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עיפשהל ךלש ךרדה - תופתתשה (תוכרוע)ןדס עבשילאו ןמ'צד'צ הזרא 

.םידומע 303 .2003 .דחואמה ץוביקה :ביבא לת 

*שמ ובטסוג 

תרכינ תובחרתהלו ץאומ ינוריע חותיפ לש ךילהתל ץראב םידע ונא תונורחאה םינשב 

םיעגופו םיקורי םיחטש דואמ םימצמצמ תובורק םיתעלש ,רחסמלו םירוגמל היינבה לש 

הב תודדומתמש הריז אוה ינוריע חותיפ .תובר תונוכשב םיבשותה לש םייחה תוכיאב 

םיבצינ דחאה דצה ןמ ,םידגונמו.םינוש םייטילופו םיילכלכ םיסרטניא תולעב תוצובק 

,תויטילופ תוטילא ןכו ,םהיחוור תא לידגהל םיפאושה ,םיכוותמו היינב תורבח ילעב 

דצה ןמ .םיסמ תייבגל חונ באשמו הקוסעת לש תויעבל לק ןורתפ ינוריעה חותיפב תואורה 

םהייח תוכיאב עגופ ןנכותמ יתלב חותיפש ,םינטקה םירחוסהו םיבשותה םיבצינ רחאה 

לש תיגולויצוסהו תיתרבחה ותובישח חכונל .(Logan Sc Molotch, 1987) םהיקסעבו 

יכילהתב רוביצה ףותישב תונומטה תויורשפאה תא חוטשל שקבמ רפסה ,ינוריעה חותיפה 

תיזכרמ תובישח האורה םלוע תסיפת לע ססבתמ רפסה ,תיכרע הניחבמ .תוטלחהה תלבק 

ריהבהל איה רפסה תרטמ .ינוריעה ודיתע תעיבקב בחרה רוביצה לש הליעפ תופתתשהב 

.וז תופתתשהבש תלעותלו תויורשפאל תועדומה תא ריבגהלו "רוביצה ףותיש" גשומה תא 

ישנא ידי־לעו הרבחה יעדממ םירקוח ידי־לע ובתכנש ,םירמאמ לש הפוסא אוה רפסה 

.תיתליהקו תילאיצוס הדובעבו םירע ןונכתב םיקסועה עוצקמ 

רוביצה ףותיש לש תינויערה תיתשתה תא תוסרופ ןדסו ןמ'צד'צ ,ןושארה קרפב 

תורבחמה ךא ,תיסחי הלק איה ףותישה לש הרדגהה .םייזכרמה םיגשומה תא תורידגמו 

םילוכיש םישנאה םה ימ ,רמולכ ,"רוביצ" גשומה תרדגהב ןומטה םוצעה ישוקל תועדומ 

רוביצהש ךכב ןומט ירקיעה ישוקה .תינכותב ןיינע ילעב לש םיגיצנכ וא םירבודב שמשל 

םא ךילהתה תא קתשל םילולעה ,םידגונמ םיסרטניאו הנוש ןיינע תולעב תוצובקמ בכרומ 

וא םיבשותה תא ללוכ וניא רוביצה ,ןתעדל .תורתוסה תופיאשה ןיב רשגל ךרד אצמית אל 

תוצובקה ןה ימ עובקל לק דימת אלש ריהבהל ןכה ןנוצר תורמל ךא ,דבלב םיחרזאה 

םיתעל .רפסה לכ ךרואל לפרועמ רתונ "רוביצ" גשומה ,ןהילא סחייתמ רוביצה ףותישש 

תועוצקמ ילעבל רקיעב ןווכתמ רוביצה ףותישש תורובס תורבחמהש השוחת רצוויהל הלולע 

תרדגהב תאזה תוריהבה־יא לשב .עגפיהל הלולע םהייח תוכיאש ,םיבשותל תוחפו ןונכתה 

ףותישש ךכב תוריכמ תורבחמה .תלפרועמ תרתונ ףותישה תרטמ לש היגוסה ,"רוביצ"ה 

םא תועבוק ןניא ךא ,תוטלחה תלבק יכילהת םע והשלכ רשקב אטבתהל בייח רוביצה 

.תוטלחהב ישממ קלח לוטיל וא תועד עימשהל איה הרטמה 

תוליעפ לכ ומכ ,רוביצה ףותישש תורבחמה לש ןתנעט איה וז היגוסל תיקלח הבושת 

ףתשל הנידמה תודסומ לש תונוכנל םג אלא ,םיברועמ םיחרזאל קר אל קוקז ,תירוביצ 

ךותב הנבומ ךילהתל ךפהיי רוביצה ףותישש שורדלמ דואמ תורהזנ תורבחמה ךא .םתוא 

רוביצה ףותישש חיכומ ינוריע ןונכתב תורחא תונידמ לש ןנויסינ .תוטלחהה תלבק יכילהת 

,המגודל) תדסוממ הרוצב השענ אוה רשאכ רקיעב תוינונכת תוטלחה לע עיפשהל לוכי 

.(Mesch Sc Schwirian, 1996 :ואר 

הפיח תטיסרבינוא 
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לש םינוש םיטביהב םיקסוע םיבתוכה ןושארה קלחב :םיקלח ינשל קלוחמ רפסה 

םיגשומב הנד ישי לעי .םייתרבחו םייטילופ םיכילהתב רוביצה ףותיש לשו תופתתשה 

עובקל תוכמסה ,תיגוציי היטרקומדב ,התעדל .תפתתשמ היטרקומדו תיגוציי היטרקומד 

תיגוצייה הטישב .תמכסומ הטיש יפ לע ורחבנש ,רוביצה ירחבנל תנתינ ןוטלשה יסופד תא 

תמועל ,תפתתשמ היטרקומדב .תיתרבחה תוגהנתהה ןוסירבו םיללכה תרימשב אוה שגדה 

ןומט וניא דבוכה זכרמ ךא ,תויתלשממ תורשמל תוריחב יכילהת םנמא םימייק ,תאז 

שגד המש תיגוצייה היטרקומדהש הבר תוריהבב הריבסמ ישי .םיפתתשמב אלא ,םיללכב 

הפוקתב שחרתמש המב שגד המש תפתתשמה היטרקומדה ךא ,בורה ןוטלשבו תוריחב םויקב 

סיסב לע תוטלחהל בור לש ומויקב ,רמולכ ,הירחא האבל תחא תוריחב תפוקת ןיבש 
.ימוימוי 

ףותיש .רוביצה ףותישל יחרכה יאנתכ עדימל תושיגנ לש התובישחב ןד ןיחונמ ישי 

ותלוכיב הבר הדימב יולת ,תוטלחה תלבק ךילהתב הליעפ תוברועמ לש ןבומב ,רוביצה 

,תונושה תופולחה לע עדימ ־ קרפה לע תודמועש תויגוסה לע עדימ לבקל חרזאה לש 

תוטלחה לבקלו עדימה תא ךירעהל חרזאל רשפאמ עדימה שפוח קר .ןתועמשמו ןתולע 

רשפאל תנמ לע ,עדימל תישפוח השיג חיטבהל הנידמל ארוק ןיחונמ .וביבס שחרתמה יבגל 

.תולבקמ תוירוביצה תויושרהש תוטלחהה גוס לע חקפל חרזאל 

.ןונכת יכילהתב רוביצה ףותיש לש םייטפשמה םיטביהב ורמאמ תא זכרמ ןמיה ןימינב 

יזיפה ןונכתה תא רידסמה קוחב רוביצה ףותיש לש םיביכרמ םימייק םנמאש ןעוט רבחמה 

תדמולמ הרוצב ראתמ רבחמה .ללכו ללכ ןוצר עיבשמ וניא בצמה ךא ,לארשי תנידמב 

םנמאש איה הנקסמה .ןונכתה יכילהתב רוביצה ףותיש לש םייטפשמה םיטביהה תא ידמל 

.קוחב החנמ ןורקיעכ עבקנ םרט אשונה ךא ,רוביצה ףותישל תויורשפא טעמ אל ןנשי 

םגד תחתפמ רמש הנרוא ,"ץוביקב תוטלחה תלבקל םיטביה :תיתליהק תופתוש"ב 

סיסב לע תאז לכ ,רוביצה ףותישל םתוסחייתה יפ־לע הליהקב תוצובקו תוליהק יופימל 

הנוש איה רוביצה ףותיש גשומה לש ותועמשמש איה החנהה .ץוביקב ךרענש הדש רקחמ 

איה םגדה תיינב םשל .תיכרעהו תיתוברתה ןתשיגל םאתהב ,תונוש תויתרבח תוצובק יבגל 

תמועל תוליעפבו םזיביטקלוק תמועל םזילאודיווידניאב - םייבטוק םיגשומב תשמתשמ 

ןיב םילדבהה יבגל הבושח הנבות קפסמ הז קרפ .תונוש תוליהק תופמל ידכ ־ תוליבס 

ךילהתב קלח לוטיל ןתונוכנ תדיממו תיטילופה ןתוברתמ םיעבונה ,תונוש תויתרבח תוצובק 

.רוביצה ףותיש לש 

תוריש ינתונ ןיב ףותישהו המצעהה תייגוסב ןרמאמב תונד ןדס עבשילאו קרב תירוד 

ינתונ ןיב םידוגינל םיינבמה תורוקמב קסוע רמאמה .תויוכנה םוחתב תוריש ילבקמ ןיבל 

תא םיספות הלא םגו הלא דציכ ןוחבל רשפאמה םגד עיצמו תורישה ילבקמל תורישה 

.ףצר לע אלא הימוטוכיד לע תססובמ הניאש היגוסכ המצעהה תייגוס 

םיארוקל םיגדהל תנמ לע רקיעב ובתכנ רפסה לש ינשה וקלח תא םיביכרמה םירמאמה 

תונורקעה לע תוחוודמ ןמ'צר'צ הזראו טואלפ הנינפ .השעמל הכלה רוביצה ףותיש תא 

ינוריעה ןונכתב רוביצה ףותישל םגד עיצהל ידכ הפיחב המקוהש יוגיהה תדעו תא וחנהש 

לש ןנויסינמ .סירמ־הלטסב היינב טקיורפ לש ןונכת יכילהתב הזה ףותישה תא םשיילו 

תוכרעיה שרוד אוה ךא ,ירשפא אוה ינוריעה ןונכתב רוביצה ףותישש הלוע תובתוכה 

.ינוריעה ןונכתה לש םימדקומה םיבלשב רוביצה תא ףתשל תונוכנו תויושרה לש המיאתמ 

ינג ןונכתב םידלי ופתוש ובש ךילהת תוראתמ ילמרכ תנעו ןוטרמ־'ץיבודיווד תינור 
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המכ ,דחאה דצה ןמ ,תוארל רשפא הז קרפב .תימוקמה תושרה לש הכימתב ,םידליה 

ויתולבגמב חכוויהל רשפא רחאה דצה ןמ ךא ,ןונכתב דעיה תייסולכוא לש התוברועמ הבושח 

וחקליי תונויערהש ןונכתה תודעו יגיצנ וחיטבה ומויסב ןכש ,הז ךילהת לש תויחכונה 

.ידמל תלפרועמ הרתונ םתחטבה ךא ,ןובשחב 

אוה ימ םירידגמ דציכ איה ,רורב ןורתפ הל איבמ וניא רפסהש ,תפסונ תבכרומ היגוס 

רוביצ יגיצנ תריחב לש ךילהת הרמאמב תראתמ ןמטטס הליצ .ותוא ףתשל שיש רוביצה 

ןיב יתרבח בוטיק הב רצונו תונורחאה םינשב החמצש ריעב תויתנוכש תוריחב תועצמאב 

ךרעמ תא וניש םנמא תוריחבהש הלוע הז הרקמ חותינמ .תושדח תונוכשל תוקיתו תונוכש 

רחביהל וצרש םישנא טעמ אל םג ומדיק ךא ,םישדח םיליעפ וטילבהו ריעב תוחוכה 

־בר ןפואב ךילהתה תא םימיגדמה ,םיפסונ םירקמ ראתמ רפסה .םירחא םייטילופ םיעינממ 

.ידממ 

לע ירוביצה ןוידב תויזכרמ תויגוס םיארוקה ינפל חטושה ,בושח רפס והז ,יתעדל 

,עוצקמ ישנאו הימדקא ישנא לש תדבוכמ הצובק םה וב םיבתוכה .תפתתשמה היטרקומדה 

.םנויסינמ םיחקל תקפהו םימגד חותיפ לש ילאוטקלטניאה ץמאמב םיארוקה תא םיפתשמה 

.רפסב יוטיב ידיל האב אל רוביצה לש וטבמ תדוקנש ןייצל ןוכנל אצומ ינא ,תאז םע 

ךילהתב ףתתשהש חרזא וא בשות לש ולוק רפסב רסחו ,עוצקמ ישנא לש םלוכ םה םיחקלה 
.ונמזמ ול םרתו 

םיישקה ךא ,תיטרקומדה הרבחב ינויח ךילהת אוה תוטלחהה תלבקב רוביצה ףותיש 

דע וקחרוהש תוצובק ברקב תויפיצ ררועי רוביצה ףותישש איה תירקיעה הנכסה .םיבר םה 

תוצובקו ךומנ יתרבח בצימ תולעב תוצובק ןוגכ ,תוטלחהה תלבק לש םיזכרמה ןמ התע 

.ךשמהב ךילהתה תא םשייל תלוכיב עוגפל לולע הלא תויפיצ לש ןשומימ־יא .םיטועימ 

אוהש ירקחמה ןויסינה ןמו רפסה לש ינויעה וקלחמ הלועה ,רתויב הבושחה הנקסמהש המוד 

,םיבאשמ תוצקהל ,שורדה עדימה תא קפסל בייחתהל תוכירצ הנידמה תויושרש איה ,ראתמ 

תא תופתשמה תוינוגראה תורגסמה תא דסמלו ,תוטלחה תלבק ךילהתב תופיקש רוציל 

םתעד תא עיבהל ,עיפשהל ולכוי ןכא םיבשותהש תנמ לע תאז לכ ,עבק ךרדב םיבשותה 

ןויד לש ותליחתל הבושח המורת אוה הז רפס .תפתתשמ היטרקומדל םתוכז תא שממלו 

עוצקמ ישנאלו םיטנדוטסל דואמ עייסי אוהש קפס יל ןיאו ,לארשיב הלא םיאשונב ירוביצ 

.םירע ןונכתבו תינוריע היגולויצוסב ,תיתליהק תילאיצוס הדובעב םיקסועה 
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