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תרופ־ןב איג

ךפהלו ,היצזילגולג לע לגרודכמ דומלל ןתינ המ

תוהזו לגרודכ :ילאקולהו ילבולגה ןיב :המדקה
,םיילכלכה םיסחיל תקתרמ שגפמ תדוקנ אוה ,טרפב לגרודכהו ,ללכב טרופסה
לש רבעשל יללכה ריכזמה ,ןאנא יפוק .היצזילבולגה ןדיעב םייטילופהו םייתוברתה

םיעוריא טעמש ןעטו ,״ם״ואהמ ילסרבינוא רתוי״כ לגרודכה תא ראית ,ם״ואה
ףתושמה תא גוגחל ידכ ״םישנאו םימע לש תוחפשמ״ דחי איבהל םילוכי םייתוברת

לגרודכה לש המוצעה תוירלופופה  (2007 ,Smart).לגרודכב םלועה עיבג ומכ
ימלועה לגרודכה לש ירחסמה רוזחמה ךרעוה 200ו תנשב .ולש הלכלכב םג תאטבתמ
 (,Giulianotti and Robertsonדנלוה לש ג״מתל ךרע הווש ,ט״שיל דראילימ 250־ב
לגרודכה ישרגמבש ןוויכמ ,״ילבולגה רפכ״ל יוטיב קר ונניא לגרודכה ,םלוא 2007).
,םייתרבח םיקבאמ יוטיב ידיל םיאבו תוכייתשהו תוהז לש תולאש יוטיב ידיל תואב
תדבוע םג אלא תילכלכ המצועו תוירלופופ ןיב רוביחה קר אל .םייטילופו םיילכלכ
,ךכ .לגרודכב ןיינע תולגל םירקוח רתויו רתויל תמרוג ןמזב וב ילאקולו ילבולג ותויה

תיתועמשמ הריזל )(2007 ,Giulianotti and Robertson״ילאקולג״ה לגרודכה ךפוה

.םהיניב תויצקארטניאהו םיילאקולו םיילבולג םיכילהת לש תיטרואית הנבהל
יכילהת תרגסמב ילארשיה לגרודכה לש ותוחתפתה תא דומלל שקבמ הז רמאמ
ךרד תכוותמה תימואל־תימוקמה תוהזה לע היצזילבולגה תעפשה תאו היצזילבולגה
.לגרודכה קחשמ

תוראותמה תוהז לש תושדח תורוצתב ,ראשה ןיב ,ןייפאתמ היצזילבולגה ןדיע

קלח התייהש ,תוינרדומה םע ההוזמה ,תימואלה תוהזה .״תוינרדומ טסופ״כ
תנידמ ךותב תורחתמ תויוהז ידי לע ,דחמ תרגתואמ םואלה תנידממ ילרגטניא

תוילבולג תויוהז לש !תורצוויהמו םיילבולג םייונישמ ,ךדיאמו המצע םואלה
,תוילכלכ  -תוילבולג־תוימלועה תויוחתפתהה לומ .התוידוחיי תחת םירתוחה

באשמ אלא רדגומ יפרגואג בחרמ ונניא ״ילאקול״ה  -תויטילופו תויתוברת
.תועמשמ הלש תוקיטקרפה תועצמאב ול הקינעמה הצובק וידחי רבחמה יתוברת
תורוקמבו תודסומב תורחתמ ,ךכיפל ,תוהז רוקמכ תוימואלהו ןגראמ דסומכ הנידמה

ילבולגה ןדיעב תוליהק .הרקויה תאו תוכמסה תא םתיא תוקלוחו םירחא תוהז
ךותב םייטילופהו םיילכלכה םייונישה לומ שדחמ ןמצע תוניימדמ וא תואצמומ
התושלחיה ,םלוא  (2000 ,Appadurai, 1994; King).הל ץוחמ וא הנידמה תרגסמ
11

This content downloaded from 132.73.199.210 on Tue, 05 Mar 2019 08:39:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

ךפהלו ,היצזילבולג לע לגרודכמ דומלל ןתינ המ הקיטילופ

הדיריל הליבקמ חרכהב הנניא היצזילבולגה ירגתא תמועל הנידמה לש תילנויצקנופה

ןגראמ ןורקיע תוימואלה לש התויה ךשמהלו תיגולוכיספהו תיתוברתה התובישחב

תוברת לש התוקזחתה לשב תרגתואמ תימואלה תוהזה (1992 ,McGrew).תוהז לש
וליפא וא חרכהב תמלענ הנניא לבא ,הכירצו היצקיפידומוק לע היונבה תילבולג

 (1999 ,Evans and Kelly, 2002; Tomlinson).תשלחנ
התיינבהל סיסבו םיימואל תושגרל יוטיב שי תוימואל־ןיב טרופס תויורחתב
תא ולידגה תובר תונידמ ,המאתהבו ) (2002 ,Evans and Kellyתימואל הוואג לש
אוה טרופסה ,םלוא (1997 ,Houlihan).תימואל תוהז קזחל ידכ טרופסב ןהיתועקשה
היצזילבולגה יכילהתמ עפשומ קר אל ,הזככו ,תילבולגה הכירצה תוברתמ קלח םג

)קחשמו( קחישש טרופסה ,ךכ  (1 :2001 ,Miller et al).םהילע עיפשמ םג אלא
תוברועמ ובש ילבולג רצומל םג ךפוה תימואלה תוהזה לש הבוציעב דיקפת
ילמסמ קלחל םיכפוהה תוצובקו םינקחשו תילבולג תרושקת ,תוימואל־בר תורבח

חתמה תלאשב ןוידל תקתרמ הריז הווהמ ,ךכיפל ,טרופסה .תילבולגה תוברתה
ישפוח קוש לש היגולואידיאבו םיילכלכ תוחוכב הבוגמה תילבולגה תוהזה ןיבש

םינש עברא לכב ,ךכ .תיטנתוא תימואל וא תימוקמ תוהזל יוטיבכ הצובקה ןיבל
םע םיהדזמה םלועה יבחרב םיפוצ יניעל וזב וז תוימואל תורחבנ ןהיניב תורחתמ
םכרע תא םיפתתשמה םילאודיבידניאהמ קלח םילעמ ןמזב ובו ,״םהלש״ תרחבנה
לעו ללכב טרופסה לע היצזילבולגה תעפשה ךכ םא המ .ילבולגה םינקחשה קושב

ךילהת לע םיעיבצמ םירקוחהמ קלח ?טרפב ,םלועב ירלופופה טרופסה ,לגרודכה
תוחתפתמה תולכלכה תא ףיפכמה ,טרופסה לע םג לחה ,יתוברת םזילאירפמיא לש
ךרד ןהירצומל קושה תא ביחרהל תוסנמ רשא ,תויטננימוד תויטסילטיפק תולכלכל
םיכילהת לע םיעיבצמ םירחא םירקוח ,םתמועל .תילבולג הכירצ תוברת לש דודיע
בורב תוהזב יתוברתה ןוחטיבה תא םירערעמ רשא ,םיינוויכ דחו םייעמשמ־דח תוחפ

 (1997 ,Houlihan).םייאמכו רזכ ספתנש המל תודגנתה םיקזחמ םג ךא תוצראה
יכילהת לש עינמ ותויהמ תרזגנ היצזילבולגה ידומילל טרופסה לש ותמורת

,לגרודכה  (2007 ,Giulianotti and Robertson).םהלש דדמ םג ומכ היצזילבולגה
תוהזה לש תויוחתפתהה תניחבל הז רמאמב שמשמ ,רתויב ירלופופה טרופסה ףנע
תויוחתפתהה .תוברת ילמסו םידבוע ,ןוה לש תוילבולגה תועונתל התקיזו תילארשיה

תרבוע ןיידעו הרבעש םייונישל תורושק םינומשה תונש ףוסמ ילארשיה לגרודכב
לגרודכב , 2005).םר(ילאקולהו ילבולגה ןיבש יטקלאידה חתמלו תילארשיה הרבחה

םג אלא םיינשה ןיבש חתמה קר אל יוטיב ידיל אב ילבולגהו ימוקמה ןיב יוצמה
רבעב ויה לגרודכ ינודעומ .םייטקלאידה םיסחיה ךותמ תורצונה תושדחה תויוהזה

םיקסאבה לש הרקמב ומכ ,תואמצעל קבאממ קלח םיתעל ,ימואל יוטיבל רוקמ
יתליהק שוביגל וא )םיקסאבה תא תגציימה לגרודכה תצובק(ואבליב וקיטלתאו

וא דירדמ לאיר ומכ םינודעומ ,תאז תמועל .םייתנוכשו םיינוריע םינודעומב
.םירחא לע־יגתומ לש תוסחמ םינהנה םיילבולג לע־יגתומל וכפה דטיינוי רטס׳צנמ
וחוורש תוימואלה לשו םואלה תנידמ לש התומ לע תוזרכהה הלאה םייונישה לשב
תצובק לש םילעבה ,ינוקסולרב ויבליס .לגרודכה לע םג וחספ אל םיעשתה תונשב
12
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תימואל הצובק לש גשומה״ יכ ריבסה ,הילטיא תלשממ שארו תיקלטיאה ןאלימ
)(1994:460 ,Maguire״יתימאה רבדה םה םינודעומה .תוחפ בושחל הגרדהב ךופהי

,ךירפמה תודרשיה חוכ החיכומ ,תימואלה תוהזה רקיעבו םואלה תנידמ ,םלוא

תוברועמהו הייפצה החיכומש ומכ ,התומ לע תוזרכהה תא ,התע תעל תוחפל
.תוימואלדיב טרופס תויורחתב תישגרה
ידכל לוכה תשתוכ״ הנניא ,הפיקמו תבחרנ העפות התויה תורמל ,היצזילבולגה

תרדס וא ךילהת איה אלא ,תויוהז המילעמו ) (2000 ,Mittleman״הדיחא תינבת
ילבולגה ןיבש היצקארטניאבו םינוש תומוקמב הנוש תועמשמ םילבקמה ,םיכילהת

םישדוחמ םייוטיב תולבקמ תוימוקמ תויוהז ,ילבולגה םלועב אקווד .ילאקולהו

ףאו היצזילבולגל תולגתסמ ןה רשאכ ,ןדמעמ לע תוקבאנ תוימואל תויוהזו
אמגודל ךכ .ןדמעמ תא ססבל ידכ היצזילבולגה ינונגנמב םיתיעל תושמתשמ
:קיטלס תילותקה התבירי לומ תיטנטסטורפה סר׳גנייר וגזלג תצובק
.רוריבב ןיעל תורכינ וללה תויטסילטיפקה תופיאשה ,שרגמב ,קחשמה ףוסב״
,הצובקה לש ןטפקה םתוא בהלשמ ,לוג תעקבה םיטנטסטורפה םיגגוח רשאכ
תא רישל םתוא ןברדמו וידיב ףנפנמ אוה״גסורומא וצנרול םשב יקלטיא ןקחש
וסרומא ,הילאמ הרורב הינוריאה .רתוי םר לוקב םילותקל םהלש הנטשה יריש

םיעשתה תונש זאמ .סר׳גנייר ינקחש בור םג והומכ ,השעמל .ומצעב ילותק
רפסמב םיילותק םינקחש ,הרגישבש רבדכ ,סר׳גניירה םימיתחמ תורחואמה
רתויב םיבוטה םינקחשה הלאש ןוויכמ...קיטלסב םרפסממ טעמכ לפונ וניאש
םע דחי...תדה רהוטמ רתוי םיבושח תופילא יראת .םפסכב תונקל םילוכי םהש
םרדגמ םיאצוי אל סר׳גנייר ישנא ,תויטסילטיפקה םהיתורטמ לכ ףא לע ,תאז
וא ,תינתאה האנשה תא םיבלמ םינודעומה...יתד עקר לע האנש ייוליג עונמל
הבוט תינתא האנשש םיעדוי םה יכ ,התוא ךכשל םישולק תונויסינב םיקפתסמ

 תינתא תוהזל םיהמכה םידהוא םיכשמנ ילבולגה קושב וליפא .םיקסעל, 2004: 36).רייופ(״םהלש טבשה םשב המרוח תמחלמל ףרטצהל תונמדזהל

קוש לש היגולואידיאבו םיילכלכ תוחוכב הבוגמה תילבולגה תוהזה ןיבש חתמה
הז רמאמב ןחביי תיטנתוא תימואל וא תימוקמ תוהזל יוטיבכ הצובקה ןיבל ישפוח
הרבחה ומכ ,ילארשיה לגרודכה .ילארשיה לגרודכה לש ותוחתפתה תריקס תועצמאב

ןיב תידוחייה היצקארטניאהו םיילבולגה רשקהה ייונישמ עפשומ ,הלוכ תילארשיה

הטרפהה יכילהת ,דחמ .תימוקמה הקימנידהו הנבמה ןיבל היצזילבולגה יכילהת

בשוחמ ילכלכ לוהינ תבוטל לגרודכה לש םילמסהמ קלח לש םדמעמ תא וקחש
םיינמואלו םיימואל תושגר לש םייוטיבל הריז תויהל לגרודכה ךישממ ,ךדיאמ ,לבא
רבעב בצוע ילארשיה לגרודכהש דועב יכ ,ןועטל שקבא וז רמאמב .תימוקמ תוהזלו

 םינומשה תונשמ לחה םואלה תנידמ לש התנווכהבו ״יטילופה לדומ״ה ידיבלגרודכה חתפתה  -היצזילבולגה יכילהתו ילארשיה םזילטיפקה תוחתפתה תונש
לש אובי ובו הז ךילהת (2004 ,Ben-Porat and Ben-Porat).״ילכלכה לדומ״ה ךרד
תוצובק לע תיטרפה תולעבה תוחתפתהו םייטילופה םיזכרמה תושלחיה ,םינקחש
13
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לש היצזילבולגה ,תחאה .תוירקיע תוביס יתשמ לבגומ ,ותובישח תורמל ,לגרודכה
לארשיל קר תידוחיי הנניאש  -היינשהו יטילופהו ילכלכה הדמעמב תינתומ לארשי

םידהואה תא רבחמה ,ילכלכ ךרע שי ,ילבולגה ןדיעב םג ,תימוקמה תוהזל -
,הטונ ,ךכ םא ,תילבולג תוהזל הפיאשה .תונמאנ ירשקב םתוא רשוקו הצובקל
בכרומ גראמ ידכל תוימוקמ )תויוהז וא(תוהזב בלתשהל ,תואיצמה חרוכמ וא ןוצרמ
.תילבולגה תואיצמה תא תנייפאמה תוהז לש לצופמו

תוהזו טרופס ,היצזילבולג
לש יבחרמה ןוגראב יוניש םיליכמה םיכילהת תרדס וא ךילהת״כ תרדגומ היצזילבולגה

תוריהמ ,ףקיה ,המצע לש םיחנומב םתוא דומאל ןתינש  -ןיפילחו םייתרבח םיסחי

״המצע תלעפהו תוליעפ לש תותשר ,תולובג תוצוח תועונת םירצויה  -העפשהו
אל המצע ידקומ לש םתיילעב היצזילבולגה תנייפאתמ רתיה ןיב (1999 ,Held et al).
,םיירוזא םיילכלכ םינוגרא וא סמ יטלקמ ,תוימואל־בר תורבח :ןוגכ םיילאירוטירט

םיראותמה ,הלא םיכילהת .התונוביר תא םירגתאמו הנידמה לש התטילשב םניאש

לש תועונתל םיחתפנה הנידמה תולובג תא םישטשטמ ,״היצזילאירוטירט־הד״כ
הדיתע .הנידמה לש תילאירוטירטה התונוביר תאו םדא ינבו תורוחס ,עדי ,ןוה

םיראתמה ןיב חוכיווב יוצמ תוינתאו תוימואל תויוהז לש הז ומכ ,הנידמה לש
 (,Kobrin, 1998; Omhae, 1995; Rosecranceהתסיסג יבלשב היוצמכ הנידמה תא
הנידמה גשומל םינמאנ םיראשנ ,תויטילופ וא תוימדקא תוביסמש ,הלא ןיבל )1996

 (1998 ,Hirst, 2000; Weiss).היצזילבולגה לש תללוכה התעפשה רבדב םינקפסו

םיכוסכס לש םתויכשמה ומכ תוימואל תויוהז לש םיישחומה םייוטיבה ,םלוא
דצל .תיעמשמ דח הנניא היצזילבולגה לש העפשההש ,םידיעמ םיימואלו םיינתא

םידירפמה עסשה יווק היצזילבולגה םע ההוזמה תולעייתההו תילכלכה החימצה
םיכפוה תוינעו תורישע תונידמ ןיבל תונידמ ךותב םייתרבחרכיילכלכ תודמעמ ןיב

(,Devetak and Higgotהאחמהו ןוצרה תועיבש יא םיקזחתמ המאתהבו ,רתוי םידח

1995 ,1999; Rodrik, 1997; Sassen, 1998; Tilly).
הירוטירטו הנידמ הניינעש תוהזל ,םיילבולגה םיכילהתה לש םתמצע תורמל
תוביסמ תימואלה הליהקה לא םירבוחמה םישנאה בור יניעב תועמשמ ןיידע שי
קלחכ קזחתהל תויושע הלא תויוהז .תויטנסרטניא־תוירמוחו תוילטנמיטנס־תוישגר
תרתוסה ,תימוקמה תודגנתהל ףסונ .היצזילבולגה יכילהתל ״תימוקמ״ה תודגנתההמ

 Appaduraiריבסמש יפכ ,המצע היצזילבולגה ,החטשההו הדחאהה יכילהת תא
תועונתה  (disjunctured).תודרפומו תונוש תועונת לש בכרומ ךילהת איה )(1990
תורצוי )היצזילבולגה לש םיירקיעה היביכרמ(תוברתו הדובע חוכ ,ןוה לש תוילבולגה

תא וז תורתוס םיתיעלו תווש אל ןהיתועפשהו ״םוקמ״ה םע תונוש תויצקארטניא
םימייקתמה םיסחיה תא ראתמ ,ילאקולהו ילבולגה ןיבש רוביחה ",ילאקולג״ה .וז

תנבה (2007 ,Giulianotti and Robertson).תידדהה תולתהו תועפשהה תאו םהיניב
14
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ילבולגה ןיבש היצקארטניאל בל תמושת ,ךכיפל ,הכירצמ היצזילבולגה יכילהת

היצקארטניאהו םיירקיעה היביכרממ דחא לכ לש העפשהה תכרעה ,ילאקולהו
לגרודכהו ללככ טרופסה .תוברתו הדובע חוכ ,ןוה  -היביכרמ תשולש ןיב תימוקמה
תובכרומהו ילאקולו ילבולג ןיב תוקימנידהמו תוילבולגה תועונתהמ םיעפשומ טרפב
,דחמ ,רבוע לגרודכה ךכ .טרופסה תוחתפתהב םג היוטיב תא תלבקמ תילאקולגה

תרמשנ ,ךדיאמ ,לבא ,הקיטקט וליפאו לוהינ ,םיללכ לש היצזינגומוה יכילהת
ןוצר ךותמ השדח תוינגורטה תרצונ וא תומייק תורוסמב הרושקה תוינוגורטה
 (2007 .Giulianotti and Robertson).דוחיי רוציילו לדבתהל
תולובג תא לגרודכה םג אצי ו9־ה האמה לש יאפוריאה םזילאינולוקה תובקעב

ץמוא ךכ רחאו ,םייטסילאינולוקה לש יתוברתה יווההמ קלחכ הליחתב ,הפוריא

ימלוע טרופס תויהל ךפה הגרדהב רשא דע תימוקמה הייסולכואה ידיב םג
יכילהתבש דועב (1998 ,Mason, 1995; Giulianotti, 1999; Dunning, 1999; Murray).
יכילהתב ,תיטירבה רקיעבו תיאפוריאה הינומגההמ קלח לגרודכה היה היצזינולוקה
וחילצה רשאכ רקיעב תושדחה תומואה יוניבב ךבדנל לגרודכה ךפה היצזינולוק־הדה

(Maguire and Bale, 1994; Armstrong״םהלש קחשמ״ב םינשיה םיטילשה תא חצנל

םלועה תמחלמ ירחא הזמ רתויו 19־ה האמה ףוסב רבכ 1997 ,and Giulianotti).
הריז הוויהו תודסומו םיקוח תלעב תימלוע תרגסמכ לגרודכה שבגתה ,היינשה
יכילהת ,תאז תמועל ,םירשעה האמה לש םיעבשה תונשמ .תונידמ ןיב הרקוי תורחתל
םיימואל־ןיבה טרופסה ינוגרא ,תישאר .ודמעמ לעו לגרודכה לע ועיפשה היצזילבולגה

תופכל םימיוסמ םירקמב םהל הרשפאש ,המצעו תואמצע ורבצ א״פואו א״פיפ ןוגכ

 (1998 ,Sugden and Tomlinson).תונידמה לש לגרודכה ינוגרא לע םנוצר תא
תורחסמתהה יכילהתב אטבתה קחשמכ לגרודכה לש ויפואבו ודמעמב יונישה ,תינש

לככ ,ךכ  (1998 ,Harvey, 1996; Murray).תילבולג הרוחס ותושעיהבו קחשמה לש
םיגשומב( הדובעו ןוה ,ילכלכ חוורלו העקשהל רוקמכ רתויו רתוי ספתנ לגרודכהש

וללוחתה ,טעמכ ענמנ יתלב ןפואב ,םהיתובקעבו םייזכרמ וכפה )ןיפילח יכרע לש

.םוקמל םוקממ םינתשמה תוהז לש םייונישו םייתוברת םייוניש
תועצמאב ןוחבלו תוסנל ,ךכ םא ,ןתינ לגרודכה לע היצזילבולגה תועפשה תא

םידבוע ),תועקשה( ןוה תועונת :היצזילבולגה לש םייזכרמה םיביכרמה תשולש

ונפ רשאכ ).תושדח תויוהזו םיילבולג -םייתוברת םילמס( תוברתו )םינקחש(
ןוהל הכישמ דקומל םקלח וכפה ,הטרפה לש ןוויכל םלועה יבחרב לגרודכ ינודעומ

הלא םיכילהת ליבגהל  -החלצה לש הנוש הדימב  -תונויסינ דגנכ םיתעל ילבולג
לש תודיינל םג תורושק לגרודכב ןוהה תועקשה .״םיימוקמ״ה םינודעומה לע ןגהלו
לגרודכה ינודעומ לש היינקב וא העקשהב .ןהיניבו תונידמ ךותב םיבר לגרודכ ינקחש

תועצמאב םיחוור קיפנהל יושעש ,יזכרמה סכנה םה ,םימעפ טעמ אל ,םינקחשה
.ריחמב הברמה לכל םתריכמ ךרד וא םייתרקויה םילעפמב הצובקה לש היתוחלצה
תועונתל הרושקה ,תיתוברתה הרפסב םג יוטיב תלבקמ לגרודכה לש היצזילבולגה

קוש״( תויגולואידיא ףאו םיאבוימ םייומידו םילמס לש םתומדב ,םידבועהו ןוהה

תא תונמסמו ולאב ולא תורזשנ תוברת ילמסו הדובע ,ןוה לש תועונתה ).״ישפוח
15
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תוברת .יסחיה ןחוכ יפ לע תואציימו תואביימה הירפירפה ןיבל זכרמה ןיב םילדבהה

תימוקמה הצובקל תונמאנה רשאכ הירפירפב יוטיב ידיל האב תילבולגה טרופסה

ירוביג לש ץומיאבו זכרמהמ הצובקל הדהאב ,םיוסמ חתמ ךות םיתעל ,הוולמ
לש תוצלוח םישבול םלועה יבחרב םידלי ,ךכ .יוקיחל לדומכ םיילבולג טרופס
וינידלנור לש וא )תירבה תוצראל רבעש ינפל(דירדמ לאירמ ילגנאה םאהקב דיוויד
,וליג תוילכלכ תורבח ,ןמזב וב ).האבה ותצובקל רובעיש ינפל(הנולצרבמ יאליזרבה

תונורתיל תמגרתימה ,תויטנתוא לש טעמכ תורחת אלל הליה הנשי טרופסל יכ
,ילסרבינוא ןמסמ אוה )םיאטרופסהו( טרופסה .תינכרצ הרבח לש יתורחת קושב
םיוולנה הכירצה ירצומ םידיעמש יפכ םייתוברת םילדבה לע הלעתמו תולובג הצוחה

(2007 ,Smart).ותוא םיעינמ םיתעל וא ,ול
יסופדב יוטיב ידיל תואב ימוקמה לגרודכה לע תוילבולגה תויתוברתה תועפשהה

ךות םירמושמה םיימואלה תושגרה .םיעיקשמו םידהוא ,םינקחש לש תוגהנתהה
לשב )(1997 ,Billing״תילאנב׳׳כ םיתעל תראותמה ךרדבו םוי־םוי ייח לש תוקיטקרפ
םיכרדב תילבולג תוברת לש התרידחמ םיעפשומ תויהל םייושע ,תעדומ אל התויה

״תילאנב תויטילופומסוק״ םג תחתפתמ תילאנבה תוימואלה לומ .ליעל וראותש
,םיילבולג םילאוטירו םילמס ץומיאו םישגפמ לש )(2007 ,Giulianotti and Robertson

שמשל ךישממ לגרודכה ,ךכמ הרתי .תומייק תוימואל־ונתא תויוהז םיקחומ םניאש
לש התרידח ינפמ ןגמכ שמשל ףא לוכי םיתעלו םיימואל תושגר יוטיבל רוקמכ םג

קלחכ ןהלשמ קחשמ ןונגס רמשל תויושע תוימוקמ תוליהקו תורבח .היצזילבולגה
תוחדלו תילבולגה תוברתהמ קלח ץמאל וא היצזילבולגה דגנכ רתוי בחרנ קבאממ

הנומ רשאכ ,ךכ  (1999 ,Maguire and Tuck, 1998; Giulianotti).םירחא םיקלח
קחשמה תא ריזחהל שקבתה אוה דנלוה תרחבנ ןמאמל ןטסב־ןו וקרמ רבעה בכוכ
.תידנלוהל בוש הצובקה תכיפה תועצמאב היצזילבולגב םחליהלו יתרוסמה ידנלוהה
עברב התחדה דע תוחפל ,תבהלנ הכימתל התכז  2008ורויב דנלוה לש התעפוה ,ןכאו

ךפוה ילסרבינואה לגרודכה תרגסמב תירלוקיטרפ תוהז לש המויקל הנעטב .רמגה

" (2004 ,Lechner, 2007; Giulianotti and Robertson).ילאקולגל ילבולג״מ קחשמה

הל תודגנתהה ,תימוקמו תימואל תוהז תשטשטמ ,ןכ םא ,היצזילבולגהש דועב
תימואלה תוהזה היושע ,ילארשיה הרקמב ומכ ,ןיפוליחל .הלא תויוהז קזחל היושע

(,Kingהז תא הז ומילשי ״ילבולג״הו ״ימואל״הש וא תורחא ינמ תחא תוהז תויהל
ילבולג ןוהב הבוגמה(תילבולגה טרופסה תוברת לש העפשהה 2005 ,2001; Holton).
העודיו תיעמשמ־דח הנניא ,ךכיפל ,תימוקמהו תימואלה תוהזה לע )םידבוע תעונתו

.ןמזו םוקמ תיולת אלא שארמ

יטילופו ירוטסיה רשקה :לארשי
הרשפאש ,תיגטרטסא הדמעב הנידמה התייה לארשי לש תונושארה היתונשב
תוינידמה לעו תובשייתהה לע ,הריגהה לע ,אבוימה ןוהה לע הבורמ הטילש הל
16
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,הנידמה לש תיגטרטסאה הדמעה .ןורמת תלוכיו הימונוטוא הל התנקהו תיתיישעתה

התייהש ,תינאיסנייק תילכלכ תוינידמ םשייל תיטננימודה י״אפמ תגלפמל הרשפא

לש וז תויזוכיר .החוור תנידמ תריציו םואלהו הנידמה יוניב יכילהתמ קלח
ומכ )ללכ ךרדב( םייחרזא םינוגראש ךכ ,תיחרזאה הרבחה לע הליפאה הנידמה

.הדי לע םיטלשנ םיתעלו תיטילופה הרפסל םירושק ויה לגרודכה ינודעומ
ןפואב טלוב יוטיב ידיל האב תילארשיה הרבחב הקיטילופה לש תויטננימודה

זכרמ ,םייטילופ םינוגרא השולש תועצמאב לגרודכה ינודעומ לש םלוהינ
םייללכה םינויצל רושקה ״יבכמ״ זכרמ ,י״אפמלו תורדתסהל רושקה ״לעופה״
הרואכל התייה תילארשיה לגרודכה תודחאתה .תורח תגלפמ לש ״ר״תיב״ זכרמו
הטלשנ ,לעופב ,לבא ,תימלועה לגרודכה תודחאתה תשירד יפ לע יאמצע ןוגרא

ורחתהו תויוכמסה תא םהיניב וקליחש ,םייטילופה םיזכרמה ידיב תודחאתהה
םידחואמ םיזכרמה תשולש ויה םיסרטניאה ידוגינו םיקבאמה דצל .הטילשה לע
לש ינבבוחה סוטטסה רומישב וכמת םיזכרמה .קחשמה לש ורותסמל םתודגנתהב
םתודיינ לע תולבגמ וביצהו םינודעומה לוהינב תיטרפ תוברועמ וענמ ,םינקחשה
תודסומו תויטילופה תוגלפמה תדמע תא המאת םיזכרמה לש םתדמע .םינקחשה לש

יוניב ךילהתב ךבדנכו יטילופה הדשהמ קלחכ לגרודכה תא ואר רשא ,הנידמה

המישמל לגרודכה תרחבנ החלשנ  1948רבוטקואב רבכ ,ךכ .הנידמהו המואה
,תרופ־ןב(״.תירבה תוצראב הלומעתו גוציי עסמ״ כ רבד ןותיעב הראותש ,תימואל

2003).

לע ועיפשה ,םינומשה תונשב תילארשיה הלכלכבו הרבחב ולחש ,םייונישה
הלא םינשב .הרוחסל קחשממ ותונתשהבו םישדחה ויסופדב ופקתשהו לגרודכה
תריבצ ,הטרפה הזכרמבש תיברעמ־תיטסילטיפק הלכלכל תומדיהל לארשי הלחה
,םר( תיטרפ־תיקסע תילכלכ הביבסל תיתלשממ תילכלכ הביבסמ רבעמו יטרפ ןוה

הלא םג( תויטילופה תוגלפמה ידיב וצמואש ,תוילרביל־ואינה תוסיפתה 2005).
החוורה תנידמ םוצמצ ,הטרפה לש תוינידמל ומגרות ),לאמשה םע רבעב והוזש
תרבגומ הרידחב )וקזוחו(וול םייטילופהו םיילכלכה םיכילהתה .תילבולג תובלתשהו

םייונישה לשב , 2005; 2000 ,Azaryahu).םר( תינקירמא וא תילבולג תוברת לש
.היצזילבולגל ,ויתולבגמב ,ןכומ םינומשה תונשב ילארשיה לגרודכה היה וראותש
ןתכימת תא וכשמש תויטילופה תוגלפמה תושלחיה תובקעב ושלחנ טרופסה יזכרמ
םימזיל החתפ תוצובקב ךומתלו ךישמהל םיזכרמה לש תתחופה םתלוכי .תילכלכה

לש היצזילבולגה יכילהת ,םלוא .לגרודכה ינודעומב בלתשהל ךרדה תא םייטרפ
הדמעמ לשב ןה םילבגומ ורתונ ,ךילהתה ידדצממ םיבר לש םביל תניגמל ,לארשי
היצזילבולגה םג .יברע־ילארשיה ךוסכסה תוכשמתה לשב ןה תילבולגה הלכלכב

רשא ,ךשמהב וראותיש םייונישה תורמל ,תיקלח הרתונ ילארשיה לגרודכה לש
״ירחסמה לדומ״ב ףלחוה הנידמה יוניב תפוקת לש ״יטילופה לדומ״ה םתרגסמב
.תילארשיה הרבחהו קשמה לש היצזילרבילה יכילהתל םאתומה
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ןוההו לגרודכה
םיעשתה תונש דע ילארשיה לגרודכב ילוש דיקפת אלימ ,רז וא ימוקמ ,יטרפ ןוה

ינודעומ ןומימל ףסכה .םייטילופה טרופסה יזכרמ לש תויטננימודה ללגב רקיעב
וקלחב היה ,הצחמל ינבבוח לעופב היה םדמעמש םינקחשה לש רכשה ללוכ ,לגרודכה

,םינומשה תונשב .תוצובקה לא םשמו םיזכרמה לא הנידמהמ רבעו ירוביצ יראה
תורוקמ שפחל לגרודכה ינודעומ םיכירצ ויה םחוכמ דבאל םיזכרמה ולחה רשאכ

התייה השדחה המגמל תטלוב אמגוד .יטרפה ןוהל ךרדה החתפנו םייפילח ןומימ

ר׳׳תיב תא שוכרל ו 990תנשב לווסקמ טרבור יטירבה םיקסעה שיא לש ונויסינ
םידהוא להק תלעב ,ילארשיה לגרודכב תוריכבהמ קר אל התייה הצובקה .םילשורי

תורמל ,לווסקמ .דוכילהו ןימיה הנחמ םע רתויב ההוזמה הצובקה םג אלא לודג
הצובקה תא האר ,תילארשיה תונותיעב הכז םהלש םיאימחמה םירואיתהו ותודהי

.לארשיב ולש םירחא העקשה יקיפאל ףסונ ,העקשה תורשפאכ הנושארבו שארב
רז היה אל םוחתהו ,הינטירב ,ותדלומב לגרודכ תוצובקב תועקשה רבכ ויה ,לווסקמל

,לעופהו ר״תיב ,תוימלשוריה תוצובקה לש דוחיאב ותעקשה תא הנתה לווסקמ .ול

םתודגנתה .םייטילופה םהינורטפ ןיבו תוצובקה ןיב תירוטסיהה תוביריה תורמל
.הקסעה לוטיבל רבד לש ופוסב האיבה דוחיאל םינודעומה לש
לגרודכב רז ןוה לש תוברועמל ןפוד תאצוי אמגוד היה ר״תיבב לווסקמ לש ןיינעה

תנשב ץ״כ באוי ,רבעשל ילארשיה םיקסעה שיא לש ףסונ ןויסינ טעמל ,ילארשיה

םא ,רתוי תבחרנ תוברועמ .הפיח לעופה לש לוהינה תויוכז תא שוכרל 2005-2004
תנשב .תוילארשיה תרמצה תוצובק לש עירכמה ןבורב ימוקמ ןוהל התייה ,הריהז יכ
 2001תנשב ,רלוד ןוילימ 6־ל  1.5ןיב םיילארשיה לגרודכה ינודעומ יביצקת וענ 1994
42־מ לדג הריכבה הגילה לש ללוכה הכרע .ןוילימ ו5־ל  2.25ןיב וענו םיביצקתה ולדג

תוצובקה רפסמ םוצמצ תורמל  2001,תנשב ןוילימ 65־כל  1994תנשב רלוד ןוילימ

לגרודכה לש םישדחה םילהנמה 12 (2004 ,Ben-Porat and Ben-Porat).־ל 16־מ
.םיילארשי םיחנומב םילודג דע םיינוניב םיקסע ילעב ,לארשי יחרזא םה ילארשיה
הלודג חוטיב תרבח לש םילעבה רבכמ אל דעו בכר אוביל תונכוס לעב ,רחש בקעי

הצובקה תא ססיבו הפיח יבכמ תצובק לש לוהינה תויוכז תא  1993תנשב שכר
ביבאילת יבכמ לש רבעשל םילעבה ,׳ץיבוקיצרה ינול .ילארשיה לגרודכב הליבומכ
לוהינל הרבע םילשורי ר״תיב תצובק .הקינורטקלא ירצומ אובייל תונכוס לעב אוה
ישנא העברא לש הצובק ידיל ךכ רחאו יבאז דג םיקסעה שיא ידיב הליחת ,יטרפ
ורבע םינומשה תונש ףוסב תורדתסהה לש תטלחומ טעמכה התסירק ירחא .םיקסע
,קט־ייה תרבח לעב ,רימש ריאמ רשאכ ,יטרפ לוהינל תוריכבה לעופה תוצובק םג

ושכר םיקסע ישנא תצובק ),התוא בזע רתוי רחואמו( הווקת־חתפ לעופה תא שכר
.עבשיראב לעופה תא ונייז ילאו ביבא־לת לעופה תא
שיא ,רמאי לאינד .ילארשיה לגרודכל םישדח ןוה ילעב ופסונ םייפלאה תונשב
יבכמ לגרודכה תצובק תא שכר היקבולסב לגרודכ תצובק לעבו ינמרג־ידוהי םיקסע

,היינשה הגילהמ עבש ראב לעופה תא השכר תקרב הנולא םיקסעה תשא ,הינתנ
18
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,קמדיאג .םילשורי ר״תיב תא שכרש קמדיאג ידקרא אוה רתויב תטלובה אמגודהו

רשאכ( לארשיל בשו הקירפאבו תפרצב ונוה תא השעש ,יסור אצוממ םיקסע שיא
,תוילכלכ תומזויב ברועמ ךפה )קשנב יקוח אל רחס לע תומשאה ודגנ תויולת תפרצב
תוירחסמ תורבח לש השיכר ונמנ הלא תויוליעפ םע .תונוש תויטילופו תויפורטנליפ

יבשותל םילהוא ריע תמקה ומכ ,בחרנ יתרושקת רוקיס ולביקש תומורתו תונוש
תליאב שפונל תזגפומה תורדש יבשות תאצוה ,היינשה ןונבל תמחלמ ןמזב ןופצה

לסרודכב םג ברועמ השענ טרופסה םוחתב .תואמצעה םויב ירוביצ עוריא ןומימו
,לגרודכב רקיעבו ןינכס ינב תצובקל םרותכ ,םילשורי לעופה תצובק לש ןמממכ

תצובקב ןפוד יאצוי ףסכ ימוכס עיקשה קמדיאג .םילשורי ר״תיב לש םילעבכ
תא איבהל חילצהו םירקי םינקחשו םינמאמ ץראל ץוחמ איבה רשאכ לגרודכה
סכלא םג המישרל ףסוותה  2008תנשב .תוכורא םינש הז הנושאר תופילאל ר״תיב
.ביבא־לת יבכמ תצובק תא שכרש יסור־ידנק־ידוהי ,רדיינש

ישנא ידיב עקשומו ימוקמ ובורב ילארשיה לגרודכב עקשומה יטרפה ןוהה
,םילארשיכ םמצע תא םה םג םיגיצמ קמדיאגו רמאי .םיילארשי םיבשחנה םיקסע
ןפואב ריהצמ ףא ןורחאהו ,םתוברועמ ךרד תילארשיה הרבחל םורתל םיניינועמה
ינשב .ןהל עייסל יושע )תורחאה תומורתה םע(לגרודכהש תויטילופ תוינכת לע יולג

ןנשי ימוקמ ןוה לש העקשהל ,םלוא .ןטק רתויה לכל אוה חוורל יוכיסה םירקמה
םיחוורה ,תישאר .ילארשיה לגרודכה לש היצזילבולגל עגונה לכב תופסונ תוכלשה

תא םידדועמ םיימואלךיב םילעפמב תופתתשהמ םילועה הרקויהו םיילאיצנטופה

ילעב ותמעתה םיתעל ,תינש .הצובקב םהיתועקשה תא לידגהל תוצובקה ילעב
ושגנתה תוצובקה לש םיסרטניאה רשאכ לגרודכל תודחאתהה ישאר םע תוצובקה

תוצובקה ילהנמ ושגנתה ורבע םינשב םא ,ךכ .תימואלה תרחבנה לש הלא םע
םיתעל תועבונ תויושגנתהה תעכ ,תרחבנב יוארה גוצייה לע םייטילופה םיזכרמהו
םהינקחש תא רומשל םיניינועמה תוצובקה ילעב לש םיירחסמה םיסרטניאהמ אקווד
.הצובקה תבוטל םינכומו םיאירב

םידבועה תעונתו לגרודכה
אוביי״ב םג ,תלבגומ ילארשיה לגרודכב םינקחש לש העונתה התייה יטילופה לדומב

םינקחש ינש תמגוד םידדוב םירקמ טעמל .תוצובקה ןיב תודיינב םגו ״אוצייו
ביבא־לת ר״תיבב םיאקירמא םורד וא ) (1952הפיח לעופהב וקחישש ,םיאסירפק
לע הגילה הססבתה םירז םינקחש אובי עונמל תודחאתהה תטלחה רחאל (1962),
קוח תוכזבו ץראל ורגיהש ,םידוהי םינלגרודכ ויה ןפודה יאצוי .םיימוקמ םינקחש
ויה ידגנה ןוויכב .הגילה תרגסמב קחשל ולכיו םילארשיל םתעגה םע ובשחנ תובשה
.הילרטסוא וא הקירפא םורדב ,ץראל ץוחב קחשל ורבעש ,םילארשי םינקחש טעמ
תויאפוריאה תוגילה לא רובעל םידדוב םינקחש ולחה םינומשהו םיעבשה תונשב קר

םינכוס לש םכוויתב ,לארשיב םהינודעוממ ושכרנ םילארשי םינקחש .תויתרקויה
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חתפתה ,ןמזב וב .םישדחה םהינודעומב רתוי הובג רכשמ ונהנו ,םיימוקמו םירז
.םכרעל םאתהב ושכרנו ץראב הצובקל הצובקמ םינקחש ורבע ובש ימוקמ קוש םג

םינקחשה וכפה ,ןודעומהמ דרפנ יתלב קלח הבר הדימב םינקחשה ויה רבעב םא

,םהל םיעצומה רכשה יזוחל םאתהב םוקמל םוקממ םיענה ,םינעוצקמל הגרדהב
תוכיישה תוינוריע תוצובק ןיב ,״םיירשפא יתלב״כ רבעב וספתנש ,םירבעמ ללוכ
.םינוש םייטילופ םיזכרמל
ותסינכ םע ,םייטילופה םיזכרמהו תונשיה תורגסמה לש ןתושלחיה וא ןתוקרפתה
םינודעומה .םירז םינקחשל לגרודכה תחיתפל ,רבד לש ופוסב ,ואיבה יטרפה ןוהה לש

לשב ןהו ןורשיכה לשב ןה ,םהיתוצובקל םירז םינקחש אבייל םיטוהל ויה םילודגה

תודחאתהה הריתה ו989־ב .הסנכהה סמ תונקת ללגב תיסחי הכומנה םתולע
השולשל הלע רפסמהו םירז םינקחש ינש סייגל הריכב הגילב ןודעומ לכל לגרודכל

תגילב םג םירז םינקחש ינש סייגל רתוה  1993תנשמו 1999,־ב השימח־לו 1993־ב
רבעשל תוצעומה תירב ,הקירמא םורדמ ויה ועיגהש םינושארה םינקחשה .הנשמה
וחיוורהש הזמ לופכמ רתוי ,םיחווידה יפל ,היה תילארשיה הגילב םרכש ,היבלסוגויו

שוגה יאצוי ויה םיעשתה תונשב םירזה םינקחשה תואממ רכינ זוחא .םאצומ ץראב
םייביטקרטאל םתוא וכפה הכומנה םתולעו םינקחשה לש ההובגה םתוכיא ,יחרזמה

ילכלכה בצמה רשאכ ,םינשה םע .םיילארשיה לגרודכה ינודעומ רובעב דחוימב
,םאתהב התלע םינקחשה לש םתולעו רפתשה רבעשל יטסינומוקה שוגה תוצראב
םינקחש אבייל ולכיש ,לארשיב םירישעהו םילודגה םינודעומה ןיב לדבהה רכינ
םינשב .תויולעב דומעל ושקתהש םינטקה םינודעומה ןיבל ההובג תולעב םייתוכיא
טעמתהו תילארשיה הגילב הקירפא תונידממ םינקחשה לש םרפסמ לדג ,תונורחאה

.הפוריא חרזממ םינקחשה לש םרפסמ

היצזילבולגה תא םיבר םינבומב תפקשמ ילארשיה לגרודכב םינקחשה תעונת

לש ילושה ודמעמ ,לגרודכה ינודעומ לש תיסחי ןטקה ןוהה ,דחמ .לארשי לש
ילארשיה לגרודכה לש ותלוכי תא םיליבגמ ינוחטיבה בצמהו ילארשיה לגרודכה
ןיב םילארשיה םינקחשה לש תרבגומה תודיינה ,ךדיאמ ,םלוא .םירז םינקחש ךושמל
,ונניינעל ,הזמ בושח .ףנעה לש הטרפהה יכילהתמ דרפנ יתלב קלח איה תוצובקה
םיווהמ טעומה םרפסמ תורמל רשא ,ץראל ץוחל םיילארשי םינקחש לש אוציה אוה
םינקחש םג ,ךכ .הבר תיתרושקת בל תמושת םיכשומו םירחא רובעב יוקיחל לדומ
,טרופסה תונותיעב בקעמל םיכוז תיקרוטה וא תיגלבה הגילב םיקחשמש ,םילארשי

וא תילגנאה ומכ תויתרקויה תוגילב םיקחשמה םידדובה המכו המכ תחא לע
התוול ץראל ץוחמ קחשל םילארשי םינקחש לש םתאיצי רבעב םא .תידרפסה
.תוברת ירוביגכו םינחילצמכ הלא םינקחש םיספתנ תיחכונה הפוקתב ירה תרוקיבב

תוהזו לגרודכ ,תוברת
דצל הנידמהו המואה יוניבב דיקפת לגרודכה אלימ הנידמה לש תונושארה היתונשב

תרחבנ לש תוימואלה היתומישמ ,ךכ .םייזכרמה םייטילופה תונחמל יוטיב ותויה
20
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וממור ,תיסחי םיטעמה ,תרחבנה לש היגשיהו הבורמ בל תמושתל וכז לגרודכה
םיסחיה םג ומכ ,םינודעומה ןיב םיסחיה ,הגילה תרגסמב .תדהואה תונותיעה ידיב
קר אל התייה תוביריהש ךכ םייטילופה םיזכרמה ןיב םיסחיהמ ורזגנ ,םידהואה ןיב

תלבגומ התייה תוצובקה ןיב םינקחשה לש תודיינה ,הלאה םיאנתב .תיביטרופס
,םיילכלכהו םייטילופה םייונישה .״למסה רובע״ םיקחשמש ימכ וספתנ םינקחשהו

הדימבו ,הקיטילופהו טרופסה ןיב רשקה קוריפל לכ םדוק ומרת ,ליעל וראותש
תוצובקה ןיב םינקחשה לש תדמתמה העונתה .תוימואלה ןיבל לגרודכה ןיב התוחפ
לדגו ךלוהה רפסמהו תוילכלכ תוביסמ םינקחש לש הריכמ ,םיחיטבמ םיזוח תובקעב
ןודעומל םידהואה לש םתונמאנ קר רשאכ ,לגרודכה ינפ תא וניש םירז םינקחש לש

לעופה(יטילופה זכרמל רשקה תא ןמיסש ,הצלוחה לע למסה תא .הביצי הרתונ
םע הזוחה תא וא םילעבה לש ילכלכה יוהיזה תא גציימה וגולה ףילחה )ר״תיב וא
ינקחש״מ דרפיהל ,םישדחה םיאנתל לגתסהל וצלאנ םידהואה םג .תצמאמה הרבחה

תבוטל םישדחה םינקחשה תא דדועלו ,תועמשמ רסח טעמכ ךפהש גשומ ,״תיבה
.הצובקה תחלצה
ייונישו ,םידבוע וא ןוה לש תועונתמ הדידמל רתוי השקו קמקמח ןיינע איה תוהז
האיצומ חרכהב הנניא תחא תוהז .םייעמשמ דחו םיטלחומ םניא בור יפ לע תוהזה

ונממ םיקלח רשא ,בכרומ גראמל המיע תבלתשמ תובורק םיתעל אלא תרחא
דטיינוי רטס׳צנמ ידהוא לע ורקחמב .תונתשמה תוביסנל םאתהב םילועו םיצצ
תוהזב תבלתשמה ,תימוקמ תוהז לש תורצוויה )(2000 ,Kingגניק ינוטנא אצומ
לש החילצמה הצובקה ידהוא ,ךכ .תימואלה תוהזה לע תגלדמו תיאפוריא־ללכ
תופולאה תגיל לש יתרקויה לעפמב הצובקה לש התובלתשה תא םיגגוח רטס׳צנמ

,ךכמ הרתי .הילגנא לש תוחפ החילצמה התרחבנמ גייתסהל םיטונו ,תיאפוריאה

תא םידהואה םיפידעמ תרחבנה ןיבל הצובקה ןיב םיסרטניא ידוגינ לש הרקמב
לע םיעיבצמ תומואל הפוריא תופילא וא ימלועה עיבגה יקחשמ ,םלוא .הצובקה
,לגרודכה ידהואמ םיבר .ומצע תא תוצמלמ קוחר תוימואלה תרחבנב ןיינעהש ךכ
תימואלה תרחבנב הוואגה ,ינעוצקמה־ימלועה לגרודכב ןיינעה ןיב םיבלשמ ,ןכ םא

םירקמב ומכ ,ימואלה וא ימוקמה למסל תונמאנה .תימוקמה הצובקל תונמאנהו
םירז םינקחש רשאכ ,םיפפור םירשקב תואיצמה לא םיתעל הרושק ,סותימ לש םיבר
המואה תא םירידאמ רבכמ הז ואבש םירגהמו ,״ונלש״ תויהל םיכפוה שכר ינקחשו
לש םיימיטיגל תונבכו םינבכ םדמעמ תא םיססבמ ןמזב ובו תוימואל־ןיב תויורחתב
.המואה

תוהז םג ״הרציי״ םינושה הינונגנמ תועצמאבש ,הנידמה וז התייה ינרדומה ןדיעב

רברב ןימ׳גנב .וזככ המצע תא ןיימדל תניימודמה הליהקל הרשפאו תיביטקלוק
ילבולגה קמה םלוע ,דחמ ,םואלה תנידמ תחת תורתוחה ,תומגמ יתש גישממ )(1995
קרפמה ,דאהי׳יגה םלוע ,ךדיאמו ״הלעמל״מ הנידמה לש היתולובג תא םעמעמה

תומגמהו תוילבולגה תומגמה .תוילבולגה תומגמב םחלנ אוהש ךות הנידמה תא

ביכרמה תחתו הנידמה  -ינוגרא־ידסומה ביכרמה תחת תורתוח תוילאקולה
ןמזב־וב תומייקתמה תומגמה יתש ןיב ידוגינה בולישה .םואלה  -יתליהק־יתוברתה
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ןיבל םידקת תרסח הדחאה יכילהת ןיב הז ןדיעב תופצנה ,תוריתסה תא ריבסמ
, 2005:םר(תולדובמ תוהז תוצובקל תוישונאה תורבחה לש םידקת תרסח תוקרפתה
ברע םירצוי קמה םלועו דאהי׳גה םלוע ןיב םימייקתמה םייטקלאידה םיסחיה ).ו 4
ילבולגה ןדיעב תניימודמה הליהקה ,המאתהב .תומילשמו תודגנתמ תויוהז לש בר

וז תוצוחה ,תוילבולג תוליהקב תפלחומ אלא יפרגואג םוקמל דוע תלבגומ הנניא

תוצובק טרופסב םג ךכ .םעפל םעפמ הנתשמ ןתוטלובו ןתובישח רשאו וז תא
הכירצ רצומכ ,״תיטנתוא״ תימואל וא תימוקמ תוהזל יוטיבכ תושמשמ לגרודכה
היצזילבולגה לש תויתוברתה תועפשהה .םיינשה לש בולישכ םיתיעל וא ,ילבולג
םינקחשה .לגרודכה קחשמב םייזכרמה םיפתשמה לש תימוי־םויה תוגהנתהב תורכינ

תומוקמב םיכרענה ,םיקחשמב הפוצה להקה ,תימלועה הריזב חילצהל םיפאושה
םירכמנו קחשמה לש םינוקייאה םע םיהוזמה ,טרופסה ירצומו תמא ןמזב םיקוחר
ןיבל תימוקמ תוברת ןיב שגפמה ,ןכל םדוק ראותש יפכ .םלועה יבחרב םהיצירעמל
לגרודכל עגונה לכב ,לבא .תודגנתהו האחמ לש סיסב תויהל יושע תילבולג תוברת

השק  -םילהנמו םינקחש ,םידהוא  -ולש םייזכרמה םיפתתשמה תניחב ,ילארשי
לע םויאכ תספתנ הנניא לגרודכה לש היצזילבולגה .האחמ וא תודגנתהב ןיחבהל
תואיצמב רשאמ רתוי הפיאשב  -השדח תונמדזהכ אקווד אלא תימוקמה תוברתה

םינקחש לש הריירקה וליפא וא תימואלה תרחבנה יקחשמ ,ךכ .ימואל גוצייל -
.הבורמ בל תמושת םיכשומ ץראל ץוחב םילארשי

דצל הכישממ ,םלועב םירחא םיבר תומוקמב ומכ לארשיב ,לגרודכה תריז
םיימואל תושגר יוטיבל הריז םג תויהל תויטילופומסוק־תוילבולגה תויוחתפתהה
,תוידוהי תוצובקל תויברע תוצובק ןיב םיקחשמ .םיימואל וא םיינתא םיטקילפנוקו

,אמגודל ךכ .םיכוכיחל רידת דקומ םה יטילופה ןימיה םע תוהוזמה ולא רקיעב
 1995:ראוניב ידט ןוידטצאב ךרענש ,םילשורי ר״תיבל ןינכס ןיב לגרודכ קחשמ
םנמא .יחרזמה עיציל ךומסב ןינכס ידהוא תא המקימ ,קירבמ דעצב ,הרטשמה״

,םידהואה תונחמ ןיב וצצח םיקיר םיבשומ הרשעכו רדג ,םירטוש תורשע
השדחה םוליצה תוינידמ בקע .הריוואה םומיחל הקיפסמ התייה הברקה ךא
׳םיברעל תוומ׳ דודיעה תאירקמ ר׳׳תיב ידהוא הז בלשב וענמנ ,הרטשמה לש
׳םוניהיגב תאפרע׳ ,׳ומוה דמחומ׳ ,׳תמ דמחומ׳ םיטיהלה תזורחמב וקפתסהו
למסב סוסה סרוד וב לודג טלש ופינה ,םדיצמ ןינכס ידהוא .׳הנמלא אהוס׳ו

׳הנוז ןב ינמנ יבא׳ ,׳הנוז ר״תיב׳ וקעצו ,ר״תיב לש הרונמה תא םתצובק
, 2005).רועסי(״׳ונידיב תיבה רה׳ב ונענו ,׳ונלש םילשורי׳ו

יטילופ רתונ םלוא ,םייטילופה םיזכרמהמ קתנתה ,ילארשיה הרקמב ,לגרודכה
לגרודכה ידהוא ברקב םיסופדה םידיעמ תומיוסמ תוניחבמ .תימוי־םויה ותייווהב

םינקחש לש םפותיש רשאכ ,תילארשיה הרבחב ולחש ,היצזילרבילה יכילהת לע
םתוכיא יפ לע םיטפשנ הלא םינקחשו הנבהב לבקתמ תוצובקבו תרחבנב םייברע
, 2003:תרופךב( תידוהיה הינומגהה לע םירערעמ םניא דוע לכ ,הצובקל םתמורתו
םזילרבילה לש ויתולבגממו תילארשיה היווההמ קתונמ ונניא לגרודכה ,לבא 123).
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תוהזל וא תיטסיניבוש תידוהי תוימואלל יוטיב םיתעל שמשמ אוה הזככו ,ילארשיה
.תדגנתמ תיברע תימואל

להקה יכ ,הארנ לבא ,ןיינעו הכישמ דקומ תויהל תוכישממ תוימואל תורחבנ
הפחמ הנניא רבכ תוימואלה רשאכ ,םיטרדנטס עובתלו רתוי יתרוקיב תויהל הטונ

דוע הלוכי הנניא םידהואה לש םתונמאנ , 2003: 137).תרופ־ןב( ראשה לכ לע
תוימוקמ תוצובק וב רשאו ,םיקחרמה םימצמטצמ ובש ןדיעב הילאמ תנבומ תויהל
תרושקתה תוכזב לכל םישיגנ ןהיקחשמש תורז תילע תוצובק םע תורחתהל תוכירצ

םילארשי םיפוצ .תיטילופומסוק תמצמוצמ הצובק תלחנ דוע םניאו ,תינייוולה
םג אלא ,תופולאה תגיל ירחא קר אל בוקעל תורשפאהמ תונורחאה םינשב םינהנ

םהמ םיברו ,תינמרגהו תיקלטיאה ,תילגנאה ,תידרפסה תוגילב םיקחשמה ירחא
הצובקו תימואלה תרחבנה ,תימוקמה הצובקה ןיב םהלש הדהאה תא םינגראמ
וא דירדמ לאיר ,הנולצרב ומכ ראפ ןודעומ ללכ ךרדב ,הירחא םיבקוע םהש הרז
תרחבנה ןיבל )הרזו תימוקמ(״ולש״ תוצובקה ןיב ילארשיה דהואה ןיחבמ ,ךכ .ןאלימ
רחא אצומו תוהזו תוברת לש םירחא םיטביה ול תקפסמ תחא לכ רשאכ ,תימואלה
ימלועה לגרודכה ןיבל ילארשי־ימוקמה לגרודכה ןיב תומרה ירעפ לשב .ויתושגרל
.ליבקמב ןהיתש תא םייקל ןתינו ךומנ תודהאה ןיב תושגנתהל יוכיסה

תונקסמ
םיכילהתמו םינבממ תרזגנ תימוקמ תוברת לע היצזילבולגה יכילהת לש העפשהה
רשקהה ךותב יריפמא ןפואב ןחביהל הכירצ ךכיפלו ,םיירוזאו םיימואל ,םיימוקמ

 תוברת ילמסו םידבוע ,ןוה לש תועונת  -םיכילהתה לש העפשהה .יטנוולרהתועונתה .ילאקולהו ילבולגה ןיבש המצעה יסחימ םג תרזגנו םוקמל םוקממ הנוש
לש הרקמבו ,ימוקמה טסקטנוקב תויולת ,הז רמאמב וראותש יפכ ,היצזילבולגה לש
תורמל ,םירז םינקחש לש םתסינכ ןה ילבולג רז ןוה לש ותסינכ ןה ילארשיה לגרודכה

יאנת לשב םתוכיאב וא םפקיהב םילבגומ ויה ,ילארשיה לגרודכה רבעש םייונישה
תא וותה תילארשיה הרבחה לש היצזילבולגהו היצזילרבילה ,םלוא .ימוקמה קושה
ךפה ובש ילכלכה לדומה לא יטילופה לדומהמ רבעמה תאו לגרודכה לש שדחה ודמעמ

,ןוה לשו םידבוע לש תועונתל לגרודכה תא וחתפ הלא םייוניש .הרוחסל לגרודכה
.תושדח תויורשפאו םישדח םיקווש םינכרצרבידהואה ינפב וחתפו ,תוימוקמ ןבורב

ךרד תכוותמה תימואל־תימוקמה תוהזה לע היצזילבולגה תעפשה ךכ םא המ
תורחא םימעפ ,םוחב תצמואמ םימעפ ,טרפב ,תילבולגה תוברתה ?לגרודכה קחשמ
תימוקמה תוברתב תבלושמ ,ילארשיה הרקמב ומכ ,תובורק םיתעלו ףקותב תיחדנ
לומ וא לגרודכה ישרגמב תרצונ ,ךכ םא ,הדיחא תילבולג תוהז אל .לגרודכב קר אלו

תלצפמו ץוחבמ תלאושה ,הנתשמו השימג ,תבכרומ תוהז אלא היזיוולטה יעקרמ
רידאהל ידכ קחשמב םישמתשמה םינכוס ידיב תכוותמ וז תוהז .התדהא יאשומ תא

ינידמה הנבמה תחת תרתוחה ,תימואל וא תינתא תוהז קזחל ,הנידמהו םואלה תא
23
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וכותב יוטיב תשקבמה וא םייקה, לגרודכ הניכמה הרוחסה תא רוכמל ידכ טושפ וא

וירוביג לש תויזואוטריווהו קחשמה לש הקיטתסאהמ םינהנה תוברתה ינכרצל.
ןמזב־וב ימואל־לעו ימואל תויהל לוכיה לגרודכה, ריע גצייל, תינתא הצובק, רוזא
הנידמ וא, יוטיב ידיל אובל תוהזה לש םינוש םיקלחל רשפאמ, םיחתמ ךות םיתעל

תוריתסו, ןמוקמ תא תואצומ )קחשמ לש וא(רבד לש ופוסבש.
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