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תילארשיה הרבחב תוהזו םיעסש :םעזו הרבע ץרא ןאוס ןד 
.םידומע 427 .2003 .םיצוביקה רנימס תללכמ עויסב ,חא :קילאיב תיירק 

*קינזר ימולש 

קיסהל רשפא ךכ .תילארשיה הרבחה לש התודירש לע לודגה םויאה איה תויתוברת־בר 

ןעוט רבחמה .תילארשיה הרבחב םיעסש ןיבל תוהז ןיב רשקב קסועה ,ןאוס ןד לש ורפסמ 

תוהזה שוביגל עגונה לכב ילאיצנטופ תונערופ ערז שארמ ןומט תיתוברת־בר הרבחב יכ 

,תונוש תורטמ םג ןשוריפ תונוש תויוהז ,ןאוס יפ־לע .תיתרבחה התודיכללו הלש תימואלה 

םירחתמה תוהדזה ילמסו םינוש הלועפ ידעי םהמ םירזגנש ,םינוש הלועפ יללכו םינוש םיכרע 

רבשמל ואיבהש םימרוגה דחא התייה תויתוברת־ברל הנתינש היצמיטיגלה .תימואלה תוהזב 

ילארשי סותא ןיאו תחא תילארשי תוהז אצמנב ןיא ןכל :תילארשיה הרבחב רומח תוהז 

תומגמה וליאו ,תושלחנ תוילגופירטנצה תומגמה .םילארשיה ןיב רבחמה ףתושמו דיחא 

איה תילארשיה הרבחה .םעפ־ יאמ םיקזח םיקרפמה תודוסיה .תוקזחתמ תוילטפירטנצה 

לש התוהמ לע םיכסהל םילוכי םניא הלאו ,םיטבש רסירתכ הב שיש תיטבש הרבח 

לש היבשותו היחרזא תיצחממ רתויש ןעוטו רפוס ןונרא תא טטצמ ןאוס .תוילארשיה 

יגח ,ןונמההו לגדה תמגודכ) לארשי תנידמ לש הילמס םע תוהדזה םישח םניא הנידמה 

התוא םירבוד םניא ,הנידמה תפש תא תירבעב םיאור םניא ,(הלש ןורכיזה ימיו לארשי 

ורשקהב ידוהיה לרוגלו תידוהיה הירוטסיהל םיפתוש םישח םניא ,השכורל םיסנמ םניאו 

תינויצ־תידוהי־תילארשיה היווההמ קלח םיווהמ םניא ,ל"הצב םיתרשמ םניא ,ילארשיה 

.(16 'ע) הנממ קלח תויהל םיצור םניאו 

םיביכרמ העברא לש הבכרמ השעמ רבד לש ופוסב איה תילארשיה תוהזהש ןעוט ןאוס 

־יטילופה ביכרמהו יתדה ביכרמה ,יתדעה ביכרמה ,ימואלה ביכרמה :תוחפל םייזכרמ 

.וללה םיביכרמה יריצ לכ ךרואל העוסש םייפלאה תונש לש לארשי" ,וירבדל .יגולואדיא 

םיפרטצמו הלאל הלא םירבוח וללה םיביכרמה ןמ ביכרמ לכ ךותבש םיעסשה ,דבלב וז אל 

לודיב לש וזכ המרל םיעיגמ וללה םיפוריצה ןמ קלח .םיפוריצ תבר 'תירגנוה היבוק' ללכל 

'ע> "תילארשיה תוהזה הנחמל ץוחמ לא האצוהב תורחא תויוהז לע םייאל הב שיש ,תויוהז 

ילעב םיימינפ םיכוסכס לש הרדס איה תילארשיה הרבחה לש החתפל תצבורה הנכסה .(17 

,רבחמה ריבסמ ,הימונא לש בצמב הרבח .הימונא רמולכ ,תימויק הניחבמ ינסרה לאיצנטופ 

הרבח איה ,רסלמסו ןמלוק ,סנוסרפ ,ןוטרמ ומכ םיגולויצוס לע ךמתסהל הברמ רשא 

תשוחת תאו תוירדילוסה תא שדחל עדת םא אלא ,םינטק התודרשיה ייוכיסש ,תררופתמ 

תוסיוול םיכרד דסמלו םימוד םיכרע ץמאל הירבח תא עינהל ליכשת ,תפתושמה תוהזה 

."סויפ וצ" תועצמאב הארנכ ?דציכ .םיטקילפנוק 

וצ"ב וקסע רשא וידרבו היזיוולטב םירידשתבו םיטלשב ץראה האלמ המ־ןמז ינפל 

םיסייפתמ םייתד םש־ישנא םש וארנ .תילארשיה הרבחה לש םינושה היביכרמ ןיב "סויפ 

,םייברעמ םע םייחרזמו לאמש םע ןימי ישנא ,םיברע םע םידרח ,םיינוליחה םהיתימע םע 

תפתושמ תילארשי תוהזל םיפתוש םה תועדה יקוליחו םיחוכיווה תורמלש ושיגדה םלוכו 

םוסרפה עסמב וב ושמתשהש יפרגה יומידה .ירוביצה חוכיווה לוהינל תופתושמ תומרונלו 

ןליא■ רב תטיסרבינוא 
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185 (1)ו תילארשי היגולויצוס 2004-ד"סשת 

למסכ דוד־ןגמ תרצוי איה הנוכנ םיבצומ היפוריצ לכ רשאכש ,"תירגנוה הייבוק" היה 
הגשמהה תא תווהל לוכי ונינפלש רפסה ,תובר תוניחבמ .תילארשיה תוהזלו תוימכסהל 

אוה רפסה לשו םוסרפה עסמ לש ןויגיהה ."סויפה וצ" לש םוסרפה עסמל תיגולויצוסה 

.בטיה ותוא םיגדמ "תירגנוהה הייבוקה" יומידו ,יטסילנויצקנופה ןויגיהה 

ךילהתש דע ,המקרל הלושמה ,תיתודחא תכרעמ םעפ המייקתה ,הז ןויגיה יפ־לע 

וא תכרעמב ןוזיאה תא םירפמה ,םיעסש הב רציו המקרה תא םרפ םיוסמ ירוטסיה־ויצוס 

,תכרעמל ןוזיאה תא ריזחהל לכונ ,וטסש תכרעמה יקלח תא תצק בבוסנ קר םא .הייבוקב 

םירורב תולובג ורדגוי ,דקפתל בושת תכרעמה .םלעיי יחכונה רדסה־יאו וחאתי םיעסשה 

תוהז ,תשדוחמ תיתרבח תוירדילוס ורצווייו הלועפל םיפתושמ םיללכ ועבקיי ,ביטקלוקל 

הזתניסה ביבס סוזנצנוק רצווייו דחא זכרמ שדחמ םקוי ,רוציקב .תימואל תוהזו תיביטקלוק 

.תיטרקומדו תיברעמ ,תינוליח ,תינרדומ ,תימואל תידוהי הנידמ :תירוקמה תינויצה 

הייבוק"לש רוכזל שי ."סויג וצ"ל "סויפ וצ" ןיב ןוימדל ןזואה השיגר הרקמב אל 

םיעדוי ,םוסרפה עסמ לש וירצוי ומכ ,רבחמה !דחא ירשפא ןורתפ קר שי "תירגנוהה 
םילארשיה וכישמי וידעלב רשאו ,וננוכל שיש ילארשי סותא ותוא והמ תואדווב הארנכ 

.רבחמה גרוע הזה דובאה סוזנצנוקהו סותאה לא .תוומל םמצע תא לצפל 

לארשי ץראל ,הבוטהו הנשיה לארשיל םיעוגעגבו הבר הגרעב עפושמ ןאוס לש ורפס 

תא ,וירבדל ,ןייפאש ינויצה סוזנצנוקלו תירדילוסה הרבחל עגעגתמ ןאוס .םעפ לש הפיה 

םומע תא ןאוס טטצמ ,תילארשיה הרבחה .רבעב תילארשיה הרבחה תאו תיבושייה הרבחה 

הרבחהש הדבועה ןמ אצוי לעופ הבר הדימב איהש ,"תילכתה תחכש" לש הנכסב תדמוע ,זוע 

תאטבמ ןאוס לש ותשיג תיצמת תא .תיתרבח הניחבמ תינגורטה הרבח איה תילארשיה 

הזיא םע תואיצמה לש הנובלע תא םות דע תויחל :תיטנמורה הללקה" :ךז ןתנמ האבומ 

.(11 'ע)"םייק יתלב לע־םגד 

תורוד ומכ> רשא רוד ,תובשייתהה תפוקתב וילע הרבע ותודליש רודה םע הנמנ ןאוס 

ותפקשה תא הארנכ ובציעש ,ירוטסיה דממ ילעב תויווחו םיעוריא הווח (רתוי םירחואמ 

םיקבאמב תורושקה ,ותודלימ תויווח המכב םיארוקה תא ףתשמ ןאוס .תיתרבחהו תיטילופה 

זוירוקב רבודמ ןיאש ןעוטו ,היילעה תטילקל קיתווה בושייה תמורתבו םיטירבבו םיברעב 

םייקתהש בחרה יתרבחה סוזנצנוקל תורוקמה לע םיזמרמ הלא תודלי ירופיס .דבלב יפרגויב 

תיבושייה הרבחה .היילעה תטילקבו םיטירבב ,םיברעב קבאמה ביבס תובשייתהה תפוקתב 

הזתניסה לא ,התוא ןייפאש סוזנצנוקה לא רקיעבו ,רוזחלו רותחל יואר וילאש םגדה איה 

השוחתה לאו תיתרבחה תודיכלה לא ,תפתושמה תוהזה תשוחת לא ,תיסלקה תינויצה 

־םגד ותוא אוה ותישארב בושייה ,ןכ םא .תכלוהו הברק תינויצה הכפהמה לש התמלשהש 

הכפהמה" ,ןאוס יפל .הבולע איה םויכ הב םייח ונאש תואיצמה וליאו ,יפוטוא ןוזח ותוא ,לע 

,ינש דצמ תינויוושו תקדוצ תפומ תרבחלו ,דחא דצמ תימואל תויממוקל הרתחש ,תינויצה 

...ינשה הדעי תגשהמ םג תשק יווחטמכ תאצמנ איהש היה המדנו ,ןושארה הדעי תא הגישה 

יבגל טלחומ המכסה רסוח דלונו ףתושמה סותאה קדסנ ,החאמה טוחה םרפנ ,תאז םוקמב 

.(רפסה תפטעמ לע> "תוילארשיה גשומ םצע 

לעופכ ,דחא רבשמ לש ירפכ תאז תוארל ןיאש ןעוט ןאוס ?הז ךילהת שחרתה דציכ 

תויוהזה דודיחו תימואלה המכסהה תריבשש אלא ,רחא וא הז ימסילקטק עוריאמ אצוי 

תפוקת לש תינכפהמהו תיגולואדיאה הרבחב דוע ותישאר .ךילהת לש ירפ םה תונושה 

,יוצרה יתרבחה רדסה ,תוימואלה תולאשב וזמ וז ולדבנש תוצובק ויה זא רבכ .תובשייתהה 
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תוירדילוסבו תיסיסבה תופתושה תשוחתב עוגפל ידכ היה אל הלא לכב ךא .תדהו היטרקומדה 

לשב הקזחתה וז תרגסמ .תיתצובקה תוהזל תרגסמ הקפיס תיצולחה היגולואדיאה .תימואלה 

הרכה לע תססובמה היטרקומד ,רמולכ ,תילגויצוסגוק היטרקומד היה בושייהש הדבועה 

רשאכ ,תויליעה ןיב חוקימבו תורשפב ,הנשמ יזכרמבו תועלבומב הרכה ,תודרפנ תויוהזב 

םע .וללה הנשמה תויוברתל םיפתושמה םיימואלה םיכרעה תא גציימ יטילופה זכרמה 

...הנידמה םוק םע דיימ ץראה תא [רוקמב ךכ] הפטשש םינומהה תיילע" הלחה הנידמה תמקה 

טועימ לש ותואצמיהו ...תטלש תיליעל הכפה תיצולחה תיליעה ...,דובירה ךילהתה קמעוה 

לככ קדסנו ךלה יתרבחהו יגולואדיאה ףתושמה הנכמה .(32 'ע) "השדחה הנידמב יברע 

המוקמב .התשרומו "הלוגה תלילש" תמגמ הגוסנש לככו ינכפהמ־יגולואדיאה חתמה דריש 

לכ .תויתדעה תושרומה וכלהו ורבג המעו ,תויתוברת־ברה ־ תידגנ היגולואדיא התלע 

םצעתהש ,תוהזה רבשמל ןמזה תצורמב וכילוה הלאו ,םייתרבחה םיעסשה תקמעהל ואיבה הלא 

.םויה דעו 1977 לש ךפהמה זאמ קמעוהו םימיה תשש תמחלמ לש לודגה ץפמה רחאל 

ןאוס לש וינועיטל יתבוגת תאו יתומשרתה תא יתלקששכ .רפסה תיצמת ןאכ דע 

תוטטומתה ראתמ אוה ובש ,תויעדמ תוכפהמ לש הנבמה ,ןוק סמות לש עודיה ורפסב יתרכזנ 

תומייקתמ הזכ רידנ בצמב .המוקמ תא סופתתש תרחא המגידרפ ןיא רשאכ תחא המגידרפ לש 

יעדמב בצמה והז .ןהיניב חיש־וד להנל תוחילצמ ןהש ילב ,וז דצל וז תומגידרפ המכ 

.תובר םינש ינפל ינומגהה הדמעמ תא תיטסילנויצקנופה המגידרפה הדביא זאמ הרבחה 

,ןאוס לש תויטרואתה דוסיה תוחנהלו תיטסילנויצקנופה המגידרפל ףתוש יניאש ןוויכמ 

ףתוש יניאש ןוויכמ רתוי דוע תמצעתמ וז הרכה .הרופ יתרוקיב חיש־ודל םוקמ ןאכ ןיא 

הרבחל םיעוגעג שח יניא ,תילארשיה הרבחב תומגמל סחיב ןאוס לש תיזחתל וא הנחבאל 

יניאו ,תויתכלממה לש הקיטקרפהו היגולואדיאל וא ,ךותיהה רוכ תוינידמל ,תיבושייה 

.הנומ ןאוסש תוביסה ןמ הנכסב ןותנ תילארשיה הרבחה לש המויקש בשוח 

,תילארשיה הרבחה תניחבל הנוש וא השדח ךרד עיצמ וניא רבחמה ,רפסה הנבמל רשא 

טילחה ןאוס .תילארשיה תוהזל םיעסשה ןיב רשקה - רפסה לש יזכרמה ואשונ תניחבל וא 

לע םימייאמה (םיידעלבה אל יכ םא) םיירקיעה חתמה ידקומ לע ןכדועמ חווידב קפתסהל 

.תילארשיה הרבחה לש ללוכ חותינמ ענמנו ,םינפבמ תילארשיה הרבחה 

קסוע םהמ דחא לכש ,םיקרפ העברא ללוכ אוה .םוכיס ול ןיא םגו אובמ רפסל ןיא 

,תדל סחיה עקר לע ידוהיה רזגמב עסשה ,תיתדעה היעבה ,תוהזה רבשמ :הנוש עסשב 

תמישר שי קרפ לכל .(יתעדל רתוי בוטה קרפה)יברעה טועימהו ידוהיה בורה יסחי תייגוסו 

תיעוצקמ תורפס - תורוקמ לש ידמל בחר ןווגמ לע ןעשנ ןאוס .תדרפנו הרישע תורוקמ 

םיבתכמ ,תודעו לש תוחוד ,ןיד יקספ ,תיתעהו תימויה תונותיעב םירמאמו תוקינורכ דצל 

לש ופוסב חתפמ לש ונורסח דואמ טלוב ךכ םושמ אקווד .םיבר תודמע ירקסו תכרעמל 

םיילושב םמוקמש תורעהו םירבסה ,ךכמ האצותכו ,םיילוש תורעה רפסב ןיא ,ןכ־ומכ .רפסה 

ןוגכ) םינויצ קינעמ אוה םקלחל .םירקוחה תוהזל רשאב םירבסה ןוגכ ,זכרמב םימקוממ 

וא םתדובע םוקמ ןויצב קפתסמ אוה םירקמה ןמ קלחבו ,(המודכו "םירקוחה יריכבמ" 

.ימדקאה םדיקפת 

יפ־לע־ףאו ,יגולויצוסה חישה םוכיס רשאמ רתוי ירוביצה חישה לש םוכיס אוה רפסה 

םייגולואדיא םינעטמב הפייעל ןועט אוה ,תיכרע הניחבמ ילרטיינ תויהל רמייתמ אוהש 

רבחמהש הפשב תעקושמו תעלבומ אלא ,רוריבב תגצומ הניא ומלוע תפקשה .םייומס 

אוהש עדימב ,תואבומה תריחבב ,טטצל רחוב אוהש םיגולויצוסה תמישרב ,הב שמתשמ 
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השוע אוהש ידמ ףוכתה שומישה לשמל ומכ ,ותשגה תרוצבו ארוקה ינפל גיצהל רחוב 

.המושיילו תיטסילנויצקנופה הירואתב שומישל תקהבומ המגוד אוה רפסה .האירק ינמיסב 

לע םתרוקיבב "םישדחה םיגולויצוסה" ונמש תואיגשה ןמ תובר וב אוצמל רשפאש רפס והז 

."הקיתווה היגולויצוסה" 

םיטנדוטסל הארנכ דעוימ רפסה .םיגולויצוסה תליהק וניא הז רפס לש דעיה להק 

.יגולויצוסה עדיהו הירואתה תא םיריכמ םניא ךא ,תילארשיה הרבחב םיניינעתמה םיארוקלו 

,תוירדילוס ומכ ,םייסיסב םייגולויצוס םיגשומ םיריכמ םניא םיארוקהש חינמ רבחמה 

חרוט ןאוס .םייהקריד וא רבו לע םלועמ ועמש אל הארנכו ,המודכו תימואל תוהז ,הימונא 

תובאמ המכ םע הנושאר תורכיה םהל ךרועו ,םיגשומה לש םרשפ תא םיארוקל ריבסהל 

.היגולויצוסה 

לש הרתיה היצזיטילופה לע תרוקיבל רשקב רגרב רטיפ ההת בר אל ןמז ינפל 

Whatever Happened to) "?היגולויצוסל הרק המ" ־ לאשו וננמז תב היגולויצוסה 

 ?Sociology), תרוקיבכ היגולויצוסה םע השיגפל הנמזה ורפס תא םישישה תונשב בתכ זאמ

טעמ - איה הטושפה הבושתה ,ןאוס לש ורפסב האירק ךותמ .תיטסילנויצקנופה השיגה לע 

.דואמ 
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