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:תוילטנמורטסניאו סורא 

תויתכלממ הריקח ־תודעו לש היגולויצוס 

*בהנש הדוהיו יאבג בדנ 

אובמ 

רוציל תנמ־לע לוהינהו ןוגראה םוחתמ תוירואית לע ךמתסהל תוטונ הנידמה תויושר 

םינוש םימוחתב הלגתמ וז הייטנ .ןהיתונקסמל היצמיטיגלו ןהיתוטלחה לש היצזיטרדנטס 

רוקחל תנמ־לע תומקומה תויתכלממ הריקח־תודעווב רתיה ןיב ,הנידמה תוליעפ לש 

הריקח־תודעו יתש לש ןהיתונקסמ רחא הקחתמ רמאמה .םייתועמשמ םירבשמו םילדחמ 

תריקח :לארשיב הרבחל הנידמ ןיבש ןילמוגה־יסחי תניחב ךות ,ןורחאה רושעב ומקוהש 

דציכ םיגדמ הריקחה תוח"וד חותינ .ןיבר קחצי לש חצרה תריקחו הלפכמה תרעמב חבטה 

שדחמ תורידגמ תעב הבו ינוגרא חיש לש בחרמ ךותב ןתלועפ תא תוננוכמ תודעווה 

.םייטרקורויב־םיינוגרא תונורתפ תוכירצמה תוילוהינ תויעבכ םייתרבח םיטקילפנוק 

םירמשמ ,םירבשמה תא ודילוהש םייתרבחה םיטקילפנוקה שוטשטל םילעופ הלא תונורתפ 

.המצוע לש הדמעב הנידמה ינונגנמ תא םיבצממו םידסוממ םיטקילפנוקב םתוא 

 * * *

ךורב סנכנ ,רקובב 05:30 העשה תוביבסב ,1994 ראורבפב 25־ה ,ישיש םויב 

תרעמבש קחצי םלואל ,עברא־תירק תולחנתהה בשות יתד ידוהי אפור ,ןייטשדלוג 
העשתו םירשע הבור תויריב חצר ,ל"הצ ידמ שובל אוהשכו ,ןורבח ריעב הלפכמה 

ןומה ידי־לע לסוחש רחאל קר תוריל לדח ןייטשדלוג .תורשע דוע עצפו םייברע םיללפתמ 

רבח היה ,"ךכ" ינוציקה ןימיה תעונתב יזכרמ ליעפ היה ןייטשדלוג .םוקמב םיללפתמה 

אוה .הרשע־תחאה תסנכל התמישרב ישילשה דמעומהו עבדא־תיירק תצעומב המעטמ 

.ועוציב ינפל םיבר םימי קדקודמ ןפואב חבטה השעמ תא ןנכת 

הריקח־תדעו יונימ לע הלשממה הטילחה הלפכמה תרעמב חבטה רחאל םיימוי 

ריאמ ,ןוילעה טפשמה־תיב אישנ םע תוצעייתה רחאל 1.(94 ,מ"מט :ןלהל) תיתכלממ 

,דמלמ םהוש ,רזעילאךב ירואל ונתדות .ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה 

ונלש איה הז רמאמב בותכל תוירחאה .םהיתורעה לע ףלש ןואילו בלק הרדנסכלא ,לקנרפ לכימ 

.דבלב 

ףקותב ,ןוילעה טפשמה־תיב אישנ ידי־לע הנוממו הלשממ תטלחה יפ־לע תמקומ הריקח־תדעו 

הריקחה־תודעו לש ןתמקה .1968-ט"כשתה ,הריקח־תודעו קוחל 4־ו 1 םיפיעס יפל םתוכמס 

.(טפשמ־תיבו הלשממ) םיילמרופ־םייתנידמ תודסומ לש םתטלחהל ןכ םא הנותנ תויתכלממה 

תורושקה תוביסנלו תודבועל רשאב תונקסמ קיסהלו רוקחל ,ןתרדגה יפל ,תודעונ תודעווה 

."רוריב םינועטה ,תינויח תירוביצ תובישח ילעב םיאשונ" םירדגומה םיעוריאל 
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שמישש ןוילעה טפשמה־תיב אישנ :םירבח השימח הנמת הדעווהש עבקנ ,רגמש 

הלכלכל רוספורפה ,יבעוז ןמחר־לא דבע טפושה ,גרבדלוג רזעילא טפושה ,שאר־בשוי 

ללכש ןובשחו־ןידב המכוס הדעווה תדובע .יול השמ םיאולימב ףולא־ברו ירעי םחנמ 

,טרפב הלפכמה תרעמב םנקתל םייחה תרזחהב עייסלו תוסנל ודעונש תוצלמה"ו םיאצממ 

־תילוהינ הפשב החסונ הדעווה לש תיזכרמה הנקסמה .(253 ,94 ,מ"מט> "ללכב ןורבחבו 

תוטלחה תלבק ךילהתב לשכ" לש האצות אוה הלפכמה תרעמב חבטהש ,ונייהד ,תינוגרא 

ילנויצר לשכ אוה הז לשכ ,הדעווה תעדל .(147-143 ,םש) "עוגיפל יפצ חכונל יואר 

.תואדו־יא יאנתב השענש עוגיפל תורבתסהה ןדמואב 

יפלא תורשע ופפוטצה ,1995 רבמבונב העבראה ,תבש יאצומב ,םייתנשכ רובעכ 

תלשממ לש םולשה תוינידמב הכימת תרצעב ביבא־לתב לארשי־יכלמ רכיכב םדא־ינב 

תפש לע ,יתד ידוהי ריעצ ,רימע לאגי םקמתה הנגפהה םויס ינפל רצק ןמז .ןיבר קחצי 

היה ןיבר .הלשממה שארל ןיתמהו ,הייריעה ןיינב לש ירוחאה דצבש ןוינחל ךומס הכרדמה 

תא ןיבר םילשהשכ .םשל ךומס התנחש ותינוכמל סנכיהלו תרצעה תא בוזעל רומא 

ךלהמב .תוומל תוירי שולש וב הריו חדקא רימע ףלש ,הכרדמל עיגהו תוגרדמב הדיריה 

םימעפ המכ ןנכת אוה םיניתשלפה םע ולסוא ימכסה תמיתח ןמל יכ רימע הדוה ויתוריקח 

רחאל םישדוח העברא .םולשה ךילהת תא רוצעל :הרורב הרטמב הלשממה שאר תא חוצרל 

.םלוע רסאמל ןודינו הלשממה שאר חצרב םשא אצמנ אוה .רימע לש וטפשמ םייתסה חצרה 

תיתכלממ הריקח־תדעו יונימ לע הלשממה הטילחה ץבר חצר רחאל םימי העברא 

הדעווהש עבק ,קרב ןורהא ,ןוילעה טפשמה־תיב אישנ .(96 ,מ"ר :ןלהל) חצרה תריקחל 

שאר־בשוי שמשיש רגמש ריאמ סומידב ןוילעה טפשמה־תיב אישנ :םירבח השולש הנמת 

לש תיזכרמה הנקסמה .יבצ־ןזור לאירא םיטפשמל רוספורפו רימז יבצ ףולא ,הדעווה 

לש תינוגראה תוברתב ורוקמש "יתכרעמ לשכ" היה ןיבר חצרש ,דתיה הריקחה־תדעו 

.תללוכה החטבאה תטישב םייוקילבו ב"בשה 

הלפכמה תרעמב חבטה - םהינש .תודעווה ורקחש םיעוריאה ינש ןיב םייק בר ןוימד 

תרשרש־תבוגת רוציל ודעויש יטילופ רורט לש בטיה םיננכותמ םישעמ ויה - ןיבר חצרו 

לע רגית־תאירק ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,וויה םיעוריאה ינש .ולסוא ימכסהב לבחתש 

תיטילופה תואיצמה לע הבר העפשה ,דתיה םהינשל .התוינידמו הינונגנמ ,הנידמה 

םיימלסיא םיטסילטנמדנופ ועציב הלפכמה תרעמב חבטה תובקעב .הל הצוחמו לארשיב 

ןימי תלשממ ןוטלשל התלע ,ץבר חצר רחאל הנש יצחכ .תודבאתה יעוגיפ לש הרוש 

הכימתב םג וכז םיעוריאה ינש .םיניתשלפל לארשי ןיב ןתמו־אשמה תא השעמל הרצעש 

2.םיצרענ םישודק םהיעצבמב ואר ףא ןקלחש ,תילארשיה הרבחב תומיוסמ תוצובק ברקב 

קומע טקילפנוק לש ומויק חכונל העיתפמ הניא םידוהי לש יטילופ רורט ישעמב וז הכימת 

ואבש ןייטשדלוגל הצרעהה תובוגתו הלפכמה תרעמב חבטהש רימע ריבסה הרטשמב ותריקחב 

ומצע רימע .בחרנ יוביגב הכזי והשעמ יכ ןימאהש םושמ ןיבר תא חוצרל ותוא ודדוע ויתובקעב 

החפשמ בזוע םק ,שפנ ןידע םדא ,אפור דציכ יתוא ןרקיס" :רפיס ותריקחב .ןייטשדלוג תא ץירעה 

תא יתיאר .היוולהב ויהש םיפלאה לכ תא יתיארו יתאב .היוולהל יתכלה ...ולש םייחה תא בירקמו 

".םידוהיה םיכרעה ול בושח דואמ ,םעה ןעמל םחלנ דואמש רוביצ הז ...וילא םהל ,רתיהש הבהאה 

בירקהש רוביג אוה" ןייטשדלוג יכ רימע רמא יפש־רה תילגרמל <24 ,1996 ,קוילפק לצא טטוצמ) 

.(41 ,םש) ךיבר תא גרוה יתייה ינא ...ןטק היה והשעמ לש טקפאה לבא וייח תא 
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הטילשה ךשמהלו תידוהיה הנידמה לש ימואל־ונתאה היפואל סחיב תילארשיה הרבחב 

.תיברעמה הדגה יבחרב םיחטשב 

יתרבח דמעמ ,אצומ ,ליג :םיבר תודעווה יתש לש םיבכרהה ןיב ןוימדה־יווק םג 

הלכלכ) הימדקא ישנא ,םיטפוש וללכ םיבכרהה ינש .תיטילופ־תיתרבח םלוע־תפקשהו 

ןה .תויגולואידיאו תויטילופ תולאשב טעמכ וקסע אל תודעווה יתש .אבצ ישנאו (םיטפשמו 

םינומטה םייזכרמה םיטקילפנוקב אל םגו תילארשיה הרבחה לש היגולויצוסב וקסע אל 

לש הקיגולבו תיטפשמ הפשב בחרנ שומיש תודעווה ושע תאז תמועל .הלש קמועה־הנבמב 

יאנתב דוקפת" ,"יתכרעמ לשכ" :לוהינו ןוגרא לש תוירואיתב םג ומכ קוחה־ןוטלש 

"תוכמס" ,"דוקיפה תרשרש" ,"הרקבו חוקיפ" ,"תינוגרא תוברת" ,"תוליעי" ,"תואדו־יא 

היצזיטרדנטס ורצי ,התוער לש םיטסקטה תא וז ורזחמ תודעווה ,ךכמ רתוי ."היכרריה"ו 

םייפוא .ןהלש ("וילאמ ןבומה" בחרמ) היצמיטיגלה בחרמ תא ךכב וביחרהו ןהיתונקסמ לש 

ונושלב טלבתמו ןיעה ןמ ןהינרצי תא םילעמ הריקחה תוח"וד לש יתנקסמה־יטפשמה 

םמוקמבו ,םימלענ הלאשה ינמיסו תוריהבה־יא ,תוטבחתהה .קפסה תרדענו תיעמשמ־דחה 

תובכרומ תויגוסל יעמשמ־דח ןורתפ עיצהל רמייתמש עצקוהמו ןגרואמ טסקט חסונמ 

ךכ בגאו ,לוהינהו תויחמומה תפשב םייתרבח םיטקילפנוקב קוסיעה תרמה ךות ,תוכובסו 

.תענמנ־יתלבה הנקסמל ענמנ־יתלב ןפואב ךילומה ביטרנ שרופ אוה 

םידוגינהו םיטקילפנוקה עקר לע הריקחה־תודעו יתש לש ןתלועפ תא חתננ הז רמאמב 

הלועפ רתאכ ,תודעווה יכ איה תיזכרמה ונתנעט .חצרהו חבטה ישעמ תא ודילוהש 

שדחמ תורידגמ ןהש ךות ,ינוגרא־ילגל חיש לש בחרמ ךותב ןתלועפ תא תוננוכמ ,יתנידמ 

םיינוגרא תונורתפ ךכל םאתהב תורציימו ,תוילוהינ תויעבכ םייתרבחה םיטקילפנוקה תא 

ףאו םייתרבחה םיטקילפנוקה תא םישטשטמ הלא תונורתפ .הלא תויעבל םיילירטס 

.םידסוממ םיטקילפנוקב םתוא םירמשמ 

.הריקחה־תודעו יתש לש םילוקוטורפה לש יריפמא חותינ תועצמאב רהבות וז הנעט 

וב ןפואבו הנידמה דיקפתב שגד תמיש ךות ,רמאמה לש חותינה תרגסמ תא גיצנ 1 קרפב 

לע חוכיוול ליבקמבש ןעטנ 2 קרפב .לארשיב םיטטרושמ "הרבח"ו "הנידמ" ןיב תולובגה 

לוהינ לש תוקינכט חיכנמה ילוהינ םזיביטקא לארשיב חתפתמו ךלוה ,יטופיש םזיביטקא 

שממ לש ירוביצ ןויד אלל תירסומהו תיגולואידיאה ,תיטילופה הריפסב ןוגראו 

ךות ילוהינ םזיביטקאל רתא תושמשמ הריקחה־תודעו דציכ םיגדי 3 קרפ .ןהיתואצותב 

."תואדווה־יא תתחפה" ןויגהו "יתכרעמה ןויגיהה" :תוינוגרא תוקיטקרפ יתשב שומיש 

ליבומ הריקחה־תודעו לש ילוהינה םזיביטקאה דציכ ומיגדי 5־ו 4 םיקרפ 

תא ורצי רשא םייסיסבה םיטקילפנוקה לש היצזיטילופ־הדלו היצזילטנמורטסניאל 

חותינה תא םקמיש גוליפאב רמאמה תא םייסנ .תודעווה ומקוה ןייטעבש םירבשמה 

הרבח לש התחימצו היצזילבולגה יכילהת ,הנידמה דמעמ ןוגכ רתוי תובחר תולאשב 
.לארשיב תיחרזא 

תילטנמורטסניא תוילנויצרו תויתכלממ ,הנידמ .1 

וזמ וז תולדבנש תוירוירפא וא תויטטס ,תויטילנא תוירוגיטק ןניא "הרבח"ו "הנידמ" 

םמויק יומיד םצע ךא םימומע "הרבח"ו "הנידמ" ןיב תולובגה ,השעמל .יתוהמ ןפואב 
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תאו "הרבחה" תא ,"הנידמה" תא תוארל שי ךכ םושמ .המצוע יבאשמ רצויה ןונגנמ הווהמ 

תיטילופ הינבה לש האצותכ (הדרפה וא/ו שוטשט) ןהיניב ירשפאה םיסחיה בחרמ 
הלועפה חווט תא ביחרהל וא ליבגהל לוכי וז הינבהב שומישה .תואיצמ לש תיתוברתו 

ןיב דירפמה לובגה תסיפת .(Mitchell, 1991 ;1996 ,רזעילאךב> םדא־ינב לש ישממה 

רדסה רמשנ םכרד םיידסומה םימזינכמה ךותמ ,םינפבמ טטרושמ"כ הרבחל הנידמה 

לע ססובמה חותינל השדח תועמשמ הקינעמ ,(Mitchell, 1991,78)"יטילופהו יתרבחה 

תרשפאמה תיטרואית הגשמה םג תרצוי וז הסיפת .הרבחל הנידמ ןיב ןילמוגה־יסחי תניחב 

לש םדוסימבו םייתרבחה המצועה יסחי לש םשוביגבו םבוציעב הנידמה דיקפת לש הנבה 

3.( 1995 ,יול ;Isaac, 1987; Giddens, 1982) םייתרבח םיטקילפנוק 

־תילנויצרה םתשיגו הנידמה ינונגנמ תועצמאב םייתרבח םיטקילפנוק דוסימ 

לש ירוטסיהו יטילופ ךילהת לע םיססבתמ םנורתפל הלא םינונגנמ לש תילטנמורטסניאה 

(הנידמ)"ינרדומ" ןיב ,(הרבח)"ירלוקיטרפ"ל <הנידמ> "ילסרבינוא" ןיב תולובג טוטרש 

Mitchell,)"ילגל־יתלב"ל "ילגל" ןיבו "ילנויצר־יא"ל "ילנויצר" ןיב ,(הרבח)"יתרוסמ"ל 

תמייקש החנהה תעלבומ הלא תוימוטוכיד תויחותינ תוירוגיטק לש ןתבצה םצעב .(1991 

.לקשמ־יוויש רסוחל לקשמ־יוויש ןיב ,רדס־יא לש תוחוכל רדס לש תוחוכ ןיב הדח הקולח 

הרבחה תא עישוהל הלוכי הנידמה קר יכו "ריבש" יתרבחה רדסהש השוחת ךכמ תעמתשמ 

הנידמה תא תרייצמ תולובגה טוטרש לש הקיטילופה .(Tilly, 1984, 12) היכרנאמ 

תודוסי לע תנעשנו ידימת ןפואב תללכתשמה תילנויצרו תינרדומ ,תילסרבינוא תכרעמכ 

האוושהל ןוירטירק שמשמה יתרבחה רדסה .ירוביצ רדס לש הקיתא לעו םיניקת להנמ 

Aithuser, 1976,1-60; Habermas,) תיטילופה היישעל "ינוציח" רדגומו "יעבט" ספתנ 

םיטקילפנוקל לעמ היוצמכ הנידמה תא בצממ הז יטסילסרבינוא יומיד .(1970, 81-122 

תא אטבל אב הז שומישש אלא ,הנידמב יביטקיפיאר שומיש םנמוא השוע וז תיטרואית הגשמה 

,טנמלרפה :הנידמה תודסומ לכ לש תללוכה םתלועפ ,רמולכ) ןקחשכ הנידמה לש תוילאודה 

תכרעמ ,רמולכ) הנבמכו (ילוכו תויחרזאהו תויאבצה תויטרקורויבה ,טפשמה תכרעמ ,הלשממה 

תומילאבו תודסומב ידיימ ןפואב םייולת םניא םהו םמצע לשמ הקימניד םהל שיש םייתרבח םירדסה 

יתביסה רוקמה תא ,תויתרבח תוצובקב אלו ,הנידמב תוארל עיצמ הז חותינ ןפוא .*םתוא תושייאמה 

הריקחה־תודעו לש ןתלועפו ,הנידמה תודסומ לש םג ומכ תויתרבח תוצובק לש ןתוגהנתה .הלועפל 

,דלפו יול ;1993 ,יול> הנבמכ הנידמה לש ןויגיהה תאצותכ ןכל תנבומ ,הז ללכב תויתכלממה 

 1993: 1987 ,Isaac). יסחי לש סופד קותעשל תיארחא איה ןכש המצועה רוקמ איה הנידמה

Poulantzas,) תיפיצפס תיטילופ הטילא לש וא הצובק לש הדמעמ תא תאטבמ הניאו הטילש 

 1976 ,1980; Therbom). תוטילאה וליאו ,הלש הנבמב המולגה המצועה רומישל תלעופ הנידמה

.וב יולת ןדמעמש ,הנידמה לש ינבמה ךרעמה תא רמשל סרטניא ךותמ הנידמה תורמ תא תולבקמ 

תוטשפתה םע םילשהל ןתונוכנל הרומתב יטננימודה ןדמעמ קותעש תא תוטילאל תרשפאמ הנידמה 

.יטילופה ןחוכמ קלח לע רותיו ריחמב םג ,ימונוטואה הדמעמ קוזיחל לועפל ףאו םינפ יפלכ הנידמה 

יזכרממ הלטנ תינויצה הנידמה :"תיתכלממ"ה היגטרטסאב םימלוגמ לארשיב הלא ןיפילח יסחי 

,ךוניח ,הקוסעת ,ןוחטיב ןוגכ ,בושייה תפוקתב ושלח םהילעש חוכה יזכרמ תא םייתעונתה המצועה 

תוטילאה לש תויטננימודה קותעשל םיאנתה תא תויתכלממה הרצי ,אסיג ךדיאמ .דועו הטילק 

.(Kimmerling, 1993 :1975 ,אריפש :1995 ,יול :1993 ,יול) תויבושייה 
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תארשהב .תויתרבח תוצובק לש םיירלוקיטרפ םיסרטניאמ תעפשומ־יתלבכו םייתרבח 

לכלו הרבחב רזגמ לכל הרידח ךות הנידמה לש םייטרקורויבה הינונגנמ וחתפתה הז יומיד 

תועצמאב ,הנידמה ,לארשיבש איה ונתנעט .(Tilly, 1985, 75-91) םייחה ימוחת 
תא תלהנמ ,םינושה הירתא לשו הינונגנמ לש תילטנמורטסניאה תוילנויצרה 

לש ךשמתמה םמויק 4.םדוסימו םרוקיע ,םמוחית ידי־לע םייתרבחה םיטקילפנוקה 

,םיטקילפנוקל םיינוציחכ םיספתנה ,םייתנידמה םינונגנמה תא בצממ םיטקילפנוקה 

.(344 ,1993 ,גנילרמיק) המצוע לש הדמעב 
הנידמה ינונגנמש שומישל םיטלובה םייוטיבה דחא איה "תיתכלממ"ה היגולואידיאה 

"הרבח"ל "הנידמ" ןיב תולובג תדרפה/שוטשט לש תיטילופה הקיטקרפב םישוע לארשיב 

.ילטנמורטסניא חיש תועצמאב ךשמתמ ןפואב םייתרבח םיטקילפנוק להנל תנמ־לע 

,הרבחל הנידמ ןיב שוטשטו הדרפה לש םיסחי תחא הנועבו תעב תרצוי "תויתכלממ"ה 

,הרבחב טולשיש יטרקורויבו ינוטלש ,ינידמ ןונגנמ בצעל תדעוימה תיטילופ היגטרטסאכ 

לע תססובמ "תויתכלממ"ה ,אסיג דחמ .המצוע תדמעב הנידמה תא תמקממ איה ךכ ךותמו 

,יטסילסרבינוא ןויבצ תלעבכ הנידמה תא גיצהל תרשפאמו הרבחל הנידמה ןיב הדרפה 

ךדיאמ ;הלוכ הרבחה תא תוגציימכו תוילרטינכ הנידמה תולועפ תאו ינרדומו ינויווש 

תועצמאב .הרבחהו הנידמה ןיב הרואכל (תויכשמה וא) תוהז הגיצמ "תויתכלממ"ה ,אסיג 

הרצי ,"תיתכלממ"ה היגולואידיאה תועצמאבו םיילאידרומירפ םיידוהי םילמסב התזיחא 

םיכרעה ןיבל הרבחה לש םיילאידרומירפה םיביכרמה ןיב תוהז לש חיש הנידמה 

ןתודחא תא השיגדמו םיטקילפנוקו םיחתמ הריתסמ וז תוהז .הנידמה לש םיינרדומה 

Horkheimer Sl) רמייהקרוה לצא "תילטנמורטסניא הנובת" םג הנוכמ תילטנמורטסניא תוילנויצר 

 1972 ,Adorno) רבוו לצא "תילמרופ תוילנויצר" וא (1978 ,Weber). תכפהנ תוילנויצר

םיעבקתמ השומימל םיעצמאהו ,תמלענ תמיוסמ היישעל תירוקמה הרטמה רשאכ תילטנמורטסניאל 

לכב תאצמנה תושי איה תילטנמורטסניאה תוילנויצרה .המצע ינפב הרטמל םיכפהנו 

הבשחמה ינפוא םע םיחרזאה לש הלועפ־ףותישו ,התורישל לוקיש לכ הפיפכמ איה ;<תיטנצרפינמוא> 

הארנ ןכ־לעו םיחרזאה לש ימוימויה םמויקל יחרכה התרגסמב ספתנ תילטנמורטסניאה הלועפהו 

תישענ תילטנמורטסניאה תוילנויצרהש לככ ,ךכ םושמ .(Bauman, 1989) ילנויצר םהיניעב 

.(1996 ,בהנש) תעדו עדי לש טקייבואכ רתוי הקמקמח איה ןכ ,רתוי תילטוטו תיטסילאירפמיא 

םתרנ אוה םא קר ישממכ "שי"ה תא האור תילטנמורטסניאה תוילנויצרה ,תיטסיביטיזופה התסרגב 

רדסהש יתוברתה־ילכלכה־יתרבחה בחרמב תיריפמא החכוהל וא הדידמל ןתינו "תישעמ" תילכתל 

יטילופה־ירוביצה בחרמה תא ןכב תננוכמ תילטנמורטסניאה תוילנויצרה .וב קתעושמ םייקה 

םתעפוהב הכורכ ,תוינרדומה לש העפותכ ,תילטנמורטסניאה תוילנויצרה ."וילאמ ןבומה בחרמ"כ 

תשטשטמה תוליעפ תדדועמו ,םייטרקורויבו םיילמרופ ,םיילנוסרפ־א םייתנידמ םינוגרא לש 

חישה .ינוגרא סרטניאל רסומ ןיבו תינכט־תילוהינ הלועפל תיטילופ הלועפ ןיב תונחבה 

תיטנרהניא הקיטקרפ ,(Habermas, 1970, 81-122) סאמרבה תנעטל ,הווהמ ילטנמורטסניאה 

םיכמותש ,עדמהו היגולונכטה .תוילנויצרה סותא לע תססובמה תינרדומה תיטסילטיפקה הרבחה לש 

תא םיקזחמו םינומהה תא תיטילופ םירקעמ םהש ךות ,היגולואידיאה דיקפת תא םיאלממ ,הז סותאב 

תייגטרטסאב יזכרמ ביכרמ ,ונתטישל ,הווהמ ילטנמורססניאה חישה ,ךכיפל .הנידמה לש התמצוע 

.הנידמה םע םיהוזמה תוחוכ לש הטילשה 
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־םיידוהיה םיביכרמה ,ילסקודרפ ןפואב .הרבחהו הנידמה לש (תיתוכאלמה) 

ומרת תיתכלממה היגולואידיאל וגזמנש תידוהיה־תירוטסיהה תוילמסהו םיירלוקיטרפה 

.(תידוהיה) הרבחה לומ לא (תינויצה) הנידמה לש יטסילסרבינואה היומיד קוזיחל אקווד 

,תויתרבחה תוצובקה לכ לש אלמה ןבולישל הרואכל תלעופכ התגצה ידי־לע תאז ושע םה 

,יול) "תושלח תוצובק"כ יתכלממה ינרדומה חישה ידי־לע תורדגומה הלא דחוימבו 

טוטרש לשב קר אל הנידמל המצוע רוקמ אופיא שמשמ "תויתכלממ"ה ןורקע .(1995 

םיאטבמה םילמסב שומישה תועצמאב ושוטשט לשב םג אלא ,יתרבחל יתנידמה ןיב לובגה 

5.( 1984 ,ןמבילו איחיךוד> תירלוקיטרפ תידוהי תונוביר לש רבעל הקיז 

ןדמעמ ףקותמ קר אל "תויתכלממ" תונוכמ הנידמה תוסחב תולעופה הריקחה־תודעו 

,ןדיקפת תסיפת תא הוותמ םג תודעווה "תויתכלממ" .הנידמה םעטמ תונוממב יטפשמה 

,יתנידמ הלועפ רתאכ ,תויתכלממה הריקחה־תודעו .ןהיתונקסמ תאו ןתריקח תרוצ תא 

לש םיילטנמורטסניאו םייתכרעמ ,םיינוגרא םינוירטירקל םאתהב הנידמה תא תוספות 

רשאמ רתוי אלכ ספתנ ןוטלשה ,ךכל םאתהב .תוינונכתו תוליעי ,תוינתלעות ,תוילנויצר 

,1993 ,םר> "תולטמה עוציבו םיבאשמה סויג ,ןוגראה ידעי תיוותה לע הנוממה הלהנה" 

6,ץבר חצרו הלפכמה תרעמב חבטה ןוגכ ,םייתרבח םיטקילפנוקב םרוקמש םיעוריא .<10 

לש הנולשכל םיסחוימו - יתכרעמה לקשמה־יווישב תורפה - "תוערפה"כ ןכל םישרפתמ 

תקיגולל םאתהב .ליעי ןפואב הרבחה "לוהינ"ב ,ילרטינ־יעוצקמ םרוגכ תגצומה ,הנידמה 

ןיבר חצרבו הלפכמה תרעמב חבטב תויתכלממה הריקחה־תודעו לש ןלופיט ,וזה הבישחה 

םיספתנה םייתרבח םימגפ - םייגולותפ םיעוריאכ םתוא ןתסיפת ידי־לע ךרדומ 

.היפואב "תיתכלממ"כ תגצומה ,תיתנידמה תכרעמל םיילנויצקנופסידכ 

יקרפ .תואמצעמו תונובירמ ידוהיה םעה הנהנ הבש תיארקמה הפוקתב שגדה תא המש תויתכלממה 

תואמ תקתונמ התיהש ןוויכמ הרבחה לש התשלוח רוקמכ ורבסוה ידוהיה םעה לש ויתודלותב תולגה 

יקלח ,"םוגפ" בצמכ ספתנ הז קותינ .םיינידמ םייחמו תינידמ תונוביר לש תרגסממ םינשב 

,ןיקצוקרקיזר ;1995 ,יול ;1996 ,רזעילאךב> ונקתל לגוסמ יתנידמה הנבמה קרש ,ילמרונ־אלו 

עייסל ודעונ םהש הנעטב םיקזח הנידמ ינונגנמ לש םמויק תא תויתכלממה הקידצה הז ןפואב .(1994 

הספתנ ותרגסמבש ,המואה ןיינב טקיורפ לש תיביסרוקסידה תיתשתה תא הרציו ,השלחה הרבחל 

תלעב תירסומ הליהקכ הננוכ תידוהיה הרבחה וליאו ,ןוילע למסכו הלואגל רוקמכ תינויצה הנידמה 

תינויצה־תידוהיה הנידמה םע ההוז רשא "ףתושמ בוט" לש וקוזיחו ומודיק אוהש ףתושמ דועיי 

ףתתשהל םתונוכנב הנתוה תילארשיה הרבחב םיחרזאה לש םדמעמ תעיבק .("תיתכלממ תויצולח") 

.(1993 ,דלפ) ףתושמ יתרבח בוט ותוא לש םודיקבו הנגהב ,בוציעב הליעפ תופתתשה 

תיתרבח הבוגתו תיטילופ הלועפ לש גוסכ הלפכמה תרעמב חבטה תאו ןיבר חצר תא תוארל ןתינ 

רדסב םייוצמה םייתדהו םיינתאה ,םיידמעמה ,םיימואלה םיטקילפנוקה ךרעמ ךותמ תוחמוצש 

םיכרע ןיבש הריתסה אוה הלא םיטקילפנוקל םייזכרמה תורוקמה דחא .לארשיב יטילופ־ ויצוסה 

םיכרע ןיבל תידוהי הנידמכ הנידמה לש היפוא תרימשל השירדב םיגצוימה םיירלוקיטרפ 

סייגל שקבמ דצ לכ ;וז הריתסל םיבר םידדצ .היטרקומדל תוביוחמב םיגצוימה הרואכל םיילסרבינוא 

תלצופמ הרדגהל רחא שוריפ ןתונ דצ לכ ;התוהז תרדגהב םינגועמה םיכרע יפ־לע גוהנל הנידמה תא 

לבא ,סקטה יללכ לכ יפ לע להנתה טפשמה" :רימע רמא ,וטפשמב ןתינש ןידה־קספל וסחייתהב .וז 

תידוהי הנידמ :לארשי םע לש תימויקה היעבלו םיעינמל תוסחייתה התיה אל .רפסה ןמ רסח רקיעה 

.*ונלש השגדהה ;1ב 'ע ,28.3.96 ,ץראה) "דהי םיכלוה אל תיטרקומד הנידמו 
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247 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

לש ןתלועפ דוסיב תוחנומה "תויתכלממ"ה תוקיטקרפה תא ןיבהל שי ,ןכ םא 

הטילש סופד תרצויה ,הנידמה לש תללוכ קבאמ תייגטרטסאמ קלחכ הריקחה־תודעו 

תא בצממו םייתרבחה םיטקילפנוקה תא םוקמב תיתרבחה תוינגומוהה תא שיגדמש 
הלועפ בחרמ תרצוי תיתכלממה היגולואידיאה .תילסרבינואכו תילרטינכ הנידמה 

תעב־הב ךא הרבחה תא ליכהל תשקבמ הנידמה ותרגסמבש ,הרבחל הנידמ ןיב יטקלאיד 

הרבחל סחיב ילאוד ןפואב לועפל הנידמל תרשפאמ איה .הנממ תנחבומו תימונוטוא תויהל 

תיתוברתו תיתרבח הדובע תקולח לש קותעשבו רוצייב ךישמהל ךכ ידכ ךותו 

.ךכ ידי־לע רצוויהל םייושעש םייתרבח םיטקילפנוק לש םשוטשט ךות ,תינויווש־יתלב 

לשו םייתרבח םיטקילפנוק לש (היצזיטילופ־הד) םרוקיעל תמרות "תויתכלממ"ה 
תא בסמ ילטנמורטסניאה חישה ,תישאר .וזב וז תובולשה םיכרד שולשב םייכרע םיתומיע 

יתרבחה רדסה לש ותוהמ תעבקנ הבש תיגולואידיאה הריפסהמ םייתרבחה םיטקילפנוקה 

.בצועמה רדסה לש תוילוהינה תורודצורפה תובצועמ הבש תיטרקונכטה הריפסה לא 

הב ןויוושה־יא ,תגלפתמו תכלוה הרבחהש העשב .יגולואידיא ךוסימ תרצוי תויתכלממה 

לש תיכיטסהו תיטרקונכטה היגולואידיאה ,םיפירחמ הב םייכרעה םיתומיעהו לדגו ךלוה 

םיכרע לע הנומאה תיטילונומ הדיחי ,תיפוס תושי ,רמגומ ףוג "הרבח"ב האור תויתכלממה 

ןיבש הריתסה ,הז יגולואידיא ךוסימ תועצמאב .םיינרדומ הטילשו רוציי לש תויגולונכטו 

תולעייתהו יתרבח לוהינ לש תולאשל תמגרותמ תויתרבחה תוקיטקרפל הלא םיכרע 

.(1995 ,יול ;14 ,1984 ,ןורדלק) תיטרקורויב 

תופתתשהל ,םייתרבח אלו ,םייעוציב םיללכ עבוק ילטנמורטסניאה חישה ,תינש 

תויתכלממה לש יעוציבה־יתכרעמה סותאה 7.םייתרבח םילומגת תקולחל םג ומכ תיטילופ 

םע תילנויצר תואיצמ לש יומיד דוסי לע לעופה ןונגנמ - קוש ןונגנמ לש יומיד רצוי 

םייביטקייבוא ,םיילרטינ םיכרע לע םיססובמה םישדח םיסוטטסל תינויווש תושיגנ 

המורתה דוסי לע םיילודיב םילומגת תקנעה רשפאמ סותאה תעב־הב םלוא ;םייגשיהו 

לא "םתברק" תדימ יפ־לע תוצובק לע התוסח תא שורפל אופיא הלכי הנידמה 8.הנידמל 

.(94 ,1995 ,יול) תינרדומה םתוחתפתה תגרדו ינויצה טקיורפל םתמורת תדימ ,הנידמה 

,תוילהנמ תוטילא ללוכה ,ידוהיה־ינגרובה־ינוניבה יטרקורויבה דמעמל תנתינ ךכ 

ןה הלא תוטילא 9.הלא םילומגתל תושיגנב הרוכב ,תויתוברתו תוילנויספורפ ,תוילכלכ 

סיסב לע תויטילופ תויונגראתה לש היצמיטיגל־הדב (1984) גוצרה לש הנויד תא הז ןיינעל ואר 

.יתדע 

תא רידגמ םיבאשמ לע וב תוקבאנ תוצובקש ישפוח קושכ תיטרקומדה הנידמה לש יומידה 

םיטרדנטסהמ היטרקומדה תא טישפמ אוה ךכב .תורטמה יפ־לע אלו ,םיעצמאה יפ־לע היטרקומדה 

יפ־לע .(Bachrach, 1967) דבלב םיילרודצורפ תונורקע לע םתוא דימעמו הלש םייביטמרונה 

יהשלכ הצובק לש הבצמ אלא ,הניחבל תדמועש איה תיטילופה תוגהנתהה לש הביט אל ,הז יומיד 

תכרעמה לש התוביצי אלא ,זכרמב תדמעומש איה המצע תיטילופה תופתתשהה אל ;תורחאל סחיב 

.(Duncan, 1983) התויכשמהל םימרותה םיאנתהו תיטילופה 

"יעוצקמ עדי" לע תולעבל הנעט לע אלא ,ילכלכ ןוה לע תתשומ וניא וחוכש דמעמב רבודמ 

ישנא ,םיינוגרא םיצעוי ,םיקסע ילהנממ רתיה ןיב בכרומ הז דמעמ .תילנויספורפ "תויחמומ"ו 

יחמומ ,םיסדנהמ ,םיאפור ,םינטפשמו ןיד־יכרוע ,םינלכלכ ,תוכרעמ יחתנמ ,םיבשחמו תרושקת 
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רשפאמש רדס ,תיחכונה ותנוכתמב יתרבחה רדסה לש ומויק ךשמהב רורב סרטניא תולעב 

תויאשנה םג ןה הלא תוטילא .רישי ןפואב ןמיע הביטימה הדובע תקולח לש קותעש 

תא ורשפאב ,ילטנמורטסניאה חישה .יתנידמה ילטנמורטסניאה חישה לש תוירקיעה 

ןדמעמ עוביקל םיאנתה תא קר אל רצי ,הרבחל סחיב הנידמה לש תילאודה התלועפ 

וז האווסה .הלא םיאנת תאווסהל םילכה תא םג אלא ,תויתנידמה תוטילאה לש יטננימודה 

תא ךכב תמצמצמו םייקה יתרבחה רדסל תיתרבחה תודגנתהה לאיצנטופ תא התיחפמ 

.(1993 ,יול) הנידמה ידי־לע הז רדס לש וקוזחת תויולע 

תילטנמורטסניאה תוילנויצרהו תויתכלממה לש יעוציבה־יתכרעמה סותאה ,תישילש 

.יולג חרואב הלכלכלו הרבחל הנידמה לש התרידחל היצמיטיגל םיקינעמ וב תמלוגמה 

תיתנידמה היטרקורויבה ינונגנמ לש םתבחרה תא הקידצה "השלח"כ הרבחה תגצה 

לש ילטנמורטסניאה חישה .ךנחמכ הנידמה לש הדיקפת תאו "תויעב ירתופ"כ 

תריתפב תיטילופה תכרעמה ןולשככ גצומש המל הפולח תויהל שקבמ "תויתכלממ"ה 

לעב ילנויצרו ינרדומ ןוגראכ הנידמה לש המויק תא קידצמ הז חיש .תויתרבח תויעב 

"השלח"כ תגצומה הרבחל עייסל ודעונ םהש הנעטב ,"םיקזח"כ םיגצומה םינונגנמ 

תא םג עבקמ אוה וז ךרדב .("רבשמ"ב היורש וא "תעסושמ" ,תילנויצר־אל ,תיטבש) 

."תוינרדומ"כ תונייפואמה תוצובק ןתוא לש ןה תינרדומה הנידמה לש ןה הטילשה 

הרבחב תטלחומה םתטילשו יטילופה בחרמל םייתנידמה היטרקורויבה ינונגנמ תרידח 

.היטרקונכטלו תויחמומל םייבויח םייומידו הקיטילופל םיילילש םייומיד תריציל ומרג 

תוטלחהה ותרגסמבש ,סאמרבה לש ונושלב "ילמרופ חוכ" לש גוס םיווהמ הלא םייומיד 

יתרבח ןוקית יכ החינמה ,תיתכלממה הקיטילופה .ןתוהמב "תוינכט"כ תוגצומ תויטילופה 

תומרופר לש הקיטילופ הרצי ,םיינכט םיעצמאב ןורתפל תנתינה תינכט היעב אוה 

לוהינ םע ההוזמה "ןיקת להנמ" לשו תילנויצר תוטלחה־תלבק תכרעמ לש ,תוינוגרא 
.םיחמומ ידי־לע 

היטרקומדה לש היצקודר איה הלא םיכילהת לש תוענמנ־יתלבה תואצותה תחא 
(וזכרמב םידמוע הווש דובכל םיאכזה םדא־ינבש ינידמ רסומ לש יוטיבכ) תיכרע הסיפתמ 

הנידמה תסיפתו "קוח־ןוטלש" לש ילרוטקוינוקו ילמרופ ,ילטנמורטסניא דמעמל 

תויונחבומ לש היצזיטילופ־הדל רתוח "קוחה־ןוטלש" ."קוח־תנידמ"כ תיטרקומדה 
תוגשומה תותימא לא "תוברתה לע גלדל" הפיאשה תא אטבמ אוה .תויתוברתו תויתרבח 

.םוקמ לכבו ןמז לכב תונוכנכ תוספתנהו תילטנמורטסניאה תוילנויצרה תועצמאב 

תא םיילרודצורפ םיקוח לש תכרעמב האור תויתכלממה לש תיטרקונכטה הסיפתה 

,ךכ םושמ .תויבטוקו תוקומע תויכרע תוקולחמ לע רשגל ןתינ ותועצמאבש רישכמה 

,דז דמעמ .המודכו םייתיישעת םיגולוכיספ ,םוסרפו קוויש ישנא ,חוטיב יצעוי ,םיאקנב ,תועקשה 

הקופתו תויעוצקמ ,ישונא ןוה ןוגכ םיגשומ דימעמו ,ןיינקל םיילנויצרה לוהינהו ץועייה תא ךפוה 

.(18-17 ,1994 ,רימש ;1996 ,1995 ,בהנש ;1984 ,אריפש) ולש יגשומה םיכרעה םלוס שארב 

הרודח ,תונורתפ שי םיחמומלו תויעב שי םישנאל ובש בצמכ יתרבחה םויקה תא הגיצמה ,וז השיג 

םיטקילפנוקב האורו ,יעדמ סיסב ירדענ תונוצרו םיסרטניא לע תססובמה הקיטילופ יפלכ קומע דשח 

להנמה לש תויטמגרפלו תויעדמ תודבועל הזיתיטנא תוינורקע תוינויער תוקולחמבו םייגולואידיא 

.(1995 ,רימש ;18 ,1994 ,רימש) החמומה 
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249 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

םיספתנ <ןיבר חצרו הלפכמה תרעמב חבטה ןוגכ) הלא תוקולחמ םיפקשמה םיעוריא 

הלא םיעוריאש םיאולחתל תירקיע הפורתכ ספתנ קוחהךוטלשו ,קוחה־ןוטלשב העיגפכ 

םיחנומב הנידמה ידי־לע םירדגומ םייתרבח םיטקילפנוקש הדבועה 10.< 1996 ,זנג) םיאטבמ 

.ןורתפ םהל שפחל שי ובש םוקמל עגונב תועמשמ תאשונ "קוחה־ןוטלש"ב העיגפ לש 

יפל .יטילופה־יתרבחה םוחתב ,הרואכל ,יוצמ וניא ןורתפה יכ הדבועה דחוימב הבושח 

םתריקחל היוארה ךרדה תא הוותמ תיתכלממה־תיתנידמה היגולואידיאה ,וז השיג 

התרדגהב "תוינפ תלוטנ" ,"תילסרבינוא" איה הנידמה ירה :םיטקילפנוקה לש םנורתפלו 

.םייתרבחה םיטקילפנוקל ץוחמ לוכיבכ היוצמו 

םג ומכ)"קוח תרפה" לש םיעוריאכ הלפכמה תרעמב חבטהו ןיבר חצר לש םתריקח 

םידממהמ תומלעתה ךות ,(קוח יריפמכ רקיעב וא קר רימעו ןייטשדלוג לש םתעקוה 

שוטשטל תקהבומ המגוד איה 11,םתלועפ לש םיירסומהו םייטילופה ,םייתרבחה 

ילסרבינואה־יתנידמה־יקוחה ןיב םירצוי יטרקונכטה חישהו תויתכלממהש יגולואידיאה 

תטטרשמ הדרפהו שוטשט לש תיטקלאידה הלועפה .ירלוקיטרפה־יתרבחה־יכרעה ןיבל 

(קוחה תונוילע) קוחה ובש בחרמ תרציימו יכרעה־יתרבחה ןיבל ילמרופה־יקוחה ןיב לובג 

תשמשמ תויתכלממה 12.המצוע תדמעב םימקוממ <קוח־תנידמ> ותוא הליעפמה הנידמהו 

הטינא" :ץבר חצר רחאל וז חורב ובתכש םימסרופמ חור־ישנאו םירקוח טטצמ (11 ,1996) זנג 10 

הנוילע תושר שיש השיפתה' :תבתוכ (27 ימע ,10.11.95 ,תוברת ףסומ ,תונורחא תועידי) אריפש 

המכסהה תודוסי תא תרערעמ ...תידיימ הרפכ לבקלו עשפנ השעמ לכ תושעל רשפא המשבו ,קוחה ןמ 

רמוא ירניבא המלש .קוחה ןוטלשל וז המכסה הרושק וליאכו ,וזכ המכסה שי וליאכ 'תימואלה 

לש םינוילע םיקוחל םיפופכ םמצע םיאורה ...םיגוח שי לארשיב' :ןותיע ותוא לש 22 דומעב ןייארמל 

.'הנידמה יקוח לע ,תילארשיה היטרקומדה לש תוימיטיגלה לע םירערעמ םה ...דבלב םואלו תד 

וא ,תילטנמורטסניא וא תיטסינמוה איה תילארשיה היטרקומדה םאה הלאשל שרדנ וניא ...ירניבא 

ךיראת ותואמ בירעמ ףסומ לש 8 דומעב .היטרקומדה יכרע תא םירתוס הנידמה יקוחש תורשפאל 

ללגב ...תומדא ילע ה"בק יגיצנ לש הלודג הינומרהסיד הלהקמ הפ שי' יכ רשכ אסא רמוא <10.11.95) 

לש ורקיעב' .זוע סומע םלוכמ לידגמ .יקוחה הזו .םלוכ תא בייחמש רתוי קזח והשמב ךרוצ שי הז 

...'םיחטשה תרזחהבו םולשה תייעבב ותדמע חוכמ לעפ אל ןיברב שקנתהש לוונמה' ,בתוכ אוה ,ירבד 

''.(12 דומע ,10.11.95 ץראה ףסומ) חצורה לש ויעינמ רקיע תא 'קוחה ןוטלש לע הפקתה'ב האור זוע 

דומלל ןתינ יתייעב וניה תויסיסב תויטילופו תויתרבח תוקולחמ ןורתפל קוחב שומישה המכ דע 

חצרל הנבה ןתיא עיבה וז האצרהב .הפיחב רפס־תיב ידימלת ינפל האצרהב ןתיא לאפר לש וירבדמ 

תונובירבש םיחטש לע רתוומש ימ יכ ,ותנעטל ,שרופמב עבוקש ילארשיה קוחה לע וססבתהב ןיבר 

ךותמ טטצל רוסא רבכ ?הרק המ" :וירבדמ וב רוזחל בריס ףא ןתיא .תוומ וניד לארשי־תנידמ 

ףשח ךכב (76 ,1996 ,קוילפק לצא טטוצמ)"?םיקוחה רפס ,לארשי תנידמ לש ימשר יכה ךמסמה 

.הרבחה יאולחת לש םרוזמ לאכ קוחה־ ןוטלשל תוסחייתהב דרוסבאה תא ןתיא 

טפשמ היה אל ונינפב להנתהש טפשמהש שיגדהל ךרוצ וניאר" :םיטפושה ובתכ רימע לש וניד־קספב 11 

לע ומצע תא בירקהש ימכ ,הב ףטעתהל שקיב םשאנהש הליהה ךכיפלו ,ליגר ילילפ אלא יטילופ 

.(4א 'ע ,28.3.96 ,ץראה)"תבזוכ הליע איה ,ותנומא חבזמ 

."טפשמה תורמ" גשומל "קוחהךוטלש" גשומה ןיב הנחבה תושעל ,וז הביסמ ,עיצמ (1996) ףלש 12 

םייכרעה ,םייטילופה םיטביהל - ינשהו ,םיילטנמורטסניאהו םיילמרופה םיטביהל לבגומ ןושארה 

.טפשמה תכרעמ לש םיישונאהו 
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קוח־ןוטלש :"הקיטילופה לש היצזילגלה" הנכמ לדגמש המ תרשפאמה תינבמ תרגסמ ךכב 

תריסמ .(Mandel, 1985,273 :19 ,1994 ,רימש)יטרקומדה ונבומב אלו ,יטפשמה ונבומב 

הערכהו תופתתשה לש תישממ תורשפא ןתמכ אל וז תרגסמב תשרפתמ רוביצל חוכה 

תנמ־לע םייתנידמ תודסומל תונפל תילרודצורפ תורשפא ןתמכ אלא ,תויתרבח תויגוסב 

.ומצע ינפב ךרעל רישכממ ךכ תכפהנ קוחה תפיכא .קוחל םאתהב הלא תויגוסב ועירכיש 

ובש ןפואה לע דיעמ ,הריקחה־תודעו יתש לש תוח"ודב עיפומה ,אבה עטקה 

תוליעיה תרבגהל שמשמה דסומכ ןמצע תוספות ןה .ןדיקפת תא תוספות הריקחה־תודעו 

יתרבחה רדסה לש ותוניקת תחטבה לש היצקנופ תואלממכו קוחה־ןוטלש תפיכא לש 
:"יתכלממ"ה 

םג ןיא הליעי קוח תפיכא רדעיהב יכ איה ונילע תלבוקמה אצומה תדוקנ 

תוניקת תועגפנ ...השעי ויניעב רשיה שיא לש הריוואב .ליעי ןוטלש 

ראותי אל ...חטשב הליעיה הטילשה לע תודקפומה תויושרה לש ןתוליעפ 

הנובש אוה יכ ,קוחה ןוטלש לש ומויק לע דקוש וניא םא ,ןיקת לשממ 

הז רדס .יתכלממה רדסה םויק תא חיטבמש אוהו היכרנא ינפב ןגמ תמוח 

הלועפ ןיא ...תויתרבחהו תוינידמה תורגסמה לש ןמויקל דוסיה אוה 

תועיבק ילב תעמשמ ןכתית אלו ,יהשלכ םישנא תדיחי לש תנגרואמ 

;243 ,94 ,מ"מט> .תבייחמה תיקוחה הארוהה ןמ תוקנויה ,תויביטמרונ 
(123 ,96 ,מ"ר 

תרוצלו "יתכלממ"ה הדיקפתל הרע ,דתיה ןיבר חצר ןיינעל תיתכלממה הריקחה־תדעו 

ןורחאה ודומעב יטגולופא יוטיב םהל הנתנ ףאו ,ונממ הרזגנש תילטנמורטסניאה הריקחה 
:השיגהש ח"ודה לש 

תיתרבח תוברת תריציל םימעטהו םימרוגה תא רוקחל התנומ אל וז הדעו 

התעד תא תתל השקבתנ אל איה .היוטיב היה חצרה רשא תיטילופו 

הלוכי הריקח תדעווש הכאלמ הניא םג וז .חצרה תא ודילוהש תוביסנל 

םישיאה דוקפת תניחבל ,ןידב ,הלבגוה הדעווה .המצע לע לוטיל הכירצו 

,מ"ר> .הלשממה שאר לש ונוחטיב לע םינוממ ויהש תוידסומה תוכרעמהו 

 96, 203)

- ךכ לשב 

תינוחטבה תוכרעיהל רושקה לכב תונקסמו םיאצממ עבקתו רוקחת הדעווה 

,חצרה עריא הב תרצעבו ללכב םישיא תחטבאל רושקה לכבו תיניעידומהו 

(13 ,96 ,מ"ר> .טרפב 

,הריחב ךותמ ,המצעל ביצהל הטילחה הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו 

:יונימה בתכב הינפל ובצוה אלש "םייתכלממ" םיגייס 

ורוריב ךרוצל רשא "ןיינע" ותוא אוה הדעוה ינויד םיזכרתמ וביבס דקומה 

,םייללכ םיאשונ רקיעב הלעמ רוריבל ןותנה ןיינעהו לוכי ...המקוה איה 

לש וביל בל םה םהיבגל תונקסמה תקסהו םרוריבש ,יתכרעמ יפוא ילעב 

רבעמ ...תורחאה תונקסמה לכ לש ןמוקמ החדנ םתוהמ רואל רשאו ,ןוידה 
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ןתינש ,לדחמ וא הלועפמ תועבונ רשא ,תויתכרעמ תועפות תומייק ,ךכל 

ךכב בר ןויגה שי הזכ הרקמב ...הרשמ יאשונ לש ףצרל םתוא סחייל 

םידמועה םייטננימודה םימרוגה ...םייתכרעמה םיאשונב דקמתת הדעווהש 

תויצקנופ לש ןעוציב ןוגכ ,תועפותה םצע ,הלאכ תוביסנב ויהי רוריבל 

םיאשונו תוטלחה תלבק ךרד ,עדימ ןוניס יכרד ,עוציבה תמר ,תוינוגרא 

הריקחה תדעוומ םישקבתמ תירוביצ הניחבמ ,רמוא יווה .הלאב אצויכ 

אובת וז רשאכ ריבס ןמזב יתכרעמ ןורתפ תגצהו יתכרעמ אצממ שוביג 

.דיתעה יכרוצל ונעי רשא ,היתוצלמה תא תוותהלו ,היאצממ תא עובקל 

<214-213 ,94 ,מ"מט> 

תורושקה תוביסנלו תודבוע"ל סחיב תוריבס תולאש המכ דוע לע בושחל ןבומכ ןתינ 

־ חבטה תא ודילוהש תויטילופה תוביסנה ןהמ :המצעל הגיצה אל הדעווהש ,"חבטל 

םע תובשייתמ ןה דציכו ־ תויוכז תללושמ תיברע הייסולכוא לש דייהטרפא בצמ ,שוביכ 

היה חצרהש תיגולואידיאה תוברתה יהמ ?תיטרקומד הנידמכ לארשי־תנידמ לש יומידה 

רדסל הרושק וז תוברת דציכו - תוימואלל תד ןיב בולישה ,תיתד תואנק ־ היוטיב 

תעבונ ןיאמ ?ידוהיה םעה לש ותנידמכ המצע הרידגמה לארשי־תנידמב יטילופה־יתרבחה 

םיטביהה םהמ ?תשרשומ איה ןכיה דעו םיברע גורהי אל ידוהיש תינעזגה היצפסנוקה 

הכימתה חכונל דחוימב ,םייגולואידיא־סייתד םיעינממ חבט לש םייכוניחהו םיירסומה 

?ןייטשדלוג לש והשעמב םיינמיו םייתד םיגוח ברקב תבחרנה תירוביצה 

היצפסנוקה תעבונ ןכיהמ :תולאשה ןמ ליחתהל הלכי ןיבר חצר תריקח ,המוד ןפואב 

אוה לארשיב הלשממ שאר חצר םאה ?לארשיב גיהנמ לש וייחב שקנתהל הסני אל ידוהיש 

תוקומע תוקולחמל יוטיב אוה אמש וא ,ףלוחו יעגר ףחדב ורוקמש ימעפ־דחו גירח עוריא 

ובחור והמו םייגולואידיאהו םייתרבחה ויתודוסי םהמ ?תילארשיה הרבחב תויטנרהניאו 

הרבחב תוידוסי תוקולחמל ןורתפכ תיטילופ תומילאב שומישל היצמיטיגלה םיסב לש 

תוידסומה תוכרעמהו םישיאה" תניחבל "ןידב" המצע הליבגה הדעווה םא ?תילארשיה 

םקלחב קוסעל התנפ אלו <203 ,96 ,מ"ר> "הלשממה שאר לש ונוחטיב לע םינוממ ויהש 

ןכתיי דציכ ,חצרב ינרותה ךוניחה לשו םילחנתמה ינוגרא לש ,ןימיה תוגלפמ לש 

תלעפהל רושקה לכב רשויו תוניגה ,רסומ לש תולאש המצע תא הלאש אל הדעווהש 

תרבגה תועצמאב םייטילופ םיטקילפנוק לע חקפלו טולשל ודעונש ,כ"בשה לש וינכוס 

?"לודגה חאה" לש תויצלופינמבו םייתרושקת םיגצימב שומיש ךות תומילאהו האנשה 

ביכרמ איה היפלש החנהל םאתהב התריקח תא תננוכמ "תיתכלממ"ה הריקחה־תדעו 

תועצמאב הרבחב "תויעב" רותפלו רוקחל דעונש תיתנידמה תילנויצרה תכרעמה ךותב 

הריקחהש הדבועה ןמ עבונה יגולומטסיפא דוכלמ ץוענ וז ההגהב ."קוחה־ןוטלש" תפיכא 

רוקחל הרומא איהש יתרבחה רדסה תאו הנידמה תא תירוירפא תננוכמ "תיתכלממ"ה 

המצע הגיצמ הריקחה־תדעו :אבה יגולה ךלהמב ןומט דוכלמה .תילנויצר תכרעמכ 

תיביטקייבואה היצמיטיגלה ןאכמו) הנידמ היורקה תילנויצרה תכרעמב ביכרמכ 

תוילנויצר לש םוי־רדס םדקל הל תרשפאמ תיתכרעמה הסיפתה .(התלועפ לש תילרטינהו 

תוילנויצרה .("יתכרעמ לשכ") תוהמב קוסיע לש הווסמב תילטנמורטסניא 
־הד> ותוא דילוהש טקילפנוקהמ עוריאה תא קתנל הדעוול תרשפאמ תילטנמורטסניאה 

תכרעמכ יתרבחה רדסה תאו הנידמה תא גיצהל תרשפאמ היצזיטילופ־הדהו ,(היצזיטילופ 
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האורה היצקיפיארה תא החדתש תיביסקלפר הריקח רשפאמ וניא הז דוכלמ .תילנויצר 

.(1996 ,בהנש)יתרבחה רדסה לש יגולוטנואה סיסבה תא תילטנמורטסניאה תוילנויצרב 

הרומא איהש יתרבחה רדסה תא רמשלו להנל תרזוע תיתכלממה הריקחה ,דבעידב ,ןכל 

רשא תיטרקונכט הריקחל ליבומ ילטנמורטסניאה־ילנויצרה חישה ,תורחא םילימב .רקבל 

ןפואב .ינוגראו ילוהינ לשכב ןרוקמש "תולקת" םה הלש הקידבה יאשומש שארמ החינמ 

לש לקשמה־יווישבו ןוזיאב הרפהכ ,הלקתכ םיספתנ "ויתואצותו חבטה תוביסנ" ,הז 

תנמ־לע תכרעמה יביכרמ לש שדחמ ןוזיאו בוצייב ספתנ תויעבה ןורתפו ,תכרעמה 

.הנידמה םע ההוזמה "יתרבחה רדסה" לש תינומרהו הליעי ,הניקת הלועפ ךשמה רשפאל 

:ךכ היתונקסמ תא תמכסמ ןיבר חצרל הריקחה־תדעו ,המגודל 

הבישחב םימגפ םיפקשמ ,הזה ןובשחוךידב ואבוהש וניתונקסמו וניאצממ 

.ןוטלשה תויושר לש לוהינה תוברתב השלוחו םיבחרנ םימוחתב עוציבבו 

םיבר תודסומל הרהזאו ךרד רורמת הז ןובשחו־ןיד שמשמ וז הניחבמ 

<203 ,96 ,מ"ר> .םינושו 

תוברתב השלוח") םיילנויצר םילשככ םיעוריאה תא תננוכמ תיטרקונכטה הריקחה 

",תיגולוטואטו תיגולואילט איה ךכיפלו ,םיילנויצר תונורתפ םהל תתל ידכ ("לוהינה 

"ילנויצר לוהינ" םע "ןיקת יתרבח רדס"ו "תויביטקייבוא" ההזמה םימסק לגעמב תבבוס 

 .(Shenhav, 1999)

ילוהינ םזיביטקאו יטופיש םזיביטקא .2 

תונילפיצסיד יתש ובש רתא לעכ תויתכלממה הריקחה־תודעו לע לכתסהל ןתינ 
תכמתסמ תיטפשמה הנילפיצסידה .וידחי תורבוח - תילוהינו תיטפשמ - תויטסיביטיזופ 

םשל תוריבסה חישב תשמתשמ איה ."ריבסה םדאה" הזכרמבש תוריבסה תנירטקוד לע 

,רימש) "רואנה רוביצה" לש ויכרע םע ההוזמה יתרבח רדס לש הדותמל סיסב תריצי 

"רואנ" יתרבח רדסל הפיאשה תא לעופל האיצומ איה .(49-47 ,1994 ,רנטואמ :1994 

טפשמה־תיב .יטפשמל יתרבחה תא תמגרתמה טפושה לש תינובתה תויחמומה תועצמאב 

ויתוערכהל ףקות קינעהל תנמ־לע "תוריבס" גשומב ,יגולוטואט ,ילגעמ שומיש השוע 

לולכמ תא ןובשחב האיבהש וז איה הריבס הטלחהש עבוק טפשמה־תיב .תויטופישה 

םניב הלא םילוקישל ריבס לקשמ התנקה רשאו התלבקל םייטנוולרה םיריבסה םילוקישה 

14.(10 ,םש> םמצע ןיבל 

םניא םיעוריאה) תילנויצקנופ תיגולואילט תונשרפב תנייפאתמ תיתכרעמה־תיטרקונכטה הריקחה 13 

תיגולואילט וא *םיאלממ םהש יתכרעמה ךרוצה רוריב ךות אלא ,םמצעלשכ םירבסומ 

;*םייתכרעמה םיכרצב "תויעב" וא "םילשכ" ,"תורפה"כ םירבסומ םיעוריאה) תילנויצקנופסיד 

יתכרעמ ךרוצ םיאלממ םתויה םצעמ עבונ םיעוריאה לש םמויק) תילנויצקנופ תיגולוטואט תונשרפבו 

עבונ םיעוריאה לש םמויק) תילנויצקנופסיד תיגולוטואט וא *הז ךרוצ לש ומויק ךשמהב הנתומו 

.*תכרעמה לש הניקת־יתלב הלועפמ 

גשומב םוקמב (reasonableness) תוריבס גשומב שומישה םצעב ,הארמ (1994) רימשש יפכ 14 
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,לארשיב יטופישה םזיביטקאה לש קהבומ גציימ ,קרב ןורהא ןוילעה טפשמה־תיב טפוש 

,תויטילופ תולאשב עירכהל טפוש לש ותוכמס יכ 1986 תנשב ןתינש ןיד־קספב עבק 

לע הווש הדימב הלחש תיללכ תוריבס תבוח לש המויקמ תעבונ תוירסומו תויגולואידיא 

ילילפה טפשמב םידיחי תולועפש הדימב הב .תירוביצ הרשמ אשונ לכ לעו טרפו טרפ לכ 

ןתינ ןכ - "ריבסה םדאה" לש ־ תוריבס לש הדימה־הנקל םאתהב תוכרעומ יקיזנהו 

אלא ,תיטילופ וא תירסומ הבוח הניא תוריבסה תבוח .ןוטלשה ישעמ תא ןוחבל םג ךירצו 

המרונל םגרתיהל בייח וניא 'יואר אל' יטילופה ןועיטה" :קרב ירבדל .תיטפשמ הבוח 

יכ תעבוקה וז איה רתויב הבורקה תיטפשמה המרונה ...'יואר אל' אוה הנכותש תיטפשמ 

תולאשה לומ <9 ,1994 ,רימש לצא טטוצמ)".הריבס תויהל תבייח ...תינוטלש הטלחה לכ 

תא ביצהל שי - "?יוצר םאה" ,"?ןוגה םאה" ,"?יואר םאה" - תויטילופהו תויתאה 

תועצמאב טפשמל הקיטילופה תפפכה תא .תיביטיזופ הלאשכ "?ריבס םאה" הלאשה 

לע טפשמה תא טילשהל שקבמה "ילקידר םזילמרופ"כ ןיבהל ןכל ןתינ תוריבסב שומישה 

.<9-8 ,1994 ,רימש :46 ,1994 ,רנטואמ)ותביבסבש המ לכ 

"יטופיש םזיביטקא" לש סופד תואטבמ תויתכלממה הריקחה־תודעו יכ ןועטל ןתינ 

םייטילופו םייתרבח םיאשונ לא יטפשמה חישה תא ביחרהל ןויסינ תוגציימ ןתויהב 
תוילנויצרב תרזענ יטפשמה חישה תבחרה 15."רוריב םינועט"כ הנידמה ידי־לע םירדגומה 

ירוטרה רגאמהמ קלחל תכפהנ ןוגראה תרות לש תוילנויצרה .תינוגראה הרותה לש 

ירוטפיצנמאה לאיצנטופה לע תונעשיהמ רבעמל ילובמיס יוטיב םושמ שי (reason) הנובת 

לע תונעשיהל ,תוינאכד תומגודמ תישונאה הבשחמה רורחשל יעצמאכ ,הנובתה לש יתרוקיבהו 

ןתינ ,תורחא םילימב .תיריפמא הדידמלו הכרעהל תנתינה הנוכתכ ,המצע ינפב הרטמכ "תוריבס"ה 

ירוטסיה רבעמ ףקשמ אוה הזככ .הנובת גשומה לש ילטנמורטסניא יוטיבכ תוריבס גשומה תא תוארל 

שומישה תשגדהל ,תורואנה תבישח לש התיתשתב חנומ היהש ,ררחשמהו ינמוהה טנמלאה תשגדהמ 

יטפשמה גשומה .ינרדומה ןדיעב םייטרקורויב לוהינו הטילשל רישכמכ הנובתב ילטנמורטסניאה 

אוה "ריבסה םדאה"ו ,"תילטנמורטסניא תוילנויצר"ב ףלחומ תויהל ןכ םא לוכי "תוריבס" 

םלועהיתסיפתש תושי התוא - ("תונוכתה רסח"ו "ידממ־דח"ה) "ילנויצרה םדאה" לש יארה־תנומת 

.הרידגמ תילוהינה־תינוגראה הנילפיצסידה לש תיעדמה 

חבטה תקידבל הריקחה־תדעו רבח תא ודיקפתמ חידהל טפשמה־תיבל השגוהש הריתע תובקעב 15 

ןידה־קספב ,קרב ןורהאו רימז קחצי םיטפושה ועבק ,יבעוז ןמחר לא דבע טפושה ,הלפכמה תרעמב 

אוהש הריקח־תדעו רבח לש ודמעמ תיטילופ תוילרטינל השירדה תניחבמ יכ ,הריתעה תא וחד ובש 

ןיב תולובגה שוטשטל ףיסוה הז ןיד־קספ .(39 ,1994 ,רנטואמ) טפוש לש ודמעמל המוד טפוש 

יבעוז לש "תיטילופ תואטבתה" תובקעב השגוה הריתעהש ןיינעמ .טפשמהייתבל הריקחה־תודעו 

יתאבשכ" :רתיה ןיב ,רמא ובש (8.4.94 ,"עובשפוס") בירעמ ןותיעל קינעהש ןויאיר ךלהמב 

לכ תא יתלאש ...םינותנ םוש יל ויה אל לבא ,םילחנתמה הז םיחטשב ירזכאה דצהש יתעדי ,הדעוול 

".הרק תמאב הזו ,ונושלב לשכיי והשימש יתיוויק .עדימ אל ,םישוחינו תושוחת ךמס לע ,יתולאש 

ול לאו ,תקולחמב יונש תולחנתההו םילחנתמה ןיינע" :ותקיספב קרב בתכ וז תואטבתה לע 

הריתומ םייטילופ םיניינעב הדמע תטיקנמ תורזנתהה ...ןאכלו ןאכל הדמע םהב טוקנל ...טפושל 

".הרבחו תוברת ,טפשמ יניינעב וביל ישחרו ויתובשחמ תא וב עיבהל טפוש לכל ידמל בחרנ רכ 

(ונלש השגדהה :607 'ע ,(3>חמ ד"פ ,2148/94 צ"גב) 
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לש םתעד־לוקיש לע תוכמתסה לש תוימיטיגלה תא ססבל ידכ שומיש וב השוע הנידמהש 
.הינונגנמ תויוכמס תא ביחרהל ידכו "םיחמומ" 

חישל יטפשמה תוריבסה חיש ןיב בלשל הריקח־תודעו לש ןתייטנ תא ריבסהל ןתינ 

הטילש ,תוליעי ,היכרריה ,תילוהינ תוברת ןוגכ םיגשומב שמתשהלו) ינוגראה לוהינה 

הכימתה תורערעתה לש המגמה עקר לע (תויביטקפא ,תוקופתו תומושת ,הרקבו 

לארשיב םיירוביצה םייחב ןוילעה טפשמה־תיב לש תרבוגה ותוברועמב תירוביצה 

ןפואב ."טיפש לכה" יכ הנעטה לע םיילרבילו םייסקודותרוא םיגוח דצמ הברה תרוקיבהו 

- ילוהינה םזיביטקאה ,תרוקיבל הרטמ הווהמ יטופישה םזיביטקאהש דועב ,הימתמ 

טעמכ לקתנ וניא ־ םייחה ימוחת לכל תינוגראה תוילנויצרה לש התרידחו התוטשפתה 

ןיאו םימוסחמ טעמכ ןיא "לוהינ־רב לכה"ש הדמעלו ינוגראה חישה תוטלתשהל .תרוקיבב 

תיטנוולרכ ,לכה תוזחכ העיפומ לוהינה לש תוילגויצרהש הרוק ךכ .ןהיתולובג לע ןויד 

16.םייתרבחה םייחה לש רוערעל תנתינ־יתלב הדבועכ ,רבד לכל 

תמגוד םיאשונ ףיפכמ אוהש םושמ רקיעב יתייעב אוה הז ילוהינ־ינוגרא םזיביטקא 

םיגרטקמה .תיטרקורויבה תוילנויצרה לש הקיטקרפלו הפשל ,הקיגולל רסומ וא הקיטילופ 

תוירסומו תויטילופ תולאשב עירכהל ןתינ אל יכ ,קדצבו ,םינעוט יטופישה םזיביטקאה לע 

.אדירג םייטפשמ םילכ תועצמאב (יגולואידיאה קבאמה לש וא המחלמה לש קדצה ןוגכ) 

תרות לש תילטנמורטסניאה הקיגולב שומיש השוע יטפשמה חישה רשאכ ,תאז תמועל 

קומע ןפואב רודחל חילצמ אוהש הארנ ,"קוחהךוטלש לע הנגהה" םשב לוהינהו ןוגראה 

הקיטילופהו ינוגראה לוהינה לש הקיטילופה .תישממ תרוקיב אלל םייחה ימוחת לכ לא 

תוברת לש הזכרמב ןמצע תא ביצהל תודעוול תורשפאמ תיטפשמה תוריבסה לש 

רצייל ותלוכי תאו יביטקייבואה החמומה לש עדיה תא הרידאמה ,תיטרקורויב־תילגויצר 
.םייטלחה תונורתפ 

תולהנתהל רישכמה/טנמורטסניאה תא ןנוכמ אבה טסקטה דציכ ןוחבל יאדכ 

:"ילהנמה"ו "יטפשמה" ,"יתוהמה" ןיב תולובגה שוטשט ךות תילנויצר 

לכ ןיא תוטלחהה ילבקמ ילוקיש לש דבעידב הקידב ילבש ונל רורב... 

ןיד ןתיל השירדה ילבו .ןובשחו ןיד ןתילו אובל םהמ שורדל תורשפא 

,תיטופישה תרוקיבה ןה .רתסלפ םישענ קוחה ןוטלשו היטרקומדה ןובשחו 

עימטהל תונורחאה םינשב השענש ןויסינה הניה לארשיב וז העפות לש תוטובה תומגודה תחא 16 

just in) "ןמזב קוידב" וא "םיצוליא יפל לוהינ" ,T.Q.M.^ ןוגכ ,"תומדקתמ תוילוהינ תושיג" 

 time), ןמ תוחוקלה ,הלא תושיג .<1996 ,ילאירא ,לשמל ,ואר> םישובכה םיחטשב יאבצה לשממב

,םאמחה :הלש תוחוקלה תא ורידגה ףאו תיקסע המריפל יאבצה שוביכה תא תומדמ ,יקסעה םלועה 

ידדמ לש םחוסינ ידיל ואיבהו תינוגראו תילכלכ הפש וסינכה םה .תיניתשלפה תושרה ,םילחנתמה 

תייבג ירועיש ,םלה־תודעו לש תולועפ לוכיס ,תוכסמ יטוע תסיפת ,םישקובמ טוריי :ןוגכ הקופת 

לכוי ךכ .אבצה ימוסחמב "ןמזב קוידב" לש תוקינכט תלעפה וא רפסה־תיבב םידמולה רועיש ,םיסימ 

ןבומכ ,רתיה וז תיקסע הפש לש תידיימה התאצות .ולש "רצותה תוכיא" תא "רפשל" יאבצה לשממה 

קחשמל ןמוצמצו ,תולודגה תויגולואידיאה תויגוסה לשו שוביכה לש ,אבצה לש היצזיטילופ־הד 

םתויחמומ תא םימזויה ושכר םש ,םיקסע להנמל רפסה־יתבב לבוקמה (language game) הפשה 

.הלא תוטישב 
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255 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

חרכהב תוססבתמ ןלוכ ,תירוביצה תרוקיבה ןהו ...תילהנימה תרוקיבה ןה 

ינחבמל םתדמעה לעו ,וישעמו רקובמה ילוקיש לש דבעידב הקידב לע 

רישכמ הרבחה תושרל דימעמ ...הריקחה תודעו קוח .תוריבסהו תוניקתה 

לככ הפחו הריהז הרוצב להנתהל תירוביצה תרוקיבה הלוכי ותועצמאבש 

תקסהב הבר תוריהז גוהנל שי יכ ,איה הדעוה תעד ...םילשבמ רשפאה 

,הלא ןוגכ תוקידבב תחא אל םיקסוע טפשמה יתב ...השעמ רחאל תונקסמ 

ךכל הביס ןיא ...לדחמו השעמ לש - ותעשב - ותוריבס עובקל םאובב 

,מ"ר ;143 ,94 ,מ"מט> ...המוד חרואב גוהנל לכות אל הריקח תדעווש 

 96, 130-129)

.תודעווה יתש לש תוח"ודב ותעפוהב רתיה ןיב הצוענ הז טסקט לש ותובישח 

ןיינעל הדעווה לש הריקחה ח"וד ךותמ וקיתעהל ןוכנל האצמ ץבר חצרל הריקחה־תדעו 

.היתונקסמ תא עובקל האובב הילוקיש תא ריהבהל ידכ הלפכמה תרעמב חבטה 

תוילנויצרה תא קודבל האב איהש ךכ ךותמ ןאכ תננוכמ הריקחה־תדעו לש תוילנויצרה 

.הרואכל םיילנויצר םהש םילכב רקובמה לש 

דימעהל תודעווה יתש ורחבש תולאשה עבראמ םייתשב תנתינ ךכל תפסונ המגוד 

ח"ודמ עטקה תא ןיבר חצרל הריקחה־תדעו הקיתעה ןאכ םג) ןתריקח זכרמב 

:םדוקה עטקהמ תינויגה הנקסמכ (הלפכמה תרעמב חבטל הריקחה־תדעו 

ויהש תודבועהמו םינותנהמ קיסמ ריבס םדא היה המ איה היינשה הלאשה 

היהי יכ ריבסש יפצה והמ איה תרזגנה הלאשה ...הטלחהה ילבקמ ינפב 

תלבק ךילהת םשוי דציכ ...איה תיעיברה הלאשה ...הלא תוביסנב םייק 

הילע רשא תוכרעיהה המ ,םינותנהמ וקסוה תונקסמ וליא ,ונייה ,תוטלחהה 

(130 ,96 ,מ"ר ;144 ,94 ,מ"מט> ...התוריבס תדימ המו טלחוה 

יזכרמ ןוירטירקכו תיללכ הדימ־תמאכ "ריבסה םדאה" תא ןנוכמ "תוריבס"ה חיש 

ילטנמורטסניא ילנויצר םוגרת לבקמ םג אוה .תכרעומ םיטרפ לש םתוגהנתה ויפלש 

הריצי ,(fetish) שיטפ ךכיפל אוה "ריבס יפצ" גשומה ."ריבס יפצ"ל ותגשמה תועצמאב 

תוריבסה תסיפת ןיבש שוטשטה תא וכותב ליכמ אוהו ,תיטסיביטיזופ הבשחמ לש 
דציכ התע םיגדנ .תילוהינה־תינוגראהו תילטנמורטסניאה־תילנויצרה הבישחל תיטפשמה 

תאו ומצע תא הנבמ אוה דציכו הריקחה־ תודעו לש םינוידב חתפתמ ילוהינה םזיביטקאה 

.אדירג םיינוגרא םיאשונכ ותריקח יאשומ 

לוהינו ןוגרא לש הקיטקרפכ הריקחה .3 

הייאר הרואכל תרשפאמה ,"תכרעמה" םה לוהינהו ןוגראה תרותב חתפמ־יגשומ ינש 

הזיתיטנאכ תינוגראה תוילנויצרה תא תננוכמה ,"תואדו־יא"ו ,הפיקמו הבחר ,תינללוכ 

.תודעווה לש הבישחה ןפואב קומע םיעבטומ הלא םיגשומ ינש דציכ םיגדנ ןלהל .הלש 
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יתכרעמ ןויגיה 3.1 

םיטקייבוא ןיב םיסחיה תבולשת תא ןייצמ "תכרעמ" גשומה תינרדומה ןוגראה תרותב 

ילנויצקנופ אוה טקייבוא לכשכ ,יגול רואיתל תנתינ וז םיסחי תבולשת .ןוגראה ךותב 

לעב אוה ןוגראהש החינמ "תכרעמ"כ ןוגראה לש תינכמה הסיפתה .תכרעמה תורטמל 

ןויסינ ףקשמה גשומ איה "תויתכרעמ" .ומצע תא רפשלו דומלל ,הביבסל לגתסהל תלוכי 

־תודעו .ילטנמורטסניא חיש תועצמאב םדא־ינב לע חוקיפו הטילש לש ןונגנמ בצעל 

יביטמרונ ןוירטירקכו "יתרבח רדס" לש הרופטמכ יתכרעמה חישב תושמתשמ הריקחה 

ןורקע ןיבל יתנידמה "תויתכלממ"ה ןורקע ןיב היגולנאש עבונ ךכמ .טופישל 

.תשקבתמ תינוגקה ןוגראה תרותב "תויתכרעמ"ה 

הדרפה לש םיסחי תינמז־וב תרצוי תוכרעמה תרות םג ,"תויתכלממה" ומכ 

םינכוסכ םדאה־ינב ןיבל תכרעמכ ןוגראה ןיב (היצרגטניא) שוטשטו (הימונוטוא) 

,םללכב םדאה־ינבו ,תכרעמה יקלח ,תיתכרעמה הסיפתה יפל ,אסיג דחמ .םייתרבח 

הסיפתב סוזנסנוק ומכ ,תיתכרעמה הסיפתב הינומרה .הינומרהב דובעל םיכירצ 

קבאמל לאיצנטופ לכ וא תויטילופ תוקולחמ ,םיטקילפנוק שטשטל םידעונ ,תיתכלממה 

תויתכלממה ,רמולכ .(תכרעמל םיילנויצקנופסידכ וא םיינומרהסידכ םתגצה תועצמאב) 

לש םתודחא תא שיגדמ ,תוקולחמו םיחתמ ריתסמה ינגומוה חיש תורציימ תויתכרעמהו 

ךדיאמ .ןוגראה ידיב וא הנידמה ידיב הטילשה יעצמא לש זוכיר רשפאמו הרבחהו הנידמה 

הנבמ :הנידמה תא הגיצמ "תויתכלממ"הש יפכ ןוגראה תא הגיצמ "תויתכרעמ"ה ,אסיג 

יתרבחה רדסה לש ולוהינלו ורומישל לעופהו הקיטילופמו םיסרטניאמ רקועמה ילרטינ 

תייגטרטסא הווהמ ללכה תבוט םע תכרעמה יוהיז .ללכה תבוט תא חיטבהל המגמב 

ןהלש םיסרטניאה תא גיצהל תושקבמ תופדעומ תויתרבח תוצובק התועצמאבש ,הטילש 

םיטקילפנוק ריממ יתכרעמה חישה .(1993 ,דלפו יול) הלוכ הרבחה לש םיסרטניאל םיהזכ 

תא גיצהל רשפאמו םדאה־ינבל תינוציח תילכת תלעב תילנויצר הקיגולב םייתרבח 

לכ תא תוגציימכו תוילרטינכ ויתולועפ תאו ינויוושו ילסרבינוא ןויבצ לעבכ ןוגראה 

תניחבמ "קזח"כ ןוגראה תא גיצהל רזוע יתכרעמה חישה ,ךכ לע ףסונ .םדאה־ינב 
תוילנויצרה תניחבמ "םישלח"כ םדאה־ינב תא וליאו ולש "תוילנויצר"הו "תוליעי"ה 

.(Shenhav, 1999) םהלש (תלבגומה) 

ילנויצר חיש לש תופפוח תורוצ יתש ןכ םא ןה "תויתכלממה"! "תויתכרעמה" 

םיחתמ ינפ־לע תיתרבחה הינומרההו סוזנסנוקה תא תושיגדמה ,ילטנמורטסניא 

הל רשפאל תנמ־לע הנידמה לש ילסרבינואהו ילרטינה היומיד לע תורמושו ,םיטקילפנוקו 

.ךשמתמ ןפואב םייתרבח םיטקילפנוק להנל 

:חבטבו חצרב לופיטל תוירשפא תויצפוא יתש תונבמ הריקחה־תודעווש בל םישל שי 

יתש ."םיילנוסרפ"ו "םייתדוקנ םילשכ"כ וא "יתכרעמ לשכ"מ תועבונה תויצקנופסידכ 

תחא הימוטוכיד ביבס תדקמתמה ,ןתריקח .תויתרבח־או תויטילופ־א ןניה תופולחה 

תילנויצר הקיגול לש הדש ךותב ןתוא תדכלממ ,יתכרעמ לומ ילנוסרפ - תירשפא 

הריקחה־תדעו .תורחא תופולח רוחבל ללכ תועיצמ ןניא תודעווה .תילטנמורטסניא 

בלשב רבכ יתדוקנ/יתכרעמ לשכ לש הימוטוכידה ביבס תדכלמתמ ןיבר חצר ןיינעל 

היצקנופסידכ חצרב קוסעל הל תרשפאמ וז הימוטוכיד .ח"ודה תביתכ לש םדקומ 

:"החטבאה תטיש"ב הרוקמש תיתכרעמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:28 UTC������������� 

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



257 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

אל יווילהש ךכב קר היה יוקילה היפל הנעטה יכ ,התע רבכ שיגדהל שי 

םשורה תא רוציל תשקבמו םינותנה לולכממ תמלעתמ ,לאמש דצל לכתסה 

אל הלשממה שאר ...ךכ וניא רבדה ,ונרעצל .ירקמו יתדוקנ היה לשכה יכ 

תטיש לש אצוי לעופ היה הז ןולשיכו חצרנ וב ברעב יוארכ חטבואמ היה 

(85 ,96 ,מ"ר> .םייתדוקנ םילשכ וא לשכ קר אלו הדיחיב הגהנש החטבאה 

הלשממה שאר לש החטבאה תטישב םייוקילב "יתכרעמה לשכה" תא תרתאמ הדעווה 

.(129 ,םש> "הריבס התיה אלו תנכדועמ התיה אל" רשא 

תוכרעמ תא םילהנמה ...הנידמ ישאר לש םהייח לע הניגמ הדיחיה 

ררושה ינידמה רטשמה לע הניגמה תיתכלממ היצקנופ יהוז .ןוטלשה 

ימינפ יגולואידיאו יטילופ קבאממ קלחכ ןוטלשה ישארב העיגפ ...הנידמב 

םייק ...יתרבחה םקרמה תא תנכסמו היטרקומדב תעגופה תונרתח איה 

ךרעמ תא שבשל האב םישיאב העיגפה ...והובו והות תריצי לש ןוכיס 

תחטבאל הדיחיה לש התויזכרמ לע םיעיבצמ הלא לכ ...הנידמב םייחה 

.יללכה ןוחטבה תוריש ידיקפת ןיבו התמישמ ןיב קודהה רשקה לעו ,םישיא 

<115 ,96 ,מ"ר> 

,כ"בשב תינוגראה תוברתה לש רצותכ החטבאה תטישב םייוקילה תא הריבסמ הדעווה 

הלעמלמ ינוויכ־דח חרואב ולצאוה תויוכמסהש ןוויכמ םיליעי הרקבהו חוקיפה ויה אל הבש 

,הלעמלמ הרקבהו חוקיפה תא ,הדעווה תעדל ,המצמצ וז תינוגרא תוברת .הטמ יפלכ 

,מ"ר)"תללוכ תוינידמ תלעב תיתעמשמ ,תיכראריה תרגסמ לש הלועפתב םיינויח םהש" 

:תינוויכ־וד תילוהינ היגטרטסא העיצמ הדעווה ,וז תיתכרעמ הקיגולל םאתהב .(193 ,96 

.הלעמלמ תידוקיפה המזויהו הרקבה ,חוקיפה תובוח לש השיטנ אלל תויוכמס רוזיב 

:ךכ "תויתכרעמ תונקסמ"ב ןדה קלחה תא תחתופ ןיבר חצרל הריקחה־תדעו 

לש התודע תורישה שאר םעטמ הדעווב ואבוה ,תורהזאל תובושתה בלשב 

ןיב ,תלעופה תיגטרטסא הבישחלו לוהינל תינוגרא תרושקתל תיחמומ 

ןהיפל דוסיה תוחנה .ןוחטיבה תורישו ל"הצ ימרוגל ץועיי ןתמב ,רתיה 

םינוגרא לש ןחבמהו הנתשמ םלועב םיאצמנ ונא יכ ,ןה התסיפת השבגתה 

בושחה ביכרמה ...הנתשמה תואיצמל םמצע תא םיאתהל םתלוכיב אוה 

הנושארבו שארב רזגנ ,תורישה לש תללוכה היגטרטסאה שוביגב רתויב 

דבוע תורישה .תויונמדזהו םימויא רותיאו ,תינוציחה הביבסה יופיממ 

הביבסב םירתואמש םימויאה לומ .תינוציחה הביבסב ,םימויא לומ רקיעב 

םוקמבו ,םירעפה םירתואמ ,תימינפה הביבסה לש הניחב תישענ ,תינוציחה 

,96 ,מ"ר> ...םיבאשמ תתל שי ,רעפה לע רשגל ידכ ,הנעמ תתל ךירצש 
 192)

תעיבקב הריקחה־תדעו תא קר אל שמשמ יתכרעמה חישה דציכ םיגדמ ליעל טוטיצה 

יתכרעמה חישה לש ותופקת .ןהינפמ ןנוגתהל םישקבמה םירהזומה תא םג אלא ,היתונקסמ 

.דחאכ םיטפשנהו םיטפושה דצמ רורשאב הכוז יתרבחה רדסה לש גציימכ 

םייוקילב "יתכרעמה לשכה" תא תרתאמ הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו 
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יאנת"ב םייוקילה תא הריבסמ איה .עוגיפל יפצ חכונל תוטלחה־תלבק ךילהתב 
הלא םיאנת .םהלש תישונאה תולבגומבו םילעופ החטבאה ישנא םהבש "תואדווה־יא 

ןדמואל ילנויצר ןפואב עיגהלמ החטבאב םיקסועה םישנאה תא ,הדעווה תעדל ,םיענומ 

תיתכרעמ הקיגולל םאתהב .("ריבס יפצ" ותוא הנכמ הדעווהש) עוגיפ לש ןוכנ תורבתסה 

םיאנתב עוגיפל תורבתסהה לש ליעי ןדמואל ילנויצר־ינוגרא ןורתפ העיצמ הדעווה ,וז 

.ךכמ האצותכ רתוי תיביטקפא תוטלחה־תלבקלו תואדו־רסוח לש 

שובלב יטרקונכט לופיט תלבקמ חבטה לש תירסומהו תיטילופה הלאשה ,הז ןפואב 

.תוקופתו תומושת תדידמ לש יטסיטטס יתכרעמ 

תרבוגה הנכסה לומ ב"בשה לש תוכרעיהה רובגת תא םידדומ ונא... 

(םיבאשמ תעקשה) תומושת יפל ...םידוהי ידי־לע םיברע דגנ תומילאל 

ףקיה יפל רמולכ ,תוקופת יפל הדידמ איה הנוכנה הדידמהש דועב 
יפל האלמ הדידמ ,ונרעצל .חטשב לעופב תילוכיסהו תיפוסיאה תוליעפה 

...גציימכ תומושתה ףקיה לע ךמתסהל ונילעו ,ונדי גשיהב הניא הקופת 

ןכא ,לעופב םילוכיסו םיפוסיא ,תוקופתל עגונה םיגדמ עדימ יכ שיגדנ 

<148 ,94 ,מ"מט> .הדעוול רסמנ 

םלועה לש תיטסינימרטד הביטקפסרפ רחא שופיחב תנייפואמ תיתכרעמה הקירוטרה 

תא הפיפכמ ןוגראכ םלועה לש ותסיפת .תויארקא לש םיגשומב םלועה תגשמהל הפולחכ 

םה הלא םיללכ .תכרעמה לש תויללכה היתונוכתמ םיעבונה םידיחא םיללכל תואיצמה 

לע ףסונ .םיביטקלוק לש תעצוממה תוגהנתהה לע םייטסיטטס םידגיה ,"עבט יקוח" 

"לקשמ־יוויש" לש םיגשומב תנייפואמ תיתכרעמה הבישחה ,יטסיגכמה םזינימרטדה 

םירשפאמה ימצע תוסיוול םינונגנמ לש םמויק לע םיעיבצמ הלא םיגשומ ."םיזטסואמוה"ו 

.תכרעמה לש תויכשמהו תוביצי 

תלעב תוינידמב המוד ןפואב הנד הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו 

היצפסנוקה ןמ תעבונה) םילחנתמל קשנ תריסמ לש תוירסומהו תויטילופה תוכלשהה 

איה ;(םיננוגתמהו םיפקתומה םה םידוהיהו םיפיקתמה םה םיניתשלפהש תימואל־ונתאה 

:"םינוכיס ןוזיא" לש תיתכרעמה הרופטמה תועצמאב וז תוינידמב הנד 

ותאשל םיחרזאל האשרה ןתמ וא םיחרזאל קשנ תריסמ לש תוינידמ תעיבק 

םינוכיסה ...מינוכיס ןוזיא םשב ותונכל ןתינש ךילהת לש האצות איה 

ךכב םיכורכה םינוכיסה תמועל תימצע הנגהל םיעצמא תעינמב םיכורכה 

איה םהב םיזחואה לע הרקבהו הבר איה םתונימזש ,קשנ ילכב יוור חטשהש 

לש השומיח תדימ תא תעבוקה תוינידמהש ןאכמ .תלבגומ חרכהב 

גישהל ןויסינ השענ וב תעד לוקיש לש הדלות חרכהב איה ...הייסולכואה 

איה תילמיטפואה תוינידמהו .וללה ןוכיסה תוירוגטק יתש ןיב ןוזיא 

םא הבש הדוקנ התואל דע ןודנה רוזאל קשנ תסנכה תרשפאמה וז השעמל 

האצותכ) ךסחייש ןוכיסה לע הלעת םרגיתש ןוכיסה תדימ ףסונ קשנ סנכוי 

תילמיטפואה תוינידמה ,תורחא םילימב .(תימצעה הנגהה תלוכי תרבגהמ 

.הזל הז תוירוגיטקה יתשב "םיילושה םינוכיסה" תאוושה ידי־לע תעבקנ 

(רוקמב השגדהה ;152 ,94 ,מ"מט> 
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שוביכה תוינידמ לש תיזכרמ תיטילופ היגוסב לפטל ןתינ דציכ םימיגדמ םיעטקה ינש 

םזינכמל יתרבחה רדסה תא המדמה תיתכרעמה הקירוטרה תועצמאב םילחנתמה תומילאו 

/ליעיו ןזואמ־יתלב/ןזואמ לש תוימוטוכיד לע תססובמה תילרטינ הקיגול םע) יתכרעמ 

איה ןכש תיגולואידיא חוכ־תדמע הירוחאמ הריתסמ תיתכרעמה הסיפתה .(ליעי־יתלב 

.(תכרעמ) תילאוזנסנוקו תינומרה הרבח :לכמ רתויו ,הקיטילופמ תרקועמכ הרבח הגיצמ 

ןיבר חצר תאו הלפכמה תרעמב חבטה תא תוננוכמ תודעווה דציכ בל־םישל שי 

תויצקנופב לשכ לש תואצותכ םיספתנ חצרהו חבטה ,אסיג דחמ :תולופכ תויצקנופסידכ 

:("יתרבחה םקרמה") תכרעמה תוביצי לע רומשל ידכ אלמל רומא ב"בשהש תויתכלממה 

המצע ינפב "תינרתח" תילגויצקנופסיד תוהמכ םיספתנ חצרה ןה חבטה ןה ,אסיג ךדיאמ 

.תיתרבחה תכרעמב (תואדו־יא)"והובו והות" עורזל התרטמש 

תואדו־יא הקירוטר לש רוצייכ הריקחה 3.2 

םושמ לוהינו ןוגרא לש הירואיתב רתויב םייזכרמה םיגשומה דחא הניה "תואדו־יא" 

םג איה .םזינוטרופואהו תונמחגה ,תויזירפקה ,ןונכתה רדעה ,רדסה־יא תא תגציימ איהש 

ןתינ ןאכמו ,תוללכושמו תובכרומ תוינוגרא תוקינכטב שומישה תא ךכ לשב הקידצמ 

תינוגראה הירואיתה .תואדו־יא לע חישו הקירוטר רצייל םינוגרא לש םתייטנ תא ןיבהל 

תוילנויצר ."תואדווה־יא"ל "ןונכתה" ןיב ךוותמכ - להנמה - הרצויו החילש תא הננוכ 

ןיעמ ,ינוגראה רדסה לש םימילשמו םיכופה םינפ ינשכ תוגצומ תואדו־יאו תילוהינ 

ןוגראה .(1995 ,בהנש) להנמה סותימ תא רציימ ןהיניב רוביחהש תוירניב תויציזופוא 

,תוימויק תודרח לש ןדודיח ךרוצל תואדו־יא לש הקירוטרב שומיש תושעל עדי יתנידמה 

,ינומה סויג ןוגכ ,הלא תודרח םע ודדומתיש םייטרקורויב םינונגנמ רציימ אוה ליבקמבשכ 

ויפ־לע תלהנמ הנידמהש ,הז סופד .(Tilly, 1985) ילאירוטירט זוכרמו םיסימ תייבג 

הנידמל רשפא ,ןמיע תודדומתהל םייטרקורויב םינונגנמ לש םתריצי ידי־לע תויואדו־יא 

תויחרזאו תויתרבח תויוליעפ בתנלו הרבחב םינוש םירזגמ לע התטילש תא ליחהל 

,תיתכלממה הריקחה־תדעו .(1993 ,דלפו יול ;Tilly, 1985) הביצמ איהש םידעיל 

איה םג תלעופ ,תינוגראו תילוהינ הקירוטרב שומיש השועה יתנידמ הלועפ רתא התויהב 

השירדה תא תרציימ איה ,עוריאה חותינ ךלהמב תואדו־יא לש הרוציי תועצמאב :ךכ 
.תואדווה־יא תא תיחפהל םירומאה םיילנויצר םילכל 

?וממז תא עצבלמ ןייטשדלוג תא עונמל הלפכמה תרעמב םיחטבאמה וחילצה אל עודמ 

תלבק ךילהתב לשכ" איה הביסה ,הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־ תדעו תנעטל 

עוגיפל תורבתסהה ןדמואב ילנויצר לשכמ עבונה ,"עוגיפל יפצ חכונל יואר תוטלחה 
:תואדו־יא יאנתב השענש 

...םינפלו ינפל רקחהל תורבתסהה יטופיש וכז םתויזכרמו םתובישח לשב 

םדא ינב לש תורבתסהה יטופישש םילשכ לש המלש הרוש ולעה םירקחמה 

גרוח לעופב טופישהש אוה טופישב "לשכ" לש ותועמשמ .םהב םיעוגנ 

רוחבל שקבמש ימ לש ותניחבמ היוצרה תיטרואתה המרונה ןמ הטוב הגירח 

לש ותסיפתב ,לוכיבכ ,עובט לשכה ...ילנויצר ןפואב ותלועפ ךרד תא 

תא ותנבה תורמלו ול ןתינש רבסהה תורמל ורומל רזוח אוהו ,קדבנה 

(141 ,94 ,מ"מט> .ינתלכש חותינב לשכה 
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תמשרתמ הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו ,וז תיתבישח הקיגולל םאתהב 

:תילנויצר הניחבמ לבגומ אוה יכ הינפל ועיפוהש םידעה לש תובושתה סופדמ 

םאה :הלאשל ושרדנ הריקחה תדעו ינפל ועיפוה רשא םידעה ןמ םיבר 

לבקמ היה לוכי םאה ,ואל םאו ,שארמ הלפכמה תרעמב חבטה הזחנ 

?ותבוח ידי אצי אל ןכ השע אלשמו שארמ חבטה תא תוזחל תוטלחהה 

ללכל ואב םהמ םידחאו ,הלילשב םידעה ובישה ,היקלח ינש לע ,וז הלאשל 

תארקל יהשלכ המידקמ תוכרעיהל תורשפא התיה אל יכ ,תפסונ הנקסמ 

(145 ,94 ,מ"מט> ...חבטה 

ןוגרא תא התווילש תואדווה־יאב קוסעל הברמ ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו םג 

תוטלחה־תלבקב ןוידהמ דבכנ קלח קיתעהל ףא תחרוט איה .םולשה תרצעב החטבאה 

,מ"ר ואר> הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הדעווה לש הריקחה ח"ודמ תואדו־יא לש בצמב 

ןייטשדלוג לש והשעמ תחלצה תא תסחיימ חבטה ןיינעל הדעווה םא .(130-129 ,96 

תא תסחיימ חצרה ןיינעל הריקחה־תדעו ,הלפכמה תרעמ לש החטבאה ןוגראב לשכל 

129 ,םש) םולשה תרצעב ןיבר לש החטבאה תטישב לשכל רימע לש והשעמ תחלצה 

םייד םיליעי ויה אל הטישה/ןוגראהש םושמ ורצונ הלא םילשכ יכ תורובס תודעווה .(132 

לש רשקהב םהלש "תלבגומה תוילנויצרה" לע רבגתהל החטבאב םיקסועה םישנאל עייסל 

.תואדו־יא 

תדמולמה םתעד לע רתיה ןיב תכמתסמ הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־ תדעו 

לש יביטמרונ לדומ")ינוגרא ןורתפ עיצהל תנמ־לע יאכז ןד ר"דו םורמ־טייב תור ר"ד לש 

םישנא לש "תלבגומה תוילנויצרה" לע רבגתהל רומא הז ןורתפ .("תוטלחה תלבק ךילהת 

לש הטופישל ןוירטירק שמשלו תואדו־יא לש םיאנתב םייתורבתסה םיטופישל םישרדנה 

־תלבק להוגב קוסיע ידכל חבטב קוסיעה לש היצקודר השוע הז חיש .החטבאה תוליעי 
.תואדו־יא יאנתב תוטלחה 

הטלחהה תלבק ךילהת תוכיא תא ךירעהל רשפא דציכ ,הלאשה תלאשנ 

לדומ םיגיצמ תוטלחה תלבק אשונ רקחב םיקסועה ?תואדוו־יא יאנתב 

לע תססובמ הטלחה תכרעה .תוטלחה תלבק ךילהתל ץלמומ יביטמרונ 

ךילהתה ...יביטמרונה לדומל ,תואיצמב השענש יפכ ,ךילהתה תאוושה 

ןאכ] םיאבה םיביכרמהו םיבלשה תא ללוכ הטלחה תלבק לש יביטמרונה 

םיפושח םישנאש הארה יגולוכיספה רקחמה ...[םיבלש השיש םיטרופמ 
הרוצב תויעב רידגהל םיטונ - טרפב .ונמנש םיבלשהמ דחא לכב תויטהל 

םיכירעמ ,םיירשפאה הלועפה יכלהמ לכל סחייתהלמ םיענמנ ,המומע 

העיפומ הלאה תויטההמ תחא לכ .המודכו תיעטומ הרוצב תויורבתסה 

תיתטיש הרוצב השענ וניא תוטלחהה תלבק ךילהת רשאכ התופירח אולמב 

,1987 ,יאכזו םורמ־טייב) .ונמנש םיביכרמה לכ לע הדפקה ךותו 
 425-424)

תינוגראה תוילנויצרה .ביכר לש דמעמל ןודינ םדאה ,זכרמב תדמוע תכרעמה רשאכ 

וניא םדאה יכ תיגולוטואטה החנהה תעלבומ תיתכרעמה הסיפתב .וב אלו ,תכרעמב היולת 

.תכרעמב ךרוצ היה אל יזא ,ךכ רבדה היה ול ירהש ,המלש תוילנויצרל עיגהל לוכי 
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ילעבכ םדא־ינב לש םתרדגה איה תיתכרעמה הבישחב וז החנה לש יולגה יוטיבה 

לעב וניה םדאהש םושמ תיקלח איה וז תוילנויצר .(Simon, 1946)"תלבגומ תוילנויצר" 

תורטמ המכ ול שיש םושמ ,תופולחה לש ןחותינ ןפואל רשאב םילבגומ תלוכיו עדי 

רדסב חוטב וניא אוהש םושמו (תורתוס וליפא ןקלח) ןמז־תדוקנ התואב תוליבקמ 

םניא םהש ןוויכמ תלבגומ םישנאה לש תוילנויצרה ,תורחא םילימב .ולש תויופידעה 

,המגודל ."חטבומ רזחה םעו תחא האצות םע תחא תלעות תייצקנופב קוסעל" םילגוסמ 

:ךכ תלבגומה תוילנויצרה תא הריבסמ תינוגראה הירואיתה 

יטירפ דבעלו רוגאל ילכשה ורשוכב לבגומ ,היהיש לככ חתופמ ,םדאה 

הרימחמ וז הלבגמ .תוכבוסמ תוטלחה תלבקל םישורדה םינושו םיבר עדימ 

םכחותמ םינותנה דוביע ךילהת ,רתוי בכרומו בר שרדנה עדימהש לככ 

תמועל ,ןוגרא .רתוי השק תואדו־יא יאנתב תופולח ןיב הריחבהו רתוי 

םינותנ תמאל ,תולודג עדימ תויומכ דבעלו זכרל םוצע רשוכב ןחינ ,תאז 

לצנלו ,םיריהמ בושחימ יעצמא ליעפהל ,רצק ןמזב םינושו םיבר תורוקממ 

תותשר .תונובנ תוטלחה תלבק ךרוצל םיחמומ לש ןויסינהו עדיה תא 

ןיאל םיריבגמ תיעוצקמה תוחמתההו הרקבהו םואיתה ינונגנמ ,תרושקתה 

תורטמל תוליעיב ולצנלו עדימב שמתשהל םינוגרא לש םרשוכ תא ךורע 

תרגסמ לכ לש וא םדאה לש ורשוכ לע הלועה רועישב ,תויתילכת 

תויטהב תוחפ םיקול םדא ינב תמועל םינוגרא ,ןכ לע רתי .תרחא תיתרבח 

םימוד םיעינממו םירצימ ,תושגרמ ,תוישיא תויטנמ םיעבונה םיתוויעבו 

(29 ,1990 ,לאומס) .תוטלחה תלבק לע םיעיפשמה 

.םדאה לש תוילנויצרה תא תדמגמו תכרעמה לש תוילנויצרה תא הרידאמ וז הרדגה 

החטבאה ןוגרא חילצה אל ןהילעש החטבאב םיקסועה לש תוילנויצרה לע תולבגמה ןהמ 

הדעווה .עוגיפל תורבתסהה טופישב לשכ :תחא תיזכרמ הלבגמ האצמ הדעווה ?רבגתהל 

בושיחב קוסעל םתלוכי־יא ,רמולכ ,םישנאה לש תלבגומה תוילנויצרב ןולשיכה תא הלות 

יפ־לע קר החטבאה תוליעי תא ךירעהל םהל תמרוג םיירשפאה הלועפה יכלהמ לכ 
:חילצהל התורבתסה 

םהב םיאנתב וליפא ...רתויב השק המישמ איה עגפמ לומ לא תוכרעיה 
וא ולוכיסל תורבתסהה ,תילמיטפוא איה עוגיפ תנכס לומ לא תוכרעיהה 

הליפאב שושיגה דוסיב תחנומ וז הדבוע .הנטק ללכ ךרדב איה ונותימל 

םלואו ...עגפמה תעפות םע תודדומתה לע םידקפומה לש םקלח תנמ היהש 

ער לאכ עגפמה יללעמל סחייתהל רשפאש הנקסמה תעבונ ןיא וז הדבועמ 

התובישח ...ודגנ תוכרעיהב םיבאשמו הבשחמ עיקשהל םעט ןיאשו יחרכה 

.התחלצהל תורבתסהב קרו ךא תדדמנ הניא תוכרעיהה לש התלעותו 

<147 ,94 ,מ"מט> 

תיתכרעמה תוילנויצרהש הסיפתל םאתהב הרהנמה הצקב רואה תא העיצמ הדעווה 
:"הליפאב םיששגמ"כ םיגצומה םדאה־ינב לש תלבגומה תוילנויצרה לע רבגתהל הרומא 

הניא עוגיפה לש ונותימל וא ולוכיסל הלועפ לש התלעותו התובישח 

וא ולוכיסל לעופב איבת הלועפהש ךכל יוכיסה הבוגב קרו ךא תדדמנ 
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וא ולוכיסל הלועפ לש התלעותלו התובישחל ןוכנה דדמה ...ונותימל 

וזשכ ,התחלצהל תורבתסהה לש הלפכמה אוה ירשפא עוגיפ לש ונותימל 

באכהש ןוויכמ .חילצי לוכיסה םא וכסחייש קזנהו באכה תכרעהב תלפכומ 

םיבאשמ תעקשה ...רתויב םיהובג םה ינומה ינלטק עוגיפמ םימרגנה קזנהו 

איה המידקמה תוכרעיהב ,תללוכה םיבאשמה תלבגמל תיסחי ,םיבר 

וא עוגיפה לכוסי תוכרעיהה תובקעבש ךכל תורבתסהה רשאכ םג תקדצומ 

תעיבק םשל םיווק תוותהלו תוסנל ,ןכ לע ,יואר ...הכומנ איה ,ןתומי 

וניאש חוכב עגפמה חכונל יללכ יפצ לש הרקמב תוכרעיהו הלועפ יכרד 

,94 ,מ"מט> .םימולע ותלועפ םוקמו דעומ רשאו ,רותיאלו יוהיזל ןתינ 
 147)

םינוגראל ךרדה תא תונפמ םדאה־ינבל תסחיימ תואדווה־יא לש הקירוטרהש תולבגמה 

תואיצמ טשפל םירשפאמ םינוגרא .םהל תקנעומ םדאה־ינבמ הללשנש תוילנויצרהש 

ןפואב גהנתהל םדאל ךכב םיעייסמו תופדעה רדס םיעבוק ,תויבקע םירשפאמ ,תכבוסמ 

.ןמזמ רבכ וחכשנ הלועפה אושנ לש יגולואידיאהו יטילופה םירשקהה .ילנויצר 

חבטהו חצרה לש היצזיטילופ־הד .4 

ףופכ הב שחרתמהש תואיצמ תסיפת התועמשמ תינוגרא תכרעמכ םלועה תסיפת 

"תכרעמ"כ םלועה .םייבקעו םיינוטונומ םה הב םיפצנה םיעוריאהשו תויתטישלו תויקוחל 

,יובינל תנתינש תיתטיש תויקוחל הפופכהו הטילשו היצלופינמל תנתינה תואיצמ ןנוכמ 

,הריקחה־ תדעוול םג ומכ ,עדמה שיאל תרשפאמ תכרעמכ תואיצמה תסיפת .רוזחשו יוזיח 

םינוירטירקל רוקחל םיניינועמ םהש "תכרעמה יביכרמ" לש תוגהנתהה תא ףיפכהל 

־הדו הלילש םג תללוכ תיתכרעמה הקיגולה ,ךכמ בושח .הכרעה לש םיילרודצורפ 

,לשמל .תואיצמה יביכרמ לש םתכרעה ךרוצל רחא ןוירטירק לכ תלעפה לש היצמיטיגל 

תוגהנתה תכרעהל םיירסומ וא םייגולואידיא ,םייטילופ םינוירטירקב שומיש תללוש איה 

תשקבמ ימרופנוק ביטקלוקכ תכרעמהש המ קוידב םיללוכ הלא םינוירטירקש םושמ 

םיוכיד תרשפאמ תכרעמכ תואיצמה תריקח .םייטסימרופנוק־ןוג םיימונוטוא םיפחד :עונמל 

תשרדנ הריקחה רשאכ .הריקחה ןמ םירדענו םיקתשומ םהש םושמ הלא םיפחד לש 
תא תננוכמ תיתכרעמה הבישחה ,םיוסמ לאודיבידניא לש ותוגהנתה יעינמל תאז־לכב 

הליעפמ ןיפולחל וא ,םיילמרונ־אלו םיינוציק ,םיילנויצר־אל םיפחדב ,םיינמחגכ ויעינמ 

הלפכמה תרעמב חבטה תריקחל הדעווה ,לשמל .היצזילטנמורטסניא לש ןוירטירק םהיפלכ 

:"עוגיפל ףחדה תנטקה תוליעפ" תרתוכה תחת ןייטשדלוג לש ויעינמב הנד 

םפתהל הייטנה אוה ...דדובה עגפמה לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

בחרה ףתושמה הנכמה ,השעמל .םיתוועמ םייגולואידיאו םייתד תונויערל 

,עוגיפל היצביטומלו ףחדל עגונש המב םיילאיצנטופה םיעגפמה לש רתויב 

דציכ אופיא ררבל ונילע ...יגולואידיאה וא יתדה טנמלאה תוויעב אוה 

,הז רושימב לועפל עגפמה לש וממז לוכיסל ץמאמה לע םידקפומה םירומא 

<154 ,94 ,מ"מט> .יגולואידיאה וא יתדה ףחדה לש 
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263 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

־תדוקנמ לאודיבידניאה לש םיימונוטואה ויפחד תא ןנוכמ אוהש ליעל עטקב ןיינעמה 

.תוויעה לש היצזילטנמורטסניא ידכ ךות (םיתוועמ) םיילנויצר־אלכ תכרעמה לש התואר 

םיטנמלאב תוויעכ גצומ עוגיפל ףחדה ,תכרעמב םיטנמלאכ םיגצומ תדהו היגולואידיאה 

םיפחד ,וז ךרדב .עוגיפל הליבומה תוגהנתה לש יטסיטטס ןייפאמכ גצומ תוויעהו ,הלא 

םינתינ ןכלו תיטסיטטס תויקוחל םיפופכה םיילנויצר־אל םיפחדב םיננוכמ םייגולואידיא 

אוה ...םיילאיצנטופה םיעגפמה לש רתויב בחרה ףתושמה הנכמה") יוזיחלו הטילשל 

םישנא :התומלשב תיגולוטואטה הנעטה הנה .("יגולואידיאה וא יתדה טנמלאה תוויעב 

םישנאש םושמ םיתוועמ םייגולואידיאו םייתד תונויערל ספתיהל םיטונ םיעוגיפ םיעצבמש 

ךרד לעו .םיעגפמ תויהל םיטונ םיתוועמ םייתדו םייגולואידיא תונויערב םיקיזחמה 
.םיער םישנא םה םיילנויצר־אל םישנא יכ םיילנויצר־אל םישנא םה םיער םישנא :הטשפהה 

המגמל תפרטצמ תיתכרעמה הקירוטרה תועצמאב ילנויצר־אלכ עגפמה לש ותגצה 

תגשומ וז היצזיטילופ־הד .רימעו ןייטשדלוג לש םהישעמ לש היצזיטילופ־הד לש תיללכ 

.חצורה לש ותוישיאב םיילנימירקו םייטסיגולוכיספ םינייפאמב קוסיע תועצמאב רתיה ןיב 

לכמ ויעינמ תשילתלו ותשילתל ,ירק ,חצורה לש היצזילאודיבידגיאל םרוג הז קוסיע 

ררשאל הדעונ חצורה לש היצזילאודיבידניאה .יטילופ וא יתרבח ,ירוטסיה - יללכ רשקה 

יפלכ אלא תומילא ליעפהל תוכז ןיא טרפל :תומילאה לע תעבות הנידמהש לופונומה תא 

רשאכ אלא תקמונמ תומילא ןיאו ,תומילא ויפלכ ליעפהל יוצרש תעבוק הנידמהש ימ 
.הנידמה לש סרטניאב רבודמ 

לש היצזילאודיבידניאה ,םייגולואידיא ויה חצרה יעינמש תמשרתמ הדעווה םא םג 

זכרתהלו חצרל הליבוהש היגולואידיאב יטילופ קוסיעמ קומחל הדעוול תרשפאמ חצורה 

,חצורה לש םייתוישיאה וינייפאמב דקמתהל ,רמולכ ,היגולואידיאב אלו ,"תוויע"ב 

(יטילופ־א ןבומכו)ירשפא עינמ לעכ םהילע עיבצהל ךכ ידכ ךותו םיילנימירקכ םרידגהל 

השילגה" תא רשפאמ םייטרקניסוידיא םיחנומל תיטילופה תואיצמה לש המוגרת .חצרל 

.(Bourdieu, 1984, 387) תוישיא תויעבל תויטילופ תויעב תכפוהה "היפרתל הקיתאמ 

הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הדעווה ,"עגפמה לש םינויפאהו תומדה" תרתוכה תחת 

המ הנה .חבטה תא עצבל ןייטשדלוג תא ועינהש םייתוישיאה םיעינמה לע דומעל תשקבמ 

ויתונוכת תניחב םשל ,השעמ רחאל חותינ" הנכמ איהש המ רואל וילע תרמוא הדעווהש 

:"חבטה עוציבב ןייטשדלוג ר"ד לש ויעינמו 

תוינמי תויטילופ תועד לעב היה ...ןייטשדלוג לארשי ןב ןימינב ךורב ר"ד 

ןהו תדה םוחתב ןה ,רתויב תוינוציק ,רומאכ ,ויה ויתופקשה ...תוינוציק 

,הרטשמ יקית רבעב וחתפנ ןייטשדלוג דגנ ...יגולואידיאה םוחתב 

יולימב לייחל הערפה ...יטילופ ןעקירש רדס תורפה רדגב םהש םיאשונב 

,1984 תנשב ...קחצי םלואב ןארוק ירפס ןורא תכיפהל דשח ...ודיקפת 

יאמב ...עוצפ לבחמב לפטל בריס ,ןונבלב רידסה יאבצה ותוריש תעב 

,רמוא־תיבב לומגת תולועפל האיצי ,םירחא םע דחי ,ןגרא אוה 1990 

תויואטבתה םינשה ךשמב ול ויה ...ידוהי סובוטוא לע יברע יריל הבוגתכ 

תונוילעב הריכה אל ותואנק ...לומגתו המקנ ןיינעב דואמ תוינוציק 

קזנ עשפנה והשעמב םרוג אוהש ןיבה אל תרוויעה ותואנק בקע ...קוחה 

ףודר היה ןייטשדלוג ...תישפנ הקוצמב ןותנ היהו ןכתיי ...הנידמל םוצע 

<79-76 ,94 ,מ"מט> ...רוצמ לש תוילטנמ 
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תוילטנמורטסניאו סורא בהנש הדוהיו יאבג בדנ 264 

יכ הלגמ איה ,םינוש תורוקממ ןייטשדלוג לע תעד־תווח תשקבמ הדעווה רשאכ ,םלוא 

םהילעש ןייטשדלוג לש םייתוישיאה וינייפאמ חותינל הריתסב תודמוע הלא תעד־תווח 

.חבטה רחאל "ויבגל הלגתנש המ" תובקעב הדעווה העיבצה 

דקפתמ ,עמשוממ ןיצקכ ותוא תוראתמ יאבצה תורישב תעדה תווח 
ותדובעב ...רתויב הבוטה הרוצב ותדובע עצבמו יארחא ,תוליעיב 

בקע הכז ףאו ,רוביצה לע דואמ דוהא היהש רוסמ אפורל בשחנ תיחרזאה 

ותומד הבשייתה אל םיבר יניעב ...תימואלה םילוחה תפוק סרפל ךכ 

חצר השעמ עוציב בקע ויבגל הלגתנש המ םע רוביצה יניעב הרייטצנש 

,רוסמ ,עוגצכ והוריכהש הלא ידי־לע ראות שיאה :שודק םוקמב ינומה 

,טסילאידיא ,ילאיול ,ןוגה יביאנ ,גזמ חונו טקש ,וידומילב ןייטצמ ,דוהא 

העייס םג ,תויומסה ויתונווכ תא הריתסהש ,וז תומד .דואמ יניצר ,בל בוט 

מ"גס רמוא ךכ .וילא םייחכונה הרעמה יחטבאמ לש םתוסחייתהב ול 
...בצומה חטשב תונחל םישרומש םייחרזא םיבכר השולש שי" :יביבר 

"...'רדסב םדא' אוהש ללגב הזש יניעב רייטצה .םהמ דחא היה ןייטשדלוג 

החנהה ןוטלשה תויושר יניעב םג ויבגל השבגתנ ראותמכ ותומד רואל 

אלש ימכו ,רתומל רוסא ןיב ןיחבהל עדויה םדאב רבודמ יכ תיעטומה 

השגדהה :78-76 ,94 ,מ"מט> .תיטנטילימ תוליעפב ףתתשהל דעומכ דושח 

(ונלש 

חותינל הריתסב תודמוע ןייטשדלוג לע תעדה־תווחש תחכונ הדעווהש יפ־לע־ףא 

היצזיטילופ־הדל תנווכמה תיללכה המגמה תא תרשמ ןוידה םצע ,םייתוישיאה וינייפאמ 

םיעינמה תריקחל עגונה לכב תיטרקניסוידיא תוסחייתה תרגסמ ורשפאב ,חבטה לש 

,בחר יטילופו יתרבח ,ירוטסיה רשקה לכמ חבטה השעמ תא תשלות וזכ תרגסמ .חבטל 

תשגדה ."דדובה עגפמה" הנוכמה תיטקרטסבא תושי לש הינייפאמב המשאה תא הלותו 

ילבמ תונקסמל עיגהל הריקחה־תדעוול תרשפאמ חבטה השעמ לש תוילאודיבידניאה 

17.ומצע "דדובה עגפמה"מ רתוי בחר יטילופו ירסומ רשקהל שרדיהל 

הדי הכמס וז הדעו םגש דמלמ רימע לאגי וחצורל ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו השידקהש קרפה 17 

ויעינמ יטירפ"בו רימע לש ותוישיאב קוסעל אל הדעווה הרחב הז םע ."דדובה עגפמה" תחנה לע 

ח"ודב ןייצל הפידעהו (אשנתמו ליסכ ,ינוציק םדאב רבודמ יכ התומשרתה ןויצ דבלמ) "וילוקישו 

,מ"ר ואר) רימע לש וטפשמ ןמז ותואב להנתה ובש טפשמה־תיבל הז קוסיע ריאשהל תרחוב איה יכ 

יפכ ,טפשמה־תיב ילתוכ ןיב םג הכשמנ חצרה השעמ לש היצזיטילופ־הדה תמגמ .(89-88 ,96 

ויתודמע לע ריהצהלו תוסנלמ רימע קספ אל טפשמה תיבב ותודע ךשמב" :ראתמ לארה יבצש 

לש יתדבועה דצב זכרתהל ונממ שרדו ,רימע תא עוטקל ,בושו בוש ,הסינ יול טפושה .תויטילופה 

.תיטילופ הנגפהב אצמנ התאש םשור יל שי .םואנל קיספת' :רימעל יול רמא רתיה ןיב .םושיאה בתכ 

םתא המ" :רימע רמא הבוגתב <ב3 'ע ,28.3.96 ,ץראה) '".ךתוא ןסרנ ,אל םאו - ךמצע תא ןסרת 

.(28.3.96 ,תונורחא תועידי)"?יל קשחתה יכ ותוא יתגרהש ,דיגאש םיצור 
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265 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תירסומ תושידא לש יתרבח רוצייכ הריקחה .5 

ןה ,התרשל ידכ וחתופש םייתנידמה תודסומה םג ומכ ,תילטנמורטסניאה הבישחה 

םיקוחה לש םתוארנמ םהל האב הלא תודסומ לש םתוכמס .תירסומה הניחבה ןמ תורוויע 

תודמעה לכ לש ןלורטנמ אקווד האב םתמצוע וליאו ,התילכת תא םיעבוקה םינונקתהו 

תודעווה ,ךכל םאתהב .םתטילש יניתנ םדאה־ינב לש םתוארנ־יאמ - תויתאהו תוישיאה 

אל "ער" חצרה .רוהט ינכט אלא ,יתא סיסב לע אל "םיער" חצרה ישעמ תא תורידגמ 

ןמואב .הליעי הניא ןכלו ולכסל החילצה אל תכרעמהש םושמ אלא ,ויתואצות תוהמ ללגב 

 (1989 ,Bauman) תויטרקונכט תומרונב תפלחומ תירסומה המרונה הבש ,וז העפות הנכמ,

תוילנויצרה ,תחוורה תונשרפל דוגינב ,ותנעטל ."היגולונכטה לש היצזילרומ" 

םיפחדב ןתוא תלטבמ הניאו תוירסומ תומרונ דגנ תמחלנ הניא תילטנמורטסניאה 

תחת .תיביטקפא תיטרקורויב הלועפל השורדש תוילנויצרה תא םירתוסה םיילנויצומא 

קר אל איה האצותה .היתונורקעל םאתהב ןתוא תתסוומו שדחמ ןתוא תנגראמ איה ,תאז 

תוילנויצרהש אלא ,תילטנמורטסניא תוילנויצרב תופלחומ תוירסומ תומרונש 

"ער"הו "בוט"ה ויפלש דיחיה ןוירטירקל ,תירסומה המרונל תכפהנ המצע תילטנמורטסניאה 

חצרהו חבטה) היתואצותו התוהמ אלו ,(הלועפה תטיש) הלועפה לש היגולונכטה .םיעבקנ 

ויפ־לעש יתאה ןוירטירקל וז ךרדב תכפהנש איה ,(םייטילופו םייגולואידיא םיעינממ 

תיתכרעמה הסיפתב םירמומ ערו בוט .עוריאה תא ךירעהלו רוקחל הרומא הדעווה 

תודקמתהה .ןוזיא־רסוחו ןוזיא ,הערהו רופיש ,החלצהו ןולשיכ ,םיילנויצר־אלו םיילנויצרל 

:ךכ תודעווה יתש לש תוח"ודב תקמונמ ,היתואצותב אלו ,הלועפה לש היגולונכטב 

תורמל ,םהב רשא םירקמ ונכתייש איה תואדו־יא יאנתב הטלחה לש הביט 

.העורג איה האצותה ,הכלהכ ושענ תוכרעיההו הטלחהה תלבק ךילהתש 

לוקיש תורמל היוצר האצות הלבקתנ םהב םירקמ ונכתיי ,תאז תמועל 

תא טופשל שי יכ תסרוגה השיג לבקל ןיא ךכ םושמ .ןיטולחל העטומ תעד 

,מ"ר :144 ,94 ,מ"מט> .ויתולועפ תואצות יפ לע קרו ךא הטלחהה לבקמ 
 96, 130)

תורישי ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו הקיתעה ותואש ,הז טסקטמ דומלל ןתינ 

תוהמה לע ןוידמ שגדה טסוה דציכ ,הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו ח"ודמ 

לש תיתכרעמ הקיגולב שומיש ךות הלש היגולונכטה לע רובידל הלועפה לש תירסומה 

עוריא לש הכרעה :יניצרו ינויגה הרואכל הארנ ןועיטה .תורטמ־םיעצמאו תואצות־תוביס 

.האצותב קר זכרתהל הל רוסאו ,ותושחרתה ידיל איבהש ולוכ ךילהתה לע דומעל הכירצ 

םיעצמא ןיבש הימוטוכידה תועצמאב תיתכרעמ הבישח תרציימה ,וזכ הקיגול לבא 

חוכ־תדמע הירוחאמ הריתסמו הקיטילופמו םיסרטניאמ עוריאה תא תרקעמ ,תורטמל 

הקירוטרב ישונאה רסומה תאו תוינמוהה תומרונה תא ,םדאה תא הפילחמה תיגולואידיא 

תואצותו םיער/םיבוט םיעצמא לש יגולונכט רסומבו תוילטנמורטסניא תומרונב ,תינוגרא 

.תוער/תובוט 

יהמ תטרפמ ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו ובש ,אבה עטקה חכונל תרהבתמ וז הנעט 

"הטיש"ו "תוטלחה־תלבק" ,"תוכרעיה" דוקה תולימ ירוחאמ תדמועש הלועפה תייגולונכט 

:דקמתהל הריקחה לע הבשו 
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העגהב רבודמ היה תרצעב הלשממה שאר לש ויתועונת ןונכת תניחבמ 

הדיריב הרזחו המבה לע םואנ ,המבה לע תוהש ,המבה לע הכילה ,בכרב 

ןיינע היה ןובשחב םאיבהל היה הבוחש םילוקישה ...ןוינחה ךרד תוגרדמב 

(131 ,96 ,מ"ר> ...הלשממה שאר לש ותעונת 

תונקסמל העיגמ הדעווה ,הכרעה לש תוילטנמורטסניא תומרונ לע ססבתהב ,ךכיפל 
:חצרה תוביסנל רשאב תואבה 

רבעמל עגונ אוהש לככ ,ןנד הרקמב הלשממה שאר לש ויכלהמ לש ןונכתה 

אלא ןיא ,ונרעצל ...ןוכיסה םע יוארכ דדומתה אל תוגרדמבו ןוינחב 

םינוכיסל ןוכנ לקשמ קינעה אל ...תוטלחהה תלבק ךילהת יכ קיסהל 

םיעצמאה ןיבל םינוכיסה ןיב ריבס־יתלב ןוזיא רצונ ןכ לעו ,םימייקה 

(131 ,96 ,מ"ר> .וטקננש 

יפל .הער החטבא תטיש לש האצותכ גצומ ןיבר חצר ,האצות-םיעצמא לש הקיגולב 

לכ ,חצרש םושמ אל ער ןיבר חצר ,תיגולונכט תוירסומ לש הלא תוילטנמורטסניא תומרוג 

םע יוארכ דדומתה אל יכ) ער היה ןיבר לש ויכלהמ ןונכתש םושמ אלא ,ער רבד אוה ,חצר 

חצר לש יטילופה־יתרבחה־ירסומה טביהה ןמ טסומ ןוידה ךכ .(ןוזיאה רפוה ןכלו םינוכיסה 

הער וא הבוט) החטבאה תטיש לש יגולונכטה־ירסומה טביהל (!?ימלו ער וא בוט) ץבר 

ןוזיא וא)ןוזיא תרפהכ הזה יתכרעמה חישב גצומ הלשממה שאר חצר :האצותה .(?עודמו 

.וטקננש םיעצמאל םינוכיס ןיב חיבס־יתלב 

ןה ולש תוירסומה הדימה־תומאשכ ,ירסומ ףוסוליפל ךפהנ ןוגראה שיא וז ךרדב 

להונש ,הזכ יטרקונכט רסומ .םיפרגו תולבט םה ויעצמאו ,תויביטקודורפהו תוליעיה 

תיאבצהו תיטילופה הגהנהה תא לשמל ןייפא ,לוהינו ןוגרא ,הלכלכ ישנא ידי־לע 

הלכלכב דראוורה רגוב ,הרמנקמ טרבור .םנטייו תמחלמ תפוקתב תירבה־תוצראב 

תרובחו הרמנקמ .הנגהה רשל הנומ ,"דרופ"ב רוצייה תביטח לש שרופה ל"כנמהו 

,"ילוהינ שאר" ילעב םינלכלכו םיעוציב ירקוח ,םיאקיטמתמ םלוכ ויה ולש "אלפה־ידלי" 

םיה־ליחב (accountancy control)"םייאגובשח חוקיפו הטילש" לש הסיפתה תא ודסייש 

םישנא :םנטייוב םג הטישה תא ומשיי םה .היינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב יאקירמאה 

:הקופת :ןמאל םישנא ,ליכאהל תויפ :המושת) תוקופתו תומושת לש םיחנומב ודדמנ 

"תללוכ הקיחש" לש םיחנומב ונייוצ שפנב תודיבא :(ביואה לש תודיבא רפסמ ,שא־חוכ 

המחלמה לוהינ .ףרועב המחלמל תודגנתהה תאו םייח םישנאל תומושתה תא םג הללכש 

תומושתה ולש םומיטפואה תמרבש ,תילמרונ תוגלפתה ףרג לש םיחנומב ראות ומצע 

.רתויב תובר תוקופתהו רתויב תוטעמ 

לש "תילמיטפוא תוינידמ" תייוותה לש תרגסמב םנטייו תמחלמ הלהונ ךכל םאתהב 

וזה תוליעיה תזוכיספ .הקופתו המושת תוירוגיטקה לש "םיילושה םינוכיסה" תאוושה 

םישנאה רפסמ תא ןובשחב ואיבה אל התוא הנייפאש תילטנמורטסניאה תוילנויצרהו 

ילוקישב בשחתהל ילבמו םיילנויצר םילוקיש אלל בירקהל ןכומ היה גנוקטייווהש 

םניא רחאה דצה ילוקישש תוארל תלוכיה רסוח ללגב .המיחלה ךלהמב תלעות־תולע 

םא גשומ םייאקירמאה המחלמה יגיהנמל היה אל ,תילטנמורטסניא תוילנויצר לע םיססובמ 

האיבה אל תוליעיה תזוכיספ ,ךכ לע ףסונ .ירשפא רבד ללכב אוה המחלמב ןוחצינ 
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ויה אל היתורטמש המחלמב הברקהל יאקירמאה ףרועה לש ותונוכנ (יא) תא ןובשחב 

תיטרקורויב הקימניד םג הרצי תוליעיה תזוכיספ .יוכיס רסח הארנ הב ןוחצינהשו תורורב 

אבצה תגיסנ לע ,בר רוחיאבו ,ףוסבל טלחוהשמ .הרצועל השק היה הלעפוהש עגרמש 

הרבחה ךותב רעושייאל ימינפ קזנ ,השק הסובת ,דתיה האצותה ,םנטייומ יאקירמאה 

.םימנטייוךופצו םיאקירמא יפלא תורשע לש יגרט ןדבואו תיאקירמאה 

,תרציימ תילטנמורטסניאה הפשהש תירסומה תושידאה לש התוהמ לע דומעל ידכ 

תיתומכ הדידמב תקסוע הלפכמה תרעמב חבטה רקחל הדעווה ובש טוטיצה תא בוש ןחבנ 

:באכ לש 

לש ונותימל וא ולוכיסל הלועפ לש התלעותלו התובישחל ןוכנה דדמה 

תלפכומ וזשכ ,התחלצהל תורבתסהה לש הלפכמה אוה ירשפא עוגיפ 

קזנהו באכהש ןוויכמ .חילצי לוכיסה םא וכסחייש קזנהו באכה תכרעהב 

הלפכמה) הז ךרע יושע ,רתויב םיהובג םה ינומה ינלטק עוגיפב םימרגנה 

לוכיסה ייוכיסשכ םג הובג תויהל (לוכיסה תורבתסהב קזנה תכרעה לש 

(147 ,94 ,מ"מט> .םיכומנ ומצע 

תעינמ תוליעי תא קלח :באכ לש תיתומכ הדידמל העיצמ הדעווהש ןוכתמה ןכ םא והז 

תעב הלועפה אשומלו הלועפל באכה תא ךפוה הז םימסק לגעמ .ביאכהל םייוכיסב באכה 

חישהמ םימלענ - הבאכהה תלועפ לש םייתימאה היאשומ ־ םדאה־ינב ,ךכ .תחא הנועבו 

ןיינע אוה רסומו ,"קזנ" אוה חצר ,הז ןויגיה יפ־לע .הריקחה לש יטרקונכטה 
:תוקופתו תומושת לש תוינובשח תויצלופינמ תועצמאב יוטיבל ןתינש יטסירויבייהיב 

,("הטישה")"ער"ה לש ולוכיס תוליעי תעבקנ ןהיפלש ,תומושתה לש הקופת אוה "בוט" 

.("ריבסה יפצה") שחרתי "ער"הש תורבתסהב תקלוחמ איהשכ 

תוילטנמורטסניאה לש "סורא"הו הרבח ,הנידמ :גוליפא .6 

המכ לע עיבצהל תונורחאה םינשב םיברמ םייתרוקיב םיגולויצוסו םישדח םינוירוטסיה 

"תיתכלממ"ה תינויצה תימואלה תוהזב יתוהמ יונישל תופחודש תויתרבח תוצובק 

,1996 ,םר ;343 ,1993 ,גנילרמיק ;Yiftachel, 1997; Peied 8c Shafir, 1996 :המגודל) 

תא רמשל תוצורה תוינלדב תוצובקב רבודמש ןיב .(118-116 ,1993 ,ריפש :23-21 

ןיבו ,תרחא תוהז ןהילע תופכל הנידמה לש התוכז לע תורערעמו ןהלש תידוחייה תוהזה 

תא ביטקלוקה לע ףוכאל תוגיינועמה תינומגה היצטניירוא תולעב תוצובקב רבודמש 

"תויתכלממ"ה לש יתנידמה ןורקיעב תואור ןניא הלא תוצובק ,ןהלש םיכרעה תכרעמ 

.(1998 ,הגוי)ימיטיגל סיסב 

תיתרבח היצטנמגרפ לש הלא םיכילהת ריבסהל הייטנ תמייק םירקוחה ברקב 

תדירי לע רקיעב םיעיבצמ םה .ימלועו ירוזיא - רתוי בחר ינוציח רשקהב תיתוברתו 

םיכילהתב לארשי לש תרבוגה תובלתשהה לעו יניתשלפה־ינויצה ךוסכסה לש ותמצוע 

,םר ;Peled 8c Shafir, 1996; Yiftachel, 1997 :המגודל ואר) םיילבולג םייטסילטיפק 

תושדח תוצובק לש ןתושבגתה) תוילקול תומגמ לש ןתעפוהו הלא םיכילהת .(1996 

םיספתנ םה .הנידמה תונוילע לע יתגרדה ןפואב םירערעמב םיספתנ (תילארשיה הרבחב 
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,רחא ןדיע לש ותליחתו תינויצה הינומגהה ןדיע לש ברקה ופוס לע םיזמרמכ םג 
18.<23 ,1996 ,םר> תיחרזא הרבחל תסיוגמ הנידממ רבעמ לע ססבתמה ,"יתנידמ־טסופ" 

התמצועל גייס תיחרזא הרבח לש המויקבו ילילש חוכ הנידמב תוארל םיטונ הלא םירקוח 

"תיטילופ תורגב" תארקל בלשו (11 ,1995 ,קליפ) התעפשה תלבגהל סיסב ,הנידמה לש 

הרומאה ,הנידמל תיפולח היגולוטנוא תושיכ תספתנ תיחרזאה הרבחה ,(26 ,1996 ,םר) 

.תויתוברת־ברלו תיטילופ תוריחל ליבוהל 

"תררחשמה הרבחה" תאו "תינאכדה הנידמה" תא וז לומ וז הביצמ וז ןיעמ הסיפת 

וז הסיפת .ךפיהלו ,תקזחתמ הרבחה תשלחנ הנידמה םא ובש ,ספא־סוכס קחשמ ןיעמב 

תוליעפה תא אל םגו הרבחל הנידמ ןיבש ןילמוגה־יסחי תא ןיבהל תרשפאמ הניא 

הסיפתה .תוירוגיטקה יתש ןיבש לובגה שוטשט/טוטרש לש תיטקלאידה תיטילופה 

ןיב - תיטרפה הריפסל תירוביצה הריפסה ןיב הנחבהה תא השיגדמה תילרבילה 

רחא דימתמ שופיחב רכינה ילסקודרפ בצמ אופיא תרצוי ־ "תיחרזאה הרבח"ל "הנידמ"ה 

רשאכ אלא ,םיילמרופ םוקימלו רותיאל ןתינ וניא הז לובג .הרבחל הנידמ ןיב לובגה 

תא תללוכה ,הרבחל סחיב הנידמה לש תילאודה התלועפ תא יטרקנוק ןפואב םינחוב 

.תינמז־וב רדענו חכונ לובגהש ךכ ,ושוטשטו לובגה תריצי 

תלעב הניא תיחרזאה הרבחהש הנקסמל הליבומ הז רמאמב העצוהש חותינה תרגסמ 

לע קבאמל הדש איה ,הנידמה ומכו ,הנידמה םע היסחיב יולת המויק אלא ,המצעלשכ ךרע 

םיילנויצרה תונורקעלו) הנידמל סחייתהל שי ןכל .וקותעשו ינומגה יתרבח רדס סוסיב 
תרגסמ .דחא לולכמ לאכ תיחרזאה הרבחלו (תנגרואמ איה םביבסש םיילטנמורטסניאה 

לארשיב הטילשה הנבמב םילחה םייונישל םיברתמה םינמיסה יכ תדמלמ וזכ תוסחייתה 

היצטנמגרפה .תיתנידמה הינומגהל תרבוג תודגנתה תלוכי לע חרכהב םידיעמ םניא 

הדובעה תעונת לש תויתנידמה תוטילאה לש הינומגהה תדיריו תיתוברתהו תיתרבחה 

םתואש םייזכרמ םיסותא ינש לש יתוהמה־יגולואידיאה םלקשמב הדיריל רקיעב תורושק 

תרוקיבה םלוא .תוינרדומה סותאו ץולחה סותא :הנידמה םע "תויתכלממ"ה הרשק 

תירדילוסה תרגסמה םע קר תדדומתמ "המוא ןיינב" לש וללה םיסותאה לע תיזכרמה 
הינומגהה םע וא ומצע הטילשה הנבמ םע אלו ,בצעל ורזע הלא םיסותאש תסייגמהו 

לש בצמש הנבהה םע תדדומתמ הניא תרוקיבה ,דחוימב .ותרגסמב תבצועמה תיתנידמה 

רחא ןפ דחא לכ םיגציימה ,"םיינויצ־ואינ"הו "םיינויצ־טסופ"ה םימרזה ןיב הערכה רדעה 

רדעה .(1993 ,גנילרמיק ואר) המצוע תדמעב הנידמה תא םקממ ,תיתנידמה הקיגולה לש 

הרבחב רדס טילשמו ברעתמ ,ךוותמ םרוגכ הנידמה לש הדיקפת תא םיצעמ הז הערכה 

םירקוח תדחאמ תיתוברתהו תיתרבחה היצזינגורטההמ האצותכ תשלחנ תינויצה הנידמה יכ המכסהה 18 

ינבמ לשכ לש האצות איה הנידמה תושלחיה ,םייתרוקיבה םירקוחה תעדל .םיידסממו םייתרוקיב 

לע םירערעמה םימרז לש םתומצעתה ידיל ,םיימלוע םיכילהת לש רשקהב ,איבמה ינורכו קומע 

,םיידסממה םירקוחה תעדל .(1993 ,לאחתפי :1993 ,ריפש :1996 ,םר :ואר> התמצוע תורוקמ 

םיטקילפנוק רידסהלו תודגונמ תועיבתל תונעיהל התלוכיב הדיריה ןמ תעבונ הנידמה תושלחיה 

םירקוחה םגו םייתרוקיבה םירקוחה םגש עבונ ךכמ .(1990 ,קסילו ץיבורוה ואר) ימכסה חרואב 

לש התמצועל תוילנויצקנופסידכ הבר הדימב תושדחה תויתרבחה תומגמה תא םיספות םיידסממה 

.רבשמב היוצמה הנידמה 
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תא םייקל הנידמה לש התלוכי תא ילסקודרפ ןפואב קזחמו ,השלחכו העוסשכ תספתנה 

19.ווק־סוטטסה 

ןוגכ םיחנומב תחסנתמה ,םייתרבחה םיכילהתב הנידמה לש התוברועמ תרבגה 

תועמשמ טפשמה תכרעמלו ב"בשל ,אבצל ,הרטשמל הקינעמ ,"ירוביצה רדסה תרימש" 

תויטילופ תויוליעפ יוכידל תנווכמ הניא תוברועמה תרבגה םא םגש הז ןבומב ,תיתרבח 

לש ןתיילע .(Isaac, 1987,171; Kairys, 1990,7-8) התאצות אוה הזכ יוכיד ,תויחרזא 

תמרות יטילופה חוכיווה תורגסמ לש ןחוכ ןובשח־לע תוינידמה תויטרקורויבה 

תוידמעמו תויתוברת תויונחבומ לשו םייתרבח םיטקילפנוק לש היצזיטילופ־הדל 

.(50 ,1995 ,יול) הנידמה לש יטרקורויבהו ילהנמה הדוחיא לומ לא טרפה תא תודדובמה 

תבחרה ןיבל םייתרבח םיטקילפנוק לש םתמצוע ןיב יבויח םאתמ השעמל םייקתמ ךכ 
20.הנידמה לש התמצועב לודיגהו ילטנמורטסניאה חישה 

גוצייה חותיפל ץירמת תווהל יושע הנידמה לש היצמיטיגלה רבשמ ,תורחא םילימב 

םיסותאה לש םחוכב הלחש הדיריה .םיילטנמורטסניא םיינכט םיחנומב יטילופה חוכה לש 

הטילשה תויולעב תמיוסמ היילע ידיל םנמוא האיבה תינויצה המואה ןיינב לש םייתכלממה 

תולעבהו <היצלוגר־הד> חוקיפה ףקיה לש םמוצמצב רתיה ןיב אטבתמש רבד ,תיתנידמה 

תכלוה הרבעהבו (הדובעה־קושו ןוהה־קוש) תילכלכה הריפסב הנידמה לש <הטרפה> 

םלוא ;םיימונוטוא םימרזל הנידמהמ םייתוברתו םיירמוח ,םייטילופ םיבאשמ לש הלדגו 

החיטבמ הנידמה ,הנידמה יבאשממ קלח לע תויתנידמה תוטילאה לש רותיוול "הרומת"ב 

,אסיג דחמ .תיתרבחה הדובעה תקולח לש המויק ךשמה תאו התמצוע רומיש תא 

,םיילכלכ םירזגמו תויתרבח תוצובק יפלכ תוילכלכ תויוביוחממ הנידמה לש התורטפיה 

תימונוטואה התדמע תרימש תא החיטבמ ,קושה תריזל תילכלכה תוירחאה תיינפה ךות 

ךדיאמ .(Shaiev, 1998 ;1999 ,ולש :ואר) תוינפ רסחו ילרטינ ,להנמ םרוגכ הרבחל סחיב 

לש התרידח תקמעהל השורדה היצמיטיגלה תא תקפסמ תיתנידמה הימונוטואה ,אסיג 

.יתנידמה־ילטנמורטסניאה חישה לש קסופ־יתלבה ולולכש תועצמאב הרבחל הנידמה 

,רמולכ ,(1999 ,ולש) "ןוצרמ היצזילרביל" תדמוע הז יטקלאיד ךילהת לש ודוסיב 

הרוצב)וב תוכזלו בושל תנמ־לע (םיבאשמ לש הרוצב) חוכ לע תונידמ לש ןוצרמ רותיו 

הדובעה תעונת לש הטילאהש יפ־לע־ףא ,דציכ ריהבהל יושע הז ךילהת .(הימונוטוא לש 

ביבר םיקה (הלפכמה תרעמב חבטה תובקעב) הכלהמבש ,ב"בשה ידי־לע ביבר ישיבא לש ותלעפה 19 

יפ־לע־ףא ןיבר חצר לש הריקחה ךלהמב הפשחנ ,תינוציק ןימי תעונת ב"בשה תארוהב 

הנידמה לש התוברועמ דציכ המיגדמ וז הלעפה .רוביצהמ וז הדבוע ריתסהל התסינ הריקחה־תדעווש 

.הרבחב התטילש קוזיחל תמרות תויטילופו תויתרבח תוקולחמ לש ןתמצעהב 

לש היצמיטיגלה רבשממ שיקהל ןויסינב הנומטה תויתייעבה לע הנורחאל ודמע םידחא םירקוח 20 

Smooha, ;1999 ,ולש :לשמל ואר) תינויצה הנידמה תושלחיה לע םיינויצה םיימואלה םיסותאה 

 1998 ,1998; Shalev). [לארשי לש] התוביצי תדימ" יכ הז רשקהב ןעוט (255 ,1998) הנוי

לש תוימיטיגלה ןדבוא ןיב יתביס רשק רדעה ...הלש תוימיטיגלה תדימ לש אצוי לעופ חרכהב הניא 

המלשה ןיב בוליש לע דיעהל לוכי תיטילופה התוביציב העיגפ ןיבל םימיוסמ םירובצ יניעב הנידמה 

ןויסינ לכ לכסל הנידמה לש תינחוכה התלוכי ןיבו הב םימייקה רטשמה ירדס םע הלא םירובצ לש 

".תיטילופה התוביצי תא רערעל 
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תא רמשל החילצמ איה ,הלש תיתוברתהו תיטילופה הינומגהה תא הגרדהב תדבאמ 

,היישעתב ,רחסמב ,םילודגה םיקסעב התטילש לע תרמוש איה .דמעמכ התויזכרמ 

וניא הז בצמש הארנו ,הימדקאה לשו אבצה לש םיהובגה םיגרדבו תדסוממה תרושקתב 

חישה לוצינ תועצמאב ,היצזילרבילה .(1998 ,גנילרמיק) בורקה חווטב תונתשהל דיתע 

ןדמעמ לע ןגהל (תויתנידמה) תוטילאל תרשפאמ ,םיידסומה םילכהו ילטנמורטסניאה 

.(1999 ,ולש)"םולכ אלו לכה הנשיש ןפואב" וקזחל ףאו ףדעומה 

םג ,תאש רתיב ףא ,אופיא תכשמנ יתנידמה ילטנמורטסניאה חישה לש הינומגהה 

לע רותיווה תא תפקשמה ,תילכלכה היצזילרבילה .תיתוברת היצזינגורטה לש בצמב 

תויטסילטנמדנופ תוסרג תרצוי ,החוור־תנידמ לשו תידמעמ תוירדילוס לש םיסותא 

תוינוג־ברו תויוהז יוביר לש םיאנתב אקווד תיתנידמ הינומגה לש תוילטנמורטסניאו 

הנידמ ןיב הנחבהה תא שטשטמ תיתנידמה היטרקורויבה לש םזילטנמדנופה .תילובמיס 

תורגסמב קר טעמכ תושעיהל הלוכי הזכ הטילש סופדל תודגנתההש ךכ ידכ דע הרבחל 

תרשבמ תיתרבחה היצטנמגרפה .(תוינתאו תוימואל ,תויתד) תויפולח תויטסילטנמדנופ 

תא אל לבא ,המואכ תינויצה הנידמה לש םיננוכמה םיסותימה תושלחיה תא ילוא 

.תנגרואמ הנידמה וביבסש ילטנמורטסניאה ילנויצרה הטילשה הנבמ לש ותושלחיה 

תולוע ןניא לארשיב תיתוברתה היצזינגורטההו תיתרבחה היצטנמגרפה ,ןכ לע רתי 

וזב וז תוקבאנ תויתרבחה תוצובקה בור ,אוה ךופהנ ;יתוברת־ברה לדומה םע דחא הנקב 

קחשמה־יללכ לש םיונישל ירשפא ןכוסו יעצמא הנידמב תואורו הנידמב הטילשה לע 

;1998 ,הנוי) הכותב המצוע תודמעל השיגלו םיבאשמ תאצקה לש הדימה־תומאו 

שארב איה לארשיב תיתרבחה היצטנמגרפה לש התועמשמ ,וז הניחבמ .(1998 ,גנילרמיק 

לוסיח ."קוש"ה תריז לא םתפירגו תיתרבחה תוירדילוסה ינונגנמ לש םקוריפ הנושארבו 

,תויתנידמה תוטילאה תא םיתרשמ םייתרבח םיטקילפנוק יובירו תוירדילוסה 

םיילוהינ תונורתפ עיצהל תושש רשא ,תוילנויספורפהו תויקסעה ,תויטרקורויבה 

,ילטנמורטסניאה חישה תוקזחתה תא תוארל שי ןכל .תיתרבח היעב לכל םיינוגראו 

21.ינומגהה טקיורפב םייונישהמ קלחכ יטפשמהו ילוהינה 

לש םתרידח תקמעה ןיבל לארשיב ינומגהה טקיורפב םייונישה ןיב רשק לע ועיבצה םינוש םירקוח 21 

(41 ,1994) יליזרב :הרבחל ילטנמורטסניאה חישהו תיתנידמה היטרקורויבה לש םינוש םימוחת 

תובחרתה ןיבל לארשיב יטילופה בוטיקה תוקזחתהו תיתגלפמה הינומגהה תקיחש ןיב רשוק 

יתוריש לש םתטרפה ןיב רשוק (1995) קליפ :תילארשיה הרבחה לש תוברתב היצזיטפשמה 

ןיב רשוק (1997)ןאהד :תילארשיה הרבחה לש היצזילקידמהו יאופרה חישה תקמעה ןיבל תואירבה 

הנוממה תינוטלשה היצרטסינימדאה לש התוקזחתה ןיבל תילארשיה ךוניחה תכרעמב רוזיבה יכילהת 

הארוההו ךוניחה תכרעמ לש היתויעבל העיצמ איהש םיינוגראהו םיילוהינה תונורתפהש ,ךוניחה לע 

םילעופ (דועו "ירפס־תיב ןימאמ ינא" ,"הימונוטוא" ,"ימצע לוהינ") הלא םיכילהת תרגסמב 

,םש) "ואפרל ידכ ומכ ךוניחה ףוג ךותל רבדל םיחמומ םויה םיקירזמש ...ליערמ םס"כ ותנעטל 

ותוקזחתה ןיבל םירבוגה היצזילאודיבידניאהו הטרפהה יכילהת ןיב רשוק (1999) ץיבוריאמ :(101 

לש הקוזיחל אקווד ילסקודרפ ןפואב תמרותש תיחרזא הקיטקרפכ יטיופרתה־יביסקלפרה חישה לש 

הרבחה לש התובחרתה ךות הנידמה ידי־לע תיחרזאה הרבחה לש סוכינ[ה]" תא הרשפאב הנידמה 

.(84 ,םש)"תיחרזאה 
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לש בצמב תיתנידמה היטרקורויבה לש הרידחה תקמעהל תיגולואידיאה הקדצהה 
וא "היצזילרביל") תיטסידרופ־טסופ תוברת לש םיחנומב תחסנתמ תיתרבח היצטנמגרפ 

,םייח ןונגס ,תישפוח הריחב :ןוגכ םיגשומ תכרוכ הלש םיכרעה תכרעמש ,("היצזילבולג" 

תכרעממ התוהמב הנוש הניא וז תכרעמ .תיברמ הקופתו תוליעי ,תושימג ,ישיא םעט 

השימג ,רתוי תללכושמ קר איה :תיתכלממה היגולואידיאה לש תיעוציבה־תימזיה םיכרעה 

רוקמכ הנידמה תא התהיז תיתכלממה היגולואידיאה .רתוי תגלופמו רתוי הליזנ ,רתוי 

תוליעיו לוהינ םיכרעה תא תספותש ,וז תיעוציב־תימזי םיכרע תכרעמ לש יזכרמה 

,התמועל :םיירסומו םיימואל םיכרעכ ,ןכלו ,הנידמב םלוגמה שדחה רדסל המורתכ 

תולועפמ קתונמכ שדחה רדסה תא גיצהל תשקבמ תיטסידרופ־טסופה היגולואידיאה 

םיכילהת לשו תוימלוע תוילכלכ־ונכט תוקימניד לש "המלענ די"ל וכיישלו הנידמה 

לש קמקמחה יומידה םע םיהוזמ הלא תוקימגידו םיכילהת .םייטסינימרטד םייטסילטיפק 

תונידמ ידי־לע םינבומ וא םיכוותמ םניאש םייגגוסקא םיכילהתב םיספתנו "םזילבולג" 

תרצוי תיטסידרופ־טסופה היגולואידיאה םג ,תיתכלממה היגולואידיאל המודב .תולשממו 

הריתסה תויתכלממה םלוא .םייכרע םיתומיעו םייתרבח םיטקילפנוק רקעמה ךוסימ 

לש תיטרקונכטה היגולואידיאה וליאו ,תיתרבח תוינגומוה לש ךסמ תועצמאב םיטקילפנוק 

."קוש"ה לש ררחשמה לאיצנטופה תא םיטקילפנוקב אקווד האור "םזידרופ־טסופ"ה 

,"תישפוח הריחב" ןוגכ ,םייביטקיפידומוקו םייקוויש םיחנומל םגרותמ הז לאיצנטופ 

לש רוחסמ םירצויה ,"קוש חוליפ"ו "תינוגרא תושימג" ,"תישיא הכירצ" ,"שימג רוציי" 

יכרע לע איה ףא תתתשומ תיטסידרופ־טסופה תוירדילוסה ,ךכל םאתהב .םוימויה ייח 

תולאשל תמגרתמ איה תויתרבחה תוקיטקרפה ןיבל הלא םיכרע ןיבש הריתסה תאו ,קושה 

.(13 ,1995 ,קליפ) תיטרקורויב תולעייתה לש תוילטנמורטסניא 

לש היחנומב תחסנתמ איהש ןיב ,הנידמה תולועפ לש היצזילטנמורטסניאה 

,תיטסידרופ־טסופ היגולואידיא לש היחנומב תחסנתמ איהש ןיבו תיתכלממ היגולואידיא 

ןיב הלוע וז הנבה ךותמ .חוכב שומישל היצמיטיגל לש המצוע־תבר תיטילופ הקינכט איה 

הקיטתסאב תוחפ קוסעל הכירצ תרוקיבה .תירקחמה תרוקיבה לש יזכרמה דיקפתה רתיה 

"ףתושמ בוט" םיאטבמה םיסותא לע רוערעב ,רמולכ ,ןוטלשה תולועפ לש היצזילרטאיתבו 

ובש םוקמב ־ תוילטנמורטסניאה לש "סורא"ב דקמתהל הכירצ איה :ילבולג וא ימואל 

היצמיטיגל וב שומישל תוקינעמ יטילופ חוכ לש תוילטנמורטסניאו תוינכט תורדגה 

תוצובקל וא םינכוסל תינוציחכו םיירוטסיה־םייתרבח םירשקהב היולת־יתלבכ תספתנה 

םיירוטסיהה םיאנתה לע עיבצהל אוה תרוקיבה לש יזכרמה הדיקפת ,רמולכ .תויתרבחה 

חישב הרוקמש תיביטלוגרו תיביטמרונ םיכרע תכרעמ תוחתפתהל ומרתש םייתרבחהו 

םימזינכמה תא ףושחל תרוקיבה לכות ךכ ידי־לע .ילטנמורטסניא־יטרקונכט ילוהינ 
הלועפה תלוכי לע הנידמה תולועפל שיש תועמשמה תא םישטשטמה םייטילופהו םיידסומה 

.םירמשנ יתרבחה רדסהו הדובעה תקולח םתועצמאבשו םדאה־ינב לש 

הזכ קוזיחש ןוויכמ ,הנידמה לש התמצוע לומ הרבחה תא קזחל וניא רגתאה ,ןכ־לע 

תועצמאב תיתנידמה הינומגהה תקמעה ושוריפ יחכונה הטילשה הנבמ לש ויאנתב 

חישה לע רערעיש יפולח טקיורפ ביצהל אוה רגתאה ;ילנויצר םזילטנמדנופ 
.תויטרקורויבה תוטילאה תאו תיתנידמה הינומגהה תא ןיזמה ומצע ילטנמורטסניאה 
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תורוקמ 

,לארשיב ינוגרא חותיפ ."הזעב רורטב המיחלה לש דקוממ לוהינ" .(1996)'ש ,ילאירא 

 2(9), 57-51.

לאיצנטופה - יגולוכיספה טביהה ןמ הריקח תדעו" .(1987) 'ד ,יאכזו 'ר ,םורמ־טייב 

.427-424 ,(גוזל ,טילקרפה ."ןויסינהמ הדימלבש 

היגולואינגה :לארשיב הרבחל הנידמ ןיב הנחבהה לש השוטשט" .(1996)'א ,רזעילא־ןב 

.228-207 ,<3>זל ,תומגמ ."ץולחה לש 

,הקיטילופ ."יתרבח יונישו תיתגלפמ תויבוטיק ,תיטופיש הינומגה" .(1999)'ג ,יליזרב 
 2, 48-31.

ץוביקה :ביבא־לת .תיטילופ תונברסו יפוסוליפ םזיכרנא :בוריסו תויצ .(1996)'ח ,זנג 
.דחואמה 

."ימונוטואה רפסה תיבב דימלתה שוביכ :ךוניחה לש 'ירשפא יתלב'ה" .(1997)'ג ,ןאהד 

.121-99 ,11 ,תרוקיבו הירואית 

:תינרדומ הנידמב תיתרוסמ תוברת לש המלידה" .(1984) 'י ,ןמבילו 'א ,איחיךוד 
.485-461 ,<4>חכ ,תומגמ ."לארשי לש תיחרזאה תדב תורומתו תויוחתפתה 

.רתי־סמועב הרבח - לארשי :היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

.352-332 ,(3-2>חכ ,תומגמ "?תיטילופ תויתדע םנמאה" .(1984)'ח ,גוצרה 

.ד"נשתה ,ןורבחב הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה תדעו .(1994) מ"מט 
.יתלשממה םיפדמה ,לארשי־תנידמ :םילשורי 

לארשי :תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל־תנידמ ,היחרזא־לכ תנידמ" .(1998)'י ,הנוי 

.262-238 ,16 ,םייפלא ."תילרבילה היטרקומדה תולובגו 

םיטביה :לארשיב םיברע-מידוהי יסחיו 'תינתאה היטרקומדה' לדומ" .(1993)'א ,לאחתפי 

.59-51 ,38-37 ,היפרגואיגב םיקפוא ."םייטילופו םיירוטסיה ,םייפרגואיג 

רוביח ."לארשיב תיחרזמ תוינתא לש הקיטילופה :'םיזנכשאל הדותו'" .(1995) 'ג ,יול 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה־יעדמל גוחה ,ךמסומ ראות תלבק םשל 

:לארשיב יטילופ־יתרבחה רדסה יוניבב תיאבצה הריפסה לש הדיקפת" .(1993) 'י ,יול 

תלבק םשל רוביח ."תיתנידמ הטילש תיגטרטסאב יברע־ ילארשיה ךוסכסה לוהינ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה־יעדמל גוחה ,רוטקוד ראות 

תשש תמחלמ יארב תילארשיה היגולויצוסה :היה אלש רבשה" .(1993)'י ,דלפו 'י ,יול 

.128-115,3 ,תרוקיבו הירואית ."םימיה 

.53-25 ,5 ,תרוקיבו הירואית ."הקיטילופה לש תוריבסה" .(1994)'מ ,רנטואמ 

הקלחמב יטיופרת־יביסקלפרה חישה :היפרתל הקיטילופמ" .(1999) 'ש ,ץיבוריאמ 

גוחה ,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח ."לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאב תיכוניחה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל 

תטיסרבינוא תאצוה :הפיח .םיכילהתו םינבמ ,םינייפאמ - םינוגרא .(1990)'י ,לאומס 

.הפיח 

הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש יחרזאה םדמעמ :היפוטואב םירז" .(1993) 'י ,דלפ 

.33-21,3 ,תרוקיבו 
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הנידמה ןיב :לארשיב תירוביצה האופרה :רחוסל תרבוע תואירב" .(1995) 'ד ,קליפ 

.15-3,6 ,תרוקיבו הירואית ."קושהו תיחרזאה הרבחה 

הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב הרבח-הנידמ יסחי" .(1993) 'ב ,גנילרמיק 

.תורירב :ביבא־לת .<350-328 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר - םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

תונגראתה לא האחממ רובעל יוכיסה לע :המחלמל היינשה הנשב .(1984)'נ ,ןורדלק 

.האירק ןמיס :ביבא־לת .תיטילופ 

תאצוה ,םילעופ תירפס :ביבא־לת .םשה תרזעב יטילופ חצר :ץבר .(1996)'א ,קוילפק 

.ריעצה רמושהו יצראה ץוביקה 

תוברתב 'תולגה תלילש' תרוקיבל :תונוביר ךותב יתולג" .(1994) 'א ,ןיקצוקרק־זר 

.56-23 ,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה 

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה עדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב 
.תורירב :ביבא־לת .(39-7 'ע) 

הירואית ."לארשיב םינוירוטסיהה חוכיו לש היגולויצוס :תוהזו ןורכיז" .(1996)'א ,םר 

.32-9 ,8 ,תרוקיבו 

:םילשורי .ל"ז ןיבר קחצי רמ הלשממה שאר חצר ןיינעל הריקחה תדעו .(1996) מ"ר 
.יתלשממה םיפדמה ,לארשי־תנידמ 

.237-225 ,8 ,תרוקיבו הירואית ."הירואיתל תע" .(1996)'מ ,ולש 
הלכלכה תא 'ולמרינ' היצזילרבילהו היצזילבולגה םאה" .(םסרופ םרט ,1999) 'מ ,ולש 

"?לארשי לש תינידמה 

.תומר :ביבא־לת .רטשמה תוהמו טפשמה תורמ .(1996)'ל ,ףלש 

.23-7,5 ,תרוקיבו הירואית ."תוריבסה לש הקיטילופה" .(1994)'ר ,רימש 

לש םייתרבחה היתורוקמ :יטרקומד םזילטנמדנופו תודהי ,הרבח" .(1995) 'ר ,רימש 
.716-669 ,<3>טי ,טפשמ ינויע ."תיטפשמה תונשרפה 

:ביבא־לת .לוהינה תרות תודוסיב תיתרוקיב הריקח :ןוגראה תנוכמ .(1995)'י ,בהנש 

.ןקוש 

,9 ,תרוקיבו הירואית ."תוילנויצרו היגולויצוס לע :םינכוסמ םיסחי" .(1996)'י ,בהנש 
 13-5.

םייללכ םיטביה :תינויצה היצזינולוקב היסולכואו הדובע ,עקרק" .(1993) 'ג ,ריפש 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשי הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."םיידוחייו 
.תורירב :ביבא־לת .(119-104 'ע) 

:ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצע :תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
.דבוע םע 

.דבוע םע :ביבא־לת .םיכישממ אלל תיליע .(1984)'י ,אריפש 

 Althusser, L. (1976). "Ideology and Ideological State Apparatuses". In Essays on

 Ideology. London: Verso.

 Bachrach, P. (1967). The Theory of Democratic Elitism. Boston: Little
 Brown <fe Co.

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:28 UTC������������� 

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



תוילטנמורטסניאו סורא בהנש הדוהיו יאבג בדנ 274 

 Bauman, Z. (1989). Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1984). Distinctions. Cambridge: Cambridge University Press.

 Coleman, J. (1993). "Rational Reconstruction of Society". American
 Sociological Review, 58, 1-15.

 Duncan, G. (ed.) (1983). Democratic Theory and Practice. Cambridge:
 Cambridge University Press.

 Giddens, A. (1982). Sociology: A Brief but Critical Introduction. London <fe

 Basingstoke: Macmillan.

 Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society. Beacon Press.

 Horkheimer, M. and Adorno T.W. (1972). Dialectic of Enlightenment. London:
 A. Lane.

 Isaac, J.C. (1987). Power and Marxist Theory: A Realist View. Ithaca 8c
 London: Cornell University Press.

 Kairys, D. (1990). "Introduction". In D. Kairys (ed.), The Politics of Law: A
 Progressive Critique. New York: Pantheon Books.

 Kimmerling, B. (1993). "State Building, State Autonomy and the Identity of

 Society: The Case of Israel". Journal of Historical Sociology, 6, 396^-29.

 Mandel, M. (1985). "The Rule of Law and Legalization of Politics in Canada".

 The International Journal of the Sociology of Law, 13, 273-287.

 Mitchell, T. (1991). "The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and
 Their Critics". American Political Science Review, 55(1), 77-96.

 Peled, Y. and Shafir, G. (1996). "The Roots of Peacemaking: The Dynamics of

 Citizenship in Israel, 1948-1993". International Journal of Middle East
 Studies, 25(3), 391-413.

 Poulantzas, N. (1980). State, Power, Socialism. London: Verso.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian
 Conflict 1882-1914. Cambridge: Polity Press.

 Shalev, M. (1998). "The Contradictions of Economic Reform in Israel". MERIP

 reports, April 1998.

 Shenhav, Y. (1999). Manufacturing Rationality: The Engineering Foundations

 of the Managerial Revolution. Oxford: Oxford University Press.

 Simon, H. (1946). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making
 Processes in Administrative Organization. New York: Macmillan.

 Smooha, S. (1998). "The Implications of the Transition to Peace for Israeli

 Society". Annals of the American Academy of Political and Social
 Science, 555, 26-45.

 Therborn, G. (1976). "What Does the Ruling Class Do When it Rules?" The
 Insurgent Sociologist, 6(3), 3-16.

 Tilly, C. (1984). Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New
 York: Russell Sage Foundation.
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 Tilly, C. (1985). "War-Making and State-Making as Organized Crime". In
 P.B. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol (eds.), Bringing the State

 Back In. Cambridge: Cambridge University Press.

 Weber, M. (1978). Economy and Society (trans. G. Roth and C. Wittich). New

 York: Oxford University Press.

 Yiftachel, O. (1997). "Israeli Society and Jewish-Palestinian Reconciliation:

 'Ethnocracy' and Its Territorial Contradictions". Middle East Journal,
 57(4), 505-519.
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