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 הארשה תורוקמו תולחתה
 יתטלחה .ילש הרקמב אל .שארמ ןונכת הברה ילב םהלש הריירקה ךותל "םישלוג" םישנאה תיברמ
 יל ושמישש םירוספורפו םירומ רפסמל תודוה הבר הדימב םייעוצקמה ייח דקומכ הימדקאב רוחבל
 הרבחה יעדמל הרומ – ןוסנורהא בקעי רמ היה ,רוספורפ אל ללכב ,םהיניב ןושארה .תפומו המגוד
 םיכיראת לש ןיינע הניא תיתרבחו תיטילופ הירוטסיהש ,ייַנפב שיחמהל חילצה הז רקי שיא .ןוכיתב
 היווהב קומע םישרשומה םייביטקייבואו םיילאוטקלטניא תוחוכו תומגמ לש אלא ,דבלב םיעוריאו

 ףוריצ שחרתה ,םימיל( .םידומיל עוצקמכ הנידמה עדמב יתרחב ןוסנורהא רמל תודוה .תיתרבחה
 ולש הריירקה תא םייס ףאו דמלמ ינא הבש הטיסרבינואל וכרד תא אצמ ןוסנורהא רמ :רידנ םירקמ
 Dr. George היה תובר ילע עיפשהש הצרמה ,)CCNY( 'גלוקב .)ןליא-רבב ישארה ןרפסה רותב

McKenna – רבעמ םיבחר םייללכ םיילאוטקלטניא םייח ינפב סרָּפ תינידמ היפוסוליפב ולש סרוקה 
  .תע התואל דע יתרכיהש ,והשמ םצמוצמה ךא רישעה תודהיה םוחתל
 

 "םיבכוכ" המכו המכ לצא דומלל לזמ רב יתייה ,טרוטקודה ידומיל ךות ,דראוורה תטיסרבינואב
 תרשל דובכה תא יל היהש( Prof. Seymour Martin Lipset .הלמה לש רתויב הקומעה תועמשמב
 תוישיא םג תויהל לוכי מ"חא רוספורפ יכ יל חיכוה )"תיטילופ היגולויצוס" ולש סרוקב לגרתמכ
 תימדקאה תומדקתהל ףסונב ,טנדוטסה לש םיישיאה םייחב םג ןיינעתמש ,)mensch( תיתמא
 ירובע וויה ,תילרביל תיאקירמא הבשחמב Prof. Louis Hartz לש תומישרמה תואצרהה .ולש
 דפקומ ןוגרא םע לבא ,םיקימיג אלל :הבשחמ תררועמ האצרה להנתהל הכירצ וב ןפואל המגוד
 ,םעפ יא יתיארש דיחיה הצרמה היה אוה .רמוח לש םוצע ףקיה ךותמ "דבלב" תוקירבמ תונבותו

 ילש החנמה ,Prof. Samuel Huntington !ולש םיטנדוטסהמ הדימעב םייפכ תואיחמ לביקש
 םוקמב דימת םניה םיטנדוטסה יכרצ ,הצרמל רתויב סומע םינמז חול תורמלש יל הארה ,טרוטקודל
 תא יתלביק ,ללכ ךרדב .)ימלוע םש לעב רקוח היה אוה םיעבשה תונש תליחתב רבכ( ןושארה
  .תועש 48 ךות ילש טרוטקודה לש םיקרפה לע ולש תורעהה
 

 לעו ילע עיפשהש ,"תיתיישעת-טסופה הרבחה" ולש סרוקהו Prof. Daniel Bell הז היה ,תאז םע
 החמומ ,רתויב בחר טקלטניא לעב היה לב 'פורפ .רתויב הברה הדימב ילש ימדקאה דיתעה
 ייַרבח לש "תויתודידי" תורהזא םע הריירקה ךשמהב דדומתהל םילכה תא יל ןתנש ,םיבר םימוחתב
 יל לא ,"יראנילפיצסיד )בחור אלו( קמוע" לע שגדה םשוה וב ,יוושכעה ימדקאה םלועבש ,םיבוטה
 ."דופיק" אלו "לעוש" ינא רקוחכ ,ןילרב והיעשי 'פורפ לש םיחנומב .ידמ םיבר םימוחתל "רזפתהל"
 ןגועה והזו – תדבוכמ תימדקא המישמ וניה דיתעה רקח יכ יתענכתשה לב 'פורפ לש סרוקב ,ףסונב
 .ןלהל ראותיש יוושכעה יִרקחמ לש טלחהבו ילש םייתריציה םיימדקאה םירקחמהמ המכ לש
 

 םיטנרוטקודהמ דחא לכ לע .תימוחת-ןיבה "לעוש"ה תשיג תא הקזיח דראוורה לש םידומילה תינכת
 העברא תוחכונב םייתעש לש הפ לעב ןחבמ רובעלו םינוש הנשמ-ימוחת העבראב תוחמתהל היה
 ,תינידמ תיפוסוליפב ,יתקוחו ירוביצ טפשמב תוחמתהל יתרחב .הלא םימוחתמ םיימדקא םיחמומ
 ספת הלא םימוחתמ דחא לכ ,םימיל .תינרדומ תידוהי הירוטסיהבו ןוכיתה חרזמה לש הקיטילופב
 ,תאז םע .םימוסרפב וא םיטנרוטקוד לש היחנהב ,תואצרהב םא – ילש תימדקאה הריירקב םוקמ
 תוגהנתה :דחא םוקמל וזקנתה רבד לש ופוסב ילש םיירקיעה רקחמה ימוחת השולש ךותמ םיינש
 20( תירוביצ תרושקתו ;)תונושארה םינש 15-ב ילש רקחמה רקיע( לארשיב תיראטנמלרפ-ץוח
  ."םולכב ןייטצמ אלו לכב בוט" ינא המכ דעו םאה טילחהל םירחאל ריאשמ ינא .)תונורחאה םינשה
 

 לש תויפיצפסה תומורתהמ ץוח ?תומדקומה תוימדקאה תועפשהה לע ךכ לכ יתבחרה עודמ
 Prof. Judith Shklar -ו CCNY-מ Prof. Joyce Gelb ןוגכ ,םיפסונ המכו( יתנייצש םישיאה
 םירקוחה ."תוחילש" אלא "עוצקמ" קר הניא הימדקאה יכ יתוא ודמיל םה ףתושמב ,)דראוורהמ
 הברה השעמל ללוכ "דיקפתה רואית" ךא ,ירוקמו יתריצי רקחמ תועצמאב שדח עדי רוציל םירומא



 הארשהל רוקמ ,ישיא ינחור הרומו ץעוי ,יעוצקמ החנמ ,הבשחמ ררועמ הרומ :ךכל רבעמ
 יתישע ירה ,ולא תופיאש ןאולמב םישגהל יתחלצה אל םא םג .םיקפוא תבחרהו תילאוטקלטניא
 לש הריצי :םידיעמ ילש םייחה תורוקש יפכ ,ימצעל יתעבקש םידעיה בור תא אלמל יתלוכי בטימכ
 םיבר רקחמל םיטנדוטס לש הייחנה ;םייתרגש אל ףאו םינווגמ ,םיימוחת-בר םיאשונב םיסרוק
 דומיל תוטיש םושייו חותיפ ;םימייקה לש הבחרהו תושדח דומיל תוינכת חותיפ ;)םיטרוטקודו הזית(

 .ךשמהב הלאמ דחא לכ לע הבחרה .תושדח
 

 םיירקיע רקחמ ימוחת
 םיאמדקאה יידומיל תליחתש ךכמ האצותכ ,הארנה לככ :לארשיב תיראטנמלרפ-ץוח תוגהנתה
 שיגר יתייה ,)םישישה תונש( ינרדומה ןדיעב רתויב תרעוס תיטילופו תיתרבח הפוקתב השחרתה
 תונגפהה ףקיהמ יתמהדנ לארשיל יתעגה םע דימ .תוידסממ-יטנא תויתרבח תועפותל דחוימב
 ימצע תא שידקהל יתטלחה ,ךכיפל .לארשיב תונווגמה תיטילופ-תיתרבחה האחמה תורוצמו םוצעה
 םאהו ,הדוסיב םידמועה םימרוגהו תורוקמה לש הנבהו חותינל םג אלא ,העפותה רואיתל קר אל
 םינוש םינוויכל יתוא ליבוה הז רקחמ .יטילופו יתרבח יונישל םורגל החילצה האחמה הדימ הזיאבו

 םינותנ ,היתורודל לארשי תשרומו םייתכלה תורוקמ ,םינותיע לש םינויכרא ,הרטשמ יקית :תינמז-וב
 ותוא( רפסו םירמאמ רסירתכ יתבתכ ,םוחתב קוסיעמ האצותכ .דועו תויגולויצוס תומגמ ,םיילכלכ
 תשרומב "תויתודגנתה" לש םיירוטסיהה םישרושה לע קרפ תפסוה ידכ ךות תירבעל יתמגרת םג
 תופתתשהה תמרו תוחיכשה תורמל יכ הנקסמל יתעגה ,רקחמה תא יתמייסשכ .)תידוהיה
 יתלאש ,ןאכמ .דחוימב תחלצומ התייה אל איה התוללכב ,תילארשיה האחמב ההובגה תירוביצה
 .דסממה לש התואנ הבוגת רדעיהו תושימגה רסוח רואל ינרדומ "ףרוע השק םַע" השעי המ
 תא חקיי ילארשיה רוביצהש ,יתסרג :ילש אבה רפסה לש דקומב הדמע וזה הלאשה לע הבושתה
 םג עיבצה רפסה .ירוביצ ימצע-תורש לש "תויביטנרטלא" תוכרעמ חותיפ ךות ולש םיידיל םיניינעה
 הרק תמאבש המ – דיתעב וכשמיי תויתכרעמ תומרופרש הזח ףאו ישממה יונישה תליחת לע
 .םיעשתה תונש זאמ תרבגומ המצועב
 

 הרשכה תינכת החתפ ןליא-רב תטיסרבינוא תומדקומה םינומשה תונשב :תירוביצ תרושקת
 .הלהנל יתשקבתהו תויעבב הלקתנ תינכתה 1991-ב .םייאמדקאל תירוביצ תרושקתב תיעוצקמ
 הדבעו הדמָל ימת יתשא ,ישיאה ליפורפב ןיוצש יפכ ,לכ םדוק .ירובע רז היה אל תרושקתה םוחת
 לארשיב האחמה לע ילש רקחמה ,תינש .בר יעוצקמ עדי יתשכר ךכמ האצותכו תרושקתה םוחתב
 ןיב ןילמוגה ירשק לע קימעמ טבמ םע רמאמ יתמסרפ וליפאו תילארשיה תונותיעה לש רקח ללכ
 תינכתל ץוחמ ויה םנמואש ,היגולונכטב יתוניינעתהו תונדיתעה רקח ,תישילש .תרושקתהו האחמה
 המ לע םיינש וא רמאמ םוסרפל יתוא ואיבה תימדקאה הריירקה תליחתב רבכ ,ילש םידומילה
  .)new media( "השדח תרושקת" ארקנ םימילש
 

 יתדמל ,ךכיפל ."היינש"ה תירקחמה הריירקל סיסב תווהל םדבל םיקיפסמ ויה אל ולא לכ ,ןבומכ
 תנמ לע – "תירוביצ תרושקת" לש םיינונק םירקחמו תוירואית ירק ,םייסאלקה תודוסיה תא ימצעב
 דחא( תרושקתב דומיל רפס יתמסרפ ,תישאר .הכלהכ וילע בותכלו םוחתה תא רוקחל לכואש
 וידר ,הבותכ תרושקת ,םוסרפו רוביצ יסחי ומכ םיאשונ ללכ רפסה .)תירבעה הפשב םינושארה
 ךותמ תובר תומגדה םע תרושקת לש יטרואית חותינ בליש אוה :תוניחב יתשמ דחוימ היהו היזיוולטו

 ךרוא לכל תוימושיי תויטקרפ תועצה קפיסו ,םייטתופיה ןחוב ירקמ המכ הלעה אוה ;חטשה
 ןתינ תאז לכב ,ימדקא ל"ומ ידי לע רואל אצי אל רפסהש תורמל .םוחת/הרקמ ותוא לש ״ךרעמ"ה
 רמאמב .םינומה תרושקתב םיסרוקב בחר שומיש וב השענש הימדקאב םינוש םיסובליסמ ןיבהל
 לע )םירוענ-םדק ליגב םידליל( ינוידב רפס םג יתמסרפ ךכ רחא םינש המכ יכ ףיסוהל יילע ,רגסומ
 תודוסיה לכ תא םיריעצה םיארוקה תא "דמיל"ש ,ץיקב הריכמל םיצימ תדמע לש לוהינו המקה
 םידבוע יוציפ ,תורחת ,תיקסע הקיתא ,קוויש ,םוסרפ ,רוחמת ,היגטרטסא :קסע תיינבל םיצוחנה
 .הז רתאב ותוא אורקל ןתינו קרסנ אוה ךא ,סופדב דוע וניא ירעצלו לזא רפסה .'וכו



 תיטילופ תרושקת :וגזמתה רבד לש ופוסבש םימוחת-יתת ינשב יתדקמתה ,תימדקא הניחבמ
 יעדמב תמדוקה יתוחמתה לע ססובמ ןושארה .השדח תרושקתו )םייטילופ םינייפמק דחוימב(

 .תוינדיתעו תומדקתמ תויגולונכטב יקוסיע לע ססובמ ינשה ;הנידמה
 

 יעדמל הקלחמה תרגסמב השדח םידומיל תמגמ תמקה לע הטילחה ןליא-רב תטיסרבינוא 1994-ב
 )תיעוצקמה( הדיחיה שארכ ידיקפתב בשחתהב .תירוביצ תרושקתב ןושאר ראות הנקמה ,הנידמה
 ,1996-ב .תירוביצ תרושקתל המגמה לש םינושארה הידעצו הסוסיבב ברועמ יתייה ,תרושקתל
 ירחא )תיעוצקמה הדועתה( תרושקתו תונותיע ידומילל הדיחיה תושארב ידיקפת תא יתמייסשכ
 ידכל תרושקתה תמגמ תבחרהל ייתוחוכ תא יתשדקה ,םיטנדוטסה רפסמ תא שילשהל יתחלצהש
 תרושקתה םוחתב הקלחמב רתויב ריכבה הצרמה רותב .ישילש ראותל םג רחואמ רתויו ינש ראות
-ו .א.מ הזת ידימלת 61 יתיחנה םויה דעו זאמ – רקחמ ידימלת תוחנהל תוירחאה תא םג ילע הלטוה

 ,םכותמ .תירוביצ תרושקתב םלוכ טעמכ – )יפוס טופיש יבלשב תחא דועו( טרוטקוד ידימלת 19
 ףיסוהל יַלע( .לארשיב םוחתה תא םויה םירקוחו םידמלמ הלא םיטנדוטס לש לטובמ אל רפסמ
 יעדמל תילארשיה הדוגאה ר"ויכ םג יתנהיכ הפוקתה התוא לש קלח ךלהמב יכ רגסומ רמאמב
 ןגס רותב 2000-ה תונש תליחתב "ימשר"ל ךפה המגמה שארכ ידיקפת .)1999 -1997 הנידמה
 הקלחמה שארכ 2007-2004-ב ךכ רחאו )הנידמה יעדמל ׳חמב( תירוביצ תרושקתל הקלחמה שאר
 תפוקתב( הז ינעבות-"רפיה" דיקפת יתמייסש ירחא .דחי םג תרושקת תמגמ שארו הנידמה יעדמל
 םינש 16 הזמ הנושאר הקספה יתחקל ,)ללכב תילארשיה הימדקאה יביצקתב םייביסאמ םיצוציק
 ליבוהש ,עובלג ןתיא 'פורפ יתימעל טיברשה תא יתרבעהו תימדקא-תילוהינ הדובע לש תופוצר
 ,2014-ב תואלמגל ותשירפ רחאל .ןליא-רבב תיאמצע תרושקתל ס״יב תמקה ךילהת תא החלצהב
 תימדקאה הנשה ףוסב .)2016-2014( תרושקתל ס״היב שארכ יתנהיכו ימדקא לוהינל יתרזח
 תביתכ :תימדקא הדובעב ךישממ ינא ךא )68 ליגב לארשיב הבוח( תואלמגל יתשרפ ז״עשת
 תועובק תואצרה ןתמ ;)דבל םגו ילש םינורחאה םיטנרוטקודה םע( םייעדמ םירמאמ םוסרפו
 ...ףסונבו .םירחא םיירוביצו םייטרפ םימורופל םגו ,AIPAC לש ב״הראמ תוחלשמל
 

 הירוטסיהב )virtuality( תוילאוטריו לש יזכרמה המוקמ :רפס תביתכ םויס תארקל ינא הלא םימיב
  .דיתעבו הווהב ,הקיתעה תעב :תישונאה היווהבו
 

 םייעוצקמ םיירוביצ םידיקפתו הארוה
 דבוע וניאש ימל .ילש הריירקב בושח "ינשמ" אשונ ויה דימת ,טרפב ההובגה הלכשהו ,ללכב ךוניח
 המ הז םא "ינשמ" אשונ קר הניה הארוהש תויהל לוכי ךיא :רזומ עמשיהל לוכי רבדה הימדקאב
-םיימדקאה םיגשיהה תא תולמגתמ לארשיב תואטיסרבינואה ,םלוא ?יתסנרפל השוע ינאש
 םיטנרטסמ לש תיניצר היחנה ,הלועמ הארוהב יולת אלו טעמכ הגרדב םודיק – דבלב םיימוסרפה
 לש תוכיאה תמר תא .ימדקאה ןשה לדגמל ץוחמ תישענש תירוביצ הדובע וא/ו םיטנרוטקודו

 םיטנדוטס בושמ ינויצ תויבקעב יתלביקש ,ןייצל שי( םירחא לש הכרעהל ריאשמ ינא ילש הארוהה
 תרבדמ םיטרוטקודלו תוזתל יתיחנה םתוא םיטנדוטסה תמישר .)5 -1 לש הלאקסב 4.5 - 4.0 ןיב
 הימדקאב תועובק תורשמל ולבקתה ילש םיטנדוטס טעמ אלש הדבועה דחוימב ,המצע דעב
 .םיימדקא םימוסרפל רבעמ ייתוליעפב דקמתא ןלהל ,ןכל .תילארשי
 
 דמלל יתלחתה םוינלימה תליחתמ דוע ,רתויב יתועמשמל הנורוקה ןדיעב ךפהש רבד ,תישאר
 דעו 2002-מ .ןליא-רבב תאז ושעש םינושארהמ דחא יתייהו טנרטניאה ךרד םיבשקותמ םיסרוק
 יתרפישו יתחתיפ ותוא ,"טנרטניאה תכפהמ" ארקנש ואולמב בשקותמ סרוק יתדמיל ,יתשירפל
 .םוחתב תויוחתפתהה רואל תיתוהמ הניחבמ םגו תיטקדיד-תינכט הניחבמ םג דימתמ ןפואב
 ףאו הקלחמב םיבשקותמ םיסרוק םודיקל יתפחד הנידמה יעדמל הקלחמה שאר רותב ,ףסונב
 לכ תא יתכפה :ינש ראותה ידומיל תארקל םישרדנה המלשהה יסרוקב הכפהמ ררועל יתחלצה
 לארשיב( ינשה ראותה תליחת ינפל ץיקב ודמלנש םאולמב םיבשקותמל המלשה יסרוק תעבש



 וניהש רבד – ומצע ינש ראות ידומילל ליבקמב םידמלנ דימת טעמכ ינש ראותל המלשה יסרוק
 .)אדירג תיגוגדפ הניחבמ לילעב ידרוסבא
 

 תדעו שאר בשוי רותב יתשמיש 2000-ה תונש תליחתו 90-ה תונש לש היינשה תיצחמב ,תינש
 יתב רובע ןוכיתה תמרב תרושקתב םידומיל תינכת חתפל הדעונש ךוניחה דרשמ םעטמ יוגיה
 ״רטכש תדעו״ רבחכ יתנהיכו יתינומ 2014-ב .םויה תמשוימ רשא תינכת ,םייתכלממ םייתד רפסה
  .לארשיב םיירחסמ םירודיש לש )היצלוגר( הרדסאה ךרעמ לש תשדוחמ הקידבל
 

 רתאב םסרופש )תירבעב( יעובש גולב יתבתכ הנידמה עדמל הקלחמה שאר רותב ,תישילש
 רחאל ,ןכ ומכ .הז רתאב םיאצמנ םיטסופה ,ןיינעתמש ימל "?ההובג.הלכשהה" םשב הקלחמה
 יעובש-וד רוט יתבתכ ,)ב״הרא ,סנדיבורפב( ןוארב תטיסרבינואב ילש ןותבשה תנש תא יתמייסש
 - 2010 ןיב ,Providence Jewish Voice & Herald  ימוקמה ןותיעב )״לארשי ךותמו לע םירוהרה״(

 .)הז רתאב םיאצמנ הלא םיטסופ םג( 2013
 
 הנדס הווהמ הז סרוק ."ימדקאה םלועהו ,הארוה ,םוסרפ" :ידוחיי סרוק 2004-ב יתחתיפ ,תיעיבר
 תעדי אלו( תעדי אלש המ לכ" :ונלש םיטנרוטקודה ידי לע ארקנו ,ישילש ראות ידימלתל הבוח
 :תיעוצקמ הריירקל םירושקש םיאשונה לכ תא הסכמ סרוקה ."הימדקאב הריירקה לע )לואשל
 לש הארוהו חותיפ ,םירפסו םירמאמ םוסרפ ,םיסנכל םירמאמ תנכה ,טרוטקוד-טסופה תייווח
 ךילהת ,תיאטיסרבינואה תכרעמה הנבמ ,)ןחבמל תולאשו םיסובליס בותכל ךיא ללוכ( םיסרוקה
 ס״היבמ יונ םייח ׳פורפ ךישממ ,יתשירפ ירחא .דועו רקחמ יקנעמל תועצה תנכה ,םודיקה
 .יתחתיפש םינכתה סיסב לע הנדס/סרוקה תא דמלל תרושקתל


