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,לוהינ תוירואית לש (integrative) ילוליכ תמוצב יוצמ בהנש הדוהי לש ורפס 
רידנ וגיה הז בוליש .ירוטסיה חותינו תוידסומ תושיג ,תויספורפ תיינבה לש תוירואית 

תשרב םידקוממ םניאש םימוחת לש בר רפסמב הקמעה בייחמ אוה ןכש תינוגראה תורפסב 

ילהק לא רבדל רפסה לש וחוכב שי ךכיפל .תורפסב תדסוממה תזכורמ תיביטינגוק 

תא דומללו ןיבהל םיניינועמה הלאל רפסה תאירקל המח הצלמהב חתפא .םינוש םיארוק 

םיכילהת ןיבהל םיניינועמה הלאל ,יתטישו קימעמ ףקיהב תונושה תושיגהו תוירואיתה 

םינותנ דציכ תוארל םנוצרבו ורקיעב יגולודותמ םניינעש הלאלו םיירוטסיה־םיינויצולובא 

וזמ דועיש־ןיאל תבכרומ הנומת גיצהל םילוכי םינוש תורוקממו םינוש םיגוסמ םירמוחו 

.דחא רוקממ םילבקתמה םינותנמ הלועש 

רולייט לש תילוהינה הירואיתה תא תדמלמ ינא הנש לכב .ישיא רשקהב ליחתא 

תונורקע תא הרצקב תרקוס ינא רועישב .תוינוגרא תוירואיתב קסועש סרוק תרגסמב 

תונורקע תא ראתמה <1911 תנשמ)ולש ירוקמה טסקטה לא הנופ זאו ,ולש יעדמה לוהינה 

תדלפ" לעפמב הטישה לש התעמטה רופיס לע םתמגדה ךות ,רולייט לש ותפשב ,הטישה 

תררועמ ותמצוע .ומצע דעב רבדמ טסקטה .תירבה־תוצרא ,הינווליסנפב "םחל־תיב 

ץעויה הבש האלפומה ךרדה לע ודמלש רחאל ביגהל םישקתמש ,םידימלתה לצא המהדת 

תויהל (תלדוגמ הלירוג לש וזמ הלודג הניא ולכשמ־תנמש) טימש תא "ףלאמ" ילוהינה 

הטישכ בהלנה רולייט ידי־לע תראותמ "הטישה" .ונוגראלו ומצעל "ךרע לעב" לעופ 

איה .םיילוהינה םיצעוילו םינוגראל ,םילהנמל ,דבועל רתויב הנוכנהו רתויב הבוטה 

דבועה לש ותחוור לע הדיפקמו ,םילהנמהו םידבועה ןיב ינוגראה לטנב ןויוושל תגאוד 

תענומ איה ,ךוראה חווטל םגו רצקה חווטל הבוט איה .ומצעל גואדל ותלוכיל רבעמ 

יפכמ רתוי הברה קיפהל םידבועה לכל תרשפאמ איהו הדובעה םוקמב םיטקילפנוק 

.הממד תררתשמ טסקטה תאירק םויס םע .השדחה הטישה לא םתועדוותה ינפל וקיפהש 

לע ,רולייט לע תרוקיב לש תונותיק ללכ־ךרדב הלעמ הקיתשה רחאל הרעסה 

םיאצמנ דימת טעמכ ,הירחאל .ולש תאשנתמה הגצהה ךרד לעו ותבישח לע ,ויתונויער 

תומגודב םירכזנ םה .םויכ םג םייקו יח "םזירולייטה"ש ךכ לע םיעיבצמש םידימלתה 

תומגודבו ,םומינימ־רכש םילבקמה םוי־ישק םידבוע םהבש םילעפמב םהב ולקתנש 

רולייט ,רתוי הריהזו תוחפ הריהי (ילוא) ,דניה הפשהש יפ־לע־ףא יכ תודיעמה תונותיעהמ 

ףא ילואו ,תולקב ותונשל רשפא־יאש םוקמ - תינוגראה ונתבישחב יזכרמ םוקמב בשוי 

תירבה־תוצראב םירשעה האמה תליחתב וחמצש םיילנויספורפה םילהנמה .םיצור ןיא 

.תינרדומה הרבחב תשרשומ היגולואידיאל והוכפהו יתיישעתה םזילטיפקה תא ומיצעה 

דרושו דרש םזירולייטהש הרק דציכ :הלאשל הבושת םיקפסמ םייפולח םירבסה ינש 

תורמל יכ ןעטי ,ילנויצרה ,דחאה רבסהה ?הטישב הברה תויתייעבה ףא־לע בר הכ ןמז 

תויסולכואב רבודמשכ דחוימב ,"בוט תדבוע" ןכא איה ,הלעמ השיגהש תויתאה תויעבה 

הטישה יכ ןעטי ,ידסומה ,רחאה רבסהה .תויתרגש תודובעב וא תומכחותמ־אל םידבוע 

ידי־לע "הנוכנה הטיש"כ הדסומו היצמיטיגל הלביק איה הכרד תליחתמ יכ הדרש 
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הטישה םע בלושמב ,השדחה תילוהינה היספורפה .םיריכשה םילהנמה - היליעפמ 

לש תורשפא ענמו תויתטישבו ןווכמב לעפוהש היצמיטיגל שבכמ ורצי ,השדחה תיעדמה 

רבסהה ,םייללכ םיווקב ,והז .תגלפומה התוליעי לעו הטישה לע רוערע לש וא תויתרוקיב 
תירבה־תוצראב תילוהינה הכפהמה לש טלחומה הנוטלשו התחימצ תייגוסל רחוב בהנשש 

.םירשעה האמה תישארב 

ןנובתהל תרחא ךרד םינוגרא ירקוחל תקפסמ תינוגראה תורפסב תידסומה השיגה 
־ילנויצר רבסהל תרגתאמ הפולח הב שי .םניבהלו םייתרבחו םיינוגרא םיכילהת לע 

םקלחב קר םיילנויצר םעהש םייתרבח םיסופדב שגד המשש ,םיכילהת לש ילנויצקנופ 

םיכילהת וא םיבצמ ךפוהש דוסימ ךילהתב היצמיטיגל לש הינבה לע םרקיעב םיססבתמהו 

.םהילאמ םינבומל םיינוגרא 

.תונורחאה םינשב תופסונ תורוקיב וגפס תוינוגראהו תוילכלכה תוליעיה תוירואית 

ןתרוקיבב תודחואמ תושדחה תוילכלכה תוירואיתהש וז חורב בתוכ (Roy, 1997)יור םג 

,דבלב "םיליעי"ה לש תודרשיהל תונעוטה ,תוליעיה תוירואית .תוליעיה תוירואית לע 

.םינועיט לש תיקלח הקיגולב תויובש ןהו ,םיפיקמ םייגולויצוס םירבסה קפסל תושקתמ 

הניא תוליעיש ךכמ עבונ ,יור תעדל ,תינוגרא תודרשיהל סיסבכ תוליעי ירבסהב ישוקה 

תדיחי החיגמ תוליעי תיירואית .חוכ תמגוד םירחא םייתרבח םיכילהתמ דרפנב תלעופ 

תויתרבח ןילמוג־תויוסחייתה דציכ ריבסהל תלגוסמ הניאו תדדוב תוטלחה־תלבק 

תוליעי תיירואית ,ךכ לע ףסונ .םיילאוטקילפנוקו םיפתושמ םיסרטניא ןיב תוכוותמ 

הריבסמ הניא איה ךא (motivation) תועינה ילעב םעה (actor) םינקחש עודמ הריבסמ 

.ןתוא שממל םילוכי םה דציכ 

תגצהב םשומ ולש ןועיטב שגדה .תילוהינה תוליעיה ןויער תא ףקות בהנש םג 

תויפולח תויטרואית תושיג .םילהנמה םיסדנהמה ןיבל םיניישעתה ןיבש טקילפנוקה 

טווישה ךילהתל וסחייתה ,תוינטשפכ ןרידגמ בהנשש ,תינוגראה תורפסב 
 (systematization) וא ,לנויצרל רוצייה ךילה תא ךופהל םיקיסעמ לש ץמאמכ םינוגרא לש

חישה יכ ,קימעמו בקונ יתרוקיב חותינ ךות ,ןעוט בהנש .םידבועב הטילשל ןווכמה ץמאמכ 

חוכה תיינבב םידקמתמ ונממ וחתפתהש תוקיטקרפהו םינוגראב תוילנויצר תוכרעמ לש 
היגולואידיאכ לוהינה תלאשל סחייתמ ירוטסיהה חותינה .תילוהינה היספורפה לש 

ריצה :םיריצ השולש לע שרפנ תילוהינה הבישחה ישרוש תא רתאל ןויסינה .תוקיטקרפכו 

םינגועמ הלש תוקיטקרפהו תיאקירמאה תינרדומה הבישחה ישרוש יכ הארמ ןושארה 

רשפאמ ךכבו ,עדמל לוהינה ןיב רשקל ןועטל רשפאמה חיש תחתפמש ,תינכמה הסדנהב 

הנש םישימח ךלהמב דציכ הארמ ינשה ריצה ;םילהנמכ יתוכמס דיקפתל ןועטל םיסדנהמל 

ידי־לע הבצוע איה דציכו ,תדסוממל םיסדנהמה וגיצהש תילוהינה הטישה הכפהנ 

ןיבל םיסדנהמה ןיבו םידבועל םילהנמ ןיב ,םיקיסעמל םיסדנהמ ןיב םיכורא םיטקילפנוק 

םייגולומטסיפא םיגשומ תיינבהב קסועה שדחה חישל םחייתמ ישילשה ריצה ;םמצע 

לש היצמרופסנרט ךות םיקסע להנמל רפס־יתב ידי־לע ץמואשו ,םיילגויספורפ־ךות 

חותינב קסוע םייסמה קלחה .החותפ תכרעמ לש םילדומל הרוגס תכרעמ לש םילדומ 

קתרמ יתרוקיב חותינ ךות ,היגולויצוס ןיבל לוהינה תיירואית ןיב םיסחיה לש יביסקלפר 

.ןוגראה יעדמב ץועיי וא תיתרבח הרקב ימוחתב םיגולויצוסה ידיקפת לש 

חותינב רבודמש ןוויכמ .םעבטמ םיבכרומ םניה םינועיטה ףוקיתל םישרדנה םינותנה 

.תיבקע חותינ תדותמב שומיש ךות ןמז ךרואל םינותנ גיצהל שי ,יתוחתפתה־ירוטסיה 
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םינשב ודסונש םיסדנהמ לש םיחמתמ תע־יבתכ ינש חותינ לש קירבמ ןורתפ עיצמ בהנש 

ועיפוה הלא תע־יבתכב .שדוחל תחא ינשהו ,עובשל תחא עיפוה ןושארה ־ 1891־ו 1877 

.תויתיישעת תושדחו תכרעמל םיבתכמ ,םיעובק םירוט ,םירצק םירמאמ ,תכרעמ ירמאמ 

םיבצעתמ ובש יטילופ הדש םיווהמ תע־יבתכש איה הלא םינותנב שומישל דוסיה־תחנה 

רבעמ ,ןבומכ ,תאז ;םיילנויספורפ היצמיטיגלו חוכ ידקומ לש הנבמו ילנויספורפ חיש 

לש ןכות חותינ לע םיססבתמ םינותנה .הלא םיבתכב רבעומה יביטמרופניאה עדימל 

חותינה .םינש עבראו םישימח ךלהמב וללה תעה־ יבתכ ינשב ועיפוהש םינושה םירמאמה 

יכ דיעמו ,םיסדנהמה לש תעה־ יבתכב םיילוהינ םיאשונב קוסיעה רועיש תניחבב דקמתמ 

"תוכרעמ"ה אשונ םג .1929 תנשב האישש (תיראיניל אל יכ םא) תיתועמשמ היילע תרכינ 

קפתסמ וניא חותינה .ילנויספורפה חישב רתוי יתועמשמ ןפואב םינשה ךרואל עיפומ 

־יבתכ לש םיכרועה ירבד לשו םינוש םיטסקט לש תומגדהב רישע אוהו ,תיתומכה המרב 

םיפוצ ונא ,םילהנמה םיסדנהמה לש תיעוצקמה הפשה תוחתפתהל ליבקמב .וללה תעה 

ואישש) תותיבשה רפסמב היילעב תאטבתמה ,הדובע-יכוסכסב תיתועמשמ היילעב 

היספורפה לש תיעוצקמה תורפסב הלא הדובע־יכוסכסל תוסחייתההש אלא .<1917־ב 

.יאקירמאה יטסילטיפקה ןויסינל תורזכ תוספתנ תותיבשהו ,דבלב תיקלח הניה תחתפתמה 

ןניאש המודש ,םיילושה־תורעהב האירקה קר .םיקתרמו םינווגמ םיטרפב רישע רפסה 

העיריה בחור .המצעלשכ תלמגתמ האירק הניה ,טרפלו וילע ףיסוהל ןתינש רבד תוריתומ 

דעו ,הבר תיטנוולר תורפסל תוסחייתה ךרד ,םיפסונ םינותנל תויוסחייתהמ - םוצע 

איה השוחתה .הז רפסל םינותנכ ושמישש תעה־ יבתכ לש תכרעמה ירמאמ ךותמ םיטוטיצל 

םורטקפס תגצה ךות הריקח־ידח םילכב םיבר םיטרפ ףוסיא לש תינדקש הדובעב רבודמש 

ענמיהלו ,טסקטב םיילושה־תורעהמ קלח בלשל ןתינ היה וליא בוט היה .ינועבצו הצממ 

.תורעהל םיקרפה ןיב הנשנו רזוח ףודפדב ךרוצהמו האירקה תטאהמ וז ךרדב 

וכזי םיארוקה .םינוגראב קסועה גולויצוס לכל הבוח־תאירק תניחבב וניה הז רפס 

יכלה לש טרופמ רואית ךות ,תחתפתמה תילוהינה הבישחה לע הפיקמו תדמולמ האירקב 

הררשש תילאוטקילפנוקה תכרעמהו תילוהינה היספורפה לש הינבהה ,חישה ,הבישחה 

הז רפס תועצמאב ונתוא ריבעמ בהנש .םידבועו םילהנמ ,םיניישעת ןיב הלא םינשב 

תויח םיפיסומה "םייריפמא םיגצימ" חותינ ךות ,הפוקתה לש תינויערה ןמזה־תרהנמב 

עוצקמה - וילאמ ןבומל ךפהנש המ חתפתהו הווהתה דציכ ןיבהל ונתלוכיל תוינועבצו 
.לוהינ תסדנה 
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