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:ןוויכה ןדבוא לש הלוגסה 

 Ulrich Beck היינשה תוינרדומה"ו"

ינמרגה גולויצוסה לש םיברה וירפסמ דחא תא הנושארה םעפב חתופ ארוקה רשאכ 

 Ulrich Beck, לש השוחת שי .ןכ־ינפל ורקחנ אלש םייגולויצוס תומוקמל עסמל חקלנ אוה

אוה ;תונמאל איה אדאדש המ היגולויצוסל אוה קב ?היגולויצוס תמאב וז םאה :תוחונ־יא 

,היגולויצוסב שדח ןוידל ,הבישח לש שדח גוסל םתוא ףושחל ,ויארוק תא תותפל הסנמ 

הביתכל היגולויצוסה תא שדחמ רשקל םג הסנמ קב ךא .יולג־אלה ןמ תובהלתה הברה םע 

ןונגס ־ (ןמזה חור ןוחבא) "Zeitdiagnose" תארקנה ,תיתרוסמה תינמרגה תיגולויצוסה 

."םישק" םינותנמו רתי־תייצזיטרואיתמ תינמז־וב ענמנה ילאוטקלטניא 

ויארוק תא הנימזמה ,תירוביצ הפש איה ולש היגולויצוסה .דמולמה ארוקל הנופ קב 

,קב לש ותניחבמ ,הפשה .הרבחב םיירשפא םייח לע תויסיסב תוחנה שדחמ קודבל 

תסכנמ קר אל ,תיביסקלפר תוינרדומ - המצע ןעמל תלעופו תלאושה ,תוינרדומ .תערכמ 

םג הל רשפאמ החוכ ;גציילו חתנל ,ריבסהל קר אל הלוכי הפש .הפש המצע איה ;הפש 

קינעהל הצור אוה ;הפשה לש היצזיטרקומד תושעל הצור קב .תויתרבח תויופתוש רוציל 

החוכ תא תרערעמה ,תירוביצ הפש תרצוי ולש היגולויצוסה .הפשב הטילשה תא םיחרזאל 

,םינ"צחיה ,תיתייסנכה תוכמסה ,םילהנמה ,םיאנותיעה :םה רשאב םיחמומה תפש לש 

.הרבחה יעדמ ישנאו םיפוסוליפה ,םיאמוסרפה ,םיאקיטילופה ,םיטרקורויבה 

?םויה־רדס תא עבוק ימ :ןוגכ תולאש לואשל אוה רבדה שוריפ ,םיגולויצוס םיחנומב 

לש ותוביוחמ תא םיאור ונא ןאכ ?(םינודינה) םיאשונה לע טילחמ ימ ?תויומידק ביצמ ימ 

,ףסונה לודגה ינמרגה לאוטקלטניאל םלשמ אוהש בוחה ,"תורואנ" ארקנש טקיורפל קב 

 Habermas. תא ואר) תיטילופו תיטאופ הפש ןיב הרורב הנחבה תושעל הצור וניא קב

,הריהנ תויהל הרומא תיטילופ הפש .(Richard Rorty יאקירמאה ףוסוליפל ובוח 

ךא ,תילטנדנצסנרט וליפאו תינויסנ אלא ,הרורב הניא תיטאופ הפש דועב ,תיביטמרופניא 

וננמז לש השקה היעבה ,קב לש ודידל .תואיצמ ןנוכלו רוציל חוכה תא תוקלוח ןהיתש 

ורתונ ןהב שמתשהל םיליגר ונאש תוסיפת ;הפשה לש ילוח ,רחא רבד לכמ רתוי ,איה 

לש הרגשה ,ונמלוע לש תוירורפאה .תוריהנמ־אלו תויטנוולר־אל ,ןכותמ תוקיר 
וללה םירבדה לכ ־ תוישונאה רסוח ,הילוכנלמה ,םומעשה ,תימוימויה וגיתויוליעפ 

ןונישה לש יטיאה תוומב תותמ םילימ ;הפשה ןובקרב םרוקמ ־ ונתוא םיקתשמש 

לע תיטרקורויב הבישח אלא ,היטרקורויבה וניא "לזרבה בולכ" ,קב ןעוט ,ןכל .ןהלש 

"לזרבה בולכ" אוה יתימאה "לזרבה בולכ" .תופולח תרסחכ המצע האורה ,היטרקורויב 

ןוויכמ רבעה ילגעמ ביבס םיגח ונא .תוילנויצרו תויראיניל ,הווקת רסוח :הבישחה לש 

.ורבעל םידעוצ וגאש שדחה לש הנבמו תועמשמ תריציל הפשה תא םירסח ונאש 

הנכמ קבש המ םע ןתרזעב דדומתהל ןתינש חתפמה־תולאש ןה ןונגס לש תולאש 

הייפכה תא רובשל בייח הלועפ־תודש לש שדח חוכ רוציל הצורש ימ ."היינש תוינרדומ" 

,השעמל ,וזו - היטרקומדה לש ןוקיתה .תוטילש תוירוגיטק לש תיטסגוס־וטואה 

תא (שארמ) החינמ ־ חנומה לש יתימאה ןבומב תיטילופ היגולויצוס ,קב לש היגולויצוסה 

ררושמה תא טטצמ קב .תיתורירש הלועפ הניא ,ןבומכ ,וז .היטרקומדה תפש לש שודיחה 
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 Benn: "לש הקיטילופה ".טסילאירוסל ךתוא ךפוה וניא בותכל לגוסמ־אלו לבלובמ ךתויה

ןיב ,קבאנ קב .יולגה תקידב לש ,שדחמ האצמה לש ,שדחמ הריצי לש השעמ איה הפשה 

,ללכה תבוט לש הפש ןיא :הינמרגב קר אלו ,שדחמ ררועתמה םזירטינומוקה דגנ ,ראשה 

לש רבשמה :ללכה תבוט לש םילימה תא עובתל תיאכז הניא הצובק םוש .ןעוט אוה 

"היינש תוינרדומ" .הליהק לש תחא הפש לש היצזילופונומ תועצמאב רתפיי אל הליהקה 

.יתוברת־רטניא חיש ,תופש לש תימלוע תוחיתפ ןכ־לע העמשמ 

האיצוה איהש דמעמ - הל יוארה ירוביצה דמעמל היגולויצוסה תא ריזחהל הצור קב 

בצמה תא וריהבי םיגולויצוסש דוע הפצמ וניא שיא .םינורחאה םירושעב וכותמ המצע 

תויטרואית תורגסמב ,םינותנל דובעשב ,רתיה־תועצקמתהב הדוכל .וננמז לש יתרבחה 

האירקה תא ,הנוימד תא היגולויצוסה הדביא ,טוידהה דמולמה םדאל תושיגנ־אל 

לחה אוה 1986 תנשב .םילודגה ןפודה־יאצוימ דחא אוה קב ,הז ןבומב .הלש תיתרבחה 

ויאשונמ דחא תא גיצמ אוה וב ,(ןוכיסה תרבח) Risikogesellschaft רפסה םוסרפב 

לש םייסלקה םיאשונה דחאל רשקתמ אוה הזה גשומה םע .היצזילאודיווידניא :םייזכרמה 

,םירחאו םנוסרפ ,םייהקריד ,למיז ,רבו ,סקרמ ידי־לע רבכ חתונ אשונה .היגולויצוסה 

בשוח קב םלוא :תינרדומ הרבחל תיתרוסמ הרבחמ רבעמב ינבמה יונישהמ קלחכ 

לש םיאנתב קרש ןוויכמ ,ואולמב הז אשונ חתפל תלגוסמ התיה אל תיסלקה היגולויצוסהש 

לש יזכרמה ינבמה יפואה איה היצזילאודיווידניאה דואמ תוחתופמ תוינרדומ תורבח 

ןונגס תעיקשמ ,יאנפה לודיגמ ,הסנכהב היילעמ רקיעב םרגנה ,ינבמ יפוא ־ הפוקתה 

םהייח זכרמב םמצע םישל אלא הרירב ןיא םישנאל .הלכשהה תובחרתהמו ידמעמה םייחה 

־שומישמ ולבס (המגודל ,דמעמכ) תויתצובק תויוהז .תירמוח דורשל םנוצרב םא םהלש 

הטלחה לכל םירושקה םינוכיסהמ הנגה דוע וחיטבה אל תויתרבח רתי־תויוכזו ,רתי 

אל תוחפל ,היצזימוטא הניא ,ןייצל שי ,היצזילאודיווידניא .יתרבחה םמוקימל וא םהיבגל 

וב םוקמ ,ילרביל־ואינה טקייבוסה ,קושה ןחלופ לש הדלות איה היצזימוטא :קב ליבשב 

.םהל הברע הנידמהש םויק תויוכז לש םיאנתב קר תועמשמ תלבקמ היצזילאודיווידניאה 

הריתס הווהמ הניא היצזילאודיווידניאהו ,ןאכ תינויח הירוגיטק וניא לאודיווידניאה 

הלועפה תועצמאב דחאל ךפהנ לאודיווידניאה .תירוביצהו תיטילופה הלועפה תורוצל 

יפ־לע־ףא ,הרורב תורואנה לש תינאיטנקה תרוסמל קב לש ובוח ,בוש .ולש תיטילופה 

םדאה רורחש" תא שפחתו המידק דחא דעצ תאז ףוחדת "היינשה תוינרדומה" תמישמש 

."ומצע לע איבהש שפוחהמ 

יניערגה ןוסאה תושחרתהל ליבקמב טעמכ םסרופ רפסהש רוכזל םג םיבייח ונא 

תא ןכ אל לבא ,ונממ םלעתהלו הייארה־הדשמ ינועה תא קיחרהל רשפא ;ליבונד'צב 

.םשג דרי אלש לחייל ,הבוט חורל תווקל אוה רתונש המ לכ .יניערגה חוכה תונכס 

,תומוחו לית־תורדג םיקהש ,תברותמה םלועה לש םינואה־רסוחל םידע ונייה ,ליבונר'צב 

יניערגה ןנעב תופצל היה ול רתונש המ לכ ךא ,ויתולובג לע ןגהל ,תואבצו הרטשמ 

לש הזה יקנעה למסה ,קינטייטל דוגינב .אל ותו ,תושונאה תדמשהל וכרד תא השועה 

איה Risikogesellschaft .שיא ייח ליצה אל הנושארה הקלחמב סיטרכ ,תינרדומה 

.הזה עוריאל קב לש תיגולויצוסה הבושתה 

ורפס .רחאה ודיצ איה היצזילבולג ,עבטמה לש דחאה ודיצ איה היצזילאודיווידניא 

תנש ףוסב םסרופש ,("היצזילבולג איה המ") Was ist Globalisierung ,קב לש ןורחאה 

םע םייגולויצוס םיחנומל עיגהל הסנמ ,Risikogesellschaft ירחא הנש הרשע־תחא ,1997 
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־ןיאו םירפס הרשע לש םוסרפב ףתתשהו קב םסרפ 1997־ל 1986 ןיב .הז לפרועמ גשומ 

היצזילאודיווידניא ןיב הענה ,השדחה ותפש תא רגסמל םיסנמ םלוכ .םירמאמ רופס 

המ לש הרדגהה תחת ."היינש תוינרדומ" הנכמ אוהש המ תא םינמסמכ ,היצזילבולגל 

־ינתאה ןבומב תומוא לש המודמה הליהקה תא ןיבמ קב ,"הנושאר תוינרדומ" ארוק אוהש 

"הנושאר תוינרדומ" ,ודידל .תילאירוטירט הנידמכ םואלה־תנידמ ;יטילופהו יתוברתה 

,הרבח ,תוברת ,םואל ,םעכ תויצפסנוקב תרגסוממה ,תילאירוטירט תוידדצ־דחמ תלבוס 

קר תיתועמשמ ,דניה תירטנמלרפ היטרקומד ,"הנושארה תוינרדומ"ב ;הנידמו חרזא ,דמעמ 

יכישממ ,םייתרוסמה םייתרבחה םיעדמהמ תוכסמה תא ריסמ קב .ילאירוטירטה רשקהב 

.הנידמה ידי־לע רדסל העיבתל דעבמ תיחרזא הרבח לע לכתסמה ,ינאילגהה דוסה 

ןיב תוריתסב ,םזירולייטו םזידרופב ןייפאתה "הנושארה תוינרדומה" לש םלועה ,תילכלכ 

תודחאה איה "הנושאר תוינרדומ" ;םיימואלה היתולובגו החוורה־תנידמב ,ןוהו הדובע 

החוור־תנידמ ,קוש־תרבח ןיב תירוטסיהה תירבה ,הנידמו בחרמ ,םישנא ןיב תירוטסיהה 

"תרחא תוינרדומ"ב שמתשמ קב ,תמדקומה ותדובעב) "היינש תוינרדומ" .היטרקומדו 

.הנתשמה תואיצמה תסיפתל תשרה תא רציימה גשומה איה ("תיביסקלפר תוינרדומ"ו 

ןמאה לש הריצי איה אמש וא ,רבכ תמייק איה םאה ?"היינש תוינרדומ" יהמ 

תרגסמל ץוחמ לא הקיטילופה תוצרפתהב תנייפואמ איה .םהינש איה ?הזה יגולויצוסה 

.ילקולו ילנויגר םג ןמזב וב ךא ,ימואל־סנרט אוהש םלועל םואל־תנידמ לש תילאירוגיטק 

תא םדקל תנמ־לע םג אלא ,ןיבהל תנמ־לע קר אל ,תונמדזהכ ספתיהל ךירצ יוניש 

תוקיטילופ לש שדח גוס ןכ־לע השוריפ היצזילבולג .שדחמ תיטילופ ותוא רוציל ,דיתעה 

־תנידמו תימואלה הלכלכה סיסב תחת תילבולגה תלעופה הלכלכה לש התריתח זאמ 

,םישנא לש וז תא הפילחמה ,השדח הדיחי רחא שופיחה איה "היינש תוינרדומ" .םואלה 

רורב לבא ,ןיידע תמייק איה ןיא .םלועה־תנידמו ץראה ,תוישונא לש וזב הנידמו בחרמ 

הז .הלש תונובירה תא תדבאמ ,היצזילאודיווידניאו םלוע־תלכלכ ןיב ,םואלה־תנידמש 

־טסופה ידי־לע הזרכוהש "תוקיטילופה ףוס" לע רגית אורקל הסנמ קבו ,יטילופ טקיורפ 

"היינש תוינרדומ" ;(הינמרגב דואמ תויתנפוא ןהיתש) תויתכרעמ תוירואיתו תוינרדומ 

רתונש המ .יתפוקתה רבשה תא םגו תינרדומה ךותב תויכשמהה תא םג סופתל הסנמ 
ולש תויטילופה תויוריחהו דיחיה לאודיווידניאה לש הכרעה איה "הנושארה תוינרדומה"מ 

תיבה וליפאו הדובעה ,ןוהה לש בחרמה רסוח אוה ףסותיהש המ .(היצזילאודיווידגיא) 

"היינש תינרדומ"ב שמתשמ קב ,ןכלו ,המייתסה אל תוינרדומה .היצזילבולגמ האצותכ 

.ןיידע עיגה אל םזינרדומ־טסופה גגחש ףוסהש רשבל תנמ־לע 

לש תוראומה תומיבה לע תאטבתמ הניא םוימויה ייח לש היצזיטילופה ,ךכ וא ךכ 

ונאשכ תשחרתמ איה ,ךכ .ונייח לש הלפאב תשחרתמ איה ;תדסוממה הקיטילופה 

Das ףתושמה םרפסב הבר הכ תוריהבב וארה םייהשנרג־קבו קבש ומכ ,לשמל ,םיבהואמ 

 Ganz Normale Chaos der Liebe, כ תילגנאל םגרותמה The Normal Chaos of

 1995) Love) ("הבהא לש ילמרונה סואכה"). לש םיטקיורפב תשחרתמ היצזיטילופה

Kinder־ב הארמ קבש יפכ ,םייטסיסיקרנ םיריעצ םישנא םינוכמה לש ,םייטתסאה םייחה 

 1997) der Freiheit). לע רגית ארוק אוה ,םירחאו קב ובתכש ,םירמאמ לש וז הפוסאב

לש תוברת ,םיכרע ןדבוא ,היצזירדילוס־הד לע וננוקש םייתוברת םיטסימיספ םתוא 

ןעוטה ,יתוברתה םזימיספה .םזינודהו תונחילצמ לש העדות ,םזיאוגאה תדוכלמ ,םזיסיקרנ 

הנהנ ,םיירסומה היבאשמ תא הזבזבש רחאל הלואש תוירסומ לע היח תינרדומה הרבחה יכ 
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־טסופ לש דיתע לא טלמיהל הצור וניא קב לבא .הינמרגב הכורא תילאוטקלטניא השורימ 

.תינרדומה לש טקיורפה תא םילשהל הצור אוה ,סמרבאה ,ותימע ומכ .תיגרוא תוינרדומ 

לש הפשה לש שדחמ התריצי ,ראשה ןיב ,העמשמש ,"היינש תוינרדומ" לע רבדמ אוה ןכל 

הארמ אוהש יפכ .תוריתס םע תויחל בושל תוצרל אוה רבד לש ושוריפ .המצע תוינרדומה 

הרבחב םישנאלש הנומאה ,"היינש תוינרדומ" הרדסב ומסרופש ,םינורחאה וירפסב 

תוינרדומה" .ןיטולחל היוגש איה תונמחר לש לאיצנטופ ןיא םילאודיווידניא לש תרכונמ 

תורורב תוריתס םהב שיש ,ישעמה בחרמלו יגשומה בחרמל תרשפאמ קב לש "היינשה 

הפשה לש שדחמ הינבה ידי־לע דחי םייקתהל <םזילאודיווידניאו םזיאורטלא ומכ) 

,טנאק לש תיגולויצוסה האירקה תועצמאב תאז השוע קב .המצע תוינרדומה לש תירסומה 

הבישחב ירסומה חוכיווה לש ןואפיקב ךרד סלפמ אוה ,םירחאו השטינ ,ליווקוט 

,ירסומה טקייבוסה םויק תא םישיחכמה ,םיטסינרדומ־טסופ ןיב ,ונימי לש תיגולויצוסה 

תא תודבאמה תויטנגניטנוק תוליהקב ירסומה טקייבוסה תא ססבל םיסנמה הלא ןיבל 

.תוינרדומה תחטבהמ קלח היהש ,ירסומה םזילסרווינואה 

םזילבולג ןיב ןיחבהל שקבמ קב .תילכלכ העפות קר אל איה היצזילבולג ,ןכל 

היגולואידיאה ,תימלוע קוש תטילש לש היגולואידיאה ודידל אוה םזילבולג .היצזילבולגו 

בחרמל ,תיתביס־דחל העפותה לש תוידממ־ברה תא םצמצמה ,םזילרביל־ואינ לש 

אטבתמו ,םיבייואה תא םג אלא ,םיכמותה תא קר אל ךשומ הז גשומ .ילכלכה 

־תנידמ תא ,םירשעה האמה ףוסב ,םואתפ הליגש ,המגודל ,לאמשה לש םזינויצקטורפב 

שבול ,ומוסרפ ירחא הנש םישימחו האמ ,יטסינומוקה טספינמה לש סקרמש העשב ,םואלה 

קושה לש לוצינה תועצמאב ,תונגרובה" :ימלועה קנבה ליבשב דבועו ינמרא תופילח 

יצחו האמ סקרמ בתכ ",הנידמ לכב הכירצו רוצייל יטילופומסוק יפוא הנתנ ,ימלועה 

סינוטלו קרמסיבל ארוק לאמשה דועב ,רשואמ םיכוב םלועה יאקנב לכו ,ןכל־םדוק 

 (Toeniss) האמ הרקש המ .הליהקה לשו הנשיה םואלה־תגידמ לש םיגשיהה תא ליצהל

םילדבנ םניא יטסיסקרמ חותינ לש הלפמהו ןוחצינהש אוה טספינמה ירחא הנש םישימחו 

־םלוע לש וזה הקיסיפאטמה .סקרמ ילב םזיסקרמל יוניכ דוע קר אוה םזילבולג .הזמ הז 

הניאו ,לאמשה ידי־לע תענמנ־יתלבכ תנגועמו םזילרביל־ואינה ידי־לע תגגחנ קושה 

ימואל־סנרטה תעפוה תאו תיתוברת היצזילבולג ,תיגולוקא היצזילבולג ןובשחב האיבמ 

עדמה ,הקיטילופה לכש םימיכסמ םזילרביל־ואינו םזיסקרמ .תויוהזהו םיבחרמה לש 

.הלכלכה תונוילעל םיפופכ תוברתהו 

ץק ,לכ־םדוק ,התועמשמש ,תיתוברת העפותכ היצזילבולג עיצמ קב ,םזילבולג דגנכ 

ףילחתכ םג אלא ,קוריפכ קר אל ,היצזילאודיווידניא ןוויכל הייטנו תויביטקלוק תויוהז 

םהלש תויפרגויבה תא םירציימ םישנאש םוקמ ,םירחא םע תויתיישעת םייח תורוצל 

(.1995־ב םסרופש ,("תימצע היישעב םייח") Eigenes Leben ורפס ואר) .םמצע 

לש ןהו לאמשה לש ןה ,םזירטיגומוק .ףילחת םגו קוריפ םג :םהינש איה היצזילאודיווידניא 

םה יתוברת םזילרולפו היצזילבולג .ינשהמ םלעתהל הטונו ןושארה תא קר ריכמ ,ןימיה 

היצזילבולגמ םלעתהל םיטונ םה .ומיע תויחל לוכי וניא םזירטינומוקש םלועהמ קלח 

יטרואיתה קפואה תא ץצופל הסנמ היצזילבולג .לרוג לש תוליהק תוליהקב םיאורו 

תיגולותנוא תעבוקמה היגולויצוס לש גוס :הלש היגולויצוסהו םואלה־תנידמ לש יטילופהו 

.םיביטקלוקו תוצובק לש תויופידעל 

שדחה ילאוטקלטניאה טקיורפה תא רוציל ןויסינה איה קב לש היגולויצוסה ,הרצקב 
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הייחתל ןאכ םידע ונא ,םיוסמ ןפואב .הפוריאב רתויב ארקנה גולויצוסה םויכ אוה .הזה 

,"היצזיליוויצה תעיקש" לש טסימיספה לאוטקלטניאה אל .לאוטקלטניא לש שדח גוס לש 

דקור לאוטקלטניא אלא ,ורימחי קר םירבדהש םישנאל רמואו המישאמ עבצאב עיבצמש 

אוה אלא ,וו היח רחא רת אוה ןיא ;בר ןמז ינפל סטרקוס ומכ ,"סואיריפל דרי"ש שדח 

קלח אוצמל הסנמ קב .תוריתסו םיסקודרפ םע דדומתמו תיבב ראשנש לאוטקלטניא 

םזימיספה תועצמאב קומע תלחלחמה ,תינמרגה תילאוטקלטניאה תרוסמל ץוחמ תוריתסהמ 

אוה םויה ;טרופקנרפ תלוכסא ידי־לע גצוי הז גוסמ םזימיספ ,ורבע םינמזב .יתוברתה 

.תינוסקס־ולגנאה תיתוברתה הירואיתב הז רחא שפחמ אוה .םזירטינומוקה ידגב תא שבול 

 (Gidden, A. Beyond Left and Right; Lash, S. and Urry, J. The Economy of signs

 and Spaces-, Albrow, M. The Global Age, קב לש הרדסב תינמרגל םימגרותמ
The Perspectives of World ,תופסונ תופוסא יתש ןכ־ומכו ;"היינש תוינרדומ" 

 Society ו"Politics of Globalization, ראשה ןיב ,לש םירמאמ תוליכמה, ,Arjun

 Appadurai, David Held, Anthony McGrew, Robert Robertson, Mike
 Featherstone, Ulf Hannerz, Scott Lash, Barabra Adam, James Rosenau, John

 Eade, John Urry, Martin Show. הירואית רחא בקועה ארוקל םירכומ תומשה לכ

(.ןאכ ןיטולחל טעמכ םירכומ םניא לבא ,הינמרגל ץוחמ תיתוברת 

היצזילבולגל תיטילופו תיתוברת הבושת רחא שפחל הרטמב הינמרג ךותמ האיציה 

תוברת ידומיל לש תימדקא תרוסמ הינמרגל םויכ ןיא ,דחא דצמ ;המצע ינפב תניינעמ 

םג התיה וז תרוסמו ,תוברת ידומיל לש הקזח תרוסמ התיה הינמרגל ,רחא דצמ ;גוס םושמ 

לש תרוסמל הנווכהו ;םירושע השולש ךשמב תוחפל הל הצוחמו הינמרגב רתויב העיפשמה 

ןהש ,טרופקנרפ תלוכסא לש התליפנו התיילע .םירוביג ולפנ ךיא .טרופקנרפ תלוכסא 

לאוטקלטניא לש שדח גוסכ קב לש ותיילע תא ןיבהל שי וב ירוטסיההו יטרואיתה רשקהה 

- וסינ םה :הלוכסאה ישנא לש טקיורפה לש םיחנומב יקלח רבסהל תונתינ ,ירוביצ 

הקיטילופל תוינרמש תויטילופ תופקשה אישהל ־ רחא דחא לכמ רתוי בוט וחילצהו 

תילאמש הקיטילופ .ןבומ הז לבא ,ןולשיכל דעונ טקיורפה לכ ,רוחאל הייארב .תילאמשה 

ןהילאמ תורורבה תודמעה םישישהו םישימחה תונשב ויה םייטסיטילא םייתוברת םימעטו 

רישעל זוב :םלשומ ןפואב םילאוטקלטניאה תא םימקממ םימעטה ינש .םילאוטקלטניא לש 

םהש אוה הלאכל םיינרדומ םילאוטקלטניא השועש המ ,רחא דצמ לבא .ליכשמ־אללו 
.דתיה אל בוש המחלמה רחאל ."םעה" - םיליכשמ־אלה לש םדיצל תויהל והשכיא םיכירצ 

.יתוברת תויהל בייח היה ךליאו וז הדוקנמ דרמ .הינמרגב אל תוחפל ,תירשפא וז הדמע 

הילע היהש המ התשע טרופקנרפ תלוכסאו ,םינומהה תוברתב הגאדה הדקמתה זאו 

םיידרגנווא םייסלק םימעט יכ הארנש דע ,תחלקל הירואית דוע הכפש איה :תושעל 

לש המיזמ התיה םינומהה תוברתשו ,ענמנ־יתלב ןפואב דיב די ודעצ תוילאמש תוירואיתו 

הינמרגמ הפרמ הניא תיטסינרדומ־יטנא הבישח לש הז גוס .םיינעה דובעשל םירישעה 

םישנאה תא תוארל ךישממ ,םיילאמש םילאוטקלטניא ,ירקיעה ףנעהו ,רחא םוקמ לכמו 

םינפ דימעהל ךרוצ דוע ןיא ךא .ילאודיווידניא ןפואב םתוא בעתמ ודועב ,ןומהכ 
,םיבבחמ םישנאה בורש המ תא םיאנושו םיבבחמ םניא םישנאה בורש המ תא םיבבחמש 

הרידנה רופיצה אוה קב .הלבקל רתוי השק תישענ ןומהה לש תיטרקוטסיראה תרוקיבהו 

תורמל ,עבטה םע דחאתהל הקושת ול ןיא ,היגלטסונ ול ןיאש ינמרג לאוטקלטניא לש 

םיבחרמב אלו תונמאב אל ־ הלואגל הפצמ וניא אוה .יגולוקאה רבשמה לע םיברה ויבתכ 
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.תומודמ וא תויתימא ןה רשאב תוליהק שפחמ וניא םג אוה ;תרושקת לש הטילש ירסח 

.ינמרגה יתוברתה םזימיספה לש ףוסה תליחת איה ולש היגולויצוסה 

ויארוק ןיבל וניב חיש לש הלחתה איה "היינש תינרדומ" לע ולש השדחה הרדסה 

תווקתה תא תגציימה היגולויצוס םג יהוז .םזימיספה תפש לש םזילטפב םחליהל תנמ־לע 

םג וצפנתה ,ןילרב תמוח לש התליפנ םע דחי ;1989 ירחא השדחה הקיטילופה לש 

םויק תא שארמ םיחינמה םייתרבח םיגשומ ;טקייבוס אלל היגולויצוס לש תוילשאה 
תא וסרה םינמרג־חרזמש ירחא תוידרוסבאל וכפהנ ימצעה תוסיווה לש תוטישה 

היצזילבולג לש האצותכ יחרזמה שוגה תוטטומתה תא האור קב ,ןכל .םהידי ומב המוחה 

עדימה חוכ ינפמו היזיוולט ינפמ םישנא לע ןגהל לגוסמ היה אל לזרבה־ךסמ .תיתוברת 

תועצמאב תויזהה תכירצ .םיירשפא םימודמו םיפתושמ םייח לע תומולחל ליבוהש ,ףטושה 

ורצונ הכותבש החטבהל הכפהנ ,יטילופ רוטשמו רוסחמ לש רטשמ תחת דועו ,תומוסרפ 

תסחייתמו תותיחנ תוינק־יעסמב האורה תיתוברת הירואית .תויטילופו תוינכרצ תויוריח 

תסיפתל םייגשומ םילכ תלעב הניא ,תונקל שפוחה םג ושוריפש ,שפוח לש ןויערל זובב 

,ירטילטוט ןוטלשכ תינכרצ םינומה תרבח ספות והשימ םא .םימי םתואב שפוחל תוקושתה 

.תוריחל ףאושה םע לש הקיטילופה שרוש תא סופתל לוכי אוה ןיא 

הווקתה לש ןורקיעה הז ;םישנא ןיב רוכינה ץקל הווקתה וניא קב לש "הווקתה ןורקע" 

לש היצזילטוטה אלל לבא ,םיימונוטואו םיישפוח םילאודיווידניאל ,טנאק לש תורואנל 

אוהש ,תוינרדומ לש תירגלוו הסיפת לש הדוקנ דועל ןאכ סחייתמ קב .וז תורואנ תקושת 

־תלמ .תילבולג תוברת לש תודכלתה לע רבדמ סותימה ."תויראינילה סותימ" הל ארוק 

,םהלש םיגשומב .(Barber, Huntington, Ritzer) "היצזידלנודקמ" איה ןאכ חתפמה 
לש תוימואל־סנרטו םייתוברת םילמס ,םייחה תונונגס לש תודיחא ושוריפ םזילסרווינוא 

התאש המ ךנה .הרוחס ילמסב תופלחומו תורקענ תוימוקמ תויוהזו תויוברת .הלועפ ינבמ 

הז תחתפתמה תיתוברתה הירואיתב םג שמתשהל הצור קב ,חוכיווה לש הז בלשב .הנוק 

דלנור לש גשומה .תיתוברת היצזילבולג לש תוקיטקלאידה תא ןיגפהל תנמ־לע רבכ אל 

דימת השוריפ היצזילקולג .ןאכ יחרכה וניה (היצזילקולג) "תוימוק־םלוע"ל ןוסטרבור 

היצזילבולג לש ךילהתה תועצמאב :ןוסטרבור לש ויתורימאמ דחא איה ;היצזילקול 

היצזילבולג הניא היצזילבולג ,ןכל .תויתימאלו תוירשפאל תוכפהנ תוריתס ,תיתוברת 

לש תיתרוסמ־אל הייחת :שיגדמ Giddens^ יפכ וא ,ימוקמב שדח שגד אלא ,תידממ־דח 

השדחה היגולויצוסה לש תוצרפתה םג וז .הז תא הז םירידגמ ימוקמהו ילבולגה .ימוקמה 

המכסהב "םלועה תכרעמ לש הירואיתה" ןוגכ ,רתוי תונשי תושיג ךותמ היצזילבולג לש 

הז .הקיטילופו תוברת ,הלכלכ ןיב תויסיסבה תודרפהה םויקב הרכה יהוז ;יארודפא םע 

וחינהש יפכ תידדה םיידוחיי רבכ םניא םזירלוקיטרפו םזילסרווינואש וליפא רמוא 

תוליהקב קר אל םייח סובולגה לע םיבר םישנא .תורואנה לש תוירגלוו תויצפסנוק 

םילמס ,תודסומ דוחיאו םלוע־תוקבוחה תוללכה .םימודמ תומלועב םג אלא ,תומודמ 

,<םדא תויוכז ,יגולונכט עדימ ,היטרקומד ,םיסני'ג ,סדלנודקמ ומכ) הלועפ ינפואו 

,תד רתוי) תויוהזו תוימוקמ תויוברת לש הנגהו השילפ וליפאו ,םישדחה םישגדהה 

/תיפוריאה תוינרדומהש ןיבהל בושח .תוריתס ןניא ,(ילוכו תשדוחמ תוימואל 

םע דדומתהל תבייח ,הללכהו תוילסרווינוא ,תוילבולג רבעל דימת הפחדש ,תיאקירמאה 

ילבולג ןוויג .הללכהו תוילסרווינוא ןתוא לש ןכרעמ התיחפמה תוילבולג לש תוכלשה 

םיינוציקו םימאתומ־אל םילדבהו יתוברתו יתרבח ןויווש־יא לש היצזילקידר ןכ־לע עמשמ 
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קר ,הז לע הז םיעדוי םלועה תרבח לש םיווש־אלה םיקלחהש םושמ קר .תוביטקפסרפ לש 

שיו ,הזל הז סחייתהל םילוכי םה ךכ קרו ,רחאה לש םיביכרמכ הז תא הז םיאור םהש ינפמ 
־תוסחייתהו םייח יסחיו םייח תורוצ לש המאתה־יאו ינוש .הזמ הז םילדבנ תויהל םתלוכיב 

אלא ,םייתרבח םיסחי וא רוסחמ לש הרוצ םניא םלוע־תונומת לש תיטסינוגטנאה ןילמוגה 

וב קפואה אלא ,תטשפומ הירואית וניא ילבולגהו ,ילבולגה לש רחאה אוה ימוקמה .ךפיהל 

הדרפה ןיא דוע לכ תנבומ־יתלב תראשנ וז הסיפת .תושגפנ (localities) תויוימוקמ 

.הנידמו הרבח ןיב תיגשומ 

םיטוש־קחשמל הנמזה וז ןיאה ?תיתוברתניב תרוקיב ןכתית דציכ ,ןוכנ רבדה םא ךא 

הנכמ אוהש המש ןימאמ אוה .תאז החוד קב ?וב ירשפא לכהש יטסינרדומ־טסופ 

לש הדמעה ומכ ,לילכמ רבד אוה (םזיביטלר וא) "ילסרווינוא םזילאוטסקטנוק" 
.*תורואנ רבעל תיראיניל תוחתפתה לש תוירגלוו תוסיפת) "ילסרווינוא םזילסרווינוא" 

־תדוקנ שי דחא לכל .ונחנאש המ ונחנא .התפמ רבד אוה "ילסרוויגוא םזילאוטסקטנוק" 

םזילאוטסקטנוקה" .ומצע יוכידב הפוצה םג ,ןבומכו ,אכודמה םג ומכ אכדמה :ולשמ טבמ 

."ילסרווינוא םזילסרווינוא" ומכ ,רחאה לש תותימאב עגונה לכב רוויע הזה "ילסרווינואה 

תואדווב יח ןורחאה דועב ,ללכ הנבהל תנתינ רחאה לש הפקשהה םא קפס ליטמ ןושארה 

לש איה קב לש תדגונמה הדמעה .וניבהל ץמאמ לכ השוע וניאו ,ביואה אוה רחאהש 

רבדה שוריפ .("היצזילבולג" גשומה לש ירסומה דמימה)"ילאוטסקטנוקה םזילסרווינואה" 

ןיאש רמוא הז .חיש םייקש רמוא הז ןיא .תירשפא הניא תוברעתה־יאש ,לכ־םדוק ,אוה 

יטרור ואר)יל םישודק םניהש םירבד יבגל םג תינוריא תוסחייתה יהוז .םידרפנ תומלוע 

הפולחה .לסרווינואה ךותל תילאוטסקטנוקה תורישיה תא בלשל שיש רמוא םג הז .(ךכ לע 

שיש הנומאה ,המגודל .רתוי תספות הניא םזילסרווינוא םוש וא דחא םזילסרווינוא ןיבש 

איה םהמ תגרוח תינבת לכשו ,יתרבח קדצ לש דחא ןבומ ,היטרקומד לש דחא ןבומ קר 

וז הסיפת .ילבולג םלועב הב קיזחהל רשפא־יאו ,תקדוצ־אל ,הרדגהב תיטרקומד־אל 

לע רותיו לש בצמ וניא הז .םירחא םישנא לש םילסרווינוא יפלכ תונרקס תעבות 

תונקדצה תא םולבל יושע הז .םילסרווינוא יבגל תויוברת תורחת לש אלא ,םזילסרווינוא 

לסרווינואה לש תותימאל םינעוטה ,םיגוש םיגוסמ ההובג־ההובג םיפיטמ לש תימצעה 

־תנידמ לש םירצה םירשקה תא הנשמ ונלש הכישחהשכ ירשפא הז ךא .דבלב םהלש 

היגולויצוס .תאז תושעל תגמ־לע היגולויצוסב ליחתהל הצור ,גולויצוסכ ,קב .םואלה 

- הלש טקייבוסב השדח תולכתסה חתפל ידכ הנידמה לש הלוכמה תא ץורפל הכירצ 

לע םויכ תססובמ לרוג לש תילבולגה הליהקה ,םישנאה בור יבגל ,ןפוא לכב .הרבחב 

,"תינוכיסה םלועה תרבח" ךותמ ,קב לש ותניחבמ .(ליבונר'צ בוש ואר) דבלב םויאה 

.תיחרכה םג אלא ,תירשפא קר הניא תיטילופומסוק היטרקומד 

םיילארשי םילאוטקלטניאל דואמ יטנוולר קב לש "ילאוטסקטנוקה םזילסרווינואה" 

־תנידמ לש הירואיתה תלוכמב ,תורורב תוביסמ ,םיעוקת םדועב .םיגולויצוסה חישלו 

דחוימב ינויח רבדה .תיחרכה תיטילופומסוק הסיפת קבמ דומלל םילוכי םה ,םואל 

דוע לכ .לארשיב םייתדהו תדה יפלכ םיינוליח םיילאוטקלטניא םיסחיל עיגמ הזשכ 

םיצור םינויצ־טסופ המכש יפכ) דבלב ילאירוטירט לדומכ היטרקומד לע םילכתסמ םה 

ינפמ םירגתסמ םה ,יאקירמאה וא/ו יתפרצה יפ־לע רחא לדומ לכ םידדומו (תושעל 

,תיאקירמאה התרוצבו הלש תוילבולגב ,תיברעמ תוינרדומש ןבומכ .תורחא תויורשפא 

,דיתעה לג ,תמדקמ ,תיטננימוד - ורבע םינמז לש תיטסינלהה תוברתה םויכ איה 
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הלוכי ןכא איה םאה .לארשיב דואמ תשגרומ התעפשהו ,הפי ,התפמ ,תצרעומ ,תללובמ 

םיתיעל תובושח תובייוא ןכא ןה "תוימלועה תותדה" ?תילארשיה הקיטילופה תא ליבוהל 

־חרזמ הנידמ לכש תושקעתהה .הלש דיחיה ביואה ןה ןיא ךא ,תילסרווינואה תוחרזאה לש 

הגיצמו רסחב הקול תיארנ תירבה־תוצראל וא תפרצל ןיטולחל תומדיהל תבייח תינוכית 

הז גוס החוד קב .ינויצ־טסופה ילאיצניבורפה חישב תדגוב קרש ,"תינוטנגיטנה" תויתוהמ 

לש תינוליח הסרג איה תורואנהש ןובשחב איבמ אוה ןיא ."ילסרווינוא םזילסרוויגוא" לש 

םזילסרווינוא" .םידוהיל דחוימב תניוע ,דתיה הליחתכלמ יכו ,תורצנה לש םזילסרווינואה 

תרוסמ לש טנאירו חתפל וכרטצי םידוהיש ועמשמ ילארשיה ץובישב "ילאוטסקטנוק 

תוברתו תידוהי הכלה ,"רחאה הנחמ"ב .תידוהיה תוירלוקיטרפה לע הנעתש תורואנ 
תושימג ־ תוצופתה יבחרב הניגפהש תיתריציה תושימגה תא תולגל תולוכי תיתד 

.המצע תרוסמה ךוויתב אלא ,הרשפו תונלבוס לש םיינוליח תונויער יפ־לע אל תיתריצי 

תוחרזא לש לילכמה טקיורפה ומכ םיהז תויהל םיכירצ םינוליחו םייתדש רמוא הז ןיא 

יזא ,םואלה־תנידמ אוה תונובירל רוקמה םאש רורב .תוינויצ־טסופה תושירדב עובטה 

אצויה תא תיטמוטוא רציימ םואלה־תנידמ לש םזירטילגאה לבא ,םיחרזאל םישענ םישנא 

שגפיהל םיחרזאה לכ ולכוי הב תילרטינ עקרק תויהל הלוכיש הרדגהב חינמ הז .ללכה ןמ 

בחרמהו ירוביצה בחרמה ןיב תורורב תונחבה שיש הרומתב חינמ הז .אתווצב םייקתהלו 

גוסמ תירוטסיה תירלוקיטרפ הפקשה יהוז ,הרקמ לכב .הקיטילופו תד ןיב וא ,יטרפה 
.תירבה־תוצראלו תפרצל ינייפואה יברעמה םזילרבילה 

,רמולכ ?תיתוברת הניחבמ ןיטולחל ילרטינ תויהל לוכי םזילרביל לש הז גוס םאה 

ןאכ םיבר םיגולויצוסש יפכ ,ילרטינו טשפומ רבד הניא תילרביל תויתקוח ?םזילסרווינוא 

הנבה רסוח חונעיפב רוזעל לוכי תוישרפב ילקולגו יטילופומסוק טבמ .ןימאהל םיטונ 

תוליהק ןיב חיש־ודה תא לעתל הרומתב םייושעה ,םיינוליחו םייתד םישנא ןיב יתריצי 

םיאשנה לכש ףתושמה ירוביצה בחרמה ללגב םייקו רירש טקילפנוקה .רוזיאב תויוברתו 

לש תוירגלוו תוסיפתש יפכ ,םשמ ומלעיי אל םה .םיקלוח וללה תונושה תוסיפתה לש 

."ילאוטסקטנוק םזילסרווינוא" לש תינאיקבה הנווכה תאז .תווקל תולוכי תורואנה 

תותימאו תויתריצי תויועט הב שי .יפוטואה םזילאירה גוסמ איה קב לש היגולויצוסה 

גולויצוס אוהש חרכהב רמוא הז ןיא ךא ,תוממעשמ תותימא לש םדא וניא קב .תוממעשמ 

תויצפוא לקושו דיתעה לש םיאשונ םע היגולויצוסה תא תמעמ אוה .תויתריצי תויועט לש 

בשוחש ימ .יגולויצוס םלוחל ותוא ךפוה הז .ןהמ תחאל סוחיי תתל ןויסינ אלל ,תוירשפא 

.ונמז תא וילע זבזבי לא תומולחב הייגש הניא היגולויצוסש 

:קב ךידלא לש רתויב םיבושחה םימוסרפה 

 -Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986). Published

 in English as: Risk Society (1992).

 - Gegengifte: Die organisierte Veratnwortlichkeit (1988). Published in English

 as: Ecological Enlightenment (1995).

 - Das Ganz Normale Chaos der Liebe (together with Elizabeth Beck

 Gernsheim, 1990). Published in English as: The Normal Chaos of Love
 (1995).

 - Die Erfindung des Politischen: Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung
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 (1993). Published in English as: The Reinvention of Politics (1997).

 - Riskante Freiheiten: Individualisierung in modernen Gesellschaften (edited

 together with Elisabeth Beck Gernsheim, 1994).

 - Eigenes Leben: Ausfluege in die unbekannte Gesellschaft in der wir leben
 (1995).

 - Reflexive Modernisierung - Eine Debatte (together with Anthony Giddens

 and Scott Lash, 1996). Published in English as: Reflexive Modernization

 (1994).
:199ד־ב הלחהש "היינשה תוינרדומה" םשב השדח הרדס 

 Beck, Ulrich (1997). Kinder der treiheit.

 Beck, Ulrich (1998). Was ist Globalisierung.

 Translations into German in the series:

 Giddens, Anthony (1998). Jenseits von Rechts und Links (Beyond Left and

 Right).

 Albrow, Martin (1998). Abschied vom Nationalstaat (The Global Age).

 Lash, Scott and Urry, John (1998). Globale Kulturindustrien (The Economy of

 Signs and Spaces).

 Readers 011 Globalization:

 Perspektiven der Weltgesellschaft (1999).

 Politik der Globalisierung (1999).

רדיינש ןתנ 

ופי-ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה 
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