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תיטילופ ,תיתרבח ,תיתוברת הניחבמ הרבחה בוציעב בושח דיקפת היפרגומדל 

ןתינו ,םייתרבח םיכילהתמ דרפנ־יתלב קלח םיווהמ םייפרגומד םיכילהת .תילכלכו 

לש םייפרגומדה םינייפאמה דומיל ךותמ תויתרבחה תויעבה לע תובר דומלל השעמל 

רדיישדלוג ,Israel's Changing Society ורפסב .ןמז ךרואל םהב ולחש םייונישהו הרבחה 

תילארשיה הרבחה לש הבוציע תנבהב היפרגומדה לש הדיקפת לע דומעל שקבמ 

.ןמז ךרואל הב ולחש םייתרבחה םייונישהו 

ךלהמב הב ושחרתהש םייפרגומדה םיכילהתה תניחבמ ןפוד־תאצוי הנידמ ,דניה לארשי 

רוקמ הווהמ ןהב יעבטה יובירהש ,םלועה תונידמ בורל דוגינב .תונורחאה םינשה םישימח 

סיסב ץראל תידוהיה הריגהה התוויה ,התמקה ןמל ,לארשיב ,ןיסולכואה לודיגל ירקיע 

תואמ ששמ הייסולכואה הלדג תונושארה היתונש םישימח ךותב .הייסולכואה תחימצל 

ערו חא ול ןיאש ,הזכ רועישב ןיסולכוא לודיג .יצחו ןוילימ השימחכל שפנ ףלא םישימחו 

הריגהה ,ןכא ;הנידמה לש יתרבחה הנבמה לע תיתועמשמ העפשה לעב היה ,םלועב 
.הלש ידובירה הנבמה תאו לארשי לש ינתאה בכרהה תא לילכ התניש תינומהה 

ךרואל לארשי תא ונייפיאש תויזכרמה תויפרגומדה תורומתה תא ורפסב רקוס רדיישדלוג 

,תיפרגומדה הריקסל ףסונ .ילכלכהו יטילופה ,יתרבחה הבכרה תא ובציעו המויק תונש 

תועפשה לש יגולויצוס חותינ עיצמ רדיישדלוג ,המצעלשכ הבר תובישח תלעב איהש 

יאצוי ןיב ןהו םיברעל םידוהי ןיב ןה ,ינתאה ןויוושה־יא לע םייפרגומדה םיכילהתה 

הצובקה ברקב (םיזנכשא) הקירמא־הפודיא יאצוי ןיבל (םייחרזמ) הקירפא-היסא 

לארשי־תנידמב ינתאה ןויוושה־יא חותינב דקמתמ רדיישדלוג ,תורחא םילימב .תידוהיה 

לודיגל הבר תובישח סחיימ אוה הז חותינ תרגסמב .םייפרגומדה ויתורוקמ לע דמועו 

תילארשיה הרבחב תונושה תוינתאה תוצובקה לש תורעתהה תדימלו ןיסולכואה 

,יתרבחה ןמוקימ תניחבמ ןהו ןהלש םייפרגומדה םינייפאמה תניחבמ ןה ,תשבגתמה 
.יטילופהו ילכלכה 

ראתמו ,תירקיעה תיפרגומדה הסיפתה תא גיצמ ןושארה קלחה .םיקלח השיש רפסב 

ןמל תילארשיה הרבחה תא ונייפיאש ,םיילכלכה־מייתרבחהו םייפרגומדה םייונישה תא 

ילג טוריפ ךות ,תילארשיה הליהקה לש הבוציע ןפואב דקמתמ ינשה קלחה .הנידמה םוק 

ךשמהב .הייסולכואה הנבמ לע םתעפשהו ינתאה םבכרה ,לארשיל םינושה הריגהה 

ךות ,לארשי יבשות לש תיפרגואיגה תוגלפתההו םירוגמה יסופד תא רקוס רדיישדלוג 

םידוהי ןיב תומייקה תובשייתהה תורוצב םילדבהבו םירוגמב לודיבב דחוימ שגד תמיש 

רפסה לש יעיברה קלחה .אסיג ךדיאמ ,תוידוהי אצומ־תוצובק ןיבו ,אסיג דחמ ,םיברעל 

ינתא ןויווש־יא לש םינוש םידממ ןוידל םידמוע ןאכ .ןויוושה־יא תויעבב ןוידל שדקומ 

תירודניבה תויכשמהה תדימב דחוימבו ,(הלכלכה ,הדובעה קוש ,ךוניחה םוחתב)ידמעמו 

תוינתא תוצובק ברקבו םינוש םימוחתב םינימה ןיב ןויוושה־יא ןודינ ןכ־ומכ .םהלש 

הרבחב תונוש תוצובק ןיב התומתה תמרב ןויוושה־יאב ןויד ךרענ ךכ־רחאו ,תונוש 
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לכב םיינתא םילדבהבו תילארשיה החפשמה ינייפאמב רדיישדלוג ןד ךשמהב .תילארשיה 

םויק לש ימואלניבה רשקהה תריקסב םייתסמ רפסה .הדוליו םישוריג ,םיאושינל רושקה 

,לארשיב תידוהיה הייסולכואה םע היסחיו תידוהיה הצופתה :לארשי־תנידמ לש התייווה 

.לארשי יחרזא םיניתשלפ םע תיוושומה תיניטסלפה הצופתהו 

סיסבב תוחנומה תולאש לע תונעל הסנמ תילארשיה הרבחה לש יפרגומדה חותינה 

לוליכה תדימו םיברעו םידוהי יסחי .לארשי־תנידמ לש תינויצה היגולואידיאה 

יטילופה ןוידה דקומב דימת ודמע תוינתאה תוידוהיה תוצובקה לש (היצרגטניאה) 

־תדבכ הדוקגל םיברעל םידוהי ןיב ירפסמה סחיה תלאש הכפהנ ,לשמל ,ךכ .יתרבחהו 

,תוחפל תיתרהצהה המרבו ,םידוהי לש הריגה תדדועמ תוינידמ הירחא הררגש ,לקשמ 

הדוליה תמר חכונל יכ ןועיטה עמשנ רקיעב .םידוהיה ברקב הדולי תדדועמ תוינידמ 

ךות .תונתשהל יופצ םיברעל םידוהי ןיב "יפרגומדה ןזאמה" ,םיברעה ברקב ההובגה 

ילגו ,תיברעהו תידוהיה :תויסולכואה יתש לש הדוליה תמרב יונישה יסופד לש חותינ 

ידוהיה בורה ןדבוא ינפמ ששחל יכ הנקסמל עיגמ רדיישדלוג ,ןמז ךרואל ועיגהש היילעה 

הנידמה םוק ןמל .וירבדכ ,"יפרגומד סותימ" והז השעמל יכו ,ךומסל המ לע ןיא לארשיב 

הריגהה ילגל תודוה רקיעב ,םיברעל םידוהי ןיב ירפסמה סחיה טעמכ הנתשה אל םויה דעו 

ןוירפ תמר תלעב איה לארשיב תידוהיה הייסולכואה ,ךכל רבעמ םלוא :ץראל םיידוהיה 

ןיידע התויה תורמל ,םיברעה ברקב ןוירפה תמר ,התמועל .ןמזל רבעמ הביציו ההובג 

תומרש קיסמ רדיישדלוג ןאכמ .יבקע ןפואב הדירי תמגמב תאצמנ ,םידוהיה לש וזמ ההובג 

.קוחר־אלה דיתעב וותשי הלא הייסולכוא תוצובק יתש לש ןוירפה 

הניחבמש דועב :תניינעמ הדוקנ הלגמ הנידמה תונש ךרואל יפרגומדה חותינה 

םיזנכשא ןיב םייתדעניבה םירעפה ורמשנ ,הלכשהה םוחתב רקיעבו ,תילכלכ־תיתרבח 

םינשה ךרואל .תוינתאה תוצובקה יתש ןיב אלמ לוליכ יפרגומדה םוחתב לח ,םייחרזמל 

העיגהש הצובקה ברקב :הדוליה יסופדב רקיעבו ,םיאושינה יסופדב תוברקתה הלח 

תמרב תיתועמשמ הדירי הלח ההובג ןוירפ תמר תלעב ,רתיהו הקירפאו היסא תונידממ 

רועיש םג .הקירמא-הפוריא תוצראמ האצומש הצובקה ברקב הרק ךפיהה וליאו ,הדוליה 

םינייפאמב רבוגו ךלוהה ןוימדה דצל םלוא .היילע תמגמב אצמנ םייתדעניבה םיאושינה 

הניא רדיישדלוג רייצמש הנומתה ,םייתדעניב םיאושינ לש לדגה רועישהו םייפרגומדה 

םיאושינ אקווד וב בצמ םייק ,ותנעטל .תוצובקה ןיב םילדבהה שוטשטו ןויווש חרכהב 

םה ,םירוגמב ינתאה לודיבה תא ןתמל לוכיבכ היושעה ,תיפרגואיג תועינו םייתדעניב 

לש ינררבה יפואב הצוענ ךכל הביסה .יתדעניבה ןויוושה־יא תרבגהל לאיצנטופ ילעב 

הטונה וז איה חרזמה תודע ברקב הקזחה הייסולכואה יכ םיארמ םירקחמה :לוליכה יסופד 

ברקב רקיעב ,רתוי הליכשמה הייסולכואה יכו ,זכרמב עמטיהלו חותיפה־תורייע תא בוזעל 

,ותעדל ,היושע וז הרירב .םיזנכשאל אשניהל לכמ רתוי הטונה וז איה ,תויחרזמ םישנ 

וז ותנעטל הכימת .תיחרזמה הצובקה ברקב חופיקה תושוחת תאו ןויוושה־יא תא ףירחהל 

ברקב תוינתאה תוצובקה יתש ןיב םיילכלכהו םייתרבחה םירעפה יכ הדבועב אצומ אוה 

םינייפאמב ברה ןוימדה חכונל דחוימב הפירחמ םתוטלובו ,ויהשכ ורמשנ ץראה ידילי רוד 

.תוצובקה יתש לש םייפרגומדה 

וכרענש םירקחמ ךותמ םבורב םיחוקלה םייפרגומד םיאצממ לש ןיינעמה חותינה דצל 

.תויתייעב תודוקנ המכ רפסב שי ,רבחמה עיצמש תדחוימה תונשרפהו ,םינשה ךרואל 

םיינוליחל םייתד ןיב םילדבהל ,דואמ תיטנוולרה ,תוסחייתהה הרדעיהב תטלוב ,תישאר 
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קפס ןיא .םייטילופהו םייתרבחה ,םייפרגומדה םימוחתב תידוהיה הייסולכואה ברקב 

לש תידיתעה התוחתפתהל תיזכרמ תובישח ילעב םה תוצובקה ןיב םימייקה םילדבההש 

תוחוכה יסחיב ישאר ןקחש הווהת תוצובקה יתש לש תיפרגומדהו ,תילארשיה הרבחה 

תוסחייתהה רדעיה ,השעמל .םלועה תודהיו לארשי יסחיב ןהו לארשי ךותב ןה ,ןהיניב 

תודהיו לארשי יסחיב ןוידה תא הבר הדימב םירקעמ יפרגומדה החוכלו תיתדה הצובקל 

דועב ,אשונב םירקחמו םינותנ רדעיהמ עבונ יתדה אשונב ןוידה רדעיהש ןכתיי .תוצופתה 

־תנידמ לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש םינותנ לע ססובמ ולוכ רפסה 

ןויד דחייל תוחפל ןתינ היה תאז םע דחי .םינשה ךרואל הב וכרענש םירקחמ לעו לארשי 

.תילארשיה הרבחה לש החימצה ינוויכ יבגל רתויב יתועמשמ תויהל דיתעש ,הז אשונל 

ירוביצה ןיינעה דקומב םהש םייפרגומד םיאשונל תוסחייתה התוא דצב ,ךכ לע ףסונ 

.ילארשיה ןיינעל ןיטולחל תיטנוולר הניאש תונשרפ םיתיעל תעצומ ,לארשיב יתרבחהו 

,רדיישדלוג .תירבה־תוצראב םירוחשה תייסולכואל לארשי ייברע םיוושומ ,לשמל ,ךכ 

ריכמ אוה ,ךכמ רתוי דועו ,תיאקירמאה תא ןהו תילארשיה הרבחה תא ןה בטיה ריכמה 

ריבסהל תוחפל ךירצ היה ,וב םישחרתמ םייפרגומדה םיכילהתהש רשקהה תובישחב 

תוצובקה יתש לש םינייפאמב איקבה לכל .תיטנוולר ,דניה וזכ האוושה עודמ ארוקל 

.הנממ דומלל ןתינ המ רורב אלו ,ןיטולחל תיתורירש וזכ האוושה תיארנ 

,לארשיב םיריעצ םירבג תתומתב רצקה ןוידה אוה ,תוחפ בושחו יזכרמ ,רחא אשונ 

.םייפרגומד םינותנב םוקמב םיפיטואירטסב שומישה וא תויתורירשה םיטלוב וב םגש 

םירבג לש לוכיבכ םיהובגה התומתה ירועיש תא םיארמה םינותנ קפסמ וניאש יפ־לע־ףא 

הצובק יהוז יכ ןעוט אוה ,(?םלועב םיריעצ םירבגל סחיב םיהובג םה םנמואה) םיריעצ 

תוטלחה ידי־לע ןבומכ תעפשומש התומת ,יאבצה תורישה לשב הובג ןוכיס תלעב 
התומת ימרוגל סחייתהל לוכי רדיישדלוג היה הדימב הב .יונישל תונתינה תויטילופ 

וא ,תויטילופ תוערכהל םינותנ םה םגש ,לשמל ,םיכרדה־תונואת ,תוחפ־אל םייתועמשמ 

.תורחא הייסולכוא תוצובק ברקב התומתה תא םצמצל יושעש רקחמל םיפסכ תאצקהל 

בוט רוקמ יללכ ןפואב הווהמ רפסה ,ןוידב םשו הפ תולועש תושלחה תודוקנה תורמל 

תירקיעה ותמורת .הנידמה םוק ןמל לארשיב הרבחה לש תיפרגומדה תוחתפתהה דומילל 

תחימצ ןיבל םתושחרתה יותיעו םייפרגומד םיכילהת ןיב השענש רושיקה םצעב איה 

הבשחמ תודוקנ קפסמ רפסה .לארשיב תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב םייתרבחה םיסחיה 

םיסופדב תודקמתה ךות ,יתדעניבה לוליכהו יתדעה ןויוושה־יא תורוקמ יבגל תוניינעמ 

הווהמ אוה ,הזככ .ימואלניבהו ימואלה םירשקהב םתבצהו לארשיל םיידוחייה םייפרגומדה 

.לארשי לש םייתרבחה םיטביהב ןיינעתמה לכל בושח עדימ רוקמ 

רייטש היח 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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