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טוירטפה טוירטפה תדלוה   תדלוה
: ברעמה תוברתב  רבד  לפנ  תנשב 1450 

ךותב .סופד  שבכמ  הנב  גרבנטוג  םשב  ינמרג  איצממ   
הרודהמ ותועצמאב  קיפהל  היה  ןתינ  הממימ  תוחפ 
רפסמל שרדנ  ינדיה  םירפסה  קיתעמ  םירפס ; לש  תחא 

בר ןמז  ףלח  אל  .המוד  הרודהמ  קיפהל  ידכ  םישדוח 
ץפוהו ספדוה  תונוש , תופשל  םגרות  םירפסה  - רפסו

תא הלידגה  םינומהל  "ך  נתה תשגנה  .הפוריא  יבחרב 
ילסכודרפ ןפואבו  הפוריאב  תיניירואה  היסולכואה 

הילגר תא  קוחדל  ףיסוה  סופדה , שבכמ  תאצמה  רחאל  הנש  עיפוהל כ-150  לחהש  ןותיעה , .ןוליח  לש  הפונתל  המרת 
תושדחב תונכדעתההו  תיעובשה , השרדה  לש  המוקמ  תא  הספת  םוי א ' ןוילג  םע  תודחייתהה  .תילותקה  הייסנכה  לש 

.היסנכה ךוות  אלל  רתוי , תיאמצע  התשענ  תופטושה 

יטירבה ררושמה  עימשה  ב-1644 )  ) רצק ןמז  רובעכ  .הקירמאב  תובשומל  םג  סופדה  תייגולונכט  העיגה  תנשב 1638 
תועד לש  תישפוח  העבהל  תירוטסיהה  ותאירק  .תונותיעה  שפוח  דעבו  הרוזנצה  דגנ  דהדהמה  ולוק  תא  ןוטלימ  ןו  ג'

1776-  ) ךכ רחא  םירושע  השולש  הצרפש  תיאקירמאה  הכפהמב  יזכרמ  לגד  התוויהו  םיל , רבעמ  דע  הדהדה  תובשחמו 
רשא תיאקירמאה , תואמצעה  תזרכה  .תונותיעה  שפוחל  סחייתה  תיאקירמאה  הקוחל  ןושארה  ןוקיתה  ידכב  אל  (. 1783

הדילוהו ינרדומה  תוריחה  לאידיא  לש  ותוחתפתה  םע  דבב  דב  השחרתה  יטירבה , רתכה  ילבכמ  תובשומה  תא  הקתינ 
.שדח       םדאו  שדח  םלוע 

תוצירע תא  למיס  יאזירפה  רצבמה  (. 1789  ) היליטסבה תא  םיתפרצה  םידרומה  וררחיש  סונייקואה  לש  ינשה  ורבעמ 
תויוכזו הלטוב  תוסיראה  .םזילדואיפל  ץק  המשו  תננוכמה  תימואלה  הפיסאה  הסנכתה  ותליפנ  םעו  ינכולמה , רטשמה 
הכפהמה .הניטויליגה  בהל  תא  דרש  אל  ךלמהו  םדמעממ  ולשונ  הרומכה  ישנא  .וללשנ  תוזוחאה  ילעב  לש  רתיה 

תעב הב  לבא  םדאה ;" תויוכז   " לש םישדח  םילאידיא  וחימצהו  תורואנה  חור  תא  ואטיב  תיתפרצה  הכפהמהו  תיתפרצה 
תופסונ םינש  האמ  דוע  חקל  .ןומהה  לש  השדחה  ותמצוע  תא  האטיבש  המילא , תיממע  תוימואל  לש  רידא  ץרפ  רצונ 
ךרדהו דועו ,) םיגח  לגד , ןונמה , אבצ ,  ) הילמסו היסקט  היתודסומ , ללש  לע  השבגתה , תינרדומה  םיחרזאה  תנידמש  דע 

.בר םדב  הללסנ  הילא 

האצותה .תימצע  הרכה  שורדל  ולחה  םינומהה  רשאכ  ה-19 , האמה  ךלהמב  הפוריאב  ץופנו  ךלה  תוימואלה  ןויער 
לדומ לע  ונעשנ  אל  ומקוהש  תונידמהש  תורמל  .הנידמ  רחא  הנידמ  ודילוהש  המוד , יפוא  תולעב  תודירמ  תרדס  התיה 

 - תופתושמ תוירוטסיה  תונוכת  ילעב  םישנאש  היה  יגולואידיאה  דוסיה  ןורקיע  .םימוד  ויה  ראתמה  יווק  דיחא , ימואל 

וקיר וקיר וטרופ   וטרופ הפועתה , , הפועתה למנ   למנ
גומלא זוע 
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יבשותל הקינעה  תוימואלה  .תינידמ  תונוביר  רוצילו  רבחתהל  םיישפוח  המודמ -  וא  תיתימא  םד  תברק  רקיעב 
, דגנמ .לפא  םזיראטילימו  םירז  תאנשל  הלטצא  תונוילע , שגרל  הכפה  תוינוציקה  היתורוצבו  תלדבנ , תוהז  תונידמה 

.תישונאה הלמחהו  ןויוושה  שפוחה , דעבו  תוצירעה  דגנ  קבאמב  עינמה  חוכה  התיה  איה  יטרקומדה  השובלב 

תורומתב רושק  ה-20 , האמה  לש  הנושארה  תיצחמה  ןיבל  ה-18  האמה  ןיב  הפוריא  לע  שגרתהש  תוימואלה  ץרפ 
תיעדמה הכפהמהו  תדה  לש  הדמעמב  הכיעדה  ןשארבו  ינרדומה , םלועה  לש  תויגולונכט  רקיעבו  תוילכלכ  תויתוברת ,

לש רוטיקה  עונמ  .םינטק  םיחותיפו  תואצמהה  לש  םינש  תואמ  רחאל  תוינויצולובא  תולשבל  ועיגהש  תיתיישעתהו ,
םדאה רררחושי  ובש  ישונאה , ןימה  תודלותב  שדח  ןדיעל  החיתפה  תוא  תא  ןתנ  תנשב 1774 , גצוהש  טאו , סמיי  ג'

.ינחורו ינפוג  דובעשמ  הגרדהב 

המוד .יגולונכט  קוביד  יברעמה  םלועה  היה  זוחא  ( 1914  ) הנושארה םלועה  תמחלמל  דעו  האמה ה-19  תישאר  ןמל 
םחפ ליבוהש  רוטיקה  רטק  הנושארל  םגדוה  ב-1804  .ךפהל  אלו  תוברתה  תא  שדחמ  האיצממ  היגולונכטה  יכ  היה 

התשענ האצמהה  .ש  " מק לש כ-8  תוריהמבו  לש כ-15 ק"מ  הליסמ  ךרואל  הינטירבבש , סלוו  םורדב  תכתמ  לעפמל 
.םלועה יבחרב  תבכר  תותשר  תוחתפתהל  הליבוהש  ב-1829  "( Rocket " )" טקור תיינב ה" םע  תישעמ 

תילמשחה הרונה  .תרושקת  ןיבל  הרובחת  ןיב  תטלחומה  תולתל  ץק  ומש  ( 1876  ) ןופלטה וירחאו  ( 1838  ) ףרגלטה
.םידקת רסח  סרה  חוכ  םדאל  הקינעה  ( 1882  ) תיטאמוטואה היריה  תנוכמו  תוליעפה , תועש  תא  הביחרה  ( 1879)

לש הינפ  תא  וניש  ( 1893  ) דרופ לש  רוצייה  וקו  ( 1892  ) לזידה עונמ  (, 1888  ) ריוואה גימצ  (, 1879  ) תינוכמה
, תיראלופופה תוברתה  תא  ודסייו  םיחווט  ורציק  ( 1895  ) וידרה ילג  .םעפ  יאמ  דיינל  ישונאה  ןימה  תא  וכפהו  הרובעתה 

רויצב תולתה  תא  המצמיצ  ( 1836  ) סליטסה תמלצמ  דועו .) תינכדע  הקיסומ  תופטוש , תושדח   ) םינוילימ תדכלמה 
.תישונאה    תואיצמה  תשיפת  לכ  תא  התניש  ( 1895  ) עונלוקה תמלצמו  יתוזח  עדימ  לש  הצפהו  דועיתל 

למסה .זיראפב  ימלועה  דיריה  דקומל  היהו  לפייא  לדגמ  ךנחנ  ב-1889 )  ) תיתפרצה הכפהמה  רחאל  הנש  האמכ 
תדוקנ ןיעמ   - ' שדחה יסדנהה  ןדיעה   ' לש ילמס  יוטיב  הוויה  חצנל , ינוריעה  םקרמה  תא  הנישש  ינוטקטיכראה ,

( רטמ והבוג 324   ) ילטנמונומה לזרבה  לדגמ  .הנידמהו  םואלה  תמצוע  ןיבל  תיתיישעתהו  תיעדמה  המצועה  ןיב  קשממ 
לעמ אשנתה  אוה  .וב  ןיחבהל  אלש  היה  רשפא  - יא ריעה  לש  היתוניפ  לכמו  זיראפ  לש  שדחה  יתוזחה  ףונב  טלש 
הכפה תימואלה  זיראפ  .ןשיה  יתייסנכה  רטשמה  לע  שדחה  ינוליחה  רטשמה  ןוחצינ  תא  אטיבו  תוקיתעה , תויסנכה 

.ינרדומה - ינוריעה ךרכה  תדלוה  תא  הרשיבו  תורואה ," ריע  הנרדומה ל" יאלפל  תודוה 

המואה תמצוע  ןיב  תוחוכה  יסחי  תא  ףקיש  טושפה  חרזאה  ידממ  ןיבל  םוצעה  לזרבה  לדגמ  לש  ותמוק  רועיש  ןיב  סחיה 
הנוכמה חוכב  ונבנש  םימישרמה  ראפה  ינבמ  ךכ  לכיהב , םיללפתמה  ידממ  תא  ןיטקה  היסנכה  גגש  םשכ  .היניתנ  ןיבל 
תימואל הנוכמ  ביטקלוקה -  לש  ותמצוע  לומ  דדובה  שיאה  לש  ותוספא  תא  ושיחמה  דועו ) םישיבכ  םירשג , םיינינב , )

הדיצמ איהו  הנידמל  ושפנבו  ופוגב  רסמתי  חרזאה  השדח : ןיפילח  תקסע  ןיעמ  הרצונ  השעמל  .היקלח  ךסמ  הלודגה 
.םימוצעה   היסכנב  ףתושש  ימכ  תילמס , תולדג  השוחת  ול  קינעת 

תוקומעה תורומתה  .תדמתמ  תומדקתהו  רופיש  לש  ךילהת  איה  הירוטסיהה  היפל  הנומאה  תא  החפיט  תוימואלה 
( תואירבהו הנוזתה  תמרב  םוצע  רופישו  םייחה  תלחותב  הריהמ  הילע  ןלוכ  שארבו   ) ישונאה ןימה  ייחב  ושחרתהש 

בצעל ךכ  ךותבו  ולרוגב , טולשל  ינרדומה  םדאה  לוכי  הנידמה , לצב  םיסוחש  היישעתהו , עדמה  תועצמאבש  ושיחמה 
.רתוי תוקדוצו  תוליעי  תורישע , תורבח 

םינלופ םיקלטיא , םיתפרצ , םילגנא , םינמרג , לש  עירכמ  רועיש  .הבורב  תיאלקח  הפוריא  התייה  דוע  תנשב 1850 
לש תורידא  תוסמ  יטמוטוא  ןוכימה  ריבעה  האמה ה-19  ףוס  תארקל  לבא  .םייתרוסמ  םיירפכ  םיבושייב  יח  םידרפסו 

.לזרב תוליסמ  לש  םירטמוליק  תושעותמה 24,800  תונידמה  יבחרב  ודדמנ  תנשב 1880  .םירעה  בל  לא  תויסולכוא 
ןדיעל ישונאה  ןימה  תא  קינזת  רשא  למשחה , תכפהמ  לש  התישאר  םג  אוה  םחפ , לע  ססבתהש  רוטיקה , ןדיע  לש  ואיש 

.ריהמה
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תכרעמ הפש , תוהז , יביטקלוק , ןורכיז   ) תפתושמה שפנהו  םישנא , ןיב  תרושקתה  תולובגל  םיחתמנ  תוברתה  תולובג 
םושמ דבלב , םירופס  םירטמוליקל  הבחרתה  םינטקלהו  םידייצה  תוברת  .םייוריג  םתואל  הפישח  ךותמ  תרצונ  םיכרע )

תובכרמ תא  איצמהו  אשמה  תומהב  תא  םדאה  תייב  רשאכ  .תילגר  הכילה  קחרמל  לבגוה  םדאה  ינב  ןיב  רידסה  רשקהש 
ילכ לש  םתורצוויה  םע  הדימ  התואב  המודכו .) ימור  ןווי , תוברת   ) םישדח םידממל  תוברתה  תולובג  ובחרוה  ןפואה 

תוינוכמ תוענוממ , תוניפס  תובכר , תיטמוטוא , סופד  תנוכמ  וידר , ןופלט , ףרגלט ,  ) םיילמשח עדימ  תצפהו  תרושקת 
תוברתה תאז  .םירטמוליק  תואמ  ינפ  לע  תערתשמה  תפתושמ  תוברת  םג  הנושארל  הרצונ  םיסוטמ ) םג  ךכ  רחאו 

ירע תויוסכוד , םירפכ , םיטבש , רתוי : תונטקהו  תונשיה  תויתרבחה  תויושיה  תא  הגרדהב  הסימהש  רשא  תימואלה ,
תייגולונכט םתואש  ירה -  יסכרו  תורהנ  םימגא , םימי , םילודג -  עבט  ילושכמ  ויה  םישדחה  היתולובג  וכו .' הנידמ 
הינופלטהו וידרה  יעצמאו  קנע  תורהנמ  ונבנ  רתוי  רחואמ  קר   ) תוצחל הז  בלשב  התשקתה  למשחהו  הנוכמה 

(. וללכתשה

ביטקלוק תריציל  הקיפסמ  הניא  תרושקת  לבא  .תיתיישעתה  הכפהמה  ןיבל  תוימואלה  תוררועתה  ןיב  אופא  קתנל  ןיא 
קבדל ויהש  תימואלה , הלומעתהו  היגולואידיאה  ורצונ  ךכ  .תופתושמ  תורטמו  ףתושמ  טנמיטנס  םג  שורד  .שדח 

.דכלמה ינרדומה 

ינפוא לש  םתכיעד  תא  םג  אלא  הלכשה ," תכפהמ ה" תאו  תינרדומה  תוימואלה  רחש  תא  קר  תנייצמ  הניא  האמה ה-18 
הקפיסש תילאטנדנסנרטה  השוחתל  תינוליח  הליבקמ  הגרדהב  התנב  תוימואלה  .תיברעמה  הטילאב  םייתדה  הבישחה 

ןדע ןגב  ןוילעה  ןדעה  ןג  תא  הפילחה  איה  םואל ;" תד   " וא תיחרזא  תד  ןיעמל  התייהו  תיטסיאתנומהו  תינגפה  תדה 
.תררחשמ הריחבכ  המדיקה  תא  העיצה  םייזיפאטמה  הלואגה  יכילהת  םוקמבו  יצרא ,

, שדח ביכרמ  ףסונ  םתנומאל  לבא  וחילש , ושיבו  םיהולאב  ןימאהל  וקיספה  אל  תוחתופמה  תונידמה  יחרזא  בור 
שודקה שולישה  ןחלופ  דצל  .ימואלה  שגרה  םהלש : תושגרה  גראמבו  םתוהזב  יזכרמ  רתויו  רתוי  ןמזה  םע  השענש 
ןונגנמב הכמתנש  תימואלה , הוואגה  הפסונ  תירצונה  הוואגה  דצלו  םייצרא , המוא  ירוביגו  לע  יגיהנמ  לש  ןחלופ  ףסונ 

.םע תורצעו  תופיסא  םיסוניכ ,  , ןורכיז ימי   : םיתכלממ םיסקט  לש  ףעוסמ 

עונלוק יטרס  םימולצת , תוזרכ , םיירוביצ , םינג  םיילאטנמונומ , םינבמ  תוטרדנאו , םירבק  תורכיכ , תובוחר , םילוב ,
ירודח םיטוירטפ  ינוילימ  תרציימש  תיגולואידיא  תפטעמל  וכפהו  תימואל  הקילובמיסב  ועבטוה  םלוכ  דועו - 

תא למגתל  דעונש  שנועו , רכש  לש  ןונגנמ  תושדחה  תומואה  ורצי  םיימואלה  םירסמה  לש  םכוויתב  .תובהלתה 
.םידגובהו םיטמתשמה  תא  שינעהלו  םיטוירטפה ,

רבדה השענ  םיתעל  הקנרפ ." האוגניל  ה" םאה -  תפש  לש  החותיפל  היה  השדחה  תוהזה  תריציב  בושח  דיקפת 
תימואל הפשל  םיבינ  המכ  לש  םדוחיא  תועצמאב  םיתעל  ןהלש , היצזיטרדנטסו  תומייק  תופש  ןוקית "  " תועצמאב

לש דכלמה  החוכ  תא  םיצעה  ספדומה  ןותיעה  .תודחכנו  תוקיתע  תופש  לש  ןתאייחה  תועצמאב  םיתעלו  תימשר ,
.םיימוקמה םיטקלאידה  לכ  לעמ  המצע  הביצה  רשא  הדיחא , ןושל  תועצמאב  וילהקל  הנפש  ןוויכ  תימואלה  הפשה 

רסומ לע  תיביטקלוק  החישו  בחר  יתיווח  ףתושמ  הנכמ  רצונ  םוי  - םויה ייח  תא  רקיס  ןותיעהש  העשמ  ןכ , לע  רתי 
םדאה ינב  תונלדבב ; וקל  תימואל , - הרפה תילדואיפה  הנידמה  לש  תויפרגואיגה  תודיחיה  .םיאנותיעה  ךוויתב  םיכרעו 
ביבס הזמ  הז  תיזיפ  םיקוחרה  םיטרפ  ודחוא  תונותיעה  תעפוה  םע  לבא  .רפכהו  הרייעל  ץוחמ  םהיניב  תועד  ופילחה  אל 
תעד  " םויה הנוכמש  המ  תא  הרציו  םדאה  ינב  לש  םהיתועד  תא  אופא  המיאלה  תונותיעה  .םיפתושמ  העד  וא  ןויער 

". להק

יביטקלוקה רבעה  תא  האיצמה  םג  םיתעלו  הנגריא  הבציע , איה  השדח : ןמז  תביטקפסרפ  םג  התנב  תוימואלה 
תא טוירטפל  הרדיש  איה  .תיפוטוא  החטבה  תועצמאב  דיתעה  קפוא  תא  הטטרישו  םירוטסיהה  םיסותימה  תועצמאב 

(. תובא תכסמ  " ) ךלוה התא  ןאלו  אב  התא  ןיאמ  עד  : " רסמה

תיברמל רשפ  קפיסו  םייתרבחה  םייחה  ימוחת  תיברמ  תא  הסיכ  רשא  לע ' - רפיס  ' ידי - לע טלשנ  ימואלה  םייחה  ןונגס 
רוקלופו תרוסמ  לש  יפוא  השבלו  רבשמ  תותעב  הדדחתה  תימואלה  הנירטקודה  תדל , המודב  .תוימויקה  תולאשה 
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קרוי קרוי וינ   וינ ןטהנמ , , ןטהנמ םיקסעה , , םיקסעה עבור   עבור
גומלא זוע 

הסיפת רסומ , תונורקע  םיטלחומ : םיכרע  םואלה  ןב  ינפב  הדימעה  תימואלה  היגולואידיאה  .עגור  לש  תותעב 
.תוטלחומ תותימאב  הנייפואו  םיטבל  הרדענש  השיפת  וז  .דועו  רחא " לומל ה" ינאה  תסיפת  תיטתסא ,

דוחייה תשוחת  .החותיפו  התיינבב  קלח  לוטילו  הילע  ןגהל  המואמ , קלח  תויהל  האג  האג ; םדאכ  בצוע  םואלה  שיא 
םא  "; רחבנ םע   " לש יטסיטילאו  יטסיסיקרנ  ימצע  יומידו  ךרדה  תקדצב  תיחישמ  טעמכ  הנומא  תוחילש , תעדות  הרצי 

תונוילעה תשגדה  .תונמאבו  היישעתב  עדמב , טרופסב , ברקב , םיגשיה  ןיגב  תוחפה  לכל  םיימש , תוכלמ  ידי  - לע אל 
םיטועימ תפידר  וא  תיצאנה ) הינמרג   ) תונעזג ידכ  דע  םיתעל  רחא ," ה" תלילשלו  תולדבתהל  הליבוה  תיתצובקה 

(. תירבה תוצראב  םזיתרקמ  לשמל , )

, עבטה ףונה , תבהאל  ךוניח  תועצמאב  השענ  רבדה  תדלומה .' תמדא  רשקה ל' תא  וחפיט  תוינרדומה  תומואה  תיברמ 
הנידמה  ) בחרומה יפרגואיגה  םוקמל  תישגר  הקיזו  תולעב  תשוחת  חתפל  התיה  הרטמה  .ץראה  ןיינבו  תואלקחה 

ףאו ךרוצה , תעשב  םצרא  לע  ןגהל  םיחרזאה  תא  העינה  תאזה  הקיזה  .רפכה  ןשיה -  םוקמה  ןובשח  לע  היתולובגב )
.הדוקפ םויב  םשפנ  תא  בירקהל 

הפיאשה ןיב  תיקלח , םא  םג  הפיפח , הרצונ  ותוברתמ  קתונמב  בושחל  וליפא  וא  ומצע  אטבל  לוכי  וניא  םדאהש  ןוויכ 
תא םג  הבר  הדימב  אטיב  אוה  ימצעה  ונוצר  תא  חרזאה  אטיב  רשאכ  תורחא , םילמב  .תישיאה  הפיאשה  ןיבל  תימואלה 

.ךייתשה הילא  הנידמה  לש  היתופיאשו  ויתונוצר 

הטילשמ הטילשמ תאצוי   תאצוי תוימואלה   תוימואלה
רסוח דילוהל  םיטונ  םיקומעו  םיריהמ  םייוניש 

םיבוגש תיתרבחה , תכרעמב  םישק  םיעוזעזו  תוביצי 
תושבגתה םע  דבב  דבש  הפיא  אלפ  ןיא  .רקי  ריחמ 

ךוכיח ידקומ  םג  ורצונ  הפוריאב , תימואלה  תוברתה 
יאבצה תומיעב  .הנבנש  המ  תא  סורהל  ומייאש 

רבמבונל 1918 טסוגוא 1914  ןיב  ללוחתהש  ינלטקה 
לעופב .תונידמ  שמחו  םישולשמ  תוחפ  אל  ופתתשה 
השדח תוהז  םע  םימע  וא  תומוא  ןיב  המחלמ  וז  התייה 

םלוכ .אדירג  תונידמ  ןיב  אלו  יגולויצוסה ,) ןבומב  )
דצל ומחל  תיזחב  יתמחלמה : ץמאמב  קלח  ולטנ 
ועייס ףרועבו  םיסייוגמ  םיחרזא  םייעוצקמה  םילייחה 

.םישישקו םירענ  םישנ ,

ןמ תימלועה  המחלמה  תא  לידבה  ודבל  ןוכימה  אל 
יתלומעתה ןונגנמה  םג  אלא  הל , ומדקש  תומחלמה 

תמאלה ךילהת  תא  הקימעהו  הציאה  השדחה , למשחה  תייגולונכטב  שומיש  התשעש  םינומהה , תרושקת  .התוא  תרשש 
תישגר תוברועמ  תריציב  חתפמ  םרוג  וויה  עונלוקה  ינמויו  וידרב  םירדושמה  םימואנה  תונותיעה , ירמאמ  .םינומהה 

, ברקה תודש  לש  םייטנמורו  םיינגוטופ  םייומיד  םתועצמאב  וביכרה  תוטלושה  תוגהנהה  .תורושה  סויגבו  תילאטוט 
.המחלמה תועווז  לע  תינדפק  הרוזנצ  וליעפה  ליבקמבו 

יכ ןימאהל  וטנ  םה  קדצ .' ו' תדלומ ' ', ' ןברוק ', ' דובכ  ' לש תואמסיסב  םידיוצמ  תוריפחל , וחלשנ  תונידמה  יחרזא 
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םייתסי רשא  ךשוחה , ינבב  רואה  ינב  קבאמ  תומחלמל ," ץק  םישת  רשא   " הנורחאה המחלמה  םג  איה  הלודגה  המחלמה 
םיזגהו תללוצה  קנטה , הייריה , תנוכמ  .המיהדמ  התיה  ןוכימה  ןדיע  רציש  סרהה  תמצוע  .יחצנה  קדצה  ןוחצינב 

ברקה תודשב  ולטקנ  שיא  ןוילימ  רשע  םיינשכ  .התמגודכ  העדי  םרט  תושונאהש  גרה  ידממל  ויה  םיארחא  םיליערה 
םיקרפ ונוכנ  קדצה  ןעמל  באמל  םגו  הנורחאה  המחלמה  התיה  אל  תאז  רעצה  הברמל  .םיכנ  ורתונ  ןוילמ  םירשעכו 

.םישדח

ושקיב הפוריא  יבחרב  תואטרדנא  .קנע  ידממל  ימואלה  ןברוקה  סותימ  חפונ  ןוסאה  לדוג  ררבתהו  םיחתותה  ומדנשכ 
לש הינפ  תא  התניש  המחלמה  .םות  דע  וניבה  אל  התואש  היגולואידיא  לש  המשב  וגרהנש  םיינומלא  םילייח  חיצנהל 

שגרה ןוסאל , ליבוהל  הלולע  תוימואלש  חכונ  םלועהש  תורמלו  .יתוברתו  ילכלכ  יטילופה , טבהב  רכה , ילבל  הפוריא 
סרהל המרגה  טעמכש  תיתצלפמ  תוימואל  דבלב  םירושע  ינש  ךות  רצייל  היה  דיתע  אוה  ךפיהל , שלחנ , אל  ימואלה 

.תושונאה

איה תיטרקומדה  תוימואל  יכ  החנה , התייה  המולג  תנשב 1918  םלועה  תומצעמ  ידי  - לע םימואלה " רבח   " תמקהב
תימצע הרדגהל  תוכזה  תא  םע  לכל  קינעהל  עבת  תירבה , תוצרא  לש  האישנ  ןוסליו , ורדוו  .ימלוע  םולשל  חתפמה 

ךרוצ ואר  אל  תושדחה  תומואהש  אלא  .תושדח  תונידמ  עשת  הדבל  הפוריאל  ופסונ  ךכ  תובקעב  .הנידמ  תמקהלו 
לש םישדח  םיגוס  וחתפתה  ןתצקמבו  תומצעמה  דגנכ  ונפ  ןתצקמ  .המזויה  לע  םלועה  תומצעמל  הדות  ריקוהל 

ודסונ תיטסינומוק , הכפהמ  התווח  התע  הזש  תוצעומה , תירבו  הינמרג  הילטיאב , .יטסישפו  ינעזג  ןווג  ילעב  תוימואל 
יוטיבל היה  תיצאנה , היגולואידיאה  סיסב  לע  הינמרגב  חתפתהש  ימואלה  םגדה  .םיירטילאטוט  םיימואל  םילדומ 

תינמרגה תוימואלה  הרבע  הנש  םישימחו  האמ  לע  הלוע  הניאש  הפוקתב  .תינרדומה  תוימואלה  לש  רתויב  ינוציקה 
ינב ןוילמ  םישישכ  לש  םהייח  תא  התבגש  תיתצלפמ , םלוע  תשיפתל  ינמוה  רורחש  לש  יוטיבמ  הכפהו  היצטומ 

.םדא    

עיגה ה-19  האמה  ףוסמ  ינוקרמ  לש  ותאצמה  .וידרה  יטלקמ  םג  ומיערה  ריוואה , תוצצפההו  םיחתותה  םער  דצל 
הלומעתה תנוכמ  יכרוצל  הסכונ  תידיימ  טעמכו  תמדוקה  האמה  לש  ה-20  תונש  תישארב  תינכט  תולשבל 

ונפ טלווזורו  ליצר  צ' וליאו  תימוהת  האנשב  םחומ  תא  ופטשש  םימואנ  םיניזאמה  לע  ריטמה  רלטיה  .תיתמחלמה 
.תושונאה ביואב  המחלמל  סייגתהל  תירסומ  השירדב  המואל 

ואיבהו שיא  לש 214,000  םתומל  ומרג  רשא  יקאסגנו , המישוריה  לע  תויניערג  תוצצפ  יתש  ולטוה  טסוגואב 1945 
תומואה  " ןוגרא ראשה  ןיב  םקוה  המחלמה , םות  םע  ומתחנש  םולשה , ימכסה  תרגסמב  .ןפי  לש  תלחוימה  התעינכל 

.תחפת ימואלה  שגרה  תמצועש  ידכ  םינש  תורשע  המכ  דוע  ושרדנ  לבא  םלוע , תומחלמ  עונמל  דעונ  אוה  תודחואמה ."
ןיזהל ידכ  ןוחצינה  לש  הקיאוריהב  ושמתשה  "ב ) הראו הינטירב  "מ , הרב  ) תימלועה המחלמה  לש  תולודגה  תוחצנמה 

ברעמב ולעה  תירוטטקידה  היצטומה  הללוחש  הממ  התעבהו  ינומהה  לטקה  לבא  יטסילרולפה , - יטוירטפה שגרה  תא 
אמש הלאשה : ללחב  רקנל  הלחה  הנושארל  .היגיהנמ  לש  םהיתונווכו  הנידמה  תוכמס  תודוא  הלאש  ינמיס  יטרקומדה 

סותאה תיילע  לשו  תיביטקלוקה  תוכמסה  ךוכיר  לש  ךורא  יתגרדה  ךילהת  ועינה  וללה  תולאשה  .תכל  ונקחרה 
.הזה ךילהתה  לש  ואיש  תמיוסמ  הדימב  איה  האמ  יצח  רובעכ   Y-רוד ה תעפוה  .יטסילאודיווידניאה 

היפוטואב היפוטואב םיקדס   םיקדס
תא הרקיבש  תינרתח  תיטסינרדומ  תורפס  לש  םינצינ  ועיפוה  תימואלה , םינומהה  תוברת  תדלוה  םע  רבכ  השעמל ,
". 1984  " לוורוא גרו ' לש ג' ורפס  אוה  םיטלובה  םירפסה  דחא  .םיימואלה  םיכרעה  םשב  תויועמשמ  תוועל  הייטנה 

סחיב םזקרס  אטבמ  חוכ )" איה  תורעב  תודבע , איה  תוריח  םולש , איה  המחלמ   )" רפסה תלילע  תא  הוולמה  ביטומה 
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קרוי קרוי וינ   וינ ןטהנמ , , ןטהנמ םיקסעה , , םיקסעה עבור   עבור
גומלא זוע 

תרוקיבה יצח  תא  הנוויכ  אלפומ " שדח  םלוע   " ורפסב ילסקאה  סודלא  הנבש  הירוגלאה  םג  .תימואלה  םילימה  תסבכמל 
םייא ויה  ילסקאו  לוורוא  םלוא , .םיטובור  רוצייל  ןונגנמכ  תראותמה  תימואל , היפוטוא  לש  האידיאה  רבעל  הלש 

.ברעמה  תוברתב  השביל  השענ  יאהש  דע  הנש  האמכ  דוע  חקל  .בהלנו  םימת  םזיטוירטפ  לש  םיב  םידדוב 

הפוריא תונידמ  .וז  דגנכ  וז  תויסרגאה  תא  ונפה  תירבה  תולעבש  דע  ןפיו  הילטיא  הינמרג , תעינכמ  בר  ןמז  ףלח  אל 
תיאבצה תיתיישעתה , ןתמצוע  תא  הלידגה  המחלמהש  לעה , תומצעמ  יתשל  לק  ףרט  ויה  המחלמה , ןמזב  וברחנש 

תירבה תוצראו  ןאכמ  תוצעומה  תירב  תיטילופהו :
העפשהה יחטש  תא  ןהיניב  קלחל  ולחה  ןה  .םשמ 

לש תרבוגה  ותמצועל  ששחו  תידדה  תונדשח  ךותמ 
אלא חוכ , ידקומ  לע  קר  שטינ  אל  חוכיוה  .ינשה  דצה 
לומ םזינומוק  ילכלכהו : יתרבחה  ןוגראה  תטיש  לע 
ךסמ רשאכ  .הרוטטקיד  לומ  היטרקומד  םזילטיפק ,

 - םיינשל הצחנ  ומכ  סובולגה  תדרל , לחה  לזרבה 
עדוותת תושונאה  .יברעמה  שוגהו  יחרזמה  שוגה 

ןזאמ ', ' הרקה המחלמה  : ' השדח היגולונימרטל 
'. שומיחה ץורמ  ו' המיאה '

, םוהת ףס  לע  ררחסמ , יגולונכט  שומיח  ץורמ  הז  היה 
יוסינ .םינשה  ופקנש  לככ  ולפרעתה  ויתורטמש  םגה 

ללחב םג  ןבומכו  ןוכיתה -  חרזמה  וא  הבוק  םאנטייוו , האירוק , שילש -  דצ  לש  הירוטירטה  ךותב  ךרענ  יאבצה  םילכה 
.ןוציחה

ךכמ האצותכו  תאזה , הטקשה  המחלמה  רשפ  תא  תוחפו  תוחפ  ןיבה  ןהירחאל , וא  המחלמה  תונשב  דלונש  ריעצה , רודה 
בוט דיתעל  רשאב  תואדווהו  תוימיטפואה  תוחילשה , תשוחת  .רתויו  רתוי  תפפור  התשענ  םיימואלה  םילמסל  ותקיז 

תיניערג האוש  תומדב  הילכ  ינפמ  הדרחל  ןמוקמ  תא  וניפ  התישארב , תימואלה  היגולואידיא  תא  ונייפאש  רתוי ,
.הקיטילופה םלוע  לע  תרבוג  תרוקיבלו 

העשב .וינווג  תא  תונשל  לחה  יברעמה  יתוברתה  ףונה  ימואל , ןוחטיב  לש  תולאשב  םידורט  תומצעמה  יגיהנמ  דוע 
סרמוב - יבייבה ינושאר  תיתיבה , תונגרובה  תא  החמישו  תונושארה  ןובסה  תורפוא  תא  הרדיש  תחמוצה  היזיוולטהש 

ףונב תוססות  ןויצ  תודוקנל  וכפה  ןיא  - ביירדהו טלורבשה  סרניידה , ינימה , סני , ' גה .לורנ  ' קורה ילילצ  תא  וליג 
לש ולא  םע  דחא  הנקב  ולע  דימת  אלש  שדח , ןזמ  תוקושתו  םישדח  תומולח  ורצי  םה  .םישימחה  תונש  לש  יאקירמאה 

.םירוהה רוד 

- יא רצונ  רבכ  לבא  םידיגו , רוע  םרק  אל  דוע  םירוענה  דרמ  תונש ה-50 )  ) תינקירמאה היזיוולטה  לש  ןושארה  רושעב 
וז םא  יכ  הקיסעה , תימואלה  תוהזה  אל  סיוולא  יצירעמ  תא  .תיתרבחה  תוכמסה  תא  ךכרל  ךישמיש  יתוברת  תחנ 

הרומתה .םהל  תומדיהל  ןוצרהו  םיררחושמה  הקיסומה  ירוביג  תצרעה  שדח : ןזמ  הזטסקא  ידי  לע  הענוהש  תישיאה ,
תחת טיבה  רוד  תוריצי  תא  ובתכ  גרבסניג  ןלאו  זורוב  םאיליו  קאורק , .הרישלו ג'ק  תורפסל  םג  לחלחל  הלחה  תיכרעה 

ךורעל אלש  תושקעתההו  רובידה  תפשב  שומישה  תיביטאיצוסאה , םתביתכ  .םתכירצ  תא  ודדועו  םימס  תעפשה 
.ירוטסיהה  יתוברתה  ןונאקב  הז  ללכבו  דסממב , דורמל  ןוצרה  תא  ואטיב  םהיתוריצי  תא  תינושל 

.ץראה רודכ  ביבס  בוסייש  ןושארה  יתוכאלמה  םצעה  קינטופס ,'  ' ןייוולה תא  ללחל  םיטייבוסה  ורגיש  תנשב 1957 
םירושע המכ  טטומל  הדיתעש  היגולונכטה  םג  איה  ישוג -  - ןיבה שומיחה  ץורמ  לש  תינחה  דוח  ללחה -  תייגולונכט 

', תינורטקלאה הידמה   ' ןהיניב תושידחה , תרושקתה  תויגולונכט  לע  ןיינעב  ףיקשמ  אוהשכ  .לזרבה  ךסמ  תא  ךכ  רחא 
ועקב ( 1967  ) ןושארה יניוולה  רודישל  דעבמ   '. ילאבולגה רפכ  ה' לש  ימיטפואה  ןוזחה  תא  ןהולקמ  לשרמ  חסני 

, ינרתח ךא  סיופמ  רסמ  אשנ    All you need is love רישה .ינתרקמ  לופו  ראטס  וגניר  ןונל , ןו  ג' לש  םהיתולוק 
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; תיטסינהולקמה הילידיאה  תא  תרחא  ושריפ  סובולגה  לש  םירחא  םירוזאב  לבא  .הפוקת  התוא  לש  קורה  תרוסמ  בטימכ 
.ימואלניבה רורטה  ילאבולגה : רפכה  לש  לפאה  דצה  תא  ףושחל  הדיתע  דוע  הוואר  יעוגיפו  םיסוטמ  תופיטח  תרדס 

תושגנתה לולסמל  וכילוה  ךכרתמה , שדחה  םלועה  ןיבל  ימואלהו , ירבגה  יתדה , ןשיה , םלועה  ןיבש  ךוכיחה  ירוזא 
.ונימי דע  ךשמנש  ענמנ , יתלב 

יתרבחה רדסהו  תוליבומה , תומצעמב  רקיעב  יברעמה , םלועב  םיעוזעזה  ומצעתה  םירשעה  האמה  לש  יעיבשה  רושעב 
, םירגבתמהו רפסה ) תיבו  םירוהה  תיב  ךותב   ) םידליה םישנה , םירוחשה , רורחשל  קבאמה  .רערעתהל  ךישמה  ןשיה 

תוברתבו דסממב  טלשש  רגובמה  ןבלה  רבגה  לש  יארשאב  זזקל  ךישמה  תונמאבו , הימדקאב  רקיעב  שחרתהש 
.םיבר לש  םמלועב  תימויק  תועמשמ  קוציל  ולחהש  לגדלו  לאידיאל  הכפה  דיחיה  תוריח  .תינתוכמסה 

תונידמב ירדגמו , ידמעמ  יעזג , ןויוויש  לש  םילגד  ףינהו  האחמה  תוברת  תא  חסינ  יתרבחה  לאמשהש  העשב  לבא 
ליס יבובו  ( Huey P. Newton  ) ןוטוינ .פ  יאוי  ודסיי  תנשב 1966  .םישרוש  תוכהל  הפיסוה  תיעזגה  הדרפהה  םורדה 
גניק רתול  ןיטרמ  םירוחשה  גיהנמ  חצרנ  ( 1968  ) םייתנש רובעכ   '. םירוחשה םירתנפה   ' תא ( Bobby Seale)

קבאמה .דחאכ  םינבלו  םירוחש  ורבח  הילאש  תינומה  העונת  הדילוה  תדסוממה  תונעזגה  לוטיבל  תירסומה  האירקהו 
םינרמש ןיב  ךשמתמ  ערק  רציו  ( let my people go  ) השדח םירצמ  תאיצי  לש  יפוא  שבל  תויוכז  ןויוושלו  תוריחל 

.תיברעמה תוברתה  ךותב  םיטסילרולפל 

לש המחגו  תועט  וליפא  וא  בל  תורירש  ךותמ  םתס , ךכ  ברחיהל  לולע  םלועה  יכ  םיברל  ריהבה  הבוקב  םיליטה  רבשמ 
הקיטילופה לש  לפאה  דצה  תא  ףשח   ' תינחוכה הטילאה   ' סליימ טייר  לש  ורפס  .םינמולגמו  םישפיט  םיגיהנמ 

היפל הנעטה  .הנשיה  תוגיהנמה  לש  יחישמה  יומידה  תסירק  ךלהת  תא  ןמיסו  תיאפוריאה ) םג  עמתשמבו   ) תיאקירמאה
.םיסופמקה יככותל  קומע  הלחליח  הרקה  המחלמה  תחצנהל  רשק  ורשק  תיתודיקפהו  תיתיישעתה  תיאבצה , תוטילאה 

םהלש תרוקיבה  יציח  תא  יכ  םיטנדוטסל , רווחתי   ' ידממ - דחה םדאה   ' לש ותביתכ  תא  םייסי  הזוקרמ  טרברה  רשאכ 
לעפמה לע  הבר  תונקפסב  ה-2  םלועה  תמחלמ  - רתב רוד  ףיקשה  הז  רערועמ  םוקממ  הטיש .' ה' יפלכ  תונפהל  שי 

.םהילאמ םינבומ  ויה  אל  רבכ  םואל ' ' הו תורואנה ' ', ' הנובת ה' המדק ,' .וירוה ה' ול  וריתוהש 

לש ומסקב  םיטנדוטסה  ובשנ  ןוברוסב  .היבמולוק  תטיסרבינואב  המילאה  תיאקירמאה  האחמה  התצינ  תנשב 1968 
םיימואל םייפרגואיג , תולובג  התצח  דרמה  חור  יכ  וריהבה , וילא  ופרטצהש  םיתפרצה  ןוילימ  תרשעו  םודאה , ינד 
תומוהמ .דסממב  םילאו  יתיזח  ןפואב  דורמל  הנושארל  הזעה  רשא  השדח , הריעצ  תוברת  תאז  התייה  .םייתוברתו 
הכפהמה תא  םיטנדוטסה  וגגח  תרחאל  תחא  הנגפה  ןיב  .הפוריאב  תורחא  תוריב  רבעל  םג  וטשפתה  םיטנדוטסה 

תוהז הטעו  וידומיל  תא  שטנ  םיטנדוטסהמ  לטובמ  אל  קלח  .הנאוחירמהו  םודנוקה  הלולגה , לש  םעויסב  תינימה 
הסינכה היזיוולטהו  חריה , לע  תחנ  ןושארה  םדאה  וחצרנ , גניק  רתולו  ידנק  ןיבל  ןיב  סיפיה .) ' ) םיחרפה ידלי  : ' השדח

.יתיבה ןולאסל  םאנטייוו  תמחלמ  תא 

תא ילדכיספ  םישוח  ןורכישב  גגח  סרמוב  - יבייבה רוד  ובש  ןנוכמ , עגרל  היה  ב-1969  ךרענש  קוטסדוו  לביטספ 
החסונ תיפולחה  היפוטואה  ילסכודרפ  ןפואב  .ימואל  םזילאירפמיא  וירוה : לש  תבזכאמה  תיתרבחה  הטישל  הפולחה 
הרטיגה .םימסב  שומיש  תועצמאב  העדותה ' תבחרה  עבט ו' יכרע  לע  הרימש  הבהא , ןויווש , םולש , תושדח : תואשילקב 

שדח בלש  הנמיס  איהו  לוק ,) תוועמ   ) ןיישרוטסידב שומיש  ךות  יאקירמאה , ןונמהה  תא  הבבי  סקירדנה  ימי  ג' לש 
.זכרמל םירבוע  םייתאחמה  םיילושה  תיברעמה : תוברתה  תודלותב 

תוחילשה תשוחת  חורה , תוממור  תומימתה , תא  רמולכ  הלש , המזירכה  תא  דבאל  הכישמה  תימואלה  תדה  ליבקמב 
קדצ - יאו ןווינ  לש  תושוחתו  תוקפס  תולאש , ועיפוה  האירקה  ינמיס  םוקמב  .תיביטקלוק  הלואגל  הווקתהו  ןוזחהו ,

טייגרטוו לש  תיטילופ  היירורעשה  .השלחנ  הדיחיה  תוואגו  םינפבמ  ררופתהל  הלחה  תדכולמה  הנידמה  .יתרבח 
רבד לש  ופוסב  הליבוה  רשאו  ל-1974 , םינשה 1972  ןיב  "ב  הראב השחרתהש  ( Watergate scandal תילגנאב : )

תויומדכ םיספתנ  רבכ  םה , רשאב  םיאקיטילופה , ובש  שדח  ןדיע  הנמיס  ןוסקינ , דר  ' ציר אישנה  לש  ותורטפתהל 
.תובעותמ
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תונויערה תיברמ  לבא  .רמוחה  תופייעמ  ולבס  םינדרמה  ןהו  דסממה  ןה  הכעד , םאנטייוו  תמחלמ  רשאכ  תונשב ה-70 ,
תוריחו יוטיב  שפוח  חרזאה , תויוכז  לש  םיכרע  .דסממה  בלל  ולחליח  רבכ  םיטנדוטסה  דרמ  תא  וחנהש  תונורקעהו 

רשפא םייתניבו  .תינתוכמסה  תימואלה  הפשה  תא  הגרדהב  קחדתש  השדח , תילאסרבינוא  תיטרקומד  הפש  ורצי  תינימ 
החפשמה תורערעתהו  ןישוריגה  ירועישב  קוניז  .הזה  יונישה  לש   תונינרמ  תוחפה  תואצות  תא  רבכ  שוחל  היה 

.תיניערגה

תוברת תילכלכ : הפולח  םג  החתפתה  ישיא , שפוחו  חרזא  תויוכז  לש  תוברת  העיצהש  תיטרקומדה , הפולחל  ליבקמב 
ורצונ ישיאה  בשחמה  לש  ותעפוה  םע  קר  לבא  יאפוריאהו , יאקירמאה  םזילטיפקה  תישארב  םיעוטנ  הישרוש  .הכירצה 

.תרושקתו םייוליב , תוינק , תועצמאב  רקיעב  ומצע  תא  םישגמ  םדאה  הבש  עפשה , תרבח  תורצוויהל  םיאנת 

ידלי דרמ  ילכירדאמ  היהש  (, Timothy Francis Leary  ) יריל יתומיט  ד"ר  יאקירמא  גולוכיספו  ררושמה  רפוסה ,
לש ה-60 תוברועמהו  תושיגרה   ". ....שדחה יד.סא.לאה  םה  םיבשחמה   " רמא רשאכ  דיתעה  תא  תוזחל  ביטיה  םיחרפה ,

תוקחרתהה תא  למיס  רשא  ער , פירט  לע  ורש  רבכ  יאוב  דיוידו  דיולפ  קניפ  .ירטנצוגאה  ינאה  לא  החירבב  ופלחתה 
.בשחמה שדחה : פירטל  הסינכו  םיחרפה  ידלי  לש  תיראנומוקה  היפוטואהמ 

רוססורפורקימה היה  לטניא 4004 ' : ' ינרדומה םיבשחמה  םלוע  לש  תונושארה  תוינונסה  עיפוהל  ולחה  תע  התואב 
בשחמה (. 1973 ' ) סקינוי  ' הלעפהה תכרעמ  םג  םהיתובקעבו  ןכמ  רחאל  דימ  העיפוה   C תונכתה תפש  (, 1971  ) ןושארה
תלוסנוק ןיבל  ןיב  .תויהל  יושע  דוע  אוה  ישיא  המכ  זא  רעיש  אל  שיא  תנשב 1975 . קשוה  (, PC  ) ןושארה ישיאה 

ירבשמ ינש  .םיבכוכב  םחלנ  סאקול  גרו ' עונלוקה ג' יתבבו  ללחהמ , השילפה  תא  שדחמ  הבציע  יראטא '  ' לש םיקחשמה 
הינומגהה תושלחיה  תישאר  תא  הנמיס  ןאריאב  יניימוח  תכפהמו  תיברעמה , הלכלכה  תא  ורערע  (  1979  , 1973  ) טפנה

.תיברעמה לעה  תצעמ  לש 

.דודש לפנ  תונש ה-60 , לש  םולשה  ילמסמ  דחא  ןונל , ןו  ' גו חדקא  תוירי  לוקל  וחתפנ  האמה ה-20  לש  תונש ה-80 
.הפוקת לש  המויסל  יטסימ , טעמכ  יגארט , ןמסמל  התייה  תנשב 1980  סלטיבה  ןלוס  לש  תילאטורבה  ותחיצר 

םג הנש  התואב  .קוטסדוו  לביטספ  תא  רזחשל  לשוכה  ןויסינה  ךרענ  תנשב 1979 , חצרל , םדוק  .וצרת  םא  תוחכפתה 
( - Another Brick in the Wall " ) המוחב הנבל  דוע   - " םותה ןדיע  לש  ןורחאה  יתועמשמה  יתאחמה  יוטיבה  רצונ 

" ךוניחל םיקוקז  וניניא   " םובלאב ינשה  ןומזפה  .דיולפ  קניפ  תקהל  לש  יגולותימה  םובלאב  אשונה  יריש  תשולש 
, יבציקה דוביעהו  האלפנה  הידולמה  ללגב  קר  אל  דחוימב , הבר  החלצהל  הכז  "(, We don't need no education )"

.הבשחמ שפוחו  תויתריצי  םידליהמ  תענומו  תקתשמש  תיתכלממה  ךוניחה  תכרעמ  לע  יתרוקיבה  רסמה  לשב  םג  אלא 
םוש םיכירצ  אל  ונחנא  :  " תוילמסה רישה  תולימל  םאתהב  תיטובור ,"  " הרישב רפס  תיב  תלהקמ  ידי  לע  עצוב  אוה 

! םירומ יה , םשפנל / םידליה  תא  ובזע  םירומ , התיכב / רדוק  םזקראס  אלו  תובשחמב / הטילש  םיכירצ  אל  ונחנא  ךוניח /
". המוחב הנבל  דוע  קר  םתא  רבד  לש  ופוסב  המוחב / הנבל  דוע  קר  הז  רבד  לש  ופוסב  םשפנל / םידליה  תא  ובזע 

רועיש ךלהמב  הריש  בתכש  םושמ  ורומ , ידי  לע  יבמופב  געלל  םשומה  דימלת  הארנ  ןומזפל  הוולנש  פילק  - ואדיווב
םירושע השולש  דוע  חקל  .רכונמו  ץירע  רוציי  ספ  לש  םידיחא  םירצומכ  פילקב  וגצוה  םידימלתה  .דבלב  ןוניש  ללוכה 

דילוה םייתצלפמה  םילהנמהו  םירומה  תא  קליסש  שפוחהש  רבתסה  זא  לבא  ירמגל , ורסוה  תומוחהש  דע  תוחפל ,
.םייכונאו םישידאל  םתוא  הכפהו  םשפנ  תא  הליערה  תוריחהש  םייתצלפמ  םידלי 

ולחה ונגרבתהו , ורגבש  סרמוב , - יבייבה .הדסמתהש  הכפהמב  םינורחאה  םידהה  דחא  היה  רבכ  הז  רומאכ  לבא 
וילא חפוסש  ינברוא  םייח  ןונגס  חמצ  המוקמבו  היגלטסונה  ףגאב  הנספוא  תויפיהה  .םירחא  םירבדב  רבכ  ןיינעתהל 

ןיאקוקהו קנאפה , וקסידה , .היצזילבולגה  ךילהתב  בושח  דיקפת  ךשמהב  קחשי  ינלופורטמה  זאלוקה ' .בקיהמו  ןרוגהמ 
.םישרדנ םינוקית  הימיכה  העציב  תיראנומוקה  הווחאה  הלשכנ  ובש  םוקמבו  ררחשמה  תוביסמ  םסל  ויהי 

חותיפה .דיחיה  לש  ומלוע  תא  חתפל  םישדחה  תורודה  ונפנ  תיטילופה , הטישה  תא  ןקתל  תונויסינה  תיפוס  ומתשכ 
םיטילקתהו המבה  יעפומ  תא  רעזמ  ינוס "  " לש ןמקווה  .םייתוברתו  םיילכלכ  םייגולונכט , םירזע  רופסניאב  השענ  הזה 

והארמ תא  רפשל  ותילכתש  גניגו , בגא ג' העצבתה  ישיאה  טרצנוקל  הנזאה  .לאודיווידניאה  לש  יטרפה  ומלוע  ךותל 
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קרוי קרוי וינ   וינ ןטהנמ , , ןטהנמ םיקסעה , , םיקסעה עבור   עבור
גומלא זוע 

ידלי לש  םיאצאצה  .תונוחמיצו  תואירב ' ןוזמ   ' ךותל ודדוק  הביבסה  תוכיאו  עבטה  יכרע  וליפא  .טרפה  לש  ותשוחתו 
לש היפוטואה  דחא : םדא  לש  היפוטוא  וז  התייה  תעכ  .םדוקה  רודה  לש  ןכותה  םלוע  תא  ינטקל  ןפואב  וצמיא  םיחרפה 

התשענו תוארדתקה  ךותמ  הז  בלשב  האציש  היגולוכיספה , התיה  תאזה  היפוטואה  לש  לודגה  ללוחמה  ינא .' ה'
ויאצאצו בשחמה  םג  ףרטצי  ךשמהב  .ימצעה  טוטיחהו  יבמופה  יודיוה  ןדיעל  ברעמה  תא  הפחסש  תינוליח  היגולואיתל 

.תיטרפה העובב  תוסנכתה  ךילהתל 

תכרעמה הקחשנו  הכלה  ה-80  תונש  לש  הנושארה  תיצחמל  דעו  היינשה  םלועה  תמחלמ  זאמ  םירושעה  תעבראב 
, םייח ןונגסו  םלוע  תפקשה  לש  יפולח  לדומ  תוסירהה  ןיבמ  עיצפה  םתחת  .םואלה  שיא  המעו  תימואלה  תיתוברתה 

תוחיתפ ךדיאמו  ןצקומ , םזילאודיוודניאו  תונרמוח  דחמ  הרואכל : תוריתס  וא  תוריתס  לש  הרוש  וכותב  לפיק  רשא 
.הביבסהו רחאה  רזה , יפלכ  תיתרבח  תושיגרו  תילארביל 

יפאיה יפאיה תדלוה   תדלוה
young, רובע רוציק  , Yuppie תילגנאב :  ) יפאי

ינוקירטונ יוניכ  אוה  ( urban, professional
- הו ה-20  תונשב  םיריעצל  סחייתמה  ( Acronym)

יבשות הובג , - ינוניבה דמעמה  ינב  םהייחל ,  30
תימדקא הלכשה  ילעב  םילודגה , םינילופורטמה 

" םיפאי  " חנומהש תורמל  הריירק .)  ) םיישפוח עוצקמו 
האמה ה- לש  תונש ה-80  תישארב  הנושארל  עיפוה 

םיריעצ הריירק  ישנא  לש  םינייפאמב  ןויד  , 20
יעדמ רמאמב  ב-1968 , רבכ  עיפוה  םיינוריעו 
בשחנ ןייטשפא  ףזו  ג' רפוסה  .רלסק  סקילפ  םסרפש 

השעמל ב-1982 . חנומה  תא  עבטש  ימל  תועטב 
, וגקישב ימוקמ  ןיזגמב  יאמב 1980  רבכ  עיפוה 

.גרבנטור ןד  לש  יאנותיע  רמאמב 

תוירלופופ רובצל  לחה  ךיוחמה , ןווגה  לעב  יוניכה ,
התיה ותרתוכש  ןיבור , יר  יתרבחה ג' ליעפה  לע  רוט  םסרפ  ןירג  בוב  טסיצילבופהש  רחאל  תירבה ב-1983 , תוצראב 

ינאקירמאה ןיזגמב  ןירג  םסרפ  רבמצד 1984 ) , ) הנש רובעכ  "(. From Yippie to Yuppie " )" יפאיל יפיימ  "
(. The year of the Yuppie " ) יפאיה לש  ותנש   " התרתוכש תיגיגח  המישר   Newsweek

ןוויכ .המישרה  םוסרפ  ינפל  הנשכ  יקרוי , - וינ רבב  המייקתהש  החיש  בגא  יוניכה  תא  הלד  אוהש  ןירג  רפיס  םימיל 
טילחה ןכלו  רבודה  םש  תא  רכז  אל  ןירג  וחיש ; ןבמ  הרהבה  שקיב  אוה  םיפאיה , םה  ימ  גשומ  ול  היה  אל  העש  התואבש 

תא ןירג  עביק  םישמ  ילבמש  הרק  ךכ  הרבח .' יניינעב  רבד  עדוי   ' הניכ התואש  תיאליטרע  תומדל  חנומה  תא  סחייל 
םייוניכמ עפשוה  יפאי  יוניכה  תיגולומיטא  הניחבמ  יכ  המוד  .טעמב  קמקמח  םא  םג  בושח , יגולויצוס  גשומכ  יפאיה 

(, The yuppie Handbook ' ) יפאיל ךירדמה   ' לש תורבחמה  .המוד  לולצמ  ילעב  םירחא  םייממע 
יפיהו ( preppy  ) יפרפ ומכ  לצליצ '  ' אוהש םושמ  הזה  יוטיבב  שמתשהל  ורחב  יכ  ודיעה  תישארב 1984 , רוא  הארש   

black  ) יאקירמא - ורפא יפאיל  יוניכ  ( - Buppie  ) יפאב ןגכ  תופסונ , תויצאירוו  הזה  גשומל  ויהי  םימיל   hippie). )
(. gay urban professional  ) לאוסקסומוה יפאיל  יוניכ  ( - Guppie  ) יפאגו ( urban professional
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"ן, לדנה םוסרפה , חישב  חיכש  רתויו  רתוי  השענ  אוהו  רבע  לכל  יפאי "  " יוניכה תא  ץיפה  יתרקויה  קיווזוינב  םוסרפה 
.פופה תוברת  לש  היגולויצוסה  ברקב  ףאו  הקיטילופה 

תורפסה וליפא  יפאיה ." דמעומה   " יוניכל הכז  "ב  הרא תואישנל  ( 1984  ) הנש התואב  ץרש  טראה  יראג  רוטנסה   
, םיקהוב תורוא  , " ינרניקמ מ-1984 יי  לש ג' ןמורה  לשמל , ךכ  .השדחה  העפותל  בל  תמושת  שידקהל  ולחה  עונלוקהו 

". יפאיה סופיטבאה   " יוניכל הכז  ומצע  ינרניקמ  .יפאי  םייח  ןונגס  לעב  ןטהנמב  ריעצ  לש  וייחב  קסע  הלודג ," ריע 

רמאמב .םלגמ  אוהש  ינוציקה  יברעמה  םזיריירקהו  םזילאירטמה  לע  תרוקיב  רקיעב  אטיב  יפאי  גשומה  הזה  בלשב 
yuppie " )" םיפאיה תעיתר   " התנוכש השדח  העפותל  תוסחייתה  התייה  םסרופש ב-Wall Street Journal ב-1985 

םגויתמ העיתרו  תוגייתסה  םילגמ  םיפאי  לש  יפרגומדה  ליפורפה  תא  םימאותש  םישנאש  רבתסה  "(. backlash
, סקנה םוט  לש  םבוכיכב  עונלוק  טרסל  םג  ךפהש ב-1990  םילבהה ," תרודמ  , " ףלוו מ-1987 םוט  לש  ןמורה  .הלאככ  

". תמזגומ תויפאי  לש  הריטאס   " יוניכל הכז  תיפירג , ינאלמו  סיליו  סורב 

אלש קר  אל  םיפאיה  לבא  .םסרפש  המודמ  לבא  תעדומב  יפאיה , לש  ותומ  לע  ןיזגמ " םייט  זירכה ה" לירפאב 1991  ב-8 
תישארו םירשעה  האמ  יהלשב  ברעמה  תוצראב  רתויב  העיפשמהו  הבושחה  העפותל  הגרדהב  וכפה  םהש  אלא  ותמ ,

ישומח פא , טרטסה  ירוביגש  רווחתהש  לככו  תיראלופופה  תוברתל  רדח  ישיאה  בשחמהש  לככ  .תחאו  םירשעה  האמה 
ביטס ישיאה , בשחמה  ירוביג  .רתוי  יבויח  ןווג  םג  יפאי "  " גשומה לביק  ךכ  םיחילצמ  םיקסע  ילעבל  םיכפוה  בשחמה ,

תא הבר  הדימב  ופקיש  םירשעה , האמה  לש  הינשה  תיצחמב  רתויב  תועיפשמה  תויומדל  וכפהש  סטייג , ליבו  סבו  ג'
.ברעמה תוברתב  יפאיה  לש  ותובישח 

יכ םכסומ  לשמל  ךכ  .רתוי  םינחבומ  םייתרבח  םינויפא  תאשונה  תיגולויצוס  הירוגטקל  יפאי '  ' יוניכה ךפה  ןמזה , םע 
הזש םיטנדוטס  ויה  םהמ  םיבר  הכעד ; דגנה  תוברתש  העשב  ועיפוה  םה  .םיפיהה  לש  םהישרוי  ראשה  ןיב  םה  םיפאיה 

תיתרבחה האחמה  תא  וחנז  םתורגבבש  םיטסילאידיא  ראשו  םיריעצה , םהיחא  וא  רבעשל  םיפיה  םהידומיל , ומייס  התע 
.ףסכ  הברה  חיוורהל  ולחהו 

היזיוולטה תרדס  התיה  ולש  יגולויצוסה  ןויפאלו  םיפאי "  " גשומה לש  יבויחה  יומידל  יתועמשמ  ןפואב  המרתש  ימ 
Marshall Herskovitz and Edward  ) ץיבוקשרה לשרמו  קיווז  דראודא  ידי  לע  הרצונ  איה  והשמו ." םישולש  "

הבקע והשמו " םישולש  (. " לארשיב םג  לק  רוחיאב  ורדוש  םיקרפה   ) םינשב 1991-1987  ABC תשרב הרדושו  ( Zwick
דרשמב םיפתושו  םירבח  ינש  ויה  הירוביג  .החפשמל  הריירק  ןיב  ןזאל  םיסנמה   X-רוד ה ינב  םיפאי  לש  הצובק  רחא 

ללוכ  ) ימא יסרפ   13- בו תרוקיבה  תכרעהב  התכז  איה  דחוימב , םיהובג  הייפצ  יזוחאל  התכז  אל  הרדסהש  ףא  .םוסרפ 
תא הדדוע  הליכשמה , הבכשה  ברקב  רקיעב  והשמו ," םישולש   " לש התחלצה  רתויב .) הבוטה  המרדה  תרדסל  סרפ 
לש רנא  ז' רצונ  ךכ  .םינקחש  לש  לבמסנא  לע  וססבתהש  רתוי  תובכרומ  תומרד  םע  ןכתסהל  תויאקירמאה  תותשרה 

התיה יפאיה  לדומה  תצפהל  ותמורתש   , םישולשהו םירשעה  תונשב  םיינברוא  םיריעצ  ןיב  םיסחי  תוכרעמ  לע  תורדס 
", הבהאמ םיעגתשמ  ", " פוה וגקיש  ", " ןוארב יפרמ  ", " םירבח ", " ייא לא  יטילקרפ  ", " ליבקמ ילא  : " דאמ תיתועמשמ 

.דועו דלפנייס " ", " סיילפ זורלמ  "

וא םירגובמ , לש  רוד  ךכ  הרידגהש  הקירמאב  היזיוולטה  תותשרב  הרדס  םוש  התיה  אלש   " רמאנ והשמו " םישולש   " לע
!", תונייכב !" " ימצעב יוויססבוא  קוסיע  !" " תוקנפתה "(. " ליבקמ ילא  , " ילוא דבלמ ,  ) בר הכ  םעז  הררוע 

, םיריעצה םיפוצה  בור  לבא  .םינרמשה  ידי  לע  רקיעב  וחטוהש  הרדסה , דגנ  תונעטהמ  המכ  קר  ויה  תוילאיווירט "! "
אלל  ) הב וגצוהש  תומלידה  םע  והדזהו  התוא  ובהא  הרדסה , ירוביג  לש  תימונוקא  - ויצוסה םתבכשו  םליג  ינב  רקיעב 

תישגרה תוחיתפה  םיפאיה : ייחב  יתוהמ  דאמ  ביכרמ  הפקיש  איהש  םושמ  ןיב  העבנה  תוהדזהה  הרודס .) הלילעב  ךרוצ 
םיבר םיבצמו  םיאשונ  .יטסינימפה  ןדיעב  תיביטרסאה  השיאה  םע  הטושפ  אלה  ויסחי  תכרעמו  שדחה  שיגרה  רבגה  לש 

םיסנמה םיירט , םיאושנו  םיקוור  לש  םמלועל  םויה  םג  םייטנוולר  תויהל  םיכישממו  זא  םייטנוולר  ויה  הרדסב 
דובעל םיכסה  לקיימש  םושמ  םאה  , " לשמל ךכ  .דחאכ  םישנמו  םירבגמ  תויתרבחה  תויפיצב  םייונישה  םע  דדומתהל 

םע תיבב  ראשיהל  הלוכי  סיראה ,) למ   ) פוה ותשא , םאה  ויתונורקע ? תא  רכמ  אוה  םייפסכ  םילוקישמ  תוחוקל  םע 
?" קרפתהל ויאושינמ  עונמל  ידכ  הזב  יד  םאה  לבא  בוט , בא  אוה  טוילא  המצע ? תא  המישגמ  איהש  שיגרהלו  םקונית 
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תא םיפילחמש  םיבורקה  םירבחה  יפאיה : םייחה  ןונגסב  ףסונ  בושח  יגולויצוס  ביכרמ  הנמיס  והשמו " םישולש  "
, הנכו הרישי  הרוצב  הרדסב  התלע  תינורכה  תוקוורה  תייעב  םג  .הבושח  הכימת  תצובק  םיווהמו  תבחרומה  החפשמה 

.דיתעה תא  האבינ  הבר  הדימבו 

תללושה דגנ , תוברת  לש  החוכמ  אל  ךא  קהבומב , תימואל  - טסופ העפות  איה  תויפאיה  םג  םיחרפה  ידליל  המודב 
וב הררועתה  אל  ןכ  לעו  ויתויוריח , לע  םחליהל  ץלאנ  אל  יפאיה  יפיההמ , הנושב  .םדוקה  רודה  יכרע  תא  חרכהב 

, םיפאיה םהיאצאצו  םיפיהה , השעמל , .הטישה  דגנכ  סירתהלו  םדוקה  רודה  לש  לילשתכ  ומצע  תא  רידגהל  היצביטומה 
.תונדרמה רצי  תאו  תומימתה  תא  דביא  יפאיה  יפיהל , דוגינב  בושח : דחא  לדבהב  םייתוברת , םילמס  םתואמ  ונוזינ 

לש ךורא  רעש  תונשב ה-80 , : " ירופאטמ ןפואב  תאז  חסינ  תיראלופופה , תיאקירמאה  תוברתה  רקוח  סנאג , טרברה 
". יניימהוב םייח  ןונגסל  וא  תוילאמש  תויטילופ  תועדל  תונדרמל , למס  היה  אל  בוש  םירבג 

םירוגמה בושחימ ,) יכילהת  רקיעב   ) היגולונכטה םוחתב  תוריהמ  תויוחתפתה  לש  הדלות  השעמל  איה  יפאיה  תעפוה 
הינק  ) הכירצהו תיעוצקמ ) הריירקל  תודבעתשה   ) הקוסעתה ינש ,) דצמ  רברפהו  דחא  דצמ  ןילופורטמה  תחימצ  )

Yuppie  ) תיעוצקמ היצאטניירוא  לעבו  ינוריע  ריעצ , םיפאיה : תוהזה  ינממס  תשולש    (. תונרמוחו םזינודה  רודיבכ ,
ורבעי וללה  םיביכרמהמ  םיינש  ןמזה  םע  .םויקה  תועמשמ  תא  התעמ  ורידגי  ( - Young Urban Professional

הריירקל דובעישהו  רגבתמ  דלי  תויהל  רוזחי  ריעצה  תוירלופופה : היזיוולטה  תורדסב  םג  ףקתשתש  היצטומ 
תניינעמו הלודגל  ךופהת  ריעה  דגנמ , .םיקחשמו  םירותלא  לש  םייח  ןונגסו  תונמדזמ  תודובעב  ףלחוי  תיעוצקמה 

.דלפנייס רוציקבו : .רתוי  הבושח  סוחיי  תצובקל  ינברואה - " טבשה   " םימיל הנוכש  המ  םירבחהו -  רתוי ,

וקסע בור  - יפ - לעו תואטיסרבינואו , תוללכמ  ירגוב  ויה  םלוככ  םבור  הובג , - ינוניבה דמעמה  לע  ונמנ  םיפאיה 
הכירצ ירצומ  םהידליו : םמצע  לע  רקיעב  זבזבל  םיפאיה  ורחב  םנוממ  תא  .ההובג  הסנכה  ילעב  םיישפוח  תועוצקמב 

תא .יביבחת  רוזבאו  למשח  ירצומ  תורהוז , תוינוכמ  םהיניב  םירגובמל , םיעוצעצ '  ' ראשו םייתרקוי  סוטטס  ילמסו 
.ןיאקוקה ןוליסה : ןודעומ  לש  רקיה  תוביסמה  םס  תעל  תעמ  ףילחה  םיחרפה  ידלי  לש  הנאוחירמה 

.יטירבה םזיר  ' צתהו יאקירמאה  םזינגיירה  ןדיע  לש  רקיעבו  תונש ה-80  לש  תיכרעה  האובבל  ןמזה  םע  וכפה  םיפאיה 
ולא םינשב  תורגבל  עיגהש  רודל  וליאו  תונדמחה ' רושע   ' קפקופמה יוניכל  הכז  םיפאיה  תעפוה  תא  הוולמה  רושעה 

.הפוקתה תא  הנייפאש  תיראלופופה  הקיסומל  דעבמ  םג  ופקתשה  וללה  םיכרעה  ינאה .' רוד   ' יאנגה תיוות  הדמצוה 
.םירכומה העבהה  יעצמא  תא  רכה  ילבל  הנישו  ה-80  תונש  תישארב  לועפל  לחה   MTV ירחסמה הקיסומה  ץורע 

םיילאקיסומה םיבכרהה  ןיבמ  םיבר  .ןפולצ  ירמז  לש  ולוס ' תוריירק   ' ועיפוה םמוקמבו  ומלענ  םיקיתוו  קור  יבכרה 
.טנטפהמ פילק  ואידיול  ןומזפה  תא  ךפהש  שדחה ,' לגה   ' םרז לש  ותפש  תא  ורביד  רבכ   MTV תואיצמ ךותל  ודלונש 

םזילטיפקה  " םשל הכזש  ןדיעה  םע  ההוזמה  הרבח  תרחסוממו -  תטרפומ  הרבחל  רבעמ  למיס  םיפאיה  רוד  לכל , לעמ 
םיכישממ םיפאיה  קפואהמ , ומלענ  םיעבשה  תונשב  רבכש  םיפיהל  דוגינב  ימואל ." - ברה םזילטיפקה   " וא רחואמה "

.תיברעמה תוברתב  ליבומהו  יזכרמה  םרזל  ילוש  טועיממ  וכפה  השעמלו  תוברתהלו  גשגשל 

בשחמה בשחמה ישנא   ישנא
םיאנת לש  םתלשבהל  הקיזב  הדמע  יפאיה  לש  ותורצוויה  םג  םואלה ,) שיא   ) טוירטפה לש  ותורצוויה  ךילהתל  המודב 

, עדיה לש  ודמעמ  תא  התניש  רשא  תרושקתהו  בשחמה  תייגולונכט  וז  התייה  םעפה  .םישדח  םייגולונכטו  םייזיפ 
יתיישעתה ןדיעה  ןמ  רבעמה  .םיימואל  תולובג  השטשטו  םיחווט  הרציק  תימלועה , הלכלכה  ילגלגל  הפונת  הקינעה 

לש םישימחה  תונש  ףוס  תארקל  לחה  תוחתופמה , תויברעמה  תורבחה  לש  ןבושחימ  הז  ללכבו  יתיישעת , טסופה  ןדיעל 
םיפי צ' םורקל  הלחה  יטרפה  בושחימה  תכפהמ  רשאכ  רתוי , רחואמ  םירושע  השולשכ  קר  לבא  .םירשעה  האמה 
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ישיא בשחמ  הקישה  לפא '  ' תרבח הבש  הנשב  יכ  אופא  עיתפמ  הז  ןיא  .ריהמ  שיבכל  היצזילבולגה  הכפה  םירוססורפו ,
קומע היה  רבכ  יברעמה  םלועה  תנשב 1984  יפאיה .' לש  ותנש   ' לע  Newsweek יאקירמאה ןיזגמה  זירכה  שדח ,

.סטייג ליבו  סבו  ביטס ג' םיריעצ : םיפאי  ינש  ידי  לע  הגהנוהש  םיישיאה , םיבשחמה  תכפהמ  לש  המוציעב 

ליבוה טסיפאטרטסה , - יפאיה .בשחמב  שומישה  היה  יפאיה  לש  ותוהזב  םיננוכמה  םיביכרמה  דחא  ךרדה , תישארב  רבכ 
םירצומ רוציימ  רתוי  ריכמו  רתוי  בושח  השענ  תונכות ) רקיעב   ) עדי רוציי  הבש  השדחה , תיתיישעתה  הכפהמה  תא 

חוכל עדיה  תא  ךפה  הרבחה  בושחימ  .םיירמוח 
תאו תוחתופמה  תויברעמה  תונידמב  ירקיעה  רוצייה 

לש תיטנמורה  השיפתה  .שדחה  רוביגל  יפאיה 
ןעדמהו לאוטקלטניאה  תא  תרציימכ  הלכשהה ,

תינרמוחו תיתילכת  השיפתב  הפלחוה  יאטיסרבינואה 
םג ןאכמ  .ףסכ  תיישעל  ילכו  הרוחס  אוה  עדיה  רתוי :

: הלכשהל תודסומה  לש  השדחה  השיגל  ךרדה  הרצק 
.תוריש   ןתונכ  הרומהו  חוקלכ  דימלתה 

, תפרצב םיטנדוטסה  דרמ  ץרפ  הבש  הנשה  ב-1968 ,
טנ ' - אפרא  ' תא ןוגטנפה  לש  רקחמה  תונכוס  הקישה 
, טנרטניאה תשר  לש  סופיטה  בא  (, Arpanet)

תישארב .הלתלתפה  הכרדל  האצי  עדימה  תכפהמו 
רשקתל אבצלו  הגהנהל  רשפאל  תשרה  הדעוי  הכרד 

ןמז ךות  לבא  ץורפת , םא  תיניערג , המחלמ  תעשב 
.םינווגמ םישומיש  הלביקו  החרזוא "  " איה רצק 

Long ' ) חווט קוחר  בושחימ  ל' בושחימ ' מ' רבעמה 
עדיה לש  ודמעמ  תא  ( Distance Computing
הארנ םרטש  ילאטיגיד  ילאבולג  בחרמ  ארבו  םלועב 

.סייפסרבייסה ותומכ :

היה ץוענ  תיטרקומדה  תוימואלה  לש  החוכ  יכ  המוד 
תועצמאבש השוחתה  תא  היחרזאב  רוציל  התלוכיב 

םואלה תנידמ  חיטבת  תצפההו  תילאנויצרה  הנובתה 
לעופכו עדימה ; תצפה  לע  תיארחא  הדבל  הנידמה  אלש  התארה  בשחמה  תייגולונכט  לבא  .ןירוח  ינב  ויהי  היחרזא  יכ 

םרז תישונאה  הירוטסיהב  הנושארל  .היחרזא  לש  תוריחה  תשוחתו  םרשוע  לע  תיארחא  הדבל  הנידמה  אל  ךכמ , אצוי 
.תושביו תונידמ  ןיב  תולובג  תייצח  ךות  עירפמ  ןיאב  טעמכ  עדימה 

תייגולונכט המישרמ , תיסיפ  תוחכונ  ילעב  תונויזח  ללשב  הבוגמ  התייהש  תינרדומה , תוימואלה  תוררועתהמ  הנושב 
ןוגכ ול , ומדקש  תוינכפהמ  תויגולונכט  לש  תיביסאמה  תוחכונה  תא  רסח  בשחמה  .התוריעזב  העיתפמ  בשחמה 

.דימתמ תיטמרדו  הטקש  ללוחמ  אוהש  הכפהמה  ןכל  .עונלוקה  ךסמ  וא  ןיוזמה  ןוטבה  ינינב  סוטמה , תינוכמה ,

תישונא הריציב  תוזחל  ידכב  לגרל ' תולע  ל' ךרוצ  רבכ  ןיא  ובש  ינכטה , קותעשה  ןדיע  לחה  האמה ה-20  תישארב 
ףוס תארקל  .ןהל  התוולנש  השודקה  תליה  תא  הריסהו  םדא  ינב  ינוילימל  תוריצי  השיגנה  המלצמה  תונמוא .) לשמל  )

יתרבח םחתמ  רשאמ  רתוי  אוה  סייפסרבייסה  .ילאטיגידה  קותעישה  תאזה -  הכפהמב  ףסונ  בלש  עיפוה  םרשעה  האמה 
.םוקמהו ןמזה  תולבגמ  תא  לטבמש  יתוזחו  ילאוטסקט  עדימ  לש  ימניד  םזינאגרוא  אוה  תרושקת ; יעצמאו 

ילאבולגה דמעמל  ךייתשמ  אוה  .הז  בחרמל  הקיזב  תדמוע  ותוהזו  סייפסרבייסה , ץרא  לש  היבשות  ץולח  אוה  יפאיה ,
תא םירבוד  תושכרנ , תויונמוימ  ןתואב  םינחינ  המוד , םייח  ךרוא  םימייקמ  תוקוחר , תונידממ  עוצקמ  ישנא  .רתויב 
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היגולונכטה תועצמאב   ) ימוימוי ןפואב  הז  םע  הז  םיקלוח  הנושארלו  םיקסעה ) להנמו  בשחמה  תפש   ) הפשה התוא 
- וב םידיגו  רוע  המרק  תויפאיה  תעפותש  אופא  המית  ןיא  .םיביבחתו  תוישיא  תויווח  יעוצקמ , עדימ  תבשחוממה )

תובשחוממהו תוחתופמה  תונידמב  הרק  הז  הליחת  .הז  םע  הז  הקיז  םימייקמה  םילודג  םיינוריע  םידקומ  המכב  תינמז 
, קט ייהה  תיישעת  תועצמאב  רקיעב   ) יתוברתה לדומה  טבוש  םימיל  לבא  ןפיו ,) הילגנא  תירבה , תוצרא   ) רתויב

.הקירמא םורדו  היסא  יבחרב  תוררועתמה , תונידמה  רבעל  םג  תרושקתהו ) הנפואה 

התא התא ימימ   ךלךל   רמואו   רמואו ךעוצקמ   ךעוצקמ המהמ   יליל   דגה   דגה
תודוה הבר  הדימב  רשפאתה  יפאיה  םייחה  ןונגס 

לש יתריצי  ןויער  הבש  תבשחוממה  הדובעה  תביבסל 
החלצהל איבהל  יושע  םצמוצמ  תווצ  וא  דחא  םדא 

ידכב אל  פא .) - טראטסה תורבח   ) םיבר לש  הריהמ 
ילגלג תא  עינמה  יתריציה ," דמעמה   " םיפאיה ונוכ 

(. ןלהל םג  ךכ  לע   ) תימלועה הלכלכה 

המזוי תועצמאב  הריהמ , תורשעתהל  היצפואה 
רועיס ךילהתב  םיפתושל  רובחל  ךרוצה  דצל  ןוימדו ,

הביבסל תיפאיה  הדובעה  תביבס  תא  וכפה  ןיחומה - 
וז .תישונאה  הלכלכה  תודלותב  רתויב  תיטרקומדה 

הנקויד לע  העיפשהש  תיאליג  ברו  תירדגמ  בר  הביבס 
.הלוכ היישעתה  לש 

הרטמב יתילכת , עדיו  עוצקמ  ומצעל  שכור  יפאיה 
רבודמ דימת  אל  לבא  .ההובג  הסנכהל  םתוא  םגרתל 

דקומה םהבש  םישימגו  םישדח  תועוצקמב  אלא  וכו ,)' יאנותיע  ןיד , ךרוע  אפור ,  ) ןשיה םגדהמ  ןבל  ןורוואצ  תועוצקמב 
.ה ' גנרבל רקיעב  םויה  םינבומ  םיפאיה  לש  רוקיבה  יסיטרכ  וליפא  .הריירקה  שיאל  רמולכ  ןרציל , רוצייה  םוקממ  רבוע 

תוירוקמל תומלשל , רתוח  אוה  םיבשחמ  תונכת  וא  םייניש  תאופרב  רחוב  אוהש  ןיבו  יסנניפ  ץועייב  רחוב  יפאיהש  ןיב 
הרצונ ךכ  .תיטסיאוגאו  תיתדוקנ  הרטמ  תנווכמו  הרצ  תודקמתה  וז  םיבר  םירקמב  לבא  .ותוחמתה  הדשב  תונשדחלו 

.תינרמוח דאמו  םיקפוא  תרצ  תובורק  םיתעל  לבא  ההובג  היצנגילטניא  תלעב  השדח , הטילא 

וא תיתדה  תימואלה , תוהזה  ינפל  ףא  םיתעל  יפאיה , לש  תויוהזה  םלוסב  הובג  םוקמב  תדמוע  תיעוצקמה  תוהזה 
תוהזה .הלאב  אצויכו  סדנהמ " / ןעדמ םוסרפ / שיא  / אפור םדוק  ינא  : " יפאיה בישי  /ה "? תא ימ   " הלאשה לע  .תיתדעה 
תוליהק תרצוי  איה  ןכש  יפאיה , לש  םוקמ  ןווכמ  תוחפה  תוחפה  ילבולגה , ויפוא  תא  תקזחמש  וז  םג  איה  תיעוצקמה 
המגמה תא  םיקזחמ  םיימוימויה  םילאוטריוה  םישגפמהו  םימואלניבה  םיסנכה  .תושביו  תוצרא  תוצוח  תוכייתשה 

.תאזה

םוקמל דבעושמ  וניא  אוה  לבא  .ותרוכמל  רושק  היה  ילאטוטה  טוירטפהש  םשכ  ותדובעל  רושק  יפאיהש  רמול  רשפא 
תוחתפתה לשב  ראשה  ןיב  תרשפאתמ  תודיינה  .רתוי  תדיינו  השימג  הריירקל  אלא  םואלה , שיא  ומכ  יפיצפס , הדובע 

העיסנ בגא  הפקה , תיבב  תיבב , םג  אלא  דרשמב  קר  אל  םויה  דבוע  יפאיה  .יטוחלאה  טנרטניאהו  םיריעזה  םיבשחמה 
.דועו הסיט  תבכרב ,

13/65

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



קרוי קרוי וינ   וינ ןטהנמ , , ןטהנמ םיקסעה , , םיקסעה עבור   עבור
גומלא זוע 

לש התזיחא  תא  יתגרדה  ךילהתב  השילחה  תבשחוממה  תרושקתה  הרציש  תילאבולגה  הדובעה  תביבס  םירבדה  עבטמ 
ץוחמ יוצמה  הריכמו  היינק  חוכ  לע  ותסנרפ  תא  ססבל  םעפ , יאמ  רתוי  םויה , לוכי  לודג  - ןטקה םזיה  .םואלה  תנידמ 
דיינ שימג , השענו  וירוגמ  םוקמבו  לודג  ןוגראב  ותולתמ  הגרדהב  ררחתשמ  שדחה  ןדיעה  לש  ןרציה  .וצרא  תולובגל 

.דימתמ יאמצעו 

בשחמה .יפאיה  לש  הדובעהו  יאנפה  יבחרמ  םג  ושטשטי  רתוי , םיטקפמוקו  םיריהמ  םיישיא , ושעי  םיבשחמהש  לככ 
; םתוא םיללובמו  יאנפה  בחרמ  ךותל  הדובעה  בחרמ  תא  םיקיתעמ  ןופטראמסהו , טלבאטה  פוט , - פאלה םימילו  ישיאה 

.הדובעל ותורכמתהל  תוביסה  תחא  םג  וז  .קחשמ  אוהשכ  דבועו  דבוע  אוהשכ  קחשמ  יפאיה 

םיקסעה םיקסעה שיאל   שיאל ןיימהובה   ןיימהובה ןיב   ןיב
יוציפל ךרוצ  תרציימ  תכרפמה  הדובעל  תורכמתהה 

ומצע תא  קנפמ  יפאיה  ןכל  .תוררוואתהו  ימצע 
ירבד םיט , ' גדאג דוגיב ,  ) הכירצ ירצומ  לש  הרושב 
הפק יתב  תודעסמ , תויטסינודה : תותחנתאבו  תונמא )
ליעפ שפונ  "ל , וחל םילויט  אפס , הליל , ינודעומ 

.המודכו

םישודג םלועב  םילודגה  םינילופורטמה  ידכב  אל 
ןיב ודעונ  םה  .תונונגס  ןווגמב  הפק  יתבו  תודעסמב 

ךותב תויתליהקו  תוירפכ  תושינ  רוציל  ראשה 
לש היווח  רשפאל  רמולכ  רכונמה , ינברואה  בחרמה 
םג וז  דבל ." דחיב  תויהל   " וא דחיב " דבל  תויהל  "

וחמצש םיניימהובה , והוסה  יעבר  לש  תובישחה 
The רפכה - "  " ארקנ םג  אוה  ןאכ   ) קרוי וינב  הליחת 
םג ךכ  רחאו  זירפו , ןודנול   villgage),

םייטנמור םיעבורל  וכפה  וללה  םירוזאה  .ביבא  לת  וליפאו  סרייא , סוניאוב  גנוק , גנוה  ןוגכ , םיפסונ  םינילופורטמב 
.קיש תואלמ  תוירלגל  םיבוזע  םיללח  תבסהו  םיקיתע  תורידו  םיתב  לש  ץופיש  תועצמאב 

טרבור לש  ורפס  .םיקסעהו  עדמה  תונמאה , ןיב  תידדה  הירפה  לש  ךילהת  םג  םימדקמו  םיפקשמ  וללה  םיעבורה 
הפממו תאזה  העפותב  קסוע   " םוימויה ייחו  יאנפה  הדובעה , תא  הנשמ  אוה  ךיאו  יתריציה , דמעמה  תיילע   " הדירולפ

־יבר םה  םג  ךשמה , ירפס  ינש  דוע  ועיפוה  וירחאו  םיבר , םיסרפב  הכזש  רכמ־בר  היה  הזה  רפסה  .ב  " הראב רקיעב  התוא ,
הלכלכה לש  עונמה  אוה  יתריציה  דמעמה  הדירולפ , יפל  יתריציה ." דמעמה  תחירב  ו" יתריציה " דמעמהו  םירע  : " רכמ
הליכשמ הבכשב  רבודמ  . 21 ־ה האמב  הנידמה " ירע  םייחה ב" בוציעב  רידא  חוכ  ןה  השוע  אוהש  תוריחבהו  תילבולגה 

ילהנמ םינעדמ , םימזי , םיתנכתמ , םיסדנהמ , תומזיבו : תויתריציב  תויגולונכטה , תויונמוימב  עדיב , החוכש  הריעצו ,
תולבגממ םתוא  ררחיש  בשחמה  וכו .' םיטקטיכרא  הנפוא , יבצעמ  םינמא , תרושקת , ישנא  ןיד , יכרוע  םיאפור , םיקסע ,

םהיניב חישה  תולובג  תא  ביחרה  םג  אוה  .םהב  ןומטה  יתריציה  ףחדה  תא  לעופל  איצוהו  תושימג  םהל  קינעה  ןוגראה ,
.תידדה הירפה  רציו 

תוקינעמש תוקשחנ  תורשמב  יד  ןיא  החילצמ , הטילא  רוציל  ידכש  הנבותב  היה  הדירולפ  לש  לודגה  שודיחה 
תביבסל םירושקה  םייתרבח  םיטנגמב  םג  ךרוצ  שי  .גשומה  לש  ןשיה  ןבומב  ינוריע  חותיפב  וא  תוהובג , תורוכשמ 
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", זייגה דדמ  ו" תויניימהובה " דדמ   " תא רצי  הדירולפ  .רודיבו  שגפמ  תויורשפאו  תונלבוס  םייוריג , תריתע  הדובע 
םישנאש ינפמ  אלא  םייתריצי , חרכהב  םיב  " טהלהש ינפמ  אל  תאז , .ריע  לש  החלצהל  םיבושח  םידדמ  םיווהמ  ויניעבש 

תאו םהלש  םירוגמה  בחרמב  תונלבוסהו  תוחיתפה  תמר  תא  םילידגמ  םהש  םושמו  םתביבסב  תויהל  םיבהוא  םייתריצי 
.רתוי המיענ  תיתרבח  המירז  םירצוי  ךכבו  תירדגמה  היכרריהה  תא  םיככרמ  םג  םה  .ישיאניבה  שגפמה  תויורשפא 

; םיקסעה תלכלכ  תא  םיעינמש  םייגולונכטה , םינואגהו  םימזיה  םייתריצי : םישנא  לש  םיגוס  ינש  ןיב  לידבה  הדירולפ 
םישנאה םה  םינורחאה  ןויתיפה ."  " תא םיווהמש  הל , ארק  אוהש  ומכ  ההובגה ," המהובה  םיבערה ו" םינמאה  םיררושמה ,
תונידמו םירע  .הילא  םורזל  ףסכה  ינרציל  םימרוגו  תירודיבו , תיתוזח  הניחבמ  הבינגמל  ריעה  תא  םיכפוהש 

םינמאה לש  םתובישח  .רידא  יתוברתו  ילכלכ  גושגשל  תוכוז  םיגוסה  ינשמ  םייתריציה  םישנאה  תא  ךושמל  תוחילצמש 
םירסמלו הזיראל  הלודג  תובישח  תעדונ  בשחוממה  םלועבש  םושמ  םג  הלכלכל  תיתועמשמ  יוטיבהו  שפנה  יחמומו 

(. םוסרפה םלועב  לשמל   ) םיישגרה

יוליבה יאנת  רקיעבו  ריעה , לש  יזיפה  בחרמה  םג  אלא  םייתריצי , םישנא  תטנגממ  תיתריציה  הייסולכואה  קר  אל 
תוניגו תוליעפ  יעפושו  םיקורי  םיקראפ  תולודגה : םירעב  בושח  הכ  השענ  יתביבס  בוציע  ןכל  .םישנא  ןיב  שגפמהו 

", יתריציה דמעמה  לש  ותיילע  ל" רושע  תואלמב  .תובינגמ  תויונחו  תוירלג  םיבאפ , הפק , יתב  תוססות , תוירוביצ 
דוע ררחסמ  בצקב  ךישמיו  חומצל , ךישממ  יתריציה  דמעמהש  ןעט  הבו  רפסה , לש  השדח  הרודהמ  הדירולפ  םסרפ 

הדנקב , " טסילכלכ ןותיעל  ןויארב  רמוא , אוה  הדובעה ," חוכמ  שילשכ  םויה  אוה  הזה  דמעמה  תירבה  תוצראב   " .רתוי
תויתריציה םירעב  ". 40% ־ל עיגמ  אוה  קרמנדו  היגברונ  הידבש , דנלוה , לארשי , ומכ  תונידמבו  רבכ 35% , אוה 

יצח רמולכ  . 50% ־כל  40% ־כמ ןורחאה  רושעב  הלע  םייתריציה  רועיש  קרוי , וינו  וקסיסנרפ  ןס  לטאיס , לשמל  רתויב ,
.םש ול  היה  אל  ללכ  רושע  ינפל  דעש  הזה , דמעמל  םיכייתשמ  םיבשותהמ 

: םיפאיה לש  םמלועב  ףסונ  בושח  דיקפת  הנידמה , ירעב  םינתאה  םירגהמה  יעבורל  םיקישמ  לכ  ךרדבש  והוסה , יעבורל 
תונמא ןיב  םירבחמ  םה  .ךרדבש  ימואל  ברה  םלועל  הדבעמ  ןיעמ  םימעטו -  תונונגס  לש  ימואלניב  זאלוק ' םירצוי  םה 
םלועה תא  םיכיתמ  םה  רקיעבו  .תוינוליחו  תונרמוח  ןיבל  תויתדו  תוינחור  ןיבו  תרוסמל  הנפוא  ןיב  תירמוח , הכירצל 

םה .קיטובה  תויונחו  תודעסמה  תוירלגה , לש  םייקנעה  םיללחהו  תונירטיוה  ךותל  ןשיה  ינמואלהו  ירפכה  יטבשה ,
.םיימואלה םינואיזומהו  תומלואה  תורכיכה , ונמזב  וקינעהש  היוחל  תיפילח  היווח  םירייתלו  ריעה  יבשותל  םיקינעמ 

וללה םיעבורה  תא  םידקופ  םינרקס , םיריית  לש  בר  ברע  דצל  קט , ייה  ישנא  םיצרמו , םיטנדוטס  םיאנותיע , םינמא ,
.םימדקמ םהש  ימואלניבה  יפאיה  לדומהמ  םיעפשומו  םוי  ידמ 

תפקשהל ינרדומ  טסופה  זאלוקה ' תא  וכפהש  םירטספיה ," הלאה ה" םיעבורה  תייסולכואל  ופרטצה  םייפלאה  תונשב 
תויונח תוירלגה , תוינתאה , תודעסמה  .תינכייח  שובל  תנפואל  םג  ומכ  םלוע " תפקשה  יטנא  ל" ןוכנ  רתוי  וא  םלוע 
םיככרמ םיירפכ " םיבחרמ   " ןיעמ רוצילו  תולודגה  םירעה  יבחרב  טשפתהל  םיכישממ  והוסה  לש  הפקה  יתבו  קיטובה 

.ןאוסה ךרכה  ךותב 

םירישעה םירישעה דובעיש   דובעיש
הביבסהו ריעה  ייח  לש  ריהמה  בצקמה  .םייתזזתו  םיסוחד  םייוריג  תללוכה  הריהמ , הביבסב  תחמוצ  תיפאיה  תוישיאה 

דוביעו הטילק  לש  תללכושמ  תלוכי  םיפאיה  ברקב  וחתיפ  גוז ,) ינב  םירוגמ , תודובע ,  ) הביצי יתלבהו  תיתורחתה 
רסוחו ןווגל , דובעשה  הווהתה  ליבקמב  לבא  .םיפוכת  םייונישל  תלגתסמה  תיקיז , תוישיא  הרצונ  ךכ  ךותבו  עדימ ,

.חונמ תרסח  שפנ  לש  אלכה  תיב  ךותב  ריסא  השענ  יפאיה  .ימינפה  טקשה 

דחאב .הממיה  תועש  עבראו  םירשע  ךותל  רתויש  המכ  סוחדל  שקבמה  דואמ  קוסע  סופיט  אוה  יפאיהש  םיארמ  םירקחמ 
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גומלא זוע 

אל םה  םיתעלש  השק  ךכ  לכ  םידבוע  םיפאיה  יכ  תיטסירומוה  יצח  המינב  ןייוצ  אשונל , שדקוהש  טנרטניאה  ירתאמ 
ולכויש תנמ  לע  ינורטקלא  ןובישמ  םתיבב  וביצהש  םיפאי  גוז  לע  תרפסמ  העודי  החידב  .ןימ  יסחי  םייקל  ןמז  םיאצומ 

.םויב םעפ  תוחפל  הז  םע  הז  רבדל 

תא ושיתה  ףא  םיתעל  תויטוריונב , וקל  םיפאיה  ןועשה , ביבסמ  הדובעה  לשבו  ןוממו  החלצה  רחא  שאונה  ףדרמה  לשב 
איה םיפאיה ' תלחמ   ' יממעה המשב  וא  תינורכה  תופייעה  םורדניס  .תישפנ  תוקרפתהו  תיזיפ  האולחת  ידכ  דע  םמצע ,

ןדיעה לש  הכרבה  תללקל  ילמס  יוטיב  הב  םיאורה  שי  .ינרדומה  םלועב  ינעבות  םייח  חרוא  םע  ההוזמ  רשא  הפיגמ 
.יחכונה

לע ורתיוו  םייפאיה  תוגוזהמו  םיקוורהמ  םיברש  ןוויכ 
ןיב דמחמ ,) תייחב  םיקפתסמ  םיבר   ) םידלי לודיג 
םהש ירה  הריירקל , תטלחומה  םתוביוחמ  לשב  ראשה 

העפותה .דחוימב  ההובג  תיפסכ  הסנכהמ  םינהנ 
DINKS  תיאקירמאה תרושקתב  התנוכ  תאזה 

הסנכהה םוש  לע  ( (Double Income No Kids
תא זבזבל  אלא  םהל  ןיאש  םיסנרפמ  ינש  לש  הלופכה 

ורחב תאז  לכבש  תוגוז  םתוא  .םמצע  לע  םפסכ 
םירוהכ םדיקפת  ןיב  חתמהמ  ודרטוה  םידלי , דילוהל 

דחא .הסנכהלו  הריירקל  תילאטוטה  םתוביוחמ  ןיבל 
(outsorcing  ) ץוח רוקימ  אוה  םיחיכשה  תונורתפה 

.םיגוחו םייטרפ  םירומ  תולפטמ , תועצמאב  תורוהל ,
רוד לש  ונונגסו  ותוהזל  םישרושה  דחא  םג  ןומט  ןאכ 

.Y-ה

םעט םעט תונינא   תונינא
וא םהב  קיזחהל  ףיכש  םירצומל  םג  קקזנ  אוה  ימויק ; ךרוצ  ילעב  םיילאנויצקנופ  םירצומב  קפתסמ  וניא  יפאיה 
קר אל  םהידרשמו  םהיתב  בוציע  לע  םידיפקמ  םיפאיה  .םייתרקוי  לושיב  ילכו  וסרפסא  תונוכמ  לשמל  םהב , רדהתהל 
עדת דציכ   " .םמלועב בושח  ךרע  השענ  יטתסא  םעטש  ללגב  םג  אלא  תיקוויש , תועדומ  ללגב  וא  ףסכ , םהל  שיש  ללגב 
יפאי : " םיבישמו  The Eighties Club יגלטסונה טנרטניאה  רתא  יליעפמ  םילאוש  תונשב ה-80 "? יפאי  תייה  םא 

USA-ו   Wall Street Journal םינותיעה תא  ארקש  רגרובמה ; ינפ  לע  הטספו  הריב  ינפ  לע  ןיי  ףידעהש  םדא  אוה 
ןימזהש תיתנפוא ; טרופס  תופילחבו  עבונ  טעב  ינאמרא , וי  ' גרו ידגבב ג' רדהתהש  םילוזה ; םינומוקמה  תא  אלו   Today

, ןהב עסנ  אל  םא  ; BMW וא סדצרמ  ויה  ותושרלו   Starbuck's תשרב הפק  םגל  םייתרקוי , םיניזגמ  תועצמאב  םירצומ 
". ךכל קקותשה  53תוחפל 
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קרוי קרוי וינ   וינ ןטהנמ , , ןטהנמ םיקסעה , , םיקסעה עבור   עבור
גומלא זוע 

ךרוצ התשענ  םתיינק  קהבומ . תוהז  ןממסכ  יפאיה  לש  יונה  יצפח  תיינק  תוואת  תא  ןייצל  וטנ  תוברת  ירקבמו  םירקוח 
והז .תירצונה  היסנכב  םייתונמאה  תונוקיאל  המודב  תיתוכאלמ , תועמשמב  םיפאיה  ייח  תא  האלממ  איהש  ןוויכ  ימויק 
ךות םינפה , בוציעב  בר  ןוממו  ןמז  הבשחמ , עיקשמש  היטרקוטסיראהו , הכולמה  ינדיע  ירחא  ןושארה , דמעמה 

.םינמאו תוברת  יליבומ  םיטקטיכרא , לש  יתנפואה  םמעטבו  תנמוימה  םדיב  תועייתסה 

רבעשל הכאלמ  יתב  ףאו  םינשי  םיתב  םירגנאה , םינסחמ , ןוגכ  םייתיישעת , םיללח  ךופהל  ןושארה  היה  יפאיה 
דחאל היה  הכאלמ , יתבו  היישעת  תומלוא  לש  הבסה  לע  ססובמה  בצועמה , םירוגמה  ללח  טפולה , "ן .' לדנ תונינפ  ל'
ינטקל טוהיר  תויתרגש , אל  תוציחמ   ) ידוחייה ובוציעו  טפולה  עיצהש  ללחה  .יפאיה  םירוגמה  ןונגס  לש  רכיהה  ינמיסמ 

היצקנופה תא  וניש  דועו ) ורטר  וא  ינרדומ  בוציעב  םינולס  םירזבואמ , םיחבטמ  םיללכושמ , הרואת  יפוג  ידרגנוואו ,
שדקמ ןיעמל  והוכפהו  יתרוסמה  םירוגמה  תיב  לש 

ילרטאית בחרמ  והז  םזיסיקרנו ; הנינש  בוט , םעט  לש 
לדגל תוחפו  ימו  ימה  תא  וב  חראל  רקיעב  דעונש 

.םינטק םידלי 

ראשה ןיב  הרושק  םיפאיה  לש  תיטתססאה  תושיגרה 
אלא וניא  בשחמה  .תבשחוממה  הביבסה  תוחתפתהל 
םויק ירדענ  םינותנ  תטלופה  תישירחו  הנטק  אספוק 

הביבסה תא  ןה  ותועצמאב , בצעל  דאמ  לק  לבא  .יזיפ 
תונוכמ  ) תיזיפה הביבסה  תא  ןהו  תילאוטריוה 
םיטתסא ושענ  םייחה  ךכמ  האצותכ  תובשחוממ .)

הבכשה השעמל  ויה  םיפאיה  .דימתמ  םיבצועמו 
ןיבל תונמא  ןיב  לובגה  יווק  תא  הצרפש  הנושארה 

םיבינגמ ךסמ  ירמוש  תועצמאב  לשמל  םוימויה , ייח 
תאזה המגמה  םויה  .הפק  יתבו  םיבאפ  תרואפת  וא 

.שדחה ןדיעה  ינייפאממ  קלח  איה 

ביבחת ביבחת תוליהק   תוליהק
תויונמוימב ןחינש  חתופמ , יאנפ  רוציי  ראשה  ןיב  ותויה  תא  רתוס  וניא  יפאיה  לש  םזילהוקרווה  ילסכודרפ , ןפואב 

רתוי חרכהב  שי  יפאילש  םושמ  הז  ןיא  תוביסמה ." דמעמ   " וא  " יאנפה דמעמ   " םיפאיה תא  וניכש  שי  .תוהובג  יוליב 
רכה ותל  ךפה  ןמש  ףוגש  םשכ  דחאכ : בוצעו  עשעשמ  םידיקפת  ךופיה  לח  םויהש  םיסרוגה  שי  ךפיהל , .םירחאלמ  יאנפ 

.שדחה םלועה  ידבעל  וכפה  םיקסעה  ילעבו  םילהנמה  אקווד  ךכ  אירב ) אל  לכוא  תכירצ  ללגב   ) םיכומנה תודמעמה  לש 
תימויה םתדובע  תוחפל  לבא  ההובג , תיתרבח  הרקוימ  םינהנ  םניאו  םהילהנממ  תוחפ  םיחיוורמ  םנמא  םילעופה 

עודי .תוקסופ  יתלב  תוביוחממו  תוגאדמ  םירוטפו  יאנפה  תועשב  םייוליבל  םייונפ  םהו  תרדגומ  העשב  תמייתסמ 
השיפת וז  ילוא  ינש  דצמ  . unfinished business לש תדמתמ  השוחתב  יחו  הדובעה  םע  ןושיל  ךלוה  יפאיהש 

התא יתמו  דבוע  התא  יתמ  הנהנ , התא  יתמו  לבוס  התא  יתמ  תעדל  השק  ירלולסהו  בשחמה  ןדיעב  ירהש  תיטסינורכנא ,
ובש םידוגינה  ךבס  תא  אטבמש  ינורומיסקוא  יוטיב  ךרפמ  -  ליעפ " שפונ  ךפה ל" יאנפהמ  קלח  ןכ , לע  רתי  .עשעתשמ 

.יפאיה יח 

םילויט תונפסא , ירגתא , טרופס  יליע , לושיב  תויפאיה : ינייפאממ  דחאל  תיביבחת  תוליעפל  הקיזה  הכפה  םינשה  םע 
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קרוי קרוי וינ   וינ ןטהנמ , , ןטהנמ םיקסעה , , םיקסעה עבור   עבור
גומלא זוע 

.תיעוצקמה הקוסעתהמ  בושח  רתוי  ףא  תוהז  רידגמ  השענ  ביבחתה  םיבר  םיפאי  לצא  .המודכו  הרשעה  יגוח  םירגתאמ ,
ןעבטמ תוילבולג  ןה  ביבחת  תוליהקש  הדבועה 
יבבוח  ) סובולגה תווצק  לכמ  םישנא  ןיב  תורבחמו 

םינופיפע יסיטמ  לגורדכ , תוצובק  ידהוא  םיעונפוא ,
לש תיגולויצוסה  תובישחה  תא  תקזחמ  המודכו )

.תאזה תוהזה 

ביבחת ביבס  דכלתמה  םירבחה  ןודעומ  הזמ , הלעמל 
, םיסקט םיגהנמ , רציימ  ןיינע , תצובק  וא  םיוסמ 
, ולשמ תידוחיי  ( Gear-ה  ) תושובלתו םילמס 
םע רצונש  םקווה  תא  םיאלממש  ןיינעו  טהל  דילומו 

.ימואלה רוקלופה  תושלחיה 

תוסנתההו תוסנתההו ןווגה   ןווגה וצוצ  
ודיתע תא  םילפרעמ  םירוטיפה , ילגו  תולכלכה  תליפנ  ימאלסאה ,) םויאה  תוקזחתה  חכונל  רקיעב   ) תומחלמה תמיא 

תא גיפיש  המ  רבדל  יפאיה  קקזנ  םזיאוגאו , רוחסמ  לש  ןדיעב  דועו , תאז  .הווהב  ויניעמ  תא  םידקממו  יפאיה  לש 
שומימל הכורד  הייפיצב  ןיתממ  וניא  יפאיה  םואלה , שיאמ  הנושב  ינכרצ .' ןדע  ןג   ' אוה ןורתפה  .ןיע  ףרהל  ולו  רוכינה 
היפוטוא ןיפנא , ריעזב  היפוטוא  ול  םיקפסמ  יוליבהו  הינקה  .וישכעו  ןאכ  רשואל  הימכ  אלא  היפוטואה , לש  התחטבה 

.תיטנדנצסנרט השוחתו  סותאפ  אלל  םינטק , םיקוניפ 

תילכלכ העקשהל  הכירצ , רצומל  ההובגה ) תונמואה  ללוכ   ) לכה תכיפה  תאו  ונייחב  בגשנה  לש  ותומ  תא  ורכיבש  ויה 
דח םירצומ  לש  תיצרא  הכירצל  תיפוטוא  הבישחמ  רבעמה  .ונייחמ  םימלענ  םירפסה  וליפא  .ינמז  סוטאטס  למסל  וא 
דע םיתעל  תוחפ , םישיגרמ  ךא  רתוי  םיווח  םדא  ינב  שגרה :' תעיקש   ' הנוכש המ  תא  רצי  םיינמז , רשוא  ייומידו  םיימעפ 

.Y-רוד ה ישרושמ  דחא  ןומט  ןאכ  םג  .תויטפא  ידכ 

הלא לבא  .תונכותו  תונפוא  ןמזה  לכ  איצממ  אוהש  הדבוע  .קוידב  אל  תונדרמה ? רצי  תא  ןיטולחל  דביא  יפאיה  םאה 
". ףופשה דרמה   " תאז הניכ  בואט  ידג  רפוסה  .הדירמ  שממ  אל  יזכרמה , ביתנהמ  תוריעז  תויטס 

תא לשמל  ןווגל  בהוא  יפאיה  .םוקמב  ךורדל  םירמשה  לע  אופקל  רוסא  .ןוויג  איה  יפאיה  לש  ומלועב  חתפמ  תלימ 
עדוי אוה  םעט  ןינאכ  .תילאוטקלטניאו  תיתרבח  תישגר , םג  אלא  תירנילוק  היווח  קר  אל  יליע  לושיבב  האורו  ויתונוזמ 
ךיחה תא  לבתל  בהוא  אוה  תוחיתפ  לעבו  טסילרולפכו  ינוריע  ןקתפרהכ  ךא  המרוג , תוחוראו  יתרקוי  חבטמ  ךירעהל 

תיראנילוק חתפמ  תליממ  רתוי  ןכל  אוה  'ן  זויפ .תינילופורטמה  םירגהמה  ריעב  ריבכמל  םיעצומה  םייממע  תונוזמב 
.לכ לכמ  לכב  תוסנתהל  ףחדה  תאו  םעטה  תולובג  תחיתפ  תא  ףקשמ  אוה  .יפאיה  לש  ומלועב 

םיריהמ תונוזמ  לש  הרושל  ראשה  ןיב  תותפתהל  יפאיה  יושע  םישקונ , ןמז  יצוליא  תחת  לעופש  ימכו  הריירקל  רוכמכ 
ליב אישנה  לש  םיגרובמהה  תוואת  ידכב  אל  .דרשמלו  תיבל  ' Take Away -' יחולשמבו ה ריעה  יבחר  לכב  םירוזפה 

.המבוא קרב  ריעצה  ושרויל  םג  ךכו  תיפאיה  ותימדתל  הפיסוה  ןוטנילק ,

לכ םדוק  איה  תויפאיש  ונרמא  רבכ  ןכש  הרואכל , קר  איה  יטיאל  ריהמה  ןיבו  קנ  ' גה ןיבל  המרוגה  ןיב  תאזה  הריתסה 
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עובקב ינמז  ילבולגב , ימוקמ  ךומנב , הובג  לש  ינרדומ  טסופ  בוברעו  תושקונה  רבעה  תוינבתמ  תוררחתשה  לכה  ינפלו 
.םועטל ןכומו  תאזה  תויטקלקאל  עדומ  התאש  דבלבו  ךלוה , לכה  .יממעב  ןינאו 

ינאה ינאה ןחלופ   ןחלופ
אוהו רחואמה  םזילטיפקה  לש  םייטננימודה  םייוטיבה  דחאל  היה  תישיאה  הריחבה  סותימ , םג  הבר  הדימבו  סותא ,

תימצעה תוהזה  ובש  ימואלה , סותאהמ  הנושב  .יפאיה  לש  םיילאודיבידניא  הרטלואה  םיכרעה  תיתשתב  דמוע 
תישיאה הריחבה  סותא  דבלב : וז  אלו  .ומצע  ךותל  המינפ  תמייקתמ  יפאיה  לש  ותוהמ  ביטקלוקה , ךוויתב  תמייקתמ 
ךילהתב עירפמ  םרוגכ  וכו - ' םיאקיטילופ  םירומ , םירוה , תלוזה -  לש  תרחא  תוחכונ  לכ  וא  ביטקלוקה  תא  ספות 

.ימצעה שומימה 

: תישיאה הריחבה  סותא  תא  תובגמה  תוינחור  ודואספ  תורטנמ  ללש  תוברתה  ללחל  תוחרפומ  םינומשה  תונש  זאמ 
בוהאל לוכי  וניא  םדא  "; " ךמצע םע  ןכ  היה  "; " ךמצע תא  דמל  "; " לובגה םה  םיימשה  ךמצעב , ןימאת  םא  "; " ךמצע היה  "
החסינ םיעשתהו  םינומשה  תונש  לש  פופה  תכלמ  הנודמ , וליפא  .המודכו  ומצע " תא  בהאי  םרטב  רחא  והשימ 

". ךמצע תא  אטב   " עודיה הנומזפב  הזה  סותאה  תא  תויתיצמתב 

וסמסמתה םואלה  תנידמ  לש  םיינתוכמסה  תודסומה  קוריפ  םעו  ימואלה , לעה ' רפיס   ' תא ררופ  ינרדומ  - טסופה ןדיעה 
, ןוילע ךרעכ  ישיא  רשואל  תוכזה  ןוגיע  הז  ללכבו  ימצעה , ךותל  הלילצה  .תיתרבחה  תוירחאה  שוחו  תוירדילוסה  םג 

רשאכ .ולש  ישיאה  רופיסהו  שיא  שיא  לאודיבידניאה : דדובה -  םוטאה  תמרל  דע  םינטק  םיביטרנ  רופסניא  םידדועמ 
תושידאב הקולה  הרבח  תרצונ  ימצעה , לש  המזירפה  ךרד  יכרעהו  ירסומה  יתרבחה , םמלוע  תא  םירידגמ  םדא  ינב 

.ויתולבס יפלכו  רחאה  יפלכ  תימוהת 

יאנותיעהו רפוסה  ןיב  םיניינעמ  םירבד  יפוליח  וכרענ  רושעכ  ינפל  תילארשיה  תונותיעב  וחתפתהש  םיסומלופה  דחאב 
ךרדהש ויארוקל  ףיטמ  ןצינ  לש  'י ' גייא וינ  רפסה ה'  '. הנילודאב  ' רכמה - בר רבחמו  ןצינ  יבג  יאנותיעה  ןיבל  בואט  ידג 

התא המו  התא  ימ  ררבל  ךמצע , תא  בוהאל  ךמצעל , בישקהל  ץילממ  ןצינ  .תימצע  הלבקב  תרבוע  תימצע  הבהאל 
הפיטמה תיאקירמא  םלוע  תפקשה   " אטבמ רפסה  ויניעב  הזתיטנא : בואט  חסינ  ץראה '  ' ןותיע יפד  לעמ  .שיגרמ 

". תעדל המצע  תא  הטירפמש  הרבחלו  רוכינל  תודידבל , הליבומ  לבא  תימצע  המשגהלו  םזילאודיווידניאל 
עסמ לש  וביט  '. " ץיבומיחי ילש  תסנכה  תרבח  םימילו  תינופצמה  תיאנותיעה  לש  התמח  תא  םג  ררוע  הנילודאב ' '
הזל םיארוק  הטושפ  תירבעב  .ויאולחת  לעו  ויתוקוצמ  לע  ןוציחה  םלועה  לא  וב  ץיצמ  ךניאש  , " הבתכ איה  ימינפ ,"
תד טעמכ  תנכדועמה , תינגרובה  היווהב  יזכרמ  םרז  תישענ  ימצע ' תורבחתההשכ ל' ...תוירטנצוגא  תיזעולבו  תויכונא 
יכ ןעטו  וירקבמל  בישהל  רהימ  ןצינ  יבג   ". םתביבסב ןנובתהל  דוע  םיצור  אל  םדא  ינבש  דשח  ררועתמ  השדח ,

טספינמב רבודמ  אל  יכו  בואט , לש  וינועיט  דבוכ  תא  תאשל  תולוכי  ןניא  הנילודאב " לש  תוקיקדה  היפתכ  "
רוכינו תודידב  לש  אכדמ  םלוע  איבת  תימצע  תוננובתהש  הרזומה  העיבקה  .יתרבח ..."  םזיניוורד  םדקמה  יטסילטיפק 

"; תיתרבח הדמשהל  ןונגנמ  אצמנ  םינפב  דומע  טטחנ  םאש  ששוחו  הסינ , אלש  ימ  לש  תורוב  ךותמ  קר  עובנל  הלוכי 
". תלוזה תאנשל  הליבומ  אל  תימצע ) הלבקו  הנבה  ךותמ  העיגמש   ) תימצע הבהא   " ודידל

םיריעצהמ אצי  המ  הנושארל  ךירעהל  ונלוכיש  דע  רושע  דוע  חקל  .רתוי  ימ  הלאשה  םיקדוצ , םידדצה  ינשש  הארנכ 
ילוא  Y-רוד ה חתיפש  תימצעה  הבהא  יכ  רבתסה  .ןצינ  לש  ומלוע  תפקשה  סיסב  לע  םיפאיה , םהירוה  ידי  לע  וכנוחש 

(. דרפנ קרפב  הבחרהב  ךכ  לע   ) םזיסיקרנו םזיאוגא  וב  החתיפ  טלחהב  לבא  תלוזה  תאנשל  ותוא  האיבה  אל 
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יגולוכיספה יגולוכיספה יודיוה   יודיוה
דחאל הכפהנו  תוילופיטה  תוקינילקהו  יעדמה  רקחמה  רדג  תא  היגולוכיספה  הצרפ  םיפאיה  תוכזב  הבר  הדימב 
תרוצ תוחתפתה  אלל  גשגשל  הלוכי  התיה  אל  תיטרקומדה  תוברתה  השעמל , .תימואל  - טסופה תוברתה  ירידגממ 

תושענ ברעמה  תונידמש  רמול  רשפא  השעמל  .תונמאבו  תרושקתב  היתויופעתסה  לע  תיטסיגולוכיספה , הבישחה 
.תויטסיגולוכיספה הבישחהו  תוברתה  ןהב  תחתפתמש  לככ  רתוי  תויטרקומד 

תא םינכסמה  תוסיפתו  תושגר  םיחמוצ  דציכ  ןיבהל  םיניע  תחקופ  תיתרבחה , היגולוכיספה  רקיעב  היגולוכיספה ,
תודסומל תעייסמ  וללה  םיכילהתה  תנבה  .תונפקותו  םיפיטואירטס  תומודק , תועד  תונעזג , ןוגכ  היטרקומדה , יכרעה 
החלצהב דימת  אלו  אלמ  ןפואב  אל  םנמא   ) וללה תוסיפתהו  תושגרה  יללוחמב  לפטל  תרושקתל , רקיעב  םייתכלממה ,
ירוביצה ןוידה  .הרבחב  תונווגמ  תויוברתו  תוצובק  לע  יפיטואירטס  אלו  ןימא  עדימ  תצפה  תועצמאב  לשמל , האלמ .)
תונבותה תוטשפתהמ  הבר  הדימב  עבנ  תינתאו  תירדגמ  תיתדע , הילפא  לע  תיפאיה , הבכשה  ידי  לע  רקיעב  חתופש 
תוצובקה לש  היצזיפיטואירטסהו  גויתה  ךילהת  תא  םיליכשמל ) רקיעב   ) םיבר םישנאל  ופשחש  תויגולוכיספה ,

האחמ תוליעפל  םיבר  םיחרזא  ץירמהו  תושרשומ  תומודק  תועדב  םסרכל  לחה  שדחה  עדימה  .הרבחב  הערל  תולפומה 
.תנקתמה הפדעהה  תוכזב  העיבתלו 

הפישחל תנמאמו  הפיטמ  איהש  םושמ  םג  יפאיל , הרקי  הכש  היטרקומדה , םודיקל  בושח  רישכמ  איה  היגולוכיספה 
תוריחהו רתוי , הלודג  תוריחב  הכזש  םדא  אוה  ול , הפושח  ותלוז  לעו  ומצע  לע  תמאהש  םדא  .הקחדהו  השחכה  יאלו 

ןורוויע לע  תססובמה  םינומהה , תאנוה  לע  תנעשנ  תירטילטוטה  הרבחה  דועו , תאז  .היטרקומדה  תיצמת  אלה  איה 
םיטוחה תא  םג  ומכ  התייווהכ , תואיצמה  תייאר  תא  םישבשמה  םיימינפה  םישער ' תנבה ה' ןכל , .יגולויצוסו  יגולוכיספ 

לש התוטשפתה  .תיתרבח  היצלופינמל  תוחפ  םיפושחל  ונתוא  תכפוה  וניתובשחמו , ונישעמ  תא  םינווכמה  םייתרבחה 
הייאר לש  התוחתפתהלו  תיטילופ  היגוגמד  לש  םייוליגל  סחיב  ותושיגר  תיילעל  המרת  תיטסיגולוכיספה  הסיפתה 

.תימואלה תוגיהנמה  לש  תיטסילאירו  תחכופמ 

איהש ןוויכ  התוהמב  תיטרקומד  איה  םיפאי , םה  הליבוממ  םיברש  היפרתוכיספה , רקיעב  תיגולוכיספה , הקיטקרפה 
אל הדמעמ  םדאה  שפנ  תא  ןיבהל  ןויסינ  לעו  תלוזל  היתפמא  לע  תוימיטניא , לע  תססובמ  היפרתוכיספה  .תינמוה 
לש תימונוטואו  תילאודיווידניא  תימצע  הרדגהל  יאכז  םדאש  הרכהה  לע  תססובמ  איה  .המישאמ  אלו  תינורטפ 

אטבל ול  םירזועה  הקינכטו  רזע  ילכ  קר  הניה  היפארתוכיספהו  ומצעב , םדאה  רידגמ  ויכרצ  תא  .ויכרצו  ותוישיא 
ופשחנש תוצובקב  ינמוהה  דוסיה  תוקזחתהל  תמרות  תיטסיגולוכיספה  תוברתה  תוטשפתהש  ןאכמ  .םתוא  תולגלו 

.ותוא ומינפהו  יטסיגולוכיספה  רסמל 

.םיגירחל הקיבדמ  הרבחהש  תומגיטסב  תמחלנ  איהש  םושמ  ראשה  ןיב  תילבולגה  היטרקומדל  הבושח  היגולוכיספה 
תרדגהש תיגולוכיספה , השיגה  הריבעמש  רסמה  .םלתהמ  הייטסלו  תונושל  הנבה , תוחפל  וא  היצמיטיגל , תרצוי  איה 

תיגולוכיספה השיגהש  אופא  הרקמ  הז  ןיא  .יטרקומד  רסמ  אוה  הפקשהו , תוברת  תייולת  הבר  הדימב  איה  ןועגישה 
תוחיתפה .הרקה  המחלמה  תונשב  תוצעומה  תירבב  תירבה  תוצרא  הלהינש  יתלומעתה  קבאמב  בושח  ביכרמ  התיה 

יתוהמה לדבהה  תא  ודדיחו  ינפשוחהו  ישפוחה  יטרקומדה  רטשמה  תא  ופקיש  יגולוכיספה  קוסיעב  םימלוגמה  תוריחהו 
שפנ ילוחל  תודסומה  .תוריגסו  תונרמש  חוקיפ , הרתסה , תוצירע , ותוא  ונייפיאש  רטשמ  םזינומוקה -  ןיבל  וניב 
יתימ דוגינ  ורציו  המודאה  עשרה  תכלממ  תא  ולמיס  תוצעומה  תירבב  םיטנדיסידה )  ) רטשמה ידגנתמ  וחלשנ  םהילאש 

התואש המגמ  הקירמאב -  םייתימאה  שפנה  ילוח  לש  המגיטסהו  דודיבה  תומוח  תריבשו  ןועגישה ' לומרנ   ' תמגמל
תרבוג הבש  הפוקת  םילמסמ  םהב , תכמותו  םתוא  תלהנמ  הליכשמה  הבכשהש  וללה , םיקבאמה  .היגולוכיספה  הליבוה 
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.תיתרבחה תונלבוסה  תולובג  תא  ביחרהל  הפיאשה  וז  הבכשב 

םיאליגה םינימה , לכמ  םינמאל  היצמיטיגל  הקינעמ  היגולוכיספה , תוחתפתהמ  העפשוהש  תינרדומה , תונמאה 
איה םגש  תיתוברתה , תוילוק  - ברה תא  תקזחמו  תטלשה  הבכשה  תיינומגה  תא  הגרדהב  השילחמ  ךכבו  תודעהו ,

.תיפאיה תוברתה  תודוסימ 

םדאב אלא  םייחהמ  םילודגה  םירוביגב  תדקמתמ  איה  ןיאש  םושמ  םג  יטרקומד , ןימטיו '  ' איה תינרדומה  תונמאה 
םיכוז םהש  ינפל  דוע  תובר , תויטרקומד  תונידמב  םיטועימה  לש  םחופיקו  םלבס  תא  הגיצמ  איה  .רוביג  - יטנאה ןטקה ,
םיברש םינמאה , תויברעמה  תורבחב  .הילפאה  ןוקיתל  ץיאמ  ךכב  תשמשמו  תיקוחו , תידסומ  היצמיטיגללו  ןויוושל 
תעורז עקרקה , תא  תורישכמה  תויטרקומד , ךרד  תוסלפמ  ןיעמ  השעמל  םישמשמ  תיפאי , היצטניירוא  ילעב  םהמ 

: דועו תאז  .הרבחה  קיחל  םיווש  םיחרזאכ  םיחפוקמהו  םייוחדה  תלבקל  םיפיטואירטסהו , תומודקה  תועדה  ישקומ 
ןובשחל םורגל  חכוותהל , תורגל , ררועל , רקבל , ראשה  ןיב  אוה  תויטרקומדה  תורבחב  תונמאה  לש  בותכ  אלה  הדיקפת 
תישענו תחתפתמ  תונמאהש  לככ  .תישפוחה  הנידמה  תודוסי  ןהש  תוילאוטקלטניא  תולועפ  יצוביקו -  ישיא  שפנ 

תישענ ןכ  םייביטקובורפהו , םייתרוקיבה  םינמאה  יפלכ  דובכהו  תונלבוסה  םיקימעמש  לככו  תינוגברו , תישפוח 
.רתוי תישפוחו  תיטרקומד  הרבחה 

', ןואגה  ' ןמאה .תיברעמה  היטרקומדה  לש  תוברתה  ירוביג  םיבצועמ  ויפ  לעו  םיבאשנ  ונממש  בושח  הדש  איה  תונמאה 
הפוקתה יכרעל  ןמזה , חורל  ענכנ  וניאש  ימכ  תחא  אל  ראותמ  ןיימהובה ' ', ' לאוטקלטניאה ', ' רסוימה ', ' יאמצעה '

הראהה עגר  לש  ינוליחה  םוגרתה   ) תיתריצי הארשהל  הכזש  ימכ  ספתנ  אוה  םיאיבנל , המודב  .םיילכלכ  םיצוליאלו 
- תיגולוכיספה תמאה  רקיעב  הפורצה , תמאל  רוביצה  תא  ברקמש  ימכו  ויהולאל ) ןימאמה  ברקתמ  ובש  תיתדה ,

הנדו אמצב  םהירבד  תא  התוש  םיינחור , ךרד  ירומ  ןיעמ  םיליבומה  םירצויב  האור  הליכשמה  הטילאה  ןכל  .תיטרקומד 
לש אצוי  לעופ  קר  הנניא  תיטרקומדה , הרבחה  תא  תנייפאמה  םינמאלו , תונמאל  דובכה  תארי  .תוידוסיב  םהיתוריציב 
אלא תיטרקומד ,) תינוליח  היגולותימ  תרצונ  ןמאה  תונדרמ  ביבס  םג   ) םתואמצעלו םתנובתל  םישחור  לוכהש  הכרעהה 

.תיפאיה תוברתב  יזכרמ  ךרע  אוה  תילאוטקלטניא ' תונרדנג  םושמ ש' םג 

תא זכרמב  הדימעמ  תיפאיה  תוברתב  היטרקומדה ' תדובע   ' וליאו המחלמה , תייווח  תדמוע  םואלה ' תדובע   ' זכרמב
הב שיש  תידסממ , - יטנאהו תיתמחלמ  - יטנאה תוליעפה  תא  לוכמ  רתויו  תודעהו , םימעה  םיעזגה , תווחא  תאו  םולשה 

'. םיפאי ייחל ה' ףסונ  ינרסומ  טהלו  תיכרע  תועמשמ  קוציל  ידכ 

קתרמ דיכלת  רצונ  ובש  עדמה  לש  םידיחיה  םיפנעה  דחא  איהש  םושמ  ראשה  ןיב  יפאיה  לע  םסק  תכלהמ  היגולוכיספה 
.רכמ - יברל ויה  תיגולוכיספ  היצטניירוא  ילעב  וא  היגולוכיספב  םיבר  הכ  םירפס  ידכב  אל  .עדמל  תונמא  ןיב 

העשב םלועל  האב  היגולוכיספה  .יגולוכיספה  םסקה  רבסהב  הבר  תובישח  שי  ירוטסיהה  יותיעל  לוכל , לעמ  לבא 
.יתרבחו ישגר  ללח  םויה  דע  האלממ  איהו  תיעדמה , הבישחה  תיילע  םע  החוכמ  דבאל  הלחה  תירצונה  הייסנכהש 

דגוס יפאיה  .ושפנ  יכבנב  טטחל  הטונה  סופיטל  יפאיה  תא  ךפה  תוחיתפו  תימויק  הדרח  דימתמ , חתמ  ןיב  בולישה 
ימצע חותינב  קוסע  אוה  .ר  ' צאוקה םג  םויהו  היזיולטה , החנמ  אדוומה , טסילנאוכיספה  הירמכב -  רזענו  היגולוכיספל 

הכרדש המזירפ  הבישח -  תרוצל  הכפה  היגולוכיספה  השעמל , .ותביבסלו  ול  הרוק  המ  ןיבהל  תיאלנ  יתלב  הריתחבו 
תיתוכאלמ ותלוז  םע  ויסחי  תכרעמש  םושמ  םג  יפאיה  לש  ומלועב  תיזכרמ  היגולוכיספה  .םלועה  לע  יפאיה  ןנובתמ 

.תועיבצו םיסרטניא  תאלמו 

.תוכסמ ףלא  ומצע  לע  תוטעל  יונבו  תישונאה  תוינטנופסהמ  דביא  יפאיה  ומצעל , לגיסש  תימצעה  רתיה  תועדומ  לשב 
ינפל .ךודכדהו  ןואכידה  לאיצנטופ  תא  וברקב  תולידגמה  רתי , תויתרוקיבו  תויטופישב  תובורק  םיתעל  הקול  םג  אוה 

תא .םייחה  לש  ילרטאיתה  דמימב  קסועה  עדונה  ורקחמ  תא  ןמפוג  ןיוורא  יאקירמאה  גולויצוסה  םסרפ  הנש  םישולשכ 
ןמפוג לש  תירופטמה  תרתוכהש  הארנ  םיפאיל  עגונ  הזש  לככ    '. םויה ייחב  ינאה  תגצה   ' ילמסה םשב  ריתכה  ורפס 
םיטונ םיפאיהש  ךכל  תוביסה  תחא  וזש  רשפא  .םייח  חרואל  קחשמהו  המבל  ויה  םייחה  לכ  .הקיעמ  תואיצמל  הכפה 

64

21/65

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תויהל ולכוי  ןהבש  תותכל -  תופרטצה  וא  יגולוכיספ  לופיט  ןוגכ  םייטנתוא -  םיישונא  םיסחי  לש  תושינ '  ' שפחל
'. םמצע םה   ' יוניש םשל 

םושמ ינוליח , ןחלופ  וא  לע  - תייגולואדיא ןיעמ  הגרדהב  תישענו  ץראבו  םלועב  תררחסמ  החלצהל  הכוז  היגולוכיספה 
ןירוטיפ תדרח  רתי , תויגשיה  רוכינ , תובושח -  תושדח  תוימויק  תויעב  רותפל ) הסנמ  תוחפל  וא   ) תרתופ איהש 
תמחלמב שדח  ינויצולובא  בלש  וז  הניחבמ  איה  תיטסיגולוכיספה  תוברתה  .דועו  הובג , םייוריג  חתמב  םייח  ןישוריגו ,

קלח וא  הנומא  ןיעמ  לש  תויוכיא  הל  הנקמ  קומע  ילסרבינוא  ךרוצ  האלממ  איהש  הדבועה  .םדאה  לש  תודרשיהה 
.השדח תיחרזא  הנומאמ 

הסיפתהש ןוויכ  .ףתושמ  ישגרו  ילאוטקלטניא  יוריג  ידי  לע  תרצונ  תוברתש  הדבועה  תא  ליעל  ונרכזה 
תובר תוריציל  עצמ  תשמשמ  איה  וכו ,)' םיאמב  םינמא , םירפוס ,  ) ברעמב םירצויה  בורל  תפתושמ  תיטסיגולוכיספה 
תולעב תוריציל  הפישחה  תועצמאב  .תונוש  תונידמב  םיילאוטקלטניאו  םיישגר  םייוריג  לש  המוד  תכרעמ  תרצוי  ךכבו 

.םיירסומהו םיישגרה  הינייפאמ  לע  תימואלניב ,' תוישיא   ' הגרדהב תבצעתמו  תכלוה  ףתושמ  יכרעו  ינויער  עצמ 
תוימואלה חורש  ךרדל  המודב  הניפו , הניפ  לכל  תרדוח  תאזה  חורהו  ןמזה ,' חור   ' תיצמת םויה  אוה  םזיגולוכיספה 

.הניפ לכל  רבעב  הרדח 

תונשב םא  .עפשו  יאנפ  תרבחל  םיאתמה  ירודיב  ילכ  השענ  אוהש  םושמ  םג  דיחא  ימואלניב  יוריג  רצוי  םזיגולוכיספה 
תורישע  ' םישנו םינמא , םירצוי , רובע  טרפבו  ןוילעה , דמעמה  רובע  סוטטס  למס  היגולוכיספה  התיה  םיעבשה 

םינטלרשו םיחמומ  לש  היישעתלו  ינומה  רודיבל  ברעמה  תונידמב  התיה  איה  םיעשתה  תונשב  ירה  תולכסותמו ,'
.םירלוד ידראילימ  תלגלגמה  דחאכ 

םולשת תרומתו  תורואנה , םשב  תוצע  םוי  ידמ  ונל  םיאישמ  םלועה  יבחרב  םיגולוכיספ  - ודיספו םיגולוכיספ  יפלא 
תורפסב תונותיעה , ירודמב  תויטרפו , תוירוביצ  תוקינילקב  תאז  םישוע  םה  .המחנו  הרזע  עדי , םיחיטבמ  תואנ 

שדחמ םעפ  לכ  ונל  הרידגמ  היגולוכיספה  .היזיוולטהו  וידרה  תוינכותבו  םיירלופופה  הכרדהה  ירפסב  תיעדמה ,
רמולכ ( normal neurosis ' ) הליגר הזוריונ   ' םינכמ םיגולויצוסהש  המ  הווהתמו  ךלוה  ךכ  ךותבו  תושדח  תוזוריונ 
תושדח תוביס  תופסונ  םג  דבב  דב  .םייחהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ץופנו -  חיכש  רבדכ  תויגולוכיספ  תויעבל  תוסחייתה 
יעצמאכ םייעוצקמה  םיטסיפרתה  םע  םיסחיה  תכרעמב  םויה  םישמתשמ  םיבר  םישנא  תיגולוכיספ : היפרתב  שומישל 
.םיילילש תושגרו  בל  יבאכ  לע  הלקהל  יעצמאכ  אקווד  ואלו  תוישיאה , תרשעהלו  יוליגל  יעצמאכ  וא  ישפנ ' קוזחת  ל'

.תימצע המלשהלו  ימצע  יוליגל  שגרמו  קתרמ  עסמל  הגרדהב  אופא  השענ  יגולוכיספה  לופיטה 

תונותיעב עבצה ' תונויאר   ' רופסניא םידמלמ  יברעמה  םלועה  ייחל  היגולוכיספה  לש  הרידחה  תמצועו  םידממה  לע 
םינגפמב רבודמ  .ןהיגוסל  יטלאירה  תורדסו  ואוש ' - קוט ה' תוינכות  וידרב , חותפה  חישה  תוינכות  תירלופופה ,
החיכשה תיגולוכיספה  הלאשל  .יטסיגולוכיספה  שפנה  יוליג  סותא  תארשהב  תישגר , תוירטנצסקא  לש  םיינירכס 

, הצור םג  הצור  : ' תצרחנ תינומה  הבושת  םויה  תנתינ  הז '?)" תא  חותפל   " םירמוא ץראב   ) הז לע  רבדל  הצור  /ה  תא '
חישה תוברת  תא  ולעה  תויתרבחה  תותשרהו  םיגולבה  וידחי .' העמד  ליזהלו  ןיזאהל , תוזחל , םינמזומ  םלוכו 

.תוניחבה לכמ  השדח  הגרדמל  תויודיו  - תיטסיגולוכיספה

לכל תחתמ  םויה  םיחמוצש  םיינחורה  םירליהה  ןיבו  ןהינימל  תויגולוכיספה  תורותה  ןיב  ןוימדה  לדגו  ךלוה  ךכ  ךותב 
םדאה  ' לש תיפוטואה  היזטנפב  םיקובידו ,' תוער  תוחור  שוריגל   ' םיסקט ןיעמו  תוקינכט  תריציב  אטבתמ  ןוימדה  .עלס 

םיטקילפנוק לש  ךבס  תרתהל  תואחסונ  לש  ןבוציעבו  תישונאה , חורה  לע  םיייטסלוכסה  םילופלפב  רהוטמה , שדחה '
.תדה לש  תולזמהו  םישחלה  חסונב  תויזיפטמ , ףאו  תוינטשפ , ןה  םימעפלש  תימינפ , הלואגו  רשוא  תגשהלו  םיישונא 

, רתויב תושקה  תויתרבחה  תויעבל  םיישעמ  תונורתפ  הדיב  שיש  הילשא  תרצוי  תדל , המודב  םינומהל , היגולוכיספה 
הדיל  )' םמלוע תפקשהו  םהייח  ילגרה  תא  ונשי  םא  תיתרבחו  תיטרפ  העושי  לש  תורשפא  םדא  ינבל  החיטבמ  איהו 

' המשנה ןוקית  ל' תודהיב ) תודיסחה  לשמל ,  ) תויתרוסמה תותדל  המוד  חסונב  הפיטמ , םג  היגולוכיספה  שדחמ ;)'
'(. תיתחפשמה תיזחה   ' רעשב ואר   ) תויגולוכיספ תויונמוימל  הרושקה  השדח  תויגשיה  לש  הדימ  ינק  תרצויו 
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ודמעמלו ודיקפתל  תויתרוסמ  תויוברתב  ירצונה , רמוכה  רקיעב  תדה , ןהוכ  לש  ודמעמו  ודיקפת  ןיב  ןוימד  ואצמש  ויה 
הלבקה שי  וז  הסיפת  יפ  לע  .היזיוולטהו  וידרה  תוינכותב  הדוומה  - ןייארמה לש  ןיפולחל  וא  גולוכיספה  לש  יעוצקמה 
רמוכה לצא  ירצונה  ןימאמה  לש  בלה  יוליג  ןיבו  תרושקתב  תישגרה  תולטרעתההו  גולוכיספה  לצא  שפנה  יוליג  ןיב 
תצקמב המוד  ןייאורמה  / טנייצפל ןייארמה  / גולוכיספה ןיב  עצבתמה  ןיפילחה  ךילהת  םג  תככזמ .) היצקנופ  םהינשל  )

הבידנ המורת  תפסותב  יולגו , ןכ  יודיו  תרומת  םיאטח  לע  לחומ  הז  .ולהקל  רמוכה  ןיב  שחרתמה  ןיפילחה  ךילהתל 
םימודמו םייתימא  המשא  ישגרו  םיכיבסת  תונואכידמ , ויתוחוקל  תא  רטופ  הזו  תויצנגלודניאה ,) דסומ   ) הייסנכל

.גניטייר וא  םירלוד  ןפוחלו  תישגרה  םתונפשחל  הרומתב 

ימ .יכרעה  רושימב  םג  אלא  יגולוכיספה  רושימב  קר  אל  תמייק  יתדה  יודיוול  יגולוכיספה  בלה  יוליג  ןיב  הלבקהה 
ןכלו ויתושגר ) תרגסהב  ויתובכע  לע  רבוג  אוה   ) תונכו בל  ץמוא  ןיעמ  אטבמ  תישגר , הניחבמ  חתפיהל  חילצמ  ןכאש 

לש דמעמלו  הצרעהל  םיכוז  גולוכיספה ) וא  רמוכה   ) םכחה ץעויהו  לחומ ' ה' דגנמו , הליחמ ;' לבוקמה ל' יפ  לע  יואר 
'. םיאטוח תליהקב ה' השודק 

תא רבעב  וניארש  ךרדכ  היוארה , תוגהנתהה  םוחתב  אכמס  - ינב קר  אל  םיגולוכיספב  םויה  תוארל  אופא  םיטונ  ונא 
םיאצמנ םה  םהירבד , תא  אמצב  התושה  בחר , להקל  תוצרחנב  םירבדמ  םה  .הדימ  התואב  םדבכל  םג  אלא  תדה , ימכח 

םיעוריאבו תרושקתה  ילכב  םישקובמ  םינייאורמו  םינשרד  ושענ  םהמ  םיברו  םייתרבח , םינויד  לש  םזכרמב  ללכ  ךרדב 
.םייתרבח

לש ףסונ  רצות  איה  םיעשתה , תונש  לש  יטרקומדה  םילקאב  החמצש  תיטילופה ,' תוניקתה  ', ' השדחה תורואנה   ' תפש
תכלוה תיתרבח , הלווע  ןקתל  רוקמב  האבש  השדחה , הפשה  .םייתד  תודוסי  ןיעמ  רתאל  ןתינ  הב  םגו  היגולוכיספה ,

ומכ שממ  תינויערו , תינושל  תונרהט  החימצמו  תיסקט , הפש  לש  דמעמ  תירבה , תוצראב  רקיעב  ברעמב , תלבקמו 
תוברתה תא  לואגל  תרתוחה  תינושלה , תוניקתה  תמגמל  .םייטופיש  םיגשומ  לש  בחר  ןוקיסקלו  תורחא , שדוק  תופש 

ךרע םג  םייק  .המודכו  תויוברת  תותד , םירדגמ , םיטועימ , יפלכ  תויפיטואירטס  תוללכהו  תויוותמ  תיטרקומד  - יטנאה
המשא ישגרו  םיטרקומד , - יטנאה םהש  םיאכדמה , יפלכ  שודק ' םעז   ' תררועמ איהש  רחאמ  יפאיה , רובע  יתד  - יפרת

.יעזגו יננימ  ידמעמ , סירביה '  ' לע הליחמל  יעצמא  תרצוי  איהש  רחאמו  לבוסה ,' רחאה   ' יפלכ

תורפסה ירקבמ  לשו  חורהו  הרבחה  ינעדמ  לש  םהירמאמב  הרטנמ ' ויה ל' תּורחא ' ו' רחא '  ' םיגשומה תונורחאה  םינשב 
רקוחש םייח , ונא  הבש  תוברתב  הפיקמו  המלש  המגמ  וז  .ינרדומ  - טסופה םרזה  םע  םינמנה  הלא  רקיעב  תונמאהו ,
החתינש רטג , רמת  תונמאה  תרקבמ  תונכסימה .' ןחלופ  לא  ליבומש  רחאה  ןחלופ   ' התוא הניכ  ןורדלק  םיסנ  תורפסה 

, רתוי לפשומ  רתוי , ןכסמ  גצומ  אוהש  לככ  רתוי  ץרענ  השענ  רחאה "  '" יכ הנייצ  םייניע , ריאמ  רמאמב  העפותה  תא 
הכוז רחאה "  " תא םלצמש  ינא , םגו  ותוישונאל , הכוז  רחאה "  " .רועיכה ןחלופ  ירוחאמ  ירסומ  טהל  שי  .רתוי ]....[  רעוכמ 

'. רועיכה תפישח  תוכזב  יתוישונאב ,

היצזיטרקומד תפקשמ  איה  הסיסבב  הלש , םיכחוגמהו  םיינוציקה  םייוליגהו  תיטילופה  תוניקתה  לש  הימגפ  ףרח  ךא 
תדמועה תיגולוכיספה ,' היגולואיתה   ' .ןמזה םע  ליוכת '  ' איהש רעשל  רשפאו  תישונאה , תוברתה  לש  היצזינמוהו 

איה ןיאש  םושמ  םג  אלא  ןוילע  לאל  תנווכומ  איה  ןיאש  םושמ  קר  אל  ילבולגה  םלועל  החורב  המיאתמ  הסיסבב ,
תיטרקומדה תיתשתה  תא  ונרכזה  רבכ   ) העבטב תילסרבינוא  איהש  רחאמ  .םימיוסמ  םואלו  םוקמ  ןמזל , תנווכומ 

ףאו םייטסיניבוש  םיביטומ  ץמאלמ  תענמנ  איה  יטילופומסוק , יכרע  עצמ  ןיעמ  תשמשמ  איה  הסיסבב ) תדמועה 
ףתושמה הנכמה  תא  תפשוח  היגולוכיספה  .תותדה  לכל  ףתושמה  תיעזגהו , תיתצובקה  תונוילעה  סותימ  תא  תפקות 

.תירטנלפ תוירדילוס  תריציל  סיסבה  תא  ךכב  הביחרמו  תונוש  תויוברת  ינב  םישנא  ןיב  םייקה  קומעה 
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השיאה השיאה רורחש   רורחש
תוילמס התיה  הנומט  וזה  תויגוזב  .םייסופיט  םיפאי  גוז  לש  םוליצ  עיפוה  יפאיה  תדלוה  לע  ןירג  בוב  לש  הבתכב 

ללוכ יפאיה  םיטואירטסה  רבגה , תא  זכרמב  דימעה  טוירטפה  לש  פיטואירטסה  םא  .שדחה  רוביגה  ינויפאל  הבושח 
רתוי הנממ  ועפשוהו  םזינימפה  תכפהמ  תא  ובציע  םיפאיהש  הדבועה , איה  ךכל  הביסה  .רתוי  ינויוויש  ביכרמ  וכותב 
הקחיש תירדגמה  תוינויוושה  םיפאי , םיריעצ  ןזכרמב  ודימעהש  היזיוולטה  תורדסב  םג  .םהינפל  תרחא  הצובק  לכמ 
ריעהו סקס   " תירלופופה הרדסב  לשמל , ךכ  .םישנה  תבוטל  הטומ  וליפא  ףכהש  היה  הארנ  םיוסמ  בלשב  .יזכרמ  דיקפת 
רשקה םוחתב  םעפ  רחא  םעפ  םיבזכאמ  םה  .ןביבס  םירבגה  תא  תרתיימ  טעמכ  תוקזחה  םישנה  תווחא  הלודגה "

". דמחמ ומוה  אוה ה" תמא  דידיכ  הרואכל  דקפתמש  דיחיהו  יתועמשמה ,

.תיטרקומד תילבולג  לע  - תייגולואידיאמ קלחל  הגרדהב  השענו  םלועב  חפט  רחא  חפט  שבוכ  יטסינימפה  סותאה 
- הצוח תוירדילוס  רצוי  ןכלו  תופתושמ  תורטמ  ביצמ  אוה  .תובר  תוצראב  םירבגלו  םישנל  ףתושמ  יטסינימפה  קבאמה 

.םיימואלניב הלועפ  יפותישו  תולובג 

לש אוצי  תועצמאב  םג  אלא  םירצומ  לש  אוצי  תועצמאב  קר  אל  שחרתמ  יתוברת  םזילאירפמיא  יכ  רוכזל  בושח 
םיטרס םינותיע , םירפסב , יומסבו  יולגב  םירסמנ  יטסינימפה , ןויערה  םללכבו  םייטרקומדה , תונויערה  .תונויער 

חוכ אוה  הלוק ' הקוק   ' לש הכישמה  חוכ  דחא : לדבהב  הלוק ,' הקוק  ל' וז , הניחבמ  המוד , יטסינימפה  סותאה  .תומוסרפו 
רסמל םיספתנ  םלועה  יבחרב  םירבגו  םישנ  .ירסומ  חוכ  אוה  םזינימפה  לש  הכישמה  חוכ  וליאו  ךיחה ) לש   ) יזיפ
הליהק לש  הבוציעל  הבושחה  הדיחא , תירסומ  העדות  תשבגמ  תאזה  הכישמה  .ותקדצב  םישח  םהש  םושמ  יטסינימפה 

.תילבולג

תוישיאה בוציעל  המצוע  - בר ןונגנמ  הווהמ  אוה  תיברעמה , תוברתב  רתוי  יטננימוד  השענו  ךלוה  םזינימפהש  ןוויכ 
םלועה יבחרב  םיריעצ  םישנא  לש  וכו )' ןימב  הקיזומב , שובלב ,  ) םהימעטו םתפקשה  .יפאיה  ירק  השדחה , תילבולגה 

.יטסינימפה רסמל  םתפישח  ללגב  ראשה  ןיב  תונורחא , םינשב  דואמ  םימוד  םישענ 

תוחתפתהל ךכב  ומרתו  קשמב  הכירצהו  הדובעה  חוכב  בושח  קלחל  םישנה  וכפהנ  תיטסינימפה  הכפהמה  תובקעב 
לש םיישנ '  ' םיסופדש חטשב , רבטצמה  ןויסינה  ךותמו  לוהינה , יעדמב  חכוהש  ןוויכ  ןכ , לע  רתי  .תיברעמה  הלכלכה 

הרבחה לש  היצזינימפהש  עמשמ  היכררייהו , הטילש  לש  םיירבג '  ' םיסופד לע  םיפידע  הדובעה  םוקמב  הלועפ  ףותיש 
.תוילכלכה תוכרעמה  לועייל  םג  תמרות 

שרתשתש דע  תובר  םינש  דוע  חקיו  קבאמ , ךות  תמדקתמ  תורחא , תויתרבח  תוכפהמל  המודב  תיטסינימפה , הכפהמה 
תוסיפתו םיטעמ , אל  הייסולכוא  ירזגמבו  םיבר  םישנא  יניעב  ארזל  אוה  םירבגל  םישנ  ןיב  ןויוושה  ןויער  .םלועב 

ןיידע םה  םג  םיעוגנ  דועו ) םיטרס  םירפס ,  ) תורביחה ילכמ  םיבר  .םבריקב  קומע  תועובט  ןיידע  תויטסיניבוש 
םידגואמ ןיידע  לארשיב  םייטסינימפה  םינוגראבו  תועונתב  דועו , תאז  .םימודק  םיטפשמבו  תינימ  היצזיפיטואירטסב 

- ויצוס המרב  הייסולכואה  ירזגממ  תוטעמ  םישנ  קר  .הובגהו  ינוניבה  דמעמה  ינב  םידוהי  םירבגו  םישנ  רקיעב 
קבאמב ליעפ  קלח  תולטונ  םישנ  לש  הילפאה  תוחיכש  רתוי  הלודג  םהבש  םירזגמה  םג  םהש  רתוי , הכומנ  תימונוקא 

.הבחר תיתרבח  האחמ  לש  םוטנמומו  תוירדילוס  תריצי  לע  השקמ  רבדה  .יטסינימפה 

די יחלשמב  תודבוע  ןבורו  תיבה  קשמבו  םידליב  לופיטל  תיברמה  תוירחאב  תואשונ  ןיידע  םישנה  וזמ , הרתי 
, יברעמה םלועב  םייתרוסמ  ןימ  ידיקפתב  יונישו  םירעפ  תריגס  לש  הביקע  המגמ  תרכינ  תאז , םע  םיישנ .' םיבשחנה ל'

לחש יונישהש  תודומ  הכפהמה , רמשמ  לע  תודמועה  םזינימפה , אבצב  תוילרנג ' ה' םג  .ריעצה  רודה  ברקב  רקיעב 
.םלוע ירדס  הנשמו  יתמרד  אוה  םירשעה  האמה  לש  היינשה  תיצחמב  יברעמה  םלועב  םישנה  לש  ןדמעמב 

םינשב םיסייגתמ  הדמעו  םש  ילעב  םישנא  רתויו  רתוי  .ירטוזא  טועימ  תלחנ  וניא  רבכ  םזינימפה  יכרע  ןעמל  קבאמה 
םירבג לש  לדגו  ךלוה  רפסמו  תורפסה , תוריציבו  עונלוקה  יטרסב  תומוסרפב , םישנ  לוצינ  דגנ  תוחמל  תונורחאה 
השענ ימואלניבה  השיאה  םוי  .יתולתו  יתודלי  רוציכ  וא  ינימ  טקייבואכ  ןתגצהו  םישנ  תיילפא  תונגל  םירהממ 
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תא תרושקתה  ילכב  םינגמו  םיבש  ובש  תיטרקומד , תוררועתה ' האחמ ו' לש  ימשר  םוי  השעמלו  ימשר  גח  םוי  הגרדהב 
.םינימה ןיב  ןויווש  - יאה תעפות 

תאז .תישנה  תוירדילוסהו  יטסינימפה  קבאמה  ביבס  םינוש  גח  יעוריא  תונורחאה  םינשב  םיברתמו  םיכלוה  דבב  דב 
הדרטה םישנ : דגנ  םירבג  לש  תומילאב  םירושקה  םיעוריא  רפוש  תועורת  לוקב  םילוע  ירוביצה  םויה  רדסל  דועו ,
םיכפוה הלא  םיעוריא  .ןהילעב  ידיב  םישנ  תאכהו  החפשמב  סנוא  תוניטק , תליעב  תודליב , תוללעתה  הדובעב , תינימ 

.םיעשופב שאר  הליקמה  טפשמה  תכרעמבו  םירבגב  תונוטלשב , תרוקיב  תחטה  בגא  םויה , תחישל 

םיכלוה תונורחאה  םינשבש  הדבועה  איה  יטסינימפה  סותאל  תיברעמה  הרבחה  לש  הסחיב  יונישל  תויצקידניאה  תחא 
ימר םישנא  ללוכ  ירבג , םזיניבושב  םימשאומה  םישנאל  םייטרקומד ' םייבמופ  יוזיבו  יוניג  יסקט   ' תרושקתב םיברתמו 

.גרד

, לוצינ רגממו  ףשוח  אוה  יכ  תיברעמה , הרבחה  לש  היצזיטרקומדה  ךילהתל  םרות  ונדועו  םרת  יטסינימפה  קבאמה 
.תורחא תוצובק  לש  ןחופיקל  תויושיגרה  תא  דדחמו  םייניע  חקופ  םג  אוה  .הייסולכואהמ  תיצחמ  לש  חופיקו  הילפא 

התוברקתה תא  רמולכ , הרבחה , לש  היצזיטרקומדה  תא  תאטבמ  הגהנהו  הטילש  תודמעל  םישנ  לש  תיתגרדהה  הסינכה 
הלעמב ספטל  רתוי  םיבר  תוצובקלו  םישנאל  רשפאמה  הנבמ  רתוי , חותפו  יגוציי  אוהש  ינוטלש  הנבמל  לש  תיתגרדהה 

לש וחוכ  רבגיש  לככ  ךפהלו : םזינימפה , לש  וחוכ  רבגי  ןכ  רתוי  תיטרקומד  הנידמה  היהתש  לככ  .יתרבחה  םלוסה 
.רתוי יטרקומד  הרבחה  לש  הנויבצ  היהי  ןכ  םזינימפה 

תויגוזה תויגוזה ןחלופ   ןחלופ
ינויצולובא בלש  רבוע  אוה  םינורחאה  םירושעב  יכ  המוד  לבא  תושונאה , תודלותב  .שדח  וניא  תיטנמורה  הבהאה  סותא 

תיילע תויגוזהו , הבהאה  לש  הימוטנאב  קסועה  יגולוכיספה  רקחמה  תוחתפתה  .יגוז  - יטרקומדה בלשה  שדח :
', םיטסיריירק  ' גוזה ינב  ינש  הבש  החפשמ  לע  םילעפומה  םיגולוכיספהו  םייזיפה  םיצחלה  תורבגתה  םזינימפה ,

הבהאה לדומב  םיינכפהמ  םייוניש  ינש  ורצי  הלא  לכ  תבחרומה -  החפשמהמ  תיניערגה  החפשמה  לש  רבוגה  הקותינו 
הלרדניס  ' חסונב םייביאנהו  םינטלתשה  םייריבאה , םילדומה  .םיסחיה  תכרעמ  הנבמב  אוה  ןושארה  יונישה  .תויגוזהו 

לש השדח  הקולחב  אטבתמה  רתוי , ינויווש  לדומב  הגרדהב  םיפלחומ  ןיי ' ' גו ןזרט  ו' ויתובוהאו ' הבונזק  ', ' ךיסנהו
ייחלו תובהאתהל  חתפמה  תרדגהב  אוה  ינשה  יונישה  .תוידדה  תויפיצ  לש  השדח  תכרעמבו  תויוכמסו  םידיקפת 
והשמ ןודיפוק ,' לש  הבהאה  ץח  תעיגפ  , ' םיימעפ - דח הראה  וא  סנ  ןיעמכ  הבהאה  הספתנ  רבעב  םא  .םירשואמ  םיאושינ 

ךירצמה והשמכו  ותוא , ללכשלו  דומלל  שיש  ךילהתכ  הגרדהב  תספתנ  איה  תונורחאה  םינשב  ירה  לזמב ,' םיאצומ  ש'
'. םיחתפמ והשמ ש' ימוימוי , קוזחת ' העקשה ו'

הבהא לע  םויה  םירבדמ  םיגולוכיספהשכ  םויה ,' היגולוכיספ   ' תעה בתכ  לש  תכרועה  ונאראמ , פורטסא  הראה  ירבדל 
לש םימינפ  םיגוציי  ', ' תיתכלשה תוהדזה  ', ' טקייבוא יסחי  ', ' תילאנידיביל העקשה   ' לש םיחנומב  םישמתשמ  םה 

רמאש םירבד  תטטצמ  איה  .הימדקאה  תולובגמ  ואצי  אל  רבעבש  םיחנומ  הלאב  אצויכו  ימצע ' תלוז  ', ' םיטקייבוא
, ובהאתה הילויו  ואימור  : ' ויתונויארמ דחאב  הרומג  תוניצרב  תויגוזה , לש  שדחה  ןדיעה  יאיבנ ' מ' יירג , ןו  גולוכיספה ג'

הקיזחמ התיה  אל  םתבהא  םינתחתמ , ויה  ול  .ותמ  םהש  הדבועה  איה  תיחצנ  איה  םתבהאש  ךכל  הדיחיה  הביסהו 
חסונבו רשק ,' , ' השדח תיגולוכיספ  חתפמ  תלימ  הצופנו  תכלוה  הבהא '  ' הלימה דצלש  הביסה  יהוזש  ןכתיי  דמעמ .'
תופתוש גוזה , ינב  ןיב  הקומע  תישגר  הקיז  איה  הלימה  לש  תיגולואידיאה  הרדגהה  רשקה .' לע  דובעל  , ' רחא חיכש 

בתכנש יפכ  השוריפש , החימצ ' ו' תוימיטניא , לש  השוחת  תילאוטקלטניא , תוע  תידדה , הכימתו  םייחה  תוסמעמב 
 - םיקפסמו םירגוב  הבהא  יסחיל  תובהאתהה  בלשמ  רבעמ  , ' ץראב םיגולוכיספה  לש  םייעוצקמה  תעה  יבתכמ  דחאב 
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: רומוהב ךכ  לע  הבתכ  ץוק  םירמ  תיאנותיעה  ןיקתה .' ושומימ  םשל  תויתוחתפתה  תולטמב  הדימע  שרודה  ךילהת 

ואצמת התא  וא  תאש  אוה , ונניינע  ךרוצל  ידימה , השוריפו  תינרדומה , היגולוכיספה  לע  רתויב  הבוהאה  הלמה  רשק ,' '
בורש ןוויכמ  .םכומכ  והשמ  תורחא  םילמב  .ףרוטמ  ידמ  רתוי  אלו  יכיספ  ידמ  תוחפ  אל  היהיש  גוז  ןב  ףוס  ףוס  םכל 
םהש הנושאר  השיגפב  רבכ  םישנאל  םיעידומ  םישנא  והשמ , - יגולוכיספ רוביד  ךלה  הנורחאל  םמצעל  ולגיס  םישנאה 

.ןכ וה , .ןנורתמו  ריעצ  לק , רשק .' לש ה' שפנב  וביוא  אוה  ץוטס '  ]...[ ' .ץוטס תרתוס  הרטנמ  ןיעמכ  רשק , םישפחמ 

התיה הז  גוסמ  הנושארה   ) תויפאי היזיוולט  תורדס  תועצמאב  רקיעב  יברעמה  םלועב  ץפומ  תויגוזה  לש  שדחה  לדומה 
תוכרעמ םזכרמבש  תיפאי , תורפסו  םייפאי  עונלוק  יטרס  םינומשה ,) תונשב  ץראב  הרדושש  והשמו ' םישולש   ' רומאכ

.םייפאי תוגוז  ןיב  םיסחי 

וא תכעוד  איהש  העבט  םיאושנ , תוגוז  ןיב  תיטנמורה  הבהאה  .םייטרקומד  רסומ ' ירפס   ' ןיעמ םיווהמ  תויגוזה  יכירדמ 
תוביסמ הזל  הז  םימיאתמ  םניא  אליממ  םבור ) אל  םא   ) םיבר תוגוז  .תינושארה  התכישמ  תא  ןמזה  םע  תדבאמ  תוחפל 

תומירצהמו םנוממישמ , םיסחיה  תא  לאגיש  םוקיש  ךילהת  עצבל  אופא  םיצרמומ '  ' רבשמב תוגוז  .תונווגמ  תוישונא 
היגולוכיספה העיצמש  יטרקומדה  הלואגה  יעצמא  .יטנמורה  דובאה  ןדעה  ןג  תא  לכסותמה  גוזל  ריזחיו  םתוא , תוולמה 

ונל לא  .תויגולוכיספה  תונבותה  חורב  יגוז  לופיט  אוה  ינרדומ -  - טסופה ןדיעה  לש  םיבושחה  םירוטרנגהמ  דחא  - 
הרבחב תבחרומה  החפשמהמ  תיניערגה  החפשמה  לש  התדרפה  איה  יעוצקמ  ץועייל  היינפל  תוביסה  תחאש  חוכשל 

, יגוזה לופיטה  וכו .)' תותבסו  םיבס  םירוה , תד , ישנא   ) םייתרוסמה תוצעה ' ינתונ  מ' הקותינל  האיבהש  תינרדומה ,
םיגולוכיספ לש  תוקינילקב  עצבתמ  םינוילימ , תלגלגמה  תגשגשמ  היישעתל  ברעמב  תונורחאה  םינשב  חמצש 

- ןיב תרושקתל  םינוכמבו  תיגוז  תרושקתל  םיכירדמ  םייתחפשמ , םילפטמ  םיאושינ , יצעוי  לש  םהידרשמב  םיכמסומ ,
בצקב תונורחאה  םינשב  הלוע  ןרפסמש  םיסחיה , רופישל  תואנדסבו  תודידיל , רפס  יתב  םג  םינוכמה  תישיא ,

.ינויצלפניא

, רתוי הרישי  ךרדב  ןה  םינוש  םילפטמ  םע  תונויאר  תועצמאב  ןה  יגוז , לופיט  רובעל  רוביצה  תא  תדדועמ  תרושקתה 
תובירמ ןתוא  תא  םיבר  םירדרדמ ? םיניינעה  : ' תואבה םילימב  םיארוקה  לא  התנפ  הלש  הנשמה  תרתוכש  הבתכב  ומכ 

םתא לבא  לכה , ךסב  רדסב  לכה  .יגוז  לופיטל  תכלל  םכל  יאדכ  הדירפ ? לע  םיבשוח  ילוא  וליפא  בושו ? בוש 
גוז לכל  תדעוימ  וזה  הבתכה  .ולפטת  וחינזת , לא  םינשי ? םיסעכ  םירבוצ  םידליה , ךוניח  לע  םימיכסמ  אל  םיממעושמ ,

('. אלש םיחוטבש  הלאל  םגו   ) לופיטל תכלל  יאדכ  םאה  טבלתמש 

self  ) ימצע רופישו  הכרדה  ירפסב  רזעיהל  לוכי  הקינילקל  ומצע  חירטהל  ץפח  וניא  וא  לוכי  וניאש  ימ 
(. םישנ ןה  םיכירדמה  יארוק  בור  הכ , דע  יכ  שיגדהל  שי   ) תונורחאה םינשב  רוא  ואר  םהמ  תואמש  (, improvement
, ץראב םיקתוע  יפלא  תורשעבו  םלועב , םיקתוע  ינוילימב  ורכמנש  יירג  ןו  לש ג' וירפס  איה  רתויב  תקהבומה  המגודה 

םסרפמ אוה  .תרושקתה  ילכב  ירלופופ  ץעוי  יירג  השענ  ורפס  תחלצה  רחאל  הגונמ .' םישנו  םידאממ  םירבג   ' דחוימב
דציכ ץעיימו  םיארוק  תולאשל  הנוע  אוה  םהבש  םלועה , יבחרב  םיבר  םינותיעבו  סמייט " סל  ' גנא סול   ' ןותיעב ימוי  רוט 
רוטה תא  םסרפל  תונורחא ' תועידי   ' לחה יאמב 1999   ) םינימה ןיב  תרושקתה  תא  רפשלו  םייגוזה  םיסחיה  תא  רישעהל 

'(. םינרדומ םינמז   ' ףסומב יירג  לש 

, תוצע םניחב , םישלוגל  םיעיצמו  טנרטניאב   םיעיפומה  םיילאוטריווה  םיכירדמב  רזעיהל  ןתינ  םג  תונורחאה  םינשב 
, םיחוכיו : ' תונוש תוירוגטקב  םינגרואמ  הלא  .תויגוזה  םוחתב  תויסופיט  תויעב  לש  הכורא  המישרל  תונורתפו  תובושת 

יסחי תונטלתש , חוכ , יקבאמ  ', ' תובייחתה לש  תויעב  ', ' השיטנ תשוחתו  האנק  ןוחטיב , רסוח  ', ' םיטקילפנוקו תובירמ 
.הלאב אצויכו  לוצינ '

תוחפ אלו  גוז , ינב  ןיב  םיישגר  םירטנולפ '  ' תמירפבו םיאושינב  תויעב  רוריבב  םיקסוע  םהינימל  תויגוזה  יכירדמ 
.תויגוזהו הבהאה  אשונב  ירוביצ  חיש  לש  ותוחתפתהל  רוטזילטק  םיווהמ  םה  םיישעמ  םיכירדמ  םישמשמ  םהשמ 

: יפאיה יגולוכיספה  תויגוזה  לדומ  תא  םינייפאמ  דוסי  תונורקע  העשת 
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אוהש יתימאה  ינאה  תא  ריכהל  שי  גוזה  תב  / ןב םע  םיסחיב  תואנ  דוקפתל  עיגהל  ידכ  .ונמצע  תנבה  ןושארה : ןורקיעה 
סעכ לש  ןיאושינב  םייח  ונחנא  : ' תויגולוכיספה תחא  לש  החוסינכו  תימינפ , הזילנא  השורד  ךכ  םשל  .ימינפה  ינאה 

םה םיקחדומו  םייובח  תושגר  השעמל  .ונל  תועודי  ןניא  םידוכל  ונתויהל  תויגולוכיספה , תויתימאה , תוביסהש  םושמ 
תא םיעינמ  םה  דציכו  םה  המ  גשומ  ונל  ןיא  תאז  תורמל  .ונלש  ןיאושינה  ןונגסל  תחתמש  םיעינמה  תוחוכה 

ונניא ךכ  בקע  .םישיגנ  יתלבו  םינימז  יתלב  םהו  הרכהה , תתב  םינומט  םייתימאה  םיכרצה  .תדוכלמה  יהוז  .ונתוגהנתה 
'. םילבקמ אל  םלועלו  םיקוקז  דימת  לוכסת -  לש  םינוא  ןיא  םעזב  תויחל  ונילע  תאז  םוקמבו  רשק , םתיא  רוציל  םילוכי 

תאו ןתוא  ןחבאל  שי  םיסחיה  תכרעמב  תוקעומו  תויעב  רותפל  ידכ  .ונלש  תויעבה  לע  בל  יוליג  רוביד  ינשה : ןורקיעה 
רקיעב ינכפהמו , השק  ךילהת  והז  .תויעבה  ןוביל  ידכ  ךות  הנכ  החיש  רמולכ  רוביד , תועצמאב  השענ  ןוחבאה  .ןרוקמ 

'. תלוזל בישקהל  ןורשכ  רדעהבו  תימצע  הטילשב  תושגר , תרתסה  ב' םילפטמה , בור  ירבדכ  םינייפאתמה , םירבג , רובע 
ןיב וא  ו/ םירבח ) בורל   ) םירחא תוגוזל  גוזה  ןיב  וא  יעוצקמה ו/ טסיפרתהו  גוזה  ןיב  שחרתמ  יטיופרתה  רובידה  ךילהת 

תוכרעמ הפממו  םיבצמו  םישנא  הרידגמה  השדח  תיטסיגולוכיספ  הפש  גוזה  ינב  ידי  לע  תדמלנ  םג  ובו  רבגל , השיאה 
תובישח שי  היוקל .' תרושקת  ', ' ןוכנ רנטרפ  ', ' םירבצמ תנעטה  ', ' תרגוב הבהא  תכרעמ  ', ' םיילילש םירסמ  : ' םיסחי

יפ לע  ןהש  תוימיטניא , תריציו  ןויסינ  ילעבב  תועייתסה  תפתושמ , הכימת  תרשפאמ  איהש  םושמ  םג  בל  תיולג  החישל 
.םיחתמ קרופו  םיבאכ  ךכשמ  רובידה  םצע  וזמ , הרתי  .הבוט  תויגוזל  סיסבה  היגולוכיספה 

היגולוכיספהש תירבגה  היצמרופסנרטל  רמולכ  תוישיאה ,' תכיפה  םג ל' הבושח  תובכעה  תרסח  החישה  לוכל , לעמ  ךא 
לע תוחפ  םירבדמ  ןכלו  השעמ ' ישנא   ' םה תויגוזה , ירקוח  יפ  לע  םירבג , .תיגוז  הינומרהל  יאנת  איהש  הל , הפיטמ 
אוה ןכש  תושגר , ןיפצהלו  באכ  לע  גילבהל  רבגה  לש  תיעבטה  הייטנה  תא  קזיח  קר  ןשיה  ינרמשה  ךוניחה  .תושגר 

, תאז תמועל  םישנה , .םיירדגמ  תולובג  שוטשטלו  השלוחל  ןמיסכ  םירבג  לצא  שפנה  תפישחו  בלה  יוליג  תא  גווסמ 
לע הבהא , לע  םידלי , לע  תושגר , לע  ןהילעב  םע  רבדל  תוטונ  ןה  .רתוי  תישיא  הפשב  ןהלש  תרושקתה  תא  תולהנמ  '
םאו .ןמזה  בור  וא  ןמזה , לכ  הז  לע  רבדל  תוצור  םג  ןה  ךא  החפשמלו , םיסחיל  תוביוחמ  ןה  םג  .ןואכיד  לע  וא  באכ 

תודידי םע  וא  תונכש  םע  הדובעל , תורבח  םע  הלא  לכ  לע  תורבדמ  ןה  לעבה , לצא  תבשק  ןזוא  תואצומ  ןניא  םימעפל 
'. תוישיא

תחוורה החנהה  .הבקנל  רכז  ןיבש  םייגולוכיספה  םילדבהב  הרכה  אוה  יגולוכיספה  תויגוזה  לדומב  ישילשה  ןורקיעה 
.תונוש תופש  םיניבמו  םירבוד  ךכיפלו  הנוש  הבישח  ךרד  ילעב  םה  םירבגו  םישנש  איה  םויה  היגולוכיספב 

תוימיטניאו רשק  לש  םילילצ  תועמושו  תורבדמ  םישנ  ': ' רצק  ' עודיה הרפסב  תבתוכ  ןנאט  הרובד  תיגולוכיספה 
הנזאהו הייפצ  תועש  יפלא  לש  חותינ  רחאל  האצמ , ןנאט  תואמצעו .' דמעמ  לש  םילילצ  םיעמושו  םירבדמ  םירבגו 

הפשב תורבדמ  םישנו  תיתילכת  הרצק , תיחוויד , הפשב  םירבדמ  םירבג  יכ  ואידיוו , עמש  תוטלקב  םישנו  םירבגל 
םישנל םירבג  ןיב  תרושקתה  רסוח  תייעב  תא  םיגדהל  הסינ  יירג  ןו  .תיביטאיצוסאו ג' םיטרפ  תסומע  תיתפמא , - תישגר

תא הז  םיניבמ  םניאש  הגונו -  םידאמ  םיקוחר -  תכל  יבכוכ  ינש  לש  םהיבשות  םה  תובקנהו  םירכזה  ירוקמ : יומידב 
תרושקתבו תידדה  הנבה  - יאב םינומט  יגוזה  טקילפנוקה  ישרוש  יכ  ןעוט  עוצקמל , וירבח  בורכ  יירג , .הז  לש  ותפש 

קר אלו  בחרה , ןבומב   ) הז תא  הז  ריכהל  דומללו  ינשה  ןימה  תפש  תא  שוכרל  שי  םיסחיה , תא  רפשל  ידכו  היוקל ,
.הזל הז  בישקהלו  יזיפה )

םזינימפה סותא  תא  החימצה  קר  אל  היגולוכיספה  .תירדגמ  תוגהנתה  לש  םינשי  םילדומ  יוניש  אוה  יעיברה  ןורקיעה 
שיגר ילרביל , רבגב  אלא  קזח , 'ו  צאמב חרכהב  תוניינועמ  ןניא  םישנש  םירקס , תועצמאב  התליג , םג  אלא  ןויוושהו 

תודובעב תובלתשהב  יוטיב  ואצמיש  תוישנ , תונוכת  םג  וב  שיש  , ' םיגולוכיספה דחא  לש  וחוסינכ  רבג , והז  .בשחתמו 
רוח חודקל  תעדוי  החפשמה , תסנרפב  תפתתשמ  השאה  תא  תוארל  וחמשי  תאז , תמועל  םירבג , .םידליה  לודיגבו  תיבה 

תיתולת השלח , תוחפ  היהת  השאהש  לככ  .שקבתמ  רבדה  רשאכ  תיתחפשמה , תינוכמב  לגלג  ףילחהל  וא  ריקב ,
ןיאושינה ייחמ  הלעב  לש  ונוצר  תועיבשל  רתוי  םורתת  איה  הליכשמו -  תיגשיה  תיביטרסא , רתויו  תינייכבו - 

' ובש ישנה  דצל  תורבחתה  דומלל ש' רומא  רבגה  .םיירדגמ  םילדומ  יונישב  אופא  אוה  הבוט  תויגוזל  חתפמה  םהלש .'
הדימ התואב  .ולש  הבהאה  ייח  תא  םדקל  השעמל  םייושע  תישנ , הירוטירטל  רבעב  ובשחנש  תויוגהנתה  ץומיאו 
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תודידבל ןוכתמ  ןה  הלש  לע  הדימעו  תונעבות  רדעהו  תויתולת  ימצע , ןוחטיב  רסוח  תויביספ , יכ  השיאה , תדמול 
.הבהאה ייחב  תוללמואו 

לע ךשמתמ  רשקו  ןיפילח  תקסע  םה  םיאושינש  ןוויכ  .הרשפה  אוה  יגולוכיספה  תויגוזה  לדומ  לש  ישימחה  ןורקיעה 
תדרוהב םג  הכורכ  הרשפ  .תוידדהה  תויפיצהו  םייוואמה  תמשגה  תניחבמ  הרשפל  עיגהל  שי  החיקלו , הניתנ  לש  סיסב 
םירשואמ היהנ  תוחפ , םינטלתשו  רתוי  םייטסילאיר  היהנ  םא  .תיטולוסבא  הטילשו  תוינחוכ  לע  רותיוובו  תויפיצה  ףר 

.רתוי

, יתחפשמ רשוא  וא  יגוז , רשוא  אוצמל  ןתינ  אל  : ' גולוכיספה רמא  הכ  .ימצע  שומימו  תימצע  הלבק  אוה  ישישה  ןורקיעה 
םא בהוא , יתחפשמ  ןק  םיקהל  ןתינ  אל  .תימצע  הלבקו  תימצע  הבהא  לש  ימינפ  רשוא  לכיה  ךמצע  ךותב  תרצי  אל  םא 

החפשמ ייח  רוציל  םימתבו , תמאב  הצור , התא  םא  .ולוכ ]...[  םלועב  םישנאה  ללכל  תורסמתהו  הבהא  ךבלב  ןיא 
? יתחפשמ קיחב  הבהא  התא  שקבמ  ךמצע ]...[ ! תא  בוהאל  דמל  םירחא ? בוהאל  התא  הצור  ךמצע ! לע  דובע  םילאדיא - 

'. ולוכ םלועה  תאו  ךמצע  תא  בוהאל  דמל 

תספתנ הרגשה  ללכב , םזילטיפקב  ומכ  תיטסילטיפקה , הבהאב  .םידימתמ  תונתשהו  ןוויג  אוה  יעיבשה  ןורקיעה 
הקיחש םע  תודדומתהה  .םומעיש  אלא  שוגיר  ןיא  ןוויג  אללו  הקיחשו , ןווינ  אלא  תומדקתה  ןיא  יוניש  אלל  .ביואכ 
תאירק  ' ומכ םייסקט , םייוטיב  הז  ללכבו  הבהא , תווחמו  הבהא  יקחשמ  תועצמאב  תושעיהל  הכירצ  הבהאבו  םיאושינב 

ךא הנטק , הרושת  תקנעה  הדובעל ; חקול  לעבהש  ךירכל , הבהא  לש  םילמ  םע  קתפ  תפסוה  דחיב ; הריש  וא  תורפס  קרפ 
לע תבשחש  הבוט , הבשחמ  יוליג  ךכל ; שקבתהל  ילבמ  המיענ  יתלב  הדובעב  גוזה  תב  / ןב םוקמ  יולימ  היופצ ; יתלב 
גוזה ינבש  ןוויכ  יטסילטיפק , ירנירטקודניא  רישכמ  םג  תויגוזה  יכירדמ  םיווהמ  ךכב  םויה .' ךשמב  גוזה  תב  / ןב

.םירצומ דועו  דוע  ךורצל  םיצרמומ 

םיחמומה םיצילממ  תויגוזה  תא  חיבשהל  ידכ  תיבמופ .'  ' תוימיטניא אוה  יגולוכיספה  תויגוזה  לדומב  ינימשה  ןורקיעה 
(, קבחל קשנל , םיידי , קיזחהל   ) דימתמ ינפוג  עגמ  תוימיטניא : לש  הנגפה  רמולכ  ישגר ,' לוהינ  ו' תכמות ,' תויגוז   ' לע
בל תמושתו  העתפה  קוניפ , תויטרפ , תוחידב  ךתוא ,)' בהוא  ינא   ' ןוגכ תויולג , תורימא  תואמחמ ,  ) ידדה בל  יוליג 

'(. וכו תדלוה  םויל  םיאושינה , םויל  הנתמ  )
םיסחי תכרעמ  חותיפל  תסחוימה  תובישחה  ללגב  .תינימ  תוידדה  אוה  יגולוכיספה  תויגוזה  לדומ  לש  יעישתה  ןורקיעה 
קופיסל רישכמכ  קר  אל  ספתנ  ןימה  .השדח  הרדגה  םילבקמ  ןימה  יסחי  תינרדומה , תויגוזב  תידדה  הניתנלו  תימיטניא 

גוזה ינבש  ןאכמ  .הרגשהמ  הגירחלו  קודה  רשקל  ינחור , שוגירל  תוחיתפל , תינטנופס , הבהאל  יוטיבכ  אלא  הקושתה 
.םיעוציבה תא  ןווגלו  תלוזה  תויושיגר  תא  ריכהל  רבד  לש  ושוריפו  םהיניב , ןימה  יסחי  תא  ללכשלו  דומלל  םיבייח 

םייחטש תונורתפ  םיאיבמו  םיינטשפ  םהמ  םיברש  תויגוזה , יכירדמ  לש  הלדגו  תכלוהה  תוירלופופל  היולגה  הביסה 
גוזה ינב  לש  םרשוא  רופישל  םתמורת  איה  תינקירמאה , תרוסמה  בטימכ  םיאושינה , תויעבל  םיזוראו ' םינכומ  '
םהש הארנ  ןיינעמ : רבד  םילגמ  םתוא  ןחובה  יגולויצוסה  פוקסורקימה  לש  השדע ' תא ה' םילידגמ  רשאכ  ךא  .החפשמהו 

תוגהנתהל םייללכ  םיכירדמ  םג  עדומ  יתלבו  יומס  ןפואב  אלא  תרשואמ  תויגוזל  הכרדה  ירפס  רדגב  קר  אל  םיווהמ 
.תיטרקומד הבישחלו 

תסיפת לש  התקמעהו  התצפהל  יומס  - ילנויצקנופ לדומ  אוה  היגולוכיספה  לש  השרדמ  תיב  יפ  לע  תויגוזה  לדומ 
םישנא ינש  ןיב  רצונש  טקילפנוקל  םייטרקומד  תונורתפ  גוזה  ינבל  עיצמ  אוהש  םושמ  תיפאי , - תיטרקומדה םלועה 

לע ףא  תורחא , םילימב  .תונמאנל  תידדה  תוביוחמו  םידלי  םתוא  ביצקת , ותוא  תיב , ותואב  הרוגס -  תכרעמב  םייחה 
ינב ןיב  רשקה  תא  קימעהל  םיאושינה , תא  קזחתל '  - ' יגוזה רשקב  תיטרקנוק  היעב  רותפל  ורוקמב  דעונ  לדומהש  יפ 

תוגהנתהלו תיטרקומד ' הבישח  ל' גוזה  ינב  תא  לגרתמו  דמלמ  אוה  ןיפיקעב  םיינסרה -  םיכוכיח  עונמלו  גוזה 
תאו םיילנויצר  תונורתפ  שוביגבו  תותימא  תפישחב  יעדמה  ןויסינה  לש  ותובישח  תא  שיגדמ  אוה  ןכש  .תיטרקומד 

(. תוירוטטקיד - יטנא  ) םיחמוממ תוצע  תשקבבו  תלוזל  תוחתפיהב  שיש  תלעותה 

תא דומלל  ךרוצה  תאו  תידדהה  הבשקהה  לשו  תושיגרה  לש  ןתובישח  תא  שיגדמ  אוהש  םושמ  םג  יטרקומד  אוה  לדומה 
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תלוזל דובכהו  תונלבוסה  הרשפה , לש  ןתובישח  תא  שיגדמ  םג  אוה  .בוט  ןוצר  ךותמ  תויעב  ןבללו  רחאה  לש  ותפש 
.הזמ ישונאה  ןימל  תונפקותה  תמרוגש  סרהה  תאו  הזמ  םיטקילפנוק  ןורתפב 

שרושש רסמה  תא  ריבעמ  אוהש  םושמ  םג  תיטרקומד  תוגהנתהלו  הבישחל  ךוניח  ילכ  אוה  תויגוזה  לדומ 
דחא ןיאשו  ןורתפל , הליבומ  הנניא  המשא  תלטהש  תלוזה , לש  הנבה  - יאב תובורק  םיתעל  ץוענ  םיטקילפנוקה 
ימצע סויפ  ללוכ   ) סויפו תרושקת  הלועפ , ףותיש  עגמ , דדועמה  לדומ  והז  יאכז .'  ' ולוכ וא  בייח '  ' ולוכש םידדצהמ 

םג אלא  םדא  ינב  ינש  ןיב  הווחאה  תא  קר  אל  ןיפיקעב  תנמסמ  תיגוזה  הבהאה  םיישונא .) םימגפו  תושלוח  לש  הלבקו 
.תיברעמה היטרקומדה  תואמסיסמ  תחא  הרקמב  אל  איה  המחלמ ' אל  הבהא  השע   ' .התוללכב תישונאה  הווחאה  תא 

ימוחתב םג  ץפומה  שדח , ירסומ  לדוממ  קלח  אוה  שדח -  יתחפשמ  לדוממ  רתוי  אופא  אוה  יגולוכיספה  תויגוזה  לדומ 
.םירחא הרבח 

רמוח םג  השמיש  אלא  םהיתוחפשמלו  םילפונל  ןורכיז  לש  הווחמ  קר  אל  התיה  תימואלה  החצנהה  תורפסש  םשכ 
, םיאושינה ייח  לש  םמוקישו  םנוסיחל  יעצמא  קר  אל  םה  םיינרדומה  תויגוזה  יכירדמ  ןכ  יגולואידיא , הצרמהו  הכרדה 
לש לדומ  רצוי  אוה  םיירסומ , םידממ  לעב  סותא  טרפב  שדח , סותא  חמוצ  רשאכ  .תויתוברת  הלעפה ' תוארוה   ' אלא

סותימב יוטיב  ידיל  אבש  ' ) הלועמה טוירטפה   ' תרדגהמ רזגנ  הרבחב  הלועמה ' םדאה   ' תרדגה רבעב  םא  .תונייטצה 
תב / ןבכ ודוקפת  אוה  ותכרעהל  םידדמה  דחאש  הלועמה ,' טרקומדה   ' תרדגהמ תרזגנ  איה  םויה  ירה  ברקב ,)' לפונה  '

תונפקות ןוסיר  תלוזל , תונלבוסו  תושיגר  יטרקומדה  סותאה  יפ  לע  השוריפ  הלועמ  תויגוזש  ןוויכ  תורחא , םילימב  .גוז 
םג ןיפיקעב  תנמסמ  תורוה ,) תמגוד   ) םיליבקמ םייתחפשמ  םימוחתבכ  הב , תונייטצה  תילטוט , הטילש  לע  רותיוו 

.תיטרקומד תונייטצה 

תא הלעמ  אוה  הז  ןבומבו  יגוזה  רשקהמ  םיליכשמ , םיריעצ  לש  רקיעב  תויפיצה , תכרעמב  היילעל  םרות  תויגוזה  סותא 
הכרעהל תוכוז  תונכו  הגלבה  הרשפ , ומכ  תויטרקומד , תונוכת  רשאכ  וזמ , הרתי  .החפשמה  ךותב  םיסחיה ' תמר  '

.החפשמה ךותב  קר  אל  הז , םוחתב  ןייטצהל  וסני  רתוי  םיבר  םישנאש  םייוכיסה  םילדג  ההובג , תיתרבח 

איה תויגוזה  תוכיא  ירהש  תיגוזה , םיסחיה  תכרעמ  רופישל  הבורע  ונניא  לדומה  לש  וצומיא  הב : לודג  ץוקו  הילא  ךא 
המוד .קותישלו  שואייל  תולודג , תובזכאל  ליבוהל  תוטונ  ידמ  תוהובג  תויפיצ  עודיכ , .יכרעו  יסחי  ןיינע  הבר  הדימב 

ןאכ .גנרמובכ  םיתעל  םהילע  תלעופה  םיאושינה , ייח  לש  היצזילאידיא  רצוי  יטרקומד  - יגולוכיספה תויגוזה  לדומ  יכ 
רמולכ ללקמ , םיתעל  אוה  ךרבל  ואובב  ךא  םתוא , ליצהל  םיתעלו  תויגוזה  ייח  תא  רפשל  אב  לדומה  סקודרפה : ןומט 
ראשה ןיב  אוהש  ' ) םלשומה גוזה  ןב   ' רחא שופיחה  לשמל , .הביצי  תורשקתה  ענומ  ףא  םיתעלו  םתוטטומתה  תא  ץיאמ 

.םישוריגהו תוקוורהו  םיקוורה  ירועישב  היילעל  םתסה  ןמ  םרות  םלשומה )' טרקומדה  '

םימרוג ןאכ  םיברועמו  תיברעמה , הרבחב  םיאושינה  דסומ  עלקנש  וילאש  רבשמל  דיחיה  רבסהה  הז  ןיאש  ןבומכ 
( םישנה לש  רקיעב   ) גוזה ינב  לש  הלדגה  תואמצעה  םיאושינה ; קוריפ  לע  יתדהו  יתרבחה  ובאטה  תרסה  ןוגכ : םיפסונ 

םיילכלכה היקוחו  הירדסה  לע  החוורה  תנידמ  תוחתפתה  לשב  ראשה  ןיב   ) דבל תילכלכ  הניחבמ  דורשל  תלוכיהו 
םיאושינ יצעוי  םיגולוכיספ ,  ) םיצינה ןיב  תודרפיה  תועצמאב  םיטקילפנוק  רותפל  רבוגה  יתרבחה  ףחדה  םימדקתמה ;)

םדאה  ) טרפה לש  תויורכיהה  ילגעמ  תבחרה  וז ;) ךרדב  םהיניב  תקולחמה  תא  רותפל  גוז  ינבל  ץעייל  םיטונ  ןיד  יכרועו 
הנעטה התלעוה  רבכ   ) םייחה תלחותב  הילעה  ולדג ;) בהאתהל  םייוכיסהו  םיבר  םישנא  םע  וייח  ךלהמב  שגפנ  ינרדומה 

'( וכו תיב  דגב , טיהר ,  ) תונשלו ןווגל  תיטסילטיפקה  הרבחב  רבוגה  ץחלהו  דבלב ;) הנש  םימיאתמ ל-20  םיאושינש 
.ול ןיא  ןיידעש  והשמל  דימת  קקותשמה  ( The Restless Man  ) חונמ רסח  אוהש  םדא  רציש 

לכל הזוח  םניא  רבכ  םיאושינה  .רורב  דחא  רבד  .םיאושינה  דסומ  לש  השדח  הרדגהב  אלא  רבשמב  רבודמ  ןיאש  רשפא 
לארשיב םישוריגה  רועיש  .םישוריגב  םימייתסמ  םינושארה  םיאושינהמ  תיצחמ  טעמכ  לשמל  תירבה  תוצראב  .םייחה 

המ םיאשינו ; םיבש  םישרגתמה  בורש  חיכומ  רקחמה  יכ  ןייצל  םג  ךירצ  .המוד  המגמה  ךא  ברעמב  עצוממהמ  ךומנ 
.ךפהה ילוא  הבהאה , םולח  תא  חרכהב  אכדמ  וניא  םיאושינה  קוריפש  דמלמש 

, השיתמו ההובג  היגרנא  תעקשה  עבות  אוהש  םושמ  םג  גוזה , ינב  לש  םרשואל  חרכהב  םרות  ונניא  שדחה  תויגוזה  לדומ 
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םיבר םירקמב  האצותה  .םידליבו  הריירקב  ונמזו  וצרמ  בור  תא  עיקשהל  שרדנ  יפאיה , רקיעב  ינרדומה , םדאהש  העש 
תויתרבחה תויפיצה  תובקעב  .תויגוזה  יעצפ  לע  חלמכ  םהש  המשא , ישגרו  הדרח  חתמ , תינורכ , תופייע  איה 

יוצמה יפאיה  לש  תינורכה  תויטורינל  ףסונ  רוקמ  הווהמ  רבדהו  תונייטצה , לש  רגתא  םישענ  םיאושינה  תורימאמה 
יכ התוא , םירצוי  השעמל  אלא  היעב , םירתופ  םניא  קר  אל  תוצעה  יאישמ  םיתעל  וזמ : הרתי  .ויאושינ  לע  םג  העיפשמה 

, דועו תאז  .הקדצה  אלל  ונלש  הבהאה  ייחב  תויעבלו  תועפותל  ילוח  וא  ךיבסת  לש  תיוות  םיקיבדמ  םה  םעפ  אל 
יתלבו תושחכומ  תויעב  הצוחה  םיאיצומו  תמלשומ  תויגוזל  שדח  ףר  אופא  םירצוי  םייטסיגולוכיספה  םילדומה 

, ער אלל  בוט  ןיא  רוציקב , .תקחדומה  העדותה  םוהתב  ןתוא  רובקל  ישפנה ) טקשה  תניחבמ   ) ףידע היה  ילואש  תועדומ 
.תוקרופמ תוחפשמב  םג  הפוצר  היטרקומדה  לאו  רשואה  לא  ךרדהו 

?? ריעב ריעב הפיה   הפיה רבגה   רבגה ימימ   ריקה , , ריקה לעש   לעש הארמ   הארמ
.םירכזה ברקב  השדחה  תושיגרה  תא  הדילוהש  תיטסינימפה , הכפהמה  לש  רצות  ראשה  ןיב  אוה  יפאיה  רבגה  רומאכ ,

.תוגהנתה תומרונבו  םיקוחב  םג  ןגוע  ךכ  רחאו  תונמואבו  תרושקתב  בצוע  הליחתש  יאו  ' צמ - יטנא לדומ  והז 

הרוחבה יסקסינויה : םדאה  תא  םידילומו  הזל  הז  םיברקתמ  םיכלוה  השעמל  הבקנו , רכז  םיירדגמה , םיבטקה  ינש 
ושענש ןויווש , לש  םיכרע  םשב  לכה  ינפלו  לכ  םדוק  השענ  הז  ךילהת  .םשמ  שיגרה  רבגהו  ןאכמ  תיביטרסאה  

לבא םירדגמה  ינשל  ינכפהמ  היה  הזה  יונישה  .ברעמה  תוצראב  תססובמהו  הליכשמה  הבכשה  לש  התוברתב  םישדוקמ 
אכדמהו לוכי  לכה  טילשה  הירוטסיהה  לכ  ךשמב  היה  רבגהש  ןוויכ  .רתוי  תיטמרד  הזופרומטמה  םירבגה  לצאש  המוד 

.הכפהממ תוחפ  אל  אוה  ברעמה  תוברתב  ןרוטסוטסטה " תתחפה   " ךילהת ישארה ,

חנומה לאוסקס .' - ורטמ  ' תיראלופופה תונותיעב  הנוכש  סופיטבא  הדילוה  יפאיה , ליבוה  ותואש  תוירבגה , ךוכיר 
רבג לש  סופיט  ראתל  דעונו  ןילופורטמ ," ו" לאוסקסורטה "  " םילימה ןיב  ילותיה  בוליש  ורוקמב  היה  לאוסקסורטמ " "

רבודמ רקיעב  .םילאוסקסומוה  םירבג  םע  הרואכל  תוהוזמ  תויהל  תורומאש  תויוגהנתה  ומצעל  ץמיאש  טיירטס 
.ונפוקתב חוור  ןייפאמ  לש  הנצקה  קר  הבר  הדימב  איהש  ינוציח , הארמל  תועדומו  תיתנפוא  העפוה  לע  הדפקהב 

הצואת רבצ  חנומה  טנדנפדניא ." םסרפש ב" הבתכב  תנשב 1994 , חנומה  תא  עבט  ןוספמיס  קרמ  יטירבה  יאנותיעה 
בא וב  םיאור  םיברש  םאהקב , דיווייד  ןלגרודכה  לש  ותומדב  הקסעשו   Salon.com ־ב המסרופש  הבתכ  תובקעב 

תרתוכה תחת  סמייט " קרוי  וינ  ב"  2003 ־ב המסרפתהש  תפסונ  הבתכ  .לאוסקסורטמה  רבגה  לש  סופיטה 
" לאוסקס - ורטמ ה" הכז  זאמ  .תיתרבחה  העדותב  גשומה  תיינבהל  ןכ  םג  המרת  ןוראהמ " םיאצוי  םילאוסקסורטמה  "

היזיוולטה תינכות  .רודיבו  יאנפ  יאשונב  וקסעש  תע  - יבתכבו היזיוולט  תוינכותב  םינוידו  תויוסחייתה  רופסניאל 
.העפותה תודוא  םלש  קרפ  הרציו  תושעל , הלידגה  ףא  קראפ  תואס '

םתייפרה רשוכה , רדחב  םירירש  לוסיפ  ברעו : םכשה  ימצע  חופיטב  דורט  רשא  ססובמ  ינוריע  רבג  אוה  לאוסקס  - ורטמה
רוקינמ ילופיטו  יגתומ  דוגיב  תיינק  םירחאב , הפסוהו  ףוגב  םימיוסמ  תומוקממ  רעיש  תרסה  םינפ , ילופיט  זאסמב ,'

יכ אופא  עיתפמ  הז  ןיא  .םלשומ  הארי  הארמל  דעבמ  וילא  ףקשנה  ףוגהש  ידכ  לוכה  השעי  לאוסקס  - ורטמה .רוקידפו 
, םינקחש םינמגוד , קוח : םחל  םה  ירבג  םזיסיקרנו  ימצע  חופיט  םהבש  תועוצקמב  םיקסוע  םימסרופמ  םילאוסקס  - ורטמ

.םייעוצקמ םיאטרופסו  היזיוולט  ישיגמ  םיאקיסומ ,

- ורטמ הלימה  ןיב  ןוימדה  לבא  .םמש  רוזג  ןאכמו  ברעמב , םילודגה  םינילופורטמב  רקיעב  וחמצ  םילאוסקס  - ורטמה
תוירבג לש  סופיטה  בא  תא  וקפיסש  ולא  ויה  םיאומוהה  .לולצמב  םייתסמ  וניא  לאוסקס  - ומוה הלימה  ןיבל  לאוסקס 
םינכומו בוט  תואריהל  םהל  בושחש  םיטיירטס  םירבג  ידי  - לע םג  לדומה  ץמוא  םימילו  תיטסיסיקרנ , - תינרדנג
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.םצרממו םפסכמ  ךכב  עיקשהל 

: יטירק דחא  לדבהב  לבא  לאוסקס , - ומוהה לש  םייפיטואירטסה  םינייפאמה  תיברמ  לע  הנוע  לאוסקס  - ורטמה השעמל ,
ופוג אוה  לאוסקס  - ורטמה רובע  יזכרמה  ינימה  טקייבואה  םישנל , ותכישמ  ףרח  .םישנל  ךשמנ  אוה  תינימ  הניחבמ 

תוביסמ .א  תוביס : יתשמ  הארנה  לככ  הזה  יומידה  תא  החפיט  תרושקתה  .דחא  םדא  לש  שדקמכ  שמשמה  ולש ,
םילוכיו םיכירצ  םירבגש  תוארהל  אוה  ןויערה  .םירבגל  חופיט  ירצומו  הנפוא  יגתומ  תכירצ  םודיק  רמולכ  תוינכרצ ,
תוגהנתה תומרונש  תוארהל  רמולכ  תויכרע , תוביסמ  .ב  .יפוי  יתורישו  םירצומ  תונקל  רמולכ  םיחפוטמ , תויהל 
תוגהנתה תומרונל  וכפה  רועהו , ףוגה  חופיטו  שובלב  העקשה  תמגודכ  תויאומוה ," ל" וא  תוישנל  רבעב  ובשחנש 

.תינימה םתייטנל  רשק  אלל  םירבג  ברקב  תולבוקמ 

ףאוש וילא  ילאבולגה  ילאידיאה  ירבגה  יומידה  .תימואלה  תוירבגה  רוערע  יובח : יכרע  ביכרמ  דוע  ןאכ  שי  ילוא  לבא 
ןמ הכרדב  לבא  .המוק  תופיקזו  תיסיפ  המצוע  ירירשו , ןוסח  ףוג  םיימואל : תוירבג  ייומידל  דירש  אוה  לאוסקס  - ורטמה

העשב ירקיעה  רבדל  ךפה  ינוציחה  הארמה  ךרע  וזה : תוירבגב  הנתשנ  יתוהמ  המ  רבד  ילאבולגה , רבעל  ימואלה 
.םישלחנו םיכלוה  המצועו , תושיחנ  תוינמלטנ , ג' הרובג , ןוגכ  םירחא , םיכרעש 

ברקה הדשב  אלו  הנפואה  םלועב  רקיעב  יוטיב  ידיל  האבש  תיטסיסיקרנ  תוירבג  איה  תילאבולגה  תוירבגה  הז  ןבומב 
תאזה העפותה  תא  הניכ  ראירדוב  ןא  ז' .יגולויב  ןכותמ  תנקורמ  תוירבג  יהוז  .תוהבאה  םוחתב  רעצמל  וא 
םיבצע לש  הפילחל  סנכנ  תייהש  יפכ  ךפוגל  סנכנ  התא  : " בתכ אוה  .תוירבג  לש  ( Simulacra " ) הרקאלומיס ה"

". ירירש אלא  קזח , וניא  ףוגה  .םירירשו 

המודמ תחתופמ , םירירש  תסמ  ללוכה  ירבג , קול  םמצע  לע  תוטעל  םיפאוש  לוכה  ובש  ןדיעב  אקוודש  ינוריא  המכ 
לש םייסיפה  הינממס  ןכ , יכ  הנה  .ירבגה  ןומרוהה  תומרב  הלולת  הדירי  האופרה  הנחביא  תיתימא , וא  ןוזמ ) יפסות  )
דחא היהת  תאזה  העפותה   Y-ה רוד  לצא  .תיגולויב  הניחבמ  ןהו  תילמס  הניחבמ  ןה  םיקחשנו  םיכלוה  תוירבגה 

.םיקהבומה רכהה  ינמיסמ 

רחסמה קבאמה , תודשש  לככ  ילאוטריווה ; רבעל  יתואיצמה  ןמ  םיענ  תישונאה  תושחרתהה  ידקומש  לככ  כיכ ן , הנה 
םלועל םירופישו  תופולח  ללכשל  םיחילצמ  היגולונכטהו  עדמהש  לככו  תובשחוממ ; תוביבס  ךותל  םיקתעומ  קחשמהו 
.תוחפ ירבגל  תמיוסמ  הדימב  לבא  רתוי , הפיו  רתוי  ליעי  רתוי , דימעל  יברעמה  ילאבולגה  םדאה  לש  ופוג  ךפוה  יזיפה ,

תינימה תינימה תוריחה   תוריחה
תוברתב יחרכה  ילכ  איה  הרוזנצה  .תיברעמה  תוברתה  לש  היצזיטרקומדב  םיבושחה  םיכילהתה  דחא  איה  ןימה  תכפהמ 

םישנה לע  רקיעבו  שובל , לע  תויוגהנתה , לע  םישעמ , לע  םישנא , לע  הבשחמ , לע  רוצמ  הליטמ  איהו  תחקופמו  הרוגס 
ןניאש תוצרא  םג  ןה  םאלסאה ) תוצרא  לשמל  ומכ   ) רימחמ ינטירופ  חוקיפ  ןהב  שיש  תוצראה  הרקמב , אל  .תוינימו 

.רתוי תיטרקומדו  השימג  החותפ , תוברתה  תישענ  ןכ  תינימה  תוגהנתהה  לע  חוקיפה  ןטקש  לככ  ןכל , .תויטרקומד 

םוצמצ תאו  טרפה  יוכידבו  יתרבחה  חוקיפב  הדיריה  תא  תאטבמ  יברעמה  םלועב  ינימה  שפוחבו  עדיב  היילעה 
תושיגר תויסולכואב  העיגפה  תולבגמב   ) םייטורא םימוסרפל  היצמיטיגלה  .היחרזא  ייחב  הנידמה  לש  התוברעתה 
ישגרמו היצנטופמיאמ  תובכעמ , רורחש  ושוריפש  ינימה , רורחשה  ךילהת  .יוטיבה  שפוח  תא  הלידגמ  םידליב ) רקיעבו 

.תישיאה תוריחה  תבחרה  לש  ךילהת  אוה  המשא ,

תומודק תועד  םיריסמ  םה  .םירגובמלו  םירגבתמל  ןימה  יכירדמ  לש  תבחרומה  תיכוניחה  םתובישח  םג  ןאכמ 
םידדועמו תודרחו  תוקוצמ  םידחפמ , םיררחשמ  הילע , חוקיפה  תאו  תינימה  הייטסה  תרדגה  תא  םימצמצמ  תומגיטסו ,
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.תוישיא תוקעומ  לע  יעבטו  ישפוח  חיש 

איהש םושמ  םג  התוהמב  תיטרקומד  איה  תלוזב ,) העיגפ  איצוהל   ) תולבגמ אלל  ןימ  השוריפש  תינימה , תונריתמה 
תוליעפל םוריע , תונומתמ  האנהל  ןימ , יקחשמל  תוינימ , תויזטנפל  תוננואל , היצמיטיגלה  .טרפה  תוריח  תא  תאטבמ 

ובש יטרקומד , םזילרולפ  לש  שומימ  איה  תוילאוסקסומוהלו , העינמ ) יעצמאב  שומיש   ) תורבעתה םשל  אל  תינימ 
.ולש וכרדב  ומצע  תא  שממלו  קפסל  רושיא  טרפל  תנתונ  הרבחה 

, הנחבמ תיירפה   ) םייעדמו וכו )' היטרקומד  םזינימפ ,  ) םייגולואידיא םייוניש  לש  םתוכזב  ישילשה , ףלאה  תארקל 
לדומ קר  אל  .הליבק  תויגוזו  הניקת  החפשמ  לש  רתוי  הבחר  הרדגה  תינוליחה  הרבחב  תנמתסמ  וכו )' תוירופ  ילופיט 

תוקוור םילאוסקסומוהו ,) תויבסל   ) םיינימ - דח תוגוז  תוירוה , - דח תוחפשמ  אלא  םידלי , השולשו  גוז  ינב  ינש  לש 
שומישב היה  ןיידעש  אטחב ,' תויחל   ' גשומה .םיילמרופ  םיאושינ  אלל  תוגוזו  םידלי  םע  תוקוור  וליפאו  הריחב  ךותמ 

תונהיל ידכ  טושפ  דחי  םויה  םייח  םיבר  תוגוז  .תינוליחה  הרבחב  ףקת  תויהלמ  ןיטולחל  טעמכ  קספ  םיעבשה , תונשב 
.ללכב םא  םיאושינ , רשקב  םדוסימ  ינפל  םהלש  םיסחיה  תוכרעמ  תא  ןוחבל  ידכ  וא  דחיב 

גיצמ סקוה , לייג  תיגולויצוסה  לש  הירבדכ  הז , קוש  .רוחבל  שפוחה  תלדגה  תא  שמממו  אטבמ  בחרתמה  סקסה  קוש 
a form of erotic window-  ' תועצמאב ותוהז  תא  בצעל  דיחיה  תא  תדדועמה  תויורשפא  לש  תימניד  המרונפ 

רחא םלועבו  ץראב  תונותיעה  הבקע  םוינלימה  לש  הנורחאה  הנשבש  הדבועב  דואמ  ילמס  והשמ  היה  '. shopping
וקתור וז  הנשב  .םיימיטניא  םירשק  לשב  החדה  ינפב  יברעמה  םלועב  רתויב  בושחה  גיהנמה  דמע  הבש  הרזומ , היישרפ 
המויס .יקסניול  הקינומ  תשרפב  ןוטנילק  ליב  אישנה  לש  םיינימה  ויללעמ  לע  םיחווידה  רחא  ולוכ  םלועהו  הקירמא 

לש ףוסה  תליחת  תא  םיבר  םינבומב  ןמיס  ילמרופ -  שנוע  אל  אצי  אישנה  השעמל , השולח -  תונע  לוקב  השרפה  לש 
.ברעמה תוצראב  תועיבצהו  תוינטירופה  ןדיע 

ילואו םג  היטרקומדה  תולובג  תא  ביחרמ  תיפאיה , הבכשה  תרגסמב  רקיעב  ברעמב  ץופנה  השדחה , תוינימה  לדומ 
' לוצינ ו' הטילש ' ', ' שוביכ  ' לש תוינימ  וז  ןיא  .ויתודוסימ  םה  האנהב  תוינויוושהו  תופתושה  ךרעש  םושמ  רקיעב 
', ןייזל ', ' קופדל  ' םוקמב ומצע , תא  קפסלו  השיאה  תא  עינכהל  םוקמב  .הנבהו  תושיגר  לש  אלא  ןשיה , חסונב 
תא הכרעו  הבתכש  תיאנותיע  בשחתהל .' ו' שגרל ' ', ' גנעל  ' רכזה שרדנ  זקזקל ' ', ' םפמפל ', ' גגרזל ', ' קנקנל ', ' ביכשהל '
םע בוט  שיגרמ  םדאשכ  ילסרבינוא : ןימאמ " ינא   " שי ןימ  לע  הביתכל  : ' תוטשפב תאז  החסינ  השאל '  ' לש ןימה  רודמ 

'. ויביוא לא  םג  ילואו  וינכש  לא  ותביבס , לא  ותלוז , לא  חתפיהל  תונוכנ  רתוי  וב  שי  תוינימ ,

לש התביוא  בורל  איהש  תדה , ילבכמ  יתגרדהה  רורחשה  תא  םג  תאטבמ  תיברעמה  הרבחב  תונריתמה  תיילע 
.היטרקומדה תוישואמ  איהש  תישפוחה , תינוליחה  היווהה  תוקזחתה  תאו  היטרקומדה ,

לוצינ .היטרקומדל  תונכס  טעמ  אל  ףא  וז  הכפהמב  שיו  יטרקומד  אוה  ןימה  תכפהמב  לוכה  אל  שיגדהלו : גייסל  בושח 
לכ ןימל -  תסחוימה  תומילאה  ןונימב  היילע  סקסל , ידמ  ריעצ  ליגב  םידלי  תפישח  ונרופה , תיישעתב  םיניטקו  םישנ 

.תואבה םינשב  רוטפל  ךרטצת  תיטרקומדה  הרבחהש  תולוחה  תוערהמ  תצקמ  קר  הלא 

( םירגהמ  ) םישנאו םייוריג  םירצומ , לש  יביסנטניאו  ריהמ  רבעמ  תמדקמ  איה  ןכש  ילבולג , חוכ  סקסה  תיישעתל  םג 
ינניא  ) טנרטניאה תשר  לש  תיגולונכט )  ) תיתוכיאהו תיתומכה  תוחתפתהב  בושח  ביכרמ  אוה  סקסה  .תוברתל  תוברתמ 
תשרב םישדחה  סקסה  ירתא  לש  םרפסמ  ררחסמ  בצקב  לדג  זאמ 1994  הלש .) םיילילשה  םיירסומה  םיטביהב  ןאכ  ןד 

.טנרטניאב הרובעתה  ללכמ  סקסה 80%  היה  רבכ  ( 1994  ) הנש התואב  .הב  רתויב  םישקובמה  םירתאל  םיבשחנ  םהו 
יקחשממ רתוי  הברה  רלוד -  דראילימ  הפוקת 1.4  התואב  לגליגש  תשרב , םולשתב  הייפצה  קושמ  היה 69%  םג  סקסה 
טנרטניא יפד  ןוילימ  םיעבראמ  הלעמל  תשרב  שיש  םיחמומ  וכירעה  ב-1999  (. 2%  ) טרופסהו ( 4%  ) ואידיווה

כ- ןסלינ , גורידה  תרבח  יפל  .םויל  םוימ  הלדג  המישרהו  םיירחסמ , סקס  ירתא  ףלא  תוחפלו 40  תוינימב  םיקסועה 
ונרופה תוריכמש  ךירעה  רטסרופ '  ' רקחמה תרבח  לש  "ח  וד ראוניב 2000 . ונרופ  ירתאב  ורקיב  םישלוג  ןוילימ   17.5

, ינורטקלאה רחסמה  תגועמ  לש 8%  חתנ  ב-1999  וסגנ  ןייל ,' ןוא   ' ונמזוהש םירזיבאו  ואידיו  תוטלק  ללוכ  תשרב ,
הברהו רלוד ב-1999 ) דראילימ   1.3  ) תשרה תועצמאב  םירפס  תוריכממ  רתוי  תצק  רלוד , דראילימ  המכתסהש ב-18 
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(. רלוד ןוילימ  תוחפ מ-800   ) התועצמאב הסיט  יסיטרכ  תנמזהמ  רתוי 

תוצצופתה  ' תשרה תא  םינכמה  שיו  תימלועה , היפרגונרופה  תכפהמב  שדח  בלש  השעמל  הווהמ  טנרטניאה  תכפהמ 
ריבעהלו רבכע , תציחלב  רתאל  רתאמ  שולגל  תיבב , הנומת  קורסל  הלקה  תיגולונכטה  תורשפאה  ללגב  ונרופה .'

תבב ךפה  ונרופה  .םימיהדמ  םיפקיהב  ילבולג  ונרופ  קושל  טנרטניאה  ךפהנ  ללמו , םימולצת  הקיפרג , יצבוק  תולקב 
לש לבגומ  יתלב  ןווגמ  העיצמו  םירתא  רופס  ןיא  הליכמ  תשרה  .ילאירוזנצ  רכס  לכ  סרהו  שרוד , לכל  שיגנל  תחא 

יוריג ומכ  םייתייטסו , םייראזיב  םייקניק ,'  ' םירמוחל דעו  םימוריע  םירבגו  םישנ  לש  תומימת  תונומתב  לחה  םייוריג ,
.סנואו היליפודפ  תויח , םע  ןימ  תושרפה , תועצמאב  ינימ 

ירצומ יאצמ  תא  םינומ  יפלאב  הליפכמ  איהש  םושמ  קר  אל  היפרגונרופה  םוחתב  הכפהמ  הדילומ  טנרטניאה  תשר 
לע םוקמ  לכל  םוקמ  לכמ  הריהמו  הלק  תרושקת  תרשפאמ  איהש  םושמ  םג  אלא  םהילא , תושיגנה  לע  הליקמו  ונרופה 

םינימז םילכ  םה  םימורופהו  םיט  ' צה ינורטקלאה , ראודה  .םישלוגה  תוימינונא  לע  תרמושו  העש , לכב  סובולגה , ינפ 
ינב ינוילימ  ןיב  תיב ) תרצות  םייטורא  םירופיס  וא  תוימצע , םוריע  תונומת  לשמל  ' ) םייתיב  ' ונרופ ירצומ  תפלחהל 

םיבבוחל תרשפאמ  איהש  םושמ  הנשיה  ונרופה  תיישעת  תא  םג  הנשמ  תשרה  תויטורא .' תוחיש  םיעגמ ב' םויקלו  םדא 
.םינטק היפרגונרופ ' ימזי   ' יפלא םוי  ידמ  הדילומו  תולע  אלל  טעמכ  םהלשמ  סקס  ירתא  םיקהל 

ץיאמ אוהש  רחאמ  היצזילבולגה , ילגלג  לע  ןמשכ  אוה  טנרטניאב  סקסה  ותצפה , תולקו  ולש  רידאה  הכישמה  חוכ  לשב 
קופיסל תיגולונכט  תוחתפתה  לכ  טעמכ  םתר  םדאהש  הארנ   ' .םינוש לבת  יקלחב  םינוש  םישנא  ןיב  םיסחי  תרישק 

תא הז  טנרטניאב  אוצמל  םילוכי  הבש  תלבסנ  יתלבה  תולקה  איה  הלודגה  היצקרטאה   ' .ץיברוג עטנ  תבתוכ  ותונמרח ,'
.לכה תויהל  תורשפאה  אוה  הוולנה  סונובה  .רבכע  תציחלב  לכה  .תוילנויצנבנוק  אל  תוינימ  תופדעה  םע  םישנא  הז 

ןיפוליחל וא  רתוי  תוריעצ  וא  תורגובמ  תויהל  תולוכי  םישנ  םישנ , תויהל  םילוכי  םירבג  .הלבגמ  אל  רבכ  אוה  ףוגה 
'. עפוש הזחו  קנע  ןיז  ןבומכ , שי , םלוכלו  סניראמב , ץימא  לייחל  ךופהל 

יפאי יפאי -- ובונה ובונה
ורשנ טושפ  םיברו  הליכשמה , תינוליחה  הטילאה  הליבוהש  יתוברתה  יונישל  לגתסהל  וצר  וא  וחילצה  םלוכ  אל 
ורפסב שדחה .) ינוניבה  דמעמה  ינב  םבור   ) םשממל תלוכי  אלל  םיפאי  תומולח  םולחל  םיכישממ  וא  ץורמהמ 

העות התוא  ריתוה  יתרושקתהו  ירחסמה  רשועהש  הלודג  תיתרבח  הצובק  דנלפוק  סאלגאד  ראתמ   Generation X
ילמס תא  ץמאל  תושאונ  תפאושה  תומד  תיפאי ;' - טסופ ורפסב כ' חתפמה  תויומדמ  תחא  תא  גייתמ  דנלפוק  .אמוסכ 

שיר - ובונה לע  רבדמ  אוה  םצעב  .תילכלכ  תלוכיב  םיבוגמ  םניא  ולאש  תורמל  וייח  תוחרוא  תאו  םייפאיה  סוטאטסה 
תצובקל ולש  ותוכייתשהל  רשאב  קפס  ריסהל  ידכ  וינייפאמ , תא  ןיצקמ  םיתעלו  יפאיהמ  עפשומש  יליבומ  סופיט  - 

"(. תוחנה  " ואצומ תא  ריגסמ  אקווד  אוה  ילסקודרפ  ןפואב  ךכבו ,  ) תיליעה

הצופנ תועט  וז  .ירדעו  ער  םעט  תונרמוחל , תילילש  תיוותכ  יפאי  תיוותה  השמיש  תחא  אל  ליעל , ונרכזהש  יפכ 
םע לבא  .רתוי  ןדועמ  ומעטש  יטנתואה , יפאיה  ןיבל  יפאי ,) ודואספ  םצעב  אוהש   ) שיר - ובונה ןיבש  לובלבב  הרוקמש 

תיתלכשה תויליבומ  ורבעש  םיילוש  תוצובקו  םירגהמ  לש  תובכשמ  בכרוה  ובורש   ) שדחה םייניבה  דמעמ  לש  ותעפוה 
םירישעל םינשיה  םירישעה  ןיב  םתעפשה ) תניחבמ   ) וכוויתש םיפאי  - ובונ תוברת  ירוביג  םג  ועיפוה  הריהמ ) תילכלכו 

ופקישש הלאכ  לע ) ינחילצמ   ) תוברת ירוביג  לש  תוטלוב  תואמגוד  ןה  ןדרו  לקיימו ג' ןוסק  לקיימ ג' הנודמ , .םישדחה 
לוואפ ןילוק  ירפניו , הרפוא  לשמל   ) םהיכישממו םה  .תאזה  העפותה  תא  םהלש  תיתרושקתה  תוטלובבו  ידמעמה  עקרב 

תואמגוד שי  לארשיב  .רתוי  םיבחר  םייתרבח  םילגעמל  יפאיה  לדומ  תא  וציפה  הנאיד ) הכיסנה  םג  תמיוסמ  הדימבו 
( תג תיירקמ   ) הירפירפה תדלי  בייט -  טנינ  איה  רתויב  תילמסהו  תרכומהש  המוד  לבא  תאזה , העפותל  תובר 
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ינממס םע  ליבומ  ןוקייאל  השענו  ביבא  לתל  הרבע  המסרפתה , דלונ ," בכוכ   " תונורשכ יוליגל  תינכותב  התלגתהש 
.םיקהבומ תויפאי 

ךכוזמ ילמס  יוטיב  התוויה  תנשב 2009 )  ) תירבה תוצרא  לש  העבראו  םיעבראה  אישנל  המבוא  קרב  לש  ותרתכה 
, הנבל תיאקירמאו  רוחש  רגהמ  לש  ןב  המבוא , .תחאו  םירשעה  האמב  יתרבחה  רדסה  תא  שדחמ  רידגמש  הזה , ךילהתל 
, אצומה תולובג  תא  ץרפש  שדחה  יפאיה  תא  םלגמ  תויתרקויה , דראוורהו  היבמולוק  תטיסרבינואמ  ותרשכהב  ןיד  ךרוע 

.לודגה ומסק  דוסמ  לודג  קלח  םה  וללה  תונוכתהו  ילבולגה , םדאה  תיצמת  טעמכ  אוה  .םואלהו  רדגמה ,

תולובג תולובג אלל   אלל םלוע   םלוע
ןושל עבטמ  זאמ  השענש  ילבולגה ,' רפכה   ' גשומה תא  ןהולקמ  לשרמ  תרושקתה  רקוח  עבט  םישישה  תונש  תישארב 
וידרה ןופלטה , תאצמה  בקע  תאש  רתיבו  ףרגלטה , תאצמה  בקע  יכ  ןעט  ןהולקמ  .הרוגש  תיאנותיעו  תיעדמ 
ועבט , ' בתכ תילמשח ,' הביבסב  יח  םדאשכ   ' .ימלוע - ללכלו ישיא  אלל  ירוזאו  ישיאמ  עדימה  ךפהנ  היזיוולטהו ,

תמזגומל ותיזחת  הבשחנ  ונמזב  םינומהה .'" שיא   " השענ אוה  .יצוביקה  דחיה  םע  תגזמתמ  תישיאה  ותוהזו  הנתשמ ,
םיבשחמ םלועל  האיבהש  היצקינומוקלטהו , בושחמה  תכפהמ  תוכזב  םינורחאה , םירושעה  ינשב  ךא  תיפוטואל , ילואו 

ךלוה יפוטואה  ןוזחה  .ריהמ  טנרטניאו  םימכח  םיירלולס  םינופלט  סקפ , ירישכמ  ןייוול , ירודיש  םידיינו , םיישיא 
םכסהו ינוימד , םולחכ  הארנ  דבלב  םירופס  םירושע  ינפלש  יפוריאה , דוחיאה  .תואיצמל  לדוגא , דצב  בקע  ךפהנו ,

םינשרפו םירקוח  תעדל  םה  ראוניב 1994 ) וקיסקמו  הדנק  תירבה , תוצרא  ןיב  םתחנש  ישפוחה  רחסה  םכסה   ) "א טפאנ
ילכלכה ןוימדהו  םיצרפנו , םיכלוה  םייפרגואיגהו  םיינידמה  ויתולובגש  שדח  םלועב  תונושאר  תוינונס  םיבר 

יפלאב תועיפומו  רופסמ  תובר  ןה  שדחה  ילבולגה  הנבמה  תווהתהל  תואמגודה  .לדגו  ךלוה  תונידמה  ןיב  יתוברתהו 
היצזילבולגה .תונורחאה  םינשב  ומסרופש  םירפסבו  םייעדמהו  םיינויעה  תעה  יבתכב  היגוסל , תונותיעב  םירמאמ 

ימלוע רדס  תרצויו  םיימואלניב -  תרושקתו  רודיב  ןוזמ , הנפוא , תותשר  םיתורישו , היישעת  ידיגאת  םיקווש , הפיקמ 
תובר תונידמ  לש  ןביצקתמ  הברהב  לודג  םיימואלניבה  קנעה  ידיגאתמ  תצקמ  לש  םיקסעה  רוזחמ  לשמל , ךכ , .שדח 

.םלועב

תוחוכ הילא  םיפרטצמ  תונורחאה  םינשב  יכ , םא   ) יברעמה םלועב  התע  תעל  תזכרתמה  השדחה , תילבולגה  הליהקה 
קנע ילעפמ  תחימצ  תועצמאב  קר  אל  הווהתמ  הקירמא ,) םורד  תוינידממ  המכו  ודוה  ןיס , םישדח -  םירידא 

תונידממ םישנא  ןיב  םיעגמה  ףקיהב  המוצע  היילע  תועצמאב  םג  אלא  יתוברתו , ילכלכ  הלועפ  ףותישו  םיימואלניב 
דוינה יעצמא  לש  הלזוההו  תוללכתשהה  ןמ  רקיעב  תעבונ  תאזה  היילעה  .םיפתושמ  םייוריגל  הפישחבו  םלועב  תונוש 
יריחמ תלזוהו  תוהובג  תויוריהמב  םיסטה  םישידח  םיסוטמ  חותיפ   , תומוצע תויוריהמל  תועיגמה  תושידח  תובכר  - 
םיקסע ישנא  לש  שדח  דמעמ  תעפוהלו  תימואלניבה  תורייתה  ףקיהב  המוצע  היילעל  םג  ואיבהש  תוסיטה ,

לש רקיעב  הנידמל , הנידממ  םידקת  תרסח  הריגהמ  הרגשבש ; ןיינעכ  הנידמל  הנידמ  ןיב  םידיינתמה  םיילבולג ,' '
תישפוח תודיינ  לע  תולבגמה  םוצמצמ  ברעמה ; תונידמל  הפוריא  חרזמו  ישילשה  םלועה  תוצראמ  םירוחש ' םילעופ  '

עבטמ רחסמו -  היצקינומוק  יעצמא  לש  הדחאהמ  הפוריא ; תונידמ  ןיב  תולובגה  תרטשמ  לוטיב  ןוגכ  תונידמה , ןיב 
 - תרושקתה תותשר  לש  הריהמה  תוחתפתההמו  דועו ; יפוריא  רודיש  תוריש  יפוריא , ןוכרד   , ףתושמ יפוריא 

.טנרטניאה תשרו  בחרה  ספה  ילעב  םייטנלטא  סנרטה  ןופלטה  ילבכ  ןייוולב , היזיוולטה 

יוליב הליכא , םירוגמ , הכירצ , הדובע , יסופדב  תאטבתמ  רשא  תפפור , תימוקמ  הקיזב  ןייטצמ  יפאיה  םייחה  חרוא 
בושחימו תרושקת  ילכל  ותושיגנו  תוסיט ) תועיסנ ,  ) הברה ותודיינ  לשב  ראשה  ןיב  תאז  .תולובג  יצוח  שובלו 

ןוהו םיעצמא  ילעב  םיפאי  לש  הנטק  הבכש  תלחנ  רבעב  היהש  המ  םייגולונכטה , םייונישה  תובקעב  .םימדקתמ 
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ותוא העימטמו  יפאיה  םייחה  חרוא  םע  םרעפ  תרגוס  הלוכ  תושונאה  .םדא  ינב  ינוילימ  תלחנל  תגרדהב  ךפוה  יתוברת 
.םינומהה תרבחל 

עציהו הנש  ידמ  לפכומ  םישלוגה  רפסמ  .יונישה  תחסונב  רתויב  בושחה  הנתשמה  ילוא  איה  טנרטניאה  תשר  תוחתפתה 
, תשרל םלועה  תייסולכוא  בור  תורבחתה  רחאלש  םיאבנמ  םיבר  .ררחסמ  בצקב  אוה  ףא  לדג  הלש  םיתורישהו  םירתאה 

תא הנשת  רשא  שממ  לש  הכפהמ  לוחת  עדימה , תרבעה  תוריהמב  היילעו  שמתשמה , םע  קשממה  רופישו  ןוגרא  רחאלו 
תונידמל תויטבשה  םיטקלמהו  םידייצה  תוקהל  תא  הדחיא  תיאלקחה  הכפהמהש  םשכ  .יתוהמ  חרואב  םלועה  תומד 

םיחרזא תנידמל  תויתרוסמה  תודליגהו  הנידמה  ירע  תויוסכודה , תא  הכיתה  תיתיישעתה  הכפהמהש  םשכו  תויררגא ,
- תוברת תרצוי  איהש  ךות  םואלה , תולובג  תא  הגרדהב  קוחמל  ףיסותו  תקחומ  היצקינומוקלטה  תכפהמ  ןכ  תינרדומ ,

תוחתפתה .סובולגה  יווצק  לכמ  םינוש  םישנא  ןיב  ידימו  ימוימוי  רשק  לע  תססובמה  תימואלניב  תירלופופ  לע 
ינב יפלא  תואמ  ובש  ןדיעב  .הזה  ךילהתב  בושח  בלש  הווהמ  ןידקנילו ) רטיווט  קובסייפ , רקיעב   ) תויתרבחה תותשרה 
םדא ינב  יפלא  תואמ  םע  תללכושמ  טנרטניא  תשר  תועצמאב  ריהמו  ףיצר  עגמ  םייקל  ולכוי  לשמל , היבנידנקסב , םדא 

.תוהז רידגמכ  יפרגואיגה  םוקימה  לש  ודיקפת  שלחיי  םיימוימוי , תורבחו  הדובע  ירשק  ךכב  רוצילו  לשמל , ודוהב ,

לש השוחתו  םילמסו  םיגהנמ  לש  תרוסמ  יביטקלוק , ןורכיז  לע  תססובמ  תפתושמ  תוברת  ליעל , ןיוצ  רבכש  יפכ 
םרוג התיה  הפוריאב  סופדה  תכפהמש  םשכ  .םיפתושמ  םייוריגל  הפישחב  םינתומ  הלא  לכ  .לרוג  תודחאו  תופתוש 
תפש תריציב  יזכרמ  םרוג  איה  היצקינומוקלטה  תכפהמ  ןכ   , תימואלה העדותהו  תוימואלה  תופשה  תריציב  יזכרמ 
שארב םימעו , תונידמ  םיצוחה  םיפתושמ  םייוריג  לש  שדח  עובמ  הרצי  היצקינומוקלטה  תכפהמ  .תילבולגה  תוברתה 

לש םירודישו  םיילקיזומ , םיפילקו  תמוסרפ  ירידשת  תוינקירמא ,) ןבור   ) תוירלופופ היזיוולט  תורדס  הנושארבו 
תועצמאב םירדושמ  הלאה  םייוריגהמ  םיבר  .תוברת  יעוריאו  רודיב  יעפומ  טרופס , תויורחתו  הילאוטקא  תושדח ,

.םלועה יבחרב  םדא  ינב  ינוילימ  תואמ  ידי  לע  םיטלקנו  תוימואלניב  היזיוולט  תונחת  ידי  לע  יח  רודישב  ןייוולה 

תכלוהה תושיגנה  תוכזב  םלועה  לכמ  םיריית  ינוילימ  םירקבמ  םהבש  םייקנעה  םינואיזומהו  םיעושעשה  יקראפ  םג 
העדות הגרדהב  תרצויה  תפתושמ  תילבולג  היווח  םירציימ  ןולמ , יתבלו  תיתפועת  הרובחתל  םישנא  לש  הלדגו 

יוריג רוקמ  ביבס  םדא  ינב  ינוילימ  זכרל  תורשפאה  .לבת  יווצק  לכמ  םדא  ינב  ןיב  ירוטסיה  ףתושמ  הנכמו  תימואלניב 
(, דועו םינמגוד  עונלוק , יבכוכ  םיאטרופס ,  ) םימואלניב םירוביג  םיימואלניב , םילמס  רצייל  רבכ  הז  הלחה  דחא 

תפש תרצונו  תכלוה  הגרדהב  דועו .) םייגולונכט  םיחותיפ  הנפוא , טרופס , םיעוריא   ) םיימואלניב גח  ימי  ןיעמ  וליפאו 
ימוקמה תקיחש  ידכ  ךות  םינוש , םימואל  ינב  ןיב  ףתושמה  עצמה  תא  םיקזחמה  םיילבולג  תונורכיזו  תילבולג  םינמיס 

אלא ףתושמ  יתרושקת  יוריגל  הפישח  ידי  לע  קרו  ךא  תרצונ  הניא  תילבולג  תוברת  יכ  שיגדהל  בושח  .ירלוקיטרפהו 
תא רישכמ  ףתושמה  יוריגה  םלוא  .ימוימויה  עגמה  תא  תרשפאמה  תינוגרא  תיתשת  לש  התוחתפתה  ידי  לע  םג 

.תינוגראה תיתשתה  לש  התורצוויהל  עקרקה 

איה םידממ , םוצע  בושחמ  חוכ  לעו  תושידח  תרושקת  תויגולונכט  לע  תססובמה  תילבולגה , הלכלכה  לש  התוחתפתה 
תולובג ץרופ  םיקחורמ , םידדובו  תוצובק  ןיב  רשקה  תא  קדהמ  ילכלכה  סרטניאה  .ילבולגה  רפכה  תווהתהב  ףסונ  םרוג 

םיקהבומה םינמיסה  תשולש  .קשמה  יפנע  בור  לע  תונידמה  לש  הנווכהו  הרקב  לש  תולבגמו  תונקת  ץתנמו  םיימואל 
, קרוי וינ  ןודנול , תמגודכ   ) םייקנעה םיכרכה  םלועה - ' ירע   ' תוחתפתה א ) : ) םה תילבולגה  הלכלכה  תוחתפתהל  רתויב 

סובולגה יווצקמ  םירגהמ  יפלא  םהילא  םיכשומה  גנוק ) גנוהו  רופגניס  ויקוט , טרופקנרפ , וטנורוט , אמור , זירפ ,
תווהמה תוימואלניבה  קנעה  תורבח  תעפוה  ב )  ) ; םיימואלניב תואקנבו  חותיפ  רחסמ , תוריית , לש  דקומ  םיווהמו 

לש הצפהו  קוויש  תועצמאבו  תונידמ  לש  בר  רפסמב  רוציי  יזכרמ  לע  הטילש  תועצמאב  היצזילבולג ' תויונכוס  '
יוסינה ג )  ) .םינוש םימואל  ינב  םישנא  ןיב  ףתושמה  הנכמה  תא  םיקזחמה  סובולגה , יבחרב  םימוד  םירצומו  תונפוא 

טקיורפל בחרוה  ןודנולו , קרוי  וינ  ומכ  םינילופולגמב  רקיעב  םינש  ךשמב  שחרתהש  תילבולגה  הרבחה  לש  ידבעמה 
רחסה םכסה   ) "א טפאנ םכסהו  ינוימד , םולחכ  הארנ  דבלב  םירופס  םירושע  ינפלש  המ  .הפוריא  דוחיא  לש  יזוידנרגה 

תוינונסה םיבר  םינשרפו  םירקוח  תעדל  אוה  ראוניב 1994 ) וקיסקמו  הדנק  תירבה , תוצרא  ןיב  םתחנש  ישפוחה 
יפוריאה טנמלרפה  .ימואלניב  הנווכהו  לשממ  ןונגנמ  תריציבו  םייפרגואיגהו  םיינידמה  תולובגה  לוטיבב  תונושארה 
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.הזה ךילהתל  רתויב  בושחה  ישעמהו  ילמסה  יוטיבה  םה  םימואלניבה  טפשמה  יתבו 

היצטיגידה לש  ריהמה  חותיפה  ותנידמ , לש  םינילופורטמה  ךותב  התיה  יפאיה  לש  ותוליעפ  בור  ךרדה  תליחתב  םא 
םישיבכו תורהנמ  תוריהמה , תובכר  תולזומ , תוסיט   ) םיימואלניבה הרובעתה  ילכו  ןופטרמסהו ) דפ  יאה  רקיעב  )

.םלועב ץופנל  לדומה  תאו  רתוי  םידיינל  םיפאיה  תא  וכפה  םיריהמ  )

אוה םאהגניב , ןייאר  ישארה , רוביגה  ינולוק , גרו ' לש ג' ובוכיכב   Up in the Air) " ) ריוואב יולת   " חילצמה טרסב 
םדאב רבודמ  יופצכ , .תירבה  תוצרא  יבחרב  תורחא  תורבחל  םירוטיפ  יתוריש  תקפסמה  הרבחב  דבועש  יסופיט  יפאי 
הביבח ןוטליה  תשר   ) ןולמ יתבב  דבוכמ  חרואו  דימתמ  עסונ  אוה  ןייאר  .רדגומ  תיב  ול  ןיאו  דחא  ףאל  רשקנ  וניאש 
ןולמה יתבמ  דחאב  .סניילרייא  ןקירמא  תרבחב  הסיט  לש  םיליימ  ןוילימ  לש 10  הריבצל  עיגהל  אוה  ומולחו  וילע ,)
םייערא םיינתלעות , הבהא  יסחי  וחמצי  ןאכ  .תוסיטב  תולבל  הברמ  איה  ףאש  ןארוג , סכלא  תא  רבב  שגופ  אוה 

רקיעב םיינרדומה , םייחב  תובאוכ  תויגוסב  לפטמ  טרסה  .ןורסמ  תועצמאב  רשקה  קותינ  לע  השבי  העדוהב  ומייתסיש 
הנקויד היהי  המ  הלאשה  םג  הלוע  הנממ .) עגפנ  ומצע  רוביגה  םג  ףוסב   ) בלה תרסח  תיטסניוורדה  הלכלכה  עקר  לע 
תצובק  " םצעב אוה  יפאיה  בווש , .תויבוחמ  אללו  תולובג  אל  דיינ  םלועב  תישונאה , הרבחה  לש  ירסומהו  ישגרה 

.תאזה הלאשה  תניחבל  דוקימה "

ןיב םילדבההו  שומיממ , דואמ  קוחר  ןיידע  ילבולגה  רפכה  לש  הפקשהב ) יולת   ) םיתועיבה םולח  וא  םימיה  תירחא  ןוזח 
קביווק לבח   ) םייעקרק - תת רזייג  יצרפכ  םינוש  תומוקמב  תצרופו  הבש  תונמואלה  .ידמל  םידימעו  םידח  ןיידע  תונידמ 
ןוטלש תורוצ  םגו  דועו ) רבעשל  תוצעומה  תירב  תונידממ  המכ  ןקלבה , תונידמ  דרפסב , םיקסבה  לבח  הדנקב ,

, ןכ לע  רתי  .חטבל  תונכוש  ןיידע  תורוטטקידו -  יתד , םזילטנמדנופ  םזינומוק , ומכ  תויטרקומד -  אל  תוירטנצונתא 
רסוחבו תורובב , םיינוציק , ינוע  יאנתב  םייח  דראיליממ  הלעמלו  בער  תפרח  וב  םילבוס  םדא  ינב  דראילימכש  םלועב 

םלועמ וחחוש  אל  םלועה  יסולכואמ  תיצחמכ  תוכרעה  יפל   ) רתויב םייסיסבה  היצקינומוקלטה  יעצמאל  תושיגנ 
םיררוגתמה םישנא  דראילימ  השולשש  םלועב  .ןיעל  הארנה  ןמזב  אל  תוחפל  היצזילבולג , לע  רבדל  השק  ןופלטב ,)

םדקומ תוחפ , וא  םויל  רלוד  ינש  אוה  םהלש  שפנל  "ג  מתהו ימלועה , "ג  מתהמ םיזוחא  השיש  קר  םירציימ  תונידמ  ב-61 
ןהלש הסנכהה  תא  וליפכה  םלועב  רתויב  תורישעה  תונידמה  יכ 60  ררבתמ  רשאכ  תימלוע .' הלכלכ   ' לע זירכהל  ןיידע 
לבקמ תימלוע ' הכפהמ   ' גשומה אל , ללכ  וא  טעמ , קר  ומדקתה  רתויב  תוינעה  תונידמה  ו-60  זאמ 1970  שפנל 

.רתוי תונוכנ  תויצרופורפ 

הייטנה תורוד , לע  תורוד  הרמשנו  התנבנש  תימוקמה  תרוסמה  ילאירוטירטה , טקניטסניאה  ימוקמה , םילקאה 
הציצח תורוקמ  םיווהמ  ןיידע  הלא  לכ  תימואלה -  הפשה  רקיעבו  תיעזגו , תיתד  הדעה ) ךותב  םיאושינ   ) תוימגודנאל
חותינמ םיגייסה , לכ  ףרח  ךא  .תובר  םינש  דוע  יאדוול  בורק  וררשיש  תונידמ  ןיבו  תוינתא  תוצובק  ןיב  םייתועמשמ 
לושחנ איה  היצזילבולגהש  הלוע  ונתפוקתב , םירבטצמה  םינותנה  דצל  ישונאה , ןימה  תודלותב  חווט  תוכורא  תומגמ 

.קוחרה חווטב  ורצועל  לכויש  חוכ  שי  םא  קפסש  יגולונכטה , קיפאב  ףצושה  רידא 

לדומב לדומב םינוזיאו   םינוזיאו םינוקית   םינוקית
אללו בוטה  הרקמב  תעצוממ  תרוכשמ  םע  םיפאיהמ  לודג  קלח  הריתוהו  קרוי  - וינ לש  הסרובה  הסרק  תנשב 1987 
םלועל ועידוהו  הלפמה  חכונל  דיאל  החמשב  םהידי  וככיח  ןימימו , לאמשמ  םהלש , םירקבמה  .ערה  הרקמב  הדובע 

Young Unhappy שולישל  Yuppie תוביתה ישאר  תא  תונשל  יואר  םא  ההת  ףא  םהמ  דחא  .המייתסה  הביסמהש 
תימלועה הלכלכה  ומכ  םיפאיה , .ידמ  תומדקומ  ויה  יפאיה  לש  ותומ  לע  תועומשה  יופצכ  לבא  . Professionals
תכרעמה תא  ועזעזיש  תועבטמו  םיקווש  תוסרוב , לש  תוליפנ  דוע  ואובי  ךכ  רחא   ) תכובסתהמ הגרדהב  וצלחנ  הלוכ ,
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' םוצמצה תנפוא    ' תא ואיצמהו  םייפסכ  תובוח  רוגסל  ידכ  םהלש  הרקויה  יעוצעצ  תא  ורכמ  םה  תילכלכה .)
.המרוגה לושיב  תא  ינתאה  לכואהו  םיבצעמה  ידגב  לש  םמוקמ  תא  וספת  יט  תוצלוחו  סני  ג' (. Downscale Chic)

.ךשמהב ןודנ  הבש  תיפאי , - טסופה העפותה  ישרושמ  קלח  םינומט  ןאכ  ילוא 

ופוסב .ישונאה  ןימל  וכותב  לפקמ  אוהש  תונכסה  לעו  לדומה  לש  ויתושלוח  לע  הפחמ  הניא  יפאיה  לש  ותודירש  לבא 
ותוא וריתוה  םזילאודיבידניאה  תרהט  לע  םייחה  .ולש  ותחלצה  לש  ןברוקל  היה  יפאיה  םיטסיסיקרנה  אבצ  רבד  לש 

ריע ייחו  בושחימ  ףדוע  תינורכ ; טעמכ  הדרח  ולצא  וחתיפ  תורשפ  תורסח  תורחתו  תויגשה  הילע ; ןעשיהל  הליהק  אלל 
הסרובה תוליפנ  .ללמואו  דדוב  תחא  אל  ותוא  ריתוה  םיאלמ  החפשמ  ייח  לע  רותיווה  רכונמו ; רקל  והוכפה 

לופיל םילוכי  םיליכשמהו  םירישעה  םגשו  ביצי  אל  שדחה  םלועהש  ושיחמה  "ן  לדנהו קט  ייהה  תועוב  תויוצצופתהו 
םיירטנצוגא תויהל  םואתפ  ךכ  ולדח  םיפאיהש  םושמ  אלו  לדומב , םינודיעו  םינוקית  אופא  ושרדנ  .םינפה  לע 

ןוזיא בישהל  התילכתש  םייניב  ךרד  תאיצמ  יפאיה , לש  ותודרשיה  ךילהתמ  קלח  םה  םישרדנה  םינוקיתה  םינתפאשו ;
(. Bobos - Bohemians Bourgeois ' ) ובוב דלונ ה' ךכ  .וייחל 

ךרואל יכ  ריבסמ  אוה  .ינגרובה  ימהובה  לש  ותומדל  םיווק  סקורב  דיויד  טטרשמ   Bobos In Paradise ורפסב
חתמל ליבקמש  ןהיניב , חתמ  םייקתה  ךכיפלו  תורתוס , םיכרע  תוכרעמ  לע  ונעשנ  המהובהו  תונגרובה  הירוטסיהה 

, תונשוכר ושיגדה  םיטסילטיפקה  םינגרובה  ןיינקה , ילעבכ  .ב  " הראב םיטרקומדל  םינקילבופרה  ןיבש  יגולואידיאה 
.הלמחו תוריח , תוחיתפ , תונקתפרה , השיגדה  תאז , תמועל  המהובה , .תונכסחו  תופיקת  המצוע , תונתפאש , תונרמש ,

ימואל - טסופה ןדיעה  לש  תילכלכה  הטילאה  .הלא  םירתוס  םייכרע  תומלוע  ינש  ןיב  הגיזמ  הלח  םיוסמ  בלשב  לבא 
.תינגרובה החלצהה  הלעמב  תפחוד  תרחאה  הלגרו  ימהובה  תונלבוסהו  הריציה  םלועב  תחנומ  תחאה  הלגרשכ  הלעפ 

ןיב הגיזמה  יכ  סקורב  ריבסמ  תיטסירומוהה  וכרדב  ובוב ."  " רמולכ ינגרוב , - ימהוב שדחה : דמעמה  לש  ומש  רוזג  ןאכמ 
ןיב םויכ  ןיחבהל  השקש  ךכל  האיבה  ה-80  תונש  לש  תיגשיהה  הצובקה  ןיבל  ה-60  תונש  לש  תדרומה  הצובקה 

.יאקנבה   לש  וני  ' צופקל ןיבל  ןמואה  לש  וסרפסאה 

ףסכהש תורמל  .םכרוכ  לע  טעמכ  םירישע , םישנאל  וכפה  םיימהוב , םיכרעב  וקיזחהש  םגה  עדיב , םיטלושהש  הרק  ךכ 
סני םע ג' קט  ייה  ןוקייט  לשמל  ונלביק  ךכ  .םמצעב  םינגרובל  םיימהובה  וכפה  וירחא , ופדר  םה  רשאמ  רתוי  םתוא  אצמ 

.טרשיטו

היצולובא לש  גוס  וב  תוארל  לבוקמש  ירה  יפאיל , םדק  ובובה  וליאכ  המדנ  תירוטסיהה  היגולונורכה  תניחבמש  תורמל 
ףילחהו ריעה  ייחב  סאמש  יפאי  אוה  .רשעתהש  ןיימהוב  רשאמ  ןכדעתהו  לישבהש  יפאי  רתוי  אוה  ובובה  .לדומה  לש 

ילושב תיתוברת  בר  והוס  תנוכשב  וא  רברפב  תירפכ  הליוב  ינוריעה  יוליבהו  םיקסעה  עבורב  גגה  תריד  תא 
םירמוח ול  קשחתמ  וישכע  קירבמ , יקט  ייה  טוהירב  ותעדות  תאו  ותיב  ןולס  תא  בציע  אוה  םדוק  םא  .ןילופורטמה 

ירפכ ןוזמל  םוקמ  םינפמ  תצמותמה  ישוסהו  ייואקייטה  תציפ  ןמשה , רגרובמהה  .יעבט  ץעו  אשד  םינבא , לש  םייעבט 
המקיר ידבו  ררוואמ  לאוורש  תוטעלו  הבינעהו  הרוגח  תא  ףפורל  םג  רשפא  וישכע  .ורטרה  תנפוא  ןמיסב  ינתאו 

.הקירמא םורדו  קוחרה  חרזמהמ 

שפונלו יטסיריירקה  םירבכעה  ץורמל  דבכ  ריחמ  שיש  ול  רווחתהש  םושמ  בצקה  תא  דירוהו  רפכל  רבע  ינוריעה  יפאיה 
תונהילו יתפכא  רתוי  תצק  בוט , רתוי  הרוה  תויהל  הצור  םג  אוה  .רוביצב  הרישו  הנספיו  הגוי , וישכע  הצור  אוה  .ליעפה 

ול קיצת  ןילנרדאה  תליפנ  יכ  ןמז , ךרואל  דמעמ  קיזחי  אוהש  חוטב  אל  .תירדילוסו  הנטק  הליהקב  עוגרה  םומעשהמ 
.דלוקושל םירוכמה  םישנא  לצא  רכוס  תליפנ  ומכ 

רווחתה הנש  םירשע  רובעכ  לבא  ףסאש , םיקוניפהו  םיעוצעצהמו  תקתרמה  ותדובע  ההובגה , ותסנכהמ  רוונתסה  יפאיה 
.הביציו תרדגומ  תוהז  ול  רסח  רקיעבו  .םייתיזזתה  וייחב  רסחש  יתליהקו  ינחור  והשמ  ףסכל , רבעמ  והשמ  שיש  ול 

ירבש ךותמ  תינחור  תימויק  תועמשמ  ביכרהל  ובובה  שקבמ  תננוכמ , תחא  תמא  רדענ  ינרדומ , - טסופ ןדיעב 
לע רתי  .תיטסילאירטמ  יטנאו  תינחור  תועמשמב  אלא  יפאיה , ינכרצה  ןדעה  ןגב  רבודמ  אל  םעפהש  אלא  .תותימאה 

הנופ אוה  ןכ  לעו  ימצע , יוטיבל  םילככ  שמשל  םילוכי  םניא  םדבל  ילכלכ  גושגשו  הדובעב  החלצה  ובובה  רובע  ןכ ,
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.תונונגס ןווגמב  תיתליהקו  תינחור  תוליעפל 

". תיטרקומדה הנומאה  : " םואלה תד  לש  תשדוקמה  הפולחב  קודאה  ןימאמהו  קהבומה  דימלתה  אוה  ובובה  השעמל 
.ותוהמב ינכפהמ  שדח , בלשל  היטרקומדה ' תדובע   ' העיגה היצזילבולגה  ךילהתו  בושקתה  תכפהמ  תובקעב 
תינוליח הנומא  ןיעמ  תילטוט , םיכרע  תכרעמל  ןוטלש  תטישמ  תונורחאה  םינשב  תכפהנו  תכלוה  היטרקומדה 
םילימה תחא  הנורחאל  התשענ  יטרקומד '  ' הלימהש הדבועה  איה  ךכל  תויארה  תחא  .םדאה  תויוכז  ןחלופ  הזכרמבש 

הלימה תא  המודמכ  הפילחמ  איה  לארשיב  .יברעמה  םלועב  ירוביצה  חישב  רתויב  תויתמויסקאהו  תויכרעה  תוחיכשה ,
הזכ יטרקומד  ובאט  םיֵרפמה  םינוש ,' םירפוכ   ' דגנכ תיברעמה  תרושקתה  תלהנמש  יוניגהו  תונרהטה  עסמ  םג  ימואל .' '

.שדוקמ סותאכ  יטרקומדה  סותאה  לש  ותסיפת  לע  דיעמ  רחא , וא 

ונבומב אקווד  ואל  ' ) יטרפה ינאה  : ' םימילשמ םיטקייבוא  ינש  םידמוע  היטרקומדה , ןחלופ  שדחה , ןחלופה  דקומב 
' תיטרקומדה הנומאה   ' .ותוא לטבמו  םואלהמ  לודג  אוהש  סרבינוי ,' ' הו םואלהמ ; ןטק  אוהש  ילילשה ,) ירטנצוגאה 

וירושיכ תא  ללכשלו  שממל  ותואמצעו , ותוריח  תא  אטבל  תויחרזאה , ויתויוכז  שומימ  תא  עובתל  םדאה  תא  הצירממ 
תא חפטל  לוכל  לעמו  תיתרבחהו , תיעבטה  ותביבס  תאו  ותוימינפ  תא  ריכהל  תלוזה , םע  תורחת  ידכ  ךות  םיידוחייה 

.םייתוברתו םייפרגואיג  תולובג  רסחו  ינויווש  םלועב  ותוחרזא 

ןחלופה ומדוקל , המודבו  םילמסו  םיסותימ  םיכרע , לש  הרוש  תללוכ  תיטרקומדה  הנומאה  םג  תיתוברת  תכרעמ  לככ 
הרושו היומס , תינוליח ' השודק   ' לש דממ  ליכשמה  ינוליחה  םדאה  לש  וייח  ךותל  קצוי  יטרקומדה  ןחלופה  ימואלה ,

םייח םעט  לש  השוחתב  ול  םיקפסמ  הלא  .תומלשל  הריתחו  ירסומ  קבאמל  ותוא  םידדועמה  םייתוגהנתה  םירוסיא  לש 
תולובגש םדא  והז  .טסילבולגה  ימואל -  טסופה  םדאה  חמוצ  טוירטפה -  םואלה -  שיא  םוקמב  .תימויק  תועמשמו 

ולש תוהדזהה  ידקומו  ררוגתמ  אוה  הב  תימואלה  הדיחיה  לש  םייפרגואיגה  תולובגל  ךומס  םירצענ  םניא  ולש  העדותה 
אל םייעזג , םייתדע , םייתד , םיחנומב  ותוהז  תא  רידגמ  וניא  טסילבולגה  .הנידמה  ילמסב  םיצוענ  םניא  ותונמאנ  שרעו 

הירוטסיהה םוקמב  האב  תיטרפה  היפרגויבה  .יאנפה  תוברתו  ביבחתה  עוצקמה , תועצמאב  אלא  םיימואל , ןכש  לכ 
.בחרמו היווה  הסיפת , רידגמ  תועמשמ , ןנוכמה  חוככ  תימואלה 

תקספהב תילטנדנסנרט  היצטידמ  לגרתלו  רקובה  תועשב  החילצמ  םיבשחמ  תרבחב  םינוילימ  לגלגל  יושע  ובובה 
שקעתי אוה  ידירביה ; לבא  קלד  ללוז  חטש  בכרב  גהני  אוה  הקיטויביטנא ; ינפ  לע  ענומ  לופיטב  רחבי  אוה  םיירהצה ;

שוכרי ובובה  יווש ; - גנאפה תונורקע  יפ  - לע ותיב  תא  רדסל  דיפקי  ךא  יעבט  רוזא  בלב  היינבל  עקרק  תרשפה  לע 
לש היוטיבמ  דחאל  היהי  ובובה  .הקדצ  תותומעל  םורתיו  קתע  ימוכס  חיוורי  אוה  די ; תדובעב  לבא  םיעונצ  םידגב 
ןמ ידעלב  ןפואב  םימרוז  םניא  םיכרעו  םינכת  ובש  בצמ  תינוויכ ; - וד העפשהב  תנייפואמה  תיתוברתה  היצזילבולגה 

.ךופהה  ןוויכב  םג  אלא  חרזמה , רבעל  ברעמה 

המ רבד  לבא  וינפל , יפאיה  ומכ  שממ  יתייפכ  ןכרצ  רתונ  אוה  .ורובע  דבוע  ףסכה  יכ  ףסכה , רובע  דבוע  וניא  ובובה 
ימהובכ .ומצע  תלוז  ףסונ  והשימ  םע  ביטימ  אוה  רשאכ  ימיטיגלל  ךפוה  ףסכה  .םירצומ  ךרוצ  אוה  ובש  ןפואב  הנתשה 

' תיסנניפ תוניקת   ' ןיעמ ומצעל  רצי  ןכלו  תיפאיה  תונרמוחה  ןמ  דולסל  רומא  ובובה  יטרקומד  טסילאידיאו  ינחור 
 - ינופצמ תוניקת  וות  םע  םירצומ  שוכרל  דיפקמ  אוה  .תחשומו   יראגלוו  תואריהל  ילבמ  ףסכ  זבזבל  ול  תרשפאמה 
אוה .המודכו  םידליו  םימימת  םידבוע  לוצינ  ידכ  ךות  ורצוי  אלש  למשח  ירצומ  היח , תוורפ  אלל  םידגב  םילרנימ , םימ 

המיענ הרבחו  שודק  םעז  הוואג , ול  םיקפסמש  וכו )' תויח  םיטועימ , םישנ ,  ) תויוכז ןעמל  םינוגראבו  תותומעב  רבח  םג 
ינחורהו ירפכה  ובובה  ףילחמ  ינוריעה  יפאיה  לש  ומלוע  תא  ואלימש  תוגצהההו  רודיבה  יעפומ  תא  .ונימ  ינב  םע 

.ןויוויש רסוחו  לוצינ  דובעיש , דגנכ  תוינלוק  תואחמבו  תויטילופ , תונגפהב  םייתרוקיב , ןויע  ימיו  תואצרהב 

סמ קר  הניא  תיאובובה  הניתנה  םיבר  םירקמב  ראומ .'  ' תויהל ול  בושח  ופסכ  תא  רזפמ  ובובה  רשאכ  םג  רוציקב ,
לש ויתושגר  לע  םיטלתשמ  םעזהו  הניתנה  םיתעל  .תויתפכאו  תושיגר  םיטסיאורטלא , םיעינממ  תישענ  אלא  םייתפש 

יליעפ לש  תוינטלימ  תוצובק  ברקב  הלאכ  םיסופיט  אוצמל  רשפא  .ןצקומ  ןפואב  ידסממ  יטנא  השענ  אוהו  ובובה 
.םלועה יבחרב  תונווגמ  תוילקידר  לאמש  תועונתו  תויח  יניגמ  הביבס ,
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תירבה תוצראב  החתפתה  איה  .תאזה  הנצקהל  תקהבומ  אמגוד  איה  טקרוק ) ילקיטילופ  ' ) תיטילופה תוניקת  תפש ה'
בלשב לבא  .ינתאהו  יתוברתה  רחאה  דוביכל  תיטסילרולפ  המגמ  האטיבו  תמדוקה  האמה  לש  תונש ה-80  תישארב 

.ךחוגמ תופשכמ  דיצלו  תוצירע  לש  גוסל  הכפה  איה  םיוסמ 

ומצע שמממ  ובובהש  ירה  תינתוואר , תונכרצו  תיעוצקמו  תיסנניפ  החלצה  תועצמאב  ומצע  תא  שמימ  יפאיה  םא 
ארטלוא רתונו  היה  דוקימה  תוהמה ; אל  ךא  ונתשה  םינכתה  .ולש  ינחורה  ינאל  תופינחמה  הקדצ  תויוליעפ  תועצמאב 

, ימצעה וקופיס  ובובה , לש  יבויחה  ימצעה  יומידה  ךרד  רבוע  עויסה  רחאל , עייסל  ףאוש  אוה  רשאכ  םג  .ילאודיבידניא 
הלש הכירצה  לסב  בלשל  הלוכי  תילכלכה  הטילאה  תעכ  ןכ , לע  רתי  .ולש  םיינחורה  תורתומהו  תויטיסיקרנה  ויתואנה 

תא הנממ  םיקרממ  תוחפה  לכל  וא  תינויווש , - אלה םיבאשמה  תקולחמ  חונ  ירסומ  אצומ  הל  םיקינעמה  םירצומ  םג 
.םשאה תושגר 

המשל אלש  ךותמ   " רמאנכ המדנש , הממ  בושחו  לודג  ובובה  לש  ודיקפת  .ובובב  לזלזל  רוסא  יגולויצוסה  טבההמ  לבא 
םיאבובה םג  ברעמב , תיטננימודה  תוברתה  תא  תונשל  וחילצה  םיילוש , תצובק  ויהש  םיפיההש , םשכ  המשל ." אב 

, הייארל .רתוי  תילנויצקנופו  תירסומ  התנשב  ותוא  םילייכמו  הלאמש , טעמ  ינמיה  בטוקהמ  יונישה  גוחמ  תא  םיזיזמ 
םיקקחנ םיירוביצ -  תומוקמב  ןושיע  לע  עיתפמהו  ףחוסה  רוסיאה  הז  ללכב  םישדח -  הביבס  תוכיאו  תואירב  יקוח 
יגהנמל רבעב  ובשחנש  םיילרנימ , םימ  תייתשו  הפשאה  רוזחימ  וליפא  .תובושח  תומכסומל  םישענו  הנש  ידמ 

הקיטילופהו ינמוהה  ךוניחה  םג  .םיאובובה  תוכזב  תיברעמה , םייחה  תיווהמ  דרפנ  יתלב  קלחל  וכפה  םירישעה ,
.ילאמשה ףגאהמ  עיגמש  ךשמתמ  ןוזיא  לש  הדלות  םה  תפתשמה 

תויושרל ןוטלשה  תויוכמס  לוציפל  בור  יפ  לע  סחייתמ  תיטרקומדה  ןוטלשה  תוברתב  םימלבהו  םינוזיאה  ןורקיע 
קומע םיננובתמ  םא  לבא  .טלחומ  חוכ  הנידמב  דיחי  םרוגמ  עונמל  הרטמב  היינשה , תא  תחא  תומלובה  תודרפנ ,
ןימיה ןיב  יגולואידיאה  ןוזיאה  םימלבו : םינוזיא  לש  תוחפ , אל  בושח  ףסונ , ןונגנמ  תוהזל  רשפא  ברעמה  תוברתב 

תחסונב ינמיה  רוטקוה  תא  אטבמ  ןרמש  - טסילטיפק - ינוריעה יפאיה  םייטרקומדה .)  ) לאמשה ןיבל  םיאקילבופרה ) )
.ילאמשה רוטקוה  תא  אטבמ  ובובה )  ) ירפכה יפאיהש  דועב  ןוזיאה 

, ןכ לע  רתי  .תועפותה  ללש  לש  ןוימו  הרדגה  לע  השקמ  רבדהו  דאמ  הבחר  ןימיהו  לאמשה  יגלפ  ךותב  םינווגה  תשק 
תשבול תיתפרצה , הכפהמב  הרוקמש  תונחמה , ינש  ןיב  הימוטוכידהו  תימניד  איה  תיטילופהו  תיתרבחה  תואיצמה 

, תאז םע  .ןמזהו   תוברתה  וכו ,)' םיבושיי  תוצרא ,  ) םוקמה וכו ,)' תד , ןוחטיב , הלכלכ ,  ) אשונל םאתהב  הרוצ  תטשופו 
ןימילו לאמשל  םיסחייתמ  רשאכ  דדחתמ  ינושה  .םעפ  יאמ  םיבושח  ילואו  םירירש  ןיידע  תושיגה  יתש  ןיב  םילדבהה 

ןפואב .תיתוברתו  תיגולוכיספ  הלאקס  לש  תווצק  ינש  לאכ  רקיעב ) ילואו   ) םג אלא  תויטילופ , תוירוגטק  לאכ  קר  אל 
תויטילנאו תויצרא  תונתלכש , יזיפאטמ ; לומ  יזיפ  םיאבה : םיפצרה  לע  םתוא  םקמל  רשפא  ירופאטמו  ינטשפ  יטמכס ,

תונרמוח הנצחהו ; תוחיתפ  לומ  ןוסירו  קופיא  תינטנופס ; המירז  לומ  םידקמ  ןונכת  הקיטנמורו ; ןוימד  תוישגר , לומ 
לע המחלמ  תוישנ ; לומ  תוירבג  תושלוחב ; האדוהו  תוכר  לומ  ןסוחו  תופיקת  תוחישק , ינא ; לומ  ונחנא  תוינחור ; לומ 

; תויפותיש לומ  היכרריה  תויוכז ; לומ  תובוח  הלאש ; - ןמיס לומ  האירק  - ןמיס תושימגו ; תונרשפ  לומ  תונורקע 
ילקול תונקתפרה ; לומ  תוביצי  תונשדח ; לומ  דוסימ  הליחמ ; לומ  המקנ  החילס ; לומ  שנוע  םזילאיצוס ; לומ  םזיטילא 

.ילבולג לומ 

ךפוה לאמשהו  יטסישפו , ינעזגל  ךפוה  ןימיה  ימיטיגלה -  תלאקסל  ץוחמש  רוזאב  רמולכ  םהלש -  שערה "  " הדשב
סרה לש  רציו  תתוועמ , תוירסומ  יתרבח , ןורוויע  תואשנתה , םיאטבמ  םהינש  ןוציקה  יבצמב  .טסיליהינו  טסיסיקרנל 

שמתשהל םא  .תיברעמה  הרבחל  םיצוחנ  ןימיה  ןהו  לאמשה  ןה  תיטרקומדה , תוימיטיגלה  םוחתב  תאז , תמועל  .ימצע 
.םימילשמ םידוגינ  רמולכ  יטרקומדה , רסומה  לש  גנאיהו  ןייה  םה  ןימיהו  לאמשה  תרכומ , תיניס  הגשמהב 

יטרקומד תיב  - למנל תטיישמה  הניפסל  ונימיב  המוד  תיברעמה  הרבחה  .םיריבכ  םייוניש  לש  הפוקתב  הלוע  םתובישח 
וחתמיי ןימיה  ישרפמש  ילב  לבא  העונתה , תויגרנא  תא  הל  תונתונש  הלא  םה  לאמשה  תוחור  .הארנ  יתלב  ילבולגו 

תא םייבומ  ובובהו  יפאיה  .תולוצמב  עוקשלו  הדיצ  לע  תוטנל  הלולע  הניפסה  יונישה , יבשמ  תא  ובתניו  תוחישקב 
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.ישארה תונוכמה  סדנהמכ  ינשהו  יכרע  טוונכ  דחאה  תאזה : הניפסה 

רשפאש ןימאמש  ימ  .תאזה  הקימאנידל  תקהבומ  אמגוד  אוה  יברעמה , םלועה  תא  םיפיצמש  הדובעה  ירגהמל  סחיה 
וא סונייקואה  ילג  תא  רוכסל  רשפאש  ןימאמש  םדאל  המוד  טרפב , הדובע  ירגהמו  ללכב  םירגהמ  לש  הריגה  עונמל 

הדירי ןוגכ  המצוע , יבר  קמוע  יכילהתל  םירושק  עפשה  - תונידמל םירגהמה  ילג  .ימלועה  תוחורה  רטשמ  תא  טיסהל 
םימואלהו תונידמה  ןיב  תולובגה  שוטשט  דוינו , הרובחת  תרושקת , ילכל  השגנה  הייסולכואה , תונקדזהו  ןוירפב 

ברה לדומה  תוחתפתה  םדאה , תויוכזל  תושיגרה  תוקזחתהו  יטסילרולפה  סותאה  תיילע  תילבולגה , הלכלכה  תווהתהו 
םילג דחא , דצמ  .תוילשאב  הגוש  רקובמ  יתלב  תויהל  לוכי  הזה  ךילהתהש  ןימאמש  ימ  הדימ , התואב  .דועו  יתוברת 

םירצויו תודבעו , העישפ  ינוע , לש  םיסיכ  םידילומ  יטרקומדה , קוחה  לע  םימייאמ  ישילשה  םלועהמ  םירגהמ  לש 
הלכלכה תא  םירפשמ  םה  ינש , דצמ  .יטילופו  יתד  ימואל , יתוברת , ינתא , ילכלכ , סיסב  לע  םינכוסמ  םיחתמו  םימויא 

יטיאו גרודמ  ןפואבו  ישילשה , םלועה  תוצרא  םודיקל  ףיקע  ףונמ  םיווהמ  היצזילבולגה , ךילהתל  םימרות  תימלועה ,
תונרקסהו תושיגרה  תא  םירפשמו  וכו )' תונמא  הקיסומ , שובל , לכוא , לש  תורוסמ  םיאביימ   ) דעיה תרבח  תא  םירישעמ 

.הנושלו רזל 

קטקט ייהל   ייהל רבוע   רבוע קילורש   קילורש
ימואלה םזיטוירטפה  תקיחש  םיימואל , טסופ  םיפיטיכרא  תורצוויה  םהיניב  ליעל , וראותש  םיילבולגה  םיכילהתה 

לע דחמ  תתשומה  םייחה  ןונגס  .תברעמתמה  תילארשיה  הרבחה  לע  םג  וחספ  אל  שדח , יתרבח  דמעמ  לש  ותחימצו 
, םדאה דובכו  תויוכז  לש  םיילרביל  - םייטרקומד םיכרע  לע  ךדיאמו  תיתורחת , קוש  תלכלכו  ןצקומ  םזילאודיבידניא 

.תילארשיה הרבחל  םג  הגרדהב  לחלח 

ידוהיה םעה  תלצה  ןשארבו  תוימואל , תורטמל  תנווכומה  ןוזח ," תרבח   " לארשי תנידמ  התיה  רופיכ  םוי  תמחלמל  דע 
תיטבשה תוירדילוסה  תאו  תומימתה  תא  הדביא  איה  ןמזה  םע  .םייוגל  רוא  הווהתש  תיאמצע , תירבע  הנידמ  תמקהו 

ברקב .םירזגמה  לכב  דיחא  היה  אל  ךילהתהש  ןבומכ  .רתוי  תיטסילאודיוודיאו  תכסכוסמ  תיתרוקיב , התשענו  הלש ,
לבא תוריהמב .) וק  םירשיימ  םה  םייתניב   ) ךופה ךילהת  ןורחאה  רושעל  דע  תוחפל  שחרתה  לשמל , םיימואלה , םייתדה 

הצאוהש הלדגו  תכלוה  תיגולואידיא  היסרגר  הלח  תססובמהו  תינוליחה  הליכשמה , הקיתווה , תידוהיה  הבכשה  ברקב 
ילכלכה קושה  לש  היצזילרביל  םייתדעו , םייטילופ  םיחתמ  הריגה , תומחלמ ,  ) םיימוקמ םיכילהתו  םיעוריאמ  האצותכ 
תודסומה לש  םתימדתבו  םדמעמב  הקומע  הרומת  הלח  ךכמ  האצותכ  .םיילבולג  םיכילהתו  םיעוריאמו  דועו )

ןוגכ תילארשיה , היווהב  םיזכרמ  ויהש  םיכרע  לש  םתובישחבו  ינוחטיבהו -  יטילופה  דסומה  םשארב  םיימואלה - 
םייתרבח םיסופיט  לש  םתחימצל  היירופ  עקרק  הרצונ  ךכ  .דועו  תירבעה  תוברתה  רומיש  תובדנתה , ימואל , תוריש 

יכרע רולדגמ  הוויהש  רבצה , לדומ  לש  תכשמנה  ותכיעד  איה  הזה  ךילהתה  לש  תרתוכה  תלוג  .םישדח  םייח  תונונגסו 
בור .םילארשי  םיחנומב  יטמרד , יוניש  והז  .ת  / יפאיה וזכרמבש  רתוי  ילבולג  לדומב  ותפלחהו  תובר , םינש  ךשמב 

תונביהלו תונבל  הצרא  ונב  ונא   " .תוקומעה ויתויועמשמ  תא  םיקיחדמ  תעב  הב  םלוא  ותושחרתהל , םיעדומ  םילארשיה 
.םידסיימה רוד  לש  תוינכותב  ויה  יפאיה  תומד  םא  קפס  לבא  הב ,"

אל תינויצה  הרבחה  .יגולונכט  - ילכלכ היה  יונישל  יזכרמה  םרוגה  לארשיב  םג  םלועב , יפאיה  תוחתפתהל  המודב 
יפרגומדה םלקשמ  יפותישה , בשומהו  ץוביקה  לש  רהוזה  ימיב  םג  .הלימה  ןבומ  אולמב  תיטסילאיצוס  םלועמ  התיה 
םירגהמה בור  רובע  יוצר  םייח  לדומ  אקווד  ואלו  סותימו  למס  ושמיש  םהו  הייסולכואהמ ) רתוי מ-3%  אל   ) ןטק היה 

תינוריע התיה  םילעופה , תוגלפמ  יגיהנמ  הז  ללכבו  תידוהיה , הייסולכואה  תיברמ  .לארשי  ץראל  ועיגהש  םידוהיה 
.תויטסילטיפקה תוצראב  םילבוקמה  םיסופדה  יפ  לע  היחו 
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יתגלפמ ןוטלש  ידי  לע  הלהונ  התלכלכ  .לבוקמה  ןבומב  תיטסילטיפק  התיה  אל  תבצעמה  התפוקתב  לארשי  םלוא ,
, תונכוס םיימואלה -  תודסומה  לש  המזוי  ירפ  ויה  קשמב  תועקשהה  בור  .ישפוחה  קושה  תוחוכ  תא  ליבגהש  יזוכיר 
ףא ויה  םינוגראו  םידיחי  לש  העקשהה  ילוקיש  .תואוולהו  תומורתמ  םנוה  בור  תא  וסייגש  וכו - ' הלשממ  תורדתסה ,

תיאמצע הנידמ  לש  התמקה  ימואלה -  סרטניאה  דמע  תויופידעה  רדס  שארב  .קוש  תולכלכב  לבוקמה  ןמ  םינוש  םה 
סרטניאה תא  םיבר  םירקמב  ףיפכה  הז  רדס  .רשפאה  לככ  בחר  חטש  לולכתש  לארשי  ץראב  ידוהיה  םעה  רובע  החוטבו 

לבוקמה ןבומב  תיטסילטיפק  לארשי  התיה  אל  םייחה  חרוא  תניחבמ  םג  .תיביטקלוקה  הרטמל  ירלוקיטרפה  - ישיאה
, תינרזפ תונכרצ  ימשר , חרואב  תוחפל  התניגו , תירמוח  הרומת  אלל  תובדנתהה  יכרע  תא  זכרמב  הדימעה  איה  .ברעמב 

םיבאשמ תטועמ  הנטק , הרבח  התיה  לארשיש  הדבועה  .הפק  יתבב  םייוליבו  םיינולס  םידוקיר  ןוגכ  םזינודהו , תונרמוח 
היה אלש  דחוימ  םייח  חרוא  לש  ובוציע  לע  איה  ףא  העיפשה  תיתרושקתו , תיתיישעת  הניחבמ  תחתופמ  אלו  םיירמוח 

.יסופיט יטסילטיפק 

הלכלכב שדח  ןדיע  לחה  היינשה ב-1988 , תודחאה  תלשממ  לש  הנוניכ  רחאל  רקיעב  םינומשה , תונש  יהלש  תארקל 
תשולש .המצמוצ  קשמב  תויזוכירהו  הנְטק  הלכלכב  הלשממה  תוברועמ  .יטסילטיפק  - הרטלואה ןדיעה  תילארשיה - 

, םיעיקשמל םיקנעמהו  תובטהה  תנטקה  דוסיה , ירצומ  לש  תוידיסבוסה  לוטיב  ויה  הז  ךילהתל  םיירקיעה  םייוטיבה 
תולבגהה תדרוה  ישפוח -  ץוח  רחסל  לארשי  לש  התפישח  ךילהת  ץאוה  דבב  דב  .הלשממה  יסכנ  לע  תולעבה  תטרפהו 
.ףתושמה יפוריאה  קושה  םע  ישפוחה  רחסה  םכסה  תמיתח  םע  םיעבשה  תונשב  רבכ  לחהש  אובי -  ירצומ  לע  םיסכמהו 

יבשות לכמ  ךכ  רחאו  ץוח  יבשותמו  יקסעה  רוטקסהמ  הליחת  הגרדהב , ורסוה  ץוח  עבטמ  תקזחה  לע  תולבגמה  םג 
(. 1998  ) םישימחה תואמצעה  םוי  ברע  יפוסה  ןלוטיבל  דע  הנידמה ,

ומכ הפוריא  תוצראמ  המכ  לש  המרה  תא  םירטמרפ  רפסמב  הרבעו  לארשיב  תעצוממה  םייחה  תמר  הקניז  רושע  ךותב 
"ג לתה לדג  םינשב 1995-1989  .םיעשתה  תונש  לש  הנושארה  תיצחמב  התיה  רתויב  הדחה  היילעה  .לגוטרופו  ןווי 
- כבו הנש  לכ   3%- כב הפוקת  התואב  לדג  שפנל  "ג  לתה .רבטצמ  ןפואב   40%- כבו לש 5.6%  עצוממ  יתנש  רועישב 
םינשב -1995 .םיפנעה  לכב  הכירצב  יתועמשמ  לודיגל  םגרות  שפנל  רצותבו  רצותב  לודיגה  .רבטצמ  ןפואב   16%

הלדג שפנל  תיטרפה  הכירצה  .יתנש  עצוממב  םהש כ-7%   60%- כב םיעובק  םיריחמב  תיטרפה  הכירצה  הלדג   1989
הפוקת התואב  הלע  םיעובק  םיריחמב  קסועל  יתנשה  ןוידפה  .יתנש  עצוממב  םהש כ-4%   25%- כב הפוקת  התואב 

, תונותיעה תרדגהכ  תוינק ,' תגיגח  ב' ולחה  םילארשיה   20%. קר  היה  הייסולכואב  לודיגהש  יפ  לע  ףא  ב-30% 
תוינוכמ ףלא  לארשי כ-130  יבשות  ושכר  דבלב  ב-1995  השחמה , םשל  קר  .ררחסמ  בצקב  חפטו  ךלה  םיתבב  עפשהו 

לש 1995 הנושארה  תיצחמב  .םילכ  יחידמ  ףלא  כ-40  ואידיו , ירישכמ  ףלא  כ-95  םיררקמ , ףלא  כ-50  תושדח ,
הנש התואב  .רלוד  דראילימ   1.5- כב ומכתסה  "ה  נשתב "ל  וחב םילארשיה  תואצוה  .ל  " וחל תואיצי  ףלא  ומשרנ 940 

.ץראה יבחרב  ןולמ  יתבב  םילארשי  לש  תוניל  ןוילימ  ומשרנ כ-6 

הקמונ הטלחהה  .תושעותמה  תונידמה  תמישרל  לארשי  תא  תימואלניבה  עבטמה  ןרק  הפריצ  לירפאב 1997 
הנתמ קר  אל  התיה  האימחמה  הטלחהה  .שפנל  הסנכהב  הב  םשרנש  לודיגבו  ילארשיה  קשמב  תוריהמה  תויוחתפתהב 
ץראב קווישהו  רוצייה  ןוהה , לע  תולעבה  הנבמ  ורבע  ובש  תילכלכ , הניחבמ  ינכפהמ  רושע  םויסל  למס  אלא  תילכלכ 

הבש הרבח  םויקה : תוזח  םה  חוורהו  ףסכה  הבש  החותפו , תיתורחת  קוש  תרבחל  התיה  לארשי  תנידמ  .קומע  יוניש 
תרבועה הרבח   ; םיינומה הכירצ  ירצומל  רצק  ןמז  ךותב  םיכפהנ  םירישעל  תורתומ  רדגב  לומתא  קר  ויהש  םירצומ 
הלאקסה תוצק  ינש  ןיב  םירעפהו  תוריהמב  בחרתמו  ךלוה  ינוניבה  דמעמה  הבש  םיתוריש , רוצייל  תורוחס  רוציימ 

.םיקימעמו םיכלוה  ןוילעו ) ןותחת  ןורישע   ) תידמעמה

םע תיתילונומ  הרבח  דוע  אל  .ינויצה  הנויבצ  תא  הנידמה  הדביא  ןכ  רתוי , תינרמוחו  תיטסילטיפק  התשענש  לככ 
תדיחיכ ספתנ  חרזאה  הבש  תיטסילרולפ  עפש  תרבח  אלא  הכומנ , םייח  תמרב  תינגומוה  הכירצו  תיזוכיר  הלכלכ 

תיתליהקה תינויצה -  תוברתה  תא  תקחוש  הנדועו  הקחש  תיטסילטיפקה  תוברתה  .רוציי  תדיחיכ  אקווד  ואלו  הכירצ 
 - תורחת תדדועמו  םיימצע , שומימלו  םעטל  חוורל , היצמיטיגל  תרצוי  איהש  םושמ  םג  הייפואב -  תירדילוסהו 

ןושל עבטמ  רבכ  הז  השענ  הטרפה '  ' ילכלכה גשומהש  אופא  אלפיי  אל  .םיבאשמ  לע  תירזכא -  תובורק  םיתעל 
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'. תוילארשיה תטרפה  : ' רומאל ולוכ , ינויצ  - טסופה ןדיעה  תא  תלמסמה  תיפוסוליפו  תיגולויצוס 

תא ונייפיא  הכש  םזירטנצונתאהו  תוריגסה  תא  רבש  אוהש  םושמ  רקיעב  ינויצה  םייחה  חרואב  םסריכ  םזילטיפקה 
ירצומ הז  ללכבו  ץוחבמ , םינווגמ  םירצומ  אוביל  ץיאמ  השמיש  תיטסילטיפקה  היפוסוליפה  .תילארשיה  הרבחה 

(. תינקירמאה הרבחה  לש  רקיעב   ) םיינוציח העפשה  תורוקמ  םג  םתאו  היזיוולט , ירודישו  הקיזומ  ומכ  תוברת ,
םיבר הכ  םישנא  רכממה  ינויערה  םויפוא ' ה' םלועה -  בור  תא  םויה  דחאמה  ינחורה  עצמה  הבר  הדימב  אוה  םזילטיפקה 

תא הגרדהב  תקחושה  תיתוברת  תוינגומוה  םג  תרצונ  תיטסילטיפקה  הלכלכה  תוטשפתה  תוכזב  .םינוש  הכ  תומוקממ 
.לארשי ןללכבו  הנידמו , הנידמ  לכ  לש  תינייפואה  תוידוחייה 

.רתוי יטסילרולפ  שדח -  ןזמ  תיטרקומד  תוברת  לארשיב  החתפתה  יטסילטיפקה  םייחה  ןונגס  תוקזחתהל  ליבקמב 
תונידמה לש  ץחומה  ןוחצינה  רחאל  קר  םלוא  יברעמה , םלועב  השדח  העפות  הנניא  ןוטלשכו , םייח  ךרדכ  היטרקומדה ,

', םיחרפה ידלי   ' תעפוה םע  םישישה , תונשב  קרו  היינשה , םלועה  תמחלמב  תויטסישפה  תונידמה  לע  תויטרקומדה 
תוצראב חתפתהל  הלחה  היזיוולטה , לש  היצזירלופופהו  תויתמחלמ  - יטנאה האחמה  תועונת  םיטנדוטסה , תודירמ 

, תונריתמה םזילגלה , םזיגולוכיספה , ילג  יברעמה  םלועה  תא  ופטש  ךליאו  וז  הפוקתמ  היטרקומדה .' תדובע   ' ברעמה
וזמ התוא  םיחנמה  םייכרעה  םישגדהה  תניחבמ  הנושה  השדח , תיתרבח  היווה  ורציו  תונתרושקתהו  תונקפסה 

.םירשעה האמה  לש  םינושארה  םירושעה  תשמחב  תיברעמה  הרבחה  תא  הנייפיאש 

, הזמ יטסינומוקה  שוגה  תוטטומתהו  הזמ  בושקתה  תכפהמ  בקע  םירשעה , האמה  לש  םיעשתהו  םינומשה  תונשב 
תכרעמל ןוטלש  תטישמ  תכפהנו  תכלוה  היטרקומדה  .ותוהמב  ינכפהמ  שדח , בלשל  היטרקומדה ' תדובע   ' העיגה
הלימהש הדבועה  איה  ךכל  תויארה  תחא  .םדאה  תויוכז  ןחלופ  הזכרמבש  תינוליח  הנומא  ןיעמ  תילטוט , םיכרע 
.יברעמה םלועב  ירוביצה  חישב  רתויב  תויתמויסקאהו  תויכרעה  תוחיכשה , םילימה  תחא  הנורחאל  התשענ  יטרקומד ' '

דגנכ תיברעמה  תרושקתה  תלהנמש  יוניגהו  תונרהטה  עסמ  םג  ינויצ .'  ' הלימה תא  המודמכ  הפילחמ  איה  לארשיב 
.שדוקמ סותאכ  יטרקומדה  סותאה  לש  ותסיפת  לע  דיעמ  רחא , וא  הזכ  יטרקומד  ובאט  םיֵרפמה  םינוש ,' םירפוכ  '

לככ ךפהלו , תיטסילרולפה ; היטרקומדה  הקזחתה  ןכ  תילאטוטהו , המימתה  תינויצה  תוברתה  השלחנש  לככ 
תילארשיה הרבחה  לש  היצזיטרקומדה  השעמל , .תינויצה  תוברתה  השלחנ  ןכ  תילארשיה , היטרקומדה  הקזחתהש 

הקיתווה תוגיהנמל  ןתינש  לבגומ  יתלבה  יארשאה  םוצמצ  לעו  תינויצה  תוברתה  תמצועב  םוסרכה  לע  תובר  העיפשה 
םזינכמ לילעב  הווהמ  איה  וכו ,)' חרזא  תויוכז   ) זכרמב םדאה  תא  הדימעמ  היטרקומדהש  רחאמ  .ןוטלשה  תודסומלו 
תונויצה וזמ , הרתי  .ביטקלוקה  דמעמ  תבוטל  טרפה  לש  ודמעמ  םוצמצ  לע  תססובמ  תוימואלה  ןכש  ימואל , - יטנא
תויוברת תכתה  היה  ישעמה  השוריפש  ךותיה , רוכ  לש  תוינידמ  לעו  תיתוברתו  תינויער  תויתילונומ  לע  הססבתה 
וניתמהש םייתוברת  םיקמעמ  ימרז  ושחר  תאזה  תויתילונומל  תחתמש  םיעדוי  ונא  םויה  .תירבצה  תינבתל  םירגהמה 

תאזה תוצרפתהה  .רתוי  יטסילרולפו  ינוגבר  ותושעלו  ילארשיה  ןוטלשה  לש  ונויבצ  תא  תונשלו  חיגהל  רשוכ  תעשל 
.ותושלחיהל המרת  תעב  הבו  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ירחא  רקיעב  יכרגילואה , ינויצה  דסממה  לש  ותושלחיהמ  העבנ 

ןיב רבוגו  ךלוהה  סומלופה  םיפסונ : םימרוג  ינש  תוכזב  קזחתמ  תינוליחה  תילארשיה  תוברתב  יטרקומדה  דממה 
, םינושה הייסולכואה  ירזגמ  ןיב  םיפירחמו  םיכלוהה  םיטקילפנוקב  ורוקמש  היציזופואה , תוגלפמל  ןוטלשה  תוגלפמ 

.יתרבחה הדמעמבו  תרושקתה  לש  התומדב  לחש  לודגה  יונישהו 

ומכ אלש  איהש -  םושמ  םג  ינויצה  םזילאידיאה  תמוח  תא  רערעמה  חגנ ' לייא   ' ונדועו היה  היצזיטרקומדה  ךילהת 
איה ןכ  לארשיב , היטרקומדה  תקזחתמש  לככ  .ברעמה  תונידמל  רקיעב  תובר , תונידמל  תפתושמ  ינויצה -  סותאה 
הקיז שיו   ) םזילטיפקה ומכ  היטרקומדה , .ידוחייה  הנויבצמ  תדבאמו  תורחא  תויברעמ  תונידמל  המוד  תישענו  תכלוה 

תא טוקנל  םא  שדחה , ימלועה  רדסה  לש  ירסומה  לעה ' - ןיינב  ' והז .שדחה  םלועה  לש  יכרעה  קבדה  איה  םהיניב ,)
.סקרמ לרק  לש  ויגשומ 

ונבומב אקווד  ואל  ' ) יטרפה ינאה  : ' םימילשמ םיטקייבוא  ינש  םידמוע  היטרקומדה , ןחלופ  שדחה , ןחלופה  דקומב 
' תיטרקומדה הנומאה   ' .ותוא לטבמו  םואלהמ  לודג  אוהש  סרבינוי ,' ' הו םואלהמ ; ןטק  אוהש  ילילשה ,) ירטנצוגאה 
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וירושיכ תא  ללכשלו  שממל  ותואמצעו , ותוריח  תא  אטבל  תויחרזאה , ויתויוכז  שומימ  תא  עובתל  םדאה  תא  הצירממ 
תא חפטל  לוכל  לעמו  תיתרבחהו , תיעבטה  ותביבס  תאו  ותוימינפ  תא  ריכהל  תלוזה , םע  תורחת  ידכ  ךות  םיידוחייה 

.םייתוברתו םייפרגואיג  תולובג  רסחו  ינויווש  םלועב  ותוחרזא 

היצמרופניאהו ןוטלשה  תודסומ  תניחבמ  רקיעב  רתוי , תיטרקומד  התישענ  תינוליחה  לארשי  יכ  ןייצלו  גייסל  בושח 
תוחפ םירזגמל  אלו  ינוליחה  ידוהיה  רזגמל  רקיעב  הנווכה   ) היחרזא לש  הבישחה  חרואו  התוברת  תניחבמ  תוחפו 

גיהנמל םיפאוש  ןיידע  םיבר  םילארשיש  םילגמו  םיבש  םיבר  םירקס  יברעהו .) ידרחה  רזגמה  ומכ  םייפואב  םייטרקומד 
םינורישעב רקיעב  החיכשה  וז , העפותל  שי  .םייטילופה  םיפוגה  לש  יטרקומדה  שפוחה  םוצמצ  ריחמב  םג  קזח ,

האנשה תאו  ילארשי  - יברעה טקילפנוקה  תא  קר  ריכזנ  .ןטרפל  םוקמה  הז  ןיאש  תובר  תוביס  הרבחה , לש  םינותחתה 
הקימעמ תילארשיה  היטרקומדה  ללוכ , לולקשב  ךא  .םייזכרמה  םימרוג  ינשכ  יטסילטנמדנופה  םלסיאה  לש  תדקויה 

, תונמאה טפשמה , תרושקתה , תוכרעמב  וללוחתהש  םייונישה  תוכזב  רקיעב  הרבחה , לש  הבחורלו  הכרואל  תטשפתמו 
איה המלוע  תשיפתו  וייח  ןונגסב  ותוא  תפקשמו  לארשי  לש  היצזיטרקומדה  ךילהת  תא  הליבומש  ימ  .ךוניחהו  עדמה 

.הנייפואב תילבולג  רתויו  רתוי  תישענ  לארשי  ךכ  ךותבו  .הליכשמה  תיפאיה  הבכשה 

הנידמל התויה  םוימ  לחה  אוה  השעמל  .תחא  הנשב  וא  דחא  םויב  ליחתה  אל  לארשי  תנידמ  לש  היצזילבולגה  ךילהת 
היבשות ןיב  םירשקהו  םיעגמה  חפנ  לדגו  הל  ץוחמ  תונידמ  םע  הירשק  וחמצ  ןכ  התלכלכ , החתפתהש  לככ  .תיאמצע 

דועו םינומשה , תונשב  דואמ  ץאוה  לארשי  תנידמ  לש  היצזילבולגה  ךילהתש  קפס  לכ  ןיא  םלוא  .ל  " וחב םיבשותל 
יבחרב וללוחתהש  םייתוברתהו  םייגולונכטה  םייונישהו  ישפוח  קוש  תלכלכל  רבעמה  בקע  םיעשתה , תונשב  רתוי 

.םלועה

וא םוגרתב  תוצפומה  תוירלופופה  היזיוולטה  תוינכות  אוה  ילבולג  ךותיה  רוכ  תריציל  םייביטקפאה  םינונגנמה  דחא 
ינועושעשו חוריאה  תוינכות  תולבונלטהו , ןובסה  תורפוא  ןה  רתויב  תוחילצמה  .םלועה  יבחרב  ימוקמ  בובידב 

(. ילארשיה להקה  םעטל  תירוקמה  הסרגה  רויג  ךות  םיתעל   ) לארשיב םג  ורדושש  היזיוולטה ,

ופשחנ םהילאש  םיימואלניבה , ( media events  ) תרושקתה יעוריא  םה  היצזילבולגה  ךילהתב  דחוימב  םיבושח 
, ןדרו לקיימ ג' לש  השירפה  תעדוה  הנאיד , הכיסנה  לש  היוולהה  ומכ  ימעפ , - דח עוריא  תויהל  לוכי  הז  .םילארשיה 

 - ירוזחמ יפוא  לעב  עוריא  םג  תויהל  לוכי  הז  גאב 2000 ;' הכורדה ל' הייפיצה  וא  ףלאה  ףוס  לש  אלמה  המחה  יוקיל 
.םלוע סימ  תריחב  סקט  וא  רקסואה  יסרפ  תקולח  סקט  לאידנומה , תורחתב  רמגה  קחשמ  ומכ  יתרושקת -  גח  ןיעמ 

םישגרתמ םה  .תימלוע  םיפוצ  תליהק  הגרדהב  םישענה  םדא , ינב  ינוילימ  תואמ  ופציו  ופצ  הלאה  תרושקתה  יעוריאב 
.דיתעה יחרזא  םלועה -  יבחרב  םהידליל  ורפסי  התואש  המוד , היווח  םנורכיזב  םיטרוחו  דחיב ,

קושהו תומזיה  תלכלכ  תחימצו  "ל  וחל תוחתפיהה  ךילהת  םע  דבב  דב  לארשיב  וחתפתה  םייפאיה  ןונגסהו  תוברתה 
תכירעב ( 1978 " ) ןיטינומ  " ןוחריה תעפוהב  םיאורש  שי  .תיטרקומדה  תושיגרהו  תחתופמה  הכירצה  תוברת  ישפוחה ,

.ילארשיה יפאיה  תעפוה  לש  ןנוכמה  עגרכ  קיווזוינהו ,) םייטה  רקרוי , וינהמ  עפשוה  ונונגסו  ובוציע   ) ךורב םדא 
תויושיגרל הירוטסיהל , םירושקה  םיימוקמ  םיביכר  רפסמ  ול  ףיסוה  לבא  יאקירמאה  לדומה  תא  ץמיא  ןיטינומ " "

ומגרת םימילש  םילזנרו  ויינו ג' םייח  ןונגס  לש  םיפסונ  ומורכ  יניזגמל  ךרדה  תא  חתפ  םג  אוה  .תילארשיה  תוילטנמלו 
(. דועו המלע " ", " רזיילב ", " קיפר ' גוא לנוישנ ג'  )" תילארשיה תואיצמל  יפאי  םזילזנרו  וינ ג' לש  םילדומ 

היה ץראה "  " ןותיעש קפס  ןיא  לבא  הזה , ןוויכב  ומרת  תושדח "  " ןושארה עבצה  ןומויו  ריעה "  " יביבא לתה  ןומוקמה  םג 
תא וחקל  בירעמ " ו" תונורחא " תועידי   " .לארשיב םיפאיה  םירסמה  תצפהלו  יפאיה  חישל  רתויב  בושחה  רבגמהו  המבה 

.רתוי םיבחר  םילגעמו  תובכשל  יפאיה  לדומה  תצפה  דיקפת 

תצפהו בוצייעב   בושח  דיקפת  עדונ  םילארשי  םיפאי  ידי  לע  תוריהמב  החפתהש  תילארשיה , םוסרפה  תיישעתל  םג 
.לארשיב תיפאיה  תוברתה 

ותל הכפה  ןמזה  םעש  תיפאיה , תויביבא  לתה  תחימצל  יתוברתהו  יפרגואיגה  ןיערגה  קפס  אלל  אוה  ןיקנייש  בוחר 
, ףוגניזיד גרו ,' ךלמה ג' לוריבג , ןביא  תובוחרה  לש  בחרמה  רקיעבו  ביבא , לת  בל  ךפה  ןמזה  םע  .הלוכ  ריעה  לש  רכיהה 
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". רוגס יפאי  חטש  ל" ןימינב , תלחנו  יבנלא  הדוהי , ןב 

רציי התיא  םואיתבו  תספדומה  תרושקתה  דצל  .יפאיה  לדומהו  דוקה  תצפהב  בושח  בלש  התיה  ץורע 2  לש  ותמקה 
דנטס רקיעב   ) ןורטאיתה הנפואה , בוציעה , יגולוכיספה , ץועייהו  לופיטה  הירנילוקה , םוחתב  תוברת  ירוביג  ץורעה 

.סקסהו תואירבהו  רשוכה  לע  הרימשה  היגולוקאה , תרושב  תא  ץיפהו  תויתוזחה , תויונמואהו  הקיסומה  עונלוקה , פא ,)
ינכתבו השגהה  ןונגסב  רקיעב   ) רתוי יתועמשמ  יפאי  שגד  םע  ביתנ , ותואב  ךלה  רושע , רובעכ  םקוהש  ץורע 10 ,

(. תוימוקמה תורדסה 

תא ואיבה  וכרד , תישארב  ץורעב 2  ורדושש  (, 1997-2001 " ) ןיטנרולפ ו" ( 1995-2000 " ) למיג ביבא  תמר   " תורדסה
יפאיה תא  הפקיש  למיג " ביבא  תמר   )" תינורטקלאה טבשה  תרודמל  ורבחתהש  תובחר  תובכשל  תויפאיה  תרושב 
הרדסה הפסוו .) םיינפוא  לע  בוכרה  ןרפתה  ובוב " תא ה" ןיטנרולפ "  " וליאו עברא , לע  עברא  פי  לע ג' בוכרה  רישעה ,

yes+ ץורע תרגסמבו  תשק "  " רודישה תינייכז  תרגסמב  ץורעב 2 , םינשב 2004-2000 , הרדושש  הרדושש  םינגרובה " "
הלש הוותמבו  ןונגסב  הריכזמו  הנידמה  תודלותב  רתויב  תיפאיה  הרדסה  איה   - yes"  " ןייוולב היזיוולטה  תרבח  לש 

.תיאקירמאה והשמו " םישולש   " תא

הנד לשו  ילארשי -  - ובוב לש  סופיט  באל  בשחנש  , (1994-1998 בוג " הליל   )" בוג ידיג  לש  חוריאה  תוינכות  םג 
.םייפאיה םייחה  ןונגסו  לדומה  תצפה  ןוויכב  ומרת  תנשב 1999 ) ץורעב 2  הרדוש  " ) םינכוסמ םיסחי   " ןדומ

רקרמ - הדה ועיפוה  וירחאו  םילארשי  םיקסע  ישנאל  דעונש  ןושארה  ילכלכה  ןומויה  היה  ב-1983 ) דסונ  " ) סבולג "
תא ונישש  תונורחא ב-2008 ) תועידי  תיבמ  ילכלכ  ןומויכ  דסונ   ) טסילכלכו תנשב 2008 ) ץראה  לש  ףסומכ  דסונ  )

.םייפאיה םלועה  תשיפתו  ןונגסה  תצפהל  ומרתו  לארשיב  ילכלכה  חישה 

תויפאיה תא  הקינזה  תוחילצמו , תוריעצ  פא  - טרטס תורבח  יפלא  םויה  תללוכש  ץראב , קט  ייהה  תיישעת  תוחתפתה 
תודעסמה ללש  לע  חותיפ , הילצרהב  ןוקיליסה " קמע   " .םילארשי םיפאיל  יברעמה  םלועב  םיפאי  ןיב  הרביחו  המידק 

, םילשורי הפיחב , םימוד  םיילכלכו  םייקסע  םיבחרמ  ועיפוה  וירחאו  העפותה  ילמסמ  דחאל  השענ  ולש , הפקה  יתבו 
.דועו אבס  רפכ  הינתנ ,

תרבח תמקה  םע  הלחהש  ץראב , תוסיטה  תכפהמ  אלל  ןבומכ  חתפתהל  התיה  הלוכי  אל  לארשיב  תיפאיה  תוברתה 
ב-1981 תוימואלניב  תוסיטל  רתיה  הלביק   ) םינומשה תונש  תישארב  ריווא " יביתנ  ףועמ   " תילארשיה רכשה 

(. םיילכלכ םיישקל  העלקנש  רחאל  הקרפתהו ב-1984 

ץומיא תא  ורשיב  ץראה , יבחר  לכב  ךכ  רחא  ביבא  לת  רוזאב  הליחת  ןורחאה , רושעב  וצופנש  הרקויה , תוריד  ילדגמ  םא 
תא וציפה  םינומשה ) תונש  תישארב  וחמצ   ) םייתליהקה םיבושייהו  ךתיב " הנב  תונוכש ה" יפאיה , םירוגמה  לדומ  תא 

.ירפכה ובובה  לדומ 

תוגלפמה יתשש  המוד  לבא  תיפאי , היצטניירוא  םע  םיאקיטילופ  טעמ  אל  תסנכל  ורחבנ  םינומשה  תונש  זאמ 
לש דוחיאכ  המקוה ב-1992   ) לאמשמ צרמ "  " ןה תיפאיה  םלועה  תשיפתו  ןונגסה  תא  םלגד  לע  וטרחש  תוירוטסיהה 

יוניש 15 הלביק  הרשע ב-2003  ששה  תסנכל  תוריחבב   ) ןימימ דיפל  ףסוי  תושארב  יוניש " ו" יונישמ ) קלחו  "ם  פמ צר ,
שיא תגהנהב  דיתע " שי   " ןבומכ איה  השדחהו  תישילשה  תסנכב .) הלדוגב  תישילשה  הגלפמל  התייהו  םיטדנמ 

.דיפל ריאי  תרושקתה 

דמעמהמ קלח  םה  קט , - ייה ישנאו  םינמא  םיאפור  םינעדמ , םינטפשמל , המודב  לארשיב , תרושקתה  תיישעת  ישנא 
םמצע םהש  אלא  לארשיב  תיפאיה  הבכשה  לש  הלדוג  תא  םיביחרמ  קר  אל  םה  .וינויפאב  יפאי ' ה' שדחה , ימואלניבה 

יהוז .םהלש  תוגהנתהה  יסופדבו  םתוזחב  םתביתכב , תילבולג  תוגהנתה  לש  יוקיח  לדומ  םיווהמ  םינעודיה ) רקיעב  )
םינכדועמה תושימג , תועשב  םידבועה  םיאנותיעה  .םיריעצ  ברקב  הזה  עוצקמה  לש  תויביטקרטאל  הביסה  ראשה  ןיב 

' - הליהת לש  תוקד   15  ' תוחפל םהל  תוחטבומש  םתפשב , םימכחותמה  םתדובעב , םיימונוטואה  םידיינה , תושדחב ,
'. ילבולגה םדאה   ' לש ומוליג  םה 
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אוה םיבר , רעונ  ינבל  יוקיח  אשומלו  ילארשי  תוברת  רוביגל  םיעשתה  תונשב  היהש  ימ  דילי 1963 ,)  ) דיפל ריאי 
" קילורשמ הדירפ   " רפסב .ץראב  םיריעצה  תרושקתה  ישנאו  םיאנותיעה  ודימעהש  יתוגהנתהה  לדומל  תינייפוא  המגוד 

: דיפל לש  אבה  רואיתה  עיפוה 

קיפסה אוה  ולש  הרצקה  הריירקב  .ותצפהל  תובר  םרתש  ימו  ירבצ ' - טסופ לדומה ה' לש  ותומלגתה  יתכרעהל  אוה  דיפל  "
ךרוע ןונבל ,) תמחלמ  תפוקתב  ' ) הנחמב  ' ןועובשב ריעצ  בתכ  היה  אוה  לוכב : טעמכ  הבר , החלצהב  ללכ  ךרדב  תוסנתהל ,

'(, תונורחא תועידי  רבע ל' אוה  תישארב 2003  ' ) בירעמ  ' ףסומב ירלופופ  רוט  לעבו  יאנותיע  יביבא , לת  ןומוקמ  לש  ףסומ 
וידר ןרדש  הנריסה ,)' תריש   )' ןקחש רכמ ,) - יבר ינש   ) רפוס הטיר ,) לש  ןפסה ' תבוהא   ' לשמל  ) פופ ינומזפ  לש  ןלילמת 

' חילצה  ' ויתונויאר תרגסמב   ) היזיוולטב תונויארו  חוריא  תוינכות  לש  ירלופופ  החנמו  "ץ ,) לגב הליל ' ירופיצ  , ' לשמל )
םע תונורחא ' תועידי  קינעהש ל' ןויאירב  גניטייר .) ול  ופיסוה  קרש  תורשקותמ , תוירורעש  םימעפ  רפסמ  ררועל  דיפל 

תמשגה לע  ןיידע  ורביד  הב  הנידמב  יתלדג  .םיוסמ  ןבומב  ותוא , וקפדש  רוד  ונחנא  : " רמא דיחי ,' תגצה   ' ולש ןמורה  תאצ 
ךותל לדגש  רוד  הז  .הריתסב  הלאה  םירבדה  תא  בושו  בוש  הדימעה  וניווחש  תואיצמהו  םיטלחומ -  םיכרע  לע  תונויצה ,

דואמש האושל , ינש  רוד  .ולש  תויווחהמ  תולודג  דימת  תויהל  תורומא  הלש  דוסיה  - תויווחש רצי , אוה  אלש  הנידמ 
וחיטבהש המ  אל  הזש  השוחתב , םלועב  םיבבותסמ  ונחנא  .ונמלועב  תעגונ  אל  םהלש  היווחה  לבא  םירוהה , תא  שיגרמ 

ןולס הלחא  הזיא  יארת  .חיוורמ  התא  המכ  הז  תא  הז  םילאושו  הב  םיבבותסמ  םישנאש  השק , תיברעמ  ץרא  וז  .ונל 
םוקמ ןיא  תולודג  תוימואל  תויעב  בורמ  .רשואמ  אל  תויהלו  רסייתהל  םג  ללכב  תוכז  יל  שי  ךיא  זא  ןמזמ , אל  יתינק 

". יל ערשכ  יל  םיענ  אל  םויה  דע  .תצק  לובסל  תוכזה  תא  תודידבה , תוכז  תא  ונל  ןיא  .יטרפה  ןגלבל  תוימיטיגלו 
רבעמה תא  השעש  רודל  ךייש  אוהש  םושמ  ירבצ ) טסופה   ) יפאיה לדומל  ירבצה  לדומה  ןיב  רשג  שאר  ןיעמ  הוויה  דיפל 
ותבהא ךא  ותנידמל , רושקה  ילארשי  טוירטפ  אוה  .ותוישיאב  תחא  הנועבו  תעב  םיצצורתמ  םילדומה  ינשש  םושמו  הזה 

הרז ץראב  הכורא  הייהש  ךא  ילארשיה , ץחלה  ריסמ  "ל  וחב ררוואתהל  תמ '  ' אוה .תינתומ  יתלב  הניאו  תיביאנ  הניא 
תומד תא  שבול  םעפ  ידמ  ךא  ילארשיה , ימויקה ' בצמה   ' לע בותכל  הברמ  אוה  .הצרא  םיזע  םיעוגעג  וירבדל , וב , תררועמ 
ימוחת שי  ומלועב  ךא  םירבצה , בור  תא  ומכ  ותוא , הקיסעמ  הקיטילופה  .םיקוחר  םיפונ  רקסמו  ימואלניבה  יאנותיעה 

, קור ףוג , חותיפ  לסרודכו , לגרודכ  בוט - ' תיבמ  בוט  רענ   ' בשחנש ימ  לש  תויופידעה  רדס  שארב  ודמע  אל  רבעבש  ןיינע 
תועפשה וב  תורכינ  ךא  ןפג ,) ןתנוהי  לש  ותעפשהב  תוגופס   ) ןירדהמל תוינכדע  - תוירבצ ותביתכו  ותפש  וכו .' הנפוא ,

תא ץירעמ  אוהש  רפיס  תונויארה  דחאב  .םייטסילנרו  וינ ז' תודוסיו  רבראק , דנומייר  ומכ  םינרדומ , - טסופ םירפוס  לש 
.ייווגנימה טסנרא 

(. תירבצו האוש  לוצינ   ) וירוהל בוט ' דלי   - ' םירבצה בור  ומכ  ראשנ -  אוה  שובלל , בהוא  אוהש  ינדרמה  יומידה  ףא  לע 
םרוזו ןגרבתהל  ברסמ  אוה  םימדוקה  תורודל  דוגינב  ךא  בירעמ ,)' ב' רוט   ) הביצי הסנרפ  לעב  אוה  םירבצה  בור  ומכ 

, םירוקרזה רואל  ףשחיהל  ול  עירפמ  אל  הז  ךא  והשמ , ןשייב  אוה  םירבצה  בור  ומכ  .שוגירל  שוגירמו  רגתאל  רגתאמ 
.םתומנפומ ףרח  אבצב , תוהובג  דוקיפ  תודמעל  עיגהל  ול  ומדקש  םירבצל  עירפה  אל  הזש  יפכ 

גציימ ותואש  שדחה  לדומה  תא  ףקשמ  השדח  תירבג  תושיגר  ןיבו  ןשיה , ירבצה  םגדה  יפ  לע  םזיאו , ' צמ ןיב  בולישה  םג 
םינממסה לכ  וב  םימייקתמש  דחוימ , ןזמ  'ו  צאמ אוהש  דיפל , לע  ובתכ  דימת  : ' וילע הבתכ  ץריבג  לעי  .דיפל  רשבמו 

, םירקובה יפגמ  ורובלרמה , תוירגיס  דראיליבה , ידנליאתה , ףורגאהו  רשוכה  ינוכמ  םיחתופמה , םירירשה  םישקבתמה - 
תמלצ  ) המצע לשמ  תיאמצע  הריירק  תלעב  איה  ותגוזש  הדבועה  םג  ךר .' היה  דימת  ולש  הפה  לבא  דפקומה -  רעישה 
תיברק הריירקב  רדגתהל  לוכי  ונניאש  ריעצש  הדבועה  םצע  .גציימ  אוהש  שדחה  לדומה  לע  העיבצמ  תרפוסו ) תונותיע 

םה דיפל  לש  וינוניגו  ותוזח  וליפא  .ןמזה  ינמיסמ  איה  תוברת  רוביג  השענ  תראופמ  תיאנותיע  הריירקב  אלא  תראופמ 
 - לשורמ יקאח  םוקמב  תדפקומ ; תקורסת ג'ל  העורפ -  תירולב  םוקמב  תויפאי :' ל' תוירבצ ' ורוד מ' השעש  רבעמל  ןמיס 

תקיזומ ינעוצקמ , טרופס  םלועה : תעידיב  עדי  תנגפה  ץראה -  תעידיב  עדי  תנגפה  םוקמב  קיש ;'  ' םע תשטולמ  העפוה 
היולג הכרעהב  ול  הריעמ  לודגה ,' םלועה  שיא  לש  השוחת  ןתונ  התא  ךלש  תובתכב  '. ' וכו םייוליב  םלועה , תורפס  קור ,

עובק רקבמ  עבשומ , םירפס  ארוק  "ל , וחל שדוח  ידמ  עסונה   ' .תרושקתל ןתנש  םיברה  תונויארה  דחאב  תיאנותיעה 
'. םסרופמ םדא  לש  הרמיא  טטצמ  התא  תובתכהמ  רכינ  קלחב  .הקיזומה  םלועב  בטיה  אצמתמו  תוכורעתב 

" דיתע שי   " ותגלפמ תא  דיפל  ליבוה  תסנכל ה-19  תוריחבב  ןכש  הנוכנ , תיזחת  הבר  הדימב  היה  הזה  עטקה  יכ  רבתסה 
הפרטצה ותושארב  הגלפמה  .תסנכב  הלדוגב  היינשה  הגלפמל  הכפהו  םיטדנמ  ב-19  התכז  רשאכ  טלוב , גשיהל 

םייט  " לש םלועב " רתויב  םיעיפשמה   100  " תמישרב דיפל  ללכנ  לירפאב 2013  .רצואה  רשל  הנומ  דיפלו  היצילאוקל 
דיפל םיניטסלפה , םע  הלש  ךוסכסה  ךרד  לארשי  תא  האור  יללכ  ןפואב  םלועה  םא   " יכ בתכנ  הריחבל  קומינב  ןיזגמ ."

". המואה לש  ימינפה  סוקופה  תא  ותוישיאב  גציימ 

רקיעב  ) היזיוולט תורדסו  תוינכות  תומוסרפ , םיפאי : םירסמ  רופסניאב  רבע  לכמ  םיפקומ  םילארשיה  םייפלאה , תונשב 
, תוילטיגיד תויצקילפא  טנרטניא , ירתא  םירפס , םינותיע , םייח ,) ןונגסו  בוציע  םיישיאניב , םיסחיב  תוקסועש  הלאכ 

.דועו דועו  דומיל  תוינכות  םיסרוק , םיעפומ , הפק , יתבו  תודעסמ  םיבאפ , הכירצ , ירצומו  תויונח  םיפילק ,

98

45/65

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תונוכת טעמ  אל  ןיידע  שיו  תורחא , תונידממ  תיטננימודה  התוברתב  דואמ  הנוש  ןיידע  לארשי  תנידמ  גייסל : בושח 
קחרה תנכושה  הנידמב  הזמ , הלעמל  .ןשיה  ןזהמ  יטוירטפ  עבצב  יסופיטה  ילארשיה  לש  ונקויד  תא  תועבוצה  תוימואל 

, תאז םע  .הימפסאב  םולחכ  ןיידע  הארנ  ימלועה ' רפכה   ' ןוזח ןיועו , יטרקומד  אל  לשחנ , יברע  בחרמ  ךותב  הפוריאמ ,
הלכלכה תפקתמל  דיתעב  וענכיי  לארשי  לש  היתונכש  םגש  חינהל  רשפאו  ץראה  רודכמ  קלח  אוה  ןוכיתה  חרזמה 
המחלמה תוחור  רשאכ  םג  םייתניב , .היתותוא  תא  תנתונ  רבכ  וז  הפקתמש  םינייצמה  םינחרזמ  שי  .תילבולגה  תוברתהו 

עבצה  ' .תילבולגה המגמהמ  תעפשומ  תויהל  הקיספמ  הניא  לארשי  וברח , תא  בוש  ףינמ  םאלסאהו  הקזוחב  תובשנמ 
תונידמב םייחה  ןונגסל  לארשי  תנידמב  םייחה  ןונגס  ןיב  ןוימדהו  תירלופופה , תוברתב  ההודו  ךלוה  ימואלה '

.הדמתהב לדג  תורחא  תויברעמ 

11 !!!! םיטלוש םיטלוש םינונחה   םינונחה
לילשתה תומדש  יעבט  ןכל  .יתוכמסהו  םייפכה  שיא  שוחנה , ץימאה , םחולה , רבגה  תא  זכרמב  הדימעה  םואלה  תכפהמ 

-Nerd)  ) ןונחה לש  תיטסירוטקירקה  ותומד  םג  הטבנ  ןאכש  רשפא  .ו  ' צאמ - יטנאה היהת  ולש  תיטסירוטקירקה 
.שיגרה יפאיה  לש  ושרויו  ואצאצ 

איהו ישונאה , ןימה  תודלותב  ןבומכ  השדח  הניא  וינתומב , אלו  וחומב  וחוכש  שולחה , ןואגהו  'ו  צאמ - יטנאה תעפות 
", רבג - רבג ה" לש  וכופיה  יכורכרה , ןונחה  לש  תגעלנה  תומדהש  המוד  לבא  .תורודה  ךלהמב  םיבר  םייוניש  הרבע 

תוברתל תירבגה  תוברתה  ןיב  רשג  שאר  הז  ןבומב  היה  ןונחה , לש  ויבא  יפאיה , .תונורחאה  םינשה  האמב  קר  השבגתה 
.תירבג טסופה 

ןייטשנייא טרבלאש  םינעוטה  שי  .ברעמה  תוברתב  ןונחה  תומד  לש  המוליגל  םייעבטה " םידמעומה   " ויה םידוהיה 
ללכ ךרדב  שבלוהש  רגובמה , ןונחה  לש  ןוכנ  רתוי  וא  ןונחה , לש  ותומדל  סופיטה  תובא  םה  דיורפ  דנומגיזו 

". רזופמה רוספורפה   " פיטואירטסב

, םלועב ילואו  "ב  הראב רתויב  יראלופופהו  רכומה  ינונחה  ןעודיל  בשחנו  ימואל  - טסופה ןונחה  תומד  תא  חתיפש  ימ 
חתיפו תונורתיל  ויתונורסח  תא  ךפה  ןלא  וירחאו , וינפל  םינונח  ומכ  .ןלא  ידוו  ידוהיה  ןקחשהו  יאמבה  יאטירסתה , אוה 

לע םעפ  חדבתה  ןלא  .ויטרס  לש  רכהה  יוותמ  דחאל  רתוי  רחואמ  הכפהש  ןוחטיבה , תרסחו  תיטוריונה  תומדה  תא 
היה אל  רקוב , תפקז  יל  התייה  אלו  ררועתמ  יתייה  םאש  דדוב , ךכ  לכ  יתייה  דלי  יתייהשכ  : " ולש תמסרופמה  תוינונחה 

ןתחתה תאז  לכבו  ןונבג , םע  ףאו  תיקלח  תחרק  חפטמ  אשד , הבוגב  רוחבה  : " וילע בתכנ  קחשל ." ימ  םע  םויה  לכ  יל 
םיכמות אל  ונחנאו  תצמואמה , ותב  איה  תישילשה  ובל  תריחב  יכ  םיימעפכ  הז  תא  בישחנ  םצעב , .םימעפ  שולש 

תא ולש  םיטרסל  קהלל  חילצמ  תאז  לכב  לבא  הננח , ןיידעו  לדלודמ  םגמגמ , ןב 72 , רוחבהש  בל  ומיש  .תוירע  יוליגב 
תונשייב תויטוריונ , הז : תא  השוע  אוה  ךיא  .ולש  רטטקה  ךרד  תורבוע  ןה  םא  ןיינעמ  .דווילוהב  תווש  יכה  תורוחבה 

.לק םוגמגו 

יר ןקחשהו ג' יאמבה  יאקימוקה , ףסונ : ידוהי  היה  םינוש , תצק  םישגדבש  ףא  ירלופופה , ןונחה  ןומדב  ןלא  תא  שריש  ימ 
, םלועב תמסרופמה  םיבצמה  תיידמוק  תא  הביכרהש  תיטוריונה  הרובחב  רתוי  תילמרונה " תומדה   " ילוא אוה  .דלפנייס 

.ןמרפוסו רקוב  ינגד  הנייגיהו , ןויקינל  תינונח " היססבוא   " התיה ול  םגש  םירמוא  לבא 

, הרשע - שפיט ןב  אוה  םיאבה : םיפיטואירטסה  םיביכרמה  תא  ללוכ  ברעמה  תוברתב  יוושכעה  ןונחה  לש  סופיטה  - בא
םירומה ביבחו  ןייטצמה  ןדקשה  אוה  .םיטלוב  םילאוטקלטניא  םירושיכ  לעב  הובג , - ינוניב ילכלכ  - יתרבח דמעממ 

.תיבב ךוניחה  יצירמת  לשב  םאו  םידלומה  וירושיכ  לשב  םא   "(, יתתיכה ןואגה  )"
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םירפס תאירק  ומצע : לש  העובב  עוקש  אוה  .ןוימדו  הבישח  םיכירצמה  םימוחתב  יתייפכ  ןפואב  קוסעל  הנהנ  ןונחה 
(, סקימוקו ינוידב  עדמו  היזטנפ  ירפס  תוידפולקיצנא , םיוות , טמ , - חש תינכט , תורפס  ןויעו , עדמ  ירפס  רקיעב  )

.בשחמ יניינעב  רקיעבו 

םע רשק  תריציב  םיישקבו  תונששחו , תומנפומ  תונשייבב , םיקחשמל , תורכמתהב  תאטבתמה  תיתודלי , תוגליע  דצל 
, שוחכ ופוג  רובידו .) הביצי  תוערפה  לעב  םיתעלו  ומצעל ," רבוחמ  אל   )" תינולמג העפוהב  רכינ  ןונחה  ינשה , ןימה 
, טרופסב ןייטצמ  וניא  ןונחה  תונשיה .) תומכסומה  יפ  לע   ) תוינניח אלו  תוילאימולש '  ' ויתוכילהו היצנידרואוק  רסח 

הניגנב ןייטצהל  יושע  אוה  ינש  דצמ   (. דוקיר הקיטלתא , רודכ , יקחשמ   ) םירוענה ליגב  בושח  סוטטס  למסל  בשחנש 
לש הצנידרואוק   ) םירוהה דודיעב  ךרפמ , תועבצא  ןומיאל  תוכורא  תועש  שידקהלו  רתנספו , רוניכ  לע  רקיעב  תיסאלק ,

(. םייפגה לש  היצנידרואוק  רסוח  לע  הצפמ  דיה 

( הב םיאנקמ  םיברש   ) רפסה תיבב  ויתוחלצה  לשבו  הכומנה , ןורטסוטסטה  תמרו  תבכועמה  תיזיפה  ותוחתפתה  לשב 
". התיכה יכלמ  ו" םילבוקמה "  " לש לילשת  תומד  ןיעמ  אוה  .הרובחב  הדונמה  םג  םיתעלו  יוחדה  דליה  אוה  ןונחה 

ןונחה .יבמופב  וליפשהלו  וילא  לפטיהל  םיברמ  ןכלו  רזומ  ךא  ןונשו , םכח  ןונחה  תא  םיאצומ  םיליגרה ,"  " םיריעצה
םהו םימיל  םהב  םוקני  דוע  אוה  הגאד , לא  לבא  .ולש   םינושה  ןיינעה  ימוחת  לשב  םמע , רשקתל  השקתמ  ודיצמ 

.המזירכו םינוא  רסח  הזכ  אל  אוהש  ולגי ,

אוה .םישנמ  ותדרח  רסוח  לשב  ןהו  ותוירבג , רסוח  לשב  ןה  הרשע , - שפיטה תונב  ברקב  רקיעב  ירלופופ  וניא  ןונחה 
לכב ןכדועמ  יתלבו  ער  םעט  לעב  ותויה  לשב  םג  םינב ) םע  הזב  תושקתמ  תוינונחה  םג  " ) הרוחב םע  ליחתהל   " השקתמ

ללבודמ רעיש  םייברג , םע  םילדנסב  עיפומ  אוה  יתוזחה  פיטואירטסב  יכולש .)"  - " לשורמ  ) הנפואלו שובלל  רושקה 
םילפוטמ אל  םינוק ) ' צחה  ) תורגבה יעצפ  תושדע , יבעו  םילודג  ויפקשמ  ךחוגמ , ןפואב  יעשמל  קרוסמ  ןיפוליחל  וא 

אל ללכ  אוה  השעמל  .ידמ  חצחוצמו  ןדפק  ןיפוליחל  וא  םייסיסב  הנייגיה  ילגרה  רסח  אוה  יללכ  ןפואב  .ללבודמ  ונקזו 
.ויביבחתל תורושק  ןניאש  תויצקארטניאב  טעממו  ימינפה  ומלועב  עוקש  אוהש  םושמ  ינוציח  םשורב  ןיינעתמ 

שי " ) איהו אוה   " יסחיב תינומהו  תיחטשה  ןתודקמתהו  ימצע  חופיטל  ןתונווכומ  לשב  םג  ותוא  תוממעשמ  תורגבתמה 
םיבר םיפידעמ  יתרבחה  םייודינ  לשב  תותיחנ .) שגרב  הלוהמה  תואשנתה  לש  גוסו  תונוילע  תשוחת  םיבר  םינונחב 

.תיבב םהירוהו  םמצע  םע  דדובתהל  וא  ילאוטריו ) רשקב  וא  יזיפ  ןפואב   ) םנימ ינב  תרבחב  שבגתהל  םינונחהמ 

םירואית .םינווגמ  םינפואב  יאקירמאה , רקיעב  יברעמה , רוקלופה  תא  התריש  ןונחה  לש  תיפיטואירטסה  ותימדת 
, שיאל ערהל  םישקבמ  םניאש  ףאש  םינשייבו , בל  יבוט  םישנאל  ללכ  ךרדב  וסחייתה  םייבויח "  " םינונח לש  םייטמרד 

ןעדמה וא  יגולונכטה  ןואגה  דיקפתל  קהול  ןונחה  םיתעל  .םיירזכאו  םישפיט  םינויריב  לש  םעורז  תחנמ  םילבוס  םה 
חומה חוכ  ןיב  בולישה  תא  למיס  הז  .תחצנמה  היגולונכטב  דנוב ) סמיי  לשמל ג'  ) חורה - זע רוביגה  תא  דייצמש  חקיפה 

, םירייוצמה לעה  ירוביגב  ילמס  יוטיב  אצמ  הזה  בולישה  .לע  - תמצעמ לש  דמעמל  הקירמא  תא  ליבוהש  עורזה , חוכל 
וליאו ידגאה , ןמרפוס  אלא  וניא  טנק  קראלק  ןונחה  יאנותיעה  .יאקירמאה  םזיאורטלאהו  הרובגה  סותיממ  קלח  ויהש 

.ןמרדייפס םצעב  אוה  תירלוקלומ , היגולויבל  ןשייב  טנדוטס  רקראפ , רטיפ 

םיתעל .התיכב  םייוחדה  םירענב  ראשה  ןיב  תוקוסעש  םירוענה  תורדסב  אוצמל  רשפא  הליבקמ  תילמס  היצמרופסנרט 
אוה תי  / ןונחה .קיתווה  בכוכהמ  הגצהה  תא  ףוסב  םיבנוג  רמולכ  הרלדניס , ןקת  לע  םידקפתמ  תינונחה  רקיעבו  ןונחה ,

: רמואש יטסיגולוכיספה  סותאה  םע  רבחתמ  רסמה  ןאכ  .לבוקמל  רוחיאב  ךפוה  רמולכ  רפרפל ," ךפוהה  לחז ,  " ןיעמ
.ותוימינפב םינומט  ותוכיאו  םדאה  לש  יתימאה  ויפוא 

, גזמ ערו  רירמ  םדאכ  רמולכ  ילילש , חרואב  תיראלופופה  תורפסבו  עונלוקב  ןונחה  ראות  םהבש  םירקמ  ויה  ינש , דצמ 
שמתשמה ףרוטמה , ןעדמה  תומדב  עיפוה  ללכ  ךרדב  אוה  .ותלפשהו  ויודינ  לשב  םלועב  םוקנל  שקבמה 

םירצי םימעפל  רמואש : יגולוכיספה  סותאה  םע  רוביח  רצונ  ןאכ  םג  .קזנ  עורזל  ידכ  ולש  ההובגה  היצנגילטניאב 
.ותוא ףירטהלו  םדאה  תא  לישכהל  םילוכי  םיימינפ  םילוכסתו 

102

103

104

105

47/65

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יומידהש םגה  .ישארה  רוביגל  תיברעמה  הרבחה  לש  תיתוברתה  הלילעב  הנשמ  תומדמ  ךפוה  ןונחה  תונורחאה  םינשב 
ןונחל דימעהל  תיראלופופה  תוברתה  הלחה  ךליאו  םיעשתה  תונשמ  לילכ , םלענ  אל  ילילשה  יפיטואירטסה 
אוהש ןונח  לונח - '  ' תירבעב  ) Geek chic הנשמה ךרע  תחת  לוק .'  ' קפס ןונח  קפס  תידירביה , הפולח  יפיטואירטסה 

תיתנפוא ףאו  הצחמל  תיבויח  וא  תיבויחל , תילילשמ  ןונחה , תימדת  רבעש  היצולובאה  הידפיקיו ' תראותמ ב' לוק )' '
םירטספיהה .) ברקב  רקיעב  ידנרט  טירפל  וכפה  הבעו  תעבורמ  תרגסמב  םינותנה  ןונחה  יפקשמ  לשמל  )

ותומד .יבויח  רואב  ותוא  םיריאמו  ןונחה  יומיד  תא  תונורחאה  םינשב  םינכדעמ  היזיוולטהו  עונלוקה  תישעת  םג 
םיטסקט רופסניאל  אשומ  איהו  יברעמה  םלועב  החיכש  רתויו  רתוי  ןורחאה  רושעב  התשענש  ןונחה "  " לש תיבויחה 

", ץראה  " לש תונמאה  תרקבמ  .דועו בשחמ  יקחשמ  היזיוולט , תורדס  סקימוק , תורבוח  עונלוק , יטרס  םייראלופופ :
העפותה : לע  הבתכ 

רבכ אוה  .תוהדזה  ררועמ  אוהו  הרדסה , בכוכ  אוה  תובורק  םיתעל  דואמ , חכונ  ןונחה  תונורחאה  םינשה  לש  תוינכותב  "
הזירא מ" םיילענה  םע  זגורב  ולש  םייסנכמהש  ףקשוממ  סופיט  לקרא , ביטס  היהש  יפכ  תימוקה  התחנתאה  אל 

העפותה תא  השיחממ  םויכ  לאוגה ." לוצלצה  , " התלעש ב-1989 הרדס  דועמ  ינחווצה  ןונחה  ץירקס ' וא  תיתחפשמ ,"
לש תינכותל  יאקירמאה  רוקמה  ןונחהו ," הפיה   " יטילאירה תינכותל  םוקטיס  תסרג  ןימ  לודגה ," ץפמה   " לכמ רתוי  תאזה 

הסינכ סיטרכ  םינונחה  ולביק  וז  תינכותב  .תינידנולבו  הפי  תבהו  םינואג  םינבה  ןאכ -  ומכ  םש -  .ילארשיה  ץורע 10 
ידגבב בוט  םיארנה  םיטסינויציביהסקא  םיאטרופס  םילוקב -  תסלכואמ  וז  הגוס  בורל  יכ  יטילאירה , םלועל  ימעפ  דח 

עסמ ו" םיבכוכה " תמחלמ   " יצירעמו סקימוק  יבבוח  םינעדמ , םיינוציק , םינונח  םינב  העברא  םנשי  לודגה " ץפמ  .םי ב"
רמאנ אל  הזש  ףא  יגולויסיפ : בצמ  םצעב  איה  ולש  תוינונחהש  סנוסרפ ,) םי  ג'  ) ןודלש אוה  םהב  טלובה  םיבכוכ ." ןיב 

םא ךכ  לכ  אל  ךא  הרושאל  םיטנווקה  תיירואית  תא  ןיבהל  ול  תרשפאמש  רגרפסא -  תנומסתמ  לבוס  אוה  שרופמב ,
תומד שי  יטינוימוק "  " הרדסב .תיאקירמאה  היזיוולטב  הנורחאב  החיכש  התייהנ  תאזכ  תומד  .פיטל  הפצמ  הציפה  חילש 

'". גנירפ פושיב ב" רטלוו  םג  ןכו  תנומסתב , הקול  הארנכש 
תורדסו 'ר " זיירפ  " ומכ תוידמוקב  תונשב ה-90  הקזחתה  איה  .היזיוולטב  םג  אלא  הנפואב , קר  אל  המגמ  איה  קיש " - קיג "

רטושה הבש  " ) זנוב ו" קא " צ' ", " רקוח שוחינב   " ומכ תורדסב  תאזה  תומדה  תבככמ  םויכ  םיקיגו ." םיקירפ   " ומכ המרד 
עשפה תורדסב  פוקסורקימה .) ךרד  והשמב  םיננובתמ  ןמזה  לכ  םה  יכ  םיצמצממה ,"  " םינעדמה תווצ  תא  הנכמ  ךיתחה 

דוע .תומולעת  חונעפב  בושח  דיקפת  שי  םינונחל  ילילפ , יוהיז  תקלחמב  תשחרתמה  ייא " - סא - יס דחוימבו ב" תוברה ,
 - וזכ תומד  היהת  תינויזיוולט  החפשמ  לכב  טעמכו  .תונועמב  הרידל  םיפתוש  הגיצמה  קירג ,"  " איה םבוביכב  הרדס 

תעבונ ןונחה  תומד  תוקזחתה  .םינונח  לש  גוס  םה  םגש  הירוהמ , המכחו  תינונח  איה  תינרדומ " החפשמ  יפנד מ" סכלא 
, םיילושב היה  ינלא  - ידווה סופיטהו  יאקירמא , - לכה םולחה  תומשגתה  היה  רוביגה  םעפ  םא  הביתכל : השיגב  יונישמ 
, היזיוולטב םיפוצ  בשחמה , לומ  רדחב  םינופס  םהייח -  םג  יכ  וניבה  םה  .המינפ  םטבמ  תא  ונפה  םיאטירסתה  םויכ 

םילבוקמה יניע  ךרד  תטבינה  הרוטקירק  וניא  רבכ  ןונחה  .תוהדזהו  ןיינע  םיררועמ  סקימוק -  תורבוחו  םירפס  םיארוק 
ןונח לש  תומד  תלבקתמ  זאו  םמצע -  םהלש  םהיניע  ךרד  אלא  םיבשוח ,) םילוקהש  םישחנמ  םינונחהש  ךיא  תוחפל  וא  )

". רתוי הקיחצמו  הקומע  תניינעמ ,

.בשחמה תכפהמ  איה  םיליבומ  תוברת  ירוביגל  םג  םימילו  הבושח  תיתרבח  העפותל  םינונחה  תא  ךפהש  המש  קפס  ןיא 
: םינונח לש  תויומד  םהלש  תומדבו  היפרגויבב  םיאטבמ  תאזה  הכפהמה  םע  רתויב  םיהוזמה  םישנאה  ינש  ידכב , אל 

ייגרסו גייפ ' יראל  לגוגה  יאיצממ  ןוגכ  םיפסונ , םינונח  םינכפהמ  םהילא  ופרטצי  ךכ  רחא  .סבו  ביטסו ג' סטייג  ליב 
.גרברקוצ קרמ  קובסייפה  איצממו  ןירב 

רתוי קיודמ  ירבע  גנלסבו  לע ) עגושמ   ) רוכמ ושוריפש   Freak ילגנאה בינל   Geek הלימה תא  םיסחיימ  ןושל  יחמומ 
, יגולונכט שודיח  לכ  הכרבב  םימדקמה  ולא  םה  .טנרטניאלו  בשחמל  ורכמתהש  םינונח  םצעב  םה  םיקיג " ה" ןפרוחמ ." "

אלש םגה  םירקאה ," תוברתמ ה" קלח  םמצע  םיאור  םיקיגהמ  םיבר  םיינורטקלא ; םיעוצעצ  ראשו  םיט  ' גדאג הז  ללכבו 
םתוא םינכתה  סיסב  לע  הנשמ  תוקולח  ולא  - יא תולבוקמ  תיראלופופה  תוברתב  רקאה ."  " חרכהב אוה  קיג "  " לכ

(, ויתוביבסו בשחמ  יבבוח   ) Computer Geeks בשחמ ,) יקחשמל  םירוכמ   ) Gamers ןוגכ םיקיגה , םיכרוצ 
.דועו ( Star Trek ינוידבה עדמה  תרדס  לש  םיעבשומה  היבבוח   ) Trekkies

ינב טעמל   ) םירבח םע  תיזיפ  שגפיהל  טעממ  םג  ןכלו  טנרטניאהו  בשחמה  לומ  תובר  תועש  םויכ  הלבמ  ינרדומה  ןונחה 
םיינכמ םירישכמו  למשח  ירישכמ  קרפלו  ביכרהל  ישעמ -  ןפואב  םג  םיינכט  םירבדב  קסעתהל  בהוא  אוה  ונימ .)

, שמתשמ אוה  םהבש  םירישכמה  יעוציב  תא  רפשל  תנמ  לע  םיינכטה  וישוח  תא  לצנמ  םג  אוה  םיתעל  .םהינימל 
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םתביבס לש  תינכט  הכימת  ישנאו  םיצעוי  םישמשמ  םינונחה  םיבשחמה  ידלימ  םיבר  .בשחמ  תונכותו  תורמוח  דחוימב 
", םילבוקמב  " המקנל ןוצר  םיקחשמל , הבהא  ןיב   בולישה  יכ  המוד  .בשחמ  יקחשמ  דחוימב  םיבהוא  םינונחה  .הבורקה 

תילאטוטה תורכמתהה  דועו , תאז  םירקאה ." ה" תעפות  ירוחאמ  םידמועש  הלא  םה  ינמולגמ -  ףחדו  תויתודלי 
רסח עדימ  םיבר  םירקמב   ) עדימ ינפסאלו  םיכלהמ  עדי  ירגאמל  םינונחה  תא  םיכפוה  ילנמונפה  ןורכיזהו  םיבשחמל 

(. ךרע

החירבה לבא  .ויתורזגנ  לע  בשחמה  םלוע  לש  תיטסיפקסא  - ונכטה העובה  תא  קנע  ידממל  החפיט  תיקיגה  תוברתה 
םייתרבח םירושיכב  ןחינ  וניא  אליממש  ןונחה , .יתרבח  ריחמ  םג  הבוחב  תאשונ  בוט  ולוכש  ילאוטריו  תומולח  םלועל 

ימויק ןוחטיב  לש  השוחת  החפיט  היזיוולטהש  םשכ  .ילאוטריוה  םלועה  רוגס : םלועל  רתוי  דוע  עקוש  םיללכושמ ,
לש ריחמב  ךא  ןוחטב , לש  הילשא  וזיא  רצוי  בשחמה  ךכ  תיתרוסמה , הליהקה  לש  התכימת  תא  רדענה  ןדיעב 

תויונמוימ חתפל  ונממ  שורדל  ילבמ  םינווקמ  םייתרבח  םישגפמ  ןונחל  ןמזמ  בשחמה  .תיתרבח  היצזיליטנפניא 
שארמ עודי  ןוחצינ  לע  תוססובמה  תובשחוממ  תואקתפרה  ללש  ול  קפסמ  אוה  םייתרבח ; םינוניג  וא  תויתרבח 

יטנא ןונגנמ  אוה  בשחמהש  הנעט  ןאכ  ןיא  . Game Over ןיבל  Start Game ןיבש חווטב  תמייקתמה  תואיצמ ' ב'
ראוד םיסונייקוא , תוצוח  תויתרבח  תותשר   ) םלועב ללכושמה  יתורבחה  יעצמאה  אוה  םיבר  םינבומב  אברדא , .יתרבח 
הבוג תורכמתהה  טנרטניאה , תוחתפתה  לש  יחכונה  בלשב  תוחפלש  איה , הדוקנה  דועו .) דועו  חיש  תומב  ינורטקלא ,

.תיביר הד  תיבירב  תאז  םלשמש  ןושארה  אוה  ןונחהו  יתרבח , ריחמ 

לבא הרשע , - שפיטה ליגב  החלצה  לע  םישקמ  ישנה , ןימה  תונב  םע  החלצה  - יאו םזיפקסאל  הייטנ  תודדובתה , יודינ ,
ןביטס ילגנאה  יאקיזיפה  ידכב  אל  .ותורגב  ייחב  ןונחה  לש  תילכלכהו  תיתרבחה  ותחלצה  תא  אבנל  ידכ  םהב  ןיא 

דלי  " היה ןמזה ," תודלות   " תא רציקש  ימש  םירמוא  םייעדמה .) ויגשיהל  רבעמ   ) הלודג הכ  הליהתל  הכז  גניקוה 
ופוג תא  הקתישש  גירג " ול   " תלחמב ריעצ  ליגב  הלח  הרופה  חומה  םע  ןואגהו  לרוגה  הצר  .רחואמ  הלגתהש  תופאכ "
שולש לש  םייח  תלחות  לע  תחוודמ  תיאופרה  תורפסהש  תורמל  .תוילאוטקלטניאה  ויתולוכיו  ותונריע  תא  אל  לבא 

רנוילימל ךפה  ידכ  ךות  .יאופר  סנל  בשחנו  מ-45  הלעמל  רבכ  המיע  יח  גניקוה  תאזה , הלחמב  םילוחל  םינש 
.וחתפל תרחשמ  תרושקתהש  לאוטקלטניאו ,

- יא לש  םתלשבה  םג  אלא  ותורגב , ייחב  ותחלצהב  דיקפת  םיקחשמ  ןונחה  לש  םילאוטקלטניאה  וירושיכ  קר  אל  לבא 
: םיירקיעה תא  הנמנ  ןלהל  .םייגולונכט  - ויצוס םיאנת  ולא 

תויוצר אלה  תוינפוגה  תויוכיאה  תא  עינצהל  ןונחל  ורשפא  טנרטניאה , תשר  תוחתפתה  הללכבו  בושקתה , תכפהמ  .א 
אלו ינוציחה  הארמה  אל  תדלקמו , בשחמ  גצ  ירוחאמ  רתתסמ  ינולפ  רשאכ  .םייוקלה  םייתרבחה  וירושיכ  תאו  ולש 

םייחה ובש  ןדיעב  וחותיפו , עדימה  תובישח  תא  סנ  לע  הלעמה  ןדיעב  .וכרדב  דומעל  םירומא  םייתרבחה  םינוניגה 
.דואמ  תומלתשמל  ןונחה  לש  תויונמוימה  תוכפוה  קחשמל  םיכפוה 

תויוכיא ןתוא  ויתויטנו ; וירושיכ  תא  רתויו  רתוי  םימלוה  עדימה  ןדיע  לש  רחסמהו  הדובעה  יאנת  יכ  הליג  ןונחה 
תחא אל  ךפוה  רעוכמה ' ןוזוורב  .ותורגב ה' תונשב  החלצהל  וכרד  תא  וללסיש  ולא  ןה  וירוענ  תונשב  יוחדל  והוכפהש 

תרומת האנ  רכש  ול  ועיציו  קט  - יהה תורבח  ןונחה  ירחא  ורזחי  הליחת  .פאטרטס  םיקמ  אוהש  העשמ  קשחנ  רוברב ' ל'
לולע אוה  הזה  בלשב  .םישנה  םג  וירחא  ורזחי  תילכלכה , ותחלצה  תא  ןיצחי  אוהש  לככו  םימיל , תויעוצקמה ; ויתולוכי 

.םיירסומ אל  םיכרצל  ולש  שדחה  חוכב  שמתשהלו  אכדמל  אכודממ  ךופהל 

הדובע שיגדמה  הזכו  תויזוכירמ  ףח  תיסחי , יפותיש  לדומ  ןהב  חתפתה  קט , - יהה תורבחב  הדובעה  תובכרומ  לשב  .ב 
' תישנ תויוכיאה ה' ובש  הז  ינפתש  הדובע  בחרמב  הפי  בלתשהל  יושע  תויכרריה , רדענ  ךוניחל  הכזש  ןונחה , .םיתווצב 

.ןורסח אלו  ןורתיל  תובשחנ  ולש 

תורגסמה ןמ  םיקתנתמ  םדא  ינב  תיביטקלוקה ; הריפסה  ןובשח  לע  תיטרפה  הריפסה  תקזחתמ  ימואל  - טסופה ןדיעב  .ג 
, עדימ  ) םהיכרוצ לכ  תא  תוקפסמ  תויתיבה  היצאקינומוק  - הלטה תויגולונכטש  םושמ  תויביטקלוק  - תוינתוכמסה

גוסל ומצע  םע  דבל  תויהל  ותלוכיו  ןונחה  לש  תיגולונכטה  ותואמצע  םג  תכפוה  וז  ןמז  תדוקנב  דועו .) הדובע  רודיב ,
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.ןורתי לש 

לע תיזיפ  המצועל  שרדנ  וניא  רבג  םייזיפה ; תודשב  אלו  םיילאוטריוה  תודשב  תדדמנ  החלצה  ימואל  - טסופה ןדיעב  .ד 
לש תיעונלוקהו  תיתורפסה  ותומדש  הרקמ  הז  ןיא  .םייטנוולרה  עדימה  תודשב  תינכט  תונמוימל  אלא   , חילצהל תנמ 

םנמא םה  .םייסופיט  םינונח  ומכ  םיארנ  תיראלופופה  םיטרסהו  םירפסה  תרדסל  וירבחו  אוה  .םיברל  הרביד  רטופ  יראה 
.םסוק לש  גוס  אוה  קיגה  םג  לבא  עורזה , חוכב  אלו  םימסקה  חוכב  םיערה "  " תא םיחצנמו  םיבשחמ  ידלי  אל 

לע תתשומה  קחשמב  רבודמ  . Counter Strike יורק םיקיגה  תליהקב  דחוימב  ירלופופ  ונמזב  היהש  םיקחשמה  דחא 
ןתינש םושמ  תילאבולגה , קחשמה  תיווחב  ודוחיי  .תרחבומ  הדיחי  ןיבל  םיטסירורט  ןיב  תומיע  המדמו  יאבצ  םזילאיר 

םינקחש .תוילאוטריו  תויוהז  םיאשונה  םינקחש  תובבר  םע  םיילאוטריו  תוברק  םייקלו  טנרטניאה  תשר  יבג  לע  וקחשל 
, החושקה תילאוטריוה  הכיסמה  ירוחאמ  לבא  תח , אלל  םימחול '  ' לש יטנרטניא  ןיטינומ  םמצעל  םיחפטמ  םינמוימ 

.םינידעו םינשייב  םירענ  םירתתסמ  הפוצמכ ,

םושמ ןה  תאז , .ןונחה  לש  ותולבקתהל  ןיפיקעב  תמרות  "ב ) טהל  ) תויבסל - ומוהה תעפותל  תבחרתמה  היצמיטיגלה  .ה 
אלש השקונה , תירדגמה  הקולחהש  םושמ  ןהו  גירחלו , הנושל  רזל , תונלבוסה  תולובג  לש  תיללכ  הבחרהב  רבודמש 

.תככרתמו תכלוה  םייניבה , ינווגל  הייחמ  בחרמ  הרשפיא 

ןוויכמ הצליח  יטנמורה -  תופסכה  ץרופ  לש  תינרדומ  טסופ  הסרג  םצעב  אוהש  רקאה - " לש ה" תיטנמורה  הליהה  .ו 
- יטנאו הסירתמ  הרוצב  םיבשחמב  ולש  עדיה  תא  הרואכל  סייגמ  רקאהה  .ןונחה  לש  תילילשה  תימדתה  תא  ףסונ 

םחלנ רקאהה  .עדימה  ןדיע  לש  דוה  - ןיבור היה  ומכ  .הכרעהל  יואר  ץמוא  הלגמו  שוחנ  ןתלעפ , אוה  .תידסממ 
םג ןאכ  ןפצומש  ןבומכ  .םישרדנ  םייתרבח  םינוקית  עצבמו  םהלש  םיבשחמה  יפוסמל  ץרופ  םיתחשומ , םידיגאתב 

םילארשיו םידוהי  הברה  ךכ  לכ  ךכ  לשב  ילוא   ) םיעבורמו םיבר  דגנכ  םירזממו  םיטעמ  לש  רכומ  יגולותימ  ביטומ 
(. םירקאהה תויפונכל  םיכייתשמ 

תא ןכסל  ןכומש  ןפוד  תואצוי  תולוכי  לעב  רבג  רתתסמ  לשורמה  הארמהו  הבעה  םייפקשמה  תרגסמל  דעבמ  יכ  המוד 
םיכרע םידמוע  הז  ךרע  לש  ותיתשתב  ישפוח .' תויהל  הצור  עדימה   ' ויפל הלענה  ךרעה  םשב  ללכ ) ךרדב  ןבלה   ) ורוע
הווהמ וניא  רקאהה  יניירבעה , דוסיה  ףרח  ןכל  .תעדל  רוביצה  תוכזו  יוטיבה  שפוח  ןוגכ  םירחא , םיילרביל  - םייטרקומד
עדיהש םושמ  ולש  םיבשחוממה  סדנוקה  ישעמ  לע  הליחמל  הכוז  אוה  בור  - יפ - לעו ילאבולגה , ילמסה  רדסה  לע  םויא 

.ינויח באשמכ  ספתנ  ולש 

םעםע ןבומכ   ןבומכ בתכתמש   בתכתמש ןונחה , , ןונחה לשלש   פיטואירטסל   פיטואירטסל רקיעב   רקיעב יטנוולר   יטנוולר ליעל   ליעל רמאנש   רמאנש המהמ   לכש   לכש שיגדהל   שיגדהל בושח   בושח
לודג לודג קלחב   קלחב תיתרבחה , , תיתרבחה תואיצמב   תואיצמב .תיברעמה   .תיברעמה הרבחה   הרבחה הביצמש   הביצמש רבגה   רבגה לדומ   לדומ םעו   םעו םייתימא   םייתימא סופיט   סופיט תובא   תובא

רופסניא רופסניא שישי   .ןונח   .ןונח ךניא   ךניא התאש   התאש ואוא   ןונח   ןונח התאש   התאש אלאל   הזהז   רמולכ   רמולכ .תימוטוכיד   .תימוטוכיד הכהכ   הניא   הניא הקולחה   הקולחה םירקמהמ   םירקמהמ
,, ותודליב ותודליב ןונחכ   ןונחכ ספתנש   ספתנש םדאש   םדאש רשפאו   רשפאו חתפתמ   חתפתמ רבד   רבד םגםג   איה   איה תוינונח   תוינונח .ישונאה   .ישונאה בחרמב   בחרמב םייניב   םייניב ינווג   ינווג

רתוי רתוי תושענ   תושענ פיטואירטסב ) ) פיטואירטסב וראותש   וראותש  )  ) תוינונחה תוינונחה תונוכתה   תונוכתה תאז , , תאז םעםע   .תורחא   .תורחא תויוגהנתה   תויוגהנתה ןמזה   ןמזה םעםע   ץמאי   ץמאי
.היסולכואב .היסולכואב הלוע   הלוע ןתוחיכש   ןתוחיכש ליבקמבו   ליבקמבו תולבוקמו   תולבוקמו תוימיטיגל   תוימיטיגל

םימרויה םימרויה תמקנ   תמקנ
המלגתהש ירבעה , טוירטפה  תומד  תא  הרידאה  הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקתב  תינויצ  - תימואלה תוברתה 

תנובת ילעבו  םייאמצע  םיצימא , םינוסחכ , םיילארשיה  הלומעתה  ילכב  וראות  םה  .רבצהו  ץולחה  לש  םיפיטואירטסב 
רולקלופב םהידוגינ  .ימצע  ןוחטב  עפשו   , תובבוש תוינרמבח , םג  וללכ  יגולותימה  רבצה  לש  דוסיה  תונוכת  .םייפכ 
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"( חמצוי ", " םילשורי בוט  דלי   )" םימתה יתדה  ריעצה  ויה  יממעה 
, ןונחה תומד  תא  ולש  פיטואירטסב  ריכזמש  רדייסטואאה  יתולגה - "  " שדחה - הלועהו ול , םירמואש  המ  תא  השועש   

"(. ןובסה  )" יכורכרו ןבנבל  ףופכ , יוחד , רמולכ :

, יקאריע אצוממ  םינותיע  רכומ  לש  ףקשוממה  ונב  לאימחרי , השמ  אוה  ןדמלה  ןונחה  ןוזניסומ  לאגי  לש  "ה " במסח ב"
" תוילאימחרי  " .היוחדה תויתולגה  תא  אטבל  דעונו  ירקמ  וניא  לאימחרי "  " םשה .הרובחה  תולילע  תביתכב  קסועה 

: הרובחה יגיהנמ  תומדב  תפקתשמה  וז  תירבצה -  תוילוק " תדגונמה ל" תינונח  תוילאימולשל  ףדרנ  םש  ונמזב  היה 
טרסב .היזיוולטל  םג  הנורחאבו  תובר  םימעפ  עונלוקלו  ןורטאיתל  הדבוע  "ה " במסח  " .רמת ותינגסו  יבהז  ןורי 

םע לאימחרי , תא  םלגמ  ותוזחב ) וצ  ' אמ יטנא  תרושקת  שיאו  ןקחש   ) ראפ ינמ  מ-1971  רקפהה " ירענו  "ה  במסח "
ינשה ןונחה  תא  םליג  ילארשיה , רודיבה  םלועב  םיחנחנה "  " ינושארמ דחא  לג , יבוד  .םטוחה  הצקב  םילגלגע  םיפקשמ 

". הזרה יזוע   - " הרובחב

סותימ תא  הליבוהו  הבציעש  תדבועה  תובשייתהה  תעונתב  רקיעב   ) תינוליחה לארשיב  הבשחנ  תינדקשה  תונדמלה 
הצירפ םוקמב  תומא  תלדב  תורגתסה  האטיב  איהש  םושמ  ןהו  יתדה  רשקהה  לשב  ןה  תיתולג ,"  " הנוכתל רבצה )

לש םוגרת  " ) םיעבורמ כ" התיכב  םינייטצמה  םידימלתה  וספתנ  תובר  םינש  ךשמב  ןכל  .תדלומה  עבטה -  יבחרמל 
םוקמכ ןוינכטה  תא  תראתמ  תמסרופמ  תילארשי  החידב  תומוקע ." כ" תונייטצמה  תודימלתהו  יאקירמאה ) גשומה 

לש םיילאסרבינוא  םירשקה  תפסותב  השיפת , התואל  םידירש  .תומוקעה  לכ  תא  םישגופ  םיעבורמה  לכ  וב  ירטמואג 
", שורחל  " ןושלמ " ) ןשרח  " םייוטיבב תוארל  רשפא  רפסה ,) תיבמ  םירגבתמ  לש  תיעבטה  הדילסה   ) םירוענ תוברת 

םירפס תאירקב  תובר  תועש  הלבמ  ימ  " ) םירפס תעלות  ו" ןייטצהל ) הרטמב  דומילה  רמוח  לע  בטיה  דוקשל  רמולכ :
(. םיטסקט לש  תומוצע  תויומכ  תסילבבו 

תישארב רבכ  םיילארשיה  רודיבהו  תונמאה  תרושקתה , תמב  לע  ועיפוה  תוינונח " תועיגנ   " םע םילאימולש  םירוביג 
טרסב האישל  העיגהו  ןושיק  םירפא  לש  ויטרסב  החתפתהש  לאימולשה  רטושה  תומד  לשמל , ךכ  .הנידמה  לש  הכרד 

(. ריפוא הקייש  לש  ומוליגב  " ) יאלוזא רטושה  "

היבוט םיפתושה : דמצ  ומליג  םינונחה  תויומד  בור  תא  .יזכרמ  דיקפת  דעונ  ןונחל  תונש ה-70  לש  סקרובה  יטרסב 
, ןש לוטנ  ךויח  םע  ןמנמשו  רפופקשמ  רזול  ןושומ -  תא  קחשמ  ריפצ  רקונסב ," הגיגח  ב" לשמל , ךכ  .לג  יבודו  ריפצ 
ןה תגעלנ  תוישיאכ  ותוא  תובצעמש  תופסונ  תונוכת  .תוכבל  שייבתמ  אלו  סרוורב  תינוכמה  תא  תונחהל  השקתמש 

, ןושמש תא  לג  יבוד  םלגמ  םילסה " ךלמ  .ץנצנמה ב" חצמהו  תלפתשמה  סרכה  תנשוימה , תרגסמה  םע  םייפקשמה 
ךא .והשמל  עיגהל  לוכי  אוהש  הנימאמ  הניאו  לוזליז  ויפלכ  הניגפמ  ותשורג  .המוק  ךומנ  לסרודכ  ןקחשו  ראוד  דיקפ 
תא ליבומו  םיהדמ , ןורשיכ  לעבכ  הלגתמ  הצובקב , םינלסרודכה  לכמ  רתויב  ךומנה  ןקחשה  ותויה  תורמל  ןושמש ,

.רמגה קחשמל  דע  ותצובק 

םהש יעבט  ךאו  תיטירבה , רודישה  תרוסמ  חורב  ובצוע  לארשי " לוק   " תשרו םימיל ) ץורע 1   ) תיתכלממה היזיוולטה 
.הידמה ירוביגל  םימיל  וכפהש  םירתפוכמ ) םינדמל  " ) תוינונח  " תויומד םהיתורושל  וסייגי 

תודימעו תוחישק  חפטמה  דסומ  ותויהבו  תילארשיה  תוברתה  לש  םיבושחה  רולקלופה  ירגאממ  דחא  דימת  היה  "ל  הצ
םתועמשמב םיפדרנה  תוירבג , יטנא  לש  םייוטיב  םינומשהו ) םיעבשה  םישישה , תונשב  רקיעב   ) וב ודלונש  יעבט 

'. חטאל ', ' טחינג ', ' טחינז ', ' חנחינ ', ' חנחנ ', ' יגיז ', ' אגרש   ' ', םרוי ', ' עבראו םירשע  ןונחה ' : גשומל 

: תיסאלקה הקיסומה  לש  לעה  יבכוכ  ויה  םינונח  תויהל  תע  התואב  רתה " ולביק  םידיחיה ש" םילארשיה  תוברתה  ירוביג 
, לארשיל ץוחמ  דאמ  רהמ  םמצע  תא  ואצמ  םה  םג  לבא  .ןמרקוצ  סחנפו  ןמלרפ  קחצי  ץנימ , המלש  םיובנראב , לאינד 

.תוניחבה לכמ  םהילע  הנטקו  תילאיצניבורפ  התיהש 

ןושארו שארש  הרקמ  הז  ןיא  ילואו  ילארשיה , םחולה  יומידב  ועגפ  רופיכ  םוי  תמחלמ  הירחאו  השתהה  תמחלמ 
.ןיול ךונח  תקהבומ -  תינונח  תוזח  םע  יאמבו  יאזחמ  היה  ילארשיה  םחולה  סותימ  לע  הפקתמל 
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אל .תויאבצה  תוקהלה  תרוסמ  לש  ינצקוע  םוגרת  םלועל  האיבה  רופיכ , םוי  תמחלמ  ירחא  החמצש  תרווכ ,"  " תקהל
.רטכר ינויו  רימש  םירפא  ןוסרדנס , ינד  בוג , ידיג  םינוש : םיגוסמ  םינונח  ויה  הירוביגמ  העברא  הרקמב 

הפקתמל םיינונח  םינויפא  םע  תויומד  המכ  דוע  ופסונ  רדרדתהל , הכישמה  "ל  הצ לש  ונרקש  ירחא  םינומשה , תונשב 
היהו תירבעה  הידפולקיצנאה  ךרועכ  שמישש  ץיבוביל , והיעשי  תועדה  הגוהו  ןעדמה  לשמל  ךכ  .תירבג  - יטנאה

לש ףירח  רקבמכ  עדונ  אוה  .םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואב  היגולויזיפוריונו  תינגרוא  הימיכ  הימיכויבל , רוספורפ 
ילושב זא  דע  התיהש  תילארשיה , הימדקאה  תילארשיה ." הרבחה  לש  םעזה  איבנ   " יוניכל הכזו  ילארשיה , םזירטילימה 
תוזחו היפרגויב  םע  םירוספורפ  דוע  תרושקתה ) תועצמאב   ) ץראב רוביצל  זאמ  השיגנה  תיראלופופה , תוברתה 

.תינונח

םתעפשהש ינונח , ןווגב  תוליבומ  תויומד  החימצה  הליבומו , תינדרמ  הריעצ , הנחתל  תע  התואב  הכפהש  "ל , הצ ילג 
.תיתועמשמ הנדועו  התיה  תילארשיה  תוברתה  לע 

ימ ןיב  ילמסה  קבאמה  םג  ןיפיקעב  היה  םינומשה , תונש  תא  ןייפאש  ןיבר , קחציל  סרפ  ןועמש  ןיב  ךלכולמה  קבאמה 
די ידכב  אל  .יגולותימ  "ח  מלפ םחולכ  ספתנש  ימל  ןונח ) ןיעמ  רמולכ   ) יתולגו רתפוכמ  דיקפכ  בחרה  רוביצב  ספתנש 

סרפל חקי  םירזיילבה .)"  " ויברוקמו סרפ  תא  הניכ  ןיבר   ) ןילייב יסוי  תינונח : תוזח  לעב  יאקיטילופ  היה  סרפ  לש  ונימי 
תוילארשיה קיחל  ותלבקו  לבוקמ " ל" ךופהל  ידכ  תנשב 2007 ,) הנידמה  אישנל  ותונמתה  םע   ) הנש םישולש  דוע 

.ילארשיה ןונחה  לש  ותומדב  יתימדתה  ךפהמה  תא  ראשה  ןיב  ףקשת  תנגרפמה 

םייאו ' צאמ יטנא  םירוביג  לש  בושח  רגאמ  הוויה  הנושארה , ןונבל  תמחלמ  תובקעב  דאמ  קזחתהש  ילארשיה , לאמשה 
וא תאזכ  המרב  תינונח  תוזח  םע  לאמש  ירוביג  לש  הלדנ  יתלב  רגאמ  קפיס  יתרוקיבה   " ץראה  " ןותיע .ינונח   עקר  םע 

ומכ םיטנטילימ  םיינוציק  וליפא  םויה , .ולשמ  םינונח  םע  םירעפ  רוגסל  ידכ  םינש  רפסמ  דוע  ןימיל  חקל  .תרחא 
.םינונח ןיעמל  םיבשחנ  לאמשמ  ןינח  בודו  ןימימ  ןילגייפ  השמ 

תבנזמ  " תוינונחה םלצא  וליפא  לבא  לחנתמהו , םחולה  תומד  תא  םיצירעמש  ימכ  םיעודי  תוגורסה  תופיכה  ישנא 
גוס ךברוא , ירוא  הנושארה  הרושב  דמוע  םיינונח ) תודוסי  לעב  אוה  םגש  " ) םחולה - חאה  " טנב ילתפנ  דצל  הנחמב ."

.ןוריפ יש  ברה  לש  ותומדב  ינונח " דמחמ  - סוד  " התגהנהב הביצה  דיתע " שי   " וליפא .הגורס  הפיכ  ןונח  לש 

לארשיב יתדעה  רעפה  תא  ףקשל  ידכ  וב  היהו  יזנכשאל  דימת  טעמכ  סחוי  תילארשיה  תוברתב  ינונחה  פיטואירטסה 
לבא .יתייפכ  ןדמל  ץוצל  לוכי  תויזנכשא  תוחפשמ  ךותמ  קרש  תשרשומה  תיפיטואירטסה  השיפתה  תא  הז  ללכבו 
ןכלו תיתועמשמ , השלוחל  בשחנ  תוירבג  רדעה  תילכאירטפה , תיברעה  תוברתב  ףסונ : ביכרמ  הארנה  לככ  ןאכ  היה 

לש קירבמה  ומוליגב   ) 'ד גמאש הרקמ  הז  ןיא  ילוא  .החפשמה  לעו  םדאה  לע  םתכ  הכיבמ -  תוגירחכ  הספתנ  תוינונחה 
". יברע ןונח   " ןיעמ אוה  םויה ,) דעו  מ-2007  תרדושמ  " ) תיברע הדובע   " תידוראפה הרדסה  רוביג  אסיע ,) ןמרונ 

לבא תקתונמהו , תאשנתמה  תילארשי  - תידוהיה הטילאב  בלתשהל  ול " תרשפאמ   " הארנה לככש  וז  איה  וזה  תוינונחה 
תא טעמב  הריכזמ  'ד  גמא לש  ותומד  .ויבורק  יניעב  ותוא  הרזמש  הבוצע  - תעשעשמ הלשכמ  ןיעמ  םג  תרצוי  תעב  הב 

ידירביה רוביג  ןיעמ  יניתשלפ - " - ילארשי ןונח  כ" םיבר  ידי  לע  ספתנש  עושק , דייס  הרדסה , בתוכ  לש  היפרגויבה 
.םידדצה ינש  תא  לבלבמש 

סרע היה ה" םינשב 1997-2004 , ץורעב 2  הרדושש  שמש "  " תידורפה היזיוולטה  תרדס  ירוביגמ  דחא  לקשמ , ותוא  לע 
, רדה הקיבצ  לש  ומוליגב  הרטסלח , וזו ' ז'  ". ףלפל ה" שדח : םשל  הכז  אוהו  ןונחה  היה  הרדסב  ולש  דוגינה  ינניח ."

ויתועורז לע  םיטמרוג  תלתלותמ , האפו  תרמונמ  הצלוחב  דיורפ ) ןונגסב  םילוגע  םייפקשמ  " ) םידלוגיע ב" שבלוה 
סעקיילש ןלמועמ , ןוראוצ  ןדועמ , ןויפפב  שבלוה  בגש , יתיא  לש  ומוליגב  ףלפלה  .וראווצל  הבע  בהז  רשרש " ו"

דרחו תויגועו , הנירגרמ  ובמרק , בבוח  לותבכ  ראותמ  אוה  'ו " זו ז' לש  הרטסלחה   " תינכותב ןונחה " ריש  ב" .סעקטגו 
םינכת הגיצמש  תיפלפל " ה" הידמה  לע  תרוקיב  הרטסלח  'ו  זו ז' חתמ  הרדסה  יקרפמ  דחא  לכב  .לגנממו  החובטממ 

תא תונשל  לשמל  ץילמה  אוה  ןכל  .םיירבגו  םייטסיסקס  קיפסמ  אל  רמולכ -  םישיטפ ," ל" םינופ  אלש  תומוסרפו 
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.ונמזב ירלופופ  היה  תינכותה  ךותמ  די " ףלפלל  ונת   " רישה הבמא .' ומכ  ןיא  ל' הבמב ' ומכ  ןיא   ' יפלפלה ןגולסה 

ןונחה רוכזכ ,  Nerd. יאקירמאה  גשומה  תא  םגרת  םצעבו  רוגש  השענש  ןונח ,"  " גשומל ךרד  ךשמהב  הניפ  ףלפלה " "
ןורי לש  ותומד  .תינונח  הקיז  ילעב  ויהי  לארשיב  תודליה  תיישעת  ירוביגמ  המכש  יעבט  קר  ןכלו  יחצנ , דלי  אוה 

.ץראב ןונחה  תימדתב  יוניש  המצעשכל  הנמיסו  ןונחה  תומד  םע  הבתכתה  גנבז "  " תיראלופופה סקימוקה  תרדסמ 

םיאגה תוברתה  ירוביגמ  םיבר  .ןונחה  לש  היצמיטיגלל  דאמ  המרת  ץראב  תוילאוסקסומוהל  היצמיטיגלהש  קפס  ןיא 
תומחגל געול  ועבטמ  פא  דנטסה  .ןוויכב  המרת  פא  דנטסה  תוברת  תוחתפתה  םג  .ינניח  ינונח " קפוא   " ילעב םה 

קר ןכל  יוחדהו , שלחה  לש  וקשנ  היה  דימת  רומוהה  יללכ  ןפואב  .ןהמ  תחא  איה  תיזופמופ  תוירבגו  שונאה , תושלוחלו 
.םיטלוב תוברת  ירוביגל  וכפהש  םיגרדושמ " םינונח   " לש הדבכנ  תומכ  החימצה  פא  דנטסה  תוברתש  יעבט 

וכפהש תינונח , הקיז  םע  םינשרפ  ידי  לע  םינש  הזמ  גהנומ  לגרודכ , יקחשמ  רופסניא  רדשמש  טרופסה , ץורע  וליפא 
תודליה יקחשמב  םא  אסרוכה : תוטטבו  םיעיציה  ירברבגל  רסמה  תא  הריבעמ  ומכ  םהלש  תוחכונה  .תוברת   ירוביגל 

.בכוכה ןאכ  ימ  םיעבוקה  הלא  ונחנא  וישכע  םירודכ , יאיבמ  וא  םירעושכ  וליפא  ונתוא , םתרפס  אל  הנוכשב 

רמות תינונח : הליה  םע  םיבכוכ  םשו  הפ  ונל  ויה  לסרודכה  ישרגמב  לבא  םינונח , אוצמל  השק  לגרודכה  ישרגמ  לע 
.ץכ רימאו  רפש  ןורוד  דלפנה , בדנ  ראוהנייטש ,

ךונחמ .תינונח  תימדת  תוחפל  וא  ינונח " עקר   " ילעב דימת  ויה  םיידסממה  םינולבב  הכיסה  יעקותו  םינקיריטסה  ילודג 
םיעיפשמה םייגולותימ  םינונח  ינש  ודלונ  ןאכ   ) תירמאקה הישימחה   ", שאר יוקנ   " ", וז ץרא  וז   " תרובח ךרד  ןיול ,

ןיילש רואיל  םיירלופופ : םינונח  םה  היבכוכ  ינש  המואה ." בצמ  דעו ל"  " תרדהנ ץרא  ו" יביבא ) ישו  ןובנ  בד  םויה : דע 
איה םינקיריטסה  תמקנש  ןועטל  רשפא  שורגב )" היגולוכיספ   " ורמאיש שי   ) תיגולוכיספה טבמה  תדוקנמ  .יפלא  ירוגו 

המקנל תודליה  תאנק  תא  םילעתמ  םצעב  םה  המואה  יגיהנמ  תא  םידפשמ  םה  רשאכ  םימרויה :" תמקנ   " תמיוסמ הדימב 
יתתיכה ןונחהש  דומלל  וקיפסה  וחירקהו  סרכ  ולדיגש  התיכה  יכלמ  .םהלש  ןדיעה  הז  םויהש  קפס  ןיא  .תיטסירומוה 

.בבותסמ לגלגש  ךיא  .םהידלי  לש  הצרעה  אשומ  הווהיו  םהמ  ףסכ  רתוי  חיוורי  םהלש , סובה  היהי  דוע 

רבדהו םימדקתמ , היצזינונח " יכילהת   " תונורחאה םינשב  ורבע  הילאוטקאהו  הדועתה  תוינכותו  תושדחה  ירודיש  םג 
ץורע 10 אוה  תוינונחה  היצטניירואב  ליבומהש  המוד  .ןשיה  ימואלה  םגדהמ  תוכמסב  ךוכירה  תא  ףסונ  ןוויכמ  ףקשמ 

.תירבג - טסופ תוזח  ילעב  םישיגמו  םיבתכ  םע 

רוביג ונלצא  השענ  םנפומה  יאקיסומה  ךליאו  םיעבשה  תונשמ  לבא  .תוטובו  תוירבג  ןדעל  העדי  דימת  הקיסומה 
(, דילי 1973  ) ןפג ביבא  .םיקהבומ  םינונח  םינממס  םתומדב  םיליכמש  יפסכ , יתמו  רטכר  ינוי  ויה  םיטלובה  .תוברת 

וישכע  " ךותמ תועודיה  םילמה  " ) ןיוזמה רודה   " תעפות תא  רשיב  םיעשתה , תונש  תישארב  המבה  זכרמל  ץרפש 
, םונצה הארמה  .יוקיחל  לדומו  תוברת  רוביג  לארשיב  השענש  ןושארה  ןונחל  בשחיהל  לוכי  ןפג  (. 1993 ןנועמ ,"

וויה אלא  םיריעצה  ויצירעמל  ועירפה  אלש  דבלב  וז  אל  רגבתמ , דלי  לש  ףפנאמה  לוקהו  "ל  הצב תרש  אלש  הדבועה 
ירחא . Y-רוד ה אוה  םילארשיה ," םינונחה  רוד   " לש ותחימצ  תא  הבר  הדימב  רשיב  ןפג  .ולש  תויראלופופה  דוסמ  קלח 
ןונחה לש  ותומד  לע  םמתוח  תא  ועיבטהש  םינונח , םינייפאמ  לש  תונתשמ  תוגרדב  םירמז , לש  םרז  רבג  ןפג 

.ילארשיה

תיישעת לש  תירואטמה  היילעל  רושק  ץראב  תוינונחה  תעפות  לש  התעפשהו  התצופת  התימדתב , ךפהמהש  קפס  ןיא 
םימחול םוקמב  .יביטרופס  וא  יברק  ןויסנב  ךרוצ  ןיא  תימלועה  הגילב  חילצהל  ידכש  רבתסה  .תילארשיה  קט  ייהה 

, רוציקב .דיווש  ליגו  ידרו  יסוי  ומכ  םיפקשוממ , בשחמ  ירבכע  תילארשיה  תוברתה  תמב  לע  ועיפוה  ראות , יפיו  םינוסח 
תובתכה תחאב  .ןוקיליסה  קמעל  לאערזי  קמעמ  ורבע  תיבויחה  תילארשיה  הפצוחהו  המזויה  הזועתה , תוירזממה ,

 ]...[ .ישדוחה יונמה  תא  לטבל  וסנו  םכלש  םי  ' גל םויה  דוע  ורשקתה  םירקי , םירבג  : " בתכנ וקאמ  רתאב  ומסרפתהש 
, ןכש המ  .םירירשו  ןטבב  תויבוק  חתפל  םיבייח  אל  םתא  ןייזלו , רשעתהל  רמולכ  םייחב , חילצהל  ידכש  רבתסמ 

קוח הנה  .דואמ  קוחר  םכתא  ואיבי  ףקשמה  לצב  םייחו  םיט  ' גדגל הרתי  הביח  ןפגס , םיבשחמ  תנכתמ  לש  תוישיא 
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התאש לככו  רגוב  רותב  לק  ךל  היהי  ךכ  רתוי , הליפשמ  ךלש  החיתפה  תייריש  לככ  תושונאה -  לש  יתימאה  לזרבה 
.קיחצמ רתוי  התא  ךכ  רתוי , רעוכמ 

היידוהי אמאל  םויה  םירמואשכ  : " ביבר םרימע  םירוענה , תיגולוכיספל  רוספורפה  רמא  טסילכלכ "  " ןותיעל ןויארב 
ןיב דירפהל  םיסנמ  ויה  םירוה  םעפ  םא  .פא־טראטס  ול  היהי  דחא  םוי  ילוא  יכ  ער , אל  אקווד  הז  ןונח -  ןב  הל  שיש 

יפלכ השיגה  םיטיזקאה , תוברת  ללגב  םויה , אורקל , םוקמב  םירבח  םע  קחשל  הטמל  ותוא  חולשלו  בשחמל  דליה 
ומכ םישנא  םה  םישדחה , םינחילצמה  םה  םיקיגה  םויה  , " ביבר רמוא  םינבומה ," לכב  םרוי  היה  קיג  םעפ   " .הנוש םיקיגה 
רבכ םויה  לבא  טרופסב , תוניוצמ  היה  ןוכיתה  ליגב  תיתרבחה  תוטלובה  תא  עבקש  המ  רבעב  .דיוש  ליגו  תילגרמ  יקני 

םיטיזקאה תוברת  אוה  םנרק  תא  הלעהש  המ  .הובג  ימצע  יומיד  םע  םינונח  הברה  שיו  תיטמוטוא  היצלרוק  ןיא 
לבא םייתרבח , םירושיכב  בוט  ךכ  לכ  אלש  והשימל  המגוד  אוה  לשמל , גרברקוצ , קראמ  .תונורחאה  םינשב  החתפתהש 

". םלועב הלודגה  תיתרבחה  תשרה  תא  רוציל  ול  עירפה  אל  הז 

תורדס הז  רחא  הזב  ועיפוה  םיירחסמה , היזיוולטה  יצורע  תעפשה  תוקזחתה  םע  םייפלאה , תונש  לש  ןושארה  רושעב 
", םינגרובה , " לשמל דלפנייס ." ו" והשמו " םישולש   " לש יפאי  טסופהו  יפאיה  לדומהמ  ועפשוהש  תוילארשי , םוקטיס 

". שבד לכה  ו" תובוט " תורושב  ", " רואנ לש  םירבחה  "

םירושעה ינש  ךלהמב  הלודגל  ולעה  םייראלופופה ,  YNET-ו תונורחא " תועידי   " םשארבו תימויה , תונותיעה 
וא תינונח "  " הנוסרפ םיגיצמש  םינווגמ , םימוחתו  םייעוצקמ  תודשמ  תוברת , ירוביגו  םינעודי  רופס  ןיא  םינורחאה 

דלי  - " בהר ינר  אוה  םיטלובהו  םירכומה  דחא  .הזה  לדומהו  פיטואירטסה  תא  תומאותה  תוטלוב  תונוכת  המכ  תוחפל 
ףקשמ ירוביצה  ודמעמ  תרושקת ." ןוקייט  תינועבצה ל" ותומדו  ותדמתה , םיירחסמה , וישוח  תוכזב  ךפהש  תופאכה "
ספתנ ןיידע  םנמא  אוה  .ינחוכ  םג  םיתעלו  ירטנצסקאל  ןונחה  ךפוה  זכרמל , ותעונת  ךילהתב  עשעשמ : סכודרפ 

.ומצע ינפב  בלס  רבכ  אוה  לבא  םיילכלכה ,) םינוקייטה   ) םינודא לש  םתרשמכ 

ילמס והשמ  היה  דוהא , תוברת  רוביגל  דילי 1986 ,)  ) Y-רוד ה ןב  טילש , דעלג  ררחושמה  יובשה  לש  ותכיפהב  םג 
םיבר דמחמ ." ןונח   " ומכ גהנתמו  הארנש  הדלוקוש " לייח   " תללהמו תבהוא  המלש  הנידמ  יכרעה : יונישה  תא  אטיבש 

.סאמחה לש  קוניצב  דורשל  ול  הרזע  הזה  ביבחהו  םונצה  רוחבה  לש  תוינונחה  אקווד  ילואש  םמצע , ןיבל  םניב  ורהרה 
.תודרשיהו המצוע  = תוינונח התעמ : רומא 

הזה יטילאירה  רמג  . VIP תודרשיה הכוזכ  בגש  יתיא  ןונחהו  ןקחשה  תא  ונלביק  תאזה  הזתה  תא  ששואל  ידכ  וליאכו 
הלעמל היפצ -  יזוחא  ל-40%  בורק  הפרג   ) לארשיב היזיוולטה  תודלותב  רתויב  תופצנה  תוינכותה  תחאל  בשחנ 

אלא תינפוג , המצועו  םיבוטח  םירירש  אקווד  ואל  םישרדנ  םויה , דורשל  ידכש  חכוה  בוש  אישה .) עגרב  שיא  ןויליממ 
.תחצנמ השלוחה  .היגטרטסאו  תוימומרע  רתוי 

ןונחה לש  ותומדב  יתרושקת  ןויד  חתפנ  תירבעב , ןונחהו " הפיה   " תרדס לש  הלודגה  החלצהה  תובקעב  תנשב 2011 ,
וטלתשה ךיא  םימרויה : תמקנ   " םשב הבתכ  המסרפתה  דנלוקאמ  רתאב  לשמל , ךכ  .ונייח  לע  ותעפשהבו  שדחה 

: תואבה םילמב  החתפנ  איה  ונייח "? לע  םינונחה 
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הז םא  םיבינגמו , םיחילצמ  םינונח  ונב  םיטיבמ  םוקמ  לכמ  לוק ,'  ' תויהל בינגמ  אל  שממ  רבכ  הזש  םשור  השוע  "
ירמגל הנוש  היח  אוה  לש 2011  ןונחה  קפס  אלל  .וטלתשה  םיקיגהש  הארנ  םיטרסבו , הנפואב  עונלוקב  יטילאירב ,
.ונחנא םג  םירבוע  םיקיגה  םירבוע  ותוא  יונישה  ךא  רבוא ' קיימ   ' הלש םינונחל  השוע  ןונחהו " הפיה   " .םעפ לש  ןונחהמ 
גלגלמה טבמה  וברוטב , יוניש  םילבקמ  ונחנא  םג  העש , לש  םיקרפ  תוחפב מ-20  םלש  םייח  יוניש  תצווכמש  תינכותכ 

, קבחל זע  ןוצרב  ןמזה  םע  ףלחתה  ןושארה  קרפב  הכירבה  תבחרל  ודעצש  םיריעשה  םירפופקשמה  תרובחל  ונקנעהש 
, סקיגה לש  םמלוע  תא  ןיבהל  ונדמל  המישמל  המישממ  קרפל , קרפמ  .רתוי  ףאש  ודיגיש  שי  טחוש , רוא  לש  הרקמבו 
לש היזיוולטהש  ונבה  זא  .ייק.וא  .ותוא ]...[  בבחל  ליחתהלו  תיסורה  תורפסהו  םייפקשמה  ירוחאמש  םדאה  תא  תוארלו 

, דרפנ םוקיב  ינוידב -  עדמ  טרסב  ומכ  תדבוע , אל  היזיוולט  ןכבו , תואיצמלו ? הזל  המ  ךא  םיקיג , תבבחמ  םייפלאה  תונש 
םינכומ ונייה  אל  םא  תורחא , םילימב  וא  רצונ , אוה  הב  תואיצמה  לש  תופקתשה  אוה  ךסמה  לע  םיאור  םתאש  המ  לכו 

תא קר  אל  .תרצונ  התייה  אל  ללכב  איהש  הארנכו  ךכ , לכ  החילצמ  התייה  אל  ןונחהו " הפיה  , " בוזורומ יסכלא  תא  ץמאל 
רודיבה ימוחת  לכל  השילפ  לש  המוציעב  םיאצמנ  סקיגהש  הארנו  םישדחה , םינונחה  םיבכוכה  ושבכ  בשחמה  ךסמ 

", ןונחהו הפיה  ב" ע"ע )  ) ירטסיה קיש  קיג  םע  הז  תא  השוע  גרבט  יניפ  תומבהו , וידרה  תא  שבוכ  ךולב  ינוי  .תוברתהו 
ביטסו ןגור  תס ' ומכ  רתויב  ינונח  לייטס  םע  םיבכוכ  םיאלממ  ידווילוהה  עונלוקה  תאו  רופסע " ו" םיבכוכ " םע  םידקור  "

םע דלימ  ךכו , .םישדחה ]...[  םייקיגה  הניל  ' גנארבה תא  הלגנש  דע  ןמז  לש  ןיינע  קר  הזש  הארנ  יללכ  ןפואבו  לראק ,
םע שדחה , לוק ' ןונחה ל' ךפה  ינוידב , עדמ  יטרס  ידמ  רתוי  האורו  תונב  םע  רבדמ  אלש  הזכ  ינונמש , רעישו  סקיילש 

!" ךפהמ ירמגל  .וב  םיאנקמ  םלוכש  קיש ' קיג  עדי ו' ףסכ ,

: בתכנ ןונחהו " הפיה   " לש רמגה  לגרל   " ץראה  " ןותיעב המסרפתהש  הבתכב 

םיביכרמ םידלי  הווצמ : רב  תוגיגחב  וא  רפס  תיב  לש  תונורדסמב  בבותסהל  יד  תלבוקמ  תוינונחה  המכ  דע  ןיבהל  ידכ  "
.תונבה תויפוג  לע  תויטנלשנונב  םיחנומ  סעקיילש  הייאר , תויעב  םוש  םהל  ןיא  םא  םג  השדע , יבע  םירוחש  םייפקשמ 
םינכת שיגמה  יגול  ץורע  חתפנ ב-2003  רדבל  דעונש  םידליה  ץורע  דצלו  תאזה , המגמל  התנענ  איה  ףא  היזיוולטה  ]...[ 

תורמלש יגול ," ידלי   " תעפות החתפתה  ץורעה  תחלצה  תובקעב  .הביבח  הרוצב  םירבעומה  םייטנגילטניא  םייכוניח 
לוקב ריהצהל  ףאו  םירפס  אורקל  םייוסינ , תושעל  םיססהמ  אלו  םינרקס  םיראשנ  היזיוולטב  הייפצ  לש  תוכורא  תועש 
ירפס .יניק ]...[  תאמ ג'ף  ןונח " לש  ונמוי   " םירפסה תרדס  לש  החלצהה  תא  ריבסהל  יושע  םג  הז  האג ." ןונח  ינא  : " לודג

תרדסב לשמל , ךכ , .ינונח  חוחינ  םהל  ףסונ  לבא  םידליה , לש  םירפסה  ףדמב  ירקיע  חתנ  ןיידע  םה  תירבעה  הרובחה 
ףשכמה ןבומכ  דמוע  םלוכ  שארבו  .רדפ  - ןור הלילג  לש  עדמה " תרייס   " תרדסבו ביבא  רהוז  תאמ  חומה " - חוכ תרובח  "

". רטופ יראה  רפופקשמה 

םדאל ךפהש  ןונחל  םיבר  יניעב  בשחנ  לט  .לט  זרא  תרושקתה  שיא  ןבומכ  אוה  הזה  ךפהמב  רתויב  תילמסה  תומדה 
ןיעמ תווהמ  ולש  תישיאה  הריירקב  תונחתה  .הלוכ  תיראלופופה  תילארשיה  תוברתב  ילואו  תרושקתב  רתויב  קזחה 
ילגב תינצקועהו  הבבושה  שי " המ  מ" .לארשיב  יתרבחה  זכרמל  םיילושהמ  תוינונחה  התשעש  לולסמב  ךרד  ינויצ 
לוכי לכ  שיגמו  קיפמ  להנמ , לש  דמעמל  דעו  היזיוולטבו  וידרב  תויראלופופ  הריטאסו  רומוה  תוינכות  ךרד  "ל , הצ

(. רזע יסא  םע  דחי  זאמ 2008  החנמ  אוה  ותואש  לודגה " חאה   " רקיעב  ) ץורעב 10 ו-2

שיגה התוא  (, 1998-2003 " ) לארשיב קר   " הריטאסה תינכות  התייה  לט  זרא  ףתתשה  ןהבש  תועיפשמה  תוינכותה  תחא 
ןונח ןיב  תידורפו  תעשעשמ  הקימניד  לע  הססבתה  המוצע , החלצהל  התכזש  תינכותה , .יאנב  הנרוא  תינקחשה  םע 
תצק המודב   ) ותוינולמגל הגעל  הדיצמ  איהו  התוינומהו  התוגליעל  זמורמב  געל  אוה  רומיל .)  ) הצקפל ןועמש ) )

רקיעב םיינשה -  ןיבמ  קזחה  ןאכ  ימ  םיפוצל  היה  רורב  תאזה  תינכותה  לש  טסקט  - בסב לבא  ןונחהו .)" הפיה   " הרדסל
(. תאזה תינכותב  ןייארמה  תא  קחיש  םג  אוה   ) תילארשיה הידמב  לט  לש  ודמעמ  חכונל 

לע אלא  ולש , םיהובגה  היצנגילטניאהו  השגהה  ירושיכ  לע  קר  אל  תססובמ  לט  זרא  לש  תויראלופופהש  רעשל  רשפא 
ןקיניצה ןיב  בוליש  ןיעמ  איה  לט  לש  תיתרושקתה  הנוסרפה  .ויפוצל  ןירקמ  אוהש  תומדהו  תישיאה  היפרגויבה 
חילצהש רוחבה  ןגרבתהלו , ןקדזהל  ברסמש  םונצה  רענה  לוכיבכ  אוה  .םיריעצל  רקיעבו  םיברל , םסוק  הכש  ןחילצמל ,
תיתרגש הדובעל  רקוב  לכב  םוקל  ךירצ  אל  אוה  .םירתפוכמ  אל  ךא  םירגתאמ  םינווגמ , םיעשעשמ , םייח  ומצעל  רדסל 

אוה .םירוכמה  היזיוולטה  ינכרצ  לש  םהיתושלוחמ  רקיעבו  תוירודיב  תואצמהמ  ףסכ  השוע  אוה  .רופא  דרשמב 
תועיבש לש  ךויחש  שדחה , ילארשיה  רוביגה  םתוא - ) אציי  ףאו  םיינויזיוולט  םיטמרופ  איצמה   ) תרושקת טסיפארטס 

.הרטמ לכ  טעמכ  םישדקמ  ( fun  ) ףיכהו חוורהש  רדשמש  ןחילצמ  וינפ , לע  ךוסנ  םזיליהנו  ןוצר 
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תרוצבו הפשב  הארמב , לט -  זרא  לש  תיתרושקתה  הנוסרפה  לש  םילופכש  תמיוסמ  הדימב  אוה  ילארשיה   Y-רוד ה
יוקיחל תומד  םיריעצה  רובע  תווהל  חילצמ  אוה  םהלש , אבאה  תויהל  לוכי  לט  וליג  התניחבמש  תורמל  .הבישחה 

.םיישארה הירצוימ  דחאו  השדחה  ןמזה  חור  תומלגתה  אוה  .הצרעהלו 

תוננחה תוננחה רוד   רוד
היצזיליויצה תרבועש  תודליה  תכפהמ  לשב  םג  תיבויח  תימדת  לביקו  יברעמה  םלועב  המבה  זכרמל  רבע  ןונחה 

םג היתובקעבו  םייחה " לש  םידלי   " ונלוכש השיפתה  תשרתשמ  הגרדהב  .םירושע  השולשכ  הזמ  תיטרקומדה 
שאהה טבמ   " םע יחצנה , דליל  בשחנ  אוה  .הבר  הכ  החלצהל  הכז  גרבליפש , ןביטס  ידכב  אל  .דלייתהל  היצמיטיגלה 

" תועתלמ  )" תוגהל לוכי  ןונח  קרש  תושביו , םיאליג  יצוח  םיטיהל  םלועל  איבהו  דיב  המלצמ  םע  דלונש   " יפאפ
(. דועו יט.יא " "

םושמ תוטלוב  לביק  אוה  .םינכדועמו  םישדח  םייברעמ  םיכרע  תרשמ  אוהש  םושמ  קר  אל  הלודגל  הלע  ינונחה  לדומה 
ותוחיכש הרבחב .) תוחיכש  ושענש  לדומה  לש  דוסיה  תונוכתל  בוש , הנווכה   ) תיפרגומד הניחבמ  ץופנ  השענש 

דליה  ) ירטנצודייפה ךוניחה  המוד -  יפוא  לעב  ךוניח  םע  תויפאי  תוחפשמב  חמצ  אוהש  םושמ  הלדג  תיפרגומדה 
(. זכרמב

תלעפה אלל  תושלוחו , תוקעומ  תודרח , יפלכ  ץק  ןיא  תונלבוסו  הנבה  ללכ  ןונחה  לש  ןנוגמהו  יטסילרולפה  וכוניח 
דדומתהל תשרופמ  העיבת  רדענה  ךוניח  והז  .הבהא  לש  העובב  ףקומ  תיפאיה , החפשמב  לדג  ןונחה  .םישנועו  תוכמס 

םירגתא יקחשמ ; יפוא  ילעב  םירגתא  רבעל  םיינחורה  ויבאשמ  תא  לעתל  אלא  ןונחל  רתונ  אל  .וירגתאו  םלועה  יישק  םע 
.ושאר תורעשמ  תחא  הרעש  ןכסל  ילבמ  ובש  תויתורחתה  תא  חפטל  ידכ  םהב  שיש 

םיידומיל םייגולונכט , םירגתא  לש  הרוש  ביצמ  בשחמה  םנמוא  .תיתוכמס  אלה  תורוהה  תנומסת  תא  קזחמ  קר  בשחמה 
העיבת אל  םג  םירגובמה ; םלוע  לש  תישגר  תובכרומ  הב  שיש  תודדומתה  ןונחה  ןמ  עבות  אוה  ןיא  ךא  םייתייווחו ,

.תנווקמ הניאש  תואיצמ  םע  דדומתהל  וא  תוירחא  תחקל  תשרופמ 

םירגובמה םלוע  ןיב  הימוטוכידה  תושטשטיהו  תינתוכמסה  תוברתה  תסירק  לש  הירצותמ  דחא  הפיא  אוה  ןונחה 
וקינזהש םימרוגה  הארנה  לככ  םה  ירטצנודייפה  ךוניחה  לשו  םיבשחמה  תוברת  לש  תועפשהה  בוליש  .םידליה  םלועל 

בל ונמשש  ילב  העתפהה  הברמל  .תיפרגומדהו  תיתוברתה  וזל  םג  אלא  תילמסה , המבה  זכרמל  קר  אל  ןונחה  תא 
.םיפאיה ינייקח  וא  םיפאיה  לש  םהיתבב  ךנחתהו  לדגש  רוד  םלש : רודב  הגפסנ  תוינונחה 

שוטשט תויכונאה , םלועהמ , תורגתסהה  תישגרה , תוגליעה  םיקהבומ : םינונח  םינייפאמ  םע  רוד  םצעב  אוה   Y-רוד ה
לכ תבשחוממ –  היגולונכטלו  תרושקתל  םיקחשמל , תורכמתההו  תויתולתה  תבכועמה , תולשבה  םיירדגמה , םילדבהה 

.םיירוד םינייפאמ  אלא  םיילוש , יינייפאמ  םניא  רבכ  הלא 

הנומת הלוע  םיאבה ) םיקרפב  הבחרהב  וראותיש   ) Y-רוד ה לש  םינייפאמה  לולכמב  קמועל  םיננובתמשכ  השעמל ,
.תבחרנ תיתרבח  העפותל  םתוא  ךפהו  וירוה  לש  תויפאיה  ינייפאמ  תא  ןיצקה   Y-רוד ה םימיוסמ  םיטבהב  תבכרומ :

, יביסאפ דרמ  רתוי  אלא  יפיהה , ןונגסב  דסממבו , םהירוהב  םירוענ  דרמ  אל  הז  .תויפאיב  דרמ  אוה  םירחא  םיטבהב  לבא 
ףאוש אוה  .הסנרפל  ומצע  תא  דבעשל  יאדוובו  וירוהכ  ןתפאשו  ץורח  תויהל  ברסמ  אוה  לשמל , ךכ  .תונגסנ  לש  דרמ 

תוברתמ דבוכה  לקשמ  תא  ריבעמש  רוד  הז  רקיעבו  .רכומהו  עוגרה  םלתב  תכלל  ףידעמו  םוזילו  ליבוהל  תוחפ 
, קיתווה יפאיה  לש  ומלוע  תא  תרערעמש  תאזה , תיביסאפה  הכפהמל  ןומימה  תא  .יאנפהו  רודיבה  תוברתל  הדובעה 

.םירוהה ול  םיקינעמ 

140

56/65

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ורבע תיפאי  - טסופה תוינונחה  ינייפאממ  קלח  דאמ -  הריהמו  תימניד  איה  םויה  תויתרבחה  תואיצמהש  ןויכ 
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ףלפל ןוקיליסה |  - קמע תונכת | 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
סיילב ןתוד  גומלא , זוע  רמאמה : לש  תנכדועמו  תבחרומ  הסרג  איה  תיפאיה  תוברתה  תוחתפתה  תריקס   .1
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היה ךירצ  הז  בצמ  רותפל  תנמ  לע  .םילמנ  תדובעב  תינדי , הקתעהב  ברעמב  םירפס  וקתעוה  גרבנטוג  לש  ותאצמה  דע   .2
תגוסגס .תוטלוב  תויתוא  לש  םיהזו  םיבר  םיקתוע  קיפהל  רשפאתש  הקיצי , תינבת  תואצמה : רפסמ  בלשל  גרבנטוג 

חטשמ לכ  ינפ  לע  דיחא  ץחל  רשפאל  היד  השימג  סופדה , שבכמ  ץחלב  דומעל  היד  השקונ  סופד , רדס  תויתואל  המיאתמ 
.תיסחי הכומנ  ךותיה  תדוקנ  תלעבו  רוזחימל  הלק  סופדה ,

תוריח ןעמל  הילגנא  לש  טנמלרפה  ינפב  ןוטלימ  ןו  ג' רמ  לש  ומואנ  הקיטיגפוארא :  " אלמה המשב  וא  הָקיִטִיגָּפֹואַא   .3
Areopagitica: A speech of Mr. John Milton for the liberty of תילגנאב : " ) ןוישירל הקוקז  הניאש  הספדהה 

תונגהה תחאל  תבשחנש  הרוזנצ  דגנכ  תיסומלופ  הסמ  איה  ( unlicensed printing to the Parliament of England
.תונותיעה שפוח  ןעמל  לע  םלועמ  ובתכנש  רתויב  תוטוהרהו  תונושארה 

םהילע תשרופו  םלמע  ירפמ  היחה  םינודא  לש  תמצמוצמ  הטילאל  תונוש  םיכרדב  םיפופכה  םירכיא , םה  הירבח  בורש  הרבח   .4
.תוסח

24 : 1999 טראויטס ,  .5
הסיטה לשמל  ךכ  תנשל 1914 . דע  םדאה  לע  הרישי  העפשה  העדונ  אל  תואצמה  ןתואמ  לודג  קלחל  יכ  שיגדהל  בושח   .6

תא ולגי  (, 1905  ) ןייטשנייא טרבלא  לש  לרוגה  תורה  ויתואחסונ  םג  ומכ  (, 1903  ) טייר םיחאה  לש  הנושארה  תענוממה 
.םלועה תומחלמ  יתש  ךלהמב  קר  ןתעפשה  תמצוע 

9-10 הנש : אלל  זוי ,  .7
11 : 1989 זוי ,  .8

41 הנש : אלל  ןוסרדנא ,  .9
72 : 1994 רנלג ,  .10

30-31 : 1997 גומלא ,  .11
22 : 1993 סומע , ןב   .12

Barthes, 1977: 32-52  .13
134-136 : 2006 םואבסבוה ,  .14

76 הנש : אלל  ןוסרדנא ,  .15
93-108 : 2001 דראט , ואר :  .16

36 : 1999 ןוסרדנא ,  .17
86-91 : 2004 רלדיוס ,  .18

18 : 1997 ץיברוג ,  .19
124-127 גומלא 1997 :  .20
174 הנש : אלל  ןוסרדנא ,  .21

53 : 1990 ץריג , ואר :  .22
69 : 2002 דנז ,  .23

55 הנש : אלל  זוי ,  .24
1993 הסומ ,  .25
1981 לורוא ,  .26
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.םיימיכ םה  הב  הפיכאה  יעצמאש  תימרופנוק , תוטסאק  תרבח  ךותל  םיקצונ  םישנא  ילסקאה , רציש  תינדיתעה  הרבחב   .27
, םירבועה לש  תיזיפה  תוחתפתהבו  היצנגילטניאב  טולשל  ידכו  תוירופ , תודבעמב  םיסדנוהמ  םיהז , םידלי  לש  תוצובק 
: דאמ ךר  ליגמ  הינתה  םיחרזאב  םירצוי  תאזה  הרבחב  .םיימיכ  םיעצמאב  םתוחתפתה  לע  םיעיפשמו  ןצמח  םהמ  םיענומ 

םתורגבבש חיטבהל  ידכ  םירפסל , םיברקתמ  םה  רשאכ  למשח  תוכמ  םילבקמ  םיכומנה  תודמעמהמ  תוקונית  לשמל ,
, ינואכיד־יטנא םס  תועצמאב  תלפוטמ  הינתהה , ךילהת  תורמל  םיחרזאה  לצא  תראשנש  ןוצר  תועיבש־יא  לכ  .םהמ  וקחרתי 

תוטלתשהל זגכ  שמשמו  םילכאמ , ךותב  לולכ  לשממה , דודיעב  םינומהל  קלוחמה  אָמֹוס ,"  " םשב יאוול , תועפות  לכ  לוטנ 
.םיכומנה תודמעמה  דרמ  לש  םיטעומה  םירקמב 

56 : 1998 תראב , םיימשב " איה  תישוגניבה  המיאה   " יכ ותעשב , בתכ  תראב  ןלור  גולויצוסה   .28
45-53 : 2003 ןהולקמ ,  .29

לש םירסמה  לע  הנעשנו  תילקידר  הרוצב  יטילופה  םויה  רדס  יונישל  הארקש  הרוחש  העונת  התיה  םירוחשה  םירתנפה   .30
הרוחשה תוימואלה  ןויער  תא  הציפה  העונתה  .ןונאפ  ץנרפו  הראווג  צ'ה  גנוט , הצ  ואמ  יבראג , סוקרמ  סקיא , םלוקלמ 

.ליס יבוב  םע  דחיב  העונתה  תא  גיהנה  ןוטוינ  .םיעבשה  תונש  ףוס  דעו  םישישה  תונש  תליחתמ  המייקתהו 
Mills, 1956  .31

1969 הזוקרמ ,  .32
1997 וריבש , לצא : טטוצמ   .33

59 : 1993 ןמצכ ,  .34
Who are all those upwardly mobile folk with הזה : ךירדמה  לע  הנש  התואב   Timeהבתכנש ב תרוקיב  ןלהל   .35
designer water, running shoes, pickled parquet floors and $450,000 condos in semislum
buildings? Yuppies, of course, for Young Urban Professionals, and the one true guide to their
carefully hectic life-style is The Yuppie Handbook (Long Shadow Books; $4.95). Tongue firmly
in chic, Authors Marissa Piesman and Marilee Hartley tirelessly chronicle the ways of the
Yuppie, along with its lesser-known subspecies the Guppie (Gay Urban Professional) and
Puppie (Pregnant Urban Professional). Both writers are accredited Yups: Piesman, 32, is a

.lawyer, and Hartley, 38, is an editor

The slim volume is yet another clone of a reigning champion in the impulse book market, The
Official Preppy Handbook, which appeared three years ago and has more than 1.3 million copies
in print. The new manual is aimed at an affluent, surefire market: the upscale young singles
and dual-career couples gathered in or near big cities. Long the darlings of the advertising
world and the media, these fast-trackers are now united under a sassy name and invited to

.smile along at their own trendiness

Yuppies are dedicated to the twin goals of making piles of money and achieving perfection
through physical fitness and therapy. The Yuppie wakes to a digital alarm, sets down the dog
food for the akita and jogs for the beta-endorphins before putting in a typically grueling day at
the office, followed by an hour of therapy and meeting of the condo board. There is no time for
sex, so for many Yuppies celibacy is a way of life. Yuppies eat tortellini, tuna sashimi and chefs
salad, and favor restaurants with ceiling fans and dark green walls. No instant food ever passes
Yuppie lips. The kitchen features scores of exotic appliances that cannot be washed in the

.dishwasher, window herb gardens and a double sink for draining pasta

Yuppie meals are served on plain white plates, set down on straw place mats. The dining table,
preferably butcher block, glass or marble, must never match the dining chairs. Yuppies angle
for Queen Anne service as a wedding gift, then use their half of the service for everyday
flatware after the divorce. As wedding presents, Yuppies give ski wax, an ounce of saffron or a

.specially written home-computer program, the Yuppie equivalent of a handmade quilt

:The Yupification of a neighborhood is an awesome spectacle. Say the authors

Yuppies descend in swarms and leave nothing behind but Dumpsters filled with discarded"
linoleum." Some signs of imminent Yupification: forced relocation of candy stores and
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laundromats, the proliferation of gourmet-food stores and the appearance of disoriented bums
trying to figure out why their favorite bar now has an asparagus fern in the window. Yuppies
do not reside in houses or apartments but in "living spaces," often in run-down neighborhoods
from which their immigrant grandparents fled. "Yuppies will live anywhere," says the

." Handbook, "as long as the floors are genuine parquet and there's another Yuppie on the block

Yuppies never take naps (except on New Year's Day), never have anything plastic in their
living spaces (except the push-button phones) and never vacation anywhere their parents might

.have been

The Yuppie prefers Aruba, Fiji or some presumably undiscovered inn, "only to find the dining
room packed with M.B.A.s ordering cassis sherbet for dessert." Favored movies include Annie
Hall (in fact, anything by Woody Allen), Casablanca (because of the ceiling fans), An Unmarried
Woman (excellent footage of SoHo lofts) and Chariots of Fire (crucial emphasis on athletics,

(. competitiveness and expensive clothing

Under the mild satire, the book suffices well enough as a how-to guide for aspiring Yuppies
from the provinces who desperately want to avoid appearing gauche in the big city. Having it
both ways probably means that the authors will achieve a cardinal Yuppie goal: an income in

.six figures
Shapiro, N.D: 140  .36

( תילגנאב  ) תירלופופ תוברתל  סמיי  .טס ג' תיידפולקיצנאב  םיפאי "  " ךרעה םג : ואר  . Shapiro, 1986: 139  .37
לקיימ לש  םבוכיכב  מ-1987 , טירטס " לוו   " עונלוקה טרס  לשמל , ךכ  .םיפסונ  םיטרסו  םירפסב  םג  עיפומ  הזה  ביטומה   .38

תונשב ה- םיפאיה  לש  עצבה  תוואת  תוברת  תא  ףקשמכ  ראות  ךרע , תוריינ  ירחוס  לש  םהייחב  קסעש  , ןיש ילרא  ' צו סלגאד 
ןוטסיא טרב  לש  ןמורה  חילצמ ; עונלוק  טרסל  םג  ךפהש ב-1999  ברק ," ןודעומ  , " קוינאלפ מ-1996 קא  לש צ' ןמורה  .80

.חילצמ טרסל  אוה  םג  ךפהש ב-2000  וכיספ ," ןקירמא  , " סילא מ-1991
דרופסקוא ב-1993. ןולימל  הפסונ   thirtysomething הלמה  .39

2009 לפרק ,  .40
1986 ןמטסופ , ואר : תפסונ  האירקל   .41

57 : 1999 סנאג ,  .42
36 גומלא 1999 :  .43

1999 רטויל ,  .44
160 : 1999 תרופ , ןב  םג : ואר   .45

156-177 : 1996 ןימינב ,  .46
Gibson, 1986  .47

113 : 1990 ןוסמיי , ג'  .48
SoHo, Wikipedia  .49

Florida, 2002  .50
(Jacobs, 1961  ) 1961 תולודג " תויאקירמא  םירע  לש  ןהייחו  ןתומ  : "" בוק ןיי ג' לש ג' העפשהה  הבר  הרפס  ואר  הז  ןיינעל   .51

2013 ילט ,  .52
Manning, 2000  .53

217 : 1991 סיראה ,  .54
Veblen, 1994  .55

58 ךיראת : אלל  סנאג ,  .56
102-104 ךיראת : אלל  ןוסמיי , ג'  .57

68-84 : 1997 בואט ,  .58
195-205 : 2000 ןורדלק ,  .59

1999 ןצינ ,  .60
2003 בואט '  .61

2003 ץיבומיחי ,'  .62
2003 ןצינ ,  .63
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1980 ןמפוג ,  .64
.הידפיקיו לאוסקסורטמ ,' '  .65

7-46 : 2007 ראירדוב ,  .66
77 : 2002 סקורוה ,  .67

2007 זר , - ריש  .68
1995 דנלפוק ,  .69

2006 דקש ,  .70
התיה הנש  תוחפ מ-15  ךותב  .ןוילל  זירפ  ןיב  םינומשה  תונש  תליחתב  ךנחנ  "ש ) מק  270  ) הפוריאב ןושארה   TGV-וק ה  .71

הפוריאב יזכרמ  יתרובחת  טנמלא  תויהל  תדמוע  איהו  תפרצ  לש  הרובחתה  תיתשתב  יזכרמ  טנמלאל  דואמ  הריהמה  תבכרה 
תא היגלב  ךלמ  ךנח  ףוסב 1997  .הידוושו  דרפס  הינמרג , הילטיאב , רבכ  םימייק  םיריהמ  םיווק  .תחאו  םירשעה  האמב  הלוכ 

םירעה יתש  ןיב  העיסנה  ןמז  .מ  וזמ 300 ק" וז  תוקחורמה  זירפל , לסירב  ןיב  תרשקמה  סילאט '  ' תרדוהמהו השידחה  תבכרה 
זירפמ העיסנה  לשמל , .יתועמשמ  ןפואב  הפוריא  ןופצב  העיסנה  ינמז  תא  רצקמ  שדחה  וקה  .תוקד  ו-25  העש  אוה 
םינשב דוע  רצקתהל  יופצ  העיסנה  ןמז  ליגר .) סיטרכ   ) רלוד הריחמו 73  תועש  עבראמ  תוחפ  תעכ  תכשמנ  םדרטסמאל 
הפוריא תא  וקדהי ' םיריהמ ש' תבכר  יווק  תשר  תננכותמ  הפוריאב  .העסהה  תייגולונכטבו  תוליסמב  רופישה  םע  תובורקה 

.םינשיה תולובגה  תא  ולטביו 
תנשב המגודל , .םלועב  הלודגה  היישעתל  הכפהו  םיזוחא  תואמב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  התלע  תימואלניבה  תורייתה   .72

לש תוסינכ  ןוילימ  ויה 540  הנש  התואב  .הנשב  רלוד  דראילימ  הב כ-3400  םיקסועל  תימואלניבה  תורייתה  הסינכה   1994
(. "ם ואה ינותנ  יפ  לע   ) םלועה לכב  ףנעב  וקסעוה  שיא  ןוילימ  הלעמלו מ-200  םיריית 

עבטמב זאמ  תושמתשמ  ורויה  שוגב  תונידמה  .ורויב  הפוריאב  תויאקנב  - ןיבה תולועפה  לכ  תועצובמ  ראוניב 1999  מ-1   .73
ורויה השענ  ראוניב 2002  ב-1  לחה  .ורויב  םילהונמ  םיימואלה  םיביצקתה  םגו  ןהיסכנו  ןהיתובוח  בושיח  ךרוצל  שדחה 

.ןהלש ימואלה  עבטמה  לטובו  הפוריא  תונידממ  קלחב  דיחיה  יקוחה  עבטמה 
הרבחב הדובעה  תקולח  יסופדב  םיידוסי  םייונישו  תויגולונכט  תואצמה  לש  הדלותכ  יתרבחה  הנבמה  לש  היצולובאה  לע   .74

Johnson and Earl, 1994 ; 1994 רנלג , ואר :
2002 ןודלפ , - באילא ואר :  .75

.ESPN, EUROSPORT, FTV, MTV, VH1 CNN, FOX NEWS, BBC ןוגכ  .76
תריציל םיבושח  םישדקמ  דימת  ויה  םינואיזומ  הפוריא .' ןואיזומ   ' תמקהל השדחה  המזויה  איה  הז  רשקהב  תילמסו  תניינעמ   .77

תוהזו תוברת  תריציבו  ברעמה  תוצרא  לש  היצרגטניאב  ףסונ  בלש  איה  יפוריאה  דוחיאה  לש  וז  הטלחה  ןכלו  תימואל , תוהז 
.תפתושמ תיברעמ 

Bar-Haim, 1995 ואר :  .78
68-59 : 2000 רחש , ואר : הזה  לדומל  ביבא  לת  לש  התוברקתה  לעו  העפותה   .79

.רקסוא סרפל  תויודמעומ  ששבו  רתויב  בוטה  טירסתל  סרפב  הכזו  בהזה , סובולג  יסרפ  השישל  דמעומ  היה  טרסה   .80
ךרואל .םירוטיפה  תעדוה  תא  לבקמו  שארמ , הנכומ  המישר  יפל  ןייאר , לא  החישל  ארקנ  דבועה  רצקה , םירוטיפה  ךילהתב   .81

.הרמה הרושבה  תלבק  עגרב  םיבר  םידבוע  לש  םהיתובוגת  תוגצומ  טרסה 
דיחא םלוע  תריצי  לע  ןבומכ  השקמ  רבדהו  םיבחרתמ , קר  ישילשה '  ' םלועה תונידמל  ןושארה '  ' םלועה תונידמ  ןיב  םירעפה   .82

ינש םלועב -  םירישעה  םישנאה  תשולש  לש  םנוה  יכ  הלוע  תנשל 1999  חותיפל  "ם  ואה תינכות  "ח  ודמ .תולובג  רסח 
לש 35 ימואלה  רוצייל  הווש  תינקירמאה -  טראמלוו '  ' תשר לש  םילעבהו  ןלא , לופו  סטייג  ליב  טפוסורקימ ,'  ' לש םילעבה 

םירישעה םישנאה  לש 200  םנוה  "ח , ודה ירבחמ  יפל  .םדא  ינב  ןוילימ  םויכ 600  םייח  ןהבש  םלועב , תוינעה  תונידמה 
.ןבומכ רתויב , הכומנה  הסנכהה  ילעב  ץראה  רודכ  יבשותמ  לש כ-40%  תפתושמה  הסנכהל  הווש  םלועב 

2000 ימלועה , קנבה  ; 1999/2000 ימלועה , קנבה  ואר :  .83
Gianoulis, 2002  .84

Brooks, 2000  .85
Brooks, 2000  .86

.גירס 2002  .87
26 : 1999 גומלא ,  .88

1999 גומלא ,  .89
37-38 : 2007 גומלא ,  .90

Brooks, N.D: 84-102  .91
1996 הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה   .92

1997 רגתא ,  .93
התלוכת עצוממב .) מ"ר  כ-90   ) םירוגמ ירדח  הלדוגש 5-3  הריד  ינוניבה ' דמעמה  מ' תעצוממ  החפשמ  לש  התולעבב   .94
םיירלולס םינופלטו  יתיב  ןופלט  איפקמ ,) םג  ילוא  ןוזמ , דבעמ  רסקימ , לג , - ורקימ םייריכ , רונת ,  ) רזבואמ חבטמ  תללוכ 
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בשחמ קבא , באוש  הסיבכ , שביימ  הסיבכ , תנוכמ  ואידיו , המלצמ ,) םג  לכ  ךרדבו   ) ןרקמ היזיוולט , םירוהה ,) ינשל  תוחפל  )
השפוחל תאצויו  הדעסמב  שדוחב  םעפ  תוחפל  תלכוא  איה  םינש .) עבש  דע  לש  לדוממ   ) םייתש וא  תיטרפ  תינוכמ  ישיא ,

תא ובוחב  ןפוצ  ואידיווה  תמלצמ  לש  הרופיס  םידליה .) םע  וא  דבל  םירוהה   ) ץראב ןולמ  תיב  "ל ו/ וחב תוחפל  תחא  תיתנש 
תונותיעה החוויד  דלומה 1986  גח  ברעב  םירושע : ינשמ  תוחפב  לארשיב  ללוחתהש  תורתומה  לש  היצזירלופופה  רופיס 

35,800 ריחמה : .הנרקמ  םג  איהש  ןונק '  ' לש ואידיו  תמלצמ  דבלב : םירישעל  האלפומ  דלומ  גח  תנתמ  לע  תינקירמאה 
.רלוד מ-500  תוחפ  ריחמה : .תונרקמ  םג  ןה  לארשיב  םיתבב  תויוצמה  ואידיווה  תומלצמ  לש  עירכמה  ןבור  םויכ , .רלוד 

.תוילטיגידה תומלצמה  לש  שדחה  רודה  םויה  עיגמ  קושלו  הסאפ  רבכ  איה  תוטלקה  תמלצמ  השעמל ,
1998 הנחוא , ואר :  .95

איהו הב , ופתתשה  תירמאקה " היישימחה   " ינקחש לכ  ץורעב 2 . ןכו  טוה 3  ץורעב  םירזוח  םירודישב  הרדסה  הרדוש  ףסונב ,  .96
.רופיצ ףסא  יאטירסתהו  רוצ  ןתיא  יאמבה  תירמאקה ," היישימחה   " ירצוי ידי  לע  הרצונ 

.םיסופספב ןאפצי ו-30  ילאו  זפוט  ודוד  ןוליש  ןד  לצא  תמועל כ-27  ההובג  הלכשה  ילעב  ויה  ויפוצמ  בורק ל-40%  ונמזב   .97
Vick, 2013  .98

קר  nerdומכ ה אוה   brainiacרמולכ ה  ) רתוי הנותמ  ךא  המוד  ותועמשמש   brainiac ןוגכ : גשומל  תופסונ  תואסרג  ןנשי   .99
ןכו הילרטסואב ) םילעופה  דמעמ   ) swots ןוגכ םייפיצפס  תומוקמ  םינייפאמה  םייוטיב  ןכו   geek לוכיבכ ,) יביטמרונ  רתוי 

,dweeb ־ו יתרבח , גירח  לכל  ללכ  ךרדב  סחייתמה  , freak םה : םיפסונ  םייטנוולר  םיחנומ  ינש  "ב .) הרא זכרמב   ) wills
.יטתפו רזומ  ןונח  ןייצמה 

2009 רבחמ , םש  אלל   .100
.תואיצמבו גנלסב  איה  ףא  תמייק  הננח ) וא  תינונח   ) תישנה הליבקמה  םידלילו , םירבגל  ללכ  ךרדב  סחייתמ  חנומהש  ףא   .101

2005 ןוסלדנמ ,  .102
.רגרפסא תנומסת  היורקה  הערפהל  תינונחה  תוגהנתהה  המוד  התוינוציקב   .103

לש הבל  תא  שובכל  חילצמ  הקיטמתמ , בהואש  ןייו , ןיווד  ןונחה  רחא ," םלוע   " תינקירמאה הידמוקב  המגודל :  .104
.טרבליג ילטיו  תחפוטמה  תיטרקוטסיראה 

.הידפיקיו ןונח ,  .105
.Wikipedia, the free encyclopedia  .106

תויומדה לכ  טעמכ  סיאול ,' רקראפ  מ' יר  ג' ןוספימס ,' תחפשמ  מ' סואהלימ  תיתחפשמ ,' הזירא  מ' לקרא  ביטס  לשמל , ךכ   .107
תויומדה חרק ,)' תפוס  ', ' ןטשה םע  בכרל  , ' ןמרדייפס ליווטנזלפ ,' ', ' רכישה תיב  תונקת   )' ריווגקמ יבוט  ןקחשה  קחשמש 

'( היחהו הפיה   ' לקשמ לע  ' ) קיגהו הפיה  : ' אשונל תושדקומה  היזיולט  תורדס  ןכו  םירבח )'  )' רמיווש דיוויד  ןלא , ידוו  קחשמש 
'. םיקיגהו םיקירפה   ' ןכו

תיאקירמא םוקטיס  תרדס  איה  ( The Big Bang Theory תילגנאב : " ) לודגה ץפמה   " םוקטיסה תרדס  איה  תטלוב  אמגוד 
קרפ .רנרוו  םיחאה  תרבח  ףותישב  ידארפ , ליבו  יצחו ) םירבג  ינש  הרדסה  ירצוימ   ) ירול קא  צ' ידי  לע  הקפוהו  הרצונש 

תרדס  " רובעב  TCA סרפב הרדסה  התכז  טסוגואב 2009  רבמטפסב 2007 . תשרב CBS ב-24  רדוש  הרדסה  לש  טולייפה 
רבמטפסב הלחהש ב-26  תיעיבש  הנועל  הרדסה  שודיח  לע   CBS העידוה ץרמב 2013  ב-27  רתויב ." הבוטה  הידמוקה 

תויומד לש  יללכ  ןייפאמ  .הינרופילק  לש  יגולונכטה  ןוכמב  םידבועה  םיננוחמ  םיאקיזיפ  םיריעצ , ינש  הרדסה  זכרמב  . 2013
תובוסנ תובר  תוחידב  .בחרנ  םוקמ  םיספות  ינוידיב  עדמו  סקימוק  וב  ימינפ  םלועו  תיתרבח  תובלתשה  יא  אוה  םינעדמה 
הקיזיפו ללכב  עדמה  ימוחתל  עגונב  ימינפ ' רמוה   ' ןייעמ םג  ונשי  .םירוביגה  לש  םייתרבח  םיבצמל  הנוש  תונשרפ  ביבס 

.טרפב
.ר ' צוק ןוטשא  ידי  לע  הקפוהש  " Beauty and the Geek  " תיאקירמאה תינכותה  ןה : תופסונ  תוטלוב  תואמגוד 

ג'ף יאקירמאה  רייאמהו  רפוסה  ידיב  הבתכנש  םירפס  תרדס  איה  ( Diary of a Wimpy Kid תילגנאב :  ) ןונח לש  ונמוי 
המסרופש סקימוק  תרדס  רפסה  היה  רוקמב , .ילפה  גרג  םשב  םייניב  תביטח  דימלת  לש  ומלוע  תא  םיראתמה  יניק ,

רפסמל התוא  לצפל  יניק  טילחה  ספדומ , רפסל  הלילעה  תא  ךופהל  טלחוה  רשאכ  ךא   FunBrain.com רתאב םיכשמהב 
דומע לודג , די " בתכ  בותכ ב" רפסה  התיכב ז ,' דלי  לש  ןמוי  לוכיבכ , ותויהב , .דחוימ  אוה  רפסה  בתכנ  וב  טמרופה  .םירפס 

םייומידה רצואו  הפשה  םג  .דלי  ידי  לע  ורייוא  וליאכ  םיריואמו  םיבר  םה  םירויאהו  תיסחי , טסקט  טעמ  ליכמ  רפסה  לש 
התכזו תנשמ 2004  " FunBrain  " רתאב המסרפתה  ןונח " לש  ונמוי   " סקימוקה תרדס  .ןווכמב  םייתודלי  םה  םילימהו 

לבקתהו תירבה , תוצראב  לירפאב 2007  רואל  אצי  ןונח " לש  ונמוי  , " הרדסב ןושארה  רפסה  .םינוילימ  לש  םיארוק  להקל 
בצעמ יניקשכ , טנרטניאב , קווישל  לדומ  התייה  טנרטניאב , הרדסה  םוסרפל  ליבקמב  רואל  רפסה  תאצוה  .תובהלתהב 
רפסה .ןיזגמ  םייט  ידי  לע  תנשל 2009  םיעיפשמה " םישנאה   100 -" דחא מ תויהל  וז  החלצה  לשב  רחבנ  ותרשכהב , םירתא 

.סמייט קרוי  וינה  לש  רכמה  יבר  תמישרב  הנשמ  הלעמל  ההש 
.הרדסב םירפסה  לע  םיססובמה  םיטרס  השולש  םנשי  ףסונב  .סונוב  ירפס  השולשו  םירפס  העבש  הרדסהמ  ואצי  התע  דע 

2011 התור ,  .108
תוברתכ תרושקת  תוכרוע ,)  ) ןומלטו .מו  סביל  .ת  ךותב  .ירבעמה  טקייבואהו  היגולוטנוא  היזיוולט , (. 2003  ) .ר ןוטסרבליס ,  .109
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םידומע 114-123 .החותפה  הטיסרבינואה  ביבא : לת  ךרכ ב .) )
וטרסבו ( The Matrix ' ) סקירטאמה  ' יקסושאוו םיחאה  לש  עודיה  םטרסב  אוצמל  רשפא  רקאה  לש  םייראלופופ  םייומיד   .110

, םיילאוטריוה תומלועה  יחתפמ  יכ  סנטסיזקא ,' תוארהל ב' הסנמ  גרבננורק  (. eXistenZ ' ) סנאטסיזקא  ' גרבננורק דיויד  לש 
תרוקיב וטרסב  שיו  רשפא  .תלטובמ  אל  תיתוברת  העפשהו  ןוממ  חוכ  תולעב  תוצרענ , תויומדל  הגרדהב  םיכפוה  םינונחה ,

ןה ןכ , לע  רתי  .סטייג  ליב  םינמזה -  לכב  חילצמה  ןונחה  לש  תילאבולגה  םיבשחמה  תיירפמיא  יפלכ  תעלבומ 
תולבגממ וצלחל  הרומאש  תילאוטריו  החבשה  יהשוזיא  רבוע  םירוביגה  לש  ינונחה  םפוג  סנטסיזקא ' ב' ןהו  סקירטאמה ' ב'

.יתואיצמה ופוג 
". דחא תובקעב  הנומש   " וא םיבזכה " טוקלי   " לשמל ואר   .111

.רוד תונש  ינפל  םהישאר  לע  התוא  ואשנש  םיבוטו  םיבר  הילע  םידיעמו  דבמ , הפיכב  םילשורי " בוט  דלי   " יוניכה רוקמ   .112
 - םילשורי דלי -  םיעברל : המאתהב  היה , םילמה  רדס  .םילמה  שולש  תומוקר  ויה  הילעו  םיעברל , תקלוחמ  התיה  הפיכה 
היה יעיברה  םילשורי ,"  " ישילשה לע  בוט ,"  " ינשה לע  דלי ,"  " םוקר היה  דחא  עבר  לע  תרחא :  הסרגבו  םילשורי , בוט – 

וא " ) חמצוי  " יוניכה רוקמ  .םירגובמל  ודעונ  דבלב , םילשורי "  " הלימה המוקר  ןהילעו  תומוד , תופיכ  .םוקר  חרפב  רטועמ 
הגהנ אוהש  יפכ  שידק ," ףיסוהל ל" םידיסחה  םיגהונש  היחישמ " בירקיו  הינקרופ  חמציו   " תפסותב ץוי ) רוציקבו -  ךמצוי ,

הידפולקיצנאה הידפיקיו , ןונח , .םינושמ  ויגהנמש  רזומה  דיסחה  לש  פיטואירטסהמ  תעבונ  ותועמשמו  תיזנכשא , הייגהב 
.תישפוחה

ינוק ינש   " טרסב למל , ינוק  םגמגמה , דיסחה  לש  ותומדב  ךכוזמ  יטסירולקלופו  יפיטואירטס  יוטיב  ידיל  האב  תאזה  תומדה 
יאשידיי חוחינ  ןבנבלו , יתולג  דיסחכ  ראותמ  למל  ינוק  .הליל  ןב  בכוכל  ןייטשרוב  קיימ  ןקחשה  תא  ךפהש   ) 1966 " ) למל

.ויכרבל דע  םיכושמ  ויברגו  ןויפפ , וראווצל  .ושארלש  עבוכל  דעבמ  תולשלתשמ  תואפו  רצק  ינופ  ויניש , ןיב  חוור  ולוקב ,
ןוזדיוד זעוב  לש  וטרסב  עיפומ  םישימחה , תונש  עקר  לע  ומא , ידי  לע  טלשנה  יתולגה  ןונחה  לש  סופיטבא  . 1997 גומלא ,  .113

(1986 " ) הבהא הלוח  סכלא  "
.םישימחה תונשמ  ץראה "  " זומת ב ןימינב  לש  רמאמב  יוניכה  רוקמ   .114

2011 דרא ,  .115
רחואמו זר  ירש  רנכ , ןד  ינועמש , קחצי  ראפ , לאינד  ןודנול , ןורי  ריאמיחא , בקעי  ןורבע , םר  תא , הז  רשקהב  ריכזהל  רשפא   .116

.ירהנ ןרוא  םוטציו , דיוד  דיבר , לאגי  רחש , דדוע  יול , ירוא  רתוי 
רוביג .םישישה  תונשב  ץראב  םסרפתהש  רמות , ןויצ  ןב  תאמ  לצה " ידלי   " הזחמב הארנה  לככ  םרוי "  " יוניכה לש  ורוקמ   .117

לע בושו  בוש  וינפב  חטומש  רבד  ותויתולג , לע  תולעתהל  לוכי  וניא  ךא  יעזג ,"  " רבצל ךופהל  הסנמה  ןונח  אוה  םרוי  הזחמה 
.תישפוחה הידפולקיצניאה  ןונח , .ץוביקה  ירבח  ידי 

.רוגסרה לאכימו  ןוזיבג  תור  קרב , ןרהא  לבוי , והימרי  לשמל ,  .118
, םינומשה תונשב  "ל  הצ ילגב  חמצש  יגולותימ  ןונח  .ןדימ  יבוקו  ףשר  יפר  דעלג , ירבא  לט , זרא  אריפש , ילומ  באז , ןב  ירוד   .119

חילצהש אלא  ינונחה , ונונגסל  שחכתמ  וניאש  קר  אל  רוק  .רוק  םולשבא  אוה  תונדרממ , רתוי  תונרמש  אקווד  אטיב  ךא 
". תירבעה ןושלה  ןגמ   " לש תוברת  גתומ  ןיעמל  שבוכ , ךויחו  בר  עדי  תועצמאב  ותוא , ףנמל 

.ףשר ילצו  ןבצ  ריאי  רקוצ , ידד  יקסבושריו , יכדרמ  דירש , יסוי  ויה  םהיניב  םיעודיה   .120
קר חימצה  יתכלממה  תונורחא  תועידי  בגא , .דועו  ץלזלדנה  לאכימ  יקסב , ונורב  םרוי  רפיצ , ינב  םולבנזור , ןורוד  בגש , םות   .121

.האלנ יתלבהו  םכחה  רקצולפ  רבס  ליבומה : לגסב  דחא  תרמצ  ןונח 
דיוד בהי , הנוי  סיו , חב  שומכ  םיישושבי  םינונחב  קפתסה  ךרעמה.רעס  ןועדגו  ץינייטש  לבוי  הוונ , ינד  רודירמ , ןד  ןיגב , ינב   .122

ךכ .תגרדושמ  הננח  לש  גוס  הדובעה  תגלפמ  לש  תיחכונה  הגיהנמה  ץיבומיחי , ילשב  םיאורה  שי  .ןומיס  ןב  לאינדו  יאביל 
.וירבא "ח  מר אולמב  ןונח  אוה  גוצרה  'י  זוב הלש , ירקיעה  הרחתמש  אוה  חוטבש  המ  תרחא , וא 

.הלק תוינונח  םג  תיטנטימה  םתומדב  םיבלשמ  יבעוז  ןינחו  יביט  דמחאש  םיעבשנה  שי   .123
הצרמ סדנרב , - קרב לגיס  .אלש ד"ר  טעמכ  ןהלש -  תישנה  הסרגה  לבא  תוברתב , הבחר  תוסחייתהל  םיכוז  םינונח  םירבג   .124

קוסיעה  " .תוצקומ תוינונחה  הרבחהמ , קלחל  בשחנ  ןונחה  דועב  יכ  תרמוא  להנמל , הללכמב  תרושקתל  רפסה  תיבב 
תינונח ראותת  אל  םעפ  ףא  תוברתב  .רועיכו  תורזומ  תיתרבח , הייחדב  רושק  רתויב , ילילש  רשקהב  הלוע  דימת  תינונחב 

, םינייטצמ םיטנדוטסמ  תונייטצמ  תויטנדוטס  רתוי  הברה  שי  תואטיסרבינואב  .תואיצמב  הזיחא  םוש  הזל  ןיא  ןבומכ , .הפי 
(. 2011 דרא , " ) תומכח תורענ  גוציי  לש  הדחכה  הנשי  םלענ , הז  הידמב  םיגוצייב  ךא  רפסה -  יתבב  םג  בצמה  הזו 

ההובג היצנגילטניאב  םינחינה  םדא  ינבל  ללכ  ךרדב  סחייתמה  פיטיכרא , וא  יפיטואירטס   " אוה ףלפלה  ןולימיקיוה  יפ  לע   .125
ינב בור  לש  םקלח  תנמ  םניא  דועו ) היזטנפ  ינוידב , עדמ  הקיטמתמ , םיעדמ , בורל   ) םהלש ןיינעה  ימוחתשו  עצוממהמ ,

". םמעשמו ןוחטיב  רסח  םדא  אוה "  ףלפלה  גולימה , יפ  לע  .םתוא " תבבוסה  הרבחה 
הנונח תיאקורמ : תיברעה  הפשהמ  אוה  לטנזור ) קיבור  תאמ  ףיקמה " גנלסה  ןולימ   " יפ - לע  ) ןונח ראותל  יגולומיטאה  רוקמה   .126
הלימל הנוימדב  םירושק  היתויועמשממ  קלחו  הלימה  תטילקש  םג  ןכתיי  םטוח .)" בז   " ןבומב " ) תלזנ  " התועמשמש

". תופאכ דלי   " ליבקמה גשומה  םימילו  גאנח "' הננח ו"  " תויצאירוה ורצונ  ןמזה  םע  ןנוחמ ." "
.השנמ דדועו  בואט  ידג  ירסומ , לט  ץד , השמ  ןצינ , המלש  לשמל ,  .127

.רזע יסאו  סוסיק  דעיבא  רדיל , ירבע  ץיבורוה , ןצינ  בבוח , ליג  לשמל ,  .128
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

, קיינרג יבא  רטסרפ , השמ  רלימ , רידא  ונלצאו : ירק  םי  ' גו ןמרטל  דיוויד  ונל , יי  ג' דלפנייס , יר  ומכ ג' םירוביג  הלא  "ב  הראב  .129
לט בילטוג , ירוא  רגניטי ,)  ) רגניטא יבא  םלש , זרא  רטסרפ , השמ  ןייטשדלוג , יש  םיובסונ , יבא  יבגנה , לאכימ  ןמרתלא , ןדיע 

.הזרוטק לארשי  רלגיק , דיוד  יול , יעור  זרא , ודוד  ומס , לבוי  רתשא , ףסא  ןתנ , רב  יעור  סיציק , לייא  ןמירפ ,
.ןמרב לט  איבל , ביבא  ןיקסר , בינ  ןהכ , איגש  יבוקעי , בדנ  רלמ , יבא   .130

עבג ודוד  ןודיס , םירפא  בינ , יבוק  ירמרמ , ךונח  לאכימ , .ב   .131
ןילביר יפסו  לג  יבוד  םייגולותימ : םיחמצוי  ינש  ומסרפתה  ןאכ   .132

, לארה ףסא  רגניטא , יבא  ץיבוחרז ,' ןרע  ץישפיל , דוד  םינונח : םה  םיישארה  היבתוכמ  המכו  הלש  ישארה  קיפמה  בגש , ילומ   .133
םואבסונ יבא 

דוהאו ץיבומרבא  ןונמא  .ררל  איג  רהז , איגו  ירמת  ליג  בורדוח , ןתמ  רהליג , בד  רקורד , ביבר  דלפ  לייא  ליא , בדנ  לשמל ,  .134
ינונח ץט ' תנתונ  ןמפוה  הנאיטט  םג  .לאינד  ינור  רבג  רבגה  תא  ןזאל  ודעונש  םינונח  יאצח  םה  ץורע 2  תושדחמ  ירעי 

.םיעלקה ירוחאמ  תושדחל 
.ןריב ילו  יצרא  ןב  רדיל , ירבע  זוא , יבוק  ךולב , ינוי  יקסרודמא , ףסא  ןיכוד , ידכרא  לשמל ,  .135

2009 רבחמ , םש  אלל   .136
2012 רינ , רוחב   .137

2011 רנברב ,  .138
2011 דרא ,  .139

2009 רבחמ , םש  אלל   .140
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