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*םורג לייא 

תחא איה תיתנידמה תרגסמה ךותב תוליהק לש ןמויק םע טפשמה לש ותודדומתה 

תונוילעל ןעוט יתנידמה טפשמה .טפשמהו הרבחה ירקוח ינפל תודמועה תויזכרמה תולאשה 

ןיבל וניב םיסחיה .תוידעלבל ףא בורלו ,הנידמה ימוחתב תרחא תומרונ תכרעמ לכ לע 

הלא תוליהק ןכש ,םיבכרומ םיסחי םה הרבחב תוינומגהה תוצובקל תוהז ןניאש תוליהק 

.הילא תוכייש־יא םג ןא תיתנידמה תרגסמל תוכייש ללוכה ריצ לע תואצמנ 

לש תירוקמ חותינ תרוצב הלא תובכרומ תולאש םע דדומתמ יליזרב דג לש ורפס 

ינתליהקה ןויערה .(Critical Communitarism)"תיתרוקיב תונתליהק" הנוכמה ,רבחמה 

םשאוהש ,ילרבילה ןויערה לע הבוגתו תרוקיבכ ,טפשמו הרבח לע הבשחמ ךותמ חתפתה 

ףתושמ בוט לע תוילאודיווידניא תויוכז תפדעהבו תיתצובקה םתוכייתשהמ םישנא תטשפהב 

רבדל התסינ תונתליהקה ,תומיוסמ תוסרגב .תובר תויעבמ לבס הז ןויער םג ךא .יביטקלוק 

ףא ילואו םהילע ןגהל טפשמה לעש ,םיפתושמ םיכרע תלעב הליהק לעכ הנידמה לע 

ןהיתויוכזב ריכהל ךרוצבו תויתנידמ־תת תוליהקב שגדה םשוה תורחא תוסרגב .םמדקל 

שפוח לעו םזילרולפה לע תמייאמכ ,קדצבו ,הדשחנ תיתנידמה תונתליהקה .תוצובקכ 

תוליהק יבגל תיטילונומ הסיפתמ םיתעל הלבס תיתנידמ־תתה תונתליהקה ךא ,הריחבה 

.תוליהקה ןמ אקווד עובנל היושעש ,טרפה תוריחל תפקשנה הנכסב הרכה רדעיהמו 

תודוכלמה ןמ תונתליהקה תא תצלחמ "תיתרוקיב תונתליהק"ל יליזרב לש ותעצה 

ךותמ תאז ךא ,הליהקה לש התובישח תא ןובשחב האיבמה ,השדח המגידרפ הביצמו וללה 

תיתרוקיבה תונתליהקה .ליעל וראותש תוינתליהקה תוסיפתב תונומטה תויעבל תושיגר 

םירדסה לש םזילרולפ ,תוהז תקיטילופ לש םירשקהב תוטלוש־אל תוליהקל תסחייתמ 

,רפסב הדיפקב ןחבנ וללה םירטמרפה ןיב בכרומה ןתמו־אשמה .תיתנידמ הטילשו םיטפשמ 

הרבח יסחיב יתועמשמ םרוג איה תוליהק לש תיטפשמה תוברתהש הנעטה הרוזש וכרואלש 

דציכ קדובו ,תוליהק לש ןתיינבהב תיטפשמה העדותה לש הדיקפת תא ןחוב יליזרב .הנידמ 

גוהנל הכירצ הניא הנידמהש ןעוט רבחמה .תיטפשמ העדותל רוקמ תווהמ ןמצע תוליהקה 

לש ןכרעב ריכהל הילע אלא ,דבלב תוילאודיווידניא תויוכזב הרכה לש תילרבילה ךרדב 

.הלאככ הלא תוליהק לש תופתושמה תויוכזבו תוטלוש־אל תוליהק 

,לארשי יחרזא םיניטסלפה :לארשיב תוטלוש־אל תוליהק שולשל סחיב תונחבנ תונעטה 

תכרעמ לא הלא תוצובק לש ןסחי תא ןחוב רפסה .םידרח םידוהיו תויטסינימפ םישנ 

תוחותפ תוריחב קר אל חיטבהל הכירצ היטרקומדהש הסיפת ךותמ ,תילארשיה טפשמה 

.הליהקה לש ןהו דיחיה לש ןה ,תויוכז החיטבמש תיטילופ תוברת םג אלא ,תוישפוחו 

תונושה תושיגה תורקסנ םהבש ,רפסה לש ןושארה קרפבו אובמב תישענ הזתה תגצה 

תיתרוקיבה תונתליהקה תשיג תרקסנ ןכו ,הליהקל יתנידמה טפשמה ןיב םיסחיל תורפסב 

לארשיב הרבחל טפשמה ןיב םיסחיה לש קימעמ חותינ עיצמ ינשה קרפה .ןלומ תמקוממה 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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טוריפב םיקסוע םיאבה םיקרפה תשולש .תוטלוש־אל תוליהק לש ןדמעמל עגונה לכב 

.ןהלש םיוסמה רשקהב תיתרוקיבה תונתליהקה תא םינחובו תונודנה תוליהקב 

תא גיצמו ,הנידמה קוח ןיבל תוטלוש־ אל תוליהק ןיב רשקה תא ןחוב םוכיסה קרפ 

יקוח לומ ןהלשמ םחיו ןהלשמ תויועמשמ לע תורמוש הלאכ תוליהק ןהיפלש תונקסמה 

םיללוכש ,הנידמה קוח םע םיבכרומ םיסחיו תונוש תוקיטקרפ תועצמאב תאזו ,הנידמה 

תוליהקה יבגל םייקה לאיצנטופה לע עיבצמ יליזרב .דחי םג תודגנתהו הלועפ ףותיש 

הכותב תללוכש הלועפ ךרדכ ,תוניידתהבו הקיקחה תרוצב ,תיטפשמ היצזיליבומב 

הדימב ולו ,הקיטילופה תאו הרבחה תא ,קוחה תא תונשל תרשפאמו תויביטקארטניא 

ןיבל הנידמה קוח ןיב םיסחיה ,ןכ םא .הנידמה חוכ לש היירטמה תחת תאז לכ ךא ,תמיוסמ 

,ול תודגנתה לשו הנידמה קוחב שומיש לש תונוש תורוצ םיללוכו םיבכרומ םה תוליהקה 
.טוריפב תונחבנ דשא תורוצ 

שגפמב הנושהו המודה תא ןוחבל ול תורשפאמ ןהב דקמתהל רחב ,ליזרבש תוצובקה 

<םיבר םירשקהב וזמ וז דואמ תונוש ךא ,תוטלוש־אל תוליהק ןלוכ)תונחבנה תוליהקה ןיב 

הליהק ןה "תויטסינימפ םישנ" םא תוהתל רשפא ,תאז םע .לארשי תנידמב קוחה ןיבל 

.םידרח םידוהי יבגלו םילארשי םיניטסלפ יבגל הז גשומב שמתשמ יליזרבש ןפוא ותואב 

םע םיהוזמש הצובק ירבחב קר אלו ,טועימ תצובקב קסוע אוה םינורחאה םירקמה ינשב 

המוד ןושארה הרקמב ךא ;הצובקה בצמ תא תונשל תשקבמש תיטסיביטקא היגולואדיא 

הז לדבהש ןכתיי .דבלב תויטסינימפ םישנב אלא ,הלוכ םישנה תליהקב קסוע וניא אוהש 

,םישנה תויוכז ןעמל תלעופה הצובקב השעמל קסוע יליזרב הז רשקהב ןכש ,יתועמשמ 

.הלוכ תוהזה תקיטילופ לש אשומ איהש הצובקב אלו 

תיטילופ תוברת לש המויקל הצוחנ תיתוברת תויסחיש איה יליזרב לש ורקחמ תנקסמ 

לע המצע תא תופכל הסנת םייביטקלוק םיכרע לש תחא תכרעמ הידעלב ןכש ,תיטרקומד 

סחי תויטרקומדב שורד ,ךכיפל .הקיטילופבו הרבחב ,טפשמב םזיביטלר שורד ןכל .רתיה 

תיתוברתה תויסחיב ריכהל ךרוצה לשב ולו ,יתדה םזילטנמדנפה יפלכ הנגהו דובכ לש 

.ינתליהק־ןיבו יתוברת־בר ללח לש ותוציחנ לשבו 

תא שיחמהל ידכ ,יליזרב לש ןוידה ידכ ךות תולועה תויגוס המכ לע עיבצהל ינוצרב 

הלאש ינמיס ביצהלו ,עיצמ אוהש תיתרוקיבה תונתליהקה תשיגמ תולועה תושקה תולאשה 

הלא תולאש .תוליהק-הנידמ יסחיל עגונה לכב ולש תויביטמרונה תוריחבהמ קלח יבגל 

.תוטלוש־אל תוליהק לש תונושה תומרונבו תיתוברתה תויסחיב ריכהל ךרוצב טרפב תועגונ 

ונילעש ןבומ .קפסל תרמייתמ תילרבילה היטרקומדהש םזילסרבינואה םע שגנתמ הז ךרוצ 

הסיפתו ,תילסרבינוא הניא השעמלו תילסרבינואכ המצע תא הגיצמש הינומגה ינפמ רהזיהל 

.וז תדוכלממ היטרקומדה תא ץלחל ידכ הצוחנ תויתוברת־בר לש 

תא תללושש תיתוברת תויסחי ןיבו תויתובדת־בר ןיב ןכוסמ ךא קד וק ןיא םאה ךא 

ןושארה .הזה ישוקה תא םישיחממ םהב ןד יליזרבש םיאשונ ינש ?םיילסרבינואה םיכרעה 

תא םידגונ תוטלוש־אל תוליהק לש םיכרעה םהבש םירקמל יוארה ןורתפה תלאשב עגונ 

רבד םוש תוליהקה לש הימונוטואב ןיאש איה יליזרב לש ותבושת .היטרקומדה יכרע 

םישנא לש םתוכזב ריכהל שי יכו ,הליהקה ירבח יפלכ תימינפ תומילא קידצהל יושעש 

הנידמה ,ותנעטל ,תאז םע .תומילא לש הרקמב הנידמה ןמ עויס לבקל ןכו הליהקהמ תאצל 

.הליהקב םירבח ידי־לע תאז תושעל השקבתה םא קר תומילא לש םירקמב ברעתהל הכירצ 

תיתרוקיבה תונתליהקה לש הסיפתה ךותמש רובס יליזרב ,המודכו םישנ תלימ ןוגכ םירקמב 
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תרוסממ תעבונ וז רשאכ םג ,תומילא ינפמ הנגה תשקבמה השיא לע ןגהל הכירצ הנידמה 

דבכל הנידמה לע ,תאז םישקבמ םניא תומילאה תונברוק רשאכ ,וירבדל ךא .תוברתו 

.תורוסמו תויתוברת־תויתליהק תופדעה 

יליזרב שרדנ ,תומילאה ןברוק לש ונוצר לע תססבתמה ,וז העיבקבש רמול רשפא 

הליהקה לש התויזכרממ קתונמה ,ישפוח ןוצרו םזילאודיווידניא לש ילרביל ןורקעל אקווד 

יליזרבש ,ילקידרה םזינימפל דוגינב םגו תינתליהקה הסיפתל דוגינב תאז ,םדאה לש וייחב 

רובסל רשפא ,םדאה לש וייחב הליהקה לש התויזכרמ לשב אקווד :ויפלכ הדהא הלגמ 

דגנתהל םילגוסמ םניאש בצמל עלקיהל םילולע תומילא תונברוק םהש (רבג וא) השיאש 

לועפל הנידמה לע םאה .תוירמוח וא תויתעדות תולבגמ ללגב ,הכותמ תאצל וא הליהקל 

ץחל ,ליג לש םילוקיש םאה ?התרזע תא שקבל הצורו לוכי תומילאה ןברוק רשאכ קר 

תוברעתה קידצהל םיכירצ םניא םינוש םיגוסמ תולתו יתחפשמ בצמ ,ילכלכ בצמ ,יתרבח 

םילא חוכ תלעפה תניחבב היהת וז תוברעתהש ןוכנ ?תומילא לש הרקמ לכב הנידמה לש 

םג תובושח ןה םדאה תויוכזש םירובס ונא םא ךא ,הליהקה לש היכרע דגנ הנידמ לש הדצמ 

תוניסח יתליהקה חוכה ינונגנמל תתל שי םאה ,חוכ ינונגנמ ינפמ םישנא לע ןגהל ידכ 

טרפה לע ןגהל האב הנידמה לש התומילא רשאכ ?םילאודיווידניאב םיעגופ םה רשאכ 

שקבמ וניא ןברוקה רשאכ םג ,הקידצהל יוארה ןמש ינמוד ,הליהקה לש התומילא ינפמ 

רשאכ ,יליזרב שיחממש יפכ ,דחוימב השק תוברעתהה תולובג לש הלאשה ,תאז םע .תאז 

ירבח יניעבש ףא ,ץוחבמ ןנובתמה יניעב תומילאב בשחיהל יושעש המב םיקסוע ונא 

.םהייחב הרוגש הקיטקרפ אוה הליהקה 

לש התעיבקב יליזרב לש ןוידה ןמ הלוע תויתייעבה תא השיחממש תפסונ המגוד 

הלש תוריחבה עסמב ץיפהל סי'ש תעונת לע הרסא רשא ,תיזכרמה תוריחבה תדעו 

הנחבה לע הססבתהש ,וז הטלחה רקבמ יליזרב .ירודכ ברה לש ותנומת םע ןמש יקובקב 

.תורוסא תונתמכ וספתנש ,הלא םיקובקב ןיבל ןויגיהל הנופה תוריחב תלומעת ןיב 

יליזרב .תויחרזמ תויתד תוקיטקרפו תושגר רתומל ץוחמ האיצוה וז הטלחה ,וירבדל 

םתוהזמ םיטשפומ םישנא ובש תוריחב ךילה קר ריתמכ ,קוחה לש תונשרפ ךכב האור 

,תיתרוקיבה תונתליהקה לש תיווזה ןמ .(תיחרזמה הסרגב תויתדה - הז הרקמב)תיתליהקה 

םיימיטיגל הלא םיקובקבש ךכב הריכמ התייהש ,תרחא האצות ףידעמ היה יליזרב 
תא דיחפהל הסנמה תוריחב תלומעת לש התוחיכש חכונל .בתכמ וא היולג ומכ שממ 

ןיבל ןויגיהל הנופה הלומעת ןיב ןיחבהל השקו ומע חכוותהל השק ,םירחובה להק 

םיקובקבב ס"ש לש השומישש ןועטל רשפא ןכ ומכ .תאז השוע הניאש הלומעת 

ימיטיגל אוהש ,יתליהק םיכרע םלוע גציימ ירודכ ברה לש ותנומת תא םיאשונה 

,דגנמ ךא .הרואכל תילנויצר וא תילנויצר הפשב עונכש ןויסינמ תוחפ אל היטרקומדב 

,הקמנהו עונכש לע ססובמה יטילופ ךילהל הפיאשל ךרע ןיא םא לואשל יוארה ןמ 

םיקובקבה ןתמ .יתד ךרע ילעב םיצפח תלבק ידי־לע קרו ךא ענותש העבצה לע ססובמ וניאו 

הנואי יכ ורבסיש ,םיילאיצנטופ םיעיבצמ לע םייאל יושע ירודכ ברה לש ותנומת םע 

ןמ םיברש ןייצל רתומל .םתוא החנה ירודכ ברהש יפכ ועיבצי אל םא ער םהל 

דחפ עודמ לואשל רשפאו ,דחפ ךותמ םילעופ םירחא תומוקמבו לארשיב םיעיבצמה 

תוגלפמה תא םישמשמה הלא תמועל םילוספ ס"ש לש הרקמב תוילנויצר רסוח וא 

רבד איה הקמנה לע ססובמה יטרקומד חישל הפיאשהש יל המדנ ,תאז םע .תוינוליחה 

תא תמתוס ס"ש הקליחש םיקובקבה לע תססובמה תוריחב תלומעת .וילע רתוול רוסאש 
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רשקה לע תובכרומו תושק תולאש הלעמ וז המגוד ,וז הניחבמ .תאזכ תורשפא לע ללוגה 

.הקיטילופו הרבח ,תד ןיב 

ףאושה הזכ)םזילסרבינואל ןויסינה ןיב תושקה תויושגנתהה תא תושיחממ הלא תומגוד 

ךרוצה ןיבל «תויתוברת־ברה תא ץמאמה ,הינומגהמ ררחושמ ,יתימא םזילסרבינוא תויהל 

לע יליזרב םע חכוותהל רשפא םא םג .םישנא לש םהייחב תוליהק לש ןתועמשמב ריכהל 

תונתליהקה ירה ,רפסב ןהב ןד אוהש תויגוסהמ קלחל סחיב ןהילא עיגמ אוהש תונקסמה 

תרגסמ ,הלא תויגוס תניחבל הבושחו השדח תרגסמ העיצמ חתפמ אוהש תיתרוקיבה 

הבושח המורת םרות ורפס ,וז הניחבמ .יתרוקיב ןפואב תוליהק לע בושחל ונל תרשפאמש 

םיאשונב להנתמה יטרואתה ןוידל ןהו לארשיב הליהקו הרבח ,טפשמ ןיב םיסחיב ןוידל ןה 

.טפשמהו הרבחה ימוחתב הלא 
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