמ 

תודעוב תילארשי תוישנ ןוניכ :'הגובנ'ו 'תביוחמ' ,'תיארחא'" .(1995) 'ד ,רימא 

.254-247 ,7 ,תרוקיבו הירואית ."ןוירה תקספהל 

םילשורי ירקחמ ."יתוברת באשמכ תישפנ הערפה :תודהיב קובידה" .<1983) 'י ,וליב 
.563-529 ,<דמ ,לארשי תבשחמב 

היגולויצוס ."לארשיב תוחרזאו םישנ ?'אצמי ימ ליח תשא'" .<1999> 'נ ,ץיבוקרב 
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