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ןשד המלש 

:חספה לילב םינוליח ־םילארשי 

םייתד םילמס לע תויתחפשמ לש הלצ 

.חספה ליל תא םיגגוח םינוליח־םילארשי לש עירכמה בורהש הליג 1993 תנשמ רקס 

־יתחפשמה דוסיהש ררבתמ .וזה הגיגחה לש ןפואה המ הלאשה תלאשנ תאז תובקעב 

ךרד .םיגגוחל תוחונ־יאו םיישק תררועמ יתרוסמה טסקטב תוקבדה יכו ,הב טלוב ישנ 

תומיענ וב שיש ,שדח ןכות יוריעו יתרוסמה טסקטה ןמ םיקלח לוסיח איה ךכב םלופיט 

םידימלת תאמ ,חספ ירדס לש םירואית 36 לש ץבוק אוה ןויעל סיסבה .ןוליחו תוינוריא 
.ברועמ יחרזמ־יזנכשא וא יזנכשא אצוממ ,םינוליחכ םמצע ורידגהש הטיסרבינואב 

תוינוליחה ביט ךא ,תובר בתכנ ,םואל ילמס לש המרב ,לארשיב "תיחרזאה תדה" לע 

ךרדב םיעתרנ םינוליח־םילארשי .םומע רתונ םינוליחכ םמצע תא םיהזמה םילארשי לש 

,תאז םע .םינברה היגצייממ טרפבו ,היתודסוממ ,הווהב תחוורה תיתדה תוברתה ןמ ללכ 

םיקוסיעמ התיבש ,חספה ליל תגיגח ןוגכ ,םינוש םייתרוסמ םיגהנמ םימייקמ םהמ םיבר 

םה םינוליח־סילארשי .תוקונית תלימ ,הזוזמ תעיבק ,רבעמ יסקט ןויצ ,רופיכ םויב םיליגר 

,םהיתונומא תא ןיבהלו ריכהל בושח יכ ףאו ,תילארשיה הרבחב ליבומהו יזכרמה שוגה 

אשונב םייתרבח םירקחמ טעמ ךא וכרענ :ירמגל תיחטש םתודהי ביט תא ונתנבה 

,לארשיב "תינוליח תד" לע הבתכש ,(1975) חלש ידיב ושענ םימדקומ תונויסינ .הז 

Beit-Haiiahmi,)ימחלה־תיב לש ורפס .ץוביקב הרובק יסקטב קסעש ,(1987)ןיבור ידיבו 

תיגולוכיספ אצומ תדוקנמ םינוליח־םילארשי לש תוילמס תויוליעפ ןווגמ ראתמ (1992 

.(Don Yehiya, 1995; Neeman 8l Rubin, 1996 םג 'ר) 

תכלוה תיתריצי תיגולואידיא תוינוליח לש העפותהש םידמלמ םיטעמה םירקחמה 

הובג רועישש הלוע (1994 ,ץכו ןוסניול ,יול) ןמטוג ןוכמ לש יללכ• רקסמ .תמלענו 

תועמשמ .והשלכ יסקט ןפואב רדסה ליל תא םינייצמ םידוהי םילארשי לש (9096) 

םינייצמ ,םינוליחה־םילארשיה לש לודגה בורה םג אלא ,םייתדה קר אלש איה ןותנה 

הילד ירבחל ,ךורב ליא דחוימבו ליתש־קטש ינפד ,יקסנירטסוק לעי ,ןהכ זרא ידימלתל הדומ ינא 

הדליה יתייערלו ,דקוש השמו ןיבור ןסינ ,סרפ ןנחוי ,ןמאנ הניר ,ןמביל והיעשי ,גוצרה הנח ,רוא 

.הז רמאמ לש תוטויטל תוליעומה םהיתורעה לע ,ןשד 

546-528 ,(4) חל ,1997 ,תומגמ 
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529 חספה לילב □ינוליח־סילארשי 

ודוסיב אוה םינוליח־סילארשי ברקב רתויב חוורה חספה ןונגסש רבתסמ .חספה ליל תא 

ןכותה המו ,טוריפב הב השענ המ ?וז תויסקט לש הביט רבדב המ ךא .יתרוסמה גהונה 

ןויע דקמתמ הלא תולאשב ?תיתרוסמה היישעה ךות לא םימירזמ םישנאהש תועמשמהו 
.הז 

תילארשיה תוברתה תיישעתב .םיגחה רתילמ תילארשיה תוברתב הנוש דמעמ חספה גחל 

ירוא לש "תמא ןמז"ו ןיחרז ימש לש "הרס ליל" ןוגכ) םיטרס גחל םישדקומ םויה לש 

םוק ינפלש םירושעב ,רבעב םג .(ירפסה לאומש לש "ץמח" ןוגכ) תוגצהו (שברב 

םיחסונ םוסרפ היה טלובה היוטיבש ,תדחוימ תיסקט תויתריצי גחה ררוע ,הנידמה 

תוביוחמ עקר לע החמצ וזה תויתריציה .םיצוביקה תעונתב חספ תודגה לש םישדח 

םיצוביקה לש חספה תודגה .תיטסינמוה ,תיטסילאיצוס ,תינויצ — תרהצומ תיגולואידיא 

ידיב החפוט רשא ,תינוליח־תיטסילאיצוס תילארשי־תידוהי ,השדח תוהז לש יוטיב וויה 

וזה תויתריציה תפוקתב הצרא םילועה לש לודגה בורה םלוא .תויצולחה תוילעה ישנא 

תונגראתהל םיפתוש ויה אל םהמ םיברו ,תובשומלו םירעל אלא ,םיצוביקל ועיגה אל 
יניערגל הליחתב וכייתשהש םיבר םילוע םג .בושייב זא הטלשש תילעופה־תיתעונתה 

,תיסיסבה םתוברתב .םירעל רבד לש ופוסב ועיגה םיצוביקב המ ןמז והשו תובשייתה 

ואשנ הלאו הלא .םיצוביקב תויחל ודימתהש הלאמ םינוש דואמ םינוריעה בור ויה אל 

,תיאפוריא־חרזמ תודהי לש עקר לע תוינוליח ,תונויצ — המוד םיכרע םקרמ ללכ ךרדב 

רבעה דגנכ תונדרמ לש הדימב ןה ונייפאתה הלאו הלא .םייפותיש םיכרע לש הדימו 

יבורק לש רופס ןיא םירקמ ויה .ושטנש םירוהה תיבל היגלטסונ לש הדימב ןהו ,יתולגה 

תויתריציה ןיינעב ךא .ץוביקב — םקלחו ריעב ויח םקלחש ,םיחא לש ףאו ,החפשמ 

םינורחאה :םיצוביקה ירבח ןיבל םירעה יבשייתמ ןיב לודג לדבה היה חספה גח ביבס 

.יתרוסמה גחה ןונגס טלש םירעב .םייתריצי ויה דבלב 

םהל ויהש ,םיבר םינוריע לע לבוקמ היה הנידמה תונש תישארבו בושייה תפוקתב 

חספה ןונגס טלקנ אל םיצוביקל ץוחמ ךא .רדסה ליל תא םש תולבל ,חביקב םיבורק 

םה ,רדסה ליל תא ןייצל םישנא וצר םא .יטרפה יתיבה ויפוא גחל ראשנ םירעב .שדחה 

דואמ םימוד םישנא :ןיינעמ ןויזח ןאכמ .םירוהה תיבמ םהל רכומ היהש המ יפל ולעפ 

תובשומו םירע) םהירוגמ תוליהק לש ןוגראה תרוצב קר םינושו ,תיתוברתה םתוהמב 

הלאו תיתרוסמ הדגה וארק הלא .הנוש דואמ ןפואב חספה תא ונייצ ,(םיצוביק תמועל 

,יתרוסמה רדסה ליל לש םיילאוטירה םישעמה לא ובתונ הלא .תיצוביק הדגה וארק 

'ר תויצוביקה תודגהה תעפות לע) ושדיח ףאו ,הזה רגאמה ךותמ וניימו ורחב הלאו 

.(Lilker, 1982 ; 1977 ,גוצרה ; 1994 ,ףסא 

רקחמה תטיש 

תטיסרבינואב םייגולופורתנא םיסרוק יתדמיל ,ו"נשת ביבאו ה"נשת ביבא ,םירטסמס ינשב 

םידימלתה ראשל ומד םיסרוקה יפתתשמ .לארשיב םיחוורה תודהיה ינוג לע ביבא לת 
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ןשד המלש 530 

חספה גח תארקל .ברועמ יחרזמ־יזנכשא וא יזנכשא עקרמ ,םינוליח םבור :הטיסרבינואב 

יתרמאו יתמדקה .ופתתשי הבש רדסה תגיגח לש רצק רואית בותכל םידימלתה לע יתלטה 

לע הליבקמ הרצק הדובע בותכל לכוי ,הזכ חוויד בותכל לכוי אל וא הצרי אלש ימש 

אל םיסרוקה ינשב ליגרתה תלטה תעבש ,הדבועה תיתועמשמ .האירק רמוח טעמ דוסי 

שפונל העיסנ לע חוויד אל דימלת ףא ,ןכ ומכ .היינשה תורשפאב דימלת ףא רחב 

חספה ליל תא גוחל ודתעתה לכה .גחה ימיב ,םיבורק החפשמ ינב לש וא ולש ,ל"וחל 

דחי םיסרוקה ינשב .םידימלתהמ שיא לצא היעב הררוע אל המישמהו ,םהיתוחפשמ םע 
השולש :תונווגמ תוריזב רדסה ליל תוגיגח לע וחוויד םהמ העשת .םידימלת 46 ויה 

םישדח םילועל דחא) םיירוביצ םירדס השולש ,תוינגומוה תויחרזמ תוחפשמב םירדס 

דחאו ,תינרדומ־תיתד החפשמב דחא ,ריעב יצוביק ןונגסב דחא רדס ,(םיצוביקב םיינשו 
וחוויד םידימלתה 36 ראש .הבתכ אלו התלח תחא הדימלת .תירצונ־תידוהי החפשמב 

תוברועמה וא תויזנכשאה ,ןרקיעב תוינוליחה םהיתוחפשמ םע רדסה ליל תוגיגח לע 

רחאל ,הלאה םיחווידה .קסוע ינא םילארשי לש וז הירוגטקבו ,(םיחרזמו םיזנכשא) 

גחה הווחנ ובש ןפואל הצצה ונל םירשפאמ ',רמוחב שמתשהל םידימלתהמ תושר תלבק 

,ינושאר שושיגב םיעצומ םירבדה .ינגומוה יחרזמ עקרמ אלש ,םינוליח־מילארשי לצא 

.םכסמ רקחמכ אלו 

לש הבחרה תיפרגומדה הירוגטקה ךותב ?הז הייסולכוא חלפ אקווד רחבנ עודמ 

יזנכשא אצומ ינב ןיב ןיחבהל ,יתוברת־יגולופורתנא םעטמ ,ריבס םינוליח־סילארשי 

,תורוד רפסמ ךשמב ,ללכ ךרדב ורבע םיזנכשאה .(1994 ,ןשד) יחרזמ אצומ ינב ןיבל 

רצק ירוטסיה ןויסינ םיחרזמלש דועב ,תיתרוסמה הרבחה תוררופתהו ןוליח לש ךילהת 

ןיב יתד קבאמ לש יתוברת עקר בורל םיאשונ םיזנכשאה .הז גוסמ ךילהתב רתוי הברה 

םילדבה .וז הניחבמ רתוי עוגר יחרזמה עקרהש דועב ,תונוש תוינרדומ תוידוהי תועונת 

האמב הפוריא תוצראב תוידוהי תורבח ןיב יפואה ילדבה תנבהל תוחתפמה דחא םה הלא 

תילארשיה הרבחה לש םיגולופורתנא .םאלסאה תוצראב תוליבקמ תורבח ןיבל 20־ה 

תודהיה לע םירקחמ לש םוכיס .הלאה םילדבהה לש תויוושכעה תוכלשהה לע ודמע 

,תיחרזמ תודהי :םויכ לארשיב תודהי לש םיירקיע םינווג העברא ןיב ןיחבמ תילארשיה 

Deshen, 1990; Deshen,) תימואל־תינוליח תודהי ,תימואל־תיתד תודהי ,תידרח תודהי 

 1995 ,Liebman, <fe shokeid). ־לע־ףא .םיזנכשא םרקיעב םה םינורחאה םינווגה תשולש

םיימואל־םייתדכ ,םידרחכ םיהדזמ רשא םיחרזמ םילארשי לש לודג רפסמ שיש יפ 

.םיזנכשאה םהיליבקמל ןיאש םינייפאמ םג םה םיאשונ ירה ,םינוליחכו 

תנע ,'ץיבומרבא הנד :הז ןויעב יתוא ושמיש םבור לש םיחווידה רשא ,םיאבה םידימלתל הדומ ינא 

תנע ,רגלשדלוג תילג ,רודג תנע ,ךורב ליא ,תרדא־רוקוב הארדנא ,ףסא תנע ,בורטסוא רמת ,ןומגא 

ןליא ,'ץיבוקז הרעי ,רגניז הינוס ,קינבוריו תניע ,ןמכוה הנאי ,דוד ןרק ,בוקי'צרג הנליא ,ןמסורג 

הנפד ,סיל תניר ,ץנמק־ןיל יבוט ,תנבל ןרק ,ןהכ הדימ ,ןהכ ןיי'ג ,ןהכ זרא ,לקרט רימע ,רופ־סייח 

,ודרפ האל ,קורטפ לעי ,וטנס תנע ,סרדנס ידנא ,רפוס יטב ,ףרודיינ תלייא ,ןוסכלמ לעי ,רלימ 

,ןטפיש לחר ,ןייר הענ ,קינמיליק הלא ,יקסנירטסוק לעי ,ירוצ תיגח ,קנרפ תינליא ,גרבדירפ תניע 

.טיברש ישוש ,אריפש הנפד ,ןמליפש הנפד 

This content downloaded from 95.35.228.234 on Wed, 19 Feb 2020 22:15:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



531 חספה לילב םינוליח־סילארשי 

היהיש רעשל ריבס ,םינוליח־סיחרזמ ןיבל םינוליח־םיזנכשא ןיב עקרה' ילדבה רואל 

תוושהל היהי בושחו ןיינעמ םנמא .ולא תוירוגטק ןיב רדסה ליל תגיגח ןפואב לדבה 

.דוחל הצובק לכב הליחת דקמתהל שיו ,רחואמה תא םידקהל ןיא ךא ,הז אשונב ןהיניב 

תוחפשמב וכרענש רדס תוגיגח לש חינז רפסמ היה ופתתשהש םידימלתה ברקבו ליאוה 

חספ ירדסב יחכונה ןויעה דקמתה ,ורכזוהש םירחאה םימעטה ןמו ,תוינגומוה תויחרזמ 

.ינגומוה יחרזמ עקרמ םניאש םינוליח־םילארשי לש 

,ףסונב .הדגהה טסקט תא םמצעב וארקיש םידימלתה ןמ יתשקיב ,תויפצתל הנכהכ 

תוליעפ ,עוריאל תונכהה ,םיגגוחה תצובק בכרה :תודוקנ המכל בל םישל םתוא יתיחנה 

לש םיכרע תמגוד) תוליעפב םיכרע לש םייוטיב ,םיגגוחהמ ימ לש תוליבס תמועל 

לש םינמיסל םירע תויהל ושקבתנ םידימלתה .(היגלטסונ ,תויתחפשמ ,תוימואל ,הנומא 

גהונ ייונישלו ,תיתחפשמ הברק ,הדע ,ליג ,תויתד ןוגכ םיעקר לע ,םיגגוחה ןיב חתמ 
.םהיתוחפשמב רבעל האוושהב 

םתונשרפו םיאצממ 

תויתחפשמו תויתרוסמ 

יפל ולהנתהו ,םיפתתשמ־יבר ללכ ךרדב ויה םידימלתה ופצ םהבש םירדסה יעוריא 

.םידחא םיליעפ םירבג וא ,("רדס ךרוע") דיחי החנמ רבג היה ,ונייהד ,יתרוסמ םשרמ 

הרקמ היהו ,החנמ רבג דצב הליעפ השיא לע םיבתוכה וחוויד םיינש וא דחא הרקמב 

תריז :ןויצל היואר וז תונרמש .השיא ידיב החנוהש ,תירוה־דח החפשמב רדס לש 

תוריז רשאמ רתוי ,םישנל םירבג ןיב תוינויוושל הרואכל החונ תיבה לש תויטרפה 

,תוחנמ הנייהת םישנש תורשפא התייה ורקחנש םירדסב .תוילמרופ תודסוממ תוירוביצ 

.דואמ תינרמש התייה תירדגמה הקולחה .השממתה אלש טעמכ וז תורשפא ךא 

13 ;(קוניתמ ץוח) דבלב םיפתתשמ 4 דחא הנמ ,םידימלתה וראיתש םירדסה 36 ןיבמ 
21 ונמ םיעוריא 4 :םיפתתשמ 20-11 ונמ םיעוריא 18 :םיפתתשמ 10-6 ונמ םיעוריא 

םירוה) תיניערגה החפשמה תרגסמב קר גגחנש עוריא ףא היה אל .הלעמו םיפתתשמ 

ויה .תוברוקמ תוחפשמ לש םיפוריצמ םיבכרומ ויה םיעוריאה לכ טעמכ .(דבלב םידליו 

דדוב םדא ,רז חרוא חכונ םידחאב .דחי ופתתשהש םירבח תוחפשמ לש םידדוב םירקמ 

.רתוי םילודג ויה םירדסה רבעבש ,םיבתוכה וריעה םירקמ המכב .(שדח הלוע ןוגכ) 
־מ תוחפ אל הנמ אוה רבעבש רסמנ ,םיפתתשמ 23 הנמש ,םילודגה םיעוריאה דחאב 

תחראמה תבתוכה .אתבסו םא ,םקונית ,ריעצ גוז קלח ולטנ רתויב ןטקה רדסב .שיא 80 

תייעב ללגב ,רתוי לודג רדסל ףרטצהל ןורחאה עגרב םהמ ענמנש הריבסהו הקדטצה 

.היבורק לכ םע תכסכוסמ החפשמהש ,ךכב רבסוה ןטק רדס לש רחא הרקמ .תואירב 

רבעב התייה תובר תוחפשמב .תירקמ הניא וזו ,םילודג םירדס םייקל אופא איה הייטנה 

רודה ןדבא םע קר .רדסה ליל תא להינש אוהו ,החפשמה בס ביבס תיתרוסמ תוסנכתה 

.רתוי ןטק ףקיהב ,דרפנב החפשמה לש םיפנעה םיסנכתמ ריכבה 
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.םיריעצ החפשמ ינבמ רתוי ןעדיו יתרוסמ החפשמ שאר ,בס רבג חכנ םירדסהמ המכב 

,תיסחי יתרוסמ ןפואב עוריאה תא להנל שקבמ ןקזה :ירוד־ןיב חתמ םשרנ הלא םירדסב 

שיש הרבחב עיתפמ וניא הז גוסמ חתמ .רצקל םישקבמו םינלבס םניא םיריעצה וליאו 

,רבעב :תרדוח הרעה הפיסוה תחא תבתוכ .תרוסמהמ תיתגרדה תירוד תוקחרתה הב 

ןפואב להינ אוה" יכ ,רדסה לילב המיענ הריווא התייה אל ,םייחב היה בסה רשאכ 

הריעה ,בסה רדעהב ,התע ."רפסה יפל לוכה ושעיו ,האירקב וגלדי אלש דיפקה ,השקונ 

וילש גהונ תובצייתה לש תורשפאל תודע וז .החונינו המיענ איה הריוואה ,תבתוכה 

הקימניד עקר לע) תירוד־ןיב תוחיתמ לש הפוקת ירחא ,םינוליח םישנא םלוהה ,שדח 

רוד ידיב להונ ,םיליבס םינקז םיבס וב וחכנש ,דחא רדס .(תרוסמהמ תוקחרתה לש 
,םירחא םיבר םירדסב םג ומכ ,הזה רדסב םיריעצה .תבתוכה הדימלתה ירוה ,םייניב 

םירוהה .יתרוסמה גהונה ןוויכב וצחל םירוההו ,גלדלו הדגהה תאירק תא םצמצל וסינ 

להנתי עוריאהש ושקיב םה ךא ,יתרוסמה שגדהב דחוימב םיניינועמ ויה אל םמצע 

החפשמ תבורק וב וחראתהש ,רחא רדס היה .םינקזה םיבסה ןוצר תא עיבשיש ןפואב 

,(םיחראמה ינב ןיבל תחרואה ןיב) ירוד־ןיב חתמ היה וב םגו ,םינטקה הידלי ינשו 

הריבסהו ,םיגוליד אלל טסקטה לש האירק השרד תחרואה .יתרוסמה שגדהה ןיינעב 

.תרוסמה תא הידלי וריכי ןעמל ךכב תניינועמ איהש 
.תירגנוה־תיזנכשא תחאו תיחרזמ תחא ,תודדוימ תוחפשמ יתש ויה םיעוריאה דחאב 

הענמנ וז הנשב ךא ,רדסה לילב ינקורמ ןטפק שובלל הליגר התייה תיחרזמה םאה 

עוריאב .טלבתהל אלש הילע וצחלו ,התעפוהב ושייבתה הרשעה ליגב הידלי יכ ,ךכמ 

הדועסה ןחלושמ ורבעו ברעה ךלהמב םיפתתשמה ורזפתה ,םירחא םיברב ומכ ,הז 
שאר ."גחה טרס" הנכמ תובתוכה תחאש המב תופצל ידכ ,היזיוולטה רישכמ לומ לא 

.הדועסה רחאלש הדגהה קלח תאירק תא ךכ םייסו ,דבל ראשנ יחרזמה החפשמה 

תרבגהל םרוג םירדס המכב התייה םינטק םידלי לש תוחכונה ,םירגבתמ םיריעצל דוגינב 

ובש ,דחא עוריאב ."ןמוקיפא" ושפיחו "הנתשנ המ" תריש וררוע םידלי .תויתרוסמה 

..."םירפסמ אל םתא" :ןגב הדמלש המ תובקעב ,הדלי הבביי ,הדגהה תאירקב ורהימ 

רואה תא וביכ :ירוקמ קחשמ וגהנ םירדס המכב "!םירצמ תאיצי תא רפסל ךירצ 

םירגובמהו ,איבנה והילאכ םמצע וגיצה םה .ןבל ןידסב םיפוטע רדחל וסנכנ םידליו 
גהנמ םושב תחוודמ הניא וזכ הגצה ."יבשתה והילא ,איבנה והילא" תרישב וביגה 

ךא) רפס יתבב דוסי תותיכב גחל הנכהה לש העפשה וז ילואו ,(1977 ,ליטרסו)יתדע 

הרעהב הינפההו 56 ימע ,1993 ,לבוי 'ר] קוחרה רבעב זנכשאב חווד ןכא גהנמהש ןיינעמ 

רוד ינב םיגגוח לע תויתרוסמ וליטה ,20־ה תונשב ,םיריעצש םירקמ םג ויה .([םש 91 

גוז ,אתבס — תורוד השולש וחכנ ובש ,ליעל רכזוהש עוריאב היה הזכ הרקמ .רגובמ 

,הינמורב ללובתמ עקרמ האב החפשמה .םייניבה רוד תב אמיאו ,םיריעצ םיטנדוטס 

לילבש העיצה אתבסה .ינוליח ילארשי ךוניח הלביקו pאב הלדג תיטנדוטסה תבה וליאו 

היהי טירפתהשו ,חספל תדחוימ תיסקט אל ךא ,תיגיגח תיתחפשמ החורא ומייקי חספה 

היה המוד עוריא .םחל לולכי אל טירפתהש ךכ לע ודמעו ,ודגנתה םיריעצה .ךכל םאות 
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גהנממ תונשל השקיב ,תצרחנ תינוליח הדמע הנורחאל החתיפש ,םאה הבש החפשמב 

20־ה תונשב ,החפשמה תונב .תבחרומה החפשמה לש חספ רדסב ףתתשהל החפשמה 

:ןמא תשקבל ותואינ ןה ףוסבל .יתחפשמה גהונה תא ךישמהל וצרו ודגנתה ,ןהייחל 

ארקנש ,'רדס' היהי הזש תוצור ונחנא :םיאנת רפסמ ונבצה" ,תבתוכה תחוודמ ,םלוא 

רחאמ ."רישנשו ,אתבס לצא ומכ גחה לש םילכאמ לכאנש ,(ןבומכ יצחה דע) הדגהב 

,"שיפ עטליפג" תונבה תחא האיבה ,עוריאל ןוזמ תנכהב ץמאמ עיקשהל התצר אל םאהש 

םידיחיה םירקמה ינשמ דחא הז היה .(הירבדכ ,"תידוהי הדעסמ"ב)ןכומה ןמ השכרש 

ץופנו ךלוה םייתד־םילארשי ברקב) םייתיב אלו םייונק ויה םילישבתהש חווד םהבש 

ךכו ,החראה יתבב גחה ליל תא םימייקמ םירחא .רדסה לילל ןכומ ןוזמ שוכרל גהונה 

.(הדועסה תנכה תכאלמ תא םמצעמ םיכסוח 

תכאלמ לע הדיפקהש החפשמב היה רדסה לילל ןכומ ןוזמ תשיכר לש ינשה הרקמה 

החפשמש עיתפמ הז ןיא .ץמח ילכ תפלחה ללוכ ,ןיד יפ־לע חבטמה לש השקה ןויקינה 

הכורכה תפסונה השתהה תא המצעמ ךוסחל תשקבמ ,השקה הכאלמה רחאל ,וזכ 

הנכהב תיברמ העקשה םירדסה תוחראמ ןמצעמ וכסח אל ללכ ךרדב ךא .גחה ילושיבב 

.השגדהל היואר וז הדוקנ .םייתיב םילישבת תנכה לע הדפקה ללוכ ,גחה תדועס לש 

תונכה :םיירקיע םיביכרמ השולש תוללוכ תיתרוסמה תידוהיה הרבחב רדסה ליל תוגיגח 

םייגרוטילהו םייסקטה םינכתה ,רדסה תארקל חבטמה לשו תיבה לש תודחוימה ןויקינה 

םינכתהו ןויקינה ,םינוליח־םילארשי לצא .תיגיגחה הדועסהו ,ומצע רדסה ליל לש 

תדועס ןיב שממ לש לדבה ןיא ,תאז תמועל .דואמ םימצמוצמ תיסחי םה םייגרוטילה 

התכישממ לש וז ןיבל תיתרוסמ תידוהי תיב תלעב לש (הדועסל תונכההו) חספה 
.תינוליח־תילארשיה 

םלועב םירבג לע .םישנו םירבג לש םייתיבה םידיקפתה לע הכלשה הז םיניינע בצמל 

קומעה יונישה רבע הז ןפ לעו ,עוריאה לוהינ לש יסקטה דצה רקיעב לטוה יתרוסמה 

תנכה דיקפת ,גחב םיישנה םידיקפתה ינש ןיבמ דחא םלוא .תרוסמה תעיקש םע רתויב 

דיקפתה לע הרבעש רתוי הלודגה תופפורתהה ללגב .הנתשה אלש טעמכ ,הדועסה 

רשאמ רתוי יתחפשמ־ישנ יפוא םינוליח־םילארשי לש חספה התע לבקמ ,יתרוסמה ירבגה 

וגצויש ,םיברה םירקמל עקר איה יתרוסמה ירבגה דיקפתה לש תוררופתהה 2.רבעב 

ןיב תונוש שיש רבתסמ 20-19 תואמב תונוש תוצרא ידוהי לע יתרבח־ירוטסיהה רקחמה ןמ 
ףאו תרוסמה תא ושטנש תוחפשמ ברקב ,הילגנאבו הינמרגב .תרוסמה רומישב םישנל םירבג 
םינותנ .(Burman, 1986; Kaplan, 1991 'ר) ןהילעבמ רתוי תוינרמש םישנה ויה ,תוללובתהל וטנ 
תוידוהי םישנ ,תיחכונה האמה לש 60־ה תונש דעש םיארמ תירבה תוצראב תבורעת יאושינ לע 

הקידבמ ךא .הז לדבה םלענ םינורחאה םירושעב .םידוהי םירבג רשאמ תוחפ םייוג םע ונתחתה 
־אלל םיאושנה םידוהי רשאמ ,םידוהי־אלל תואושנה תוידוהי רתויש הלוע תוברועמ תוחפשמב 

.(Rabinowitz, Lazerwitz, <fe Kim, 1995)ןהידלי לש תידוהיה תוהזה רומישב תוניינועמ ,תוידוהי 

ידיב אקווד תידוהיה תרוסמה הרמשנ םידרפסה םיסונאה יאצאצ ברקבש ךכל תויודע שי ,ףסונב 
.(Liebman-Jacobs, 1996 'ר) םישנ 
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דבלמ ,םירדס רפסמב .רדסבש יסקטה קלחה ןמ םיעטק לש לוליחו לוסיח לש ,ךשמהב 

םינפ ופיסוה םהו ,לוהינב םיליעפ םיבר םיפתתשמ ויה ,("רדסה ךרוע") ריכבה רבגה 

ירחא ,ותוריש םוקממ רשייה עיגהש לייחה־ןבה סנכנ ,םירדסה דחאב ,המגודל .םיינוליח 

,תוצילעב ץרפתה אוהו ,בערו ףייע היה רוחבה .הדגהה תאירקב ולחה רבכ םיפתתשמהש 

בצקב אורקל לחה אוה "י תוקד עבשב הדגהה לכ תא רומגל רשפא ךיא םכל הארא ינא" 

תמועל .הדועסה השגוה רצק ןמז רבעכו ,םירחאה לש תעדה תוחידבל ררחסמ ילותיה 

וניכהש גח תודועסמ טעמב קר הנוש הדועסה התייה ,הדגהה תאירקב לודגה ינושה 
.רבעה תורודב החפשמה תוהמיא 

.םינוליח־םילארשי לש חספה תגיגחב רתויב בושחה ביטומה הארנכ איה תויתחפשמה 

םישנא גחה ינפלש ךכ ידכ דע ,החפשמ יבורק תודכלתהל יזכרמ םרוג איה חספה תגיגח 

רדסה ליל תא ושעי החפשמה יבורקמ ימ םע ,היעבב עירכהל הז תא הז םיציחלמ 

וז תובישח עקר לע .תויתרגש ןה "?גחב םתא הפיא" חסונב תושרופמ תולאש .םעפה 
.תיתחפשמ תוחיתמ לש םייוטיבל הריז םג תויהל רדסה ליל לוכי ,תויתחפשמה לש 

דדחל םג הלוכי איה ךא ,םידרפנ םיפנע ברקל הלוכי תפעוסמה תיתחפשמה תוסנכתהה 

ללכש ,דחא יתחפשמ רדס ךכ .שגפמה םצע לשב תויוחיתמל יוטיב רשפאלו ,םילדבה 

,גוזה ינבמ דחא לש םינושאר ןיאושינמ םיאצאצה ,גוז ינבמ בכרומ היה ,םישנא 16 

תחנ־יא ויהש החוויד תבתוכה .םייחכונה ןיאושינהמ גוזה ינב ינש לש םיבורקו םיאצאצו 

תובקעב חתמ לע חווד ,הז גוסמ בכרהב ,רחא רדסב .תוצובקה יתש ירבח ןיב תוחיתמו 

.םינושה ןיאושינה ינשמ םיבורקל תונתמ לש תינויווש־יתלב הקולח 
הררועתהו ,םיחרזמו םיזנכשא םינתוחמ וחכנ ,םיפתתשמ 24 ללכש ,רחא לודג עוריאב 

הבשקה הדעית תבתוכה .תינויווש יתלבכ הוספת םישנאש ,ןוזמה תשגה עקר לע תוחיתמ 

דצהמ שיא לש האירק תעב הכופיהו ,החפשמ יברוקמ לש טסקטב האירקל הבידא 

הלע אל עוריאב םיגגוחה רפסמ .תדחוימ תוינגורטהב ןייפואמ היה םירדסה דחא .ינשה 

ינקירמא עקר לעב םהיניב ויה .םיווק המכ יפ לע םיעוסש ויה םה ךא ,העבש לע 

ויה .קוחר םיראש לגעממ םירחא ויהו ,חראמה תחפשמ ינב ויה .ילארשי עקר ילעבו 

.תויוחיתמ ויה הלאה םיביכרמהמ דחא לכ ביבס .ינקורמ אצוממ דחא היהו ,םיזנכשא 

.ןמזב עיגהל ,תיבה ינב םע רשאמ רתוי ,םתא ודיפקהש וננולתה םיקוחרה םיראשה 

ןונגסב הכורככ הושריפו ,ינקירמאה תיבה לעב לש תונטלתש לע וננולתה םילארשיה 

התייה רבכמ אל :דחוימ םעטמ ךובנ ינקורמ אצוממ ףתתשמה .ילמרופ ינקירמא גח 

הקלוח "םינבה העברא" עטק תאירק .תונבה תחא םע ויאושינל החפשמב תודגנתה 

עיגהשכ ."...רמוא והמ עשר" עטקה לפנ ינקורמה ןתחה לש וקלחבו ,םינוש םיארוקל 

שגדהה ללגב "!עשרה ךל אצי ,יוא" ,לוקב רדסה ךרוע ריעה ,אורקל רוחבה לש ורות 
לע תיוושכע תיתחפשמ תילמס תועמשמ לש םתוח לטומ הלא םירדסב יתחפשמה 

־לע ,תאז לכ םע .תויתחפשמ תויוחיתמ יוטיבל לולסמ תויהל לוכי אוהו ,טסקטה 

לשב הבר תוחיתמ םינייצמ םיבתוכה ןיאש טעמכ ,םיעוריאב תירוד־ןיב תונוש ףא 

 •P
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םיבתוכ שי .הנשל הנשמ עובקה טירפתה אוה םירדסב תויתחפשמה לש םיביכרמה דחא 

ובש רדסב .רבעה לש החפשמ ייחל םישנאה לש היגלטסונל רושק טירפתהש ונייצש 
תחא לכו ,הלש םילישבתה תא החפשמ לכ האיבה םיחרזמו םיזנכשא םינתוחמ ופתתשה 

םיעוריא המכב .ןיד יפ־לע םירשכ דימת םניא םיחוודמה םיטירפתה .המצע לשמ הדעס 

.תוניבגו םירשב דחי ושגוה דחא עוריאב .(יזנכשאה גהונל דוגינב)זרוא תשגה לע חווד 

.(תחראמל ךכ לע ריעה והשימש דע) קרמל םינוטורק םישמ ילב ושגוה ובש רדס היה 

םיטירפתה לכב טעמכו ,ןחלושה לע םחל חנוה םהבש םירדס ויה אלש ןייצל בושח ךא 

םילמסמה ,הלא םיביכרמ .(יוכו תסורח ,הצמ) חספה תדועס לש דוסיה יביכרמ ועיפוה 

.םיאצממה רואיתב אבה קלחה לא ונתוא םיליבומ ,םירצמ תאיצי רופיסב םיקרפ 

לוליח ,לוסיח ,הריצי :םייתד םילמס 

ןיבל םיפתתשמה לש תינוליחה םתוהמ ןיב לודג רעפ רכינ ,תטלובה תויתחפשמה דצב 

הלא ןיב עוריא םוש היה אל יכ ןייצל שי ,תאז םע .עוריאה לש םייתדה םינכתה 

ןמ הברה ועיפוה ופצנש חספה ירדס לכב .יגרוטילה ןכותה ירמגל וב קחמנש ,וראותש 

,םיגוס המכמ םילמס םיגוהנ תרוסמה יפ־לע .םייתרוסמ םייתד םינכת ראשו םיטסקטה 

תויסקט תוליכא שש וא שמח ,הדגהה רפס תוחכונ םצע — םיישוח םילמס :םהיניב 

הצמו קרי) םילכאמ ילוביט ,(םימב) םיידי תוציחר ,(ןייב) עבצא ילוביט ןכו ,תורדגומ 

,םילכאמ לש יוסיכו יוליג ,("הבסה") ףוג תייטהב הבישי תרוצ ,(תסורחו חלמ ימב 

'ר הלא םילמסמ םידחא לע ןוידל)ןיי יעיבג לש החנהו המרה ,עבצאב םהילע העבצה 

תיבל הסינכה תלד תחיתפ :יטמרד עטק םג ללוכ רדסה ליל .(113-72 ימע ,1996 ,רמיז 

קלח גהנמ יפל) םירצממ םיאצויה לש הגצהו ,(םיזנכשאה גהנמ יפל) איבנה והילאל 

תויתדע תורוסמב םינוש הלא םיניינע יטרפ ."ןמוקיפא תבנג" קחשמ ןכו ,(םיחרזמהמ 

.תיזנכשאה איה ונניינעל תיטנוולרה תירקיעה תרוסמהו ,תונוש 

םייטרפ םייתחפשמ םילמסב ודעותש םירדסה םינייפואמ ,םייתיבה םילישבתה דבלמ 

ישוביש טרפבו ,אבס תיבמ דוע הנש ידמ תורזוחה תוידוחיי האירק תורוצ ןוגכ ,םיבר 

תבתוכ .רישל םיליגרש שידייב ריש לע החווידש ימ שי .יזנכשא אטבמב תומעטהו ןושל 

ליעלמ המעטהב "האי אל יכ ,האנ אל יכ" טויפה תא רישל התיבב גהנמ לע החוויד תרחא 

תפסותב "אידג דח" תא רישל םיליגר יאקירמא־םורד עקרמ החפשמב .יזנכשא אטבמבו 

החפשמה תא הלעה רשא בס לש ורכז תא םיריקומ וז החפשמב .תידרפסל םוגרת 

טסקטבש "ללה"ה יקרפבו ,ןרהא היה בסה לש ומש .הנש 40 ינפל רטפנ רשאו ,הצרא 

םירש ,תבתוכה החוויד ,הז קוספ ."ודסח םלועל יכ ןרהא תיב אנ ורמאי" קוספה עיפומ 

םיליגר החפשמה לש דחא ףנע ינבש חווד רחא עוריאב .תדחוימ תובהלתהב םיבוסמה 

ררועמ רבדה .(אקווד הכיעמ רחאל) תדחוימ הרוצב רדסה לילב הציבה תא לוכאל 

דוחיי לש יוטיבל רחא ןפוא .ךכ םיגהונ םניאש הלא דצמ ךוחיג תורעה תועיבקב 

שמישש ,הדגהה רפס לש עובק קתועב שומישה אוה ,םיעוריא המכב רזוחה ,יתחפשמ 
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המייקש וז) ופצנש ולא ןיבמ רתויב תיתרוסמה החפשמב .ורבע םינשב החפשמב בס 

הבכרוה וז תכרעמ .חספל תדחוימ םילכ תכרעמ התייה (תויתרוסמה ןויקינה תונכה תא 

איה וז תיממע תוטשפ ,תבתוכה תשגרה יפל .תונשי תובר םילכ תוכרעמ לש תויראשמ 

.םהלש חספל יפואו דוחיי הנתנש 

־םילארשי לש היווהה םע תוחונ התואב םירשקתמ םיישוחה םיגהנה ןיא ללכ ךרדב 
םיבר םיבתוכ .םייפיצפסה םייתחפשמה םיגהנמהו םייתחפשמה םילכאמה ומכ םינוליח 

תוליכאה שוטשט לע וחוויד ןכ .וחכנ םהבש םירדסב םיישוח םיגהנ רדעה לע וחוויד 

וליפא .הדגהה תאירק לכ ךלהמב םיפיטחב תסורחהו תוצמהמ המיעט ידי־לע ,תויסקטה 

־לע בתכומה ףוגב שומישה לוטיב .לוכה לצא הגהנ אל תמסרופמה "ןמוקיפא תבנג" 

דחאב 3.תרוסמ ןדבא לש ינייפא ןממס אוה ,האולמב המע םיהדזמ ןיאש ,תרוסמ ידי 

ילותיה ןפואב םיפתתשמה דחא ארק תלדה תחיתפ גהנמ תא ומייק םהבש םירדסה 

השעמה תא תנקורמ וז הרעה ."יבנג סנכיי אלש בל ימיש" ,חותפל המקש הרוחבל 

.ותוא תדמגמו ןכותמ תלדה תחיתפ לש ילמסה 

.הדגהה לש קיתעה טסקטה תאירק תא ,ןבומכ ,םיללוכ רדסה ליל לש םייתדה םינכתה 

תיסקט ולו ,האירק .ינרדומ םדאל חונ הזה למסה ,םיישוחה םילמסל תיסחיש רבתסמ 

םיינפוג םישעממ הרזו תיאכרא תוחפ איהו ,תילנויצר היווהמ קלח איה ,תננגוסמו 

םילודג םימוסחמ הדגהה טסקט לש האירקב םג םינומטש רבתסמ ,תאז םעו .םייטוזקא 

ינומה דיעהל םילוכי הלאה םימוסחמה לש םביט לע .םינוליח־םילארשי םיארוקל 

וז תודע תובגל ירקחמ ןויסינ לכ השענ אל םלוא .ישיאה םנויסינמ םינוליח־םילארשי 

ינעדמ ףאש תורשפא תמייק ,םיבר םישנאל בורקו רכומ אשונהש רחאמ .יתטיש ןפואב 

אליממ .רתוי הפיקמ תואיצמל תודעכ אשונב תוישיאה םהיתושוחת תא ועיצי הרבח 

ריבס יכ םא) רדסה לילל רשקב םינוליח־םילארשי לש תושגר לש דועית טעמכ ןיא 

הנורחאל .(בר רמוח הלעת תימויה תונותיעה לשו הפיה תורפסה לש תיתטיש הקירסש 

Ophir,) ילרביל הגוה לש תוארה תדוקנמ טסקטה תא ןחב רשא הדגהב ןויע עיפוה 

,המילאהו תרגתסמה ,תינמואלה הריוואה בקנ? רז טסקטה ,וז האירק יפ־לעו ,(1996 

תורז ךא ,םימיוסמ םיכרע לעב ארוקל תינייפא איה טסקטה לש וז תורז .ןירקמ אוהש 

תורז ,תחנ־יא יגוס לש רתוי הבחר תשקל שיגר היהי גולופורתנא .תחא קר איה וז 

.ישוקו 

םידברהמ המכב תילמינימ תואצמתה הכירצמה ,הדגהה לש הפשה אוה דחא יסיסב ישוק 

םירדסב םיפתתשמה בורל .ארקמה ןושלו ל"זח ןושל ,תירבעה הפשה לש םיירוטסיהה 

הקוחר םהל תישענו תכלוה הדגהבש ארקמה ןושל םגו ,הרז ל"זח ןושל התייה ופצנש 

,המיקה ,תווחתשהה ישעמ ללש וקלחב םלענ םיבר םייתרוסמ־םיחרזמו םיינרדומ־םייתד ברקב םג 3 

לילב .תיתרוסמ הליפתל םיוולנה ,םייפכה תוסירפו העיגנה ,הזחה לע האכהה ,קושינה ,העירכה 

,םינוליח־םילארשי לש םירדסב ןכש לכ ."הבסה"ה גהונ הלא םיגוחב שטשטיה ,טרפב רדסה 
.םייתרוסמה םיישוחה םיגהנמה ןמ הברה ולטב ,וראית םיבתוכהש 

This content downloaded from 95.35.228.234 on Wed, 19 Feb 2020 22:15:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



537 חספה לילב םינוליח־סילארשי 

התייה ךכל השחמה .ינושל אוה ינש ישוק .ך''נתב ירוביצה ןיינעה תוטעמתה םע 

וכחיג םיפתתשמה ."...ונונעיו םירצמה ונתוא ועריו" עטקה תאירקב םירדסה דחאב 

םיזחאנ ,םהל הרז הלימ תנבהב םישקתמ םהש רחאמ 4.ונונאו םוטאה לגרמ תא וריכזהו 

ישוק .תינכות תועמשמ אלל היצאיצוסא םירצויו ,לילצה לש היגולומוהב םיארוקה 

תויתרזחה אוה ,הדגהה לש יתרוסמה טסקטה חכונל ,םינוליח־םילארשי לש ישילש 

םיטסקט וב םיארוקש ירוביצ סקטל תויתוהמ ןהו ,תויבצק בורל ןה תורזחה .טסקטבש 

םיפתתשממש רבתסמ 5.תיתרוסמ תיתד תוברתב הרועמ וניאש ימל תורז ןה ךא ,םייתד 

תנמ לע ,טסקטה ןיבל םניבש רעפה ינפ לע רשגל ידכ בר ץמאמ שרדנ םירדסב םינוליח 

.ותאירקב חונ שוחלו ומע תוהדזהל 
,הדגהל סחיב םינוליח־םילארשי לש תושגרהה לע תורישי תויודע לש זוכיר רדעהב 

םיפוצה־םיפתתשמה ,םידימלתה לש םיחווידה .תיביטיזופ־תיתיפצת הטיש ןאכ ינא טקונ 

תחנ־יאו תוקוצמ ףושחל רתוח ינא םיעוריאה חותינב .ןויעל רמוח יל םישמשמ ,םיעוריאב 

ריבס .טסקטב רצקלו רהמל םיצור םישנאה בורש יולג ךכ .םהל הנעמ םה םיעוריאה רשא 

וא םמצע ידי־לע ,היופכ איה האירקה םיבר לצא .טסקטה ןמ תחנ־יא לע דיעמ רבדהש 

תרחא ."החוראל ךרדב לושכמ" טסקטה תא התניכ תודימלתה תחא .םיבסו םירוה ידי־לע 

תיחרזמ־תיזנכשא ,תחא החפשמב ."...הדגהה תמיא הרסש רחאל" ,הינוריאב הרמא 

ךא .םיפתתשמה רובע הדיחא הרודהמב הדגה תורבוח ןיכהל שארמ וגאד ,תברועמ 

תורודהמו םיחסונ ןיב םילדבה בקע ,טסקטה תאירק תעב לובלב ררש םיבר םירדסב 

תויונפוא .םימאותמ אל םיפתתשמ דצמ ,טסקטה לומלמו רוציק ,גוליד תונויסינ בקעו 

לש המלעה ןעמשמ .טסקטה לש תורזה תייעב תא רותפל הצופנ ךרד ןה ולאכ האירק 

רשאכ האירקהמ וקמחתה םיבר .םיפתתשמל םייוצר יתלב םהש םיעטק לוסיח ,טסקטה 

."תיבב םייפקשמה תא יתחכש" ץוריתה ידי־לע תאז השעש ימ שי .םרות עיגה 

המכ לש תדלוה ימיל הכרב ירבד שודיקה חסונל רדסה ךרוע ףריצ םירדסה דחאב 

םיאורקהש ץופנ .םינוש םינפואב תונתמ לש הפלחה העצבתה תובר תוחפשמב .םיחכונהמ 

תוכורכ םיתעל .ברעה תליחתב ןה תוקנעההו ,תחראמה תיבה תלעבל הנתמ םיאיבמ 

.ולוכ עוריאה םותב תונתמה יפוליח םיכרענ םיתעל ,ןמוקיפאה תבנג גהנמב תונתמה 

חסונה ןיב רעפה תא םצמצמ הגיגחב (תדלוה םוי ןוגכ) הווהה ןמ עוריא לש בולישה 

םיסומינה תא תבלשמ ,טרפב תחראמל ,תונתמה תקנעה םג .םיגגוחה ןיבל יטוזקאה 

ךרדה .ילארשיה יווהב תוליגר םירבח תוביסמ לש םיסומינב רדסה ליל תגיגח לש 

התייה רדסה ליל תגיגח ללכ תא םהילא ברקל םיגגוחה וגהנש רתויב הצופנה תיתריציה 

םשאוהש רחאל לוגירב עשרוהו ,הנומירב יניערג רקחמל היירקב 80־ה תונשב רבע ונונאו יכדרמ 

.םירז תורוקמל הנידמה ןוחטיבב עגופה עדימ תריסמב 

תיטבש הרבחב הז ןיינע לעו ,122-89 ימע ,1990 ,ץריג 'ר יתד סקטב תורזחו בצק לש תובישחה לע 

ךכמ םשרתהל רשפאו ,הידבר לכב תידוהי היגרוטילב םיטלוב תורזחו בצק .Needham, 1967 'ר 

.םירחאו וקורמ יאצוי לצא םג תמיוסמ הדימבו ,ןמית יאצוי לש תסנכ יתבב םויה דע יתעימש ןפואב 
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דחוימב ,םירחא םיריש לש בוליש ףאו ,הדגהה ירישב תויתרוסמ־אל תוניגנמ לש בוליש 

לש רישה תא "ונייה םידבע" עטקה ירחא ופיסוה תחא החפשמב ."לארשי pא יריש" 

הדגהה לש "ללה"ה יקרפבש "היוללה" תריש תא ."Let my people go" ןוסבור לופ 

שי .ןויזיווריאב הכזש ,"היוללה" ,ירטע ילג לש רישה תניגנמב םירדס הברהב ורש 

ברעל רדסה ליל ךפה תובר תוחפשמב .יתרוסמה חסונה םוקמב אב שדחה לילמתהש 
רשפא הזה הרישה ביכרמב .רתנספ יווילב ביבאו חספ יריש ורש תחא החפשמב .הריש 

ךכב תויתריצי וליג םירדסה דחאב .םיצוביקה תודגה לש הנשיה תויתריציל ןמיס רתונש 

6.דרא ןורל יונפ אסכ וריאשהש 

םיבר םיבתוכ .עדומו יתיזח תומיע איה ותא תוהדזהל השקש טסקטל תרחא הבוגת ךרד 

...יבר")תוכמה ירפסמ לש םישרדמה יעטקב טרפב ,קיחצהל ידכ הזופח האירק לע וחוויד 

דחאב .תועמשמ ירסח םיארוקל וארנש ,("'וגו תוכמ ךכו ךכ וקל םירצמהש ןינמ רמוא 

,רחא רדסב .הלא םיעטק ביבס ,תבתוכה יוטיבכ "ןובשח יקחשמ" ולהנתה םירדסה 

ריבסה ,"קרב ינבב ןיבוסמ ויהש ...יברו רזעילא יברב השעמ" עטקה תא וארק רשאכ 

,והשימ ריעה הזל .הקיתעה קרב ינב םוקמ אוה םויה לש םיבוסמ תמוצש רדסה ךרוע 

"!היריחה לע הלעמל בשי רזעילא 'ר" ,ףיסוה רחא "!קרב ינב לש םוקמה הז היריח ,ןכ" 

ןאכ שיש רשפא .ילותיהל ותכיפה ידי־לע טסקטה תא םיארוקה םידמגמ הלא םירקמב 

ןיא ,ןפוא לכב .ילארשיה יתרבחה חישב תלמסמ קרב ינבש המ יפלכ תוניוע לש המינ 

.טושפו רישי לוטיב ידי־לע טסקטה תא םילסחמ םיגגוחה 

םיישרדמה םיטסקטה תאירקב ךיראה אוה :הכופה הקינכט רדסה ךרוע טקנ רחא עוריאב 

םישרדמה תא םיעטהו ,הרפוא רמז ןונגסב ,ןזח לש הגצה גיצה אוה .ידוראפ ןפואב 

רואב םיראומ םיתייעבה םיטסקטה ,םירקמה ינשב :ההז איה תועמשמה .םיהומתה 

'ר שרדמ תא םדא ארק םירדסה דחאב .םיליבק םישענ םיטסקטה ,החידבכ .ךחוגמ 

הרבע ,תחא — ףא ןורח ...יתוכמ שמח לש התייה ...הכמו הכמ לכש ןינמ") אביקע 

תא תונשל ילבו ,האירקה תרגשב .("'וגו עברא — הרצ ,שולש — םעז ,םייתש — 

סינכה ךכב ."עברא — יתשא" — "עברא — הרצ" םוקמב ארוקה רמא ,ולוק תמינ 

דחאב .םייתיבהו םייגוזה םיסחיה םלועמ ,ילותיה ,יטנלוויבמא ביכרמ טסקטה ךותל 

םהילע ךופש ...ךועדי אל רשא םייוגה לא ךתמח ךופש" עטקל ארוקה עיגה םירדסה 

םירבח ול שי יכ ,תאז ארקי אלש עידוהו רצענ ארוקה .'"וגו םגישי ךפא ןורחו ךמעז 

םיפתתשמה תבוגת .םיקוספב םימלוגמה הביאה תושגר תא אשונ אוה ןיאו ,םידוהי־אל 
,דחוימב תוילרביל תועד לעב היהש םהמ דחא לע ועיבצה םה :תילותיה התייה םירחאה 

וכותל ורעה ךא ,טסקטה תא ולסיח אל ךכ .הזה טסקטה תא אורקל וילע אקווד וליטהו 

.ירוקמה ןכותה םוקמב ינוריא ןכות 

ימש לעמ לפוה וסוטמש רחאל הבשנ רשא ,ילארשיה ריוואה ליחב םוטנפ סוטמ טוונ אוה דרא ןור 6 

רוביצב הבר תוניינעתהל הכז הרקמהו ,וררחשל םיצמאמ ושענ םינשה ךשמב .1986 תנשב ןונבל 

.ואצמיה םוקמ לע וא ובצמ לע קצומ עדימ ןיא ןיידע הלא תורוש תביתכ תעב ךא :ילארשיה 
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םילטבמ םה .טסקטה םע םישק המילה־יא יבצמב ,ןכ םא ,םייוצמ םינוליחה םיגגוחה 

םזקרס ,הינוריא ייוטיבב תועייתסה ךותו ץמאמב םיארוק םה םירחא םיקלח .ונממ םיקלח 

.טסקטה תא לבקל ידכ ,המילה־יאה תא םישנאל הרידסמ הז ןכות לש המרזהה .לותיהו 

.תונצילל תרדרדימ םתאירק זאו ,טסקטל והשלכ ןכות תקצל תלוכי םיגגוחל ןיא ,םיתעל 

וז הקספ ,םירפסמה ישרדמ ומכ .וזכ הבוגת םימעפל ררוע םינבה תעברא לע עטקה 

היווהב דחוימב יתייעב "םתה" ,הב םירכזומה םישנאה יסופיט ןיב .ינוליח ארוקל הרז 

םימת שיא — תשרופמ הבילעמ הארוה םוי־םוי לש תירבעב "םת" גשומל .םיארוקה לש 
,םינבה שרדמ יסופיט ראשמ רתוי הנוגמ הזה סופיטה ,יגשיהו ינרמוח םלועב .שפיטו 

,תילילש הניאש קר אל תרוסמב "םת" לש הארוהה ,תאז תמועל .ךוחיג ררועמ אוהו 

"'וגו םת שיא בקעיו" בותכה לש תישרדמה האירקה יפ־לע) בויחל הטונ איה אלא 

וסחייתה אל ופצנש םירדסב .([1 א בויא] "רשיו םת ...שיא" ןכו ,[28 הכ תישארב] 

ספתנש ימ לע אקווד האירקל לטוה אוהש שי .םירחאה םיסופיטל הוושכ "םתה" סופיטל 

עיגה ךרועה רשאכ ,דחא רדסב .הריעצ הרוחב טרפבו ,םיפתתשמה ןיב רתויב םימתכ 

תחנ־יא םישח םישנאה .םיפותב ףפותמכ "םת־םת־םת־םת" רמיז אוה ,"םת" הלימל 

המרזה ידי־לע םהילא טסקטה תא םיברקמ םהו ,"םת" גשומה עיפומ ובש טסקט םע 

לע תילותיה העבצה וז ירה ,הרענ לע האירקה תלטה לש הרקמב .םהלשמ ןכות לש 

לש הריציב רבודמ ,םיפותה קחשמ לש הרקמב .(ירדגמ ןויווש רסוחב הוולמ) תומימת 
."םת" גשומל תדמגמ היצאיצוסא 

תוברתה תייווהב .ינוליח־ילארשיל חונ וניא םינבה העברא שרדמ לש "עשרה" סופיט םג 

קידצ ,רקש תמועל תמא ,ער תמועל בוט לש םייבטוק םייומיד תיסחי םיטעמ ,תינוליחה 

םיירסומה םידוגינה תמועל ,תובכרומלו תויוקדל תיסחי הבר תועדומ תמייק .עשר תמועל 

ארוקה םלקד ,םירדסה דחאב .הדגהה יחנומב םילפוקמה ,יתרוסמה םלועה לש םידחה 

,תילותיה העבה ךכב התייה .ףשכמ אוה וליאכ ,ליהבמ יטמרד ןפואב עשרה עטק תא 

סחייתהל ךישמהל ינוליח ארוקל רשפאמ טסקטה לש רומיגה .הזכ וניא תמאב עשרהש 
.וילא 

ללהה" אוה ,ובש תובורמה תורזחה ללגב ,םיגגוחל רז אוהש הדגהה לש רחא קלח 

גלפומ ןויצב קסועה ,הזה קרפה .("'וגו ודסח םלועל יכ ,בוט יכ 'הל ודוה") "לודגה 

דחאב .האושה תועווז עקר לע תקסורמ ותנומאש ימל טרפב השק ,לאה ידסח לש 

.תוילותיהב ,הלודג תוריהמב קרפה רמאנ םירדסה 

.םירדסהמ המכב תויתייעב ויה לארשי ץראב הזע תוקבדב תוקסועה הדגהבש תורימאה םג 

רובעיש דע םש תוהשל אלא ,"םירצמב עקתשהל וניבא בקעי דרי אלש" ,הדגהבש רבסהה 

בקעיש םזקרסב םיפתתשמה וריעה םירדסה דחאב .םיגגוחה לצא ןומאל הכז אל ,בערה 

תאירקל ועיגהש םיטעמה םיגגוחה "!ץורית היה קר בערה" ,ץראה ןמ תדרל הצר ןכא 

תובוגת ררוע המ .וכחיג בוש ,"!םילשוריב האבה הנשל" הזרכהה ובו ,הדגהה לש ףוסה 

םיילאירוטירט־םיימואלה םיקלחב םיישק םינומט םינוליח־םילארשי לש םתניחבמ ?ולא 

םתעדותב ,חותפ יתוברת םלועב םירועמ םישנאה תויהב ךורכ דחא ישוק .טסקטה לש 
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תנבומו תיעבט הניאו ,לוקישל הנותנ םיבר םישנא לש ץראב םתבישי .לעופב ףאו 

,םישנאה תואיצמ ןיבל לארשי ץראב תוקבד לש תומימתה תורהצהה ןיבש רעפה .הילאמ 

תוביסנב ךורכ ינש ישוק .הינוריאו לותיה תועצמאב החאתמ ,תטבלתמהו תינתומה 

םינוליח־םילארשי לצא ,לארשי pאב תוקבד תספתנ רתויו רתוי :הווהה לש תויטילופה 

תילארשי תוינמי לש שדח יומיד םייק .תוינוציק תויתד תודמעל הרושקכ ,דחאכ םייתדו 
דחוימב םילחוב וז הדמעמ םיגייתסמה םינוליח־םילארשי .תונמואלבו תויתדב הכורכה 

קלח לש ןדבאמ עבונ ,רתויב ידוסיה ילוא ,ישילש ישוק .הדגהה לש ילאירוטירטה ןפב 

םילשורי ,םינוליח־םילארשי לש םתניחבמ .תיתרוסמה תיחישמה הנומאה לולכממ לודג 

תחנ־יא .השממתה רבכש הווקת לע ריהצהל ךחוגמו ,םיריכמ םהש וז איה תדעוימה 

.(Ophir, 1996) ליעל רכזוהש ילרבילה הגוהה לצא העבוה הז גוסמ 

לארשי ינב תא גיצמה הז אוה ינוליח ארוקל רתויב רזומה ילוא אוהש הדגהב עטקה 

םיידש ,םיידע ידעב יאובתו ,ילדגתו יברתו" אוה טסקטה חסונ .תממדמ המורע הרענכ 

."'וגו ךיימדב תססובתמ ךאראו ךיילע רובעאו .הירעו םורע תאו ,חמיצ ךרעשו ונוכנ 

דסמ תיתרוסמ האירקב םיווהמ ,7-6 זט לאקזחימ רדס ךופיהב םיחוקלה ,הלא םיקוספ 

,הפוצרו הקיתע תרוסמ תמייק .לארשי םעל הירוגלא איה הרענה הבש ,תיטסימ תונשרפל 

םישעמו םיטסקט שרפל ,םירחואמה םילבוקמה דעו ל"זח ךרד ,ארקמה יאיבנב לחה 

םילמס לעו ,הז גוסמ םיירוגלא םישוריפ תשחמהל) יטסימ ןפואב ארקמב םייטורא 

םיארוקב העובט הכ הז גוסמ תונשרפ .(1984 ,ןהכ 'ר ,יגולואית ןבומ ילעב םייטורא 

.ילולימ ןבומ םג תויהל לוכי הלא םיטסקטלש ,ךכל תועדומ ןיא םיבר לצאש ,םייתרוסמ 

הנומת םלצא םיררועמ םייטוראה םיקוספה .םינוליח םיארוקמ בורל קוחר הז לכ םלוא 

ןפואב ,לאקזחימ עטקה תאירק תא וליטה תוחפשמה תחאב .ךוחיגל ואיבה ןכלו ,תינשוח 

וניתובאל הדמעש איהו" ,םיארוקל םותס היהש רחא עטק .הריעצ לע אקווד ,ינציל 

קוספה ררוע המוד ךוחיג .ירכז ינימ יומידכ ,תינציל תונשרפ אוה ףא ררוע ,'"וגו ונלו 

.'"וגו םיפופכ ףקוזהו םילפונ ךמוסה..." 

תונקסמו ןויד 

לשו ללכב הרבח ינעדמ לש יכרעהו יגשומה ןעטמהו ,םדא ינב ידיב תישענ רקחמ תכאלמ 

ןויעב .(Carrithers, 1992) תונשרפ ןהו אצממ ןה ,וקלחב ,בצעמ טרפב םיגולופורתנא 

ולא תויחנהש ריבסו ,ליעל ראותמכ ,ולביק םהש תויחנה יפ־לע םידימלתה וחוויד הז 

יכרעה ןעטמה .החנמה רקוחה לש וביט לע םג ןאכ ריעהל ןוכנ .םיחווידה לע ועיפשה 

תווצמ תרימש לש אוה ,םיסרוקב ופתתשהש םידימלתל דוגינב ,אשונ ינאש יטנוולרה 

,תינוליח תודהיל היתפמאב סחייתהל לדתשמ ינא גולופורתנאכ .תונדפק לש הדימב 

לש תויתדה ללגבש ,תורשפא לוקשל ךירצ .היפלכ תיתרוקיב הדמע לעב םג ינא ךא 

הדימלת קר התייה .םהלש תוינוליחל יוטיב ןתמב םינסורמ םידימלתה ויה החנמה 

עוריאב ףתתשהל תנמ לע ,יתחפשמה רדסה ןמ םדקומ האצי איה יכ החווידש תחא 
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אובל ורחיאש םיריעצ לש םירקמ לע וחוויד םיבתוכה ,תאז םע .םירבח םע רחא חספ 

םיגהונ םידימלת רתוי ויה ליגרתה ץוליא אלוליאש ,אופא ,ןכתיי .תאצל ומידקה וא 

תוגיגחב ילש ישיאה ןויסינה םג ,תיתדה יתוברועמ לשב .יתחפשמ־אל ןפואב םמצעב 

תופוקתב ףאו ,תונורחאה םינשה תורשעב .לבגומ ,ילסקודרפ ןפואב ,אוה חספ ליל 

הז ןיינעל 'ר) רדסה לילב םירחא לצא יתחראתה אלש טעמכ ,הדש ירקחמ יתכרעש 

לצא] לארשיב יגולופורתנא רקחמ לע [37 ימע רקיעב] ורמאמב דקוש לש ויתורעה תא 

תדובעב קסע רשאכ וירקחנ לצא רדסה לילב תוסנתהל ונוצר לע ,[1977 ,ןשדו דקוש 

תוגצומו ןלהלש ןוידה אבומ ,הז םיניינע בצמב בשחתהב .(ונממ רבדה תעינמ לעו ,הדש 

.ויתונקסמ 

,תויתחפשמה אוה דחא .םינוליח־םילארשי לש רדסה ליל תוגיגחב םיטלוב םיאשונ ינש 

תויתחפשמה .עוריאה לש םייתרוסמה םייתדה םינכתה םע תודדומתהה אוה רחאה 

םיגוחב ןהו רבעב ןה ,תורחא חספ תוגיגחב רשאמ רתוי ילוא התובישחב תטלוב 

תוגיגח תדדועמ םינורחאה םירושעה לש תירמוחה החוורהש ןכתיי .הווהב םייתרוסמ 

םיסנכתמה רפסמ תא לידגהל אוה ףא רשפאמ גחב בכרב שומישה .םיפתתשמ תובר 
:תמכסמ ,םישנא 16 הנמש עוריאב הפתתשהש ,תחא תבתוכ .רדסה לילב 

,תבחרומה החפשמל שגפמל תונמדזהכ רתוי ספתנ ,ובש דחוימה יווהה לע ,רדסה ליל 

רבכ וכפהש ,הדגהב האירקה תעב םימשומה םישגדה .םידליה תלידגב תוארל ,ןכדעתהל 

.תונצקועהו תוחידבה תא םג םיררועמה םיעטק םתוא לע םימשומ ,המצע ינפב תרוסמ 
קופקפ םיררועמו ,דחוימב םיכחוגמכ םיספתנה ,הדגהב םינברה לש לופלפה יעטק הלא 

,הכונחל שגפמה תא ריבעהל ךירצ ילואש הרמא ימא [תרחמל] .הזה רדסה םויק לכב 

אל [איה] .םילבסנ יתלבה םיקקפה תאו ,רתוימו בולע הל הארנש סקטה תא ךוסחלו 
.ותוא םייקל בושח יל אקווד עודמ הניבה 

ביכרמ ןיב הריתס לש הדימ תמייק .הל בושח סקטה עודמ הריהבמ תבתוכה ןיא ונל םג 

.רתוי תנבומה איה םאה לש התדמעו ,רזה יתדה־יסקטה ביכרמה ןיבל יתחפשמה סוניכה 

הפש רדסה לילל ךא ,םהיניב יתרבח ןילמוג עגמל ןווכמ החפשמ ינב לש יתנועה שגפמה 

.םיגגוחה יכרע תא — הבורב אל םא — הקלחב תרתוס רשא ,ולשמ תיסקטו תיגרוטיל 

םישגפנ .םינוליח־םילארשיל יתייעב תויהל לוכי חספה תגיגחבש יתחפשמה קלחה ףא 

.הזל הז םייוצר ירמגל אל ילואו ,בר ןמז וארתה אל ,םיקוחר םה םקלחבש םיראש זא 

,עוריאה לש יתדה דוסיה לע טעומה שגדהה תמועל ,תויתחפשמ לע תיסחי־ברה שגדהה 

תא תוחפ שיגדמו ,יתדה דצה תא שיגדמש ימ לצא תמייק הניאש הקעומ רוציל לולע 
טלמיהל ידכ חספה תנועב ל"וחב שופנל םיעסונה םישנא שיש רבתסמ .תויתחפשמה 

ואצמנ אל הלאכ םישנאש ןייצל בושח ךא .תיתדהו תיתחפשמה ,הלופכה תויתייעבה ןמ 

.רתויב תויתייעבכ ולגתנ אל חספה תוגיגח ,ונירקחנ רובע .םידימלתה יחווידב 

ןה ונייפוא ופצנש םירדסה .לוכל טעמכ השק יתדה ביכרמה ,תויתחפשמל האוושהב 

לש םייוטיב ויהו ,ולסוח םייתרוסמ םילמס .תויתריצי לש המ תדימב ןהו תויכשמהב 

וליאו ,"םירצמ תאיציב רפסל" ךירצ סקטה יללכ יפ־לע .תרוסמה ןמ תינוריא תוגייתסה 
ונלש םיעוריאה לכב טעמכ .םירחא םירבד לע רבדל םיצור םיפסאתמה החפשמה יראש 

This content downloaded from 95.35.228.234 on Wed, 19 Feb 2020 22:15:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןשד המלש 542 

תחא אל ולהונ ,ומייקתה ןכ רשא םיקלח :יתרוסמה סקטה לש םיקלח םישנאה ולטיב 

.ללחמ ןכות יוריעו רומיג ךות 
יתחתיפש םילמס ייוניש לש תיללכ היגולופיט לע ססובמ הלאה םייוטיבב ילש שומישה 

,76-68,54-43 ימע ,1977 ,ןשדו דקוש 'ר)ילארשי אקווד ואל ,הוושמ ןויע ךרוצל רבכמ 

ןויסינה םוחתב יונישב ךורכ יתד למס לש לוליח השעמ ,הז יפל .(Deshen, 1997 ןכו 

סחייתמה ,שדח ןכות הרועמ יתרוסמ למס ךות לא .למסה סחייתמ וילאש היווחהו ישונאה 

וארנ ןאכ ופצנש םירדסב .למסה ידי־לע אטוב אל ןכל םדוקש ,ירמגל רחא ןויסינ םוחתל 

רופיס לע תויטסקרסה תורעהה ,םירפסמה ישרדמל געלה ירקמ :הלאכ םיבר םיעוריא 

,לאקזחימ םיקוספה לשו םינבה תעברא שרדמ לש האירקה ןפוא ,קרב־ינבב םיבוסמה 

םיגגוחה רשא ,יתד למס ,שדוקמ טסקט לש עטק שי הלאה םיעוריאהמ דחא לכב .דועו 

תיתרוסמה הנבהה ןיב רשק ןיא .למסה לש תיתרוסמה הנבהל רז ,שדח ןכות וב ובליש 

,הזה יונישה קמוע תא אטבל תנמ לע .םיראותמה םיעוריאב םישנאה לש הנבהה ןיבל 

םיצוביקה תודגהו ,לוליח אוה ילמס שודיח לכ אל ."לוליח" ןועטה גשומל קקזנ ינא 

רבדה .(לוליחו לוסיח ,הריצי ישעמל ףסונב) םיילמס םישודיחב ,ראשה ןיב ,תונייפואמ 

םלוא .בושייה תפוקתב "תדבועה לארשי" לש תילמסה תויתריציה רשוע תא שיחממ 

אוה ,האמה יהלש לש םינוליח־םילארשי לצא ,ןאכ ופצנש םירדסה לש בושח ןייפאמ 

טעמכ הריציו שודיח לש גוסמ םיעוריא ךא — םהב שי לוליחו לוסיח ,תויכשמהש 
.וארנ אלש 

40־ל בורק ןיבמ .םהלש תיסיסבה תויתרוסמב וטלב ידימלת וחכנ םהבש םירדסה 

תצובקב ללכנ אל אוה) ינורקע שדוחמ ןפואב ,םיצוביקה ןונגסב להונ דחא קר ,םירדס 

הרבחה לש רתויב בושחה יתריציה לעפמה ובש ,ץוביקה .(הז ןויעל סיסב וויהש םירדסה 

םידימלתה לש גחב תובקע ריתוה אלש טעמכ ,םיגחה בוציעב תינוליח־תילארשיה 

םירעבו ,לודג יתליהק עפומ םע רוביצה תעדותב ההוזמ םיצוביקה ןונגס .םיחוודמה 

םייטרפה םהיתבב תומצמוצמ תוחפשמב םייחה םישנאל .ךכל המיאתמ תונגראתה הרסח 

,תיוולנ הביס ךכל שיש הארנ ךא .יתרוסמה יתחפשמה גחה ןונגסב זחאיהל רתוי חונ 

,ונימי לש םינוליח־םילארשי :תיתוברת היגרנאו תומזי ךירצמ יסקט שודיח :רתוי הקומע 

ךישמהל רתוי הברה לק .ולא תודימב םינייטצמ םניא ,בושייה תפוקתב םהימדוקל תיסחי 

םיעוריאה לש תויתרוסמה .םייתדוקנ לוסיחו ,יוניש ,המאתה ךות ,הקיתע תרכומ תרוסמ 

.רדסה לוהינב ןהו גחל תונכהב ןה ,ןימ יפל הדובעה תקולחב תטלוב ןאכ ונקסע םהבש 

ןכותה ןיבל םינוליח־םילארשי לש יתוברתה םמלוע ןיב םילודג םירעפ םירתונ ,תאז םע 

םיילמסה םישעמלו הדגהה לש טסקטל עגונב רקיעב ,רדסה ליל תגיגח לש יתרוסמה 

איה הכובמל הבוגת ךרדו ,הכובמ םיררועמ הלא םינכת .תיסקטה האירקל םיוולנה 

.תויתחפשמה ,רדסה ליל לש לבוקמו ןשי ביטומ לש המצעהו הטלבה 

.הדועסה תוכיא לעו ןוזמה לע םשומה שגדה אוה תויתחפשמב רושקה טלוב ביטומ 

םירדסב ךא ,תיתרוסמה חספה תגיגחב םג םייוצמ הדועסו תויתחפשמ לש םיביטומה 

טועימ ןיבל טסקטה חכונל הכובמ ןיב ףוריצה :דוחיי היה ןאכ ופצנש םיינוליחה 
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לש היווהל הריתסב םידמוע םניאש םיביכרמ לע רתי שגדל איבמ רבדה .ותונשל המזוי 

םוצמצה דצב ,םתוחכונב םיטלוב הלא םיביטומ 7.ןוזמו תויתחפשמ ונייהד ,םיפתתשמה 
תוניגנמ לש בוליש לע םשוה םיוסמ שגד .םייתרוסמה םיימואלהו םייתדה םינכתה לש 

תדלוה ימי תגיגח לש בוליש םג היה .יתרוסמה טסקטב םיינרדומ־םילארשי םילילמתו 
.תונתמ תפלחה לשו 

יתרוסמה גהונב ןה יוצמ םילמס לש דומיג םג ,ןוזמו תויתחפשמ לש םיביטומה ומכ 

הרוקמש ,סדנלייר תיירפס תדגהב :ךכל תומסרופמ תואמגוד יתש .ופצנש םירדסב ןהו 

,הז רורמ" טסקטה תלאשל .רורמ תליכא לע עטקל רויא יוצמ ,םייניבה ימיב זנכשאב 
הבושת וז .ותשא לע רבג לש העבצהב רויאה לעב בישמ ,"? המ םוש לע ,םילכוא ונאש 

לש יפוסוירוטסיהה ןוידה ךותל םיינויווש יתלב החפשמ ייחמ רוהרה הסינכמה תינציל 

יאדו רקי די בתכב הז ןויער בלשל חרט ןמאהש הדבועה .סקטה יטרפמ דחא לע הדגהה 

ויה םידיתעש ,ויברוקמ לשו דיה בתכ ןימזמ לש ומעט תא הפקיש אלא ,תירקמ התייה אל 

טסקטה :המדקה תלימ הכירצמ הפוקת התואמ דומיגל היינש המגוד .רפסב שמתשהל 

.םיעטק המכ לש תופסות ללוכו ,בכרומ אוה תבש יאצומב לחה גח ליל לש שודיקה לש 

תונמסמ תויתואה .ז"הנק!תוביתה ישאר ידי־לע הכלה יבתכב ןיוצמ םיעטקה תרימא רדס 

אוה :תינושל תועמשמ רסח ז"הנקי רוציקה ."ןמז ,הלדבה ,רנ ,שודיק ,ןיי" לע תוכרב 

תילילצ הברק הז רוציק לש לילצל םלוא .הכלה ירפסב םיבר והומכו ,ןורכיזל יעצמא קר 

יבתכ המכב םיעיפומ תאז תובקעב .(!תבנראה תא דוצ) "den has 'Jag!" תינמרגב יוטיבל 

ףונ עקר לע םידייצו תבנרא לש ,שודיקה טסקט דיל ,םירויא תויזנכשא תודגה לש די 

ילאיווירט רוהרה ףשוח אוהו ,תירכונה הביבסה ינב לש םישעמ ףקשמ רויאה .ילרוטספ 

: 1982 ,יליא םג 'ר) יתכלה יכ םא ,שבי ינכט יוטיב לע ,םייחה תואיצמל בורקו ןינרמ 

8.(95-94 ,55 ימע ,1984 ,סיקרנ 

עירכמ לדבה שי ךא .םימודק םינמזב םג הדגהה תאירקל ןכ םא וולינ םיילותיה תונויער 

םירדסב ראותש לוליחה .ינרדומה ינוליחה רשקהה ןיבל םייניבה ימי לש רשקהה ןיב 

םייסקט םיביכרמ לוסיח לש םירקמ םע דחי עיפומו ,רישע אוה םינוליח־םילארשי לש 

רחא בקע דקוש השמ .ירמגל רחא הדשב תוברת למסכ תודועס לש תוטלוב לע דועית םייק 
.הצרא היילעה ירחא תונושארה םינשב תינקורמ־תידוהיה תבחרומה החפשמב םינתשמה םירשקה 

הלח תופתושמה תודועסה םוחתב ךא .וקמטצה תיתחפשמה תוראזקה לש םיבר םינכתש אצמ אוה 

רושקל ןוכנו רשפא .(210-195 ימע ,1977 .ןשדו דקוש) רבעב םישנאל תרכומ התייה אלש החירפ 

ןיבל םניב םילדבהה תורמל .םינוליח־םילארשי לע יחכונה דועיתה ןיבל הזה דועיתה ןיב תיגשומ 

ףתושמ יסיסב םשרמ יפ־לע תולהנתמ תויסולכואה יתש ,תינומהה היילעה תפוקת לש וקורמ יאצוי 

ךילהת םגש רשפא .הווצמ תודועסב תובלושמ בורל ןה תויתחפשמ תוגיגח הבש ,תידוהי תוברת לש 

.םימוד םיקיפאב להנתמ תידוהיה הרבחה לש הלא םינווג ינשב תרוסמה לש תוררופתהה 

.תספדומה גארפ תדגה לא םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןמ רבצ םולש ר"ד יתוא הנפה הז ןיינעב 

השיאה לע הרומ שיאהש םלועב גהונ ונשי" יכ בתכנ הבו םיילוש תרעה היוצמ רורמ לע עטקה דיל 

,"םלועב גהונ ונשי" יוטיבב שמתשה בתוכהש הדבועה ."'תווממ רמ הער השיא' רמאנש םושמ 
.בתוכה דצמ תוגייתסה תנייצמו ,הארנכ תיתועמשמ ,"גהנמ" הלימב אלו 
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לוסיחה ישעמ ןהו לוליחה ישעמ ןה .(ותאירקב עדומ ןוזפיחו טסקטה רוציק טרפב) 

תמועל .הריפכ לש אל םא ,תפפור הנומא לש עקר לע םיאב םינוליח־םילארשי לש 

םישנא לשו הפיקמ תיתד תוברת לש עקר לע אב םייניבה ימימ ליבקמה רמוחה ,תאז 

.ןאכ ופצנש םירדסבש יטסקרסה םתוחל דוגינב ,תומימת םלצא תטלוש 9.םינימאמ 

,תויסקטלו הנומאל םירושקה םינכת לש םילודג םישוג וחד ופצנש םירדסה יפתתשמ 

תויתריצי ולגנ אל הז םויקב .םימיוסמ םיגהונ לש םמויקב םידחואמ ויה םה תאז םעו 

ןיינעב .תיתועמשמ היווח לש יוטיבל הריתח התייה אלש טעמכ .םימישרמ שודיח וא 

.תירבה תוצראב םיסקודותרוא־אלה םידוהיה םהיליבקממ םינוליח־םילארשי םינוש הז 

תיסקטה םתוליעפב םירתוחש ימכ (Liebman, 1990) ןמביל לצא םיראותמ םינורחאה 

,ינשה ;תויטרקניסוידיא דע טעמכ ישיא ימצע שומימ ,דחא :םיירקיע םינכת ינש אטבל 

ןמביל דמע הזה ינקירמאה סופדה רואיתב .ילסרבינוא יתרבח קדצ לש ךרע חותיפ 

ןאכ הטלש .םילארשיה םיגגוחה לצא רתוא ליבקמ ריחמ .וב ךורכה יתדה ריחמה לע 

םיטלובה םיישקהמ המכ לע רבגתהל ,לוליחו םיקחשמ ידי־לע ,וסינ םיגגוחהו ,תויכשמה 

:הזל רבעמ היצקנופ לוליחל שי ונירקחנ ברקבש רשפא .יתרוסמה סקטב םתניחבמ 

םישעמה לוסיח תא םיבכעמ םה 10;תיסקטה האירקה תא רשפאל םייושע םיקחשמה 

,םינוליח־מילארשי לש חספה יעוריא עקר לעש רעשל םוקמ שי ,ןכ לע רתי .םיילמסה 

עדונ ,תיעבט תוימיטניא םהיניב ןיאש םידרופמ החפשמ יפנע םיסנכמו םילודג םהש 

םיאיבמ ךכו ,םיפתתשמה לצא ןיינע םיררועמ םה .הנוב יתחפשמ דיקפת לוליחה ישעמל 

הבו 11,החפשמה ינב ןיב עוגר רשק םויק לע םילקמ םישעמה .םהיניב היצקארטניאל 
.םייתרוסמה חספה ילמס לע לצ תויתחפשמה הליטמ תעב 

?תינוליח־תילארשי תוהז יהמ — איהו ,הלודג הלאשל סחייתהל רשפא ליעל רומאה ןמ 

םיביכרמ המכ תללוכ רשא תוהז תאשל ,עמשמ ינוליח־ילארשי תויהלש ,ןאכמ הארנ 
אל ונלש חספה יגגוח .הפורצ תינוליח היגולואידיא םע םיבשייתמ םניאש ,םייתרוסמ 

:תדהדהמ הלאש םע ונא םיראשנ ןיידע .הזה ילמסה גראמה ישעמ תא תוריהבב וריבסה 

אל דיתעב םגש ךכ לע הדמעו המא לע הקלח ,ליעל וטטוצ הירבדש ,תיטנדוטסה עודמ 

עודמ :יללכ ןפואבו ?םיקוקפ םישיבכה ןיא ובש דעומל יתחפשמה סנכה תא וטיסי 

םיביגמ םייתד־םילארשי .ונימי לש תיתד־תילארשי תוברתמ םג הנוש םייניבה ימי ידוהי לש תוברתה 

םיעוגר ויה םייניבה ימיב םידוהיה .םייאמ ינוליח םלועב םיפקומ — םתסיפת יפל — םתויהל 
תונציל לש תוקרבה ,הפיקמה תיתדה םתוברת לש רשקהב ,םמצעל ושרה םה םימעפל .הז ןיינעב 

ילעב לש תויתדה ןיב םילדבה ריבסהל םג היושע תינוליחה הביבסל הנושה תועדומה .תיטסירומוה 

.הדילמ םייתד לש וז ןיבל הבושת 

הנקב הלוע ןאכ יחותינו ,רומוה יעוריא ראבל תרתוחו תדעתמה הבר תיגולופורתנא תורפס תמייק 

המצועה" לע יתדמעו רומוה יעוריא לש רישע דועית יתאבה רחא רשקהב .הנממ קלח םע דחא 

.(189-175 ימע ,1997 ,ןשד) "הינוריאבש 
תטיסרבינואב הבתכנש ,ןמרופ םר תאמ התוכיאב הרידנ דימלת תדובעב חתופמ הז ןוויכב ןועיט 

.דקוש השמ יתימע לש רנימסב ביבא לת 
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545 חספה לילב םינוליח־סילארשי 

םילדלודמ ולו) םייתרוסמה גחה ילמסל סחייתהל ךישמהל הירבחו איה םישקעתמ 

?החפשמה תא םייקל תנמ לע (םיללוחמו 

ליל תויסקט לש הביט רבדב ,ונלש אצומה תלאשל הבושת ןתנ יביטיזופ־יתיפצתה ןויעה 

הילעו ,ונרתונ המעש הלאשה חוסינל ליבוה ףא הז ןויע .םינוליח־םילארשי לש רדסה 

,םייומס תועמשמ ימוחת תפישחמ ילוא אובת הבושת .בישהל ידכ ונלש רמוחב ןיא 

ןכא הלאכ תועמשמ ימוחת םא .םיגגוחה לש תוישיא תויצאיצוסאבו תויווחב םינגועמ 

םיגגוחהש רשפא .רישי ןויאיר ידי לע ונל תולגתהל םה םייושע ,ונירקחנ לצא םימייק 

.תונרמוח לעמ תולעתהו שפוחה תרקוה ןוגכ םייטסינמוה םיכרע םהישעמב םינייצמ 

םינמזה תוכימסל רשקהב טרפב) םיינויצ־מיימואל םיכרעל םלצא רשקתמ חספהש רשפא 

אב אל םנמא הז לכמ רבד .(תואמצעה םויו לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי םע 

תולאש חוסינו ,םיחווידה יבתוכל תרחא היחנה ךא ,ילא אבוהש רמוחב יוטיב ידיל 
.תאז ולעיש רשפא ,םילאשנל תונווכמ 

לש הלודגה הבכשה תא יתטיש ןפואב םיגציימ םניא ילש םיטנדוטסה 36 ,ףוסבל 
תוערגמה םגו תולעמה ,הלא םיטעמ םיחוויד לע םיססבתמה ,יךבדל .םינוליח־םילארשי 

:דועו תאז .ומויס אלו ,רקחמ לש ותליחת םיווהמ םהו ,יגולופורתנא ןויעל תודחוימה 

תדוקנ .הוושמ ןויע ונניא ,תינוליח־תילארשיה תודהיה לש דחא טביהב ,הזה ןויעה 

תוליעפה תא ןיבהל התייה הפיאשה ,ונייהד .תיסלק תיגולופורתנא איה ולש אצומה 
םיחנומב אלו ,ללכב תילמס תוליעפל םימיאתמה םיחנומב םינוליח־םילארשי לש תילמסה 

םילארשי־םידוהי םינווגב יכ הזה ןויעהמ קיסהל ןיא .יפיצפס סומלופ ךא םיתרשמה 

רבתסמ .יוניש אלל חספה יגהונ םילהנתמ (םיחרזמ ,םידרח ,םיימואל־םייתד) םירחא 

לע השעיי אלש דע םה המ עדנ אל ךא .םיניינעמ םירבד םישחרתמ וללה םיגוחב םגש 

.רדוסמ רקחמ ךכ 

תורוקמ 

.274-257 ,16-15 ,חיש ילע .תודגה ירויאב הדגאו הכלה .(1982) 'מ ,יליא 

.םינש לבוי ךרואל עפומה תוחתפתה :םחנמ רפכ ץוביקב ט"משת רדסה ליל עפומ .(1994) 'א ,ףסא 
.ביבא לת תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 

.רתכ :םילשורי .תויוברת לש תונשרפ .(1990) 'ק ,ץריג 

.58-44 ,9 ,םייפלא ,הנומאהו םינברה ,רוביצה :םיחרזמה לש תויתדה .(1994)'ש ,ןשד 

.ןקוש :ביבא לת .תוכנ לש היגולופורתנא :לפקתמ לקמב .(1997) ,'ש ,ןשד 

.246-237 ,4-3 ,ץוביקה .תיצוביקה הרגהה .(1977) 'ח ,גוצרה 

.תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .לארשי יטבש יגהנממ :םיגהנמ טוקלי .(1977)'א ,ליטרסו 
זכרמ :םילשורי ,םהילוגלגו םהיתוכלה ,םיגהנמה תודלותב םיקרפ :גהונ וגהנמכ םלוע .(1996) 'י ,רמיז 

.רזש 

.109-89 ימע ,תשרדנ הרות ,(ךרוע)גרבנירג 'מ ךותב .תידוהי הירלקפסאב םירישה ריש .(1984),'ג ,ןהכ 
.דבוע םע :ביבא לת 

.98-33 ,חנ ,ןויצ .םד תולילעל םישודק תולילעמ :הלילעהו םדה ,הללקהו םקנה .(1993)י"י ,לבוי 
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.לארשיב םידוהיה ברקב םייתרבח םיסחיו תווצמ תרימש ,תונומא .(1993) 'א ,ץ"כו 'ח ,ןוסניול ,'ש ,יול 

.ישומיש יתרבח רקחמל ןמטוג ןוכמ :םילשורי 

.רתכ :םילשורי .םיריוצמ םיירבע די־יבתכ .(1984) 'ב ,סיקרנ 

.150-139 ,ל ,תומגמ ,תינוליח הרבחב םישדוקמ םילמסב שומיש :יתד־אל ץוביקב לבא .(1987),'נ ,ןיבור 

:םילשורי ,הקירפא־ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד .(1977) 'ש ,ןשדו 'מ ,דקוש 
.יבצ־ןב די 

,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .(היגולויצוסב םירקחמ)לארשיב תינוליח תדל םינממס .(1975)'א ,חלש 

.היגולויצוסל הקלחמה 

 Beit-Hallahmi, B. (1992). Despair and deliverance: Private salvation in contemporary Israel.
 Albany, NY: State University of New York Press.

 Burman, R. (1986). She looked well to the ways of her household: The changing role of Jewish

 women in religious life, c. 1880-1930. In G. Malmgreen (Ed.), Religion in the lives of English

 women (pp. 234-259). Bloomington, IN: Indiana University Press.
 Carrithers, M. (1992). Why humans have culture: Explaining anthropology and social diversity.

 Oxford: Oxford University Press.

 Deshen, S. (1990). Israeli Judaism: Introduction to the major patterns. In C. Goldscheider St J.
 Neusner (Eds.), Social foundations of Judaism (pp. 212-239). Englewood Cliffs, NJ: Prentice
 Hall.

 Deshen, S. (1997). The situational analysis of symbolic action revisited. In T. Endelman
 (Ed.), Comparing Jewish societies: Comparative studies in society and history series (pp.
 343-358). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

 Deshen, S., Liebman, C. S., Sc Shokeid, M. (Eds.). (1995). Israeli Judaism: The sociology of
 religion in Israel. New Brunswick: Transaction.
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 in Israel (pp. 303-321). New Brunswick: Transaction.
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 Liebman, C. S. (1990). Ritual, ceremony and the reconstruction of Judaism in the United

 States. Studies in Contemporary Jewry, 6, 272-283.
 Liebman-Jacobs, J. (1996). Women, ritual and secrecy: The creation of crypto-Jewish

 culture. Journal for the Scientific Study of Religion, 35, 97-108.

 Lilker, S. (1982). Kibbutz Judaism: A tradition in the making. New York: Herzl Press.
 Needham, R. (1967). Percussion and transition. Man, 2, 606-614.

 Neeman, R., Sc Rubin, N. (1996). Ethnic civil religion: A case study of immigrants from Rumania
 in Israel. Sociology of Religion, 57, 195-212.

 Ophir, A. (1996). From Pharaoh to Saddam Hussein: The reproduction of the other in the Passover

 Haggadah. In L. J. Silberstein Sc R. L. Cohen (Eds.), The other in Jewish thought and
 history (pp. 205-235). New York: New York University Press.
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