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תויקסטווגו תויתעווז תוינוציק תויצאוטיס
'תרקו םולב־לטסק לש םהיתוריציב

זועמ־ןוסלדנמ הידע

תרופיסה וא תיטסינרדומ־טסופ תרופיס םשל התכזש ,תיוושכעה תירבעה תורפסה
הניחבמ ןהו תיטאופ הניחבמ ןה בחרנ ןוויג הגיצמ . 1995),ןבלב יפל(וחאה לגה לש

,בואט ידג ,תרק רגתא ,םולב־לטסק ילרוא( הזה רודל םיכיישה םירצוי .תיטמת

עונלוקה ,היזיוולטה יכרב לע וכנחתהש םיריעצ םבורב ),םירחאו ולש היורצ
ןוידל םילעמ םה .םישדחו םינוש חור יבשמ תורפסל םיאיבמ ,םינומהה תוברתו
דצב תורזומ תויצאוטיס םיבצעמו ,תירסומ הסיפת דצב תויטאופ תומרונ שדוחמ
,רחאה לגה לש יזכרמ ןייפאמ ,יתעדל ,איהש הברה תונושה תורמל .תוימוי־םוי
,םירצוי ינשל ףתושמה דחא אשונב ,רתוי בחר ןוידמ קלחכ ,הז רמאמב דקמתא

םולב־לטסק לש םהיתוריציב  -תויקסטורגו תויתעווז  -תוינוציק תויצאוטיסב
.תרקו

תדמועה הסיפתה תא גיצא תישאר :םיבלש המכב ךרעיי וז היגוסב זכורמ ןויד

םיגוציי םה יתעווזהו יקסטורגה רשא 'תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס' סיסבב
תואמגוד ןחבא ףוסבלו ,יקסטורגה תאו יתעווזה תא רידגא תינש .הלש םימיוסמ
.תוריציה ךותמ תודחא

תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס
לש ורמאמב גצומ ,רטרס ידיב הגהנש ',תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס' חנומה
.גנימק

',תועצוממ תויצאוטיס' ףיקהל לגוסמ יביטקפסורטרה ןמורהש הדומ רטראס

ץמאמכ קידצמ אוה טקונ ומצע אוהש רתוי תוצרמנה תוקינכטה תא ךא
טסופה תרופיסה' ,ינש ראותל ילש רמגה תדובעב ישישה קרפה לע וקלחב ססובמ רמאמה
םולב־לטסק ילרוא לש םהיתוריציב ןויע — תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיסכ תיטסינרדומ
ותייחנהב ביבא־לת תטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחב הבתכנש  1995,רבוטקוא ',תרק רגתאו
.רוצ ןבואר 'פורפ לש
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תויצאוטיס

א

הצליא'

.Cu

תורפס

תיחכונה

:1964

תורפסב

לש

הידע

270

רוציל'

הפוקתה

ןכש

'(390םיינוציקה

ךרוצהש

,רובס

רטרס

הבש היצאוטיס איה תינוציקה היצאוטיסה ורובע .הב םייוצמ ונאש הפוקתה

םיעבונ ןלרוגב םייונישה םא ןמצע ןיבל ןניב טילחהל תולוכי ןניא' תויומדה
'(:1964 .Cummingםיינוציחה םיעוריאה לש ךרעמהמ וא ןהיתושגרמ ,ןהיצמאממ

,תינוציקה היצאוטיסה רבדב רטרס לש ותסיפת תא ורמאמב רבחמ גנימק 392).
ותנווכ רקיע דועב ךא .ינוציק בצמל ףואשל שקבמ אוה ףאש ,רוגקריק לש וירבדל

.תושגרהו תומדה איה רוגקריק לש ותנווכ רקיע ,היצאוטיסה אוה רטרס לש

דע םיאבומ ,םייגולוכיספה םיבצמה ,תויצומאה םייתימאה םייחב השעמל
אצומ אוה ךא ,גולוכיספל האנה בסמ הז רבד םג .דבלב תמיוסמ הדוקנל
םיטשפומה ןהיתולובגל דע תואבומ תויצומאה תא ותוארב רחא גוסמ האנה

. 1985: 143).רוצ לצא (390 :1964 .Cumming,
ןיב רוביח ךותמ תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס חנומה תא חתפמ ) (1985רוצ
ובש גוסכ הז יתורפס גוס ןייפאמ אוה .רוגקריק לש וירבדל רטרס לש וירבד
עזעזל ידכ ] [...שי' הז בצמב '.םיטשפומה ןהיתולובגל דע תואבומ ] [...תויצומאה'

םניאש )םירקבמו( םיארוק לע הדרח תורשהלו תואדווה תשגרה תא דוסיה ןמ
תויצומאה רשאכ תרבגומ וז הדרח .םייעמשמ־וד וא םימומע םיבצמ לובסל םיחונ

: 143).2םש('תוידרוסבא תויצאוטיסב "םיטשפומה ןהיתולובגל" תואבומ
השק היצאוטיס תגצהב אופא תנייפואמ 'תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס'
יתורפסה גוסה תא .ישגר םינוויכ ןדבאו עוזעז לש בצמל םיארוקה תא הליבומה

.אניבר( ילנויצומאו ינבמ ,ירואית :םיטקפסא השולש ךותמ ראתל ןתינ יחכונה
1988: 10-7).

רופיסה תלילעב םיעיפומה םיינוציק םיביכרמל עגונ ירואיתה טקפסאה
ארוקה תבוגתל ןהו םמצע םיעוריאל ןה עגונ הז טקפסא .התוא םינייפאמו
ןיבל תינוציקה היצאוטיסה לע ,רטרס לש וירבד ןיב המלשהה .םיעוריאה לע
.ירואיתה טקפסאה תא בולישב תרצוי תישגרה הבוגתה לע רוגקריק לש וירבד
ןה .תויטנרהוק רסוחב בור יפ לע תונייפואמ תוינוציקה תויצאוטיסהש רמול ןתינ

) (1975ץירק .הנבה רסוח ףאו ההימת לש בצמ ידיל תואיבמו םזילאירמ תוטוס
'.תורזומ' ולאל תובורקה תויצאוטיס הנכמ
,רטרס לש וירבד םיגצומ )'(1995םיינוציק םיבצמ לש המרד' לזרב לש ורפסבש ,שיגדהל בושח

תא תצמאמ ינא הז רמאמב .תוינוציקה תויצאוטיסל סחיב ןיטולחל הנוש השיג תטקננ ךא
םינדה ,רוצ לשו  Cummingלש םתוסחייתה יפ לע 'תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס' חנומה
תא ןחוב לזרב דועב .הילא הליבומ תוינוציק תויצאוטיס לש הריציהש ישגרה ינוציקה בצמב

יא תשגדה ךות ,תררועמ איהש ינוציקה שגרה תא ןחבא ינא ,הפוגל תינוציקה היצאוטיסה
.ארוקה לש תישגרה היצטניירואה ןדבואו תוחונה
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ה ,תודגונמ תורוטקורטס לש ןמויקל עגונ ינגמה טקפסאה

היצאוטיסב'ש ןעוט רוצ .הריציב בצועמה יודבה םלועה
וא ,תורתוס תואר תודוקנ יתש וא ,םיבירי םיינבמ תונורקע ינש יתורירש חרואב

'ורבחל דחא דבעשל רשפא יאו הרוכבה לע םירחתמ סה ;םיכרע תומלוס ינש
וניא םיבירי םיינבמ תונורקע לש דומיצ גיצמה ינבמה טקפסאה . 1985: 144).רוצ(

יוטיב ידיל אובל םילוכי םיביריה תונורקעה ינש :הריציב דחא רושימל רדגומ
הקיטמתב ,הפשב םגו ,יודבה םלועה בוציעב ,םיכרעה תומלוסב ,תוארה תדוקנב

יתורפסה גוסהש םושמ ,הבר תובישח הז ןיינעל .ומצע ביטרנבו הריציה לש
לכב םיביריה תונורקעה דומיצב שמתשמ 'תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס' לש
.3הריציה יביכרמ

ןכל .תינוציקה היצאוטיסה לשב תמצעתמ םיינבמה תונורקעה ןיב תושגנתהה
תא םג םיתיע( הערכהה רסוחו סוסיהה תודוסי תא רקיעב טילבי ינוציקה בצמה'
תורחא תויטנו לגרה חוכמש ליגרה בצמה ךותב םיעלבומה )םייקסטורגה תודוסיה

.אניבר( 'םייעמשמ דחכ חטשה ינפ לע םיספתנו עלביהלו שטשטיהל םיטונ םה
1988: 11).

.ילנויצומאה טקפסאל ןירשימב םיליבומ ,ינבמהו ירואיתה ,םיטקפסאה ינש
תנחבהל םייתוהמה םינוירטירקה דחא איה וללה תוריציה לש תישגרה תוכיאה

לילכהל ןתינ אל ןכ לעו ',תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס' לש יתורפסה גוסה
.הריציה לע ארוקה תבוגתל סחייתהל ילבמ הזה יתורפסה גוסב תוריצי יפוס ןפואב
.דבלב הצלמה רדגב אופא אוה רמול תשקבמ ינאש לכ

,ינבמה טקפסאל סחיב זמרנ רבכש יפכ ,הלא תוריצי לש תישגרה תוכיאה
השעמל .הערכהל עיגהל השקתמ רקבמה וא ארוקה הבש היצאוטיסמ תעבונ
ןדבא לש ךילהת שחרתמ .השק וב הייהשהש םוחתל םיינשה תא תקחוד הריציה
עירכהל תלוכיה רסוחב ןיא ךא ,תוערכהל עיגהל תורשפא רסוח רצוי םיינבמה תונורקעה דומיצ

יקסבולקש .ומצע לשמ תיטתסא תובישח לעב תויהל לוכי הערכהה רסוח .דבלב יעצמא םושמ
הסיפתה תלוכי לע רוערעה תא הנושארבו שארב הדימעמ רשא ,תונמאל תשדוחמ הרדגה עיצמ
:הערכהה וא

שוחל םתוא ררועל התילכת ;םייחבש השוחתה תא םדא ינב בלב תויחהל איה תונמאה תילכת
יפכ םירבדה תשוחת תא תונקהל איה תונמאה תילכת .התוינבא תא ןבאל ריזחהל ,םירבדה תא
,םיטקייבואה תרזה איה תונמאה לש הקינכטה .םיעודי םהש יפכ אלו ,היצפצרפב םיספתנ םהש
ינפב תיטתסא תילכת אוה היצפצרפה ךילהת ןכש היצפצרפה לש ישוקה תרבגה ,תורוצה ךוביס

. 1983: 10).רוצ לצא ,יקסבולקש(וכיראהל שיו ,המצע

תונמאהש רבדה והמ רסומ אוה ,תישאר :תוניחב שולשמ םיבושח יקסבולקש לש וירבד
תישונאה תיביטינגוקה תכרעמה תדקפתמ הבש ךרדב שמתשמ אוה ,תינש ;תושעל הביטימ
םיכילהתה תא שבשל שי תונמא!ר תורטמ תא גישהל ידכש ןעוט אוה ,תישילש ;יסופיט חרואב
.םתוא טאהלו םתוועל ,וללה םיליגרה םייביטינגוקה

הרוצב עיגהלו עירכהל תורשפאה רסוחו הריהמ היצזירוגטק עצבל ארוקה לש ותלוכי רסוח
,תילכתה םה אלא ,הריציה לש תיפוס הנבהל ךרדב םיבלש םניא הדיחיו תחא תועמשמל הריהמ

ןדבאמ םיעבונה ישוקבו הקוצמב הדימע הרקיע הז גוסמ תוסנתה .תוסנתהה איה תילכתה רקיעו

םהש תונורקעל םיכפוה סוסיההו תואדווה יא ,רמולכ .ומצע הטילקה ןונגנמב לקשמה יוויש
.ילנויצומאה טקפסאה ךותמ הלוע םגש יפכ ,תינונגסה הנחבהה סיסבב
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לטסק לש ינשה ןמורב רתויב םיעזעזמה םיעטקה דחא והז

חל ןותנ רשא עשי רסח קונית הגיצמ תראותמה היצאוטיסה

א תפמ תא ובג לע תטרוח — האפור קפס תצלפמ קפס —
םא לש הליחמ תרסח תוללעתה לש הנומת ונינפל תגצומ דואמ תיטסלפ הרוצב
.קוניתה הנבב

.יקסטורגל יתעווזה ןיבש הקיזה תקידבל ןוידה תא ליבוהל לוכי הז עטק
םינוש םיארוקו ,ליבקמב תומייק הלא תושוחת יתש 'יטיס ילוד' ןמורה תאירקב
רמול העטומ הז היהי אל .תרחא וא וז השוחת תויביסנטניא רתיב ןמורב םילגמ

,תוללעתהה תאירק רחאל שפנ טאשב רפסה תא וחינה רשא ,םיבר םישנאש
וארקש הלאמ םיבר ,תאז תמועל .הרוהט העווז ויה וליאכ םיעוריאה לע וטיבה

,המשא תושגר אלמ ,ססוהמ ,קוחצ ץרפב םעפל םעפמ ושח ומות דע רפסה תא
.ןוסירל ןתינ יתלב ךא

יפל ,רשא םיריעצ םירצוי תצובקל םיכייש תרק רגתאו םולב־לטסק ילרוא
ללגב '.רחאה רודה' -־ תירבעה תורפסב שדח רודל ךרדה תא וצרפ (1995),ןבלב

םיכיישה םלועה יבחרב םירחא םירצויל הלא םירצוי לש םתביתכ תרוצב ןוימד
.םייטסינרדומ־טסופ םירצוי הלא םירצוי ףא םינוכמ יטסינרדומ־טסופה םרזל
תגהונ תיטסינרדומ־טסופה הריציהש ) (102 :1987 .McHaleןעוט לייהקמ
היזיוולטל ,םינחתומל ,היפרגונרופל ,ונלש רתויב םיכומנה םיטקניטסניאל רוזחל
תרופיס'ל ינייפוא הז ישגר טקפא .ארוקה לצא ישגר טקפא רוציל ידכ ,המרדולמו

.םייובאטב רבודמ רשאכ קזחתמו ',תוינוציק תויצאוטיס לש

תורפסה ןיב הקיז לע עיבצמ ): 175-172םש( לייהקמ ינשה דצה ןמ םלוא
,םייתרבח תודמעמו םיכרע רוערע .ןיטחב חסונ לבנרקה ןיבל תיטסינרדומ־טסופה

הקזח תויקחשמ תשוחת תאז םעו ,םייובאטב קוסיע ,ףוגה לש תיקסטורג הגצה
.קוחצב היוור ,דואמ

םייובאטבו םישדוקמ םיכרעב ,רסומב םזינרדומ־טסופה לש קוסיעה ,ןכא
רצויה ),קזחה יעונלוקה טקפאה ידי לע קזוחמ( קחשמה ביכרמ ידי לע ןייפואמ
.יקסטורג טקפא

האירקמו םדאל םדאמ אופא הנוש יקסטורגל יתעווזה ןיב 'תוחוכה ןזאמ'
,יקסטורגה ןיבל יתעווזה ןיב םילדבהה תא ןיבהל הסנא יחכונה רמאמב .האירקל
.תרקו ם^לב־לטסק לש םהיתוריציב םתעפוה תא ןוחבלו

יתעווזה
ןוויכ 'תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס'ל בור יפ לע תוכייש ,תויתעווז תויצאוטיס

.אסיג ךדיאמ השק תישפנ השוחתל תוליבומו אסיג דחמ תוילמרונ יתלב ןהש
.יתעווזה ביכרמה תא ןיבהלו רידגהל הסנא ןלהל
.היתוללילו היתוקעזל ועש אל םירוכיש םתויהבו ,תרחא המלע סמע וררג םה

ןיי סוכו םודא ןיי סוכ ,ןבל ןיי סוכ ,ןיי תוסוכ שולשב התוא וקשה םה
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ןהמש

,בוהצ

לע

התוא

,ןחלושה

הל ודיעוה לרוג הזיא התוארב הדערו הטטר תיבחה ירוחאמ הנכסמה
ןוויכמו ,תחצרנה לש העבצא לע בהז תעבטב ןיחבה םהמ דחא .םידדושה
ךא ,עבצאה תא ץצקו םודרק חקל ,תולקב תעבטה תא ריסהל חילצה אלש
ךותמ( הלכה לש הקיח ךותל רשייה הלפנו תיבחה לעמ הובג הפע עבצאה

, 1994: 134).םירג םיחאה תוישעמ
רוחבל אשניהל הדמע רשא הלכ לע רפוסמ ',דדושה ןתחה' ,ונינפלש רופיסב
רחואמ .יתגצהש עזעזמה הארמה תא האורו ותיבל תבנגתמ איה .חצורכ הלגתהש

עבצאה תא הארמ ףאו התארש תא הלכה תרפסמ ,הנותחה ברעב ,רופיסב רתוי
םעפ :םיימעפ ראותמ דירחמה עוריאהש בל םישל שי( .הרבעל הפע רשא התורכה

).םתוא תרפסמ איה רשאכ היינש םעפו םירבדה תא האור הלכה רשאכ תחא

בוטה םויסה םאה םלוא .םיספתנ םיחצרמה ראשו ןתחה :בוט םויס הז רופיסל
?רואיתהמ םישח ונאש העווזה תא גיפהל חילצמ

םירג םיחאה תוישעמ .םירג םיחאה ירופיסמ חוקל 'דדושה ןתחה' רופיסה
םינשה ךשמב וכפהנ םירופיסהמ קלח םלוא ,םידליל קרו ךא ובתכנ אל רוקמב
םירופיסה דחא אוה ונינפלש רופיסהש קפס ןיא .ריעצ ליגמ םידלי לש םתלחנל
םיגהונ רשא םעה ירופיסב םג ,תאז םע ,ךא ,םהירוהו םידלי לע םילבוקמ םניאש

תודוסי םילגתמ ',ימתו ימע' וא 'המודא הפיכ' ןוגכ ,םינטק םידליל םרפסל
.םייתעווז

תויגולוכיספ תורגסמב הנודנ םידליה תוישעמב העיפומה תויתעווזה

תוליבומכ תוישעמה תא האור ) (1980: 13םייהלטב .תובר תויגולופורתנאו
תורפסהש ןעט דיורפ .תויסיסבה תוישונאה תוקוצמה םע רישי תומיעל דליה תא

קחשמה תועצמאב םימיענ יתלב תוערואמ לע הרזחה .ףדוע חתממ תררחשמ
.תויטמוארט תויווח לע הטילש תגשהו הדרח תתחפהל ךרד שמשל הלוכי ינוימדה

ךילהת תועצמאב הדרחה תמרב הדיריל םיליבומ המיאה ירופיס וז השיג יפל
. 1981: 7).גרבדניל(יטרטק
תורגסמב םג תועיפומ םידליה תודגאב תולגתמ רשא תועזעזמה תויצאוטיסה

יעדמ ימוחתב םירקוחה םה םיברש יתרכזה .עונלוקה ןוגכ ,תורחא תויונמא
תויתעווזה תויצאוטיסה תגצהל םיתואנ םיקודיצ םיאצומ רשא תוגהנתההו הרבחה

לש יוביר וב שיש ,עונלוקה םוחתבו םירחאה תונמאה ימוחתב .םעה ירופיסב
הכרעב םייולת יתעווזה לש וקודיצו היצאוטיסה תקדצה ,תויתעווז תויצאוטיס
קודיצ תנתונ הקיטתסאה דציכ ריבסמ ) (17-15:1991רגנוא .הריציה לש יטתסאה

הז טרסב '.ינכמה זופתה' קירבוק לש וטרס חותינ ךות תיתעווז היצאוטיסל
תוירזכאב םיגהנתמ םה .ותייפונכ ינבו סכלא לש םיילטורבה םהיללעמ םיגצומ
ילטורבה ןפואב תוללעתהו סנוא םיעצבמ ,עשפמ םיפח םיחרזא יפלכ תומילאבו

ןפואב םיגצומ ,שפנ טאש ונב ררועל םירומאש ,הלא םיעוריא םלוא .רתויב
םימלוצמ ,לוחמ תקהל לש בל תבוש היפרגואירוכב ללחב םיענ םיסנאה' .יטתסא
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נמד תא ריהדמה בצקב םיכורע ,תוהדזה ונילע תופוכה תויווזמ

תרכמתמ רתויב השידאה ןזואה םגש םיידולמ םיריש םיוולמו

רק ונב תורצוי ולא ןיעמ תויצאוטיס רמוא תעדל '.ףסונ רוהרה
םיממוקמה םיעוריא איבמ ,יאמבה ,קירבוק .הקיטתסאה ןיבל

שוח יותיפ לש תופילק תחת םיעיפומ םה ךא

ברתב ואר טרופקנרפ תלוכסא ינב וירבחו  (1993: 174),ונרודא

רודא ןד רשאכ .שממ לש הנכס עונלוקה ךרד םיפוצל העיגמה

ה ןמ האנהה' :ןעוט אוה ,קאדלנוד לש תריוצמה ותומד תרבוע
רודיבמ ,םיפוצה דגנ תומילאל תלגלגתמ טרסב העיפומה תומדב

ימי זאמ '.יוריגכ והוננכת םיחמומהש רבד לע חספת הפייעה ןיעהש

.ותפקשה תא תקזחמ קר תוחתפתהה תמגמ ךא ,עונלוקה םלוע
יכ רמואה (1990: 102),ןוסמיי'ג
לש=[ ומצע ולש םיחודה וינייפאמש הווש הדימב שיגדהל שי

פ המהוזל דעו שרופמ ינימ רמוחו לופריע ןמל ],ינרדומ־טסופה

נש המ לכל רבעמ םיגרוחה ,תיתרבח הסרתה לש םייולג םייוטיבו

נרדומה לש רתויב םיינוציקה םיטנמומב וליפא תעדה לע תולעהל

שב םילבקתמ םהש דבלב וז אלו ,שיא םיעזעזמ םניא רבכ -

ה הרבחה לש תימשרה תוברתהמ קלחל ויהו ודסומ אלא ,רומג
וכפהנ תועזעזמ ויהש תויטסינרדומ תויצאוטיס דציכ שיגדמ ןוסמיי'ג וירבדב

תויצאוטיס רוצילו ךישמהל םיתוועמ תונויסינל קפס אלב ליבומה רבד ,המרונל

.הלעמ אוהש תועווזב םסרופמ ונימי לש עונלוקה ןכאו .רתויו רתוי תועזעזמ
,עונלוקהו היזיוולטה יכסמ לע םוקמ לכב םויה םיטשופ העווזהו תומילאה יטרס
.תושידא לש הדימל םיתעל ליבומ ולא ןיעמ תויצאוטיס לש ידימתה יוריגהו

הטונ — תורפסה םג ךא ,תיטסלפה תונמאה רקיעב  -תינרדומה תונמאה
תשטשטמ וז העפות .םוי־םויה ייחמ םיטוטיצ וא תויצאוטיס ,םיצפח לש בוריעל
העפותל שי העווזה חטשב .תונמאה תריצי ןיבל תואיצמה ןיב תולובגה תא
יטרס אוה ונימיב העווזה לש רתויב םיינוציקה םיגוצייהמ דחא .תורומח תוכלשה

הלא םיטרס '.םינבלה םיטרסה' תירבעב םהל אורקל םיטונש יפכ וא ,ףאנסה
.חצרו תויוללעתה לש דועית לע םיססובמ

. 1995: 13) :רנקו ץריבג(וללה םיטרסהמ דחא לש רואית ןלהל
הסנמ הריעצ תינפי השיא .היטרפל הפיטחה תדעותמ הנושארה הניצסב
ץראל תלפומ איה רצק ףדרמ רחאל .ךושח ןג ךותב הצירב היפדורמ טלמיהל

הטימל הלובכ איה ךשמהב .המדרה םסב הגופס תחפטמ תדמצומ הינפ לאו
לע .הילגרו הידי לעש םילבכהמ ררחתשהל תקבאנו הרע איה .ןטק רדחב
ןקלחב תויולג וינפש ינפי רבג בצינ הדילו ,תובלצומ תוברח תויולת תוריקה
.םחול לש ןוירש ושאר לעו

תכרענ איה .הייפצלו רואיתל תנתמ יתלב חצרל תמדוקה תוללעתהה

תובברעתמו םד תואיפקמ השאה תוקעצ .עיווזמו ךורא ינחלופ סקטב
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הה .חצורה לש וקוחצ תולוקב
םייניע תריקע ,םיימינפ םירבא

ארה

םע

נימירקו

קחשמבו

עדמ

ישנאו

םיפוסוליפ

העווזה תא האיבמ רשא ,ףאנסה
שה  20ךלהמב' :ןעוט )1995: 62
שופיחה .םישדח םישוגיר ירחא

קל ,היזיוולטל הפוצרה
א ינבל תושיגרה לש

םתרדחהו

תפטחנ ןהיתשב :תוהז תויצאוטיסה ויה יתגצהש תויתעווזה תואמגודה יתשב

םיעשופה םירבגהו ,המדרה רמוח ידי לע וא ןיי ידי לע תממוסמ איה ,הרענ
רשא היישעמה ןיב לדבהה המ ,תיתוהמה הלאשה תלאשנ .הפוג תא םירתבמ
רשא ,ףאנסה יטרס ןיבל ,אירב ךילהתל דליה תא איבהל הלוכי םיחמומ תעדל
?חצר דדועל םיחמומ תעדל םילולע

 (1971 :ולוב .יטתסאה קחורה תובישחב ןוידל ונתוא ליבוהל הלוכי וז הלאש
אוה קחורה תובישח תנבהל .הקיטתסאב םרוגכ יטתסאה קחורה תא גיצמ )31-26

םיהובג וילגש םי ךותב הענה הניפס תגצומ ןושארה הרקמב .םירקמ ינש גיצמ
שגרל הלוכי התייה רויצב העיפומ התייה וליא ,וז היצאוטיס .הרעס לש המוציעב
אל ןפוא םושב ךא ,הניפסב םיעסונה לש המיאה תשוחת תא ונל ריבעהל ,ונתוא
הניפסה לע םיאצמנ ונא ונייה וליא תאז תמועל .ונלש םישעמה לע העיפשמ התייה

היצאוטיסהמ ונלש יזיפה קחורה .לועפל ונילע הפוכו הדרח ונב תזחוא התייה
,תונמאה תריצי רבעל טבמה תדוקנ תא םיליבומ חוטב םוקמב ונאש העידיהו
טושפ רוחב לש ורופיס אוה ולוב גיצמש ינשה הרקמה .ונדצמ הלועפל השירד אלב

,הזחמב הרוביגה לש התקוצמ תא האר רשאכו ,ןורטאתב הנושארל רקיב רשא
,הפוצה לצא קחורה לרטונ הז הרקמב .הליצהל ידכ וברח תא ףלשו המבה לע הלע

.שממ לש הלועפ טקנ אוהו

תישיא יתלב תוסחייתה רמוא ונניא קחורה' :יטתסאה קחורה תא רידגמ ולוב
םילאנויצומא םינווג הב שי םיתיעלש ,תישיא תוסחייתה ראתמ אוה — ךפהל ][...

לש ישיאה הייפואש ,ךכב ץוענ הדוחיי .ונימב דחוימ יפוא תלעב לבא ,םיזע
ותעפשה לש ישחומה ,ישעמה עבטה ןמ הקונ אוה .לוכיבכ ,ןוניס רבע תוסחייתהה

: 30).םש('.ירוקמה והנבמ תא דביאש ילבמ םלוא -
לודג היהי יטתסאה קחורה םא .יטתסא קחור לש הדימ תשרוד תונמא תריצי
:םש( קחור־לע לש בצמ םייקתי ,תוהדזה ידיל ללכ עיגהל לכוי אל הפוצהו ,ידמ
םעה טושפ רוחבה לש הרקמב תאז תמועל .הקול היהת הריציה ןמ האנההו 33),

.הריציה ןמ ומצע תא קתנל חילצה אל הפוצהו ,קחור־תת לש בצמ םייקתה

ףאנסה טרסו םעה רופיס .יתגצהש תויתעווזה תואמגודה יתשל רוזחא תעכ
.םיעשופ ידיב םיקלחל תרתובמו תפטחנ הרוחבה הבש היצאוטיס םהינש םיראתמ
המרב יטתסאה קחורה תא הריאשמ הידב ונינפלש הדבועל תועדומה םעה רופיסב
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חייתמו ,תמאב שחרתה אל הזכ רבדש םיחוטב ונא .הריבס

תממ הז הרקמב יטתסאה קחורה .תוישעמ לש םלוע לאכ

אה קחורה ףאנסה טרסב תאז תמועל .תיתעווזה היצאוטיסל

כ .שחרתה הזכ רבדש ןוחטיבב םיעדוי ונא תישאר .םייק

תואב טעמכ תעזעזמה היצאוטיסה תא איבי רשא םילולעפ

שחב איבמ הפוצה .תיתמא היצאוטיס דעתמ ,ותרדגהכ ,ףאנסה

בהו הילע הרבעש תוללעתהה תכסמו ,החצרנו הפטחנ הרענהש

בכו תונמאכ ותרדגהמ עקפומ טרסהש עגרב .םיטרפ יטרפב

תדדחתמ העווזהו רצקתמ יטתסאה

וזה תורמלו ,ףאנסה טרס לש הרקמב םגש ,ריהבהל שי ןבומכ

קמב תוחכונל ףאנס טרסב הייפצ המוד ןיא .יטתסא קחור
םג םימיוסמ םירקמב .שחרתמב תוברעתהל תיזיפ תורשפא

תאז ריהבהל תולוכי תואמגוד יתש .קחורה תא לטבת אל

יהש ,הלא תומחלמ .תיאמורה תוברתב הצופנש םירוטאידלגה

ה הלא םירקמב .גרהב תופצל בר להק וכשמ ,רתויב תויתעווז

הש םישנאהו ,הגצה ןיעמכ ספתנ עוריאהש םושמ ךא ,עוריאה

רוטאידלגה תעפות( .קחורה רמשנ ,םירכנ וא םיביוא רדגב ויה

כרוצל םדא ינבב תוללעתהה תוישרפל םימודק תורוקמ לע

.םידליה דחאב תללעתמ םידלי תצובק רשאכ קחור תולגל

יברעתמ ףאש שיו ,דליה יפלכ קחור תשוחת ךותמ תאז םישוע

ע והדזי םא םהל םרגיהל לולעה העווזה לועב האישנמ חורבל

ישחב הווחנה יטתסאה קחורל המודה קחור םירצוי םה וז

קחורהש ,יטתסאה קחורה תלאש םוכיסל ,אופא רמול ןתינ

טרסב םג יכ םא ,ףאנסה טרסב םייקתמה הזמ לודג םעה

לככ דדחתת העווזה תשוחת יללכ ןפואב .תרמשנ תמיוסמ

יקסטורגה
לש תרופיסב תוצופנו תועיפומ תויקסטורג תויצאוטיס םג ,יתעווזל המודב
תערכומ יתלבה תושגנתהה לשב ןהו 'תורזומ' ןתויה לשב ןה תוינוציק תויצאוטיס
.המיאהו רומוהה ןוגכ ,םיבירי תונורקע ןיב

םה המיאהו רומוהה' יכ רמואה  Strobl,תא טטצמ ) (139 :1981 .Kayserרזייק

ןומא םינתונ םניאו תודבוע יפלכ םיינדשח םהינשש רחאמ ] [...םימואת םיחא

'.םלועה לע םיילנויצרה םירבסהב

רשקל בלה תמושת תא םיבסמ םהש םושמ ,םיבושח לבורטס לש וירבד
רבעל םירדרדימ המיא יטרסו םימיא ירופיס םיתעל .רומוהה ןיבל המיאה ןיב
תושמשמ ,ישונאה ףוגה תא תותוועמ רשא ,תויזיפ תועווז .ימוקהו יקסטורגה
.הקסטורגל סיסב םיתעל
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:1968

(303-367ןיטחב

םע רשק םהל שיש ולא
ולא םיקלחב תודקמתה

(1968:317-םירבאה
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ע

תא
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שיגדמ יקסטורגה תרגסמב
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.Bakhtin

ףוג
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.תוברתלו

עבקנ

לש

לש

תואמצעו

היגולויצוסל

ימייניב־ימיה

יכרארירה

לבנרקה

ךופיה

שחרתה

כרעמב ךופיההו םישנאה לש
א הרושק הקסטורגה תא ןיטחב
יטלובה ויקלחב ,ףוגב קוסיעל

כרעה תכרעמב
לאיצוס־םורט

ילגמ

רע

רוצ

תכרעמ

,םתעדל

ולסמ

ךופיהל

תרשקתמ

ויתובקעבו
לש

,אוה

רייצל

הרמה

ןוסמות

יקסטורגה

יקסטורגה

הסנמ

רזייק

רשאכ

ב בר ןיינע הלגמ אוה ,תונמאה
א םדאה ).יסנסנרה רויצב בורל(
םכותב םיליכמ ,ותרוצ תא אוה
 1981: 12ןוסגרב(ידי לע תגצומ
.תוטנוירמכ וא םיטמוטואכ תוגצומ תויומדהו

ילנויצומאה היצטניירואה ןדבא וא לובלבהש ןעוט )(1972:7 .Thomsonןוסמות

יה ןיב הרותפ יתלב תושגנתה אוה יקסטורגה .יקסטורגה לש בושח דוסי אוה

דהו םייאמה ,יתעווזה ומכ ,ומע דחא הנקב םילוע םניאש תודוסי ןיבל ימוקה
.הנגהל דעונ יקסטורגב קוחצהש שיגדמ ןוסמות

מצעמ קיחרמ םדאהש ורמאב ): 217ט"כשת( דיורפ ידיב גצוה רומוהה דיקפת

מצעל ץמאמ' אוה .םלועה לע ולש ינאה תונוילע תא שיגדמו לבסה תא

פ לש וירבד '.םידלי תגרד ידכל םירחאה תא דמגמו באה דיקפת םע תוהדזהה

יזב ךחוגמהו בגשנה ןיב לדבהה תוהמ לע קראב ירבדל ונתוא רשקל םילוכי
:םויאה לא

םיניחבמ ונא .רועיש ןיאל ונילע הלועה קחור וא חוכ ,לדוג ונה בגשנ
ונא וינפב בצייתהל ידכבו ,וימסקב רשא תונכסב םישח ונא ,המיאב וב
',תורקפתה'ב ונתוא דייצמ ,תאז תמועל ,ךחוגמה ]' [...תודיסח'ב םיניידזמ
. 1971: 106).קראב( םויאה לש ותוכמסב ריכהל םיברסמ ונחנא ןכש
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פנ הנגהה רשאכ .ימוקה ידי לע הנכסה ינפב םיננוגתמ ונא

רשא ,ןכוסמ יפוא לעב עוריאב אוה ורוקמ ימוקה .עגופ תויהל
.הנכסה ינפמ חוטב שיגרמ הפוצה ובש ישפנ

מב' . 1985: 147).רוצ( תשבתשמ תויביטנרטלאה יקסטורגבש ןעוט רוצ

צה תא ריאשמ יקסטורגה ,יעמשמ דח חרואב וז וא וז הנגה תבוטל עירכהל

שח אוה .הערכה אלל בצמב ,תואדו יאב — םייניב בצמב )ארוקה וא(

'אושנמ השקכ הז ןיעמ ישגר בצמ םיאצומ םיבר .היצטניירוא־דבוא

ובש עגרה אוה תואדו יא עגרש שיגדמ ) (2-3 :1972 .Thomsonןוסמות

הל לגוסמ ארוקה ןיא ובש ,םלה לש עגר אוה הז עגר .יקסטורגה תא ארוקה

רכמ ארוקהש עגרב 'דולסל םאה ,עזעדזהל סאה ,קוחצל םאה :ביגהל דציכ

היצאוטיסו ,תרתפנ יקסטורגבש הימוניטנאהש ירה ,ולא תויורשפא יתש
.תיקסטורג תויהל

שקיש תוכיא אוה ,ןוסמות ידיב ראותש יפכ ,יקסטורגהש רמול ןתינ םוכיסל

הזמ קוחצ ,תורתוס תובוגת ןיב תושגנתה הנשי יקסטורגב .התוא 'עולבל

הערכהה .היצטניירוא ןדבאו תואדו יא תוררוגה ,הזמ םימחר וא הדילס וא

ליאו ),וגיצה קראבש יפכ( םויאה ינפמ הנגה ארוקה רובע קפסת רחא וא הז

ש ןמז לכ ,יקסטורג ראשנ ,ןכ לע ,יקסטורגה .תוחונ יאל ליבות הערכהה
אב םתקעוממ ררחתשהל ילבמ םינוש םישוגירל תופשחיהה בצמב יוצמ
.החוטב תחא הבוגתל ותוא ליבותש היזילנויצר

נוצרב תעכ .יטתסאה קחורה תלאשב יתנד ,יתעווזה תא יתגצה רשאכ

ה תא ןייצמה ףצרה וק לע יקסטורגה תא םקמלו ,הז ןוידל רוזחל

הריציה ןמ הפוצה תא קתנמ ,יתרכזהש יפכ ,יטתסאה קחורה .יטתסאה
.תישגר הניחבמ הפוצה לע העיפשמ יטתסאה קחורה תדימ .תישעמה

יבה ללגב יטתסאה קחורה תא דואמ םירצקמ וגצוהש ףאנסה יטרסש

טתסאה קחורה תאז תמועל .תמאב השחרתה היצאוטיסהש הפוצל שיש
הוולמה( העווזה תשוחת .רחא ןפואב תועווז ונל תוגצומ םהבש םירקמב

וצמ היהי קחורהש לככ הקזח היהת )תינפוג הדילס וא הליחב תשוחתב ףא
שאכ .השידא תויהל הטונ הבוגתה ,רתוי לודג היהי קחורה רשאכ .רתוי
תודדומתהל רזוע רשא םרוגכ רומוהה תובישח תא יתגצה ,יקסטורגב

רגה ).קראב תעדל ,ךחוגמ תויהל הטונ אוה רשאכ רקיעב( םויאה ינפמ
םיפצמ ונא הלש ,תדלוס הבוגת ןיב סוסיהה םייקתמ דוע לכ םייקתמ
.תימוק הבוגת ןיבל ,יתעווזב רבודמ

ארוקהש םירקמב רתוי לודג היהי יטתסאה קחורהש ,רמול ןתינ ןכל
.העווז שח אוהש םירקמב רשאמ יקסטורגה סוסיהב
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ןוידה

הרסמנש

.לארשי

םג

םלוא

רחאל

הנושארה

ץרא

',יטיס

תפמ
ילוד'

םיטנמלא

ייתעווזה

םיביכרמב

ןודא

הליחת

.םיחלסנ יתלב םהו רוהרהל חתפ
הנצס .תיזיפ התעבב םג םימעפלו
.םימרוג

םא תומד איה ילוד לש התומד :תוהמיאה — יזכרמה ובאטה תרפה ,תישאר
רבדה .התביבסל תנכוסמו המילא ,תירזכא תומד םג איה העשב הב ךא האפורו
.הלש דליה לא ילוד לש תוסחייתהב רקיעב טלוב
יכ ןעוט דלפשריה

.תוהמאהו םייחה ךרע :תוינורקעה תויושיגרה לא דואמ רהמ עיגמ טסקטה
לסוחמ אוהו )האפור איה ,ילוד ,תרבודה( האופרה י"ע םלוגמ םייחה ךרע

רפסה בור שדקומ ןכלו ,לוסיחל רתוי השק ךרעכ הלגתמ תוהמאה .דימ

תוהמאה ,לכמ הלודגה ,הנורחאה תושיגרה לש תיתטישה התדמשהל
. 1992).דלפשריה(

המרב םירוסא םיאשונ לש עופעפ דדועמו רשפאמ ןכא 'יטיס ילוד' ןמורה
ריבעמ הנבל תרזכאתמה םאה לש תיטסלפה הנומתה .תירסומהו תיביטמרונה

נכסהו קוניתה לש םינואה רסוח .תוירסומה תריבש תא רתויב הפירחה הרוצב
הסיפתל םג תדגונמ תוהמיאה ךרע תריבש .עוזעזה תא םירימחמ וייחל תיתמאה
.תובושתל עיגהל תוסנלו תוירסומ תויעבב ןודל תורפסה לע היפל רשא ,תחוורה
ךפוה תוהמיאה ךרע שודיק .םיעשופ ידיב רישכמ ןאכ תכפוה תכנחמה תורפסה
תוהמיאל סחיב ונלוכל שיש תושיגרה .ונתניחבמ תחלסנ יתלבל תאזכ היצאוטיס
.יטתסאה קחורה םוצמצל הליבומ

איה תרפסמה לש םיירסומ אלה הישעמ דצב .ובאט הלימב שומישה ,תינש

לעופכ המצע תא הגיצמ ,ןמורה לכ ךרואל ,ילוד .ירסומה טביהל תשחכתמ הניא

מכ ,ונינפלש הרקמב .דואמ תממוקמ וז הדמעו ,תירסומ הרכה ךותמ לוכיבכ
רסומ רשקה תונייצמה םילימב שמתשהלמ תענמנ הניא ילוד יכ רכינ ,םירחאב
יחה ילעבב תללעתמ הנניא איה ,רמולכ ,ובאטל וכפה הירקחמש תנעוט איה
הדבעמב הקוסיעל — 'ןוכנ אלה' ןוויכל תינפומ ,הז רשקהב ,ובאט הלימה .הלש

יחה ילעב ויפלש ידרוסבא בצמ גצומ השעמל .קוניתה יפלכ הישעמל םוקמב

חבל יאדכ הז ןיינע תרהבה ןעמל '.רתומ ומד' הלש דליה וליאו ובאטה םה

איה רשאכ .חתופמ ירסומ שגר ךותמ הלועפ תטקונ ילוד ובש ,ןמורב ףסונ עוריא
םג .דועיי תשוחת ךותמ תאז השוע איה םינמרגה םידליהמ הילכ תחקל הטילחמ
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ונה םישעמל דוגינב תדמוע ילוד לש תוירסומה הז הרקמב
:הנבב

קוניתמ הילכ ול גישהל ידכ ,הינמרג ,ףרודלסידל דליה םע סוטל לוקישה

הפיא יתבשח .תיטקרפ יתבשח הליחת .רוהט ירסומ לוקיש היה ,ינמרג
.והשימל תפכיא היהי הזש ילבמ ,הילכ ול איצוהלו קונית ףוטחל רשפא
זא ] [...תשוב תיב םילהנמ הנש ינב םידלי םש ,ליזרב :שארב יל ץפק ףכית

,ונתוא םיאנוש םה .יברע קונית :הינש הבשחמ ילש הוושמה וק תא התצח
םיברע םעש םיעדוי םלוכ .םינפ יתצמחה זא םלוא ] [...םתוא םיאנוש ונחנא

ימ .תושונאה לש הירוטסיהה לע יתבשחו יתבשי זאו ] [...קסעתהל רוסא
ורבשש הלא םה םהימ ,םיריזח יכה יכה ויה םעפ יא ויחש םדאה ינב לכמ
.רתויב הרורב הבושתהו  -םיאישה לכ תא
,ףרודלסידמ םימותי תיבמ ינמרג קונית תחקל קיפופה הצק תא יל זיזה אל

דועי לש השוחת יתאלמתה וליפא ,אוה ךופהנ ] [...הילכ ול איצוהלו
).מ"מע ,ילש השגדהה ; . 1992: 33םולב־לטסק(

ךרוצל אלש הנב תא תחתנמ איהש דבלב וז אל ,הינמרגל העיגמ ילוד רשאכ
איבהל 'החילצמ' איהש אלא ,תרתוימה הילכה תא ול תרקוע ץראל םתביש רחאלו

.הווצמ טעמכ םתגירהב האור איהש ,םינמרג תוקונית רפסמ לש םתומל

,םיירסומ םיעינמ ךותמ היישעל 'תושפחתה' וא ,ירסומ הלימב שומישה םצע
םייובאט לע םירבוע ילוד לש םירחאה הישעמ רשאכ ,העווזה תשוחת תא םיריבגמ
.השוע איהש השעמ לכב טעמכ םיירסומו םייכרע

הגאדב ליחתמ ליעל אבוהש עזעזמה עטקה :תימתסה תורזכאתהה ,תישילש
הסינכמו םימעפ רופס־ןיא ויתוילוח תא תרפוס איה .הנבל םאה לש תיביססבוא
הלוע וז הגאד ךותמ .ןיקת לוכהש אדוול ידכ בשחמה ךותל הנב לע םינותנ
תועמשמה רסוחמ עבונ וזה תומילאה תלבקב ארוקה לש םיישקה דחא .תומילאה

םירקמב םג( סעכ ךותמ ןכל םדוק הגרה םתואש סובה וא ןרבקה הז ןיא .הלש
איה הזה הרקמב ).תיללכ תירסומ הקדצה התייה ךא ,תוירזכאה הרכינ הלא
.קוניתה בג לע לארשי ץרא תפמ תא רייצל הטילחמו ',יחה רשבב ךותחל'ב תקחשמ

היצאוטיסה םנמא .ארוקה לש שפנה טאש תא ררועמש אוה לוכיבכ־קחשמה
רחאל .םומעש ךותמ ,הארנכ ,ןה היתולועפ לכ ךא ,ןבל הגאד ךותמ הליחתה
.הנב תא תשבוחו ,הליצמ־האפור תויהל ילוד תרזוח תראותמה תוירזכאה
םיטנמלא רפסמ םנשי םייתעווזהו םיחודה םירמוחה םע דבב דב םלוא
תיתעווזה היצאוטיסה ןיב תושגנתהה .תיקסטורגל התוא םיכפוה רשא היצאוטיסב

ןדבאל ארוקה תא הליבומ ,קוחצ םיררועמ רשא ,םירחא םיטנמלא ןיבל
.היצטניירוא

רשא ,הטושפ הפשב םיראותמ םיעוריאה :םיעוריאה לש רואיתה תפש ,תישאר

אפור ומכ תשבלתמ איה ךיא תראתמ תרפסמה .םירחא םימוחתל תוקיז תרצוי
םיעשעשמ םירואיתה .בושו בוש קוניתה לש ויתוילוח תא תרפוס איה ךיא ,חתנמ
ילוד ,הנבב תללעתמ איה רשאכ םגו '.יחה רשבב תכתוח' איהש עגרל דע ידמל
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םג

לכש

רשאכ

ידי

לע

איהש

םייפוא

,תינש

,ידמל

טסילאיר וניא אוהש רכינ
חתל ליבומ רשא תויטסילאירה

ע

ילוד

תרייצמ

רוכזכ

.היצאוטיסה

:הפמב םייוניש המכ םישחרתמ ןמורב

.םינש ךכו ךכ ינפל בגה לע ול יתטטרישש לארשי ץרא תפמ תא יתיאר
לידגהו ,םיוקה לכ לע רבע והשימ ,תנכדועמ ,אילפהל תקיודמ התיה הפמה
:רחא רבדל בל יתמשו ,הפמב ןויעב יתננובתה .דליה לש ותחימצ יפל התוא
אמא .יתרהרה ,תורוד רעפ ןכא !ןמואי יתלב היה הז  67',תולובגל רזח אוה

םהל קקלי דוע ינבו ,םייניעב םהל תלכתסמ ינא ,םיברעה לע תקרוי ילש
. 1992: 89-88).םולב־לטסק( תחתה תא
קוניתה לש ובג לע הריוצש הפמה .ךויח םילעמ הפמב םישחרתמ רשא םייונישה

.ירופאטמ טנמלא תכפוהו ,הלש תילרטילה תיטסילארה היצאוטיסהמ תעקפומ
הדמע טקונ רשאמ רתוי היגולואדיאה לע גלגלמ רשא ,יטילופה טביהל רשק ילב
 67'.תולובגל הדבל הרזח הפמהש האורו הנב תא האור םאה רשאכ ,תיעמשמ־דח
.תיטסילאר הנניא היצאוטיסהש ארוקל רורב

היינשהו תיטתסא הנושארה ,תיטסטנפה תורפסל תוקדצה יתש גיצמ בורודוט

םירוסא םהש םירבדב קסוע יטסטנפה ,בורודוט ןעוט ,תיטמת הניחבמ .תיטמת
,תוירע יוליג ןוגכ ,יתרבחה ובאטה תרגסמב םיאשונב קוסיע רשפאמ רנא'זה .םנמזל

סוסיהה .דועו היליפורקנ ,תינמז וב םישנא המכ לש הבהא ,תוילאוסקסומוה
םוחתל םירוסא םיאשונ לש עופעפ תרשפאמה הלובחת ןיעמ םה תואדווה רסוחו

תא םיקידצמ בורודוט לש וירבד (158-159 :1973 .Todorov).יטסילארה רופיסה
היצאוטיסב םזילאר היה וליא ןכש ,םולב־לטסק לש התורפסב םזילארהמ הגיסנה
.הרוהט העווזכ יאדווב תגצומ התייה איה ,וז

תא םיגיצמה םירקוחה םה םיבר :תורזחב שמתשמ רשא ,ןמורה הנבמ ,תישילש
וארקיש שי .תיטסינרדומ־טסופה תורפסב ימעפ־דחה רוקמה רדעה תאו לופכשה
,רוקמה רסח לופכשהש אוה רורב םלוא ,תויתוכאלמ הזל וארקיש שי ,ףויז הזל
.תיטסינרדומ־טסופה תורפסב םייק ,תרושקתה יעצמא לש םתעפשהל םג רשקתמה

והמ רורב אל '.יטיס ילוד' הריציה הנבמב טלוב ןפואב םייק ילופכש טנמלא
.היינשל תחא היצאירוומ הענ המצע הריציה םלוא ,רוקמה
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איה היצאירו' :הקיסומה םוחתמ היצאירו לש הרדגה ןלהל

ועפוה רפסממ תבכרומה ,היציזופמוק לש בטיה תורדגומה
' (400 :1987 .Issacs 8c Martin).אשונ

רחאל דימו ,יונה גד לש ותומבו ותסיסגב חתופ 'יטיס ילוד' לש ןושארה קלחה
יתעדל םה וללה םיטנמגרפה ינש .הבלכה לש התומו התסיסג רואיתל רבוע ןכמ
תורזכאתהה אוה תויצאירווה תושחרתמ וילעש אשונה .אשונל המידקמ היצאירו

םלוא הריציב תוארל ןתינ אל טעמכ םיבלשב תחתפתמה שממ לש הלילע .ןבל
:תחא הנצס לע ,וז רחא וז ,תויצאירו ןנשי הריציה לש ןושארה קלחה ךרוא לכל
.האפור תויהל תרזוח ןכמ רחאלו ירזכא רוציל תכפהנ םאה הבש הנצסה

תחקול איה .ונטבב רוח םע קונית ילוד תשגופ בלכהו יונה גד רופיס רחאל
.תויחל ול רשפאלו ותוא חתנל הטילחמ איה ותוא גורהל תננכתמ איהש ףאו ,ותוא
העינמ הליחת :תוללעתהה תכסמ הליחתמ ילוד לש הידיל עיגמ דליה ובש עגרהמ
,תחא תבבו םוצע םינוסיח ןווגמ קוניתל תתל תובר תודלי תולחממ התגאד התוא
הנבלש ילוד תששוח רשאכ תשחרתמ היינשה תוללעתהה .ומוח תיילעל םרוגה רבד

,חותפ בל חותינ ול תכרוע איה המודמה היעבה תא רותפל ידכ .בלב היעב שי
,הרדסב תישילשה תוללעתהה איה ונינפלש תוללעתהה .ותומל טעמכ ליבומ רשא
".יחה רשבב ךותחל" םתס אלא ,ותוא אפרל תנווכתמ הניא איה יחכונה הרקמבו
הרסחש הטילחמ איה :תיעיברה תוללעתהה העיפומ וזה תוללעתהה רחאל דימ
הלגמ רתוי רחואמ .הילכ ול הליתשמו הינמרגל תעסונ איה ןכ לעו ,הילכ הנבל

ילוד' ןמורה לש ןושארה קלחה .התוא תרקועו ,תרתוימ הילכ הנבל שיש ילוד
איה .ןטרסה תלחמ ינפמ תששוח איהו ,תכלל ליחתמ הנב רשאכ םייתסמ 'יטיס
הזמ האצותכו ,ןטרס ול ןיאש יפ לע ףא ,יפרתומיכ לופיט ול תתל הטילחמ
.הזרו ךלוה אוהו תורשונ ויתורעש
הגאד לש בצמ םיראתמ ןמורה לש ןושארה קלחה ןמ קר יתינמש םישעמה לכ
היודב וא תיתמא הלחממ יופיר ןויסינ היתובקעב האיבמה ,םאה לש תיביססבוא

התואב תומייתסמ ףא תויצאוטיסה לכ .הנבב םאה לש תימתס תוללעתה וא
.םייחל ותוא הריזחמו הנבב תלפטמ ,האפור םג איהש ,םאה :הדוקנ

המגמהש הארנ ,ןמורה לש ןושארה קלחב קר תויצאירווה תא יתינמש ףא
םושמ תאזו .תויצאירו םע אשונ לש ךרדב ןגראתהל לוכי הריציה הנבמ .הרורב
לש השוחת תוקפסמ תויצאירווה .ונל ןיא שממ לש תיתלילע תומדקתה השעמלש
ןכלו ,ןבב ךיפה יתלב קזנ תמרוג הניא הנבל ילוד לש התורזכאתה .םוקמב הכירד
.תויצאירו ףילחהלו טימשהל ןתינש ןפואב ,אצומ תדוקנ התואמ תאצוי היצאירו לכ

תא םיקזחמ ,תוהזה ףוסה תדוקנו הלחתהה תדוקנ ,תויצאירווה ןיב םיקתנה
.הרשמ הז 'הנבמש תוירקמהו תויתורירשה

תוביס יתשמ תאזו ,יקסטורגה טקפאל םרות 'יטיס ילוד'ב תויצאירווה הנבמ

היצאירו לכ .תואלתה לכב ןבה לש ותדימע איה הנושארה הביסה :תוירקיע
םיענכושמ ונאש בצמל דע ,הדוקנ התואב תמייתסמו הדוקנ התואב הליחתמ
בולישב ,תאזה השוחתה .האבה םעפל ןכומ ,וילגר לע דומעי ,רבד לש ופוסב ,ןבהש

:ןייטשנרב ראתמ ותואש בצמ תרצוי ,יטסילאר אלה ןפה
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הינשה

עיפומ

הביסה

ימוקה

.ימוק

רשאכ '.הנתשמה םייחה םרז ךותב רכיה וב שיש דע םימעפ המכו המכ אוהש

תוללעתהה תכסמ לש יתעווזה טקפסאה םע הרזחה לש ימוקה טקפסאה דחאתמ
הרקמב םיארוקה ןמ קלחש ןכתייו ,תצקמב לדג יטתסאה קחורה ,הנבב םאה לש
.יקסטורגל ורבעיו יתעווזה תא ושטיי הז

םיעובטה םימוחתו תורבחב חוור תויהל הטונ יקסטורגה'ש ןעוט ןוסמות
'(11 :1972 .Thomson).היצטניירוא רסוחו םיינוציק םייוניש ,קבאמ לש םמתוחב
,טרפב םולב־לטסק לש היתוריציבו ללכב תיטסינרדומ־טסופה תורפסב וניארש יפכ

תכתוח הבש תיתעווזה הנצסה .רבעב םישדוקמ ויהש םיכרע לע הטוב רוערע ונשי

ןמ קלח לצא ררועל תולוכי תגצומ איה הבש תויטסלפהו הנב לש ופוג תא םאה
.תויקסטורגב הלוהמ העווזה ךא ,העווז לש שגר םיארוקה

ןכא איה ,תויקסטורגו תויתעווז הגיצמ קפס לכ אלב רשא ,וז היצאוטיס
ירואיתה טקפסאהמ .רמאמה תליחתב הגצוהש הרדגהה יפל תינוציק היצאוטיס
םניא הלש תורזומה ,הלש הקולה תורבתסהה ,היצאוטיסה לש תויטסילארה רסוח
תוכרעמ ונינפלש ירה ינבמה טקפסאהמ .םירבדה לש תיטנרהוק הלבק םירשפאמ

,תכנחמהו תגאודה םאה תדמוע דחא דצמ .תערכומ יתלב תושגנתהב תויוצמה
הבש היצאוטיסב דואמ הפירח וז תושגנתה .ירמגל הנוש םא תדמוע ינש דצמו

דצה תא םידדחמ המלשה לארשי ץרא ןויערו םירתאה ,לארשי ץרא תפמ .יתנד

הקידבה ;ירסומה דצה תא דדחמ הינמרגל דליה תא תחקל לוקישה ;יכוניחה
ןפואבו ינש דצמו .תוהמיאה ךרע תא תדדחמ הנב תא םאה לש תינשנו תרזוחה
.יתגצהש תוכרעמה םע תישגרו תיתיזח תתמעתמ רשא ,ןבב תוללעתהה :ליבקמ
תערכומ יתלב תושגנתהב בור יפ לע תנייפואמ 'תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס'

,ילנויצומאה טקפסאל הרדגהה תא הליבומ וז תושגנתה .םיבירי תונורקע ןיב
ןיב הנחבהה רשאכ ,שממ לש תישגר הקוצמ ,ישגר היצטניירוא ןדבא רדשמה
.ארוק לכ לצא הנוש תועמשמ לבקל הלוכי וזה הנצסה תרגסמב יקסטורגל יתעווז

םג םאולמב טעמכ םיעיפומ תינוציקה היצאוטיסה תא םירידגמה םיטקפסאה
:תורחא תויקסטורגו תויתעווז תויצאוטיסב
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ריש ,םימל ותוא יתפחדו ,ושאר תא יתתפל .אישה היה הז

ומכ קבאנ אוה ,תוקד יתש הככ שארה םע ותוא יתראשה
— אב הזש ומכ .תחאב יתעגרנ עתפל .תויחל הצר תמאב דליה .טחושה

ויה ויתוקלצו ,ולוכ לוחכ היה אוה — םימה ןמ ויתאצוהו ,ךלה הז הככ
.תולוגס

התסינו םיינרטסכא םיאפור תרובח דליה ביבס החרט העשמ הלעמל
הנתנ תחא האפור .ןוויכב אל ללכב םהש יתיאר .ךלה אל הז לבא ,ותויחהל

יתלוכי אל ,ןחבמ תעש וז התיה .ריוואב קניז ןטקה ופוג .למשח תוכמ ול
.שיא לע ךומסל

וזוז םכל תרמוא ינאו דליה לש ומיא ינא' ,יתפחדנו יתארק ',הדיצה וזוז'
'!הדיצה

םפוג לע ועעונתה םהיקולח ,םיצוק הדשב חורכ השחר םיאפורה תרובח
.השקונה

'!התיבה ךתוא חקאש וא םוק ?יתוא תעמש' .דליה לע יתיוויצ '!םוק'
.רמא 'הצור אל'

תמושת ךושמל ידכ םישוע אל המ' .םיעתפומה םיאפורל יתרמא ',השקבב'
. 1992: 52-51).םולב־לטסק('בל

לוד .ומא לש ףסונ תומילא ץרפ ללגב וייח תא חפקמ טעמכ דליה וזה היצאוטיסב
ךרואל ,רומאכ .שגדומ הנב לש םינואה רסוחו ,תוומ דע טעמכ הנב תא העיבטמ

םיטקפא תרצויה הנבב םאה לש תוללעתה תכסמ תכשמנ 'יטיס ילוד' ןמורה לכ
.הקסטורג לש וא העווז לש

ישוק רצויו ,בכרומ אוה יקסטורגל יתעווזה ןיב 'תוחוכה ןזאמ' הז הרקמב םג

לעו קוניתה לש ותשלוח לע רקיעב ןעשנ וז היצאוטיסב יתעווזה טביהה .ישגר

הו םיירסומ יתלבה םישעמה ןמ ןה :לופכ עוזעז םרגנ ארוקל .םאה לש הדיקפת
הסנמ םיאפור תצובק הבש תיארונה הנומתה .םיראותמ םה הבש תוימתסה ןמ
םלוא .יטתסאה קחורה רוציקל איה םג תמרות דליה לש ןטקה ףוגה תא תויחהל

תואדווה יא םג הלוע ,תמדוקה המגודהמ תויביסנטניא רתיב ףאו ,הז הרקמב

תנצס לע תוינכמה תורזחה םושמ ,יתרכזה רבכש יפכ ,תישאר :תיקסטורגה

הנורתפמ ,תינש .היצאוטיסה ןמ יח אצי דליהש ונל שיש ןוחטיבהו תוללעתהה

טעמכ ןאכ שי .ותוא עישומש המ הזו ,הנבל תארוק םאה — היצאוטיסה לש
םדי תלזא .וליצהל הלוכי איה קר ךא ,הקונית תא עיבטהל התסינ םאה :סקודרפ

הטושפה הפשה םירחאה םירואיתב ומכ הז רואיתב םג .תעשעשמ םיאפורה לש

ידכ םימל ותוא הסינכמ םאה .יטמרדה ןכותה םע תתמעתמ תיביטקינומוקחו
ךילהת והז וליאכ ',טחושה ידיב תלוגנרת'ל ותוא המדמ םג איהו ',םיגד האריש'
.טחושה ומכ ,ועצבל שיש יטרדנטס

.תינוציק היצאוטיסב תנבומ תויהל הלוכי היצאוטיסה ,תיחכונה המגודב םג

,תינש .הרזומ תיארנ קוניתה תלצהו ,תיטסילאר הניא וז היצאוטיס ,תישאר
ךרדב רקיעב השגדהב העיפומ םיבירי תונורקע ןיב תערכומ יתלבה תושגנתהה
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תיבל

תיתעווז

היצטניירואה

.תוינוציק תויצאוטיס

תלאשב רתוי בחר ןויד ורשפאי םולב־לטסק לש היתוריצימ תופסונ תויצאוטיס
הלגמו ,תכשוממ תורדעיה רחאל התיבל עיגמ ילוד 'יטיס ילוד' ןמורב .יקסטורגה
:הזה עוריאה שחרתמ זאו .התיבב הלחנתה םידרוכ םיטילפ לש הלומחש

תא יתיאר הנישה רדחב .ופמשב יל ושמתשה ,יזוק'גב ובשי םידרוכה

יתברק .תוטילפה תחא םע קפדנ יתוא זפשיאש קאינמה רטאיכיספה
תא לליק ןמזה לכ רטאיכיספהו ,םירצי תרעסב םינותנ ויה םה ,םהילא
ידכ םיידשה תאו ןגדגדה תא ןהל תורכל ךירצש רמאו ,םלועבש םישנה לכ
אלפתה אל ללכו יב ןיחבה אוה .ןהלש םוקמב תוטומרשה לכ תא דימעהל
.ןאכו ,ץוחב ינאש
][...

ילש תויחל יתישעש המ .ויתסרסו םיניכסה דחא תא ילש הרוגחהמ יתפלש

הזש רמול החרכומ ינאו ,יח םדא לע הנושארל יתישע  -םימעפ תורשע
.עגר לכ הווש היה
][".

רביאה לע הטע איה .ןיינעב התארנ אל ללכב איה לבא ,השיאה לא יתכייח
ינאו ,הרק אל םולכ וליאכ ,הלש ןמורה תא ותיא להנל הכישמהו ץצוקמה
םיידוסי םהש ,יתיא םג ,םדאה ינב בור םע היעבה תמאב תאזש יל יתבשח

. 1992: 52).םולב־לטסק( ארזל דע
יזכרמ ןפואב הקסטורגה הלוע ,יתעווז טקפא תלעב איהש ףא ,תאזה היצאוטיסב
.רתוי

םג ךא ,ןיטחב יפל יקסטורגה לש םינויפא רפסמב םילקתנ ונא הז הרקמב
לש םימילאה וירבד לע הבוגתבו ,ילוד תדמוע היצאוטיסה זכרמב .ןוסמות יפל
.ותוא תסרסמ ,םישנה לש ןהירבא תעיטק לע םלוח לגשמ תעב רשא ,רטאיכיספה
,הלש תויחה לע וז הלועפ העציב רשא ,ילודו ,דואמ תירזכא הלועפ אוה סוריסה
,תידרוכה השיאה לש התבוגת אוה לוכמ עזעזמה םלוא .האצותהמ קופיס תאלמ

הילעש םירביאה תואמצע .ץוצקה ןימה רביא םע ןמורה תא להנל הכישממה
.רתויב ןאכ תשגדומ ןיטחב רבדמ
תצצפ רחאל ןמורב העיפומ הזמ הז םידרפנ ףוגה ירבא הבש המוד היצאוטיס
:םוטאה

,שאר ילב םישנא וסנכנ םימעפל .םימיהדמ ויה םוטאה תצצפ לש םיעוציבה

םיילענ םהל ויה ,וכלהש לבא ,םיילגר ילב הלאכ וסנכנ .םייניע םע קר לבא

This content downloaded from 147.233.250.200 on Thu, 20 Apr 2017 14:55:37 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

 287תויקסטורגו תויתעווז תוינוציק תויצאוטיס

לחהשכ ,םיינתומה ילב הלא ויה םיקיחצמ יכהו .ארחו ץוב תואלמ

ש(יביטאיצוסא רשקב ןותחתה קלחה םע רבוחמ םפוג לש

פמו עזעזמ טקפא תרצוי ,ןיטחב ןייצש יפכ ,םירביאה תואמצע
ונמה םירביאה — המזגהל םתייטנ ללגבו םהלש תויטסילארה

קל הליבומ וז העפות  -היצרופורפ רסוח םיפקשמו םילודג בור יפ

קסטורג טקפאל ןאכמו ,היצאוטיסה

צ תנוזכ תרפוסה' רופיסב רחא אישל עיגמ םדאה ףוגב קוסיעה
םיכרד תנואת הרבע רשא תמסרופמ תרפוס גיצמ רופיסה . 114-111:1993).םולב
םיאפורה ושע תרפוסה לש המוסרפ ללגב .הייח תא החפיק טעמכ הבש ,דואמ השק

:יאופרה םוקישה רואית ןלהלו ,םייח הל תתל םירידא םיצמאמ

םשמו ,הלש לוקה ירתימ ךרד תירוניצ וריבעה םהש רמאו סנכנ אפורה
)הלימה לע החילס( דעו ,הלש תוכוראה תועבצאה לש םידיגל ,טשווה ךרד
יכ םא ,רשפאה לככ ילמרונ םייח חרואב ךישמהל לכותש ידכ ,הלש הניגוול
הכיפה יתלב העיגפ לשב דעל המגפנ הנויבאל עיגהל הלש תלוכיהש רשפא
םדא ינב רזחשל תאזה הרוצה לע העמש אלש החפשמה .םישיגרה םירוזאב
] [...המהדתב אפורב הטיבה

] [...הרירב התיה אלש םהל ריבסה אפורה
הלש דיה ,לוקה ירתימש הפיא ,ןורגה רוזיאב הילע םיפשונ םאש ריבסה אוה
ןב .םינשוש חיר ול ןיאש ,בוהצ לזונ השירפמ הלש הניגווהו ,דובעל הליחתמ
ילבש רמא אפורהו ,הזה רופיסה לכו ,ףושנל ךירצ המ ליבשב לאש החפשמה

.תומת תרפוסהו ,ומתסי ישארה קרועה רוזאב םדה ילכ ,ולאה תופישנה
ןיב טע םישל קר ךירצ .םימותסש םיררחשמש םינונגנמ תוצלחמ תומישנה

:םש(ובתכי םירופיסה } -םיצור אל םא(ןתחתמ ףד אל וליפא ,תועבצאה
113-112).

ןיא .הטנוירמ ותרוצב ריכזמה ץלחופ ןיעכ תרפוסה תא השעמל גיצמ הז רואית
.ןיטולחל ינכמ ןפואבו ,תוירוניצ ידיב ענומה םיוסמ ןונגנמ ונשי .תרצויב םייח לכ
.לעופ ןונגנמה — ראווצה ןוויכל םיפשונ רשאכ
תורפסב םג םימייק ינכמ ןפואב םדאה ףוג תא םיגיצמה םימוד םירואית

 (1990:ןמפוהל 'לוחה שיא' רופיסב :תואמגוד יתש איבא ךכלו ,תיטסינרדומה
רוביג דצמ הלודג הבהאל הכוזה תינכמ הבוב איהש ,היפמילוא העיפומ )37-9
יתגצהש המל המוד טנמלא ליכמ הבוב איהש לאנתנ הלגמ ובש עגרה .רופיסה
:םולב־לטסק לש הרופיסמ

לש הוועשה ינפ יכ ,תוריהבב האר התע — ומוקמב עוטנ דמע לאנתנ
םירוחש םירוח — םייניע תלוטנו תוומ ןורוויח תורוויח ויה היפמילוא
לע לאנתנ האר התע ] [...םייח חור ילב הבוב וז התיה .ןמוקמב ורעפנ
: 33).םש( ] [...ההוב טבמ ושטלש םד תותתוש םייניע גוז הפצירה
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ואיבהו
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תואמגודה לכ .םולב־לטסק
)(1981: 40ןייצ ןוסגרב .הבוב

נש

דוע

ייצמ

םיפרטצמ

רשא
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.הידי תחת ריינ וחיני אל םא םג ובתכיי םירופיסהש החנהה

.ןיטולחל הנוש ךפונ רדוח ,טמוטואב קסועה ,יקנה ימוקה טקפאל םלוא
וקוריפ רואיתבו ,םדה תותתוש םייניעה רואיתב ןמפוה ידיב הגצוה רשא השוחת

תואמגודה יתשב ומכ ,תיקסטורגה תוהמה .ץעה יסיפכל השיאה תא לוריבג לש
םאה ,תידוסיה הלאשב ןוחטיבה רסוח ידי לע םולב־לטסק לצא תרצונ ,יתאבהש
הבש תיסנסנרה הנומתה תא ראית רשא ,רזייק תא יתרכזה .םדא וא הבוב ונינפל
:שחרתמ המוד רבד הלא םירופיסב .יקסטורגל המגודכ יחלו חמצל ךפוה םדאה
םינוויכה ןדבא .ידמ תיתבוב תומדה יח רובעו ,ידמ היח תומדה הטנוירמ רובע
תשולש לכבו ,ןונגעמו ןמפוהמ תואמגודל אופא המוד יתאבהש עטקב רצונש ישגרה

.םמודל יחה ןיבש לובגב עגונה תואדו רסוח לש בצמ רצונ םירקמה

םג העיפומ ענ וא םמוד ,תמ וא יח יבגל תואדווה יא םולב־לטסק לצא
יכ הארנ וב רשא ,ףסונ עטק איבא התריציב ןוידה םויסל .םירחא םירופיסב
עטקב .תומצעו םייניש תויהל םירזוח ןכמ רחאלו ,םייחל עגרל םיכפהנ םיתמה
.תרק לש ויתוריציב ןוידב דומעא ירבקמה לע ךא ,םיירבקמ םיטנמלא םנשי הז

םפסכ בטימב םימלשמ םהיריקי תא ולכיש ןמזמ אלש םילבא החפשמ ינב
רדסב רדיס םיאפור גוזש תואסכ לע תובשוי תופוגה .תופוגה תא תוארל ידכ

םירופיסב םתוא בבודל םיסנמ ןתחפשמ ינב .תושיגרמ לבא תוממוד .יתפומ

דוע ןהמ ורשי אלש תורהזנ ,ןשארב תולק תוענענמ קר תופוגה .םיקיחצמ
ינב .םירבקל תופוגה תא םיריזחמו םיאפורה םיאב העש עבר ירחא .םיקלח

תופוגה םגו םה םג לבא .רחמ ואובי םהש םהיריקיל םיחיטבמ החפשמה
לש ורופיסל סחיב טמוטואה טקפאל עגונב םולש םשרג לש וירבד תקדצ תרכינ יללכ ןפואב
:ןונגע

.טמוטואה םדאה  -יתוכאלמ םדא תאירב לש רחא םוחתמ תועבונה תועפשה תורכינ ןאכ
הסיפת ,םיזנאכמ ןיעמכ ותסיפת לע רוריבב עיבצמ םידרפנה ויביכרמל םלוגה קוריפ לש ביטומה

תודגאה םוחתב ורוקמ ,תרשמכ םלוגה לש ביטומה םג .הליחתב םלוגה תרוסמל הרז התיהש
: 162).ו"משת .רוצ לצא ,םולש( םייניבה ימיב תוצופנ ויהש ,םיטמוטואה לש
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שיי אל טעמ דועו ,תוכלוהו תוביקרמ תופוגהש ,רצק ןמזהש םיעדוי

םייניש םע חחושל רשפא יאו ,תומצעו םיינישמ ץוח רבד םוש

ןיחבמ אוה .תמש ותחפשמ בורק לש ודי תא ץחולו זוע רזוא והשימ

. 1987: 6םולב־לטסק(ומלענ ויתועבצאש הנושארה

ע בוש .הקסטורגבו העווזב שוחל ןתינ ןהבש תואמגוד רפסמ יתאבה

טתסאה קחורה תדימב ןה היולתו ,תישיא איה ארוקה לש הבוגתהש
.ישיאה ויפואב ןהו

תרק וגתא לש ויוופיס

ר םייקסטורגו םייתעווז תודוסי םנשי תרק רגתא לש וירופיסב

תוינוציק תויצאוטיס לש תרגסמב םיכרענ

וחבל רוביגה ןיב םיסחיה תכרעמ תינבנ 'חוצחצ חוליג' רופיסב

תש הרוחבב קחוד וניא רוחבה .יטנמור ןפואב הליחתמ וז םיסחי

התיה איה ] [...הרידל הילא תולעל שקיב אל וליפא ,םולכ הסינ אל

רה ארוקה לש ושפנ . 1994: 62).תרק( 'תונלבסב הליבשב תוכחל

בהאל תשדוחמ הווקת ילוא םהב הארתו ,הלא תורוש תאירק חכונל
.יבויח ןפואב ןאכ בלתשמ ,ךשמהב ךכ לכ יתייעבה ,ןויקינה ןיינע

כ ,רשא ,םיימוי־םוי םילגרה ,םיבושח םיכרע םה 'חוצחצהו חוליגה'

חצ .רתוי בוט ךכ רתוי תובורק םיתעל םתוא םיעצבמש לככ ,בושחל

ה תא חבשנ דימת ךא ,המרונה יפל םויב םיימעפ בייחתמ ,המגודל

תצלמהו ,ךכ לע ץילממ םיינישה אפור םג .החורא לכ ירחא םייניש

תל הכוז ,תרתוימ הדרט תיארנ םישנאה בורלש ,םיינישב ילטנד
רופיסה תא ונלש הסיפתה ןכל .ונויקינ לע רמושהו ןדפקה ,רוביגה

תיבויח תיארנ ,ןויקינה ומכ בושח ךרע םע תרבחתמה

יחתב ונל גצוהש יפכ שיגרו ןידע חוסינב ,רופיסה םויסב םלוא

תא בירקהל רוחבה שרדנ תאזה תונידעה ךותמש

ר םימעפ הברה ירה ,תודורו ףופ תואסרוכ םהש בשח הלחתהב
וליג םהו ,לאש זהז תא םישוע םה ךיא ] [...תרשואמ םהילע תבשוי

לקב םתוא איצומ ,הניפ שארב דחא שיו .תומצעהמ הז םיציפשה

וי הברה היהי הלו ,באוכ אל וליפא הז .תלוגלוגו הרדש דומע ללוכ

וילע תבשייתמ איהשכ הלש ךויחה קר .םצעב בושחש המ הז ירהו

: 63).םש( לכה

אה ןיב תערכומ יתלב תושגנתהל םיארוקה תא ליבומ רשא ,הז רופיס

נתה ןאכ ןיא .יקסטורג דממ לבקל לוכי ,תינסרהה הבהאה ןיבל
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לש

רופיס
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ךופהלו

םהייח

הדגאל
רופיסב

,הז

:תואסרוכה

םישנא

תוסחייתהה'

רוביג

הז

:לופכ

העיפומש

ירסח

העווזל

פיסה

גוציי

.םיצלחופל

םה
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ינב
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אלא
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ןכאו

וא

םיטיהר

:העווזה

'.התכמנהב

אוה

סחייתמ

םיילמרונ

יבגל
לש

אבה

.ותבוהא

םירואית

ןנר

יקסטורגה

ש

תויצאוטיסב

ומכ

םג

טיחשה לומ ןויקינה(
םינייפאמ — ץלחופ
ףסונ

סמ

התארנ

עטק

איה

,הז

רופיסב

תוכרעמה

ןחבנ

,הל

חיטשה

ץיברהשכ

רחא
איהו םינפב תונטק תוריטס הל
תארוק איהו רז הזיא הז התוא

אוהו

][...

הירגיס

ח

הניפב
הילע

,אלמתהו
][...

הז

הצווכתה

קילדהל

הארו

רנכ

לע

ןברחש

,זאו
לע

הנממ

קחרתהשכ

לכתסה

,ולש

ךלה

בושו

חריה

אל תמאב ,םחנמ ,החילס' ,רדחה תניפמ תשחול התוא עמש ',החילס'
,שממ אלפומ יותיעב ,הל וחלס םיהולאו אוהו '.תרעטצמ ינא ,יתנווכתה
. 1994: 119-118).תרק( רתומש ןורחאה דעומה יפל דבלב תוינש םישולש

תשחרתמש ,ותשיאב רבג לש הארונ תוללעתה תראותמ 'םיארונ םימי' רופיסב
םיביכרמ תללוכ וז היצאוטיס .םירופיכה םויב תסנכה תיבב רוקיבה רחאל

תא תספותו ,יטסילאר ןפואב תראותמ היצאוטיסה ,תישאר :םיבר םייתעווז
םדה תאו ,השיאל השענש ארונה לוועה תא םיאור ונא ,תינש .רופיסה תיברמ
התלמש לע םודאה חריה יצח רואית .התלמש תא םיתכמהו הנממ דרויה
המד — תעזעזמ הנומת לש ירופאטמ רואית והז .יתרגש וניא ולש תואלמתההו
תלוכיה רסוח ,תישילש .םירופיכה םוי תלמש לש ןבלה דבה לע הארנ השיאה לש

םנשי ינש דצמ םלוא .היפלכ םימחר תשוחת ונב ררועמ ןנוגתהל השאה לש
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אמ ילואש ,תוחונ רסוח םירצוי רשא םייקסטורג םיביכרמ

מ היצאוטיס תעקוה התרטמש ,הידורפ וא הריטס תריצי

רוהטה הקסטורגה ןיב ןיחבמ )(27 :1972 .Thomsonןוסמות

ה .םירבדה לש הרטמה יוהיזב אוה ןהיניב לדבהה .תיריטסה

ןדבאב יוטיב ידיל האבה תוילמרונה יא תא המע האיבמ

תמיוסמ הנווכ היוצמ הלא לכ לעמ תיקסטורגה הריטסב תאז

מאכ אלא ,המצע םשל תדקפתמ הניא תיריטסה הקסטורגה לש

לש תיקסטורגו הטוב הגצה ידי לע קר םיתיעל .תיטקדיד

ו ,היצאוטיסה הארונו תידרוסבא המכ דע שדחמ ןוחבל
תרגסמב םקוממ תויהל לוכי ,יתעדל ,הז רופיס .תרוקיבה

ל יתעווזה עוריאה ןיב תושגנתה תמייק ןכאש םושמ תאז
הניא בור יפ לע הריטסה .תיטקדיד הרטמ תמייקש הארנ

א הניצקמו ידרוסבא בצמ תרצוי אלא ,היונבו תחסונמ ךרדב

םנשי ונינפלש רופיסב .הילאמ דדחתת ארוקה לש תרוקיבהש
.תרוקיבה תא תקזחמ םירבדה םירסמנ הבש תינוציקה ךרדהו

:רבגה לש תיווזהמ ולוכ ןתינה רואיתה ןפוא ךותמ תינבנ וז תיריטס הקסטורג

התוכהלמ ענמנ אוה ,המהב אוהש השיאה ול תרמוא רשאכ ,רופיסה תליחתב
תוישונא לעבכ הכמה רבגה תא רייצמ רופיסה .ךכ לע טרחתמ ןכמ רחאלו ,בוחרב

עלוק רופיסה םויס .התיבה ועיגיש דע תוכמה םע תוכחל טילחהש ימ  -הכר
איהש הדבועהו ,החילס ונממ תשקבמ השיאה .רתוי לודג דרוסבאל םירבדה תא
,תכחוגמ ךכ לע לזמ תב איהשו ,םירופיכה םוי תאצ ינפל שממ החילסה תא תרמוא

ינויגה אלהו ךחוגמה ןפה תא תוארהל ידכ רופיסה סייגמ םיהולא תא ףא .ןבומכ
זירכמ רופיסה ,םשאה אוה הכמה רבגהש רורב ארוקלש דועב .תושחרתהה לש
תקזחמ םירופיכה םויב רופיסה תושחרתה םצע ךכ לע ףסונ .ךפהה תא ומצע לע

תירזכאה האכההש הדבועה .ילובמס טביה הפיסומו ולש יטקדידה טביהה תא
,םיהולאל החילסה תרימא לש היצמיטיגל תלבקמ ףאו ,תקדצומ תיארנ רבגה לש

.רופיסל יריטס טקפא הנקמ
.הריטסה — ןכש םוחתל הקסטורגה ןיבש רשקה לע תוהתל ידכ גצוה הז רופיס
:ירבקמה ,האראש יפכ ,אוה ףסונ ןכש םוחת
םירזופמ רשא םש ותוא ילעב םירופיס השולש )'(1992תורמצ' תרק לש ורפסב
םילייח תגולפ לש הרופיס תא גיצמ 'יכוכ' רופיסה  3'.יכוכ'ו ' 2יכוכ' ',יכוכ' :ץבוקב

,םילייחה דחא ,ירכובה ריאמ .תיעצבמ תוליעפ לש הבלב םייוצמ רשא ןונבלב
היצאוטיס ךותב .םינוא רסוח לשיבצמב םיאצמנ םילייחה ראש .םד דבאמו עצפנ
תובנז םע תובנרא לש ןז לע וירבחל רפסמ אוה .רבדל קיספמ וניא יכוכ ,וז השק
ראשל םימרוג יכוכ לש וירופיס .ןהב םירוי םירוסה ןכ לעו ,תונטנא ומכ םיארנש

וניא ,םילייחה דחא ,ןויצ .תישממ הקוצמהש העשב הבר תונבצע תווצה ישנא
לכל רורבש ףא .םייניעה ןיב יכוכל הרויו תינסחמ ףילחמ אוה ,עגרהל חילצמ
רופיסב .רבדל ךישממ יכוכ ,וזכ העיגפ ירחא יח ראשיהל לוכי ונניא שיאש םירבחה

ןוסמות .רבד לכל יחכ דקפתמ תמה יכוכ רשאכ ,תירבקמ המינ תטלתשמ ' 2יכוכ'
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המלש

הבש

תא

ד"גמל

:רתוי רחואמו

.רישל ליחתהל דמוע אוהש יתעדי .ונבשיב תולק סכיעו ויניע תא םצע אוה
] [...תיברעב םיטרסמ עפשומ דואמ ללכב אוה .םימעפל הז תא השוע אוה
.עצמאב דקור םג אוהו ,העשמ רתוי םיחקול ויה ולש םירישה

ברק לייח תויהל ךישממו תויחל ךישממ ,תמ רבכ אוהש ,יכוכ הז רופיסב
גב תויווג םע תרשל ןכומ וניאש םושמ הרבעה שקבמ ,רומאכ ,חבטה המלש
ציב יתועמשמ טנמלא — תוילנבה תא ףקשמ המלש לש רבסהה .ןהוכ ותויה
תרגסמב תישענ המלש לש ותשקב .השקה השוחתה תא ריבגמש ,תרק לש

יא המלש .תעדה לע םילבקתמ םניא םיעוריאהש ףא תרכומה תיאבצה תכרעמה

וה .תיתוהמ אל ,תינכט הביסב דקמתמ אוה ;בצמב ןויגיהה רסוח לע החומ

ונ אלא ,ללחה לש ההומתה ותוחכונ תרשפאתמ הז םלועב דציכ לאוש וניא

בצה יקוח יפל תכרענה ,המלש לש לוכיבכ תיעבטה הלועפה .תיטרדנטס הלועפ

שא ,תוכרעמה יתש ןיב תערכומ יתלבה תושגנתהה תא תקזחמ ,םילבוקמה
פסל תמיוסמ הדימב המוד ירבקמה טקפאה .תוינוציק תויצאוטיס תנייפאמ

א יחב ,הבובב וא םדאב רבודמ םאה רורב אל רשאכ ,םדוק יתגצהש יקסטורגה

ה ןיב תושגנתההמ עבונ ישגרה ישוקל ליבומה תוריהבה רסוח ןאכ .ץלחופב
תמה לש ירבקמה דוקירה .יכוכ לש ודוקיר תעב סג דדחתמ הז טקפסא .תמל

צטניירוא ןדבוא םירצוי תמ וא יח אוה םאה םדאה יבגל תואדווה רסוחו
 (184-185 :1981 .Kaysרזייק .תיקסטורג השוחתב וא העווז תשוחתב הוולמש

.תוישעמה םלוע לש תועמשמב אל ךא ,רחא םלוע םנמא איה הקסטורגהש ןעוט

לש םלועה השעמל והז ןכ לעו ,םירכומ םירבד הברה שי הקסטורגה לש המלועב
הדבועה .העתפה תריציל היצמרופסנרטה תא טילבמו היצמרופסנרט רבוע רשא

כומ ונא ךכ קרש םושמ ,רזייק תעדל הבושח הדבוע איה ונלש םלועה והזש
לש םלועהמ החוקל היצאוטיסה 'יכוכ' רופיסב םגו ' 2יכוכ' רופיסב .המיאב

רבחו עוצפה לייחה ,תורכומ תויעבה ,רכומ םלוע והז  --ןונבלב הלועפה ,אבצה

כומ הזש קר אל .ארוקה לש היתפמאו תוהדזה םמע םיררוג םינואה ירסח

תוניצר לש הדימ ארוקה תאמ תושרוד תוביסנהש אלא ,ונלש הנידמב טרפ לכל

המודה טקפא רצוי רשא ,ירבקמה טנמלאה סנכנ תיניצרו תרכומ היצאוטיס ךותל
.יקסטורגל

This content downloaded from 147.233.250.200 on Thu, 20 Apr 2017 14:55:37 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

 293תויקסטורגו תויתעווז תוינוציק תויצאוטיס

סוניס
תופיפצב םייוצמהו הזב הז םיכורכה תודוסי ינש ןוחבל יתיסינ הז רמאמב
לש םתריציב יזכרמ קלח .תרק לשו םולב־לטסק לש תרופיסב תיביסנטניא
יקסטורגהו יתעווזהו ',תוינוציק תויצאוטיס לש תרופיס'ל ךייש תרקו םולב־לטסק

הז רמאמב שגדה .תוינוציק תויצאוטיס תריציל תובר ינמ תחא תורשפא םה
ןזאמ' .יקסטורגהו יתעווזל הלש רשקהו תינוציקה היצאוטיסה תרדגה לע םשוה

ילנויצומאה טקפסאה םע ףרטצה יקסטורגהו יתעווזה ןיב יתייעבה 'תוחוכה
עונלוקהמ תואמגודבו הז אשונב תודקמתהה .תינוציקה היצאוטיסה תא ביכרמש
יתוברת בצמ ,םיאצמנ ונא ובש יתוברתה בצמה תא ףקשל הדעונ ףאנסה יטרסמו
הפישחה בקע הגרדהב הלוע הל םישרדנ ונאש םייוריגה תמר .ותוא הזח ונרודאש

הכישממ תורפסה םג יעבט ןפואב .תרושקתה יעצמא ךרד העווזלו תומילאל
,תוינוציק תויצאוטיס תושרדנ ארוקה לצא עוזעז וא לובלב םורגל ידכו ,וז המגמב
רשא אבצל רבחה לש תירבקמ העפוה וא הנבב ילוד לש תעזעזמה תוללעתהה ומכ

םיבר םייוריגל להקה לש תונכומה .ושארבש רוחל עבצאה תא איצומו סינכמ
ידכ ןכ לעו ,רבעב היהש הממ רתוי לודג יטתסא קחור לש הדמע שארמ תרצוי

תוכלוה תויצאוטיסה תינוציק תישפנ הבוגתל םורגלו יטתסאה קחורה תא רצקל
תומגמ רבעל התוא ךימנהל תוסנמו ,העווזה לש םייטסלפה םירואיתב תוניצקמו
.תויקסטורג

היפרגוילביב
.רמ"הקרוה ימו ו"ת ,ונרידא
.ביבא־לת ,םילעופה תירפס ,טרופקנרפ תלוכסא 1993 :
.יונה ,רגנוא
.ביבא־לת ,ריבד !,עדיהמ ,היפוסוליפו עונלוק 1991 :

'.תנק ,קראב

. 109-105:1971.רוצ :ךותב ',בגשנהו הפיה' 1971 :
.דראודא ,ולוב

. 1971: 49-26.רוצ :ךינוב ' [1913],הקיטתסאב םרוגכ ישפנה קחורה' 1971:

.לאכימ ,ןיטחנ
.ביבא־לת ,םילעופה תירפס ,יקסבייוטסוד לש הקיטאופב תויגוס 1978 :

.ונורב ,סייהלטב
.ביבא־לת ,םיפשר ,םידלי תודגא לש ןמסק 1980 :
.םהרבא ,ןבלב

.םילשורי ,רתכ .תירבעה תרופיסב רחא לג 1995 :
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.ירנא ,ןוסגרב
.םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה ,קוחצה 1981 :
.לליה ,לזרב

.ביבא־לת ,םילעופה תירפס ,םיינוציק םיבצמ לש המרד 1995 :

.יווא ,ןייטשנרב
: 96-94.רבמבונ , 1,בוחר ',דימתמ הווה לש תורפס'1994 :.

.ונק ןוויו לעי ,ץויבג
: 62,14-4.ראוניב ), 6םימי (7תונורחא תועידי ',בטיה םלוצמ חצרי 1995 :
.קיודופ ,ןוסמיי'ג

: 119-101.ילוי , 10,וק ',רחואמה םזילטיפקה לש יתוברתה ןויגהה וא ,םזינרדומ טסופ' 1990:

.םלהיליוו בקעי ,סיוג
.ביבא־לת ,םילעופה תירפס ,אלמה ףסואה ,תוישעמ 1994 :

.ת"א ,ןמפוה
.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,ןמפוה ירופיס 1990 :
.לאירא ,דלפשריה

8.־ב :יאמב , 29ץראה ',קסשה ץע ירוחאמ תומוהת' 1992 :
.לאירבג ,גובנדניל

,היגולוכיספל הקלחמה רמג תדובע ,םידלי לצא הדרח תובוגת לע המיא ירופיס תעפשה 1981:
.ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא

.י"ש ,ןונגע
.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש ,הנה דע 1960 :
.דגומגיז ,דיוופ

.ביבא־לת ,ריבד ,ב ךרכ ,דיורפ 'ז יבתכ :ךותב ',רומוה' :ט"כשת
.ןבואר ,רוצ

.ביבא־לת ,המד ,יטתסאה קחורב םינויע ):ךרוע( 1971
.ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,תירבעה תורפסה רקחל ץכ ןוכמ הרישב שוגירו תועמשמ 1983:

, 2 (34) : 160-142.תורפסה ',תואדווה רחא הייהנהו חנעפ תנפצ' 1985 :
תאצוה ),תירבעה תורפסב םירקחמ(ה הדועת ',םניעו ודיעב ןויע  -רופיסכ ןונגע לש ורופיס' :ו"משת
: 172-135.ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא
.ילרוא ,םולב־לטסק
.ביבא־לת ,תרחא הזורפ ,דבוע םע ,ריעה זכרממ קוחר אל 1987 :

.ביבא־לת ,ןתיב הרומז ,תנייוע הביבס 1989 :

.ביבא־לת ,ןתיב הרומז ,תאצמנ ינא ןכיה 1990 :
.ביבא־לת ,תירבע תורפסל םידומע ,ןתיב הרומז ,יטיס ילוד 1992 :

.ביבא־לת ,ןתיב הרומז ,םיינוצר יתלב םירופיס 1993 :
.םילשורי ,רתכ ,הזיל העמה 1995 :
.טסנרא ,סירק

. 1971: 88-69.רוצ :ךותב ',תיטתסאה הילשאה' 1971 :
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ץירק, ןבואר.
1975 : רזומה רופיסבש רזומה, הרופ, ביבא־לת.

תרק, רגתא.
1992 : תורוניצ, דבוע םע, הנבלה הרדסה, ביבא־לת.
1994 : ריגניסיקל יעוגעג, ןתיב הרומז, תירבע תורפסל םידומע, ביבא־לת.
אניבר, הבלמ.

1988 : תוינוציק תויצאוטיס לש תרופסב תויגוס, רמג תדובע, ביבא־לת תטיסרבינוא.

ונו, לעי.
1986 : הבישחב קוחצ, םדא, ביבא־לת.

Bakhtin, Mikhail.
1968: Rablais and His World. Trans. Helene Iswolsky. Massachusetts Institute of
Technology, USA.

Cumming, Robert.
1964: 'The Literature of Extreme Situation', in: Morris Philipson (ed.), Aesthetics Today,

Meridian Books, The world publishing company, Cleveland <fe New York: Chap. V, pp.
375-409.

Issacs, Alan 81 Elizabeth Martin (eds.).
1987: 'Variations', Dictionary of Music, Sphere Books: 400-401.
Kayser, Wolfgang.
1981: The Grotesque In Art and Literature, Trans. Ulrich Weisstein, Columbia University
Press, NY.

McHale, Brian.
1987: Postmodernist Fiction, Methuen, NY <fc London.

Shklovsky, Victor.
1965: 'Art as Technique' in: Russian Formalist Criticism, Trans, and Introduction Lemon
Sc Reis, University of Nabraska Press, Lincoln.

Thomson, Philip.
1972: The Grotesque, Methuen, London.
Todorov, Tzvetan.
1973: The Fantastic, Trans. Richard Howard, The Press of Case Western Reserve
University, Cleveland.
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