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:קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ 
ןורדלק םיסנלו יטרור דריצירל הבושת 

*זוליא הוא 

תא הניש ־ תילארשיה וז לש םג תמיוסמ הדימבו ־ תיאקירמאה הימדקאה לש ףונה 

."תוברת ידומיל" היורקה תלפרועמו תיתנפוא הנילפיצסיד התוא לש התעפשהב וינפ 

,היגולויצוס ,םיטפשמ ,היפוסוליפ ,תיתאוושה תורפס ,תילגנא תורפס לש תוקלחמ 

הלודגה תילאוטקלטניאה הרומתה ידי־לע ופחסנ ןלוכ - םיעדמו הירוטסיה ,תרושקת 

ידומיל" ,ןכא .תירוביצה הריפסה לע םג ןרותב ועיפשהו ,תוברתה ידומיל םמיע ואיבהש 

תומרונ תבצה ידי־לע יטילופה חישה לש םינכתב יוניש םמצע תוחוכב וללוח "תוברתה 

תכיפה ידי־לע ,לאמשה לש םויה־רדסב (political correctness)"תיטילופ תוניקת" לש 

התכיפה ידי־לעו םיעשתה תונש לש םירעובה םיאשונה דחאל "יברעמה ןונקה לש היעבה" 

.תיטילופ הרהצהל תוינימה לש 

תוברתה ידומיל וגפס ,הללגב ילואו ,רהמ הכ ורבצש תוירלופופה תורמל םלוא 

תונוא־ןיאב הכימתו תילאוטקלטניא תימרת רשאמ רתוי אל םתויה לע תוזע תופקתמ 

גצייש ,(Alan Sokal) לקוס ןלא לש ותואטבתה איה רתויב תמסרופמה המגודה .תיטילופ 

־כ תוברתה ידומיל תא ונייפאב םישנא טעמ־אל 

 ...proliferation, not just of nonsense and sloppy thinking per se,

 but of a particular kind of nonsense and sloppy thinking: one that

 denies the existence of objective realities, or (when challenged)

 admits their existence but downplays their practical relevance. At

 its best, a journal like Social Text raises important questions that

 no scientist should ignore - questions, for example, about how

 corporate and government funding influence scientific work.

 Unfortunately, epistemic relativism does little to further the
 discussion of these matters. (Sokal, 1996b)

תעה־בתכב לקוס םסרפש ידורפה רמאמה Social Text (Sokal, 1996a) ותפקתמו 

רכינ קלחש תודגנתה לש רתויב הטובה יוליגה קר ויה תוברתה ידומיל לע תיסראה 

ורצי תוברתה ידומילש ןיינעמ ,ןכא .השעמל הל ףתוש היה ליכשמה ילרבילה רוביצהמ 

ןלא תמגוד ,תיתוברתה תונרמשה לש לגדה־יאשוג ברקב קר אל תודגנתהו הזע תקולחמ 

 Todd)ןילטיג דוטכ םיקיתו לאמש יליעפ ברקב ,דחוימבו ,םג אלא ,(Alan Bloom) םולב

Gitlin), יטרור דר'ציר(Richard Rorty) ידומיל יכ תזמרמ וז הדבוע .ומצע לקוס ןלאו 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה 

םתרזע לע ילדמס סירטאיבו קהנזור ידנא ,ץיבוריאמ יקוש ,ףליו ןתיא ,רגתב החיגל תודוהל ינוצרב 

.תרופ־ןב ינור ידי־לע תילגנאמ םגרות הז רמאמ .ךרעה־תבר 
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הנשיה הדמעה לעו ןונקה לש תינרמשה הסיפתה לע תחא הנועבו תעב םימייאמ תוברתה 

.יטילופה קבאמה תרגסמב עדיל תויהל ךירצש דיקפתה יבגל לאמשה לש 

ןיידע וככש אל ,תימדקאה המבה לע הנושארל ועיפוהש רחאל הנש םישולשכ 

עריאש יפכ .םישדח םייחב וכז ףא ןה ילארשיה רשקהבו ,תוברתה ידומיל לע תופקתמה 

תנכוסמש האנוה םתויה לע יוניגל אשומ םניה לארשיב תוברתה ידומיל ,תירבה־תוצראב 

הדיריל ליבקמב השחרתה תוברתה ידומיל תיילע .לאמשה לש (integrity) הרשוילו עדיל 

תא תחא הנועבו תעב שטנ שדחה ילארשיה לאמשה יכ הארנש ךכ ,ינויצה סותאה לש 

ןויוושל קבאמ לש יטסילאיצוסה לאידיאה תא םג ומכ ,ימואל רורחשל ינויצה טקיורפה 

ונאש ןיחבהל ןתינ ,תילאוטקלטניאה הקופתה לע םילכתסמ םא ,ןכא .םיבאשמה תקולחב 

הקיסומהו קורה לש היגולויצוסה תא רתויו ,י"אפמ לש הירוטסיהה תא תוחפ םירקוח 

לש ,(Gluzman, 1991) תירדגמהו תינימה תוהזה לש ,ףוגה לש ,(1993 ,בגר) תיחרזמה 

.ילוכו (סופדב ,זוליא) הבהאה לש ,דומלתב תויובחה תוילאוסקסומוהה תויועמשמה 

לש הז אוה תוברתה ידומילל תודגנתהב םיטלובה תולוקה דחא ,ילארשיה רשקהב 

תוברתה ידומילש הדבועהמ גאדומ ,תירבה־תוצראב םיגוה הברה ומכש ,ןורדלק םיסנ 

היסרגסנרטה תקיטילופ"ב רתוי קוסעש ינטפטפ חישל לאמשה לש הקיטילופה תא וכפה 

.ונלש הרבחה תא ןייפאמה קומעה יטילופהו יתרבחה קדצה־יאב רשאמ "הנודמ לש 

ןהמ שיש ,תוברתה ידומיל לש תונושה תויגולודותמה תויעבב קסוע וניא הז רמאמ 

הלאש - "יביטקייבוא עדי" לש לאידיאה לא תוברתה ידומיל לש סחיב אל םגו ,עפשב 

רמאמב הנווכה .תוברתה ידומיל תרגסמב רשאמ היפוסוליפב רתוי ידוסי ןפואב הנודינש 

היגטרטסאכ ןהו תימדקא הנילפיצסידכ ןה ,תוברתה ידומילל םא הלאשב ןודל איה הז 

ילארשיה לאמשה לש הזלו ,ללכב לאמשה לש םויה־רדסל ךרע תלעב המורת שי ,תיטילופ 
.טרפב 

תוברתה ידומיל םאה :תודרפנ תולאש יתשל תאז הכובס הלאש קלחל העיצמ ינא 

הכ םיתיעל םיננוקמש יפכ ,תיטסילאיצוסה תרוסמהמ תיתועמשמ תוקחרתה םינמסמ 

יתרוסמה לאמשה לש טקיורפל םורתל םילוכי תוברתה ידומיל םאה ,ןכו ?תובורק 

םיניינועמה םיגולויצוס םאה ,תורחא םילימב ?קדצ לש תוידוחיי הקיטקרפו הירואית 

תוברתה ידומיל לש םתיילע לע לבאתהל םיכירצ וב העוגנ ונתנידמש קדצה־יאב םחליהל 

?הכרבב המדקל וא ,םהל ץוחמו לארשיב הימדקאה ילתוכ ןיב 

.םלוה חוסינב התכז אל וז םלוא ,קדצ תיירואית שי תוברתה ידומיללש איה יתבושת 

בוציעל םיבושח םיגוציי יכ הנעטב תמכתסמ תוברתה ידומיל לע הליגרה הנגההש העשב 

הדבועה לשב קוידב .ומצע קדצל םיבושח םהש םושמ םיבושח םיגוצייש איה יתנעט ,תוהזה 

הבר הדימ תמייק יכ דוע ןעטא ,קדצ לש (תעלבומ) הירואית םיליכמ תוברתה ידומילש 

ךכ .בושחל לבוקמ רשאמ םזילאיצוסה תורטמ ןיבל תוברתה ידומיל ןיב תויכשמה לש רתוי 

תוברתה ידומיל לש טקיורפה תא ריבסת איה :תומישמ יתש אלמת ןורדלקל יתבושתש 

קדצ תיירואית שי תוברתה ידומילל יכ הנעטה תועצמאב ,וב םילזלזמה ינפמ וילע ןגתו 

םיכמותה לא תנווכמה תרוקיב ,תוברתה ידומיל לע תרוקיב הווהת איה ,ןכו :תרדגומ 

ךותמ תלעופ איה ,רמולכ ,תינוציח אלו ,תימינפ הניה יתרוקיב ,הז םע .וז הנילפיצסידב 

.ביחרהל תשקבמ איה ותואש ,תוברתה ידומיל לש םיוסמה תוחנהה קפואל תימינפ הדמע 

ילארשיה לאמשה דציכו עודמ קר אל ואריש םידחא םינועיט גיצא רמאמה ףוס תארקל 

.תוברתה ידומילב ףוחד ךרוצ ול שיש ףא אלא ,תוברתה ידומילמ חיוורהל יושע 
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תוברתה ידומיל לע תלבוקמה תרוקיבה תריקס 

ינוצרב ,שדחה לאמשה לעו תוברתה ידומיל לע תורוקיבה תא רוקסל שגאש ינפל 

ןויד םייקל תועירפמש (Rorty, 1998a) יטרורו ןורדלק לש תונעט יתשמ ררחתשהל 

םעו - ןיטולחל םמיע המיכסמ ינא .תוברתה ידומיל לש תומורתבו תויעבב רדוסמ 

,ינוניב וניה הנילפיצסידה ןמ רכינ קלחש - תוברתה ידומיל לש םירחא םיבר םידגנתמ 

,ללמ הימדקאה - דיעהל םילוכי ונלוכש יל הארנש יפכ ־ לבא .לשורמו ירוטסיה־א 

,תומר הכבמ ןורדלק ותכיעד תאש ,יתרבחה ןויוושה־יא רקחו ,ךרע־תלק תונדמלב העוגנ 

ידומיל ומכ ילאיווירטו ןיוצמ רקחמ לש תומכ התוא ,םיווש םיאנת לש החנהב ,קיפה 

Paul) םיסיליו לופה ומכ קוידב םירידנ (Julius Wilson) םינוסליו סוילו'גה .תוברתה 

 Willis). הדבועה לע רעטצהל םיכירצ - תוברתה ידומיל לש םידגנתמו םיכמות - ונלוכ

תונדמל קיפהל תקפקופמה תוכזה תא תורחא תובר תונילפיצסיד םע םיקלוח הלאש 

ימוחת לש תוכמסב העגפ אל וז תוינוניב יכ הארנ עודמ תוהתל ןתינ ,הז םע .תינוניב 

.םירחא רקחמ 

ןנוקמש יפכ ,תימדקאה הריזהמ םלעיהלמ םיקוחר "םיסלמוהה ידומיל" ,ןכ לע רתי 

דוגינב ,השעמל .הקירמאב תיגולויצוסה הריזה לע הבר הדימב םישלוח םהו ,ןורדלק 

תוחפל)יזכרמ דמעמ ילעב תויהלמ םיקוחר תוברתה ידומיל ,ןורדלק לש ההימתמה הנעטל 

ימוחתמ דחא תויהל ךישממ ילכלכה דובירה לשו ןויוושה־יא לש רקחמה .(הרבחה יעדמב 

םייח "םיסלמוהה ידומיל" .היגולויצוסה לש ,רתויב יזכרמה אל םא ,םייזכרמה רקחמה 

ברקב וא לאמשה תורושב דואמ הטעמ תובהלתה םיררועמ םהש הארנ םאו ,םימייקו 

קדצה רסוח לש היווחל תוסחייתהה תא החינזה וז המגידרפש םושמ הז ילוא ,םידימלתה 

םמצע לע ולטנ ,ךשמהב ןעטאש יפכ ,תוברתה ידומילש המישמ - ונימי לש הקיטילופב 
.החלצהבו תונתפאשב 

ידומיל דגנ תובורק םיתיעל ועמשנש תורוקיבה לש הריהמ הריקסל הנפא תעכ 

.םירחאו ןורדלק ,יטרור ידי־לע תוברתה 

חכונל תנבומ הכובמ וליג תוברתה ידומילל םידגנתמה םירקוחהו םיגוהה ןיבמ םיבר 

תוהזל רשפא־יא ,ןכא .תוברתה ידומיל לש העיתפמה תיגשומהו תיגולודותמה הינופוקקה 

ידומילש איה ךכל הביסה .תוירואית וא תוטיש לש יבקעו רורב ,דחואמ ףוג םוש םהב 

דוגינב .הלמה לש יתרוסמה ימדקאה ןבומב הנילפיצסיד םיווהמ םניא תוברתה 

ינש בישהל ןתינ ךכ לע .םכסומ וא םסובמ "ןונק" ןיא תוברתה ידומילל ,היגולויצוסל 

־ ימדקאה עדיה לש תיללכ המגממ קלח קר םניה תוברתה ידומילש אוה דחאה :םירבד 

1;תוימוחתניב לש ןוויכל רתויו רתוי ענש ־ חורה יעדמב םג ומכ םיקיודמה םיעדמב 

תעבונה תנווכמ תילאוטקלטניא הריחב ,דניה תוברתה ידומיל לש הינופוקקהש אוה רחאהו 

לש םיגוס ינשל סחיבו יתרוסמה עדיה ןגרוא ןהבש םיכרדל סחיב םהלש קומעה דשחהמ 

.יטתסאה ןונקה לש תוכמסהו ,םיכרעמ יקנו יביטקייבוא עדי לש תוכמסה ־ תוכמס 

לש תורחתמ תורדגה םיללוש םהש הדבועה אוה תוכמס לש הלא םיגוס ינשל ףתושמה 

ךכמ ודרטוה םיבר .םהיתודוסיל סחיב תולאש גיצהל תורשפאה תא םימסוחו ,יפוי וא תמא 

היגולוכיספ ,בשחמה יעדמ ,םיבצעה תכרעמ לש רקח םיבלשמה "םייביטינגוק םידומיל" ,לשמל 1 

.רנורב הזו'גמ יתלאש וז הרעה .הלכלכו 
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ןוויכמ ,ותוא רובצלו עדי גישהל הפיאשה לע ירמגל ורתיו תוברתה ידומיל יכ הארנש 

לכב ,תוברתה ידומיל ,ןכא .ומצע עדיב רשאמ עדיה תריקחב רתוי םיקוסע םה יכ המדנש 

סחיב תיתרוקיב הפקשהב דימת קיזחהל אלא ,עדי רובצל ונתוא םינימזמ םניא ,םהייוטיב 

תא התישארמ המצעל הדיעוה היגולויצוסהש ןובשחב איבנ םא .עדי לש תורכומ תורוצל 

ןיא ,םתונשל תנמ־לע ונייח תא םיבצעמה םייתרבחה תוחוכה תפישח לש הלופכה המישמה 

לש םהילגר תחת עקרקה תא טמושכ הארנש םוי־רדסל תוניועב תסחייתמ איהש עיתפמ הז 

.הביצי־יתלב עקרק לע םיבצינ רבכ הרדגהבש ,םילאוטקלטניא 

,ןשיה לאמשה םע קלוח היגולויצוסה לש יתרוסמה סופרוקה ,םייגולומטסיפא םיניינעב 

לש וא םדאה לש ,תואיצמה תנבה איה תעדה תרטמ יכ העדה תא ,םינרמשה םע םג ומכ 

שמשל ורותב רומא הזכ עדי .עפש וא קדצ ־ רתוי הלענ הרטמ אלמל תנמ־לע ,עבטה 

,הז תמועל .רתוי הבר תילכלכ תויתורחת וא ןויווש ,היצפיצנמא ,ירק ,המדק תגשהל 

- םייתרוסמה חותינה יעצמאב ושמתשה ןהבש םיכרדה תא ןוחבל ושקיב תוברתה ידומיל 

יכ הסיפת ךותמ - םייתדבעמ םייוסינו ףקיה־יבחר םירקס ,תויתלשממ תוקיטסיטטס ןוגכ 

םיעצמא אלו ,"הטילש יעצמא" םניה ,םיבר םיגולויצוס לש םביל־תניגמל ,הלא םיעצמא 

ךרדה יכ ועיצה תוברתה ידומיל ,םזינרדומטסופה םע דחי .הכ דע ורבסש יפכ רורחש לש 

ןכו ,ויפלכ ונלש תיכרעה הדמעהמ הבר הדימב תעפשומ םלועה תא םיעדוי ונא הבש 

תומיוסמ תוביסנב יכ זמרמש המ ,ונלש םיסרטניאה ידי־לע תלבגומו תיחנומ וז הדמעש 

וקופ .תויתרבח תוצובקב וא/ו עבטב הטילש לש םיטקיורפ םע דיב די ךלי עדי 

 (Foucauit) ־הנומשה תואמב הקיטסיטטסה תוחתפתהש ,ותנעטל ופרטצה םיברו ,ןעט
,המגודל) התייסולכואב הנידמה לש םישדח הטילש ינפואמ העבנ הרשע־עשתהו הרשע 

תוברתה ידומיל .(התומתב ,הדוליב ,תירוביצה הנייגיהב ,עשפב ,הריגהב הטילש 

חוכיו ,תואיצמה לש העבט לע יגולומטסיפאה חוכיווב רשאמ רתוי - לכ־םדוק םיניינעתמ 

תרשל תנמ־לע ףסאנ עדי ןהבש םיכרדב - םירשעה האמה לש היפוסוליפה תא קיסעהש 

ידומיל לש יזכרמה ןיינעה יכ רמול ןכ םא ןתינ .םיירלוקיטרפ םיסרטניאו תויתרבח תורטמ 

יכ תוארהל אלא ,"הינבה לש רצות" ןניה תויעדמ תותימא יכ תוארהל וניא תוברתה 

העשב .המצוע־תובר תויתרבח תועפשה שי ,תוירקש וא תונוכנ ,הלא תותימאל 
ונא המ הלאשב רקיעב םיקוסע ויה (anti-foundationalists) םיינדוסי־יטנאה םיפוסוליפהש 

תלאשב רקיעב םיקוסע תוברתה ידומיל ,םלועה לע דיגהל םילוכי ונניא המו םילוכי 

.עדי תוכרעמ לש תוישעמה תועפשההו םייתרבחה םישומישה 

וניא "ןשיה לאמשה" יורקש המ לש םיבר םיכמות דירטמש המ יכ עיצהל ינוצרב 

תא תעדל הנווכה םצעל סחיב םיינדשח םניה ,השטינ תובקעב ,תוברתה ידומילש קר 

ידומילל ,לשמל .ןהיתוכלשהמ תונווכ םידירפמ םניא תוברתה ידומילש םג אלא ,םלועה 

ךופהל הצר (Jeremy Bentham) ם'תנב ימר'גש הדבועב דבלב טעומ ןיינע שי תוברתה 

תומרופר ןהבש םיכרדב רקיעב םיניינועמ םהש םושמ ,רתוי תישונאל השינעה תכרעמ תא 

הבר הדימב ריסאה לש ותעדו ושפנ רוטשמל רבד לש ופוסב ומרג הלא תוינמוה השינע 

תללכה לע ןופצמ־תופיקנ ןיא תוברתה ידומילל ,חור התואב .(Foucauit, 1979) רתוי 

ידי־לע ןמזומה ףקיהה־בחר רקסה םע תחא הפיפכב ןויווש־יא לע םייטסיטטס םירקחמ 

רשפאמה עדי גוס תקדצה לש לעפמ ותואל םיפתושכ הלא לש הייאר ךותמ ,םידיגאת 
.חוכ תשיכר 

ידומיל וחתיפ ,בל־מותב שמתשהל דוע ולכי אל ןהבש ,תוטיש ןתואל ףילחתכ 
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399 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א''סשת 

דחוימ ןפואב וברע אל הלא תוריחבמ םייתש .םהלשמ תוחנהו יגולודותמ סופרוק תוברתה 
.היגולויצוסב חוורה םרזה ירבח לש םכיחל 

לא אלו - היגולופורתנאהו תורפסה לא ונפ תוברתה ידומילש איה תחאה 

לע והשמ רמול םדיב ועייסיש תוטיש רחא םשפחב ־הקיטסיטטסהו תייוסינה היגולוכיספה 

תיזכרמ הניה "תועמשמ"ש הסיפתה תא תוקלוח היגולופורתנאהו תורפסה .יתרבחה םלועה 

"to ,ץריג דרופילק לש הפיה וחוסינב שמתשהל םא ,אוה ןדיקפתשו ,תיתרבח היישעל 

 provide, like the arts and history, narratives and scenarios to refocus our

 (1973,463 ,attention" (Geertz. איהש םושמ םיגולויצוסה לע תלבוקמ הניא וז הסיפת

לש ינשמה דיקפתל התוא הליבגמו היגולויצוסה לש תיגולודותמה התוידוחיי תא תלטבמ 

םיללכה יוליג לש יזכרמה דיקפתה תא הל סחייל םוקמב ,"םיבוט םירופיס" תקפסה 

ייוסינב םוקמב ,תורפסב שומישה ,םיבר יבגל .םייתרבחה םייחב םילשומה קוחה־ייומד 

לש םפוס תא רשבמ הרבחה יבגל תונעט חסנל תגמ־לע ,הקיטסיטטסב וא הדבעמ 
.היגולויצוסה לש חוכהו תוידוחייה 

איה ,הכלהכ הנבוה אל תובורק םיתיעל רשאו ,יוניגב התכזש היינשה הריחבה 

לש םינונגנמ תנבה תרגסמב ילכלכה לע יתוברתל ףידע דמעמ םיקינעמ תוברתה ידומילש 

ומכ קוידב הבושח תוברתש איה תוברתה ידומיל לש תיזכרמה החנהה ,ןכא .יתרבח יוכיד 

םע יעבט ןפואב הרחתמ וז הנעט .יוכידו הטילש לש הנבהל הדובע יאנת וא הלטבא 

םיביכרמה םניה םיבאשמ תקולחו ןויווש־יא ותניחבמש ,"יתרוסמה לאמשה" לש ויתונעט 

ןורדלקו יטרורש הארנ ןאכש אלא .קדצ לש הקיטקרפו הירואית לכב רתויב םיבושחה 

םימיכסמ םיינשה .ותדמע תא ירמגל ריהבמ וניא ןורדלק יכ םא ,הזמ הז םיקחרתמ 

תא ,רמולכ ־ "סלמוה"ה רקח תא ונחנזש איה תוברתה ידומיל לש ןוסאה־תרה האצותהש 

יטרורש העשב .םיגוציי לש (הרואכל םעטה רסח) רקחמה תבוטל -יתרבחה דובירה רקח 

,ותואר־תדוקנמ ,ןכלו ,יתרוסמה םזיסקרמל םייכשמהכ תוברתה ידומיל תא ,קדצב ,ספות 

תיטילופהו תילאוטקלטניאה הדמעב תוחפ קיידמ ןורדלק ,הווש הדימב םינכוסמ םהינש 

- רתוי "תיטסילאירטמ" השיג ץמאל תובורק םיתיעל ונל ארוק אוה יכ המדנ רשאכ ,ולש 

אלממ סקרמש דיקפתב תעגונ היעבה יטרור ליבשב .ןויוושה־יא רקחל - תיטסיסקרמ ןכלו 

םע איה היעבה יכ הארנ ןורדלק תניחבמש ןמזב ,טרפב הימדקאבו ללכב לאמשב 
.תוברתה ידומיל םע םיתיעל תועטב ההזמ אוהש ,םזינרדומטסופה 

םתואלו ,תוברתה ידומיל םע ןורדלק םיסנ לש תקולחמה בל לא תעכ תונפל יל ושרה 

תא .תילארשיה הרבחה לש רשקהב ץמיא אוה יכ הארנש יטדור לש ותרוקיב לש םיטביה 

:ןלהלדכ םכסל ןתינ ןורדלק לש ותרוקיב ירקיע 

לאמשל ,ימדקאל ךפהנ (תוברתה ידומילמ עפשומה לאמשה) שדחה ילארשיה לאמשה • 

.קדצה רסוחב תיתימאה המחלמה רחא רשאמ ולש ויתולמ רחא רתוי ךשמנה ,ינולס 

ןוגכ םיגשומ םיראפמ תוברתה ידומיל ,יניצר יטילופ םוי־רדס עיצהל םוקמב 

םירבגתמה קדצה רסוחלו ןויוושה־יאל קרס־תובושת ־ "ינוש" ,תונרתח ,היסרגסנרט 

היסרגסנדטה תקיטילופ" רקחב תושחור תוימדקא תוקלחמש ןמזב .תילארשיה הרבחב 

ןויוושה־יא ,םיידווילוהה םיטרסב טילשה "ילאוסקסורטה"ה דוקה רקחב וא ,"הנודמ לש 

רומגל" ידכ רתוי הברה ץמאתהל םיצלאנ םילעופה דמעמ ינבו ,קחשנ רכשה ,הלוע 

ישוקב ךא ןיחבה ימדקאה לאמשה יכ ןעוט יטרור ,יאקירמאה רשקהב ."שדוחה תא 

תיביסרגסנרט הקיטילופ"ב זכרתהל ףידעהו ,רתוי םיינע ושענ םיאקירמאהמ 75"/0־ש 
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קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ זוליא הוא 400 

לדומ .לארשיב םג בצמה והזש חינהל קר רשפא .(Rorty, 1998a)"תוינימהו ףוגה לש 

לע תלבקתמ־ יתלב השחכה ידיל ואיבה ףוגב תודקמתההו טסקטכ תיתרבחה הלועפה 

איה האצותה .םזילטיפקה לש באכ ידכ דע תויתואיצמה תוכלשהה לש תעדה 

ידומילב אלו ,םילאוסקסומוה ידומילבו םישנ ידומילב תואלמ תוטיסרבינואהש 

לש םהידיל תקחשמ וז הדבוע ,ותנעטלש ינפמ תומר הכבמ ןורדלקש רבד ,םיסלמוה 

תא ושטנ תוברתה ידומיל .יתרבח ןויווש־יאלו תיבה־ירסח תעפותל םימרוגה הלא 

.יעדמה עדיה לש בחרמב ןהו תיטילופה הלועפה לש בחרמב ןה ןויוושל קבאמה 

לש תיטנוולר־אל תכל ,בוטה הרקמב ,םילאוטקלטניאה תא וכפה תוברתה ידומיל 

תוחוכ םתוא םע םירווע הלועפ־יפתשמל ,ערה הרקמבו ,הרבחהמ וקתנתהש םינטפטפ 

אלל םימיכסמ ,םירחאו יטרור יאדוובו ,ןורדלקש העשב .םהל דגנתהל םינווכתמ םהש 

ידומיל לש תיסיסבה החנהה לע תוצרמנ םיקלוח םה ,"תינבומ" ,דניה תואיצמהש קפס 

.ולוטיבלו קדצ־יא תעקוהל הליעי ךרד ומצעלשכ וגיה תועמשמה רקח יכ תוברתה 

ןתויה לע "תיטילופ תוניקת" לש תומרונל םיגעול וללה םיבתוכה לכ ,ךכ לע ףסונ 

החור יניעב התארש ,ףקיהה־תבחר ,רתוי תילקידרה הקיטילופל םירווח םיפילחת 

־הד האירקמ הברהב תינעבות הניה םזילטיפקל תודגנתה .תיטסילאיצוסה העונתה 

ץמאל ילארשיה לאמשל ארוק ןורדלק הז רשקהב ."ליבקמ ילא" לש תיביטקורטסנוק 

ץק םישלו - הרבחב םיברועמ םילאוטקלטניא ותרגסמבש - יפוריאה לדומה תא 

־תוצראב שחרתמש יפכ ,תוטיסרבינואה תומוח ירוחאמ לא םילאוטקלטניא תחירבל 
.תירבה 

הניפ לכב ברואש דש ןיעמל ותוא וכפהו חוכ גשומל היצזינומד וכרע תוברתה ידומיל 

ןיב הלדבהו וגשוהש םיגשיהב הרכה וגתיאמ ענומ הז רבד .ועיקוהלו ורתאל שישו 

עיצמ ןורדלק ,יטרור תובקעב .תוליבקה ויתורוצ ןיבל חוכ לש תמאב םימילא םייוליג 

הלש ןטשה אוה חוכהש ,השדח תד לש םילודגה םינהוכה םניה שדחה לאמשה ידיסח יכ 

.ןכוסמה ומוהיזמ הרוהטכ התרגסמב תספתנ תיביסרגסנרטה הקיטילופהשו 

.המואה םע תוהדזהל םיבר לש ימיטיגלה ןוצרב םיריכמ םניא תוברתה ידומיל 

הנידמ לע םיקותמ תומולחב קיזחהל לוכיש ןטנטקה טועימה לא קר תונפל םתורשפאב 

ןגראלו ינויצה לעפמה םע תוהדזהל םיבר לש יתימאה ךרוצהמ םלעתמ ךא תימואל־ וד 

יטרורש יפכ תוימואלה תא דהוא ןורדלק .תימואל הליהק לש תרגסמב םהייח תא 

לא יאדווב סחייתמ ןורדלק הז רשקהב .תירבה־תוצרא ,ולש המואה תא ראפמ 

תוהז ןניאש תוצובק יתש - תוברתה ידומיל לש םידיסחה לא קר אלו ,םינויצ־טסופה 

.הפיפח לש תמיוסמ הדימ ןהיניב שי םגה 

תא תקרפמ איהש םושמ לאמשה תא השילחמ טסקט לש וזכ הקיטילופש ןעוט ןורדלק 

.התוהז רומיש לע תקבאנ ןהמ תחא לכש ,תוצובק לש בר רפסמל וירחוב רוביצ 

תילמס הווחמכ רתויה לכל שמשל הלוכי טסקטה לש הקיטילופהש ןעוט אוה ןכ־ומכ 

ידומיל ידי־לע תוהזה תקיטילופ לש ץרמנה םודיקה .הלא םיאכודמ םיטועימ ליבשב 

ותרזעבש דיחיה יעצמאב לבחמו יטילופהו יחרזאה בחרמה תוררופתהל םרוג תוברתה 

תא לפכשלו תובלל םרחובב .תוירדילוס :םייתועמשמ םייטילופ םיגשיהב תוכזל ןתינ 

לודגה םולחה לע תוברתה ידומיל ורתיו ,תונוש תויתרבח תוצובק לש תוהזה יקבאמ 

ףא יטרור .לאמשה לש יטילופה קבאמה תא ושילחהו ולציפ ךכבו ,םזילסרוויגוא לש 

.םזישפל ךרדה תא ללוס יחכונה יאקירמאה לאמשה יכ ןעוטו תכל קיחרמ 
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םילאוטקלטניאה .הרבחה תא ריקפמ ימדקאה לאמשהש איה הז לכמ המוגעה הנקסמה 

,הרבחה םע הרופ חיש־ודל המצע תא שידקהל םוקמבש ,תיטנוולר־אל תכל םיכפהנ 

תוהזל תוברתה ידומיל לש םתודגנתה ,ןכ לע רתי .הלש רתויב תוילושה תויעבב תקסוע 

הטישה לש התזיחא תא ססבלו רישכהל הרזע תויתביסלו תוילטוטל ,תיתודחא 

םייקל םילוכי ונניאש איה האצותה .היצטנמגרפו ינוש תוכזב תחרופש - תיטסילטיפקה 

ידומיל ידי־לע המודיקו תוהז לש הקיטילופב הכימתה .םזילטיפקל סחיב יתרוקיב חיש דוע 

- תיתימא תיטסילסרווינוא הקיטילופו תוירדילוס ,תיביטקלוק הלועפ לכ תענומ תוברתה 

םייטסילטיפקה תוחוכהש לדגו ךלוהה סרהה תא רוצעל םילגוסמה םידיחיה םימרוגה 
.םלועב םיערוז 

הבש ,תילארשיה הרבחה לש רשקהל וז תרוקיב לש תויטנוולרב תולקב ןיחבהל רשפא 

הקיז תלעב תוהז לש הקיטילופ הבשו ,ןויוושה־יא תבחרהל ומרג קוש תוחוכו הטרפה 

קבאמ הבש הרבח לש רשקהב ,ןכ לע רתי .הפיכב תטלוש תיתדו תינתא תוימואלל הקומע 

לש הקיטקרפהו רקחמה יכ הארנ ןכא ,תירוביצה הריפסה דקומב אצמנ םדמ בוקעו ןיוזמ 

םאה .ונלש תיטילופה תוביוחמהמ תיארחא־אל החירב םינימזמ "תועמשמ לש הקיטילופ" 

תונוסח הקיטקרפלו הירואיתל ,תרחא הרבח לכמ רתוי ,הקוקז הניא תילארשיה הרבחה 

בחרמב יוניש ללוחל תנמ־לע לועפל רשפא היהי ותרזעבש עדי־ףוגל םג ומכ ,לאמשה לש 

יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה ובש יטילופ םילקא לש רשקהב ?ונלש יתרבחהו יטילופה 

תמלוה־יתלב הבושת הניא "גוצייה לש הקיטילופה" םאה ,יזכרמה םוקמה תא ןיידע ספות 

תוברואה תורידאה תונכסה לומ לא תיטילופ הניחבמ תנכוסמו תילאוטקלטניא הניחבמ 

הריזב "םיגוציי" לש םתויזכרמל תססובמ הקדצה שרוד ילארשיה רשקהה ,ןכ םא ?ביבסמ 
.תיטילופה 

תוברתה ידומיל לש םתנגהל 

ריבס םאה :הטושפ הלאשב ןורדלקו יטרור לש רגיתה־תאירקל יתבושת תא חתפא 

האמה עצמאמ רתוי וא תוחפ השבוגש - ןשיה לאמשה לש המרגורפה יכ חינהל 

לש הנבמה הבש הפוקתב ,רמולכ ,םירשעה האמה לש םישולשה תונשל דעו הרשע־עשתה 

- תיחכונה הפוקתב חוורה הזמ הבר הדימב הנוש היה הנידמהו החפשמה ,םזילטיפקה 

םחליהל תוטישה לשו קדצה־יא ירקמ לש חווטה לכ תא יהשלכ ךרדב רבכ התצימו הפשח 

הוואגה תא םקשל דואמ ןיינועמ יטרורש ןוויכמ .רורבו קזח ןכ איה יטרור לש ותבושת ?וב 

,תיאקירמאה המואה לש שדוחמ ןוזח תרגסמב לאמשה לש טקיורפה תא קוקחלו ותנידמב 

תודגנתה לש תראופמו הכורא תרוסמ שי תיאקירמאה הירוטסיהב יכ םג ןעוט אוה 

רזיירד ,(Dewey)יווד לצא אוצמל ןתינש - וזה תרוסמה תא .קדצ־יאל תיטסיסקרמ־אל 

 (Dreiser) ןמטיו וא(Whitman) - תעב תוברתה ידומילו סקרמ דגנכ שדחל ןווכתמ אוה

תא ןגראלו לאמשה ןיבל תוימואל ןיב רושקל הצור ןורדלק םג ,יטרור ומכ .תחא הנועבו 

יכ הארנ ,יטרורל דוגינב ךא .תימואל תכרעמ לש םירטמרפה תרגסמב ילארשיה לאמשה 

לאמשל ארוק אוה הז םוקמב ;יאקירמאה לאמשה לש תשרומה תפישחב ןיינועמ אוה ןיא 

התרגסמבש ,תיטסילאיצוס היטרקומד לש תראופמה תיפוריאה תרוסמל תונפל ילארשיה 

.תכרעמה ךותמ תויתגרדה תומרופר תריציל ודחאתה םידבועו םילאוטקלטניא 
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,ןכא .ןורדלק־יטרור תניחבמ ףקות־רבל בשחיי ןשי לאמש הזיא רורב אל ,הז םע 

לש תוברתה ידומילב סאומ אוה הבש הדימ התואב יתרוסמה םזיסקרמה תא בעתמ יטרור 

בח ןויוושה־יא דגנ קבאמה ,םזיסקרממ יטרור לש הדילסל יוארה דובכה לכ םע .ונימי 

השורד התייהש הייארה תוריהב תא ,ול קר טעמכו ,(Marx 8c Engels, 1986) סקרמל 

תוצראב םידבועה לש םיסרטניאה תא םדקל ידכו הנבמכ םזילטיפקה תא ןיבהל תנמ־לע 

תוברתה ידומיל וגפסש תרוקיבהמ רכינ קלחש הנעטה תא ססבל הווקמ ינא .תונושה 

יכ האראש ךכ ידי־לע ,הכלהכ ונבוה אל םהלש תויגטרטסאהמ קלח יכו ,תיעטומ התייה 

תנבהל עגונה לכב תיטסיסקרמה ךרדה םע ףתושמה ןמ דואמ הברה שי שדחה לאמשל 
.הרבחה 

םיטנדוטסה תואחמ תובקעב םיעבשה תונשב ועיפוה תוברתה ידומילש הרקמ הז ןיא 

הטושפ תירוטסיה הנחבאו היצאוטיס ךותמ וחמצ םה ,השעמל .תירבה־תוצרא תא ופטשש 

האמ ינפ־לע םימילא םיקבאמש המ תא םישגהל חילצה םזילטיפקהש יפ־לע־ףא :ידמל 

הדובע יאנת ,רתוי לודג היינק חוכ ,תועש םיעברא ןב הדובע עובש - גישהל וסיג המלש 

ורפתשה םילעופה דמעמ לש היחמה יאנתש יפ־לע־ףאו - םולשתב השפוח ,רתוי םיבוט 

:הפיכב וטלש לוצינו קדצ רסוח ובש עדונ־יתלבו בחר םוחת ןיידע ראשנ ,יתועמשמ ןפואב 

ךא ומצע םזילטיפקה ידי־לע ורצונ הלאה תולוועהמ קלח .תוברתהו תוינימה ,החפשמה 

־לאיצוסהש ,ןעוט ןורדלק יכ הארנש הנעטה .וב תויולת־יתלב ויה תורחאו ,תויובח ורתונ 

שיש קדצה־יא ירקמ לש חווטה לכ תא וצימו ופשח תיטסילאיצוסה הבשחמה וא היטרקומד 

דבלב דחא םוחתל לבגומ קדצ־יא יכ קפסב תלטומה החנהה לע תכמתסמ ,םהל דגנתהל 

אלל ראשיהל תוכירצ ןהש וא וצומ וב המחלמל תויגטרטסאהו תוקיטקטהשו ,(ילכלכה) 

.ונתשה יתרבחה קדצה־יא תורוצ רשאכ םג יוניש 

יכ עיצהל הצרא ,סקרמל תוסחייתהב טעמל לאמשל יטרור לש הפיקתה ותאירק דגנכ 

יתועמשמ ןפואב וביחרהו וחתפ ,הדשע־עשתה האמה עצמאב סקרמ ומכ ,תוברתה ידומיל 

תוניחבמ תובר תויגולומטסיפא דוסי־תוחנה .ונלש םייטילופה הנבההו הייארה־הדש תא 

בר ןוימד םהיניב שי יכ עיצהל ינוצרב ךא ,םזיסקרמהמ תוברתה ידומיל תא םנמוא 

הנועבו תעב ריבסהל ןויסינב עייסת םהל םיפתושמה םימרוגה לש הנבההשו ,המדנשמ 

םיקפסמ תוברתה ידומיל עודמו ,יטרור ןעוטשמ תוחפ ןשוימ וניה םזיסקרמה עודמ תחא 
תוברתה ידומילש איה תיזכרמה יתנעט .לאמשה לש תויטילופה תויגטרטסאל בושח שודיח 

אוה םהלש ירקיעה יתסיפתה ךלהמהש הז ןבומב יטסיסקרמה לאמשה לש ךשמה םיווהמ 

וניה הז ךלהמשו ,יוכידו קדצ רסוח לש םמויקב םיריכמ םה ותרגסמבש בחרמה תלדגה 

לש "קדצ"ה טקיורפ לש ובילב .ומצע םזילטיפקה לש הרוצה ייונישל תמלוה הבושת 

אוה ןהבש םיכרדה תא ריהבהל ידיב עייסיש ,"םיגוציי" גשומה בצינ תוברתה ידומיל 

.ךכ הארנ הז ןיא םא םג ,הנממ קתנתמ אלו ,ןשיה לאמשה לש המרגורפה תא שדחמ 

גוציי יעצמאו רוציי יעצמא 

לש תירוטסיה הנבהמ תעבונ םייומידלו הפשל םיסחיימ תוברתה ידומילש תובישחה 

תוברתה ידומיל יכ ןועטל שקבאש דבלב וז אל ,תעכ .ולש היגטרטסאה ןמו םזילטיפקה 

תא סייגאש ךכ ידי־לע תאז תושעל הסנא אלא ,םזילטיפקל רתויב תמלוהה הבושתה םניה 
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־ םישמ ילבמ םא םג - םהש עיצאו תוברת,! ,רומיל תא רתויב םיניועה םיגולויצוסה 

.הנילפיצסידל הקדצהה תא תובורק םיתיעל םיקפסמ 

םלועה־תמחלמ ירחא םזילטיפקה רבע ןהבש םיכרדה תא םידעתמ םירקחמ רופסניא 

וכפהנ ,רוצייה יעצמא םג ומכ ,ורצויש םירצומה ,רמולכ .תוברתו עדי ,עדימל היינשה 

םינותנ לש המישרמ תומכ תרזעב רקחש ,(Manuel Casteiis) סלטסק לאונמ .םיילמסל 

ףיקת דגנתמל בשחנ רשאו תיתוברתהו תילכלכה היצזילבולגה ךילהת תא םייתאוושה 

:תוברתה ידומיל וחמצ הנממש תיתרבחה תואיצמה תא בטיה ריבסמ ,תוברתה ידומילל 

 The new power lies in the codes of information and in the images

 of representation around which societies organize their

 institutions, and people build their lives, and decide their

 behavior. The sites of this power are people's minds. This is why

 power in the Information Age is at the same time identifiable and

 diffused. We know what it is, yet we cannot seize it because power
 is a function of an endless battle around the cultural codes of

 society. (Casteiis, 1997, 359-360, emphasis added)

.דואמ המוד ןכותה ךא ,הנוש ןפואב םירבדה תא חסנמ ילוא היה וקופ 

,םייומיד תועצמאב תרבוגו תכלוה הדימב בלושמו רבוחמ השענ םלועה ובש ןדיעב 

םיכרע ,םייומיד לש הלאשה ,תורוחסו םישנא לש םיינוויכ־בר םימרזו םיילכלכ םירשק 

ידומיל לש ךרע־ תבר המורת וז התייהו ,העירכמל תכפהנ םיקוחר "םירחא" לש םיגוצייו 

.וז השדח הלכלכב םיגוציי לש םדיקפת תלאש תא הנושארל ולעה רשאכ תוברתה 

תא תוננוכמש -תיטילופ תרחאהו תיטוימס תחאה - תויועמשמ יתש שי "גוציי" הלמל 

תומכסומ יפל תואיצמה לש הנומת תתל ושוריפ גצייל :תוברתה ידומיל לש לעפמה בל 

"גוציי" לש תרחאה תועמשמה .("רהוט גציימ ןבלה עבצה" טפשמב ,לשמל ,ומכ) תומיוסמ 

תא גציימ טנמלרפהש םירמוא ונא רשאכ ,המגודל ,רחא םדא םשב רובידה וא השעמה איה 

תומכסומ ותרגסמבש ךילהה תא תוהזל :(תיסחי) הטושפ הרטמ שי תוברתה ידומילל .םעה 

הלא םיגוציי ןהבש םיכרדה תא ןיבהלו ,םלועה תא גצייל ידכ תויתטישב תורחבנ תומיוסמ 

לש טבמה־תדוקג תא תמלוה הרוצב םיגציימ םניאו םידחא לש טבמה־־תדוקנ תא םיפקשמ 

ומצעלשכ הווהמ םלוה־יתלב גוצייש איה תוברתה ידומיל לש תיזכרמה החנהה .םירחא 

.רומח קדצ רסוח 

ןיבל גוציי ןיב רשקה תא םיגדמה רכומ הרקמב שמתשא תאז ריהבהל ליחתהל תנמ־לע 

.תוברתה ידומיל לש רקחמה טקיורפ לש ובילב הניהש ,קדצל העיבתה 

לע חדבתמ ,הריעצ הריכזמ הדמתהב טינקמ להנמ :אבה בצמה תא םכמצעל וראת 

םא ןהב תוכזל היושע איהש תובטה רבדב תולפרועמ תוחטבה רזפמו ,הזח וא הירוחא 

קלח התויהב ."תינימ הדרטה" גשומה לע םלועמ העמש אל וז השיא .ינימ רשק ומיע םייקת 

השח ,השיא לש תינימה תויביטקרטאה לע תודיעמכ תוספתנ תוינימ תוזימר הבש הרבחמ 

איהו ,הל תנתינה תינימה בלה־תמושתמ תינהנ איה ,דחא דצמ :דואמ תלבלובמ וז הריעצ 

המומע השוחת הל שי ,רחא דצמ :להנממ האב וז בל־תמושתש הדבועהמ רתוי דוע תינהנ 

תוזימרל תונעיהל המצע תא עינהל תלגוסמ הניא איהו ,הז בצמב תוחונ־יאו הלפשה לש 

ינימ רשק תמייקמ ,תענכנ השיאה ,תוינשקע תוזימר המכ ירחא .הנממ ריכבה לש תוינימה 
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אוה רשאכ בל־תרובש המצע תא אוצמל ידכ קר וב תבהאתמ ףא רתוי רחואמו ,להנמה םע 

.הנממ הריעצ וא הפי ,תרחא הריכזמב בהאתמ 

שודנה רופיסכ הז רופיס וארקי תוברתה ידומיל תא םידהוא םניאש םישנאה בור 

,תוריעצ םישנ לש ןתומימת רבדב ,תינימה הכישמב המולגה תעדה־תולק רבדב יחצנהו 

רופיסל סחייתהל ןוצר .םייחב וגל תויופצש תובזכאה רבדבו םילהנמ לש תויניצה רבדב 

.םייטרפה םייחה לע םגו הקיטילופה לע םג ,םיבר תעדל ,הפרח טימי יטילופ ןפואב הז 

ירחא ,םיקסוע םידדצה ינש :"יטילופ רשב" הברה הז רופיסב ןיא ןשיה לאמשה תניחבמ 

םויב תועש הרשע־מיתש לש הדובע אלו ,ןימ־יסחי םויק) הנהמ תוליעפב ,לכה תולככ 

ותרגסמבש םייתרבח םיסחי לש יתטיש הנבמ לע דמלמ וניא הרקמה ;<בער־תרוכשמב 

ךא ,חבשל םנמוא היואר הניא להנמה לש ותוגהנתה ;רחאה לש ותדובעמ חיוורמ דחאה 

לכ עיצהל רשפא־יא ,תרפומ הניא תוכז םוש דוע לכ .קוחה תולובגמ תגרוח הניא איה 

םאו יהשלכ תוכז הרפוה םא תעדל אוה יתרוסמה לאמשב רבח ןיינעמש המ .יטילופ חותינ 

םודיק" ןוגכ םיבאשמל תינויווש־אל השיג שי םירבגלו םישנלש ךכל היאר הווהמ הז בצמ 

לוכי הז הרקמ םא אוה ונלש יתרוסמה לאמשה רבח תא ןיינעמש המ ,רמולכ ."יעוצקמ 

.הסנכה ןויווש וא תיקוח תוכז וז אהת - קדצ לש תטשפומ הדימ־תמא לע ונדמלל 

האור וניא ןשיה לאמשה רבחש ,תוברתה ידומיל רקוח וז היצאוטיסב אצומ ,ןכ םא ,המ 

הכירצ תאז ומכ הרואכל הטועפ תירקת עודמ ,תורחא םילימב ?תוארל הצור וניא וא 

תניחבב אהת אל וזכ היצאוטיס לש היצזיטילופ םאה ?קדצה לש ולגד־יאשונ תא ןיינעל 

האיבמ הלא תולאשל הבושתה ?םייטרפה םייחה לש רוטשמו הקיטילופה לש היצזילאיווירט 

;תונעט יתש ןעטא אבה חותינב .תוברתה ידומיל לש ינויערה טקיורפה לש וביל לא ונתוא 

איה היינשהו ;הארנשמ ףתושמה ןמ רתוי שי שדחהו ןשיה לאמשלש איה הנושארה 
.תיניצר קדצ תיירואית שי שדחה לאמשלש 

ןשיהו שדחה לאמשה ןיב היומסה הברקה 

,תינימ הדרטה לש הרקמל םיסחייתמ תוברתה ידומיל הבש הרוצ לכב יכ ןייצל יואר 

הנומטה הנוילעה תובישחה תא הילאמ תנבומכ םילבקמ םה ,ליעל ראותש הז תמגוד 

ידומיל רקוח לש הנווכה .יתקולח קדצ לש תונורקע לע הרימשבו תויוכז ןויווש תחטבהב 

הילאמ תנבומכ התוא לבקל אלא ,יתקולח קדצ לש תובישחל שחכתהל הניא תוברתה 

.תולבוקמ קדצ תוירואית ידי־לע הכלהכ ונבוה םרטש קדצ־יא תורוצ לש חותינל רובעלו 

קוחרש ,הז הרקמ יכ ןעוט תוברתה ידומיל דיסח ,ןשיה לאמשהמ ותימע ומכ ,ךכ לע ףסונ 

ןהבש םיכרדה לעו םישנו םירבג ןיב םיסחי יסופד לע עיבצמ ,ידוחיי וא דיחי תויהלמ 

םיכרדה ןה הזכ הרקמ לש תושחרתה רשפאמש המ .םיגוציי ידי־לע םיכוותמ הלא םיסחי 

תוירבגה תא רבג יניעב ןנוכמש המ :תוישנו תוירבג לש םיגוציי הזב הז םירזשנ ןהבש 
השיא" ויפלש רתוסה יתרבחה יוויצה ;("תופיו תוריעצ םישנ הברה תותפל לגוסמ תויהל") 

לובלבה ;תינימ הניחבמ השיגנ־יתלבו תכשומ ,תחא הנועבו תעב ,תויהל הכירצ "הבוט 

.םהיניב היצקארטניאה תא ןייפאמש יותיפו חוכ לש בוריעה רואיתל המיאתמ הלמ רדעהו 

םיענומו ,םישנו םירבג ןיב םייתרבחה םיסחיה תא יתטיש ןפואב םיתוועמ הלא םיגוציי 
.םהיניב תיתימא "תוירדילוס" 
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רבעמ :הדובעה־הזוח ירוחאמ רתתסמש המ תא הפשח םקרמ לש תיתסיפתה הכפהמה 

ךא םייומס םיסחי ומייקתה ,םידדצה ינש ןיב ילמרופ ןויווש עבוקה ,הדובע,ר־הזוחל 

לש םילעבל השעמל ךייש היה דבועה לש יסיפה וחוכ םתרגסמבש לוצינ לש םיישממ 

יתסיפת ךלהמ םיטקונ תוברתה ידומיל .השעש הדובעה תא ונממ לזגש ,רוצייה יעצמא 

םה יכו ,םירחא לש םתולעבב םיאצמנ ונלש שפנהו ףוגה לש םייומידה יכ םיארמ םה :המוד 

היהש יפכ .ונלש שפוחהו דובכה תא וגתיאמ לוזגתש ךרדב םילצונמ תויהל םילולע 

םישנ לש ןחוכ ,ופוג תא רוכמל טסילטיפקה ידי־לע ץלואש ,םקרמ לש לעופה לש הרקמב 

ידי־לע דואמ לבגומ תורדגומ ןה םתועצמאבש םיחנומה לע עיפשהל (תורחא תוצובק לשו) 

ומכ .ןהב םיטלוש םירבגה םתרגסמבש הדובעה םוקמו החפשמה לש םימואתה םינבמה 

סנכיהל השיא לש שפוחה ,הדובעה־הזוח ידי־לע וקיסעמל לובכ היהש ,סקרמ לש לעופה 

ותואב .הז הזוח לש ויאנת תא וחסינש םה םירבגש הדבועה לשב תושק עגפנ ינימ "הזוח"ל 

םירזל ונתוא הכפה תאזכ תכרעמ דציכ ,המצועה־יבר וירואיתב ,סקרמ הארה ובש ןפוא 

תא ונתיאמ םיללוש וללה םינגוה־אלה םייומידה יכ םינעוט תוברתה ידומיל ,ונמצעל 

.ונלש ימצעה דובכה תאו ונתוריח 

יולת ונלש ימצעה ךרעה יכ םיארמ תיתרבח היגולוכיספב םייוסינ רופסניא ,המגודל 

תוברתה ידומיל .ונלש תיתרבחה הביבסב םישגופ ונאש ונמצע לש יומידב תערכמ הרוצב 

יעצמא"ל השיגה תומיוסמ תוצובקל :ףסונ דחא דעצ התוא םיחקול ךא ,וז הנעט םינעוט 

לשנל תולגוסמ ןה גוצייה יעצמא תועצמאבו ,תורחאל רשאמ רתוי הלק ,דניה "גוצייה 

ןתוא תולשנמ ןה וז ךרדבו ,ןמצע ליבשב ןמצע תא גצייל תורשפאהמ תורחא תוצובק 

,ןהלש יומידה תא בצעל תולוכי ןניא תובר תוצובקש דבלב וז אלש ךכ .ימצעה ןדובכמ 

,ימינפ טקילפנוק :יתיפא יתרבח לבס םג ורותב רצוי הז רבדש אלא ,ןתוימצע תא וכרדו 

הקוצמ לש םייוטיב םניה הלא לכ - תמזגומ תולת ,ךרע רסוח לש השוחת ,ןואכיד ,הדרח 

םא .קדצ לש הירואיתל ינועמ תוחפ תיתועמשמ הניאש הקוצמ ,הרבחה ידי־לע תמרגנה 

שומיש ךרעמ ותרמה וא ,רצומה היה יטסילטיפקה לוצינה לש וביל־בלב יכ הארה סקרמ 

 (use value) ןיפילח ךרעל (exchange value), םיגוציי" יכ םיארמ תוברתה ידומיל"

םירבג ןיב ןוגכ ,תויתרבח תוצובק ןיב יתטיש ןפואב םיתוועמה םיסחיה לש םבילב םיאצמנ 

.םידרפסו םיזנכשא ןיב ,םירוחשו םינבל ןיב ,םילאוסקסומוהו םילאוסקסורטה ןיב ,םישנו 

יתימא לבסו ,גוצייה יעצמאב םיטלושש הלאל םיחוור םיבינמ הלאה םיתוועמה םיסחיה 

.םירחאל 

םיתוועמ םניה דבועל טסילטיפקה ןיב םיסחיה יכ סקרמ הארה הבש ךרד התואב ,ןכ םא 

השיג שי םישנא לש תונוש תוצובקל יכ תוארהל םיפאוש תוברתה ידומיל ,םיירטמיסאו 

םתרדגה תא בצעל םילוכי םה םתרזעבש םיילמסו םייתוברת םיבאשמל תינויווש־אל 

(coherent) דיכל ימצע שבגל תלוכיל רושקה לבס לש תורוצ רצוי הז רבדשו ,תימצעה 

ומצעל עדומ תויהל םילעופה דמעמ תא םקרמ ףחד ובש ןפוא ותואב ,ףוסבל .ךרע לעבו 

ןיב היצאוטיסה יכ םינעוט תוברתה ידומיל ,יטילופ קבאמ לש ילכל וז תועדומ ךופהלו 

תא התרזעב ןיבהל רחבת השיאהש תיוות לכ :גוצייבו הפשב היולת הריכזמהו להנמה 

ןכתיי .הנוש הבוגתל התוא עינת ־ "תינימ הדרטה"כ וא "ילמרונ" יותיפכ - עוריאה 

איה .תוחפ תלבלובמ השח השיאה התייה ,הליבשב ןימז היה "תינימ הדרטה" גשומה םאש 

הלוכי התייה איהו ,םילבלובמה היתושגר תא ןיבהל ידכ הזה םשב שמתשהל הלוכי התייה 

.ןנולתהל וא ברסלו םאתהב לועפל םג 
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הנוש ןפואב תבצעמ התייה "תינימ הדרטה" ןוגכ תיתרבח הירוגטק יכ הנעטה ,ךכיפל 

טושפ איה אלא ,"תואיצמ" לבוקמה גשומל תשחכתמ הניא הלאה םיסחיה תואיצמ תא 

,דניה ,הב םייחו התוא םיווח ונאש יפכ ,תואיצמה ,םייתרבחה םיסחיה םלועב יכ החינמ 

םהבש םיבצמה תא םיגייתמ ונא ובש ןפואב םייולתה םינידע ןתמו־אשמו הינבה לש האצות 

הייארה־הדש לש םוצמצבו החיתפב ונייח לע תוישממ תועפשה שי תורופטמל .םייח ונא 

עיפשהל לוכי הזכ ךלהמ ובש ןפואה תשחמהו תויצאוטיס לש שדחמ גוית תועצמאב .ונלש 

תסיפתש הארמ תוברתה ידומיל רקוח ,םירחא לש םתוגהנתה לעו ימצעה יומידה לע 

יבגל) ךרע הרידגמ ונלש תוברתה ובש ןפואה ידי־לע הבר הדימב תבצועמ ונלש תואיצמה 

;ונייח לש תואיצמה לע םיעיפשמ ונלש םיגוצייהו הפשהש ;(תינימ הכישמ ,יפוי ־ השיא 

תועמשמה לע עיפשמ םירחא לש וא ונלש תוגהנתהה תא תונכל םירחוב ונא ובש ןפואהש 

תומש ןהל תתל ךירצ ,תויצאוטיס תונגל ןתינש ינפלש םושמ ,הל תסחוימש תיתרבחה 

תונתליהקה לש רתויב םינמאנה םיכמותה דחא .הנוש ןפואב ןהילע בושחלו 

 (communitarianism) תוברת ידומיל לש ךר גוסב ולו ךומתיש ןורחאה קפס אללו

:בטיה ןיינעה תא חסינ ־ (Robert Bellah)הלב טרבור - םייטסינרדומטסופ 

 The life and death of institutions are very much dependent on

 language: what we cannot imagine and express in language has little

 (1991,15 ,.chance of becoming a sociological reality. (Bellah et al

םיגוציי לש תערכמה תובישחל הקזח המגוד ,ןווכתמב אל םא םג ,ןתונ ומצע יטרור 

אוה ,1937 לש תוינוכמה ילעופ תתיבשב םיאנותיעה לש םדיקפתב ונודב .יטילופה ךילהב 

"that what the - ןיבהל םיעיבצמל םרזועב עירכמ דיקפת היה הלא םיאנותיעל יכ בתוכ 

 "authorities are calling senseless violence is actually heroic civil disobedience

 (54 ,Rorty, 1998a). תיוותה תא ףילחהל וחילצהש םיאנותיעה תא חבשמ יטרור

:תוברתה ידומיל לש תירקיעה הדוקנה תשחמהב עייסמ אוה ךכבו ,תותיבשל הדמצוהש 

םיגוצייה קלוחמו בכרומ םלועבשו ,םיגוצייה לש הריזב םיכרענ םייטילופ םיקבאמ םנש 
.םעפ־יא רשאמ רתוי םיבושח וללה 

התוויה ילכלכ קדצ־יאב סקרמ לש תוזכרתהה :האבה הנעטה תא עיצהל יל ושרה 

ילמרופ ןויוושש התייה סקרמ לש ותנעטש םושמ ,ונמז לש קדצה־יא תוירוגטק לש הבחרה 

.םייח תויורשפא לש ,ישממ ,יתימא ןויווש ןיא דוע לכ התמ תוא רדגב רתונ קוחה ינפל 

תורוצ גישמהו ,קדצ־יא הווהמ המ הלאשב ןוידה םוחת תא חתפ סקרמ ,תורחא םילימב 

־המוד ךלהמ םיטקונ תוברתה ידומיל .יטילופה חישה םלוע ךותב קדצ־יא לש תושדח 

תוצובק יבגלש םג םינעוט םה ,ילכלכ ןויווש־יא לש תובישחב םתרכה דצלש םושמ ,והשמ 

ואר) קדצ רסוחו ןויווש־יא לש ,רתוי תוקומע םיתיעלו ,תופסונ תורוצ תומייק תומיוסמ 

טהל ,"קדצל טהל" ולצא ההיז ובש ,סקרמ לע רפס בתכ ומצע (Derrida) הדירד .(ךשמהב 

קדצל הוואת ןשיה לאמשה םע קלוח שדחה לאמשהש ךכ .ול ףתושכ ומצע האור הדירדש 

תודקמתה תועצמאב ןשיה לאמשה לש הסיפתהו הלועפה םוחת תא ביחרהל ןיינועמ ךא 

.ונלש ןוימדה לש חווטהו םוחתה לש הבחרהב וא הלבגהב הפשה לש עירכמה הדיקפתב 

רמאמב ,המגודל .תוברתה ידומילמ דואמ םיקוחרה םיבר םישנאל םג תפתושמ וז הפקשה 

העודיה הערפהב החמתמה תירטאיכיספ ,רשלפ הנאיד הנד ,ץראהב הנורחאל םסרפתהש 

,(הנממ םיתמ םילוחהמ 200/«) םיבר תונברוק הליפמה ,הלחמהש הדבועב "דחלדנ היסקרונא 
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םייתעינמה םיעצמאב ןוידה תרגסמב .הפגמ לש םידממל תירבה־תוצראבו לארשיב העיגה 

- תירבה־תוצראב יכ העיצמ תרבחמה ,הלחמב המחלמל 

 preventive strategies begin as early as third grade, working with

 girls on issue of self-esteem and consumer literacy, teaching them

 to understand the hidden message of advertising, helping them to

 accept their bodies no matter what shape or size... We must, men

 and women, raise our voices in protest against this cultural
 glorification of extreme thinness... boycott the magazines that

 brainwash our normal weight daughters into destructive dieting.

 (Flesher, 2000)2

ידומיל לש תויזכרמה תונעטה תאו םויה־רדס תא תעד ילבמ הרידגה וז תירטאיכיספ 

לע תוינסרה תועפשה תויהל תולולע םייתוברת םילאידיאלו םייומידלש ,ירק ,תוברתה 

ינפל הברה הל תארוק רשלפש האחמה תא םמצע לע ולטנ תוברתה ידומיל ,ןכא .תוהזה 

.םייתוברת םירסמו םייומיד לש תושקה תואצותב וריכה םירטאיכיספו םיאפורש 

קוסעל ,ןוטלגיא לש הפיה וחוסינב ,איה לאוטקלטניאהו רקבמה לש ותמישמ םא 

יתייה יזא ,(Eagleton, 1984, 123) "struggle against all forms of absolutism"־ב 

לש תוינרדומה תורוצב הפשה לש הדיקפתב טהלב םיקוסע תוברתה ידומיל יכ תרמוא 

ירמא ן'ז ףוסוליפה ,תורואנה לש םילודגה םידיסחה דחא לש הפקשהה התייה וז .תונדורה 

 (Amery), בושחל תלוכיה תולובג תא םימחר תורסח םילימב ראיתו ץיוושואמ לצינש

ומצע תא לאוטקלטניאה אצמ ץיוושוא לומ לא ,ירמא אטבתהש יפכ .הפשב שמתשהלו 

רשאמ זוכירה־הנחמ לש תטלחומה תוילטורבהו תומילאה םע דדומתהל רתוי השקתמ 

העוגגל הכפהנ - ולש תיעבטה הביבסה - הפשהש םושמ ,םילעופה דמעממ וירבח 

.הסחמ אוצמל לוכי היה אל לאוטקלטניאה הבש תוברת לש תורופטמבו םייומידב ,םיכרעב 

רסוח לע עיבצה ירמא ,תורחא םילימב .(Amery, 1980)וינעמ ידי־לע הלזגנ תוברתה 

.המיאתמ הפש רדעהב יוכיד םע תודדומתהל תויגטרטסא תעדה לע תולעהל תורשפאה 

לש תיתימאה המישמה תא םמצע לע ולטנ תוברתה ידומיל יכ יל הארנ ,חור התואב 

רסוחלו תושגנתהל עדומ תויהל :רמולכ ,התוא ןיבמ ירמא ן'זש יפכ לאוטקלטניאה 

יכ תנעוט ינא .ונלש הפשה תולובג לע בושחל ךרוצל ןכו ,הפשל תואיצמ ןיב המאתהה 

םה ,ךפיהל :תילאוטקלטניאה הדובעה לש התוחילשב דוגבלמ םיקוחר תוברתה ידומיל 

־יתלב תוליעפל םינווכתמ ונא "תילאוטקלטניא הדובע"ב םא ,וז תוחילש םיאלממ 
,תוארל ונל תמרוג וגלש הפשה המ ,תמאב ונחנא ימ ונמצעל םיריהבמ ונא הבש תרשפתמ 

.בושחלו ןיימדלמ ונתוא תענומ ונלש הפשה המ םג ומכ 

,ןשיה לאמשה היהשמ יתרבח לבסב תוחפ קוסע וניא שדחה לאמשה יכ דמלמ הז ןיינע 

ושרפ רשאו םלועה תא םיאנושש םינהוכ לש תיפורתנזימ תככ שדחה לאמשה תגצהשו 

ןורדלקו יטרורש יפכ - תומימחו תומיענ תוטיסרבינוא לש םיחונה תואצרהה תומלואל 

םושמ תואיצמהמ דואמ הקוחר וז הגצה .תינוציק הרוצב תקיודמ־אל ,דניה ־ ותוא םיגיצמ 

הברה ישחומ וניה הז לבסש אלא ,לבס לש תובר תורוצ תופירחב וניג תוברתה ידומילש 

Anglo-File־^ תילגנאב רוקמב בתכנ הז רמאמ 2 
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םייח תינכות שבגל תלוכיל ,"ימצע"ל רושקש לבס והז .ילכלכ־יתרבח ןויווש־יאמ תוחפ 

,דלפ) דלפ באוי עיצהש יפכ .(ןלהל ואר) תאז תושעל תורשפאה רדעהל וא הרכהב הכזתש 

רבעמ הנמיסש ,"הדובעה םוי"ב ותודקמתה התייה סקרמ לש תינכפהמה הקיטקטה ,(1990 

.םוימויה ייח לש הריזה לא היגולואיתהמ הקיטילופ לע םייפוסוליפה םינוידה לש דח 

םהשכ םוימויה ייח םוחתב הקיטילופה לש העונתה תא םיניצקמו םיכישממ תוברתה ידומיל 

.הנישה־ רדחל הדובעה םוקממ םירבוע 

לבסב ןייגועמ־יתלבכ שדחה לאמשה תא תוארל קיודמ הז ןיא הללגבש היינשה הביסה 

הריזב ןה תומחול תירבה־תוצראב םילאוסקסומוההו םישנה תועונת ,השעמלש איה יתרבח 

דגנ - םיגוציי לש םוחתב ןהו ,ןויוושו דוסי־תויוכז ןעמל - הקיטילופה לש תלבוקמה 

םישנ לש תונתלעפה לארשיבש ןוכנ .וז תרגסמב ןתלפשה וא תיתוברתה הריזהמ ןתרדה 

העונת ךא ;תירבה־תוצראב רשאמ תוחפ תישחומו ןיעל תוחפ תטלוב םילאוסקסומוהו 

הלוק תא העימשה ,תוהזה תקיטילופ לש סוסה לע תבכורה ,תיטרקומדה תשקה תמגוד 

,ירוביצה רוידה קוח ןעמל הקבאנ רשאכ "תילנויצנוונוק"ה תיטילופה הריזב םג ליבקמב 

לש ותימאל .םימוחתה ינש תא השעמל ברעמ שדחה לאמשה לש קוסיעהש המיגדה ךכבו 

קושה לש הקירוטרהו היגולואידיאה לש רתויב םיטלובה םירקבמה ,ינוריא ןפואב ,רבד 

לש רתויב םינתיאה םיכמותה ברקמ םיאב תילארשיה הרבחב רבגתמה ןויוושה־יא לשו 

לש הקיטילופ ץומיא יכ זמרמש המ ,תיטרקומדה תשקה ,תיחרזמה תוהזה לש הקיטילופה 

תילאמשה הקיטילופה לש תופקשהבו תוקיטקטב ברועמ אוה - םייאלכ־ןב וניה תוהז 

הריזב עיפוה הלכלכו תודמעמ לש הקיטילופב יתימא ןויד ,דועו תאז .תילנויצנוונוקה 

יתש יכ דמלמש המ ,שדחה לאמשה עיפוה ובש ןמו ותואב לארשיב תיגולויצוסה 

.ןהיניב תיתסיפתו תיטילופ הברק תמייק יכו וזל וז תודגונמ תויהלמ תוקוחר תויגטרטסאה 

תויהלמ קוחר אוה ,תישממ הקיטילופל םגרותמ שדחה לאמשה רשאכ ,ןכ םא 

,םיינמחול םיליעפ קיפה אוה ,ךפיהל .ליעי־יתלבל םינווכתמ ילאוטסקטב םא ,"ילאוטסקט" 

תוהזה תקיטילופ לש הזבו תילגויצנוונוקה הקיטילופה הדשב וקבאנש םישוחנו םיעמשוממ 
.דחי־םג 

הניא שדחה לאמשה לש הקיטילופהש הדבועה יכ םינעוט םיברש העשב ,ןכ לע רתי 

אוה ךפיהה יכ העיצמ ינא ,החוכ תא השילחמ םייתא וא םיירסומ "תודוסי" לע תכמסנ 

ויתונעט תא קידצהל לוכי וניא שדחה לאמשהש קפס םנמוא ןיאש םושמ ,תאז .ןוכנה 

ךא ־ רסומו תמא יבגל תוטלחומ תונעט - "םיילסרוויגוא תונורקע" תרזעב תויטילופה 

קר אלא ,םיילסרווינוא תונורקעל הקוקז הניא תיטילופ תוליעפ יכ הארמ ולש םושייה 

,דניה תוברתה ידומילמ תרזגנה הקיטילופה יכ וליפא ןועטל רשפא .םיבוט םינועיטל 

,השלח וא תלבלובמ ,תברועמ־יתלב תויהלמ הקוחר איה יכו רתויב תיביטקפאו תדקוממ 

איהש יפכ ,הקיטילופה לש תינטשפה הרדגהה תא שוטנל ךירצ ךכב ריכהל תנמ־לע לבא 

.יוסימ וא הקיקח תומרופרב וא םינומה תורצעב יוטיב ידיל האב 

העונתה לש הירוטסיהה חותינב :תאז ריהבהל תנמ־לע תומגוד יתש תתל יל ושרה 

(National Organization for Women) now ןוגראה יכ םינעוט םירקוחה ,תיטסינימפה 
אל הלא םיגשיה םלוא ,םישנ ליבשב םיישממ םיילכלכו םייטילופ םיגשיה גישהל חילצה 

שמתשהל ורחב הבש הפשהש םושמ קוידב ,םישנ לש תועדומהו תורטמה תא תמאב ומדיק 

תעדל .קולחל תעכ ושקיב םישנהש חוכה ילעב ויהש ,םירבגה תא תוצרל הדעונ 

:האבה הביסהמ תינושארה ותרטמ תא איטחה יזכרמה יטסינימפה ןוגראה ,םירבחמה 
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409 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

 [D]espite the hopes of organizations' leaders who wished to appeal

 to both liberals and radicals, the use of politically palatable
 language obscured relations of domination and subordination. Their

 efforts may have failed to raise the consciousness of the very

 woman these organizations hoped to represent and empower.

 (Spalter-Roth <fe Screiber, 1995, quoted in Castells, 1997, 180;

 emphasis added).

תויעב הכרדש תכוותמכ תשמשמ הפשה ,תורחא תוברב ומכ ,וז המגודבש רורב 

םנמוא .תויטילופ תופולח תעדה לע תולעהל ןתינ הכרדשו םירחאל תורבסומ תויתרבח 

.הפש אלל הקיטילופ ןיימדל דואמ השק ךא ,הפש הניה הקיטילופה לכ אל 

ידומילמ תרזגנש הקיטילופה גוסל תיבויח המגוד הגיה ןתאש היינשה המגודה 

יניצר ןומימ רדעה דגנ תוצרמנ Act Up ןוגרא החמ םינומשה תונש יהלשב .תוברתה 

רקחמה תא זא דע וכירדהש תומודקה תועדה תא שיגדהו ,סדייאה תלחמ לש יאופר רקחמל 

הקיטילופהמ תורישי האב םתלועפל הארשהה .תיאופרה הליהקב םיבאשמה תאצקה תאו 

ותופקת לע רערעלמ הקוחר התייה תילאוסקסומוהה הליהקה :תוברתה ידומיל לש עדיהו 

הז עדי יכ השרדו םימיוסמ םיסרטניא תרשמ עדיהש הנעט איה ,הברדא :יעדמה עדיה לש 

םימיוסמ םיסרטניא תרשמ עדמהש הדבועה תא טילבה ןוגראה .רתוי תנגוה הרוצב קלוחי 

גוציי לש היומס הקיטילופ ידי־לע טרפב ,תומודק תועד ידי־לע החנוה עדיה רוציישו 

םתנעט .לאוסקסורטה לש הלאמ תוחפ םיוושכ םיספתנ לאוסקסומוה לש םייח התרגסמבש 

הרשפא אלא ,הרקע הקיטילופ הרצי אל - םיסרטניא תרשמ עדיש - תינדוסי־יטנאה 

לש בולישב תוזכרתהה .תילאוסקסומוהה הליהקה לש תוקוצמלו םיכרצל גואדל אקווד 

יתנעטל הרצי איהו ,תינולסל הקיטילופה תא ךופהלמ ןכ םא הקוחר םיסרטניאו הפש 

.המצוע־תובר תועפשה 

םיקלוח הלא םידומיל ,תוברתה ידומילל םיבר םידגנתמ לש םתנעטל דוגינב :םוכיסל 

לש םיטסיסקרמה םא .קדצ־יאו יוכיד ףושחל תושיחנו "קדצל הוואת" ןשיה לאמשה םע 

םינעוט תוברתה ידומיל יכמות ,יתרבח דובירו רכש ,םיילכלכ םינבמ רחא ובקע םעפ 

םיבייח םיילכלכו םייתרבח םינבמ ,תוליעיב טולשלו אכדל תנמ־לע :הטושפ הנעט 

וכפהיו הטילשה השעמ תא ווסיש םייומידו םירופיס ,תויועמשמ עיצהל ,רמולכ ,"תותפל" 

.רתוי ליבקל ותוא 

קיסעהל הכירצ יוכיד לש התפמ הרוצ עודמ ,הנוכנ וז הנעט םא םג ,בישהל ןתינ ,לבא 

ףא םימעפלו ,קדצ רסוח לש תותפמ־אלהו תודירחמה תורוצה ומכ הדימ התואב ונתוא 

השיאה ומכ הדימ התואב ונתוא ןיינעל הכירצ השוטנה הריכזמה עודמ ?רתוי הבר הדימב 

תוטבלתהה ינפל וליפא דומעת אל ךכיפלו ,החילצמ הרבחב הדובע אצמת אלש הייברעה 

,קיפסמ שרופמ ןפואב םויה דע החסונ אל וז הלאשל הבושתה ."להנמה םע ןמור םייקל םא" 

.תוברתה ידומיל לש טקיורפה תא רתוי ףיקמ ןפואב ראתל ונילע תאז תושעל ידכו 
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קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ הליא הוא 410 

תרוקיב תועצמאב הנגה :תוברתה ידומיל 

וז הירואית ךא ,קפסב תלטומ הניאש קדצ תיירואית סיסב לע םילעופ תוברתה ידומיל 

םיילאוטקלטניאה תורוקמהמ קלחש תוארהל יתנווכב .ויד שרופמ חוסינב התכז אל 

ןפואב וליפאו ,סייגל ןתינ שדחה לאמשה לש טקיורפל דגנתהל תגמ־לע טטצמ ןורדלקש 

תילאוטקלטניאה הנגההש לככ ,הז םע דחי .תוברתה ידומיל לש טקיורפל ,רתוי ענכשמ 

םושמ תרוקיב םג הווהמ איה ,םירחא םינועיטו םימוחתמ תבאוש תוברתה ידומיל לע ילש 

הרישעו הבחר תילאוטקלטניא תרוסמ לע ךמתסהל תוברתה ידומיל לע יכ תזמרמ איהש 

.םהלש טקיורפה תא קידצהל תנמ־לע רתוי 

ןוירהמו הניחבהמ קלח תווהל הכירצו ונתוא תניינעמ הריכזמהו להנמה לש הטודקנאה 

םא .ונייח לש יתאהו ירסומה םקרמהמ דרפג־יתלב וניה יטילופה םקרמהש םושמ ירוביצה 

םושמו תלבלובמ השיאהש םושמ קוידב הז ,ונתוא ןיינעמ הריכזמהו להנמה לש הרקמה 

לש המרונה ,ןכא .התוהז לש יתטיש ןפואב םיתוועמ הנבהמו יומידמ עבונ הלש לובלבהש 

םילוכי ונניאש תיסיסבה הרכההמ תעבונ ,הכלהכ םיניבמ םניא םיברש ,תיטילופ תוניקת 

תאז הריבסה (Seyla Benhabib) ביבהנב הליש תיפוסוליפה .יטרפהמ יטילופה תא דירפהל 

:תענכשמ הרוצב 

 All struggles against oppression in the modern world begin by

 redefining what had previously been considered "private", non

 public and non-political issues as matters of public concern, as

 issues of justice, as sites of power which need discursive
 legitimation. (Benhabib, 1992, 100)

עובק וניא תירוביצה הריפסב ללכיהל םייושעש םיאשונה חווט יכ העיצמ ביבהנבש ךכ 

תעונת ,המגודל ."יטילופ קבאמ" ןנוכמש המ לש תונתשמה תורדגהה לשב קוידב ,שארמ 

 "Slow Food" - היושע - הרבחהו לכואה לש "היצזידלנודקמ"ה דגנ האחמכ המקוהש

הקיטילופ ,רמולכ ,רתוי תילטוט הקיטילופל האוושהב תוירחא תרסחו תילוש תואריהל 

תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ םלוא .הרבחה לש תוריפסה לכל תחא הנועבו תעב תסחייתמש 

תונשל החילצמ וז הירפמיאש הדבועה תאו סדלנודקמ תרבח לש ילבולגה ילכלכה חוכה 

הרואכל תעדה־תלק המסיסה יכ רורב ,תירוזא תואלקח רוקעלו םיימוקמ הליכא ילגרה 

 "let's cook well and eat slowly" תורבחל תודגנתהב המצוע־בר ילככ תולגתהל הלוכי

ונימי לש םזילטיפקהש ןוויכמ קוידב Ritzer).3, 1996) סדלנודקמ תמגוד תוימואל־לע 
תריזל הלא םימוחת וכפהנ ,םתוא רחסממו םייטרפה םייחה לש םיבר םיטביהל רדוח 

־ תונשיה תוירוגטקה לש טבמה־תדוקנמ תאז ןיבהל םיסנמ ונא םא .םזילטיפקב קבאמה 

םיבשחתמ םא ךא ;תוישפט תוארנ הלא תוטישש קפס ןיא ־ םייתרבח תודמעמ ןוגכ 

תא בצעמה ,דואמ לצופמו ימינונא ,םידממ־לודג יתרבח חוכל ךפהנ םזילטיפקהש הדבועב 

המגודה איה תילכלכו תיתוברת הטילש דגנ האחמה לש היתועפשה תא לטבל רשפא־יאש ךכל תודע 3 

המרב ותריכמו ןוזמ תריציל ותאירקו ,ריהמה ןוזמה תיישעת דגנ הבוב לש וקבאמ .הבוב ףזו'ג לש 

םימייאמ הידממש תימלוע הדוהת ולביק ,לכוא לש תיתוברתו תימוקמ תרוסמל הרזחלו תירוזאה 

.הלוכ ריהמה ןוזמה תיישעת לע תיניצר הרוצב 
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תוקיטקט יכ המדנ ,ונלש םוימויה תואנה תאו הליכאה ילגרה תא ,ףוגה תא ,תוינימה 

.הדיחיה תמלוהה הבושתה ןגיה הלא "הלירג" 

ןורדלק לש תרוקיבב .רתויב העירכמה םג ילואו הנורחאה הדוקנל יתוא איבמ הז ןיינע 

לש הבצמו ,היהתש לככ הנוגמ ,להנמה לש ותוגהנתה היפלש הסיפת תעלבומ םירחא לשו 

טאל םיסרוהש קושה תוחוכמ תוחפ הברה ונדיתע תא םינכסמ ,היהיש לככ רעצמ ,השיאה 

ןויער תא םילפרעמ תוברתה ידומיל ,תאז טבמ־תדוקנמ .יתרבחה םקרמה תא הדמתהבו 

־ רובגל הכירצ הדיחי קדצ תסיפת םא .הרבחה תא ונתנבהב ונכירדהל ךירצש קדצה 

"גרדל" ןתינש םושמ הז - היגולואידיאבו קושה תוחוכב ,ילכלכ ןויווש־יאב תקסועש תאז 

ונילע ובו ,רתויב הלודגה הלוחה הערה וניה ילכלכ לוצינ :תויתרבחה תולוועה תא 

,קדצ לש תוסיפת יתש לע ,ןכ םא ,אוה חוכיווה לש וביל .ונלש תויגרנאה תא עיקשהל 

.םייקה יתרבחה לבסה לש תונושה תורוצל תשגל םיכירצ ונא הבש ךרדה יבגל תועד יתש 

ןיא םישנאלש אוה ותניחבמ לבסנ־ יתלבהו רתויב לודגה בואכמה יכ ןעוט ןשיה לאמשה 
.םיווש םיירמוח םיבאשמ 

,םיניזמ םה ןתוא רשאו םיססובמ םה ןהילעש תויתרבחה תועונתהו ,תוברתה ידומיל 

הדימעמ הרבחהש םיבאשמל עגונב ףכה לע דמועש המ לש רתוי הבחר הנבהמ םיעבונ 

תוימצעהש תועיגפה יכ החנהה לע םיססבתמ םה .חתפתהל תנמ־לע םיטרפה תושרל 

הניאש הלווע םורגל םילולע תמיוסמ הרבחבו תמיוסמ החפשמב הלידגה ךילהתב תגפוס 

"sadism :תוברתה ידומיל לש הדמעה תא יטסקרס ןפואב םכסמ יטרור .ינועמ התוחפ 

 "Rorty,) rather than selfishness has become the principal target of the left

 28 ,1998b). קר םיאצמנ םניא ערה ישרוש יכ הרכהל עיגה לאמשהש ןווכתמ אוה ךכב
.םהב ללעתהלו םירחא אונשל םישנא לש האנהב םג אלא ,הלכלכבו תונדמחב 

,םזילרבילה לש לודגה ףוסוליפה - (John Rawis) סלור ןו'ג והז ינוריא ןפואב 

ונדיב עייסל לוכיש - תוברתה ידומיל לש תיוושכעה הקיטילופהמ רשפאה לככ קחורמה 

התכז אלש תוברתה ידומיל לש דוסי־תחנה לש התרזעל אובלו תאז ריהבהל 

תמישר תא טטרשמ םלור ,Theory of Justice םסרופמה ורפסב .היוארה היצזיטרואיתב 

םירבד םתוא ,רמולכ ,(primary goods) םיינושאר ןיבוט ארוק אוהש המ לש יאצמה 

סלור .םהלש םייחה־תוסיפתל וא תומיוסמה םהיתויוהזל רשק ילב ,םישנאה בורל םיינויחש 

ימצע דובכ המ ןייצמ אוה .ימצעה דובכה אוה םיינושארה ןיבוטה לכל ןושארה יכ עיצמ 
:ותניחבמ ללוכ 

 ...the person's sense of his own value, his secure conviction that

 his conception of his good, his plan of life, is worth carrying out.

 And second, self-respect implies confidence in one's ability, so far

 as it is within one's power, to fulfill one's intentions. (Rawls,
 1999, 440)

היפלש הסיפתהש אוה סלור לש הירואיתהמ בואשל םילוכי ונאש המ ,תורחא םילימב 

תעבונה םייח תינכות לעופל איצוהל תורשפאה תא דחא לכל עיצהל הכירצ תנגוה הרבח 

יבגל ,השעמלו - התובישחב תלפונ הניא ,ימצעה וכרעב הנומאו ןוחטיב ,ידוסי ןומאמ 

רשק ילב .תוריחה תסיפתמ וא שוכרב ןויוושה תסיפתמ ־ רתוי הבושח ףא איה סלור 

תועמשמ לש הקיטילופ םא .רתויב ברה ךרעה לעב ינושארה רצומה הז ,םדאה לש ותוהזל 
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תשרופמ־אלה החנהה לע תססובמ איהש םושמ הז ,תוברתה ידומילל ךכ־לכ הבושח 

תיירואיתבש ךכ .ןהילע ןגהל הסנמ איהש תוצובקה לכל תפתושמ ימצע דובכל העיבתהש 

הרבחש ,הנוילע תובישח לעב רצומ וניח ימצע דובכ ,תוברתה ידומיל לש היומסה קדצה 

תוצובקלש ןוויכמ ינויווש־אל ןפואב קלוחמ ונדועו היהש ךא ,קפסל הרומא תנגוה 

speech)"רובידה תוניקת" לש הקיטילופה תנווכב ןיא .גוצייה יעצמאל השיג ןיא תומיוסמ 

 correctness), תא אקווד אלא ,ןויוושה תא ונכ לע בישהל תוסגל ,בר הכ געלב התכזש

ןפואב ןעשנ דובכהש םושמ ,(dignity לש ןבומב אלא ,honor לש ןבומב אל) דמכה 

תועצמאב הנושארבו שארב ךוותמ הז יומידו ,ומצע יבגל םדאל שיש יומידה לע יטנרהניא 

.הפשה 

לש יוביר שי יכ עיצהל קר אלא ,ןשיה לאמשה לש םויה־רדס לע רערעל אב רבדה ןיא 

ונלש קבאמהשו ,קדצ רסוחו קדצ לש הדימ־תומא םשייל ןתינ םהבש םימוחתו תורוצ 

לש םוקישל ומכ קוידב תוצוצר תושפנ לש םוקישל ןווכמ תויהל ךירצ קדצה רסוחב 

םושמ הז ןיינעל דחוימב שיגר תויהל ךירצ היה ומצע ןורדלק .םיעצמא־תולד תוחפשמ 

ענכשמ ןפואב ןעטש ,(Michael Walzer) רצלו לקיימ ףוסוליפה לש םירמאמ םגרת אוהש 

הז םא .(Walzer, 1983) םתקולחל םינוש תונורקע םג ומכ הרבחב ןיבוט יוביר םייק יכ 

תא גרדל דימת רשפא־יא תונוש תויתרבח תוריפס ןיב יכ רמול טושפ םילוכי ונא ,בצמה 

קבאיהל ךירצ םילעופה דמעממ לאוסקסומוה יכ ,לשמל ,רמול רשפא־יא .תולוועה תרמוח 

4.ששח אלל וגוזךב תא רוחבל תורשפאה ןעמל רשאמ רתוי רכש תאלעה ןעמל 

הקיר וא הלטב הלאש תויהלמ הקוחר םיגצומ םה דציכ הלאשה ,םילאוסקסומוה יבגל 

םיבר םינבומב ויה םה ,תינימה תוהזה לש הקיטילופה לש התיילע דעש םושמ ,ןכותמ 

דחפב םיידוס םייח להנלו ץוח יפלכ םמצעל שחכתהל וצלאנ םה :וננמז־ינב םיסונא 

םתד תא וריתסהש ,םיסונאה םידוהיהש תוניצרב ןועטל לוכי והשימ םאה .םינפב השובבו 

ןושיל בכשש ינעה ירצונה רכיאה לש וזמ התוחפ הלווע ולבס ,תוירצונה תופידרה דחפמ 

םה דציכו םיגצוימ םה םא הלאשה ,םילאוסקסומוה יבגל ?וייחל ששח אלל ךא הקיר ןטבב 

־לע־ףא .ועמשמכ וטושפ תוומו םייח לש ןיינע ־ הנדוע תמיוסמ הדימבו ־ התייה םיגצוימ 

,תירבה־תוצראב תילכלכה־תיתרבחה הדימריפה יקלח לכב םיאצמנ םילאוסקסומוהש יפ 

הייסולכואהמ תיצחמ ,תוחטבומ םהלש תויתקוחה תויוכזה תובר תונידמבש יפ־לע־ףאו 

הלש רשקהמ םלעתהל רשפא־יאש הדבוע ,המילא העיגפל ןברוק תלפונ תילאוסקסומוהה 

םניא םהש וא םהלש היצזינומד תכרענש וא :ללככ תוברתב םיגצוימ םה ובש ןפואל 
.ללכ םיגצוימ 

?השדח הקיטילופ וא הקיטילופה ץק :תוהז 

הלוכי תוהז םאה .תוהזה תלאש ־ הנורחאה תקולחמה תדוקנל ונתוא איבמ הז רבד 

הקיטילופה ןיבש םושמ לבלבמ תוהז לש הקיטילופ חנומה ?יטילופ קבאמל סיסב שמשל 

ןיבל ,תינתאה הוואגה לש תילאינולוק־יטנאה הקיטילופה וא ,תוינימה לשו ףוגה לש 

הרבחב דימאו ליכשמ רבחש ,רמולכ ,קוידב וז הדוקנ המיגדה תסנכב ןבא יזוע 'סורפ לש ותודע 4 

.ילכלכ וניאש עקר לע ןברוקל ךפהיל ,הרק ןכאש יפכ ,לולע תילארשיה 
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םיסוסה דחא וניה הז לובלב .רתויב טעומ רשק שי יתדה םזילטנמדנופה לש הקיטילופה 

לגוסמ וניא שדחה לאמשה ויפלש ןועיטה - וילע םיבכור ןשיה לאמשה יכמותש םייזכרמה 

*יטנא תינתא הוואג ,דאהי'ג לומ תינימ תוריח :תוהז לש תורוצ יתש ןיב ןיחבהל 

.תוינרדומל תירנויצקאיר תודגנתה לומ תילאינולוק 

םזיגילטסה יכ ,עיצמ ןכא יטרורש ,העצהל לוקש הז ןועיטש בל־םישל יאדכ ,תישאר 

.ילאוטקלטניא רשוי־יא לש חיר ונממ הלועש םירבד בוברע ־ םילוקש םניה םזיסקרמהו 

לש תיפוטואה חורה ןיב ךוט"ב יתועמשמ לדבה שי יכ ודוי םיטרקומד־לאיצוסה בור 

לש ילטורבה רטשמה ןיבל ,טרפה לש יתריציה שפוחה תא סנ לע הלעמה ,םזיסקרמה 

תוינימה לשו ףוגה לש הקיטילופה ,המוד ןפואב .ןילטס ידי־לע גהנוהש רורטו תוכמס 
דגנכ םהלש הימונוטואהו םיטרפ לש שפוחה רבדב תיתוהמה הרהצהה ידי־לע תענומ 

לע תססובמה תוהזה תקיטילופ .תוינימה תאו ףוגה תא רטשמל תוליהקו תותד לש ןויסינה 

תורוסמ לש תופידעהו תויוכזה לש שדוחמ רושיא תניחבב ,דניה ,הז תמועל ,םזילטנמדנופ 

.םזילאודיווידניאה לש םייתריציה תוחוכהו תוריחה לע תוליהקו 

תועונת ןיב הרורב הנחבה דימת רשפאמ וניא תוהזה םודיק יכ הדומ ינא ,הז םע 

הרזומה םיבהאה תיישרפב ךכל המגוד אוצמל רשפא .תויביסרגרו תויביסרגורפ תויתרבח 

רתוי דוע ההומת התוא תאצומ ינאש היישרפ ,ס"ש ןיבל תיטרקומדה תשקב םירבח ןיב 

םירז םידבוע לש תויסיסב תויחרזא תויוכזל הזע תדגנתמ ,דניה ס"שש הדבועה חכונל 

םלוא .ונליבוהל הלולע תוהזה לש הקיטילופה וילאש לובלבל תמלוה המגוד ןכא וז .םישנו 

רשפאל תנמ־לע לובלב לש ןוכיסה תא לוטיל תונוכנה :םזילרולפ רידגמש המ קוידב הז 

.תובר םייח תורוצ לש ןגושגש תא 

ןומא רסוחמ תעבונ תוברתה ידומיל לש תוהזה תקיטילופ לש המויק תילכת 

.ילנויצר חישו היצפיצנמא ,ןויגיה ,תויוכז לע תססובמה תיטסילסרווינוא הקיטילופב 

תוסיפת האור - םהמ עפשוה םגו תוברתה ידומילל הארשה שמישש - שדחה לאמשה 

ןובשח־לע םידחא לש םימיוסמ םיסרטניאו תוהז םודיקל הווסמכ הלאכ תויטסילסרווינוא 

הקיטילופב ועיפוה אל םידרפסה וא םילאוסקסומוהה לש םיסרטניאה ,המגודל .םירחא 

תופיקתב םתוא התלעה תוצובקהמ תחא לכש דע ילארשיה לאמשה לש תלבוקמה 

היפלש תיריפמאה הנחבאה לשב םזילסרווינואב קומע דשח שי שדחה לאמשל .םויה־ רדסל 

.םירחא לש הלאל םהלש םיסרטניאה תאו םתוהז תא ףיפכהל םידחאמ שרוד םזילסרווינואה 

תוקימניד ומייקתה רורחש תועונתב וליפאש הנבהה לע םיססבתמ תוברתה ידומיל 

תולוקה תא "ילסרווינוא סרטניא" תרתוכה תחת סינכהל ןהל ומרגש חוכ לש תוימינפ 

המזי אל םירבג לש העונת םוש ,יתעידי בטימל .סייגל ךרוצ היהש הלא לש םיירלוקיטרפה 

תועונתב םיאקירמא־ורפא םע הלועפ םנמוא ופתיש םינבל .םישנ לש ןויוושל העיבת 

לעופה לא ותוא ואיצוהו ירקיעה קבאמה תא ומזיש םה םירוחשה ךא ,חרזאה תויוכזל 

הנתיא תיטסילאיצוסו תיטסילסרווינוא תיאקילבופר תרוסמ תלעב - תפרצ .םמצעב 

םייהקרוד וליפא .העבצה תוכז םישנל הנתנש תונורחאה תונידמה תחא התייה ־ דואמ 

 (Dürkheim) יאדווב לבקמ היה אל ־ תיתרבח תוירדילוס לש רתויב לודגה דיסחה ־

- תושונאהמ יצח לש תויוכזהו דובכה ןובשח־לע אובת תינרדומ תוירדילוס תגשהש 

(לשמל ,הדובעה תקולח לש> הימיכלא לש והשלכ גוס תרזעבש התייה ותווקת .םישנה 

ןורדלק יכ הארנ םיתיעלש ךכ לע רעטצהל קר הלוכי ינא .םירבדה ינש תא גישהל לכונ 

קבאמה לע םזילטיפקב קבאמה תא ףידעהל ,רמולכ ,הזה רבדה תא קוידב תושעל עיצמ 
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תויהל ךירצ .םירז םידבוע וא םילאוסקסומוה ,םישנ הערל םילפמו םיליפשמה תוחוכב 

וכמתש ,ןילטיג וא יטרורמ ידמ הבחר דיב לאושו ,ודבל קיזחמ ןורדלק וז הדמעב יכ רורב 

.םילאוסקסומוההו םישנה תועונתב רשפתמ־יתלב ןפואב 

ירוחאמ דמועש המ לש הרורב הנבה ןיא יטרורלו ןורדלקל יכ ןועטל ינוצרב ,ףוסבל 

־ איה תוהז ,בחרה הנבומב ."תוהז" הלמה 

 the process of construction of meaning on the basis of cultural

 attribute, or related set of cultural attributes, that is/are given

 priority over all other sources of meaning... identities are sources

 of meaning for the actors themselves, and by themselves,
 constructed through a process of individuation. (Castells, 1997, 6)

םיחכופמהו םייטרקונכטה םיטביהה לשב ונייחמ רתויו רתוי תמלענ "תועמשמ"ש העשב 

קרש םושמ ,תרחואמה תוינרדומה לש תיזכרמה המיתל תוהזה הכפהנ ,תוינרדומה לש 

תוימואל ,יתד םזילטנמדנופ :םייחל תועמשמה תא שדחמ קינעהל רשפא היה התועצמאב 

לש הינפל םייוטיב םניה תוהזה תקיטילופו תויתרבח תועונת ,'גייא וינ ,תינתא תונמואלו 

ולוטיבו ,ונתפוקת תא רידגמש המל ךפהנ תוהז רחא שופיחה .םירשעה האמב הקיטילופה 

הבושחה תיגולויצוסה העפותה לע רותיוו ןוצרמ העינככ והומכ תוירדילוסה לע םויאכ 
.וננמז לש רתויב 

תקיטילופ לש םיביכרמה דחא קר הניה "תוימואל"הש ךכב בשחתהב ,ןכ לע רתי 

"תוהזה תקיטילופ" תא תונגל תחא הנועבו תעב לוכי ןורדלק ךיא יל רורב אל ,תוהזה 

לדבההש בישי ןורדלק .הלש (םדמ תובוקעה םיתיעלו) תוטובה תוסרגה תחא תא םמורלו 

וליאו תוירדילוס תדדועמ הנושארהש אוה תילאוסקסומוה הקיטילופל תוימואל ןיב 

התייה הנידמהש םושמ ,תישאר .קפסב לטומ הז רבד םגש אלא ,גוליפ תררועמ הנורחאה 

דובירה לש רומישבו היינבב ,קושהמ תוחפ קזח אלו ,יזכרמ ןונגנמ תויהל הכישממו 

איה ;תוירדילוסה ץק תא הנמיס אל תוהזה תקיטילופ ,ינוריא ןפואב ,תינש .יתרבחה 

תקיטילופ ,השעמל .המוא וא חטש ידי־לע המוחתש תוירדילוס לש הציק תא קר הנמיס 

.ןהילע םולחל וליפא לוכי היה אל סקרמש תימואלניב תוירדילוס לש תורוצ החתיפ תוהזה 

Act תמגוד)ןויצל םייואר םיימואל־לע םינוגרא החתיפ תילאוסקסומוהה הליהקה ,המגודל 

 Up) לש תוימואל־לע תורוצל המצוע־תבר המגוד םיקפסמה ,תידדה הרזע לש תותשרו

םושמ קוידב .השדח תילבולג הקיטילופ םדקמש חוכל הכפהנ תוהזהש ךכ .תוירדילוס 

,ונמצע תא םירידגמ ונא ובש ןפואב התויזכרממ רתויו רתוי דבאת םואלה־תנידמש 

תופתוש לש השוחת קפסתש איה ימצע בוציעבו ימצע רוצייב תוהזה תאצמה תכאלמ 

דלה דיוויידש המ וא ,הריחב ירפ תוליהק ברקב ,תולובגו תונידמ ינפ־לע תויכשמהו 

 (David Held) הנכמ "communities of fate", לרוג םיקלוחש םישנא לש תוליהק ,רמולכ

רבעמ םישנא תודחאמה תוילבולג תועונת ורצונ תוהזה תקיטילופ תועצמאב ,ךכ .ףתושמ 

קר תויהל הלוכי תוירדילוסש הנעטה תא םעפ רחא םעפ תוכירפמהו םיימואל תולובגל 
.תימואל 
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לארשיב תוברת ידומיל 

יושע ילארשיה לאמשה םאה :ותוא יתחתפ ,רמיעש הלאשל הרזחב הז רמאמ םייסא 

,תוטיסרבינואב תוברת ידומיל לש תוקלחמ ,הרוקסבוא הרמק ןוגכ תועפותמ חיוורהל 

?דורווה ןמזה 

"תונימא"ה תויעבש ןוויכמו ,תוברתל וסחיב ינרמש וניה ילארשיה לאמשהש ןוויכמ 

יכ הנימאמ ינא ,ולש "תוהזה תקיטילופ"מו "תיתוברת"ה הקיטילופהמ קוידב תועבונ ולש 
.ילארשיה לאמשה תושדחתהל םורתל הברה שי תוברתה ידומילל 

המ לש תרערועמ־יתלבה הלודגב םינימאמ תיתוברתה תונרמשה לש לגדה־יאשונ 

תינכותמ) םינוש תודסומ ידי־לע <ןוסירומ ינוט דעו ןוטלפאמ)"תפומ־תריצי"כ גווס רבכש 

הכירצ תיתוברת תוליעפש םינימאמו ,(לבונ סרפ דעו תיאטיסרבינואה םידומילה 

תושדח תוריצי תקפהל ונלש תויגרנאה זוכירבו הלא תפומ־תוריצי תצרעהב תוצמתהל 

תיתוברתה תונרמשה ,(Daniel Bell - לב לאינדכ) ללכה ןמ םיאצוי המכ דבלמ .הז גוסמ 

ןפואב "דניה תיתוברתה תונרמשה ,לארשיב םלוא .תיטילופ םג הניה תירבה־תוצראב 

םניה יברעמה םלועה לש תפומה־תוריצי יצירעמ ,ןכא .לאמשהמ דרפנ־יתלב קלח ,ינוריא 

,ילארשיה ןימיה ירבח ןיבמ םיבר ןכו ,תושלחה תובכשה וליאו ,לאמשב םירבח ללכ־ךרדב 

לש וז תא םפידעהב) תיברעמה תוברתה לש התוכמס תא תוחדל דואמ הבר הדימב םיטונ 

תובר תוקלחמ ואלימש דיקפתה תא השעמל םמצע לע םילטונ ךכבו ,(תידוהיה תוברתה 

.תיברעמה תוברתה לש ןונקה תוכמס לע רוערעב תילגנא תורפסל 

התייהש וזמ הגוש הדוהת לארשיב התייה יברעמה ןונקה לע הפקתמל ,םיבר םינבומב 

דוסי הנדועו התייה יברעמה ןונקה לא היינפהש ןוויכמ .תורחא תויברעמ תונידמב הל 

םילעופה םיינמואלו םיינתא ,םיינמי ,םייתד םימרוג דגנכ לאמשה לש הקדצהב יזכרמ 

לש תימצעה הרדגהב עירכמ הכ דיקפת הקחיש "תיברעמה תוברתה" ,תילארשיה הרבחב 

ולש תוימיטיגלה תחת הריתחב תספתנ היתחת הריתחש ךכ ידכ דע ילארשיה לאמשה 

יכ הנימאמ ינא :לארשיב תפסונ תועמשמ שי יברעמה ןונקה לש ותעיקשל ,ךכ לשב .ומצע 

איה יברעמה ןונקה לש תוכמסה לע רערעל םיניינועמ םניא םיבר הייטעבש הביסה 

תויוכזו היטרקומדה לש עקרקה תא וילגר תחת טומשי לאמשהש תוער תרשבמה תורשפאה 

תא רוחאמ ריאשהל םימייאמה המצועה־יבר ויביוא לומ לא ומצע תא שילחיו ,םדאה 

.ילרבילהו יטסינמוהה לאמשה לש המרגורפה 

ןכו תיתרוסמה תיברעמה תוברתה לע הפקתמה םאה :הלאשה תא דדחל אופיא ןתינ 

?ילארשיה לאמשה לש הקדצהה תורוקמ לע יתועמשמ ןפואב םירערעמ תוברתה ידומיל 

תא רבעב האלימ תיברעמה תוברתה לש ןונקה לע תוכמתסההש ןכתיי יכ תנעוט ינא 

איה יכ ןכתייו ,םיוסמ יטילופ לדומ לש תוימיטיגלה לע הדימע לש ירוטסיהה דיקפתה 

תוברתה לע תוכמתסהה ,םויכ ךא ,ןימיה דגנ לאמשה לש קבאמה שוביגב תישומיש התייה 

שי ילארשיה לאמשל יכ תסרוג ינא ,דועו תאז .לאמשה תא הלישכמ תיתרוסמה תיברעמה 

םע היעב ול שיש םושמ אל םידבועה תודמעמה םע תותירב תריציב ךכ־לכ תובר תויעב 

דירפמה יתוברת גרדמב בטיה ונגוע םיילכלכה־םייתרבחה םירעפהש םושמ אלא ,תוימואל 

לאמשה ומצעל רשפאי ,תוהז לש הקיטילופל תוחתפיה ידי־לע .םיחרזממ םיזנכשא 

םילאוטקלטניאה ןיב תויטנתואו תויגטרטסא תותירב רוציל ,ילסקודרפ ןפואב ,ילארשיה 

.םידבועה תודמעמה ןיבל 
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םייטילופה םיחוכיווב ילוש דיקפת תואלממ תיתוברת תוינידמו תוברתש יפ־לע־ףא 

הרדגהה ךילהתב יזכרמ דיקפת אלמל הפיסומו האלימ יברעמה ןונקה לא היינפה ,לארשיב 

,םיינוליחה םידוהיה םשפנב התוא ווישו התוא ובציעש יפכ ,המואה לש תימצעה 

שולש עיצהל ןתינ .תוינויצה תויטילופה תועונתה תא וגיהנהש םייזנכשאה ,םיינלאמשה 

םייומיד לש "יעבט"ה רגאמה התייה תיברעמה תוברתה ,תישאר :ךכל תוירקיע תוביס 

םהלש טקיורפה תא קידצהל תנמ־לע תינויצה העונתה יגיהנמ ונפ וילאש םיכרעו 

־תוידוהיה תויפוריאה תוליהקה ילתוכ ןיב תיחישמהו תיתדה תוינויצ־יטנאל דגנתהלו 

הבושת שוביגל ןיטולחל תינויח זא התייה "ההובג" תיברעמ תינוליח תוברת .תויתדה 

לש הלעפהה םג ומכ ,תימואל תונוביר לע קבאמה ,תינש .תיתדה םלועה־תסיפתל תידוהי 

לש תיתרבחו תיפרגואיג הקולחל היצמיטיגל וקינעה ,הריגהב הקסעש תיתכלממ תיתשת 

קזחל תיזנכשאה תיליעל הרזע תיברעמה תוברתה .םהלש יתוברתה דבורה יפ־לע םילועה 

תא הקיחרה ךכו ,תילארשיה הרבחה לש םייזכרמה תודסומב התטילש תא ביחרהלו 

עדיה רוציי לש םייזכרמה םירתאהמ םתקחרהל היצמיטיגל ןתמב העייסו םיחרזמה 

ןוויכמ ,ףוסבל .(תוטיסרבינואו תונמואב םיקסועה תודסומ ,רקחמ תודסומ) הכמסההו 

תיברעה הביבסהמ המצע תא לידבהל לארשי הרחב ץראב תובשייתהה ךילהתבש 

תדמעומה תיברעמה תוברתה התייה ,תויברעמה תונידמה לש ןתרזע לע ךמתסהלו 

.ןוכיתה חרזמב לארשי לש תיגטרטסאה הדמעה תא קזחלו םילשהל ,תוולל "תיעבט"ה 

תיברעמה תוברתה לע תוכמתסההש ןוויכמ :האבה הרעשהה תא עיצהל יל ושרה 

הביל־בל לש ידוסיו יטנרהניא ביכרמל הכפהנ איה ,המואה תווהתהב תילרוג הכ התייה 

יטילופ דיקפת היה תיברעמה תוברתל ,תירוטסיה הניחבמ .ילארשיה לאמשה תוהז לש 

הנידמה לש תיטילופה תיתשתה דוסייב (א) :םירושימ השולשב עירכמ ילכלכ־יתרבחו 

םהינכש דגנכ םידוהיה לש תימצעה הרדגהב <ב> :(תיברעמ הניה "היטרקומד"ה ןכש) 

םייתרבח םיגרדמ לש םתורצוויה םצעב (ג) ;<"אל םה :םיטרקומד ונחנא") םייברעה 

יכ קיסהל יעבט ךכמו ,"אל םה ;רוניכב ןגנלו יוטסלוט תא אורקל םילוכי ונחנא") לארשיב 

קר הניא תיברעמה תינונקה תוברתה ,תורחא םילימב .*זכרמל םירחאו םיילושל וחנוי קלח 

לש תוימיטיגלה םצע לש הבילב תאצמנ איה יכ העיצמ ינא .תידמעמ הטילש לש יעצמא 

םיואמ ונדועו היה יזנכשאה לאמשה עודמ ריבסמש המ ,הנידמה לש םייזכרמה תודסומה 

תובר תונידמב רשאמ רתוי ,לארשיב ."ףוספסא"כ ספותו הנכמ אוהש המ ידי־לע תושק 

ינתא דובירש ןכתיי ,הז ןבומב .יתוברת דוביר לכ־טדוק וניה יתרבחה דובירה ,תורחא 

ןוההו תוהזה ךרד רבוע םייתרבחה םילדבהה לש קותעשה ןונגנמש םושמ העטמ תיוות וניה 

.םייתוברתה 

ול הקפסב ,ידמל בוט לאמשה תא תיברעמה תוברתה התריש רבעב םא יכ תנעוט ינא 

איהש םושמ ותוא הלישכמ איה םויכ ,ולש יתרבחה טקיורפלו טבמה־תדוקנל היצמיטיגל 

םניאש ,םיחרזמהמ לודג קלח - םידבועה תודמעמה םע רתוי יתימא רשק ונממ תענומ 

לאמשה תא דירפמה יתוברתה רעפה .םייאמ "ףוספסא"כ אלא ,םיחפוקמכ םיספתנ 

דוגינב .יהשלכ תיפוריא ץראב הליבקמ ול ןיאו לארשיל ידוחיי םידבועה תודמעמהמ 

םושמ הארשה לבקל תנמ־לע הפוריאל תונפל הלוכי הניא לארשי ,ןורדלק לש ותנעטל 

תוצובק םע תירבב אובל םא הלאשה םע דדומתהל ץלאנ אל םלועמ יפוריאה לאמשהש 

.תומייאמכו תינוציק הרוצב תונושכ ,תיתוברת הניחבמ תורמו תותוחנכ ויניעב וספתנש 

ןויווש־יא הברה ךכ־לכ יולת וילעש "וו" תויהל הכישממו התייה "תוברת"הש ןוויכמ 
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לארשיב תיתייעב הניה תיתימא תידמעמ תוירדילוס לש הקיטילופ ,יטילופו ילכלכ־יתרבח 

תקיטילופ לש תיתימאה תאשונה יכ העיצמ ינא .תויפוריא תוצראב רשאמ רתוי הברה 

ךורעל ךרוצה יכו ,תינלאמשה תיזנכשאה תיליעה איה המצע תא ההזמ הניאש תוהז 

תויוהזה לש היצקורטסנוקר ךורעל ךרוצהמ תוחפ אל קחוד וז תוהז לש היצקורטסנוקר 

.ןהב יוור ילארשיה יטילופהו ירוביצה בחרמהש תויטסילטנמדנופה 

םע היטרקומדה לש יוהיזהש ,םינפ ינשל עמתשמ וניאש ןפואב ,םיארמ תוברתה ידומיל 

היטרקומדלש איה תוברתה ידומיל לש הקזחה הנעטה .דוע ףקת וניא תיברעמה תוברתה 

"תורשואמ" תויהל תוכירצ ןניא ןה ךכיפלו ,םיבר םירתאו תורוצ שי הימונוטואל העיבתלו 

לש היצקורטסנוקר וז ,ףוחד ןפואבו ,ךירצ יזנכשאהש המ .ברעמה ידי־לע דוע תוכוותמו 

תורשפאה לע הליפאמש הקיטילופ ,ולש היומסהו המצועה־תבר תוהזה תקיטילופ 

תוברתה ידומיל .תואשנתהב םויכ סחייתמ אוה ןהילאש תוצובקה םע תיתימא תוירדילוסל 

םושמ - רתויב הל םיקוקז ונאש היצקורטסנוקר - תוהזה לש היצקורטסנוקרב ועייסי 
.םיחרזמהמ ותוא םידירפמש םייתוברת תודוסיב זחאנ ינוליחה ילארשיהש 

ךרוצ שי ,רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי ,ןאכ :תפסונ הדוקנ תולעהל יל ושרה 

טלוב ןפואב רדעיהל םיכישממו ורדענ םיברעהש םושמ הפיקתו הנתיא גוציי הקיטילופב 

'גרו'ג וכרעש ףקיהה־בחר רקחמה יתוכמס ןפואב הארהש יפכ .תילארשיה תוברתהמ 

הדחכה"ל תמרוג תורדעיה ,(Larry Gross) סורג יראלו (George Gerbner) רנברג 

- (Bourdieu) הידרוב .תיתרבח הקיחמל ןכלו ("symbolic annihilation") "תילמס 

- תוברתה ידומילל הדהא לש ץמש וליפא ול שיש וב דושחל רשפא־יאש ףסונ גולויצוס 

Bourdieu 8c Wacquant,) "[the] most radical censorship is absence" :בטיה תאז חסינ 

יבגל עירכמ ןיינע םניה ,םרדעה וא ,םיגוציי יכ הנעטה לע רזח אוה ךכב .(1992, 257 

הצובקל ,תיתרבח הידבל ותוא תכפוה םלש רזגמ לש תילמסה הקיחמה .יטילופה ךילהה 

לש םילודג םיקלח סייגל דואמ השק היהי .ישממ םויק אלו ,דבלב ילמרופ םויק הל שיש 

ןיא דוע לכ םייברעה םיחרזאה ןיבל םניב ןויווש ןעמל יתימא קבאמל תידוהיה הייסולכואה 

לכ ,רמולכ ,םהלשמ תוהזו לוק ילעב םיברע תוארל םילוכי םה הבש תועמשמ לש הריפס 

הניא םיברעה לש םכרד .ינוציק יוניש רובעת אל םיברעה לש גוצייה תקיטילופ דוע 
וא הפשב ,תדב םישגפנ םניא םה .תיתוברתה הריפסב םידוהיה לש וז םע תבלטצמ 

.םיברעה לש גוציי תקיטילופ תופיחדב השורד ךכ לשב קוידב .םינומהה־תרושקתב 

הניחבמ תקזחמ ףוגבו תוינימב תודקמתהה עודמ הרצקב ריכזהל הצור יתייה ,םויסל 

הרוקש המב קר הקוסע הניא תוינימ לש הקיטילופ .הליעי־יתלב וא הרקע הניאו ,תיטילופ 

ןוגכ ,תודסומ ןהבש םיכרדה יפלכ ונסחיב אלא ,םישנא לש םייטרפה הגישה־ירדחב 

תפתושמ השירד שי םזילטיפקלו הנידמל ,ןכא .ונפוגב םיגהונ ,םזילטיפקה וא הנידמה 

אושנ ילבל תוכורא הדובע תועשל לגתסהל בייחש ,ףוגה לש םימוצע עומשמלו סויגל 

העפשה שי ףוגה לע תססובמה תוהז תקיטילופל .המחלמ תונוכמ לש םילא רטשמלו 

לש תוילגויצרה־יאל הלא םיפוג לש םסויג תא השקמ איה :הלא תונוכמ לע תחא תינסרה 

ןמצע לע ולטייש הלא תונוכממ תעבות איה ,קויד רתיל וא ,הנידמה לש המחלמה תונוכמ 
.םיחרזאה לש םהיכרוצל רתוי הרישי תוירחא 

ןורדלק ידי־לע ותיעב הלעוהש בושחה חוכיווה לש וביל :ונמצע תא תולשהל ונל לא 

תוחכונה תא הקידצהו המדיקש תימואלה היגולואידיאכ ,תונויצה דיתעבו תוימואלב קסוע 

לש התומלעיה וניא ונממ םיששוח ןורדלקו יטרורש רבדה .ןיטסלפב תידוהיה תובשייתההו 
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קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ הליא הוא 418 

תרגסמה ךותב תלבומה תינלאמש הקיטילופ לש התומלעיה אלא ,וזכ תינלאמש הקיטילופ 

םיכרדה תורמל ,טושפ היה אל םלועמ תוימואלו לאמש לש גוויזה .הנידמהו המואה לש 

.הזכ תויהל לוכי וא רשואמ וניה הז דוחיא יכ תוארהל תנמ־לע םיבר ושעש תולקלקעה 

םע הלועפ בורל הפתיש הנידמהש םושמ קר אל רשואמ וא לק גוויז היה אל םלועמ הז גוויז 

לש טקיורפהש םושמ םג אלא ,תוהזה לש רתויב םיירנויצקאירה םייוטיבה םעו קושה 

לש יובירל ולש הכישמה ןיב אולכ ,דימתמ רתוי םויכ ,ונדועו ותישארמ היה לאמשה 

לש יטסילסרוויגוא טקיורפ תחת ןתוא לולכל ולש בהלנה ןוצרה ןיבל תונווגמ םייח תורוצ 

ףאו וזה הלופכה הכישמה תא ,םיבר םינבומב ,ושרי תוברתה ידומיל .ןויוושו שפוח ,קדצ 

םהש איה ונלש םיילאוטקלטניאה םייחל םהלש רתויב הלודגה המורתהו ,התוא ודדיח 

םייח תורוצ לש ןווגמ יפלכ ונלש דובכה ןיבש ךבוסמהו קדה טוחה לע דועצל ונל םימרוג 

ץוחנ הז רסמ .ןהמ תחא לכ לש דוחייל רבעמ ,דחיב ןהילא סחייתהל ונלש ןוצרה ןיבל 

.םעפ־יא רשאמ רתוי םויכ ,ףוחד ןפואב 

תורוקמ 

תטיסרבינואו ןתיב־הרומז .קושל הבהא ןיב :תיטנמורה היפוטואה .(סופדב)'א ,זוליא 
.הפיח 

ןוכמ :ביבא־לת .חותיפה תוריעב םילטבומ לש תויטילופה םהיתודמע .(1990)'י ,דלפ 

.החוורו הדובע רקחל ריאמ הדלוג 

הרבחה רקחל זכרמה .לארשי ייברע לש הקיסומה תוברת :הרטיגו דוע .(1993)'מ ,בגר 
.לארשיב תיברעה 
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