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םע ןויאיר  הביבסה –  תוכיאו  םידלי  היזיוולט , לע 
ןואידולקינ ץורע  תלהנמ  ןרוא , ילריש 

דיגאת אוה  םוקאיו  .לארשיב  ( Viacom  ) םוקאיו יצורע  לש  ןכותה  תילכ  " נמס דיקפתב  תרושקת  יננע  תרבחב  תדבוע  ןרוא  ילריש 
(. טנואמרפ ינפלואו   CBS ןוגכ  ) םיבר םירכומ  םיצורעו  תורבח  ותולעבבש  עונלוקבו , היזיוולטב  קסועה  יקנע , ימואל  - ןיב תרושקת 

םילבכה יצורעב  םירדושמה  רעונו  םידליל  היזיוולט  ינכות  לש  הקפהבו  חותיפב  ןרוא  תקסוע  תרושקת  יננעב  התדובע  תרגסמב 
.לרטנס ידמוקו   MTV קינ , ןיט  רוינו׳ג , קינ  ןואידולקינ , םיצורעה  תא  תלהנמו  ןייוולהו ,

, תורחא תויטוקא  הביבס  תויעבו  םילקאה  רבשמ  לומ  לא  םלועה  יבחרב  רעונ  ינב  תאחמב  תיטמרד  היילעכ  הארנש  המ  רואל 
לש תוסחייתהה  ןפוא  לעו  לארשי  ידלי  לע  תרושקתה  לש  העפשהה  ןפוא  לע  דומלל  תוסנל  ידכ  ןרוא  ילריש  םע  חחושל  ונשקיב 

.תויתביבס תויגוסל  םיירחסמ  תרושקת  יפוג 

? םתוא ךנחל  ידכ  וא  לארשי  ידלי  תא  רדבל  ידכ  רקובב  המק  תא  .םידליל  ןכות  םירדשמה  םיירחסמ  םיצורע  תלהנמ  תא  ש :

ינא קחצנ ,) תוחפלש  זא  הפ  ונחנא  דוע  לכ   ) ךרע שי  רודיבב  םגש  הזל  רבעמ  .םידליל  ירודיב  ץורע  לוכ  םדוק  אוה  ןואידולקינ  ץורע 
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ונחנא .םידליה  לש  רומוהה  ץורע  ןיעמ  אוהו  םכחותמו , יתריצי  ןכותה  ןואידולקינ  ץורעב  .םיכרעל  רודיב  ןיב  שגפמה  תא  תבהוא 
רשפאמ הזו  ץראב , הרידא  הפישח  שי  ןואידולקינל  .םתוא  לבקל  ףיכ  דואמ  םידליל  היהיש  םיכרדב  םירסמ  ריבעהל  ךיא  םיעדוי 

.הידמוקל וא  המרדל  רבעמ  םידליל , עיגיש  בושחש  רסמ  םע  ןכות  םירדשמ  ונחנאשכ  םייביטקפא  דואמ  תויהל  ונל 

רוביח רצויש  ןפואב  ותוא  ריבעהל  ולכותש  ידכ  רדבמ  והשמב  ותפיטע  ידי  - לע אוה  יכרע  רסמ  םיריבעמ  םתאש  ןפואה  ש :
? ישגר

תורדסה לכב  טעמכ  בויטוי ) סקילפטנ , דפייא , דיינ , ןופלט   ) םידליה לש  ןמזה  לע  השקו  הלודג  תורחת  שיש  יפ  לע  ףא  .טלחהב 
רתויב תוחילצמה  רוקמה  תוקפהמ  תחא  המגודל , .רופיסל  ישגר  רוביח  תריצי  לוכ  םדוק  אוה  חתפמהו  םייתרבח , םיכרע  שי  ונלש 

ןיעמב ינוע , תנוכשב  םירגש  רעונ  ינבו  םידלי  לע  הרדס  וז  .םזיביטקאבו  יתרבח  ןויוושב  תקסועה  הרדס  הנוכש – "  " איה ונלש 
הנוכשה ידלי  .רתוי  םיבינמ  םישומישל  עקרקב  שמתשהל  ידכ  התוא  תונפל  םיסנמ  וישארש  רישע , דואמ  בושיי  ךותב  תעלבומ 

הפוצה .ללכב  רעונ  ינבו  טרפב  תונב  תמצעה  הלוכש  הרדס  וז  .םישוע  ויה  אל  םירגובמש  םירבד  םישועו  םהלש  תיבה  לע  םירמוש 
דחא םיבהוא  םה  יכ  םלצא , ףיכ  יכ  םהילא , ףרטצהל  ןוצרו  תוהדזה  אלא  םינכסמה , הנוכשה  ידלי  לע  םימחר  שיגרמ  אל  הרדסב 

.והשמ ליבשב  םימחלנו  ינשה  תא 

.רפסה תיבב  תויעובשה  דומילה  תועש  רפסממ  לודג  הז  רפסמ  .עובשב  תועש  עצוממב 45  םיכסמב  םיפוצ  רפס  תיב  ליגב  םידלי 
ןיינעמ רעונלו ,) םידליל  הרשעהו  עדמ  תוינכות  רדושמה   ) יגול ץורע  לש  תישארה  תכרועכ  רקיעב  ךלש , ןויסינה  ךותמ  ש :

.טרפב יעדמ  עדיו  ללכב  עדי  תשגנה  לע  תדמל  המ  עומשל  ונתוא 

ןיינעתהש ןרקס  ןדלי  היה  אוה  יכ  םג  יתוא , חמיש  דואמ  הזו  יגול  לש  תישארה  תכרועל  יתינומשכ  התכל א ' הלע  ילש  דליה 
םימעפלו רומוהב , רקיעב  ףוטע  ידומיל  ןכות  תושעל  ףיכ  היה  .וליבשב  היזיוולט  השוע  ינאש  יתשגרהו  עבט , תועפותבו  םירואזונידב 
קיפסמ אלש  השינ  ץורע  היה  הז  לבא  .תיכוניחה  תא  תקבחמ  איהש  ומכ  הנגרפ  תונותיעה  .תובוט  דואמ  תוינכות  ונישע  .המרדב 

םגש בושח  ואובי , םידליהש  ידכ  .ירודיב  םגו  יכוניח  םג  היהיש  ןכות  תריציב  םיללכושמ  קיפסמ  ונייה  אלש  םג  ןכתיי  .וב  ופצ  םידלי 
ךישמהל וישכע  ךירצ  התאו  התיבה  תעגה  רשאמ : םכחותמ  רתוי  תויהל  ךירצ  רסמה  .הנימזמו  תיפיכ  היהת  ץורעה  לש  הזיראה 

.ההובג הפישח  לבקל  הכירצ  המרופטלפה  עיפשהל , הצור  התא  םא  רבד , לש  ופוסב  רומאכ , .דומלל 

היזיוולטה קר  התייה  םעפ  .ונלש  תוחוקלכ  םידלי  תא  ריאשהל  חילציש  ןכות  ןיבו  יתוברת  בושח , יתוכיא , אוהש  ןכות  ןיב  המליד  שי 
ךכ לכב  ןכות  ךורצל  לוכי  דלי  םויכ  לבא  .ןהב  תופצל  ידכ  תיבב  תראשנו  הלוחל  הזחתמ  יתייהו  תוקיחצמ  ויה  תוינכותה  .תיכוניחה 

םימעפל אוה  יעדמה  ןכותהו  ישגר , רוביח  רוציל  לוכ  םדוק  ךירצ  .דובעל  לוכי  אל  הז  זא  הברהב , הובג  יוריגה  ףסו  תומוקמ , הברה 
איש אוה  גופסבוב ' , ' בגא .רומוהו  המרד  ךרד  םירחא –  וא  םייתביבס  םיכרע –  ריבעהל  ךיא  דומלל  ןמז  חקל  זא  ךכל , הזתיטנא 
דגנ תאצויש  הרדס  וז  .םזיביטקאל  ךוניחו  םיכרע  ןומה  הב  שיו  םידליה , תא  קיחצהל  הדעונ  קר  אל  שממש  הרדס  וז  .החלצהה 

.םזילטיפקהו הכירצה  תוברת 

תא תונקל  םיכירצש  תוחוקל  םידליב  האור  יקסעה  לדומה  לבא  םזילטיפקהו , הכירצה  תוברת  דגנ  אצוי  גופסבוב ' : ' ש
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גופסבוב ?'  ' גתומהמ םירצומ  לש  םוצעה  ןווגמה 

דליש בושח  ןיידע  ךא  םיבגשנ , םיכרע  ןיבל  השוע  התאש  המ  ןיב  ימינפ  קבאמב  ןמזה  לכ  תויהל  ילב  םלועב  םויכ  לועפל  השק  ןכא ,
רבכ םה  םא  לבא  ונקת ,"  " םידליל םירמוא  אל  ונחנא  .היינקב  םייתדימו  םייתרוקיב  תויהל  םירוהה  לע  .לבקמ  אוהש  עוצעצמ  חמשי 

( ז.ע.רו .ב.ש  תיטסילדמה –   ) דרא לעי  תושארב  ונלש  תירחסמה  הקלחמה  םע  ןוחבל  ונלחתה  גופסבוב .'  ' לש היהיש  עוצעצ , םיצור 
תלעות םירצומל  תתל  וא  תורזחוממ , תוזיראב  שמתשהל  לשמל  םתיא , םידבוע  ונחנאש  םינרציה  תא  דדועיש  ןונגנמ  לש  חותיפ 
ונחנא ךיא  תוארל  הפיאש  ונל  שיו  רפת , וק  לע  םיאצמנ  ונחנאש  קפס  ןיא  .הביבסב  רתוי  בשחתמ  רוציי  לע  ףסונ  תרחא , ךרדב 

.עיפשהל םילוכי 

? הביבסה תוכיא  לע  תירלופופ  רעונו  םידלי  תרדס  תושעל  רשפא  ש :

.ךרד ץרופ  תויהל  קתרל , ןיינעל , לוכיש  אשונ  רחא  שופיחב  הבישחה  תא  םיליחתמ  ונחנא  הרדס , קיפהל  ביצקת  ונל  שישכ 
וזה המזירפב  .תושעל  םיעדוי  ונחנאש  ומכ  הבינגמ  הרוצב  שגרלו  רדבל  רשפאמשו  וב , ונקסע  אל  דועש  בושח , אשונ  םישפחמ 

םשב היזיוולט  תרדס  לש  הקפה  יכילהתב  ונחנא  וישכע  שממש  םכל  רפסל  הלוכי  ינא  .יעבט  דואמ  יתביבסה  אשונב  קוסיעה 
תמחלנש תונכוסב  םייאשח  םינכוס  םהש  םירוהה  גוז  הזכרמבש  הלילקו  תיפיכ  תימוק , חתמ  תרדס   – '( זרדייפס ' )' Spyders'

תולגל הלוכי  אל  ןיידע  ינא  .םמצעב  םייאשח  םינכוס  תויהל  םיכפוהו  םהירוה  לש  דוסה  תא  םילגמ  םידליהו  םייתביבס , םיעשפב 
ונחנא .יתביבסה  רבשמל  םימרוגה  םיילכלכה  םיסרטניאה  תא  החיכנמו  םימב , רוסחמבו  םימב  תקסוע  הרדסה  לבא  ידמ , רתוי 

תרושקתה יפוג  בור  ומכ  .רחא  גוסמ  יתביבס  עשפב  קוסענש  תרעשמ  ינא  האבה  הנועב  .םימתה  םוקמהמ  םידליה  תא  םיאיצומ 
, ימלועה ןואידולקינ  םע  תפתושמ  הקפה  ירפ  איהש  וזה , הרדסהו  ימואל , - ןיב להקל  םינופ  ונחנא  םיילכלכ  םילוקישמ  ץראב ,

.םלועה לכב  טעמכ  רדושת 

המחלמ לע  אקווד  הרדס  וקיפת  םהב , קוסעל  יוארש  םיבושחה  םיאשונה  ללכ  ךותמש  טילחהל , םכל  םרג  המ  ש :
? םייתביבס םיעשופב 

אל אשונהש  ונשגרה  לבא  .תונמוא  תוריצי  לש  תובינגב  קבאמב  תקסוע  םייאשחה  םינכוסה  תחפשמש  היה  טירסתה  הלחתהב 
טירסתה תא  תונשל  ימלועה  ןואידולקינב  ונלש  םיפתושל  ונעצה  זא  תישגר , וילא  ורבחתי  אל  םה  ןכלו  םידליל , יטנוולר  קיפסמ 

םירצויה םע  הדיעו  תחיש  ונכרע  .וילא  רבחתהל  םידליל  לק  םויכו  וב , קוסעל  בושחש  אשונ  הז  .םייתביבס  םיעשפב  קבאמל 
.םיסונייקואו   םימי  תצוח  תידיימ , המכסה  התייהו  הילגנאמו  "ב  הראמ םיפתושה 

אלא המרד , ידי  - לע קר  אל  רצונ  ישגר  רוביח  בגא , .םיכרעו  םירסמ  םג  ריבעהל  לכונ  קזח , ישגר  רוביח  רוציל  חילצנ  םאש  ונל  רורב 
דלי לכש  רופיס  רפסת  אלא  ןמז , ידמ  רתויל  זרבה  תא  חותפל  אלש  םידליה  תא  יטקדיד  ןפואב  ךנחת  אל  וזכ  הרדס  .רומוה  ךרד  םג 

םינכוסה תחפשמ  ינבמ  קלח  תויהל  הצרי  אלו  הרדסה  תא  הארי  דליש  בצמ  ןיא  .ונממ  קלח  תויהל  תוצרלו  ותיא  תוהדזהל  לכוי 
.םייאשחה

"ל, וחב םהיליבקמ  ןיבל  םיילארשי  רעונו  םידלי  ןיב  לדבה  שי  םאה  .ימואל  - ןיב להקל  םג  ןכות  םירצוי  םתאש  תרפיס  ש :
? תויתביבס תויעבל  סחיה  וא  תועדומה  תניחבמ 

הירחא תפחוס  גרבנו  הטרג ת' תיבנידנקסה  הדליה  דציכ  םיאור  ונחנא  .תילבולג  איה  הגאדה  יתעדלו  ילבולג  רפכב  םייח  ונחנא 
םיסמנ רחאבו  ףצומ  ישילשה  םהוזמ , ינשב  םימ , םירסח  דחא  םוקמב  םיגאדומ –  םלוכש  םושמ  תאזו  םלועה , לכמ  םידלי 

רתוי םיסנמ  םיצורעה  םש  יכ  "ל , וחב ליג  חלפ  לכל  םיאתי  הזש  ידכ  ללכ , ךרדבמ  םימת "  " רתוי ןפואב  טירסתה  תא  ונכרע  .םינוחרק 
תומרד לש  םיינויזיוולט  םינכתל  לגרומ  אוה  .ספסוחמ  רתויו  םימת  תוחפ  ילארשיה  רעונה  .םידליה  םלועב  תומימתה  לע  רומשל 

.תימוי - םויה תספסחמה  תואיצמהמ  עפשומו  חתמו ,
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םוקמב םיגאדומ —  םלוכש  םושמ  תאזו  םלועה , לכמ  םידלי  הירחא  תפחוס  גרבנו  הטרג ת' תיבנידנקסה  הדליה  דציכ  םיאור  ונחנא  "
Leonhard Lenz, Wikimedia, CC0 1.0 םוליצ : םינוחרק | " םיסמנ  רחאבו  ףצומ , ישילשה  םהוזמ , ינשב  םימ , רסח  דחא 

שי ימואל  - ןיב היזיוולט  ץורעכ  םאה  .תוינכות  ןתואב  םיפוצ  םלועה  לכב  םידלי  .ילבולגה  רפכב  ביכרמ  אוה  ןואידולקינ  ש :
? תיתביבס הבישח  םכל 

, םיקורי םינייפמק  תכירעב  "ב  הראב רקיעבו  ימואל  - ןיבה ןואידולקינב  וקסע  רבכ  הנש , ינפל 12  ןואידולקינב , דובעל  יתלחתהשכ 
רודכ םוי  ךלהמב  תועש  רפסמל  ךסמה  תכשחה  לש  תרוסמ  שי  "ב  הראב ןואידולקינל  .םלועה  לע  רומשל  ךרוצה  לע  םהב  ורבידו 

הז לבא  .גירח  דואמ  דעצ  איה  ךסמ  לש  תימצע  הכשחה  ירחסמ  היזיוולט  ץורע  רובע  .ךסמל  ץוחמ  תויוליעפ  םויק  ידכ  ךות  ץראה ,
חקול םימעפל  .וזכש  הכימת  גישהל  ונחלצה  אל  ןיידע  ונחנא  .תאז  תרשפאמש  תינוציח  תילכלכ  הכימת  םילבקמ  םהו  בושח , רסמ 
םג רשפאת  םוהת , יפ  לע  ונחנאש  הנבהה  םע  דחי  יתביבסה , םוחתב  רבוגהו  ךלוהה  ןיינעהש  הנימאמ  ינאו  לשבתהל , םירבדל  ןמז 

.ידמ רחואמ  היהי  אל  הז  םא  איה  הלאשה  .םירבד  רתוי  תושעל  ונל 

https://magazine.isees.org.il/?p=16686
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