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עורה לש תוילאנבה לע ח"וד .םילשוריב ןמכייא טדנרא הנח 
.םידומע 326 .2000 .לבב :ביבא־לת (.לאירוא הירא :תילגנאמ םגרת) 

ירוקמה ח"ודל הבחרהכ 1963 תנשב הנושארל םסרפתהש ,טדנרא הנח לש הרפס 

2000 תנשב הכז ,1961 תנשב "רקרוי־וינה" ליבשב ןמכייא טפשמ תא רקסש רצוקמהו 
וז תיליווא הרוזנצ הרבעשמ ,תעכ יכ בושחל תומימת וז אהתש אלא .תירבעב םסרפתהל 

ינמז םוסחמ תריציל ומצמטצה אל וז הרוזנצ לש היקזנ .ונוקית לע לכה אב 1,םלועה ןמ 

רפסה לש ומוסרפ םע ררועתהש ןוידה תניחב .תירבעה הסרגל קוקזש םיארוקה ןמ ימ ינפב 

ילארשיה חישה לש רעצמה ומוצמצב הרוזנצה לש התחלצה לע לכמ רתוי הדיעמ תירבעב 

םולש םושרג לש ותרוקיבב םילתנה ,"לארשי יבהוא" םיבצינ דחאה רבעה ןמ .האושה לע 

תוירדילוס רדעהל החכוה ןהב םיאור םהש ויתוחנה תאו רפסה תא ,טדנרא תא םיפקותו 

דחוימבו ,תבתוכב םילתנה ,םידדצמה םייוצמ רחאה רבעה ןמ וליאו ;תבתוכה לש תידוהי 

דמועה ןוירוג־ןב לעו י"אפמ ןוטלש לע םה־םתרוקיבל קוזיח אוצמל תנמ־לע ,הרפסב 

.לארשי־תנידמ לש םיינלמעות םיכרצל האושב הלא ושעש יניצה שומישה לעו ,ושארב 

םינורחאה ,םיטארנדויב טדנרא לש הלופיט תלאשל םנויד תא םימחות םינושארהש דועב 

תויגוס לש ןתובישח לכ םע .טדנרא לש הרפסב ילארשיה טפשמה־תיב לש ורוכזאב םילתנ 

הווהמ רשאו ,ןוידב יוטיב ידיל אב וניאש ,רתוי בחר לולכממ קלח אלא ןניא ןה ,הלא 

.ןוידה לש ורוקיעבו ולולידב םינשה־תבר הרוזנצה לש הברה התחלצהל החכוה יתעדל 

יכמותכ םמצע תא תוהזל םיניידתמה לש ךרוצהו ,דבלב הלא תויגוס יתשל תומצמטצה 

תוימינפה תוריתסה לע יתרוקיב ןפואב דומעל תלוכיה לע םיביעמ ,הירקבמכ וא תבתוכה 

.הז קתרמ רפסב תוברה 

,תוירטילטוטה תורוקמ רפסה לש וכשמה השעמל הווהמ ןמכייא טפשמ לע ח"ודה 

האמה לש התנבהל יזכרמ טסקט וניהש ,הז רפס םג 2.1951 תנשב טדנרא המסרפ ותואש 

טסקטכ תוירטילטוטה תורוקמ םע תורכיה .ירבע םוגרתל יואר הכ דע אצמנ אל ,םירשעה 

טדנראל קפיס ןמכייא טפשמ .םילשוריב ןמכייא תנבהל השעמל תינויח הניה םידקמ 

רחאל .תירטילטוט תיטילופ תוישיא לש היביכרמ תא הדבעמ יאנתב ןוחבל תונמדזה 

םייטרקורויבה םינונגנמה לש םתויזכרמ לע תוירטילטוטה תורוקמב תוכיראב הדמעש 

אשומ טפשמה הל קפיס ,רצי אללו הרישי המשא אלל תעשפנ הקיטילופ לש התריציב 

זובה אלו י"אפמ לשממ הב ררועש בועיתה קר הז היה אל .ןמכייא לש ותומדב רקחמ 

לע תצחומה התרוקיב תא וררועש ,ומצעלשכ יתייעב זוב ,רנזואה ןועדג עבותל 

תוירחא ןמכייאל סחייל העיבתה לש הנויסנ .לארשי־תנידמ לש העיבתה תייגטרטסא 

ןכתיי דציכ ןיבהל הלכי אל" וז ןכש ,טדנרא לש התרוקיב תא ררוע חצר ישעמל הרישי 

ץמואה ףא ול היה אל הארנכ" ,הירבדל ,"הז הרקמבשו שיא גרה אל םלועמש םינומה חצור 

תוירטילטוטה דציכ םיגדמה קהבומ הרקמ טדנרא יבגל הוויה ןמכייא .(225 'ע) "גורהל 

הברקה ןיבל עשפל תוירחאה תדימ ןיב םאתמ לכ םהב ןיאש םיעשפ לש שדח ןז תרציימ 

.6.10.2000 ,ץראה ,"עדימ תעינמל תוליעי תוטיש" ,יב ,ןורבע ואר 1 

 .Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace 2
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עומיש לע טפשמה תא ססבל הטלחהה לע התרוקיב םג .(257-256 'ע> עשפה תריזל 

קינעהל תועט וז התייה יכ התנבהל הרושק אלא ,בל־תומיטא לש רצות הניא תויודעה 

תורישי םירושק םניאש םיעשפנ םיעוריאו תויוחתפתה רוקיסל ךכ־לכ בחרנ םוקמ 

תא התנבהל הרושק וז תרוקיב .תידיימהו הרישיה ותוירחא םוחתלו ותוליעפל ,ןמכייאל 

טפשמה םויק לע היתוגשה לש ידעלב רצות הניא יאדוובו ,ויללכ תאו יטפשמה רשקהה 
.לארשיב 

תוותמל השעמל התוא ךפוה םייטרקורויבה םינונגנמל השידקמ טדנראש בחרנה ןוידה 

לש םדוקפת תא זכרמב הדימעמ וז השיג 3.םזיצאנה רקחב תיטסילנויצקנופה השיגל ךרדה 

תא אלו ,תיצאנה הינמרגב תורחתמה ןוטלשה תועורזו היטרקורויבה ינונגנמ 

הדמשהה תא םיניבמ םיטסילנויצקנופה ,ךכ םושמ .תוימשיטנאה ירק ,היגולואידיאה 

שארמ העודיו תיללכ תימשיטנא תינכות לש השומימכ אלו ,תיתגרדה הנצקה לש ךילהתכ 

דימת ןותנ היה לכה" יכ ,ןמכייא לש תיללכה ותעיבק תא ."ףפמאק ןיימ" לש ותומדב 

היתונעט לש שושיאכ תלבקמ טדנרא ,"קסופ יתלב םרז ,תדמתמ תונתשה לש בצמב 

לכל ריבס עמשנ [הז רבד]" :תורורב םילימב ךכ לע תרזוחו הבש איהו ,םימיה־רבכשמ 

איה וז רטשמ תרוצ לש תויטילונומהש עדויה ,תוירטילטוטה תעפות תא ןחובה דימלת 

תא ךורע ןיאל הרפיש תיטסילנויצקנופה השיגהש םשכ םלואו (161 'ע> ".סותימ רדגב 

בורל הלשכנ איה ,הדמשהה ינונגנמ ולעפ םהבש םיכובסה םירשקהה תא ןיבהל תלוכיה 

תמייק המוד הלשכמ .ולקשמ תא לטבל ףאו םצמצל התטנו יגולואידיאה רשקהה תנבהב 

םיעשפ" לע טפשנ ןמכייא תא תוארל הצור התייה טדנרא .הרפסב תשרופ טדנראש ןוידב 

הווחמכ תוילסרווינואמ עבונ וניא הז הנוצר ."ידוהיה םעה לע ועצובש תושונאה דגנכ 

ועבנ אל חרזמה ידוהי דגנ םידעצה" .ופוג עשפה תא התנבהמ אלא ,תינוציח תיטסינמוה 

,לכ תקבוח תוינידממ דרפנ יתלב קלח ויה םה" ,תבתוכ איה ",תוימשיטנאמ קר 
לרוגל ההז היה םינלופה לש םלרוג ,המחלמב םיחצנמ םינמרגה ויה וליא התרגסמבש 

תמסוח ןברוקה לש ותוירקמ לע וז תיעטומו הרסח הפקשה (228 'ע> ".םע חצר - םידוהיה 

הנועיט תא השילחמ איה .םידוהיה תדמשה לש ידוחייה ןפב יוארה ןוידל ךרדה תא הינפב 

םינומה חצר ןיב איה־היתונחבה תא תשטשטמ איה הדימ התואבו ,תוירטילטוטה לע יללכה 

4.םע חצרל 

ברה שומישה חכונל דחוימב טלוב תיצאנה תוימשיטנאב הרפסב הצממ ןויד רדעה 

תאושל עקרב הנד איהש העשב ,ראות־םשכ ןהו םצע־טשכ ןה ,תוימשיטנאב השוע איהש 

טדנרא ובש חתפמה הווהמ תימוקמה תוימשיטנאה דדמ ,השעמל .ץראו ץרא לכב םידוהיה 

טדנרא לש התדובעב בחרנ שומיש השע ,וז הסיפת לש םיקהבומה היגיצנמ ,ןזמומ סנה ןוירוטסיהה 

 Mommsen, H. (1989). Hannah Arendt und der Prozeß gegen :ואר .ותפקשה סוסיבל

 Eichmann, Vorwort zur Neuauflage von Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem:

 .Ein Bericht von der Banalität des Bösen. München: Piper

 Postone, M. (2000). "Hannah Arendts Eichmann in :לש ןיוצמה ורמאמב ואר ,ךכ לע

 Jerusalem: Die unaufgelöste Antinomie von Universalität und Besonderem". In G.

 Smith (ed.), Hannah Arendt Revisted: "Eichmann in Jerusalem" und die Folgen

 .(pp. 264-290, p. 267). Frankfurt: Suhrkamp
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תיצאנה הפוקתב תונושה תוצראב םידוהיה לש םתודרשיה ייוכיס רואיתל תשמתשמ 

םג תמיוסמ הדימבו ,םיאטילה ,םיווטלה ,םינוטסאה ,םיניארקואה הלא ויה ,ךכ .(163 'ע> 

,הידווש ,קרמנד תמועל :תיצאנה תוימשיטנאל המודה ילקידר ןז ותוא וליגש ,םינמורה 

יכ המוד .(180 'ע)"תוימשיטנא ינפמ ירמגל טעמכ תוניסח ויה" רשא הירגלובו הילטיא 

ושבכנש תונידמה לש רשקהב תוימשיטנאה לש הלקשמב ריכהל ישוק לכ טדנראל ןיא 

ינורקעה ןועיטב תלבחמ הניא וז הרכה הלא םירקמבש םושמ ,הלועפ ופתישש תונידמהו 

,וזמ הרתי .היגולואידיאה תא אלו ,ירטילטוטה לדומה זכרמב היטרקורויבה תא דימעמה 

,יצאנה שוביכה יגפל החרזמו הפוריא זכרמ תוצראב םידוהיה לש יחרזאה םדמעמ חותינ 

םיווהמ ,המחלמה ךלהמב םהיתורוק ןיבל םדמעמ ןיב הדימעמ טדנראש רישיה רשקהו 

התעיקש"ב ןדה ,תוירטילטוטה תורוקמב יעישתה קרפב היתונחבהל קוזיחו רישי ךשמה 

"The Decline of the Nation-State and the End)"םדאה תויוכז ץקו םואלה־תנידמ לש 

 "of the Rights of Man).

הפוריאב הרצונש תואיצמב תדקמתמ טדגרא תוירטילטוטה תורוקמ לש יעישתה קרפב 

תויוכזל םדאה תויוכז לש ןתופיפכ לע הבחרהב תדמועו ,ייסרווב םולשה ימכסה תובקעב 

תולובגל תינתאה תוכייתשהה ןיב הפיפח רדעהב .תינרדומה םואלה־תנידמב חרזאה 

:תויתייעב תוירוגיטק יתש תושדח תונידמל הפוריא לש התקולח ךילהת רצי םייטילופה 

ירקיעה דסמה תא תונוב הלא תוירוגיטק יתש .תוחרזא ירסח םישנאו םיימואל םיטועימ 

לאירבג ןעט קדצב .םילשוריב ןמכייאב הדמשהה לא ךרדב םיירוטסיהה םיכלהמה רואיתל 

ותנעטלו ,ךרדב תרצענ אלא ,הרפסב הדמשהה תוזוחמ לא העיגמ הניא טדנרא יכ ןיקצומ 

הדמשהה ךילהתב ןודל םוקמב 5.קוח רדעהב ןייפאתמה בצמ יוארכ חתנל התלוכיב ןיא 

ןיב רשקה לע עיבצהל :םימידקמה םיכלהמה תא הבחרהב שורפל תרחוב טדנרא ,ופוג 

תא ןוחבל :םתדמשה וא םתודרשיה ןיבל ושבכנש תוצראב םידוהיה לש יחרזאה םדמעמ 

ןויד שידקהלו :תונושה תוצראב םירזה םידוהיה לומ לא םיימוקמה םידוהיה לש םדמעמ 

וחלישש ינפל םידוהיה לש םתוחרזא תא לטבל תנמ־לע םיצאנה וטקנש םיעצמאב דרפנ 

םירוכזאב םכתסמ וניא תוניתנה רסוח תייגוסב טדנרא לש הקוסיע .םתומ לא םתוא 

ודמעמ םג :תונברוקכ םידוהיה לש םדמעמב םכתסמ וניאו ,ץראו ץרא לכ לע םיידימתה 

ןמכייא לש ותפיטחש ךכ לע תדמוע טדנרא :תורגסמ ןתואב ןחבנ ומצע ןמכייא לש 
.יניטנגרא חרזא היה אלש םושמ הרשפאתה לארשיב טפשמל ותדמעהו 

התייה המצע איה .טדנרא לש המלועב אדירג תיעדמ התייה אל תוחרזאה רסוח תייגוס 

םינש תירבה־ תוצראב החרזאתהש דעו הינמרג תא הבזע ובש עגרה ןמ תוחרזא תרסוחמ 

רתוי רחואמו ,זירפב םינושה םיידוהיה םינוגראב התדובע תרגסמב .רתוי רחואמ תובר 

תחא תא בציע הז ןויסינש קפס ןיא .הלפיט ןהבש תויגוסה תחא וז התייה ,קרוי־וינב 

לע ביעה אוהש ןכתיי .יעדמה המוי־רדס תא יקלח ןפואב ביתכהו תויזכרמה הייח תויווחמ 

לש ולוק אלו טילפה לש ולוק" ךכ םושמ היה הלוקש ןכתיי .לולכמל סחייתהל התלוכי 
:תבתוכ איה הרפסב 6."לוצינה 

 Motzkin, G. (2000). "Hannah Arendt: von ethnischer Minderheit zu universeller 5

 Humanität". In G. Smith (ed.), Hannah Arendt Revisted: "Eichmann in Jerusalem"

 .und die Folgen (pp. 177-201, p. 189). Frankfurt: Suhrkamp

.189 'ע ,םש 6 
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,רחא רבד םוש אלו ,ןמכייא לש וטקפ־הד תוניתנה רסוח הז היה... 

היה אלש ףא לע ,ןמכייא .ותוא טופשל םילשוריב טפשמה־תיבל רשפיאש 

יעוצקמה ונויסינמ עדי אוה יכ ,תאז ןיבה יאדווב ,טפשמ יניינעל החמומ 

תא דבאל םיכירצ ויה םידוהיה ;תוניתנ ירסח םישנאל לכה ללועל רשפאש 

חור בצמב היה אל אוה ךא .םתוא דימשהל רשפא היהיש ינפל םתוחרזא 

<250 'ע> "...הלאכש תויוקדב קמעתהל ידכ םיאתמה 

רסוחל לרוג־יפתושכ ,ויתונברוק לשו ףוטחה ןמכייא לש תחא המישנב רוכזאה 

ןיאש אלא .םהמ םיבר העיתרמ אליממ הינוריאה .םיבר םיארוקל יאדווב םרוצ ,תוניתנה 

הידוהיה" לש הלוק והז 7;םידוהיל הסחיב "קומעה יטנלוויבמאה דוסי"ב ןאכ רבודמ 

ימואלניבה קוחה תרגסמב ובשח ןיידעש ,םידוהיה לש םלוק ,םישולשה תונש לש תיטילופה 

8."םיטועימ תנגהל םימכסההו 

שגרנ היהש לוקהו ,רנזואהב ףזנש לוקה :תולוק ינשב תוחפל הרביד היידוהיה טדנרא 

ויה םאה .ןפשנירג לשריה לש ויבא ,ןפשנירג לדניז לש ותודע עמשמל ותמשנ יקמע דע 

טבשל וז ,םיידוהיה םינומהל תרחאו תידוהיה הגהנהל תחא :תונוש הדימ־תומא יתש הלא 

תילסרווינואה התשיגל הריתסבש תיפוריא־ברעמה היידוהיה וז התייה םאה ?דסחל וזו 

האב רשאכ ,תויפוריא־חרזמ ירק ,תוירלוקיטרפ תוימואל הדימ־תומא הליעפה תינורקעה 

העייתסה היינמרגה היידוהיה טדנרא 9?האושב תוידוהיה תוגהנהה לש ןהישעמ תא טופשל 

יטרקורויב לש ותמשנ יכבנב טיבהל תנמ־לע תינמרגה תוברתה םע הבורקה התורכיהב 

שומישל" טנק לש הסרגב ותוא ןיבהש יפכ ,רוגיטקה יוויצה תא ליעפה דציכ תוארלו חצור 

.קחרמו תוכייתשה לש רצות ,יוצח טבמ היה הז םג .<146-143 'ע> "ןטקה שיאה לש יתיב 

.העטמו תעתעתמ תרתוכ עורה לש תוילקידרה לע הז רפסל קינעה ללמוא םירקמ ףוריצ 

תורעההו תוצמשהה ,םוגרתה בוכיע ,הרוזנצה ,תילנבה תרוקיבה לש םתלוכיב ןיאש אלא 

.הז יתייעב רפסב ילאוטקלטניאה רגתאה לע ליפאהל תוינרטנקה 
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