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מילאר^י .ריגולוי^וס 

,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה םעטמ רואל אצוי 

ןוכמה תכימתבו היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמה םע ףותישב 

ץיבורוה דוד םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל 

ףלש ןואיל :ךרוע 

:תכרעמה ירבח 

,ןייטשפא־ןיול חנ ,ןייטשנרב הרובד ,רוא־לא רמת ,ןולייא הנח 

בהנש הדוהי ,רימש ןנור ,ןיבור ןסינ 

:תכרעמה תוזכר 

רזואה ילרישו לטסירק ילט 

:תצעיימה הדעווה 

:לארשי 

,ןהכ קירא ,יאני הצינ ,הדוהי־ןב ןמחנ ,ירא־ןב ליא ,טדטשנזייא 'נ 'ש 

,גנילרמיק ךורב ,יולה ינויצע הווח ,החומס ימס ,סייהנמ ההלב ,לאירתכ רמת 

דומלת ןליא ,בגר יטומ ,םוארק דרו 
:ל"וח 

 Liah Greenfeld (USA), Charles Kadushin (USA), Pnina Lahav (USA), David

 Nelken (Italy), Adam B. Seligman (USA), Gershon Shafir (USA), Seymour

 Spilerman (USA), Shmuel Trigano (France), Amiram D. Vinokur (USA)

םשל םהב קסוע תעה־בתכש םימוחתב תומישרו םירמאמ תשגה הנימזמ תכרעמה 

.םיקתעה השולשב תכרעמל רמוחה תא שיגהל שי .םמסרפל תורשפאה תניחב 

:תכרעמה תבותכ 

,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,היגולופורתנאל!היגולויצוסל גוחה ,תילארשי היגולויצוס 

,03-6409215 'סקפ ,03-6408964 'לט ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

socis@post.tau.ac.il ינורטקלא ראוד 

,תומר תאצוהב יונמכ םשריהלו תעה־בתכ תא שוכרל ןתינ 

.03-6403419 :'לט ,69975 ביבא־לת ,32 ןונבל םייח בוחר 

לארד היא :הקפה 
רגנימרפ איג :תינושל הכירע 

רימש לחר :דומיעו רדס 
תורומש תויוכזה לכ 

2001 ,ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 
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םיניינעה ןכות 

 251

 253

 277

 297

 313

 343

 371

 383

 395

 421

 433

 439

.תכרעמה רבד 

רמאמ 

תוילקיסומ תואלכה :"תויחרזמ''ל "תוילארשי" ןיב 

תורדש דיעה ןמ 

ריפוא־הדעס תילג 

סויפ יכילהת לע סנכ 

הדקמב חוכו תוהז :ךשמתמ ימואל ךוסכסב סויפ 
יניטסלפה-ילארשיה 

אנאחור םידנ 

.םדא תויוכז לש השיג :תוליהק ןיב סויפ  יליזרב דג 

:םיכוסכס לש היצמרופסנרטו סויפ ,תידדה הרכה 

םייטרואית םיטביה 

לאמ'ג למא 

.סויפ יכילהתו טפשמה־תיב :תוומהו המלעה  יקסליב הרואיל 

,םייניתשלפה םיטילפל םייוציפה תלאש  סקרמ לאונמע 

- םיניטסלפהו לארשי ןיב יטילופ סויפ 
ילכלכה טביהה 

ןוסנורהא־ןיזור הכלמ 

ןויד 

:קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ 

ןירדלק םיסנלו יטרור דר'צידל הבושת 

זוליא הוא 

?הירוטסיה ילב 

תובוגת 

ןורדלק םיסנ 

ונל גישנ ,ייחב ,ונלשמ תוברת ונל ןיא םאו" 

קוש ירקחמב תוברת ידומיל "•תוברת 

ץ"כ אוהילא 

,ןיילק ,ךילרא ,דקוש ,ףלש ,ןיבול ,ץרוש ,ןשד םירפס תרוקיב 
,יאדר ,ולש ,רימא ,ןולייא ,בהנש ,ןמיו ,לאחתפי 

, דלפנזור 
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439 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

םירפס תרוקיב 

:לע ןשד המלש 

 441

 445

 447

 450

 458

 461

 466

 468

 472

 475

 478

 482

סיידדה םייומיד - םירצונו םידוהי :ךנטבב םייוג ינש 

לבוי בקעי לארשי תאמ 

:לע ץרוש הרפש 

ןוסנא הרפועו לבוש 'ט תידוהי תאמ תואירבה רקיעה 

:לע ןיבול ילרוא 

טיירנה ,ןמדירפ הלאירא ,ילאערזי הנפד תאמ הקיטילופ רדגימ ןימ 

יוא'זיב־לגופ היבליסו הוג הנח ,ןסח ראנמ ,גוצרה הנח ,בלכ־ןאהד 

:לע ףלש ןואיל 

בהל הנינפ תאמ תינויצה האמהו טנרגא ןועמש :טפשמב לארשי .1 

ןרק לאכימ תאמ רחא טילקרפ :ינורכז ןונמא .2 

יקציול ימענ תאמ היפרגויב - קרב ןרהא :ודובכ .3 

:לע דקוש השמ 

לארשיב היפויתא אצוי רעונ לש תוכייתשהה רגתא :פארל ייאגר ןיב 
יאתבש הכלמ תאמ 

:לע ךילרא ישיבא 

םיעבשהו םישישה תונשב תפרצב םידוהי םילקידר - םינמרג םידוהי ונלוכ 

ןורוא ריאי תאמ 

:לע ןיילק םחנמ 

ריפוא ידע תכירעב ילארשיה לאמשהו אצקא-לא הדאפיתניא - תמא ןמז 

:לע לאחתפי ןרוא 

 Sacred Landscapes: The Buried History of the Holy Land
 Since 1948 by Meron Benvenisti

:לע ןמיו יבג 

 The Anatomy of Public Opinion by Jacob Shamir and
 Michal Shamir

:לע בהנש הדוהי 

 The Colonies of Law: Colonialism, Zionism and Law in

 Early Mandate Palestine by Ronen Shamir
:לע ןולייא הנח 

 The Color of Opportunity: Pathways to Family, Welfare,
 and Work by Haya Stier and Martha Tienda

:לע רימא הלילד 

 Reproducing Jews: A Cultural Account of Assisted .1
 Conception in Israel by Susan Martha Kahn

 What Makes Women Sick: Maternity, Modesty and .2

 Militarism in Israeli Society by Susan Sered
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 440

 487

 494

 497

:לע ולש לאכימ 

 Constructing Boundaries: Jewish and Arab .1

 Workers in Mandatory Palestine by Deborah Bernstein
 The Divided Economy of Mandatory Palestine by .2
 . Jacob Metzer

:לע יאדר ססנרפ 

 From Motherhood to Citizenship by Nitza Berkovitch
:לע דלפנזור היאמ 

 Liberation and Democratization: The South African

 and Palestinian National Movements by Mona H. Younis
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of

 Israeli Society

 Vol. 3, No. 2
 2001

 Department of Sociology and Anthropology,

 the Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences

 in conjunction with the Institute for Social Research

 Tel Aviv University
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 Editorial Board

 Editor: Leon Sheleff

 Board Members:

 Hana Ayalon, Deborah Bernstein, Tamar El־Or
 Noah Lewin-Epstein, Nissan Rubin, Ronen Shamir,

 Yehouda Shenhav

 Editorial Assistants:

 Tali Kristal, Shirley Houser
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251 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א''סשת 

ךרועה רבד 

היגולויצוס לש ישילשה ךרכה תא םימילשמ ונא ,ןיינמב ישישה ,הז ןויליג תעפוה םע 

תארקל הנתיא דתי תע,היבתכ עקת ותעפוה תונש שולש ךשמב יכ ינמוד .תילארשי 

.לארשיב הרבחה יעדמ ישנא ברקב יוצר חרואכ לבקתהו דיתעה 

,תומישרו םירפס תורוקיב ,םירמאמ קר אל ליכמה רכומ סופדב בצעתה תעה־בתכ 

.םירדגומ םיאשונב םירמאמ יצבקה ןכו תקולחמו הבשחמ יררועמ םיאשונב ןויד םג אלא 

ליכמ יחכונה ןויליגהו ,םירז םילעופבו ההובג הלכשהב ונקסע םימדוקה תונוילגה ינשב 

םייקתהש סנכב ופתתשהש םיצרמה ןמ קלח לש םטע־ירפ ,"סויפה" אשונב םירמאמ ץבקה 

םדאה תויוכזל הברנימ זכרמ םע ףותישבו תילארשי היגולויצוס תמזויב ראורבפ שדוחב 

.ביבא־לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה םעו םיטפשמל הטלוקפב 

תארקל ולסוא ךילהת םדקתה הבש הפוקתב דוע דלונ הזכ סנכ םייקל ירוקמה ןויערה 

,תעכו ,הדאפיתניא לש המוציעב תילארשיה הרבחה האצמנ סנכה לש ומויקל דע ךא ,ודעי 

הארנ ןכ־יפ־לע־ףאו .לפרעב טול הארנ דיתעה ,הז ןויליגב םוסרפל רמוחה תנכה תעשב 

םישק םיניינע ללוכ ,ויביכרמ לכ לע סויפה אשונב םג קוסיע תשרוד תיחכונה הפוקתה יכ 

ןיב הרכהו תידדה הנבה לש הלודג הדימב הוולמ תויהל בייח אוביש םולשה יכ ,םיבקונו 

וחנוי ,תווקל שי ,זאו ,הרכההו הנבהה וגשוי סויפה ךרד .סרתמה ידיצ ינשמ םישנא 

תדבוכמ ךא העונצ המורת וניה הז ןויליג .לחוימה םולשה תארקל םייתימאה תודוסיה 

ולטנ ,הז ןויליגב םירבחמה דבלמ ,ומצע סנכב .םולשל ךרדה ישפחמ לע לקהל ץמאמל 

־ץוחב ללוכ ,תורחא תומבב ומסרפתי םהיתודובעמ קלחש ,םיפסונ םיפתתשמ םג קלח 

.ימוקמה בחרמל רבעמ לא םג עיגהל םייושע וב ולהנתהש םינוידהו סנכה ידהש ךכ ,ץראל 

וראיתש ץראל־ץוחמ םיחרוא ופתתשה ובו ,םייתאוושה םיטביהל םג שדקוה דחא בשומ 

.הפוריאבו הקירפא־טורדב ,הקירמא םורדב סויפו םולש לש ךילהת 

תליהק תא תרשל יל היה בר גנוע .ךרועכ ידיקפת תא יכונא יתמייס הז ןויליגב 

יתלביקש הז דיקפתב ,םירחאה הרבחה יעדמ ישנא תא ןכו ,םיגולופורתנאהו םיגולויצוסה 

לש ומויק ןעמל דודיע ונתנו די וטישוהש הלא לכל בל ברקמ תודוהל ינוצרב .ימצע לע 

לש םירקוס ,םש־םוליעב םיינוציח םיארוק ,תכרעמה ירזועו תכרעמה ישנא :תעה־בתכ 

.יתעד תוינעל ונעגה הילאש האנה המרה הגשוה םתוכזבש םירבחמה ןבומכו ,םירפס 

,הלוכ תכרעמל ןכו ,גוצרה הנח 'פורפ השדחה תכרועל לחאל אלא יל רתונ אל תעכו 

.ךרדה ךשמהב החלצה 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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253 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

ןמ תוילקיסומ תואלכה :"תויחרזמ"ל "תוילארשי" ןיב 
תורדש ריעה 

*ריפוא־הדעס תילג 

בחרמב תורדש ריעה ןמ תוקהל שש ולעפ םירשעה האמה לש םיעשתה תונש ךלהמב 

יזוח לע ומתח ,ץראה יבחרב ועיפוה ,הקיסומ ורצי תוקהלה ירבח .לארשיב יתוברתה 

,םייתפש :ןה תוקהלה .ימוקמה קושל םימובלא וקווישו םיטילקת תורבח םע תוטלקה 

ריבסהל ,תישאר ,שקבנ הז רמאמב .הלוצאהו לכשה תייסנכ ,אראנאט ,סקפיט ,סנסנר 

שולש גיצהל ,ןכמ־רחאלו ,תורדשב תשבוגמו הפנע תילקיסומ תוליעפ החתפתה דציכ 

תוליעפב תופקתשמ ןהש יפכ ,תיחרזמ תוהז לש הנוניכל הלועפ תויגטרטסאו תודמע 

,תלדובמ תיחרזמ תוהז שוביג (1):ןה הלועפה תויגטרטסאו תודמעה שולש .וז תילקיסומ 

השקב ךות ,ךותיהה רוכ לש ןויערה תלבק <2> :יתוברתה בחרמב המוקימ לע תקבאנה 

;םייחרזמה םיביכרה לש םנונימ תלדגה תועצמאב יתוברתה זכרמב םייוניש ךורעל 

הלא הלועפ תויגטרטסאבו תודמעב .תטלשה תוילארשיה יכרע לש טעמכ ףרוג ץומיא (3) 

.ימוקמה בחרמה תא תופממה תוידממ־דחה תוירוגטקה תא שבשמה ,ינרתח לאיצנטופ םייק 

קדסנ ,ינתא רולקלופ/תימואל תוברת ,הירפירפ/זכרמ ,ברעמ/חרזמ ימוטוכידה ךרעמה 

.תיפולח תילארשי תואיצמ ןיימדל רשפאמו יתוברתה בחרמב םויכ 

תפקשמ ,תרחא תיתוברת תוליעפ לכ ומכ ,הקיסומש איה הז רוביח לש אצומה תדוקנ 

הילע הביתכו היתודוא־לע הבישח ,הל הנזאה ,הקיסומ תריצי .תיתרבח תואיצמ תננוכמו 

תוליעפה חותינ .(Stokes, 1994) תימואלו תינתא ,תישיא תוהז תריציל םיעצמא ןניה 

ילקיסומה בחרמב םישחרתמה םיקבאמה תניחבו ,לארשיב םויכ תכרענה תילקיסומה 

לש הקימנידה תאו תונושה תויתרבחה תוצובקה ןיב תוחוכה ךרעמ תא םיפשוח ,ימוקמה 
.תינתאו תימואל תוהז תיינב 

אובמ 

.םינורחאה םירושעב תורקחנה תועפותה תחא תא םיווהמ ומושייו תוימואלה ןויער 

.התוחתפתהו התוטשפתה יכילהת לעו העפותה לש הישרוש לע םיהות םיבר םירקוח 

םירקוח .תיטסינרדומה השיגהו תיטסילאידרומירפה השיגה ןיב הז ןיינעב תשטינ תקולחמ 

,(Connor) רונוקו (Armstrong)גנורטסמרא ,(Smith) תימס ןוגכ ,םייטסילאידרומירפ 

Smith,) תימס .תימלועה תינויצולובאה תוחתפתהב ףסונ בלש הניה תוימואלה יכ םינעוט 

תוהזב - ethnie^ תוימואלה ישרוש תא אצומ ,השיגה לש ישארה הרבוד ,(1986 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל גוחה 

םיארוקה ינשל ןכו ,רמאמה תביתכב םעויס לע ריפוא השמלו ץרווש השמ ר"דל תודוהל ינוצרב 

.דבלב ילש ,ןבומכ ,הניה בותכה לע תוירחאה .תוליעומה םהיתורעה לע םיימינונאה 
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יכילהת םע ושחרתהש םייונישה ןמ ותעדל העבנ תוימואלה .תינתאה תיניערגה 

תישענ תינרדומה הפוקתהו תינרדומ־םדקה הפוקתה ןיב תויכשמהה תריצי .היצזינרדומה 

םירקוח ,דגנמ .תינרדומה תימואלה העדותה תא םישבגמה םיסותימו תונורכז תועצמאב 

תוימואלה תא םיאור ,(Hobsbawm) םואבסבוהו (Gellner) רנלג ןוגכ ,םייטסינרדומ 

תוימואלה ןויער ,(Gellner, 1983) רנלג תנעטל .ברעמב החתפתהש השדח האצמהכ 

.תיתוברת הניחבמ תוינגומוה תודיחיב םיישונא םיצוביק ןגראו יתיישעתה ןדיעב שבגתה 

,(Hobsbawm, 1990) םואבסבוה .הרבחב אלמ דוקפת הרשפא וז תיתוברת תוינגומוה 

תיתרבחה תואיצמה תא תסדנהמ איה דציכ ןחבו תינידמה תיליעב דקמתה ,ותמועל 
.היכרצל םאתהב 

"םימייק" םיביטקלוק ןיב הנחבה תרצויה ,יטסינרדומ/יטסילאידרומירפ הימוטוכידה 

ןעוטה ,ןוסרדנא לש וחותינב ,(1995)גרברטיפ יפ־לע ,תקדסנ ,"םיאצמומ" םיביטקלוקל 

הניה המואה .תאצמומ אלו אנד תמדקמ תמייק אל ,תניימודמ העפות הניה המואה יכ 

תינוביר תרגסמב תלעופה תלבגומ הליהקכ ומצע תא ןיימדמה יטילופ ביטקלוק 
 .(Anderson, 1987)

סוכינ .המואה ןוימדב תיזכרמ תוליעפ הניה "תימואל"כ תספתנה תוברת לש הריצי 

םיכילהת םניה םגוזימו "תירוקמ"ה תילמסה םתועמשמ לורטנ ,תונוש תויוברתמ םיביכר 

תולעבכ תוספתנו תושדוקמ "תוחלצומ" תואלכה .תימואלה תוברתה תריציב םייזכרמ 

"יתרבח סודנה" ךורעל תימואלה תיליעל תרשפאמ וז הלועפ תייגטרטסא .ירוטסיה קמוע 

רבעל ףוצרו יעבט רשק םייק יכ השוחת תרצויה ,תדכלמ "תימואל תרוסמ" איצמהלו 

םירשפאמה םינונגנמה דחא .(Hobsbawm, 1983, 1990) היכרצל םיאתמכ הרחב ותואש 

בהנשו הנוי יפ־לע ,אוה תימואל תוברתכ תיתוברתה התריצי תא גיצהל תימואלה תיליעל 

ךרדב .הנידמה יכרוצל הרבחה תפפכהו "הרבח"ל "הנידמ" ןיב הנחבהה שוטשט ,(2000) 

ספתנ הז ןונגנמ .התצפהו תוברתה תריצי לע דקפומה ןונגנמכ תספתנ הנידמה וז 

םיסרטניא רדענכו םייתרבח םיטקילפנוק לעמ יוצמכ ,"ילנויצר"כו "ילסרווינוא"כ 

יכ ןייצמ ,תיאקילבופר היטרקומד הז גוסמ ןוטלש הנכמה ,(1998) הנוי .םיירלוקיטרפ 

ןונגנמכ םילעופ תפתושמה "תימואלה תרוסמה" תועצמאב םיטטרושמה ביטקלוקה תולובג 

תא תוצמאמ ןניאש תוצובק לש ןתותיחנו ןתוילוש תחטבומ ךכ .טועימ תוצובק לש הרדה 

.תימואלה תיליעה לש התונוילע תרזחושמו תרמשנ ךכו ,תטלשה תיתוברתה האלכהה 

לש תוימיטיגלה תא םירקעמו תויתוברת־ברב ןוידה תא םילסופ הלא םינונגנמ 

תרשפאמו ימואלה חישל היצקורטסנוק־הד תכרועה ,תויוהזה לש הקיטילופה 

רומשל שי יכ ריבסמ (Kymiicka, 1989) הקילמיק .םייפולח תולוק לש היצקורטסנוק־הר 

.םואלה־תנידמ תרגסמב תומייקתמה תונושה תוליהקה לש תיתוברתה תוהזה תא חפטלו 

לע ןגהל ותעדל ןתינ לעופ טרפה ובש יתרבחה םקרמה לש ותובישח תנבה תועצמאב 

תויתרבחה תוצובקה ןיב ןויוושה־יא תא רעזמלו םיילרבילו םיילסרווינוא תוריח תונורקע 
תרגסמב תולעופה תוילרביל־אל תויוברתל םג תיטנוולר וז תיתוברת תוריח .תונושה 

1.תילרבילה הנידמה 

ילכלכהו ,תוברתהש רחאמ ,יקלח וניה ידמעמה רשקהה אלל תויתוברת־ברב ןוידה יכ ןיבהל בושח 1 

Hechter, 1976; Fräser,:המגודל ואר ,הז אשונב ןוידל .הז תא הז םיאיצומ םניאו ,הזב הז םירוזש 

.1999 ,באז־רוג :1998 ,דלפו רנורב :1996 ,ורייג :1995 
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םואלה־תויוברתל תונורחאה םינשב הז רשקהב תקנעומ הבר תירקחמ בל־תמושת 

םיטועימ לש םתוברתל ןכו ,ילאינולוק ןוטלש תחת תובר םינש ויהש םיביטקלוק וחתיפש 

תחא הניה אבאב ימוה לש תילאינולוק־רתבה ותנשמ .םואלה־תנידמ תרגסמב םיאכודמ 

אבאב לש ותנעט תועצמאב תימואלה תוברתה תא חתנא הז רוביחב .הז םוחתב תויזכרמה 

 (1994 ,Bhabha, 1990a) לש תירשפא־יתלבה תודחאב תאצמנה ,תיתוברתה הייפכה יכ

תריציבו ימואלה יתוברתה ןונקב הריפכב תנייפאתמה תירבעמ תואיצמל הליבומ ,המואה 

,תויתליהק תורגסמב שבגתמ הז יפולח בחרמ .וילושב תושדח תויתוברת תואלכה 

תופכל םיתיעל שקבמ טילשהש ילרבילה םגדה ןמ תנחבומש תואיצמ תוננוכמה 
 (1990 ,Chatterjee).

הלועפה תויגטרטסאו תודמעה תא גיצהל (Bhabha, 1984) אבאב רחב הליחתב םא 

בחרמבו תיניתנה תונכוסב דקמתה אוה ךשמהב ,תינייקח תוליעפכ תוינולוקב ןיתנה לש 

,ןכ םא ,תונייקחה .(Bhabha, 1990b, 1994)וז תורחא תחכנה תובקעב רצונש שדחה 

םג ליבקמב ךא ,טילשל םימודה םיטרפכ םיניתנה תא תרציימה הלועפ תייגטרטסא הניה 

"almost the same but not quite... almost the וניה יניתנה טקייבוסה .ונממ םינושכ 

 "Bhabha, 1984, 89) same but not white). םיקינעמ הלא "םייואר־אל" םיטקייבוס

"למרנל"ו חקפל איה תרהצומה ןתרטמש ,טילשה לש ךוניחהו להנמה תוכרעמל היצמיטיגל 

תויגטרטסא ראתל רחוב אבאב רתוי תרחואמה ותביתכב .(Bhabha, 1984)ןיתנה תא 

םיטועימ תוצובקל תורשפאמה תומיצעמ תויתוברת תואלכהב ,רומאכ ,הלא הלועפ 

תוירוגטק ץופינ .(Bhabha, 1990b, 1994) םואלו רדגמ ,דמעמ ,עזג לש תוירוגטק ץפנל 

תודמע לש ראוטרפר תפישח תועצמאב םיכרענ שדח בחרמ לש ונוגיבו הלא 

לש לופכ סחי תורצוי הלא תודמע .טלשנהו טילשה ברקב תוביצי־אלו תוילאוטקילפנוק 

תומולח ,הקושת לש אשומ וניה ןיתנה ,טילשה תניחבמ ,ךכ .טלשנ םג וניהש טילש 

טילשה ,ןיתנה תניחבמ וליאו ;הריקחל יונפה ירקחמ טקייבוא םג אוה ליבקמבו ,םייומידו 

;1994 ,אבאב) תוברתו עדי לש רוקמ םג אוה ליבקמבו ,היסטנפו הקושת לש אשומ וניה 
.(1994 ,ריפואו רבח 

האמה ךלהמב הפוריאב ושחרתהש םייתונמואהו םייטילופה ,םייעדמה םייונישה 

תוימואלה ןויער חמצ וכותמש ,שדח יטילופו יתרבח רדס תריציל וליבוה הרשע־עשתה 

ידוהי לש תוהזה רבשמ לע תונעל ושקיבש תונויערה דחא היה ינויצה ןויערה .תידוהיה 

תירצונה תיפוריאה הרבחב עמטיהל ןוצרה ןיב טקילפנוקה ךותמ .וז הפוקתב הפוריא 

ןורתפכ תונויצה החמצ ,תידוחיי תיתוברת־תיתד תוהז לע רומשל ןוצרה ןיבל תבבוסה 

תידוהי הנידמ השקיב תונויצה .(Katz, 1972,1973) םיירשפא תונורתפ המכ ןיבמ דחא 

תורואנה תונויער תא תשדקמה ,תיברעמה תיטילופה תוברתה תונורקע יפ־לע תלעופה 

אל םיאצויה .תוברתה לש הבל בלב עצבתת הריגהה" :לצרה בתכ ,המגודל ,ךכ .המדקהו 

.(14 ,[1896] 1996 ,לצרה)"ההובג רתוי הגרדמל ולעי אלא ,רתוי הכומנ הגרדמל ודרי 

וילעש יזכרמה ריצה וניה תידוהיה תדה ןיבל םיינרדומ םייטילופ תונויער ןיב הז חתמ 

דמימה רבח הז ימואל־יגולואית דמימ לא .(Kimmerling, 1999) לארשי־תגידמ הננוכ 

תובשייתהל היצמיטיגל תקנעהבו ינויצה ןויערה שוביגב אוה םג עייסו יטסילטניירואה 

/חרזמ הימוטוכידה תלבק ךות הכרענ םיימואל םיגשומב םידוהיה תרדגה .ןוכיתה חרזמב 

־זר) הלעפ ובש חרזמה ןיבל הווהתמה תינויצה תושיה ןיב ינוש לש ונוניכ ךותו ברעמ 

.(1999 ,ןיקצוקרק 
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תוצרא ידוהי גוית תועצמאב ךרענ הפוריא חרזמ ידוהי לש תוברעמתהה טקיורפ 

םיעצמאה דחא היה הז גוית ."םיחרזמ"כ ןוכיתה חרזמב םיידוהי־אלה םיברעהו םלסיאה 

תוצובקה לש ןתרדה תא רשפאש אוהו ,לארשיב ינתאה ןויוושה־יא תריציל םייזכרמה 

,ךכ .(1999 ,םוזכ ;Shohat, 1988; Alcalay, 1993)ןוטלשהו חוכה יזכרממ תוחרזוממה 

תריצי תועצמאב תינרדומ הנידמכ לארשי התנבנ ,(Swirsky, 1984) יקסריבס יפ־לע 

.תיזנכשאה תיליעה ידי־לע לצונמה ןוירטלורפכ יחרזמה ביטקלוקה 

,םיעבראה תונש ךלהמב קר לחה תינויצה תובשייתהל םלסיאה תוצרא ידוהי סויג 

םימילאה םיתומיעה לשבו היינשה םלועה־תמחלמב הפוריא ידוהי בור לש םתדמשה רחאל 

ידוהי םמצע תא ואצמ ךכ .וז הפוקתב םלסיאה תוצראב םימלסומהו םידוהיה ןיב ושחרתהש 

תוימואלה ,הווהתמה תיברעה תוימואלה ןיב טקילפנוקב (םיריעצה רקיעב) םלסיאה תוצרא 

Alcalay,) םזיסקרמה תמגוד םייתרבח תונויערו ןוכיתה חרזמב הזיחא תשקבמה תידוהיה 

תוצראב התכז הבש הדוהתהו הניתשלפב תינויצה תוליעפה .(1995 ,יקסריבס ;1993 

תוצרא ידוהי לש תיברעה־תידוהיה תוהזב רבש לש ותריציל ןכ םא וליבוה םלסיאה 

םיביכרה ןיב טקילפנוקה תא הדדיח םברקב תינויצה היגולואידיאה לש התצפה .םלסיאה 

יזכרמל ינויצה ןויערה תכיפה םעו לארשיל הריגהה םע .םתוהזב םייברעמהו םייחרזמה 

Alcalay, 1993;) תילושל תיברעה־תידוהיה תוהזה הכפהנ ,םלסיאה תוצרא ידוהי ברקב 

 1988 ,Shohat).

ידוהי .יתוברתה רושימב תכל־תוקיחרמ תוכלשה ויה וז תיתוהז היצמרופסנרטל 

רבצה היה יזכרמה ולמסש ,ינויצה יתוברתה לדומה תא ץמאל ושקבתה םלסיאה תוצרא 

אוה ."שדחה ידוהיה" ןמ ושרדנש םירושיכהו תויונמוימה לולכמ תא םליג רבצה .ירבעה 

היגולואידיאה .(1997 ,גומלא) תח אלל םחולו המדא־דבוע ,האג ינוליח ידוהיכ גצוה 

גוזימו ךותיהה רוכ תייגולואידיא התייה השדחה תירבעה תוברתה תריצי תא התחנהש 

חרזמ ןיב האלכה תכרועה תדחאמ תוברתכ הספתנ תידיליה־תירבעה תוברתה .תויולגה 

.הנוש התייה לעופב תואיצמה .ינרדומה םויקהו םודקה יארקמה רבעה ןיב ,ברעמו 

רשאכ ,תיברעמה תונמואה לש הקיטתסאהו היגולואידיאה יפ־לע הרצונ תירבעה תוברתה 

"רשכה" תקנעה .םידחא םייחרזמ םיביכר םע התאלכה תועצמאב הכרענ תימוקמכ התעיבצ 

ינש לש םתריצי תועצמאב ,(1993)יקסניח יפ־לע ,הכרענ וז תיתוברת תוליעפל יתונמוא 

,"תימוקמ" היישע ןיב חתמ תריצי ."ילסרווינוא"הו "ימוקמ"ה - הרואכל םידגונמ םיבטק 

,"תוינוציח" ,"תוילסרווינוא" תועפשהו היישע ןיבל ,ינויצה (narrative) רפיסה ןמ תעבונה 

וענ אלש תורחא תויתוברת תואלכה ."תילארשי"כ וז היישע שדקל הרשפא ,"תויברעמ" 

תימואלה תוברתה הכפהנ ךכ .ימוקמה יתוברתה בחרמה ילושל ורדוה הלא םיבטק ינש ןיב 

,הקתשוה תיתוברת הפולח לכ .תימיטיגלה תוברתל תילארשיה תיאקילבופרה היטרקומדב 

.הללשנ תרחא תיתצובק תוהז לכ 

תיברעה־תידוהיה םתוברת תא חונזל םלסיאה תוצרא ידוהי ושקבתה םתעגה םע 

רשאכ ,תימיטיגלכ הספתנ םתוברת תסימר .השדחה תירבעה האלכהה תא ץמאלו 

,ךכ .(Shohat, 1988) הווהתמה "תיברעמ"ה תוברתל םתמאתה התייה לעה־תרטמ 

םתונוילע אמש הנכסה אוה ...ונל םיקיצמה תוששחה דחא" :ןבא אבא בתכ ,המגודל 

וזל תיתוברתה התמר תא תוושהל לארשי תא ץלאת יחרזמ אצוממ םילועה לש תירפסמה 

תא ךורצל םיחרזמה ושקבתה ילקיסומה רושימב .(121 ,1991 ,טחוש)"ןכשה םלועה לש 

.םילבוקמה םידוקה יפ־לע הקיסומ רוצילו <לארשי־ץרא יריש) תטלשה תילקיסומה הסרגה 
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תיברעה הקיסומל (יאשחב םיתיעל)ןיזאהל וכישמה םיבר םיחרזמ יכ ןייצל בושח םלוא 

.ולדג הילעש 

סחיב הלועפ תויגטרטסאו תודמע המכ תריציל וליבוה הלא שדחמ־תורבח יכילהת 

וילוש ברקב ןהו יזנכשאה יתוברתה זכרמה ברקב ןה ,תויחרזמלו תטלשה תוילארשיל 

ביטקלוקה לש הלועפה תויגטרטסאבו תודמעב ,רומאכ ,קוסענ הז רוביחב .םייחרזמה 

םע תונוש תודדומתה יכרד תופשוח גיצנש הלועפה תויגטרטסאו תודמעה שולש .יחרזמה 

תיחרזמה תוהזה יכ ןיבהל בושח .ימצע לוטיבל השירדה םעו תיתוברתה הקיחמה ןויער 

,התוא החוד ליבקמב ךא הנממ תעבונ איה ;תטלשה תילארשיה תוהזל תדגונמ הניא 

ןיבו ברעמל חרזמ ןיב ,תיברעמה הבישחה הרציש תוירניבה .המצוע לש תונוש תוגרדב 

לש תרדסומ־אלה המידזבו הזה יופצ־אלה הבכרהה קחשמב תצתונמ ,םיחרזמל םיזנכשא 

םירורב םניא םה םג ,הלועפה תויגטרטסאו תודמעה שולש ןיב תולובגה .תיחרזמה תוהזה 

האחמה ליבקמבו ,תיטסילטניירואה הדמעה .םהיניב העונת ןכתית טלחהבש ךכ ,םימוחתו 

הדרפהלו םוחיתל םינתינ־יתלבו תיחרזמה תוהזב הזב הז םירוזש ,הל תודגנתההו 

.תטלחומ 

תיחרזמ תוהז לש ימיטיגלה המויק לע תקבאנ הנושארה הלועפה תייגטרטסאו הדמעה 

תוברת לע ססובמה ינגומוה ימואל ןונק לש ותריצי תא תלבקמ הניא איה .תלדובמ 

תשקבמ וז הדמעמ תעבונה תוליעפ .חרזמה לש תיטסילטניירוא הייאר לעו תיפוריא 

תיתליהקה םתוהז תחכנומ ובש יתוברת בחרמ רוצילו לבוקמה "יתרבחה סודנה"ב םחליהל 

םייתפש תוקהלה לש ןתוליעפ לע ףסונ .יתוברת־דחה ימואלה יוויצל ףופכב אל ,תיחרזמה 

"תורפסל םדק תמיב"לו "םדק תמיב ןורטאית"ל יתונמואה רושימב סחייתהל ןתינ ,סנסנרו 

הריצי םדקל םתרטמש ,(ןרוג השושו ןורהא לאפר ,ןרוג ונזמרוג קחצי ידי־לע ומקוהש) 

תא תוצרופ ןניא סנסנרו םייתפשש דועב םלוא .יתרבח דמימ תלעב תיתרוקיב תיחרזמ 

תעדומ הרוצב הסנמו הלא םיניימודמ תולובג תרגתאמ םדק תמיב ,ינויצה םואלה תולובג 

.תינויצ־א תיברע־תידוהי תוהזכ תיחרזמה תוהזה תא ןנוכל 

תא לילכהל םישקבמ היינשה הלועפה תייגטרטסאו הדמעה לש היכמותו הישבגמ 

תועצמאב אלא ,תלדובמ תיחרזמ תוברת חותיפ תועצמאב אל ימואלה טקיורפב םיחרזמה 

תנייפאמ הז גוסמ תיחרזמ תונויצ .תדחאמה תימואלה תיתוברתה היישעב םמוקמ תלדגה 

םשארבו ,טילשה יחרזמה רמזה יגיצנ תא םג אלא ,אראנאטו סקפיט תוקהלה תא קר אל 

הקיסומל יתוברתה דסממהמ היצמיטיגל תלבק איה הנידמ לש ותרטמ .הנידמ והיבא 

ימואלה ילקיסומה ןונגסה תא ותעדל תגציימה ,(ולש ותפשב תינוכית־םיה וא) תיחרזמה 

קורה תא .ןוכיתה חרזמל הלש רוביחה לשבו ברעמו חרזמ ןיב בוליש התויהב ,ךוכנ"ה 

ילקיסומה בחרמל ץוחמ .אבוימ יברעמ ןונגסכ גיצמ אוה לארשיב םויכ טילשה ילארשיה 

תגלפמב םיליעפש הלא ברקב רקיעבו ,םייחרזמ םיאקיטילופ ברקב וז הדמע אוצמל ןתינ 

לש תוימיטיגלה תא קזחמ ,םייזנכשאה םהירבח ומכ ,םיחתפמ םהש תודחאה חיש .דוכילה 

יחרזמה יתוברתה ןוהה לש ותמצוע תא לידגהל ןויסינ ךות ,תיאקילבופרה היטרקומדה 
.םתושרבש 

הניאו תטלשה תילארשיה תוהזה תא תלבקמ תישילשה הלועפה תייגטרטסאו הדמעה 

,הלוצאהו לכשה תייסנכ תוקהלה לש ןתוליעפ יכ רמול ןתינ .הפולח הל גיצהל תשקבמ 

ינב תא דחוימבו ,יחרזמה ביטקלוקה ןמ םיבחרנ םיקלח תנייפאמ ,וז הדמע תוגציימה 

תיחרזמה תוברתהו תיתחפשמה היווהה תספתנ ןאכ .ךומנה־ינוניבהו ינוניבה תודמעמה 
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ידדצמ ועייתסי םיתיעל .תיוושכעה תילארשיה תואיצמב םייחל תיטנוולר־ אלכ וא תילושכ 

תיתרבחה תואיצמל הקנפשוג קינעהל הרטמב "המימת"ה תילרבילה השיגב וז הדמע 

.חילצהל הווש תונמדזה טרפ לכל הקינעמ תילארשיה היטרקומדה יכ וריבסי םה .תימוקמה 

םייחרזמ קט־ייה ישנאו םייפויתא אבצ־יניצק ,תיקריע הריש ,יכאלמ־תירקמ הנידמ אישנ 

ינרתח לאיצנטופ םייק וז תימרופנוק תוהזב םג םלוא .וז החלצהל המגוד םתניחבמ םיווהמ 

.חטשה ינפל תחתמ םימיוסמ םיאנתב ץורפל לולעש 

תילקיסומה תוליעפה תרגסמב הלא הלועפ תויגטרטסאו תודמע לש ןשוביג תא 

תילקיסומהו תיתוברתה ,תיטילופה תוליעפה תניחב רחאל קר ףושחל ןתינ תורדשב 

.םיעבשה תונש ךלהמב הליהקב 

םיעבשה תונש ךלהמב תורדש 

םירגהמ רקיעב הב ונכושו ,"תורוד־םיבג" תרבעמב 1951 תנשב המקוה תורדש 

,דיבר) תימוקמ הצעומ לש ילפיצינומ דמעמ הלביק איה 1958 תנשב .הקירפא ןופצמ 

תירוזאה הצעומה לש הזכרמב תמקוממ תורדש .ריעל הכפהנ 1996 תנשבו ,(1980 

םיצוביקה תייסולכואמ 90"/0־מ רתוי .דחא בשומו םיצוביק הרשע תללוכה ,"בגנה־רעש" 

החתפתהש תבכרומה םיסחיה תכרעמ .הקירמאמו הפוריאמ םירגהממ תבכרומ בגנה־רעשב 

םיזנכשאו םיחרזמ ןיב הקימנידה לע רוא תכפוש בגנה־רעש יצוביק ןיבל תורדש ןיב 

תוהז לש הנוניכל הלועפה תויגטרטסאו תודמעה ךרעמ תנבהל תיזכרמ איהו ,לארשיב 

יתוברתהו יתרבחה בחרמה תנבהל עייסמה סומסוקורקימ ,דניה תורדש ,ונניינעל .תיחרזמ 
.לארשיב 

רוזחל שי ,תורדשב תשבוגמו הפנע תילקיסומ תוליעפ החתפתה דציכ ןיבהל הרטמב 

רצונש חתמב דקמתהלו ,תורדשו בגנה־רעש יצוביק ןיב היצקארטניאה תא ןוחבלו הרוחא 

.תילארשיה תוברתה ןיבל תיבדעה־תידוהיה םתוברת ןיב םייחרזמה רעונה־ינב ברקב 

,ורבעש היצזירטלורפהו היצזילאירפירפה יכילהתו ,ופשחנ וילאש יומסה םזילאינולוקה 

םינושה םיילקיסומה תונונגסה תשולש .ילקיסומ ץרפב אטבתהש ימינפ טקילפנוקל וליבוה 

םע תודדומתהל הלועפ תויגטרטסאו תודמע שולש ,רומאכ ,םיפקשמ תורדשב ווהתהש 
.תיחרזמ תוהז לש הנוניכלו תוילארשיה 

,תיצוביקה העונתה לש היגולואידיאה ןמ עבג בגנה־רעש יצוביקל תורדש ןיב רשקה 

ידוהיה םויקה תא תשדחמה תינכפהמ העונתכ המצע תא הספתש ,םינושה הימרז לע 

יפ־לע ,העונתה לש התוליעפ תקמעה .םזילאיצוסהו תוימואלה תונורקעל םאתהב ףתושמה 

ןכ־לע .ןוכיתה חרזמב תידוהיה תובשייתהה םויקל תיחרכהכ הספתנ ,(1983) ןירוח־ןב 

תמקה םע .תימואל תוליעפל הירבח תא שבגל התסינו אשונב םיבר םינויד העונתה המייק 

ןונגנמה .רערעתהל לחה הדמעמו ,הידימ תויצולחה לופונומ עקפוה לארשי־תנידמ 
םוסרכה .העונתה תמזויב הכ דע וכרענש תויוליעפל תוילמרופ תורגסמ רצי יתכלממה 

- םימיה םתואב תיחרכהכו תיצולחכ הספתנש תוליעפב דקמתהל התוא ליבוה התמצועב 

,תוחפשמ תטילק ןכו "הטילק יזכרמ"בו תורבעמב תיתובדנתה תוליעפ ."היילעה תטילק" 

.תיצוביקה העונתה לש םייזכרמה תוליעפה יסופד ויה םיצוביקב םידליו רעונ־ינב 

לוטיל הדיתעש הצובקכ וספתנש ,רעונו םידלי ברקב רקיעב הכרענ תיכוניחה תוליעפה 
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לש ומויק ךשמהל תילנויצקנופכ הספתנ וז תתרבחמ תוליעפ 2.יצוביקה טקיורפב קלח 

תנשב בתכ ,המגודל ,ךכ .תיצוביקה תובשייתהה לש התמצוע קוזיחלו ינויצה טקיורפה 

ברעתהל םיצוביקה לש םתוביוחמ לע 3,םירבחל תרגיאב ןועובשב ,רשאךב 1956 
:תורדשב שחרתמב 

:תויוצרפתהו תובינגל תואנ עקר הווהמ הרייעב השקה ילכלכה בצמה... 

העשת בלב ןכושה םילוע־בושיב הרוק הז לכ ...אושנ אלל בצמ רצונ 

לש התומד בוציעב םיצוביקה לש םקלח המ הלאשה תלאשנ ...םיצוביק 

הלועפל ונלוכ םתרנ אל םא ,ונל היוצרה תורדש םוקת אל ...?תורדש 

עונמל ידכ ,הרייעה תריווא יונישל ,םייתרבח םיסחי קודיהל ,תדמתמ 

םיקנמש םשכ ...םיצוביקב הנושארבו שארב הגמקנתתו הנשגנתתש תונכס 

הדשב םיטושה םיבשעב לפטל ונתבוח ןכ ,םיטוש םיבשעמ תודשה תא 

<32-31 ,1983 ,ןירוח־ןב> .םדוק תחא העש הפיו ונתביבס לש ישונאה 

העונתהו ,ללכב תינויצה הגהנהה ושקיב יפוריאה רגהמה לש ותוהז תאש דועב 

ןה יחרזמה רגהמה לש ותוהז תא ,תונויצה יכרעל םאתהב שדחמ בצעל ,טרפב תיצוביקה 

ךות ,ברעמ/חרזמ הימוטוכידה תלבק .היצזינרדומל ותפישח תועצמאב בצעל ושקיב 

,"תוחנ"כ יחרזמה טרפה תאו "ינדדומ"ו "רואנ" ,ךוילע"כ יברעמה טרפה תסיפת 

Shohat,)"היצזינרדומ תועצמאב הטילק"ה ןויער חותיפל הליבוה ,"לשחנ"ו "יביטימירפ" 

תיברעה־תידוהיה םתוברת תא חונזל םיכירצ ויה םלסיאה תוצראמ םירגהמה .(1988 

לש השוביגל סיסבה הניה וז תיטסילטניירוא הסיפת .ירבעה רבצה לדומ תא ץמאלו 

המקרנש תידוחיי הלועפ תינכות - "בגנה־רעש-תורדש הלועפ־ףותיש" תינכותה 

.םיעבשה תונש תליחתב בגנה־רעש יצוביקב 

הריעצה תרמשמב םינוידב הרוקמ "בגנה־רעש־תורדש הלועפ־ףותיש" תינכותה 

יבשות ןיב םייתוברתהו םיילכלכה םירעפב וקסעש ,"םיצוביקהו תוצובקה דוחיא"ב 

תויתובדנתהה תויוליעפה .םהיניב םיחתמבו 4"חותיפה־תורייע" יבשות ןיבל םיצוביקה 

"תוינורטפ"כ הלא םינוידב ורדגוה "חותיפה־תורייע"ב םיצוביקה יבשות ידי־לע וכרענש 

,ןויווש לע םסוביש ,שדח תוברעתה םגד לש וחותיפ לע טלחוה ןכלו ,"תוליעי־אל"כו 

רעונה־ינב רקיעב ומתרנ וז תתרבחמ תוליעפל .(1983 ,ןירוח־ןב> תוידדהו הלועפ־ףותיש 

תא לחה אוהו ,ןושארה ןיערגה היה "דדוע" ןיערג .תוריש־תנש תרגסמב םיצוביקה ןמ 

םיצוביקמ תורדשל ועיגהש ,ןיערגה ירבח לש םתוליעפ .1973 תנשב תורדשב ותוליעפ 

תוליעפל תיתשת רוציל םנוזח .םיתורישו עויס תקנעהב הדקמתה ,ץראה יבחרב םינוש 

לש תרבגומ תוליעפ .רעונה־ינבו םיצוביקה תושנ ויה וז תירטנולוו תוליעפב תויזכרמה תוצובקה 

.תוריחב תופוקתל ךומס הכרענ םיצוביקה יבשות םירבגה 

."תוצובקה רבח" לש ודוסיימ ןועובש 

הסיפתב הרוקמ ,םלסיאה תוצראמ םירגהמב רקיעב תוסלכואמה ,"חותיפ־תורייע" לש ןתמקה 

."םייברעמ"כ םיספתנה "םיילארשי" םיבושיי ןיבל ןניב הנחבה תכרועה תיטסילטניירוא 

םתכיפהו "םחותיפ" רחאל קר ,וז הסיפת יפ־לע ,השעית םלסיאה תוצרא ידוהי לש היצרגטניאה 

.ןלושחנ תא ורשפא ןהילע יטסינרדומה חישהו "חותיפה־תורייע" לש ןתמקה ,לעופב ."םיינרדומ"ל 

.הז גשומב שמתשהל ץלאינ ,הלא םיבושייל יפולח חונימ רדעה לשב 
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תא "רשג" ןיערג ףילחה 1976 תנשב .לשכנ בגנה־רעש יצוביקו תורדש לש תפתושמ 

,תורדשמ ףא ךשמהבו בגנה־רעש יבשות ויה םבורש ,"רשג" ןיערג ירבח ."דדוע" ןיערג 

םיגוח ,םיימואל םיעוריאבו םיגחב תוגיגח ,תונטייק .ןמז ךרואל תפתושמ תוליעפ ומזי 

הכרענש ,וז תוליעפל תורופס תומגוד םניה םילויטו ןויע־ימי ,רמז־ילביטספ ,תונדסו 

לש הרושל תינכות התנבנ ךכ לע ףסונ .בגנה־רעשמו תורדשמ רעונה־יגב ברקב רקיעב 

,ףתושמ טרופסו תונמוא ,תוברת זכרמ ,ףתושמ תואירב זכרמ :ןוגכ ,םיפתושמ םיטקיורפ 

ךשמ הז יביטרגטניא טקיורפ .המודכו שדח היישעת רוזיא ,שפונל ןוינח ,תירוזא הללכמ 

השקיבו השענה רחא הבקעש ,תיתורדתסההו תיתכלממה הגהנהה לש הביל־תמושת תא 

תכרעמ 5.(1986 ,דוד־ק ;1983 ,ןירוח־ןב> הנידמב םיפסונ םירוזאל טקיורפה תא קיתעהל 

םניב םיסחיה תכרעמ תא ראתל ידכ בגנה־רעש יצוביקמ םיבשותה ושמתשה הבש םיגשומה 

.ורציש היצזילאירפירפהו היצזירטלורפה ינונגנמ תא תווסהל השקיב תורדש יבשות ןיבל 

תורדשמ םילעופה לוצינ תא הווסה "הלועפ־ףותיש" לש טקיורפכ טקיורפה תרדגה 

יבשות לש תיברעה־תידוהיה םתוהז תא קוחמל תונויסנה לא סחייתהו ,םיצוביקה ילעפמב 

םימילו תורדשמ רענ זא ,לאילוא םייח רזחשמ ךכ ."םינוכנ"כו "םיינמוה"כ תורדש 

:םיצוביקה יבשות םע םישגפמה תובקעב ויתושוחת תא ,םייתפש תקהל ידסייממ 

דחא לכל ,םירדוסמ ויה דימת םה .דואמ םייתוהמ םילדבה ונשגרה 

םילויט ,הצור אוהש יתמ הכירב ה'לחא דחא לכל ,רודכ דחא לכל ,םיינפוא 

םשל ונברקתהשכ םג .םולכ ונל היה אלו טעמכ ונחנאו ,םהלש םיסובוטואו 

והשימש אוה יעבט ךא ,םלצא ודבע ונלש םירוהה ...םידליכ ונתוא וקרז זא 

םילהנמ ויה םלוכש דוע המ ...ותוא בהוא תוחפ והשימ תחת דבועש 

םיסחיל םרג הזו ,ונלש םירוהה ,ונחנא תמאב ויה הז םירוחשה םילעופהו 

(1998 ,לאילוא) .דואמ םירוכע 

־ינב ונגרא ,"בגנה־רעש-תורדש הלועפ־ףותיש" תרגסמב וכרענש םיטקיורפה דצל 

תילקיסומה היישעה ישרוש תא .הפנע תיתוברת תוליעפ ,ירטנולוו ןפואב ,תורדשמ רעונה 

רעונ־ינב תצובק המיקה םיעבשה תונש ףוסב .הלא תויוליעפב אוצמל ןתינ בושייב 

לעפו יביטרגטניאה חישה תונויער תא ץמיאש ףוג - "תורדש יריעצ ןוגרא" תא תורדשמ 

קלחכ םיתיעל ,תורדש יריעצל תויתוברת תויוליעפ ונגרא םה וז תרגסמב 6.ויפ־לע 

זא ,(התופח יפוח קחצי)יפוח ראתמ ךכ ."בגנה־רעש-תורדש הלועפ־ףותיש" טקיורפמ 

:תורדשמ רעונה־ינב ברקב רצונש ימינפה טקילפנוקה תא ,ךוניח שיא םויכו תורדשמ רענ 

תוברת התייה אל ,השדח תרוסמ ונאצמה .ללכב תמייק התייה אל תרוסמה 

זאו התיבה ונרזח ,תבשב ונשיעש תויתייעבה תא רכוז ינא .ללכב תיתיב 

ץיו :ואר ,םיפסונ םיטרפל) ןאש־תיב תעקבב הז טקיורפ םשייל טלחוה 1980 תנשב ,המגודל 

.(1985 ,םירחאו ןיוופ ;1981 ,ןיואפ :1967 ,םשלו ןהכ :1964 ,םואבלפאו 

"חותיפה־תורייע"ב ונגראתה םיעבשה תונש ךלהמב .ילארשיה ףונב תידוחיי התייה אל וז תוליעפ 

הגהנהה לע יזנכשאה לופונומה תא ץתנל ושקיב רשאו ,"תימוקמ הריעצ הגהנה" ראותב וכזש תוצובק 

:המגודל ואר ,ךכ לע) המואה יוניב יכילהתב רתוי לודג קלח לוטילו תיתנידמהו תילפיצינומה 

 1997 ,Deshen, 1982; Cohen, 1983; Ben-Ari <fe Bilu: 1999 ,רוד־ןב).
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זא ,תוירגיסה לש חירה תא החירה קחרממ ילש אמיא זא ,תרוסמב ונלקתנ 

תא שירבהל ,םייניש חצחצלו םירחא תומוקמב חלקתהל ךירצ יתייה 
תמעתת אלש ,תילארשיה תוברתה תא ,בטיה־בטיה ילש השדחה תרוסמה 

רציו ןמזה לכ ךרואל יח היה הזה טקילפנוקה .תיבה לש תוברתה םע 
(1996 ,התופח) .תומיע תוחפשמ הברהב 

יריש ועציבש רמז־תורובח יתש וז םירענ תצובק הנגרא ,םתוליעפ תרגסמב 
העונתה תרגסמב הרצונש תיתוברת תוליעפ לש גוס םניה לארשי־ץ־וא יריש .לארשי־ץרא 

ידוהיה םויקה שודיחב וקסע םירישה .םישולשה תונש ךלהמב הפוריא חרזמב דוע תינויצה 

ךות לא .תינויצ הרובגו המיחלבו המדאה־תדובעב ,ץראה יפונ רואיתב ,לארשי־ץראב 

ןפואב ומגדנש ,םייחרזמ םיביכר ץראב וסנכוה תויפוריא־חרזמה תוילקיסומה תוינבתה 

לארשי־תנידמ תמקה םע .(Regev, 2000; Hirshberg, 1995) םיניחלמה ידי־לע ינריךב 

Regev,) םירגהמה יפלאל תורבח רישכמ הלא םיריש ושמיש ,הילא תידוהיה הריגההו 

ךלהמב ,תורדשמ וז םיריעצ תצובק הצמיא ,םילארשיכ םמצע תא ןנוכל הרטמב 7.(2000 

העציב תחאה :רמז־תורובח יתש רומאכ המיקהו לארשי־ץרא יריש תא ,םיעבשה תונש 

יפ־לע ונחלוהו ובתכנש ,יפוח לש ויריש תא העציב תרחאהו ,רמש ימענ לש הירישמ 

םייתרבח םיעוריאב ועיפוה הלא רמז־תורובח .הז ילקיסומ ןונגס לש םיבותכ־אלה םיללכה 

.ץראה יבחרב םיצוביק המכבו תורדשב 

העפשוהש תפסונ םירענ תצובק תורדשב הלעפ ,וז הצובק לש התוליעפל ליבקמב 

תונש ףוסב לחה לארשיל הגרדהב הרדחש ,קורה תקיסומ וז התייה .רחא ילקיסומ ןונגסמ 

קור תקיסומ עצבלו רוציל ולחהש ,םיבר םייחרזמ םיריעצל םסק הז ןונגס .םישישה 

םיקטוקסידב היה הלא תוקהל לש ןתוליעפ זכרמ ."בצק־תוקהל" ונוכש תוקהל תרגסמב 
םיסיג ויה הז םוחתב תויזכרמה תויומדה .ביבא־לת םורדו םי־תב ,הלמרב הליל־ינודעומבו 

םיריעצ ולעפ ,םיעבשה תונש תליחתב ,תורדשב םג 8.ירובת ימישו יסדג רנבא ,יסורס 

האמהו תושמשה ליל ,תוזורחמה :ויה תורדשב תוליעפה תוקהלה .בצק־תוקהל תרגסמב 

ימיקממ םימיל ,הנחוא םייחו לאילוא םייח ויה הלא תוקהלב םיליעפה ןמ םיינש .21־ה 

.םייתפש תקהל 

ופשח ,תירודיבה ןתרטמ דבלמ .תויאבצה תוקהלה ויה הלא םינשב םייזכרמה תורבחה ינכוסמ דחא 

טקיורפל םתוביוחמ תשוחת תא וקזיח ,תילארשיה תוברתל םיריעצה םירגהמה תא תויאבצה תוקהלה 

.(1988 ,םולבנזור) תיאבצה הדיחיה תוואג תא ודדועו ינויצה 

הרתונו ילארשיה יתוברתה זכרמל הרז התייה הלא םיעצבמו םירצוי לש תילקיסומה םתוליעפ 

התייהש ,תילארשיה ןזואה ידי־לע הספתנ קורה תקיסומ לש הקיטתסאהו היגולואידיאה .םיילושב 

יוקיחכ הספתנ בצקה־תוקהל לש ןתוליעפ .תינמרוצו תינשער הקיסומכ ,לארשי־ץרא ירישל תלגרומ 

ןיבל ,בצק־תקהל ויהש ,"םילי'צר'צה" ןיב ירקמ רוביח .תויברעמה קורה־תוקהל לש ךחוגמו לוז 

בגר יפ־לעש ,ילארשיה קורה לש ותריציל ליבוה ,הפוקת התואב חילצמ רמז היהש ,ןיטשנייא קירא 

 (1992 ,Regev), םשארבו ,בצקה־תוקהלב םיליעפ לש תפסונ הצובק .לארשיב טילשה ןונגסל ךפהנ

םינמיתה־םרכ תנוכשב ולעפש םייחרזמ םיריעצ לש תפסונ הצובקל ורבח ,ירובתו יסדג ,יסורס 

.תיחרזמה הקיסומה תא דחי ורציו ,ביבא־לתב 
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שי ,(Chatterjee, 1990)"תילסרווינוא החפשמ"כ הראתל ןתינש ,תיתליהקה תרגסמל 

ירבח .תילקיסומ תוליעפל םימיאתמה םירושיכהו תויונמוימה תצפהב הבר תובישח 

ושכר םה הניגנה תויונמוימ תא .תנגרואמ תרגסמב הניגנ ודמל אל תורדשב בצקה־תוקהל 

:הנחוא םייח רמוא ךכ לע .תילמרופ־אל הרוצב ,הזמ הז 

םיחפ המכ ףסוא ,ךלוה יתייה םעפ לכ .םיחפ לע ףפותל יתלחתה... 

הרטיג יתינק ףוס ףוסו ...טס שממ תונבל יתלחתה ,חתפתה הז טאל־טאלו 

.טרופ יתייה םתס ...ןגנל יתלחתהו תיתימא הרטיג יתינק ,והז .תיתימא 

.ינשל ריבעה תצק עדיש ימ לכ ,הנוכשב תבשל ונלחתה ןכ־ירחא 
<1996 ,הנחוא 'ח> 

.הלועפ ופתיש ףא םיתיעלו תודידי ירשקב ויה תורדשב ולעפש םיריעצה תוצובק יתש 

,יפוח לש ויריש תא העציבש רמזה־תרובח תמקהב בצקה־תוקהל ירבח ועייס ,המגודל ,ךכ 

ןושארה םידליה־לביטספ תא .םידלי־ילביטספ לש תרוסמ ףתושמב ודסיי םה ךכ לע ףסונו 

תא וזכיר םינומשה תונש ךלהמב .1978 תנשב תורדשמ םיריעצ ףותישב "רשג" ןיערג םזי 

לאילוא)ןהכ ה'לרהאו הנחוא ,לאילוא ןוגכ ,תורדשמ תוברתו הרבח ישנא םילביטספה 

יזכרמ .(תימוקמה םילעופה תצעומב תוברת יזכרכ םדיקפת תרגסמב תאז ושע ןהכו 

םתוא ורישכהו ,הניגנבו הרמזב ןורשכ ילעב םירענו םידלי רפסה־יתבב ורתיא תורחתה 

םידליה־ילביטספמ ללכ־ךרדב וחקלנ לביטספב ועצובש םירישה .לביטספב עיפוהל 

קחרה ,יפולח ילקיסומ זכרמ שבוג ךכ .היזיוולטב הייפצמ םידליה וריכה םתואש ,םייצראה 

תינושארה תילקיסומה םתרשכה תא ושכרש םירענו םידלי .טילשה ילקיסומה זכרמה ןמ 

וצרפ ,תיתוברתה הינומגהה לש הבילב השחרתהש תוליעפה יוקיח תועצמאב ,וז תרגסמב 

תושדח תוילקיסומ תואלכה םתחתמאבו םיעשתה תונש ךלהמב ילקיסומה זכרמה לא 

ןזח םרוי ,(סקפיט תקהל גיהנמ) זוא יבוק ,המגודל .הז זכרמ לש ויתולובג תא ועזעזש 

םידלי־ילביטספב ועיפוה (סנסנר תקהל רבח> הנחוא ימרו (לכשה תייסנכ תקהל ןלוס) 

תויונגראתהב הליעפ הלא םילביטספב הפתתשהש תונבה ןמ תחא אל ףא .םתוריעצב הלא 

.תורדשב םויכ תושחרתמה תוילקיסומה 

,ימוקמה בחרמב תוטילשה תוילקיסומה תואלכהה תא וצמיאש ,תורדשב רעונה־ינב 

ופשחנ הילאש ,תיברעה הקיסומל .םתוהזב םייחרזמה םיביכרה תקיחד ךות תאז וכרע 

:הנחוא םייח רפסמ ,המגודל ,ךכ .תילקיסומה םתוליעפב םוקמ היה אל ,םהיתבב 

הקיסומ תועמוש ויה ילש תויחאה .תיאקורמ הקיסומ ונגינ אל םעפ ףא 

ןגנל יתשייבתה דואמ ...וידרה תא ןהל הבכמ יתייה ינא ,תיבב תיאקורמ 

ימ .תיאקורמ הקיסומ ןגנל ללכב עטקב היה אל הז .תיאקורמ הקיסומ 

(1996 ,הנחוא 'ח> ?תיאקורמ הקיסומ ןגנל הצר ללכב 

תילקיסומ תוליעפ הדדועש תרגסמ ןיעמ ןכ םא קפיס הביבסה יצוביק םע רשקה 

,הייפואב תינייקח הליחתב התייהש ,וז תוליעפ .יתוברתה זכרמה חסונב תימוקמ 

תואיצמה תא תופקשמה תוידוחיי תויתוברת תואלכה לש םינוויכל רתוי רחואמ הללכתשה 

.תימוקמה תיתליהקה 
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263 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

םיעשתה תונש ךלהמב תילקיסומה הצירפה 

םינוש םינוויכל וטנ ןה .תודיחא ויה אל תורדשב תוימוקמה תוילקיסומה תואלכהה 
םע ,תטלשה תוילארשיה לש םינכתה םע תודדומתה לש תונוש תויגטרטסא השעמל ואטיבו 

־תוצראמ אבוהש יתוברתה רגאמה ןמ תבאושה תימוקמ תוידוחיי חתפל רבוגה ךרוצה 

תופקתשמ תוטלוב תויגטרטסא שולש .הלא םירבד ינש ןיב רבחל ןוצרה םעו ,אצומה 

."ימרופנוק"ה ילארשיהו "שדח"ה ילארשיה ,"רחא"ה ילארשיה :הלא תואלכהב 

"רחא"ה ילארשיה 

תורציימ תוקהלה יתש .סנסנר תקהלו םייתפש תקהל תוגיצמ "רחא"ה ילארשיה תא 

תילקיסומ האלכה המבה תמדק לא תואיבמ ךכו ,תילארשי־תיאקורמ הקיסומ תועצבמו 

תוקהל לש תילקיסומה ןתוליעפ תחלצה .יתוברתה לודיבה ךרע תא סנ לע הלעמה השדח 

,ינתא רולקלופ ןיבל תינכדע םואל־תקיסומ ןיב תמייקה הנחבהה תא תשבשמ הלא 

.תורדשל ביבא־לת ןיב םייקה יומסה לובגה תא תשטשטמו 

השיש הטילקה איה .1998 תנשב הקרפתהו 1986 תנשב הדסונ םייתפש תקהל 

תילקיסומה םכרד תא ולחהש ,הנחוא םייחו לאילוא םייח ויה הקהלה ידסיימ ןיב .םימובלא 

םיעוריאבו תוחמשב הקהלה העיפוה תונושארה היתונשב .תורדשב בצקה־תוקהלב 

הפשב רשה ,ימזל ימס ןלוסה לש ותופרטצה רחאל קר .ץראה םורדב םייתחפשמ 

םיריש הלא ויה .תיאקורמה הפשב םיריש לש ראוטרפר שבגל הקהלה הלחה ,תיאקורמה 

םויכ םירצוימה פופ יריש ןכו ,םהיתוחפשמב רגובמה רודה ןיזאה םהלש םינשי םייאקורמ 

:רפסמ הנחוא .הירי'גלאבו וקורמב 

וישכע .תוניצרב רתוי סחייתהלו עומשל ונלחתה ,םיריש שפחל ונלחתה 

<1996 ,הנחוא 'ח> .תיאקורמ םיניבמ ונחנא םצעבש וניליג 

:לאילוא תאז ראתמ ךכ .םירישל השדח המצוע קינעהש ,ילמשח דוביע ךרענ םירישל 

הז .הניגנב ,השגהב ,הז תא םגרתל רשפא־יא ,"םוב" םואתפ היהנ הזו 

<1995 ,לאילוא) .הרישה ,בצקה - והשמ השוע םואתפ 

יחרזמה להקה ברקב תוירלופופ רובצל הקהלה הלחה תורחואמה םינומשה תונשב 

."ינבואר םיחא" תיחרזמה תוטלקהה תרבחב תטלק טילקהל השקיבו ,(יאקורמה רקיעב) 

התזח אל ,תירבעה הפשב םילילמתלו ינמיתה־יחרזמה לילצל הלגרוהש ,וז תוטלקה תרבח 

הזוח לע המיע המתח אלו ,םייתפש תקהל לש יאקורמה־יחרזמה ןונגסה תחלצה תא הארנכ 

תוטלקהה ךלהמב .ימצע ןומימב תטלק טילקהל הקהלה הלחה הז ןולשיכ רחאל .תוטלקה 

;רונמ דוהא :םילימ)"ילאילחנ" יפסכ יתמ לש ירלופופה וריש תא טילקהל לאילוא שקיב 

לש ילקיסומה קיפמה ,ררהלא ודודל ונפ הקהלה ירבח .תיאקורמה הפשב (יפסכ יתמ :ןחל 

."השיע הלל" רישה ארקנ תיאקורמה ותסרגב .רישה תטלקה תא רשפאש ,יפסכ 

ךרע ,םייתפש תקהל לש תילקיסומה התוליעפב םולגה לאיצנטופה תא הליגש ,רדהלא 

תטלקהל ףרטצה יפסכ .םהיניב חתפתה ילקיסומ חיש־ וד .יפסכ יתמו הקהלה ןיב תורכיה 

ןכ־ומכ .השיע הלל ,הקהלה לש ןושארה המובלאב <"השיע הלל"ו "הרודח") םיריש ינש 
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תוילקיסומ תואלכה :"תויחרזמ"ל "תוילארשי"ןיב ריפוא־הדעס תילג 264 

תא הקהלה הטילקה הבש ,"לוקונופ" תוטלקהה תרבחו םייתפש תקהל ןיב ררהלא ךווית 

,"תוטסק־ףקוע לולסמ" רצי "לוקונופ"ו םייתפש ןיב רצונש יקסעה רשקה .הימובלא לכ 

םיטילקת תרבחב תוטלקה יזוח לע םותחל תורדשמ םיעצבמו םירצוי המכל רשפאש 

דודיחב "לוקונופ"ו םייתפש ןיב רשקה עייס ןכ־ומכ .ילארשיה ילקיסומה זכרמב תלעופה 

תיישעת"ב הטילקמה) תטלשה תיחרזמה הקיסומה ןיבל הקהלה ןיב תמייקה הנחבהה 

יתוברתה לוציפה ןיינעל) תיתונמוא הרכה הקהלה תוליעפל קינעה ךכו ,("תוטסקה 

9.< 1997 ,בגר ואר ,לארשיב הקיסומה תיישעתב 

ןונגסה ןיבל וקורמב תרצוימה תיאקורמה הקיסומה ןיב הנחבה תמייק ,ליבקמב 

:וקורמב םהיתועפוה תא הקהלה ירבחמ דחא ראית ךכ .םייתפש תקהל לש ילקיסומה 

<1996 ,ןרוא)".ירבצ ,ילארשי ונלש שארה יכ ,םילימה לע ,ונלש אטבמה לע םש םיקחוצ" 

,ילארשיה םויקב העוטנ םייתפש תקהל הרציש תילארשיה־תיאקורמה הקיסומה ,ןכ םא 

הקיסומ רוציל ,ןיפולחל וא ,םייחרזמה היביכר תא ריתסהל תשקבמ איה ןיא םלוא 

תנחבומ תיחרזמ תוהז רוציל תשקבמה הלועפ תייגטרטסא יהוז .תדחאמ תילארשי 

החנמה היגולואידיאה לע רפסמ לאילוא .ימוקמה יתוברתה בחרמב המוקימ לע קבאיהלו 

:הקהלה תא 

.רמשל םג אלא ,רוכמל ליבשב םיטיהל תושעל קר אל איה ונלש הרטמה 

ריש אל .יקסבוחינרשט לש "ברה תב" ומכ המאופ איה ,לשמל ,"הקילוס" 

לע ונלדג .םיאבה תורודל ,רסמה ,רופיסה ראשייש בושח לבא ,קנע 

,טילקנ אל םא .םינש תואמ לש םיריש ,ונלש םירוההמ ונעמשש םירופיס 

(1996 ,ןרוא) .תיאקורמ תוברת וא הפש התייהש ועדיי אל ילש םידליה 

תטלשה תילקיסומה האלכהה דגנ תילקיסומה התוליעפב תאצוי םייתפש תקהל 

ביטקלוקה תולובג תא תקדוס הניא הקהלה לש "תורחא"ב ריכהל השקבה םלוא .לארשיב 

־יאקורמה ובש ןפואל היצמיטיגל תלבק איה תויאקורמה לא הרזחה לש התרטמ .ידוהיה 

.תינויצה םואלה־תנידמ תרגסמב ףתושמה ידוהיה םויקה תא ספות ילארשיה 

תא ימוקמה קושל האיצוה 1995 תנשבו ,תורדשב 1990 תנשב המקוה סנסנר תקהל 

םיעוריאבו תוחמשב תילארשי־תיאקורמ הקיסומ תעצבמ הקהלה .תריכז דיחיה המובלא 

ןה הקהלב תויזכרמה תויומדה יתש .(וקורמ יאצוי ברקב רקיעב) ץראה םורדב םייתחפשמ 

רפסמ הנחוא ימר .םייתפש תקהל רבח ,הנחוא םייח לש וינייחא ,הנחוא ודודו ימר םיחאה 

:תילקיסומ תוליעפל ינושארה רוביחה לע 

.תמיוסמ הרוצב ותוא תוקחל הצור ינא םג זא ,ןגנמ דודה תא האור ינאשכ 

דימת ינא .ןגנמ ןכ־םג אבצב רבח יתשגפ ,ןגנל יתלחתה ,הרטיג יתינק 

,םיטלקמב ןגנל ונלחתה .הז לע תכלל ונטלחה ,ףפותמ ילש חאש יתעדי 

(1996 ,הנחוא 'ר> .תיאקורמ אל ללכב ,תילארשי הקיסומ ןיידע 

ןיבל םייתפש לש תילקיסומה התיישע ןיב תיגולוקיסומ הנחבה םג תמייק ,הז ינוגרא טביה דבלמ 9 

־םרכ תנוכשב םתוליעפ תא ולחהש םירצוי ידי־לע רקיעב תישענה ,תטלשה תיחרזמה היישעה 

־תוקהל ןונגסב ,תילמשח הרטיגב הניגנ לע תססובמ םייתפש לש התריציש דועב .ביבא־לתב םינמיתה 

הרטיגו הקוברד ,רזייסיתניס לע ןעשנ תטלשה תיחרזמה הריציב ילקיסומה דבוכה־זכרמ ,בצקה 

.(ןאס־סירא ינוויה רמזה לש ותניגנ ןונגסב) תילמשח 
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265 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

םע תורכיהל דע .ימוקמה ם"נתמב םייונפ םירדחבו םיטלקמב ןמאתהל הלחה הקהלה 

,הכלמ לש ותופרטצה םע .םיילארשי קור/פופ יריש הקהלה העציב ,הכלמ םרמע רמזה 

־תיאקורמ הקיסומ ןגנל הלחהו ,םייתפש לש תילקיסומה האלכהה תא הקהלה הצמיא 

ילקיסומ ןונגס עוציבב הירבח וכישמה ,הקהלה ןמ הכלמ לש ותשירפ רחאל םג .תילארשי 

רשיק ,המגודל ,ךכ .הכרד תישארב הל העייסו הריעצה הקהלב הכמת םייתפש תקהל .הז 

םייואר םיריש תריחבב עייס ,"יצרא דה" תוטלקהה תרבח םע סנסנר ירבח תא לאילוא 

.םובלאה תא תילקיסומ קיפהו םיריש ינש הקהלל בתכ ,הטלקהל 

תקהל לש התוליעפל האוושהב תוחפ תחסונמ סנסנר תקהל לש התוליעפ יכ ןייצל שי 

.תקתשומה תיאקורמה הקיסומב םייח חיפהל הנוצר לע זמרמ הקהלה לש המש .םייתפש 

ביחרמ הנחוא .הכרד תליחתב הקהלה ירבחל םירז ויה הלא םייגולואידיא םילוקיש ,לעופב 

:הקהלה םש תריחב תעב הקימנידה לע 

םש ךירצ ,ידש ונטלחהו ,םינגנמש םינש שולש ירחא ,תורזח־טלקמב ונבשי 

,ביבא־לתב םלוא שי ,רמאו אב [א"ס 'ג ,הנחוא ודוד] אוה זא ...הקהלל 

יכ ,וצפק םה לבא ,יתדגנתהש ידיחיה ינא .וצפק םלוכ זא ,"סנסנר ימלוא" 

(1996 ,הנחוא 'ר> .שפחלמ ושאייתה םה 

םמצע תא םיגיצמ הקהלה ירבח ,הקהלה םשכ "סנסנר"ב תירקמה הריחבה תורמל 

.השדחלו תיאקורמה הקיסומה תא רמשל םישקבמש ימכ תרושקתה יעצמאב 

תטלשה תילקיסומה האלכהה תא סנסנר תקהל ירבח וצמיא םכרד תליחתב ,רומאכ 

ורשפא הכלמ םע תורכיההו םייתפש תקהל לש התוליעפל הפישחה .תילארשיה תוברתב 

ירבח תא הניחבה וז תילקיסומ תוליעפ .תילארשיה־ תיאקורמה הקיסומה תא ץמאל םהל 

/פופה תקיסומ לש םידוקל םאתהב ולעפש ,תורדשב םינגנמה רעונה־ינב רתימ הקהלה 

תושוחת תריציל ליבוה םירחאה רעונה־ינבו סנסנר ןיב רצונש יתוברתה קבאמה .קורה 

תוליעפכ תורדשב תילקיסומה םתוליעפ תא ורצייש ,הקהלה ירבח ברקב באכו סעכ לש 

קור תקיסומ הרציש ,לכשה תייסנכ תקהל לש המוסרפ םע םצעתה הז קבאמ .תיתאחמ 

תורזחה־רדחמ וקלוס יכ לכשה תייסנכ ירבח ורפיס יביבא־לת ןותיעל ןויאירב .תילארשי 

.(79 ,1992 ,דלוג> "תונותח תקהל הזיאל" ןתינ ,םתסרג יפ־לע ,רדחה .תורדשב ס"נתמב 

תא התיחפה ,רתוי רחואמ ,סנסנר ירבח ינפל לכשה תייסנכ ירבח לש םתולצנתה םא קפס 

הפשב הקיסומ עצבל ישוקה תא ראתמ הנחוא ימר .סנסנר ירבח לש םעזהו באכה תושוחת 

:תיאקורמה 

םירוחב ,תיאקורמ הקיסומ ןגנמ ינא !עמש ,דיגהלו אובל היה רשפא־יא 

,םיגעולו םיקחוצו ןולחהמ ץוחב םידמועו םיאב ויה םלוכ ...ונומכ םיריעצ 

לבא וגעל ,הזל ונרשקנ ,הז תא ונבהא ארונ ,הז תא ונבהא ונחנא לבא 

אל ונחנאש המגיטס התייה דימת ...באכ הזו קיצה הז םינפב ,ונכשמה 

(1996 ,הנחוא 'ר> .הקיסומב םולכ םיניבמ אלו ןגנל םיעדוי 

הבר המצועב הלוע ,(Bhabha, 1984) אבאב לש ותביתכב עיפומה ,תונייקחה אשונ 

.טילשל תומדיהל ,רומאכ ,איה ןיתנה לש תינייקחה תוליעפה תרטמ .סנסנר תקהלב ןוידב 

ןונגס ,טילשה לש ושובל תרוצ ץומיא .ונממ הנושל םג ךא ,טילשל המודל ךפהנ ןיתנה ךכ 

.תועשעשמו תוכחוגמכ טילשה ברקב תוספתנה תושדח תואלכהל ליבומ ותוברתו ורוביד 
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תוקינעמ ךכו ,ויתודוא־לע תוחידבו םיינעזג םיפיטואירטס חותיפ תוררוג הלא תואלכה 

ביטקלוקה רציש תויתוברתה תואלכהה .טילשה לש "תתברתמ"ה ותוליעפל היצמיטיגל 

יתוברתה זכרמה ידי־לע תוספתנ ,תילארשיה תוברתב ללכיהל הרטמב ,יחרזמה 

ידי־לע ספתנ םיילמשח הניגנ ילכ תועצמאב תיאקורמה הפשב םיריש עוציב .תוינייקחכ 

התוחנש תינייקח תוליעפכ ,תילקיסומה תיליעה תודמע תא הצמיאש ,לכשה תייסנכ 

,(Bhabha, 1990b, 1994) אבאב יפ־לע ,הז גוסמ תואלכה .תילארשיה קורה תקיסוממ 

התיישע .טלשנו טילש ןיב תירניבה הקולחב תודרומה תושדח תויטילופ תומזוי ןניה 

תא תשטשטמה תיתאחמ תוליעפ ,דניה ,הז ןויגיה יפ־לע ,סנסנר תקהל לש תילקיסומה 

לש ותמצוע תא תרזבמו ,ימוקמה ילקיסומה בחרמב תמייקה ברעמ/חרזמ הימוטוכידה 
.יתוברתה זכרמה 

"שדח"ה ילארשיה 

לש ותפשב תורבדמ ןה .אראנאט תקהלו סקפיט תקהל תוגיצמ "שדח"ה ילארשיה תא 

.ברעמו חרזמ ןיב רוביחה תא סנ לע הלעמה ,ךותיהה רוכ ןויער תא תוצמאמו זכרמה 

תימוקמ היישע לש ףסונ גוס הרידגמ תורצוי תוקהלהש השדחה תילקיסומה האלכהה 
.תדחאמ 

תרבחב םימובלא העבש האיצוה 2000 תנש דעו ,1988 תנשב המקוה סקפיט תקהל 

תומד היהו תורדשב 1969 תנשב דלונ ,זוא יבוק ,הקהלה גיהנמ ."יצרא דה" םיטילקתה 

זוא עיפוה ,סקפיט תקהל לש התחלצה ינפל .הרייעב תילקיסומה תוליעפב תיזכרמ 

רזח הלא םימובלאב) םינושארה הימובלא ינש תא המיע טילקהו םייתפש תקהל םע ןדילקכ 

רעונ־ינבל תופתושמ תויוליעפב זוא ףתתשה ותודליב .("ןזוא בקעי"כ עיפוהו ותודלי םשל 

־רעש-תורדש הלועפ־ףותיש" טקיורפה תרגסמב וכרענש ,בגנה־רעש יצוביקמו תורדשמ 

:בתכ הלא םישגפמב ויתושוחת לע .םיעבשה תונש ךלהמב "בגנה 

ינויצה םולחה ןיבל יניבש הדרפהה וק תא הקזוחב יתשגרה תורדשב דליכ 

ךכ לכ היה וקה .יתודליב ודהדה דוע וידירשש םולח ,הנידמה םוק לש 

םקמל הבוח יתשגרה רז והשימ םע השיגפ לכבש דע ,טלוב ךכ לכ ,שגדומ 

(1995 ,זוא) .ץוחב ימו םינפב ימ ,יתואו ותוא 

,תיחרזמה הקיסומה ןיבל תילקיסומה ותיישע ןיב הנחבה ךורעל גאוד זוא םויכ 

ןיב ךותיהה רוכ ןויער תא לבקמ ,רומאכ ,אוה .תטלשה תילארשיה הקיסומה ןמ תנחבומה 

תיליעה הכרעש האלכהב םייוניש ךורעל שקבמ ךא ,הנידמב תונושה תוינתאה תוצובקה 

תלדגה תועצמאב שדחמ תוילארשיה תא רידגמ זוא ,תילקיסומה ותוליעפב .תיתוברתה 

.תויחרזמה ןונימ 

יפ־לע ,הז לבנרק .ומצעל רציש ",לבנרק" בחרמב ךרוע אוה תיתוברתה ותוליעפ תא 

ןמ שפוחה גגחנ ובו ,םוימויה ייחל קחשמה ןיב לובגה וקב םקוממ ,(Bakhtin, 1968)ןיטכב 

.תושדחתהו יוניש לש בחרמ והז .תופתושמה תומרונהו גרדמה ,םייקה יתרבחה רדסה 

הגעו תוגהנתה תוקיטקרפ ,םיטישכת ,שובל יטירפ ,השדח תילקיסומ האלכה תועצמאב 

תוידממ־דחה תוירוגטקה תא ץרופו טילשה ילארשיה לדומה תא "לבנרקמ" זוא ,תינושל 

:רמוא זוא .וב תומייקה 
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תויהל לש שדח גוס םיאיצממ ,תוילארשיה תא שדחמ םירידגמ ונחנא 

םע םיקחשמ ונחנא .וזה ץראב הקיסומ תושעל לש שדח גוס .רוביג 

לש םידוק יפל לעופ ונביבסמ םלועהש דועב ,תוילארשיה םע ,תוינענכה 

<1995 ,שודק) .תויתרבח תומכסומב םיטוטהל םישוע ונחנא .ץראל ץוח 

,תיחרזמה היווהה לע יתרוקיבו יניצ טבמ זוא לש תילקיסומה ותיישעב ואצמיש שי 

יתפמאו זילע וניה לבנרקב קוחצהש יפכ ,קבחמו בהוא טבמ הב ואצמי םירחא וליאו 

,ינשרפ יוביר תרציימה ,וז תויעמשמ־וד אקווד .(Bakhtin, 1968)גלגלמו ינייקח ליבקמבו 

ןוגכ םירישב תפקתשמה תיחרזמה תוהזה .תילארשיה הרבחב דכלמו ךוותמ םרוג הווהמ 

תופילק ליבש ךותב ;זוא יבוק :ןחל :טכר ינד/זוא יבוק :םילימ) "הרפכ ו'ג יברה" 

ימס"ו (הפאלב ךלש םייחה ךותב :זוא יבוק :ןחלו םילימ) "הרבח יל שי" ,<םיניערגה 

הינומגהה לש הבילב ןה תלבקתמ (קאינמ וקסיר ךותב ;זוא יבוק :ןחלו םילימ) "ומוסו 

תופתוש תשקבמ ךא ינויצה ןוזחה םע ההדזמה תיחרזמ תוהז יהוז .הילושב ןהו תיתוברתה 

.םייטסינומה ויתונורקע תלבק ךות ,ומושייב רתוי האלמ 

היגטרטסאה הניה הגיצמ סקפיט תקהלש "שדח"ה ילארשיה תייגטרטסא ,םויהל ןוכנ 

םעטה יעבוק ידי־לע תספתנ הקהלה .לארשיב יתוברתה בחרמב תטלשהו החילצמה 

תייגטרטסא תא ץיפהל הרטמב .תירחסמ החילצמ ףא איה ,תוחפ־אל בושחו ,תיתוכיאכ 

ותואש ,"יניטנבל" םשב (label)גתומ 1998 תנשב זוא םיקה ,ולש תילקיסומה הלועפה 

ןתינ ,ותוסח תחת זוא לטנש םירכומ־אל םירצוי לש םימובלא דצל .תילקיסומ להנמ אוה 

לש ןושארה ולוסה םובלא תאו לכשה תייסנכ לש ישילשה המובלא תא גתומב אוצמל 
.לאילוא 

תרבחב יחרזמ ןווג לעב פופ םובלא האיצוהו 1994 תנשב המקוה אראנאט תקהל 

ךרעמ זכרמב ויה וייח־תורוקש ,ןוטיב הכימ אוה הקהלה גיהנמ ."לוקונופ" םיטילקתה 

חלשנ ויבא תריטפ רחאלו ,תורדשב 1964 תנשב דלונ אוה .הקהלה לש רוביצה־יסחי 

הארשהה היה ןוטיב .םילשוריב רדפךור הלילג םידליה תרפוס לש התיבב תנמוא החפשמל 

החפשמב יחה רענב הקסע הרדסה .רדפךור הבתכש ימצע לא םירפסה תרדס תביתכל 

ןוטיב .חלשנ וילאש ינגרובה תיבה ןיבל עשפ־תנוכשב הרגה ותחפשמ ןיב ערקנש ,תנמוא 

:םילשוריל תורדש ןיב ותודלי לע רפסמ 

יתבתכ םירוענה ליגב .הלאה תומלועה ינש ןיב ינא ימ ימצע תא יתלאש 

וא ינע ,ןבל וא רוחש ינא םא יתעדי אל ."ינא ימ ,אמא ,יל ידיגה" תא 

.החוטב אל השגרה ןימ .םילשוריל וא תורדשל ךייש ינא םאה ,ינגרוב 

,הלאה תומלועה ינש יב םימייק ,רוחאל טבמב םויה .הנושמ יאקורמ יתייה 

(1996 ,גרבנריב) .ןיוצמ םתא יח ינא לבא 

תושגר .ןוטיב לש ותודליב המצועב ףשחנ תוביצי־אלו תורתוס תושוחת לש לולכמ 

הלא תוכסכוסמ תושוחת .םילופכה וייח תא וויל ,הייחדו הלבק ,תוכייתשהו תורז לש 

תצמאמו תיתוברתה תיליעה לש יטסינומה וקה תא תלבקמה תילקיסומ תוליעפל ומגרות 

חרזמ ןיב האלכה ךורעל שקבמ ןוטיב תילקיסומה ותיישעב .םייביטרגטניאה היכרע תא 

:רפסמ אוה ךכ לע .תינכדע תילארשי הקיסומ רוצילו ,ברעמו 

השוע הז ,הפ בשוחו הפ םייקתמ ינאו הפ יתדלונו הפ ינאש הדבועה םצע 
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לארשיו לארשי הז ינא ...ברועמ רתוי שיגרמ ינא דימתמ רתוי ,ןאכמ יתוא 

־ןופצה תוילטנמה תא איבהש תיבב יתלדג תאז־לכב ינא ...ינא הז 

טאל־טאל וקורמ־ינימה ,לארשי ךותב וקורמ־ינימב יתחמצ ,תיאקירפא 

דואמ הז םויה ,ונמצע ךותב ונייח דלי רותב ךיא רכוז ינא .החתפנו הכלה 

סקימה קוידב הז ,הזה סקימה .הגה ופרטצהש תויוברתהמ טלוק התאו חותפ 

(1998 ,ןוטיב) .תיב לכב טעמכ ותוא אצומ התא ,בוט ותיא םייחש 

ותוליעפל האוושהב תשבוגמו תחסונמ הניא וישכעל ןוכנ ןוטיב לש תילקיסומה ותוליעפ 

היגטרטסאה לשב יתועמשמ אראנאט תקהל לש המויק םלוא .זוא לש תילקיסומה 

.תורדשב השבגתהש תילקיסומה תוליעפה ןמ קלח התויה לשבו הגיצמ איהש תיתוברתה 

"ימרופנוק"ה ילארשיה 

ןתוליעפ .הלוצאה תקהלו לכשה תייסנכ תקהל תוגיצמ "ימרופנוק"ה ילארשיה תא 

תטלשה תילקיסומה האלכהל הקודה הקיזב תמייקתמ תוקהלה יתש לש תילקיסומה 

תוליעפ .רבד לכל ילארשי קור ימובלא םניה תוקהלה יתש לש ןהימובלא .לארשיב 

־תידוהיה תוברתה ןמ םייחרזמה רעונה־ינבמ קלח לש קחרמה תא השיחממ וז תילקיסומ 

.תיטננימודה תילארשיה תוברתה לש טעמכ האלמה התלבק תאו ,םהירוה לש תיברעה 

ם"נתמב םירדחבו םיטלקמב ,םינומשה תונש ךלהמב ,לועפל הלחה לכשה תייסנכ 

םע .ביבא־לתל ורבעו תורדש תא הקהלה ירבח ובזע יאבצה םתוריש רחאל .תורדשב 

הספתנו בחרנ יתרושקת רוקיסב הקהלה התכז ,1993 תנשב ,ןושארה המובלא תעפוה 

ןיחלמהו בתוכה ,חילמלא ןר איה הקהלב תיזכרמה תומדה .הננערו החיטבמ קור־תקהלכ 

דה" םיטילקתה תרבחב וטלקוהש ,םימובלא השולש האיצוה הקהלה .הקהלה יריש בור לש 
."יצרא 

ןדיעב תודידבו רוכינ לש תושוחת אטבל רעונה־ינבל יעצמא תשמשמ קורה תקיסומ 

.(Regev, 1994) םירוהה רודו דסממה יפלכ םישח םהש םעזה תא תפקשמו ,יתיישעתה 

יעצמאכ ילארשיה קורה תא הרציי הז ילקיסומ ןונגסל לארשיב הכרענש היצטפואוקה 

ידי־לע הז ילקיסומ ןונגס ץומיא .(Regev, 1992) תימוקמ תילקיסומ היישעל ימיטיגל 

תאו םירוהה רוד לש תיברעה־תידוהיה תוהזה ןמ קותינה תא ףקשמ תורדשב רעונ־יגב 

:תורדשב ותודלי לע רפסמ חילמלא .תטלשה תוברתה לש םידוקה יפ־לע לועפל הייטנה 

קר ,תיאקורמ הקיסומ יתעמש אל דלי יתייהשכ ינא ,ונלש םיתבב ונחנא 

ומכ שיגרמ ינא ?הרומח התייה הקחדהה המכ ןיבמ התא ,רחואמ רתוי 

םינועט ונחנא ינש דצמ ,ילמיטפואה ילארשיה תויהל רומאש והשימ ,ץוקיש 

,ץיבודיוד־רוד לש וטרס ךותמ) .[א"ס 'ג ,תורדשמ] הפמ ונחקלש םירבדב 
 1998)

יפ־לעש ,תיטסילטניירואה הסיפתה תעפשהב ןיחבהל ןתינ לכשה תייסנכ ירבח ברקב 

תויחרזמהש דועב ,היגולונכטו תוינרדומ ,תויברעמ ןיב רוביח החינמ ,(Said, 1978) דיעס 

:רפסמ חילמלא .תונקירלו תולשחנל תרבוחמ 

ךישממ ןיידע הז ,ונתוא אלממ הזו ,טלחומ יתוברת ןוממישב ונלדג ונחנא 
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וטרס ךותמ) .םהלש תוברתה תא םירצוי תוברת ילב םישנא .םישנא אלמל 

(1998 ,ץיבודיוד־רוד לש 

קלח לוטיל ןוצרה ןיב תויכרע־וד תושוחת אוצמל ןתינ ביבא־לתל רבעמה רחאל םג 

:רמוא חילמלא .תורחאו תונוש לש תושוחת ןיבל תטלשה תילקיסומה תוליעפב 

שי ישוקב ,יאניקנישה עטקה תא ונל ןיא ,ה'זנרבב םיבבותסמ אל ונחנא 
,תומנפוממ עבונ םזיבונסכ םישרפמ םישנאש המ .ביבא־לתב םירבח ונל 

(1999 ,בהל) .ונלש תותיחנה ישגרמ רקיעבו 

םמובלאב המצועב ףשחנ הקהלה ירבח לש תוילאוטקילפנוקה תושוחתה ךרעמ 

ןר :םילימ)"הבהא םישוע ונייה" םירישב .לכשה תייסנכ ,הקהלה םש־לע ארקנה ,ישילשה 

:ןחל :חילמלא ןר :םילימ)"תכלוה איה"ו <דסר דוד/ןזח םרוי/חילמלא ןר :ןחל ;חילמלא 

ךכ לע ףסונ .לארשי־ץרא יריש תרמז ,זר המחור הרישב הפרטצה (זוא יבוק/חילמלא ןר 

לע םירפסמ הקהלה ירבח ."הדחוו אנאק" םשב ,תיאקורמה הפשב קור ריש םובלאב שי 

:רישה תריצי ךילהת 

".והשמ דוע הז תיאקורמב רש ינאש הז ,קורמ אב הז" :ןזח 

אב אוה הככ ,ןשרוטסידו תילמשח הרטיג םע בתכ אוהש ריש הז" :חילמלא 

,רנטוק לש וידרה תינכות ךותמ)".תיאקורמב ול אצי טסקטה לבא ,ותיא 
 1999)

הווהמ קורה תוברתו תיאקורמה הפשה ,לארשי־ץרא יריש תגיצנ ןיב רוביחה 

לועפל הקהלה ירבח לש םנויסנ תורמל .תיחרזמ תוהז לש הנוניכל תפסונ היגטרטסא 

לאיצנטופ םתוליעפב אוצמל ןתינ ,תימוקמה תילקיסומה תיליעה לש םידוקל םאתהב 

.םינוש םיילקיסומ תונונגס ןיב תוניחבמה תוידממ־דחה תוירוגטקה תא שבשמה ינרתח 

התוליעפ תא םיניחבמה םייחרזמ םיביכר ןכ םא םימייק לכשה תייסנכ לש קורה ימובלאב 

הרישה לא .לארשיב יתוברתה זכרמב תולעופה תורחאה קורה־תוקהל לש ןתוליעפמ 

אד" רישב ,שחלב םירבד ,הקהלה לש ןושארה המובלאב םג העיפומה) תיאקורמה הפשב 

תקיסומל תוקינעמה ,ןזח םרוי ןלוסה לש תילוקה השגההו תוידולמה תורבוח <"המאק הל 

ןיב ,ברעמל חרזמ ןיב תולובגה תא אוה םג שטשטמה ,יתרוקיב דמימ הקהלה לש קורה 
.ביבא־לתל תורדש 

תנשב הקרפתהו 1993 תנשב תורדשב המקוהש קור־תקהל הניה הלוצאה תקהל 

."לוקונופ" תוטלקהה תרבחב טלקוה םובלאה ,ךרוצ ןושארה המובלא תאצ רחאל ,1996 

.םבור תא ןיחלהו הקהלה יריש תא בתכש ,ףדא ןועמש ררושמה היה הקהלב יזכרמה רצויה 

ןוצרה .הירבח לכ לע םכסומה ידוחיי לילצ שבגל הקהלה החילצה אל התוליעפ תונשב 

םיישיא םיטקילפנוק ןכו ,לכשה תייסנכ לש הימובלאמ הנוש היהיש םובלא טילקהל 

־תרצק התוליעפ תורמל .הקהלה קוריפלו דדוב םובלא תריציל וליבוה ,הקהלה ירבח ןיב 

היתויועמשמ תא ןוחבלו תילקיסומה התיישעב דקמתהל בושח ,הלוצאה לש חווטה 

ןוחבל ןה םג תורשפאמ תילקיסומה התוליעפו תורדשב הקהלה לש התמקה .תוילמסה 
תטלשה תוילארשיל סחיב יחרזמ אצוממ םיריעצ לש תופסונ הלועפ תויגטרטסאו תודמע 

.תויחרזמלו 
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םירבח ופריצ םש ,ביבא־לתל הלוצאה ירבח ורבע ,יאבצה םתוריש םויס רחאל 

תורדשמ רבעמל תוביסה לע רפסמ ףדא .ילקיסומ וק שוביג לע ודבעו הקהלל םיפסונ 
:ביבא־לתל 

,וב תויהל םילוכי אלש םוקמב תויהל רשפא־יא .םש תויהל לוכי אל ינא 

־לתל יתרבע זא ,הלודג ךכ־לכ תימצע האנשל ליבומ הז םא דחוימב 

."תונמואה זכרמ" רותב ,ביבא־לתב ןגנלו בותכל םולח יל היה ...ביבא 

<1998 ,ףדא) 

ומצע לע טיבמ יחרזמה ביטקלוקה ומצע תא אצמ ןיטסלפ/לארשיל הריגהה םע 

ומכ ,הרצי וז תימצע תופקתשה .תיזנכשאה תיליעה ול הביצהש הארמה תועצמאב 

ברקב תופשחנ הלא תושוחת .הבר תויכרע־ודו ימינפ חתמ ,םייטסילאינולוק םירשקהב 

הקיסומ הלוצאה ירבח ורצי ,לכשה תייסנכ תקהלמ םהירבח ומכ .הלוצאה ירבחמ קלח 

םילילצ ןיא תילקיסומה םתוליעפב .יברעמב ספתנה ,ילארשיה קורה לש םידוקה תועצמאב 

הקהלה .לכשה תייסנכ לש תילקיסומה היישעב אוצמל ןתינש יפכ ,םייחרזמ םיביכר וא 

תורזהו תוחונה־יא תושוחת .תטלשה תילקיסומה האלכהה תא תפרוג הרוצב הצמיא 

ףדא .תיפולח תילקיסומ הרימאל ומגרות אל ביבא־לתבו תורדשב םתוהשב תומייקה 
:הלא תושוחת לע ביחרמ 

אל ינאש המשא תושגר יל שי ...[א"ס 'ג ,תורדשב] םש קיפסמ אל ינא 

תא לבקמ אלש ,יתרוקיב והשימכ אב ינא םש ינאשכ םג .םש קיפסמ 

(1998 ,ףדא) .ביבא־לתמ דלוס טושפ ינא ,ביבא־לתבו .םינפבמ תואיצמה 

םכסמ ןויד 

,("beyond") "רבעמ"ה ןדיע ותוא הנכמ (Bhabha, 1994) אבאבש ,יחכונה ןדיעב 

.תולעופ ןה ובש בחרמה תא שדחמ רידגהל תוסנמו ןלוק תא תועימשמ םיטועימ תוצובק 

םע קחשמ תועצמאב םתוהז תא ךשמתמו ימניד ךילהתב םיביכרמ הלא םימצעומ םיטקייבוס 

םתוא תרציימה תימוטוכידה תואיצמה לע רגית םיארוק םה ךכ .רבע־תויוהז לש םיסיסר 

םישחרתמ הלא םיכילהת .(Lavie <fe Swendenburg, 1996; Minh-ha, 1991) םיאכודמכ 

םלסיאה תוצרא ידוהי לש םתריגה םע הרצונש ,תיחרזמה תוהזה .ימוקמה בחרמב םויכ 

.התוא תקרוסו תטלשה תילארשיה תוהזה ןמ יטקלאיד ןפואב תעבונ ,ןיטסלפ/לארשיל 

תיפולח תוהז שבגלו הלא םיכרעב דורמל ןוצרה ןיבל תוילארשיה יכרע תלבק ןיב חתמה 

שולשב תופשחנ תוהזה לש תוביציה רסוחו תוימנידה .תיחרזמה תוהזה תא ןנוכמה אוה 

.יתגצהש הלועפה תויגטרטסאו תודמעה 

תא םיפקשמכ םיספתנה םיביכר לש המיגד ,קיידל םא וא ,"םישרושה לא הרזחה" 

,אוה ךופהנ .המודקה םייחה תרוצל רוזחל השקב לע תוזמרמ ןניא ,ילאידרומירפה רבעה 

תוצובקה לש ןנוצר תא תופקשמו םיינרדומה םייחב תונגועמ תושדחה תואלכהה 

ןיינעב תוושהל ןיינעמ .(Bhabha, 1990b)יוושכעה בחרמב ןמצע תא חיכנהל תוקתשומה 

"חותיפ־תרייע" - תוביתנב םייקה יתדה זכרמה םע תורדשב תילקיסומה תוליעפה תא הז 

וליאו ,יחרזמ־יתד זכרמ חתפתה תוביתנב עודמ הלאשה לע .תורדש תברקב תנכושה 
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בישהל ןתינ ,תידוהיה תדל תוקודה רושק וניאש ילקיסומ בחרמ חתפתה הכומסה תורדשב 

תונויסנל יכ קפס ןיא .הליהקה ייחב תינוציחה תוברעתהה תדימ לש הניחב תועצמאב 

הלועפ־ףותיש" תרגסמב ,תטלשה תילארשיה תוהזל תורדש יבשות לש םתוהז תא ףיפכהל 

רושימב .תיתד־אל תיחרזמ תוהז לש הנוניכ לע הבר העפשה התייה ,"בגנה־רעש-תורדש 

האוושהב הדובעה תעונת דעב םיהובג העבצה יזוחאל וז תוהז המגרות יטילופה 

.תורחא "חותיפ־תורייע"ל 

םלוא .יאקירפא־ןופצ אוה ,תורדשל המודב ,תוביתנ יבשות ןיבמ םיבר לש םאצומ 

תפקומ תוביתנ ,התוא םיבבוסה םיצוביקה םע םיקודה םיסחי תמייקמה ,תורדשל דוגינב 

הייסולכוא םע תוביתנ יבשות לש ירעזמה רישיה ךוכיחה .םיחרזמ םהיבשות בורש םיבשומ 

םייתרוסמ םייתוברת םיסופד רמשל םהל רשפא ,תורדש יבשותמ לידבהל ,תיזנכשא 

"םיקתונמ"ה תוביתנ יבשות לש יתוברתה םדיתעל ששחה לע .תיתד תיחרזמ תוהז ןנוכלו 

הצעומה רובעב ךרעש רקסב ,רפע יבצ 1965 תנשב בתכ ,תטלשה תילארשיה תוברתה ןמ 

:תוביתנ תימוקמה 

םייח יכרד דומלל יממ םהל ןיאו תוקחל ימ תא ןיא םישדחה םילועל 

,ל"וחמ םתומלשב טעמכ וקתעוה םייחה יסופדש לבקתמ ךכמ ,תורחא 

<29 ,1965 ,רפע) .ילארשי 'ךווג" לכ אלל טעמכ ,םוקמב ועטינו 

הקיטקרפ תועצמאב "םוקמ"ה לש ובוציע תא ,רומאכ ,רשפא הז ילארשי "ןווג" רדעה 

ירא־ןב יפ־לע ,"חותיפ־תורייע" המכב תוילארשיל רוביחה ךרענ ךכ .תיתרוסמ תיתד 

םויקו םישודק תומוקמ לש םנוניכ תועצמאב אקווד ,(Ben-Ari 8l Bilu, 1997) וליבו 

תויטוירטפהו תימוקמה הוואגה תושוחת תומצעומ ךכו .םינבר ירבק ביבס תד ינחלופ 

.םתודחא תשגדה ךות ,םינימאמה לש תימואלה 

רבדב תולאש ןה םג תולעמה ,תופסונ תוילקיסומ תועפות יתשל סחייתא םוכיסל 

תוליעפל תסחייתמ הנושארה :ימוקמה ילקיסומה בחרמב תיחרזמה הקיסומה לש המוקמ 

םיזנכשא ןיב יתרוסמה יתוברתה גרדמה תא תרגתאמה תפסונ תיוושכע תילקיסומ 

תיחרזמה הקיסומה יפלכ יכרע־ודה סחיבו "ףורשה" תשרפב תקסוע היינשהו ;םיחרזמל 
.תפשוח איהש 

םיעצבמו םירצוי המכ לשו הלקד ,דדח תירש ,ןלוג לייא ,סקינתא תקהל לש םתוליעפ 

הקיסומ ןיב תיתרוסמה הנחבהה שוביש תא השיחממ ,םויכ םילעופה םיחרזמ םבור ,םיפסונ 

תא תפקשמ הלא םיעצבמו םירצויל תקנעומה היצמיטיגלה .תיחרזמ הקיסומו תילארשי 

היווהה תא תפקשמה תילקיסומ האלכהכ תספתנה ,תיחרזמה הקיסומה לש הלועה התרקוי 

תוספות תויחרזמ תויתוברת תודמע יכ רמול ןתינ םויכ .הבחרה תימוקמה תילארשיה 

תוברתה לש התרדגה לע קבאמבו תילארשיה תיתוברתה הריזב טלוב םוקמ הגרדהב 

ידי־לע ןיידע תקנעומ תיתונמואה הרקויה יכ ןייצל בושח םלוא .(Regev, 2000) תימואלה 

תימינפ תמא ךותמ םילעופכ םיספתנה ,תילארשי קור תקיסומ ירצויל םעטה יעבוק 

.םיירחסמ םילוקישל דוגינבו 

הכנ יחרזמ רצויל הזחתהש ,ץיבוני'צ םייח רצויה לש תימרתה הפשחנ 2000 יאמב 

תרושקתב םילג התכיה "ףורשה" תשרפ .תושק תויווכ ופוג לעש הנאותב ופוג תא הווסהש 

תונויארב .הימורעמב תילארשיה תרושקתה תא ףשחש ליגרתכ הספתנו תילארשיה 

תא תשדקמה ,תיברעמה תרושקתה לש "הטישה" לע רבדל ץיבוני'צ הברה ,ומיע וכרענש 
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םלוא .תרושקתה יעצמאב העפוה ונממ הענמ ,ותנעטל ,ולש "תוילמרונה" .גירחהו רזומה 

השרפה לש רבודמ־אלהו רחאה הקלח .תפשוח "ףורשה" תשרפש "תמא"ה תיצחמ קר יהוז 

רחב ותועצמאבש ןונגסהש הדבועה .ימוקמה גרדמב הדמעמבו תיחרזמה הקיסומב קסוע 

,הז ןונגס .תירקמ הניא טילשה יחרזמה ןונגסה אוה ילקיסומה זכרמה לא עיגהל ץיבוני'צ 

הניחבמ יחוורב ספתנו ,תילארשיה תרושקתב תובר תועמשה םויכ רשפאמ ,רבתסמ ךכ 

סחיב םויכ םייקה יכרע־ודה סחיה תא תפשוח "ףורשה" לש ומובלאל הנזאה .תילכלכ 

ןונגס יפלכ תרושקתה יעצמאב ןיגפמ ץיבוני'צש הברה הכרעהה דצל .תיחרזמה הקיסומל 

הקיסומה לע הידורפכ תועמשנה תועוצר םובלאב אוצמל ןתינ ,ולהק יפלכו הז ילקיסומ 

וז םא הלאשה .("הבבס םויה לכ"ו "ןתח סוכה תא רובש" םירישה ,המגודל) תיחרזמה 

,החותפ ראשית תיחרזמה הקיסומה תחסונ לש םימת דודיר וא תעדומו תנווכמ הידורפ 

בחרמב םויכ םיכרענש םייונישל סחיב הז רוביחמ תולועה תויהתה לולכמ לא ףרטצתו 

.םייחרזמ םיעצבמו םירצוי לש תוילקיסומה תואלכהה תובקעב יתוברתה 

תורוקמ 

.8.12.1998 ,ףדא ןועמש םע ישיא ןויאיר .(1998)'ש ,ףדא 

.3.2.1995 ,ץראה ."ינויצה םולחהו טמרוגה" .(1995)'ק ,זוא 

.28.5.1996 ,הנחוא םייח םע ישיא ןויאיר .(1996)'ח ,הנחוא 

.7.3.1996 ,הנחוא ימר םע ישיא ןויאיר .(1996)'ר ,הנחוא 

.17.11.1995 ,לאילוא םייח םע ישיא ןויאיר .(1995)'ח ,לאילוא 

.23.8.1998 ,לאילוא םייח םע ישיא ןויאיר .(1998)'ח ,לאילוא 

.18.10.1996 ,תונורחא תועידי ."תורדש תרמא ,'םייתפש' תרמא" .(1996)'ע ,ןרוא 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - רבצה .(1997)'ע ,גומלא 

הירואית ."ילאיגולוק־טסופ חישו הילפא ,לדבה :רחאה תלאש" .(1994) 'ק 'ה ,אבאב 

.157-144 ,5 ,תרוקיבו 

.10.10.1998 ,ןוטיב הכימ םע ישיא ןויאיר .(1998)'מ ,ןוטיב 

.16.8.1996 ,תונורחא תועידי ."ןבל וא רוחש ינא םא יתעדי אל" .(1996)'י ,גרבנריב 

ףותשו יתרבח קוחיר לש הקימניד :חותיפה ריעו יצוביקה רוזאה .(1986)'י ,דודךב 

גוחה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח .בגנה רעש-תורדש :הלועפ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל 

,(תכרוע) ןוסלרפ 'ע :ךותב ."םייחרזמה לש האלפומה הירוטסיהה" .(1999) 'צ ,רוד־ק 
.תיביטנרטלא היצמרופניאל זכרמה :םילשורי .(106-87 'ע> תיחרזמה הכפהמה 

:הפיח .(תופתושל םזילנרטפמ) חותפ תורייעו םיצוביק .(1983) 'צ ,ןירוח־ןב 
ןויערהו ץוביקה רקחל ןוכמה ,יצוביקה יאטיסרבינואה זכרמה ,הפיח תטיסרבינוא 

.57 'סמ ,יפותישה 

תויתוברת־ברה תרוקיב :היטרקומדו תולוכי ,הימונוטוא לע" .(1998)'י ,דלפו 'ז ,רנורב 

הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב ."תילרבילה 

.תומר :ביבא־לת .(131-107 'ע> תידוהיו תיטרקומד 

,ביבא־לת ןותיע ."הייסנכ דועל הקהל דוע ןיב לדבהה המ" .(1992) 'ע ,דלוג 
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 18.12.1992.

."לארשיב ךוניחב תויתוברת־ברו תוינרדומ־טסופ ,תוינרדומ" .(1999) 'א ,באז־רוג 

.תומר :ביבא־לת .ךוניחו תוינרדומ־טסופ .תוינרדומ 

:ךותב ."םזינרדומטסופ/מזינרדומה לש הקיטילופהו לובג לש היגוגדפ" .<1996)'ה ,ורייג 

:םילשורי .<64-43 'ע) ינדדומטסופה חישה ןדיעב ךוניח ,(ךרוע) באז־רוג 'א 
.םנגאמ 

.םידוהיה תלאש לש ינרדומ ןורתפל ןויסינ :םידוהיה תנידמ .([1896] 1996)'ת ,לצרה 

.תוברתשק :םילשורי 

זכרמה :תובוחר .ןושאר ח"וד ,לארשיב ירוזאה ףותשה .(1964)'ל ,םואבלפאו 'ר ,ץיו 

.תובשייתהה רקחל 

,5 ,תרוקיבו הירואית ."קד לבח לע הירואית :אבאב .ק ימוה" .(1994)'ע ,ריפואו 'ח ,רבח 
 143-141.

."ילארשיה תונמואה חישב ילסרבינואו ימוקמ :םיגדה תקיתש" .(1993) 'ש ,יקסניח 

.122-105,4 ,תרוקיבו הירואית 

.25.4.1996 ,התופח יפוח קחצי םע ישיא ןויאיר .(1996)'י ,התופח 

לארשי ?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998) 'י ,הנוי 

.263-238 ,16 ,םייפלא ."תילרבילה היטרקומדה תולובגו 

.188-163 ,17 ,תרוקיבו הירואית ."יתוברת ברה בצמה" .(2000)'י ,בהנשו 'י ,הנוי 

ח"וד :םייצוביק םירוזא השולשב ירוזאה ףותישה לע רקס .(1967)'א ,םשלו 'א ,ןהכ 

זכרמה :תובוחר .םייצוביק םירוזא השולשב ירוזאה ףותשה רקחמ לע ןושאר 

.תובשייתהה רקחל 

ןויוושה־יאל עקרה :תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת" .(1999) 'ע ,םוזכ 
.428-385 ,(2)א ,תילארשי היגולויצוס ."לארשיב ינתאה 

.5.2.1999 ,דיעה לכ ."רשיה לכשה" .(1999)'ש ,בהל 

.תורירב :ביבא־לת .ןויווש יא לש םיערז .(1995)'ש ,יקסריבס 

.תוביתנ תימוקמה הצעומה .1965 תוביתנ רקס .(1965)'צ ,רפע 

ןויסינ :ןאש־תיבב םיצוביק ירבח לש תנגרואמה תיתליהקה תוליעפה" .(1981)'א ,ןיואפ 

חותיפ תורייעב ץוביק ירבח לש תיתרבח תוליעפ ,(ךרוע) רנזור 'מ :ךותב ."הכרעה 
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח .<71-1 'ע) 

:חותיפה תורייע יבשותו םיצוביקה ירבח .(1985)'מ ,רנזורו 'ד ,רימז ,יש ,ץג ,יא ,ןיוופ 

חותיפל זכרמה :ביבא־לת .הלועפ ףותישל תונוכנו םיידדה םייומיד ,ןילמוג יסחי 
.ביבא־לת תטיסרבינוא דיל ,ריפס סחנפ םש־לע 

הירואית ."םזילטניירואו תימואל היפרגוירוטסיה :הירפסמו המואה" .(1995)'ג ,גרברטיפ 

.103-81 ,6 ,תרוקיבו 

.בירעמ ."םתסאמנ יד" .(1995)'א ,שודק 

,ןוכישהו יוניבה דרשמ :ביבא־לת .1988-1979 תורדש חותיפ תינכות .(1980)'מ ,דיבר 

.תומרגורפה ףגא 

הקיסומה תיישעתב תיתוברת תוטלובו תינוגרא תונמוימ :גליע וא טוהר" .(1997)'מ ,בגר 

.132-115,10 ,תרוקיבו הירואית ."לארשיב 

.37-32 ,12 ,הקיסומ ."תויאבצה תוקהלה" .(1988)'י ,םולבנזור 
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רפסמ :תילארשיה הרבחהו תודהיה יעדמ ,םזילטניירוא" .(1999) 'א ,ןיקצוקרק־זר 
.61-34 ,3 ,העאמ'ג ."תורעה 

.תורירב :ביבא־לת .היגולואידיאו הירוטסיה :ילארשיה עונלוקה .*1991)'א ,טחוש 
תיזכרמה הכשלה :םילשורי .(1997) הרשע־עבראה תסנכל תוריחבה תואצות 

.הקיטסיטטסל 

םיטרס 

.הקיסומה תורדש .(1998)'א ,ץיבודיוד־רוד 

וידר תוינכות 

.5.2.1999 ,ל"הצ ילג .(1999) 'י ,רנטוק 

םיילקיסומ תורוקמ 

.לוקונופ .ךרוצ .*1996) הלוצאה 

.יצרא דה .םיניערגה תופילק ליבש .(1992) סקפיט 

.יצרא דה .הפאלב ךלש םייחה .(1995) סקפיט 

.יצרא דה .קאינמ וקסיד .(1999) סקפיט 
.יצרא דה .שחלב םירבד .(1993) לכשה תייסנכ 

.יצרא דה .לכשה תייסנכ .(1999) לכשה תייסנכ 

.2000 ףורשהו תוקפה הנתמ .ףורשה .(2000)'ח ,ץיבוני'צ 

.שומיקו יצרא דה .תריכז .(1995) סנסנר 

.לוקונופ .השיע הלל .(1991) םייתפש 

 Alcalay, A. (1993). After Jews and Arabs: Remaking Levantine Culture.
 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Anderson, B. (1987). Imagined Communities: Reflections on the Origin and

 Spread of Nationalism. London: Verso.

 Bakhtin, M. (1968). Rabelais and His World. Cambridge: MIT Press.

 Ben-Ari, E. and Bilu, Y. (1997). "Saint's Sanctuaries in Israeli Development

 Towns on a Mechanism of Urban Transformation". In their Grasping Land

 and Place in Contemporary Discourse and Experience (pp. 61-83).
 Albany, NY: State University of New York Press.

 Bhabha, H.K. (1984). "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial
 Discourse". October, 28, 125-133.

 Bhabha, H.K. (1990a). Nation and Narration. London: Routledge.

 Bhabha, H.K. (1990b). "The Third Space: Interview with Homi Bhabha". In
 J. Rutherford (ed.), Identity: Community, Culture, Difference (pp. 207
 221). London: Lawrence and Wishart.

 Bhabha, H.K. (1994). "Introduction: Location of Culture". In his The Location

 of Culture (pp. 1-18). London: Routledge.

 Chatterjee, P. (1990). "A Response to Taylor's 'Modes of Civil Society'".
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 Public Culture, 3(1), 119-132.

 Cohen, E. (1983). "Ethnicity and Legitimation in Contemporary Israel". The

 Jerusalem Quarterly, 28, 111-124.

 Deshen, S. (1982). "Social Organization and Politics in Israeli Urban Quarters".

 The Jerusalem Quarterly, 22, 21-37.

 Fräser, N. (1995). "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in

 a 'Post-Socialist Age'". New Left Review, 212, 68-93.

 Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell.

 Hechter, M. (1976). "Ethnicity and Industrialization: On the Proliferation of

 Cultural Division of Labor". Ethnicity, 3, 214-224.

 Hirshberg, J. (1995). Music in the Jewish Community of Palestine 1880-1948.
 Oxford: Clarendon.

 Hobsbawm, E.J. (1983). "Introduction: Inventing Traditions". In E. Hobsbawm

 and T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition (pp. 1-14). Cambridge:

 Cambridge University Press.

 Hobsbawm, E.J. (1990). Nations and Nationalism Since 1780: Programme,

 Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

 Katz, J.( 1972). "The Jewish National Movement, A Sociological Analysis". In

 his Emancipation and Assimilation Studies in Modern Jewish History (pp.

 129-145). Farnborough: Gregg international.

 Katz, J. (1973). Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish

 Emancipation, 1770-1870. Cambridge: Harvard University Press.

 Kimmerling, B. (1999). "Religion, Nationalism and Democracy in Israel".
 Constellations, 6(3), 339-363.

 Kymlicka, W. (1989). Liberalism, Community and Culture. Oxford: Oxford
 University Press.

 Lavie, S. and Swendenburg, T. (1996). "Between and Among the Boundaries of

 Culture: Bridging Text and Lived Experience in the Third Timespace".
 Cultural Studies, 10( 1), 154-179.

 Minh-ha, T.T. (1991). When the Moon Waxes Red. New York: Routledge.

 Regev, M. (1992). "Israeli Rock, or a Study in the Politics of 'Local
 Authenticity'". Popular Music, 11( 1), 1-14.

 Regev, M. (1994). "Producing Artistic Value: The Case of Rock Music".
 Sociological Quarterly, 35( 1), 85-102.

 Regev, M. (2000). "To Have a Culture of Our Own: On Israeliness and Its
 Variants". Ethnic and Racial Studies, 23, 223-247.

 Said, E. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.

 Shohat, E. (1988). "Sephardim in Israel: Zionism From the Point of View of Its

 Jewish Victims". Social Text, 19-20, 1-35.

 Smith, A.D. (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell.
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 Stokes, M. (1994). "Introduction: Ethnicity, Identity and Music". In his

 Ethnicity, Identity and Music (pp. 1-27). Oxford, UK: Berg.

 Swirsky, S. (1984). "The Oriental Jews in Israel". Dissent, 37(1), 77-91.
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:ךשמתמ ימואל ךוסכסב סויפ 
יניטסלפה ־ילארשיה הרקמב חוכו תוהז 

*אנאחור םידנ 

םיכוסכס בושיי ןיב הנחבהה תלבקתמו תכלוה םיכוסכס ןורתפב תקסועה תורפסב 

ןיב ןתמו־אשמב תונוש דעי תודוקנל םיכילומה ,םביטב םינוש םיכילהת ינשכ סויפ ןיבל 

חישב חוורש תיסחי שדח חנומ וניה "סויפ" .ךוסכסב םינותנה םיימואל־ונתאה םידדצה 

הקלחב ,תעבונ הבחרה ותצופת .םירקוחל ןיינע לש אשומל הגרדהב ךפהנו יטילופה 

־ןובשחו קדצ לש תויגוס ולעהש ,תימואלניבה הריזב לקשמ־תודבכ תויוחתפתהמ ,לודגה 

תועדומה תא ולידגהו ,תובר תוצראב יתרבחה םויה־רדס בל לא ירוטסיה שפנ 

ווחש תוצראב ,לשמל ,הרק ךכ .םיינתא םיכוסכס לש םנורתפ תובישחל תימואלניבה 

,םהלש םהיחרזא לש םדאה תויוכז תא תוסגב ורפהש ,םייגתוכמס םירטשממ רבעמ 

,הניטנגרא ,רודוולס־לא) תונושארה םהיתועיספ תא םיעסופה םייטרקומד םירטשמל 

םיניינע וכפהנ הלא תוצראב .(יפוריא־חרזמה שוגה תונידמו םיניפיליפה ,הלמטאוג ,הלי'צ 

"transitional) "ירבעמ קדצ" וא "רבעמ תפוקת לש קדצ" הנוכמש המל םירושקה 

 "Crocker, 1999) (Justice) תויזכרמ תויגוסל.

םימע חצר ןוגכ ,רבעב ושענש תוער ןוחבל ולחה תויטרקומד תוצרא המכ ,ךכל המודב 

תוצראו ,(ןפיו הילרטסוא ,תירבה־תוצראב ומכ) המחלמ יעשפו תודבע ,םוקמה ידילי 

םיאכדמ םישבוכ םע הלועפ ופתיש ןתייסולכואמ םיחלפ דציכו עודמ ןוחבל ולחה תורחא 

ולצנתה ,ןילרב תמוח תליפנ ירחא ,לשמל .םע תדמשה לש תוינידמ דגנ וחמ אל עודמ וא 

טקיורפ םע הלועפ ופתישש לע םא ,ידוהיה םעה ינפל תובר תויפוריא־חרזמ תונידמ ישאר 

םיברש ,תולצנתה תעמשה .לעופל ותאצוה תא וענמ אלש לע םאו יצאנה הדמשהה 

ךוסכסב וסנתהש תוצובקו תומוא ןיב חישה ןמ לבוקמ קלחל הכפהנ ,סויפל התוא םירשקמ 
.םדא תויוכז תורפהבו 

,יטרקומד רטשמל דייהטרפאה תטישמ הקירפא־מורדב יטמרדה רבעמה ,ףוסבל 

הרקמכ ררבתה ,הז רבעמב תיאקירפא־סורדה "סויפהו תמאה תדעו" האלימש דיקפתהו 

סויפה דיקפתל תימואלניבה תועדומה תא םאתהב ריבגהש ,ולשמ ידוחיי הדימ־הגק לעב 

תודעו םירשעמ רתוי םנמוא ומקוה םלועה יבחרב .םיינתא םיכוסכס לש םהינפ יונישב 

תוסייפתהה ובש הרקמכ תימואלניבה העדותב טלבתמ יאקירפא־ םורדה הרקמה ךא ,תומוד 

- םולש יכרדב ־ רבעמב יזכרמ דיקפת ואלימ רבעב ושענש תוערה לע שפנה־ןובשחו 

.תוכסכוסמ ויהש תוצובקה ןיב םיסחיב הלחש הרומתבו ,םמורמ רורחשל המר דיב יוכידמ 

וניב רשקהו ,יטילופהו ימדקאה חישב ותעפוהבש שודיחה ,סויפ חנומב חוורה שומישה 

םע דחיו תובורמ תויועמשמב ותוא םיניעטמ ,הליחמו תולצנתה ןוגכ םירחא םיגשומ ןיבל 

תודעו לש תיזכרמ הרטמ היהש - סויפ .תקיודמה ותנווכל עגונה לכב לופרעל םימרות הז 

ןבומ תיינב לש הנכסב ןותנ - תויברעמ־אל תורבחב רקיעב ורצונש ,סויפהו תמאה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה * 
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תחת ,לשמל .תויתוברת תמעטהבו םייתד תועמשמ ינוגב שומיש ךות ,שדח יברעמ 

רשקב ,תוקזח תויתד תויועמשמ ףוריצב ,הליחמה הרשקנ ,תירצונה היגולואיתה תעפשה 

דעצה ,דניה ,תיתרוסמה תירצונה תיגולואיתה העדה יפל ,הליחמה .סויפה לא קודה 

וזכרמבש ,ילופיטה לדומה תייפכ ,ךכל המודב .(Wink, 1998) סויפה ךילהתב ןושארה 

םע המצוע־בר יטילופ ךילהת םצמצל תמייאמ ,המלחהו המוארט ,יופיר לש םיחנומ 

םע (intrapsychic) ישפנ־ךות ךילהת ללכל יתרבח שדחמ־תוגבת לש תורורב תוכלשה 

ושבגתהש תויתצובק תויוהז לש ןתויזכרממ םלעתמ הזכ לדומ .םיישיאניב םיסחיב שגד 

לוצינו יוכיד ,הטילש ,םיירטמיס־אל תוחוכ יסחי לש םירשקהב ךוסכס לש תורוד ךשמב 

תוגהנתה יסופדמ חותינה דקומ תא יוארכ־אל קיתעמ הזכ לדומש דבלב וז אל .יתצובק 

םיישיאניב םייוליגל ,הנידמה תכרבב ורצונש חוכ ינבמ לש םתאצות םניהש ,םייתצובקניב 

תוכלשה ררוגש חרואב תויתביסה תרשרש תא שטשטמ םג אוהש אלא ,םינבמ םתוא לש 

,תיברעמה ותזירא "סויפ" גשומל הנתינש העשמ ,וזמ הרתי .תורומח תוירסומו תויטרואית 

,(Dwyer, 1999) רייווד ןזוס תנייצמש יפכ ,תומימחב ץלמומ והירה ,רקיעב תיאקירמאה 

תורפה לש ןהיעצבמו ןהיתונברוק ,תורוד הז תובורק םיתיעלו הצובקכ ,ויהש םדא־ינבל 
.תורומח םדא תויוכז 

סויפו םיכוסכס ןורתפ ,םיכוסכס בושיי 

שארב איה ,דעי־בצמכ ןהו ךילהתכ ןה ,סויפ גשומה תרהבהל םורתל םיכרדה תחא 

ןורתפו םיכוסכס בושיי :תובר םהב םישמתשמש םיחנומ ינשמ ולידבהל הנושארבו 

הזמ הז םינוש םיכילהתה תשולש .(Burton, 1990)ןוטרב לצא ורדגוהש יפכ ,םיכוסכס 

בושיי ,1 הלבטב םכוסמש יפכ .דעי תדוקנ התוא תגשהל םידעוימ םניא ןכלו ,םביטב 

,םכסהל םידדצה ,םכסהה תורטמ תניחבמ הזמ הז םילדבנ סויפו םיכוסכס ןורתפ ,םיכוסכס 

םיסחיה תובישחו תידדהה הרכהה תובישח ,םהילא םיפאוש םידדצהש םיסחיה לש םביט 

.םידדצה ןיב םיידיתעה 

,םיידדה םיסרטניא לע ססבתהב ךוסכס לש ימשר םויסל עיגהל שקבמ םיכוסכס בושיי 

בושיי .חטשב תוחוכה יסחי תא ףקשמה םיכסכוסמ םידדצ ןיב םכסהל העגהב גצוימ אוהו 

וניא אוה תובורק םיתיעלו ,םידדצה יכרוצ תא ןגוה ןפואב חרכהב ףקשמ וניא םיכוסכס 

לבקתמ םכסהה ,םיכוסכס בושייב .רתוי שלחה דצה לש ךורא חווטל םיסרטניאה תא גציימ 

תידדה הרכה לע וא תורבחה ןיב םיסחיה תלאש לע חרכהב חרוט וניאו ,תולשממ ידי־לע 

וא רק םיכסכוסמה םידדצה ןיב םולשה םא הנשמ הז ןיא ,ךכל םאתהב .םידדצה ןיב הנכ 

םויק־ודמ םינהנ םה דוע לכו םקופיס לע םיאב םידדצה ינש לש םיסרטניאה דוע לכ ,םח 

הווהמ ,ןהיניב לובגה לע תקולחמה יבגל ,1975 תנשב קריעו ןריא ןיב םכסהה .לבסנ 

תא תיצהו רפוה אוה ךא ,תע התואב תוחוכה יסחי תא ףקיש אוה .ךוסכס בושייל המגוד 
.רוזיאב רתויב תוינסרהה תומחלמה תחא 

יווה ,ךוסכסה ימרוג לע דומעיש םכסהל עיגהל ןויסינ שי ,הז תמועל ,םיכוסכס ןורתפב 

םיישונא םיכרצ לע תונעל הרטמב שבוגמ םכסהה .תירוטסיה הרשפל עיגהל ןויסינ ,רמוא 

ינש לש םייטילופה םיכרצה .םהיניב תוחוכה יסחיל רשק ילב ,םידדצה ינש לש םייסיסב 

םישדח םיסחי תרגסמב אלא ,םהיניב תוחוכה יסחי יפל אל ,הווש הדימב םילפוטמ םידדצה 
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ןווכמ ,וילא תועיגמש ןה תותיליעהש יפ־לע־ףא ,םכסהה .ןילמוגייסחיו ןויווש םימדקמה 

קר אל רחוש אוה .םידדצה ןיב תידדה הלבק גציימו תורבחה ןיב םולש יסחי תגשהל 

םידדצהו ,ךוסכסה תא םייסמ םכסהה .םח םולש ףקשמה הלועפ־ףותיש םג אלא ,םויק־וד 

1995 תנשב ןדרי ןיבל לארשי ןיב םכסהה .הז דגנ הז הנעט םוש ןועטל דוע םילוכי םניא 

םיניטסלפה םע םולשה ךילהת לש ונולשכ יכ םא ,ךוסכס ןורתפכ לארשי ידי־לע ספתנ 

.ינדריה דצב תוחפל ,םכסהב תיממעה הכימתה תא שילחה ךרדה ךשמהב 

לע םסובמה םיסחי לש גוסל םידדצה תא ליבוהל שקבמה וביטב הנוש ךילהת וניה סויפ 

איהש - יתרבח םיסב לע ,תיבמופה ,החותפה תוימיטיגלה תקנעה .תידדה תוימיטיגל 

הרכהה לש הניפה־ןבאלו םיסחיה לש הרידגמה הנוכתל תכפהנ ־ ךילהתה לש ואיש 

םיחתמ ענומ וניא אוהש יפ־לע־ףא ,סויפה ,ךכש ןוויכמ .יתימאה ןוחטיבהו תידדהה 

הרזחב םיסחיה לש ךופיה ינפמ תאז־לכב ןגמ ,םידדצה ןיב תוידיתע תוקולחמ וא םיסחיב 

ץק ללוחמ סויפה ,הז ןבומב .קפסב בוש הנותנ דצ לכ לש תוימיטיגלה םצע ובש בלשה לא 

הנתשמ תורבחה ןיב םיסחיה לש םייפואש םושמ םידדצה ןיב ימויקה ךוסכסל יתימא 

תרקדזמה המגודה .םיינבמ־םייטילופו םייתרבח ,םייגולוכיספ םייונישב בלושמש ךילהתב 

.יאקירפא־מורדה הרקמה הנדוע חלצומ סויפ ךילהתל ןיעל 

ינושו ןוימד תודוקנ :סויפו ךוסכס ןורתפ ,(יטילופ רדסה)ךוסכס בושיי :1 הלבט 

סויפ  ךוסכס ןורתפ  (רדסה)ךוסכס בושיי 

ירוטסיה סויפ  תיטמגרפ הרשפ  ימשר םכסה  הרטמה 

תורבח  תותיליע  תולשממ  םידדצה 

אלל ,ןכ םולש  ךיפה ךא םח  יטנוולר אל  םולשה לש וביט 

תופסונ תועיבת 

םייוצרה םיסחיה 

םיבוט םיסחי  הדובע יסחי  םימכסהה יפל  דיתעב 

הלבקה תובישח 

תינויח  היוצר  הבושח אל  תידדהה 

קדצ  םיישונא םיכרצ  תוחוכ יסחי  תרגסמה יחנומ 

םייסיסב 

לע תמאל סחיה 

תפתושמ הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תולוועה 

תוירחאל סחיה 

תודדומתהו הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תירוטסיה 

שדחמ־תונבת 

לודג הדימ־הנקב  המ־תדימב  שרדנ אל  יטילופו יתרבח 

,תמא ,קדצ :חתפמ־תויגוס עבראב לפטל שי ,הזיחא ול אצמי ןכו יתימא םויפש ידכ 

,תישאר .םידדצה ןיב םייטילופהו םייתרבחה םיסחיה לש שדחמ־תונבתו תירוטסיה תוירחא 

ןיב םימייקה תוחוכה יסחי אלו ,קדצ אוה סויפל תוסחייתה־תדוקנכ שמשמה חנומה 

קלח וניא ,סויפב יזכרמ וניהש ,קדצה .םהלש םייסיסבה םיישונאה םיכרצה וא םידדצה 

סויפ  ךוסכס ןורתפ  (רדסה)ךוסכס בושיי 

ירוטסיה סויפ  תיטמגרפ הרשפ  ימשר םכסה  הרטמה 

תורבח  תותיליע  תולשממ  םידדצה 

אלל ,ןכ םולש  ךיפה ךא םח  יטנוולר אל  םולשה לש וביט 

תופסונ תועיבת 

םייוצרה םיסחיה 

םיבוט םיסחי  הדובע יסחי  םימכסהה יפל  דיתעב 

הלבקה תובישח 

תינויח  היוצר  הבושח אל  תידדהה 

קדצ  םיישונא םיכרצ  תוחוכ יסחי  תרגסמה יחנומ 

םייסיסב 

לע תמאל סחיה 

תפתושמ הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תולוועה 

תוירחאל סחיה 

תודדומתהו הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תירוטסיה 

שדחמ־תונבת 

לודג הדימ־הנקב  המ־תדימב  שרדנ אל  יטילופו יתרבח 
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םיכוסכס לש תונורתפש יפ־לע־ףא .יטרואיתה וא ימושייה םיכוסכסה ןורתפ חישמ 

יסחיש איה הדבועה ,םימכסהה תרגסמב קדצל םייתפש םמ תחא־אל םימלשמ םיימואלניב 

תורפסה וליפא .םימכסהה תאצות תא ללכ־ךרדב םיעבוקה םה ,קדצה אלו ,תוחוכה 

.קדצל עגונה לכב תולד ןניה ,םיכוסכס ןורתפל תונדס ללוכ ,םיכוסכס ןורתפב תקסועה 

שי ,(Deutsch, 1974,1985; Griiio, 1991; Opotow, 1990 :ןוגכ) םידחא םיגירח טעמל 

.קדצה ןמ טעמכ תטלחומ תומלעתה 

השק קדצה יכ הנעטה .םידדצה ןיב םישדחה םיסחיל תרגסמ קדצב האור סויפה 

המוקמב .דניה ףסונ לווע ריחמב קר וגישהל ןתינש וא הגשה־רב וניא אוה יכ ,הרדגהל 

תנחוב סויפב תקסועה תורפסה ,הברדא .אשונה ןמ תומלעתה הקידצמ איה ןיא ךא ,םנמוא 

ןתינ םאהו דציכ הלאשה תא ,(Crocker, 1998) םישדחה םיסחיב קדצה לש ומוקמ תא 

תמועל (retributive justice) לומג בישמ קדצ לש היגוסה תא ,(Dwyer, 1999)וגישהל 

קדצ תמועל טלחומ קדצ לש ןכו (restorative justice) (Lyons, 1984) םקשמ קדצ 

Little,)"קדצ לש רחא גוס" גישמהל ןתינ םא הלאשה תאו ,(Khaiidi, 1998) הגשה־רב 

ןיב סויפ לש דעיה־בצמלו סויפה ךילהתל אופיא תיזכרמ והשלכ קדצ תגשה .(1999 

.ךוסכסב תונותנה תוצובק 

עגונה לכב תמאל דחוימב ,תירוטסיה תמאל תדחוימ תובישח סחיימ סויפ ,תינש 

קוסעלמ ןווכתמב םנמוא תקמחתמ םיכוסכס ןורתפב תקסועה תורפסה .לווע תיישעל 

ענמיהל שי ןכלו תקולחמב ידמ תויונש הלאש הנאותב ,תירוטסיה תמא לש תויגוסב 

ךילהתהש ידכ הב ריכהל םיכירצ םידדצה ינשו ,סויפל תיזכרמ תמאה םלוא ,ןהב קוסעלמ 

Crocker, 1999; Dwyer, 1999; Little, 1999; Popkin 8c Bhuta, 1999;) ךשמיהל לכוי 

 1999 ,Tutu, 1999; Minow). בור לש םיימשרה תומשב העיפומ "תמא" הלמה ,ןכא

שישו ,םיברב הציפהלו תמאה יהמ עובקל שיש אוה ןאכ ןועיטה .סויפב וקסעש תודעווה 

"תותימא" שי תונוש תוצובקלש העיבקה ,הז רשקהב .הידע עיגהל תובר תוריבס םיכרד 

:תמא לש תומר שולש ןיב ןיחבמ (Crocker, 1999) רקורק .הנתיא הזיחא הל ןיא ,תונוש 

תמא" :םדא תויוכז תורפה לע תוחישקה תודבועל תסחייתמה ,"ילילפה יוהיזה תמא" 

,"תיללכ תמא"ו ;תונברוקה לע תינפוגהו תיגולוכיספה העפשהל תסחייתמה ,"תישגר 
שי רשאכ וליפא תמאה לא עיגהל תוברה םיכרדלו תוירשפאה תויונשרפל תסחייתמה 

הינסוב לש תמאהו סויפה תדעו לש יצולחה ץמאמב ומכ ,תוגלופמ תועד תוצובקל 

"ירוטסיה חוויד תריצי" תיזכרמה הרטמה התייה הז הרקמב .(Little, 1999) הניבוגצרהו 

ידכ תוינתאה תוצובקה לכ ינב םירבח תללוכה תמא תדעו תמקה תועצמאב תולווע לש 

."םיעד־תומימת הילע שיש הירוטסיה ןנוכל" 

העיגפל תירוטסיהה תוירחאה לע ומיכסי םידדצהש סויפ ךרוצל ינויח ,תישילש 

ןוגכ ־ ינומה הדימ־הנקב תיתוברתו תינפוג תומילאב ברועמה דצה .םדא תויוכזב 

ןפואב תודוהל רומא - הנידמה תכרבב יוכידו ינתא רוהיט ,םע חצר ,שוביכ ,היצזינולוק 

ריכהל שי .םדאה תויוכז תורפהב אלימש דיקפתבו תירוטסיהה ותוירחאב יעמשמ־דח 

איה תמאה תדעו לש התמישמ ,םיבר םירקמב .תוירחאה תא לבקלו רבעב ושענש תועיגפב 

,הלמטאוגב תירוטסיהה הרהבהה תדעו .(הלמטאוגבו רודוולס־לאב ומכ) החכשה עונמל 

;תירבה־תוצראו אבצה ,הנידמה לש םתוירחא ללוכ ,תידסומה תוירחאב הדקמתה ,לשמל 

.ילוכו ,דייהטרפאה תטיש לע תוירחאה תא הליטה תיאקירפא־סורדה סויפהו תמאה תדעו 

תודדומתההו םדאה תויוכז ירפמ לש תינטרפה תוירחאה תליקשש יפ־לע־ףא ,אופיא ,ךכ 
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תוירחאב הרכהה ,הרקמל הרקממ הנוש התייה רבעמב תורבח רערעי אלש ןפואב התיא 

.ךילהתה לש וזכרמב ,הארנ ךכ ,םירקמה לכב התייה תירוטסיהה 

הקנפשוג תוקינעמ ןהש םושמ קר אל הנוילע תובישח שי תירוטסיהה תוירחאלו תמאל 

רבעמ לא תולעתהל תונברוקה לש םתלוכיל ינויח הז ףוקיתש םגה ,תונברוקה תייווחל 

םיידיתע םידעצ תעיבקב תערכמ תובישח םג ןהל שי ;תוללעתהו הטילש לש הירוטסיהל 

תולוועהש תונברוקל חיטבהלו דיתעה תא ןנכתל ,תוועש המ תא ןקתל ידכ םישורדה 
.ונשיי אל רבעב ושענש 

יטילופ יונישב ךורכ סויפה ,רוריבב העבקנ תירוטסיהה תוירחאהש ןוויכמ ,תיעיבר 

ןבומב ןתמו־אשמב המכסה אלו תוחוכ יסחי אל)והשלכ גוסמ קדצ ידי־לע החנומה ינבמו 

םיעבקנ םהו ,םייטמרד תויהל םייושע םייטילופהו םיינבמה םייונישה ,ךכ םושמ .(לבוקמה 

ויהיש תוכלשהה ןמ תומלעתה ךות ,םדא דובכו ןויווש לש םיילסרווינוא םיטרדנטס יפ־לע 

.תולוועה יעצבמ לש תטלשה תוהזה לעו תושכרנה רתיה־תויוכז לע הזכ שדחמ־תונבתל 

םיאיבמ ,םישדח םייתרבחו םייטילופ תודסומ םיעבוק רשאכ ,שדחמ־תונבתה תרגסמב 

־תונבתהו דוסימה ,תיטילופה תוגהנתהה .ןהיתואצות תאו רבעה־תולווע תא ןובשחב 

לע םיססובמ םהש ךות ,םידדצה ןיב םיידיתעה םיסחיה דקומל םיכפהנש הלא םה שדחמ 

םירשפאמה םייטילופה םיאנתה תא רצוי ומצעלשכ הז שדחמ־תונבת .םדא תויוכזו ןויווש 

םיכסכוסמה םידדצה ןיב הלועפ־ףותישו דובכב םויק־וד ,םיישונאה םיכרצה לש יולימ 
.םינושה 

,תמאה ,קדצה םא .סויפל םיינויח םניא יופירו הליחמ הז חותינבש ךכל בל־סישל שי 

ךילהתל םיינויח יטילופה שדחמ־תונבתהו רבעה־תולוועל תירוטסיהה תוירחאה תלבק 

ושיחהל לוכיש ,ךילהתה ןמ יעבט קלחל תכפהנ םיעגופה דצמ תולצנתה תעבה יזא ,סויפה 

,הלבקל ףואשל ךירצ וניא ףא עגופה ;הליחמל רשאב רבדה ךכ אל ,םרב .וקימעהלו 

םיאכז דצ לכב םינוש םיטרפש ,ךילהתה לש ישיא ביכרמ והז .העיצהל בייח וניא ןברוקהו 

.תויתרבח תומגידרפ וא םייתד םייוויצ לש הייפכ ילב ,םמצע םה ורחביש ןפואב וב קוסעל 

ינבמה יונישה תאצות םניהש ישיא ךילהת ןהו יתרבח ךילהת ןה היהנ יופירה ,ןכ־ומכ 

םייתצובקניב םיסחיב ותועמשמ םצע תא לבקמ יופירה ;ול ףילחת אל ךא ,יתוברתהו 

ורבעש תונברוק םע תינטרפ הדובעש רמול הנווכ ןאכ ןיא .הלאכ םייטילופ םייונישמ 

יופיר לש רתוי בחרה יתרבחה רשקהה םלוא .הבושח איה .הבושח הניא תויטמוארט תויווח 

קלחה וליאו ,םיעגופה לע תוירחאה תלטהו תיביטקלוקה תמאה ףוקית תועצמאב גשומ 

עוצקמ־ישנא ידי־לע תישענה תינילק הדובע תועצמאב רשפאתמ יופירה לש ינטרפה 

לופיט ילב ינטרפה יופירה תשגדה .ךכב םיניינועמה םייטרפ םדא־ינב םע ךכל ורשכוהש 

ותוא תכפוה איהו ,הרטמה לש הצמחה אלא הניא רתוי בחרה יטילופהו יתרבחה רשקהב 

וא קמחתהל ,שחכתהל םמצעל תושרהל םילוכיש הלא לש תקפקופמה תידעלבה םתלחנל 

.תויתרבחה ויתוכלשהבו יטילופ יונישב ךרוצה ןמ םלעתהל 

תוירחאה תלבק ,תירוטסיה תמא ,קדצ ־ ליעל םיראותמה סויפה יביכרמ תעברא לכ 

וסינש םיסחי לש גוסל םידדצה תא םיליבומ - יטילופו יתרבח שדחמ־תונבתו תירוטסיהה 

המחלמה לש ימואלניבה רשקהב םתדובע תא וחתיפש ,םיכוסכסה ןורתפ יצולח גישהל 

,הרכה לש םינכו םיידדה םיסחי :(Azar, 1990; Burton, 1990; Kelman, 1986) הרקה 

"ינאה" לש יביטקלוקה ומויקש הרכהה לע ססבתמה ימויק ןוחטיב תגשהו היצמיטיגל ,ןומא 

תחא הירוטירט ובש תוליהק ןיב ךוסכסב רבודמ רשאכ ךא .קפסב ןותנ וניא "רחאה"ו 
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אל ,ירוטסיה לוועב םיברועמ םידדצה ינש ובשו ,םידדצה ינש לש תוהזה דקומל תכפהנ 

םיכילהת ,ליעל םיראותמה םיכילהתה תא הליחת רובעל ילבמ םידדצה ןיב ןכ סויפ גשוי 

.קודבל וא ןחבאל וליכשה אל םיכוסכסה ןורתפ לש םיאקיטרואיתהש 

גוסלו ךוסכסה גוסל םאתהב .סויפל עיגהל םידדצה וכרטצי ךוסכס לכבש ןוכנ הז ןיא 

.סויפל וא ךוסכסה ןורתפל ,ךוסכסה בושייל ףואשל םילוכי םידדצה ,םייוצרה םיסחיה 

,יתרבח וניא ןהיניב ךוסכסהש תונידמ ןיב םיניקת םיסחיל ליבוהל לוכי ךוסכסה בושיי 

ןיינעב תקולחמ ןוגכ ,תועד־יקוליח לש רדגומ ךרעמב םינגועמ וישרושש ךוסכס אלא 

ךוויתה תורפס .ירחסמ םכסהל םייוארה םיאנתה וא םימ תורוקמ תקולח ,תולובג 
Bercovitch, 1986; Touval,) הלאכ םיכוסכס יבושייל רפסמ תומגוד תנתונ ימואלניבה 

 1985 ,1992; Touval Zartman). תורבחה םהבש םיכוסכס רתוי םלוה םיכוסכס ןורתפ

,תוהז־ססובמ ךוסכס םימעפל הנוכמש המ וא ךשמתמ יתרבח תומיע ןוגכ ,תוכסכוסמ ןמצע 

Azar, 1990; Burton,) םידדצה לש ןוחטיבהו הרכהה ,תוהזה יכרוצב לפטל שי ובש 

 1990 ,1987, 1990; Fisher, 1990; Kelman, 1992; Mitchell) ןורתפ הווהתיש ידכ.

עיגהל םילוכי ירוטסיה לווע תיישעבו הער תמירגב רבעב םידדצה וקסע םהבש םיכוסכס 

ךורכה סויפ ךילהת תועצמאב קר םידדצה ינשבש תורבחה ןיב "ךוסכס םויס" תדוקנל 
.ליעל םיראותמה םיביכרמב 

סויפב קוסעל םידדצה תונוכנ לע םיעיפשמה םימרוג 

ןיינעה תדימ תא םיעבוקה ,םימרוג המכב היולת סויפ לש ידדה ךילהתל תאצל תונוכנ 

תוחוכה יסחי אוה ילוא רתויב בושחה םרוגה .סויפל הריתחב םידדצה ןמ דחא לכל שיש 

יסחי תצירטמב ותדמע יפל ,דצ לכ יבגל .תוחוכב היירטמיסאה תדימו םידדצה ןיב 

לעו תימואלה תוהזה לע םימויאב םיאטבתמה םינוש םינוכיס ובוחב ןפוצ סויפה ,תוחוכה 

הצובקל םינוכיסה .עבק לש יטילופ דספהבו יטילופה שדחמ־תונבתב ,ימואלה רפיסה 

רוערעב ךורכ ,ותרדגה םצעמ ,לוועה ןוקיתש םושמ רתוי םילודג ףידעה חוכה תלעב 

ןניה הזכ ךילהת לש תויולעה םג ,ךכ םושמ .םיעגופה לש םתטילש םויסבו םייקה בצמה 

חוכה תלעב הצובקה ןמ רתוי הובג ריחמ תמלשמ ףידעה חוכה תלעב הצובקה :תוירטמיסא 

,רתוי השלחה הצובקהו ,הזכ ךילהתמ ענמיהל הסנמ רתוי הקזחה הצובקה ,ךכיפל .תוחנה 

.סויפ תופכל םיעצמאה תא הרסח ,ךילהתב תנייגועמ איה רשאכ וליפא 

תוקיודמה תוכלשההו השעגש לוועה תא ןקתל תורשפאה אוה סויפב רחא עירכמ םרוג 

לש לווע ךא ,םייחל ובישהל רשפא־יא גרהנש םדא .טלושה דצה לע רוחאל ותבשה לש 

שדחמ ותיינב וא וילעבל בנגנש תיבה תרזחה ידי־לע ןקתל ןתינ ותסירה וא תיב תבינג 

השעמ תניחבב וניה תינתא הצובק לוסיח ,יביטקלוקה רושימב .סרהנש תיבה לש 

רתוי השקש המוד .ןקתל הבר הדימב ןתינ ינתא רוהיטו שוריג ךא ,ונקתל רשפא־יאש 

ומכ ,תיקלח םג ולו ,רוחאל לוועה ילגלג תא בישהל ןתינ םהבש םירקמב תוירחא לבקל 

בישהל רשפא־יא םהבש םירקמב רשאמ ,בושל תשרודה תינתא הצובק שוריג לש הרקמב 

,ךכיפל .הדמשוה טעמכ וא הדמשוה תינתא הצובק םהבש םירקמב ומכ ,השענש לוועה תא 

לע תוירחאב הרכהה לש היתוכלשה ללגב ןושארה הרקמב רתוי השק חרכהב סויפה 

,(יטפשמה ןבומה ללוכ ,בחרה ןבומב) תויטילופ ןה תויהל תולוכי הלא תוכלשה .םיעגופה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 17:58:42 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



283 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א''סשת 

תוכלשהה ,רבעשל־היבלסוגויב ומכ ,ינתא רוהיט לש םירקמב .תויגולוכיספ ןהו 

;ילוכו םיטילפ תרזחה ,תויטילופ תורומת ,הנוש חוכ תקולח תויהל תולוכי תויטילופה 

ללכ־ךרדב הניה ףידעה חוכה תלעב הצובקב הלאכ תואצות לש תרגסמה־יחנומ תיינבה 

תינתא הצובק םהבש םירקמב םלוא .ימואלה ןוחטיבה לעו תוהזה לע ימויקה םויאה םוחתמ 

תוירחאה תלבק ,םיידיליה םיאקירמאה לש הרקמב ומכ ,תרכינ הרוצב המצמוצ וא הדמשוה 

.המוד ריחמב הכורכ הניא 

ףא ילוא ,ןה םג תורומח רוחאל ובישהל ןתינש לווע לש תויגולוכיספה תוכלשהה 

ןתינש לווע ןקתל ןכומ וניא עגופ דצ רשאכ .ןקתל רשפא־יאש לווע ומכ הדימ התואב 

לע תורורב תויגולוכיספ תוכלשה לוועב הרכהל שיש ךכמ בורל עבונ רבדה ,ונקתל 
ימצעה יומידה לעו םיירוטסיהה םיסותימה לע ,םיימואלה םירפיסה לע ,תימואלה תוהזה 

עשפב ללכ־ךרדב וריכי אל םיעגופה ,ןוקיתל ןתינ וניא ,םע חצר ןוגכ ,לווע רשאכ .ולש 

הסובת ןוגכ ,םישדח םיאנת לש םמויק אלל ול תירסומ תוירחא םמצע לע ולבקי אלו 

,השעמ רחאל םינש שמחו םינומשמ רתוי ,הזה םויה םצע דע .ןמז לש רבעמ וא תירוטסיה 

.ינמראה םעה חצרל ,הנידמכ ןהו הרבחכ ןה ,ןיידע תשחכתמ היקרוט 

לש ותובישח .ךוסכסל תורושקה תוירסומה תויגוסהו לוועה תוריהב אוה ףסונ םרוג 

גפוסש דצל יד ילב דע הבר ,םיימואלניב םיסחיב וכרעב םיטיעממ םא םג ,ירסומה ביכרמה 

תויהל הכירצ תירסומה הנעטה ,סויפה ךילהת לא קחדיי עגופה דצהש ידכ .לוועה תא 

ןבומכ חתפמ רתוי קזחה דצה .תימואלניבה הייליהקל םג אלא ,ןברוקל קר אל הרורב 

םינורחאה םייהנ וירבחו ,םיירסומה םינועיטה דגנכ הנגה ינונגנמ לש הנתיא תכרעמ 

הליעב תימואלניבה הייליהקה תכימת ילב .םענכשי םהיתונברוק לש ירסומה ןועיטהש 
ותושרב שיש םידיחיה םיעצמאה דחא תא דבאמ דצ ותוא ,וחוכב תוחנה דצה לש תירסומה 

יעצמאל התוחפ תושיגנב ללכ־ךרדב הוולמ חוכ תותיחנ .יוקלה תוחוכה ןזאמ ןוקיתל 

־יסחיב םעיקשהל ןתינש םיתוחפ םיישונאו םיירמוח םיבאשמבו םיימואלניבה תרושקתה 

הצובקה ."הדבוע"כ ךוסכסה רופיסל ותסרגב ףפונל ישפוח קזחה דצהש ךכ ,רוביצ 

לע תוחמל ידכ ,םישלחה לש םרישכמ ,רורטב שומישל םעפ־אל תקחדנ החוכב התוחנה 

ותוריהב תא לפרעמ הז יעצמא ,ילסקודרפ חרואב ךא ,תימואלניבה הייליהקה ינפל לוועה 

ANC^ לש ירסומה ןועיטה היה ריהבו טושפ המכ ,לשמל ,ואר .ירסומה ןועיטה לש 

בר המ ,הז תמועלו ,תימואלניבה הייליהקה יניעב דייהטרפאה תטיש דגנ הקירפא־םורדב 

םקבאמב םיניטסלפה לש ןועיטה תא וא הקנל־ירסב ילימטה ןועיטה תא הוולמה לובלבה 

טקיורפה לע רבדל אלש) הזעבו תיברעמה הדגב ילארשיה ילאינולוקה טקיורפה דגנ 

יתוהמ ץחל תווהל הלוכי לווע דגנ תימואלניבה תירסומה הדמעה .(ירוקמה ילאינולוקה 

.סויפב קוסעל החוכב הפידעה הצובקה לע 

ךא ירוקמה לוועה תא השע אלש רוד ,תטלשה הצובקה ךותב שדח רוד לש ותיילע 

ףידעה חוכה תלעב הצובקה לש התונוכנ תא ריבגהל איה םג הלוכי ,ויתוריפ תא רצוק 

יגולוכיספ לטנ ותוא םיאשונ םניא םיעגופה יאצאצ ,תישאר .סויפה ריחמ תא םלשל 

לע ץבורה לטנה רשאמ רתוי לק אוה ךא ,םנמוא םלענ וניא יגולוכיספה לטנה .םהיתובאכ 

רתוי לק ןכ ,רחא רבד םוש הנתשה אל םא ,רתוי בר ןמז ףלוחש לככ .לוועה תא ושעש ימ 

ובש ךשמתמ טקיורפ וניה לוועה ןכ םא אלא ,תירוטסיהה םתוירחאב ריכהל םיאבה תורודל 

היצזינולוק לש הרקמב ומכ ,הפיקע םא םג ,הקומע תוברועמ שי םישדחה תורודל םג 
.תכשמתמ 
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ןוצרב ךומתיו סויפ ךילהתב קוסעי רתוי קזח דצש תוריבסהש רמול ןתינ ,םוכיסל 
לש תויטילופהו תויגולוכיספה תוכלשההש לככ תרבוג ולש יגולוכיספהו יטילופה ריחמב 

לככו רתוי רורב תונברוקה לש ירסומה ןועיטהש לככ ,רתוי תולק השענש לוועה ןוקית 

.לוועה ןמ ןמזב קחרמה לדגש לככ םגו ,רתוי הקזח םתרטמב תימואלניבה הכימתהש 

םיירוטסיה םיסויפ לש םיסופד 

םהבש םיירקיע םיסופד העברא אוצמל ןתינ םיירוטסיה םיסויפב םייקה ןויסינב 

דחאב אל ףא יכ ןייצל שי .ירוטסיה לוועל םתוירחאב ריכהל םיצלאנ וא םיצפח םיעגופה 

תוחוכה ןזאמב תינוציק היירטמיסא התייה ,ןלהל הרצקב ורכזויש ,וללה םירקמה ןמ 
.עגופה דצה תבוטל 

תכרעמה תא םיסיבמ םיימינפ וא םיינוציח תוחוכ רשאכ רשפאתמ סויפ ,תישאר 

וא היינשה םלועה־תמחלמב הינמרג לש התסובת ,המגודל)יטרקומד רדס גהנומו ,תעגופה 

תפלחה אלל הסובתש ןייצל שי .(יטסינומוק־רתבה ןדיעב הינמורב רטשמה תוטטומתה 

וא 'ץיבשולימ ןוטלש תחת תסבומה היבלסוגוי לש הרקמב ומכ)יד הב ןיא םייקה רטשמה 

רטשמ לש ותוטטומתה ,ךכל המודב .(ןייסוח םאדס תושארב תסבומה קריע לש הרקמב 

תוללוכה תוביסמ תסבומ תויהל הכירצ תכרעמה ;יד הב ןיא יטרקומד רטשמב ותפלחהו 

.הבש קדצה רסוח תא 

־יתלב הסובת ינפל תדמוע תמייק <תאכדמ> תכרעמ רשאכ רשפאתמ סויפ ,תינש 

הקימעמ תיתרבחו תיטילופ הרומתל םיכסהל ךכיפל הטילחמו ,האבו תשמשממה תענמנ 

רובעל ילבמש הנקסמל העיגה תעגופה תכרעמה ,הז הרקמב .<הקירפא־םורד ,לשמל) 

הרומתה .הנקת אלל קזניהל םילולע הצובקה לש םיסרטניאהו םורקל הלולע איה הרומת 

.הקזחה הצובקה לש םיסרטניאה ןמ קלח רמישש ןתמו־אשממ העבנ המצע 

לוכי וניאש דמעמל םצמוצ וא דמשוה רתוי שלחה דצה רשאכ רשפאתמ סויפ ,תישילש 

תוידיליה תויסולכואה ןוגכ) םייקה יטילופהו יתרבחה רדסה לע יתועמשמ חרואב םייאל 

החוכב הפידעה הצובקל סויפה ריחמ הז הרקמב .(הילרטסואבו הדנקב ,תירבה־תוצראב 

יטילופ שדחמ־תונבת חרכהב םיבייחמ םניא םירפיסב םייונישהש םושמ רכינ ןפואב ךומנ 

ןניא ,םירפיסה יוניש תא תוכילומש ,החוכב הפידעה הצובקב תותיליעה .יתועמשמ 

תורודה .ומצמוצ וא ודמשוהש הלא ןובשח־לע ורבצש םיחוורה ןמ רבד לע רתוול תושרדנ 

ימצע רוהיטל הרומתב שדחה רפיסה תא םיצמאמ - לוועה תא ושע אלש הלא - םישדחה 

.הכומנ תישעמ תולעב יגולוכיספ 

לווע השעש יטרקומד רטשמב הגרדהב םיחתפתמ ירוטסיה סויפל םיאנת ,תיעיבר 

הלא םיאנת .ולש ינובירה טופישה חטש ךותב תואצמנש תוינתא וא תויעזג תוצובקל 

.המצע תכרעמה ךותב הווש הלכהל תונברוקה לש םקבאמ תועצמאב ללכ־ ךרדב םירצונ 

ללכל עיגה אל רתויב הלודגה תיברעמה היטרקומדה יככותב תודבע לש ירוטסיהה לוועה 

וליחתה סויפל םיאנתה םלוא ,םידבעה יאצאצ לש םתטישל אל תוחפל ,טלחומ סויפ 

המוקמ תאו תיאקירמאה הנידמהו הרבחה ינפ תא הנישש ךורא ךילהתב הגרדהב לישבהל 

תולצנתהה ןיינעב חוכיווה ,תאז תורמל .הכותב תיאקירמאה־תיאקירפאה הליהקה לש 

םיירמוח םידספה לע תואנה יוציפה רבדבו תיאקירמאה־תיאקירפאה הליהקה ינפל 
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"יטילופ"ה הציק רחאל הנש םישימחו האמ טעמכ ,תעכ קר ליחתמ ולבסש םייגולוכיספו 

.תודבעה לש ימשרה 

.יעיברה סופדל ןהו ינשה סופדל ןה םידחא ןוימד־יווק שי יניטסלפה-ילארשיה הרקמב 

ןמ דחא לכל ץוחמ יניטסלפה-ילארשיה הרקמה תא םימקממ םיריבכ םילדבה ,םוקמ לכמ 

העגהל ךרדה לע הבישחבש רגתאלו חותינה תובכרומל םימרותו ,ליעל וראותש םיסופדה 

.ןכ סויפל 

תיתצובק תוהזו תוחוכ יסחי לש רשקהב יניטסלפ-ילארשי סויפ 

סויפה ,ךילהתכ .דעי־בצמ לאכ ןהו ךילהת לאכ ןה סויפל ילש חותינה סחייתה הכ דע 

חצר ןוגכ) םדא תויוכז לש תורומח תורפה וב ומרגנש ךוסכסב םידדצה ינשש ךכב ךורכ 

וריכי (שוביכו שוכר תמרחה ,ינתא רוהיט ,תויושקנתה ,תופיטח ,תוגירה ,חבט ישעמ ,םע 

ךורכ ךילהתה .םיעגופה לש םתוירחא לע ומיכסיו הלא תורפה יבגל תוירוטסיה תותימאב 

,השדח תרגסמ לש הרואל עבקייש יטילופ רדסהל ליבומה יטילופו יתרבח שדחמ־תונבתב 

לכלו תוצובקה לכל םדא תויוכזו ןויווש חיטבהלו רבעב ושענש תולווע ןקתל תשקבמה 

םכסהש ,תידדה הרכהל ועיגי םידדצהש איה סויפה לש ותועמשמ ,דעי־בצמכ .םדאה־ינב 

תוסחייתה םתעדל ולבקי ךוסכסה תורוקמש ,הריבס הדימב קדוצ םתעדל היהי םולשה 

עיגהל ידכ דובעל םימיכסמ םידדצה ,ךכש ןוויכמ .םייתסי םהיניב ךוסכסהשו ,התואנ 

.יתרבח הלועפ־ ףותיש ךותמ םולש לש דיתעל 

לש םיבצמב םיכשמתמ םיכוסכס לע הז חותינ תלחהב שממ לש לושכמ םייק 

לדבהה ןמ עבונ ישוקה .יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב ומכ ,תוחוכה ןזאמב הסג היירטמיסא 

םיכשמתמ םיכוסכס ןיבל סויפלו תמאל עיגהל תולדתשה התייה םהבש םירקמ ןיב ריבכה 

חוכה לעב דצהו ,הזכ ךילהתב קוסעל ילילש ץירמת אצומ ףידעה חוכה לעב דצה םהבש 

חישה לע וליפא וא ךוסכסה ןורתפ תולהנתה לע סויפ לש תרגסמ תופכל לוכי וניא תוחנה 

.ךוסכסה חותינ לש 

וא ,םידדצה דחא רבעב השעש םישעמה תא רוקחל ידכ תמקומ סויפו תמא תדעו רשאכ 

איה הלא תולועפ לש הרורבה ןתועמשמ ,תולצנתה שקבמ ךוסכסל םידדצה דחא רשאכ 

יארחאכ ,תימואלניב םגו תימוקמ םג ,רכוהו ההוז םדא תויוכז תרפהב ברועמ היהש דצהש 
/אכדמה לש םהיתויוהז רשאכ תושחרתמ תולצנתה וא/ו הרורב תוירחא תלטה .תורפהל 

.תורורב ןברוקה/עגופה לש וא אכודמה 

לעב דצה ,יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה ללוכ ,םיבר םיכשמתמ םיכוסכסב ,הז תמועל 

םידדצ .םדא תויוכז רפמכ ודיקפתלו תוירוטסיה תולוועב ותוברועמל שחכתמ ףידעה חוכה 

תא םיספות וליפא וא תוחוכה יסחיב ןוזיאה־יא םצע תא תובורק םיתיעל םישיחכמ הלאכ 

יסחי תא ןובשחב איבהל ילבמ סויפה תניחב ,הלאכ םיכוסכסב .םיכופהכ תוחוכה יסחי 

ליבוהל הלוכי ,םיירטמיס םידדצה ןיב תוחוכה יסחיש היוגש החנה ךות וא ,תוחוכה 

בל־תמיש־יא לשב םאו תוילרטינה םשב םא ,תובורק םיתיעל .רסחב תוקול תונקסמל 

וא תוחוכה יסחי תא ןובשחב איבהל ילבמ םיכוסכס םיחתנמ ,תוחוכב היירטמיסאל הטושפ 

,הטילש ,המצועמ הבר הדימב תעפשומ התורצוויהש ,םידדצה לש תיתצובקה תוהזה תא 
.חוכו תודגנתה 

םהבש םושמ סויפ לש חותינ לכל אצומ תדוקנ תויהל םיכירצ םימייקה תוחוכה יסחי 
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תויואיצמ .תיגתא־רהוטמ/תינתא־רהטמו אכודמ/אכדמ ,טלשנ/טלוש לש תואיצמה המולג 

ירבח לש תישונאה היווחה תא תועבוקש ןה ,תללוחמ תוחוכב היירטמיסאהש ,הלאכ 

לש רשקהה תא ,םתייווח לש יגולוכיספה סוסיבה תא ,ךוסכסב תויוצמה תוצובקה 

תא ,דצ לכ יניעל רקדזמ אוהש יפכ קדצה תא ,םיירסומה היתודוסי תאו תידדהה תומילאה 

םיכילהתה וליפא .םידדצה ןיב יתימא סויפל השירדה תא ,לכמ בושחו ,סויפה תועמשמ 

,יאר ףוקיש וא תידדה תושחכתה ןוגכ ,ךוסכסב םיירטמיסל םיבשחנש ,רתויב םיקומעה 

שי ילוכו תוהזב ,ןוחטיבב ,הרכהב ךרוצל .םיירטמיס־אל םיכוסכסב םביטב םינוש 

תויביטקלוק תויווחמ עבונ אוהש םושמ ,הווש־ אל חוכ ילעב םידדצ לצא תונוש תויועמשמ 

הרקמה לש ירטמיס חותינ .תרחאה הצובקה יפלכ םינוש םיסחימו ינוציק ןפואב תונוש 

יונישו תירוטסיה תוירחא ,תמא ,קדצ תגשה :סויפה לש םיירקיעה םיביכרמה תא רתוס 
.יטילופ 

סויפה יביכרמ תא ןחבאו יניטסלפה-ילארשיה הרקמל סחייתא רמאמה ךשמהב 

לש רשקהב - יטילופ יונישו תירוטסיה תוירחא ,תמא ,קדצ ־ ליעל יתיהיזש םיירקיעה 

.וייוכיסב ןודאו סויפל תושירדה תא ההזא ,םיווש־אל תוחוכ יסחי 

יניטסלפה-ילארשיה הרקמב תירוטסיה תוירחאו תמא 

תוירחאבו תוירוטסיה תותימאב םינוידמ ומלעתה םיכוסכס ןורתפל תונושה תוטישה 

,ןוידב םנורתפ לע ואובי הלא תויגוסב תועדה־יקוליחש ריבס אלש הנעטב ,תיביטקלוק 

השוחתה תא ריבגהל קר םילולע הלאכ םינוידו ,הלא תויגוסל דואמ םישיגר םידדצה ןכש 

ולשמ הסרג ,ולשמ רפיס שי דצ לכלש החנהה לע ססובמ הז ןועיט .ריתפ וניא ךוסכסהש 

םושמ .(Rouhana <fe Bar-Tal, 1998)ןברוקה אוה־אוה יכ ולשמ הקזח השוחתו הירוטסיהל 

תמייקש ךוסכסה לש תיתרכהה המיכסה ךותב תוירוטסיהה תודבועה תא בלשמ דצ לכ ,ךכ 

ןיב תוריתפ־יתלב תויושגנתהל קר וליבוי תוירוטסיה תודבוע לע םינויד ,הז בצמבו ,ולצא 

.אל ותו םילכסותמ םידדצה תא וריתויו םילדבהה תא ושיגדיש ,םירפיס 

דצ לכלשו םהלשמ רפיס שי םידדצה ינשלש הדבועה ,תאז־לכב .ךרע־לק ןועיט הז ןיא 

םיפקת םירפיסה ינשש העיבקה תא קידצהל ידכ הב ןיא ,ןברוקה אוהש הקזח השוחת שי 

,תונברוקה תשוחת םג ומכ ,םמצע הלא םירפיס .הדימ התואב םיימיטיגל וא הדימ התואב 

םיאקירפא־םורדל ,המגודל .םיווש־אלה תוחוכה יסחי לש רשקהב הניחב רובעל םיכירצ 

תוטישה תחא תא םיליעפמ םדועב תאזו ,תונברוקכ ושח םה םגו םהלשמ רפיס היה םינבלה 

םייטנטסטורפ םיבשייתמ ,ךכל המודב .תינרדומה הירוטסיהב רתויב תובעתנה תויטילופה 

םישח ,םימיואמ םישיגרמ ,םדא תויוכז תוסגב ורפהש ,הינסובב םיברסו תינופצה דנלריאב 

םלוא ,ףקתכ הווחנ רפיסש ןוכנ .םתוגהנתה תא קידצהל ידכ םירפיס םינובו תונברוקכ 

ןכתיי ,תינורקע .הווש ירסומ לקשמ לבקל םילוכי םניא ןברוקה לשו עגופה לש םירפיסה 

ןויעל םיימיטיגל םיאשונ הלא לכ .םיסותימו תושחכה ,םיתוויע לע ססובמ היהי רפיסש 

םעורה ןולשיכה ישרושש ןעוט ינא .לוצינו הטילש ,שוביכ לש רשקהב דחוימב ,הניחבלו 

תויסיסב תותימאב הרכהה רדעהב םיצוענ יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב םולשה ידעצ לש 

ןוזיאה רסוח ,תאז תמא לומ לא םידדצה ובצייתי אל דוע לכ .תירוטסיהה תוירחאבו 

ןיררוע םהילע ןיאש ,םירפיסהש םושמ טושפ ,סויפ רשפאי אל םהיתוחוכ ןיב יחכונה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 17:58:42 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



287 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

םידעצ םירשפאמ םניא ,דצ לכ לש ותוגהנתה תא םיחנמ רשאו דצ לכ לש ותניחבמ 

דצ לכל היהי ,םיירטמיס םניא תוחוכה יסחיש ןוויכמ םלוא .וז הרטמל וליבויש םייטילופ 

.םילארשיה לש םאשמ אוה רתוי דבכה אשמה .ומיע דדומתהל הנוש ירוטסיה אשמ 

טקיורפה לחה רשאכ :תחא תירוטסיה תמאב לכ־םדוק ריכהל וכרטצי םילארשיה 

תושבגתה יבלשב הצובק וא) םע הב יחו ןיטסלפ התייה ,הרשע־עשתה האמה ףוסב ,ינויצה 

,תימוקמה התייסולכואב :(הפוקת התואב רוזיאה ימע בור לש בלש ותוא - םע ללכל 

תידעלב תידוהי הנידמ ןנוכל השקיב תונויצה יזא ,רבדה ךכ םא .תוכזב םתדלומ וז התייה 

הרטמה תא .הב היח רבכ ,המואכ השבגתהש ,םדא־ינב לש תרחא הצובקש דועב ןיטסלפב 

הכורכ התייה ןיטסלפב תידוהי הנידמ תמקה ןכש ,חוכ תועצמאב קר גישהל ןתינ היה וזה 

םיקלחמ םיעיגמה םירגהמ ולכוי דוע דציכ .תימוקמה הייסולכואה לע התייפכב חרכהב 

הרתי ?רחא םע לש ותדלומב םמצעל תידעלב הנידמ םיקהל םלועה לש םינושמו םינוש 

םיניטסלפה תא רוקעל ילבמ ןיטסלפב תידעלב תידוהי הנידמ םיקהל ןתינ דציכ ,וזמ 

םישבוככ וספתנ םהש םושמ םא ורקענ םיניטסלפה ?םיטילפל םכפוהל ,ונייהד ,םמוקממ 

,תידיתעה תידוהיה הנידמה לש םייקוח־יתלב םיבשותכ וא םירכונכ ,םירזכ ,םהלש םצראב 

העדות .לאה ידי־לע ידוהיה םעל הנתינש וז ,ץראה לע רתוי הנוילע תוכז לש המשב םאו 

.ושומימל םדקומ יאנת התייה םג איה ;ינויצה טקיורפה תמשגה תא המאת קר אל וז 

דע הירחא תוקחתהל ןתינש ,םייניטסלפה םיטילפה לש םתקוצמל לארשי לש התוירחא 

.לבקל הילעש תוירחאה איה ,העינה ךותמ העבנש העדות התואל 

לארשי לע המחלמב וחתפ ברע תונידמש ונל רפסמ יזכרמה םרזה לש ילארשיה רפיסה 

תוירחא לבקל תברסמ לארשי ךכ .םנוצרמ וחרב םיטילפה ןיבמ םיברשו ,1948 תנשב 

.<הז ןיינעב תכל קיחרה אל דיווייד־פמקב ןתמו־אשמה ןכלו) םיטילפה תייעבל תירסומ 

ירסומה דוסיה והמ ?רוזחל ושרוה אל עודמ ,םנוצרמ םיטילפה ובזע םא וליפא םלוא 

שי ?םתרזח דעב תונשנו תורזוחה ם"ואה תוטלחה תורמל םתדלומ לא םתרזח תעינמל 

רוהיט טקיורפכ 1948־ב םיניטסלפה שוריג תא םיראתמה םיילארשי םינוירוטסיה םנמוא 

תקולחמה ךא ,היינשה םלועה־תמחלמ ירחא רתויב םילודגה דחא ,(Pappe, 2001)ינתא 
התובישח תורמל ,המחלמה תמיאמ ובזע המכו 1948־ב ושרוג םיניטסלפ המכ הלאשב 

לש התוירחאלו םתדלומ לא בושל תיסיסבה םתוכז ןיינעל תיטנוולר הניא ,המצעלשכ 

לארשיש תוירחאה ב יעל הלש תויטנוולרה לשב קר הבושח הלאשה .םתקוצמל לארשי 

.בושל תיסיסבה םתוכזל אל ,המצע לע לבקל הכירצ 

תובושח תויטילופו תויטפשמ ,תוירסומ תוכלשה שי הלא תויגוס םע תותמעתהלש ןבומ 

,תוירסומה תוכלשהה ןמ ענמיהל ידכ .תילארשיה תוהזה לש הביל־בל יבגלו לארשי יבגל 

םירושימ־תובר תוקדצהו השחכה ינונגנמ לש תמכחותמו תפעוסמ תכרעמ לארשי החתיפ 

םהבש םיעצמאל ןה שחכתהל ןבומכ תצלאנ לארשי .הלש הירוטסיהה םע םילשהל ידב 

םעה יבגל היתואצותל ןהו רחא םע לש ותדלומב תידוהיה הנידמה תמקה הגשוה 
.יניטסלפה 

שוביכ .הטילשו חוכ לש תוברת םינפהל ,םינשה ךשמב ,לארשי לע היה ךכ לע ףסונ 

הלא םירוזאב ךשמתמה תידוהיה תולחנתהה טקיורפ ,1967 תנשב הזעו תיברעמה הדגה 

יוכיד ,הטוב חוכ תרזעב בוש וגשוה םישבכנה לש םנוצרל דוגינב שוביכה תכשמהו 

לש םהיסחימ דרפנ־יתלב קלחל היהנ הז ךשמתמ ךילהת .םדא תויוכז לש תוסג תורפהו 

יביטקלוקה םמויקש ינפמ ,םתוהז םצעמ קלחל ףא ילואו ,םיניטסלפה םע םיבר םילארשי 
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תימואלה םתייווהב רתויב יתועמשמה רחאה - רחאה דגנ חוכ תלעפה תועצמאב רדגומ 

תעבקנ ,םמצעל סחיב םג יחרכה אצוי־לעופכו ,םיניטסלפל סחיב םמלוע־תפקשה .ץראב 

.הנממ תועבונה תותוועמה תוקדצההו תינחוכה הטילשה תועצמאב 

תא םהב האור איה ןיא ,םיניטסלפה םע תנתונו־תאשונ לארשי רשאכ ,ןכבו 

עיגהל שי ,רמיעש ,התדלומב תויעבט תויוכז תלעב ,ןיטסלפ לש תימוקמה התייסולכוא 

םקיחרהל שיש םימייאמו םיניוע םירזכ םתוא םיאור םיבר םילארשי .תירוטסיה הרשפל 

עבונ המצע לע תלבקמ לארשיש רותיו לכש םישח םה ;תידוהיה הנידמה ןמ םדירפהלו 

הטילשה תדמעמ עבונה ןויגיה ־ הדות־תרכהב לבקתהל ךירצ ךכיפלו הלש התובידנמ 

ןמ רגית וילע אורקל שיש ןויגיהה קוידב הז .םוקמה לש םילעבה תא ורקעש ימכ ,םהלש 

.סויפ תוניצרב לוקשל ןתינ היהיש ינפל דוסיה 

שי םיטלשנל .תרחא ךרדב םלוא ,ירוטסיה שפנ־ןובשח ךורעל וכרטצי םיניטסלפה םג 

התייה היולגה ותרטמש ,ינויצה טקיורפל ודגנתה םיניטסלפה .הנוש וביט םלוא ,דבכ אשמ 

העיבתב ריכהל ,םויכ םג םיברסמו ,הדמתהב ובריס םיניטסלפה .םתדלומ לע טלתשהל 

םיניטסלפה וחד ,1947 תנשב ,ךכ םושמ .ןיטסלפב תידוהי תדלומ םיקהל תוכזל תינויצה 

.תיברע תחאו תידוהי תחא :תונידמ יתש הב םיקהלו ןיטסלפ תא קלחל ם"ואה תטלחה תא 

םה ,ןיטסלפב םיידוהיה תוחוכה םע ,1948 תנשב ,ךכל ךשמהב הללוחתהש המחלמב 
תיברעמה הדגה תא םילארשיה ושבכש רחאל .םתדלומ תא םג ודיספהו המחלמב ודיספה 

ךא םישובכה םיחטשב תודגנתהה תעונתב קלח םיניטסלפה ולטנ ,1967 תנשב ,הזע תאו 

תיממע תוממוקתהב ולחה םה 1987 תנשב .תולובגל ץוחמ העיגהש תודגנתהב רקיעב 

תאשו ,רורט תוקיטקטב םיניטסלפה ושמתשה םינשה ךשמבש קפס ןיא .םינש המכ הכשמנש 

םג אלא ,םייגטרטסאה וא םייטקטה ןהיגשיה םיסב לע קר אל ןוחבל שי הלאה תוקיטקטה 

ךשמב לארשי לש המויקל םיניטסלפה ושחכתה הז ךילהתב .תוירסומ הדימ־תומא יפ־לע 

,תינוציק הקירוטרב םהמ קלח ושמתשה םירשעה האמה לש םישישה תונשל דעו ,בר ןמז 

תא םיניטסלפה ושיחכה םירשעה האמה לש םינומשה תונש דע ."לארשי תא לסחל" תמגוד 

לארשיב תעכ םיריכמ םנמוא םיניטסלפה .הב ריכהל ובריסו םייקתהל לארשי לש התוכז 

תידוהי הנידמ םיקהל תוכז התייה ידוהיה םעלש ךכל ,תונויצה תוהמל םישחכתמ םה ךא 

.ןיטסלפב 

םיכירצ םיניטסלפהש םילארשיה יפלכ תירוטסיהה תוירחאהו תוירוטסיהה תותימאה 

שומיש לש תואיצמה לומ לא בצייתהל וכרטצי םיניטסלפה .הברהב תולק ןהב ריכהל 

התואנ תרגסמב רידגהל ךרוצ היהי רורט והמ יכ םא ,רורטב שומישו תינוציק הקירוטרב 

ןהבש תולועפהו שוביכה דגנ םיטלשנה לש תימיטיגלה תודגנתההש ךכ ,תוחוכ יסחי לש 

ריכהל םיברסמ םיניטסלפה ךא .רורטכ די־רחאלכ וגווסי אל םנוצר תא םיאטבמ םה 

;השחכה וניא תאז תושעל בוריס .םתדלומב הנידמ םיקהל אוה רשאב רחא לכ לש ותוכזב 

,המצעל קר הב התצרש תרחא הצובקל םהלש םתדלומ תא רוסמל תורשפאה תליספ יהוז 

תמא איה המיע תמעתהל םיכירצ םיניטסלפהש הרמה תמאה .םמצע תא לולשל בוריס ןכו 

,הנידמ קר אל םויכ תמייק םתדלוממ לודג קלחבש איה תירוטסיהה תואיצמה :רחא ןזמ 

החתיפו ,לארשי המקוה זאמ ופלחש םינשה המכו־ םישימח ךשמב השבגתהש המוא םג אלא 

,תואיצמה קר וניא וב ריכהל םהילעש רבדה ,וזמ הרתי .המוא תויה לש םינממסה לכ תא 

הז רבד .עורזה חוכב השכרנ וז תוכז רשאכ םג ־ ילארשיה ידוהיה םעה לש ותוכז םג אלא 

ןיטסלפב תדלומ םיקהל ידוהיה םעה לש תיקוחה וא תירסומה תוכזב הרכהמ הנוש 
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וליפא וא ,םיניטסלפה ןמ שקבל .המצע תונויצב הרכהל ךרע־תווש הניהש - הליחתכלמ 

םושמ ,תוחפה לכל תירסומה הניחבה ןמ ,קפקופמ רבד אוה וזכ תוכזב ריכהל ,םהמ תופצל 

1.תימצע הלילשל השקב וב הנופצש 

.תאז־לכב תורומח יניטסלפה דצה לע סויפל תושירדה לש תוכלשהה ,לכה תורמל 

הניהש תוכז - ילארשיה ידוהיה םעה לש ותוכזב הרכהה אוה רתויב השקה םידקמה יאנתה 

הנעטה תא ,רמולכ) תונויצה תא לבקל םבוריס ןיב ןיחבהל וכרטצי םיניטסלפה .תשכרנ 

־ םיידוהי םילארשי לש תשכרנה תוכזה ןיבל (ןיטסלפב הנידמ םיקהל תוכז שי םידוהילש 

.תימצע הרדגהל ־ ידוהיה םעה לש אל 

יטילופ יונישו ןלדצ 

תוחוכה יסחיל קודה ןפואב הרושק ךוסכסב םינותנה םידדצה יניעל קדצה לש ותוטלוב 

תובישחל רתוי םיעדומ םדא־ינב .לווע גפוסה דצב אצמנ םידדצה דחא םא הלאשלו םהיניב 

תוצובקש רתוי ריבסש ןוויכמ .לווע לש תונברוק םניה םתצובק ירבח וא םה םא קדצה 

היצזינולוק ,םע חצר ,ינתא רוהיט ןוגכ - לווע תולועפ לש ןהיעצבמ ויהי ףידע ןחוכש 

ןהיתוכלשה לשב ןה ,קדצ לש תויגוס תאלעהב תוחפ תוניינועמ ויהי ןה - שוביכו 

.תוישעמה הלא לשב ןהו תוירסומה 

לש םיבלש ךרד תובר םימעפ רבועש ,אוהש ךשמתמ ךוסכס לכמ קלחל היהנ לווע 

תומילא לש לווע תולועפב םיכבתסמ םידדצה ינש .תוינסרה תוקימנידו היולג תומילא 

ושענ רשאו ךוסכסה תודוסימ ןניהש תולווע ןיב יסיסב לדבה רוכזל שי םלוא .העווז ישעמו 

השענש לווע ןיבל ,היצזינולוק וא ינתא רוהיט ןוגכ ,ףידעה חוכה תלעב הצובקה ידי־לע 

ינש תאוושה .םהילע הבוגתכו הלא םישעממ האצותכ תוחנה חוכה תלעב הצובקה ידי־לע 

יגוס ינש םא .יטרואיתה רושימב תיתייעבו תירסומה הניחבה ןמ תקפקופמ לוועה יגוס 

קלחכ םמיע תמעתהל הדימ התואב השק היהי םידדצה ינשל יזא ,םיווש םניה הלא לווע 

קדצומ תוחנ החוכש הצובקה ידי־לע השענש לוועה ;רבדה ךכ אל םלוא .סויפה ךילהתמ 

ירוטסיהה לוועה ןמ האצותכ ,תימצע הנגה ותויהב (הצובק התוא ידי־לע) ללכ־ך־חב 

הלש תיביטקלוקה תוהזב הנבנ אוה .וילע הבוגתכו ףידע החוכש הצובקה התשעש 

ריכהל הצובקל רתוי לק .ללכ־ךרדב הב האג ףאו יולגב הב הדומ הצובקהש ,תודגנתהכ 

ןידה הז אל .רחאל םרגנש לבסה לעו ותרגסמב ושענש תוזרפהה לע לצנתהלו הזכ לוועב 

ימצעה יומידב םירזשנ ויתואצותו ירוטסיהה לוועה ךילהתש םושמ ,ףידע החוכש הצובקב 

ךכל תוירחאה תלבקש םושמו ,הטילשבו ילכידכ ־ עדומב אל וא עדומב ־ התוהמו הלש 

ףידע החוכש הצובקל .םיקחש עיקרמ ילכלכו יטפשמ ,ירסומ ריחמב הכורכ תויהל הלולע 

ןורתפ ךות לא קדצ לש חיש סינכהל םיכסהל וא ירוטסיהה לוועב ריכהל ץירמת לכ ןיא 

לש יטרואיתה דצה ןמ ןה ,קדצה לש ורדעה ןיב רשק שי .תימואלניבה המרב ךוסכסה 

,תימצע הלילש לש ןועיטל תונויצה תייחדל תוביסה תלבגהב יד ןיא ,תיניטסלפה טבמה־תדוקנמ 1 

,םירחאש וא ,תונויצב ריכהל םילוכי םיניטסלפה ויה תימצעה הלילשה אלמלאש ךכמ עמתשמש םושמ 

.תימיטיגלל התוא בושחל םיכירצ ,םהילע תמייאמ הניא תימצעה הלילשהש 
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תלעב הצובקה לש ןיינעה ןיבל ,ולש ישעמה דצה ןמ ןהו םיימואלניבה םיכוסכסה ןורתפ 

.רומאה ישעמה דצה ןמ הרומגה ותאצוהב ףידעה חוכה 

לוועה ,תיניטסלפה טבמה־תדוקנמ .הז ללכמ גרוח וניא יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה 

,ךוסכסה ןורתפל תיזכרמ הניה קדצ לש והשלכ גוס תגשה ךכיפלו ,ךוסכסה בלב אצמנ 

הדימ־תמא יפל רדגומ אוהש ןיבו ימואלניבה קוחב תוקבדכ רדגומ קדצהש ןיב 

קדוצ םולש" יכ םישיגדמ ,ללככ םיברעהו ,םיניטסלפה .יהשלכ תרחא תילסרווינוא 

,ךכל רומג דוגינב .םיניטסלפל םילארשיה ןיב םולשה ךילהת תרטמ וניה "אמייק־רבו 

,םיניטסלפה יפלכ לוועה וא קדצה תלאש תא ףסה לע החוד לארשיב ינומגהה חישה 

ןמ הדרפהבו ןוחטיבב שגד תמיש לש םינוש םינונימב םולשה תאו ןוחטיבה תא טילבמו 
.םיניטסלפה 

ותללכהשו יביטקייבוס גשומ וניה קדצש אוה קדצה לש ותללכה־ יאל יזכרמה ןועיטה 

:בוטךמיס־רב תאז אטיבש יפכ ,ףסונ תומיעל חתפ חתפת ןתמו־אשמל אשונכ 

,םמצע תא םירידגמה םייביטקייבוא םיחנומ םניא קדצו תוניגהש ןוויכמ 

הכרעהה .קדוצ המו ןגוה המ המכסהל עיגהל תושקתהל םידדצה םייושע 

תוסיפתה ידוגינ .ימצעה סרטניאה תמחמ תחא אל הטומ קדוצ המו ןגוה המ 

ינפב םימוסחמ רוציל םילולע קדוצו ןגוה םכסה והמ היגוסב ךכמ םיעבונה 

(Bar-Siman-Tov, 2001,8).םולש לש םיסחיו םולשה םושיי 

ילארשיה הרקמב ךוסכסה ןורתפל םיצמאמב קדצה הכ דע ללכנ אל ךכ םושמ 

רשאו קדצ לש םילוקיש תללושמה ,תיחכונה ןתמו־אשמה תרגסמ םלוא 2.יניטסלפה 
וילא הסינכהו ירוטסיה םותס יובמל םידדצה תא הליבוה ,תוחוכה יסחי יפ־לע תיחנומ 

.םידדצה ינש לע ימויק םויאב הוולמה המלסה לש םידקת תורסח תוקימניד 

הניח הנוב הרבחהש גשומ אוהש םושמ קדצל תוסחייתהמ ענמיהל ךירצש העיבקה 

חישה לא יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב קדצה תייגוס תרדחהמ קמחתהל הלקה ךרדה 

גשומ וניה קדצש הדבועה .ךוסכסה ןורתפל םיצמאמה לאו םידדצה ינשב ירוביצה יטילופה 

המ הלאשב םידדצה ןיב הבחר המכסהל תורשפאה תא לוספל ידכ הב ןיא תיתרבח יונב 

קדצ לש הסיפת ולבקי םידדצה םא םג .קדצ לש והשלכ יסיסב ןורקיע יפ־לע לווע אוה 

התוא תרגסמב ,םוקמ ןיידע שי ,םייתואיצמ םיינוציח םיירסומ םיחנמ םיווקב היולת הניאש 

תילמינימ המכסה ילב ןכש ,קדצ לש םיביכרמ המכ לע המכסהל ,תירשקה תויביטקייבוס 

התואבו תישונא הרבח התואב םירבחכ םהיניב ורבדיי תוליהקו םיטרפש ןכתיי אל וזכ 

,ינתא רוהיט יכ םיכסהל םילוכי םיניטסלפהו םילארשיה ,לשמל .תימואלניב תכרעמ 

.הבוט הדימ וניה תוצובק ןיבו םדא־ינב ןיב ןויוושש וא ,לווע םניה תיטפשמ הילפאו שוביכ 

ללוחמה ךילהת :סויפ לש רשקהב קר יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב ןוידל סנכומ קדצה 

תירוטסיה הרשפ הווהתש ,רתויו םינש האמ הז םהיניב ררושה ךוסכסל ץק םישתש המכסה 

יצמאמב יזכרמל ךפהיי קדצה םא ךא .ליעל םיראותמה סויפה יביכרמ לכ לע ססובתשו 

לש תיתרבחה הינבההו תויביטקייבוסה תולאש יזא ,ילארשיה-יברעה ךוסכסב םולשה 

םישיגדמ הלא םילדומ .ךווית לש םיבר םילדומ תנייפאמ תונורקעבו םיכרעב ,קדצב תודקמתהה־יא 2 

ךווית לש םילדומ לש תיתרוקיב הריקסל .םייתרבח םיכרע לש תורפה אלו ,הרשפו םיסרטניא 

.Grillo, 1991 :ואר ,הז רשקהב 
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הזיאו ?קדצה תא רידגמ ימ ?קדוצ המ :קרשו לחכ אלל ןפקות אולמל ורזחי קדצ גשומה 

תססובמה סויפ לש תרגסמב הנעמ תורסח אל ךא תושק הלא תולאש ?ץוחנ קדצ לש גוס 

הבישה תוכז תייגוס ,לשמל ,הנה .הלעמל רמאנש יפכ ,תוירחאבו הירוטסיהב הרכה לע 

םהירעמ םשוריג יכ םינעוט םיניטסלפה .ךוסכסה לש וביל־בל הניהש ,תיניטסלפה 

וטלמנש הלא ללוכ ,םיטילפה יכ בייחמ קדצהשו ,לווע היה 1948 תמחלמב םהיתורייעמו 

וז השירד ןוחבל ןתינ םאה .םהיתומוקמל ובושי ,(שרופמב ושרוג אל םא) המחלמה תמיאמ 

גשומ ותויה ללגב תרגסמכ קדצב תורזעיהה תא לוספל ןוכנ םאה וא ?קדצ לש תרגסמב 

,זז הנעטבש למעה לע וא קדצה לע אל םיקולח םילארשיהו םיניטסלפה ?הנוב הרבחהש 

ךרדה ,הז תמועל .תילארשיה הרבחה ךותב וזכ תרגסמב הבצוה אל םלועמ הלאשהש םושמ 

.קדצ לש תרגסמב התייה תיניטסלפה הרבחב הנודינ הלאש התוא הבש הריהיה 

תועצמאב קר אלו קדצ לש תרגסמב קר אל תאז הנעט ןוחבלמ וענמנ םילארשיה 

תא לבקל רשפא־יאש םיעד־תומימת תררוש לארשיב .קדצ לש םזילאידיאל תוקקדזה 

,ןיינעל הקימעמ תיטילופ תוסחייתה לע טלחומ ובט טעמכ שיו ,בושל םיטילפה לש םתוכז 

,תילארשיה תידוהיה הבוגתה .לארשי לע ןברוח טימי הזש דואמ תחוורה העדל רבעמ 

תיטמוטוא הייחדל הכפהנ בושל םיניטסלפה תעיבת לע ,דחאכ תיביטקלוקהו תינטרפה 

םידוהיה לש וליפאו) ידוהיה ביטקלוקה לש ומויק םצע לע םויא לש הנאותב .תינתומ 

לע ןגהל ידכ תשחרתמה תיביטקניטסניא תיעבט הבוגתכ תגצומ וז הייחד ,(םיטרפכ 

המוד גוסל וא תויביטקניטסניאה תובוגתה גוסל תכיישה הבוגת וזש ןוויכמ .ימצעה םויקה 

םייולתה הלא ,שונא ישעמ לע םילחה םיירסומ םילוקיש לש םללכמ תאצומ איה ,ןהל 
- הבישה תוכז תשחכה - וזכ הבוגת לש תיתרבחה התיינבה .םדא לש ישפוחה ונוצרב 

םילוקישמ הרואכל התוא תררחשמ תיביטקניטסניאה תיעבטה הבוגתה וז התייה וליאכ 

תימצע הנגה לש אל ,ישפוח ןוצר לש השעמ ,דניה הבישה תוכזל תושחכתה םלוא .םיירסומ 

.תיביטקניטסניא הבוגת אלו ,ןויגיהה חוכב תענומה הבוגת יהוז .תינוצר־יתלב וא היופכ 

.ירסומ קוח לש הירוגטקל חרכהב תכייתשמ איה ,ךכש ןוויכמ 

בייחמש ןפואב הלאשה לש שדחמ רוגסמ הכירצמ םולש ןנוכל םיצמאמל קדצה תסנכה 

תרגסמ וזיאב אלא ,קדצ לש תרגסמב שמתשהל םידדצל יואר םאה אל :העדותב הרומת 

ןיא ,תירוזאה םיכוסכסה ןורתפ תריזמ רדענ קדצה דוע לכ .שמתשהל םהל יואר קדצ לש 

.התנענ אל רמוחו לק ,הררועתה אל הלאשהש המת 

ןתינ ,שמתשהל םידדצל יואר קדצ לש תרגסמ וזיאב הלאשל הבושת רדעהב םלוא 

תלאשב ימואלניבה קוחה לש תיטסיביטיזופה תרוסמה :לדחמה־תרירבל רוזחל דימת 

המכו המכ תרוצב תורורב תובושת עיצמ ימואלניבה קוחה .בושל םתעיבתו םיטילפה 

םילארשיה .לדחמה־תרירב לש וזה היצפואה תא םילבקמ םיניטסלפה .ם"ואה לש תוטלחה 

םחיש־ינב תא ענכשל םילארשיה לע לטנה אופיא אהי ,קדצ לש תרגסמב .התוא םיחוד 

ףסונ ;ם"ואה תוטלחהו ימואלניבה קוחה יפל קדצה תא לבקל אל קדוצ עודמ םייניטסלפה 

ושמתשיש קדצה יחנומ ויהי .קדצ לש תרגסמ ךותב םייפולח םיחנומ עיצהל םהילע ,ךכ לע 

ןונבלב םיטילפה־תונחמב טילפ ינפל בצייתהל םילגוסמ תויהל םהילע ,ויהי רשא םהב 

תא וא ותוכז תא לבקל אל םהלש ןועיטה והמ ,קדצ לש ןושלב ,הל וא ול רמולו הזעבו 

םיטילפה בור ולכוי רשא דעו ןכ םא אלא ןכש ,ם"ואה תוטלחהב עבקנש יפכ בושל התוכז 

רדסהה .םיעותעת־ןוזח רדגב סויפה ראשיי ,קדצ השענש םביל־יקמעמב שוחל םייניטסלפה 

.עורזה חוכב גשוי וילא עיגהל ןתינ היהיש דיחיה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 17:58:42 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



יניטסלפה - ילארשיה הרקמב חוכו תוהז אנאחור םידנ 292 

חוכה תלעב הצובקה תניחבמ תווהמ קדצ לש תרגסמ תלבק לש תוירסומה תוכלשהה 

לע רערעל םהילע היהי .ישפוחה הנוצרמ התלבק ינפמ רתויב עיתרמ םרוג ףידעה 

תוישעמה תוכלשהה םלוא .םהלש םייביטקלוקה תוהזבו ימצעה יומידב םייתוהמ םיביכרמ 

תכרעמ קוריפ .רתוי ףא תכל־תוקיחרמ ןניה םתרבח לע קדצ לש תרגסמ תלבק לש 
הדימה־תומא יפל גוהנל המכסה ,םישובכה םייניטסלפה םיחטשב ילארשיה יאבצה שוביכה 

םייברעו םיידוהי םיחרזאל אלמה ןויוושה ןורקע תלבקו קדצהו קוחה לש תוימואלניבה 

לכב .המצע תידוהיה הנידמה לש שדחמ־תונבת םעמשמ הלא לכ - אפוג לארשי ךותב 

םיבאשמ לש שדחמ הקולחב הכורכ וז הרומת היהת ,הזכ שדחמ־תונבת שבליש הרוצ 

אובל וכרטציש ,הקולחל תונגוהו תושדח הדימ־תומא לש ןנוניכבו םיישחומ־אלו םיישחומ 

תכל קיחרהל לוכי הז שדחמ־תונבת ,תיטרואית .ףידעה חוכה תלעב הצובקה ןובשח־לע 

םייולג םיצירמת םוש עיצמ וניא הזכ שדחמ־תונבת .הקירפא־םורדב השענש הז ומכ 

ףידע דמעמ ןדבוא ועמשמ שדחמ־תונבת ,םילארשיה תניחבמ .ףידעה חוכה תלעב הצובקל 

םויקל תוברע לכ ילב - תידוהיה הנידמה לש התוהז םצע ןדבוא ןכו ,רתי־תויוכזו 

חוכה־תתוחנ הצובקה החילצה אל הכ דע ,הקירפא־מורדב ומכ אל .ןוחטיבלו יביטקלוק 

.תקדוצל בושחת תילארשיה הרבחה ןמ קלח תוחפלש הפולח אטבלו תוגהל 

םוש ןיא .הזכ בחרנ יטילופו יתרבח שדחמ־תונבת ילב סויפל עיגהל רשפא־יאש אלא 

־םורד םא .ררשש אכדמה יטילופה רדסב תיטמרד הרומת ילב סויפל תירוטסיה המגוד 

הנידמב הלחש תיטילופה הרומתהש םושמ הז ירה ,סויפל ירוטסיה תפומ הניה הקירפא 

ןורחאה תא גישהל ןויסינ .יתרבחה יגולוכיספה יונישה ומכ שממ תכל־תקיחרמ התייה 

גוסה ןמ סויפ םע דחא הנקב הלועה תירוטסיה הרשפ .תלחות רסח וניה ןושארה אלל 

־רצוק .תויטילופ תורוצ המכ שובלל הלוכי יניטסלפה-ילארשיה הרקמב ליעל ןודינש 

לע לטנהש רמאנ םא ונל יד .טורטורפב וללה תורוצה תא ןוחבל רשפאמ וניא העיריה 

הרכהו םיניטסלפה לש םמוקמ תסיפת לש הירוטסיהה םע תותמעתהה לטנ אוה לארשי 

םעה שכרש תוכזב אלמ ןפואב ריכהל םיכירצ םיניטסלפה ,ךכל הרומתב ;בושל םתוכזב 

תונורתפה ןיבמ דחאב אטבתהל הלוכי הרשפה .ןיטסלפב ןוחטיבב תויחל ילארשיה ידוהיה 

ססבתהבו ם"ואה תוטלחהב םיעובקה תולובגה יפל ,תונידמ יתש הוותמה ןורתפ :םיאבה 

םילארשיל תחא הנידמו םיניטסלפל תחא הנידמ - תויטנוולרה ם"ואה תוטלחה לכ לע 

רדסה לע תססובמה תחא תימואל־וד הנידמ עיצמה ןורתפ ;(לארשי יחרזא ,רמוא יווה) 

ןיטסלפ חטש לכב םיניטסלפו םיילארשי םידוהי לש (consociational) ילגויצוסנוק 

דחא לוק תטישב ,חטשה לכב תיטרקומד תינוליח הנידמ ןנוכמה ןורתפ וא ;תירוטדנמה 

.םיברעו םידוהי ןיב ןויווש לע ססבתהב ,דחא םדאל 

אל ,םילארשיה תניחבמ דחוימב ,בייחמ סויפהש םייונישבו חטשב תויואיצמב בשחתהב 

ןהו רוזיאב ןה ,םידדצה ןיב םייקה תוחוכה יסחי ךרעמ תרגסמב סויפ שחרתיש ריבס 

ונודינש םיירוטסיהה םיסויפה יסופדמ קוזיח תלבקמ וז הכרעה .תימואלניבה תכרעמב 

,וזמ הרתי .הלא םיסופדמ דחא אל ףא םאות וניא יניטסלפה ־ילארשיה ךוסכסה :ליעל 

ךוסכסב סויפ לע םיעיפשמה םימרוגה תא יניטסלפה-ילארשיה הרקמה לע םיליחמ רשאכ 

היירטמיסא שי :תאש רתיב םיכעוד סויפל םייוכיסה יכ המדנ ,ירוטסיה לוועב ךורכש 

;שממ לש יונישל עיגהל רורב יבויח ץירמת ןיא לארשיל ;לארשי תבוטל תוחוכב תיתוהמ 

תכל־תוקיחרמ תויגולוכיספ תוכלשה שי ;ידמ הובג םויכ לארשי תניחבמ יטילופה ריחמה 

תועדומ הרסח תימואלניבה הייליהקה ;םיימואלה םירפיסה לעו תיביטקלוקה תוהזה לע 
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לש םישדח תורוד לש תכשמתמ תוברועמ םייקתהל הכישממו ;ירוטסיה לוועל תדקוממ 

םיניטסלפה ,ךכ לע ףסונ .םישובכ םייניטסלפ םיחטשב היצזינולוקה טקיורפב םילארשי 

תיביטקלוקה תילארשיה תושיה דציכ םנוזח תא הריבסמה תינכות תולעהל םיחילצמ םניא 

.קדצ לש תרגסמ םעו הבישה תוכז םע תבשייתמ 

המצע תא ררחשל ןמז ךרואל חילצת אל לארשי םא ינוציק חרואב ונתשי תויואיצמה 

לש יהשלכ השדח הסרג ללכל חתפתת הלש הטילשה תכרעמ םאו םישובכה םיחטשה ןמ 

לוכי סויפ ,ילסקודרפ חרואב .יאדו וניא יכ ףא ריבס־יתלב וניאש שיחרת - דייהטרפא 

הנידמ לש תכרעמ ךותב ונחביי ביציש תושירדהש םושמ הלאכ תוביסנב רתוי ריבס תויהל 

.הנידמה ךותב ןויווש לש הרורב תירסומ המגידרפ יפלו תחא 

וז .םיריבע־יתלב םיארנ יניטסלפ-ילארשי סויפל םילושכמה ,יחכונה יטילופה רשקהב 

ןיב םידדונתמ םיתיעלו - ךוסכסל ןורתפ וא בושיי רחא םירת םידדצהש ךכל הביסה 

ירוטסיה לווע םיברועמ םהיניב םיסחיבש םידדצ םא הלאשה .סויפ רחא אל ךא ־ םיינשה 

תא רותפל םילוכי ,יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה תמגוד ,תוחוכב הבר היירטמיסאו 

.הירוטסיההו הירואיתה ינפל תגצומה החותפ הלאש הניה סויפ ילב םהיניב ךוסכסה 

תורוקמ 

 Azar, E.E. (1990). The Management of Protracted Conflict. Hampshire,

 England: Dartmouth Publishing Company.

 Azar, E.E. (1991). "The Analysis and Management of Protracted Conflict". In

 V.D. Volkan, J.V. Montville and D.A. Julius (eds.), The Psychodynamics

 of International Relationships, 2, 93-120.

 Bar-Siman-Tov, Y. (2001). "Dialectics between Stable Peace and
 Reconciliation". Paper prepared for the workshop on reconciliation, The

 Leonard Davis Institute, February 7-8, 2001.

 Bercovitch, J. (1986). "International Mediation: A Study of the Incidence,
 Strategies and Conditions of Successful Outcomes". Cooperation and
 Conflict, 21, 155-168.

 Burton, J.W. (1987). Resolving Deep-Rooted Conflict: A Handbook. Lanham,

 MD: University Press of America.

 Burton, J.W. (1990). Conflict: Resolution and Provention. New York: St.
 Martin's Press.

 Crocker, D.A. (1998). "Transitional Justice and International Civil Society:
 Toward a Normative Framework". Constellations, 5, 492-517.

 Crocker, D.A. (1999). "Reckoning with Past Wrongs: A Normative

 Framework". Ethics <£ International Affairs, 13, 43-64.

 Deutsch, M. (1974). "Awakening the Sense of Injustice". In M. Ross and
 L. Lerner (eds.), The Quest for Justice (pp. 19-42). Toronto, Canada: Holt,
 Rinehart <fe Winston.
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 Deutsch, M. (1985). Distributive Justice: A Social-Psychological Perspective.

 New Haven, CT: Yale University Press.

 Dwyer, S. (1999). "Reconciliation for Realists". Ethics A International Affairs,

 13, 81-98.

 Fisher, R. (1990). "Needs Theory, Social Identity and an Eclectic Model of

 Conflict". In J.W. Burton (ed.), Conflict: Human Needs Theory (pp. 89
 112). New York: St. Martin's Press.

 Grillo, T. (1991). "The Mediation Alternative: Process Dangers for Women".
 Yale Law Journal, 100, 1545-1610.

 Kelman, H.C. (1986). "Interactive Problem-Solving: A Social Psychology of
 Conflict Resolution". In W. Klassen (ed.), Dialogue toward Interfaith

 Understanding (pp. 293-314). Tantur/Jerusalem: Ecumenical Institute for

 Theological Research.

 Kelman, H.C. (1992). "Informal Mediation by the Scholar/Practitioner". In
 J. Bercovitch and J.Z. Rubin (eds.), Mediation in International Relations

 (pp. 64-96). New York: St. Martin's Press.
 Khalidi, R. (1998). "Attainable Justice: Elements of Solution in the Palestinian

 Refugee Issue". International Journal, 53, 233-252.

 Little, D. (1999). "A Different Kind of Justice: Dealing with Human Rights

 Violations in Transitional Societies". Ethics A International Affairs, 13,
 65-80.

 Lyons, D. (1984). Ethics and the Law of Law. New York: Cambridge University
 Press.

 Minow, M. (1999). Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after
 Genocide and Mass Violence. Boston: Beacon Press.

 Mitchell, C. (1990). "Necessitous Man and Conflict Resolution: More Basic

 Questions about Basic Human Needs Theory". In J. Burton (ed.), Conflict:

 Human Needs Theory (pp. 149-176). New York: St. Martin's Press.

 Opotow, S. (1990). "Moral Exclusion and Injustice: An Introduction". Journal

 of Social Issues, 46, 1-20.

 Pappe, I. (2001). "The Tantura Case in Israel: The Katz Research and Trial".
 Journal of Palestine Studies, XXX(3), 119. —

 Popkin, M. and Bhuta, N. (1999). "Latin America Amnesties in Comparative

 Perspective: Can the Past be Buried?" Ethics A International Affairs, 13,
 99-122.

 Rouhana, N.N. and Bar-Tal, D. (1998). "Psychological Dynamics of
 Ethnonational Conflict: The Israeli-Palestinian Case". American

 Psychologist, 53, 761-770.

 Touval, S. (1992). "The Superpowers as Mediators". In J. Bercovitch and J.Z.

 Rubin (eds.), Mediation in International Relations (pp. 232-248). New
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 York: St. Martin's Press.

 Touval, S. and Zartman, I.W. (eds.) (1985). International Mediation in Theory
 and Practice. Boulder, CO: Westview Press.

 Tutu, D. (1999). No Future Without Forgiveness. Doubleday.

 Wink, W. (1998). When the Powers Fall: Reconciliation in the Healing of

 Nations. Minneapolis: Fortress Press.
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םדא תויוכז לש השיג :תוליהק ןיב סויפ 

*יליזרב דג 

תומחלמ לש יזכרמ רשקהב הנידמה עדמ ימוחתב רקחנ םיכוסכסב םידדצ ןיב סויפ 

ירבשמו תומחלמ ןכש ,בר יעדמ ןויגיה ןבומכ ךכל שי .םידחא םיימואלניב םירבשמו 

תוימואל־סנרט לש ןדיעב םג הגפ אלש - שממ לש הנכס םיווהמ םייתנידמניב ןוחטיב 

ןדיע לש םייזכרמה םינייפאמה דחא ךא .תושונאה םויקל - רתוי הבר תילרביל־ואינ 

ובגש ,םייתליהקניבה םירבשמה אוה ,םינש תואמ עבראמ רתוי רבכ ,םואלה־תונידמ 

האוושהב הטעומ בל־תמושתב םיכוז הלא םירבשמ .דבכ ישונא ריחמ ןיידע םיבוגו 

תונובירה תרגסמב ,םואלה־תונידמ ךותב םישחרתמ םהש םושמ תויתנידמניב תומחלמל 

םיילושב תועטב םיספתנ םה ךכיפלו ,ימואלניב חוקיפ ינפמ ןשע ךסמ תשמשמה תימואלה 

םיימינפ םיקבאמב םירשעה האמה הנייפאתה תובר תונידמב .תוימואלניב תומחלמל סחיב 

תפרצ ,דרפס ,הינטירב ,תירבה־תוצראכ תונידמ הז רשקהב ריכזנ םא יד .תוליהק ןיב 

םיקבאמה ויה תונידמה ןמ קלחב .תודיחי אל ןיטולחל ךא תוטלוב תומגוד ןניהש ,הדנקו 

יוניש ושרדו הנידמה תא טועימ־תוליהק ורגתא םתרגסמבו ,דואמ םימילא םייתליהקניבה 

יטילופה חוכה הנבמב םג אלא ,םיירוביצה םיבאשמה תקולח ינפואב קר אל שממ לש 

יכנא דמימ ילעב םניה טועימ־תוליהק ןיבל בור־תוליהק ןיב םיקבאמ .הנידמה לש 

בר לאיצנטופב םינייפאתמ םה ןכלו ,דחאכ (הליהק-הליהק)ןזואמ דמימו (הליהק-הנידמ) 

םהבש םיקבאמה םה דחוימב םיבושח .םישק םייטילופ םירבשמל רבעמ ,שממ לש תומילאל 

לש ןויגיהה לע ,הנידמה לש יאקילבופרה ןויגיהה םצע לע רגית תוארוק טועימ־תוליהק 

.הבש תויטילופה חוכה תוצובק לעו המצע הנידמה 

סויפ גישהל תונויסנל תיטרואית הביטקפסרפ םורתל איה הז רמאמ לש ותרטמ 

:םיכלהמ השולש תועצמאב תאז השעג .תויטרקומדב טועימ ןיבל בור ןיב םישק םיכוסכסב 

בינהל הלוכיש םדא תויוכז לש הירואיתכ םזילרבילה לש תויתייעבה חותינ ,תישאר 

תרגסמ ששאל ןויסינ ,תינש :םייתליהקניב םירבשמב תועוסשה תונידמב סויפ לוכיבכ 

םיכוסכס ןורתפל תרגסמכ (תינתליהק :ןלהל :communitarianism) תיטסירטינוימוק 

לש הרקמה חותינ תועצמאב תונעטה תשחמה ,תישילש :תויטרקומדב םייתצובקניב 
.לארשיב יניטסלפה טועימה 

םיכוסכס ןורתפל רוקמכ תילרבילה הירואיתה לש תויתייעבה 
סויפ תועצמאב םייתליהקניב 

שולש ושיגדה םדא תויוכז לש תילרבילה הירואיתה תרגסמב תונוש תוסיפת 

לכש ,תונוש תוילרביל תולוכסא תומייקש יפ־לע־ףא .ןמצעלשכ תויתייעב ,דוסי־תוחנה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפב םג דמלמ ,הנידמה עדמל גוחב ריכב הצרמ 
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תופתושמ דוסיה־תוחנה שולש ,םינוש םישגדהבו תידוחיי היגולויטאב תנייפאתמ ןהמ תחא 

.ןלוכל 

ןכש ,רדגומ "ירוביצ בוט" לכמ רתוי תובושח טרפה תויוכזש איה הנושארה החנהה 

הבישחב םימיוסמ םימרז .תמיוסמ תיתליהק תוברתמ קתונמב םייקתהל לוכי טרפה 

תתל ףאו ,הליהק ןיבל טרפ ןיב תויתוברת תוקיזב םנמוא ריכהל שי יכ ושיגדה תילרבילה 

םיאשונו תויוכזמ םינהנ םיטרפה קר ,םיגירח םירקמב טעמל ךא ,יטפשמ ףקות ךכל 

.(Gans, 2000) תוליהקה אלו ,תובוחב 

שמתשהל וננוצר םא דחוימב םיטלובש ,םייזכרמ םיישק ינש םינומט וז דוסי־תחנהב 

תענומ תאז דוסי־תחנה ,תישאר .סויפ תגשהל יעצמאכ םדא תויוכז לש הירואיתב 

םיכייתשמה םיטרפה יכ החינמ איהו ,תיתוברת־בר הרבחב םייקתהלמ טועימ־תוליהק 

תועמשמ .תויצוביק תויוכזב תורזעיה אלל ןויוושל עיגהל ולכוי טועימ־תוליהק ןתואל 

,הכזת אל הילפא בקע תינומגה הליהק םע ךוסכסב היוצמה טועימ־תליהק יכ איה םירבדה 

תמשגה תא הקידצמה הרחתמ תיביטקלוק תוברת לש המויקב הרכהב ,תילרבילה תרגסמב 

תידיימ םיגדי תילארשיה הרבחה לע וז הנעט םושיי 1.טועימה לש םייטילופה םיסרטניאה 

םיברעה לש הנושה םתוברתמ תומלעתה םאה .יתעבצה הילעש תויתייעבה תא 

יפכ ?וקיחרהל אקווד הלולע איה אמש וא סויפ חיטבהל תמאב הלוכי לארשיב םייניטסלפה 

טועימה ינב יכ יתאצמ לארשיב יניטסלפה טועימה ברקב יתכרעש רקחמב ,ךשמהב האראש 

הסיפת .בורה ןמ הנושש טועימ־תליהקכ םהיכרוצב הרכהל םיפצמ (דחאכ םישנו םירבג) 

2.הז בושח יטילופ רגתא לע תונעל הלוכי הניא דבלב טרפ תויוכז לש 

אטבמ םזילרבילש הדבועה ןמ עבונ תילרבילה תוילאודיווידניאה תחנהב ףסונה ישוקה 

תורוסמו תויוברת תומייקש דועב ,םדא תויוכז לש דבלב תחא הסיפתו תמיוסמ תוברת 

בור ןיב סויפל עיגהל ידכ .תויטרקומד תויהל טלחהב תולוכי ךא תוילרביל ןניאש תורחא 

תויוברת לש תוימיטיגלב ריכהל שי אלא ,ומצעלשכ ינויח ,ךרע ןויוושב יד ןיא טועימ ןיבל 

וזכ הרכה אלל .ינומגהה בורה לש הלאב םירחתמש םייח יסופד תוקידצמה תורחתמ 

הצרי אל ,תורחא תויוברת לש היצזילרולפ תלבקמו תרציימה ,תיתוברת־בר תיתשתב 

.סויפ יכילהת הילע ססבל ןתינ היהיש תיתשת רוציתש םיבאשמ תקולחל עיגהל בורה 

לש היצזירלוקיטרפ ידיל האיבמ ירוביצ בוט לכל תומדוק טרפ תויוכז היפלש דוסי־תחנה 

םיטרפ לש ףסואכ אלא ,תיזכרמ תושיכ רכומ וניא ביטקלוקה ,רמולכ ,יתליהקה ביטקלוקה 

,יביטקלוק סויפ לש תויורשפא רידהל הלולע תילרביל הירואית יכ ךכמ אצוי .דבלב 

טרפ תויוכז חיש לש ידמל תילמרופ הפשב ,ביטקלוקו ירוביצ יתרבח ךוסכס רימהלו 

.םיטרפה תויוהז לש יביטקלוקה יפואל ןורוויע הלגמה 

סיסקרפה ןיבל תילרבילה הירואיתה ןיב רעפ םייק יכ וז הדוקנב ריהבהל שקבמ ינא 

ןיבל טרפ ןיב ירניב ןפואב תוקתנמ תוילרבילה תוסיפתה לכ יכ רובס יניא .ילרבילה 

תרוקיב תועצמאב תידיימ הליספל היואר תילרביל הסיפת לכ יכ רובס יניא .הליהק 

.Raz, 1994 :ואר ,זר ףסוי לש ויבתכב יתעדל טלוב הז ישוק 1 

לש םיבר םינותנ תוברל ,לארשיב יניטסלפה טועימה ברקב רקחמה יאצממ לש ףסונ טוריפל 2 

לש םיפסונ םינייפאמל .2001 ,יליזרב הרצקב ואר ,טועימה לש תיטפשמה תוברתה לע הדש־רקחמ 

Rattner, :ואר ,םיפסונ םינותנל .1998 ,רימשו איגש ,רנטואמ :ואר ,תיתוברת־בר הרבחכ לארשי 

 1993 ,1994; Zureik, Moughrabi 8c Sacco.
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סיסקרפה םלוא .טרפה תויוכז חיש לש ותולד לע - הרקיעב הנוכנ ־ תיטסיסקרמ 

תוליהק ןיב סויפלו יביטקלוק חישל השירדה םוקמ תא ובש בצמל טלחהב ליבומ ילרבילה 

.יתליהקניב סויפ בינהל טרפ תויוכז לש סויגבו הקירוטרב יד וליאכ הילשא סופתת 

תוסייפתה שחרתהל לכות אל םיביטקלוק ןיב ןויוושב ךרוצב הרכה אלל ,תורחא םילימב 

.תוחפוקמ תוליהקל תוינומגה תוליהק ןיב 

הניה הנידמהש איה ,םדא תויוכז לש דוסי־תסיפתכ ,םזילרבילה לש היינשה החנהה 

םיסרטניא ןיב קבאמבו תורחתב "יביטקייבוא" ררובכ שמשל הלוכי איה יכו תילרטינ 

םשומ םזילרבילה לש שגדה רקיע ,וז תרגסמב .תושגנתמ תויוכזו םידגונמ םייטילופ 

הנידמה עדמ תרות .םדאה תויוכז תרימשו "קוחה ןוטלש" לש תינחה דוחכ טפשמה־יתבב 

תונידמ .הנידמה לש לוכיבכ "תוילרטינ" רבדב וז הנעט לש התושממ רסוח לע העיבצמ 

,לשמל ,רורב .תורחאו תוינימ ,תוינושל ,תויתד ,תוינתא תויוהז ןהל שי .תוילרטינ ןניא 

.םייטנטסטורפ םינבל םירבגמ רקיעב תבכרומ תירבה־תוצראב יטילופה חוכה תיליעש 

תיזנכשא ,תירבג הרקיעב ,דניה לארשיב יטילופה חוכה תיליע יכ רורב הדימ התואב 

ןיבו םינוש םירזגמ ןיב םייתרבח םילדבהו יתרבח דוביר תופקשמ תונידמ .תידוהיו 

- הנידמה טפשמ וליאכ תיביטמרונ ןועטל העטומ הז היהי יכ רורב אליממ .תונוש תוליהק 

,טלחומה בוטה םניה הנידמה לש טפשמה־יתבו - טרפ תויוכז לע ססובמ הז רשאכ וליפא 

אקווד ואלש ,ןהיכרוצ תא אטבמה תויוכז חיש חפטל תויואר ןניא טועימה־תוליהקש דועב 

לע םיזמרמ םירבדה ןיאש ןבומ .(Carter, 1998) םייתנידמה טפשמה־יתבב הנעמב םיכוז 

קדצה יכ טלחהב םיעבוק םירבדה ךא .קדצ־טפשמ חרכהב םישוע םניא טפשמה־יתבש ךכ 

־תחנה .תויפולח תויתוברת תונשרפ תויורשפא דימת תומייק יכו דיחיה וניא הנידמה לש 

תענומ ,יטילופ ךוסכסב ירשפא דצ אלו ,"יביטקייבוא" ררוב הנידמה תויה רבדב דוסיה 

.סויפל עיגהל םידדצה לע דואמ השקמו טועימו בור יסחיב תוכורכה תובואכ תויגוס דוריב 

־יתבל היינפ הקידצמה תיטילופ המרואיתל הכילומ הנידמה לש תוילרטינ רבדב דוסי־תחנה 

בושייל תורחא תויצפואש דועב ,לוכיבכ םייביטקייבוא םיררוב לאכ םייתנידמ טפשמ 

הבש תויטילופה חוכה תוצובקו הנידמה ובש בצמ בייחמ סויפ .וצמחוי םייטילופ םיכוסכס 

.סויפ לש ךילהתל החיתפ יאנתכ תוגציימ ןהש קדצה לש תויסחיב תוריכמ 

רבדב דוסיה־תחנהל הנווכה .איה ףא דואמ תיתייעב םזילרבילה לש תישילשה החנהה 

.הדיחאכ וז תונוביר תסיפת ךות תיתנידמה תונובירה לש תימואלה תינוליחה התשודק 

ןכש תונובירה סרה ידיל רבד לש ופוסב ואיבי תויצוביק תויוכז יכ תעבוק וז החנה 

תויצוביק תויוכזמ ששחה .(Kymlicka, 1995) תימואל תואמצע ושרדי תונוש תוליהק 

־תוליהק ,םיבר םייטרקומד םירטשמב .סויפל םוקמב םיכוסכס תפרחהל ליבוהל לולע 

הליהקל תונתינ תויצוביק תויוכז .תויצוביק תויוכז ,תולבקמ ףא םימעפלו ,תושרוד טועימ 

ששחל סחיב ,עובקל ןתינ תיטילופ הניחבמ .הל ץוחמ אלו ,הנידמה תרגסמב המיצעהל ידכ 

- ןוכנה אוה ךפיהה אקווד יכ ,תויצוביק תויוכז ןתמ תובקעב תימואלה תונובירה םרהמ 

תויוכז ןתמ .הנכסב תימואלה תונובירה תא דימעמש אוה תויצוביק תויוכז ןתמ־יא 

אוה ןכלו ,הל התונמאנ תא ריבגהל יושעו הנידמה ןמ התבזכא תא תיחפי טועימ־תליהקל 

ןיבל (exit) השירפ ןיב הנחבהה העודי הנידמה עדמב .סויפ לש ךילהתב בושח קלח הווהמ 

השירפלו תומילאל ליבוהל אקווד הלולע םיטועיממ יוטיב תורשפא תעינמ .(voice)יוטיב 

לש ותונמאנ תרבגה ידיל איבהל יושע הליהקכ טועימל יוטיב תורשפא ןתמש דועב ,םדיצמ 

.הנידמל טועימה 
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סויפל "רחא"ה תשחכהו תימצע הקיטנמורמ - תינתליהק השיג 

לש סותימ חופיט וניינעש ,םזיסיטגמורל הייטנ םע םימעפל ההוזמ תינתליהקה השיגה 

יתשיג .וז םע וזו ןכותב הינומרהב תויחה תוליהק לש הרבחכ תישונאה הרבחה 

םג לוכיש חוכ ןונגנמ המצעלשכ הווהמ הליהק .תיטנמור אלו ,תיתרוקיב ,דניה תונתליהקל 

לש המורת תינתליהקה השיגל שי ,הז םע .הליהקב םיטועימ וא תושלח תוצובק אכדל 
.סויפ לש תושיגל ישממ 

רשקה תא השיגדמ תינתליהקה השיגה - (empowerment) המצעה ,תישאר 

,טועימ־תוליהקל דחוימב בושח רבדה .(Benhabib, 1992) תוליהק ןיבל תויוהז ןיב קודהה 

לש םייחל םירזגנ הלאה תוליהקה ינב ,ןכל .בורה םע (integration) לוליכ תורבוע ןניאש 

םקבאמב םהל תעייסמו ינוגראו יתוברת יוביג םהל תנתונ הליהקה ןכ םא אלא ,תוילוש 

תא ןיימדל השק ,חוכ ינוגרא ץניה תוליהק םג יכ הדבועה ןמ םלעתהל ילבמ .ןויוושל 

תאו םהיתויוהז תא רמשל םיחילצמ תוימואל וא תוינתא טועימ־תוליהקל םיכייתשמה 

םיקבאמ יכ םג בושח ןכל .םתוא הבגמה הליהקה אלל תיללכה הרבחב םהיתויוברת 

תוברעתהמ רשפאש המכ דע קוחר ,הכותב ושחרתי הליהקה ךותב ןויוושל םייתרבח 

ןיבו תונוש תוליהק ןיב סויפל יוכיסה ,וז המצעה אלמלא .החוקפה הניעמו הנידמה 

השקת וא הנידמה ןמ ענמת טועימה־תליהק ,דחא דצמ .דואמ ןטקי הנידמל טועימ־תליהק 

,רחא דצמ ;ביטקלוקכ ולוסיח וא טועימה תרדה לש תינוטלש היגטרטסא תטיקנ הילע 

םע סויפ לש ןורתפל עיגהל הירבח תא דדועי תוהז הירבחל הקינעמה הליהק לש המויק 

.ןויווש וב תגהונו יתליהקה םויקב הריכמה הנידמ 

תויעבה תחא ־ Whose justice? Which rationality)3?) יסחי קדצ ,תינש 
לכ לש הרבסה וא ,טלחומ קדצ לש הסיפת איה םיפירח םייתליהקניב םיכוסכסב תוצופנה 

קדוצה דצה אוה ןכש ,ספא־םוכס קחשמ וניח יטילופה קחשמה ותניחבמ וליאכ ךוסכסב דצ 

םייעבט םניאש תורבח יכילהתו הרכה לש הדלות וניח יסחי קדצ .טלחומ ןפואב 

קדצ לש הגוש הסיפתל תובישח תמייק ןכל .םיכשוממ םיכוסכסל רמוחו לק ,םיכוסכסל 

תוברת חכונל דבלב יסחי ןפואב ןוכנכ םיגשומ ךרעמ לכו תוברת לכ הדימעמה תויוכזו 

.רחא םיגשומ ךרעמו תרחא 

תובושח תויוברת לש גרדמ תלסופ ,התונבהל הסנמ ינאש יפכ ,תינתליהקה הירואיתה 

שי ללכב תוברת לכלו תיטפשמ תוברת לכל יכ איה החנהה .תוחפ תובושח וא רתוי 

תבייחתמ יכו ,םיגוש םיירוטסיה םירשקהב תרבסומה "רוסא"ו "ןוכנ" לש הנוש היגולויטא 

תיסחי הסיפתל 4.קדצ תוסיפתו תויוברת לש היצזילרולפ - תישעמו תיביטמרונ - ךכמ 

תנבהל תוחיתפ בייחמ יסחי קדצ .סויפ יכילהת םודיקל תובושח תויועמשמ ויהי קדצ לש 

לש דוסי־תחנהמ בייחתמה רבעמה ןאכמ 5.התוא ןיבמ אוהש יפכ רחאה דצה לש הירוטסיהה 

רבעמה םג ןאכמ .דבלב תחא הירוטסיה אלו ,תוירוטסיה תנבה לש המרואיתל יסחי קדצ 

רחא דצו קדוצ דחא דצ לע דמלמה ,ירטס־דח ןפואב ךוסכסה תורוקמ לש יגולויטא חותינמ 

.(Maclntyre (1988 לש ורפס םשב ןאכ שמתשמ ינא 3 

.Barzilai, 2002 :ואר ,הבחרהל 4 

Sheleff, 1999; :ואר ,יגולופורתנא! יגולויצוס טביהב קדצו טפשמ תוסיפת לש תובכרומה לע 5 

 2000 ,Shamir.
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יפכ .יסחי קדצל סיסבכ תוירוטסיה תויועטב האדוהל םג חותפש ירוטסיה חותינל ,העוט 

יגולומטסיפא סיסב שמשל הלוכי הניא םדא תויוכז לש תילרביל הסיפת ,ליעל רבסוהש 

.סויפ ךילהתל הזכ 

העיריה רצוק תאפמ ־ (politics of identities) תויוהז לש הקיטילופ ,תישילש 

.תונתליהק לש הקיטילופ ןיבל תויוהז לש הקיטילופ ןיב רשקמה ןועיטה תא ןאכ חתפא אל 

תוקרפמ ,תומדקמ ,תובצעמש תוקיטקרפ תווהתמ ותרגסמבש תויוהז לש רוכ הניה הליהקה 

,תוילנויצר לש רצות חרכהב הניא איה ,תטלחומ הינבה הניא תוהזה .תויוהז תוגנוכמו 

םייתליהק םיכילהת לש רצות ,דניה תוהזה .תילאודיווידניא הנוכת קר הניא איהו 

תוקיטקרפו עדי לש םיימוקמ םיכילהתמ םג ךא תיתנידמה הינומגהה ןמ םיעפשומה 

.תוימוקמ 

.תורחא דידהלו תודחא תויוהז לילכהל וטיי ןה .תויוהז לש הקיטילופל תונותנ תונידמ 

יטילופה חוכה תיינומגה תאו ןתטילש תא ןכסל תולולעש תויוהז ןתוא אכדל וטיי ןה 

םודיק ךרוצל תיחרכה תאטבמ טועימה־תליהקש תויוהזה ןווגמב הנידמה לש הרכה .ןהלש 

ופוסב ליבומ םיטועימ לש תויוהז יוכיד יכ םירומ ידמל םיבר םירקחמ .ןהיניב סויפ יכילהת 

.(Minow, Ryan 8c Sarat, 1993) תומילא לש תויטילופ תוקיטקטל רבד לש 

םלועל תויצוביק תויוכז ואובי םייטילופ םיכילהתב ־ תויצוביק תויוכז ,תיעיבר 

יפולח יטפשמ טסקט שבגיש יטפשמ סויג לש הדלותכ תוחפל וא םיוסמ סויפ לש האצותכ 

םיקבאמל סחיב תוימונוטוא ןניא תויטפשמ תויוכז .טרפ תויוכז לש ידעלב טסקטל 

תוערכה לש האצותכ םלועל ואובי תויטפשמ תויוכז .םייטילופ םיקבאמלו םייתרבח 

רומישב המש תינתליהקה הירואיתהש שגדה .תובכרומ תויתרבח תוקיטקרפו תויטילופ 

םירצוי קדצה לש תורדגהב תימואלה תונובירה תטילש לע רגית אורקל תונוכנהו יתוברת 

םיטועימ לש םטבמ־ תדוקנמ .תיטרקומד תרגסמב תויצוביק תויוכז לש הסיפת חתפל ךרוצ 

.םייצוביק םיסרטניאו ןיינק ,תוברת ,תונורכז רמשל ידכ תויחרכה הלאכ תויוכז ויהי 

,דניה הלא תויוכזב הרכהה ,דרפס וא הדנק הינטירב ,הילרטסוא ןוגכ ,תובר תויטרקומדב 

.סויפ לש ךילהתב תיחרכה 

לש הסיפת םינגעמ ,ץייוושבש הז ןוגכ ,םיילרדפ םייטילופ םירטשמ לש ןווגמ ,השעמל 

ללכ־ךרדב הטית םואלה־תנידמ .תונוש תוליהק ןיב םויק־ודל יאנתכ תויצוביק תויוכז 

שי הנידמל םג ךא .תימואלה התונוביר תא ןכסל תולולעה ,הלא תויוכזל תניוע תויהל 

הרימש ךות תוירחא תלצאה הנידמל רשפאת תיצוביק תוכז - סויפ ךילהתב סרטניא 

םישק םיכוסכס לש תוחפל וא תירשפא תומילא לש העינמ ןכו ,חוקיפ לע תמיוסמ 

שיו ,תויצוביק תויוכז תקנעהב ןומטה ירשפאה ישוקה ןמ םלעתמ יניא .םיכורא ןמז־יחווטב 

תויוכזל הריתחה ,הז םע .היבלסוגוי וא ןונבל ןוגכ םיירוטסיה םירקמ ןובשחב איבהל 

וא חיש־וד ידכ ךות הווהתיש ילמינימ ירסומ יכרע דוק םוקמב אובל הכירצ הניא תויצוביק 

שולש אלל ךא .הזכ דוק דצב אלא ,סויפ לש ךילהתמ קלחכ תונושה תוליהקה ןיב חיש־בר 

תללכהו יסחי קדצ ,םיטועימ לש המצעה - תינתליהקה השיגה לש תוינורקעה תונעטה 

ילמרופ ןיינע רתווית ןתרדגהש וא תויצוביק תויוכז ורשפאתי אל ־ תויוהז לש הקיטילופ 
.דבלב 
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תינתליהק השיג - לארשיב יניטסלפה טועימהו ידוהיה בורה 
סויפל 

תא יקלח ןפואב לביקו ןאדעק תשרפב ןוילעה טפשמה־תיב קספ 2000 סרמ שדוחב 

ידוהיה יתליהקה בושייב תיב שוכרל השקיבש תיניטסלפ־תיברע החפשמ לש התריתע 

יניעב .(2000 סרמב 8 םויב ןתינ ,תידוהיה תונכוסה 'נ ןאדעק 6698/95 צ"גב> ריצק 

רתוי ,טפשמה־תיב ןיגפה אצוי־לעופכו ,ילרבילה סותאה תא הז ןיד־קספ ףקיש םיבר 

,הלוכ הריתעה תא טפשמה־תיב לביק אל השעמל .ינויוושה סותאל המ־תוביוחמ ,רבעבמ 

םיחרזאל םיידוהי םיחרזא ןיב תועקרק תאצקהב הילפא לכ יכ ינורקע ןפואב קספ אלא 

.לארשיב תיקוח הניא "םיידוהי־אל" 

ןיבל בורה ןיב ןויווש לעופב שממל תלוכיה התייה ןאדעק ןיד־קספב תירקיעה היגוסה 

יתליהק בוט לע דיחיה תויוכזל הרורב תופידע הניינעש הירואיתכ ,םזילרבילה .טועימה 

.תוימינפ תויתסיפת תוריתס תלעב תיתייעב הרות הניה ,הנידמה לש תוילרטינה תשגדהו 

תוילשא ךסמ רציו טועימה־תליהק לש היתוקוצממ ונביל־תמושת תא טיסה םזילרבילה 

הרבחה עקר לע .תיתליהקה ותוכייתשהל רשק םוש ילב דיחיה תא לואגל ןתינ וליאכ 

ונתלוכיל תוקיזמ הלאכ תוילרביל תוילשא ,תבטוקמהו תירזגמה ,תגלופמה תילארשיה 

.סויפ לש ךילהתב חותפלו יתליהקה "רחא"ה לש ויתוקוצמב ריכהל 

תיתד הייסולכואכ וסוכינו ותרדגה ידי־לע טועימה תא רידהל קוחה ףידעה לארשיב 

לגעמל ץוחמ ותבצה ידי־לעו ,הנידמב תויפיצפס תויתד תויוכזל קרו ךא תיאכזה 

תורדגומ תויוכז טועימה־תליהקל קינעמ הנידמה טפשמ .רוביצה יסכנ לש תואצקהה 

הלפמ הנידמה קוח .תוחפ־אל םיבושח ,הלש םירחא םיטביהב ריכהלמ ענמנ ךא תולבגומו 

לע ריהצמ הז םעו ,דרפנ רזגמכ ותוא רידגמ ,יניטסלפה־יברעה טועימה תא הערל 

יתרבח יוניש ביני ןאדעק הרקמש תורשפאב דואמ קפקפל שי ןכ" לע .םזילרולפו תוינויווש 

.ףיקמו יביסרגורפ 

הלשממה תא ךימסה ,1948 - שוטנ שוכר תדוקפ ,לארשיב םינושארה םיקוחה דחא 

"ןחלופהו תדה תויוכז" לע הרימש ךות ,1948 תמחלמב שבכנש חטש לכ לע םיקוח תופכל 

ןידה־יתב וכז וז תרגסמב ."ירוביצה רדסבו ןוחטיבב תועגופ ןניא" וללה דוע לכ 

ןודל תוכמסומה תוידעלבה תואכרעכ הנידמה תרכהב םייזורדהו םיירצונה ,םייערשה 

־תיב ידי־לע יטופיש חוקיפ לש תורשפא טעמל ,םהיתוליהק ינב לש תושיא ינידב 

ללכ־ךרדבו ,דבלב תורידנ םיתיעל םהיתוטלחהב ברעתה ןורחאה הז .ןוילעה טפשמה 

ד"פ ,הפיחב יזורדה ןידה תיב 'נ ראטאש דיעס 409/72 צ"גב ,לשמל ,ואר)ןתוא רשיא 
.(449 (1)זכ 

תוליהקב ,תירוטדנמה תילאינולוקה ךכ־רחאו ,תינמותועה הרכהה תא השרי הנידמה 

הריזב הלש תוימיטיגלב קפס לטוי אלש ידכ ימשר ןפואב ןתוא הדביכו ,תויטבש וא תויתד 

,טועימה לש יתדה ןפל תיטפשמו תימשר הרכה הקינעהב םלוא .תימואלניבה וא תימינפה 

תדה יניינע .ןהב טולשל הדיב הלעו םיילושל תורחאה ויתויוהז תא הנידמה הקחד 

ןיד־יכרוע ונעט םהבש םירקמב .תותדה דרשמ תועצמאב ובצקות טועימה לש םיימינפה 

תקולח ועבתו חופיקמ תלבוס םתליהק יכ ןוילעה טפשמה־תיב ינפל םייניטםלפ־םייברע 

ןתוא רטפ טפשמה־תיבו ,רחש תורסח הלא תונעט יכ דסממה בישה ,תנגוה םיביצקת 

תא לבקל אל רחב טפשמה־תיבו ,הילפאב ריכהל תונוכנ הליג אל דסממה .ידמ תוינללוככ 
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303 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

ישחומ קזנ טפשמה־תיב ינפל גצוה אל ,הנידמה טפשמ לש שביה חוסינב ,ןכש תוריתעה 

.<162 ,55 םיניד ,תותדה דדשמ 'נ הלאדע 240/98 צ"גב ואר) 

וקלח היה ,הייסולכואהמ 190/» טועימה הוויה םיעשתה תונשבש יפ־לע־ףא ,הז םע 

תא םשייל טועימה לש ותלוכי וליפאש ןאכמ .ךרעב is-2% תותדה דרשמ ביצקתב 

לש הקירוטר טקנ ןוילעה טפשמה־ תיב .הרומח הרוצב הלבגוה ולש תיתדה הימונוטואה 

ןויוושל דעסה תא קינעה אל ךא ,הייסולכואב דרפנ רזגמ לעכ םיברעה לע רבידו ,ןויווש 

ריכה *תותדה רש 'נ הלאדע 1113/99 צ"גב> רתוי תרחואמ הריתעב .םירתועה תשקבכ 

תורבק־יתב תמועל םיימלסומ תורבק־יתב לש בוצקתב הילפאב ןוילעה טפשמה־תיב 

ןהשלכ תויתליהק תויוכזב ריכהל ילבמ ףא ,ישחומ קזנ וינפל חכוהש רחאל ,םיידוהי 
.טועימל 

לש ויתושגרב הרכה אלל סויפ לש ךילהת םייקל השק היהי ,ליעל יתרהבהש יפכ 

לכ לע ןגה <1967 ־ םישודקה תומוקמה לע הרימשה קוח> הנידמה קוח .יתליהקה "רחא"ה 

תותדה דרשמ איצוהש תונקתב ,הז םע .םהיניב הנחבה ילב לארשיב םישודקה תומוקמה 

ןויווש הניגפה הנידמהש יפ־לע־ףא .םיידוהי םישודק תומוקמ קר ורכזוה 1981 תנשב 

־םייברע ןיד־יכרוע .תוידוהי־אלה תוליהקה תא החפיק איה לעופב ,ימשר ןפואב 

,םיידוהי־אל םירתאל תיפיצפס תוסחייתה תונקתב ןיאו ליאוהש ,קדצב ,ונעט םייניטסלפ 

לש תימשר תוינידמ תרצונ ךכו םהילע הרימשה תא ןממל תימשר תביוחמ הנידמה ןיא 

לש םידקומל וכפהיי הלאכ תומוקמש תששוח הנידמה ,ןכא .(Adala, 1998) הילפא 

לוכיסל יעצמא שמשמ הנידמה טפשמו ,טועימה־תליהק לש תויטילופ תודגנתהו תוסייגתה 

.וז תורשפא 

תונורכזה דגנ םג אלא ,דבלב תדה דגנ ונווכ אל טועימה לע ופכנש תולבגהה 

רבעה ןורכז רומישל םורתל המיכסה אל הנידמה .הפשהו ךוניחה ,םיירוטסיהה 

יכו ,ידוהי תויהל ךירצ יתועמשמה רבעה תידוהי הנידמבש השוחת שי .יניטסלפה־יברעה 

סויפ השעמל תענומה תוינידמ יהוז .דבלב תונויצל היצמיטיגל קינעהל "הירוטסיה"ה לע 

דרשמ 'נ שוג־ובאב הקיסומה לביטספ 75/71 צ"גב איה ךכל המגוד .יתליהקניב 

תיפסכ ךומתל אל דרשמה תדמע תא קידצה טפשמה־תיב .821 <2>הכ ד"פ ,ךוניחה 

לש תוביוחמ ללוכ וניא ןחלופה שפוחש הנעטב ,תיתד תירצונ הקיסומ לש לביטספב 

םייתד תודסומש הדבועה ןמ םלעתה טפשמה־תיב םלוא .תדה תצפהב ךומתל הנידמה 

ןיינעמ .הנידמהמ תיביסמ הכימת םילבקמ - רתויב הבחר הגוהנה הרדגההו - םיידוהי 

המגוד יהוז .רטסיק טפושה ,יסקודותרוא יתד ידוהי טפוש ידי־לע הבתכנ וז הקיספש 

דצ םצעב הווהמ איהש דועב "ררוב"כ המצע תא תניימדמ הנידמה ובש בצמל תקהבומ 

אוה יתנידמה יאקילבופרה בוטה יכ תעבוק תימשרה תוינידמה .יתליהקניבה ךוסכסב רורב 

בוטה תרדגה לע רגית תארוקה טועימ־תליהקכ טועימה ןמ תמלעתמו ,"יללכה בוטה" 

.יתנידמה יאקילבופרה 

ינפב ביצמ הנידמה טפשמש םימסחה תא תוריהבמה תופסונ תומגוד המכב התע ךישמא 

תטילשב אלו ,הנידמה תטילשב קוח יפ־לע תואצמנ תוקיתעה לכ .סויפ לש ךילהת 

.ותוא עיקפתו ,הרומש וא ימואל ןג לעכ םיוסמ םוקמ לע הנידמה זירכת ,התוצרב .תוליהק 

תונורכזב תוחפ ןיינעתה םזילרבילה .הז בצמ וניש אל לארשיב םיילרביל םימרוג 

םרבע תא לולכל םזילרבילה הצר אל ךכיפל ;דיחיה תויוכזב רתויו ,םייצוביק תושגרבו 

תא םדיקו םרת ךכבו ,תיטפשמה םזילאודיווידניאה תפש ךותב םיטועימה לש יביטקלוקה 
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קוח .איה םג הלבגוה םילביטספ תגיגח תועצמאב רבעה םע טועימה תוהדזה .םתרדה 
ויתונורכז לש וז השחכה .יניטסלפ־יברע לביטספ םושב תימשר ריכה אל הנידמה 

.קוחה ידי־לע הבצוע םג אלא ,קוחב הפקתשה קר אל טועימה לש םייצוביקה 

םע תינמנ איה ;םייביטקלוק תונורכז ,דמיע תאשונ תיברעה הפשה ,טועימה יניעב 

קוחה .הבש םיירוטסיהה םירופיסה ןווגמ לע ,תיניטסלפה־תיברעה הייסולכואה ינייפאמ 

קוח ;הניתשלפב תוימשרה תופשה ויהי תירבעו תיברע ,תילגנא יכ עבק ירוטדנמה 

תוליהקה תא לטיב אל ןללגבש תוביס ןתואמ וז העיבק הניש אל ילארשיה הנידמה 

,תימשר ןושלכ תיברעה לע רומשל תילמרופ הבייחתה הנידמהש יפ־לע־ףא םלוא .תויתדה 

בותיכ עיפומ לארשיב םיבר םיכרד־יטלש לע .ישממ לש הילפא התשענ םיישעמ םיחנומב 

בצמ תונשל הנידמה המיכסה צ"גבל הריתע תובקעב .תיברעב אל ךא ,תירבעבו תילגנאב 

הנומה טועימ ובש בצמב ריכהל הבוריס תא קוחב הנידמה החסינ וליא .םינש שמח ךות הז 

רבדב דשח תררועמ הנידמה התייה ,הנושאר הפשכ תיברעב שמתשמ הייסולכואהמ 19"/» 

ימו ,תירבעל הווש הפשכ תרכומ תיברעה ןיא השעמל םלוא .ןויוושל תירוטרה התוביוחמ 

תא בצעמ תיברעה הפשה לש החופיק .הילפאמ םילבוס הב שמתשהל םיצלאנ וא םירחובש 

ןורכיזב הטילש רשפאמו טועימה לש היצזילאירפירפ םדקמ ,תינומגהה תוברתה 

.יביטקלוקה 

םינוגראבו לארשיב ןידה־יכרוע תכשל לש םינחבמב תימשר הפשכ הרכוה אל תיברעה 

,הז ללכב ןוילעה טפשמה־תיבו ,הנידמב ימשר ףוג םוש .םירחא םיבר םיירוביצ םייעוצקמ 

םימסרפתמ הנידמה יכמסמ .תיברעב םג רמוח לש יבקע םוסרפ לש תוינידמ טקנ אל 

תא הרידה קר אל הנידמה ,ימשרה קוחל דוגינב .תילגנאל םימגרותמ תופוכתו תירבעב 

ןובשחו־ןיד תתל בייחתהל הבריס םג אלא ,רוביצה יסכנ בוציעב תופתתשהמ טועימה 

ובש בצמ ןיימדל השק .םהיפלכ תופיקש טוקנלו םייגיטסלפה־סייברעה היחרזא ינפל 

םיילרביל םיכרע .יתליהקניב סויפ לש ךילהתל םיבוט החיתפ יאנת ויהי הלאכ םיאנת 

רתוי לודג בחרמ םייניטסלפה םיברעל קינעהל םיכירצ ויה טפשמה תרותב םימיוסמ 

.רקי ריחמב ךורכ היה אוה ,רבדה הרק רשאכ .תיברעה ןושלב תיתוברת תימצע העבהל 

םיטונש יטפשמ הרקמ - ןוילעה טפשמה־תיבב ןודינש הרקמב אוצמל רשפא ךכל המגוד 

.קתרמ אוהש יפ־לע־ףא םיירוביצו םייעוצקמ םינוידב ותוא חוכשל 

תיליע־תרצנ תייריע ןיב ךוסכסב הקיספ ןוילעה טפשמה־תיב םסרפ 1993 רבמטפסב 

.םייניטסלפ םיברעב רקיעב סלכואמה רוזיאב םיתב התנבש הסדנהל הרבח ,"םאר" ןיבל 

איהש רוידל םיטקיורפה תא תיברעב םסרפל הרבחה התצר םינבומ םיירחסמ םימעטמ 

םוחתב תומוסרפה לכש רזע־תקיקחב הייריעה העבק 1964 תנשב רבכ םלוא .הנוב 

תמוסרפהמ רתויה לכל שילש קרו ,תירבעב רקיעב וא תירבעב תויהל תובייח הטופיש 

וניד־קספ דגנ ןוילעה טפשמה־תיבב "םאר" הרערע 1992 תנשב .תיברעב תויהל ול רתומ 

םסרפל הרבחה לע רסאו 1964 תנשמ הנשמה־תקיקח תא רשיאש ,יזוחמה טפשמה־תיב לש 

תקיקח לע זירכהו רוערעה תא ןוילעה טפשמה־תיב לביק דחא הפ הטלחהב .תיברעב 

ורוהו ,הרבחה לש תירקיעה הנעטה תא ולביק םיטפושה תשולש .תלטובמו הלטבכ 1964 

.תיברעב תומוסרפ עונמל אל הייריעל 

םדאה דובכ :דוסי־קוחבו םולשה ךילהתב בשחתהב ,הינפ לע תיארנ וזכ הקיספ 

,ןויוושל ךוראה עסמב יתועמשמ דעצכ ,יביסרגורפ גשיהכ ,1992 תנשמ ותוריחו 

הכרעה ביני רתוי ינדפק ןויע םלוא .ןידה־קספב רכזומ וניא ןויוושהש יפ־לע־ףא 
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םצעב ותקיספ תא קמנל לוכי ןוילעה טפשמה־תיב היה תילמרופ הניחבמ .רתוי תיתרוקיב 

ססיב טפשמה־תיב םלוא .לארשיב תימשר הפשכ ימשרה קוחב תרכומ תיברעהש הדבועה 

םסרפל תוכז התייה תרערעמל ,תורחא םילימב .יוטיבה שפוח ךרע לע ותקיספ תא 

.היכרצ תא וא הלש םיסרטניאה תא עיבהל הביטימ תיברעה ןושלה התעדל םא תיברעב 

לש תיביטקלוקה ותפש התויהב תיברעה הפשה לש הדמעמ ךמס־לע לבקתה אל רוערעה 

ןאכמ .שמתשהל רחוב אוה הבש ןושלב שמתשהל דיחי לכ לש ותוכז ךמס־לע אלא ,טועימה 

.ימשרה הדמעמ תיברעה הפשהמ ללשנ םאר הרקמב םגש 

ריתסהו ויטרפל טועימה תא קריפש ןפואב תויוריחל יוטיב ןתנ ןוילעה טפשמה־תיב 

תשרפב ולביק לארשי לש םייברעה היחרזא ,השעמל .הליהקכ יצוביקה ודוחיי תא ןיעהמ 

לכב שמתשהלו יוטיבה תוריחמ תונהיל םיאשרה ,םיריית לש םדמעמל ההז דמעמ םאר 

תונושל ראש לכל הווש תיברעה ןושלה התשענ ילרבילה חישה תועצמאב .ורחביש ןושל 

הנתומ תורחא תופשב שומישהו ,הנידמה תפשכ הרכוה הנורחאה וז .תירבעל טרפ לבת 

ויה (םיינויצ םידוהי םלוכ) םיטפושה .תירבעה הפשל ףקשנה הנכסה־יא וא הנכסה תדימב 

.הנידמה לש תינויצה היגולואידיאב תירבעה לש תילמסה התונוילעל םינמאנ 

לע הנידמה לש חוקיפה ינונגנמ תועצמאב ללכ־ךרדב רקובמ תוברתבו הפשב שומישה 

רפסה־יתב .וילא תוחפסנה תונקתבו 1953 ־ הבוח ךוניח קוחב ועבקנש יפב ,רפסה־יתב 

הרהצה עימשמ קוחה .הנממ דרפנ־יתלב קלחכ תידוהיה תכרעמב וללכנ םייברעה 

ךוניחה" תא רידגמ אוה .םלוכל "ילרטינ" ךוניח תקפסמ הנידמה וליאכ ,תינויווש 

והשלכ ןוגרא וא ,יתדע ,יתגלפמ ףוגל רשק ילב" תקפסמ הנידמהש ךוניחכ "ירוביצה 

ידוהיה־ינויצה ךוניחה לש הימונוטואב ךוניחה יקוח וריכה ,ןכ־יפ־לע־ףא ."הלשממל ץוחמ 

םלעתה קוחה .המוד הרכהב וכז אל םייניטסלפה םיברעה םלוא ,ידרחה ךוניחה לשו 

תודסומב"ש קר רמאנ 1953 ־ הבוח ךוניח קוחל 4 ףיעסב .טועימבו הליהקכ םמויקמ 

ריכה אל קוחה ."תודחוימה תוביסנל םידומילה תינכות םאתות םיידוהי אל ךוניח 

תא קר ריכזמ אוה ;תיניטסלפ־תיברע וא תיברע םידומיל תינכות היהתש תורשפאב 

לע יתכרעמ חוקיפל קוחה שמיש השעמל .תיתדה־תיתכלממהו תיתכלממה תינכותה 

ילארשיה טפשמב םיילרבילה םייוטיבה עקר לע .(1996 ,'גאחלא)ודגנ הילפאלו טועימה 

תצעיימה הדעווה) הבוח ךוניח קוח תרדסה .םימיוסמ םייוניש ועריא םיעשתה תונשב 

יברעה ךוניחה תא רפשל רומא היהש ףוג תמקהל הליבוה (1996 ־ יברעה ךוניחה יניינעל 

םידומיל תינכות חסנל ךרוצב ימשר קוח ריכה הנושארל .יתכלממה ךוניחה תרגסמב 

הסנכתה לעופב לבא .םיילארשיה םיניטסלפל תודחוימה הירוטסיהבו תוברתב בשחתתש 

תלבגומ תיתקיקחה התעפשה התייה התע דעו ,דבלב תוקוחר םיתיעל תצעיימה הדעווה 

לע הנידמה חוקיפ תא ושיגדה תורכזנה תונקתה ,ןכ לע רתי .(1997 ,הבסע־ובא) דואמ 

לש יתליהקה ךוניחה םוחתב הימונוטואל תורשפא ולספו ,לארשיב יברעה ךוניחה תודסומ 

רזגמכ םייניטסלפה םיברעה ורדגוה הנידמה יקוחב ,תורחא םילימב .םייניטסלפ םיברע 

.תידוהיה הנידמב יולת ךא דרפנ ירוביצ 

םייטילופ םיסרטניא םדיק הנידמה טפשמ .םייניב־םוכיסב םירבדה תא ןכ םא ריהבנ 

לש ךילהת תרגסמב יסחי קדצב הרכה לש תורשפא ולכיסו טועימה תמצעה תא וענמש 

־תליהק לש תויוהזה בורב הרכה טפשמה תועצמאב הנידמה הלכיס הדימ התואב .סויפ 
.טועימה 

יגוס םימייק תחא הליהקב .תידממ־דח אל ףאו ,תדמועו העובק הניא הליהק לש התוהז 
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ןילמוג־יסחי םיאטבמ םהו ,תונווגמ תויטילופויצוסו תויטפשמ תורוצתב םינוש תוהז 

־תדוקנמ ןיינעה תא םינחוב םא ,ןכ לע רתי .הליהקה ןיבל הנידמה טפשמ ןיב םינפ־יבר 

,אדירג םיגהנמל וא תדל הליהקה תויוהז תא םצמצל רשפא־יאש רורב ,הליהקה לש הטבמ 

.הליהקה תיינבהל רתיה ןיב תמרות ,הלש טפשמה תכרעמ לע ,המצע הנידמהש רורב ןכו 

ברקב 1998 ילויב יתכרעש תיברעב רקסמ םיעבונ התע גיצאש חותינהו תויפצתה 

תיברעב םירופיס לע ססבתה ןולאשה .ילארשיה יניטסלפה־יברעה טועימה לש גציימ םגדמ 

תעקפהב לחה ,הרבחבו הקיטילופב ,טפשמב םיעגונה םיעוריא יבגל םיקדבנל ורפוסש 

טפשמה־תיב ןיבל םיימלסיא ןיד־יתב ןיב םוימויה ייחב םיטקילפנוק תגצה דעו תומדא 

ןהבש םיכרדה לע דוע יתדמל ,תיברעב ולהנתהש ,םיישיא תונויאר תועצמאב .ןוילעה 

.ןילמוג־תוסחייתה םמיע תלהנמו הנידמה טפשמ תאו הליהקה טפשמ תא האור הליהקה 

יביטקלוק חופיקמ םילבוס םה יכ ןועטל וטנ לארשיב םייניטסלפ םיברע ,לכ־םדוק 

דחוימב תרכינ וז תיללכ השוחת ,ךשמהב הארנש יפכ .לארשיב םידוהיל האוושהב 

הילפא וא ןויווש לע ,דואמ יללכ ןפואב ,םיקדבנה ולאשנ רשאכ .םימיוסמ םיטביהב 

;םיידוהיה היחרזאל םייברעה לארשי יחרזא ןיב ןויווש ןיאש 49"/» ובישה ,םייביטקלוק 

,תיסחי הובג רועיש וליאו ;םימיוסמ םימוחתב קר לבא הילפא תמייקש ורמא 16.6"/0 

יבגל טועימה ינב תא םילאוש רשאכ תרייטצמ הנומת התוא .הזכ ןויווש שיש ונע ,34.4"/0 

טפשמה־תיבבו םייזוחמ טפשמ־יתבב ,םולשה־טפשמ־יתבב םייביטקלוק הילפא וא ןויווש 

־טפשמ־יתב יבגל 42.8"/0 :תיביטקלוק הילפא לש הקזח השוחת שי ,דחא דצמ .ןוילעה 

םלוא ;ןוילעה טפשמה־תיב יבגל 40.40/0־ו ,םייזוחמ טפשמ־יתב יבגל 41.8"/» ,םולשה 

:טפשמה־יתבב ןויוושמ םינהנ טועימה ינבש םילאשנה ורמא רתוי םיהובג םירועישב 

וארה ידוהיה רוביצב םיליבקמ םינותנש יפ־לע־ףא .המאתהב ,47.80/־־ו 46.4"/» ,45.8"/» 

ןיא ,(1994 ,לגסו רעי־ןמטכוי ,יליזרב)ןוילעה טפשמה־תיבב ןומא לש רתוי ההובג המר 

,תילארשיה/תידוהיה תיטופישה תכרעמהמ רוכינ תשוחתב יח יניטסלפה־יברעה טועימה 

תוברתהמ קלח השענ הנידמה טפשמש ןכ םא הארנ .םיוסמ ןומא טלחהב הב ןתונ אוהו 

לכב אל יכ םא ,טפשמה־יתבב ןויווש םייקש תמיוסמ השוחת שישו ,הליהקה לש תיטפשמה 
.םייחה ימוחת 

ולאשנ רשאכ ,וניארש יפכ .הברהב הקזח םייתרבחה םייחה ימוחתב הילפאה תשוחת 

תא איצוהל ,ךילהה תניחבמ ,םתלוכיב וא ןויוושב תיללכה םתנומא לע הליהקה ירבח 

םיבר יכ םא ,הרורב תיביטקלוקה הילפאה תשוחת התייה ,טפשמה־תיבב רואה לא םתקדצ 

קדצ"ב בושח ןפ יבגל ולאשנ רשאכ ,ךכל המודב .ןויווש תשוחת לע וחוויד טועימה ברקב 

ושח 39.4"/»יכ םא ,56.4"/» :חופיק לש תיללכ השוחת התייה ־ יוטיבה שפוח ־ "ילהונה 

םג אלא ,םיכילהב קר אל ןבומכ ךורכ יטילופה יוטיבה שפוח .ינויווש סחיב םיכוז םהש 

תויגוסל סחיב רשאמ רתוי חפוקמ טועימה שח הז םוחתבו ,תויתוהמ תויטרקומד תויוכזב 
.תיטפשמה תכרעמל תושיגנו םירוהט םייטפשמ םיילהונ םיכילה לש 

,תויתרבח תויוכזו ןיינקה תויוכז יבגל יניטסלפה"יברעה טועימה ינב ולאשנ רשאכ 

היינב תונוישר תקנעהב ןויווש יבגל .תיתועמשמ הדימב רתוי תרדוק הנומתה התשענ 

,תומדא תעקפה יבגלו הדובעל תויונמדזה יבגל ,"תיקוח־אל היינב" לש םירקמב הסירהבו 

,ןאכ .המאתהב ,83.40/0־ו 78.6"/» ,81.4"/»:תיביטקלוק הילפא לש תשגדומ השוחת התייה 

לש הקזח תיביטקלוק השוחת טועימל שי ,תויתרבחה תויוכזהו ןיינקה תויוכז ימוחתב 

.המאתהב ,11.80/0־ו 20.60/»,12.40/0 - בצמה תא ךכ האור וניא ןטק רועיש קרו ,הילפא 
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הילפאה תשוחתב תנגועמ הליהקב תויוהזה תחא ,ליעל םיאצממה םוכיסלו ,תיללכ 

הנידמהש תוהז יהוז .ךשמתמ חופיק בצממ תעבונ וז תיתליהק תוילטנמ .תיביטקלוקה 

.הנידמה דצמ תמייקה הילפאה תוינידמ לע התבוגתב יוטיב הל תנתונ הליהקהו ,התנב 

האצותכ (empowerment) המצעה תשוחתב הכזת הליהקהש אוה סויפל יאנת ,ךכיפל 
.תירוביצה תוינידמב יונישמ 

טלוב וזכ השוחת רדעה .יסחי קדצ תשוחתב ךרוצה אוה סויפל תוחפ־אל בושח יאנת 

יפ־לע־ףא .המדאל םיקזח תושגרב רושק יניטסלפה־יברעה טועימה .עקרקה לע ךוסכסב 

Shamir,)ןבושיימ םייניטסלפ םיברע רידהלו תועקרקב טולשל התטנ תידוהיה הנידמהש 

יתוהמ ביכר היינב תונוישרבו תועקרק לע תולעבב האור טועימה ,(1998 ,רדיק ;1996 

,הז םוחתב םיחפוקמ םישח םייניטסלפ םיברעש דבלב וז אל .ולש טרפה ייחבו רוביצה ייחב 

ידי־לע יקוח יוביגב תופוכת הכוזש ,תומדא תעקפה דגנ לועפל םג םיצפח םהיניבמ םיבר 

.טפשמה־יתב לש תוקיספ 

.תועקרק המירחה הנידמה" :האבה םיעוריאה תרשרש לע ביגהל ושקבתה םיקדבנה 

הבריס הרטשמה לבא ,הנגפה ןגראל םייברעה םיבושייה ישארמ דחא שקיב ךכמ האצותכ 

תא ןגראל ךירצ בושייה שאר םאה .התחדנ צ"גבל בושייה שאר תיינפ .ןוישר ול קינעהל 

יטילופה סרטניאהש ובישה 44.80/0־כ "?ןוישרה תא קינעהל תונוטלשה בוריס ףרח הנגפהה 

וקידצה םה ןצ"גב לש ןיד־יקספ ללוכ ,קוחהמ רתוי בושח תומדא תעקפה תעינמ לש 

יקוח תא דבכל שיש ועבק 55.2"/»,םתמועל .דסממה דגנ תיקוח־אל הנגפה ןוגראו תויצ־יא 

ןכ ,ילהונ קדצ יניינעב הילפא תשוחת םיקדבנל התייהש לככ .םהילע רומשלו הנידמה 

יפ־לע־ףא .תועקרק תעקפה קידצמ הז רשאכ הנידמה טפשמ תא רפהל םתייטנ הרבג 

ויה הנידמה קוח לע רובעל תונוכנה לש תויונושה ,דחוימב קודה וניא יטסיטטסה םאתמהש 

תונוישר :םיאבה םימוחתב תיביטקלוקה הילפאה וא ןויוושה תשוחתל קהבומב תורושק 

,הנה .טפשמה־יתבב ןומאהו יטילופה יוטיבה שפוח ,"םייקוח־אל" םינבמ תסירהו היינב 

לש קדצה יכ טועימה תושוחתו ,הנידמה טפשמ ידי־לע טועימה לש יתכרעמה עוטיקה 

םג אלא ,הילפא לש תיביטקלוק תוהז קר אל ובינה ,טלחומכ הידי־לע ספתנ הנידמה 

תויצ־יאב הכימת לע רוריבב ריהצהל טועימה תייסולכואמ תיצחמ טעמכ ברקב תונוכנ 

.טועימה לש םייררגא םיסרטניא לע הנכס תפחרמ רשאכ דסממל תודגנתהבו הנידמה קוחל 

תא ורידגהב ןתוא ללשו תיררגא הליהקכ טועימה תויוכזמ םלעתה הנידמה טפשמ 

־תיברעה הליהקה ייחב ףסונ בושח ביכרמ ןכא ,דניה תדה .תיתד הליהקכ טועימה 

קוח ןיבל םייתד קוח וא גהנמ ןיב הרישי הריתס לש םירקמב .לארשיב תיניטסלפה 

8.80/0 ,הנידמה יקוח תא תורישי רפהל תונוכנ לע וריהצה ,40.8"/»,הובג רועיש ,הנידמה 

ובש הרקמ יבגל ולאשנ םיקדבנה .הנידמה יקוחל ותייציש ורמא 50.40/0־ו ,בישהל ובריס 

קומינה לע ססבתהב ,(ימלסומ)יערש ןיד־תיב לש ןיד־קספב ןוילעה טפשמה־תיב ברעתה 

םידמלמ םיאצממה ."הנידמ קוח ,ינרדומ קוח" לש הדימ־תומאל הריתסב דמוע ןידה־קספש 

,ןוילעה טפשמה־תיב תקיספל תייצל אל ךירצ יערשה ןידה־תיב יכ וריהצה 37.2"/« יכ 

תקיספ תא לבקלו הנידמה קוחל תייצל בייח יערשה ןידה־תיבש ורבס 43.80/» וליאו 

.בישהל המ ועדי אל וא בישהל ובריס m .ןוילעה טפשמה־תיב 

תויהל תולולעש תוגהנתה תורוצ וא תודמע תולגל ששוח טועימהש ךכב בשחתהב 

םה םא הנידמה יקוחל תייצל אל הקזח הייטנ רקסב האצמנ ,תונמאנ רסוחכ תוגיותמ 

תשוחת םע יטסיטטסה םאתמה .הליהקה לש תיתדה הימונוטואה תא םירפמ וא םירתוס 
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.קהבומו קזח היה טפשמה־יתב םוחתבו יטילופה יוטיבה שפוח םוחתב הילפאה וא ןויוושה 

לע רובעל ותונוכנ הרבג ןכ ,יביטקלוק חופיק לש השוחתב יח קדבנהש לככ ,םירקמה לכב 

.הנידמה יקוח 

תויוהז לש ןמויקב ריכהל בורה תונוכנ אוה טועימה ןיבל בורה ןיב סויפב בושח בלש 

,הבושח ןכא תיניטסלפה תימואלה תוהזה .טועימה־תליהקב תויתנידמ־אל תוימואל 

טועימה ברקמ 396־כ קר .הליהק ייח לש ףסונ גוסכ יוטיב הל ןתינ טועימה לש רשקהבו 

םיברעכ וא םיברעכ םמצע תא ורידגה םירחאש דועב ,םילארשיכ םמצע תא ורידגה 

םיניטסלפב רוריבב םמצע תא ורידגה יברעה טועימה ינבמ 2096 תוביבסבו ,םיילארשי 

תא םירתוס וללה םא הנידמה יקוח תא רפהל הייטנה לע עיפשה רבדה .לארשיב 

התייה ירקחמב .לארשיב יניטסלפה־יברעה טועימה לש םייסיסבה תונומאהו םיסרטניאה 

רשקהב הנידמה יקוח דגנ תאצל תונוכנל דואמ קודה ןפואב הרושק תיניטסלפה תוימואלה 

.הזכ דחא ןפל רשקב תאז םיגדא ;טועימה ייחב םינפ המכ לש 

םיסרטניאש וריהצה םיילארשיה םיניטסלפהמ 53»/» ,תומדא תעקפה לש רשקהב 

תא ורידגהש הלא ברקב ,האוושה םשל .הנידמה יקוחל תויצמ רתוי םהל םיבושח םייטילופ 

.תויצ־יא םיקידצמ םייטילופ םיסרטניאש ונימאה 37.80/« קר ,םיילארשי םיברעכ םמצע 

היה תומדאה תעקפה םוחתב תויצ־יא ןיבל טועימה ברקב תוימואל ןיב יטסיטטסה רשקה 

לאיצנטופה תא קהבומ ןפואב ריבגה תיתד הנומא םע תוימואל לש בוליש .קהבומ 

לע םייתד םיילארשי םיניטסלפ ולאשנ רשאכ .הנידמה טפשמל תודגנתהל יתליהקה 

יקוחל תייצל אל 61.196 ופידעה ,תומדא תעקפה יניינעב הנידמה יקוחל תייצל םתונוכנ 
.הנידמה 

ברקב הכימת שיש יפ־לע־ףא .יקלח ןפואב החצינ הנידמה לש הינומגהה ,הז םע 

־יברעה טועימה בור ,םימיוסמ םיאנתב הנידמה יקוחל תיביטקלוק תודגנתהל טועימה 
.תוימוימויה ויתויעב םע תודדומתהל תמלוה תרגסמ תיטפשמה תכרעמב האור יניטסלפה 

לארשיב םייניטסלפה םיברעה בור ,םתקוצמל רתויב הבוטה הפורתה יהמ ולאשנ רשאכ 

ןורתפהש ובישה ,28.696 ,םירחאו ,(54.696) תויונמדזהה ןויווש רופיש לש ןויערב וכמת 

־תיבל יברע טפוש יונימ וא/ו הלשממב יברע רש לש יטילופ יונימ אוה רתויב בוטה 

הימונוטוא ופידעהו ,הנידמה יקוח לש םתויזכרמ רוזיבב וכמת 16.896 קר .ןוילעה טפשמה 

גיצמ ,תובר תויוהז לע ססבתמה ,טועימהש ךכ .רתויב הבוטה הפורתכ לארשי ךותב 

םירקמב הנידמה יקוחב תיביטקלוק דורמל תונוכנ ןיגפמ אוה .תיכרע־וד תיטפשמ תוברת 

תמייק תעב־הבו ,םיקוחל תנתונ הליהקהש תונשרפה ןיבל םניב הרישי הריתס שי םהבש 

.תוינויוושה םהיתורהצה תא השעמל הכלה ומייקי הנידמה יקוחש הליהקה ברקב הייפיצ 

,תויטילופה םהיתורטמ תמשגהל רתויב תוליעיה םיכרדה ןהמ םירקחנה ולאשנ רשאכ 

(6196) צ"גבל תוריתעב ,(6296) ירטנמלרפ קבאמב ךומתל טועימה ברקב םיבר וטנ 

לש םייסיסבה םיללכב תוארל הטונ יניטסלפה־יברעה טועימה .<5996) תויקוח תונגפהבו 

שי ,וניארש יפכ ,םלוא .תויצוביקה ויתורטמל םיליעומ םילכ יטרקומדה יטילופה קחשמה 

רורב .ךוסכס יאנתב תויצ־יאל לאיצנטופה תא ליעל יתנחב .יצוביק ירמל תונוכנ םג 

120/0־כ ,ירקחמ יפ־לע םלוא .רתוי תלבגומ תויצ־יאל הייטנה ,רישי ךוסכס ןיא רשאכש 

שוכרב העיגפב האלמ הכימת ועיבה 1696־ו ,הרקמ לכב תויקוח־יתלב תונגפהב םיכמות 

םג יניצר קזנ םורגל הלוכי תומילאש הדבועב בשחתהב .םיידוהי םיאקיטילופב וא ידוהי 

הדימב תינתומה ,המילאה האחמה לאיצנטופל בטיה בל־םישל שי ,תיביסמ תוסייגתה ילב 
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לש היתויפיצל תונעיהל הבוריסב וא הנוצרב ,הנידמה לש הנולשכב וא התחלצהב הבר 

תרגסמב הקיטילופבו הרבחב ,הלכלכב ,טפשמב ןויוושל תיניטסלפה־תיברעה הליהקה 

.יתליהקניב סויפ לש ךילהת 

הל שי וליאכ ,לארשיב תחא תיניטסלפ־תיברע הליהק תמייקש רמול יחטש הז אהי 

ןווגמ םילעמ הז רקחמב חותינה יאצממ .תידממ־דחו תחא תיטפשמ תוברתו הדיחי תוהז 

הליהקה ובש ןפואה תא תבצעמ תוהז לכשכ ,תיניטסלפה טועימה־תליהק ךותב תויוהז 

תובישח תמייק 6.ןהל ליבקמבו תויטפשמ תוקיטקרפ ידי־לע תבצועמו טפשמה תא תספות 

תרבגתמ הנידמה טפשמל הליהקה תודגנתה ןכש ,סויפל יאנתכ תויוהז לש הקיטילופל 

תימואלה התוהזב ,לשמל) הליהקה לש היתויוהזמ תחאב הריכמ הניא הנידמה םא 
.(תיניטסלפה 

לש תוימיטיגלל ועירפהש הליהקה לש תויוהז המכב ריכהל אל התטנ לארשי־ תנידמ 

תויררגא תויוהז לש ןתמשגה .יטילופ רטשמ לש םייפולח םיגוס ןעיצהב תונויצה 

ןויווש רשפאיש ןפואב לארשיב יטילופה חוכה יוניש רבדב תויפיצל תונעיהו תויניטסלפ 

ןיינקה תויוכז תא ןנכ לע בישמ היהש רטשמ ,הנוש יטילופ רטשמ תושרוד ןכא ויה סויפו 

םיכרצל הנידמה תונעיה .הנידמה תמקה ינפלש הפוקתב ומייקתהש תויטילופה תויוכזהו 

םילולכ םניאש ,ןיטולחל םינוש םייתקוח םירדסה תחפטמ התייה טועימה־תליהק לש הלא 

יאנתכ הנידמה תודהי תא צ"גב שיגדה ןאדעק הרקמבש בל־ומיש .הנידמה יקוחב םויכ 

יתליהקה יפואה ןמ םלעתהו ,םידיחיכ לארשי יחרזא םיברעל תויוכז תאצקה לכל םדקומ 

.לארשיב יניטסלפה־יברעה רוביצה לש 

וניא טפשמה .תחא ךרד רשאמ רתויב הנידמה טפשמ םע ןילמוג־ יסחי תורצוי תוליהק 

לש ילגעמו ימניד ךילהת וניה טפשמה .ול םינתונ היתודסומו הנידמהש הרדגהל לבגומ 

תיתוהמ הרוצב עיפשמ הנידמה טפשמ .תודסומו תולועפ ,תויטנ ,תויוהז ןיב ןילמוג־ירשק 

,ואל םא ןיבו וב הריכמ הנידמה םא ןיב ,הליהקה טפשמ .לבגומ וחוכ לבא ונייח חרוא לע 

תולבגהל תוסחייתמ תוליהק ןהבש תובכרומה םיכרדהמ תומלעתה .םייחה קוחמ קלח וניה 

העובק החסונב קוח תסיפת חסנל ונתלוכי־יא תשחכהב הומכ הפוכ הנידמהש תונושה 
.תינללוכו 

תופכל רישי יתלשממ ץמאמ םג יכ םיגדמ םיילארשיה םיניטסלפה־םיברעה הרקמ 

הליהק) הנידמה התנבש העובק תיתליהק תוהז לע (הנידמה יקוח) תחא טפשמ תכרעמ 

םניא תוליהקל הנידמה ןיב םיסחיה ,ןאכ יתיארהש יפכ ,הז םע .ןולשיכל דעומ (תיתד 

רתוי תושלח ,טועימ־תוליהק רקיעב ,ןוטלשב ןניאש תוליהק .תומיע יסחי חרכהב 

היושע הנידמה .ןהיתורטמ תגשהל יעצמאכ הנידמה יקוח תא סופתל תויושע ןהו ,הנידמהמ 

תורחא תויוהז וליאו הלש םיסרטניאל תעייסמ הליהקה לש תויוהזה תחא יכ בושחל 

ןתללכה לעו טועימה־תוליהק לש ןתשלוח לע ססבתמה ,הזה ןילמוגה־יסחי לגעמ .תוקיזמ 

חווטב תונתייצמ תונהיל הנידמה קוחל עייסל יושע ,הרדה יכרוצל תירוביצה תוינידמב 

ןמויק לע תודמלמ תורחא תויטסיטטס תוקידבו (Factor Analysis) םימרוג חותינ יכ ןייצל בושח 6 

אל םוקמה רצוק תאפמ .ןהיניב ןילמוגה־תויוסחייתה לעו תויתליהק תויוהז ןתוא לש לדבומה 

תוקיטקרפה תובכרומ לש םירחא םיטביהלו םייריפמאה םינחבמה לש תויוקדל הז רמאמב יתסנכנ 

:ואר ,הברהב טרופמ חותינל .הנידמה םע הלש ןילמוגה־יסחי לשו הליהקב תויתוברתה־תויטפשמה 

 .Barzilai. 2002
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־יסחי לגעמ ותוא .ךוראה חווטב תודגנתהל היירופ עקרק שמשל לולע אוה םלוא ,רצקה 

תועצמאב ־ חופיקהו חוליפה םכלהמבש ,תורוד יבג־לע תורוד ךשמיהל לולע ןילמוג 

ימ הפוסש תיגרט תיתרבח תיטילופ הריזל השעיי - ותרגסמבו ונעמל ,הנידמה טפשמ 

ריהבהל יתיסינ תיגתליהק טבמ־תדוקנמ ויאנת תאש ,סויפ לש ךילהת שורד ןכל .ונרושי 

.הז רמאמב הרצקב 

םוכיס 

ןוזחכ תונויצה תא הניימדש תיטילופויצוס תרגסמ דימעה הנידמה טפשמ ,וניארש יפכ 

םייפולח םייביטקלוק תויוכזו תושגר ,תונורכז האכידו ,דיחיה ימיטיגלהו ינרדומה יטילופה 

טפשמהו הקיטילופה לש הלא םירתוס םיגהנו תוסיפת ןיב תושגנתהה .טועימה־תליהק לש 

הירואית .תויסיסבה תוסיפתב ריבס־יתלב יוניש שחרתי ןכ םא אלא ,תענמנ־יתלב הניה 

.רתוי ירשפאל הזכ יוניש תושעל הלוכי םדא תויוכז לש תינתליהק 

דוסיה־תוחנהבו היגולומטסיפאב תדיוצמ הניא םדא תויוכז לש תילרבילה הירואיתה 

־תוליהקל רשפאיש ןפואב טרפ תויוכז דצב יתליהקה ביטקלוקה תדמעה תא תורשפאמה 

לש הילשכ .ןויוושל עיגהלו הנידמה לש יטילופה חוכה הנבמ לע רגית אורקל טועימ 
היצזילרולפ יכילהתל תושרדנה תורבחב וא תויתוברת־בר תורבחב תילרבילה הירואיתה 

תיתנידמה תיאקילבופרה תרוסמה ןמ תררחושמה תינתליהק הירואית לש הניחב םיבייחמ 

ןיבל תויטפשמ תוקיטקרפ ןיב ןילמוג־ תויוסחייתה תנבה תרשפאמ"רשאו ,הקיטנמורה ןמו 

הרכהו יתליהק רשקהב ותוריחו םדאה דובכ לש םייסיסב תונורקע םושיי ךות יטילופ חוכ 

.תויתליהק תויוכזב 

- םידחא תונורקע עיצהל תינתליהקה הירואיתה לש התלוכיב דקמתה רמאמה 

.סויפל םייחרכה םיאנתכ - תויצוביק תויוכזו תויוהז לש הקיטילופ ,יסחי קדצ ,המצעה 

תויוכז לש תוירואית ןדיצל חפטל שי אלא ,דבלב טרפ תויוכז לע ססבתהב גשוי אל סויפ 

תונשרפה תדובע לש התליחת תא יתעדל רשפאמ יטפשמה טסקטה .תויביטקלוק 

העדותו הנוכנ תיטילופ הירואית אלא ,"שביה" יטפשמה טסקטה הניא היעבה .תבייחתמה 

ךיא ונל תורזש תויוברתל דובכ ןתמ ךות יתליהקניב סויפל עיגהל ךרוצה רבדב תיתרבח 

.ןתלב ןיא יכ ןימאהל ונכנוחש תויוברתה ןמ תוחפ אל תוימיטיגל ןניהש 

תורוקמ 

תופולחו םייק בצמ - לארשיב תיברעה ךוניחה תכרעמ .(1997) 'ח ,הבסע־ובא 
.םייברע םידומילל ןוכמה :הביבח־תעבג .תוירשפא תוינוגרא 

:םילשורי .יתרבח יונישו הטילש :לארשיב םיברעה ברקב ךוניח .(1996)'מ ,'גאחלא 
.סנגאמ 

.63-55 ,1 ,ףסונ טפשמ ."דיחי ןושלב קר ?םיברע" .(2001)'ג ,יליזרב 

הרבחה ןיעב ןוילעה טפשמה תיב .(1994) 'ז ,לגסו 'א ,רעי־ןמטכוי ,'ג ,יליזרב 
.סוריפפ :ביבא־לת ,תילארשיה 
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תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בד .(1998)(םיכרוע)'ר ,רימשו 'א ,איגש ,'מ ,רנטואמ 

.תומר :ביבא־לת .יבצ־ןזוד לאיראל ןורכיזה רפס ־ תידוהיו 

.746-665 ,<3)אכ ,טפשמ ינויע ".טועימ ןמז ,בור ןמז" .(1998)'ס ,רדיק 
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:םיכוסכס לש היצמרופסנרטו סויפ ,תידדה הרכה 
םייטרואית םיטביה 

*לאמ'ג למא 

הטעומ בל־תמושת השדקוה סויפ יכילהתו םיכוסכס ןורתפ לש תיעוצקמה תורפסב 

םידדצ ןיב םייביטקורטסנוק םיסחי םודיקב תידדהה הרכהה לש תיכרעה התובישחל דבלב 

התובישח לע תדמועו תידדהה הרכהה תייגוס םע תדדומתמ וז הסמ .ךוסכסב םייוצמה 

שיש תויזכרמה תולאשה .םיימואלו םייתרבח סויפ יכילהתבו םיבכרומ םיכוסכס ןורתפב 

תרגסמב תידדהה הרכהה לש התועמשמלו התובישחל תורושק הז רשקהב ןהילע תונעל 

תייגוס .ךוסכסב תויוצמה תוצובק ןיב סויפ תגשהב התוציחנ תדימלו ,םולש יכילהת 

ססבתמ הז ןועיט .םיימואלניבו םייתרבח־סינפ סויפ יכילהתב יחרכה ביכרמ הווהמ הרכהה 

תוסיפת לע ססובמה ישונאה םויקה לש יתוהמ ביכרמ .דניה תידדה הרכהש החנהה לע 

וא תילאודיווידניא תוהז לש "תילמרונה" התחימצמ דרפנ־יתלב קלח הווהמו ,תויתא 

הרכה לש הרדעה וא המויקש םשכש ןועיטה תא ססבל הסננ וז הסיפת ךמס־לע .תיתצובק 

םידקמ בלש םג הווהמ איה ךכ ,םיילאוטקילפנוק םיסחי לש םתוחתפתהל רושק תידדה 

־ תוסייפתהו םולש לש בצמל ךוסכס לש בצממ רבעמה ,הז רואל .סויפ יכילהתב יחרכהו 

תייגוסל תוסחייתה בייחמ ־ יתנידמ וא יתצובק ,ילאודיווידניא ,יתרבח רשקה לכב 
.תידדהה הרכהה 

ימואל־ונתא ךוסכסב רבודמ רשאכ רתוי דוע תטלוב תידדהה הרכהה לש התוציחנ 

הווהמ הרכהה תייגוס .םיברועמה םידדצה ןיב טלחומ ןומא רסוחבו תונדשחב ןייפאתמש 

תושוחת ,תובשחמ לש םויק .םיילאוטקילפנוקה םיסחיה םצע תא םיילאינולוק םירשקהב 

- קדצ־יא תשוחתו העיגפ ,חופיק ,ןובלע ,תורז ,תושחכתה ןוגכ ־ םיילילש תושגרו 

הרכהה תייגוס לש התובישח תא טילבמ םיילאוטקילפנוק םיסחימ דרפנ־יתלב קלחכ 

בייחמ םידדצה ןיב סויפה ךילהת ,הלאכ םירשקהב .תוסייפתהו םולש יכילהתב תידדהה 

לש תומיוסמ תויונשרפ תוסרוגש יפכ ,ינכטו ילמרופ דעצכ קר אל תידדה הרכה 

הרדגהה יפ־לעש ,רתוי בכרומ ךילהתב רבודמ .תוימואלניבה תויטמולפידה תומכסומה 

םינייפאמ .הלבקו תועדוותה ,רושיא ,דמעמב האדוה ,העידי ,הנחבה אוה תינולימה 

םינוש םידברב ןלהל םהילא סחייתנש ,םינוש םירושימב יוטיב ידיל םיאב הלא תויועמשמו 

.תידדהה הרכהה לש 

תכרעמ" לע לגה לש ונוידב התלע תיתרבחה היווהב הרכהה תייגוס לש התובישח 

ססיב ותרגסמבש ,(Hegel, 1979)"חורה לש הנושארה היפוסוליפה" לעו "םייתאה םייחה 

איה דבעהו ןודאה תמליד .תיתרבחה הינבהה יכילהתב הרכהה לש המוקמ תא לגה 

תומרב תיתרבחה הקימנידב בלה־תמושת תא דקמל ידכ שמתשמ לגה הבש הרופטמה 

ךכבו ,םיירוביצה םייחב תויביטקייבוסרטניאה תובישח תא הלעמ לגה .הלש תונושה 

טנק לש רסומה תיירואיתב תונומטה תויטסילאודיווידניאה תוחנהה תובישחמ טיעממ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה * 
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 (1995 ,Honneth). רחאה לש הרכהב םייולת ,ותוריח םג ומכ ,םדאה לש ישונאה םויקה.

fuer)ומצע םשל םויק ןיבל (an sich)ומצעלשכ םויק ןיב ןיחבמ אוה הלא םישגד ךמס־לע 

 sich). תווהתהה יכילהתב הרכהה תייגוסל תערכמ תובישח סחיי דימ טרברה 'גרו'ג םג

תישיאה תוהזהו תימצעה תועדומה תוחתפתה .הצובקה לש ןהו טרפה לש ןה תיתרבחה 

"ינא"ה לש ותוכזב רחאה לש הרכה ."רחא" לש ומויקל קודה ןפואב הרושק דימ לצא 

היהיש דואמ בושח ,הליהקב םיסכנ שי והשימל םא" :וירבדל .ותסיפתב יזכרמ םרוג הווהמ 

הרכהה תא ול החיטבמש תאז איה םירחאה תייאר תא ותלבקש םושמ הליהק התואב רבח 

".הליהקב רבח ותויה לש דובכה תא ול תנתונ .דמעמה תא ול תנתונ איה ...ויתויוכזב 

 (1934,199 ,Mead) היתובקעב לבקמ םדאהש דובכה ןיבל הרכהה ןיב רשוק דימ.

ןעמל קבאמה ורפסב הרכהה תייגוסל סחייתמ תנוה לסקא ינמרגה תועדה־הגוה 

לש םייגולויצוסהו םייגולוכיספה ,םייפוסוליפה םישרושה תרבסהב אוה םג קסועו ,הרכה 

יעבטה םזיטמגרפה תסיפת לש חותיפ ךמס־לע .םייתצובקניבה וא םיישיאניבה םיכוסכסה 

לגה לש ןוידה תא שדחמ תנוה ,םייריפמא םירקחמ לע ךמתסהבו דימ טרברה 'גרו'ג לש 

ךייש הרכה לע קבאמה תייגוסב ונויע .תינרדומה הרבחב הרכה לע קבאמה תייגוסב 

םתריתחל דוגינב .טרופקנרפ תלוכסא לש םידסיימה תובאה וגהש בחר יטרואית לולכמל 

הרבחה לש ירמוחה הנבמה לע תולכתסה תועצמאב תירוטפיצנמא תרוקיב סוסיבל 

תרבסה ךרוצל םיירמוחה רוצייה ימוחתב םתודקמתהל דוגינבו ,תינרדומה תיתיישעתה 

לש םיילמסו םייכרע ,םיישגר ,םייתסיפת םיטביהב דקמתמ תנוה ,תויתרבח תועפות 

שרפל ,שוחל תורשפאהש ןעוט תנוה .(1993 ,רמייהקרוהו ונרודא) תיתרבחה היווהה 

לע עירכמ ןפואב תנעשנ תימונוטוא תושיכ טרפה לש תופיאשהו םיכרצה תא שממלו 

תיביטקלוק תוהז .(Honneth, 1995) תימצע הכרעהו ימצע דובכ ,ימצע ןוחטיב חותיפ 

.הלעמ תנוהש םיכרעה תשולשל איה םג הרושק - תרחא וא תימואל ,תינתא - יהשלכ 

דחאש השיגדמ רזיירפ .הרכה ןעמל קבאמה תובישח לע העיבצמ רזיירפ יסננ םג 

תייגוסב לדגו ךלוהה שגדה אוה םירשעה האמה יהלשב תישונאה הרבחה לש םינייפאמה 

.(Fräser, 1997) םיירמוח םיבאשמ ביבס םיקבאמ ןובשח־לע תיתצובקה תוהזב הרכהה 

תשולש לש םהירבסהל דוגינב .הרכהה יקבאמ לש יביטקלוקה דמימה לע העיבצמ רזיירפ 

לש םייגולויצוסהו םייפוסוליפה ,םייגולוכיספה םישרושב םידקמתמה ,םימדוקה םיגוהה 

התעדל .וז היגוס לש םייטילופה םיטביהב בלה־תמושת תא תדקממ רזיירפ ,הרכהב ךרוצה 

וכפהנ תיתצובקה תונושב הרכהל תושירד .תויטילופה תושירדה לש קודקדב רבעמ" םייק 

'ע ,םש> "יתרבח ןויוושל תושירדב הדיריה ןובשח־לע הנורחאה הפוקתב רתוי םיטלובל 

הצובקה לש הרדגהה ינייפאמב יונישב יוטיב ידיל האב תוהזה לש הקיטילופה .(2 

יתוברת סיסב לע תרדגומה הצובקל ילכלכ סיסב לע תרדגומה הצובקמ תיתרבחה 

."תיכרע הליהק"כ 

תועפותה םלוע לש דחא ךבדנ קר םיווהמ םיירמוח םימרוגש רורב ,הלא םירבד רואל 

ירמוחה דמימה תובישח תורמל .םיימואל־וגתא םיכוסכסב רבודמ רשאכ דחוימב ,יתרבחה 

תאו םהלש הכיעדה יכילהת תא השקמ הז דמימב תידעלב תודקמתה ,םיכוסכסה לש 

דרפנ־יתלב קלח םניה תוצובקו םישנא ןיב םיקבאמ .תוצובקו םידיחי ןיב סויפה יכילהת 

,ןכ־לע .(Fanon, 1967) תיתצובקה תוהזה תחימצו תילאודיווידניאה תווהתהה ךילהתמ 

לש הכיעד .םיכוסכס לש םתווהתהב יזכרמו בושח ביכרמ הווהמ הרכה לע קבאמה 

.הרכהה תייגוסל רתוי הקימעמ תוסחייתה ןכ םא םיבייחמ סויפ יכילהתו םיכוסכס 
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יכילהתב יחרכה ביכרמכ תידדהה הרכהה תייגוסב ךשמהב דקמתנ ,הלא םירבד רואל 

ןיב רשקה לע דומעל הליחת הסננ ,תוריהבה ךרוצל .סויפו םיכוסכס לש הכיעד 

הז רשקהב .הרכהה תייגוס לש התויזכרמו סויפ יכילהת ,םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

תא ריבסנ ןכמ־רחאל .םיבכרומ םיכוסכס תרגסמב םייזכרמה םיגשומה תועמשמ תא ריבסנ 

וז תרגסמב .ךוסכס לש רשקהב התועמשמ תאו תידדהה הרכהה לש התוציחנל םימרוגה 

לש הינכתו הינייפאמ תא ריהבהל הסגנ ,ףוסבל .וזכ הרכה לש םינושה הידממ לע דומענ 
.תידדהה הרכהה 

סויפה רגתאו תוהזה תויזכרמ ,םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

םינשב החתפתה ,םיבכרומ םיכוסכסל םיישעמ תונורתפ תאיצמב םיישק תובקעב 

ךרדב יעצמאכ םיכוסכס לש היצמרופסנרטל תדחוימ תובישח תסחיימה הירואית תונורחאה 

Kriesberg, Northrup <fe Thorson, 1989; Rupesinghe, 1995; Vayrynen,) םנורתפל 

השק םיכשוממו םימילא ,םיבכרומ םיכוסכסבש החנהה לע תססובמ וז הירואית .(1991 

ןורתפל עיגהל רתוי לק יכ תנעוטה הסיפת החתפתה ןכל .םיידיימ תונורתפל עיגהל 

,ךכל םאתהב .םהלש תובכרומה ימרוג םע הליחת םידדומתמ רשאכ םיכוסכסה 

ךוסכסה לש תיללכה הביבסב יבויח יונישל תסחייתמ "םיכוסכס לש היצמרופסנרט" 

 (1996 ,Stephen). יכ ןעוט ,וז הדוקנ תולעהל םינושארהמ היהש ,גרבסירק סיול

־םייביטקייבוסו םייתוגהנתה־םיינבמ םינייפאמ תללוכ םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

תויהל תבייח םיכוסכס לש היצמרופסנרט ,תינבמה המרב .(Kriesberg, 1999) םייתסיפת 

איה .םידדצה דחא ידי־לע הפכנש ךילהת אלו ,םיברועמה םידדצה לש ףתושמ ץמאמ 

ןיפילח יסחילו הלועפ־ףותישל תומילאב שומישמ תויוגהנתהה לולכמב יוניש תללוכ 

יוניש םירבוע תונומאו תושגר ,תיביטקייבוסה המרב .תידדה תולת תריצי לע םייונבה 

תוירמוחה תויגוסב דקמתמ וניא הז ךילהת .ידדה דובכל ףאו תידדה הלבקל הביא יסחימ 

םייונישל אלא ,רחא וא הזכ יטופיש דמעמ תעיבק וא םיחטש לוהינ ,עקרקב הטילש ןוגכ 

חיש־וד תריציבו םינוש םיעצמאב םידדצה ןיב ידדה ןומא תיינבב ,ביואל סחיב תודמעב 

הביבסה יונישב תודקמתהה לש םיינויערה םישרושה .ךוסכסה תא בשייל ןוצר ררועיש 

היואר תוסחייתה ולביק אל ךוסכסה לש םיירמוח־אל םיטביהב קוסיעבו תילאוטקילפנוקה 

.תיעוצקמה תורפסב 

טעמ ךא התייה ,ימואל ךוסכסב רבודמ רשאכ דחוימב ,םיכוסכס ןורתפ לש הירואיתב 

תעפשהב .ךוסכסה לש םייתוהזהו םיירסומה ,םייכרעה ,םיילמסה םידממל תוסחייתה 

תינאיסבוהה תרוסמל םאתהבו ,הרבחה יעדמב תינתלעותהו תיטסיניוורדה תרוסמה 

םייתרבח םיכוסכסב קוסיעה ,םיימואלניבה םיסחיה תסיפת לע תובר העיפשהש 

םיקבאמ .םיברועמה םידדצה לש םיירמוחה םיסרטניאב דקמתהל הטנ םיימואלניבו 

סבוה םגו ילבאיקמ םג .םיירמוח םיסרטניא ןעמל םיקבאמב וספתנ םיימואל ףאו םייתרבח 

,םיינחור םידממב רשאמ רתוי תיסיפה תודרשיהבו ימצעה רומישה דמימב ודקמתה 

תא ועיבטה ןתיולה םגו ךיסנה םג .(1962 ,סבוה ;1988 ,ילוואיקמג םייתוהז וא םייתוברת 
האצותכ .תרחא תיפוסוליפ תוגה לכמ רתוי תיפוריאה תיתרבחה הבשחמה לע םמתוח 

םייתא ,םייכרע םידממל דבלב תוטעמ תויוסחייתה ויה םינורחאה םירושעה דע ,ךכמ 
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־ואינהו תויטסילאירה תושיגה .םיימואלניב ףאו םייתרבח םיכוסכס תמירגב םייתוהזו 

בלה־תמושת תא ודקימ ,םיימואלניבה םיסחיב תויזכרמה תושיגה ויהש ,תויטסילאיר 

ךכל םאתהב .םיכוסכס תועלגתהב יזכרמה ביכרמכ התוא םיעינמה םיסרטניאבו הנידמב 

תורזגנה תוירוגטקל תוימואלו תויתרבח תויודגנתהלו תואחמל ,תוכפהמל םיעיגמה ובסוה 

יביטקייבוא ןויווש־יאמ םיעבונכ םיבצמה בורב ורדגוה הלא םיסרטניא .םיסרטניאמ 

.(Honneth, 1995,161) םיירמוח םיבאשמ תקולחב 

,םייכרע ,םיילמס םידממ םתואל תרבוגו תכלוה תוסחייתה תרכינ תונורחאה םינשב 

םידממל תוסחייתהה תרבוג טרפב .(Katzenstein, 1996) םיכוסכס לש םייתוהזו םיירסומ 

,תיסלקה ימואלה ןוחטיבה תסיפתל .םיימואלניבו םייתרבח םיכוסכס לש םייתוברת 

ופסוותה - ילכלכ ןסוחו תיאבצ תלוכי ,שומיח ןוגכ - דבלב םיירמוח םידממל הסחייתהש 

לש םייתוברתה םידממב בלה־תמושת תא תודקממה תויוסחייתה תונורחאה םינשב 

לש םיירמוחה םיביכרמה תובישחמ תוטיעממ ןניא הלא תויוסחייתה .<םש> ימואלה ןוחטיבה 

יתוהזה־ילמסה דמימל םג בל־תמושת תונפמ ךא ,םיימואלניבו םייתרבח םיכוסכס 

ךוסכסב םיברועמה םידדצה לש םתוהז תיינבה ךילהתל תובישח תוסחיימו ךוסכסה לש 

דדומתהל ץמאמ לכמ דרפנ־יתלב קלחכ םג ומכ ,ךוסכסה תיינבהמ דרפנ־יתלב קלחכ 
.ותיא 

ודמע םיכוסכס לש םרומישבו םתמלסהב ,םתוחתפתהב תוהזה ביכרמ לש ותובישח לע 

םניה םיימואלו םיינתא ,םייתליהק םיכוסכס .(Northrup, 1989) םיבר םיאקיטרואית 
תבצינ םיצינה םידדצה לש תללוכה תימצעה םתסיפת רשאכ דחוימב ,תוהז לש םיכוסכס 

תויוהזה ותרגסמבש ,תוהז ךוסכס לש בכרומ גוס םניה םיימואל םיכוסכס .הנכסב 

תויזכרמה תושיגל דוגינב .תילאוטקילפנוק הרוצב תונבומ םיביריה םידדצה לש תוימואלה 

ונלש העדותב רתוי בר םוקמ סופתל הכירצ תוהזה תייגוס ,םייתליהק םיכוסכס רקחב 

ונבומב ימואלה ןוחטיבה אשונ ןיבל הניב רשקה תא ןיבהל שיו ,םיכוסכסל רוקמכ 

ךכל הבר בל־תמושת הנפה ראזע דראודא .(Bush <fe Keyman, 1997)יגטרטסאה־יאבצה 

םתוחתפתה ךלהמב תולועש תויגוסל םירושק םיכשוממה םייתרבחה םיכוסכסה תורוקמש 

,ותנעטל .יסיסב ךרוצ הווהמ תויגוס ןתואל ןורתפ רחא שופיחהשו ,תורבחו םישנא לש 

םיבצעמה םיכילהתב הליעפ תופתתשהו וז תוהזב תיתרבח הרכה ,תדרפנ תוהז ,ןוחטיב 

.(Azar, 1986) הלאכ םייסיסב םיכרצ םיווהמ תוהזה תוחתפתה תאו ןוחטיבה יאנת תא 

םייתוברתו םיילמס ,םייתוהז םיביכרמב תדחוימ בל־תמושת םידקממ ראזע לש וירבד 

לש םירשקהב םג םייזכרמ םימרוג םיווהמ הלא םיביכרמ .םיבכרומ םייתרבח םיכוסכס לש 

תובישח שי .םיילאינולוק םירשקהב דחוימב םינוכנ םה .תואמצע לע םיימואל םיקבאמ 

רורחשל תוקבאנה תוימואל תועונת לש ןתוחתפתהב יכרעה־יתוהזה ביכרמל הבורמ 

 (1963 ,Fanon). תומילא תויוצרפתהב ירקיע םרוג ,הווהמ ןיידעו ,הוויה הז ביכרמ

ןייפאמ הווהמ הטילשה תוטלחומ ,םיילאינולוק םירשקהב .םלועב םינוש םיכוסכס תרגסמב 

תובכרומו תילאינולוקה הבישחה תמרוע .טלשנל טלוש ןיב םיסחיה תכרעמ לש בושח 
דחוימבו ,םיטלשנה לש םייחה ירושימ לכל תונוש םיכרדב רודחל תופאוש הלש המצועה 

Chatterjee,) המצע הטילשה תכרעמ תא רערעתש תימואל תוהז חתפלמ םתוא עונמל 

ירוטסיהה ןויסינהו ,תימוקמה תוברתל זובב תסחייתמ תילאינולוקה הטילשה .(1995 

ססבל ןויסינב םיימוקמה םיבשותה לש יתרבחה הנבמה ךותל רדוח רזה ןוטלשהש חיכומ 

תרשפאמ הניא תילאינולוקה הבישחה .הייסולכואה לש תובחר תובכש ברקב הזיחא ומצעל 
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תימיטיגל תוברת תלעב תדחואמו המלש הרבח לאכ םוקמה יבשותל תילמרונ תוסחייתה 

,תימוקמ תונגראתה לכ יפלכ תינדשח תילאינולוקה הבישחה .(Memmi, 1965) הלשמ 

ןכל .םדא ייח ןדבואל ללכ־ך־חב הליבומה הפירח הבוגתב לקתנ תודרמתה לש ןמיס לכו 

וניא םג אוה .דבלב םיירמוח םיגשיה לע קבאמ וניא תואמצע לע תונוש תומוא לש קבאמה 

םניה ימואל רורחש ןעמל םיקבאמ .דבלב יטפשמה ןנבומב תויוכז תלבק ןעמל קבאמ 

לא ,םמצע לא םסחיב םינוש קדצו רסומ יכרע ןבוחב תונמוטה םלוע־תוסיפת ןיב םיקבאמ 

.םירחא לאו םתביבס לא ,םרבע 

הכותב תללוכ איה ."ינא"ה לש תיגולוכיספ וא תירוטסיה הסיפת קר הניא תוהזה 

תיסיפה הביבסל םג אלא ,"ינא"ה תוהמל קר אל תסחייתמה רסומ תסיפתו םיכרע תכרעמ 

םויק תמחלמ םילהנמ םה יכ םישח םיברועמה םידדצה ,םיבר םיכוסכסב ,ןכ־לע .תישונאהו 

ךוסכסב םייוצמה םידדצ ןיב סויפ יכילהת ןכל .דחי־םג ןהיתש וא תיתוברת וא תיסיפ 

הרכהה לע קבאמה .סויפ תארקל יחרכה יאנתכ תידדהה הרכהה תייגוסב קוסעל םיבייח 

תדמועה תערכמו תיתוהמ היגוס הווהמ אוה .דבלב תיסקט־תילמס תועמשמ לעב וניא 

ןורתפל רבעמב יזכרמ בלש םג הווהמ אוה ךכיפלו ,םיימואל־ונתא םיקבאמ סיסבב 

הרכהב םכתסמ וניא אוה .סויפה ךילהת תרגסמב דבלב ילהונ ןיינעב רבודמ ןיא .םיכוסכס 

הרכהל ,ךוסכס לש םירשקהב .תילמרופ הטלחה לש ןיינע וניאו ,דבלב ךמסמ תועצמאב 

םג אלא ,תוילכלכו תויטילופ קר ןניאש תוכלשהו תובר תויועמשמ שי רחאה דצב 

תידדה הרכהב רבודמ ןיא הלאכ םירשקהב .(Fräser, 1997) תויתאו תוירסומ ,תויתוברת 

קוסיעב ךרוצה עבונ ןאכמ .תילרטינ טבמ־תדוקנמ הז לא הז םיסחייתמה םידדצ ןיב 

.םימע ןיב סויפ יכילהת לע ויתוכלשהבו גשומה תועמשמב 

לע דומעל בושח ,ךוסכס לש םירשקהב תידדהה הרכהה ינייפאמב קוסעל הנפנש ינפל 

ןעטש יפכ ,תילרטינ תינוטקטיכרא תירסומ הפקשה־תדוקנ ןיאש תויה .סויפה תועמשמ 

םיסנכנ ונחנא ,ךוסכסב םייוצמה םידדצה יכרע לע טיבהל ןתינ היהי הנממש ,וטסירא 

ריכזהל יאדכ הז רשקהב .סויפל העגהלו ךוסכסה בושייל הפיאשב תיניצר המלידל 

תוניגהה לע ללכ־ ךידב איה תודקמתהה ,תוינתא תוצובק ןיב וא תומוא ןיב ןתמו־אשמבש 

Hampshire,) ריישפמה טראויטס התוא הנכמש יפכ ,(procedural fairness) תילהונה 

תא הטילבמ םלועב םינוש תומוקמב םיכוסכס ןורתפ יכילהת לע תולכתסה .(1989 

ןיעמ ולבקי םיברועמה םידדצהש ךכב תודקמתהה ,רמולכ ,תילהונה תוניגהב תודקמתהה 

תונויסנמ לבא .ןתמו־אשמה ירדחב םהיניב םימייקה חוכה יסחי לורטנ ידי־לע הווש דמעמ 

,ךוסכסה ןורתפ לש ךילהתה יפוא תא םיביתכמ המצועה יסחי םירקמה בורבש עודי םיבר 

.תיתוהמ תוניגה ףקשמ וניאש רבד 

םיכוסכס לש היצמרופסנרטב יזכרמ רגתאל תכפהנ סויפה תייגוס ,הלא םירבד רואל 

לש תונושה תויועמשמהמ תעבונ תידדהה הרכהה לש התובישח .םיימואלניבו םייתרבח 

־םינפ סויפ ,תונידמ ןיב סויפ :סויפ לש תומר שולש ןיב ןיחבהל בושח .סויפה ךילהת 

תרגסמב וינונגנמו סויפה תרוצ .דחי־מג םיביכרמה ינש תא ללוכה סויפו ,יתרבח 

ןוניכ ןוגכ ,םינושה םייחה ירושימב תונידמה ןיב הלועפ־ףותיש תויהל םילוכי הנושארה 

חרכהב רבודמ ןיא הז רשקהב .םייתרבחו םייתוברת ,םייטילופ ,םיילכלכ םירשק 
םירושימב לפטל יחרכה יתרבח־סינפ סויפב ,הז תמועל .תיחרזא תוסייפתהב 

ןועטל ןתינ .םולשהו תמאה ,קדצה םודיקל רבעמ ,הייסולכואה ללכ לש םייגולוכיספה 

תקדוצ םיסחי תכרעמ לש םודיק ורשפאי םייגולוכיספה םירושימב םייוניש קרש וליפא 
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וידחי םירושימה ינש רשאכ דחוימב בכרומ בצמה .םולשו ידדה דובכ לע תתתשומה רתוי 

רשאכ ,תואמצע לע םיכוסכסב וא תוילאינולוק םיסחי תוכרעמב .ךוסכסב יוטיב ידיל םיאב 

ךוסכסב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,ךשוממ שוביכ לש ולועמ תוררחתשה ןעמל קבאנ םע 

סויפ .םימדוקה סויפה ירושימ ינש תא לולכל םיבייח סויפה יכילהת ,יניטסלפה-ילארשיה 

רוריבל םיפתושמ םינונגנמ תריצי ,קדצ תריצי לולכל בייח הלאכ םיבכרומ םירשקהב 

,םידדצה ןיב ליעפ םולש לש םיסחי סוסיבו תידדהה הליחמה םודיק ,רבעה יעוריאב תמאה 

.םהיניב תיטילופו תילכלכ ,תיתוברת ,תיתרבח םירשק תכרעמ תמקה דצל 

תועמשמ תלבקמ תידדהה הרכהה תייגוס ,סויפה יכילהת לש הלא תויועמשמ חכונל 

תוימיטיגלב תידדה הרכה תמייקש ילבמ ליחתהל לוכי וניא תוסייפתהה ךילהת .תדחוימ 

תועמשמ .םויקה לש יתוהמה ןבומב אלא ,ימויקה־ירואיתה ןבומב קר אלו ,רחאה םויק לש 

תויסיפ יאוול־תויועמשמ לעב וניא םויקהש ךכ לע עיבצהל ידכ הב שי הרכהה לש וז 

,ןכ םא .תויתוברתו תויתסיפת ,תויתבשחמ ,תויתוהז תויועמשמ ול שי אלא ,דבלב 

הרכהה תא ןבוחב ןומטל תובייח תוסייפתה ךילהת תריציו םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

הרכהה תייגוס לש התובכרומב ןודל תעכ הנפנ .היתוכלשהו היתויועמשמ אולמב תידדהה 

.סויפ יכילהתב היתויועמשמבו 

"ינא"ה לש "ילמרונ"ה םויקב הרכהה תובישח 

,הליחת הלעה הזה ךרוצה תא .ישונא ךרוצ הווהמ הרכהש ךכ לע עיבצהל בושח 

.(Hegel, 1977) לגה ךירדירפ ינמרגה ףוסוליפה ,יתרבחה רדסה לש יפוסוליפ רשקהב 

תוחתפתהה לש תונושה תומרל םתוא רשקו הרכהה לש םינושה םיביכרמה תא שיחמה לגה 

ישרושש יפ־לע־ףא .טרפה לש ותוחתפתהבו תורבחה יכילהתב קוסיע ךות ,תיתרבחה 

לש וירבדכ ,םירושק םהש הדבועה ףרחו ,לגה ינפל ומייקתה הרכהה תייגוסב קוסיעה 
הרבחב םזילאודיווידניאה תחימצלו םינשיה םייתרבחה םיגרדמה תליפנל ,רולייט 

.(Taylor, 1994)יתטיש ןוידל הרכהה תייגוס תא הלעהש ןושארה לגה היה ,תיפוריאה 

לע תורורב תוכלשה הל שיו ,םדאה לש ותוחתפתה םצעל הבושח ,לגה יפ־לע ,הרכהה 

תשרה תא תווהמש תויתרבח תורגסמב חתפתמ םדאהש ינפמ ,הצובקה לש התוחתפתה 

תא .עיפשמ אוה הילעשו עפשומ אוה הנממש ,ותוהז תא באוש אוה הנממש תיתרבחה 

רשאכ ,דימ טרברה 'גרו'ג םג שיחמה הלא םייביטקייבוסרטניא םיסחי לש םתויזכרמ 

.(significant others)"םייתועמשמ םירחא" הניכ אוהש ימ דצמ הרכהה תובישחל סחייתה 

יוליגה ,היצאודיווידניאה ךילהתב יסיסב ךרוצ הניה "םייתועמשמה םירחאה" לש םתרכה 

םתרכה תא םישכור םדאה־ינבש תויה .(Mead, 1934) םדאה־ינב לש ימצעה רורשאהו 

יזכרמ ביכרמל תכפהנ םירחאה לש הרכהה ,םירחא םע חיש־וד לש ךילהתב תימצעה 

תא ססבל ןתינ הלא םירבד ךמס־לע .תירוביצה הריפסב םהלש תימצעה תוהזה תווהתהב 

הרכה לע ססובמה ימצע דובכ ,םירחא תבהא לע ססובמה ימצע ןוחטיב ןיבש ףיצרה רשקה 

לש תמיוסמ הדימ לע תססובמה תימצע הכרעהו ,םירחא לש םדיצמ דמעמב תיטפשמ 

.(Honneth, 1995) םירחא דצמ תוירדילוס 

העיגפ םג הב שי אלא ,דובכ רדעה קר הניא רחאל הרכה ןתמ־יא ,וז הסיפת רואל 

Taylor, 1994;) תימצע האנש ףאו תינורכ תותיחנ תשוחת םיבר לצא תרצויש הרומח 
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 1963 ,Fanon). ןמזה תצורמב םיכפהנ הרכהב תוכוז ןניאש תוצובקה לש םיתוחנ םייומיד

ךרע לש תוילסרווינואב רומח ןפואב םיעגופו ,תיתרבחה היווהה ןמ דרפנ־יתלב קלחל 

.הרשע־הנומשה האמה עצמאמ הקיטילופה תא ןייפאל הלחהש םדאה 

םירושימל םג אלא ,דבלב יטרפה רושימל יטנוולר וניא הרכהב הז יסיסב ךרוצ 

םידלונ םניא הלא םיקבאמ .הרכה יקבאמל םיכילומ הרכה רדעה לש םיבצמ .םייתצובקה 

תויהל םייושע םה .תילנויצר־תיטנסרטניא הדמע לע חרכהב םיססובמ םניאו ,ןיאמ שי 

לש תויוסנתהמ עובנל םילוכי תודגנתה ישעמ וא יתרבח קבאמ .הרכה רדעה לש רצות 

תורצוויה לש םיאנתל תורושק הלא תויפיצ .הרכהה תייגוסב תועגונה תויפיצ תרפה 

טרפל םירשפאמש הרכה לש םייתרבח םיסופד לע תועיבצמ ןהש ךכב תיטרפה תוהזה 

תויביטמרונ תויפיצ םא .תיתוברת־תיתרבח הביבס ךותב ימונוטוא טרפכ ומצע תא ריכהל 

השוחתב יוטיב ידיל האבש תירסומ תוסנתה דילומ רבדה ,הרבחה ידי־לע תונענ ןניא הלא 

תודגנתה לש סיסבל ךפהיל היושע וזכ העיגפ .ול יואר אוהש דובכה תא לבקמ וניא טרפהש 

תיביטקייבוסרטניא תינשרפ תרגסמב התוא םיאטבמ םינוש םיטרפ םא תיביטקלוק 

המויקב היולת תויתרבח תועונת לש ןתחימצש ןאכמ .המלש הצובק תנייפאמכ תגצומש 

אל תועגופכ הבזכא לש תוישיא תויוסנתה לש שוריפ תרשפאמה תפתושמ הקיטנמס לש 

.(Honneth, 1995,163-164)םיטרפ לש המלש הצובקב אלא ,דדוב םדאב קר 

,טרפה לע קר אל תוכלשה שי םירחא לש םדיצמ הרכהה רדעהל ,הלא םירבד יפ־לע 

.היצאודיווידניאהו תורבחה יכילהתל יתוהמ ןפואב רושק רבדה .הצובקה לע םג אלא 

עדומכ םדאה לש ותווהתהב רערועמ־יתלב ימויק םוקימ שי ,וז הסיפת יפל ,"רחא"ל 

.ותביבסלו ומצעל 

תובישח "רחא"ל תוסחיימ תימואלה תוהזה תווהתה לשו תוימואלה לש תוירואית םג 

"רחאה ינאה" לע הז רשקהב רבדמ דיעס דראודא .תימואלה תוהזה תווהתהב תערכמ 

 (alter ego) קלח וניה רחאה ,דיעס יפ־לע .תימואלה תוהזה תובצעתהב בושח ביכרמכ

.יסיסב ךרוצ הווהמ אוה ןכלו ,תימצעה תוהזה לש הבוציע ךילהתמ דרפנ־יתלב 

 The construction of identity... involves establishing opposites and

 "others" whose actuality is always subject to the continuous
 interpretation and re-interpretation of their differences from "us".

 Each age and society re-creates its "others". Far from static thing

 then, identity of self or "other" is a much worked-over historical,

 social, intellectual, and political process that takes place as a
 contest involving individuals and institutions in all societies.

 (Said, 1995)

דרפנ־יתלב קלחכ תורחא תומוא דצמ הרכהב יסיסב ךרוצ שי תומואל ,וז הנבה יפ־לע 

היווהה לש יגולאידה הייפוא םצעמ עבונ הרכהב ךרוצה .תימואלה ןתוהז בוציעמ 

אוה הז רשקהב .רוערעל תנתינ הניאש הרוצב וז היגוס ריהבה ןיטכב לאכימ .תישונאה 

ןמוט חיש־וד םויקב ךרוצה .(Bakhtin, 1981)"רשקתל איה םויקה תועמשמ" יכ ןעט 

תא ותוגהב שיגדה רבוב ןיטרמ םג .תימיטיגלו תדרפנ תושיכ רחאה םויק תא ובוחב 

לש ומויק תורשפאמ רקיעב עבונ הז לדבה .זל-ינא יסחיל התא-ינא יסחי ןיב לדבהה 

.התאל ינאה ןיב חיש־ וד 
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.תמייקמ םתרימא אלא .םהל ץוחמ םייק והשמ םיעיבמ תורבידה־תובא ןיא 

ינאה ףא ,התא ,רובידה הגהנ .םדא לש ותושיב םירמאנ תורבידה־תובא 

(3 ,1980 ,רבוב> .ומע הגהנ התא־ינא תורבידה גוז לש 

םצע יכו ,רחאה לש ומויק תא ובוחב ןמוט חיש־וד לש ומויקש הלא םירבדמ רורב 

תבותכ לש הנבמ" םייק הלא םיסחיב .ךפיהלו ,ינאה םויק תא הבוחב תנמוט רחאב הרכהה 

םילוכי םיחחושמה הבש תכשמתמ החיש לש הנבמ והז .(Friedman, 1982,314)"הבוגתו 

ןהו םוקימב ןה - וז היירטמיס .הזל הז תונעלו הז לא הז תונפל ,תומוקמ ףילחהל 

התא לאכ ךילא יתוסחייתה .התא-ינא יפואה תא הלא םיסחיל תנתונש איה ־ תוירחאב 

תססבתמ הרכהה וז ךרדב .המוד הרוצב יילא סחייתתש ןוצרה וא הייפיצה לע תססובמ 

.תישונאה הקיזה סיסבב היוצמ תויגולאידה .םיוסמ ירוגטק םלועל תוכייתשה לש גוסכ 

:םיאבה םירבדה תא הז רשקהב ןעוט רבוב 

,תויגושמ תציצח ןיא ,רתאה ןיבו ינאה ןיב .איה הציצח אלל התאל הקיזה 

ןוויכמ ,הנתשמ ופוג ןורכיזה ףאו ,ןוימד השעמ ןיאו המודק־תעד ןיא 

ץיח התאה ןיבו ינאה ןיב ןיא .תוללכה לא לפונו תוטרפה ןמ אוה גרוחש 

םינתשמ םמצע םיפוסיכה ףאו ;ךרד־תציפק לש ,הוואת לש ,תילכת לש 

הבכע - יעצמא לכ .העפותה לא םולחה ןמ םיצרופ םהש ןוויכמ ,םיכלוהו 

תעראתמ םש תוציחמה־םיעצמאה לכ םירערעתמו םילכש םוקמב קר .אוה 

<10 ,1980 ,רבובו .השיגפה 

יכילהת .תוכייתשהה תועמשמ תאו תוכיישב ךרוצה תא הדדיח תינרדומה הרבחה 

טרברה .םירחא לש םדיצמ הרכהב ךרוצה תא ודילוה דחאכ םייתרבחהו םיירמוחה רוכינה 

רוכינה לע לכמ רתוי ועיבצה ,טרופקנרפ תלוכסאבש םייזכרמה ןמ ,םורפ ךיראו הזוקרמ 

Marcuse, 1964; Fromm,)ישונאה םויקה לש תוידממ־דחה לעו תינרדומה הרבחב ןומטה 

Berger) תינרדומה הרבחב יזכרמ ביטומכ תועמשמה שופיח תא שיגדה רגרב רטיפ .(1956 

 1995 ,1& Luckmann. ןתמב יסיסבה ךרוצה קופיס ,רתיה ןיב ,הניה םירחא דצמ הרכהה

החמצ תימואלה היגולואידיאה .ןבומ יתוברתו יתרבח רדסל תוכיישבו םויקל תועמשמ 

הכפהנ ןכ־לעו ,תוכייתשההו תוכיישה ךרוצ לש תיזכרמ תקפסמכ תינרדומה היווהב 

לש תימצעה הרדגהה תוכז .תונורחאה םינשה םייתאמב ישונאה םויקל יזכרמ סיסבל 

םילבגומ םניאש םייסיסב םיישונא םיכרצ לע תונעל אבש יסיסב ןורקיעל ךפהנ תומואה 

־תונידמ לש היצמיטיגלב תימואלניבה הרכהה לש התובישח ןאכמ .דבלב יטרפה רושימל 

.םואל 

תימצעה הסיפתה תויזכרמו תינתומה הרכהה תולבגמ 

המורת שי ,"הרכהה לש הקיטילופה" ,רולייט סלר'צ ידנקה ףוסוליפה לש ורמאמל 

ןיבל הרכהה תייגוס ןיב רשוק רולייט .הרכהה תייגוסב ןוידה תאייחהב תיתועמשמ 

המכ ןייצמ רולייט .םיינרדומה םייחב תיזכרמ היגוסל הכפהנש ,תוהזה לש היתויועמשמ 

הסיפתל הליחת סחייתמ אוה .תונוש תוכלשה שי םהמ דחא לכלש ,הרכה לש םינפוא 
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.םדאה־ינב לכל (equal respect) הווש דובכ לע תססובמה הרכה לע תרבדמה ,תילרבילה 

.הנחבה אלל םלוכל תויוכז ןויוושל המגרות הנידמה תרגסמב דובכה לש היצזילסרווינואה 

ןויוושל קר אלא ,הרבחב תימינפה תונושל תוסחייתה התייה אל הז הבשחמ־וק תרגסמב 

וז תיטסילאודיווידניא הסיפת .ןימב וא עזגב ,תדב ,םואלב ינושל רשק םוש אלל תויוכזב 

טרפה לש תיתוברתהו תיתרבחה ותוכייתשהל רשק אלל םדאה דובכ ןויוושב הריכמ 

 (1973 ,Rawis). טנק לש "הקד"ה רסומה תיירואיתב תמייקה החנהה לע תססובמ איה
םאתהב םהייח תא להנל םילגוסמה םיילנויצר םירוציכ םדאה־ינב לש הוושה דמעמה רבדב 

םדאה־ינב לש ילסרווינואה תוילנויצרה לאיצנטופ .(Wallace, 1995) םיינובת תונורקעל 

הניא תילרבילה השיגה ,ךכמ האצותכ .תויוכזה ןויוושב הרכהה סיסבב דמועש הז אוה 

םיטרפה לש םתחימצל םיאנתה תחטבהב תקפתסמ אלא ,ףתושמ ירוביצ בוט תמדקמ 

:ןמקלדכ הז רשקהב ןעוט רולייט .ילהונה תויוכזה ןויווש ידי־לע הרבחב םינושה 

 There is a form of the politics of equal respect, as enshrined in

 liberalism of rights that is inhospitable to difference, because (a) it

 insists on uniform application of the rules defining these rights,

 without exception, and (b) it is suspicious of collective goals

 (Taylor, 1994).

הקומע הסיפת ססבל הסנמו ,הרכהה לש וז הסיפת לש התולבגומ לע עיבצמ רולייט 

.תיתוברתו תימואל ,תיתרבח תונוש םע רתוי תחלצומ הרוצב ותעדל תבשייתמה רתוי 

,תוינתא תוצובקו םימואל רקיעב ,תונוש תוצובק לש םייביטקלוק םיקבאמ לע דמוע אוה 

תוצובק .רתוי תכבוסמל תכפהנ הרכהה תייגוס ,הז רשקהב .םדמעמבו םכרעב הרכה ןעמל 

וסחייש תירסומה רקיעבו תיגולונכטה תונוילעה דגנ תובר םינש וקבאנ תוינתאו תוימואל 

.תויטננימודה תוצובקל סחיב הוושה ןכרעב הרכה ועבתו ,תויברעמה תורבחה ןמצעל 

לטנ תחת םיצבורה םימואל לש םיקבאמב תאש רתיב הלוע הרכהה לש התובכרומ 

ןתמ ךרוצל .דחי־מג ןהיתשב וא ,תיתוברת וא תיתלהנמ הטילשב אטבתמה ילאינולוק 

ןויווש תחנה תא הלעמ רולייט ,תוימואלו תויתוברת תוצובק לש הרכהה יקבאמל הנעמ 

תוימואלו תויתוברת תוצובקב הרכהה ,ותעדל .הלא תוצובק לש (equal worth) ךרעה 

תוצובקה ןמ ןכרעב תולפונ ןניא ןה יכ החנהה לע תססובמ תויהל הכירצ תונוש 

תויוכזב הרכהל תורשפא ,רולייט יפ־לע ,תחתופ ךרעה ןויווש תחנה .תויטננימודה 

תחנה לש התותימא תחכוהל תוירחאה רשאכ ,תינתומ תראשנ וז הרכה לבא .תויביטקלוק 

רולייט ,ךכב .התוא קינעמה דצה לע אלו ,הרכהב הכוזה דצה לע תלטומ ךרעה ןויווש 

־טסופ תוסיפתו ,דחא דצמ ,תויביטקלוק תויוכזמ תומלעתמה תוילרביל תוסיפת רקבמ 

,ירסומ םלוס םוש אלל יכרע ןויווש תורצויו םייכרע םיגרדממ תומלעתמה תוינאישטינ 
תא האורה תירטנצוריאה הסיפתה תא ונויד תרגסמב שדחמ ססבמ רולייט .רחא דצמ 

.היתולובג תא ץורפל ויתונויסנ תורמל ,הנוילעב תיברעמה תוברתה 

תילאיצנטופה החנהב הרכהה תייגוס תא הנתמ רולייט ,קימעמה ונויד תורמל ,ןכל 

הרכהה - וינפמ ריהזה ןונפ ץנרפש המ תא רמשמ אוה ךכב .תויוברת לש ךרעה ןויוושל 

חילצמ וניא רולייט .שפג־תופייפייתה וא תונמחר ךותמ האבש תידדצ־דחה תיטסילנרטפה 

,ןכ לע רתי .המצע ןעמל הרכה ןיבל המצעלשכ הרכה ןיב תינאילגהה הנחבהה תא ףוקעל 

קפתסמ אוה .הרכהה תייגוס לש תויועמשמל תורושקה תויעבה תשקל סחייתמ וניא רולייט 
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רולייט ,ךכ לע ףסונ .םימיוסמ םירשקהב היתויועמשמבו הרכהה לש הקיטילופב ןוידב 

תוימואלה תעפותל שרדנכ סחייתמ וניאו ,םייתוברתה םירושימל הרכהב ןוידה תא ליבגמ 

איה ולש אצומה תדוקנ .תכל־תוקיחרמ תויטילופ תוכלשה תלעב תיתוברת העפות לאכ 

לש תורבוגו תוכלוה תויעבב תולקתנש ,תויאקירמא־ןופצה דחוימב ,תויברעמה תורבחה 

תוצובקש יפ־לע־ףא יכ ןייצל בושח .תונוש תויתוברת תוצובק דצמ הרכהל תושירד 

ומכ ,ןתוא הליכמה תינידמה הדיחיה לע םימיוסמ םירקמב תורערעמ הלא תויתוברת 

ןה .םיילאינולוק םיאנתב תואמצעל ימואל קבאמ תולהנמ ןניא ןה םירקמה בורב ,הדנקב 

ונאש םירקמה תמגוד ,ןמצעל התוא תועבותו ץרא־תרבכ התוא לע תוקבאנ ןניא םג 

םחות רולייט ,ןכ לע רתי .ןיטסלפ/לארשיב וא הקנל־ירסב ,רבעשל־היבלסוגויב םיריכמ 

םצע תא תונתמש תומידקמ תוחנהב תויתוברת תוצובק לש הוושה ךרעב הרכהה תא 

תויופצ־יתלב תובוגת ידיל איבהל םיבר םירקמב היושעש תיכרע הניחבב תוינויוושה 

וחילצהש תויוברתש תימיטפואה הייפיצה ךמס־לע תינויווש תוסחייתה דדועמ אוה .דיתעב 

אלל ןהב שי ,תוכורא תוירוטסיה תופוקת ךשמל םישנא לש תולודג תוצובק ןביבס דגאל 

תויועמשמב הז ןויד .תישונאה הרבחה ללכל יטנוולר תויהל לוכיש ימינפ ךרע קפס 
תורמל .העפותה לש םינושה םיטביהל סחייתמ וניאו לבגומ הרכהה תייגוס לש תויטילופה 

תויועמשמה חותיפל תאצל ןתינ ונממש סיסב ןיידע הווהמ רולייט לש ונויד ,הלא םירבד 

תואצמנה תוצובק ןיב סויפ יכילהתב יזכרמ ביכרמכ תידדהה הרכהה לש תויכרעה 

.ךוסכסב 

תא תוצוחה ,רתויב תובחרה היתויועמשמב תידדהה הרכהל סחייתי ןלהל ןוידה 

יוטיב ןניהש ,תוימואל תועונת לש רשקהב הרכהב ןודנ .תינויצוטיטסנוקה הנידמה תולובג 

תוכזה השוריפש ,תיתוברתה ןתוידוחייבו ןהלש הוושה ךרעב הרכה ןעמל םיקבאמל קהבומ 

יפוא לע להנתמ וניא הרכה לע הזכ קבאמ .תדרפנ תיטילופ תרגסמב תימצע הרדגהל 

הנידמל הווש ךרע תלעב הליבקמ תרגסמ תריציו הנממ תודרפיהה לע אלא ,הנידמה 

,טלשנה דצה לש ותוהז לע קר אל תוכלשה שי הז גוסמ הרכה לע קבאמל .תיטננימודה 
.תטלושה תוימואלה לש התוהז לע םג אלא 

םה רשאכ דחוימב ,םיימואל־ונתא םיכוסכסב יכ הז בלשב רבכ ןייצל בושח 

הריצעל וא םודיקל תיתועמשמ םרות םיברועמה םידדצה לש םייומידה םלוע ,חווט־יכורא 

ידבורל ומצע תא קתעשמ םיברועמה םידדצה לש תויועמשמה םלוע .סויפה יכילהת לש 

.ךוסכסה תונש תצורמב ונבוהש תודמע יוניש השקמו ,םינושה היישעהו הבישחה 

הבר בל־תמושת התנפוה תומוא ןיב םיסחי תוכרעמ תיינבהב הלא תוסיפת לש ןתויזכרמל 

התלע רחאה יומידו ימצעה יומידה תייגוס םג .(Jervis, 1970) םישישה תונשב רבכ 

.(Bouiding, 1961) הז רשקהב תיזכרמ היגוסכ 

רבדמ לט־רב ינד .םיילילש םיידדה םייומיד םיחתפמ םידדצה ,ךוסכס לש םירשקהב 

יפ־לע ,בכרומ הז סותא .(Bar-Tal, 2000) "ילאוטקילפנוקה סותאה" לע הז רשקהב 

קדצה תשוחת רקיעב - הלא תונומא .תויתרבח תונומא לש םימוחת הנומשמ ,לט־רב 

.סויפ יכילהת תושקמ - יבויחה ימצעה יומידהו רחאה לש היצמיטיגלה רדעה ,ימצעה 

לש היצמרופסנרטב ךרוצ שי ,ךוסכסב םייוצמה םידדצ ןיב תוסייפתה ידיל איבהל תנמ־לע 

םיכוסכסב רבודמ רשאכ דחוימב םיבכרומ הלא םיכילהת .ילאוטקילפנוקה סותאה 

הברקה .תחא הנידמ תרגסמב וא תפתושמ הירוטירטב םילהנתמה םייתוהז"םייתרבח 
םהבש ,םילבומ םיסחי תרגסמב .תוידדהה םויאה תושוחתב בושח ביכרמ הווהמ תיסיפה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 17:59:59 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



323 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

תוקיז םייקל םיבייחו תובלטצמ תוירוטירטבו ברועמב םייח ךוסכסב םיברועמה םידדצה 

,ילאוטקילפנוקה סותאה תא קזחל הלולע םיימוימויה םיעגמה לש תויביסנטניאה ,תוידדה 

לש היצקורטסנוקר לולכל ךכיפל םיבייח סויפ יכילהת .(1996 ,ילגוטרופ) ךפיהל אלו 

וניה הרכהל קבאמה .ילאוטקילפנוקה סותאה לש קוריפו רבעהמ םיילילשה םייומידה 

םייומידהמ תוררחתשהב םג אלא ,תואמצעב תילמרופ הרכהב םייתסמ וניאו ,ידדה 

וניא סויפ ךילהת ,ךכ םושמ .תונושה תומרב םיידדהה םייחה לש היצזילמרונבו םיילילשה 

.יזכרמ דיקפת וב תאלממ תידדהה הרכהה תייגוסש ךשוממ ךילהת אלא ,ימעפ־דח השעמ 

ןלפק לינ .ךוסכס לש תוקימנידב בושח ביכרמ הווהמ ןברוקה תשוחת ,ןכ לע רתי 

Capian,) םיניטסלפל םילארשיה ןיב םיסחיה תיינבהב הז ביכרמ לש ותובישח לע רביד 

דגנכש דצב ןומא חתפל ךוסכסב םיברועמה םידדצה לע השקמ ןברוקה תשוחת .(1999 

ןיב ןומאה תייגוס הזכ רשקהב .ומיע תינויוושה תרושקתה לש התובישחל תועדומו 

ןומא ירבשמ ,ךוסכסב תויוצמה תומוא ןיב םיסחי תכרעמב .ףקות הנשמ תלבקמ םידדצה 

הרכה ןיא םא חתפתהל הלוכי הניא ןומא תכרעמ לש הינבהה .םולשל ישממ לושכמ םיווהמ 

ךשמהל חוטב ןוכתמ םגיה תידדה הנבה רסוחו הלבק־יא .דגנכש דצב דצ לכ לש 

תוכרעמב טלוב ןייפאמ הניה רחאה דצה לש תוימיטיגלה םצעל תושחכתה .םימד־תוכיפש 

לש ןוסאה־תורה היתוכלשהל רתויב הבוטה המגודה .ךוסכסב םייוצמה םימואל לש םיסחי 

תונש האמ ךשמב םיניטסלפל םילארשיה ןיב םיסחיה תולשלתשה איה תידדהה תושחכתהה 

םיברועמה םידדצה ובש בצמב תילמרונ םייח תכרעמ םייקל רשפא־יאש רורב .קבאמ 

.דגנכש דצה לש תוימיטיגלל םישחכתמ ךוסכסב 

תידדהה הרכהה לש הקיטקלאידה 

תא הבוחב תנמוט הרכה הלמה ,תיתפרצבו תינמרגב ומכ ,תירבעבש ןייצל בושח 
םיטביהל םיסחייתמ הלא םינבומ .םייזכרמ םיביכרמכ המנפההו הדימלה ,העידיה 

ספתנה רחאה תאו ,תיתרכה םינפמהו תילכש ספותה ינאה תא םיללוכה םייתסיפת 

םיללוכ םה .בל־תמושת םהילא תונפהל יוארש םיפסונ םידממ שי הרכהל לבא .םנפומהו 

תנמוט ,םדוק ונעטש יפכ ,הרכה .םישוחה לולכמב ותנבה תאו רחאה לא תועדוותהה תא 

תויהל תבייח איה .הלבקו תועדוותה ,רושיא ,דמעמב האדוה ,העידי ,הנחבה הבוחב 
ונמצע תא סופתל תנמ־לע .הלש תועמשמה םצעמ תעבונ הרכהה לש תוידדהה .תידדה 

.וזה הימונוטואה תא רשאל ידכ ונל תינוציחה הביטקפסרפל םיקקזנ ונחנא ,םיימונוטואכ 

רושיאהש תנמ־לע לבא .ונל ינוציח והשיממ קרו ךא אובל לוכי הימונוטואה רושיא 
וניא אוה םא יכ ,ימונוטוא תויהל ומצעב בייח רחאה ,יטנוולר היהי ינאה לש הימונוטואל 

לש הימונוטואל רושיאה תא קפסל לוכי וניא ךכיפלו ינאל ינוציח וניא אוה יזא ימונוטוא 

.ומצע לש הימונוטואב ינאה לש הרכהל יחרכה יאנת הניה רחאה לש הימונוטואה .ינאה 

ןיינע םצעל תובושחכ תוספתנ היתועדש הצובקמ וא והשיממ אובל תבייח הרכה ןכל 

Anderson,) ךרע תרסח ,דניה תבשחנ הניא ןתעדש תוצובקמ וא םישנאמ הרכה .הרכהה 

 1995, xviii).

ומצע תא טרפה תסיפת קר .תימצעה תוריחהמ דרפנ־יתלב קלח הניה רחאב הרכהה 

יטנרהניא ביכרמ הניה הרכהה תוידדה ןכל .ותוריח תא תרשפאמ םיימונוטואכ רחאה תאו 
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ומויק תא חינהל ילבמ ינאה תוריח תא ססבל תורשפא םוש ןיא .תימצעה הסיפתה םצעל 

Wallace,) תימונוטוא תושיכ תימצעה הרכהה תא לבקמ ינאה ותועצמאבש ינוציח רחא לש 

החנה הב שי יכ ,ומצע ינאהמ אובל הלוכי הניא ינאה לש הימונוטואב וזכ הרכה .(1995 

םצע ,זא לבא .ולש ותוריח םצע תא רשאלו ץוחבמ ומצעב תופצל לוכי ינאהש תעלבומ 

היהיש תנמ־לע רושיאה תא רשאתש תימונוטוא תישילש תושי לש רושיא ךירצמ רושיאה 

ןפואב הארמש רוגס לגעמל ונתוא הסינכמ וזכ הסיפת .ינאה לש הימונוטואל יטנוולר 

:לגה ןעוט הז רשקהב .ינאה לש תימצעה הסיפתה םצעל יחרכה רחאה לש ומויק יכ שרופמ 

 Self-consciousness exists in itself and for itself, in that and by the

 fact that it exists for another self-consciousness; that is to say, it is

 only by being acknowledged or recognized. (Hegel, 1979)

ןוידל םייטנוולר הלא םירבד עודמ איה הז בלשב תולעהל לוכי ארוקהש תיזכרמ הלאש 

ןויד תבייחמה הבושח הלאש וזש קפס ןיא .סויפ יכילהת תרגסמב תידדהה הרכהב ונלש 

תיגאילגהה הדמעה חכונל דחוימב ,תיתצובקה המרל טרפה תמר ןיב רשק תריצי םשל 

לש םיחרזאה תצובק לש הסחי ןיבל הנידמה תרגסמב טרפה תוריח ןיב רשק הרציש 

םיחתפמ הנידמה לש היחרזא ,תינאילגהה הסיפתה יפ־לע .תוינוציח תוצובקל הנידמה 

.הנידמה ךותב םתוריח תחטבהל הבורעכ תוינוציח תוצובק יפלכ תיטסינוגטנא הדמע 

ןועיטה יכ שיחמהל ינוצרב ,תוילאינולוק־רתב תוירואית ךמס־לעו ,הז ןועיטל דוגינב 

דוגינב דמועה רבד ,תוריחה םשב תוימואל תוצובקו תונידמ ןיב םזינוגטנא רצוי ינאילגהה 

תוידדהש יפכש ןועטל ינוצרב ,תורחא םילימב .תויביטקלוק תויוהז תוחתפתה לש ןויגיהל 

קלח םג איה ךכ ,תילאודיווידניאה תוהזה תוחתפתהמ דרפנ־יתלב קלח ,דניה הרכהה 

הרכהה־יאו ,תונוש תויתרבח תוצובק לש תיביטקלוקה תוהזה תוחתפתהמ דרפנ־יתלב 

הרכה .םויקה םצע תא ןכסל םילולעש םיכוסכסל ףאו םזיגוגטנאל םרוג הלא תויוהזב 

העדות תחימצל בושח סיסב הווהמ תורחא תוישונא תוצובקו םימע ,תומוא ןיב תידדה 

תוגיצמ םייסיסב םיכרצ לש תושדח תוירואית .קבאמו האנש לע היונב הניאש תיביטקלוק 

ןה .תישונאה היווהב יזכרמ ךרוצכ תיביטקלוק תוהזבו תיתצובק תוכייתשהב ךרוצה תא 

תורחא תוצובק םע הלש םיסחיה תכרעמל םג אלא ,הצובקה לש תוילמרונל קר אל הבורע 

 .(Burton, 1990)

הבוטה השחמהה ןניה םינוש םיילאינולוק־רתב תועד־יגוה לש תוילאינולוק תוסיפת 

לש היצמרופסנרט לכשו ,קבאמו ךוסכס ועמשמ הרכה רדעהש יזכרמה ןועיטל רתויב 

םינושארה ןיב היה ןונפ ץנרפ .תיתצובקניב תידדה הרכה םיבייחמ סויפ לכו םיכוסכס 

םימע לש תוימואלב תינומגה תילאינולוק תוברת לש הרכהה־יא תובישח תא ולעהש 

ויתולמב .םימילא םיימואל םיקבאמ תחימצל תמרוג הרכהה־יא ובש ןפואה תאו ,םיטלשנ 

:ןונפ לש 

 The colonial world is a Manichaean world. It is not enough for the

 settler to delimit physically, that is to say with the help of the

 army and the police force, the place of the native. As if to show

 the totalitarian character of the colonial exploitation the settler

 paints the native as a sort of quintessence of evil. Native society is

 not simply described as a society lacking in values. It is not
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 enough for the colonist to affirm that those values have disappe

 values, and in this sense he is the absolute evil. (Fanon, 1963, 41)

םיסחיה תכרעמ תרגסמב הרכהה רדעה תא םישיחממ ןונפ לש הלא וירבד 

.תילאוטקילפנוק םיסחי תכרעמ לש רתויב ינוציקה הרקמה ויניעב הניהש ,תילאינולוקה 

רחאה לש ויתועיבת לש תוימיטיגלל תושחכתהה .םתוהמב םימילא םניה הלאכ םיסחי 

ותוא הניה הרכהה־יא .םיילאינולוק םירשקהב הטילשה ינונגנממ דרפנ־יתלב קלח הווהמ 

םירשקהב רחאל תושחכתהה .תומילאב שומיש ררוג ךא םילא־אלכ ספתנה תומילא לש גוס 

יוניש .וירבדב ןונפ תאז שיחמהש יפכ ,םימילא הטילש ינונגנמ חותיפ תבייחמ ךוסכס לש 

.תומילאב םיוסמ שומישל םירקמה בורב ךילומ ווק־סוטטסה 

האנש ררועמש רבד ,דובכ ןתמ־יא לע העיבצמ הרכהה־יאש ןעט רולייט סלר'צ 

תומילא ילגעמ ללכ־ך־ודב ררוגש רבד ,ץוח יפלכ תינפומ תויהל הלוכי וזכ האנש .תימצע 

תושרופמ שיחממ רולייט ,הרכהל עגונה לכב ולש ריהזה ןועיטה תורמל .םדמ םיבוקע 

ןניא תוכלשהה .תולטובמ־אל תויטילופו תויגולוכיספ תוכלשה שי הרכהה רדעהלש 

וניה הרכה רדעה .וב םיריכמ ןיאש דצה לש תימצעה ותסיפתב וא ותוישיאב קר תועגונ 

םירחא לש םדובכב העיגפל ילככ וב שמתשהל םילוכי םיקזח םידדצש תומילא לש גוס 

לוכי אוה .רחאל תושחכתה קר ועמשמ ןיא הרכה רדעהש ןאכ ןייצל ךירצ .םהמ םישלחה 

לש הזכ גוס לע .ולש תיכרע היטהב וא רחאה לש ויומיד תוויעב יוטיב ידיל אובל 

דיעמ לש ורפס תובישח .(2000 ,דיעס> םזילטניירוא ורפסב דיעס דראודא רביד הרכה־יא 

תיביסרוקסידה הקיטקלאידה לש התויזכרמ תא שיחמהל חילצמ אוהש ךכמ תעבונ 
.רחאה יומיד תא תותוועמה םלוע־תוסיפת תוחתפתמ םכרדש םיסופדה תאו תיתוברתניבה 

הטילש יסחיב םינייפאתמה םייתוברתניב תרושקת יסופד לע עיבצהל חילצה דיעס 

.תומילאב שומישל היצמיטיגל ןתמל םיכילומ רשאו ,חיש תועצמאב 

ךרוצ שי תיביטקורטסנוק םיסחי תכרעמ רוציל ידכו הלאכ תועפות םע דדומתהל ידכ 

הוושה ודמעמב האדוהב ,וילא תועדוותהב םג אלא ,רחאה לש ומויקב האדוהב קר אל 

תעבונה תומילאה לש םימסקה־לגעממ תאצל הדיחיה תורשפאה .הוושה וכרע לש הלבקבו 

ותומד תא - סויפו הרכה ,ךווית תועצמאב - רחאל בישהל איה הטילשמו הרכה־יאמ 

התוא תושעל בייח רחאה .(Fanon, 1967, 217) תיעבטה ותומדמ הנושש ,תישונאה 

.סויפ לש הקימניד ידיל איבהל לוכי וניא דבלב דחא דצמ הזכ השעמ יכ ,הלועפ 

הרכה ןיב ןיחבהל שיש העמשמ תישונא תומדל תיעבט תומד ןיב השוע ןונפש הנחבהה 

רחאה לש ומלוע־תסיפתב הרכה ןיבל ,תימויק־תירואית הרכה הניהש ,םויקה םצעב 

.רחאה לש יסיפה ומויק םצעב האדוה קר הניא הרכהה .תיתוהמ הרכה הניהש ,טקייבוסכ 

ינש ןיב םיסחיה תכרעמב תינפת ללוחל ידכ הב ןיאו דבלב תיקלח ,דניה תאזכ הרכה 

־תירואית הרכה תמייק תילאוטקילפנוק םיסחי תכרעמ לכב .ךוסכסב םיאצמנה םידדצ 

ועמשמ םידדצה ןיב ידדהה קבאמה ־ ךוסכסה לש ומויק םצעמ תמייק תאזכ הרכה .תימויק 

,ןושארה רושימהמ רבעמ תבייחמ ךוסכס לש היצמרופסנרט ןכל .םויקה םצעב האדוה 

תבייחמו רתוי תינעבות הניה תאזכ הרכה .יתוהמה ,ינשה רושימה לא ,ימויקה־ירואיתה 

המ לכ םע המכסה העמשמ ןיא וזכ הרכה .ומצע תא ספות אוהש יפכ רחאה תלבק תא 

לשו רחאה לש ומויק תויועמשמ לש המנפהו הנבה לש יוטיב הב שי ךא ,גציימ רחאהש 

רתוי יתועמשמ אוה ךא ,יתרבח בצמ לכב ןוכנ רבדה .ותיא תמייקה תידדהה הקיזה 
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תוהמל ידיימ ןפואב תרשקנ רחאה לש יתוהמה ומויקב האדוה רשאכ ,ךוסכס לש םיבצמב 

םירושימב רחאה םע ןילמוגה־יסחי יבגל תובר תולאש תולוע הז יונישמ האצותכ .ינאה 

םיכוסכסב םיירקיעה םיישקה דחאש רורב .ותוהז םצעו ינאה תולובג יבגל םג ומכ ,םינוש 

קלחכ תאז לבקלו רחאב תיתוהמ הרכה ריכהל ,םיצינה םידדצה תא ןיבהל אוה םיבכרומ 

.םויקה םצעמ דרפנ־יתלב 

םירשקנ הלא םייוואמ רשאכ דחוימבו ,םיימואל םייוואמ ילעב םימעב רבודמ רשאכ 

תספתנ רחאב תיתוהמה הרכהה ,טפנ וא םימ תורוקמ וא הירוטירט ןוגכ םיירמוח םיבאשמל 

יוטיב הירוטירטה תויהו ,הירוטירטל םימיוסמ םימע לש רשקה .םויקה םצע לע תמייאמכ 

לש השוחת שי תיתוהמה המרב רחאב הרכה לכבש ךכ ידיל םיאיבמ ,תימצעה תוהזה לש 

.יסיפהו ינחורה םויקה םצע לש םייסיסב תודוסי רוערע 

רשקה .יניטסלפה-ילארשיה הרקמה בוש איה תיתוהמ הרכהב ישוקל תקהבומ המגוד 

םע םידוהיל שיש רשקה םג ומכ ,םתדלומ תא הב םיאור םהש ,ןיטסלפ םע םיניטסלפל שיש 

תיתוהמ הרכהב םייקה ישוקה תא םישיחממ ,ץרא־תרבכ התוא הניהש ,לארשי־ץרא 

םתדמע תא תונשל םילארשי לש ישוקה לע עיבצהל חילצה בוט־ןמיס־רב בקעי .תידדה 

וילעש ירקיעה ישוקה .(1996 ,בוט־ןמיס־רב) ולסוא ךילהת תובקעב םיניטסלפה יפלכ 

םייורשה םישנא .תיביטינגוק תויבקעב םדא־ינבל שיש ךרוצה אוה בוט־ןמיס־רב עיבצה 

ןומא רדעה .םינשה ךשמב םלצא וחתפתהש תונומאו תוסיפת רמשל םיטונ בכרומ ךוסכסב 

לאמ'ג למא שיחמה ,תאז רואל .רחאל דחא יכרע ךרעממ רבעמה תא םישקמ תואדו רסוחו 

Jamal,) ולסוא םכסה רחאל םיניטסלפב תילארשיה הרכהה לש הנתומה הייפוא תא 

העדותה לא ורדח אל םיניטסלפה יפלכ לארשי לש תיתרוסמה הדמעב םייונישה .(2000 

םילאוטקלטניא ברקב ולסוא םכסה דגנ הפקתמה ,ןפוא ותואב .תילארשיה תיביטקלוקה 

לע עיבצה ירפמה לאכימ .לארשיב ריכהל םהלש ישוקה תא תפקשמ םיבר םייניטסלפ 

תלמסמ איהש המ לכ לע ,לארשי לש הלבקל עגונה לכב תיניטסלפה הדמעב םיישקה 

לש התוכזל הלבגוה לארשיב םיניטסלפה לש הרכהה .(Humphrey, 2000) םליבשב 

תירוטסיה הקיז שוחל םידוהיה לש םתוכזל הסחייתה אלו ,םולשב םייקתהל הנידמה 

ןיב םימייקה םירעפל בלה־תמושת תא ונפה םיבר םיניטסלפ ,דגנמ .םתדלומ תמדאל 

Said,) לארשיב תיניטסלפה הרכהה תויועמשמ ןיבל ף"שאב תילארשיה הרכהה תויועמשמ 

םולשב םייקתהל התוכזבו הב הרכה ךכיפלו ,תמייק הנידמ .דניה לארשיש דועב .(1996 

הב םיאור םיניטסלפהש המדאהמ םיקלח לע תינויצה העיבתל הפיקע היצמיטיגל הווהמ 

םושמ הב ןיא תימצע הרדגהל יניטסלפה םעה לש ותוכזב תילארשיה הרכהה ,םהל תכיישכ 

.ץראה לא ותקיזב הרכה 

ךוסכס לש תובר םינש רחאל דגנכש דצב תיתוהמ הרכהש בטיה השיחממ וז המגוד 

בל־ץמוא תשרוד תאזכ תיתרכה היצמרופסנרט .טושפ־אל השעמ איה םדמ בוקעו ךשוממ 

יסיפה םויקב קר תעגונ הניא הרכהב וזכ הרומת .םיגהנומה דצמ ןהו םיגיהנמה דצמ ןה בר 

תאירק תישענ וכותמש תויזטנפהו םייומידה םלועב תעגונ איה ;םיברועמה םידדצה לש 

םדאה לש וטבמ־תדוקנמ ימסוק יוניש והז .ןמזבו בחרמב םהלש םוקימה תנבהו תואיצמה 

סחיב םג אלא ,ותוא תבבוסה תואיצמל סחיב קר אל הנתשמ ומלוע־תנומת לכ .יטרפה 

ונתנש תוקדצהה לכ .תירסומהו תיכרעה ,תירוטסיהה ותסיפתב יוניש םג והז .הב ומוקימל 

לש הסירק יהוז .שדחמ ןוגרא הכירצמה תידוסי תינפת תולבקמ רבעה ישעמל הקנפשוג 

.םינש ךרואל ונבוהש הבישח ינבמ 
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הדרפהה ךובמו חוכ יסחי ,הרכהה תולבומ 

לש שדחמ ןוגרא לש ימוימויו ךשוממ ךילהת אלא ,ימעפ־דח עוריא הניא תידדה הרכה 

לש המנפהו הדימל ךילהת והז .רחאה יפלכ םישעמהו תויוגהנתהה תכרעמ לשו ינאה 

הרכה ,ךכל־יא .תימצעה תוהזה לע ךכל שיש תוכלשהה לשו רחאה לש ומויק תויועמשמ 

תוינידמהו תויטילופה תוכלשההש יפ־לע־ףא .רחאהמ הדרפה וא קותינ העמשמ ןיא תידדה 

םימע ינשל תונידמ יתש תרגסמב תיסיפ הדרפה תויהל תויושע תידדהה הרכהה לש 

הדגנ קבאמהו הטילשה תונש .האלמ תויהל הלוכי הניא םלועל וז הדרפה ,םינוש םירשקהב 

,ןכ לע רתי .הטושפ תיסיפ הדרפה ידי־לע קותינל תנתינ הניאש תידדה הקיז םידילומ 

אובל הלוכי הניא ךוסכסב םידדצה ןיב הדרפהה רשאכ תירשפא הניא חטבל תודרפיהה 

תינסובה ,תיקגל־ירסה ,תידנלריא־ןופצה תואיצמה .האלמ תיסיפ תודרפיהב יוטיב ידיל 
םילוכי םניא תודרפנ תונידמ תרגסמב תונורתפ םגש השיחממ תיניטסלפ,ה־תילארשיהו 

ירגנוה־ורטסואה ןויסינהו ינטסיקפה־ידוהה ןויסינה .תויפרגומד תויובכרומ דימת רותפל 

םיימואל םיטועימ לש םמויק .ךוסכסה ףוס העמשמ ןיא תיסיפ תודדפיהש בטיה םישיחממ 

ןורתפל תיסיפה תודרפיהה תא ךפוה רחא םואל לש תונידמכ ןמצע תא תואורה תונידמב 

םירשקהב רתוי םיישעמ תויהל םייושע םייביטרדפנוק תונורתפ ןכל .דימת חילצמ וניאש 

תוילרדפנוק תוקיז תריצי ידכ ךות תוימואל תודיחי לש רומיש .םיבכרומ םייפרגומד 

.םיבר םירשקהב תירשפאו הליעי אצומ ךרד םיווהמ 

ימוה .םהילא סחייתהל יוארה ןמש םייסיפ־אל םידממ םג שי תודרפיהה תייגוסל לבא 

תומוא ןיב ךוכיח לש תובר םינש רחאל רצונש יתרכהה םייניבה־בצמ לע עיבצה אבאב 

,םזילאינולוקה לש המילאה ותוהמ תורמל .(1994 ,אבאב) תוילאינולוק תורגסמב תונוש 

תכרעמ לש היצמרופסנרטה רחאל תוקתנתהה תורשפא רדעה תא שיחמהל חילצמ אבאב 

לשו הירי'גלאמ תיתפרצה הגיסנה לש יסיפה ןיוטיב תורמל .טלשנל טלושה ןיב םיסחיה 

.םידדצה ינש תעדות לע ןיידע םיעיפשמ םיילאינולוקה םיסחיה ,ודוהמ תיטירבה הגיסנה 

תכשוממ הפוקת םיראשנש ,ויעגפמו ילאינולוקה שגפמה לע הז רשקהב תרבדמ ידנג הליל 

הזיחאה לע רבדמ יממ טרבלא םג .(Ghandi, 1998) םיברועמה םידדצה לש םתעדותב 

ןויסינה באכ תא ומויב םוי ידמ היחמה ,ביאכמה ילאינולוקה ןורכיזה לש תשקיעה 

דחוימב ,םינש ךרואל תודדומתה בייחמ הז יתעדות בצמ .(Memmi, 1968)ילאינולוקה 

תודרפיה ,תורחא םילימב .םיצינה םידדצה ןיב תוסייפתה ידיל איבהל ןוצר םייק רשאכ 

לכ .ידדצ־דח ןפואב אל חטבל ,דבלב ןוצרמ תעבונה הטלחה לש רצות תויהל הלוכי הניא 

הרכהה לש היתוכלשהו היתויועמשמ םע תדמתמו הקימעמ תודדומתה בייחמ סויפ ךילהת 

תומגוד םניה ,ידנלריא־ןופצה הרקמה םג ומכ ,הינסובב םיברסה לש תוגויסנה .תידדהה 

.הז רשקהב תובוט 

לש תומיוסמ תוסיפתב תועלבומה דוסיה־תוחנה ינפמ הז רשקהב ריהזמ יבראה דוד 

איה םיימואלניב וא םייתוברתניב םינוידב המצע לע תרזוחש תיסיסב החנה .הרכה 

ןיבל ןניב םיניחבמה םירורב תולובג תולעבו תוביקע ןניה תויתוברת וא תוימואל תויושיש 

תויוברת לש ךרעה ןויוושב הרכה יכ הז רשקהב ןעוט יבראה .םירחא תויוברתו םימואל 
־ש החינמ 

 there are valid entities called "cultures" in places that have
 distinctive "achievements" to be evaluated. This flies in the face of
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 historico-geographical processes of place and community

 construction and ignores the fact that cultures are just as

 relationally (and "dialogically") constructed as individuals and a

 good deal more porous. Not to acknowledge these processes of

 cultural construction/dissolution and to build a "particularist theory

 of justice" with respect to cultures as embodied things is to

 advocate a politics that would effectively freeze geographical

 structures of place for evermore. (Harvey, 1996)

םירבדה תגצה .אצומ אלל הזב הז םירוזש תומואו םימואלש בטיה השיחממ וז הרעה 

ןויגיה הניה םימואל וא תויוברת ןיב םירורב תולובג םייקתהל םילוכי וא םימייק וליאכ 

וענמ אל רתויב םייסיפה תולובגה םג .תונוש תוישונא תוצובקמ בר ריחמ הבגש ינרדומ 

דחוימב םיפקת הלא םירבד .םימואל ןיבו תויוברת ןיב תוידדה תועפשהו תורידח 

.םיברועמ םייתרבח םינבמ םדוסימ םיליכמה םיבכרומ םיימואלו םייתרבח םירשקהב 

.וז תובכרומ השיחממ תיניטסלפה־תילארשיהו תידנלריא־ןופצה ,תירימשקה תואיצמה 

תילותקה ,תימלסומהו תידוהה - תונושה תויסולכואה לש יפרגומדה הנבמה הלא םיבצמב 

לש םיירוטסיה־ואיגה תולובגהו ,הזב הז רוזש - תיניטסלפהו תידוהיה ,תיטנטסטורפהו 

תולובג תייגוס תא דחוימב הלעמ וז תובכרומ .םירורב םניא םיכסכוסמה םימואלה ינש 

טלשנל טלוש ןיב יתוברתה־יתוהזה לובגה רבוע ןכיה הלאשה .טלשנל טלושה ןיב תוהזה 

.תיזכרמ הלאשל תכפהנ םירושימה לכב ןילמוג־תוסחייתה לש תכשוממ הפוקת רחאל 

םע רשקהמ ומכ קוידב ךוסכסהמ הנוזינ םיכסכוסמה םידדצה לש תימואלה תוהזהש תויה 

אל ינאה תולובג לע תוכלשה שי הרכהה תייגוסל ,בחרמה לא ינשגרה סחיהמו המדאה 

,ךשוממ ךוסכסמ האצותכ רצונש םייניבה־בצמ .רחאה לש ויפוא תעיבק לע רשאמ תוחפ 

לע םיעיפשמה םייתוברתניב םירבעמ םישחרתמ ותרגסמבש ילאינולוק רשקהב דחוימב 

.תויתורירש הדימ־תומא ךמס־לע הדרפה תריצי השקמ ,םידדצה ינש לש םתוהז 

אבאב ימוה .ןהיניב םיינויווש־אלה חוכה יסחי ףא־לע רצונ תויוברת יתש ןיב םייניב־בצמ 

־כ הז בצמ ראתל ביטימ 

 the moment of culture caught in an aporetic, contingent position,

 in-between a plurality of practices that are different and yet must

 occupy the same space of adjudication and articulation. (Bhabha,

 1992)

תואיצמב היתוכלשה לעו הרכהה לש םינושה םידברה לע םיעיבצמ הלא םייניב־יבצמ 

הרכהש יפ־לע־ףא .הלש יסיפה טביההמ קר אל הרכהל סחייתהל בושח .תילאינולוקה 

טלחומ קותינ רבדה תועמשמ ןיא ,תואמצעו הדרפה התועמשמ ילאינולוק רשקהב רחאב 

רצונש יתעדותה םייניבה־בצמ ללגב ירשפא וניא הזכ קותינש םושמ ,טלשנל טילשה ןיב 

תידדהה הרכהה לש תוישעמה תוכלשהה ןכל .םידדצה ינש ןיב ךשוממה רשקהמ האצותכ 

סחייתהלו ,םיברועמה םידדצה ינש םויק לש םייסיפה םידממה תולובג תא תוצחל תובייח 

.םייתוברתו םיילמס ,םייתוהז םידממל 

,ןכל םדוק ,תשחמהש יפכ ,הרכהה .סויפ ךילהת לכב בושח ביכרמ הניה תוידדהה 
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ןתרטמש תויביטקורטסנוק ןילמוג־תולועפ לע תססובמ איה .תידדה התוהמ םצעמ הניה 

םיכוסכסב םייוצמה םידדצ ןיב חוכה יסחיש תויה ךא .םיסחיה תכרעמ לש היצמרופסנרט 

לש הלבק העמשמ ןיא הרכה ,םיווש־אל ללכ־ךרדב םניה םיימואל־ונתא וא םיילאינולוק 

,רחאה םויק לש תוימיטיגלל תידדה הבורע קפסל הרומא הרכהה .םימייקה חוכה ינזאמ 

איה ,רחא דצמ .ךוסכסב םייוצמה םידדצה ןיב חוכה יסחי תואצות לש הלבקל חרכהב אלו 

תא רישכהל הרומא הרכהה .םידדצה לש תוידדהה תועיבתה שומימ חרכהב הניא םג 

־אשמה להנתי ןביבסש תוידדהה תועיבתה לש תוימיטיגלב תיתוהמ תוינויוושל עקרקה 

.ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב ןתמו 

לש ותוהז לע טלושה דצה לש תערכמ העפשה שי םיילאינולוק םירשקהבש ןייצל בושח 

לש רצות םניהש ,העיגפהו ןובלעה תמירג לש היגוסה יוטיב ידיל האב ןאכ .טלשנה דצה 

,תוילאינולוק דחוימב ,תוילאוטקילפנוק םיסחי תוכרעמ .רולייט יפ־לע הרכה רדעה 

רקיעב יוטיב ידיל אב הז הרכה רדעה .םידדצה לש ןויוושב הרכהה רדעה לע תויונב 

לש םהיפב געלל ויה םינש ךשמב ילאינולוק ןוטלש ידי־לע וטלשנש םימע .ירסומה רושימב 

תא קידצהל ידכ םיטלושה ידי־לע וחתופ םימלש םייביסרוקסיד םינבמ .םיטלוש םימע 

.אבצ תוחוכו םייתלהנמ םינבמ קר אל וללכ תילאינולוק הטילש תוכרעמ .םתטילש ךשמה 

יפ־לע ."ילאינולוקה חישה" ,אבאב לש ותפשב ,אוה םיילאינולוקה םיסחיה לש בושח דמימ 

:אבאב 

סופיטמ היסולכואכ םיניתנה תא תונבהל איה ילאינולוקה חישה תרטמ 

לש תוכרעמ ססבלו שוביכה תא קידצהל ידכ ,יעזג אצומ סיסב לע ,תוחנ 

םינפואהו ילאינולוקה חישה ךותב חוכה קחשמ תורמל .הארוהו להנימ 

,דמעמ לש תועפשה ,לשמל)ולש םיטקייבואה תא ביצמ אוה םהבש םינושה 

תונוש היצזינולוק תוכרעמ ,תונוש תויתרבח תורוצת ,היגולואידיא ,רדנ'ג 

הרבח תנמסמ איה רשאכש ,הטילש־לוהינ תרוצל ןווכתמ ינא ,(יוכו 

,הלש תונושה הלועפה תוריפס תא המצעל תסכנמ איה ,"םיניתנ תומוא"כ 

<148 ,1994 ,אבאב) .ןהב תטלושו ןתוא תנווכמ 

העובטה "תיתרכהה תומילא"ל תסחייתמ קביפס יטרוורק'צ ירטאיג ,הז רשקהב 

,1995 ,קביפס) תוחנה רחאה יפלכ ליעפמ ילאינולוקה חישהש היצקיפידוקה תוכרעמב 

יפ־לע .ילאינולוקה חישה לש (mimicry) ינייקחה ןונגסה לע עיבצמ אבאב לבא .<41 
:ריפואו רבח לש םתונשרפ 

:םייאמ אוה ךכ םושמ קוידבו ,הנוש לבא המודכ ןאכ עיפומ טלשנה־רחאה 

רחאה תא ךופהל ,רוקמל יוקיחה ןיב קחרמה תא לטבל לוכי וניא טילשה 

שי טילשלש ,"רוקמ"ל טלשנה עיציש תויצאירווב טולשל ,"ונלשמ דחא"ל 

ןבומכ ,אוה יוקיחה ,טלשנה לש וטבמ־תדוקנמ .תולעב תעיבת וילע 

וטבמ־תדוקנמ :הרומג תולטבתה אל לבא - יוקיחה אשומ ינפב תולטבתה 

- תטלושה תוברתה לש העמטהה רשוכ לע דיעמ דימת יוקיחה ,טלושה לש 

<143 ,1994 ,ריפואו רבח) .הרומג העמטה אל לבא 

- הקושת לש דמימ םייק תילאינולוק הטילש לש םיסחי תוכרעמבש ךכל איה הנווכה 

,תודגנתהו הטילש םהב שיש םיבכרומ םיסחי לש תלוברעמל םיסנכנ טלשנו טילש 
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,תודגונמכ הרואכל תוספתנ ןהש יפ־לע־ףא ,הלא תויורשפא .הלועפ־ףותישו תודגנתה 

היגרנא ןהב תעקשומש איה הלאכ םיסחי תוכרעמב תויתייעבה .וז תא וז תואיצומ ןניא 

היהי ,םייבויח םיספל הלאה תולבומה תויגרנאה תא בתנל חילצנש לככ .הבר תינסרה 

.יביטקורטסנוק הלועפ־ףותישל וכפהיי טלשנ-טילש םיסחיהש ךכ ידיל איבהל רשפא 

תפישח ךות תושחכתהה לש היצמרופסנרט ןוויכל ץמאמה איה הז רשקהב תידדה הרכה 

ךוסכס לכב ,ילאינולוק וניה ךוסכס לכ אלש יפ־לע־ףא .םיברועמה םידדצה לכל היתויולע 

סויפ יכילהת ,הלא םירבד רואל .אבאב עיבצה וילעש ינייקחה ןונגסה לש םיביכרמ שי 
םינונגנמה תפישח תא םירשפאמה םייטילופוכיספ םירושימל תוסחייתה לולכל םיבייח 

.ילאוטקילפנוקה חישב תמייקה תידדהה הלפשההו ידדהה לוטיבה לש רתויב םירתסנה 

תרגסמב הרכהה תייגוסב ןוידב הילא סחייתהל םוקמ שיש תפסונ הנחבה 

.הרכהה לש ישעמה דמימה ןיבל יביסרוקסידה רושימה ןיב איה םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

םיברועמה םידדצה לש םהיתויוהז לע הרכהל שיש העפשהה ללגב הבושח וז הנחבה 

םידדצה לש תיתוהז היצמרופסנרט ,רתיה ןיב ,העמשמ תידדה הרכה .בכרומ ךוסכסב 

תוהזה תוחתפתה לש תיגולאידה החנהה תא םילבקמ ונחנא םא .ךוסכסב םיברועמה 

ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב חיש־ודה לש ותרוצו ונונגס יוניש יזא ,תיביטקלוקה 

לע וירבדב .תימצעה םתוהז יוניש ידיל איבהל לוכי תיבויח תרושקתל המילא תרושקתמ 

:םיאבה םירבדה תא רולייט רמא ,"הרכהה לש הקיטילופה" 

 [I]n the nature of the case, there is no such thing as [an] inward

 generation [of identity], monologically understood. In order to

 understand the close connection between identity and recognition,
 we have to take into account a crucial feature of the human

 condition... This feature of human life is its fundamentally
 dialogical character... We define our identity always in dialogue

 with, sometimes in struggle against, the things our significant

 others want to see in us... [T]he making and sustaining of our
 identity... remains dialogical throughout our lives. Thus my
 discovering my own identity doesn't mean that I work it out in

 isolation, but that I negotiate it through dialogue, partly overt,

 partly internal, with others. (Taylor, 1994, 32-34)

םע םיסחיה תכרעמש עגרב ינאה תסיפת לש יוניש הבוחב תנמוט תוהזה לש וזכ הנבה 

תסיפת םצעמ יחרכה הז יוניש ,ימואתפו דח יונישב רבודמ ןיאש ןבומ .הנתשמ רחאה 

דחאכ ינוציחו ימינפ - חיש־וד לש ךרדב תרצונה "תניימודמ הליהק"כ תימואלה תוהזה 

םיסחי תוכרעמב חוכה יסחי תובישחל בל־תמושת תונפהל בושח .(1999 ,ןוסרדנא) 

םימע לע ימצעה ןיומיד תא תופכל תוטונ תויטננימוד תויוברת וא תומוא .תויגולאיד 

,הנכו תיתימא הניא הז םיסחי ךרעמ לש יוניש הב ןיאש הרכה לכ .(Wolf, 1994) םירחא 

שי םיימואל־ונתא םיכוסכסבש תויה ,ןכ םא .םישדח םילכב ךוסכסה תכשמה העמשמ ןכלו 

לש היצמרופסנרטב ףקתשהל בייח הרכהה ךילהת ,םיינויווש־אל חוכ יסחי ללכ־ך־ודב 

ךכמ תעבונ וז הבוח .טלושה דצה לש תימצעה הסיפתה לשו ירוטסיהה (narrative) רפיסה 

ללכ־ ךידב הקידצמה יטננימודה דצה לש תירפיס הינומגה שי םיילאוטקילפנוק םיסחיבש 
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דצה לש הרכה ,ףלו ןזוס לש הירבדל .טלשנה תא הקיתשמו םימייקה הטילשה יסחי תא 

דצה תא ררחשל הלוכי ,ךרעה ןויווש תחנה תא ססבמה ,רולייט חסונ טלשנה דצב טלושה 

תועמשמ ,ףלווד אבילא .רחאב הרכהה תובקעב ומצע תא תונשל חרכהה ןמ יטננימודה 

תולובג תא הצוח וזכ הרכה קר .ינאה לש היצמרופסנרט םג חרכהב תללוכ רחאב הרכהה 

.תיתוהמל תכפהנו תימויקה־תירואיתה הרכהה 

,תישונאה הרבחה לש תיגולאידה הסיפתה לע היונב תידדה הרכהש תויה ,ןכ לע רתי 

תתשומ תויהל לוכי וניא םיברועמה םידדצה ןיב חיש־ודה ,סויפ ךילהתב רבודמש ןוויכמו 

רבד ,התוהמ םצעמ יביטקארטניא ךילהת ,דניה הרכהה ,ןכ־ומכ .תיתוהמ היירטמיסא לע 

.ילאוטקילפנוקה סותאה תא ביכרמה םייומידה םלועב תוידדה תויצמרופסנרט בייחמה 

םויק לעבכו דרפנכ וב הרכה הבוחב תנמוט רחאל הרכהה תלוכי סוחיי ,הלא םירבד רואל 

תמרות ,וז התועמשמב ,תינאילגהה תידדהה הרכהה ,הז רשקהב .תימיטיגל תירסומ תושיכ 

.(Wallace, 1995) טנק התוא הגהש יפכ תוירסומה לש תוילנויצרה תסיפת לש הסוסיבל 

ןהלש הרכהה לע תססובמ הרכהב תוימואל תוצובק לש הצופנה השירדה ,תורחא םילימב 

לש תוילנויצרה תא תססבמ וז הקיגול .הרכהה תא קינעהל םילוכיש םירחא לש םמויקב 

ןמ הז טביה תטמשה .הרכה שרודה דצה לש קהבומ סרטניא םויקל רבעמ תוירסומה 

.התועמשממ בושח ךבדנ תלטבמ תידדהה הרכהה לש תיכרעה תועמשמה 

הליחמו לווע ,הרכה 

םצעב האדוהל רבעמ ןניהש תויועמשמ ,ןכ םא ,הבוחב תנמוט תיתוהמ תידדה הרכה 

היצמרופסנרטל םג רשקתמש ,תיתוהמה הרכהה לש ףסונ בושח טביה .רחאה לש ומויק 

םג .וילע תוצפל וא ותוא ןקתל תונוכנ תעבהו השענש לוועב תידדה האדוה אוה ,תימצעה 

תריצי רבדה תועמשמ ןיא .ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב םירעפ תויהל םייושע ןאכ 

ןיב האוושמ רוציל תורשפא ןיא .םינושה םידדצה ידי־לע השענש לוועה ןיב תוינויווש 

לוועה השוע והימ ללכ־ךרדב רורב םיילאינולוק םירשקהב .ןברוקה ןיבל לוועה השוע 

ידכ .וז האוושמ לש היקלח לע שרופמ ןפואב עיבצהל ןתינ בצמ לכב אל ךא ,ןברוקה והימו 

ןוכנ תויהל לוכיש רבד ,תונברוק םמצעב םיאור םידדצה ינש םהבש םיבצמ םע דדומתהל 

םע דדומתהל תוסנלו םידדצה לש םיירוטסיהה םירפיסל תונפל בושח ,םיבר םיכוסכסב 

דרפנ־יתלב קלח הניח רבעה ירופיס םע תודדומתה .רבעה יעוריא יבגל תונושה תוסרגה 

.סויפה ךילהתמ 

תיברמ ,םירחא וא םיילאינולוק םירשקהב םיימואל־ונתא םיקבאמבש יפ־לע־ףא 

,ילוכו טפנ תוראב ,םימ תורוקמ ,המדא ןוגכ ,םיירמוח םיבאשמל תשדקומ בלה־תמושת 

תונבמו תובצעמה תוירפיס תורגסמב םהיעינמ תא םיריבסמו םמצע תא םיגיצמ םידדצה 

:דיעס דראודא ןעטש יפכ .ךוסכסה תא 

 When it came to who owned the land, who had the right to settle

 and work on it, who kept it going, who won it back, and who now

 plans its future - these issues were reflected, contested, and even

 for a time decided in narrative. (Said, 1993)
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לש םינייפאמ תלעב הביקע תושיל התוא ךפוהש הז אוה המואה לש ירוטסיהה רופיסה 

יפוא תא בצעמ םג אלא ,המואה לש הרבעב קר קסוע וניא הז רופיס .ירוטסיה טקייבוס 

םיראתמ ונחנא ותועצמאבש ירפיסה ךילהתה לע יונב" ונמלוע .התביבס םע הלש םירשקה 

תושעל ונל רשפאמש רבד ,וננוצר־תועיבשלו וגלש םיגשומב םלועה תא ונמצעל 

הבש הריז הווהמ ימואלה רפיסה .(Revill, 1993)"וכותב עונלו םלועה לע תויצלופינמ 

ירוטסיהה רופיסה .תישונאו תיסיפ הביבסל סחיב המואל םיכייתשמה לש םתוהז תבצעתמ 

,סונמ ונממ ןיאש ,יגולוטנוא סיסב הווהמ אלא ,תינוציח תירוטסיה תואיצמ גציימ וניא 

ונאש הביבסה לע ונל שיש עדיה .(Somers <£ Gibson, 1994) תימויקה העדותה םצעל 

םגיה םייומידה .היבגל ונל שיש םייומידב יוטיב ידיל אבש יביטקייבוס עדי וניה הב םייח 

יומידה לע םייונבה םילוקיש ךותמ תמיוסמ תוגהנתה תרוצ תבצעתמ ובש העדותה בחרמ 

ימצעה ילמסה יומידה" ,גנידלוב לש ויתולמב .(Finlay, Hoisti Fagen, 1967) ומצע 

שיש יומידב םייולתה ןוחטיב רסוח וא ןוחטיב לש תונויערב לבותמ תמיוסמ המוא לש 

תוהז תא בצעמה ירוטסיהה דפיסה .(Bouiding, 1961) "תרחא המוא יבגל תאז המואל 

םיסחי תכרעמ הנומט ירוטסיהה רופיסב .תורחא תומוא יבגל םייומיד ובוחב ןמוט המואה 

וא םשילחהל ,םירחא םיצעהל וא ליבגהל ידכ הב שי רפסל תלוכיה .חוכו המצוע לש 

.םמסוחל וא םררחשל ,םתימצהל וא םדמגל ,םקזחל 

.הרכהה תייגוס תא ןוחבל ןתינ ובש בחרמה תא תווהל לוכי ירפיסה רושימה ןכל 

םינתונש םיירוטסיה םירפיס תרגסמב םתוהז תא םינבמה ־ ךוסכסב םידדצה ובש ןפואה 

,תיקלח ולו ,דיעהל לוכי רחאה לש רפיסה לא םיסחייתמ - הצובקכ םמויק םצעל תועמשמ 

חתפל םיטונ םינושה םידדצה ,םיימואל םיכוסכסב .ול םינקמ םהש הרכהה תדימ לע 

יפלכ םתוסחייתהו םתדמע תא םיקידצמה םיירוטסיה םירפיסב םיפוטעש םיידדה םייומיד 
גצומה ביואה תוהז לומ םייבויח םייומיד תועצמאב תינבומ תימואלה תוהזה .דגנכש דצה 

.תוישעמ תוכלשה תולעב תויועמשמ תרצוי רחאה גוציי לש תוינידמה .תילילש הרוצב 

.טלשנה רחאה גוציי לש דיקפתה תא םמצע לע םילטונ םיטילשה ,םיילאינולוק םירשקהב 

תרצונ הלא םייומיד תועצמאב .ויבגל יטננימודה דצל שיש םייומידה תועצמאב גצומ אוה 

המצועה יסחי תא ןיבהל שי ןכל .תוישעמ תוכלשה תלעב טלשנו טלוש לש םיסחי תכרעמ 

םיגשומב םג אלא ,תיסיפ הייפכ לש וא ילכלכ לוצינ לש תכרעמ תועצמאב קר אל םהיניב 
ללוכ גוצייה רטשמ .תמיוסמ הרוצב והשימ גצייל תלוכיה תא םיללוכה םיילמסו םייתוברת 

תרצונ ןמזה תצורמב .(Hall, 1997) םיילמס תומילא יסחי םיגציימה םיפיטואירטס וכותב 

לש הירוטסיהה תא קיתשמ ולש םייומידה םלוע רשאכ ,טלושה לש תיביסרוקסיד הינומגה 

ףושחל השקש יתורפס טסקטל תכפהנ יטננימודה דצה לש תימואלה הירוטסיהה .טלשנה 

.(Bhabha, 1990)טלשנה דצה םע היונבה חוכה תכרעמ תא וב 

םניא ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב חוכה ינזאמש יפ־לע־ףא ,הלא םירבד רואל 

אלא ,חוכה יסחי תאוושמל קר אל סחייתהל ךרוצ שי ךוסכס לש היצמרופסנרטב ,םיינויווש 

תורבדיה לש בצמל ךוסכסו המחלמ לש בצממ רבעמב ישוקה רקיע .תירפיסה האוושמל םג 

תירפיסה תודיכלה תורמל .םימרוג וישעמש לוועב קזחה דצה תא ענכשל אוה סויפו 

שומישה ,ותוגהנתהל סחיב תירסומ תוחונינ וילע הרשמ רשאו ,םינשה תצורמב התנבוהש 

לווע תיישעב האדוה .אקווד ותשלוח לע עיבצמ ךוסכס לש בצמב קזחה לש ודיצמ חוכב 

תא םיווהמ םיירוטסיה םירפיס .תואדו־יא יבצמב םינוכיס לוטיל תונוכנו בל־ץמוא תבייחמ 

לש ןוקיתו יוניש ןכל .ךוסכס יבצמב תיביטקלוקה תוגהנתהה לש היצמיטיגלה רוקמ 
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סויפ יכילהת לבא .םינשה ךשמב הרצונש םתודיכל תא רערעמ םיירוטסיה םירפיס 

םיכסכוסמה םידדצל םיפתושמ םינונגנמ חותיפ םג ומכ ,םירפיס לש ןוקיתו יוניש םיבייחמ 

.רבעה תנבהל ףתושמ הנכמ תאיצמו תמאה רוריב םשל 

רדס תריציו תילמרופ תואמצע תלבקב םייתסמ וניא הרכה ןעמל קבאמה ,הז רשקהב 

ןיב םינשה תצורמב הרצונש תילמסה םיסחיה תכרעמ לש קוריפ ללוכ אלא ,שדח ילכלכ 

רומיש אל םג ךא ,ילאיגולוק־סורטה רבעה לא הרזח רבדה שוריפ ןיא .טלשנל טלושה 

קר אל ,ןכ םא ,הבוחב תנמוט רחאה לש הוושה ךרעב הרכה .יטננימודה ירוטסיהה רפיסה 

,היוארה דובכה תדימב וילא תוסחייתהו ימיטיגלכ רחאה לש רפיסה לש תמיוסמ הלבק 

לבקל היושע הדרפה .יטננימודה דצה לש ימצעה רפיסה לש היצמרופסנרט םג אלא 

.רבעל תוירחא תלבקמ החירב לש תועמשמ 

החילסו תוירחא ,הרכה 

.תוסייפתהה ךילהת לש בושח ביכרמכ הליחמה לע רבוד סויפה תייגוסב םיבר םינוידב 

תויועמשמ תוסימעמה ,"הליחמ" גשומה לש תוירצונה תויגולואיתה יאוולה"תויועמשמ 

,אנאחור) הז גשומב הנומטה תויתייעבה לע עיבצהל ןהב יד ,סויפה ךילהת לע תודבכ 

םירושקה הזל הז םידגונמו םייזכרמ םיגשומ ינש ןיב הז רשקהב ןיחבהל שי .(2001 

רבעה תולוועל תוירחא תלבק ןיב ןיחבהל שי .טרפב תידדה הרכהלו ללכב סויפ יכילהתל 

ודיצמ האב תוירחאה תלבק ,עגפנה דצהמ אובל הכירצ הליחמהש דועב .הליחמ ןיבל 

לש ותוירחא .הזל הז םירושק תויהל םיבייח םניא הלא םישעמ ינש .עגופה דצה לש 

לווע ישעמל תוירחאב האדוה .עגפנה דצה לש ותליחמל יתוהמ ןפואב הרושק הניא עגופה 

ןייצל בושח .ךוסכסב םייוצמה םימע ןיב סויפ ךילהת לש ותליחתל יסיסב יאנת הניה 

םידדצהש תוירחאה תדימ תא םיבר םירקמב םיביתכמ המצועה יסחי ,ךוסכס יבצמבש 

ןיב הינתה תורצוי תומוא םיבר םירקמב .םמצע לע לבקל םינכומ ךוסכסב םיברועמה 

.עגפנה דצה לש הליחמב רבעה תולוועל תוירחאב האדוה תונתמ ןה ־ הליחמל תוירחא 

הז רשקל םירע תויהל ונילע ,הלא םיכילהת ינש ןיב תיתוהמה הינתהה רדעה תורמל 

ןבלה ןוטלשה .םדמ בוקע ךוסכס לש תכשוממ הפוקת רחאל סויפ יכילהתב רבודמ רשאכ 

ורופיס תאו ונוצר תא דואמ הכורא הפוקת ךשמב הפכ תירבה־תוצראבו הילרטסואב 

םידע ונא תונורחאה םינשב .םרופיס תא קיתשהו ,םיימוקמה םיבשותה לע ירוטסיהה 

ןמצע לע לבקל תורחא תומואל ירוטסיה לווע ומרגש תודסומו תומוא לש תונויסנל 

םעהמ רויפיפאה לש החילסה תשקב .תוסייפתהה ךילהתמ קלחכ החילס שקבלו תוירחא 

תשקבו ,יאווה יאה יבשותמ רטרק רבעשל יאקירמאה אישנה לש החילסה תשקב ,ידוהיה 

תומגוד ןניה הלא לכ ־ חרזמה תודע ינבמ רבעשל לארשי תלשממ שאר לש החילסה 

םג ומכ ,עגפנה דצה לש ותונדשח תדימ ,םירקמה תשולשב לבא .הז ךילהתל תונוש 

ורצי אל ,עגפנה דצה יפלכ םייתועמשמ םידעצב התוול אל החילסה תשקבש הדבועה 

.םיברועמה םידדצה יסחיב תינפת ללוחל החילצהש הקימניד 

םישחש הלא .ימצעה קדצה תסיפת םצעמ תעבונ תוירחאה דמימ לש ותובכרומ 

תוירחאה תלבק יכ ,ומרגש תולוועל תוירחא םמצע לע לבקל םילוכי םניא םתקדצב 

תומואש תירסומה תוקצומה קוריפל תמרוגו םהלש תימינפה קדצה תשוחת תא תעקעקמ 
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ידקוממ דחאש רורב .התיינב לע בר ןמז תודקוש תורחא תומוא םע םיקבאמ תולהנמה 

.תומוא לש ירסומהו ירוטסיהה קדצה תשוחת איה תוימואלהו המואה תסיפת לש המצועה 

םייתדבוע םינותנ לע רשאמ רתוי ףתושמ ןוימד לע תוססבתמ הלא תושוחתש יפ־לע־ףא 

תררועמ תויועטב האדוה ןכל .תומוא לש ןתוגהנתהב יזכרמ דיקפת תואלממ ןה ,םהשלכ 

.המואה לש תירסומה תוקצומב ,תוחפל ימואלה ןויגיהה יפ־לע ,תעגופה תימינפ תונקפס 

תוכלשה שי תוירחא תלבקל ןכל .וזכ העיגפ תאשל ללכ־ךרדב רשפא־יא ךוסכס יבצמב 

לש תירסומה תוקצומהו תימצעה תוהזה םצע לע םג אלא ,ךוסכסה לע קר אל תובכרומ 

תימצעה היצמרופסנרטב ךרוצה םג עבונ ןאכמ .ךוסכסב דצ לכ לש םיימואלה םינועיטה 

תמאה תודעו תמקהו הקירפא־םורדב םייונישה םה הזכ ךילהתל המגוד .סויפ יכילהת תעב 

.םש סויפהו 

המוא תדמעה העמשמ ןיאו ,תידדצ־דח הניא תוירחאה תלבקש הז רשקהב ןייצל בושח 

יוארה ןמש ,םידדוב םישנא ידי־לע ושענש םיגירח םישעמ ןיב ןיחבהל שי .ןידל המלש 

דמוע הזכ השעמ .םימשאנה לספס לע המלש המוא תבשוה ןיבל ,ןידל םדימעהל ךירצו 

.ול ושענש תולווע לע עגפנה דצה לש החילסו הגלבה םיבייחמה ,סויפ יכילהתל דוגינב 

תלבקמ סונמ ןיא ,לוועה תמירגל םיישחומ םיארחא רתאל רשפא־יא םהבש םירקמב 

,תיביטקלוק תוירחא תלבקו החילס תשקב .רחא םעל ושענש תולוועל תיביטקלוק תוירחא 

תויללכ תורימא .יתימא סויפ תארקל םידקמ בלש ןניה ,ןהלש תוישעמה תוכלשהה לכ םע 

היצזיטרקנוקב ךרוצ שי .ךוסכסה בצמ תא תונשל ידכ ןהב ןיא תיפרומא תוירחא תלבקו 

.םינשה ךרואל ושענש תונושה תולוועב יניינע קוסיעבו תוירחאה לש 

תיכרע וא תירסומ תוינויווש רוציל ידכ הב ןיא רבעה ישעמל תידדהה תוירחאה תלבק 

םירבדה תא דימעהל שי .ןברוקל לוועה םרוג ןיב וא שלחל קזחה ןיב ,טלשנל טלושה ןיב 

,רתויב ןזואמ־אלה ךוסכסב םגש ךכמ תעבונ הז רשקהב תוידדהה .תונוכנה תויצרופורפב 

רורט יעצמאב שומישה .םינוש תורוצבו םיעצמאב קזחה דצב עוגפל חילצמ שלחה דצה 

לבקל דצ לכ לע ןכל .ךכל תומגוד םניה תויחרזא תויסולכואב העיגפו םיטלוש םימע יפלכ 

תדוכלממ האיצי רשפאמ הז דעצ .תוביסנל םאתהב וישעמל תוירחא ומצע לע 

הקנמו דגנמש דצל לוועה לכ תא סחיימ דצ לכ הבש ־ תיכרעה תוירניבה - תוימוטוכידה 

לע םדיש םיינידמ םיפוג לש םהיתונויסנל הקיז םוש וז הדמעל ןיא .הלווע לכמ ומצע תא 

.םהיתונברוק תובוגת ןיבל םהישעמ ןיב ירסומ ןזאמ רוציל םינוש םיכוסכסב הנוילעה 

.סויפה ךילהת לכ תא תרתוס טלשנה תובוגתל טלושה ישעמ ןיב האוושמ תריצי 

Fischer Sc) םהילא סחייתהל שיש םינוש םיכבדנ ללוכו בכרומ תוירחאה גשומ 

 1998 ,Ravizza): הצובק לש וא םיוסמ שיא לש ותוירחא העמשמש ,תיתביס תוירחא שי

,תירסומ תוירחא שיו ;םימיוסמ םישעמל תיטפשמ תוירחא שי ;חכומו רדגומ השעמל 

האדוהב וא ןמויקב תינתומ הניא לבא תומדוקה תויועמשמה יתש תא הבוחב תנמוטש 

תירסומה תוירחאה ,תיטפשמ וא תיתביס תוירחא ןיא םהבש םירקמב םג ,רמולכ .ןמויקב 

וא תיתביסה תוירחאה ,םירחא םייתרבח וא םיימואל םיכוסכסב .םייקתהל היושע 
םיספתנ םניא דחא דצ לש םישעמ .תמכסומ וא הרורב ,תחכומ דימת הניא תיטפשמה 

תייגוס תא םינחוב רשאכ ,תאז תורמל .םירחא םידדצל לווע םרוגכ דימת וידי־לע 

םיינתלעות םילוקישל וא חוכה יסחיל הפופכ תויהל הלוכי איה ןיא ,תירסומה תוירחאה 

.םיברועמה םידדצה לש 

.ךוסכסב םידדצה ןיב םימייקה המצועה יסחימ תלרטונמ תויהל תבייח תידדה הרכה 
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335 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001־ א''סשת 

השענל תוירחאה תדימ תא ביתכמה םרוגכ חוכה יסחי לורטנ העמשמ תידדה הרכה 

ןיב קותינה .םיירסומ םירושימל חוכה יסחי קותעש הניא הרכהה תועמשמ ,רומאכ .ךוסכסב 

םיפקתשמ חוכה יסחי דוע לכ ןא ,טושפ רבד וניא םימייקה חוכה יסחיל ירסומה רושימה 

חיש־ודה תא ריבעהל רשפא־יא ,ךוסכסב םיברועמה םידדצה לש תוירסומה םהיתוסיפתב 

תבייח תידדה הרכה ,רחא דצמ .סויפ לש םייביטקורטסנוק םירושימל םידדצה ןיב 

קזחה דצה לש הרכהב רבודמ ,לשמל ,םיילאינולוק םיסחיב .המצועה יסחיל סחייתהל 

תריצי ותועמשמ ןיא המצועה לורטנ .הכופהה הרכהב םג ומכ ,טלשנה דצה לש ודמעמב 

ןתמ העמשמ ןיא טלושה דצב טלשנה תרכה .ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב היירטמיס 

.ותוגהנתהל וא ויתועיבתל היצמיטיגל וא וישעמל הקדצה 

דוע .והשלכ השעמ רחאל םיטקונ ונאש דעצ הניא תירסומ תוירחא תלבק ,ןכ־ומכ 
הריחב ינפל םיבצינ ונא ,תומיוסמ םיכרדו תומרונ יפ־לע גהנתהל םידמול ונאש ינפל 

תא םידמול וגאש ינפלו ונתוא םידמלמש ינפל דוע" ,ןמואב דנומגיז ןעטש יפכ .תירסומ 

גוהנל ונל םיפיטמש ינפלו ,תיתרבח םימדוקמהו םינבומה םייתרבחה תוגהנתהה יללכ 

"תירסומ הריחב לש בצמב רבכ םיאצמנ ונא ,םירחא יפ־לע אלו ,םימיוסמ םיסופד יפ־לע 

 (1995,1 ,Bauman). םיבייח םהש הז ןבומב ,םמויק םצעמ םיירסומ םירוצי םניה םדא־ינב

ירסומ תויהל ןכל .רחאה לש ומויקל תוירחאה רגתא םעו רחאה לש ומויק םע דדומתהל 

ןיב הריחבכ דוקפתהו םויקה תוריח תא שממל ועמשמ ירסומ תויהל .בוט תויהל ועמשמ ןיא 

לא תוסחייתה ןיב הריחב העמשמ תירסומ תוירחא ,הלא םירבד יפ־לע .(םש ,םש) ערל בוט 

תושחכתה ןיבל ,תישונאו תימויק תוימיטיגל לש הדימ התוא תלעבו הווש תושי לאכ רחאה 

דיחא יתא דוק שיש םירבדה תועמשמ ןיא .ךכבש תוכלשהה לכ םע ,ונממ תומלעתהו 

הלוכי תירסומ תוירחא ,תאז תורמל .םדאה־ינב לכ לש םהישעמ תא ויפ־לע טופשל ןתינש 

הלאכ םיסחי תוכרעמב .םדא־ינב ןיב םיסחי תוכרעמ לש רידסמ ןורקיע תווהל ןיידע 

תוכרעמ ללכ־ךרדב תומייק ,תוימואל רקיעבו ,תויתרבח תורגסמב .הריחב דימת תמייק 

.הריחב לש ןיינע ןניה הלא תוכרעמ םג .תוגהנתה לש םילבוקמ םידוקו תומרוג לש 

הלאכ תוסיפת .םייאליע םיירסומ םידוק המואה יכרעב תואור תויטנמור תוימואל תוסיפת 

לש תיכרעה תוטלחומהמ תוררחתשה קר .תומוד תוימואל תוצובק םע םיכוסכסל תוליבומ 

לש ןיינע וניה ,ןוילע ירסומ וצכ ספתנ אוה םא וליפא ,השעמ לכ יכ הייארו הלא תוסיפת 

.ךוסכסב תויוצמה תוימואל תוצובק ןיב ףתושמ סיסבל העגה תורשפאמ ןה קר - הריחב 

וא םיוסמ םוקמ לע תולעבב תיסיפטמ הנומא לע םיססובמה ,יחישמ ןווג ילעב םיכוסכס 

תלבקמ תוירחאה תלאש .ןורתפל דחוימב םישק םניה ,םימיוסמ םירתאל תירוטסיה הקיזב 

.יהולא וצ ןיבל ךוסכסב ןתדמע ןיב תורצוי תוכסכוסמ תוצובקש רשקה ללגב דחוימ ךפונ 

המצע תא רוטפל ךכב יד ,יחישמ ןויגיהל התוגהנתה תא תסחיימ תחא הצובק רשאכ 

.(Bauman, 1993)הישעמל תוירחאמ 

םיעדומ םניא הב םיברועמה םידדצה םא הבר תועמשמ הרכהל ןיא ,הלא םירבד רואל 

:ןמואב ןעוט הז רשקהב .םיידדהה םהישעמב הנומטה תירסומה תוירחאה תדימל 

 Taking moral responsibility means not to consider the Other any

 more as a specimen of a species or a category, but as unique, and

 by so doing elevate oneself (making oneself "chosen") to the

 dignity of uniqueness. (Bauman, 1995, 60)
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.תישונאו תימיטיגל תושיכ רחאה לש ותאייחה לע הטלחה העמשמ תוירחא תלבק 

לוכי תוירסומה ויתולוגסל תועדומ םע םדא קר .ינאה לש השנאה םג הניה תירסומ תוירחא 

תנמוט הניאש תוירחא תלבק ןכתית אל ןכל .תירסומ תוירחא ומצע לע לבקל לגוסמו 

םישעמ ןיב רוחבל םדא־ינבכ ונב ןומטה לאיצנטופבו תימצעה תוריחב הרכהה תא הבוחב 

:סאניו־הל לאונמע רמא ךכ לע .םינוש םילוקיש יפ־לע םינוש 

 At the moment I am responsible for the Other, I am unique. I am

 unique in as far I am irreplaceable, in as far as I am chosen to

 respond. Responsibility is lived as election. (Le'vinas, 1987, 115,
 in Bauman, 1993, 60)

לש ןיינע .דניה תוירחאה םא .םדאה תוריח לש רתויב קהבומה ןממסה ,דניה הריחבה 

,ןפוא ותואבו ,יארחא תויהל לוכי ישפוח םדא קר .ינאה תוריח לש יוטיב איה יזא הריחב 

ךרע הב שי רחאה יפלכ תולוועל תוירחא תלבק ןכל .יארחא תויהל לוכי ישפוח םע קר 

.רחאה לש ותוגהנתה לע ךכל שיש תוכלשהל רשק אלל ,"ינא"ל התועמשמ םצעמ בושח 

לש םיגשומב תדדמנ הניא תוירחא .הבינמ איהש תלעותהמ עבונ וניא תוירחאה לש הכרע 

ינאה ,רחאב הרכהה תועצמאב קר .סויפ יכילהתל התובישח תעבונ ןאכמ .דספהו חוור 

איה ןפוא ותואבו ;ותוהמב ישפוח לאודיווידניאל םדא תכפוה תוירחאה .ישפוח תויהל לוכי 

תלבקש רורב הלא םירבד ךמס־לע .התוהמב תישפוח המואל םישנא תצובק תכפוה 

הרכה־יא לע יונב היה רשאו ,ןמזה תצורמב השענש לווע .רחאב הרכה העמשמ תוירחא 

תלבק םצע ,ןכ־ומכ .תוירחא תלבק ילב רושיגל ןתינ וניא ,ךוסכסב םידדצה ןיב תידדה 

ןכל .הרכהה־יא םצעב לווע תיישעב תמיוסמ האדוה ,רתיה ןיב ,העמשמ אוהש יפכ רחאה 

.וישעמל ותוירחאב ריכמה דצה לש האדוה הבוחב תנמוט הרכהה 

תיקלח הניה ,רולייט התוא הגהש יפכ ,ךרעה ןויווש תחנה חסונב הרכהה םג ןכל 

תדבעשמ ךכבו ,תינתומל ךוסכס יבצמב תוירחאה תא תכפוה ךרעה ןויווש תחנה .דבלב 

לוטיב םושמ וז הסיפתב ןיא .אצומ ונממ ןיאש ינתלעות ןויגיהל םיכסכוסמה םידדצה תא 

םידדצה לכש חוורה לע עיבצהלו הביחרהל ןויסינ אלא ,תינתלעותה הייטנה לש 

ומיע םיסחיה תכיפהמו דגנכש דצב הרכהה ןמ קיפהל םילוכי ךוסכסב םיברועמה 

ןניאש תלעות לש הדימ־תומאל תוסחייתה םיבייחמ סויפ יכילהת .םייביטקורטסנוקל 

הלוכי ךרעה ןויווש תחנה ,םיילאינולוק םירשקהב .דבלב םיירמוח םיחנומב תוחסונמ 

וא ,תודרפיה .תירסומה םג אלא ,תיסיפה התועמשמב קר אל תודרפיהל תמגרותמ תויהל 

תוירחאהמ קתנתהל יטננימודה דצל תורשפאמ ,תינידמ תואמצע - םירחא םיגשומב 

לש הרורב הכלשה וניהש ,הדרפהה ןורקע .םיכשוממה חופיקהו הטילשה לש םהיתוכלשהל 

ןומטה יזכרמ אשונכ תירסומהו תיתאה תוירחאה תייגוס תא לרטנמ ,ךרעה ןויווש ןורקע 

הטילשה תכרעמ לש היתוכלשהמ םלעתהל רשפא־ יא .תיתוהמ תידדה הרכה לש התוהמב 

החירב ובוחב ןמוטש הרכה ךילהת ןכל .ילאינולוקה רשקהב טלשנל טלושה ןיב המייקתהש 

תוירחא תלבק .הרכה לש יוקל ךילהת וניה רבעה תולווע ןוקיתל תוירחאב תופתושמ 
.תינתומ־יתלב תירסומ הבוח הניה לוועל וא העיגפל 

.החילסה תייגוס - תידדה הרכהל הרושקה תפסונ תבכרומ היגוסל םיעיגמ ונא ךכב 

תויהל היושע םתנווכש תוגהנתה יסופדב םירקמה בורב רבודמ םיילאוטקילפנוק םיסחיב 

שפחמ דצ לכ ,הרכה־יא לש םיבצמב .דגנכש דצב הרומח העיגפ איה םתאצות ךא ,תיבויח 
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337 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

לש םיוסמ גוסב רבודמש יפ־לע־ףא .רחאה דצה ןובשח־לע ולש םיסרטניאה תא םדקל 

העמשמ תידדה הרכה ,הז רואל .דגנכש דצב הרומח העיגפ ןה היתואצות ,תרושקת 

םישעמל תוירחא תלבקו רחאה דצל השענש לוועל וא קזנל תועדוותה קר אל הז רשקהב 

היתויועמשמל תמצמטצמ הניאש ,החילסה תשקב תא םג תללוכ תידדה הרכה .הלא 

תייגוס ,סויפ ךילהתב רבודמש תויה .ישעמ ךפונ םג תלבקמ אלא ,תוירצונה תויגולואיתה 

יאנת הניא הליחמה תקנעהש יפ־לע־ףא .חולסל תלוכיה ־ ףסונ דמימ תלבקמ החילסה 

תויה .תידדהה הרכהה גשומ תא ונתנבה םצעמ תעמתשמ איה ,תוסייפתהל יחרכה 

תוירחא תלבק ,ללכ־ךרדב תורומח ןניה תוידדהה תועיגפה םיימואל־ונתא םיכוסכסבש 

ןניה ,תורומח תועיגפ לע חולסל תלוכי תנגפה םג ומכ ,םידדצה ינשמ םימיוסמ םישעמל 

תידדה החטבה ןיעמ הניה הליחמה .הרכהה לש תישעמה הקימנידהמ דרפנ־ יתלב קלח 

המנפה ללוכה ,תימצע תועדוותה לש ךילהת םג איה .םיעגופה םישעמה לש תונשיה־יאל 

םהלש תוכלשההו תומייק ויהש תופולחה ,םהל ומרגש םילוקישה ,םישעמל תוביסה לש 

 (1994 ,Lang). העידי רסוחב וא םיעטומ םילוקישב תמיוסמ האדוה שי החילסה תשקבב

ךילהת וניהש ,תימצעה תונתשהה ךילהתמ קלח הניה וזכ האדוה .קזנה םרוג לש ודיצמ 

ונוצר לע העיבצמ הליחמ תקנעה ,עגפנה לש ודיצמ .סויפהו רחאב הרכהה תרגסמב יחרכה 

תקנעה .ימצעה יונישה ךילהתמ קלח םה םגש ,העיגפה םע דדומתהלו ומצע לע תולעתהל 

לוועה השוע תריטפ העמשמ ןיא תילאוטקילפנוק םיסחי תכרעמב ןברוקה ידי־לע הליחמה 

דרפנ־יתלב קלח איהו ,רקיעב תימצע תלעות שי הליחמה תקנעהב .וישעמל ותוירחאמ 

,תוירחא ומצע לע לבקל לוכי ישפוחש ימ קרש םשכ .ימצעה שפוחה לש ושומיממו ומוקישמ 

םייזכרמו םייטקלאיד םניה הלא םיכילהת ינש .חולסל לוכי תמאב ישפוחש ימ קר םג ךכ 
.תידדהה הרכהל 

םוכיס 

הרכההש רורב םיבכרומ םיכוסכס לש היצמרופסנרטו סויפ יכילהתב הז ןויד רואל 

םיכוסכסל .לקשמה דבוכ אולמב הילא סחייתהל שיש תיזכרמ היגוס הווהמ תידדהה 

הניה תידדה הרכה .תינללוכו הפיקמ תוסחייתה םיבייחמה םינוש םירושימ שי םיבכרומ 

ידדהה ןומאה .סויפ יכילהתב בושח ביכרמכ ידדהה ןומאה תיינבהמ דרפנ־יתלב קלח 

וזכ הקיטקלאיד .ןומא הנבמ הרכהו ,הרכה הנבמ ןומא .סויפ ךילהתב יזכרמ דיקפת אלממ 

תילהונה תוניגהה תולובג תא םיצוח םא םיכוסכס ןורתפב תיביטקורטסנוק תויהל הלוכי 

םינוש םירושימב ןומא־ינוב םידעצ ןכל .ךוסכסה לש רתויב םיקומעה םישרושל םיסחייתמו 

.םיברועמה םידדצה ןיב תונדשחהו תוניועה ,חתמה תוגגופתהב יחרכה בלש םיווהמ 

םע תודדומתהל תויביטקורטסנוק תויורשפא תחיתפב תערכמ תובישח שי הלא םידברל 

.תוירמוח תויגוס ביבס תוקולחמ 

תונוילע תשוחת לע ססבתהל הלוכי הניא תידדה הרכהש רורב ליעל םירבדה רואל 

היירטמיס רדעה .תינויווש תויהל תבייח הרכהב תוידדהה .רחאל סחיב דחא דצ לש 

ינש ןיב להנתמה חיש־ודל םימייקה חוכה יסחי לש םוגרת וניה םידדצה ןיב הרכהב 

םירחא םייזכרמ םיביכרמב רומח ןפואב עגופ חיש־ ודה רושימל חוכה יסחי קותעש .םידדצה 

,רתיה ןיב ,העמשמ הרכהב תוינויוושה .תוירחאהו הליחמה ןוגכ ,תידדהה הרכהה לש 
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תירסומ הלבקב רבודמ .תיתוברת תויסחיב ןאכ רבודמ ןיא .רחאה לש תוימיטיגלה תדימ 

.תוינתה ילב ,הנממ עמתשמה לכ לע ולש תימצעה הרדגהה לש רקיעב ,רחאה יכרוצ לש 

םינונגנמ תאיצמ אלא ,שרוד רחאהש םירבדה לכ לש םושיי וא הלבק רבדה תועמשמ ןיא 

תולווע םע תודדומתה םשל תופתושמ תודעו .ויכרצו ויתושירד םע תודדומתהל םימכסומ 

ךילהת דצל תולהנתמ ןה םא ליעוהל תויושע דיתעב ןנורתפל םיכרד תאיצמו רבעה 

ןניה םלועב םינוש תומוקמב תולעופו ולעפש סויפהו תמאה תודעו .ילמרופה ןתמו־אשמה 

.תידדהה הרכהה לש ישעמה םוגרתה תובישחל הבוט המגוד 

תורוצב יוטיב ידיל אובל הלוכי אלא ,דיחיו דחא םגדל הפופכ הניא רחאב הרכהה 

דומלל תורשפא ונל קפסמ ןורחאה רושעב םלועה תא ףטשש םיכוסכסה ןורתפ לג .תונוש 

יתיסינש יפכ ךא .הרכהה תייגוסל תויהל תולוכיש תונושה תויונשרפה לע תואיצמהמ 

תא ראבל אלא ,תידדה הרכה םיגישמ דציכ הלאשב קוסעל התייה אל יתרטמ ,שיחמהל 

יפ־לע .תישעמה המרב םושיי־רבל ותוא ךופהלו תיטדואיתה־תיתוהמה המרב גשומה 

ידכ סויפ יכילהתב בר ןויע בייחמה בכרומ ךילהת והזש ןיבהל ןתינ םינושה ויביכרמ 

ןיב םיסחיה תכרעמ םא םיירשפא םניא סויפ יכילהתש הלא םירבדמ רורב .וביט לע דומעל 

םשכ .תיתוהמ תידדה הרכה לע ססובמה היצמרופסנרט ךילהת תרבוע הניא םידדצה 

לולכממ קלח ראשנ טרפהש יפ־לע־ףא ,טרפה לש ותווהתהב יחרכה ךילהת הניה הרכהש 

תישונא הצובק לכ לש המויקל תיחרכה ,דניה הרכהה ךכ ,רתוי בחר יתוברתו יתרבח 

תויהל הלוכי הניא וז הצובקש יפ־לע־ףא ,תואמצעלו הימונוטואל ישפוח ןוצר תלעב 

.הילע עיפשמו הנממ עפשומה בחרה ישונאה לולכמהמ תקתונמ 

תורוקמ 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .טרופקנרפ תלוכסא .(1993)'מ ,רמייהקרוהו 'ת ,ונרודא 

לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה :תוניימודמ תוליהק .(1999> 'ב ,ןוסרדנא 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .התוטשפתה 

הירואית ."ילאינולוק־טסופ חישו הילפא ,לדבה :רחאה תלאש" .(1994) 'ה ,אבאב 

.158-144 ,3 ,תרוקיבו 

.קילאיב דסומ :םילשורי .היווהה חכונ ותדימעו םדאה לע :חיש דוסב .(1980)'מ ,רבוב 

־ תוטלחה תלבקב תובכרומה :םולשל המחלממ דבעמה .(1996) 'י ,בוט־ןמיס־רב 

.םולש ירקחמל ץמניטש ימת זכרמ :ביבא־לת .ילארשיה הרקמה 

.סנגאמ תאצוה :םילשורי .ןתיולה .(1962)'ת ,סבוה 

,3 ,תרוקיבו הירואית ."קד לבח לע הירואית :אבאב .ק ימוה" .(1994)'ע ,ריפואו 'ח ,רבח 
 143-141.

.ןתיב־הרומז :ביבא־לת .ךיסנה .(1988)'ג ,ילוואיקמ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םזילטניירוא .(2000)'א ,דיעס 

.66-31,7 ,תרוקיבו הירואית "?רבדל םיפפוכמה םילוכי םולכ" .(1995) צ"ג ,קביפס 

.יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסב בחרמו הרבח :םילכומ םיסחי .(1996) 'י ,ילגוטרופ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

ילארשיה הרקמב חוכו תוהז :ךשמתמ ימואל ךוסכסב סויפ" .(2001) 'נ ,אנאחור 
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סויפ יכילהתו טפשמה־תיב :תוומהו המלעה 

*יקסליב הרואיל 

 Athene: In the terror upon the faces of these

 I see great good for our citizens. (Aeschylus, Oresteia)1

חדקאה תא םישל השקב לש ןושל לכב ךממ שקבמ ינא ,הנילופ - ודראר'ג 

.םוקמב 

.אל - הנילופ 

םייקל תורשפא םוש ןיא ,ילא ותוא תנווכמ תאש ןמז לכ - ודראר'ג 
.גולאיד 

ןפואב ,ךילא ותוא ןווכל קיספא ינאש עגרב ,ךפיהה קוידב - הנילופ 

לש יזיפה ןורתיב שמתשת התא זא יכ .רמגנ גולאידה יטמוטוא 

,ןמפדוד 'א) .חוכיוה תא עירכהל ליבשב ךלש םירירשה 

2(.רוקמב השגדהה ;תוומהו המלעה 

אובמ 

ידכ תמאו סויפ תודעווב טפשמה־תיב תא ףילחהל תואירקה ובר הנורחאה תעב 

הביסה .תיטרקומד הרבחל רבעמה תא םילשהל יוכיד רטשממ וררחתשהש תורבחל רשפאל 

ןיבל ליגרה יטפשמה ךילהה לש ויתורטמ ןיב בשייל ישוקה איה תמאה תודעו תפדעהל 

ותמשא תא ררבל דעוימ ילילפה ךילהה .היטרקומדל רבעמה ךילה לש תורטמהו םיכרצה 

תרגסמה ,רבעמ יכילהב .םיעובק הרודצורפו תויאר יללכ יפ־לע ילאודיווידניא םשאנ לש 

דיחיב תודקמתהה ןיב ,תונברוקה תויוכזל םשאנה תויוכז ןיב בשייל השקתמ תיטפשמה 

'.דיתעה תיינבל רבעה טופיש ןיב ,םייתצובק םיעשפ ןיבל 

תורתוומ ,הז טופיש רבשמ לע הבוגתב וחמצש ,םינושה ןהימגד לע סויפו תמא תודעו 

בוציע ,תירוטסיהה תמאה רוריב ןוגכ ,טפשמל תוולנ תורטמ גישהל תנמ־לע השינע לע 

תודעו לע הביתכה .העוסש הרבחב תוצובק ןיב סויפו ,תגלופמ הרבחב יביטקלוק ןורכיז 

רבעמ ןמזב םיניירבעה תשינע לע רותיווה לש תוימיטיגלה תלאשב דקמתהל הטונ תמא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה 

תינושארה התובהלתה אלול .הרוסמה הרזעהו תובשחמה ,תוחישה לע ץברו ולאנאל תודוהל ינוצרב 

.תבתכנ וז המישר התייה אל ,אשונהמ 

 .Aeschylus, Oresteia (The Eumenides), lines 990-991

.26 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 

Osiel, 1997; Teitel, :ואר ,רבעמ תופוקתב ררועמ ילילפ טפשמש םיישקב יטרואית ןוידל 

 27-68 ,2000.
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עבונה תמא תודעו לש בושח ןייפאמ תחנוז וז הביתכ .יטילופ םזיטמגרפ ךותמ היטרקומדל 

וז המישר 4.ןבךקמל ןברוק ןיב ירסרוודא שגפמ רדעה - תילילפה השינעה לע רותיווה ןמ 

חכונל שדוחמ ןויעל יואר אוה יכו ילאיווירט וניא רותיווה יכ ןעטתו ,הז חונז דוסי ןחבת 

transitional justice).5)"ירבעמ קדצ" לש תורטמה 

ןיב דירפהל ןויסינב אטבתמ תועיצמ ןהינימל סויפהו תמאה תודעווש ןורתפה 

תמקה לע טלחוה הקירפא־טורדב ,לשמל .יתרוסמה ילילפה ךילהה לש תונושה תויצקנופה 

תא רפסל תונברוקל הרשפא וז הדרפה 6.םינברקמלו תונברוקל תודרפנ תודעו־תת 

־ךרוע ידי־לע תידגנ הריקח לש עגופו ליפשמ ךילהל הפישח אלל הדעווה יגפל םרופיס 

םקלחב תודוהל םינברקמל ץירמת הנתנ הנינחה תחטבה ,רחאה ןוויכהמ .םשאנה לש וניד 

הדעו־תתל הרבעוה (restitution) הבשההו םייוציפה תלאש 7.דייהטרפאה רטשמ יעשפב 

םייטנוולר אל תויהל תונברוקה לש םתוכז" תא חיטבה הז לצופמ הנבמ .תישילש 

ילבמ ולבסש תועיגפהו תולוועה רופיס תא רפסל תורשפא םהל ןתנ ,רמולכ 8,"טפשמל 

יפ־לע םתונימא תא חיכוהל וכרטציש ילבמו םיוסמ ןברקמל םתודע תא רשקל ובייחתיש 

.תילילפה החכוהה לש הדימה־ינק 

ןיידע תינקת הניא הלמה .victimizer הלמה לש םוגרת הניה "ןבךקמ" הלמה :תינושל הרעה 

,ותונברוקל םרגש ימ ןיבל ןברוקה ןיב שגפמב ולוכ קסועש ,הז רמאמ יכרוצל םלוא ,תירבעב 

.וז הלמב שמתשהל יתטלחה ,רתוי הבוט הפולח רדעהבו 

רבעמ יכילהש תידוחייה תודדומתהה לע עיבצהל דעוימ "ירבעמ קדצ" יוטיבה :תינושל הרעה 

.קוחה ןוטלש ןורקעו טפשמה תויושר ינפב םיביצמ היטרקומדל 

 1998 ,Minow. ללכ־ךרדב תנתינש תפרוגה הנינחה תא הלספש ךכב תידוחיי התייה הקירפא־םורד

יאבצ רטשממ רבעמה ןמזב תיניטלה הקירמא תוצרא בורב ,לשמל ,היהש יפכ) שדחה רטשמה ידי־לע 

םדוקה רטשמה יעשפב וקלחב ןברקמה לש תטרופמ האדוהב תישיאה הנינחה תא התנתהו ,(יטרקומדל 

ינויד ,תורחא תמא תודעוול דוגינב ,ןכ־ומכ .(1 ףיעס ,6 קרפ ,ןושאר ךרכ ,הדעווה ח"וד ואר) 

ךכב וצר םא ,יבמופב דיעהל תורשפאה הנתינ תונברוקלו ,םייבמופ ויה הקירפא־םורדב הדעווה 

רתאב אוצמל ןתינ הדעווה ח"ודל םירושיק .(33 ףיעס ,6 קרפ ,ןושאר ךרכ ,הדעווה ח"וד> 

.www.truth.org.za :הדעווה לש טנרטניאה 

תדעווב ,השינע חיטבהל תדעוימ האדוהה ליגר טפשמבש דועב .האדוהה דיקפתב ךופיה ןאכ רצונ 

םיעשפ" יבגל קר הנתינ הנינחה יכ ןייצל שי .השינע ינפמ האדוהה הנסיח הקירפא־םורדב תמאה 

ןברקמה ישעמ יכ חיכוהל ןויסינב הדעווב ןוידה זכרתה ןכלו ,םיליגר םיעשפמ לידבהל ,"םייטילופ 

"יטילופ" ןיב הנחבה לש תושקה תויעבל רבעמ .יטילופ עשפ רדגב םניא םה ךכיפלו "םיגירח" ויה 

םיעשפה תועמשמב אלו ,תוגירחה תועמשמב קסע הדעווב ןוידהש ךכל םרג הז הנבמ ,"ילילפ"ל 

תועיגפ"ב קר זכרתה תונברוקה לש הדעו־תתב ןוידה ,ןפוא ותואב .םדוקה רטשמה השעש םייטילופה 

לע .דייהטרפאה רטשמ תחת םוימויה ייח םצע תא ןיבהל רשפא אלש רבד ,"חרזא תויוכזב תורומח 

.4 קרפ ,ןושאר ךרכ ,הדעווה ח"וד ואר ,הדעוול ןתינש חוכה־יופיי 

לש תוילאנבה לע ח"וד :םילשוריב ןמכייא ,דרפסב טדנרא הנח ידי־לע הינוריאב עבטנ הז יוטיב 

התלעה ,ןפשנירג לדניז לש המישרמה ותודע לע הבוגתב ,ךכ־רחא רפסמ םידומע .235 יעב ,עורה 

ילוא חיטבהל שיש - הלש התדמע תא תרתוסה הבשחמ - התרדגהכ "תישפט הבשחמ" טדנרא 

;240 'ע ,םש) טפשמה־תיבב ומוי תא (ונדמלמ ילילפה טפשמהש יפכ ,םשאנל קר אלו) אקווד ןברוקל 

.(Arendt, 1964, 229 :תילגנאב רוקמה לא רוזחל יאדכו ,קיודמ וניא וז הדוקנב תירבעל םוגרתה 
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345 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

הנח תיפוסוליפה .ןמכייא טפשמ ןמזב לארשיב התופירח לכב רבעב התלע וז המליד 

עבותה תטלחה תא תופירחב הרקיב ,טפשמה תא רקסל ידכ ץראל העיגהש ,טדנרא 

־ילוצינ לש םהיתויודעל יזכרמ םוקמ תתל ,רנזואה ןועדג הלשממל יטפשמה ץעויה ,ישארה 

־ ילילפה טפשמה לש תירקיעה הרטמה ןמ הייטסה תא דחוימב הרקיב טדנרא .האוש 

תועצמאב האושה רופיס תא טפשמב רפסל ןויסינה לא - םשאנה תמשא תא חיכוהל 

רקיעב וקסעש תויודע ,םהימימ ןמכייא תא ושגפ אל םבורש םילוצינ לש םהיתויודע 

זכרמל אקווד תורישי יארחא היה ןמכייאש דועב ,הפוריא חרזמב תוליהקה תדמשהב 

אלו ,ןמכייא לש ותמשא תחכוהב זכרתהל בייח היה טפשמה יכ הנעט טדנרא .הפוריא 

,רנזואה 9.האושה לש ידוהיה יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהב וא תונברוקה לש םלבס רופיסב 

תויהל הלוכי התייהש יפ־לע־ףא ,םיכמסמ תועצמאב המשאה תחכוה יכ רבס ,התמועל 

דיקפתב תעגופו תונברוקל ארונ קדצ־יא השוע התייה ,תיטפשמ הניחבמ רתוי הליעי 

הרואכל רשפאמ סויפו תמא תודעו לש ינרדומה ןורתפה 10.ןמכייא טפשמ לש יכוניחה 

רחאמ .הירוטסיהה רוריבל תילילפ תוירחא תעיבקמ רבוע שגדהש רחאמ ,המלידה ןמ אצומ 

תויודעל קינעהל ןתינ ,םימשאנה לש םתוריח תא תונכסמ ןניא תונברוקה לש םהיתויודעש 

.םימשאנה לש םהיתויוכזב עגפי רבדהש ילבמ ךילהב יזכרמ םוקמ הלא 

סויפהו תמאה תודעווש הקולחו הדרפה לש ןורתפ ותוא יבגל קפס תולעהל ינוצרב 

השינע לע רותיו ,ויביכרמל ילילפה ךילהה קוריפ ידי־לע יכ ןועטל ינוצרב .תועיצמ 

,ןברוקה תויוכזל םשאנה תויוכז ןיב חתמה תא ךכרל ונחלצה ,תמאה רוריבב תוקפתסהו 

רותיווב ,ךכמ בושח .רופיסה תא רפסל רצוי טפשמהש דחוימה ץירמתה תא ונלכיס םג ךא 

קדצ" לש בושח ןורתי לע רותיו םג םולג טפשמה־תיבב ןברקמל ןברוקה ןיב שגפמה לע 

תומלידה םע תיבמופ המיב לעמ תיביטקלוק תודדומתה - (transitional justice)"ירבעמ 

ןברוק ןיב ןועט שגפמ ותוא לע רותיווהש אצוי ךכ .םדוקה רטשמה הלעהש תוירסומה 

לש ןמש דיעמ ןהילעש תורטמ ןתואב אקווד עוגפל לולע ילילפה טפשמב שחרתמה ןברקמל 

.סויפו תמא :תודעווה 

ןיא ובש ךילהכ "יטילופה טפשמה" תא שדחמ ןוחבל עיצא תמא תודעוול הפולחכ 

יללכמו ןוידה יללכמ תוטסל םינכומ ןמזב־וב ךא ,ןברקמל ןברוק ןיב שגפמ לע םירתוומ 

לש הסינכב יוטיב ידיל האב ךילהה לש תויטילופה .ליגר טפשמב םימייקתמה תויארה 

תרזחהל ,תגלופמ הרבחב יביטקלוק ןורכיז ןוניכל היוארה ךרדה ,ןוגכ) םייטילופ םילוקיש 

םילוקישכ (רבעה לש תוירסומה תומלידה םע תודדומתהלו תיחרזאה הרבחה לא תונברוקה 

תמאה רוריב לש ילילפה טפשמה לש תויתרוסמה תורטמה םע םנזאל שיש םיימיטיגל 

11.םיניירבעה תשינעו 

,םיקזח םייתצובק םיביכרמ ברעמ אוהש ךכב םיליגר םיטפשממ הנוש יטילופה טפשמה 

ןייפאתמ טפשמה .רוהטה יטפשמה ןועיטה ןמ תגרוח הלעמ אוהש תרוקיבהש ךכבו 

רטשמהו טפשמה־תיב לש וז ןיבל ותצובקו םשאנה לש םלועה־תפקשה ןיב תושגנתהב 

טפוש שדח רטשמ םהבש ,"ירבעמ קדצ" יטפשמב דחוימב תטלוב תושגנתהה .גציימ אוהש 

.220-217 ,[1964] 2000 ,טדנרא ,לשמל ,ואר 9 

.Bilsky, 2001a :ואר ,רנזואהו טדנרא לש םהיתודמעב יתרוקיב ןוידל .295 ,1980 ,רנזואה 10 

,קוחה ןוטלש תרגסמב יטילופ טפשמב םיימיטיגל םייטילופ םילוקיש לע עיבצהל הסנמה הביתכל 11 

•Shklar, 1964; Osiel, 1997 :ואר 
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.םהל ביוחמ אוהש םיכרעב ינושה תא םיגדמ ךכו םהיעשפ לע םדוקה רטשמה ישנא תא 

םיגוהנה ןידה ירדסמ תויטס בייחמ אוה ,יטילופה טפשמה לש דחוימה ויפוא ללגב 

האצותה ובש הוואר־טפשמל חרכהב ךפהייש ילבמ ,האראש יפכ ךא ,םיליגר םיטפשמב 

.שארמ העודי 

םלוה יעצמא תווהל לוכי יטילופה טפשמה םא הלאשה תא ןחבא המישרה ךשמהב 

יללכמ םנמוא הטוס יטילופה טפשמה ,האראש יפכ .סויפו תמא לש הלא תורטמ תמשגהל 

,וזמ הרתי .ןברקמל ןברוק ןיב שגפמ לש בושחה דוסיה תא רמשמ ךא ליגרה טפשמב ןוידה 

ירסרוודאה הנבמהש םיישקהו ,ןברקמל ןברוק ןיב שגפמ םייקל טפשמה לש השירדה אקווד 

םישענ םייונישה .םיליגרה ןוידה יללכמ תויטסל םימרוגש םה ,םידדצה ינשל רצוי הזה 

ידכו רבעה ןמ םייטמוארט םיעוריא לע תונברוק לש תויודע רשפאל תנמ־לע תובר םימעפ 

יכ תחוורה הזיתל דוגינב .תידגנ הריקח תרגסמב ןברוקה תמשאה לש העפותה ןמ ענמיהל 

לש וייוכיסב םיעגופש םה רצוי יטפשמה ירסרוודאה שגפמהש תומלידהו םיטקילפנוקה 

םע תיבמופה תודדומתהה אקווד יכ ןעטא ,"ירבעמ קדצ" לש תורטמה תא גישהל טפשמה 

,ךילהה לש תויזכרמה תורטמה תא המישגמש איה יטילופ טפשמ תרגסמב הלא תומליד 

ןוידה בסיי וילעש ריצה .סויפל תיתימא תורשפאו רבעה םע תירוביצ תודדומתה ,ונייהד 

יטילופ טפשמב חוכה ןוטלשל קוחה ןוטלש ןיב לובגה וק תא חותמל ןתינ דציכ היהי 

־טפשמל רדרדתי ךילההש ילבמו "רבעמ קדצ" לש תורטמה םע יוארכ דדומתהל תנמ־לע 
.הוואר 

ןתינ .ןמכייא טפשמל סחיב טדנרא לש התדמע תא רקבל םג ןתינ וז הביטקפסרפמ 

ןוחבל םוקמב ,ליגר טפשמ לש תרגסמל ןמכייא טפשמ תא םיאתהל התסינ טדנרא יכ רמול 

תנמ־לע ושענש תוילרודצורפה תויטסה ."ירבעמ קדצ" לש תורטמ םדקל ותלוכי תא 

לש רשקהב לבא ,ליגר טפשמ תרגסמב תוקדצומ ןניא האוש־ילוצינ לש תודע רשפאל 

תילארשיה הרבחה לש הסחיב הנפמ המדיק רנזואה לש ותריחב ,ירבעמ־יטילופ טפשמ 

וענמנ םיטפושה םגו העיבתה םגש התנעטב טדנרא הקדצ ,אסיג ךדיאמ .האושה־ילוצינל 

הרטמב תוגירחל ונתנש םיקודיצה ןכלו ,טפשמה לש תויטילופב שרופמב תורוהלמ 

ולכי אל ליגר ילילפ טפשמ לש תיתרוסמה תינבתל םיאתה ןמכייא טפשמ יכ תוארהל 

תויוכזב העיגפה םע תורישי דדומתהלמ וענמנ םיטפושהו העיבתה .םיענכשמ תויהל 

וז המישר .תונברוקה לש םהיתויודע תא רשפאל ןוצרה ןמ האצותכ המרגנש םשאנה 

םיטפשמ לע תורפסה תיברמ המלעתה הנממש תיזכרמה הלאשה םע דדומתהל תדעוימ 

תוטסל קדצומ תולובג וליאבו םירקמ וליאב :וירחאלו ןמכייא טפשמ לש רשקהב םייטילופ 

?"ירבעמ קדצ" לש יטילופ טפשמ ךלהמב "קוחה ןוטלש" תונורקעמ 

תוומהו המלעה 

"תוומהו המלעה" טרסב תשדוחמ תוננובתה תועצמאב ןוידה תא ךורעל יתרחב 

12.ןמפרוד לאירא ינאילי'צה רפוסה לש הזחמה לע ססובמה ,(יקסנלופ ןמור לש ויומיבב) 

.הזחמה ךותמ םיאבומ םיטוטיצה וליאו ,יקסנלופ לש ויומיבב טרסה תלילע לע ססובמ המישרב ןוידה 12 

.רבדה תא יתנייצ ,הזחמה ןמ הטוס טרסה םהבש תומוקמב 
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ר"ד עשופה ןיבל רבוקסא הנילופ ןברוקה ןיב ,הרעס לילב ,יתרגש־אל שגפמ רצוי טרסה 

רבודמש יפ־לע־ףאש התייה טרסב יביל־תמושת תא הכשמש הדוקנה .הדנרימ וטרבור 

רחוב טרסה ,יתרוסמה ילילפה ךילהל הפולח עיצהל שפוחה ןמ תינהנש תונמוא תריציב 

גולאידב לחה ,תויורשפאה תשק תא ןוחבל לוכי עונלוקה םלוע .הלאכ תופולח חתפל אל 

םלוא .שגפמה לע תנסורמ־יתלב תומילא לש תוטלתשהל דעו עשופל ןברוקה ןיב רישי 

לש תיתרוסמה ךרדב אקווד עשופל ןברוקה ןיב שגפמה תא בצעל רחוב ונינפלש טרסה 

הדיחיה ךרדה יכ איה טרסה לש תיזכרמה הרימאה .טפשמ־ןיעמ לש תנוכתמב שגפמ 

סנכיהל הריחבה .טפשמ־יומד ךילהל הסינכ איה עשופל ןברוקה ןיב תרושקת תרשפאמה 

תעבונ אלא ,םימידקתו םיללכ ידי־לע המרדב םיפתתשמל תבתכומ הניא יטפשמ ךילהל 

.רבעה יעשפ לע הז םע הז רבדל םהל רשפאתש ךרד רחא םידדצה לש שופיחה םצעמ 

המ ?לוק ןתמ לש ךרדכ טפשמה לע ונתוא דמלל הלוכי איה המ .יתוא הנרקס וז הריחב 

?היטרקומדל רבעמב תוכורכה תומלידה םע דדומתהל טפשמ לש וחוכ 

הריסא התייה הקרול הנילופ .טרסה תלילע תא הרצקב גיצא הלא תולאשב עגא םרטב 

הארנכ ,הקירמא םורדב הנידמ) התנידמב יאבצה רטשמה לש יוכידה תפוקתב תיטילופ 

לע חקפל היה ודיקפתש הריקחה יתוריש לש אפורה ,הדנרימ וטרבור ר"ד .התנועו *הלי'צ 

המלעה" לש הטלקה הל עימשהו תונידעב הב לפיט רשאכ הנומאב תוכזל חילצה ,םייוניעה 

ילילצל) תוירזכאב התוא סנא אוה ,הנומאב הכזש רחאל םלוא .טרבוש תאמ "תוומהו 

ןמזב הנילופ לש הלעב ,רבוקסא ודראר'ג ןידה־ךרוע .םימעפ הרשע־עברא (הריציה 

ידי־לע ףדרנש יתרתחמ ןותיע לש ךרועו םיטנדוטס גיהנמ ונמזב היה ,טרסב תושחרתהה 

ךכבו ,רבוקסא לש ותוהז תא הינעמל הנילופ התליג אל ,םייוניעה תורמל .תונוטלשה 

תורפהב קוסעתש הריקחה תדעו שארב דומעל התע הז םיכסה רבוקסא .וייח תא הליצה 

ותינוכמ תלקלקתמ טרסה חתפנ ובש הרעסה לילב .יאבצה ןוטלשה ידי־לע םדא תויוכז 

טרסה ךשמהבש ,(בוט ינורמוש) חרוא־רבוע ידי־לע ותיבל פמרט לבקמ אוהו ,ודראר'ג לש 

םלועמ איה) אפורה לש ולוק תא ההזמ הנילופש רחאל .הדנרימ ר"ד ותוא אוה יכ ררבתמ 

"תוומהו המלעה" לש תטלק הב תאצומו ,ותינוכמב תיבה ןמ תחרוב איה ,(ותוא התאר אל 

איה המעזב .התוא סנאו הניעש אפור ותואב רבודמ יכ התנומא תא תקזחמש ,טרבוש תאמ 

הנעממ חורבל ךישמהל םוקמבו ,תינפת הלח ןאכ םלוא .קוצל רבעמ ותינוכמ תא הכילשמ 

איה .תיטפשמה המרדה השעמל הליחתמ וז הדוקנב .היבקע לע הנילופ הבש ,הרבעמו 

תבחות ,ויניע תא תרשוק ,אסיכל הדנרימ ר"ד תא תתפוכ חדקא ימויאבו ,התיבה תרזוח 

לשב ררועתהש ,ודראר'ג ."תוומהו המלעה" תניגנמ תא ול העימשמו ,ויפל הינותחת תא 

טרסה .וייחל הרומתב הדנרימ ר"דמ האדוה איצוהל ול רשפאל הנילופ תא ענכשמ ,שערה 

,הרעס ליל ותואב תדדובמה הליווב שחרתמה יטפשמ־ןיעמ ךילה ותוא רחא בקוע ולוכ 

.תטפושהו המישאמה - הנילופו ,רוגינסה אוה ודראר'ג ,םשאנה אוה הדנרימ ר"ד ובש 

,האיטסרואה רופיסב תומודקה םקנה תולא תא ונל הריכזמ טרסב הנילופ לש התומד 

ישילשה הקלחב 13.ןושארה טפשמה־תיב תמקה לע ינוויה סותימה לא ךכב ונתוא הריזחמו 

יפל .טפשמה־תיב לש ותמקה רופיס תא ראתמ סוליכסייא ,האיטסרואה היגולירטה לש 

,תויטרפ םד־תומקנ לש תיפוסניאה תרשרשה תא ףילחהל דעונ יטפשמה ךילהה ,וז הסרג 

םידדצה תונעט תא ועמשי הנותא יחרזא ברקמ םיעבשומ־רבח ובש ןיד־תיב תמקה ידי־לע 

.Gewirtz, 1988 :ואר ,הבחרהל .ךליאו 470 הרוש דחוימב ,דסחה תוטונ ,סוליכסייא ואר 13 
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ןאכמ תפלחומ תויהל הרומא תיטרפ תומילא .םאתהב םניד תא וקספיו ,םהיתוחכוה תאו 

,ןידה־תיב תא ןנוכל תנמ־לע םלוא .תוניידתהו עונכש לש יבמופו ילנויצר ךילהב אבהלו 

אלו טפשמב ודיספי םא יכ םקנה תולא לש ןמויא םע הליחת דדומתהל הכירצ הנתא הלאה 

הללק וליטי ןהו ץראה טוקשת אל ,חצרש ומיא םד תא םוקנל ידכ סטסרוא תא ןדיל ולבקי 

עונכש לש ךורא ךילהל סנכיהל תצלאנ הנתא .םיחמצהו תויחה ,םדאה־יגב לע המויא 

הרבסל דוגינב .השדחה תרגסמב ןמוקמ תא אוצמלו ןמויא תא שוטנל םקנה תולא 

,םדה־תמקנ לש המילאה תמדוקה הטישה תא לילכ החד טפשמה־תיב דוסיי יכ תלבוקמה 

תולבקמ ןה אלא ,המדאה ינפ לעמ תוקלוסמ ןניא קר אל םקנה תולא סוליכסייא לש הזחמב 

.הנושארל וב דסוימש יטפשמה ךילהה לע חקפל העובק תוכמסו ריעב דובכ לש םוקמ 

דוסיה תא .םד־תמקנל טפשמ ןיבו ,שגרל הנובתה ןיב דח דוגינ תרצוי האיטסרואה 

תויומד הזחמב תוגציימ טלשנ־יתלבה סעכהו האנשה ,םדה־תמקנ לש ילנויצר־אלה 

ןוניכ לש םיישעמה םיכרצה םע בשייתמ וניא תושרוד ןהש קדצה .םקנה תולא - תוישנ 

רבגה ןיבו ישגרל ילנויצרה ןיב דוגינה תא האורה תרוסמל דוגינב ,הז םע .הטקש הליהק 

ןורתפ עיצמ םוליכסייא לש הזחמה ,רחאה קוליסו דחאב הריחב שרודה דוגינכ השיאל 

לש ירפכ הזחמב גצומ וניא טפשמה־תיבב םקנה תולא ףותיש .םהיניב טקילפנוקל ינומרה 

ינרדומה ןויסינל דוגינב .טפשמה תוהמ לש הקומע הנבהמ עבונכ אלא ,ןהימויאל העינכ 

האור סוליכסייא ,המקנו האנש ,באכ ןוגכ םיישגר תודוסימ רהוטמכ טפשמה תא גיצהל 

דחפה יכ תונעוט םקנה תולא .טפשמה לש םיננוכמו םיבושח תודוסי הלא םיביכרמב אקווד 

ןהש באכה יכו ,הליהק לכ לש ןיקתה המויקל יחרכה תרשפתמ־יתלבה ןתומילא ינפמ 

תולא לש ןתדמע תא תצמאמ הנתא ,ןוידה לש ופוסב 14.המכוח תונקהל ידכ וב שי תומרוג 

15".וניחרזאל העושי האור ינא ,הלא לש ןהינפ לעש רורטב" יכ הרמואב םקנה 

לגלגה תא ריזחהל ינרדומ ןויסינ איה "תוומהו המלעה" טרסה לש החיתפה תדוקנ 

.תויטמגרפ הריקח תודעו לש ןהידיל וריבעהלו טפשמה" תיבמ קדצה תא איצוהל - רוחאל 

,רבוקסא ודראר'ג ןידה־ךרוע הזחמב גציימ דיתע ינפ הפוצה תונתלעותהו םזיטמגרפה תא 

יעשופל הנאת הלע שמשת איה יכ ועדויב הריקחה תדעו תושאר תא ומצע לע לבקמה 

םקנה תלאכ תגצומש - הנילופ 16.הרבחב שדחמ םבוליש רשפאתו םדוקה רטשמה 

תרחובו ,תפתושמה םכרדב הדיגב הב האור ,ותטלחה לע ודראר'ג תא העיקומ ,תינרדומה 

- השיאה - הנילופ ,סוליכסייא לש הזחמל המודב .המקנו תומילא לש ךרדב הרואכל 

ר"דו ודראר'ג ,התמועל .תרשפתמ־יתלבה המקנה תא ןמפרוד לש הזחמב תגציימ 

 "There are times when fear is good. It must keep its watchful place at the heart's 14

 controls. There is advantage in the wisdom won from pain. Should the city, should

 the man rear a heart that nowhere goes in fear, how shall such a one any more

 .respect the right?" (Aeschylus, Eumenides, p. 153, lines 517-525)

:ונלש המלידה תא תוחפ ףקשמ תירבעב םסרפתהש יפכ םוגרתה .ילגנאה חסונה ןמ ילש וניה םוגרתה 15 

,דסחה תוטונ ,סוליכסייא) "יחרזאל תפקשנה הרידאה תלעותה תא םידיחפמה ןהינפב הניחבמ ינא" 

.(64 'ע 

תחינז ךות םדוקה רטשמה יעשופ ןיבל הרבחה ןיב השענש "סויפ" ןיעמ והז יכ דמול ןתינ 16 

קדצ" לש ךילהב שחרתהל יושעש יתימא סויפ הפולחכ עיצא המישרה ףוס תארקל .תונברוקה 

.תונברוקה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב סויפ אקווד וניינעש ,"ירבעמ 
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םהינש םילגודו ,םדוקה רטשמה תאו שדחה רטשמה תא םיגציימ - םירבגה - הדנרימ 

המודב ,ודראר'ג .קדצ הצור השיאה ;תמא תדעו םיצור םירבגה .יטילופ םזיטמגרפב 

םלוא .יטפשמה ךילהה תבוטל תומילאה ךרד תא שוטנל הנילופ תא ענכשל ךירצ ,הנתאל 

תורמל) הגילופ לש טפשמב ליעפ ףתתשמל ךפהנו הנתשמ ומצע ודראר'ג ,עונכשה ךלהמב 

האדוהב קפתסהל הנילופ תא ענכשמ אוה .(ותרגסמב תושענה םדאה תויוכז תורפה 

הסנמה הדנרימ וטרבור לש ורוגינסל לעופב ךפהנו ,הדנרימ ר"ד לש ותתמהל ףילחתכ 

חדקאה תרזעב ,המצע תא תכפוהש ןברוקה הגיה הנילופ .וליצהל ידכ האדוה ונממ איצוהל 

.דחאכ תטפושלו תעבותל ,הדיבש 

והשמ לע רתוול םיפתתשמה ןמ דחא לכמ תשרודה הרשפכ טרסב גצומ יטפשמה ךילהה 

.ןיע תחת ןיע לש ךרדב המקנב ןוצרה לע ,תומילאה לע רתוול הכירצ הנילופ .בושח 
־ ולומגכ הדנרימ ר"דל לומגל הצור התייהש ודראר'גל תרמוא איה טרסה תליחתב 

השעי ודראר'גש תבשוח הניא םג איהו ,תאז תושעל הלוכי הניא איה לבא - ותוא סונאל 

הדנרימ לש הבותכו תטלקומ האדוה איצוהל ותחטבהב ןכל תקפתסמ איה 17.הנעמל תאז 

.רתוול ךירצ אוה םג ודראד'ג .הדנרימ ר"ד לש ילמסה שנועל ךפהנ רובידה .וישעמ לע 

חדקא ימויאב האדוה תאצוה ברעמש יטפשמ־ןיעמ ךילהל ותסינכ םצעבש ךכל עדומ אוה 

ודיתע תא םג ךכב ןכסל לולע אוה .םהל ביוחמ אוהש קוחה ןוטלש תונורקעב עגופ אוה 

,ויתונורקעל דוגינב דמוע רבדה ,ךכל רבעמ ךא .(םיטפשמה רשל ויונימ) יטילופה 

ךילהב ברועמ תויהל - ןשיה רטשמה לש ויעשפ לע רוזחל שדחה רטשמל רוסא םהיפלש 

יטפשמה ךילהב ףתתשהל ותונוכנ ,הז םע .םה דח לעופל איצומהו טפושה ,עבותה ובש 

.הלבס םהמש סנואה ישעמו םייוניעה יטרפ תא הנילופמ הנושארל עומשל ול תרשפאמ 

הדנרימ ר"ד .עשפמ ףח אוה יכ ןכתייש םדא לש חצר עונמל תורשפאה םג ול תנתינ 

.הכסמה ירוחאמש םדאה תא ףושחל ךירצ אוה וייח תא חיטבהל ידכ .רקשה לע רתוול שרדנ 

.יביטקלוקה ןורכיזה ןמ קלחל וכפהייש ידכ םיעשפנה וישעמב תודוהל שרדנ דבוכמה אפורה 

לע רותיו - הרשפ הניה תמא תדעו םג םלוא .הרשפכ טרסב גצומ ,ןכ םא ,טפשמה 

תורשפה ןמ טפשמ־תיב לש הרשפה ןכ םא תלדבנ המב .תמאה רוריב תרומת השינע 

,קויד רתיל וא ,לוק ןתמ אוה ריאמ טרסהש יזכרמה לדבהה ?תמאה תדעווב תושרדנש 

שגפמ תריצי ידי־לע ןברקמלו ןברוקל לוק ןתמב עייסמ טפשמ הבש תדחוימה ךרדה 

תא השעמל הלטיב הריקחה תדעו ,הארמ ןמפרוד לש והזחמש יפכ .םהיניב ילאוטקילפנוק 

דגנ רתויב םירומחה םיעשפה תריקחל המצמוצ הדעווה תוכמס ,אסיג דחמ .ישונאה לוקה 

םיעשפ לש םהיתונברוקש איה תישעמה תועמשמה .תוומב ומייתסהש הלא - םדאה תויוכז 

,םייחב הרתונו הסנאנ ,התנועש ,הנילופ .רבדל םילוכי םניאו םייחה ןיב דוע םניא הלא 

,וישכע .עגפיתו הלגתתש דחפ לשב ,הנוצרמ תובר םינש ךשמב דוסב הרופיס תא הרמש 

הלבס םהמש םיעשפה ןכש ,תמאה תדעווב התודעל ןיזאיש ימ ןיא ,רבדל הנוצרב רשאכ 

רטשמה יעשופ לש םלוק םג ,אסיג ךדיאמ 18.הדעווה לש התוכמס רדגל ץוחמ םילפונ 

.41 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 17 

תושונאה דגנ םיעשפבו המחלמ יעשפב ןוידה ןמ םג הכורא הפוקת ךשמב ללשנ סנוא לע רובידה 18 

ןכו ,רבעשל־היבלסוגויב המחלמב ןדה גאהב ימואלניבה טפשמה־תיבב הנתשה הז בצמ .טפשמה־תיבב 

תועמשמב ןוידל .(Askin, 1997; MacKinnon, 1993 :ואר) הדנאורב ימואלניבה טפשמה־תיבב 

.Ni Aolain, 2000 :ואר ,יונישה 
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ילבמ םיעשפה לע יללכ ח"וד תביתכל תלבגומ הדעווה תוכמס .תמאב עמשנ וניא םדוקה 

ןמ תוישיא תואדוה תובגל ךרוצ ןיא ,ךכיפל .םיילאודיווידניאה םיעשופה תא תוהזל 

םשו םינפ ןתית אלש דוגרפ ירוחאמ תודעב קפתסהל ןתינ .יבמופב םריעהל וא םירקחנה 

שגפמה אקוודש ,ןכ םא ,אוה עיצמ הנילופ לש טפשמהש הרשפה לש הדוחיי 19.העווזל 

םיישיאה םהיתולוקל רשפאמ ,ןידה־ךדוע לש וכוויתב ,ןברקמל ןברוקה ןיב ביאכמה 

רשפאמכ הזחמב (תומילאה ,חוכה) חדקאה לש ודיקפת ןיינעמ הז רשקהב .עמשיהל 

הנילופ ותשא תא הלגמו ןולסב שערה עמשמל ררועתמ ודראר'גש רחאל דיימ ,ךכ .גולאיד 

:רמאמה תישארב אבוהש גולאידה םהיניב להנתמ ,וחרוא לא חדקא תנווכמ 

חדקאה תא םישל השקב לש ןושל לכב ךממ שקבמ ינא ,הנילופ - ודראר'ג 

.םוקמב 

.אל - הנילופ 

םייקל תורשפא םוש ןיא ,ילא ותוא תנווכמ תאש ןמז לכ ־ ודראר'ג 
.גולאיד 

ןפואב ,ךילא ותוא ןווכל קיספא ינאש עגרב ,ךפיהה קוידב - הגילופ 

לש יזיפה ןורתיב שמתשת התא זא יכ .רמגנ גולאידה יטמוטוא 

20.חוכיוה תא עירכהל ליבשב ךלש םירירשה 

חוכה לע ונדמלל לוכי אוה המ ?הנילופ לש טפשמב חדקאה רשפאמ גולאיד ןימ הזיא 

תיסיפ חכונש ,חדקאה לש ומויק ?היטרקומדל רבעמ יכילהב טפשמה־תיב לש תולבגמהו 

ןיב רשקה לש וז החכש .ליגר טפשמב ןיעה ןמ ללכ־ךרדב םלענ ,הנילופ לש טפשמב 

ןיב ןוימדה לע בותכל םינוש םיבתוכל תרשפאמ ,טפשמל חוכה ילעב ןיבו ,טפשמל תומילא 

לדבהה לע דומעל ילבמ ,תיתורפס תונשרפל תיטפשמ תונשרפ ןיבו ,תורפסל טפשמ 

טפשמה לש ותולת תא ונינפל חיכנמ קר אל הנילופ לש חדקאה םלוא 21.םהיניב בושחה 

ןוזיאל תורושקה תודחוימה תומלידל שרדיהל ונתוא בייחמ םג אלא ,תומילאב (טפשמ לכ) 

יפ־לע־ףא יכ ןועיטה תא חתפא המישרה ךשמהב ."ירבעמ קדצ"ב טפשמל תומילא ןיב 

וניא אוה ,תקפסמ הריקחה תדעווש הז לע קפסמ טפשמה־תיבש ןורתפה תא ףידעה טרסהש 

קוח ,לארשיב .תויאשחב הבר הדימב םייולת ויהש ,םדוקה רטשמה יעשפ לש ילמס רוזחש ךכב שי 19 

תונהנ הלשממהו הדעווה םלוא ,(18 ףיעסב)ןוידה תויבמופ ןורקע תא עבוק 1968 - הריקח תודעו 

תמליד .(23 ףיעסו 18 ףיעס) םירחא םילוקישמו ןוחטיב ילוקישמ תויבמופה תא גייסל הבחר תוכמסמ 

.2000 רבוטקוא יעוריא רקחל רוא תדעו לש התלועפ תעב םימעפ המכ התלע תוידוסה/תויבמופה 

יעצמא־יתלבה שגפמה .םירטושה תויודעל ףרוג ןויסיח קינעהל הרטשמה תשקב תא התחד הדעווה 

דע המרג םיניגפמ דגנ קשנב םשומיש לע תודע םירסומה םירטושה ןיבל םיגורהה תוחפשמ ןיב םלואב 

21 ,ץראהב םיחווידה תא ואר .םידיעמה םירטושה דגנ תוחפשמה לש תומילא תויוצרפתה יתשל הכ 

.2001 ,טילבטור םג ואר .5א 'ע ,2001 סרמב 22 ,ץראהבו ;4א 'ע ,2001 ראורבפב 

.26 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 20 

הביתכל .204 'עב 2 הרעה ,Cover, 1992 :ואר ,הז טביהמ טפשמו תורפס םרזה לע תרוקיבל 21 

Sarat <fc Kearns, :ואר ,ןוידב יזכרמ םרוגכ תומילאה תא הסינכמה טפשמו תורפס םרזה תרגסמב 

 1990 ,1992; Minow. תרזועו טפשמה לש םילאה ביכרל תעדומה טפשמו תורפס תשיגב שומישל

.1991 ,ןמדלפ ואר ,ופשוחל 
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351 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

ףלשנש חדקאה ומכ .ןמיע דדומתהלו טפשמה־תיב לש ויתולבגמ תא םג ףושחלמ ענמנ 

תודוקנב הטוס אוהש םושמ קר חילצמ הנילופ לש טפשמה ךכ ,ךילהה תליחת תא רשפאו 

22."יטילופ טפשמ" תורפסב הנוכמש המל ךפהנו ןגוהה ןוידה יללכמ תויזכרמ 

,ךכב .תישילשה הכרעמב גרוה וניא הנושארה הכרעמב ףלשנש חדקאה םלוא 

בושחהו קדה וקה תא חותמל תורשפא ןמסמ טרסה ,חדקאב שומישה־יאו שומישה תועצמאב 

תונושה תומלידב ןודא המישרה ךשמהב ."הוואר־טפשמ"ל "יטילופ טפשמ" ןיב ןיחבמה 

תויחרכהה תויטסה תורמל יכ ןעטאו ,טרסב תוגצומ ןהש יפכ ,הלעמ יטילופה טפשמהש 

יואר ןכלו ,היטרקומדל רבעמה ךילהל םורתל יטילופ טפשמ לש וחוכב שי ,ןגוה ןוידמ 

.וב שומישה תא שדחמ ןוחבל 

:טרפב יטילופ טפשמ יבגלו ללכב טפשמ יבגל הלעמ טרסהש תומליד שולשב ןודא 

;תיביטקייבוא החכוהל תנתינ הניאש ,ןברוקה לש תיביטקייבוסה תמאה לא סחיה . 1 

;ןברוקה תמשאה .2 

.םימויאבו חוכב םשאנמ האצוהש האדוה לש התוליבק .3 

לש השינעה תייצקנופ לע רותיו ידי־לע הלא תומליד רותפל תוסנמ תמא תודעו 

טפשמ תרגסמב השינע לע ףרוגה רותיווה ,הארמ ןמפרוד לש והזחמש יפכ םלוא 23.טפשמה 

רבעמל ןתיא סיסב הווהמ וניאו תונברוקה תניחבמ קפסמ וניאש ךילהל ליבוהל לולע 

תודדומתה רשפאיש טפשמ בוציע אוה וילא רתוח הזחמהש ןורתפה .תיטרקומד הרבחל 

הזכ טפשמ ,",רבעמה קדצה" לש ויתורטמ תא םישגהל ידכ .הלא תומליד םע רתוי הבוט 

רסמה םלוא .יטילופ טפשמל ךפהיל ,רמולכ ,םיליגרה תויארהו ןוידה יללכמ תוטסל בייח 

שי אלא ,תקדצומ היהת ןגוהה ךילהה יללכמ הייטס לכ אלש אוה ריבעמ הזחמהש ףסונה 

ןיב בושחה לדבהה תא תורמשמש ןה הלא תולבגה .חוכב שומישה לע תולבגה ליטהל 

.ףלחוהש יוכידה רטשמ לש הווארה־טפשמ ןיבל יטרקומדה יטילופה טפשמה 

ילילפ טפשמ לש תומליד 

תירוביצ תמאו תיטרפ תמא 

הלאה םינשה לכ ךשמ .קיפסמ הז יליבשב לבא ,תנופציפ החכוה ילוא וז 

,ןזואב הפ ,שממ הזה לוקה תא ,ותוא יתעמש אלש תחא העש ילע הרבע אל 

24?הזכ לוק חוכשל רשפאש בשוח התא ,ילש ןזואב ולש קורה םע הפ 

תמאה" תא עובקל ןווכמש ךילה לעכ יטפשמה ךילהה לע בושחל לבוקמ 

רוביצב תספתנ תיביטקייבואה תמאה .תויטפשמ תורודצורפ תועצמאב "תיביטקייבואה 

.Bilsky, 2001b :ואר ,םייטילופ םיטפשמ יבגל תיטרואיתה תורפסה לש הריקסל 22 

הריקח עונמל ,ןהיאצממל סיסבכ תונברוק לש "תיביטקייבוס תמא" לבקל תודעוול רשפאמ הז רותיו 23 

.תיטפשמה תוליבקה יללכ תא ביחרהלו ,ןברוקה לש הליפשמ תידגנ 

.26-25 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 24 
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תיביטקייבואה תמאה תא תמעמ אוה רשאכ וז החנה לע רערעמ טרסה .רקשה לש וכופיהכ 

.ןברוקה לש תיביטקייבוסה תמאה םע טפשמה לש 

הלוכי הניא הנילופ .הנילופ תא ונמזב סנאש אפורה אוה יכ שיחכמ הדגרימ ר"ד 

ויה םייוניעה ןמזב ןכש - הייאר־תודע - יטפשמה ךילהה לש "תויארה תכלמ" תא גיצהל 

אלא ,יטפשמה ןבומב אל ־ "העימש"־תודע רתויה לכל איה התודע 25.תורושק היניע 

תעמוש איה רשאכ השענ הדנרימ ר"ד תא הלש ינושארה יוהיזה :חנומה לש ילולימה ןבומב 

רבעה ידחפ לכ תא שדחמ הב ררועל ויד יאדו היה הז לוק יוהיז .הנישה־רדחמ ולוק תא 

26.תיטפשמ הניחבמ קפסמ יוהיז וניא הז לבא ,הטלקמ־התיבמ הלהבב חורבל העינהלו 

תאשונ רשאו תוסוכמ היניעש ,קדצה תלא ,תישנ תומד אוה ברעמב קדצהו טפשמה למסש ןיינעמ 25 

רתוי רחואמ ףסוה אלא ,רוקמב היה אל םייניעה יוסיכ .תרחאה הדיב ברחו תחאה הדיב םיינזאמ 

קדצה תלא לש למסה יכ ןייצמ רבאק טרבור .(Curtis 8c Resnik, 1987 :ואר) הרשע־ששה האמב 

תא האור הניא איהש ךכב) םינפ־אושמ־יא רשפאמ אוה ,אסיג דחמ - יעמשמ־וד וניה םייניעה־תסוכמ 

אל טפשמב החכוההש בייחמ אוה ,אסיג ךדיאמו ,(םיניידתמה ירוחאמ םידמועה חוכה תא וא ףסכה 

Cover, Fiss ä Resnik, :ואר) היינש דימ דימת אלא ,(ומצעב האר אל טפושה) הרישי היהת 

םייניע יוסיכ ותוא לשב רצונש ,םשאנה לש הבותכ האדוהב ךרוצה ,ךשמהב הארנש יפכ .(1988 

.הנילופ ינפב רומח לושכמ הווהמ ,טפושה לש ןווכמ 

סחיה םלוא ,הזכ יוהיז ךמס־לע ועישרהל ףאו דבלב ולוק יפ־לע םדא תוהזל ןתינ ,ינורקע ןפואב 26 

תוריהזב וז תודעל סחייתהל הטיי טפשמה־תיב .יתוזח יוהיזל תיסחי ינדשח וניה לוק יפ־לע יוהיזל 

רתוי תורימחמ ויהי תויתייארה תושירדהו ,תמדוק תורכיה ןיא ןהבש תוביסנב דחוימב ,הבורמ 

תושרופמ טפשמה־תיב סחייתה הינטירבב עריאש תיסחי שדח הרקמב .<124 ,1994 ,בגשו טנרב> 

תורכיה ןיא רשאכ דחוימב ,יתוזח יוהיזל האוושהב לוק יפ־לע יוהיז ררועמש םידחוימה םיישקל 

"Evidence of Identification by Voice - Difficulties and Dangers for :ואר) תמדקומ 

 183-185 ,2000 Stringent Warning to Jury", Criminal Law Review, March).

היה דעה ידי־לע יוהיזהש יאנתב םלוא ,דבלב ולוק יפ־לע םדא תוהזל רשפאמ ילארשיה טפשמה 

ינטנופס יוהיז םייקתה אלש הרקמב .(תורכזיה וא רוזחש שרדש יוהיז אלו) טלחומו יאדו ,ינטנופס 

.יתייאר עויסל קקדזי אלא ,ולוק ךמס־לע קר לוקה לעב תוהז תא עובקל טפשמה־תיב לכוי אל ,הזכ 

תילמרופ השירד ןיא םלוא ,תונימא תכרעה לש הדימ־תומאל ףופכ יתוזח יוהיז םג ,ינורקע ןפואב 

,ימדק) יוהיזב קפס לש םיינוציק םירקמב קר שרדית ווכ תפסות יכ הארנו ,תיתייאר תפסותל 

:דבלב ולוק יפ־לע םדא יוהיזב ריכמ יאקירמאה טפשמה םג .(918-915 ,862-851 ,1999 

 It has been properly held... that a witness may testify to a person's identity from"

 "his voice alone (1961, 660 :ואר ,Wigmore; רוקמב תושגדהה).

הנורחאל התלע לוק יוהיז לע תססובמה תודע יפלכ טפשמה לש ינדשחה סחיל תיוושכע המגוד 

םואב גרהה לע םסאק םאסו הירבגא לש ותודע ךלהמב .2000 רבוטקוא יעוריא רקחל רוא תדעווב 

:אבה גולאידה להנתה (2001 ראורבפב 20 ,ישילש םויב הנתינ) םחאפ־לא 

עימדמ זג הז םאש ללגב ,הז תא עומשל רשפאו ,יח ירי היה עצובש ןושארה יריה :םסאק 

.עמוש ינאש לוקה יפלו ,ןיחבהל רשפא הבורה גוס יפל ,יח וא 

?תולוק ןיב ןיחבהל החמומ התאש בשוח התא :רוא טפושה 

הבור םע דמוע אוהש רטוש האור ינאשכ לבא ,תולוק ןיב ןיחבהל החמומ אל ינא :םסאק 
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רובשל הטילחמ הנילופ ,םוהתל הדנרימ ר"ד לש ותינוכמ תכלשהו תיבהמ התחירב.רחאל 

תמאה .התוא הניעו סנאש הז םע םינפ לא םינפ דדומתהלו רוזחל - תוינברוקה לגעמ תא 

םה ףאש םיפסונ םינמיס ינש לע תססובמ - הלש יאדווה יוהיזה - הנילופ לש תיטרפה 

,הדנרימ ר"ד לש וחיר תא ההזמ איה ,תישאר :טפשמ־תיבב היארכ שמשל םילוכי םניא 

־תיבב יביטקייבוא רוזחשל ןתינ וניא אוהו ונל שיש רתויב יטרפה שוחה וניה חיר םלוא 

ותינוכמב האצמש "תוומהו המלעה" לש תטלקה יפל םג ותוא ההזמ איה ,תינש 27;טפשמ 

ןבומכ תולוכי ןניא הלא "תוחכוה" .השטינ יבתכמ םייטסיניבושה ויטוטיצ ךמס־לעו 

לש תורפסו טרבוש לש הקיסומ - רוביצב תוצופנ הכ ןהש רחאמ .טפשמב תויארל בשחיהל 

.הדנרימ ר"ד תא דחייל תולוכי ןניא ןה - השטינ 

יניעב תיביטקייבוא תמאל בשחיהל םילוכי םניאש םירבד יכ ןיבהל וגל רשפאמ טרסה 

קר "תיביטקייבוא" הניה תיטפשמה תמאה יכ םידמול ונא .םירקש אקווד םניא טפשמה־תיב 

תניחבמ תיאדו תויהל היושע תיביטקייבוס תמא .רוביצב החכוהל תנתינ איהש הז ןבומב 

דבכ ריחמ םילגמ ונא ןאכ .תירוביצ העשרה סוסיב םשל תקפסמ הניא איה ךא ןברוקה 

תירוביצ הרכהב תוכזל תנמ־לע .יטפשמ ךילהל םנכנ אוה רשאכ םלשל ןברוקה לעש 

רתויב הקומעה תמאה הניהש ,תיטרפה תמאה לע רתוול תשרדנ הנילופ ,התוינברוקל 

.הקיסומו חיר לש ףוריצה - התוא סנאש ימ םע תימיטניאה תורכיהה לע תססובמה ,הלש 

גישהל ,רמולכ ,תיביטקייבוא החכוה גיצהלו טפשמה תושירדל המצע תא ףיפכהל הילע 

.הירוטסיהה ןמ קלחל ךפהיל לכות ךכבו טלקותו בתכיתש הדנרימ ר"ד לש האדוה 

ןברוקה תמשאה 

לבא .ךתוא יתיאר אל ימימ .ךתוא ריכמ אל ינא ,יתרבג - הדנרימ ר"ד 

לש יסאלק טעמכ הרקמ ,דאמ הלוח תא :דחא רבד קר ךל דיגהל לוכי ינא 
28...הינרפוזיכס 

לוכי ינא זא ,עימדמ זג הרויו הבעה הנקה םע הבורה םע דמועש רטוש ,תאז תמועל ,הרויו 

.עימדמ זג הזו יח הזש ,תואדווב ןכ ,ןיחבהל 

?שערה יפל :רוא 

ינא ...הז לש יריל יח ירי ןיב לילצב ןיחבהל לוכי ןכ יתייה ...דחיב םירבד ינש הז :םסאק 

.עימדמ זג אל הזש תואדווב דיגהל לוכי ינא לבא ,ימוג אל וא ימוג הז םא עדוי אל 

לש החיתנ שי .יח ירי וא ימוג לש ירי היה הז םא עדוי אל התא םוכיסב ,בוט :רוא 

21 ,ץראה) .הלאה םירבדב רהזיהל ךירצש ךכ ,חונמה הרונ אוה הממ תעדל רשפא ,הפוגה 

<4א 'ע ,2000 ראורבפב 

יכ עבוק אוה .ןברוקה ידי־לע לוק יוהיז לע ךמתסהל ןכומ וניא טפושה המכ דע שיחממ הז גולאיד 

.יריה גוס היה המ תואדווב עבוקו הייווגה תא חתנמה החמומה לש איה יוהיזל תיביטקייבואה ךרדה 

הבורקו תמדקומ תורכיה לש תודחוימ תוביסנב יוהיז ןייפאמכ ףוג חירב ריכמ ילארשיה טפשמה 27 

םג ,יוהיזל דיחי סיסב תילארשיה הקיספב הוויה אל םלועמ ףוג חיר ,הז םע .(920 ,1999 ,ימדק) 

.הלאכ תודחוימ תוביסנב 

.33 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 28 
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הנכומ איה .תומילאה לע רתוול הנילופ תא ענכשל חילצמ ודראר'ג ,האדוהל הרומתב 

ותאדוה .תמא םניה הירבדש הדנרימ ר"ד דצמ הרכה לבקת םא חוכב שומישה לע רתוול 

הנילופ לע ןאכ םלוא .טפשמב תשרדנה "תיביטקייבוא היאר" התוא תא קפסל הלוכי 

ףידעמ טפשמה ,םשאנה ירבדל ןברוקה ירבד ןיב תורחתב .תפסונ המליד םע דדומתהל 

דבוכמ אפור וגיה ונינפלש הרקמב םשאנה .ןורחאה הז לש וירבד תא תובר םימעפ 
"תעגושמ"כ תיארנו המוארטמ תלבוס הנילופ וליאו ;םינימא םיעמשנ וירבד - תברותמו 

תעגושמכ טרסה תליחתב הגיצמ ,רתויב הל בורקה ,הגוז־ןב וליפא .התוא םיבבוסה יניעב 

.היתומשאה תונימאב עוגפל ידכ הז טרפב שמתשהל רהממ הדנרימ ר"דו ,רומג רז ינפל 

הזככו ,אפור םג וניהש םשאנ תריחב ידי־לע "ןברוקה תמשאה" תעפות תא דדחמ הזחמה 

הנילופ תא םישאהל ידכ ,תויאופרה ויתונחבאב ,ונייהד ,"ותויחמומ"ב שמתשמ אוה 

םיטפשמב הלועש המליד יהוז 29.ליעל וירבדמ טוטיצה דיעמש יפכ ,התונימאב עוגפלו 

ווחש תועווזהש לככש אוה סקודרפה .תונברוק לש תויודעב שומישה תא השקמ רשאו םיבר 

תוחפ םינימאל ובשחיי םה ןכ ,רתוי הקומע תישפנ תקלצ וריתוהו רתוי םהב ועגפ תונברוקה 

התורשפא ןיבל הלוח התויה ןיב בושח לידבמ וק חותמל הסנמ הגילופ 30.טפשמה יניעב 

תוהזל תאז לכבו הלוח תויהל הלוכי ינא" :ודראר'גל הרמואב ,הנימא הדע תויהל 

.הל ןימאמ היה ליגר טפשמ־תיב םא קפס ךא ,הנילופל ףוסבל ןימאמ ודראר'ג 31".תולוק 

הנכיס תונברוקה לש םהיתויודע לע ךמתסהל ןמכייא טפשמב העיבתה תטלחה ,ותעשב 

,העיבתה הפידעה םש ,גרבנרינ יטפשמל האוושהב םידקת התוויהו העיבתה קית תא 

תורחתב 32.םימשאנה לש םתמשא תחכוהל םיכמסמ לע רקיעב ךמתסהל ,תומוד תוביסמ 

םירדוסמ םיכמסמ לע תוכמתסה ןיבל המוארט יעגפנ לש תומגמוגמו תועטוקמ תויודע ןיב 

םלוא 33.םינורחאה הלא תא גרבנרינב העיבתה הפידעה ,םמצע םימשאנה ידי־לע םיכורעו 

הוויה ןמכייא טפשמ .תונברוקה לש תכשמנ הקתשה לש דבכ ריחמ היה גרבנרינב הטלחהל 

34.האושה תונברוק לש םהיתויודעל תיבמופ המב הנתינ הנושארלש ךכב הנפמ תדוקנ 

תודעש רחאמ .תילילפ השינע לע רותיו ידי־לע וז המליד רותפל ודעונ תמאה תודעו 

דוע ןיא ,תירוטסיהה תמאה רוריב ךרוצל הדעונ אלא ,העשרה םשל תשרדנ הניא ןברוקה 

הרקמבש איה היעבה .ותונימאב עוגפל תדעוימה תידגנ הריקח תחת ודימעהל םוקמ 

לע ןיטולחל הרתיו הדעווה ,תורחא תובר תמא תודעווב םג ומכ ,טרסב גצומש ינוידבה 

לש הירבד לע הבוגתב .ליגר טפשמ־תיבב הנילופל הרוק היה המ םיגדמו הזחמל רבעמ לא ךלוה טרסה 29 

אוה הבש ,הרצק תידגנ הריקח ןיעמ להנמ ודראר'ג ,הדנרימ ר"ד תא תואדווב התהיז יכ הנילופ 

איהש ךכ לע עיבצמ םג אוה .ולוק ךמס־לע הפק־תיבב הדנרימ תא תועטב התהיז רבעב יכ הל ריכזמ 

.תיבב רגתסהלו םישנאב דושחל הל םימרוג הידחפשו הלוח 

.Lyotard, 1988 :ואר ,תוינברוקה לע רבדל םיעצמאה ןדבוא לע 30 

.25 יע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 31 

.300-294 ,1980 ,רגתאה 32 

ידי־לע יאבצה רטשמה יעשפ תא דעית רשאו ליזרבב השענש םיהדמ טקיורפל סיסב התוויה וז הנבות 33 

רטשמה ידי־לע םירקחנל וכרענש םיטפשמה לש םילוקוטורפה לש אלמה ןויכראה לש רתסב םוליצ 

.Weschler, 1990, 7-79 :ואר .םייוניעה ישעמ לש םיטרופמ םירואית םיללוכה ,םדוקה 

 34 Bilsky, 2001a.
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ןכלו ,רתויב םירומחה םיעשפה לש ןברוקל תבשחנ הניא איהש רחאמ הנילופ לש התודע 

התודע - רבדלו ןכתסהל הצרת םא םג .הדעווה לש הריקחה תוכמסל ץוחמ הניה התודע 

ןיינעמ .הלש יטרפה טפשמל תקקזנ איה ןכל 35.הריקחה אשונל תיטנוולר הניא הנילופ לש 

אלא ,טפשמה־תיב ידי־לע תונברוקה לע הפכנש ךרוצ וניא רפסל ךרוצה תובר םימעפ יכ 

לולעו באוכ הכ וניה רופיסהש רחאמ םלוא .המצע הנילופ לצא ומכ ,םהלש ימינפ ךרוצ 

הנילופל תשרדנ ,הגוז־ןב םע התנבש ילמרונה םויקה לש תירירבשה המקרה תא סורהל 

רפסל התוא ףחודש רגירטכ דקפתמ טפשמה .הרופיס תא רפסל הל םורגתש הבוט הביס 

,תורחא םילימב 36.ודראר'גל םהיטרפ תא רפסלמ הענמנ ןכל םדוקש סנואה ישעמ לע 

תא הדנרימ ר"דמ איצוהל ידכ .המינפ הקיחרהש םיקלח םתוא רפסל התוא בייחמ טפשמה 

םתוא לכ תא הנילופמ דומלל בייח אוה ,רמולכ ,ןיד־ךרועכ דקפתל ךירצ ודראר'ג ,ותודע 

הרוצב םעפה עמשנ הנילופ לש רופיסה .םהילע התוא לואשלמ ענמנ רבעבש םיטרפ 

התודע .קיודמו טרופמ תויהל וילע ןכלו ירוביצה ןובשחו־ןידה ןמ קלחכ עמשנ אוה .תרחא 

ונא ינוריא ןפואב .רופיסו םש םע יפיצפס ןברוקל יללכ יפיטיכרא ןברוקמ התוא תכפוה 

לש התוהז םג אלא ,טפשמ ךלהמב תפשחנ הדנרימ ר"ד לש ותוהז קר אל יכ םילגמ 

קר אל איה ,ולש ןברוקה איהש ךכב הדנרימ לש ותרכה תא לבקל תנמ־לע - הגילופ 

,ךוראה הרעיש) הריעצ הרענכ המצע תא תראתמ םג אלא ,הרופיס יטרפ תא תרפסמ 

הנילופ - היאושינ ינפל המשב תבקונו (האפור תויהל היתווקת ,הלש טרבוש תבהא 

תוהזה (םוקישל ,קויד רתיל וא) ןוניכל םג ינויח יטפשמה ךילהה ,רמולכ .הקרול 

.ןברוקה לש תילאודיווידניאה 

םילוכי אלש הלא םע קר ,םיתמה םע קר תקסעתמ הדעוה לבא" :הרמואב יוטיב ךכל תנתונ הנילופ 35 

.(38 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד> "".רבדל הלוכי ינא ,תאז תמועל ,ינא לבא .רבדל 

הסנאנש הדבועה לע ודראר'גל הנילופ לש הירבד תא וגיצהב ,הזחמה ןמ וז הדוקנב הטוס טרסה 36 

הניחבמ רתוי תבכרומ הז ןיינעב גיצמ הזחמהש הדמעה .ברע ותואב הנושארל תאז ול הלגמ איה וליאכ 

.תויללכב ורמאנ םירבדה ךא ,הסנאנש ךכ לע ןכל םדוק דוע ודראר'גל םנמוא הרפיס הנילופ .תירסומ 

תעימש לע שקעתה אלו תויללכה תודבועב קפתסהש ,ודראר'גל םג ךא ,הנילופל חונ היה רבדה 

תמעתהל ודראר'ג תא תבייחמ הנילופו ,הקיתש רשק ותוא רבשנ שחרתמ הזחמה ובש הלילב .םיטרפה 

:(36 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד» הלש סנואה יבגל תודבועה םע 

?ודראר'ג ,יל ושע םה דוע המ - הנילופ 

(.התוא קבחמ ,הילא שגינ ודראר'ג) 

.ךתוא וסנא םה - (הל שחול)ודראר'ג 

?םימעפ המכ - הנילופ 

.תחא םעפמ רתוי ־ ודראר'ג 

?המכ - הנילופ 

.רופסל יתחלצה אל :תרמא .יל תרמא אל - ודראר'ג 

.תמאה אל תאז - הנילופ 

?תמאה אל המ - ודראר'ג 

.םימעפ המכ קוידב תעדוי ינא .ןמזה לכ ןובשח יתישע .רופסל יתחלצה אלש - הנילופ 
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"הדנרימ יללכ" :האדוה לש התוליבק 

 To speak of any confessions of crime made after arrest as being

 "voluntary" or "uncoerced" is somewhat inaccurate, although
 traditional.37

ר"דל םורגל ודעונ ,םהבש הנכסה תורמל ,הנילופ לש תימצעה הפישחהו יוליגה 

הדנרימ ר"ד .םדוקה רטשמה יעשפב וקלח לע רפסלו תיתימאה ותוהזב תודוהל הדנרימ 

הנימא היארל בשחית הבותכהו תטלקומה ותאדוה קר .הנילופל השעש המ לע רפסל שרדנ 

לש יביטקלוקה ןורכיזה ןמ קלחל ךפהיל הנילופ לש הרופיסל רשפאתו ,טפשמה יניעב 

איה .הדנרימ ר"דמ תחקלנה האדוהה לש התונימא יבגל תושק תולאש הלעמ טרסה .הצרא 

,ואידיו תמלצמ לומ אופק בשוי הדנרימ ר"ד .םימויאו הייפכ ,ץחל לש םיאנת תחת תנתינ 

האדוהב בשחתהל ןתינ דציכ 38.ול בתכוהש טסקט ךותמ םלקדמו ,ושארל תשובחת םע 

,םיעודיה הדנרימ יללכ לע זמרמ הדנרימ ר"ד לש ומש ןכש הזחמב הקד הינוריא שי ?וזכ 

תנמ־לע קותשל ותוכזו ןיד־ךרוע ידי־לע גצוימ תויהל ותוכז רבדב םשאנ עדייל םישרודה 

(הז םש אשונה) תירבה־תוצראב ןיד־קספב ועבקנ הלא םיללכ .ומצע תא לילפהל אל 

תמא ףשוח טרסה םלוא 39."ןוצרמו תישפוח" האדוה ןיבל היופכ האדוה ןיב ןיחבהל ךרדכ 

רובידה תוזח ירוחאמ .חוכשל םיפידעמ ונאש ,טפשמב תואדוה יבגל רתוי תיללכ 

אלוליא .טפשמה לש חוכהו תומילאה דימת םיבצינ טפשמב הל םידע ונאש תברותמה 

םיכפהנ חדקאה לש וחוכ יבגל הנילופ לש הירבד 40.תנתינ האדוהה התייה אל ,םהמ דחפה 

.ולוכ יטפשמה ךילהה יבגל הרופטמל 

 37 (Ashcroft v. Tennessee 322 U.S. 143, 160 (1944) (Justice Jackson dissenting (שי

.(גרבנרינ יטפשמב יאקירמאה ישארה עבותה תויהל הנמתהש הז אוה ןוסק'ג טפושה יכ ןייצל 

הגוס־תת םניהש ,םייתרטשמה רוזחשה יטרסבש תמאה תרתסה לעו תויתוכאלמה לע תיללכ תרוקיבל 38 

.1993 ,ןמדלפ ואר ,םשאנ תאדוה לש 

 39 (1966) 436 .Miranda v. Arizona, 384 U.S. תוארוהל סחיב ןידה־קספ לש ותועמשמב ןוידל

•Brooks, 2000, 8-34 :ואר ,םימשאנ לש 

ןכתיי אל יכ ודוה וז המלידב ונדש םידחא םיטפוש .הדיב תזחוא קדצה תלאש ברחה תועמשמ וז 40 

הז ןבומב הדנרימ יללכ .תמאב "ןוצרמו תישפוח" היהת יתרטשמ תוריקח רדחב תנתינש האדוהש 

ךרדה יהמ ועבק אלא ,"ןוצרמו תישפוח" התייה ןכא האדוהה םא ןוחבל ורמייתה אל םלועמ 

:תושרופמ וז הדמע אטיב ,הדנרימ ןיד־קספב טועימה תעדב ,ןלרה טפושה .התלבקל תימיטיגלה 

 The atmosphere and questioning techniques, proper and fair though they

 be, can in themselves exert a tug on the suspect to confess, and in this

 light [here he quotes Justice Robert Jackson dissenting in Ashcroft v.

 Tennessee], "[t]0 speak of any confessions of crime made after arrest as

 being 'voluntary' or 'uncoerced' is somewhat inaccurate, although

 traditional."... Until today, the. role of the Constitution has been only to

 sift out undue pressure, not to assure spontaneous confessions.

 (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 515 (1966))
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ךרואל - "תיביטקייבוס תמא"ל "תיביטקייבוא תמא" ןיב הנחבהל םיפשחנ ונא בושו 

לכה ךסב אוה .ולש ולוקב רבדל הדנרימ ר"ד םיכסה אל חדקאה ימויא תחת ותריקח לכ 

תטלקומ וז האדוה 41.הנילופ לש הרופיס יפל ול ביתכמ ודראר'גש םירבדה לע רוזחל ןכומ 

.הנילופ תא תקפסמ הניא ןיטולחל איה ךא ,טפשמב היאר שמשל הלוכי איה ןכלו ,תבתכנו 

שארמ הדנרימ ר"ד תא טעמכ הליטמ הנילופש רחאל עגר העיגמ "תיתימאה" האדוהה 

רסומ הדנרימ זא קר ,וייח לע םויא לכ דוע ןיא רשאכ ,הנכסה הפלחש עגרב .םיה לא קוצה 

אפורכ הלועפ ףתשל התפתה דציכ - "ןוצרמו תישפוח" - תיתועמשמה ותאדוה תא 

תונהיל לחה תיאשחה הרטשמה םע ותדובע ךלהמב דציכ ,םינועמל והשמב רוזעל לכויש 

דחאל הגרדהב ךפהנ דציכו ,ולש םילפוטמה־םינועמה לע לביקש טלחומה חוכה ןמ 

,םיילטורבה הירקוח לש םהיתואדוה רשאמ רתוי הנילופל הבושח התייה וז האדוה .םינעמה 

אבש אפורה - היצזיליוויצה תדיגב לע לכמ רתוי םידיעמ הדנרימ ר"ד לש וישעמ ןכש 

תוריבעב עשרוהש ,וספאנ תאזע יסקר'צה ןיצקה תשרפב ותופירח לכב אשונה הלע ילארשיה רשקהב 

לעופב רסאמ תונש הרשע־הנומש לש שנוע וילע לטוהו ,הדיגבו ביואל עויס ,לוגיר לש תורומח 

ןמ ואצוה הלא תוארוהש ךכ לע רוגינסה תונעט תא החד יאבצה ןידה־תיב .דבלב ויתוארוה ךמס־לע 

,רתוי דחואמ םינש עבשכ .ןידה־תיבל השוחנ חצמב ורקיש ב"בשה ירקוחשו ,ןידכ־אלו חוכב םשאנה 

ידי־לע הלא תוריבעמ הכוז אוהו תונוכנכ םשאנה לש ויתונעט ורבתסה ,אלכה־תיבב בשוי ודועבו 

לש שנוע וילע תשוהו הברהב הלק הריבעב ןועיט־תקסע יפ־לע עשרוה וספאנ> ןוילעה טפשמה־תיב 

ילהונ תקידבל יודנל תדעו המקוה ,השרפה תפישח תובקעב ,1987 תנשב .(הניגב רסאמ םייתנש 

לש תישיאה ותודע איה רתויב תוקתרמה תויודעה תחא .יללכה ןוחטיבה תוריש לש הריקחה 

תכלמ" לאכ םשאנ תאדוה לא וסחיב יונישה לע ,בונשרטס ןונמא ,זאד ישארה יאבצה טילקרפה 

:"תויארה 

תכרעמ יבגל תוילשאמ תוחכפתהו קומע עוזעז יל ומרג ביבשה םע יתכרעש רוריבה יאצממ 

ףניהבו ,עציב אלש תומשאב תודוהל םדאל םורגל ןתינ םא .ןתוללכב טפשמהו הריקחה 

םיטפשמ תכירעב םעט המו עצב המ ?קסופה ימו טפושה ימ זא - ותאדוהמ "וריזחהל" ,די 

טפושה לש ילירטסהו גזוממה ומלואב ,תויאר ינידו הרודצורפ יללכ יפ לע ,םינגוהמ 

?הרטשמה וא כ"בשה לש תוריקחה ירדחב רבכמ ץרחנ רקחנה לש וניד םא ,דמולמה 

קוחה תפיכא לע םינוממה הלא אקווד םא ךפכפהה ונמלועב ןומא תתל דוע ןתינ ימב 

םיפיסומ דועו (טפושה יפלכ) םהיפ אצומבו *רקחנה יפלכ) םדי ומב םיאטוח ־ ותטלשהו 

<334 ,1994 ,בונשרטס» ?הכמ לע רקש ,עשפ לע אטח 

,רקוחה ןיצקה אוה ןתוא בתוכש ימ ןכש ,תואדוה יבגל ליגרה בצמה לש הנצקה ןבומכ ךכב שי 41 

,וזמ הרתי ?תמאב האדוהה ימ לש - הלאשה תא הלעמ הז רבד .האדוהה לע םותחל קר שרדנ םשאנהו 

דושחה תא עינהל איה תיתרטשמה הריקחה לש התרטמ ,הדנרימ ןיד־קספב ןרוו טפושה ריבסהש יפכ 

Miranda v. Arizona, 384 U.S. 455) ראתי אוהש הצור הרטשמהש רופיס תסרג רשאל 

:ןמדלפ לש םיאבה וירבד תא םג ואר .(Brooks, 2000, 13 :ואר ;(1966) 

דחא .תויונמוימ לש הכורא הרדס תבייחמ םשאנכ ילילפ טפשמב ףתתשהל תלוכיה 

לש שרחה־רטושכ טפשמה ךלהמב םשאנה לע לעופה ןידה ךרוע אוה םיירקיעה םיכירדמה 

.תילילפה הריקחב תעצבתמ ,םשאנה לש תונוריטה ,תינושארה הכרדהה ךא .םיטפושה 

.(103 ,1993 ,ןמדלפ) 
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הצפח הבש וז איה אפורה ידי־לע ףוסבל תנתינש האדוהה .עגופו סנוא השעמלו אפרל 

איה ןכש ליגר טפשמ־תיבב ךרע לכ תרסח ,דניה וז האדוה לבא ;ךרדה לכ ךרואל הנילופ 

םהילע לאשיי םא הלא וירבד תא לכו לכמ שיחכי הדגרימ ד"דש רורבו ,חורל תרמאנ 

,תירוביצל תיטרפ תמא ןיב רושיגל ןתינ־יתלבה רעפל ונתוא ףשוח טרסה בוש .דיתעב 

."ןוצרמו תישפוח" האדוה ןיבל טפשמב הליבק האדוה ןיב 

הריציה לש התועמשמ תא ףושחל היושע הדנרימ ר"ד לש ותאדוה ןכות לע תובכעתה 

המלעה" ־ טרבוש לש ותריצי תובקעב ןמפרוד הל קינעהש םשב תלפוקמה ,הלוכ 

סאיתמ ידי־לע ןחלוהש ריש לע תססובמ טרבוש לש םירתימה תייעיבר 42."תוומהו 

.Asmus ינומלאה ררושמה לש ויתולמל (Matthias Claudius, 1740-1815) סוידואלק 

"המלע"ה ןושארב :םיתב ינשמ בכרומו ,המלעה תא תותפל תוומה לש ןויסינ ראתמ רישה 

,יתוא בוזע" :המלעה)ןיידע הריעצ הכ איה ןכש השפנל הבזעי יכ תוומה ינפל תננחתמ 

45:("ישפנל יל חנהו /יבוהא יתוא בוזע ,הריעצ ןיידע ינא /רזכאה תוומה שיא /יתוא בוזע 

רבחל הל תויהל אב אוה ןכש דוחפל הביס הל ןיא יכ המלעל בישמ תוומה ינשה תיבב 

ךביל יצמא /שונעל יתאב אלו ,ךל ינא ער /הנידעו הפי היירב ,ךדי יל יטישוה" :תוומה) 

וישעמל תוזמור ומכ רישה תולימ 44.("ייתועורזב הוולשב ימונת םונ /רזכא יניא ,המלע 

םע הרבעש םייוניעהו תוריקחה רחאל הנילופ לא אבש ,הדנרימ וטרבור ר"ד ,אפורה לש 

הבאכ תא לוכיבכ ךכשל ידכ טרבוש לש תטלקה תא עימשמ אוה .םיבאכ ךוכישל תופורת 

לדוגכ .היצזיליוויצל םהינש לש תפתושמ תוביוחמל החטבה ךותמו הנילופ לש ישפנה 

תונושה תויועמשמב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,הנילופב היצויליוויצה תדיגב לש ןויערה חותיפל 42 

.Luban, 1998 :ואר ,"תוומהו המלעה"ב םיקסועה םירויצהו רישה לש 

,1989) יקסדורב הדע ידי־לע תירבעל םגרות רישה .*ותרזע לע רנורב הזו'זל יתדות)ישפוח םוגרת 43 

:תינמרגב רוקמה .(135-134 

 Das Maedchen:

 "Vorueber! Ach, vorueber!

 Geh, wilder Knochenmann!

 Ich bin noch jung, geh, Lieber!

 Und ruehre mich nicht an."

:תינמרגב רוקמה 44 

 Der Tod:

 "Gib deine Hand, du schoen und zart Gebild,

 Bin Freund und komme nicht zu strafen.

 Sei guts Muts! Ich bin nicht wild,

 Sollst sanft in meinen Armen schlafen."

 :*Gibbs, 2000, 107 :ןותמ) תילגנאל םוגרתבו

 "Give me your hand, you lovely, tender creature.

 I am a friend and come not to punish.

 Be of good courage. I am not cruel;

 You shall sleep softly in my arms."
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359 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

םישמשמ היצזיליוויצה יגשיהש הניבה רשאכ הנילופ התווחש הדיגבה לדוג ןכ החטבהה 

לע .ולש ילטורבה סנואה ישעמל התודגנתה תא ךכרל יעצמאכ דבוכמה אפורה לש וידיב 

:ןבול דיווייד בתוכ ךכ 

תוברתה תא תגציימש ,וז הניגנמ :ןמפרוד לש הינוריאה תא ספספל השק 

תשמשמ סומסא לש רישה תולימ תא תוולל םוקמב ,הנילופ תניחבמ 

45.הנילופל תרקשמ היצזיליוויצה .סנואלו םייוניעל עקר־תניגנמכ 

איה אקוודש רחאמ ,הנילופל הבושח הכ הדגרימ ר"ד לש האדוההש ךכל הביסה םג וז 

םה אפורה קולחו טפושה תמילג ,הרושה ןמ םדא יבגל .הרהזא רורמת שמשל הלוכי 

םע הלועפ ףתשל םיטילחמ הלא םידיקפת־ילעב רשאכ ,ןכל .רסומה תולובג תא םינמסמש 

.דחוימב השק תיחרזאה הרבחב םתעיגפ ,(םיבוט םיעינממ םא םג) תחשומ רטשמ 

התוליבקו ,ןברוקה תמשאה ,תירוביצ/תיטרפ תמא - הכ דע יתגצהש תומלידה שולש 

לש ךילהב תרצוי ליגרה טפשמה תרגסמש תויעבל תוינייפוא - חוכב האצוהש האדוה לש 

הפולח .ליגרה ילילפה טפשמל תופולח רחא שופיחה תא ועינה הלא תויעב ."ירבעמ קדצ" 

םוקמ ןתמ ורשפא ןכלו השינעה דוסי לע רומאכ ורתיווש ,תמא תודעוול היינפ איה תחא 

ינוצרבש תפסונ הפולח .םשאנה תויוכזב עוגפל ילבמ תונברוקה לש םהיתויודעל יזכרמ 

הזכ ,רמולכ ,רהצומב יטילופ טפשמל ותכיפהו ליגרה ילילפה טפשמה יוניש איה גיצהל 

לש ךילה רשפאל תנמ־לע יתרוסמה ילילפה ךילההמ תונוש תויטס - יולג ןפואב - ריתמש 

.םייטילופ םיטפשמל תוידוחיי ןניהש תומליד יתשב ןוידל תעכ הנפא ."ירבעמ קדצ" 

םייטילופ םיטפשמ לש תומליד 

tu quoque - םייפכ־ןויקנ 

םהש הז םלצא יתוא םמוק יכהש המ .עצמאב יתוא יעטקת לא - ודראר'ג 

,לעופל םיאיצומהו םירוגנסהו םיעבותה ,םיעבשומה רבחו םיטפושה ויה 

תיסיסבה תוכזה תא םימשאנל ונתנ אלו תויארמ ומלעתהו תויאר ודב םהש 

םע־חצר םוי לכ עצבמ היה הזה םדא־ןבה םא וליפאש הככ .תיטפשמ הנגהל 

46.ןגוה טפשמל תוכז ול שי ,רקוב תחוראל 

תנמ־לע הדנרימ ר"דמ האדוה איצוהל ךירצש ןיד־ךרועכ טרסב דקפתמ ודראר'ג 

יכ הריקחה ךלהמב הלגמ ודראר'גש איה תניינעמה הדוקנה .הנילופ לש התמקנמ וליצהל 

.ברעה תליחתב טהלב ול ןעוט אוהש ירסומ םייפכ־ ןויקנ ותוא לע רומשל לוכי וניא אוה 

.םשאנה תויוכזב העיגפ חרכהב ברעמ םדוקה רטשמה תודוא־לע תמאה תא תולגל ןויסינה 

ןידה־יכרועו םיטפושהש רחאמ - ירבעמ־יטילופ טפשמ לכב םילקתנ הבש היעב יהוז 

 .Luban, 1998, 124 45

.31 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 46 
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האדוה איצוהל ידכ ,וזמ הרתי 47.םשאנה דגנ שארמ היטה תרצונ ,שדחה ןוטלשל םיביוחמ 

תוקבדב ורמשי םא 48.ליגרה טפשמה יללכ לע רומשל ןתינ דימת אל ,םשאנה ןמ 

;רואל האיצוהלו תמאה תא ררבל תונברוקה יפלכ תירסומה הבוחב ודגבי - םיללכה לע 

.םדוקה רטשמה ןמ הנוש שדחה רטשמה היהי אל - םיעצמאה לכב תמאה תא ורקחי םא 

,רוביצל גיצהל ןויסינה איה "ירבעמ קדצ" טפשמ לש תובושחה תויטילופה תורטמה תחא 

םילימב .םדוקה רטשמה לע שדחה רטשמה לש תירסומה ותונוילע תא ,טפשמה תועצמאב 

לש תונושה תשגדה ךרד תישענ טפשמב השדחה תיביטקלוקה תוהזה תיינבה ,תורחא 

ןוטלש" תרגסממ הגירח לכ ,ןכל .םדוקה רטשמה תא םיגציימה םימשאנה ןמ שדחה רטשמה 

tu quoque).49)"!הזכ התא ףא" - השקה המשאהל שדחה רטשמה תא תפשוח "קוחה 

ןויד יללכ לש תיתרבח תרוסמ רבכ השרתשה םהיבגלש ,םיליגר םיטפשמל דוגינב 

לובגה תא חותמל ןכיה הלאשה םע שדחמ דדומתהל הרבח לכ םיבייחמ רבעמ יטפשמ ,ןגוה 

תוטבלתה בייחמ אלא ,שארמ עובק וניא הז לובג 50."חוכה ןוטלש"ל "קוחה ןוטלש" ןיב 

וז המליד בשייל םיסנמ םירקוחה בור 51.שחרתמ טפשמה ובש ירוטסיהה־יתוברתה רשקהב 

םה ,יתעדל ,ךכב .דבעידב ןתקדצה ידי־לע וא קוחה ןוטלשמ תוגירחה תשחכה ידי־לע 

"ןכומה ןמ" הבושת רדעה ,ונייהד ,יטילופה טפשמה לש תיזכרמה המורתה תא םיצימחמ 

ותמורת ,יתנעטל .תבייחמ וקה תחיתמש תוירסומ תולאש ןתואב טבחתהל ךרוצהו 

אלא ,המלידה ןורתפ הניא היטרקומדל רבעמה ךילהל יטילופה טפשמה לש תיזכרמה 

ותעד תתל רוביצה ןמ דחא לכ בייחמש ןפואב וז תירסומ תוטבלתה לש התפישח אקווד 

.ךשמהב וז הדוקנל רוזחא .הילע 

ךילהל סנכנ ודראר'ג .הדנרימ ר"דל ודראר'ג ןיב הלבקה תוארל ןתינ הז רשקהב 
אלל חוכב שמתשהלמ התוא עונמל הצור אוה - תוירטינמוה תוביסמ הנילופ לש יטפשמה 

לככ הנתשמ אוה טפשמה ךלהמב לבא .עשפמ ףח אוה יכ ןכתייש םדא חוצרלמו הנחבה 

תעכ ןיבמש ,ודראר'ג ,רבד לש ופוסב .הנילופ לש הרופיס תותימאב רתוי ענכתשמ אוהש 

םיטרפה תא קר עדי אוה ןכל םדוק) הנילופ הרבעש סנואהו םייוניעה תועמשמ תא 

ר"ד תא טעמכ גרוהש הז אוה ,(תישונאה םתועמשמל ףשחנ אוה וישכע וליאו ,םייללכה 

םימעפ שולש ןתואב טרסב יוטיב לבקמ רבוע ודראר'גש יונישה ךילהת .וידי־ ומב הדנרימ 

 .Kirschheimer, 1961 47

םש ,הניטנגראמ ותוא ףוטחל ךרוצ היה םיילארשי םירקוח ינפל רבדל ןמכייאל םורגל ידכ ,המגודל 48 

,"חוכה ןוטלש"ל "קוחה ןוטלש" ןיב חתמה לע רשגל ידכ ,ותפיטח רחאל .היודב תוהז תחת רתתסה 

האדוהה .(307 ,1991 ,בגשו לארשיב טפשיהל םיכסמ אוה יכ הרהצה ןמכייאמ דסומה ינכוס ואיצוה 

יאנותיעל ןויאירב וירבדמ התוהמב הנוש התייה רבד לש ופוסב הרטשמב וירקוחל ןמכייא ןתנש 

םע ןויאירה לש ויקלח בור ולספנ טפשמב .וישעמב ןמכייא האגתה ובש ןויאיר - ןסאס ידנלוהה 

ךלהמב הנתינש ןמכייא לש ותארוהש דועב ,העימש תודע םתויהב (ישפוח ןוצרמ ונתינש) ןסאס 

יאנתב הדמע איה ןכש ,ןוצרמו תישפוח האדוהל טפשמה יניעב הבשחנ *ןבומכ רצעמ יאנתב)ותריקח 

.תוינטנופס לש דמימ ותוא דוע הב היה אלש םגה ,ביצמ "קוחה ןוטלש"ש תוליבקה 

 .Kirschheimer, 1961, 336 49

,ףלש ואר ,*"טפשמה תורמ" רתוי קיודמה חנומב ותפלחה ךות) "קוחה ןוטלש" גשומב ןוידל 50 

 1996, 59-31.

היה סויפו תמא תודעוול ותרבעהו הקירפא־םורדב טפשמה־יתבמ ןוידה תאצוהב בושח לוקיש ,לשמל 51 
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361 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א''סשת 

ודראר'ג תונושארה םיימעפב 52.הדמע טוקנלו וספותל ארקנ ודראר'גו חדקאה לפונ ןהבש 

הדנרימ ר"דל תויניצב הריבסמ הנילופ .חדקאה רבע לא ודי תא טישומ וניאו יביספ רתונ 

םושמ ,םהמ דחא ידיל ורסומלו חדקאה תא סופתל השעמל לוכי וניא ודראר'ג יכ בזכואמה 

ףוס תארקל ,תישילשה םעפב םלוא ."קוחה" תא גציימ אוה ןכש הדמע טוקנל ול רוסאש 

,ולש תויביספה ןמ ררחתשמ ודראר'ג ,הדנרימ ר"ד לש וידימ לפונ חדקאה רשאכ ,טרסה 

יביטקא ףתתשמל יביספ "הפוצ"מ ךפהנ אוה ךכב .הנילופל וריבעמו חדקאה תא ספות 

לוטילמ ענמיהל ול הרשפא "קוחה ןוטלש" ירוחאמ ותורתתסה יכ דמל ודראר'ג 55.המרדב 

התייהש תומילאב וידי תא "ךלכלמ" ךכבו ,חדקאה תא לטונ אוה .תוירחא ומצע לע 

לש םהישעמ ןיב בושח לדבה ןיידע םייק יכ דמלמ טרסה ,הז םע .הנילופל הכ דע הרומש 

תומילא ןיב לובגה לע רמוש ודראר'ג ,םיווקה תייצח תורמל .ודראר'גו הדנרימ ר"ד 

.הדנרימ ר"דב הרוי וא עגופ וניא אוה ןכש ,יחכונה רטשמל םדוקה רטשמה ןיב ,טפשמל 

עשפה לש ילמס רוזחש 

ללכב טפשמב תובושחה תועפותה תחא תא ודראר'ג לע רבועש יונישב תוארל ןתינ 

רוביצל רשפאמש ,תירוביצ המב לעמ עשפה לש ילמס רוזחש - טרפב יטילופה טפשמבו 

רובעא םרטב ךא 54.תרקובמ הרוצב יכ םא ,התושחרתה תעב תירסומה המלידב תוזחל 

ינוצרב ,(תירסומ המליד םע תודדומתהכ טפשמב רוזחש) רוזחשה לש הז דיקפתב ןודל 

רוזחש - הכ דע םיבתוכה לש םביל־תמושת תא זכירש טפשמב רוזחש לש רחא ןפב תעגל 

לש תיגולוכיספה העפשהב תקסוע וז הביתכ .ןברוקה ידי־לע הווחנ אוהש יפכ עשפה 

,ימיטיגל־אל רוזחש ןיב איה הנחבהה רשאכ ,ןברוקה לע טפשמה־תיבב שחרתמה רוזחשה 

תגשה לש היווח וב שיש אפרמ רוזחש ןיבל ,ירוקמה עשפה לע תיטמוארט הרזח הווהמה 

55.ןברוקה תניחבמ הטילש 

ןיעמל לגלגתמש ,הנילופ הרבעש סנואה לש רשקהב ינשה גוסהמ רוזחשב קסוע הזחמה 

הווח ןברוקה םהבש ,םיבר סנוא יטפשממ לידבהל .הנילופ ידי־לע הדנרימ ר"ד לש סנוא 

בוריסב ןוידל .םירוחשה יוכידב ליעפ קלח םיטפושה ולטנ הבש ,דייהטרפאה לש הירוטסיהל רושק 

.Dyzenhaus, 1998 :ואר ,סויפהו תמאה תדעו ינפל רקחיהל אובל םיטפושה 

.הזחמה ןמ בוש הטוס טרסה וז הדוקנב 52 

.Bilsky, 1996 :ואר ,דחאכ םילעופכו םיפוצכ ,ןמכייא טפשמב םיטפושה לש לופכה םדיקפתל 53 

לעמ רבעה רוזחש לש ךרדב טפשמה־תיבב תמאה רוריבבו ,ןורטאיתל טפשמ ןיב רשקב יללכ ןוידל 54 

:ואר ,םייטילופ םיטפשמב ןורטאיתל טפשמ ןיב רשקה יבגל .Ball, 1975 :ואר ,תירוביצ המב 

 1997 ,Christenson, 1999; Osiel.

Brison, :ואר ,הטילש לש הדמע ךותמ יטמוארטה רבעה לע הרזח לש יטיופרתה ךרעב ןוידל 55 

לקתנ אוה ,ילילפה טפשמה תועצמאב וייחב תשדוחמ הטילש גישהל הסנמ ןברוקה רשאכ .1997 

תובר םימעפ איה האצותה .תויסקס־ולגנא תוצראב ילילפה ךילהב ימשר דצ וניא ןברוקה ןכש היעבב 

.ןברוקה תמשאהו הטילשה ןדבוא תשוחת לע הרזח - טפשמה־תיבב "תינוינש תוינברוק" תייווח 

קקחנ לארשיב .Beloof, 1998; Fletcher, 1995 :ואר ,ילילפה ךילהב ןברוקה דמעמב םייונישל 

הריבע יעגפנ קוח ואר) תומילא תוריבע יעגפנ דמעמ קוח <2001 סרמב 2־ב> הנורחאל 

.(1782 ח"ס ,2001-א"סשתה 
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סויפ יכילהתו טפשמה־תיב :תוומהו המלעה יקסליב הרואיל 362 

הנילופ לש הטפשמ ,רוגינסה ידי־לע תידגנה התריקח ךלהמב "ינש סנוא" ןיעמ לש היווח 

ךופהל הל רשפאמו וז תורשפא ינפמ הילע ןגמ (ליגרה יטפשמה ךילהה ןמ תויטסה לשב) 

ךופיה ידי־לע רבעה תומוארט םע תדדומתמ הנילופ .הדנרימ ר"דל סחיב םידיקפתה תא 

,ותוא תרשוק איה :הילא הדנרימ ר"ד לש וסחי תא תרזחשמ איה .הטילש תגשהו םידיקפת 

לכ ךלהמבו ,חדקאב וילע תמייאמ ,םיתורישל ותוא תחקול ,ויפל הינותחת תא תבחות 

הלכי אל סנואה ןמל 56.טרבוש תאמ "תוומהו המלעה" הריציה תא בושו בוש העימשמ הלא 

םלואב התוא םיאור ונא טרסה םויסב .הילע הבוהא הכ התייהש הריציה תא עומשל הנילופ 

יטפשמה ךילהה ,הז ןבומב ."תוומהו המלעה"ל םיניזאמ םהשכ ,ודראר'ג םע םיטרצנוקה 

"ירוביצה ינאה" תאו טרבוש תא המצעל ריזחהל הנילופל רשפאמ גיצמ טרסהש דחוימה 

תבשה" - תמיוסמ תומימתב - טפשמב יורקש המ תא וגל עיצמ וניא טרסה לבא .הלש 

ותחפשמ םע הדנרימ ר"ד תא הניע תיווזמ האור איה טרצנוקה ןמזב ןכש ,"ותומדקל בצמה 

רבודמש ןיבו יתימאה הדגרימ ר"דב רבודמש ןיבש ונל רורב .טרצנוק ותואל םיניזאמ 

בושת אל םלועל טרבוש תעימש ,(הזחמב גצומ רבדהש יפכ) הנילופ לש הנוימד ירפב 

לש ילמסה ךפוהמה רוזחשה תועצמאב ,הנילופ לש טפשמה םלוא .רבעבכ המימת תויהל 

הקיסומל ןיזאהל תאז־לכב הל רשפאו הנילופ יבגל יטיופרת דיקפת אלימ ,ירוקמה עשפה 

תיחרזאה הרבחה המכ דע םג הארמ םיטרצנוקה םלואב עטקה .הנממ תונהילו טרבוש לש 

םיצלאנ םינברקמו תונברוק רשאכ ,תירירבש ,דניה םירטשמה יוניש תובקעב תינבנש 

.םיטרצנוק םלוא ותואב וידחי םמוקמ תא אוצמל 

תומלידה םע תודדומתה וניינע .ןיעה ןמ רתוי יומס טרסב הלועש ינשה רוזחשה 

ךא ,תורפסב יתרוקיב ןויעב ןיידע הכז אל הז ןיעמ רוזחש .םדוקה רטשמה לש תוירסומה 

הרבחה ובש ,ליגרה טפשמל דוגינב .םייטילופ םיטפשמב רתוי ץופנ אוה אקווד ,יתנעטל 

טפשמב ,רחאה דצה ידי־לע הליפשמ הריקחל תובר םימעפ ףושח ןברוקה תא הריתומ 

םהמ עונמל החילצמו תונברוקה תנגהל (העיבתה תועצמאב) תסייגתמ הליהקה יטילופה 

יללכמ תוטסל תצלאנ העיבתה ,ןכ התושעב םלוא ".היינש המוארט לש היווח ללכ־ךרדב 

ר"ד תא תרשוק הנילופ רשאכ - יטוראל םילאה ןיב השילג שי רוזחשה ךלהמב יכ ןייצל שי 56 

חילצמ ,ןמפרודמ לידבהל ,יקסנלופ ."הבהא תוכישנ" ותוא תכשונו ונזואב תשחול איה ,הדנרימ 

האור המלעה ובש ,"תוומהו המלעה" רישל רתוי ןמאנ אוה ךכבו ,םיבצמה ןיב השילגה תא שיגדהל 

,"המלע"ה יומידל סחיב תונמואב תויוחתפתהה תריקסל ."יבוהא" ול תארוק םג ךא "ארפ" תוומב 

.Luban, 1998 :ואר ,הלש תויטוראה תא השיגדמה השיגל התוילותב תא השיגדמה השיגמ 

ידי־לע ונמזוהש האושה־ילוצינ ,תחא המרב .ןמכייא טפשמ םיגדמש יפכ ,רתוי דוע ךובס אשונה 5 7 

םתוא ריבעהל ןמכייא לש ורוגינסל טעמכ הרשפא אלש תכמותו תדהוא המב ולביק דיעהל העיבתה 

רנזואה עבותה אקווד הז היה ןמכייא טפשמב םלוא .היינש תוינברוק לש רוזחש תידגנה ותריקחב 

אל עודמ" הלאשב המלגתהש ,םלרוגב תונברוקה תמשאהל תודחא םימעפ הלגלגתה ותריקחש 

:ןמכייא טפשמ - טפשמב (לוצינכ דיעהל אבש)יקסייב טפושה לש ותודע ,המגודל ,ואר "?םתדרמ 

.185 'ע ,(1974 ,םילשורי) תויודע 

ךרדב יצאנה רטשמה רציש תוירסומה תומלידה םע תודדומתההו קוחה ןוטלשמ תוגירחה רוזחש 

קוחה ןוקיתב תסנכה ינויד תרגסמב ,ןמכייא טפשמ חתפנ םרטב דוע ולחה דבעידב ותטיפשל 

בכרה שארב תבשלמ יולה ןימינב טפושה תא עונמל דעונש ,םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישעל 

ןמכייא יכ ןייצל שי הז םע .(18.1.1961 םוימ הבישי ,754-763 'ע ,30 ,תסנכה ירבד ואר) םיטפושה 
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363 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א"סשת 

־טפשמ השעמל וניה תלהנמ איהש טפשמה יכ הנעטל תפשחנ איה ךכ לשבו ,ליגרה ןוירה 

ךילה ןיב לדבה לכ ןיא ,קומעה ןבומב ,ןכלו ,םשאנל תויסיסב תונגה חיטבמ וניאש הוואר 

.ןשיה רטשמה טקנש יוכידה יעצמאל הז 

תורפה ןיב האלמ הלבקהל ןועטל ןתינ םאה :איה םיפוצה ינפל תבצינש השקה הלאשה 

וא) הנילופ לש טפשמה ןמזב תושחרתמש תורפהה ןיבל םדוקה רטשמה לש םדאה תויוכז 

םג אוה ,ןהיניב ןוימדה לע עיבצמ טרסהש יפ־לע־ףא ?<רחא ירבעמ־יטילופ טפשמ לכב 

םע דדומתהל םיצלאנ ודראר'ג ןהו הנילופ ןה .םילדבהל ונתושיגר תא דדחל ונל רזוע 

יפ־לע־ףא ,לשמל .קוחה ןוטלש תחת חוכב שומישל רורב לובג טוטרש לש המלידה 

,(הווהב הדנרימו רבעב הנילופ) םיפוטחה ןמ האדוה איצוהל התייה םיכילהה ינש תרטמש 

טעמל) ותוא הנעמ הניא איה ,ןיד־ךרוע לש ותנגהמ תונהיל הדנרימל תרשפאמ הנילופ 

תסנוא הניא איהו ,האדוהה םשל האדוהב תקפתסמ איה ,(ותחירב תעינמ יכרוצל ותרישק 

ןוימד־תודוקנ הלגמ טפשמב רבוע ודראר'גש ךילהתה םג .וסוניאל תמרוג וא ותוא 

תורשפה רחא בוקעל םינמזומ םיפוצה .רבעב הדנרימ ר"ד לע רבעש ךילהתל תועיתפמ 

לע לטנש דיקפתה תא אלמל ידכ טפשמה ךלהמב תושעל ךירצ ודראר'גש תוירסומה 

קוחה ןוטלשש ןיבמ אוה ובש םוקמל דע - הנילופ לש תומילאה תא ןתמלו רוצעל - ומצע 

.לכה תוזח וניא ומצע 

שחכתהל ללכ־ך־חב הטונ שדחה יטרקומדה ןוטלשהש הדבועב בר ץמואב הדומ טרסה 

ונא טפשמ םייקל ןויסינה םצעב ,קוחה ןוטלש תוזח לע דיפקנ המכ דע הנשמ הז ןיא - הל 

תא הפטח לארשי־תנידמ ,ןמכייא טפשמב ,לשמל .םיטפוש ונא םתואש הלא לא םיברקתמ 

לש םהיתויודעל תיטפשמה המבה תחיתפ 58,הנגה ידע איבהל ול הרשפא אל ,ןמכייא 

אל וירחאלו וינפלש הנידמב גרוהל אצוה אוהו ,ותנגה תלוכיב העגפ האושה תונברוק 

תונחבה תושעל ונתלוכיב ,תאז־לכבו 59.ילילפ טפשמ תרגסמב תוומה שנועב השמתשה 

.קדצומ יטילופ טפשמ ןיבל הוואר־טפשמ ןיב 

,תופצל להקל רשפאמ ,וב םישחרתמה םיילמסה םירוזחשה תועצמאב ,יטילופה טפשמה 

םישנא לש תונתשה ,ןוגכ) ןיעה ןמ םייומס םיכילהת םתואב ,ןורטאית תמב לעמ ומכ 

רבוע ןכיה - ירסומה ונטופיש תא םישרודש (טעמכ לבגומ־יתלב הריקח חוכ םילבקמש 

ןחבמה והז ."תולענ תורטמ" ןעמל אל וליפא ,דוע רוסא חוכב שומישה ול רבעמש לובגה 

טפשמ לע רבדל אלש ,טפשמב ללכ וכז אלש ויתונברוקל דוגינב ,ותריחב יפ־לע יטפשמ גוציימ הנהנ 

הלועמ גוצייב תלהנמ איהש טפשמב הכוז הדנרימ ר"ד יכ הזחמב תנעוט הנילופ ,המוד ןפואב .ןגוה 

יטפשמ גוצייב םלועמ התכז אל איהש דועב ,םיטפשמה רש תויהל דיתעש ימו תמאה תדעו שאר לש 

.והשלכ 

.לארשיב תוניסח םייצאנ םיעשופל קינעהל הבייחתה אל תילארשיה העיבתהש רחאמ 58 

ןמכייא טפשמ תא גיצהל וסינ םה ןכש הלא תומליד םע ללכ ודדומתה אל ןמכייא לש ויטפוש 59 

- יכ עבוק טפשמה־תיב ,לשמל ,ךכ .ליגר ילילפ טפשמכ 

יפל טפשמ לכב םשאנל תוחטבומה תובורעה לע רומשל השקתנ אל תאזה הלאשה רוריבב 

יפ לע קר וניד תא ץורחל שי .יאכז תקזחב אוה םדא לכש ,ונלש ילילפה ןידה ירדס 

,םייעוצקמ םיטפוש םה טופישה תכאלמב םיקסועה .טפשמה תיב ינפב תואבומה תויארה 

טטוצמ) ...רוביצה לש תונחובה ויניעל םתכאלמ תא םישוע םהו ,תויאר תליקשב םיליגרה 

.(321 ,1980 ,רנזואה לצא 
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איה םאה וא ,ונממ קלחל התוא ךופהי ארונה הרבע םאה - השדחה הרבחל רתויב השקה 

(םדא תויוכז תורפה) רבעה ןיב רורב לובג ןומיס ידי־לע רחא דיתעל ופיפכהל לכות 

.(טרפב םימשאנ תויוכז לעו ,ללכב טרפה תויוכז לע הרימש) הווהל 

ענמיהל תוסנמ תמאה תודעו .תמאה תודעוול סחיב טפשמה לש וחוכ םג הז ,יתעדל 

תודעוול ןוידה תדרפה ידי־לע ןברוק תויוכזל םשאנ תויוכז ןיב טקילפנוקה ןמ לילכ 

תויוכזל םשאנה תויוכז ןיב טקילפנוקה ,הז תמועל ,טפשמב .השינע לע רותיוו תונוש 

ידכ יכ תעדל םיחכונ ונא .ולש ירסרוודאה הנבמה םצעמ ,יזכרמ ריצ הווהמ ןברוקה 

עוגפלו םיליגרה ןוידה יללכמ תוטסל םיתיעל ךרוצ שי םדוקה רטשמה תא טופשל 

הדיגבכ שרפתהל הלולע קוחה ןוטלש לע תטלחומ הדפקה .קוחה ןוטלש לש דוסי־יללכב 

בטיה םיעדומ םינטפשמש יפ־לע־ףא .םהיפלכ הרבחה לש תוירחא־תליטנ־יאכו תונברוקב 

יללכמ הגירח לכ יכ תחוורה תיעטומה הסיפתה לשב השיחכהל םיטונ םה ,וז המלידל 

.הוואר־טפשמל ותכיפהו טפשמה לש תטלחומ היצמיטיגל־הדכ הומכ םיליגרה ןוידה 

קדצה" יטפשמ תא רקיעבו ,םייטילופה םיטפשמה תעפות תא םירקוחה םינוש םידמולמ 

טפשמה לש "תויטילופ"ה תשחכה תא םירקבמ םה .וז הסיפתב קפס םיליטמ ,"ירבעמה 

תא דימעהל תשרוד וזכ השיג 60.םייטילופ םיטפשמל רתוי הנכ השיג חתפל םיארוקו 

וז ,יתעדל .ירוביצה ןוידה זכרמב תונברוק תויוכזל םשאנ תויוכז ןיב תירסומה תוטבלתהה 

טפשמה ,טבלתהל ותונוכנ םצעב .יטילופה טפשמה לש תובושחה תומורתה תחא םג 

תחשומל ךפהנ חוכב שומישה יתמ - לובגה תא שדחמ םעפ לכ טטרשל לוכי יטילופה 

םצע .םדוקה רטשמה ןיבל הניב ןיחבמה לובגה תא ביצהל הטילחמ הרבחה ןכיה ,תיחשמו 

,לכמ רתוי ,הרבחל רוזעל תויושע ירוביצ ןוידל תירסומה המלידה תפישחו ישוקב האדוהה 

הבש הריזה תויהל לוכי יבמופ טפשמ ,הז ןבומב .הלש םיירסומה םידוקה תא שדחמ עובקל 

ךרדה יבגל ילסרווינוא ללכ עובקל רשפא־יא ,יתעדל 61.קימעמ ןוידב וכזיו תומלידה וגצוי 

Kirschheimer, 1961; Shklar, 1964; Osiel, 1997; Bilsky, 2001b 60. ואר ,השיגה חותיפל 

 .(Bilsky, 2001c) תיטרקומד הרבח לש תומלידו םייטילופ םיטפשמ לע ירפס תא

תוארל ןתינש ןעוט ןוסגטסירק .םייטילופ םיטפשמ לע ןוסנטסירק לש הירואיתה תא הביחרמ יתשיג 61 

תודגונמ תוסיפת ןהבש תויונמדזה ,תויתרבח תומליד לש "םילטסירק" ןיעמ םייטילופ םיטפשמב 

:וירבדכ .יבמופ ירסרוודא ךילהב וז םע וז תותמועמ הרבחה לש דוסיה־יכרע יבגל 

 Political trials bring together for public consideration society's basic

 contradictions, through an examination of competing values and

 loyalties... It is the thesis of this book that certain political trials are

 creative, placing before society basic dilemmas which are clarified

 through the trial. These trials become crystals for society. In them we

 can see the issues we must face and can better understand the choices we

 must make... They provide society with a crucible for defining and

 refining its identity. (Christenson, 1999, pp. 1, 5)

תולאש ןוגכ ,יתוהמה טפשמה תולובג ןניינעש יטילופ טפשמב תולועש תומלידב דקמתמ ןוסנטסירק 

,יתשיגל .ןהב אצויכו טפשמו רסומ ,תימיטיגל האחמו קוחל תויצה לובג ,יוטיבו ןופצמ שפוח לש 

םתלוכי־יא לשב - הרודצורפה לש המרב רבכ םייטילופ םיטפשמב הלועש המלידה תא תוארל שי 

תוערכהה תא יתרוקיב ןפואב ןוחבל הרבחה תא םיבייחמ םה ,םיליגרה ןוידה יללכ יפ־לע לועפל 
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איה וז תורשפא־יא אקווד םלוא ,קוחה ןוטלשל תומילא ןיב וקה תא חותמל ךירצ הבש 

בייחמ יטילופה טפשמה ,תורחא םילימב .יטילופה טפשמה לש תויביטקפאה תא החיטבמש 

תוירסומה תומלידה םע תיבמופ המיב לעמ דדומתהל התוללכב הרבחה תא השעמל 

אקווד רצונש טקילפנוקה .שדחה רטשמה לש טפשמה תכרעמ ינפב ביצמ םדוקה רטשמהש 

ןיחבהל שדחה רטשמל וז תונמדזה רצויש אוה ילילפה טפשמה לש ירסרוודאה הנבמה לשב 

הרבח ןוניכל יטילופה טפשמה לש רתויב הבושחה המורתה ילוא וז .ומדוקמ ומצע תא 

.תיטרקומד 

יטילופה טפשמה תמוצב תיחרזאה הרבחה 

ךא .םינברקמהו תונברוקה - וב םיפתתשמה ןמ תובושת שרודו תולאש הנפמ טפשמה 

תושקה תולאשה .הרבע לע ןידל השעמל תדמוע הרבחה לכ ,"ירבעמ קדצ" יטפשמב 

אלא ,םינברקמ וא תונברוק ויה אלש םישנא םתוא לא ,תיחרזאה הרבחה לא אקווד תונפומ 

:ןמכייא טפשמ יבגל ירוג םייח ררושמה בתוכ ,לשמל ,ךכ .דצה ןמ םיפיקשמ 

תא טופשל םיברסמ ונא .ונמצע תא טופשנ רשא ילב םתוא ונטפש ונאו 

שקבנ ,חוכ רוזאנ םא ,םוי אובב .וינפב תאז תושעל ונלוכי אל .ונמצע 

,טלפמכ ונמצעל רמול ונל השק .הלצהה ןעמל רתוי ונישע אל עודמ תעדל 

םינודנהמ םיבר ועדי רשאמ רתוי ןאכ ונעדי .ונעדי ןכ רשאב ,ונעדי אל יכ 

ןנשנ םא םג .תמוצה היה ןאכ .המחלמה םותב וערכוהש הלאמ ,םש תוומל 

ודירפה םניבל וניניבו ,תולובכו תוקיר ויה ונידי יכ ןנשו רוזח ונמצעל 

לכונ אל ,רוזעל םיברסמה לש שפנה ןויוושו קחרמה ,הלודגה המחלמה 

62?םתאו :ונירחא ךלוהה לוקהמ חורבל 

לש ךילהת דדוע אל אוהש התייה ,ירוג יפל ,ןמכייא טפשמ לש הלודגה הצמחהה 

עגנש ,םילשוריב ןמכייא ,טדנרא הנח לש הרפס .לארשיב הרבחה לש ימינפ שפנ־ןובשח 

ורתונ ירוג לש ויתולאש .ירוביצ ןויד ררוע אלו ונמזב תירבעל םגרות אל ,הלא תולאשב 

ןכל וניה ןמפרוד לש והזחמב תיחרזאה הרבחה תמשא לש אשונב לופיטה .הנעמ אלל 

לא הרזחב תולאשה תא הנפמ איה הנילופ לש טפשמב םיוסמ בלשב .דחוימב ןיינעמ 

םיסחי תכרעמ ודראר'ג לחה ,ותוהז תא הפשח אלו םייוניעב הדמע איהש ןמזב .ודראר'ג 

וייח תא הל בח אוה .הנילופל ודראר'ג ןיב ץבורש "ןומדקה אטחה" והז .תרחא השיא םע 

אל אוה הילא ובוח תא ךא ,הב לפטמו הנילופ םע ןתחתמ ודראר'ג .הדיגבב היפלכ םשאו 

תלאוש הנילופ הליל ותוא ךלהמב .טפשמה דע המדנ תוחפל ךכ וא ,םלועל עורפל לכוי 

המכ ,תרחאה הרוחבה םע שגפנ םימעפ המכ ,התפיטח ןמזב השע אוה המ הנושארל ותוא 

םיטפשמל ףתושמה ,תורחא םילימב .ןגוהה ןוידה יללכ סיסבב תודמועה (תויטילופה) תויכרעה 

וז המכסה־יא .םמצע קחשמה יללכ רבדב םידדצה ינש לש שארמ המכסה םהב ןיאש אוה םייטילופ 

לע תלבקמ איהש קחשמה יללכ תא שדחמ ןוחבל התוללכב הרבחה תאו טפשמה־תיב תא תבייחמ 

.אבהלו ןאכמ המצע 

.249 ,1963 ,ירוג 62 
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איהש הרומחה המשאהה תא חטשה ינפ לא תולעמ הלא תולאש 63.ןימ־יסחי ומייק םימעפ 

רשפאמ םג הלש טפשמה לבא .ונעמל התנעתה איהש ןמזב הב דגב ודראר'ג - ול תסחיימ 

םיעשופה תא טפשמל איביש ונמזב הל חיטבה אוה - תוועמה תא והשמב ןקתל ודראר'גל 

לוכיש דיחיה רבדה תא תושעל תונמדזה ול תנתונ הנילופ .םהישעמ תא םיברב םסרפיו 

סויפה אוה - בחרה רוביצה ןיבל תונברוקה ןיב - הז סויפ ,יתעדל .ול חולסל העינהל 

ןיב סויפה ,בושחל לבוקמש יפכ ,אלו ,טפשמב םירשפאתמה תיתימאה החילסהו יתימאה 

וא החילסל םינתינ םניא הנועמל הנעמ ןיב ודירפהש םיעשפה .םינברקמל תונברוקה 

דדומתהל םיכרד אוצמל תוסנלו םהילע תמאה תא תעדל אוה תושעל ןתינש לכ 64.סויפל 

תא ונתיאמ ריתסמ ןברקמל ןברוק ןיב סויפב המש תורפסהש שגדה יכ יל המדנ .,דמיע 

הרבחל תונברוקה ןיב סויפה - יטפשמה ךילהה תרזעב גישהל ןתינש סויפ יכילהת םתוא 

תונברוק יפלכ הרבחה לש תוירחא תליטנ לש התליחת וגיה טפשמה םויק םצע .תיחרזאה 

תלחתה לש המזירפה ךרד ונחובל שי ,טפשמה לש ותחלצה תא ןוחבל ידכ .םדוקה רטשמה 

תא טפשמה דדוע המכ דע - םדוקה רטשמה תונברוק ןיבל הרבחה ןיב סויפה ךילהת 

תחאו דחא לכ לש םתוירחאל סחיב תולועש תושקה תולאשה םע דדומתהל הרבחה 

.יוכידה רטשמ תומייקתהל הירבחמ 

םוכיס 

האדוה תאצוה - תרהצומה ותרטמ תא גישהל חילצמ הנילופ לש הטפשמ ,םוכיסל 

הצור ודראר'גש דועב .ודראר'ג לש ויתולאש ןיבל הנילופ לש היתולאש ןיב היירטמיס רצוי ןמפרוד 63 

ודראר'ג םייק םימעפ המכ תעדל הצור הנילופ ,הדנרימ ר"ד ידי־לע הסנאנ איה םימעפ המכ תעדל 

ץבורש ירסומה רעפה תנבה תא תקזחמ קר וז היירטמיס .הרצעמ תפוקתב תרחא םע (ןוצרמ) ןימ־יסחי 

תדעו שארב דומעל הכוזו הרבחב דבוכמל בשחנה אוה ודראר'גש דועב ךא .ודראר'גל הנילופ ןיב 

*ודראר'גכ םישנא יפמ) הרבחה .םינימא םניא הירבדש תעגושמכו הלוחכ תספתנ הנילופ ,הריקחה 

.הלש התמשא תלאשב טטחלמ תענמנ הדועב (ןברוקה תמשאה ליעל ואר) הנילופ תא השעמל המישאמ 

ךשמב ומישאה םילארשיה .תילארשיה הרבחב התלגתהש יפכ ,וז הדמעב דרוסבאה תא ףשוח ירוג 

ךכ לע םשא תושגר העיבמ הנילופ םג> "חבטל ןאצכ" וכלהש לע האושה תונברוק תא הכורא הפוקת 

הכלה ןכלו התומל ליבוי רבדהש הששחש רחאמ תפטחנ איהש הקעצ אלו ודראר'ג תווצמכ התשע אלש 

ידכ תושעל םה ולכי דוע המ ןוצרמ םמצע תא ולאש אל םלועמ םילארשיה ,הז תמועל .("חבטל ןאצכ" 

ןויסינ אלל ךא רנטסק טפשמ ןמזב הנושארל ולע הלא תולאש .הדמשהה תא עונמלו םלועב עירתהל 

ואר> י"אפמ תגהנה לעו רנטסק לע המשאה לכ תלטה ידי־לע אלא ,יתרבח ימינפ שפנךובשח תושעל 

.(1999 ,יקסליב 

(Pogrund) דנורגופ ןימ'גנב יאנותיעה ידיילע "סויפ יכילהת" סנכב ורמאנ וז חורב םירבד 64 

ורצי תודעווה ,ותנעטל .םינברקמה םע סייפתה אלו חלס אל ומצע אוה יכ רמאש ,הקירפא־סורדמ 

גוסה ןמ תיתרבח תוסייפתה ונימזהו ,תוצובקה ןיב םיסחיהו תונעזגה תלאשב הרבחב ימינפ ןויד 

ואר ,םינברקמל תונברוקה תחילסלו ,ןברקמל ןברוק ןיב סויפל הייפיצה לע תרוקיב .אקווד ינשה 

שגר רומיש לש תירסומה הדמעה תוכזב הנעטה תא תססבמה תקתרמ הסמל .2001 ,רנורב לצא 

.174-136 ,2000 ,ירמא ואר ,סויפה וצ דגנו תונברוקה לצא הניטה 
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ריחמב התלע וז החלצה םלוא .ירסומה ונולשכ לע הדנרימ ר"ד לש "ןוצרמו תישפוח" 

לוק יוהיז לע תוכמתסה) ליגרה ילילפה טפשמה לש ןגוהה ןוידה יללכמ תובר תוגירח 

איצוהל ידכ םימויאו םירקש ,חוכב שומיש ,ושפנב הלוח ןברוק לש תודע תלבק ,חירו 

טפשמה יללכמ הטסש הדבועה לשב קר חילצה טפשמה ,השעמל .(ילוכו ,הדנריממ האדוה 

הרודצורפ לע םידיפקמ ונייה וליא ,לשמל ,ךכ .יטילופ טפשמל ךכב ךפהנו ליגרה 
,הנמיהמ־אלכ תזרכומ התייה התודעש וא תודעל תלספנ הנילופ התייה ,הליגר תיטפשמ 

ויה טפשמה תועצמאב תיחרזאה הרבחה לא הרזחב ןברוקה תלבק לש תודוסי םתוא לכ זאו 

וק רבוע ןכיה השקה הלאשה םע דדומתהל ונתוא בייחמ טרסה ,אסיג ךדיאמ .םימלענ 

רובע־לאה וק תא חותמל ןכיה .הוואר־יטפשמל םיימיטיגל םייטילופ םיטפשמ ןיב לובגה 

.חוכב ימיטיגל־אל שומיש יבגל 

,םימשאה תשינע הניא יטילופה טפשמה לש תירקיעה הרטמה יכ וניליג ךכ ךותב 

הרטמכ הזחמה תליחתב הארנש המ םג םלוא .הלמה לש לבוקמה ןבומב אל תוחפל 

הרטמכ ךשמהב ררבתמ - וישעמ לע הדנרימ ר"דמ האדוה תלבק ־ ךילהה לש תירקיעה 

הנומט יטילופה טפשמה לש ותמורת יכ ונדמלמ הזחמה ,יתעדל .תיפוסה הרטמה הניאש 

.ומצע ךילהב 

ןאכמו ,תיטרקומד הרבחל רבעמל ןתיא סיסב רוציל איה יטילופה טפשמה תרטמ 
.תמאה רוריב איה יטילופה טפשמה לש הנושארה הרטמה :הנשמ־תורטמ שולש תורזגנ 

הכירצש תמא אלא ,םייביטקייבוא םיחמומ ידי־לע תעבקנה תמאב רבודמ ןיא םלוא 

הבושח "תיביטקייבוסה תמאה" ,ךכיפל .םמצע םינברקמהו תונברוקה לש םהיפמ ררבתהל 

ךורא ךילהת ליחתמ אוהש ךכב איה טפשמה תובישח ."תיביטקייבואה תמאה" ןמ תוחפ אל 

לשו םדוקה רטשמה תונברוק לש םהיתויודע ךותמ יביטקלוק ןורכיז ןוניכ לש בכרומו 

ןומט תיטפשמה "תמא"ה לש החוכ רקיע ,הירוטסיהה ירפסל דוגינב .םיעשפה יעצבמ 

ןמ דרפנ־יתלב קלחכ תונברוק לש תויודע לע ןעשנה יבמופ רופיס לע תססובמ התויהב 

.הרבחה לש יביטקלוקה ןורכיזה 

תירסומה המלידה םע תירוביצ תודדומתה איה יטילופה טפשמה לש היינשה הרטמה 

םא קר תגשומ וז הרטמ .קוחה ןוטלשל תוביוחמ ןיבל קדצ תיישע ןיב לובגה תחיתמ לש 

תבייח הרבח לכ .םימידקתו םיללכ ידי־לע בתכומ תויהל לוכי וניא לובגה וק יכ םיניבמ 

.תשדוחמ תיתרבח המכסה ךותמו יפיצפסה הרבע סיסב לע לובגה וק תא שדחמ טטרשל 

.רקיעה תא הצימחמ טפשמה־ימכח ידי־לע תילסרווינוא הרוצבו שארמ וקה תחיתמ 

,יתיארהש יפכ ,הז סויפ .סויפה ךילהת איה יטילופה טפשמה לש תישילשה הרטמה 

םשאנה ןמ תשרוד הניא תיטפשמה האדוהה .בושחל לבוקמש יפכ ,םשאנל ןברוקה ןיב וניא 

ירשפאה דיחיה סויפה ךילהת .עשופל חולסל טפשמב שרדנ וניא ןברוקהו ,החילס שקבי יכ 

תוירחא תליטנכ הומכ טפשמה תיישע .תונברוקה ןיבל הרבחה ןיב אוה טפשמה תועצמאב 

ליחתהלו ןברוקה תמשאהמ ענמיהל הדיצמ תונוכנ יוליגו תונברוקה יפלכ הרבחה לש 

ביצמ הזכ יטילופ טפשמ לכש לודגה רגתאה .הרבחה תמשא םע םג דדומתהל הז םוקמב 

.םדוקה יוכידה רטשמל םיהזל ךפהילו וקה תא תוצחל ילבמ הלא תורטמ גישהל דציכ אוה 
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תורוקמ 

.ןקוש :ביבא־לת .(יאתבש ןרהא :םוגרת) דסחה תוטונ .(1990) םוליכסייא 

:םוגרת) (174-136 'ע) הרפכלו המשאל דבעמ :ךותב ."הניט ישגר" .(2000)'ז ,ירמא 

.דבוע םע :ביבא־לת .<דארינ ןתנוי 

:םוגרת) עורה לש תוילאנבה לע ח"וד :םילשוריב ןמכייא .([1964] 2000)'ח ,טדנרא 
.לבב :ביבא־לת .(לאירוא הירא 

.125,13-12 ,תרוקיבו הירואית ."רנטסק טפשמ" .(1999)'ל ,יקסליב 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .רלהאמ דע טדצוממ ינמרגה דילה .(1989)'ע ,יקסדורב 

תיטילופ המוארט אפרל יאקירפא םורדה ןויסנה לע :תירצונ היפרת" .(2001)'ז ,רנורב 

.2001 סרמב 11 ,"סויפ יכילהת" סנכב האצרה ."תמא תרימא ידי לע 

,ד ,םילילפ ."ולוק יפ לע רבוד יוהיזל תיפרגוטקפסה הטישה" .(1994)'ס ,בגשו 'ד ,טנרב 
 139-121.

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תיכוכזה את לומ .(1963)'ח ,ירוג 

.ביבא־לת .(ירובת ןורוד :םוגרת) תוומהו המלעה .(1994)'א ,ןמפרוד 

.דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטגה ימחול תיב .םילשורי טפשמ .(1980)'ג ,רנזואה 

תועידי תאצוה .הדאפיתניאב תיטפשמה תכרעמה :שא תחת קדצ .(1994)'א ,בונשרטס 
.תונורחא 

,"סויפ יכילהת" סנכב האצרה ."ישיא ח"וד :יאקירפא םורדה ןויסנה" .(2001)'ב ,דנורגופ 
.2001 סרמב 11 

,1 ,תרוקיבו הירואית ."טפשמה תיבב ללחו חיש :תונריסה תריש" .(1991) 'א ,ןמדלפ 
 163-143.

יטרסב תויודע :עקרקהמ תוקתינ סוסה לש וילגר עברא תא יתיאר" .(1993)'א ,ןמדלפ 

.106-93 ,45 ,םינמז ."םיילילפ םיכילהב רוזחש 

.ןונויד :ביבא־לת .תויארה לע .(1999)'י ,ימדק 

.96 'ע ,22.3.01 ,ריעה ."םיצומק דוע םיפורגאה" .(2001)'י ,טילבטור 

.רתכ תאצוה .האושהו םילארשיה :יעיבשה ןוילימה .(1991)'ת ,בגש 

.סוריפפ :ביבא־לת .רטשמה תוהמו טפשמה תודמ .(1996)'ל ,ףלש 

 Aeschylus (1953). Oresteia (The Eumenides; Trans, by Richard Lattimore).

 University of Chicago Press.

 Arendt, H. (1964). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.

 Penguin Books.

 Askin, K.D. (1997). War Crimes Against Women: Prosecution in International

 War Crimes Tribunals. Hague: Martinus Nijhoff Pub.

 Ball, M.S. (1975). "The Play is the Thing: An Unscientific Reflection on
 Courts under the Rubric of Theatre". Stanford Law Review, 28, 81-115.

 Beloof, D.E. (1998). Victims in Criminal Procedure. Durham: Carolina
 Academic Press.

 Bilsky, L. (1996). "When Actor and Spectator Meet in the Courtroom:
 Reflections on Hannah Arendt's Concept of Judgment". History and
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 Memory, 8(2), 137.

 Bilsky, L. (2001a). "Between Justice and Politics: The Competition of Stories in

 Eichmann Trial". In S. Ascheim (ed.), Arendt in Jerusalem (pp. 232-252).

 University of California Press.

 Bilsky, L. (2001b). "Political Trials". The International Encyclopedia of the

 Social and Behavioral Sciences (forthcoming).

 Bilsky, L. (2001c). Israeli Political Trials: The Struggle over the Israeli

 Collective Identity. University of Michigan Press (forthcoming).

 Brison, S.J. (1997). "Outliving Oneself, Trauma, Memory and Personal

 Identity". In D. Tietjens Meyers (ed.), Feminists Rethink the Self (pp. 12

 39). Westview Press.

 Brooks, P. (2000). Troubling Confessions. Chicago: University of Chicago
 Press.

 Christenson, R. (1999). Political Trials: Gordian Knots in the Law (2nd

 edition). New Brunswick and London: Transaction Publishers.

 Cover, R. (1992). "Violence and the Word". In M. Minow, M. Ryan and

 A. Sarat (eds.), Narrative, Violence and the Law (pp. 203-238). Ann
 Arbor: University of Michigan Press.

 Cover, R., Fiss, O.M. and Resnik, J. (1988). Procedure (pp. 1231-1232). The
 Foundation Press.

 Curtis, D.E. and Resnik, J. (1987). "Images of Justice". Yale Law Journal, 96,
 1727.

 Dyzenhaus, D. (1998). Judging the Judges, Judging Ourselves: Truth,

 Reconciliation and the Apartheid Legal Order. Oxford: Hart Pub.

 Fletcher, G.P. (1995). With Justice For Some. New York: Addison-Wesley.

 Gewirtz, P. (1988)."Aeschylus' Law". Harvard Law Review, 101(5), 1043
 1055.

 Gibbs, Ch.H. (2000). The Life of Schubert. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Kirschheimer, O. (1961). Political Justice. New Jersey: Princeton University
 Press.

 Luban, D. (1998). "On Dorfman's Death and the Maiden". Yale Journal of Law
 (4 Humanities, 10, 115.

 Lyotard, J.F. (1988). The Differend (Trans, by G. Van d'Abbeele). Minneapolis.

 MacKinnon, C. (1993). "Crimes of War, Crimes of Peace". In S.A. Shute (ed.),

 On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures (pp. 83-109). New York:

 Harper Collins.

 Minow, M. (1990). "Words and the Door to the Land of Change: Law, Language

 and Family Violence". Vanderbilt Law Review, 43(6), 1665-1699.

 Minow, M. (1998). "Between Vengeance and Forgiveness: Feminist Response to
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 Violent Injustices". New England Law Review, 32, 967-981.

 Ni Aolain, F. (2000). "Rethinking the Concept of Harm and Legal

 Categorization of Sexual Violence During War". Theoretical Inquiries in
 Law, 1(2), 63-96.

 Osiel, M. (1997). Mass Atrocity, Collective Memory and the Law. New
 Brunswick and London: Transaction Publishers.

 Sarat, A. and Kearns, Th. (eds.) (1992). Law's Violence. Ann Arbor: University

 of Michigan Press.

 Shklar, J.N. (1964). Legalism. Mass.: Harvard University Press.

 Teitel, R.G. (2000). Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press.

 Weschler. L. (1990). A Miracle, A Universe. Chicago: The University of
 Chicago Press.

 Wigmore, J.H. (1961). Evidence in Trials at Common Law. Boston: Little,
 Brown.
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םייניתשלפה םיטילפל םייוציפה תלאש 

*סקרמ לאונמע 

אובמ 

תבצינ הבילבו ,יניתשלפה-ילארשיה ךוסכסה לש השקה ןיערגה איה םיטילפה תלאש 

םולשתש רובס ינא .םהלש םייחה ייוכיסו שוכרה ןדבוא לע םלוה יוציפל םיטילפה תעיבת 

,ץראה יבשות ןיב םולש יסחיל תודוסיה תא חיני םייניתשלפה םיטילפל םיישיא םייוציפ 

תורמל .תונידמה יתש ןיב ומתחייש םולש ימכסהמ רתוי םימי ךיראהל םייושעש םיסחי 

תוינידמ לכ ןהיתורודל לארשי תולשממ ושביג אל ,םיטילפה תלאש לש הברה התובישח 

ןויד המייק אל תיניתשלפה הגהנהה םג .םייוציפה אשונב ולפיט אל אליממו ,הילא סחיב 

הרבס הלעא ןכו ,םיבושח הכ םייוציפה עודמ ריבסהל הסנא הז רמאמב .ןיינעב קימעמ 

.הכ דע םהב ונד אל םיניתשלפהו לארשי עודמ 

לע .וב קוסעל םיאמדקא וברה ,םיטילפה אשונב ןוידהמ ורזנתה םיאקיטילופהש דועב 

םינשב ופסונ תויגולויצוסו תויטילופ ,תויטפשמ ,תוירוטסיה תויגוסב וקסעש םירוביחה 

םהיתועד תא 1995 תנשב םכיס ץרפ ןוד .םיטילפל םייוציפה אשונב םינויד םג תונורחאה 

(Brynen, 1996)ןנידב סקרו ,(Peretz, 1995) אשונב םיילארשיו םייניתשלפ םיחמומ לש 

.וירחא ואלימ (Cahana, 1997) אנהכ יאמשו 

,הנידמה לש תונושארה םינשב קר הלאשב וקסע סרתמה ידיצ ינשמ םיאקיטילופ 

ולדח הרהמ־דע ךא .םיטילפה תבוטל תולועפ המכ םימי םתואב ושע ףא לארשי תונוטלשו 

ןועיטה לע םיילארשי םירבוד ורזח םויה דעו זאמ .אשונב רבדל םיילארשיה םיאקיטילופה 

לארשי ןיב ,וצרת םא "רפסנרט" ,ןיסולכוא יפוליח השעמל ושענ ךליאו 1948־מ םינשבש 

,םשוכרו םהיתומדא תא ודביא םתדלומ תא ובזעש םיניתשלפה קר אל ,יברעה םלועהו 

תובורק םיתיעל םינעוט םיילארשי םירבוד .ברע תוצראמ חורבל וצלאנש םידוהיה םג אלא 

ותואב שוכר ודביא תוצובקה יתש יכו ,המוד היה םידדצה ינשב םיטילפה לש םרפסמש 

תולשממש ךכמ קיסהל ןיא ךא .הז תא הז םיזזקמ תונובשחה ינש ךכיפלו ,לדוג־רדס 
םירשה תדעו לש ח"ודה וליפא .םייניתשלפה םיטילפה יבגל תללוכ תוינידמ ושביג לארשי 

בוש הקחדנ הלאשה .הלשממב ןודיהל הכז אל ,1982 תנשב המקוהש ,םיטילפה ןיינעל 

."םולשה תוחיש לש יפוסה בלשה" םויכ יורקש המל ,רותה ףוסל בושו 

לא) הבישה תוכז תא דימת ושיגדה םייניתשלפ םירבוד :המוד בצמה יניתשלפה דצב 

הרזחב לבקל םתוכז תאו ,םהיתבלו םהיתומדאל ,םאצומ־תומוקמל םיטילפה לש (,דדמע 

תעיבת תא םילשהל וא ףילחהל ולכיש תופסונ תויורשפאב םלועמ ונד אל םה .םשוכר תא 

לע ןיינק תוכז םיטילפה־תוגחמב םיררוגתמה םיטילפל תונקהל תורשפאה :ןוגכ ,הבישה 

,םייח ייוכיסו שוכר ןדבוא ןיגב םייפסכ םייוציפ םהיאצאצלו םיטילפל םלשל ,םהיתב 

רפסמ תלאשב לארשי םע ןודל וא ,ןיתשלפ־תנידמב תיניתשלפה הרוזפהמ םיטילפ בשייל 

.טולקל הילעש םיטילפה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל הקלחמה * 
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םולש ושעש הלא ןה ־ ברע תונידמו םיניתשלפה ,לארשי ןיב ביצי םולשש רובס ינא 

לע הנושארבו שארב ןוכיי - םולש ימכסה לע המיע ומתח םרטש הלא ןהו לארשי םע 

םייחה םדא־ינבש םושמ ,תאז .םיידוהיהו םייניתשלפה םיטילפל םיישיא םייוציפ םולשת 

תומ םע םילשהל םילוכי םיטילפה .חותפ יחצנ בוחכ תוירמוח תודבא םירכוז קוח־תונידמב 

עצפ ןיעמל םהיניעב ךפהנ ערפנ וניאש בוח ךא ;תומל םדא לש ועבט ירהש ,םהיבורק 

אוה ;ויאצאצל רבוע בוחה ,םייחב וניא רבכ ירוקמה בוחה לעב םא .דילגהל ןאממש חותפ 

היביוא םע אמייק־רב םולש תושעל הצורה הנידמ ,ןכל .קחמנ וניאו חכשנ וניא םלועל 

.םשוכרו םתיב תא ודביאש םיטילפה ־ ךוסכסה תונברוק תא תוצפל תבייח 

יוציפל סחיב תטרופמ תוינידמ שבגל םידדצה ינש וחרט אל עודמ הלאשה תלאשנ 

לארשי־תנידמ לש זעה הנוצרש איה ,תחא לגר לע ,הבושתה .םייניתשלפה םיטילפה 

תונש דע הכשמנש המגמ - הנוטלש םוחתבש תומדאה לכב תיטסילופונומ הטילש שוכרל 

ןהילעבל תומדא ריזחהל ןויסינ לכ וביאב עטק - םירשעה האמה לש םינומשה 

ךרוצה דמע הזכרמבש םושמ םייוציפ לש תוינידמ חתפל הלכי אל הנידמה .םייניתשלפה 

ךרדה איה הבישה יכ ,תיניתשלפה תושרה לש תרהצומה התדמע .ןהילעבל תומדא בישהל 

תילארשיה הדמעה לע תענמנ־יתלב הבוגת .דניה ,םיטילפה תלאש ןורתפל הדיחיה 

םירמוא ,תומדא ריזחהל הנכומ הניא הנידמה םא .םואל תומדא לע רתוול ןיאש תצרחנה 

להנל לארשי לש טלחומה בוריסה לומ :םיטילפה תא הרזחב לבקל תבייח איה ,םיניתשלפה 

םגש ,הבישה תוכזל תירוגטק השירד םיגיצמ םיניתשלפה ,םיטילפה יוציפ לע ןתמו־אשמ 

תובשה קוחל ,דחא דצמ ,תסחייתמ תיניתשלפה "הבישה" תעיבת ."חוקימ ןיא" הילע 

םיאנתבש ךכ לע תזמור איה ,רחא דצמו ,לארשיל תידוהיה "הבישה" תוכז ,ילארשיה 

רשאכ קר חתפיי םיטילפה תלאשב ןתמו־אשמה ךא .אשונב ןודל רשפא היהי םימיוסמ 
.םייוציפ םהל עיצתו םיטילפה לרוגל התוירחאב ריכת ,היתודמע תא לארשי שימגת 

.הנידמה ימוחתב םיטילפ טולקל טלחומ בוריס התייה תאז העיבתל תילארשיה הבושתה 

בוריס הבריס איה ,דחא דצמ ;םיטילפה תלאש ןורתפ לש תופולחה יתש תא הללש לארשי 

םייוציפ םלשל תוחפ־אל ירוגטק ןפואב הבריס איה ,אסיג ךדיאמו ,םיטילפ לבקל ירוגטק 

הנכומ הניא איה יכ לארשי־תנידמ לש הרהצה ןיעמכ תאז םישרפמ םיניתשלפה .םיטילפל 

תפאוש אלא ,ךוסכסה בל תא וב םיאור םהש אשונה לע םתיא ןתמו־אשמ לכ להנל 
האריי ילארשי רותיו םג הזכ בצמב .היניע־תואר יפל םולש םכסה םיניתשלפל ביתכהל 

.ביתכתכ םיניתשלפה יניעב 

?םיטילפה אשונב םילפטמ םיניתשלפהו לארשי ןיא עודמ 

םייניתשלפ םיטילפ לש םבושל םישימחה תונשב לחה הדגנתה לארשי־תנידמ 

הנעטו הנידמה הרזח םייוציפה ןיינעב .םיטילפל םייוציפ םולשתלו םילודג םירפסמב 

.םיטילפל ברע תוצראב םידוהי ןהו םיניתשלפ ןה ושענ תואמצעה תמחלממ האצותכש 

םירש תדעו שארב 1982 תנשב דמעש ,תרופ־ןב יכדרמ רשה לש וירבד תא איבא המגודל 

ותמדקהב בתוכ ,קריעמ הלוע ומצעב ,תרופ־ןב .םייניתשלפה םיטילפה תלאש ןורתפל 
:םיאבה םירבדה תא הדעווה לש םכסמה ח"ודל 

תונחמב ומשוה םשו םיברע ףלא 590 ברע תוצראל ושטנ [1948 תנשב] 
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373 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א'יסשת 

םידוהי .ברע תוצראמ םידוהי ףלא 600־ כ לארשיל ועיגה ליבקמב .םיטילפ 

,תורבעמב םנכשל הצלאנ [הנידמה] ...לכ רסוחב בוזעל וצלאנ ...הלא 

(40 'ע םג וארו ;5 ,1984 ,רנע) .םישק םיאנתב 

םנוצרמ םצרא תא ובזע םייניתשלפה םיברעה :תורצויה וכפהתה תרופ־ןב לש רופיסב 

.םיטילפ־תונחמל םתוא וסינכה תוחראמה תוצראה רשאכ קר םיטילפל וכפהנו ישפוחה 

תייעב תרצונ התייה אל םיניתשלפה תא ברע תונידמ וטלק וליאש עמתשמ ןאכמ 
ירסח םיטילפכ םהלש אצומה־תוצרא תא בוזעל וצלאנ ברע תוצרא ידוהי וליאו .םיטילפה 

תוצרא .רמה תוטילפה לרוג תא םהמ הכסחו םתוא טולקל ץמאמ לכ התשע לארשיו ,לכ 

,רנע> "דחאכ םידוהיהו םיברעה םיטילפה לש הידגרטב תוירקיעה תומשאה ןה" ברע 

בוחה זזקתי וז ךרדב .שדחמ םיטילפה תא בשיילו לארשי ומכ גוהנל ןהילעו ,(5 ,1984 

ינב םינמחר םה םידוהיש ןוויכמו .לארשיל ורגיהש םיידוהיה םיטילפל תובייח ןהש 

ידי־לע רקיעב ,הלש שוביכה יחטשב םיטילפה לש םבצמ רופישל לארשי גאדת ,םינמחר 

ינשכ הלעת תינכותה .םהל תוכומסה םירעה לש םיילפיצינומה םיתורישב תונחמה בוליש 

,הקלח תא םורתת איה ,םיניתשלפל רבד תבייח הניא לארשיש יפ־לע־ףאו ,רלוד דראילימ 

,1984 ,רנע> םקלח תא םה םג ומירי םיימואלניב םינוגראו תונידמש ךכל הפצת איה ךא 
 46).

תויוכזל הגאדמ העבנ אל םייניתשלפה םיטילפל בוח תבייח הניא לארשיש הסיפתה 

םשוכר רובעב םייוציפ העבת אל םלועמ לארשי־תנידמ .ברע תוצראמ םיידוהיה םילועה 

 (1999 ,Shenhav), ליבשב םייוציפ עובתל הינמרגמ םימולישה םכסהב הגאד אלש יפכ

םילוע ברע תוצרא יאצוי דימת ויה הנידמה ישאר יניעב .(Shinnar, 1999) האושה יטילפ 

לאכ םהילא וסחייתה םיניתשלפל תובוחה זוזיק לש רשקהב קר .םנוצרמ ץראל ואבש 
הל וריתה אל יאדוובו םתגיצנכ הנידמה תא ונימ אל םילועהש רמול רתומל ."םיטילפ" 

.םשוכר לע רתוול 

םייניתשלפה םיטילפה לש שוכרהו תומדאהש :דחא רבדל קר הנידמה הגאד ,השעמל 

תויתשתה לע טולשל הכירצ הנידמהש תיטסילאיצוס הסיפתמ קלח הז היה .הדיב וראשיי 

תומדאה לכ תא םיאלהל הנידמה התצר ,רתיה ןיב .למשחו םימ ,עקרק ןוגכ ,תויסיסבה 

םתרבעה ,םילעבה שוריג :םינוש םיעצמאב תאזה לעה־תרטמ לא הרתח איה .המוחתבש 

תולעבה תויוכז תא לולשל הדעונש תדחוימ הקיקח ,םהיתומדא תעקפה ,םתמדא לעמ 

הלא םיכרדב הנידמה הטלתשה הכ דע .םהמ תומדא תשיכר ,ןבומכו ,תומדאה לע םהלש 

.(Marx, 2000)היוטנ הדי דועו המוחתב תועקרקהמ 930/» לע 

המדא רוכמל תיאשר הניא ,לארשי יעקרקמ להנמ ,תומדא יניינעב הנידמה לש התגיצנ 

לבוי לכ םישדחתמה םיזוחב ,תומדא הריכחמ קר איה םידוהיל .תודחוימ תוביסנב אלא 

המדאב הטילשה .תומדא ריכחהל וליפא ,הכלהל תוחפל ,תיאשר הניא איה םיברעלו ,םינש 

תומדא תיינק התייה 1948 דע .התישארמ תינויצה העונתה לש תיזכרמ הרטמ התייה 

תמחלמ .(3 ,1990 ,ינוליש) הדיחיה השיכרה ךרד טעמכ לארשיל תמייקה ןרקה ליבשב 

לע טלתשהל הנידמה לש היצמאמו ,תומדא תשיכרל תופסונ תויורשפא החתפ תואמצעה 

םוחתבש תומדאה לע תולעב שוכרל הפיאשה יכ הארנ .ומצעתהו וכלה תומדאה לכ 

הרצי הרטמה לא ךרדבו ,םיילכלכ ףאו םייטילופ ,םיישונא םילוקיש הדיצה הקחד הנידמה 

,םיברע םבור ,םיבשות ופסונ 1948 יטילפ לא :םילשונמ לש תובר תוירוגטק הנידמה 
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םישנא ,"םיחכונ םידקפנ" ,םירחא תומוקמל הנממ ורבעוהש ,חוכב החקלנ םתמדאש 

יטילפ ,הנידמ תמדאכ תיקוח הניחבמ הרדגוה וא "רוביצ יכרוצל" העקפוה םתמדאש 

לש תוירוגטקה יוביר .שוביכה יחטשב םילחנתמהו םיבשייתמה לש םהיתונברוקו ,1967 

םיטילפה תלאשב לופיט ינפב םוסחמ ,הנידמה יטינרבק יניעב ,הווהמ עקרקה ילשונמ 

לכ ושיגי םייניתשלפה םיטילפה תלאשל ןורתפ אוצמל וסניש עגרב יכ ,םייניתשלפה 

רבד לש ופוסב וסנכנ םיברעמ וחקלנש תומדאה לכ .םהיתועיבת תא םירחאה םילשונמה 

רותיו לכל ץרחנ ןפואב דגנתמ הז חוכ־ריתע ןוגרא .לארשי יעקרקמ להנמ :תחא הפוקל 

טלחומה בוריסב םיזחאנ ,וינפב דומעל םילוכי םניאש ,הנידמה ישארו ,"םואלה תומדא" לע 

םואלה תומדא יאלמב תעגלמ לארשי יגיהנמ לש םששח .םהיסכנ תא םיטילפל בישהל 

לארשי החתיפ אל המויק תונש םישימח ךשמב ,דחא דצמש סקודרפה תא אופיא ריבסמ 

םישימחה תונש עצמאב לחה ,אסיג ךדיאמו ,םייניתשלפה םיטילפל סחיב הפיקמ תוינידמ 

.םייניתשלפ םיטילפ טולקל תויבקעב היגיהנמ ובריס ,םירשעה האמה לש 

ברע תוצרא יאצוי םידוהי לש שוכרה תועיבת תאלעהמ םג םיעתרנ הנידמה ישאר 

םע םולשה ימכסה תא רערעת תועיבתה תגצה םצעש םיששוח םניא םה .ירוביצ ןוידל 

םינוגראו םיטרפ לש תועיבתל ונעיי הלא תונידמש םידחופ אלא ,תונכשה תונידמה 

תושרה יבשות לש םייוציפה תועיבתב לפטל לארשי־תנידמ תא וז ךרדב ופכיו םיידוהי 

Beinin, 1998, 265) םייברעה לארשי יחרזא ןוגכ ,םירחא םילשונמ לשו תיניתשלפה 
תרמוש ,לשמל ,םירצמ .(םירצמ לש תוידגנ שוכר תועיבתמ םג תששוח לארשיש רובס 

הליחתהו ,רצאנ־לא דבע תפוקתב ועקפוה אלש םיידוהיה רוביצה יסכנ לע תונדפקב 

םינוויה לש םיעקפומה םיסכנה ןמ קלח בישהל תמדוקה האמה לש םיעשתה תונשב 

םיבשויה םידוהי לש תועיבת םיירצמ טפשמ־יתבב תונודינ םויכ םג .םירצמב םיקלטיאהו 

.הקירמאבו הפוריאב 

דימת התייה םייוציפ םולשתו םיטילפה תביש ןיינעב לארשי תדמעש ןעוט יניא ,הז םע 

תא המצע לע הנידמה הלביק 1952 תנשב רבכ .םלועל הנתשת אל איהש וא השקונ 

דוחיאל תינכות הרשיא איה :לארשיב ובשיש םייניתשלפ םיטילפ ףלא םיעבראב לופיטה 

ץראל ורזח התרגסמבש ,תונכשה תונידמב ובשי ןהירבחמ קלחש תויברע תוחפשמ 

תונובשח רצואה דרשמ ררחש 1953 תנשבו :(41 ,1984 ,רנע) שיא ףלא השימחו םיעבראכ 

ש"יל ףלא תואמ שמחו ןוילימ ינשכ לש ךרעב ,ץראב םיקנבב םיטילפ לש םיאפקומ 

 (203 ,1999 ,Karmi). ןעמל תולועפה םג וקספ תבחרנה תומדאה תעקפה תפוקתב ךא

קרו ,הנש םירשעכ ךשמנש ןואפיק ררתשה םיטילפה יוציפ תלאשב .םייניתשלפה םיטילפה 

לארשי יעקרקמ להנמ לע הלשממה הליטה וז הנשב :המגמ יוניש ןמתסה 1975 תנשב 

:רדסהל םמיע עיגהל המגמב ,בגנב םיוודבה לש תועקרקה תועיבת לש דקפמ ךורעל 

םיטילפל םינוכיש תמקהל הזע־תעוצרב הנידמ תומדא להנמה הצקה םינומשה תונשב 

,םיוודבה םודיקל תלהנמ תועצמאב ,הנושארל להנמה םליש 1981 תנשבו :םייניתשלפ 

תמקה םשל הז הרקמב ,רוביצ יכרוצל העקפוה םתמדאש בגנב םיוודבל םייוציפ 

.ךשמה הל היהיש רעשל שיו ,תוחיתפ לש םינושאר םינמיס הלא ויה .יאבצ הפועת־ הדש 

בישהל לארשי לש טלחומה הבוריס לע ביגהל תחא ךרד קר התייה םיניתשלפה יגיצנל 

םיטילפה לכ לש הבישה תוכז תא ועבת םה .תרחא ךרדב םתוצפל וא םיטילפ הילא 

ןניא תובוחה זוזיקל לארשי לש היתועצהש ונעט םה .םשוכרו םהיתב לא םייניתשלפה 

ברע תונידמ ויה ,תומשוימ הלא תועצה ויה וליא .תואיצמה תא תומלוה ןניאו תוקדוצ 
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החיוורמ התייה לארשי וליאו ,ןהמ ורגיהש םידוהיה לש םשוכר לע האלמ תולעב תולבקמ 

םיטילפה םימלשמ ויה ןובשחה תא .םייניתשלפה םיטילפה םהירחא וריתוהש שוכרה לכ תא 

לארשי רשאו ברע תוצראמ ורגיהש םידוהיהו ,םשוכר תא ודביאו ולבסש םייניתשלפה 

הסרגה יפל ,הרומא התייהש - תיניתשלפה הנידמה םג .םהיתויוכז לע ןגהל תבייח התייה 

.תוקיר םיידיב תראשנ התייה ־ המוחתבש םיטילפה תא םקשל ,תימשרה תילארשיה 
־אשמב ,הלש םידחוימה םיסרטניאה םע תחא לכ ,תויברע תונידמ בלשמ היה עצומה רדסהה 

ובזע םידוהיהש יאדווב תונעוט ויה הלא תונידמ .דבלב םיניתשלפבו לארשיב עגונה ןתמו 

םינוידה תא תוכשומ ויהו ,הריגהה ינפל םהיסכנ תא ורכמ םהמ םיברשו ישפוחה םנוצרמ 

.ץק ןיא דע 

איהש לארשי לש הזיתל ליבקמ ןפואב חתפתה הבישה תוכז לש יניתשלפה ןורקיעה 

רבכ עיפומ הבישה ןויער .םלרוגל תוירחאב תאשונ הניאו םיטילפה תייעבב המשא הניא 

םיטילפל ריתהל שי" יכ רמוא הטלחהה לש 11 ףיעס .1948 תנשמ 194<3> ם"ואה תטלחהב 

לש םשוכר רובעב םייוציפ םלשלו ,ירשפאה םדקהב תאז תושעל םהיתבל בושל םיצורה 

םלעתהל הרחב תיניתשלפה הגהנהה .(Ofteringer, 1997,140)"בושל אל וטילחיש הלא 

9 ףיעסב ,רתוי ינמחול שובלב ,רזוח הבישה ןורקע .הטלחהב העיפומה םייוציפה תורשפאמ 

לש] ותדלומ רורחשל תניוזמהו תיממעה הכפהמה" לע רבדמה ,תיניתשלפה הנמאה לש 

,1988 ,גרבנייטשו יבכרה)"...הב תויחל ותוכז שומימלו הילא הבישל ,[יניתשלפה םעה 

לש תורשפאל ןבומכ וקקדזי אל םה ,םתדלומ תא וררחשי םיניתשלפהש הרקמב .(35 

ןויערש קר אל אצמ 1968 תנשב ןוזל'ג םיטילפה הנחמב הדש־ רקחמ .םייוציפ םולשת 

:םיטילפה לש םיאושינה יסופדב םג דה ול היהש אלא ,ירוביצה חישב רוגש היה הבישה 

.(16 ,1974 ,רימשו סקרמ ,תרופ ןבג אצומ־בושיי ותוא ינב ןיב וכרענ םיבר םיגוויז 

םיטילפה יניעב הבישה תוכז לש הנוילעה התובישח תא םירשאמו םירזוח םיבר םירקחמ 

תווצ אצמ הנורחאל םג .(Khaiidi, 1989, 196; Farah, 1997, 270-277) םייניתשלפה 

תגרע תא העיבמה הדיחיה םסקה־תלימ ילוא איה הבישה" יכ ילארשי־יניתשלפ רקחמ 

Yahya, 1998,)"םבילמ.וחכשנ אל םלועמש םהיתומדאלו םיירוקמה םהיתבל םיניתשלפה 

 64).

,תולקב ונתשי אל םיטילפה ןיינעב לארשיו םיניתשלפה יגיהנמ לש תוצרחנה תודמעה 

־תצובק .םהיניב ןתמו־אשמב ונודינ אלו םידדצה ידי־לע ונחבנ אל ןהש םושמ דחוימב 

הסנכתה ,1991 תנשב דירדמ סוניכב המקוהש ,םיטילפה אשונב תידדצ־ברה הדובעה 

ןיינע תא םייניתשלפה םיגיצנה ולעה תושיגפה לכב .םינש שמחב םימעפ שש לכה־ךסב 

.(Cahana, 1997, 7-27) אשונב ןודל ןלוכב הבריס תילארשיה תחלשמה וליאו ,הבישה 

סנוכש ,םילארשיו םיניתשלפ ,םדיקפתמ ושרפש םיאקיטילופו הימדקא ישנא ןיב שגפמ 

ןיב רשפל הסינ ,דרוורה תטיסרבינוא לש םיימואלניב םיסחיל דהר'תוו זכרמ ידי־לע 

הדמע וגיצה ,הימדקא ישנא םלוככ םבור ,םיילארשיה םיגיצנה ךא .תודגונה תודמעה 

םייוציפ םלשל הנכומ לארשי" :תימשרה הדמעל הבורק הקלחב התייהש ,הריהז 

יטילפל ברע תוצרא ידי־לע ומלושיש םייוציפל ליבקמב ,ןיתשלפ־תנידמל םייביטקלוק 

םייוציפ םלשל שיש ובשח אל םירקוחה .(Alpher <fe Shikaki, 1998,1)"םיידוהיה 1948 

אקווד .תיניתשלפה הנידמל ילכלכ עויס טישוהל םינכומ ויה לבא ,םייניתשלפה םיטילפל 

,הבישה תוכזב תינורקע ריכת לארשיש ושרד םה .רתוי םישימג ויה םייניתשלפה םיגיצנה 

םיישיא םייוציפ ןה םלשת לארשי"ש ושרד םג םה .םיבשה רפסמ תא ליבגהל ומיכסה ךא 
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,היולגו הריהב הרוצב תחסונמ ,המוד הדמע .<םש> םיניתשלפל "םייביטקלוק םייוציפ ןהו 

:הנורחאל ידילא'ח דישר בתכש םירבדב תעבומ 

םהיאצאצו םייניתשלפה םיטילפה לכלש ךכ םע םילשהל [הכירצ לארשי] 

חרכהב ןה תאזה הבישה תויונפוא ךא ,םהיתבל בושל תינורקע תוכז שי 

ללגב םא ,השעמל תוכזה תא לצנל ולכוי אל םיבר .ןתמו־אשמל אשונ 

,ומלענ םהירפכו םהיתבש םושמ וא ,םלוכל תאז ריתהל לארשי לש הבוריס 

;Khalidi, 1999, 233) .םישנא לש לודג רפסמב רבודמש םושמ וא 

(רוקמב תושגדהה 

רצק ןמז ,ימעךב המלש רמאש םירבדב היוצמ רתויב הריהבהו הבושחה תודעה ךא 

:לארשי לש ץוחה רש דיקפת תא בזעש ירחא 

שרד אל תאפרע [דיווייד־פמק דע ולסואמ] ןתמו־אשמה תפוקת לכ ךרואל 

אוה .לארשי תולובג ךותל םיטילפה תא ריזחנש תחא םעפ וליפא שרופמב 

,ימע־ןב) .יהשלכ החסונ שבגנש ,וזה "הרצ"המ ותוא ץלחנש הצר קר 
 2001, 10)

חותפ ושומימש ןורקיעכ הבישה תוכז תא האור יניתשלפה דצה תוחפלש אופיא רורב 

.םייוציפ םולשת לע הרופ ןוידל ליבוהל יושע רשאו ,ןתמו־אשמל 

.לארשיל םיניתשלפ רבעמ לע חקפל יניתשלפה סרטניאה תא םג תמלוה תאזכ הדמע 

תורוחסו ,אסיג דחמ ,לארשיב דובעל ורבעי םיבר םיניתשלפ יזא ,חותפ היהי לובגה םא 

לכב ומכ ,ויהי לארשיב םידבועה ןיב .אסיג ךדיאמ ,ןיתשלפ יקוש תא ופיצי תוילארשי 

הסנכה תמרמ תונהיל ווקיש המזוי ילעבו םינמוימ ,םיריעצ םישנא ,הדובע־תריגה לש בצמ 

ופרטצי ,החוטבו העובק הקוסעת ואצמי םה םא .לארשיב ידמל הבוט םייח תוכיאמו ההובג 

ןודינב םכסה םתחיי םא ןיב ,"הביש" השעמל עצבתת ךכו ,החפשמ ינב הגרדהב םהילא 

שורדה יעוצקמה םדאה־חוכ לע רומשל :ךופה אוה יניתשלפה סרטניאה .ואל םא ןיבו 

תונוטלשה ןיא םויכ םג ןכל .לארשילו םלועל תורוחס אציילו ,תימוקמה הלכלכה תיינבל 

ךכ .דיתעב םג ךכ וגהניש חינהל שיו ,לארשיל םידבוע רבעמ םידדועמ םייניתשלפה 

תבישל םיניתשלפה לש תיגולואידיאה השירדה ןיב ,הרואכל ,תמייקה הריתסה תנבומ 

רשכומה םדאה־חוכ לע רומשל םהלש קהבומה ילכלכה סרטניאה ןיבל לארשיל םיטילפה 

,םיטילפל התוירחאב ריכת לארשיש העיבת אלא הניא "הבישה תוכז" תשירד :םהלש 

רשפאת תאזכ האדוה .םהלש םייחה ייוכיסבו שוכרב העיגפה לע םתוצפל תונוכנ הלגתו 

ינשש ילבמ .םייוציפ םכסה לע ישעמ ןתמו־אשמל תונורקעב ןוידהמ רובעל םידדצה ינשל 

.םהיניב םולש רורשי אל ,הלא םיאשונב המכסהל ועיגי םידדצה 

לע אובל תבייח ברע תוצרא יאצוי םידוהיל םייוציפה תייגוס םגש חוכשל ונל לא 

חותפל הכירצ לארשי תלשממ .םיניתשלפה םע ןתמו־אשמל הקיז לכ אלל לבא ,הנורתפ 

הסנת אלו םיחרזאה םשב רבדת אלש בטומ ךא ,רבדב תועגונה תונידמה םע ןוידה תא 

םקלחו לארשיב םירג םקלחש ,םיבר םידוהיב עגונ אשונהש ןוויכמ .םנובשח־לע חיוורהל 

.םיימואלניב םיידוהי םינוגרא ידי־לע להוני טרופמה ןתמו־אשמהש בטומ ,תוצופתב 
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?םיטילפל םייוציפה לש םתובישח המ 

רדסה ,יתעדל .הבר תובישח שי םייניתשלפה םיטילפל םיישיא םייוציפ םולשתל 

לארשי ןיב ידיתע םולש םכסהל ךורע ןיאל הלודג המורת םורתי םיישיאה םייוציפה 

.תיניתשלפה תושרל ("םייוציפ")ילכלכ עויסו הבישה ןורקע לע המכסה רשאמ ןיתשלפו 

(ידיתעה לובגה ירבע ינשמ) םייניתשלפה ץראה יבשות ןיב םולשהש םושמ ,תאז 

לע ןעשנ אמייק־רב םולש .םימעה ינש ןיב םירשקהו הנבהה לע השעמל הנביי םיילארשיהו 

תורתוח תונידמה וליאו .תונידמה יתש יחרזא ןיב םייתרבח םיסחי לש תופופצ תותשר 

ירחא .םסרוהל תוליחתמ ןה םהילע תומתוח ןהש רחאל דיימ ךא ,םולש ימכסהל םנמוא 

;םיליעי ןוחטיב ירדסה תעיבק לעו תולובג ןומיס לע תונידמה וכסכתסי םימכסהה תמיתח 

תולבגה וליטיו לובגה ירבעמב תורוחסו םישנא תעונת לע םלוה חוקיפל וגאדי ןה 

ולעפוי םינושה םירדסההו תונקתה .תוצראה ןיב ישפוחה רחסה לע תוילהנמו תוילקסיפ 

תא ביחרהלו ללכשל ידכ ץמאמ לכ השעיו ,םצעתיו לדגיו ךליש יטרקורויב לגס ידי־לע 

אל םה ,םיצימא הלכלכו תוברת ירשק תונידמה יתש יחרזא ורשקי םא וליפא .ותטילש 

.םהינפב ומרעייש םיברה םייטרקורויבה םילושכמה לע תולקב ורבגתי 

תונלבוס דומלל םהילע היהי ,תונידמה יתש יחרזא ןיב םירשקה וותוי םרטב דוע 

,תוכורא םינש ךשמב ורבטצהש סעכהו האנשה םע דדומתהל וכרטצי םה .תידדה המלשהו 

,םייניתשלפה םיטילפה .םידדצה ןיב הביאה תולועפ וריתוהש םישקה םיעקשמב לפטלו 

תיבה תונורכז יכ ,וז המישמ םע דדומתהל ושקתי ,תכשוממו הדבכ התייה םהב העיגפהש 

תוקוצמהו םייתרבחה םילוגלגה םג ומכ ,רוחאמ וריאשהש םיסכנהו תומדאה ,ושטנש 

ימ לכ .(Shamir, 1980, 150; Farah, 1997, 291) םשפנב קומע םיתורח ,זאמ ורבעש 

הרוצ םישבול םה .הלא תונורכזל בושו בוש ףשחנ יארקאב םתיא חחוש וא םיטילפ רקחש 

תודועת ןוגכ ,םיימשר םיכמסמ רמשמ לכמ תרמוש תיניתשלפ החפשמ לכ :טעמכ הדיחא 

,תוישיא תודועתו <לכדימ ןיעקרקמ סמ םולשת לע תולבק ,(/אשמ)ןיעקרקמ לש םושיר 

םיבוט םימי םהילעבל םיריכזמ קר אל םיכמסמה .םהלש תיבה תוחתפמ ןוגכ םיצפח ןכו 

םתוא וגיצי םה ןמזה אובב ןכש ,דיתעב העקשהבו ןודקיפכ םהל םישמשמ םג אלא ,רתוי 

ךפהנש רחא ץפח לכ וא ,החפשמה םולצת ,תיבה חתפמ וליאו .םהיתועיבתל החכוהכ 

םירופיס לש ץרפ ררחשמ אוה דיב ותוא םילטונש עגרב .תונורכזל דקומ םה ,יזכרמ למסל 

יזכרמ םוקמ דימת ספותה ,דבאש תיבה תא לכ־םדוק םהל ריכזמ ץפחה .תושוחתו 

תודגנתהה תרישב בושח אשונ שמשמ ףאו ,ינשגרו טרופמ רואיתב הכוז תיבה .תונורכזב 

,יחה קשמ תאו תומדאה תא םג םהל ריכזמ אוה .(Slyomovics, 1998,176) תיניתשלפה 

.לבסו ןברוח םהילע הטימהש הלוהבה השיטנה תאו ,םיבורקהו םינכשה ,החפשמה ינב תא 

םה .םבצמל םייוצרה תונורתפל ,דיתעל ךכ־רחאו ,ויישקו הווהל החישה שולגת הגרדהב 

הבישה תוכז לעו םתוא חכשש םלועה לע ,םהל השענש קדצה־יא לע רובידה תא וביחרי 

השיטנה תא ווחש םיטילפה קר אל .(Yahya, 1998 :לצא תונתינ תובר תומגוד) םתמדאל 

:לשמל ואר) םהינב ינבו םהינב םג אלא ,םרבע לע תושגרתהב ורבדי םפוגב 

 70-71 ,1995 ,Slyomovics, 1998; Swedenburg). הבורק ןובלעהו חופיקה תשוחת

סעכב םיביגמ םה ,ןוידל הלוע אשונהש עגרב .םיטילפ םע החיש לכל תרדוחו חטשה ינפל 

תרעס תא ררועש םושמ םחיש־ןב לע םבצמל המשאהמ קלח םיליטמ םג םיתיעלו ,רעצבו 

ולכוי ,םייחה ייוכיסו שוכרה ןדבוא לע וצופי רשאכ קר .ידוהי אוה םא דחוימב ,תושגרה 
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תוטילפה ,םיטילפ זא םג םנמוא וראשיי םה .םלועה לא םסחיב שדח ףד חותפל םיטילפה 

.(Marx, 1992,293) הנממ לטניי ץקועה ךא ,םתוהזמ קלח דימת ראשית 

םירחא םיטילפלו םייניתשלפה םיטילפל תדחוימ העפות םה שוכרל םירושקה תונורכז 

:לשמל) תונורכז לע םיבחרנ םינויד שי םייאקירפא םיטילפ לע תורפסב .תודימא תונידממ 

 1995 ,Werbner, 1991; Maikki), םיירמוח םיסכנ לע קומע הכ רעצ םהב אצמנ אל ךא

םייניתשלפה םיטילפהש ךכל יאדווב רושק רבדה .הרזחב םלבקל קזח הכ ןוצר וא ודבאש 

לארשי תא םיבשוח םהו ,םיחרזאה לש שוכרה תויוכז לע הנגהש תרדוסמ קוח־תנידמב ויח 

הפקתשה רחואמב וא םדקומב םיטילפה תויוכז תא דבכת לארשיש הנומאה .תאזכ הנידמל 

םקרמ ,תרופ ןב) ןוזל'גב הדשה־רקחמב רבכ .םיטילפה לש םהירבדב תונמוזמ םיתיעל 

החישב .הקוסעתהו דעסה תונכוסב דיקפ היהש טילפ לש וירבדמ יתעתפוה <1974 ,רימשו 

יכ .תיברעמה הדגה תא חפסת לארשיש הווקמ ינא" :רמא הנחמה יתאפבש ותיבב ונמייקש 

רבד לש ופוסבו םיחרזאל ונתוא ךופהתש ,קוח תרמוש תיטרקומד הנידמ איה לארשי 

השיגפב דיקפ ותוא לש וירבדל תילכתב תדגונמ התייה וז הדמע ".ונשוכר תא ונל ריזחת 

,יופצכ ,ריהצה אוה םש .לודג להק תוחכונב הנחמב הפק־תיבב ,ןכ ינפל םוי המייקתהש 

תא גיפמ וניא לארשיב ןומאה ."הבישה" איה םיטילפה תלאש תא רותפל הדיחיה ךרדה יכ 

.תוימואלה םהיתופיאשל ףילחת הניא שוכרה תרזחהל הייפיצהו ,םישח םיטילפהש הביאה 

.לארשיל םיטילפה םחי לש ירשפא יונישל דוסי תויהל לוכי הז ןומא ךא 

תורודל העיגפה תשוחת תא םירסומ םלבסו םשוכר רובעב םייוציפב וכז אלש םיטילפ 

ןיב המחלמה תובקעב ורצונש םיטילפה םה ךכל הבוט המגוד .שממ המצוע התואב םיאבה 

ובש ,1923 תנשמ ןזול הזוח תמיתחב המייתסה המחלמה .1922 תנשב היקרוטל ןווי 

םיקרוט ןוילימכ ורדגוה םכסהה תובקעב .ןיסולכוא יפוליח ךורעל תולשממה יתש ומיכסה 

םיימלסומ םינווי ףלא תואמ שולשכו ,ןוויל וחלשנו "םינווי"כ הילוטנאב ובשיש םיירצונ 

לכ דבאו םמלוע םהילע ברח תחא־תבב .היקרוטל וחלשנו "םיקרוט"ל ויהנ ןוויב ובשיש 

לש הנוכש הרקח ןושריה הנר תיגולופורתנאה .םייוציפב וכז אל םלועמ םהו ,םשוכר 

ירחא הנש םישימח ,הנותא לש למנה־ריע ,סואריפב הנטקה היסאמ "םיינווי" םיטילפ 

.םתדלוממ ולגש "םיטילפ"כ ןיידע םמצע תא םיאור הנוכשה יבשותש האצמ איה .רפסנרטה 

Hirschon, 1989, 23,) תיקרוט ןיידע םהיניב ורביד םיריעצהמ קלח םגו םינקזהמ םיבר 

םוקמה יבשות לא וסחייתהו ,תינוויה תוברתה בל התייה הנטקה היסאש ונימאה םה .(29 

,םיפירצב םעיגה םע םיטילפה תא ונכיש םנמוא םיינוויה תונוטלשה .םיתוחנ םינווי לאכ 

וגאד אל םלועמו ,םילדה םינבמה לע תולעב םהל ונקה אל םינש תורשע ךשמב ךא 

יתש לש תונוטלשה לע ןיידע םיסעוכ "םיטילפה" .רוחאמ וריאשהש שוכרה רובעב םתוצפל 

.םתוא וריקפה ךכ־רחאו םתדלוממ תולגל םהילע ורזגש תוצראה 

ירשק םייקלו תודחוימ תונוכשב רוגל םיכישממ םיינעה םיטילפה תוצראה יתשב 

תא תוניזמ םיטילפה תוליהק .םהלש אצומה־יבושיי ינב םע םיאושינו תוראש ,תונכש 

םהש ךכ ידכ דע םיקזח םניה םיצחלה .ןהלש תוניועהו חופיקה תושגרב ןצראב להקה־תעד 

ךוסכסל תכפהנ ןהיניב תיטמולפיד תירקת לכ .היקרוטל ןווי ןיב םיסחיה תא םיריכעמ 

תוניועה המרג רתיה ןיב .םימי םיכיראמ םניא ןהיניב םיסחיה תא רפשל תונויסנהו ,יתבר 

תונידמ יתשל יאה תא וגליפ םיימלסומו םיירצונ םיאסירפק ןיב םיכוכיחהש ךכל תדמתמה 

.המחלמ ףס לא םימעפ המכ ןוויו היקרוט תא ואיבהו 

רטשמה טימהש האושה תורמל .ךופה ןוויכב וחתפתה הינמרגו לארשי יסחי וליאו 
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"השדחה הינמרג" ןיב הלועפ־ףותישו תודידי ירשק וחתפתה ,הפוריא תודהי לע יצאנה 

םכסה" לע תונידמה יתש ומתח ,המחלמה םויס ירחא םינש עבש קר ,1952 תנשב .לארשיו 

ןוילימ השולשו םישולש תואמ הנומש םינשה ךשמב לארשי־ תנידמל קינעהש ,"םימוליש 

ולעש םיטילפ לש םמוקישבו םבושייב לארשי העיקשהש םימוכסה לע יוציפכ רלוד 

ררוע םכסהה .(685 ,1970 ,טקשומ) ינמרגה שוביכה תחת ויהש תוצראהמו הינמרגמ 
אל האושה יטילפ .תומוהמו תוינומה תונגפהב האטבתהש ,ילארשיה רוביצב הבר תודגנתה 

וז התייה .םינמרגה םע סייפתהל םינכומ ויה אלו תיצאנה הינמרג לש םיעשפה תא וחכש 

דחי .האושה תונברוקל רשאמ רתוי לארשי תלשממל הגאד איה ךא ,השדח הינמרג םנמוא 

תוברקתה ורשפא הרקש המל תוירחאה תליטנו המשאב תינמרגה האדוהה ,הז םע 

קוח הרשיאו עירכמה דעצה תא הינמרג התשע 1956 תנשב .תונידמה ןיב תיתגרדה 

תפוקתב םיקזנ םהל ומרגנ רשאו תופידרמ ולבסש םישנאל םיישיא םייוציפ קינעמה 

דע השימח םיצאנה תונברוקל הינמרג המליש קוחה תרגסמב יכ ךירעמ טקשומ .םיצאנה 

האושה תונברוקל םיישיא םייוציפ םלשל הטלחהה .(686 'ע ,םש) רלוד דראילימ השיש 

.םימעה ןיב םיצימא םירשק תרישקל ילארשיה רוביצה ברקב תודגנתהה תא השילחה 

בורשכ ,םישק םימיב םג לארשי לש הדיצל הדמע הינמרג ;םמצע תא וחיכוה םירשקה 
.התוא ודינ םלועה תונידמ 

ררוע אוה .לארשיו הינמרג תונידמה ןיב םולש םכסה ןיעמ אופיא היה םימולישה םכסה 

ועבת םהירבוד .האושה ילוצינ ידי־לע הלבוהש ,תילארשיה להקה־תעדב השק תקולחמ 

קוח ךא .םתיא םהשלכ םירשק םייקל אלו דעל םינמרגה תא םירחהל לארשי תלשמממ 

לש ןכה הנוצרל יוטיבכ לבקתה אוה :בצמה תא הניש האושה יטילפל םיישיאה םייוציפה 

תדימב םתוצפלו םתליחמ תא שקבל ,האושה יטילפ רוביצ םע םולש תושעל הינמרג 

תבחרהל ךרדה תא ללסש ,תילארשיה להקה־תעדב הנפמ ללוח אוה .םלבס לע רשפאה 

.הינמרג םע םיסחיה 

םכסה םתחיי תעה אובב .ןיתשלפו לארשי ןיב םיסחיה יבגל םג םינוכנ הלא םירבד 

םיישק ,תונידמה ןיב םכסה הז היהי דוע לכ .לארשיו ןיתשלפ תונידמה ןיב םולש 

לע רעצ לארשי יגיהנמ ועיבי רשאכ קר .ץק ול םישל ףאו וב עוגפל םילולע םייטרקורויב 

,םייניתשלפה םיטילפה לש הבישה תוכז ןורקעב וריכי ,םינשה ךלהמב ומרגש תולוועה 

ינש ןיב םולש יסחי ונוכיי ,םשוכר ןדבואו םלבס לע תובידנב םתוא הצפיש קוח וריבעיו 

רבד לש ופוסב ילואו ,תוברתו הלכלכ יסחי וחמצי הילעש עקרקה ויהי םייוציפה .םימעה 

.םימעה ינש ןיב ,ןומא יסחי םג 

תודותו תורעה 

םייניתשלפה םיטילפה תלאש לע סנכל 1999 רבמצדב רמאמה לש ןושאר חסונ יתבתכ 

ןיב םולשה .המוהלקוא תטיסרבינואב םולשה רקחל זכרמב תניג ףסוי ידי־לע ןגרואש 

םייוכיסהש המדנ ,2001 יהלשב ,םויכ וליאו .די־גשיהב זא הארנ םיניתשלפהו לארשי 

תע לכב םיבייח ונא :דירומ וא הלעמ רבדה ןיא ךא .דואמ ונטק םיניתשלפה םע סייפתהל 

.ומדקל תותואנ םיכרד אוצמלו םולשב תוגהל 

.םהיתורעה לע העיבר־ובא ףראעלו ףלש ןואילל ,תניג ףסויל הדומ ינא 
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תורוקמ 

,גח ףסומ ,בירעמ .ימעךב המלש םע תונרג דדוע לש ןויאיר .(2001) 'ש ,ימעךב 
.11-10 'ע ,13.4.2001 

:ביבא־לת .רהה בגב םיטילפ הנחמ .(1974) 'ש ,רימשו 'ע ,םקרמ ,'י ,תרופ ןב 

.הקירפאו ןוכיתה חרזמה רקחל חוליש ןוכמ ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

:םילשורי .השעמהו ןמזה ןחבמב תיניטשלפה הנמאה .(1988)'מ ,גרבנייטשו 'י ,יבכרה 
.הרבסהה זכרמ 

:היבחרמ .686-684 ,ה ,הרבחה יעדמל הידפולקיצנא ."םימוליש" .(1970)'מ ,טקשומ 
.םילעופ תירפס 

זכרמ :םילשורי .ןורתפל תועצהו בצמ תנומת ?חצנל םיטילפ םנמאה .(1984)'א ,רנע 

.תרופ־ק יכדרמ רשה תכשלו הרבסהה 

:םילשורי .1914-1903 תינויצה תובשייתההו לארשיל תמייקה ןרקה .(1990)'צ ,ינוליש 

.יבצךב קחצי די 

 Alpher, J. and Shikaki, Kh. (1998). The Palestinian Refugee Problem and the

 Right of Return. Cambridge, MA: Harvard University, Weatherhead Center
 for International Affairs.

 Beinin, J. (1998). The Dispersion of Egyptian Jewry: Culture, Politics and the

 Formation of a Modern Diaspora. Berkeley: University of California
 Press.

 Brynen, R. (1996). "The Funding of Palestinian Refugee Compensation".
 Fofognet Digest, March 1996.

 Cahana, Sh. (1997). Differing and Converging Views on Solving the Palestinian

 Refugees' Problems. Jerusalem: Hebrew University, Davis Institute for
 International Relations.

 Farah, R. (1997). "Crossing Boundaries: Reconstruction of Palestinian Identities

 in Al-Baq'a Refugee Camp, Jordan". In R. Bocco, B. Destremau and

 J. Hanoyer (eds.), Palestine, Palestiniens: Territoire National, Espaces
 Communautaires (pp. 259-298). Beirut: CERMOC (Les Cahiers du
 CERMOC, No. 17).

 Feiler, G. and Yisraeli, Y. (1996). Business Laws and Economic Prospects in
 the Middle East and North Africa. Tel Aviv: Federation of Israeli
 Chambers of Commerce.

 Hirschon, R. (1989). Heirs of the Greek Catastrophe. Oxford: Clarendon Press.

 Karmi, G. (1999). "The Question of Compensation and Reparations". In
 G. Karmi and E. Cotran (eds.), The Palestinian Exodus 1948-1998 (pp.
 197-219). London: Ithaca Press.

 Khalidi, R. (1989). "The Way Forward: A Palestinian Perspective". Journal of
 Refugee Studies, 2(1), 191-199.

 Khalidi, R. (1999). "Truth, Justice and Reconciliation: Elements of a Solution
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 to the Palestinian Refugee Issue". In G. Karmi and E. Cotran (eds.), The

 Palestinian Exodus 1948-1998 (pp. 221-241). London: Ithaca Press.
 Knopf, H. (1999). "Restitution and Indemnification (German)". Encyclopaedia

 Judaica. Leiden: Brill.

 Malkki, L.H. (1995). Purity and Exile: Violence, Memory, and National

 Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: University of

 Chicago Press.

 Marx, E. (1992). "Palestinian Refugee Camps in the West Bank and the Gaza

 Strip". Middle Eastern Studies, 28(2), 281-294.

 Marx, E. (2000). "Land and Work: Negev Bedouin Struggle with Israeli
 Bureaucracies". Nomadic Peoples (NS), 4(2), 106-121.

 Ofteringer, R. (ed.) (1997). Palästinensische Flüchtlinge und der

 Friedensprozess: Palästinenser im Libanon. Berlin: Das arabische Buch.

 Peretz, D. (1995). Palestinian Refugee Compensation. Washington: Center for

 Policy Analysis on Palestine.

 Shamir, Sh. (1980). "West Bank Refugees - Between Camp and Society". In

 J. Migdal (ed.), Palestinian Society and Politics (pp. 147-165). Princeton:

 Princeton University Press.

 Shenhav, Y. (1999). "The Jews of Iraq, Zionist Ideology, and the Property of the

 Palestinian Refugees of 1948: An Anomaly of National Accounting".
 International Journal of Middle East Studies, 31, 605-630.

 Shinnar, F.E. (1999). "Reparations, German". Encyclopaedia Judaica. Leiden:
 Brill.

 Slyomovics, S. (1998). The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the
 Palestinian Village. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

 Swedenburg, T. (1995). Memories of Revolt: The 1936-1939 Rebellion and the

 Palestinian National Past. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Werbner, R. (1991). Tears of the Dead: The Social Biography of an African

 Family. Edinburgh: University of Edinburgh Press for the International
 African Institute.

 Yahya, A.H. (1998). Palestinian Refugees Remembered. Jerusalem: IPCRI.

 Zureik, E.T. (1996). Palestinian Refugees and the Peace Process. Washington:
 Institute for Palestine Studies.
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ילכלכה טביהה - םיניטסלפהו לארשי ןיב יטילופ סויפ 

*ןוסנורהאךיזור הכלמ 

אובמ 

םיסחיה תלאשל הרישי הקיז שי םיניטסלפהו לארשי ןיב יטילופה סויפב ןוידל 

ולסוא םכסה לע המיתחל ומדקש םינשה ךלהמב תוהזל ןתינ וז הקיז .םהיניב םיילכלכה 
.הירחאלש םינשבו 

תוביצי לש דוסי־תחנה לע ךמסנ יטילופ סויפ יכ איה רמאמב תיזכרמה הנעטה 
תוביצי .היתוטלחה תפיכאל עגונה לכב תיניטסלפה הגהנהה לש תינוטלש היצמיטיגלו 

לע ,לארשיו תיניטסלפה תושרה לש ןותנה הרקמב ,חרכהב תוססבתמ הלא היצמיטיגלו 

יתועמשמ וניה לארשי םע םיילכלכה םיסחיה לקשמש ,תושרה לש תילכלכ תודרשיה 

םיילכלכ םימרוגב שומישה ןיב רשקה תא רמאמב םיגדהל הסננ ךכיפל .היבגל רתויב 

תושרה לש התוביצי תא תוססבמש תויטילופ־תויתרבח תורטמ תגשה ןיבל ןותנ יעצמאכ 

.לארשי םע סויפה ךילהתל תומרות ןכלו תיניטסלפה 

דוסיה־חור תא התוויהש תמייק תיללכ תיטרואית השיג הליחת גיצנ ,ךכ ךרוצל 

התופקת תא ןחבנו ,היינשה םלועה־תמחלמ רחאל הפוריאב ושחרתהש סויפה יכילהתב 

לש הטילשה יסופד לש ילכלכה טביהב ןודנ ןכמ־רחאל .יניטסלפה-ילארשיה הרקמב 

ןוידה תקולח ךות ,תאפרע רסאי ,ף"שא ןוגרא שארו תיניטסלפה תושרה שאר־בשוי 

סויפה תלאשב קסוע רמאמה ,ןאכמ .הירחאש הפוקתלו תושרה תמקהל המדקש הפוקתל 

תלאשל תוסחייתה ךות ,תילארשיה תיווזהמו תיניטסלפה תיווזהמ לארשי םע ילכלכה 

- הלא םיסחי יפלכ םיניטסלפה תשיגלו ,תיחכונה הפוקתב םהיניב םיילכלכה םיסחיה 
.השעמלו הכלהל 

סויפל החסונכ תעצומה הירואיתה לש תויטנוולרל סחייתמ רמאמה ,ןורחאה וקלחב 

רואל םויכ יטילופה סויפה בצמ יבגל תונקסמ עיצמו ,יניטסלפה-ילארשיה הרקמב 
.ולעוהש םיילכלכה םיטביהה 

ביצי םולש תיינבלו סויפל תיטרואית השיג 

םלועה־תמחלמ רחאלש הפוריאב הדלפהו םחפה דוחיא ןויער הגוה ,ןמוש טרבור 

תוליעפו תופתושמ תורטמ תגשה םג אלא ,המחלמ רדעה קר וניא םולש יכ רמא ,היינשה 

שומימל רתויב לקכ ןכא רייטצמ ילכלכה דמימה .םולשה תומישמ שומימל תפתושמ 

רתויב השולקה הקיזה שי םיילכלכ םיסחילש ןוויכמ ,ביצי םולש תיינב תניחבמ 

ילכלכה םרוגה דיקפתב ןד הנורחאל םסרפתהש רמאמ .םייתד תושגרלו תויגולואידיאל 

דוחיא איה האוושהל סיסבכ תילעומה החיכשה המגודה רשאכ ,סויפבו םולש ךילהתב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיימואלניב םיסחיל הקלחמה 
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־תולת רוציל ילכלכה םרוגה לש ודיקפת ,סאיבוט יפל .(Tovias, 2000) הדלפהו םחפה 

וא תויעב רותפל תילנויצר־אל ךרדכ תספתנ המחלמ ,הזכ בצמב .הכיפה־יתלב ןילמוג 

רחאה דצל רתוי תוטעמ תופולח שיש לככ תולדג המחלמה תויולע ןכש ,םיסרטניא םדקל 

ןילמוג־תולת רוציל תנמ־לע .םחליהלמ םיגיהנמ העיתרמ וז הדבועו ,קפסכ וא ןיינקכ 

לש ,םמוצמצל תוחפה לכל וא ,םלוטיבל ףואשל שי רבעשל םיביוא םירטשמ ינש ןיב הביצי 

ידי־לע רבעשל םיביוא ןיב רחסו תועקשה םדקל שי ןכ־ומכ .סכמ ימוסחמ ןוגכ םימוסחמ 

תרדסהל דסומ ,לשמל .םיקסעל ןוחטיבה תמר תאלעהו םיכילהת תרדסהל תודסומ תריצי 

תודסומ .תופתושמ תוימואלניבו תורז תועקשה דדועיו םומינימל םינוכיס ןיטקי םיכוסכס 

ןתמו־אשמלו ןוידל הריז םיווהמ םה יכ סויפה לש יטילופה םרוגה תא םג םיססבמ הלאכ 

.רדסומ 

הרקמב .תיגטרטסא תינכותכ םינוכנ םניא הלא תונורקע יכ דבלב םיטעמ ונעט הכ דע 

תוקומע תומרב םיילכלכ םימרוג לש םהיתועפשה תא תוהזל ןתינ תיניטסלפה תושרה לש 

ותעפשה תנבהל סיסבה תא םיווהמ הלא םיכילהת .םייטילופ־םייתרבח םיכילהת לש רתוי 

.םיניטסלפל לארשי ןיב סויפה לע ילכלכה םרוגה לש 

רסאי לש תיטילופה הטילשה יסופד לע תוילכלכ תועפשה 
תאפרע 

רסאי שארה־בשוי לש ותלוכי לע תססבתמ לארשי םע יטילופ סויפל תושרה לש הכרד 

יכ החכוה ידי־לע ,תישאר :םיעצמא ינשב םיניטסלפל ךילהתה תא "קוושל" תאפרע 
,םימשגתמ ריהצמ אוה םהילעש םיימוימויה םיילכלכה םידעיהו םייטילופה םידעיה 

.תימוקמה הייסולכואה לע ךילהתה תייפכל םיאנת תריצי ידי־לע ,ןיפולחל וא ליבקמבו 

רופיש היה הנוניכ םע תושרה לש היניע דגנל ודמעש םייזכרמה םידעיה דחאש ןוויכמ 

שי ,השדחה תיניטסלפה הגהנהה תוכזל ףקזייש ,םיחטשב םיניטסלפה לש םהייח תוכיאב 

לש ילכלכה םבצמ תניחבמ ןהל ומדקש םינשה לומ לא ולסוא ךילהת תונש תא ןוחבל 

.לארשי םע םיילכלכה םיסחיה לש טביהב רקיעב תושרה יבשות 

םילשוריל החונ השיג ,יללכ ןפואב ,םיניטסלפל התייה תומדקומה םיעשתה תונש דע 

םילשוריל השיגב םיישקה ורבג 1993 רחאל .ןהיניבו הדגהו העוצרה ךותב תודיינ תלוכיו 

ינש ,1993 דע ,ןכ־ומכ .העוצרל הלוכ הדגה ןיבו ,המורדו הדגה ןופצ ןיב העונתב ןכו 
.דבלב 2"/0־ל הז רועיש דרי 1997 דע וליאו ,הדגל ויה הזע־תעוצר לש אוציהמ םישילש 

תולבגההו ,ולסוא םכסה רחאל רתוי ףא ןטק ,אליממ ןטקה ,ימינפה יניטסלפה קושה ,ךכ 

.(Awartani 81 Kieiman, 1997 :ואר ,ףסונ טוריפל)ורבג העוצרבו הדגב העונתה לע 

.םיניטסלפה ברקמ ךילהתה ידגנתמ ידי־לע םיעוגיפ לארשיב ועצוב ולסוא םכסה רחאל 

םייניטסלפה םידבועה תעונתב העיגפל המרגש רגס תוינידמ לארשי הטקנ ךכמ האצותכ 

ףילחתה רשאכ ,לארשיב הדובע ירושיא לש רתוי טעומ רפסמ ןתינ ךכ לע ףסונ .לארשיל 

םיניטסלפה ושרדנ רגס לכ לש ומויסב .תוחתפתמ תונידממ םירז םידבוע תומדב אצמנ 

לארשימ ןוזמ אוביי לע תולבגה ולטוה ןכ־ומכ .הדובע רושיאל תשדוחמ השקב שיגהל 

םהש ךכל ומרג םימוסחמב ןוזמה ירצומל תוגילפמ תוקידבו ,םירגסה ללגב תושרה יחטשל 

םירצומ לש הדח םיריחמ תיילע ררג הז בצמ .םייניטסלפה םיקוושל םתעגה דע ולקלקתה 
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התייה השעמל .םיאציימכ םיניטסלפה תונימאב העיגפל םג ומרג םירגסה .תושרב םיימוקמ 

הייסולכואל רתוי הבר הרזע השרדנ םהב אקוודש ,רגס ינמזב תושרה יחוורב השק העיגפ 

.(Diwan <fe Shaban, 1999 :ואר ,םירגסה אשונב טוריפל) 

הנש .םהייח יאנתב רופיש יופצ יכ םינימאמ םהש םיניטסלפה בור וריהצה 1994 ץיקב 

CPRS,) היילע לע וחוויד 8"/« קרו ,םהייח תוכיאב הדירי לע 53r» וחוויד ןכמ־רחאל 

תיתשתב רופישה תורמל יכ םיניטסלפהמ םישילש ינש ובשח 1997 תנשב .(1994,1995 

םהייח תמרבו תיניטסלפה הלכלכב העיגפ שי ,תושרה המקוה זאמ םיחטשב םיתורישבו 

רצותב 2196 לש הדירי המשרנ 1998-1992 םינשב ,ןכא .(JMCC, 1997) יללכ ןפואב 

םידבועה םיניטסלפה לש םהיתוסנכהב םוצמצמ העבנ הדיריה .(UNSCO, 1999a)ימואלה 

אוצייב העיגפ ללגב רתיה ןיב) יאלקחה רזגמה לש ויתוסנכהבו (רגסה ללגב) לארשיב 

unsco,) (תויטרפ תועקשהב 75"/«לש הדיריו ללוכה יניטסלפה אוצייב הדירי ,לארשיל 

 1997a, 1999b). אל ,הרוזפהמ םיניטסלפ ידי־לע רקיעב ,תורז תועקשהל הייפיצה

ןוכיסה חכונל םייגולואידיאה הלא לע ורבג םיילכלכה םילוקישהש ןוויכמ ,השממתה 

.תועקשהל סחיב תואדוו תיטנוולר הקיקח ןוגכ םייביטקרטא םיאנת רדעהמ רזגנש ילכלכה 

ןובשחב איבהל ילבמ תאזו ,הייסולכואהמ 23.996 לש רועישב הלטבא הדדמנ 1996 תנשב 

החימצמ עבנש ,1.596 לש לק רופיש םשרנ 1998 תנשב .םייתנוע םידבועו היומס הלטבא 

תושרה דוסיימו םימרות יפסכמ וגהנש םירזגמ - ןיינבה ףנעבו ירוביצה תורישב 
.(UNSCO, 1997b, 1998) היתודסומו 

תגהנה לע תססובמה ,םיחטשב השדחה הגהנהה ,תיניטסלפה הייסולכואה תניחבמ 

,ולסוא םכסה לע המיתחה רחאל תימוקמה הגהנהה תא הפילחהו היסינוטמ העיגהש ף"שא 

םייטילופ םיגשיהו םירפושמ םיילכלכ םיאנת קפסל התחטבה תא שממל החילצה אל 

.םיטילפל הביש תוכזו םילשורי התריבש תינוביר תיניטסלפ הנידמ ,ירק ,םיחטבומ 

יבגל לארשי םע סויפה ךילהתב תינבומה דוסיה־תחנה תא רערעמ הז בצמ ,םרב 

לא םיחטשב ויתוטלחה תא ףוכאל תימינפ הניחבמ ויד קזח ףוגכ שמשל ף"שא לש ותלוכי 

,תימינפה הריזב דדומתמ תאפרע ,תושרה לש התמקה ןמל .םירחתמה םימרוגה לומ 

הנידמה תיינב ןעמל לעופ תאפרע ,וז הריזב .םולשה ךילהתל סיסבה תא השעמל הווהמש 

ורטשמ יכ תונוש םיכרדב םיחטשה יבשותל שיחמהל וילע השעמל רשאכ ,ךרדבש 

רחאל הטילש סוסיב קר הניא ותמישמ .םייאדכ םניה ליבומ אוהש םייטילופה םיכילהתהו 

םע סויפב םינומטה םיילכלכה־סייתרבחה תונורתיה רבדב עונכש םג אלא ,תולג לש םינש 

.לארשי 

תא תופכלו ותורמ תא ףוכאל ול ורשפאיש םיאנתה תא רוציל תאפרע לע היה ךכיפל 

טקונ תאפרעש תוטישה ,הז ךרוצל .םיחטשב םיניטסלפה לע ול יוצרה יטילופה ךילהתה 

ף"שא חוכ לע רומשל ודיב ועייסש תוטיש ןתוא ןה תיניטסלפה תושרה שאר־בשויכ 

.הלוגה ןוגראה שארכ ,לארשי םע םכסהה ינפל ,םהל ץוחמ ותייהש תפוקתב םג םיחטשב 

,תונימזל קודה ןפואב דימת תורושק ויה יניטסלפה קבאמה לש תויטילופה תויוחתפתהה 

.םייסנניפ םיעצמא גישהל ןויסינל וא רוסחמל 

תושרה תמקה דע ף"שא ןוגרא 

תנמ־לע םיחטשל םיפסכ םירזהל ף"שא שרדנ ,םיחטשל ץוחמ ותוהש תפוקת ךלהמב 
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העונתה ןוגכ ,םיניטסלפה תגהנהל םירחתמ תורוקמ לרטנל ךכבו וז הכימתב תולת רוציל 

ף"שאל היציזופוא סייגל ולכיש ,תינדרי־ ורפ תוגיהנמו תיחרזא הרבח ינוגרא ,תימלסומה 

ססיב הלוגה ף"שא תגהנהב רבכ .לארשי םע סויפל ירשפא םרוגכ היצמיטיגל רובצל וא/ו 

לש תוחפשמל םימולשת תרבעהו החוור תודסומ תריצי ידי־לע םיחטשל רשקה תא תאפרע 

גיהנמכ (ושארב חתפבו) ף"שאב וכמתש תויטילופ תוצובקלו םיחטשב םיקקזנו םיריסא 

.יניטסלפה קבאמה לש ידעלבה 

,רלוד ןוילימ 150 לש םוכס דאדגבב תויברעה תונידמה תדיעו התצקה 1978 תנשב 

תומזוי לכסל ידכ ,רתיה ןיב ,ןכו) םיחטשב םיניטסלפה לש םתודרשיה תא קזחל דעונש 

ף"שא ידי־לע ולהונ םיפסכה .(םהיאנת תא רפשל ולכיש לארשי םע ןתמו־אשמל תוימוקמ 

הבש ךרדב םירדס־יא לע תונולת ועמשנ דאדגב תדיעו תובקעב .(ןדרי םע ףתושמב) 

םיחטשב תיטילופ הכימת ף"שאל תונקל תנמ־לע םיקלוחמ םה יכ ןעטנו ,םיפסכה וקלוח 

ימואלה ויפוא תא שיגדהל ף"שא שקיב רשאכ םג .תמאב םהל םיקוקזל םתוא לעתל םוקמב 

םיפסכהמ קלחב שומיש התשעש תיזכרמה חתפה עורז ידי־לע טלשנ אוה ,ללוכה יניטסלפה 

חתפהש ןוויכמ ,ךכ .תורחתמ תועורז לש ןתמילבו ןוגראב תודחאה תרימש ןעמל וסיוגש 

ןוגראב חתפמה־ידיקפת תא ואלימש וירבח דימת הלא ויה ,ף"שא לש יסנניפה ןצמחב טלש 

.ומצעל ביצהש תויופידעה רדס תאו ויתורטמ תא ובציעו 

ילכלכ לעפמ ף"שא םיקה ,םיחטשל םיפסכ לועית לש ינויחה דיקפתה תא ותנבה רואל 

ילכלכ ןונגנמב ןה הכז הלוז םיטילפ תדובעב שומיש תרזעבו ,samed ,םלוע־קבוח 

סייג ,ויכרצל וקיפסה אל םיחוורהש ןוויכמ .ןוגראב םיטילפה לש םתולתב ןהו יחוור 

םיגשיהו תונוביר אלל ,ךכ 1.תויברעה טפנה־תונידממ םיבר םיפסכ םג ןוגראה 

תא רמשל תנמ־לע תיברעה תיטילופהו תילכלכה הכימתב יולת ף"שא היה ,םיילאירוטירט 

השעמל שמיש גוצייו הגהנה לש הז דמעמ .םיניטסלפה לש ימיטיגלה גיהנמכ ודמעמ 

ןוגראה תגהנה לש התודרשיהב עייסש םיחטשב ימוקמ ילאירוטירט סיסבל ףילחתכ 
.(1996 ,עלס ואר ,אשונב טוריפל) 

לש ילכלכה ודמעמ רוערעל םידחא םימרוג ורבח ,םתליחתבו םיעשתה תונש תארקל 

םיפסכ ןדבואמ לבס ןוגראה ,תישאר .יטילופה ודמעמ רוערעל םג ךכ תובקעבו ,ף"שא 

הכימתה רחאל ,ןכ־ומכ .התכימת ןדבואו תוצעומה־תירב לש התוררופתהמ האצותכ ילרוג 

טלחומ ץוציק ללגב הרובש תילכלכ תקוש ינפל ף"שא בצינ ,ץרפמה תמחלמב קריעב 

ידבוע םיניטסלפמ םיפסכה תורבעה תקספהו ,טפנה־תונידממ תילכלכה הכימתה לש טעמכ 

תוצובקב קבאמה תא רשפאש ילכלכה סיסבה תושלחיה בקע .ושרוגש טפנה־תונידמ 

.יניטסלפה קבאמה ליבומכ ף"שא לש ודמעמ קחשנ ,םהל ץוחמ םאו םיחטשב םא ,תורחתמ 

יפכ ,ף"שאל לארשי ןיב תידדה הרכהל תונוכנה תא ובינהש ןה תוילכלכ תוביסנ ,ךכ 

ולסוא םכסה 2.תושרה תמקהל וליבוהש ןהו ,1993 תנשב תונורקעה תרהצהב החסונש 

ותלוכי תא ךכיפלו ,תילכלכה ותלוכי תא דביאש רחאל ף"שא לש ףטחמ השעמל הוויה 

סויפה ךילהתל ץוחמ ראשיהל ןוכיסה ינפב דמעו ,םיחטשב ולש הכימתה סיסב לע רומשל 

לש םימויאמ ןהו יניטסלפה קבאמה םע תוהדזה ךותמ ןה העבנ ף"שאל טפנה־תונידמ לש ןתמורת 1 

.ןחטשב טפנה ילעפמב עוגפל ןוגראה 

תא לטבל ידכ ךכב ןיא .םיניטסלפהו לארשי ןיב סויפה תלאשב םיילכלכה םיטביהב קסוע הז רמאמ 2 

.םירחא םיטביה לש םתובישח 
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וכרענש םינוידב םיחטשהמ םירחתמ םימרוג לש םתוגיצנ חכונל לארשי םע יטילופה 

.דירדמב 

תיניטסלפה תושרה 

הלועפ יסופד םתוא ץומיא ךות ודמעמ תא ססבל ךישממ תאפרע ,תושרה תמקה ןמל 

לש התסנכה תיברמ ,רמולכ ,םיקהבומ םייטסירייטנר םניה הלא הלועפ יסופד .םיילכלכ 

תולת ידיל איבמ הז בצמ .תומורתו לארשימ םיסימ ןוגכ ,םיינוציח תורוקממ העיגמ תושרה 

טוריפל)וז הייסולכואב הטילש יעצמא ךכיפל הווהמו ,ןוטלשב תיניטסלפה הייסולכואה לש 

:ואר ,תיטילופ הטילש לש יעצמאכ יברעה םלועב תוילכלכ תוטנרב שומישל עגונב 

 1987 ,Winckler, 2000; Beblawi 81 Lucianil). תולת תורוקמ השולש תוהזל ןתינ
:םייזכרמ 

.תושרה ןוטלשב חתפמ־ידיקפתב םיאשונ הישנאמ םיברש השדח תיליע הרצונ ,תישאר 

םייסנניפ תורוקמל השיג לע אלא ,תיתקוח הכמסה לע הדמעמ תא תססבמ הניא וז תיליע 

יבאשמל השיגמ םינהנ תושרב חתפמ־ישנא .תיניטסלפה הרבחב םיילכלכה היתונורתי לעו 

הטילש ידי־לע וא ,םיסיממ םינוש םירוטפ ןוגכ ,םייטרפ םיקסעל תולקה תועצמאב תושרה 

תטישב .תילכלכה םילופונומה תכרעמ תרזעב יניטסלפה קושהמ םיחתנב תילכלכ 

רפסמל - המודכו טלמ ,חמק ןוגכ ־ דוסי־ירצומל םיידעלב תונויכז וקלוח םילופונומה 

אוהש סויפה ךילהתבו וב ידעלב ןפואב םיכמות הרומתבש ,תאפרע יברוקמ לש םצמוצמ 

םיקוושב םתרוחסל םיהובג םיריחמ ביתכהל תונויכזה ילעבל תרשפאמ וז הכימת .ליבומ 

לש ודוס־שיאו וצעוי אוה םילופונומב ירקיעה טלושה .תושרה תודגנתה אלל םייניטסלפה 

3.דישאר דמחומכ וא םלאס דלאחכ םג עודיה ןירותסמה־שיא ,תאפרע 

המוצעה ןוחטיבה תכרעמ לע ףסונ ,תעפוש םידיקפ תכרעמ תסנרפמ תושרה ,ןכ־ומכ 

םהש תורוכשמב ןיטולחל םייולת םהיתוחפשמו הישנאש ,ולסוא םכסה יפל הרוסאהו 

ףוכאל ודיב םיעייסמו ורטשמלו תאפרעל םתונמאנ תא םיחיטבמ ךכיפלו ,תושרהמ םילבקמ 

.לבקיש הטלחה לכ 

,תושרב םילטבומל ינמז ןצמח רוקמ תווהמ תושרה הקפיסש תומוזיה תודובעה םג 

.םתוא קפסמה ןונגנמבו הלא תודובעל הרומתב םילבקמ םהש םילדה םיפסכב םייולתש 

ילעב ,ןכ אל םאש ,תטלחומ תויהל הכירצ תושרה תגהנה םעו תאפרע םע תוהדזהה 

ידי־לע ןמוממש ףוגב הרשמ אוצמל דואמ ושקתי ,אפור וא הרומ ןוגכ ,םיישפוח תועוצקמ 

רצונו ,תונמאנב הכוז תאפרע ,תושרהמ תוטגרב היולת הייסולכואה תיברמ ,ךכ .תושרה 

.ותוינידמ תפיכא תא רשפאמה תולת לש ןונגנמ 

,תיחרזא הרבח תודסומ לש ןווגמו תיטפשמ תכרעמ ,תקקוחמ הצעומ לש םמויק תורמל 

לשו םיקנבה לש םתוליעפ תא תונקתב רידסהל תונויסנה לכ תורמלו ,NGOs ןוגכ 
תושדח הסנמ ,ודיצמ ,אוה .שארה־בשוי לש ורושיאב תינתומ הטלחה לכ ,יטרפה רזגמה 

ויניעב םיספתנה ,NGOs םתואכ ,םיחטשב םינוש םיפוג לש םתוליעפ תא ליבגהל םירקבל 

םג .וב הייסולכואה תולת תא םירערעמב ךכיפלו הייסולכואב הכימתל יפולח רוקמכ 

שמשמ אוה יכ םסרופ רפסמ םימעפ .תאפרעל ילכלכ ץועייב תמכתסמ הניא םלאס דלאח לש ותוליעפ 3 

.םיילארשי םיגיצנ םע תושיגפ ןוגכ ,תונוש תוינידמ תויוחילשל תאפרע לש וגיצנכ םג 
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תא ףיפכהל ןויסינ ללוכה ,ילכלכ יעצמא לע הבר הדימב םיססבתמ הלא תונויסנ 

.תושרל םהיביצקת 

תאפרע לש ותלוכי תרימשב הנומט יטילופה ךילהתל תילכלכה הטילשה תובישח 

אוהו ,תילכלכ דורשל ותלוכימ תרזגנ טולשל ותלוכי ,רמולכ ,יטסירייטנר רטשמ םייקל 

אוהש םייטילופה םיכילהתה תא תופכל ול םירשפאמה םייסנניפה חוכה תורוקמ לע שלוח 

רקיעב ררועתמ הייפכב ךרוצה .תילכלכ וב יולתה ינוחטבה ןונגנמה תרזעב םהב ןיינועמ 

הגהנהה ןוגכ ,ויתובקעב תושלחנש תומיוסמ תוצובקב חרכהב עגופ יטילופ סויפש םושמ 

ןוניכ םע החוכמ רכינ קלח הדביא רשאו ,וישנאו תאפרע ועיגה םרטב םיחטשב הטלשש 

הפולח העיצמ איהש ךכ לע רקיעב תססבתמ טולשל השדחה הגהנהה לש התלוכי .תושרה 

ןהש ןוויכמ יונישל דגנתהל תוסנמה ,תורחתמ תוצובק ןתוא תמועל תרפושמ תימויק 

תיטסירייטנר הלכלכ תועצמאב הלא תוצובק ליבגהל ןתינ .ןחוכמ ותרגסמב תודבאמ 

םע תוהדזהלמ םתוא תענומ ךכבו שדחה ןוטלשל הייסולכואהמ םיבר םיקלח הפיפכמש 

.תורחתמה תוצובקה 

טעמכ הל ןיאש ןוויכמ יטסירייטנר רטשמ לש ינוציק הרקמ ,דניה תושרה יכ ןייצל שי 

םירטשמב ומכ אל .הליבשב הבוג לארשיש םיסימה דבלמ תוטנרל םייאמצע תורוקמ םוש 

הלוכי הניא תושרה ,(טפנ ןוגכ םייעבט םיבאשמ תריכמ) םיימצע תורוקממ תוטנר ילעב 

,ןכ לע רתי .תרבגומ הריכמו ףסונ רוציי ידי־לע רבשמ ינמזב התסנכה תא ריבגהל 
,תושרל םיסימה תרבעה תא בכעל התלוכי תא םיתיעל תשמממ לארשי הלאכ םינמזב 

לע ץחל רוציל תנמ־לע הלש תיטסירייטנרה ןורמתה תלוכי תא רתוי ףא הליבגמ ךכבו 
.תושרה תגהנה 

תיניטסלפה תיווזה ־ לארשי םע ילכלכ סויפ 

הבר תוניועבו ,אסיג דחמ ,הבר תולתב םינייפאתמ תיניטסלפה תושרהו לארשי יסחי 

םינונגנמב ךמות לארשי םע ילכלכ סויפ ,ןכא .אסיג ךדיאמ ,וז תולתמ תעבונה 

לש ברה ולקשמ .שדוחמ טקילפנוקל השילג ענומש ןוחטיבה ןונגנמ ןוגכ ,םייטסירייטנרה 

,ללכב תיניטסלפה הלכלכב לארשי לש ילרוגה הדיקפתמ עבונ לארשי םע ילכלכה סויפה 

,תומרותה תונידמהמ תושרל טשומש ילכלכה עויסה תורמל .טרפב וללה םינונגנמבו 

:םייזכרמ םימרוג השולש בקע המוצע הניה לארשיב תיניטסלפה הלכלכה לש התולת 

הווהמו תושרה ליבשב םיסימ הבוג ,םיחטשהמ םילעופל הקוסעת קפסכ תשמשמ לארשי 

.םייניטסלפה םירצומל קוש 

לש םינושה םיתוויעב לארשי תא םימישאמ םיניטסלפה ,1967 תנשב לחה ,הז םע 

יניטסלפה קושה תמועל ילארשיה קנעה ןיב ןויוושה־יאמ םירזגנה ,תיניטסלפה הלכלכה 

תנשב הדאפיתניאה תליחתב ,לשמל .לארשי לש תונווכמ תויצלופינממ! ,יתולתהו שלחה 

לארשי המשאוה ,תיניטסלפה הלכלכל םיעוריאה ומרגש הרורבה העיגפה לע ףסונ ,1987 

התייה וז הטעמ העקשה יכו ,םיחטשב תוירוביצ תואצוהב דואמ טעמ ןווכמב העיקשה יכ 

תיתשתה חותיפ .דיתעל ירוביצ חותיפו תיתשת לע אצוה דואמ טעמו תילאיצוס הרקיעב 

ךכיפלו ,תושרה ידי־לע וסיוגש תומרותה תונידמה לש ןתוכזל ףקזנ ולסוא ימכסה ירחא 

.ךכל םרוגכ םיחטשב ספתנ אל לארשי םע סויפה 
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לארשי ןיב םיילכלכה םיסחיה תא רידסהל רומא היהש ,1994 תנשמ סירפ לוקוטורפ 

םיניטסלפה .םידדצה ינש לש םייטילופו םיילכלכ םיסרטניא ןיב הרשפ הוויה ,תושרהו 

לארשיב .תיאמצע רחס תוינידמ ןכו ,ישפוח רחס םכסה תועצמאב לארשיל השיג ושרד 

ושרדש ,לשמל ,םיאלקחה לש ילכלכ־יטילופ ץחל םג ,ינוחטבה ץחלה דבלמ ,לעפוה 

תויעבה .רתוי לוזה יניטסלפה רצותה לומ ילארשיה רצותה לע ןגהלו תולובגה לע רומשל 

לע ןתמו־אשמה תוכשמתה ,תישאר :תויזכרמ תוביס יתשמ ועבנ לוקוטורפה םושייב 

םדקתהל תלוכי־יא בקע לארשיב תולתה רומיש ידיל האיבה הדגה יחטשב תושרה תטילש 

וא ,הלשמ עבטמ קיפנהל תושרל תורשפא ןתמ ןוגכ ,סויפ לש םישדח םיילכלכ םיבלשל 

.םיקוושה ינש ןיב ןוזיאה־ יא חכונל םיניטסלפל השורדה המרב ישפוח רחס םכסהל עיגהל 

םינלדתשל יעצמא וויה רורטב המחלמ לש תויטילופ־תוינוחטב תורטמל םירגס ,תיגש 

יפיעסב ועגפ םה ,ןכ־ומכ .םיחטשהמ םירחתמ םירצומ תסינכ ליבגהל תוסנל םיילארשי 

.(Awartani 8c Kieiman, 1997 :ואר ,טוריפל) תורוחסו םילעופ תעונת לע לוקוטורפה 

תילארשיה תיווזה - םיניטסלפה םע ילכלכ סויפ 

ןוצר שי דחא דצמ .םיבטק ינש ןיב הענ היוצרה ילכלכה סויפה תגרד ,לארשי תניחבמ 

המ" - והינתנ ןימינב רבעשל לארשי תלשממ שאר ירבדב אטבתמה ,ואישב ילכלכ סויפל 

רופיש בינת םיחטשב תילכלכ החימצ ,רמולכ ."לארשיל בוט - םיניטסלפל תילכלכ בוטש 

,רלוד דראילימ 1.8־כ לש םוכסב םיחטשל םויכ תאציימ לארשי .לארשי םע םיסחיב 

ילכלכ סויפמ חוורה ,לארשי תניחבמ .<םש> הנשב רלוד דראילימ 0.7 לש םוכסב תאביימו 

ןכו היתוסנכהמ ןטק קלח הווהמ אוהש ןוויכמ ילרוג וניא אוה ךא ,םייק םיניטסלפה םע 

ןדריב םילעפמ תמקהו ,םייניטסלפ םוקמב םירז םילעופ תדובע :םיפילחת ול שיש םושמ 

ןוגכ) םימוד םיילכלכ תונורתימ תונהיל לארשיל רשפאתיש ךכ תושרב םוקמב םירצמבו 

לע רומשל ךא םיניטסלפהמ דרפיהל תיטרואית ןתינ היה וליא ,ךכיפל .(הלוז הדובע 

תטילש תא ךישמהלו יטסירייטנרה ןונגנמה תא םייקל רשפאתש םיחטשב תגשגשמ הלכלכ 

הז ,םיילכלכו םיינוחטב םילוקיש לש לולקשבש ןכתיי ,יטילופה סויפה ךילהת תאו תאפרע 

.לארשי תניחבמ ףידעה בצמה 

תפתושמ תוליעפ ,ירק - הלועפ־ףותישו ןומא תיינבל יעצמאכ ילכלכה סויפה ךא 

ורצונש עגרב .בזוככ ררבתה - יטילופ סויפל ןכלו ידדה ןומאל סיסב חינתש תילכלכ 

,וניזקה ןוגכ ,םיילכלכה םיעגמה לכ ןיטולחל טעמכ וקספוה תוינוחטבו תויטילופ תויעב 

,ןינ'גו אידיב תמגוד תויניטסלפה רפתה־ירעב רחסמהו ,םיילארשי םירמהמ ינומהמ הנהנש 

.הנשב רלוד ןוילימ 500־ כ לש םוכסב היהש 

תא םיססבמה םינונגנמ םתוא ןכש ,לארשיל תויפיפ־ברח םג וניה ילכלכה סויפה 

תא םיפקותה תוחוכה קוזיחל םג םישמשמ ךילהתב ךישמהל ותלוכי תאו תאפרע ןוטלש 

לועפל ךישמהל הל תרשפאמ תושרל םיסימ תרבעה ,םויכ ,ךכ .הקוצמ תותיעב לארשי 

.לארשיל תודגנתהה תכשמהלו הייסולכואה לש יאבצ קוזיחל 

,השעמל וא ,ירעזמ סויפ אוה לארשיל היוצרה ילכלכה סויפה תגרד לש רחאה בטוקה 

.םהלש תודגנתהה תוליעפ תא ךכ קיספהל הפיאש ךותמ םיניטסלפה לש ילכלכ קנח 

תא רובשל ןתינ היהי ךכ יכ ונעטש ,םיריכב םימרוג ידי־לע התלעוה וז תורשפא 
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והז ,תורורבה תוילילשה תוירטינמוהה תוכלשהל רבעמ ,םויכ .תיניטסלפה תוממוקתהה 

אטבתיו תימואלניבה תרושקתל ףשחיי הז ןיעמ דעצ לכש םושמ םישי־יתלב יעצמא 

ורשפאיש ץראל־ץ־וחמ םיפסכ תמרזהבו לארשי דגנ תוימואלניבה תואחמה תרבגהב 

ץחל לש םישק םיאנתב םא םג> לארשי דגנ לועפל ךישמהל תיניטסלפה הייסולכואל 
.(ילכלכ 

םויכ םיניטסלפהו לארשי ןיב ילכלכה סויפה 

םדקתמ ילכלכ סויפמ ־ רחאה בטוקה לא דחאה בטוקהמ הנורחאה תעב הענ תואיצמה 

םיניטסלפהו ,לשכ סירפ םכסה .םיחטשה לש ילכלכ קנח רבע לא םיניטסלפה תחוורל 

"יאוו" םכסה םג .םהייח תמרב עצוממב ודרי (הנורחאה הדאפיתניאה ינפל םג) יללכ ןפואב 

דוסיי יבגל לוקוטורפ ,הזעב היישעת רוזיא תחיתפל םירדסה ללכש - 1998 תנשמ 
תלחתה לע הטלחהו הזע למג תיינב לע םינויד ,הזעב ימואלניב הפועת־למג לש הלעפהו 

תויוחתפתהה חכונל לטב - ילכלכה הלועפה־ ףותיש תרבגהל יגטרטסא ילכלכ חיש־ וד 

בטוקל איה הייטנה םויכש ךכ ידיל ואיבה הלא תויוחתפתה .תוילילשה תויטילופה 

וקיספה םיבשותה ,סרק תורייתה ףנע ,תיתשתה תודובע וקספ תושרה יחטשב .ילילשה 

.םיקפסל תובוח םיערופ םניאו תונובשח םלשל 

השינע יעצמא הווהמ תורידת לעפומה רגסה םא תאש רתיב הלאשה הלוע םג םויכ 

תוחפל) לארשיב תיניטסלפה הדובעה תקספה .רורטה דגנ תינוחטב הלועפ וא ילכלכ 

ענומ "רתכ"ה 4.םויב רלוד ןוילימ 5־כ לש עצוממ ךרעב םיקזנ תמרוג (ימשר ןפואב 

תולוכמ 5.םתעונת תא בכעמו השקמ וא םיחטשב םתדובעל וליפא עיגהלמ םיבר םידבוע 

םהילא םירבעומ םיניטסלפל םיעיגמה םיפסכו ,םילמנב תובכועמ תושרה יחטשל תודעוימה 

שיו ,ץרפמה תוצראמ םיפסכ וחלשיש םייניטסלפ םילעופ םג ןיא ,םויכ .דבלב יקלח חרואב 

תיילעל ללכ־ךרדב םרוג רגס .םירזה םידבועה ־ םייניטסלפה םילעופל ףילחת לארשיב 

םיבשותל ןיאש םושמ טעמכ הרוק וניא רבדה םויכ יכ םא ,רוסחמל ששחמ םיחטשב םיריחמ 

םירומא ויהש - רפתה־ וקב היישעתה ירוזא לש םתחלצה םג .הרוחסה תא תונקל תלוכי 

הקוסעת קפסלו ץראל־ץוחל אצייל ידכמ תונטקה תויניטסלפה תורבחה תייעב תא רותפל 

הריוואב תמייק הניא וזכ תונוכנו ,עיקשהל םילארשיה לש םתונוכנב היולת ־ םיניטסלפל 

תורוחס תעונת לע תולבגהה ללגב הנשמ־ינלבקכ םג םחוכמ ודביא םיניטסלפה .תיחכונה 

םינרצי לש םמויקו ,םיחטשב םילארשי לש תילכלכ תוליעפב ךורכה ןוכיסה ,םיחטשהמ 

קר הספתנ זא ךא ,תמדוקה הדאפיתניאב רשאמ רתוי השק בצמה .לשמל ,ןדריב םייפולח 
הבר הדימב הנוטלש תא תססבמה תושרה יהוז םויכ .םיחטשה תלכלכל תיארחאכ לארשי 

םרת םיחטשב השקה ילכלכה בצמה .תותחופו תוכלוהש תולוכי ,תוילכלכ תולוכי לע 

."םירבשמ לוהינ"ל סויפ ךילהתמ השעמל ךפהנ יטילופה ךילהתהש ךכל תובר 

םע םירשקה תא קתנל אל (ילכלכ םג ינשמ ןפואבו)יטילופ סרטניא ןבומכ שי לארשיל 

.ןבומכ תוהז ןניא לארשי לשו תושרה לש ןהיתוכרעה 4 

,לארשי־תנידמ ימוחתל םיחטשהמ םיניטסלפ רבעמ ענמנ ובש בצמ אוה רגס ,תיאבצה הרדגהה יפל 5 

.ימינפ רגס ,ירק ,תוזוחמה רתימ דרפומ םיחטשב זוחמ לכ ,רתכב וליאו 
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םייטילופ םיעינממ תיסיפ הדרפה ,ירק ,"םשונ רגס"כ םיגשומ םיעבטנ ךכיפלו ,תושרה 

,לשמל .םיירטינמוה םימרוג לשו ןוישרב םילעופ לש ,תורוחס לש רבעמ לע תולקה ךות 

,קרב דוהא רבעשל הלשממה שאר תארשהב הדרפה תינכות המסרופ הנשה ראוניב 

םייקתת יכ העיצה וז תינכות ."יגיטסלפה־ילארשיה ךילהתה תלהנמ" ידי־לע הנכוהש 

תקסעה ללוכ ,וכשמיי םיילכלכה םיסחיה ,רמולכ ,"תוינוחטב תולבגהב םייח תמקר" 

רבעמ ,השעמל .ילכלכ השינע יעצמאכ אלו ,ינוחטב יעצמאכ לטויש רגס ידכ ךות ,םילעופ 

םרוגב תעגופ - יטילופ סויפ אלל םויק לש בצמ ,ירק - תינוחטב הדרפה ,שידחה חונימל 

שי דוע לכ .םיימואלניב דחוימב ,םיקסעל המיאתמ הריווא תריציל ינויח וניהש ,ןומאה 

־ףותיש לש הריווא ןיא ,םייניטסלפ םיקסע־ישנא לשו תורוחס לש העונת לע תולבגה 

םהיתורהצה תא ןוחבל שי ,הז םיניינע־בצמ חכונל .לארשי םע םיפתושמ םימזימב הלועפ 

.ילכלכ סויפל עגונב לעופב םהישעמ לומ םיניטסלפה לש 

לארשי םע ילכלכ סויפל םיניטסלפה תשיג 

התייה תושרב תחוורה השיגה ,2000 תנשב דיווייד־פמקב וכרענש םינוידה ינפל 

תושרה ישנאש ןוויכמ ,יטילופה ךילהתל רשק ילב לארשי םע ילכלכה סויפה תכשמה 
םע םיילכלכה םיסחיהמ הבר הדימב תרזגנש) תילכלכה תודרשיהה לש התוינויח תא וניבה 

.תאפרע לש ותטילש סוסיבל (לארשי 

תושרה ידי־לע המקוהש תדחוימ הדעו הזירכה ,2000 רבמבונב ,דיווייד־פמק רחאל 

.(תוימוקמ תויונגראתהלו תומזויל רבעמ) םיילארשיה םירצומה לע ימשר םרח תלטה לע 

תוינויח תורוחסל םייפולח תורוקמ ןיא תושרלש ןוויכמ ,ובורב ליעי־אל םרח והז ,השעמל 

,קושה תושירד ידי־לע ומלבנ םיילארשי םירצומ תמרחה אשונב תומדוק תומזוי .בלח ןוגכ 

ויהש םירחא םירצומ לומ טלובה יתוכיאה םנורתי ללגב םיילארשיה םירצומה תא ףידעהש 

היינקה חוכש םושמ רקיעב ,הנטק ןכא לארשימ םירקי םירצומ תיינק ,םויכ .וב םינימז 

,ףילחת םהל שיש םירצומב רבודמ רשאכ רתוי הבר החלצהב הכוז םרחה .דרי יניטסלפה 

.ןלוגב םירצוימה םיילרנימ םימ וא לארשימ םיזופת ץימ ןוגכ 

תושרה ךא ,תופולחו ילכלכ הדימע חוכ םישרדנ יברמ ילכלכ קותינ םשייל תנמ־לע 

תועייסמה תונידמה .םילזואו םיכלוה היבאשמש ןוויכמ ןמז ךרואל הדימע חוכב הנחינ אל 

וילא רבעומה ,הז עויסב שמתשמ תפארעש םושמ עויס ריבעהל ךישמהל תוברסמ 

הלעמב ןושארה ךרוצל ,תיניטסלפה הנידמה תיינבלו תיתשת תמקהל םיטקיורפ םשל 

םהיתומורתש ,םירזה םימרותה ,ןכ לע רתי .וישנאל תורוכשמ םלשל ךרוצה - ותניחבמ 

ריבעהל םישש םניא ,תיניטסלפה הנידמה לש התיתשת תיינבב ירקיע ךבדנ תווהמ 
.תושרה לש לפרעב טולה הדיתע ללגב ,ירטינמוה עויס דבלמ תושרל תומורת 

ותועצמאב שוכרל תועייסמה תונידמה דצמ תוינתהב הוולמ עויסהמ לודג קלח ,ןכ־ומכ 

םייטנוולרש ,הלא םירצומ .תושרה תניחבמ חרכהב יאדכ הז ןיא םא םג ,ןתרצותמ םירצומ 

.תאפרע לש תויופידעה רדס שארב עגרכ םיאצמנ םניא ,ךורא חווטל תויתשת תיינבל 

,םימימ תרבעהמו םילעופ תדובעמ) תוסנכהל רוקמ הווהמ הניא לארשי ,ךכ לע ףסונ 

םיחטשב םיבר תולוק .ןיפיט־ןיפיט םיעיגמ ברע תונידממ וחטבוהש םיפסכהו ,(לשמל 

שי ךא ,לארשי םע רחסמה ירשק ןובשח־לע ברע תונידמ םע רחסמה ירשק קוזיחל םיארוק 
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לע םג םירבדמה שי .דיתעב לארשימ תילכלכ קתנתהל ןתינ היהי אל יכ םיניבמה הלאכ 

חווטב הלאכ תופולח תונמתסמ ןיא ךא םיניטסלפל םייפולח הקוסעת תומוקמ תריצי 

־תונידמב םיניטסלפל הקוסעת תוינכות לע םנמוא םילמע םייניטסלפ םינלכלכ .בורקה 

:סנייק דרניימ ןו'ג ןייצש יפכו ,קוחרה חווטב קר םושייל תונתינ הלא תוינכות ךא ,טפנה 

".םיתמ ונלוכ קוחרה חווטב ,אמויד יניינעל העטומ ךירדמ וניה קוחרה חווטה" 

תונקסמו םוכיס 

המישי הניא יפוריאה דוחיאהו ןמוש טרבור תמגוד יפל םולשל תינכותה יכ םכסל ןתינ 

הרקמל דוגינבש ןוויכמ ,תישאר :תואבה תוביסהמ יניטסלפה-ילארשיה הרקמב האולמב 

דגנ תלבגומ־יתלב המחלמל תאצל תניינועמ הניא לארשי ,הדלפהו םחפה דוחיא לש 

שי ,תינש ;תוטלחומ תויטילופ תוסירה סיסב לע ילכלכ סויפ תונבל זאו ,םיניטסלפה 

(לשמל ,עויס תועצמאב הגשהל תנתינה) רבעשל ביוא־תנידמב גושגשל הפיאש ןיב לדבה 

רבעשל תוביואה ןיב הלועפ־ףותיש ךות גושגשל הפיאש ןיבל ,ןהיניב חתמ ןיטקמ םרוגכ 

.(Tovias, 2000)(ןומאו תיבויח השיג ךירצמש) 

,לארשי םע ןתמו־אשמו תיטילופ תוביצי ,ילכלכ סויפ לש בצמל עיגהל תנמ־לע 

ךרוצל .המיחל לש בצמ לע הז בצמ לש ותופידעבו ותויאדכב חכוויהל םיכירצ םיניטסלפה 

םוקמב תילכלכ היצטניירוא ץמאל יניטסלפה םעה תיברמ לעו תיניטסלפה הגהנהה לע ,ךכ 

לע םיססבתמה םולשב םיקימעמ םיסרטניא חותיפ ךות ,תינורקעו תיגולואידיא היצטניירוא 

.תוילכלכ תויצקארטניא 

הנתומ תושרה לש ילכלכה הגושגש ,לארשיו תושרה לש הרקמבש ךכמ תעבונ היעבה 

ךא ,תיניטסלפה הלכלכב לארשי לש ילרוגה הדיקפת ללגב ,לארשי םע הלועפ־ףותישב 

הגרדהב ןומא הליחת תונבל םהל רשפאיש ןמז ףדועמ םינהנ םניא םיביריה םידדצה 

,ןומאה .יטילופ תובבל בוריקל סיסבה תא ווהיש םיילכלכ םיסחי רוציל תנמ־לע תויטיאבו 

רקיעב םייק וניא ,(םייטילופה םיאשונב המכו המכ תחא לעו) םיילכלכ םיאשונב וליפא 

ןכלו ,לארשי םע יתימא ילכלכ סויפ ןיא יכ םיניטסלפל שיחמה ולסוא ךילהתש םושמ 

הכ דע חכוה אל םולשה ךילהת - םהייח יאנת רופיש תניחבמ - תירמוח הניחבמ תוחפל 

הניחבמ םג יטילופה ךילהתה ליעוה תאפרעל םיברוקמה םיריכבל קר יכ הארנ .םלתשמכ 

םולחה תא "םירכומ" הלא םיריכבש ךכ לע תויממעה תונעטה תועמשנ ןכלו ,תילכלכ 
.ישיא גושגשל הרומתב יניטסלפה 

ןיא" ובש בצמ םירצוי םיניטסלפה בור לש םישקה םהייח יאנתו תילכלכה םתקוצמ ,ךכ 

היצטניירואב אלו ,תיגולואידיא היצטניירואב תולהנתהל םיליבומו ,"דיספהל המ םהל 

.ילכלכ סויפ ךילהת אוה יטילופ סויפ רשפאתש תישעמ הקיטילופל סיסבה ,םרב .תילכלכ 

החוורו רופיש אלל לארשי םע ביצי םולש וברקיש תויגולואידיא תורשפ שורדל רשפא־יא 

.םתוכזל ףוקזל ולכוי תיניטסלפה הגהנההו תאפרעש ,םייחה יאנתב 

תלאש תניחבמ ,ילכלכה סויפה לומ יטילופה סויפב ץופנה ןוידה יכ ןאכמ קיסהל ןתינ 

שומימש ןוויכמ לארשיו תיניטסלפה תושרה לש הרקמב יטנוולר וניא ,תלוגנרתהו הציבה 

לש תוילכלכה תולוכיה םויק לע ססבתמ תאפרע ינפל תובצינש תויטילופה תורטמה 

קבאמה ךלהמב תונושה תורהצהל דוגינב תודמועש תוינידמ תוטלחה ,ךכ .תושרה 
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תוטלחהה 6.תושרב החצנוהש תיטסירייטנרה תכרעמה תועצמאב תופכאנ יניטסלפה 

יכ רורב ןאכמו ,תילכלכ הניחבמ תומלתשמ ןניא לארשי דגנ תוליעפל עגונב תולבקתמה 

יגפב הרטמכ הז דמימ ותייארמ תעבונ הניא ילכלכה דמימל סחיימ תאפרעש תובישחה 

.תוינידמ תוטלחה ריבעהל ודיב עייסמה ילטנמורטסניא יטילופ יעצמאכ אלא ,המצע 

םא הלאשב הבר הדימב יולת תושרהו לארשי ןיב יטילופה ךילהתה יכ הארנ ,קפס אלל 

.םיקסע לכ ולהנתי אל ,הלא םימיב ליגרכש וא ,ליגרכ ולהנתי תושרב םיקסעה 

תורוקמ 

קבאממ ןיטסלפ רורחשל ןוגראה לש וכרד - תונוביר אלל תוכמס" .(1996) 'א ,עלס 

תימואלה העונתה ,(םיכרוע) רדק ז"בו זועמ 'מ :ךותב ."ינידמ רדסהל ןיוזמ 
דרשמ ,תוכרעמ :ביבא־לת *409-365 'ע) ?המלשהל תומיעמ - תיניטסלפה 

.רואל האצוהה ןוחטיבה 

 Awartani, H. and Kleiman, E. (1997). "Economic Interactions among

 Participants in the Middle East Peace Process". Middle East Journal,
 57(2), 214-229.

 Beblawi, H. and Lucianil, G. (eds.) (1987). The Rentier State. London: Croom
 Helm.

 Brynen, R. (2000). A Very Political Economy - Peace Building and Foreign Aid

 in the West Bank and Gaza. Washington: U.S. Institute of Peace.

 Center for Palestine Research and Studies (CPRS) (1994). "Public Opinion Poll

 No. 10 (30 June 1994)". At www.cprs-palestine.org/polls/94/polll0b.html.

 Center for Palestine Research and Studies (CPRS) (1995)." Public Opinion Poll

 No. 16 (March 16-18, 1995)". At www.cprs-palestine.org/polls/95/
 poll 16b. html#econsit.

 Diwan, I. and Shaban, R.A. (eds.) (1999). Development Under Adversity: The

 Palestinian Economy in Transition. Washington: IBRD.

 Jerusalem Media and Communications Center (JMCC) (1997). public opinion

 surveys, 11 April 1997, 25 April 1997.

 Tovias, A. (2000). "The Economic Aspects of Stable Peace Making". In A.M.

 Kacowicz, Y. Bar-Siman-Tov, O. Elgstrom and M. Jerneck (eds.), Stable

 Peace among Nations (pp. 150-164). Oxford: Rowman and Littlefield
 Publishers, Inc.

 UNSCO (1997a). Quarterly Report (April 1997).

 UNSCO (1997b). Quarterly Report (October 1997).

תוחפ ךות תונידמ םישישכב תאפרע רקיב ,תיניטסלפה הנידמה תזרכהל עבקנש ךיראתה ינפל ,לשמל 6 

,תיניטסלפ הנידמ לע תידדצ־דחה הזרכהה תא החד אוה ,עויס תחטבהל הרומתב .םישדוח העבראמ 

יניטסלפה בוחרב וז הזרכהל הייפיצה ףרח ,םולשה ךילהתב תושק תעגופ התייהש 
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 UNSCO (1998). Report on Economic and Social Conditions in the West Bank

 and Gaza Strip (Spring 1998).

 UNSCO (1999a). The Economy of the West Bank and Gaza Strip: A

 Retrospective on the 1990s and Future Challenges (January 1999), No. 6.

 UNSCO (1999b). Report on Economic and Social Conditions in the West Bank

 and Gaza Strip (Spring 1999).

 Winckler, O. (2000). "Gulf Monarchies as Rentier States: The Nationalization

 Policies of the Labor Force". In J. Kostiner (ed.), Middle East

 Monarchies: The Challenge of Modernity (pp. 237-256). London: Lynne
 Rienner Publishers.
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:קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ 
ןורדלק םיסנלו יטרור דריצירל הבושת 

*זוליא הוא 

תא הניש ־ תילארשיה וז לש םג תמיוסמ הדימבו ־ תיאקירמאה הימדקאה לש ףונה 

."תוברת ידומיל" היורקה תלפרועמו תיתנפוא הנילפיצסיד התוא לש התעפשהב וינפ 

,היגולויצוס ,םיטפשמ ,היפוסוליפ ,תיתאוושה תורפס ,תילגנא תורפס לש תוקלחמ 

הלודגה תילאוטקלטניאה הרומתה ידי־לע ופחסנ ןלוכ - םיעדמו הירוטסיה ,תרושקת 

ידומיל" ,ןכא .תירוביצה הריפסה לע םג ןרותב ועיפשהו ,תוברתה ידומיל םמיע ואיבהש 

תומרונ תבצה ידי־לע יטילופה חישה לש םינכתב יוניש םמצע תוחוכב וללוח "תוברתה 

תכיפה ידי־לע ,לאמשה לש םויה־רדסב (political correctness)"תיטילופ תוניקת" לש 

התכיפה ידי־לעו םיעשתה תונש לש םירעובה םיאשונה דחאל "יברעמה ןונקה לש היעבה" 

.תיטילופ הרהצהל תוינימה לש 

תוברתה ידומיל וגפס ,הללגב ילואו ,רהמ הכ ורבצש תוירלופופה תורמל םלוא 

תונוא־ןיאב הכימתו תילאוטקלטניא תימרת רשאמ רתוי אל םתויה לע תוזע תופקתמ 

גצייש ,(Alan Sokal) לקוס ןלא לש ותואטבתה איה רתויב תמסרופמה המגודה .תיטילופ 

־כ תוברתה ידומיל תא ונייפאב םישנא טעמ־אל 

 ...proliferation, not just of nonsense and sloppy thinking per se,

 but of a particular kind of nonsense and sloppy thinking: one that

 denies the existence of objective realities, or (when challenged)

 admits their existence but downplays their practical relevance. At

 its best, a journal like Social Text raises important questions that

 no scientist should ignore - questions, for example, about how

 corporate and government funding influence scientific work.

 Unfortunately, epistemic relativism does little to further the
 discussion of these matters. (Sokal, 1996b)

תעה־בתכב לקוס םסרפש ידורפה רמאמה Social Text (Sokal, 1996a) ותפקתמו 

רכינ קלחש תודגנתה לש רתויב הטובה יוליגה קר ויה תוברתה ידומיל לע תיסראה 

ורצי תוברתה ידומילש ןיינעמ ,ןכא .השעמל הל ףתוש היה ליכשמה ילרבילה רוביצהמ 

ןלא תמגוד ,תיתוברתה תונרמשה לש לגדה־יאשוג ברקב קר אל תודגנתהו הזע תקולחמ 

 Todd)ןילטיג דוטכ םיקיתו לאמש יליעפ ברקב ,דחוימבו ,םג אלא ,(Alan Bloom) םולב

Gitlin), יטרור דר'ציר(Richard Rorty) ידומיל יכ תזמרמ וז הדבוע .ומצע לקוס ןלאו 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה 

םתרזע לע ילדמס סירטאיבו קהנזור ידנא ,ץיבוריאמ יקוש ,ףליו ןתיא ,רגתב החיגל תודוהל ינוצרב 

.תרופ־ןב ינור ידי־לע תילגנאמ םגרות הז רמאמ .ךרעה־תבר 
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הנשיה הדמעה לעו ןונקה לש תינרמשה הסיפתה לע תחא הנועבו תעב םימייאמ תוברתה 

.יטילופה קבאמה תרגסמב עדיל תויהל ךירצש דיקפתה יבגל לאמשה לש 

ןיידע וככש אל ,תימדקאה המבה לע הנושארל ועיפוהש רחאל הנש םישולשכ 

עריאש יפכ .םישדח םייחב וכז ףא ןה ילארשיה רשקהבו ,תוברתה ידומיל לע תופקתמה 

תנכוסמש האנוה םתויה לע יוניגל אשומ םניה לארשיב תוברתה ידומיל ,תירבה־תוצראב 

הדיריל ליבקמב השחרתה תוברתה ידומיל תיילע .לאמשה לש (integrity) הרשוילו עדיל 

תא תחא הנועבו תעב שטנ שדחה ילארשיה לאמשה יכ הארנש ךכ ,ינויצה סותאה לש 

ןויוושל קבאמ לש יטסילאיצוסה לאידיאה תא םג ומכ ,ימואל רורחשל ינויצה טקיורפה 

ונאש ןיחבהל ןתינ ,תילאוטקלטניאה הקופתה לע םילכתסמ םא ,ןכא .םיבאשמה תקולחב 

הקיסומהו קורה לש היגולויצוסה תא רתויו ,י"אפמ לש הירוטסיהה תא תוחפ םירקוח 

לש ,(Gluzman, 1991) תירדגמהו תינימה תוהזה לש ,ףוגה לש ,(1993 ,בגר) תיחרזמה 

.ילוכו (סופדב ,זוליא) הבהאה לש ,דומלתב תויובחה תוילאוסקסומוהה תויועמשמה 

לש הז אוה תוברתה ידומילל תודגנתהב םיטלובה תולוקה דחא ,ילארשיה רשקהב 

תוברתה ידומילש הדבועהמ גאדומ ,תירבה־תוצראב םיגוה הברה ומכש ,ןורדלק םיסנ 

היסרגסנרטה תקיטילופ"ב רתוי קוסעש ינטפטפ חישל לאמשה לש הקיטילופה תא וכפה 

.ונלש הרבחה תא ןייפאמה קומעה יטילופהו יתרבחה קדצה־יאב רשאמ "הנודמ לש 

ןהמ שיש ,תוברתה ידומיל לש תונושה תויגולודותמה תויעבב קסוע וניא הז רמאמ 

הלאש - "יביטקייבוא עדי" לש לאידיאה לא תוברתה ידומיל לש סחיב אל םגו ,עפשב 

רמאמב הנווכה .תוברתה ידומיל תרגסמב רשאמ היפוסוליפב רתוי ידוסי ןפואב הנודינש 

היגטרטסאכ ןהו תימדקא הנילפיצסידכ ןה ,תוברתה ידומילל םא הלאשב ןודל איה הז 

ילארשיה לאמשה לש הזלו ,ללכב לאמשה לש םויה־רדסל ךרע תלעב המורת שי ,תיטילופ 
.טרפב 

תוברתה ידומיל םאה :תודרפנ תולאש יתשל תאז הכובס הלאש קלחל העיצמ ינא 

הכ םיתיעל םיננוקמש יפכ ,תיטסילאיצוסה תרוסמהמ תיתועמשמ תוקחרתה םינמסמ 

יתרוסמה לאמשה לש טקיורפל םורתל םילוכי תוברתה ידומיל םאה ,ןכו ?תובורק 

םיניינועמה םיגולויצוס םאה ,תורחא םילימב ?קדצ לש תוידוחיי הקיטקרפו הירואית 

תוברתה ידומיל לש םתיילע לע לבאתהל םיכירצ וב העוגנ ונתנידמש קדצה־יאב םחליהל 

?הכרבב המדקל וא ,םהל ץוחמו לארשיב הימדקאה ילתוכ ןיב 

.םלוה חוסינב התכז אל וז םלוא ,קדצ תיירואית שי תוברתה ידומיללש איה יתבושת 

בוציעל םיבושח םיגוציי יכ הנעטב תמכתסמ תוברתה ידומיל לע הליגרה הנגההש העשב 

הדבועה לשב קוידב .ומצע קדצל םיבושח םהש םושמ םיבושח םיגוצייש איה יתנעט ,תוהזה 

הבר הדימ תמייק יכ דוע ןעטא ,קדצ לש (תעלבומ) הירואית םיליכמ תוברתה ידומילש 

ךכ .בושחל לבוקמ רשאמ םזילאיצוסה תורטמ ןיבל תוברתה ידומיל ןיב תויכשמה לש רתוי 

תוברתה ידומיל לש טקיורפה תא ריבסת איה :תומישמ יתש אלמת ןורדלקל יתבושתש 

קדצ תיירואית שי תוברתה ידומילל יכ הנעטה תועצמאב ,וב םילזלזמה ינפמ וילע ןגתו 

םיכמותה לא תנווכמה תרוקיב ,תוברתה ידומיל לע תרוקיב הווהת איה ,ןכו :תרדגומ 

ךותמ תלעופ איה ,רמולכ ,תינוציח אלו ,תימינפ הניה יתרוקיב ,הז םע .וז הנילפיצסידב 

.ביחרהל תשקבמ איה ותואש ,תוברתה ידומיל לש םיוסמה תוחנהה קפואל תימינפ הדמע 

ילארשיה לאמשה דציכו עודמ קר אל ואריש םידחא םינועיט גיצא רמאמה ףוס תארקל 

.תוברתה ידומילב ףוחד ךרוצ ול שיש ףא אלא ,תוברתה ידומילמ חיוורהל יושע 
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תוברתה ידומיל לע תלבוקמה תרוקיבה תריקס 

ינוצרב ,שדחה לאמשה לעו תוברתה ידומיל לע תורוקיבה תא רוקסל שגאש ינפל 

ןויד םייקל תועירפמש (Rorty, 1998a) יטרורו ןורדלק לש תונעט יתשמ ררחתשהל 

םעו - ןיטולחל םמיע המיכסמ ינא .תוברתה ידומיל לש תומורתבו תויעבב רדוסמ 

,ינוניב וניה הנילפיצסידה ןמ רכינ קלחש - תוברתה ידומיל לש םירחא םיבר םידגנתמ 

,ללמ הימדקאה - דיעהל םילוכי ונלוכש יל הארנש יפכ ־ לבא .לשורמו ירוטסיה־א 

,תומר הכבמ ןורדלק ותכיעד תאש ,יתרבחה ןויוושה־יא רקחו ,ךרע־תלק תונדמלב העוגנ 

ידומיל ומכ ילאיווירטו ןיוצמ רקחמ לש תומכ התוא ,םיווש םיאנת לש החנהב ,קיפה 

Paul) םיסיליו לופה ומכ קוידב םירידנ (Julius Wilson) םינוסליו סוילו'גה .תוברתה 

 Willis). הדבועה לע רעטצהל םיכירצ - תוברתה ידומיל לש םידגנתמו םיכמות - ונלוכ

תונדמל קיפהל תקפקופמה תוכזה תא תורחא תובר תונילפיצסיד םע םיקלוח הלאש 

ימוחת לש תוכמסב העגפ אל וז תוינוניב יכ הארנ עודמ תוהתל ןתינ ,הז םע .תינוניב 

.םירחא רקחמ 

ןנוקמש יפכ ,תימדקאה הריזהמ םלעיהלמ םיקוחר "םיסלמוהה ידומיל" ,ןכ לע רתי 

דוגינב ,השעמל .הקירמאב תיגולויצוסה הריזה לע הבר הדימב םישלוח םהו ,ןורדלק 

תוחפל)יזכרמ דמעמ ילעב תויהלמ םיקוחר תוברתה ידומיל ,ןורדלק לש ההימתמה הנעטל 

ימוחתמ דחא תויהל ךישממ ילכלכה דובירה לשו ןויוושה־יא לש רקחמה .(הרבחה יעדמב 

םייח "םיסלמוהה ידומיל" .היגולויצוסה לש ,רתויב יזכרמה אל םא ,םייזכרמה רקחמה 

ברקב וא לאמשה תורושב דואמ הטעמ תובהלתה םיררועמ םהש הארנ םאו ,םימייקו 

קדצה רסוח לש היווחל תוסחייתהה תא החינזה וז המגידרפש םושמ הז ילוא ,םידימלתה 

םמצע לע ולטנ ,ךשמהב ןעטאש יפכ ,תוברתה ידומילש המישמ - ונימי לש הקיטילופב 
.החלצהבו תונתפאשב 

ידומיל דגנ תובורק םיתיעל ועמשנש תורוקיבה לש הריהמ הריקסל הנפא תעכ 

.םירחאו ןורדלק ,יטרור ידי־לע תוברתה 

חכונל תנבומ הכובמ וליג תוברתה ידומילל םידגנתמה םירקוחהו םיגוהה ןיבמ םיבר 

תוהזל רשפא־יא ,ןכא .תוברתה ידומיל לש העיתפמה תיגשומהו תיגולודותמה הינופוקקה 

ידומילש איה ךכל הביסה .תוירואית וא תוטיש לש יבקעו רורב ,דחואמ ףוג םוש םהב 

דוגינב .הלמה לש יתרוסמה ימדקאה ןבומב הנילפיצסיד םיווהמ םניא תוברתה 

ינש בישהל ןתינ ךכ לע .םכסומ וא םסובמ "ןונק" ןיא תוברתה ידומילל ,היגולויצוסל 

־ ימדקאה עדיה לש תיללכ המגממ קלח קר םניה תוברתה ידומילש אוה דחאה :םירבד 

1;תוימוחתניב לש ןוויכל רתויו רתוי ענש ־ חורה יעדמב םג ומכ םיקיודמה םיעדמב 

תעבונה תנווכמ תילאוטקלטניא הריחב ,דניה תוברתה ידומיל לש הינופוקקהש אוה רחאהו 

לש םיגוס ינשל סחיבו יתרוסמה עדיה ןגרוא ןהבש םיכרדל סחיב םהלש קומעה דשחהמ 

.יטתסאה ןונקה לש תוכמסהו ,םיכרעמ יקנו יביטקייבוא עדי לש תוכמסה ־ תוכמס 

לש תורחתמ תורדגה םיללוש םהש הדבועה אוה תוכמס לש הלא םיגוס ינשל ףתושמה 

ךכמ ודרטוה םיבר .םהיתודוסיל סחיב תולאש גיצהל תורשפאה תא םימסוחו ,יפוי וא תמא 

היגולוכיספ ,בשחמה יעדמ ,םיבצעה תכרעמ לש רקח םיבלשמה "םייביטינגוק םידומיל" ,לשמל 1 

.רנורב הזו'גמ יתלאש וז הרעה .הלכלכו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:01:41 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ הליא הוא 398 

ןוויכמ ,ותוא רובצלו עדי גישהל הפיאשה לע ירמגל ורתיו תוברתה ידומיל יכ הארנש 

לכב ,תוברתה ידומיל ,ןכא .ומצע עדיב רשאמ עדיה תריקחב רתוי םיקוסע םה יכ המדנש 

סחיב תיתרוקיב הפקשהב דימת קיזחהל אלא ,עדי רובצל ונתוא םינימזמ םניא ,םהייוטיב 

תא התישארמ המצעל הדיעוה היגולויצוסהש ןובשחב איבנ םא .עדי לש תורכומ תורוצל 

ןיא ,םתונשל תנמ־לע ונייח תא םיבצעמה םייתרבחה תוחוכה תפישח לש הלופכה המישמה 

לש םהילגר תחת עקרקה תא טמושכ הארנש םוי־רדסל תוניועב תסחייתמ איהש עיתפמ הז 

.הביצי־יתלב עקרק לע םיבצינ רבכ הרדגהבש ,םילאוטקלטניא 

,ןשיה לאמשה םע קלוח היגולויצוסה לש יתרוסמה סופרוקה ,םייגולומטסיפא םיניינעב 

לש וא םדאה לש ,תואיצמה תנבה איה תעדה תרטמ יכ העדה תא ,םינרמשה םע םג ומכ 

שמשל ורותב רומא הזכ עדי .עפש וא קדצ ־ רתוי הלענ הרטמ אלמל תנמ־לע ,עבטה 

,הז תמועל .רתוי הבר תילכלכ תויתורחת וא ןויווש ,היצפיצנמא ,ירק ,המדק תגשהל 

- םייתרוסמה חותינה יעצמאב ושמתשה ןהבש םיכרדה תא ןוחבל ושקיב תוברתה ידומיל 

יכ הסיפת ךותמ - םייתדבעמ םייוסינו ףקיה־יבחר םירקס ,תויתלשממ תוקיטסיטטס ןוגכ 

םיעצמא אלו ,"הטילש יעצמא" םניה ,םיבר םיגולויצוס לש םביל־תניגמל ,הלא םיעצמא 

ךרדה יכ ועיצה תוברתה ידומיל ,םזינרדומטסופה םע דחי .הכ דע ורבסש יפכ רורחש לש 

ןכו ,ויפלכ ונלש תיכרעה הדמעהמ הבר הדימב תעפשומ םלועה תא םיעדוי ונא הבש 

תומיוסמ תוביסנב יכ זמרמש המ ,ונלש םיסרטניאה ידי־לע תלבגומו תיחנומ וז הדמעש 

וקופ .תויתרבח תוצובקב וא/ו עבטב הטילש לש םיטקיורפ םע דיב די ךלי עדי 

 (Foucauit) ־הנומשה תואמב הקיטסיטטסה תוחתפתהש ,ותנעטל ופרטצה םיברו ,ןעט
,המגודל) התייסולכואב הנידמה לש םישדח הטילש ינפואמ העבנ הרשע־עשתהו הרשע 

תוברתה ידומיל .(התומתב ,הדוליב ,תירוביצה הנייגיהב ,עשפב ,הריגהב הטילש 

חוכיו ,תואיצמה לש העבט לע יגולומטסיפאה חוכיווב רשאמ רתוי - לכ־םדוק םיניינעתמ 

תרשל תנמ־לע ףסאנ עדי ןהבש םיכרדב - םירשעה האמה לש היפוסוליפה תא קיסעהש 

ידומיל לש יזכרמה ןיינעה יכ רמול ןכ םא ןתינ .םיירלוקיטרפ םיסרטניאו תויתרבח תורטמ 

יכ תוארהל אלא ,"הינבה לש רצות" ןניה תויעדמ תותימא יכ תוארהל וניא תוברתה 

העשב .המצוע־תובר תויתרבח תועפשה שי ,תוירקש וא תונוכנ ,הלא תותימאל 
ונא המ הלאשב רקיעב םיקוסע ויה (anti-foundationalists) םיינדוסי־יטנאה םיפוסוליפהש 

תלאשב רקיעב םיקוסע תוברתה ידומיל ,םלועה לע דיגהל םילוכי ונניא המו םילוכי 

.עדי תוכרעמ לש תוישעמה תועפשההו םייתרבחה םישומישה 

וניא "ןשיה לאמשה" יורקש המ לש םיבר םיכמות דירטמש המ יכ עיצהל ינוצרב 

תא תעדל הנווכה םצעל סחיב םיינדשח םניה ,השטינ תובקעב ,תוברתה ידומילש קר 

ידומילל ,לשמל .ןהיתוכלשהמ תונווכ םידירפמ םניא תוברתה ידומילש םג אלא ,םלועה 

ךופהל הצר (Jeremy Bentham) ם'תנב ימר'גש הדבועב דבלב טעומ ןיינע שי תוברתה 

תומרופר ןהבש םיכרדב רקיעב םיניינועמ םהש םושמ ,רתוי תישונאל השינעה תכרעמ תא 

הבר הדימב ריסאה לש ותעדו ושפנ רוטשמל רבד לש ופוסב ומרג הלא תוינמוה השינע 

תללכה לע ןופצמ־תופיקנ ןיא תוברתה ידומילל ,חור התואב .(Foucauit, 1979) רתוי 

ידי־לע ןמזומה ףקיהה־בחר רקסה םע תחא הפיפכב ןויווש־יא לע םייטסיטטס םירקחמ 

רשפאמה עדי גוס תקדצה לש לעפמ ותואל םיפתושכ הלא לש הייאר ךותמ ,םידיגאת 
.חוכ תשיכר 

ידומיל וחתיפ ,בל־מותב שמתשהל דוע ולכי אל ןהבש ,תוטיש ןתואל ףילחתכ 
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דחוימ ןפואב וברע אל הלא תוריחבמ םייתש .םהלשמ תוחנהו יגולודותמ סופרוק תוברתה 
.היגולויצוסב חוורה םרזה ירבח לש םכיחל 

לא אלו - היגולופורתנאהו תורפסה לא ונפ תוברתה ידומילש איה תחאה 

לע והשמ רמול םדיב ועייסיש תוטיש רחא םשפחב ־הקיטסיטטסהו תייוסינה היגולוכיספה 

תיזכרמ הניה "תועמשמ"ש הסיפתה תא תוקלוח היגולופורתנאהו תורפסה .יתרבחה םלועה 

"to ,ץריג דרופילק לש הפיה וחוסינב שמתשהל םא ,אוה ןדיקפתשו ,תיתרבח היישעל 

 provide, like the arts and history, narratives and scenarios to refocus our

 (1973,463 ,attention" (Geertz. איהש םושמ םיגולויצוסה לע תלבוקמ הניא וז הסיפת

לש ינשמה דיקפתל התוא הליבגמו היגולויצוסה לש תיגולודותמה התוידוחיי תא תלטבמ 

םיללכה יוליג לש יזכרמה דיקפתה תא הל סחייל םוקמב ,"םיבוט םירופיס" תקפסה 

ייוסינב םוקמב ,תורפסב שומישה ,םיבר יבגל .םייתרבחה םייחב םילשומה קוחה־ייומד 

לש םפוס תא רשבמ הרבחה יבגל תונעט חסנל תגמ־לע ,הקיטסיטטסב וא הדבעמ 
.היגולויצוסה לש חוכהו תוידוחייה 

איה ,הכלהכ הנבוה אל תובורק םיתיעל רשאו ,יוניגב התכזש היינשה הריחבה 

לש םינונגנמ תנבה תרגסמב ילכלכה לע יתוברתל ףידע דמעמ םיקינעמ תוברתה ידומילש 

ומכ קוידב הבושח תוברתש איה תוברתה ידומיל לש תיזכרמה החנהה ,ןכא .יתרבח יוכיד 

םע יעבט ןפואב הרחתמ וז הנעט .יוכידו הטילש לש הנבהל הדובע יאנת וא הלטבא 

םיביכרמה םניה םיבאשמ תקולחו ןויווש־יא ותניחבמש ,"יתרוסמה לאמשה" לש ויתונעט 

ןורדלקו יטרורש הארנ ןאכש אלא .קדצ לש הקיטקרפו הירואית לכב רתויב םיבושחה 

םימיכסמ םיינשה .ותדמע תא ירמגל ריהבמ וניא ןורדלק יכ םא ,הזמ הז םיקחרתמ 

תא ,רמולכ ־ "סלמוה"ה רקח תא ונחנזש איה תוברתה ידומיל לש ןוסאה־תרה האצותהש 

יטרורש העשב .םיגוציי לש (הרואכל םעטה רסח) רקחמה תבוטל -יתרבחה דובירה רקח 

,ותואר־תדוקנמ ,ןכלו ,יתרוסמה םזיסקרמל םייכשמהכ תוברתה ידומיל תא ,קדצב ,ספות 

תיטילופהו תילאוטקלטניאה הדמעב תוחפ קיידמ ןורדלק ,הווש הדימב םינכוסמ םהינש 

- רתוי "תיטסילאירטמ" השיג ץמאל תובורק םיתיעל ונל ארוק אוה יכ המדנ רשאכ ,ולש 

אלממ סקרמש דיקפתב תעגונ היעבה יטרור ליבשב .ןויוושה־יא רקחל - תיטסיסקרמ ןכלו 

םע איה היעבה יכ הארנ ןורדלק תניחבמש ןמזב ,טרפב הימדקאבו ללכב לאמשב 
.תוברתה ידומיל םע םיתיעל תועטב ההזמ אוהש ,םזינרדומטסופה 

םתואלו ,תוברתה ידומיל םע ןורדלק םיסנ לש תקולחמה בל לא תעכ תונפל יל ושרה 

תא .תילארשיה הרבחה לש רשקהב ץמיא אוה יכ הארנש יטדור לש ותרוקיב לש םיטביה 

:ןלהלדכ םכסל ןתינ ןורדלק לש ותרוקיב ירקיע 

לאמשל ,ימדקאל ךפהנ (תוברתה ידומילמ עפשומה לאמשה) שדחה ילארשיה לאמשה • 

.קדצה רסוחב תיתימאה המחלמה רחא רשאמ ולש ויתולמ רחא רתוי ךשמנה ,ינולס 

ןוגכ םיגשומ םיראפמ תוברתה ידומיל ,יניצר יטילופ םוי־רדס עיצהל םוקמב 

םירבגתמה קדצה רסוחלו ןויוושה־יאל קרס־תובושת ־ "ינוש" ,תונרתח ,היסרגסנרט 

היסרגסנדטה תקיטילופ" רקחב תושחור תוימדקא תוקלחמש ןמזב .תילארשיה הרבחב 

ןויוושה־יא ,םיידווילוהה םיטרסב טילשה "ילאוסקסורטה"ה דוקה רקחב וא ,"הנודמ לש 

רומגל" ידכ רתוי הברה ץמאתהל םיצלאנ םילעופה דמעמ ינבו ,קחשנ רכשה ,הלוע 

ישוקב ךא ןיחבה ימדקאה לאמשה יכ ןעוט יטרור ,יאקירמאה רשקהב ."שדוחה תא 

תיביסרגסנרט הקיטילופ"ב זכרתהל ףידעהו ,רתוי םיינע ושענ םיאקירמאהמ 75"/0־ש 
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לדומ .לארשיב םג בצמה והזש חינהל קר רשפא .(Rorty, 1998a)"תוינימהו ףוגה לש 

לע תלבקתמ־ יתלב השחכה ידיל ואיבה ףוגב תודקמתההו טסקטכ תיתרבחה הלועפה 

איה האצותה .םזילטיפקה לש באכ ידכ דע תויתואיצמה תוכלשהה לש תעדה 

ידומילב אלו ,םילאוסקסומוה ידומילבו םישנ ידומילב תואלמ תוטיסרבינואהש 

לש םהידיל תקחשמ וז הדבוע ,ותנעטלש ינפמ תומר הכבמ ןורדלקש רבד ,םיסלמוה 

תא ושטנ תוברתה ידומיל .יתרבח ןויווש־יאלו תיבה־ירסח תעפותל םימרוגה הלא 

.יעדמה עדיה לש בחרמב ןהו תיטילופה הלועפה לש בחרמב ןה ןויוושל קבאמה 

לש תיטנוולר־אל תכל ,בוטה הרקמב ,םילאוטקלטניאה תא וכפה תוברתה ידומיל 

תוחוכ םתוא םע םירווע הלועפ־יפתשמל ,ערה הרקמבו ,הרבחהמ וקתנתהש םינטפטפ 

אלל םימיכסמ ,םירחאו יטרור יאדוובו ,ןורדלקש העשב .םהל דגנתהל םינווכתמ םהש 

ידומיל לש תיסיסבה החנהה לע תוצרמנ םיקלוח םה ,"תינבומ" ,דניה תואיצמהש קפס 

.ולוטיבלו קדצ־יא תעקוהל הליעי ךרד ומצעלשכ וגיה תועמשמה רקח יכ תוברתה 

ןתויה לע "תיטילופ תוניקת" לש תומרונל םיגעול וללה םיבתוכה לכ ,ךכ לע ףסונ 

החור יניעב התארש ,ףקיהה־תבחר ,רתוי תילקידרה הקיטילופל םירווח םיפילחת 

־הד האירקמ הברהב תינעבות הניה םזילטיפקל תודגנתה .תיטסילאיצוסה העונתה 

ץמאל ילארשיה לאמשל ארוק ןורדלק הז רשקהב ."ליבקמ ילא" לש תיביטקורטסנוק 

ץק םישלו - הרבחב םיברועמ םילאוטקלטניא ותרגסמבש - יפוריאה לדומה תא 

־תוצראב שחרתמש יפכ ,תוטיסרבינואה תומוח ירוחאמ לא םילאוטקלטניא תחירבל 
.תירבה 

הניפ לכב ברואש דש ןיעמל ותוא וכפהו חוכ גשומל היצזינומד וכרע תוברתה ידומיל 

ןיב הלדבהו וגשוהש םיגשיהב הרכה וגתיאמ ענומ הז רבד .ועיקוהלו ורתאל שישו 

עיצמ ןורדלק ,יטרור תובקעב .תוליבקה ויתורוצ ןיבל חוכ לש תמאב םימילא םייוליג 

הלש ןטשה אוה חוכהש ,השדח תד לש םילודגה םינהוכה םניה שדחה לאמשה ידיסח יכ 

.ןכוסמה ומוהיזמ הרוהטכ התרגסמב תספתנ תיביסרגסנרטה הקיטילופהשו 

.המואה םע תוהדזהל םיבר לש ימיטיגלה ןוצרב םיריכמ םניא תוברתה ידומיל 

הנידמ לע םיקותמ תומולחב קיזחהל לוכיש ןטנטקה טועימה לא קר תונפל םתורשפאב 

ןגראלו ינויצה לעפמה םע תוהדזהל םיבר לש יתימאה ךרוצהמ םלעתמ ךא תימואל־ וד 

יטרורש יפכ תוימואלה תא דהוא ןורדלק .תימואל הליהק לש תרגסמב םהייח תא 

לא יאדווב סחייתמ ןורדלק הז רשקהב .תירבה־תוצרא ,ולש המואה תא ראפמ 

תוהז ןניאש תוצובק יתש - תוברתה ידומיל לש םידיסחה לא קר אלו ,םינויצ־טסופה 

.הפיפח לש תמיוסמ הדימ ןהיניב שי םגה 

תא תקרפמ איהש םושמ לאמשה תא השילחמ טסקט לש וזכ הקיטילופש ןעוט ןורדלק 

.התוהז רומיש לע תקבאנ ןהמ תחא לכש ,תוצובק לש בר רפסמל וירחוב רוביצ 

תילמס הווחמכ רתויה לכל שמשל הלוכי טסקטה לש הקיטילופהש ןעוט אוה ןכ־ומכ 

ידומיל ידי־לע תוהזה תקיטילופ לש ץרמנה םודיקה .הלא םיאכודמ םיטועימ ליבשב 

ותרזעבש דיחיה יעצמאב לבחמו יטילופהו יחרזאה בחרמה תוררופתהל םרוג תוברתה 

תא לפכשלו תובלל םרחובב .תוירדילוס :םייתועמשמ םייטילופ םיגשיהב תוכזל ןתינ 

לודגה םולחה לע תוברתה ידומיל ורתיו ,תונוש תויתרבח תוצובק לש תוהזה יקבאמ 

ףא יטרור .לאמשה לש יטילופה קבאמה תא ושילחהו ולציפ ךכבו ,םזילסרוויגוא לש 

.םזישפל ךרדה תא ללוס יחכונה יאקירמאה לאמשה יכ ןעוטו תכל קיחרמ 
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םילאוטקלטניאה .הרבחה תא ריקפמ ימדקאה לאמשהש איה הז לכמ המוגעה הנקסמה 

,הרבחה םע הרופ חיש־ודל המצע תא שידקהל םוקמבש ,תיטנוולר־אל תכל םיכפהנ 

תוהזל תוברתה ידומיל לש םתודגנתה ,ןכ לע רתי .הלש רתויב תוילושה תויעבב תקסוע 

הטישה לש התזיחא תא ססבלו רישכהל הרזע תויתביסלו תוילטוטל ,תיתודחא 

םייקל םילוכי ונניאש איה האצותה .היצטנמגרפו ינוש תוכזב תחרופש - תיטסילטיפקה 

ידומיל ידי־לע המודיקו תוהז לש הקיטילופב הכימתה .םזילטיפקל סחיב יתרוקיב חיש דוע 

- תיתימא תיטסילסרווינוא הקיטילופו תוירדילוס ,תיביטקלוק הלועפ לכ תענומ תוברתה 

םייטסילטיפקה תוחוכהש לדגו ךלוהה סרהה תא רוצעל םילגוסמה םידיחיה םימרוגה 
.םלועב םיערוז 

הבש ,תילארשיה הרבחה לש רשקהל וז תרוקיב לש תויטנוולרב תולקב ןיחבהל רשפא 

הקיז תלעב תוהז לש הקיטילופ הבשו ,ןויוושה־יא תבחרהל ומרג קוש תוחוכו הטרפה 

קבאמ הבש הרבח לש רשקהב ,ןכ לע רתי .הפיכב תטלוש תיתדו תינתא תוימואלל הקומע 

לש הקיטקרפהו רקחמה יכ הארנ ןכא ,תירוביצה הריפסה דקומב אצמנ םדמ בוקעו ןיוזמ 

םאה .ונלש תיטילופה תוביוחמהמ תיארחא־אל החירב םינימזמ "תועמשמ לש הקיטילופ" 

תונוסח הקיטקרפלו הירואיתל ,תרחא הרבח לכמ רתוי ,הקוקז הניא תילארשיה הרבחה 

בחרמב יוניש ללוחל תנמ־לע לועפל רשפא היהי ותרזעבש עדי־ףוגל םג ומכ ,לאמשה לש 

יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה ובש יטילופ םילקא לש רשקהב ?ונלש יתרבחהו יטילופה 

תמלוה־יתלב הבושת הניא "גוצייה לש הקיטילופה" םאה ,יזכרמה םוקמה תא ןיידע ספות 

תוברואה תורידאה תונכסה לומ לא תיטילופ הניחבמ תנכוסמו תילאוטקלטניא הניחבמ 

הריזב "םיגוציי" לש םתויזכרמל תססובמ הקדצה שרוד ילארשיה רשקהה ,ןכ םא ?ביבסמ 
.תיטילופה 

תוברתה ידומיל לש םתנגהל 

ריבס םאה :הטושפ הלאשב ןורדלקו יטרור לש רגיתה־תאירקל יתבושת תא חתפא 

האמה עצמאמ רתוי וא תוחפ השבוגש - ןשיה לאמשה לש המרגורפה יכ חינהל 

לש הנבמה הבש הפוקתב ,רמולכ ,םירשעה האמה לש םישולשה תונשל דעו הרשע־עשתה 

- תיחכונה הפוקתב חוורה הזמ הבר הדימב הנוש היה הנידמהו החפשמה ,םזילטיפקה 

םחליהל תוטישה לשו קדצה־יא ירקמ לש חווטה לכ תא יהשלכ ךרדב רבכ התצימו הפשח 

הוואגה תא םקשל דואמ ןיינועמ יטרורש ןוויכמ .רורבו קזח ןכ איה יטרור לש ותבושת ?וב 

,תיאקירמאה המואה לש שדוחמ ןוזח תרגסמב לאמשה לש טקיורפה תא קוקחלו ותנידמב 

תודגנתה לש תראופמו הכורא תרוסמ שי תיאקירמאה הירוטסיהב יכ םג ןעוט אוה 

רזיירד ,(Dewey)יווד לצא אוצמל ןתינש - וזה תרוסמה תא .קדצ־יאל תיטסיסקרמ־אל 

 (Dreiser) ןמטיו וא(Whitman) - תעב תוברתה ידומילו סקרמ דגנכ שדחל ןווכתמ אוה

תא ןגראלו לאמשה ןיבל תוימואל ןיב רושקל הצור ןורדלק םג ,יטרור ומכ .תחא הנועבו 

יכ הארנ ,יטרורל דוגינב ךא .תימואל תכרעמ לש םירטמרפה תרגסמב ילארשיה לאמשה 

לאמשל ארוק אוה הז םוקמב ;יאקירמאה לאמשה לש תשרומה תפישחב ןיינועמ אוה ןיא 

התרגסמבש ,תיטסילאיצוס היטרקומד לש תראופמה תיפוריאה תרוסמל תונפל ילארשיה 

.תכרעמה ךותמ תויתגרדה תומרופר תריציל ודחאתה םידבועו םילאוטקלטניא 
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,ןכא .ןורדלק־יטרור תניחבמ ףקות־רבל בשחיי ןשי לאמש הזיא רורב אל ,הז םע 

לש תוברתה ידומילב סאומ אוה הבש הדימ התואב יתרוסמה םזיסקרמה תא בעתמ יטרור 

בח ןויוושה־יא דגנ קבאמה ,םזיסקרממ יטרור לש הדילסל יוארה דובכה לכ םע .ונימי 

השורד התייהש הייארה תוריהב תא ,ול קר טעמכו ,(Marx 8c Engels, 1986) סקרמל 

תוצראב םידבועה לש םיסרטניאה תא םדקל ידכו הנבמכ םזילטיפקה תא ןיבהל תנמ־לע 

תוברתה ידומיל וגפסש תרוקיבהמ רכינ קלחש הנעטה תא ססבל הווקמ ינא .תונושה 

יכ האראש ךכ ידי־לע ,הכלהכ ונבוה אל םהלש תויגטרטסאהמ קלח יכו ,תיעטומ התייה 

תנבהל עגונה לכב תיטסיסקרמה ךרדה םע ףתושמה ןמ דואמ הברה שי שדחה לאמשל 
.הרבחה 

םיטנדוטסה תואחמ תובקעב םיעבשה תונשב ועיפוה תוברתה ידומילש הרקמ הז ןיא 

הטושפ תירוטסיה הנחבאו היצאוטיס ךותמ וחמצ םה ,השעמל .תירבה־תוצרא תא ופטשש 

האמ ינפ־לע םימילא םיקבאמש המ תא םישגהל חילצה םזילטיפקהש יפ־לע־ףא :ידמל 

הדובע יאנת ,רתוי לודג היינק חוכ ,תועש םיעברא ןב הדובע עובש - גישהל וסיג המלש 

ורפתשה םילעופה דמעמ לש היחמה יאנתש יפ־לע־ףאו - םולשתב השפוח ,רתוי םיבוט 

:הפיכב וטלש לוצינו קדצ רסוח ובש עדונ־יתלבו בחר םוחת ןיידע ראשנ ,יתועמשמ ןפואב 

ךא ומצע םזילטיפקה ידי־לע ורצונ הלאה תולוועהמ קלח .תוברתהו תוינימה ,החפשמה 

־לאיצוסהש ,ןעוט ןורדלק יכ הארנש הנעטה .וב תויולת־יתלב ויה תורחאו ,תויובח ורתונ 

שיש קדצה־יא ירקמ לש חווטה לכ תא וצימו ופשח תיטסילאיצוסה הבשחמה וא היטרקומד 

דבלב דחא םוחתל לבגומ קדצ־יא יכ קפסב תלטומה החנהה לע תכמתסמ ,םהל דגנתהל 

אלל ראשיהל תוכירצ ןהש וא וצומ וב המחלמל תויגטרטסאהו תוקיטקטהשו ,(ילכלכה) 

.ונתשה יתרבחה קדצה־יא תורוצ רשאכ םג יוניש 

יכ עיצהל הצרא ,סקרמל תוסחייתהב טעמל לאמשל יטרור לש הפיקתה ותאירק דגנכ 

יתועמשמ ןפואב וביחרהו וחתפ ,הדשע־עשתה האמה עצמאב סקרמ ומכ ,תוברתה ידומיל 

תוניחבמ תובר תויגולומטסיפא דוסי־תוחנה .ונלש םייטילופה הנבההו הייארה־הדש תא 

בר ןוימד םהיניב שי יכ עיצהל ינוצרב ךא ,םזיסקרמהמ תוברתה ידומיל תא םנמוא 

הנועבו תעב ריבסהל ןויסינב עייסת םהל םיפתושמה םימרוגה לש הנבההשו ,המדנשמ 

םיקפסמ תוברתה ידומיל עודמו ,יטרור ןעוטשמ תוחפ ןשוימ וניה םזיסקרמה עודמ תחא 
תוברתה ידומילש איה תיזכרמה יתנעט .לאמשה לש תויטילופה תויגטרטסאל בושח שודיח 

אוה םהלש ירקיעה יתסיפתה ךלהמהש הז ןבומב יטסיסקרמה לאמשה לש ךשמה םיווהמ 

וניה הז ךלהמשו ,יוכידו קדצ רסוח לש םמויקב םיריכמ םה ותרגסמבש בחרמה תלדגה 

לש "קדצ"ה טקיורפ לש ובילב .ומצע םזילטיפקה לש הרוצה ייונישל תמלוה הבושת 

אוה ןהבש םיכרדה תא ריהבהל ידיב עייסיש ,"םיגוציי" גשומה בצינ תוברתה ידומיל 

.ךכ הארנ הז ןיא םא םג ,הנממ קתנתמ אלו ,ןשיה לאמשה לש המרגורפה תא שדחמ 

גוציי יעצמאו רוציי יעצמא 

לש תירוטסיה הנבהמ תעבונ םייומידלו הפשל םיסחיימ תוברתה ידומילש תובישחה 

תוברתה ידומיל יכ ןועטל שקבאש דבלב וז אל ,תעכ .ולש היגטרטסאה ןמו םזילטיפקה 

תא סייגאש ךכ ידי־לע תאז תושעל הסנא אלא ,םזילטיפקל רתויב תמלוהה הבושתה םניה 
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־ םישמ ילבמ םא םג - םהש עיצאו תוברת,! ,רומיל תא רתויב םיניועה םיגולויצוסה 

.הנילפיצסידל הקדצהה תא תובורק םיתיעל םיקפסמ 

םלועה־תמחלמ ירחא םזילטיפקה רבע ןהבש םיכרדה תא םידעתמ םירקחמ רופסניא 

וכפהנ ,רוצייה יעצמא םג ומכ ,ורצויש םירצומה ,רמולכ .תוברתו עדי ,עדימל היינשה 

םינותנ לש המישרמ תומכ תרזעב רקחש ,(Manuel Casteiis) סלטסק לאונמ .םיילמסל 

ףיקת דגנתמל בשחנ רשאו תיתוברתהו תילכלכה היצזילבולגה ךילהת תא םייתאוושה 

:תוברתה ידומיל וחמצ הנממש תיתרבחה תואיצמה תא בטיה ריבסמ ,תוברתה ידומילל 

 The new power lies in the codes of information and in the images

 of representation around which societies organize their

 institutions, and people build their lives, and decide their

 behavior. The sites of this power are people's minds. This is why

 power in the Information Age is at the same time identifiable and

 diffused. We know what it is, yet we cannot seize it because power
 is a function of an endless battle around the cultural codes of

 society. (Casteiis, 1997, 359-360, emphasis added)

.דואמ המוד ןכותה ךא ,הנוש ןפואב םירבדה תא חסנמ ילוא היה וקופ 

,םייומיד תועצמאב תרבוגו תכלוה הדימב בלושמו רבוחמ השענ םלועה ובש ןדיעב 

םיכרע ,םייומיד לש הלאשה ,תורוחסו םישנא לש םיינוויכ־בר םימרזו םיילכלכ םירשק 

ידומיל לש ךרע־ תבר המורת וז התייהו ,העירכמל תכפהנ םיקוחר "םירחא" לש םיגוצייו 

.וז השדח הלכלכב םיגוציי לש םדיקפת תלאש תא הנושארל ולעה רשאכ תוברתה 

תא תוננוכמש -תיטילופ תרחאהו תיטוימס תחאה - תויועמשמ יתש שי "גוציי" הלמל 

תומכסומ יפל תואיצמה לש הנומת תתל ושוריפ גצייל :תוברתה ידומיל לש לעפמה בל 

"גוציי" לש תרחאה תועמשמה .("רהוט גציימ ןבלה עבצה" טפשמב ,לשמל ,ומכ) תומיוסמ 

תא גציימ טנמלרפהש םירמוא ונא רשאכ ,המגודל ,רחא םדא םשב רובידה וא השעמה איה 

תומכסומ ותרגסמבש ךילהה תא תוהזל :(תיסחי) הטושפ הרטמ שי תוברתה ידומילל .םעה 

הלא םיגוציי ןהבש םיכרדה תא ןיבהלו ,םלועה תא גצייל ידכ תויתטישב תורחבנ תומיוסמ 

לש טבמה־תדוקג תא תמלוה הרוצב םיגציימ םניאו םידחא לש טבמה־־תדוקנ תא םיפקשמ 

ומצעלשכ הווהמ םלוה־יתלב גוצייש איה תוברתה ידומיל לש תיזכרמה החנהה .םירחא 

.רומח קדצ רסוח 

ןיבל גוציי ןיב רשקה תא םיגדמה רכומ הרקמב שמתשא תאז ריהבהל ליחתהל תנמ־לע 

.תוברתה ידומיל לש רקחמה טקיורפ לש ובילב הניהש ,קדצל העיבתה 

לע חדבתמ ,הריעצ הריכזמ הדמתהב טינקמ להנמ :אבה בצמה תא םכמצעל וראת 

םא ןהב תוכזל היושע איהש תובטה רבדב תולפרועמ תוחטבה רזפמו ,הזח וא הירוחא 

קלח התויהב ."תינימ הדרטה" גשומה לע םלועמ העמש אל וז השיא .ינימ רשק ומיע םייקת 

השח ,השיא לש תינימה תויביטקרטאה לע תודיעמכ תוספתנ תוינימ תוזימר הבש הרבחמ 

איהו ,הל תנתינה תינימה בלה־תמושתמ תינהנ איה ,דחא דצמ :דואמ תלבלובמ וז הריעצ 

המומע השוחת הל שי ,רחא דצמ :להנממ האב וז בל־תמושתש הדבועהמ רתוי דוע תינהנ 

תוזימרל תונעיהל המצע תא עינהל תלגוסמ הניא איהו ,הז בצמב תוחונ־יאו הלפשה לש 

ינימ רשק תמייקמ ,תענכנ השיאה ,תוינשקע תוזימר המכ ירחא .הנממ ריכבה לש תוינימה 
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אוה רשאכ בל־תרובש המצע תא אוצמל ידכ קר וב תבהאתמ ףא רתוי רחואמו ,להנמה םע 

.הנממ הריעצ וא הפי ,תרחא הריכזמב בהאתמ 

שודנה רופיסכ הז רופיס וארקי תוברתה ידומיל תא םידהוא םניאש םישנאה בור 

,תוריעצ םישנ לש ןתומימת רבדב ,תינימה הכישמב המולגה תעדה־תולק רבדב יחצנהו 

רופיסל סחייתהל ןוצר .םייחב וגל תויופצש תובזכאה רבדבו םילהנמ לש תויניצה רבדב 

.םייטרפה םייחה לע םגו הקיטילופה לע םג ,םיבר תעדל ,הפרח טימי יטילופ ןפואב הז 

ירחא ,םיקסוע םידדצה ינש :"יטילופ רשב" הברה הז רופיסב ןיא ןשיה לאמשה תניחבמ 

םויב תועש הרשע־מיתש לש הדובע אלו ,ןימ־יסחי םויק) הנהמ תוליעפב ,לכה תולככ 

ותרגסמבש םייתרבח םיסחי לש יתטיש הנבמ לע דמלמ וניא הרקמה ;<בער־תרוכשמב 

ךא ,חבשל םנמוא היואר הניא להנמה לש ותוגהנתה ;רחאה לש ותדובעמ חיוורמ דחאה 

לכ עיצהל רשפא־יא ,תרפומ הניא תוכז םוש דוע לכ .קוחה תולובגמ תגרוח הניא איה 

םאו יהשלכ תוכז הרפוה םא תעדל אוה יתרוסמה לאמשב רבח ןיינעמש המ .יטילופ חותינ 

םודיק" ןוגכ םיבאשמל תינויווש־אל השיג שי םירבגלו םישנלש ךכל היאר הווהמ הז בצמ 

לוכי הז הרקמ םא אוה ונלש יתרוסמה לאמשה רבח תא ןיינעמש המ ,רמולכ ."יעוצקמ 

.הסנכה ןויווש וא תיקוח תוכז וז אהת - קדצ לש תטשפומ הדימ־תמא לע ונדמלל 

האור וניא ןשיה לאמשה רבחש ,תוברתה ידומיל רקוח וז היצאוטיסב אצומ ,ןכ םא ,המ 

הכירצ תאז ומכ הרואכל הטועפ תירקת עודמ ,תורחא םילימב ?תוארל הצור וניא וא 

תניחבב אהת אל וזכ היצאוטיס לש היצזיטילופ םאה ?קדצה לש ולגד־יאשונ תא ןיינעל 

האיבמ הלא תולאשל הבושתה ?םייטרפה םייחה לש רוטשמו הקיטילופה לש היצזילאיווירט 

;תונעט יתש ןעטא אבה חותינב .תוברתה ידומיל לש ינויערה טקיורפה לש וביל לא ונתוא 

איה היינשהו ;הארנשמ ףתושמה ןמ רתוי שי שדחהו ןשיה לאמשלש איה הנושארה 
.תיניצר קדצ תיירואית שי שדחה לאמשלש 

ןשיהו שדחה לאמשה ןיב היומסה הברקה 

,תינימ הדרטה לש הרקמל םיסחייתמ תוברתה ידומיל הבש הרוצ לכב יכ ןייצל יואר 

הנומטה הנוילעה תובישחה תא הילאמ תנבומכ םילבקמ םה ,ליעל ראותש הז תמגוד 

ידומיל רקוח לש הנווכה .יתקולח קדצ לש תונורקע לע הרימשבו תויוכז ןויווש תחטבהב 

הילאמ תנבומכ התוא לבקל אלא ,יתקולח קדצ לש תובישחל שחכתהל הניא תוברתה 

.תולבוקמ קדצ תוירואית ידי־לע הכלהכ ונבוה םרטש קדצ־יא תורוצ לש חותינל רובעלו 

קוחרש ,הז הרקמ יכ ןעוט תוברתה ידומיל דיסח ,ןשיה לאמשהמ ותימע ומכ ,ךכ לע ףסונ 

ןהבש םיכרדה לעו םישנו םירבג ןיב םיסחי יסופד לע עיבצמ ,ידוחיי וא דיחי תויהלמ 

םיכרדה ןה הזכ הרקמ לש תושחרתה רשפאמש המ .םיגוציי ידי־לע םיכוותמ הלא םיסחי 

תוירבגה תא רבג יניעב ןנוכמש המ :תוישנו תוירבג לש םיגוציי הזב הז םירזשנ ןהבש 
השיא" ויפלש רתוסה יתרבחה יוויצה ;("תופיו תוריעצ םישנ הברה תותפל לגוסמ תויהל") 

לובלבה ;תינימ הניחבמ השיגנ־יתלבו תכשומ ,תחא הנועבו תעב ,תויהל הכירצ "הבוט 

.םהיניב היצקארטניאה תא ןייפאמש יותיפו חוכ לש בוריעה רואיתל המיאתמ הלמ רדעהו 

םיענומו ,םישנו םירבג ןיב םייתרבחה םיסחיה תא יתטיש ןפואב םיתוועמ הלא םיגוציי 
.םהיניב תיתימא "תוירדילוס" 
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רבעמ :הדובעה־הזוח ירוחאמ רתתסמש המ תא הפשח םקרמ לש תיתסיפתה הכפהמה 

ךא םייומס םיסחי ומייקתה ,םידדצה ינש ןיב ילמרופ ןויווש עבוקה ,הדובע,ר־הזוחל 

לש םילעבל השעמל ךייש היה דבועה לש יסיפה וחוכ םתרגסמבש לוצינ לש םיישממ 

יתסיפת ךלהמ םיטקונ תוברתה ידומיל .השעש הדובעה תא ונממ לזגש ,רוצייה יעצמא 

םה יכו ,םירחא לש םתולעבב םיאצמנ ונלש שפנהו ףוגה לש םייומידה יכ םיארמ םה :המוד 

היהש יפכ .ונלש שפוחהו דובכה תא וגתיאמ לוזגתש ךרדב םילצונמ תויהל םילולע 

םישנ לש ןחוכ ,ופוג תא רוכמל טסילטיפקה ידי־לע ץלואש ,םקרמ לש לעופה לש הרקמב 

ידי־לע דואמ לבגומ תורדגומ ןה םתועצמאבש םיחנומה לע עיפשהל (תורחא תוצובק לשו) 

ומכ .ןהב םיטלוש םירבגה םתרגסמבש הדובעה םוקמו החפשמה לש םימואתה םינבמה 

סנכיהל השיא לש שפוחה ,הדובעה־הזוח ידי־לע וקיסעמל לובכ היהש ,סקרמ לש לעופה 

ותואב .הז הזוח לש ויאנת תא וחסינש םה םירבגש הדבועה לשב תושק עגפנ ינימ "הזוח"ל 

םירזל ונתוא הכפה תאזכ תכרעמ דציכ ,המצועה־יבר וירואיתב ,סקרמ הארה ובש ןפוא 

תא ונתיאמ םיללוש וללה םינגוה־אלה םייומידה יכ םינעוט תוברתה ידומיל ,ונמצעל 

.ונלש ימצעה דובכה תאו ונתוריח 

יולת ונלש ימצעה ךרעה יכ םיארמ תיתרבח היגולוכיספב םייוסינ רופסניא ,המגודל 

תוברתה ידומיל .ונלש תיתרבחה הביבסב םישגופ ונאש ונמצע לש יומידב תערכמ הרוצב 

יעצמא"ל השיגה תומיוסמ תוצובקל :ףסונ דחא דעצ התוא םיחקול ךא ,וז הנעט םינעוט 

לשנל תולגוסמ ןה גוצייה יעצמא תועצמאבו ,תורחאל רשאמ רתוי הלק ,דניה "גוצייה 

ןתוא תולשנמ ןה וז ךרדבו ,ןמצע ליבשב ןמצע תא גצייל תורשפאהמ תורחא תוצובק 

,ןהלש יומידה תא בצעל תולוכי ןניא תובר תוצובקש דבלב וז אלש ךכ .ימצעה ןדובכמ 

,ימינפ טקילפנוק :יתיפא יתרבח לבס םג ורותב רצוי הז רבדש אלא ,ןתוימצע תא וכרדו 

הקוצמ לש םייוטיב םניה הלא לכ - תמזגומ תולת ,ךרע רסוח לש השוחת ,ןואכיד ,הדרח 

םא .קדצ לש הירואיתל ינועמ תוחפ תיתועמשמ הניאש הקוצמ ,הרבחה ידי־לע תמרגנה 

שומיש ךרעמ ותרמה וא ,רצומה היה יטסילטיפקה לוצינה לש וביל־בלב יכ הארה סקרמ 

 (use value) ןיפילח ךרעל (exchange value), םיגוציי" יכ םיארמ תוברתה ידומיל"

םירבג ןיב ןוגכ ,תויתרבח תוצובק ןיב יתטיש ןפואב םיתוועמה םיסחיה לש םבילב םיאצמנ 

.םידרפסו םיזנכשא ןיב ,םירוחשו םינבל ןיב ,םילאוסקסומוהו םילאוסקסורטה ןיב ,םישנו 

יתימא לבסו ,גוצייה יעצמאב םיטלושש הלאל םיחוור םיבינמ הלאה םיתוועמה םיסחיה 

.םירחאל 

םיתוועמ םניה דבועל טסילטיפקה ןיב םיסחיה יכ סקרמ הארה הבש ךרד התואב ,ןכ םא 

השיג שי םישנא לש תונוש תוצובקל יכ תוארהל םיפאוש תוברתה ידומיל ,םיירטמיסאו 

םתרדגה תא בצעל םילוכי םה םתרזעבש םיילמסו םייתוברת םיבאשמל תינויווש־אל 

(coherent) דיכל ימצע שבגל תלוכיל רושקה לבס לש תורוצ רצוי הז רבדשו ,תימצעה 

ומצעל עדומ תויהל םילעופה דמעמ תא םקרמ ףחד ובש ןפוא ותואב ,ףוסבל .ךרע לעבו 

ןיב היצאוטיסה יכ םינעוט תוברתה ידומיל ,יטילופ קבאמ לש ילכל וז תועדומ ךופהלו 

תא התרזעב ןיבהל רחבת השיאהש תיוות לכ :גוצייבו הפשב היולת הריכזמהו להנמה 

ןכתיי .הנוש הבוגתל התוא עינת ־ "תינימ הדרטה"כ וא "ילמרונ" יותיפכ - עוריאה 

איה .תוחפ תלבלובמ השח השיאה התייה ,הליבשב ןימז היה "תינימ הדרטה" גשומה םאש 

הלוכי התייה איהו ,םילבלובמה היתושגר תא ןיבהל ידכ הזה םשב שמתשהל הלוכי התייה 

.ןנולתהל וא ברסלו םאתהב לועפל םג 
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הנוש ןפואב תבצעמ התייה "תינימ הדרטה" ןוגכ תיתרבח הירוגטק יכ הנעטה ,ךכיפל 

טושפ איה אלא ,"תואיצמ" לבוקמה גשומל תשחכתמ הניא הלאה םיסחיה תואיצמ תא 

,דניה ,הב םייחו התוא םיווח ונאש יפכ ,תואיצמה ,םייתרבחה םיסחיה םלועב יכ החינמ 

םהבש םיבצמה תא םיגייתמ ונא ובש ןפואב םייולתה םינידע ןתמו־אשמו הינבה לש האצות 

הייארה־הדש לש םוצמצבו החיתפב ונייח לע תוישממ תועפשה שי תורופטמל .םייח ונא 

עיפשהל לוכי הזכ ךלהמ ובש ןפואה תשחמהו תויצאוטיס לש שדחמ גוית תועצמאב .ונלש 

תסיפתש הארמ תוברתה ידומיל רקוח ,םירחא לש םתוגהנתה לעו ימצעה יומידה לע 

יבגל) ךרע הרידגמ ונלש תוברתה ובש ןפואה ידי־לע הבר הדימב תבצועמ ונלש תואיצמה 

;ונייח לש תואיצמה לע םיעיפשמ ונלש םיגוצייהו הפשהש ;(תינימ הכישמ ,יפוי ־ השיא 

תועמשמה לע עיפשמ םירחא לש וא ונלש תוגהנתהה תא תונכל םירחוב ונא ובש ןפואהש 

תומש ןהל תתל ךירצ ,תויצאוטיס תונגל ןתינש ינפלש םושמ ,הל תסחוימש תיתרבחה 

תונתליהקה לש רתויב םינמאנה םיכמותה דחא .הנוש ןפואב ןהילע בושחלו 

 (communitarianism) תוברת ידומיל לש ךר גוסב ולו ךומתיש ןורחאה קפס אללו

:בטיה ןיינעה תא חסינ ־ (Robert Bellah)הלב טרבור - םייטסינרדומטסופ 

 The life and death of institutions are very much dependent on

 language: what we cannot imagine and express in language has little

 (1991,15 ,.chance of becoming a sociological reality. (Bellah et al

םיגוציי לש תערכמה תובישחל הקזח המגוד ,ןווכתמב אל םא םג ,ןתונ ומצע יטרור 

אוה ,1937 לש תוינוכמה ילעופ תתיבשב םיאנותיעה לש םדיקפתב ונודב .יטילופה ךילהב 

"that what the - ןיבהל םיעיבצמל םרזועב עירכמ דיקפת היה הלא םיאנותיעל יכ בתוכ 

 "authorities are calling senseless violence is actually heroic civil disobedience

 (54 ,Rorty, 1998a). תיוותה תא ףילחהל וחילצהש םיאנותיעה תא חבשמ יטרור

:תוברתה ידומיל לש תירקיעה הדוקנה תשחמהב עייסמ אוה ךכבו ,תותיבשל הדמצוהש 

םיגוצייה קלוחמו בכרומ םלועבשו ,םיגוצייה לש הריזב םיכרענ םייטילופ םיקבאמ םנש 
.םעפ־יא רשאמ רתוי םיבושח וללה 

התוויה ילכלכ קדצ־יאב סקרמ לש תוזכרתהה :האבה הנעטה תא עיצהל יל ושרה 

ילמרופ ןויוושש התייה סקרמ לש ותנעטש םושמ ,ונמז לש קדצה־יא תוירוגטק לש הבחרה 

.םייח תויורשפא לש ,ישממ ,יתימא ןויווש ןיא דוע לכ התמ תוא רדגב רתונ קוחה ינפל 

תורוצ גישמהו ,קדצ־יא הווהמ המ הלאשב ןוידה םוחת תא חתפ סקרמ ,תורחא םילימב 

־המוד ךלהמ םיטקונ תוברתה ידומיל .יטילופה חישה םלוע ךותב קדצ־יא לש תושדח 

תוצובק יבגלש םג םינעוט םה ,ילכלכ ןויווש־יא לש תובישחב םתרכה דצלש םושמ ,והשמ 

ואר) קדצ רסוחו ןויווש־יא לש ,רתוי תוקומע םיתיעלו ,תופסונ תורוצ תומייק תומיוסמ 

טהל ,"קדצל טהל" ולצא ההיז ובש ,סקרמ לע רפס בתכ ומצע (Derrida) הדירד .(ךשמהב 

קדצל הוואת ןשיה לאמשה םע קלוח שדחה לאמשהש ךכ .ול ףתושכ ומצע האור הדירדש 

תודקמתה תועצמאב ןשיה לאמשה לש הסיפתהו הלועפה םוחת תא ביחרהל ןיינועמ ךא 

.ונלש ןוימדה לש חווטהו םוחתה לש הבחרהב וא הלבגהב הפשה לש עירכמה הדיקפתב 

רמאמב ,המגודל .תוברתה ידומילמ דואמ םיקוחרה םיבר םישנאל םג תפתושמ וז הפקשה 

העודיה הערפהב החמתמה תירטאיכיספ ,רשלפ הנאיד הנד ,ץראהב הנורחאל םסרפתהש 

,(הנממ םיתמ םילוחהמ 200/«) םיבר תונברוק הליפמה ,הלחמהש הדבועב "דחלדנ היסקרונא 
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407 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א''סשת 

םייתעינמה םיעצמאב ןוידה תרגסמב .הפגמ לש םידממל תירבה־תוצראבו לארשיב העיגה 

- תירבה־תוצראב יכ העיצמ תרבחמה ,הלחמב המחלמל 

 preventive strategies begin as early as third grade, working with

 girls on issue of self-esteem and consumer literacy, teaching them

 to understand the hidden message of advertising, helping them to

 accept their bodies no matter what shape or size... We must, men

 and women, raise our voices in protest against this cultural
 glorification of extreme thinness... boycott the magazines that

 brainwash our normal weight daughters into destructive dieting.

 (Flesher, 2000)2

ידומיל לש תויזכרמה תונעטה תאו םויה־רדס תא תעד ילבמ הרידגה וז תירטאיכיספ 

לע תוינסרה תועפשה תויהל תולולע םייתוברת םילאידיאלו םייומידלש ,ירק ,תוברתה 

ינפל הברה הל תארוק רשלפש האחמה תא םמצע לע ולטנ תוברתה ידומיל ,ןכא .תוהזה 

.םייתוברת םירסמו םייומיד לש תושקה תואצותב וריכה םירטאיכיספו םיאפורש 

קוסעל ,ןוטלגיא לש הפיה וחוסינב ,איה לאוטקלטניאהו רקבמה לש ותמישמ םא 

יתייה יזא ,(Eagleton, 1984, 123) "struggle against all forms of absolutism"־ב 

לש תוינרדומה תורוצב הפשה לש הדיקפתב טהלב םיקוסע תוברתה ידומיל יכ תרמוא 

ירמא ן'ז ףוסוליפה ,תורואנה לש םילודגה םידיסחה דחא לש הפקשהה התייה וז .תונדורה 

 (Amery), בושחל תלוכיה תולובג תא םימחר תורסח םילימב ראיתו ץיוושואמ לצינש

ומצע תא לאוטקלטניאה אצמ ץיוושוא לומ לא ,ירמא אטבתהש יפכ .הפשב שמתשהלו 

רשאמ זוכירה־הנחמ לש תטלחומה תוילטורבהו תומילאה םע דדומתהל רתוי השקתמ 

העוגגל הכפהנ - ולש תיעבטה הביבסה - הפשהש םושמ ,םילעופה דמעממ וירבח 

.הסחמ אוצמל לוכי היה אל לאוטקלטניאה הבש תוברת לש תורופטמבו םייומידב ,םיכרעב 

רסוח לע עיבצה ירמא ,תורחא םילימב .(Amery, 1980)וינעמ ידי־לע הלזגנ תוברתה 

.המיאתמ הפש רדעהב יוכיד םע תודדומתהל תויגטרטסא תעדה לע תולעהל תורשפאה 

לש תיתימאה המישמה תא םמצע לע ולטנ תוברתה ידומיל יכ יל הארנ ,חור התואב 

רסוחלו תושגנתהל עדומ תויהל :רמולכ ,התוא ןיבמ ירמא ן'זש יפכ לאוטקלטניאה 

יכ תנעוט ינא .ונלש הפשה תולובג לע בושחל ךרוצל ןכו ,הפשל תואיצמ ןיב המאתהה 

םה ,ךפיהל :תילאוטקלטניאה הדובעה לש התוחילשב דוגבלמ םיקוחר תוברתה ידומיל 

־יתלב תוליעפל םינווכתמ ונא "תילאוטקלטניא הדובע"ב םא ,וז תוחילש םיאלממ 
,תוארל ונל תמרוג וגלש הפשה המ ,תמאב ונחנא ימ ונמצעל םיריהבמ ונא הבש תרשפתמ 

.בושחלו ןיימדלמ ונתוא תענומ ונלש הפשה המ םג ומכ 

,ןשיה לאמשה היהשמ יתרבח לבסב תוחפ קוסע וניא שדחה לאמשה יכ דמלמ הז ןיינע 

ושרפ רשאו םלועה תא םיאנושש םינהוכ לש תיפורתנזימ תככ שדחה לאמשה תגצהשו 

ןורדלקו יטרורש יפכ - תומימחו תומיענ תוטיסרבינוא לש םיחונה תואצרהה תומלואל 

םושמ תואיצמהמ דואמ הקוחר וז הגצה .תינוציק הרוצב תקיודמ־אל ,דניה ־ ותוא םיגיצמ 

הברה ישחומ וניה הז לבסש אלא ,לבס לש תובר תורוצ תופירחב וניג תוברתה ידומילש 

Anglo-File־^ תילגנאב רוקמב בתכנ הז רמאמ 2 
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קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ זוליא הוא 408 

םייח תינכות שבגל תלוכיל ,"ימצע"ל רושקש לבס והז .ילכלכ־יתרבח ןויווש־יאמ תוחפ 

,דלפ) דלפ באוי עיצהש יפכ .(ןלהל ואר) תאז תושעל תורשפאה רדעהל וא הרכהב הכזתש 

רבעמ הנמיסש ,"הדובעה םוי"ב ותודקמתה התייה סקרמ לש תינכפהמה הקיטקטה ,(1990 

.םוימויה ייח לש הריזה לא היגולואיתהמ הקיטילופ לע םייפוסוליפה םינוידה לש דח 

םהשכ םוימויה ייח םוחתב הקיטילופה לש העונתה תא םיניצקמו םיכישממ תוברתה ידומיל 

.הנישה־ רדחל הדובעה םוקממ םירבוע 

לבסב ןייגועמ־יתלבכ שדחה לאמשה תא תוארל קיודמ הז ןיא הללגבש היינשה הביסה 

הריזב ןה תומחול תירבה־תוצראב םילאוסקסומוההו םישנה תועונת ,השעמלש איה יתרבח 

דגנ - םיגוציי לש םוחתב ןהו ,ןויוושו דוסי־תויוכז ןעמל - הקיטילופה לש תלבוקמה 

םישנ לש תונתלעפה לארשיבש ןוכנ .וז תרגסמב ןתלפשה וא תיתוברתה הריזהמ ןתרדה 

העונת ךא ;תירבה־תוצראב רשאמ תוחפ תישחומו ןיעל תוחפ תטלוב םילאוסקסומוהו 

הלוק תא העימשה ,תוהזה תקיטילופ לש סוסה לע תבכורה ,תיטרקומדה תשקה תמגוד 

,ירוביצה רוידה קוח ןעמל הקבאנ רשאכ "תילנויצנוונוק"ה תיטילופה הריזב םג ליבקמב 

לש ותימאל .םימוחתה ינש תא השעמל ברעמ שדחה לאמשה לש קוסיעהש המיגדה ךכבו 

קושה לש הקירוטרהו היגולואידיאה לש רתויב םיטלובה םירקבמה ,ינוריא ןפואב ,רבד 

לש רתויב םינתיאה םיכמותה ברקמ םיאב תילארשיה הרבחב רבגתמה ןויוושה־יא לשו 

לש הקיטילופ ץומיא יכ זמרמש המ ,תיטרקומדה תשקה ,תיחרזמה תוהזה לש הקיטילופה 

תילאמשה הקיטילופה לש תופקשהבו תוקיטקטב ברועמ אוה - םייאלכ־ןב וניה תוהז 

הריזב עיפוה הלכלכו תודמעמ לש הקיטילופב יתימא ןויד ,דועו תאז .תילנויצנוונוקה 

יתש יכ דמלמש המ ,שדחה לאמשה עיפוה ובש ןמו ותואב לארשיב תיגולויצוסה 

.ןהיניב תיתסיפתו תיטילופ הברק תמייק יכו וזל וז תודגונמ תויהלמ תוקוחר תויגטרטסאה 

תויהלמ קוחר אוה ,תישממ הקיטילופל םגרותמ שדחה לאמשה רשאכ ,ןכ םא 

,םיינמחול םיליעפ קיפה אוה ,ךפיהל .ליעי־יתלבל םינווכתמ ילאוטסקטב םא ,"ילאוטסקט" 

תוהזה תקיטילופ לש הזבו תילגויצנוונוקה הקיטילופה הדשב וקבאנש םישוחנו םיעמשוממ 
.דחי־םג 

הניא שדחה לאמשה לש הקיטילופהש הדבועה יכ םינעוט םיברש העשב ,ןכ לע רתי 

אוה ךפיהה יכ העיצמ ינא ,החוכ תא השילחמ םייתא וא םיירסומ "תודוסי" לע תכמסנ 

ויתונעט תא קידצהל לוכי וניא שדחה לאמשהש קפס םנמוא ןיאש םושמ ,תאז .ןוכנה 

ךא ־ רסומו תמא יבגל תוטלחומ תונעט - "םיילסרוויגוא תונורקע" תרזעב תויטילופה 

קר אלא ,םיילסרווינוא תונורקעל הקוקז הניא תיטילופ תוליעפ יכ הארמ ולש םושייה 

,דניה תוברתה ידומילמ תרזגנה הקיטילופה יכ וליפא ןועטל רשפא .םיבוט םינועיטל 

,השלח וא תלבלובמ ,תברועמ־יתלב תויהלמ הקוחר איה יכו רתויב תיביטקפאו תדקוממ 

איהש יפכ ,הקיטילופה לש תינטשפה הרדגהה תא שוטנל ךירצ ךכב ריכהל תנמ־לע לבא 

.יוסימ וא הקיקח תומרופרב וא םינומה תורצעב יוטיב ידיל האב 

העונתה לש הירוטסיהה חותינב :תאז ריהבהל תנמ־לע תומגוד יתש תתל יל ושרה 

(National Organization for Women) now ןוגראה יכ םינעוט םירקוחה ,תיטסינימפה 
אל הלא םיגשיה םלוא ,םישנ ליבשב םיישממ םיילכלכו םייטילופ םיגשיה גישהל חילצה 

שמתשהל ורחב הבש הפשהש םושמ קוידב ,םישנ לש תועדומהו תורטמה תא תמאב ומדיק 

תעדל .קולחל תעכ ושקיב םישנהש חוכה ילעב ויהש ,םירבגה תא תוצרל הדעונ 

:האבה הביסהמ תינושארה ותרטמ תא איטחה יזכרמה יטסינימפה ןוגראה ,םירבחמה 
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409 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

 [D]espite the hopes of organizations' leaders who wished to appeal

 to both liberals and radicals, the use of politically palatable
 language obscured relations of domination and subordination. Their

 efforts may have failed to raise the consciousness of the very

 woman these organizations hoped to represent and empower.

 (Spalter-Roth <fe Screiber, 1995, quoted in Castells, 1997, 180;

 emphasis added).

תויעב הכרדש תכוותמכ תשמשמ הפשה ,תורחא תוברב ומכ ,וז המגודבש רורב 

םנמוא .תויטילופ תופולח תעדה לע תולעהל ןתינ הכרדשו םירחאל תורבסומ תויתרבח 

.הפש אלל הקיטילופ ןיימדל דואמ השק ךא ,הפש הניה הקיטילופה לכ אל 

ידומילמ תרזגנש הקיטילופה גוסל תיבויח המגוד הגיה ןתאש היינשה המגודה 

יניצר ןומימ רדעה דגנ תוצרמנ Act Up ןוגרא החמ םינומשה תונש יהלשב .תוברתה 

רקחמה תא זא דע וכירדהש תומודקה תועדה תא שיגדהו ,סדייאה תלחמ לש יאופר רקחמל 

הקיטילופהמ תורישי האב םתלועפל הארשהה .תיאופרה הליהקב םיבאשמה תאצקה תאו 

ותופקת לע רערעלמ הקוחר התייה תילאוסקסומוהה הליהקה :תוברתה ידומיל לש עדיהו 

הז עדי יכ השרדו םימיוסמ םיסרטניא תרשמ עדיהש הנעט איה ,הברדא :יעדמה עדיה לש 

םימיוסמ םיסרטניא תרשמ עדמהש הדבועה תא טילבה ןוגראה .רתוי תנגוה הרוצב קלוחי 

גוציי לש היומס הקיטילופ ידי־לע טרפב ,תומודק תועד ידי־לע החנוה עדיה רוציישו 

םתנעט .לאוסקסורטה לש הלאמ תוחפ םיוושכ םיספתנ לאוסקסומוה לש םייח התרגסמבש 

הרשפא אלא ,הרקע הקיטילופ הרצי אל - םיסרטניא תרשמ עדיש - תינדוסי־יטנאה 

לש בולישב תוזכרתהה .תילאוסקסומוהה הליהקה לש תוקוצמלו םיכרצל גואדל אקווד 

יתנעטל הרצי איהו ,תינולסל הקיטילופה תא ךופהלמ ןכ םא הקוחר םיסרטניאו הפש 

.המצוע־תובר תועפשה 

םיקלוח הלא םידומיל ,תוברתה ידומילל םיבר םידגנתמ לש םתנעטל דוגינב :םוכיסל 

לש םיטסיסקרמה םא .קדצ־יאו יוכיד ףושחל תושיחנו "קדצל הוואת" ןשיה לאמשה םע 

םינעוט תוברתה ידומיל יכמות ,יתרבח דובירו רכש ,םיילכלכ םינבמ רחא ובקע םעפ 

םיבייח םיילכלכו םייתרבח םינבמ ,תוליעיב טולשלו אכדל תנמ־לע :הטושפ הנעט 

וכפהיו הטילשה השעמ תא ווסיש םייומידו םירופיס ,תויועמשמ עיצהל ,רמולכ ,"תותפל" 

.רתוי ליבקל ותוא 

קיסעהל הכירצ יוכיד לש התפמ הרוצ עודמ ,הנוכנ וז הנעט םא םג ,בישהל ןתינ ,לבא 

ףא םימעפלו ,קדצ רסוח לש תותפמ־אלהו תודירחמה תורוצה ומכ הדימ התואב ונתוא 

השיאה ומכ הדימ התואב ונתוא ןיינעל הכירצ השוטנה הריכזמה עודמ ?רתוי הבר הדימב 

תוטבלתהה ינפל וליפא דומעת אל ךכיפלו ,החילצמ הרבחב הדובע אצמת אלש הייברעה 

,קיפסמ שרופמ ןפואב םויה דע החסונ אל וז הלאשל הבושתה ."להנמה םע ןמור םייקל םא" 

.תוברתה ידומיל לש טקיורפה תא רתוי ףיקמ ןפואב ראתל ונילע תאז תושעל ידכו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:01:41 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ הליא הוא 410 

תרוקיב תועצמאב הנגה :תוברתה ידומיל 

וז הירואית ךא ,קפסב תלטומ הניאש קדצ תיירואית סיסב לע םילעופ תוברתה ידומיל 

םיילאוטקלטניאה תורוקמהמ קלחש תוארהל יתנווכב .ויד שרופמ חוסינב התכז אל 

ןפואב וליפאו ,סייגל ןתינ שדחה לאמשה לש טקיורפל דגנתהל תגמ־לע טטצמ ןורדלקש 

תילאוטקלטניאה הנגההש לככ ,הז םע דחי .תוברתה ידומיל לש טקיורפל ,רתוי ענכשמ 

םושמ תרוקיב םג הווהמ איה ,םירחא םינועיטו םימוחתמ תבאוש תוברתה ידומיל לע ילש 

הרישעו הבחר תילאוטקלטניא תרוסמ לע ךמתסהל תוברתה ידומיל לע יכ תזמרמ איהש 

.םהלש טקיורפה תא קידצהל תנמ־לע רתוי 

ןוירהמו הניחבהמ קלח תווהל הכירצו ונתוא תניינעמ הריכזמהו להנמה לש הטודקנאה 

םא .ונייח לש יתאהו ירסומה םקרמהמ דרפג־יתלב וניה יטילופה םקרמהש םושמ ירוביצה 

םושמו תלבלובמ השיאהש םושמ קוידב הז ,ונתוא ןיינעמ הריכזמהו להנמה לש הרקמה 

לש המרונה ,ןכא .התוהז לש יתטיש ןפואב םיתוועמ הנבהמו יומידמ עבונ הלש לובלבהש 

םילוכי ונניאש תיסיסבה הרכההמ תעבונ ,הכלהכ םיניבמ םניא םיברש ,תיטילופ תוניקת 

תאז הריבסה (Seyla Benhabib) ביבהנב הליש תיפוסוליפה .יטרפהמ יטילופה תא דירפהל 

:תענכשמ הרוצב 

 All struggles against oppression in the modern world begin by

 redefining what had previously been considered "private", non

 public and non-political issues as matters of public concern, as

 issues of justice, as sites of power which need discursive
 legitimation. (Benhabib, 1992, 100)

עובק וניא תירוביצה הריפסב ללכיהל םייושעש םיאשונה חווט יכ העיצמ ביבהנבש ךכ 

תעונת ,המגודל ."יטילופ קבאמ" ןנוכמש המ לש תונתשמה תורדגהה לשב קוידב ,שארמ 

 "Slow Food" - היושע - הרבחהו לכואה לש "היצזידלנודקמ"ה דגנ האחמכ המקוהש

הקיטילופ ,רמולכ ,רתוי תילטוט הקיטילופל האוושהב תוירחא תרסחו תילוש תואריהל 

תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ םלוא .הרבחה לש תוריפסה לכל תחא הנועבו תעב תסחייתמש 

תונשל החילצמ וז הירפמיאש הדבועה תאו סדלנודקמ תרבח לש ילבולגה ילכלכה חוכה 

הרואכל תעדה־תלק המסיסה יכ רורב ,תירוזא תואלקח רוקעלו םיימוקמ הליכא ילגרה 

 "let's cook well and eat slowly" תורבחל תודגנתהב המצוע־בר ילככ תולגתהל הלוכי

ונימי לש םזילטיפקהש ןוויכמ קוידב Ritzer).3, 1996) סדלנודקמ תמגוד תוימואל־לע 
תריזל הלא םימוחת וכפהנ ,םתוא רחסממו םייטרפה םייחה לש םיבר םיטביהל רדוח 

־ תונשיה תוירוגטקה לש טבמה־תדוקנמ תאז ןיבהל םיסנמ ונא םא .םזילטיפקב קבאמה 

םיבשחתמ םא ךא ;תוישפט תוארנ הלא תוטישש קפס ןיא ־ םייתרבח תודמעמ ןוגכ 

תא בצעמה ,דואמ לצופמו ימינונא ,םידממ־לודג יתרבח חוכל ךפהנ םזילטיפקהש הדבועב 

המגודה איה תילכלכו תיתוברת הטילש דגנ האחמה לש היתועפשה תא לטבל רשפא־יאש ךכל תודע 3 

המרב ותריכמו ןוזמ תריציל ותאירקו ,ריהמה ןוזמה תיישעת דגנ הבוב לש וקבאמ .הבוב ףזו'ג לש 

םימייאמ הידממש תימלוע הדוהת ולביק ,לכוא לש תיתוברתו תימוקמ תרוסמל הרזחלו תירוזאה 

.הלוכ ריהמה ןוזמה תיישעת לע תיניצר הרוצב 
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תוקיטקט יכ המדנ ,ונלש םוימויה תואנה תאו הליכאה ילגרה תא ,ףוגה תא ,תוינימה 

.הדיחיה תמלוהה הבושתה ןגיה הלא "הלירג" 

ןורדלק לש תרוקיבב .רתויב העירכמה םג ילואו הנורחאה הדוקנל יתוא איבמ הז ןיינע 

לש הבצמו ,היהתש לככ הנוגמ ,להנמה לש ותוגהנתה היפלש הסיפת תעלבומ םירחא לשו 

טאל םיסרוהש קושה תוחוכמ תוחפ הברה ונדיתע תא םינכסמ ,היהיש לככ רעצמ ,השיאה 

ןויער תא םילפרעמ תוברתה ידומיל ,תאז טבמ־תדוקנמ .יתרבחה םקרמה תא הדמתהבו 

־ רובגל הכירצ הדיחי קדצ תסיפת םא .הרבחה תא ונתנבהב ונכירדהל ךירצש קדצה 

"גרדל" ןתינש םושמ הז - היגולואידיאבו קושה תוחוכב ,ילכלכ ןויווש־יאב תקסועש תאז 

ונילע ובו ,רתויב הלודגה הלוחה הערה וניה ילכלכ לוצינ :תויתרבחה תולוועה תא 

,קדצ לש תוסיפת יתש לע ,ןכ םא ,אוה חוכיווה לש וביל .ונלש תויגרנאה תא עיקשהל 

.םייקה יתרבחה לבסה לש תונושה תורוצל תשגל םיכירצ ונא הבש ךרדה יבגל תועד יתש 

ןיא םישנאלש אוה ותניחבמ לבסנ־ יתלבהו רתויב לודגה בואכמה יכ ןעוט ןשיה לאמשה 
.םיווש םיירמוח םיבאשמ 

,םיניזמ םה ןתוא רשאו םיססובמ םה ןהילעש תויתרבחה תועונתהו ,תוברתה ידומיל 

הדימעמ הרבחהש םיבאשמל עגונב ףכה לע דמועש המ לש רתוי הבחר הנבהמ םיעבונ 

תוימצעהש תועיגפה יכ החנהה לע םיססבתמ םה .חתפתהל תנמ־לע םיטרפה תושרל 

הניאש הלווע םורגל םילולע תמיוסמ הרבחבו תמיוסמ החפשמב הלידגה ךילהתב תגפוס 

"sadism :תוברתה ידומיל לש הדמעה תא יטסקרס ןפואב םכסמ יטרור .ינועמ התוחפ 

 "Rorty,) rather than selfishness has become the principal target of the left

 28 ,1998b). קר םיאצמנ םניא ערה ישרוש יכ הרכהל עיגה לאמשהש ןווכתמ אוה ךכב
.םהב ללעתהלו םירחא אונשל םישנא לש האנהב םג אלא ,הלכלכבו תונדמחב 

,םזילרבילה לש לודגה ףוסוליפה - (John Rawis) סלור ןו'ג והז ינוריא ןפואב 

ונדיב עייסל לוכיש - תוברתה ידומיל לש תיוושכעה הקיטילופהמ רשפאה לככ קחורמה 

התכז אלש תוברתה ידומיל לש דוסי־תחנה לש התרזעל אובלו תאז ריהבהל 

תמישר תא טטרשמ םלור ,Theory of Justice םסרופמה ורפסב .היוארה היצזיטרואיתב 

םירבד םתוא ,רמולכ ,(primary goods) םיינושאר ןיבוט ארוק אוהש המ לש יאצמה 

סלור .םהלש םייחה־תוסיפתל וא תומיוסמה םהיתויוהזל רשק ילב ,םישנאה בורל םיינויחש 

ימצע דובכ המ ןייצמ אוה .ימצעה דובכה אוה םיינושארה ןיבוטה לכל ןושארה יכ עיצמ 
:ותניחבמ ללוכ 

 ...the person's sense of his own value, his secure conviction that

 his conception of his good, his plan of life, is worth carrying out.

 And second, self-respect implies confidence in one's ability, so far

 as it is within one's power, to fulfill one's intentions. (Rawls,
 1999, 440)

היפלש הסיפתהש אוה סלור לש הירואיתהמ בואשל םילוכי ונאש המ ,תורחא םילימב 

תעבונה םייח תינכות לעופל איצוהל תורשפאה תא דחא לכל עיצהל הכירצ תנגוה הרבח 

יבגל ,השעמלו - התובישחב תלפונ הניא ,ימצעה וכרעב הנומאו ןוחטיב ,ידוסי ןומאמ 

רשק ילב .תוריחה תסיפתמ וא שוכרב ןויוושה תסיפתמ ־ רתוי הבושח ףא איה סלור 

תועמשמ לש הקיטילופ םא .רתויב ברה ךרעה לעב ינושארה רצומה הז ,םדאה לש ותוהזל 
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תשרופמ־אלה החנהה לע תססובמ איהש םושמ הז ,תוברתה ידומילל ךכ־לכ הבושח 

תיירואיתבש ךכ .ןהילע ןגהל הסנמ איהש תוצובקה לכל תפתושמ ימצע דובכל העיבתהש 

הרבחש ,הנוילע תובישח לעב רצומ וניח ימצע דובכ ,תוברתה ידומיל לש היומסה קדצה 

תוצובקלש ןוויכמ ינויווש־אל ןפואב קלוחמ ונדועו היהש ךא ,קפסל הרומא תנגוה 

speech)"רובידה תוניקת" לש הקיטילופה תנווכב ןיא .גוצייה יעצמאל השיג ןיא תומיוסמ 

 correctness), תא אקווד אלא ,ןויוושה תא ונכ לע בישהל תוסגל ,בר הכ געלב התכזש

ןפואב ןעשנ דובכהש םושמ ,(dignity לש ןבומב אלא ,honor לש ןבומב אל) דמכה 

תועצמאב הנושארבו שארב ךוותמ הז יומידו ,ומצע יבגל םדאל שיש יומידה לע יטנרהניא 

.הפשה 

לש יוביר שי יכ עיצהל קר אלא ,ןשיה לאמשה לש םויה־רדס לע רערעל אב רבדה ןיא 

ונלש קבאמהשו ,קדצ רסוחו קדצ לש הדימ־תומא םשייל ןתינ םהבש םימוחתו תורוצ 

לש םוקישל ומכ קוידב תוצוצר תושפנ לש םוקישל ןווכמ תויהל ךירצ קדצה רסוחב 

םושמ הז ןיינעל דחוימב שיגר תויהל ךירצ היה ומצע ןורדלק .םיעצמא־תולד תוחפשמ 

ענכשמ ןפואב ןעטש ,(Michael Walzer) רצלו לקיימ ףוסוליפה לש םירמאמ םגרת אוהש 

הז םא .(Walzer, 1983) םתקולחל םינוש תונורקע םג ומכ הרבחב ןיבוט יוביר םייק יכ 

תא גרדל דימת רשפא־יא תונוש תויתרבח תוריפס ןיב יכ רמול טושפ םילוכי ונא ,בצמה 

קבאיהל ךירצ םילעופה דמעממ לאוסקסומוה יכ ,לשמל ,רמול רשפא־יא .תולוועה תרמוח 

4.ששח אלל וגוזךב תא רוחבל תורשפאה ןעמל רשאמ רתוי רכש תאלעה ןעמל 

הקיר וא הלטב הלאש תויהלמ הקוחר םיגצומ םה דציכ הלאשה ,םילאוסקסומוה יבגל 

םיבר םינבומב ויה םה ,תינימה תוהזה לש הקיטילופה לש התיילע דעש םושמ ,ןכותמ 

דחפב םיידוס םייח להנלו ץוח יפלכ םמצעל שחכתהל וצלאנ םה :וננמז־ינב םיסונא 

םתד תא וריתסהש ,םיסונאה םידוהיהש תוניצרב ןועטל לוכי והשימ םאה .םינפב השובבו 

ןושיל בכשש ינעה ירצונה רכיאה לש וזמ התוחפ הלווע ולבס ,תוירצונה תופידרה דחפמ 

םה דציכו םיגצוימ םה םא הלאשה ,םילאוסקסומוה יבגל ?וייחל ששח אלל ךא הקיר ןטבב 

־לע־ףא .ועמשמכ וטושפ תוומו םייח לש ןיינע ־ הנדוע תמיוסמ הדימבו ־ התייה םיגצוימ 

,תירבה־תוצראב תילכלכה־תיתרבחה הדימריפה יקלח לכב םיאצמנ םילאוסקסומוהש יפ 

הייסולכואהמ תיצחמ ,תוחטבומ םהלש תויתקוחה תויוכזה תובר תונידמבש יפ־לע־ףאו 

הלש רשקהמ םלעתהל רשפא־יאש הדבוע ,המילא העיגפל ןברוק תלפונ תילאוסקסומוהה 

םניא םהש וא םהלש היצזינומד תכרענש וא :ללככ תוברתב םיגצוימ םה ובש ןפואל 
.ללכ םיגצוימ 

?השדח הקיטילופ וא הקיטילופה ץק :תוהז 

הלוכי תוהז םאה .תוהזה תלאש ־ הנורחאה תקולחמה תדוקנל ונתוא איבמ הז רבד 

הקיטילופה ןיבש םושמ לבלבמ תוהז לש הקיטילופ חנומה ?יטילופ קבאמל סיסב שמשל 

ןיבל ,תינתאה הוואגה לש תילאינולוק־יטנאה הקיטילופה וא ,תוינימה לשו ףוגה לש 

הרבחב דימאו ליכשמ רבחש ,רמולכ ,קוידב וז הדוקנ המיגדה תסנכב ןבא יזוע 'סורפ לש ותודע 4 

.ילכלכ וניאש עקר לע ןברוקל ךפהיל ,הרק ןכאש יפכ ,לולע תילארשיה 
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םיסוסה דחא וניה הז לובלב .רתויב טעומ רשק שי יתדה םזילטנמדנופה לש הקיטילופה 

לגוסמ וניא שדחה לאמשה ויפלש ןועיטה - וילע םיבכור ןשיה לאמשה יכמותש םייזכרמה 

*יטנא תינתא הוואג ,דאהי'ג לומ תינימ תוריח :תוהז לש תורוצ יתש ןיב ןיחבהל 

.תוינרדומל תירנויצקאיר תודגנתה לומ תילאינולוק 

םזיגילטסה יכ ,עיצמ ןכא יטרורש ,העצהל לוקש הז ןועיטש בל־םישל יאדכ ,תישאר 

.ילאוטקלטניא רשוי־יא לש חיר ונממ הלועש םירבד בוברע ־ םילוקש םניה םזיסקרמהו 

לש תיפוטואה חורה ןיב ךוט"ב יתועמשמ לדבה שי יכ ודוי םיטרקומד־לאיצוסה בור 

לש ילטורבה רטשמה ןיבל ,טרפה לש יתריציה שפוחה תא סנ לע הלעמה ,םזיסקרמה 

תוינימה לשו ףוגה לש הקיטילופה ,המוד ןפואב .ןילטס ידי־לע גהנוהש רורטו תוכמס 
דגנכ םהלש הימונוטואהו םיטרפ לש שפוחה רבדב תיתוהמה הרהצהה ידי־לע תענומ 

לע תססובמה תוהזה תקיטילופ .תוינימה תאו ףוגה תא רטשמל תוליהקו תותד לש ןויסינה 

תורוסמ לש תופידעהו תויוכזה לש שדוחמ רושיא תניחבב ,דניה ,הז תמועל ,םזילטנמדנופ 

.םזילאודיווידניאה לש םייתריציה תוחוכהו תוריחה לע תוליהקו 

תועונת ןיב הרורב הנחבה דימת רשפאמ וניא תוהזה םודיק יכ הדומ ינא ,הז םע 

הרזומה םיבהאה תיישרפב ךכל המגוד אוצמל רשפא .תויביסרגרו תויביסרגורפ תויתרבח 

רתוי דוע ההומת התוא תאצומ ינאש היישרפ ,ס"ש ןיבל תיטרקומדה תשקב םירבח ןיב 

םירז םידבוע לש תויסיסב תויחרזא תויוכזל הזע תדגנתמ ,דניה ס"שש הדבועה חכונל 

םלוא .ונליבוהל הלולע תוהזה לש הקיטילופה וילאש לובלבל תמלוה המגוד ןכא וז .םישנו 

רשפאל תנמ־לע לובלב לש ןוכיסה תא לוטיל תונוכנה :םזילרולפ רידגמש המ קוידב הז 

.תובר םייח תורוצ לש ןגושגש תא 

ןומא רסוחמ תעבונ תוברתה ידומיל לש תוהזה תקיטילופ לש המויק תילכת 

.ילנויצר חישו היצפיצנמא ,ןויגיה ,תויוכז לע תססובמה תיטסילסרווינוא הקיטילופב 

תוסיפת האור - םהמ עפשוה םגו תוברתה ידומילל הארשה שמישש - שדחה לאמשה 

ןובשח־לע םידחא לש םימיוסמ םיסרטניאו תוהז םודיקל הווסמכ הלאכ תויטסילסרווינוא 

הקיטילופב ועיפוה אל םידרפסה וא םילאוסקסומוהה לש םיסרטניאה ,המגודל .םירחא 

תופיקתב םתוא התלעה תוצובקהמ תחא לכש דע ילארשיה לאמשה לש תלבוקמה 

היפלש תיריפמאה הנחבאה לשב םזילסרווינואב קומע דשח שי שדחה לאמשל .םויה־ רדסל 

.םירחא לש הלאל םהלש םיסרטניאה תאו םתוהז תא ףיפכהל םידחאמ שרוד םזילסרווינואה 

תוקימניד ומייקתה רורחש תועונתב וליפאש הנבהה לע םיססבתמ תוברתה ידומיל 

תולוקה תא "ילסרווינוא סרטניא" תרתוכה תחת סינכהל ןהל ומרגש חוכ לש תוימינפ 

המזי אל םירבג לש העונת םוש ,יתעידי בטימל .סייגל ךרוצ היהש הלא לש םיירלוקיטרפה 

תועונתב םיאקירמא־ורפא םע הלועפ םנמוא ופתיש םינבל .םישנ לש ןויוושל העיבת 

לעופה לא ותוא ואיצוהו ירקיעה קבאמה תא ומזיש םה םירוחשה ךא ,חרזאה תויוכזל 

הנתיא תיטסילאיצוסו תיטסילסרווינוא תיאקילבופר תרוסמ תלעב - תפרצ .םמצעב 

םייהקרוד וליפא .העבצה תוכז םישנל הנתנש תונורחאה תונידמה תחא התייה ־ דואמ 

 (Dürkheim) יאדווב לבקמ היה אל ־ תיתרבח תוירדילוס לש רתויב לודגה דיסחה ־

- תושונאהמ יצח לש תויוכזהו דובכה ןובשח־לע אובת תינרדומ תוירדילוס תגשהש 

(לשמל ,הדובעה תקולח לש> הימיכלא לש והשלכ גוס תרזעבש התייה ותווקת .םישנה 

ןורדלק יכ הארנ םיתיעלש ךכ לע רעטצהל קר הלוכי ינא .םירבדה ינש תא גישהל לכונ 

קבאמה לע םזילטיפקב קבאמה תא ףידעהל ,רמולכ ,הזה רבדה תא קוידב תושעל עיצמ 
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תויהל ךירצ .םירז םידבוע וא םילאוסקסומוה ,םישנ הערל םילפמו םיליפשמה תוחוכב 

וכמתש ,ןילטיג וא יטרורמ ידמ הבחר דיב לאושו ,ודבל קיזחמ ןורדלק וז הדמעב יכ רורב 

.םילאוסקסומוההו םישנה תועונתב רשפתמ־יתלב ןפואב 

ירוחאמ דמועש המ לש הרורב הנבה ןיא יטרורלו ןורדלקל יכ ןועטל ינוצרב ,ףוסבל 

־ איה תוהז ,בחרה הנבומב ."תוהז" הלמה 

 the process of construction of meaning on the basis of cultural

 attribute, or related set of cultural attributes, that is/are given

 priority over all other sources of meaning... identities are sources

 of meaning for the actors themselves, and by themselves,
 constructed through a process of individuation. (Castells, 1997, 6)

םיחכופמהו םייטרקונכטה םיטביהה לשב ונייחמ רתויו רתוי תמלענ "תועמשמ"ש העשב 

קרש םושמ ,תרחואמה תוינרדומה לש תיזכרמה המיתל תוהזה הכפהנ ,תוינרדומה לש 

תוימואל ,יתד םזילטנמדנופ :םייחל תועמשמה תא שדחמ קינעהל רשפא היה התועצמאב 

לש הינפל םייוטיב םניה תוהזה תקיטילופו תויתרבח תועונת ,'גייא וינ ,תינתא תונמואלו 

ולוטיבו ,ונתפוקת תא רידגמש המל ךפהנ תוהז רחא שופיחה .םירשעה האמב הקיטילופה 

הבושחה תיגולויצוסה העפותה לע רותיוו ןוצרמ העינככ והומכ תוירדילוסה לע םויאכ 
.וננמז לש רתויב 

תקיטילופ לש םיביכרמה דחא קר הניה "תוימואל"הש ךכב בשחתהב ,ןכ לע רתי 

"תוהזה תקיטילופ" תא תונגל תחא הנועבו תעב לוכי ןורדלק ךיא יל רורב אל ,תוהזה 

לדבההש בישי ןורדלק .הלש (םדמ תובוקעה םיתיעלו) תוטובה תוסרגה תחא תא םמורלו 

וליאו תוירדילוס תדדועמ הנושארהש אוה תילאוסקסומוה הקיטילופל תוימואל ןיב 

התייה הנידמהש םושמ ,תישאר .קפסב לטומ הז רבד םגש אלא ,גוליפ תררועמ הנורחאה 

דובירה לש רומישבו היינבב ,קושהמ תוחפ קזח אלו ,יזכרמ ןונגנמ תויהל הכישממו 

איה ;תוירדילוסה ץק תא הנמיס אל תוהזה תקיטילופ ,ינוריא ןפואב ,תינש .יתרבחה 

תקיטילופ ,השעמל .המוא וא חטש ידי־לע המוחתש תוירדילוס לש הציק תא קר הנמיס 

.ןהילע םולחל וליפא לוכי היה אל סקרמש תימואלניב תוירדילוס לש תורוצ החתיפ תוהזה 

Act תמגוד)ןויצל םייואר םיימואל־לע םינוגרא החתיפ תילאוסקסומוהה הליהקה ,המגודל 

 Up) לש תוימואל־לע תורוצל המצוע־תבר המגוד םיקפסמה ,תידדה הרזע לש תותשרו

םושמ קוידב .השדח תילבולג הקיטילופ םדקמש חוכל הכפהנ תוהזהש ךכ .תוירדילוס 

,ונמצע תא םירידגמ ונא ובש ןפואב התויזכרממ רתויו רתוי דבאת םואלה־תנידמש 

תופתוש לש השוחת קפסתש איה ימצע בוציעבו ימצע רוצייב תוהזה תאצמה תכאלמ 

דלה דיוויידש המ וא ,הריחב ירפ תוליהק ברקב ,תולובגו תונידמ ינפ־לע תויכשמהו 

 (David Held) הנכמ "communities of fate", לרוג םיקלוחש םישנא לש תוליהק ,רמולכ

רבעמ םישנא תודחאמה תוילבולג תועונת ורצונ תוהזה תקיטילופ תועצמאב ,ךכ .ףתושמ 

קר תויהל הלוכי תוירדילוסש הנעטה תא םעפ רחא םעפ תוכירפמהו םיימואל תולובגל 
.תימואל 
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לארשיב תוברת ידומיל 

יושע ילארשיה לאמשה םאה :ותוא יתחתפ ,רמיעש הלאשל הרזחב הז רמאמ םייסא 

,תוטיסרבינואב תוברת ידומיל לש תוקלחמ ,הרוקסבוא הרמק ןוגכ תועפותמ חיוורהל 

?דורווה ןמזה 

"תונימא"ה תויעבש ןוויכמו ,תוברתל וסחיב ינרמש וניה ילארשיה לאמשהש ןוויכמ 

יכ הנימאמ ינא ,ולש "תוהזה תקיטילופ"מו "תיתוברת"ה הקיטילופהמ קוידב תועבונ ולש 
.ילארשיה לאמשה תושדחתהל םורתל הברה שי תוברתה ידומילל 

המ לש תרערועמ־יתלבה הלודגב םינימאמ תיתוברתה תונרמשה לש לגדה־יאשונ 

תינכותמ) םינוש תודסומ ידי־לע <ןוסירומ ינוט דעו ןוטלפאמ)"תפומ־תריצי"כ גווס רבכש 

הכירצ תיתוברת תוליעפש םינימאמו ,(לבונ סרפ דעו תיאטיסרבינואה םידומילה 

תושדח תוריצי תקפהל ונלש תויגרנאה זוכירבו הלא תפומ־תוריצי תצרעהב תוצמתהל 

תיתוברתה תונרמשה ,(Daniel Bell - לב לאינדכ) ללכה ןמ םיאצוי המכ דבלמ .הז גוסמ 

ןפואב "דניה תיתוברתה תונרמשה ,לארשיב םלוא .תיטילופ םג הניה תירבה־תוצראב 

םניה יברעמה םלועה לש תפומה־תוריצי יצירעמ ,ןכא .לאמשהמ דרפנ־יתלב קלח ,ינוריא 

,ילארשיה ןימיה ירבח ןיבמ םיבר ןכו ,תושלחה תובכשה וליאו ,לאמשב םירבח ללכ־ךרדב 

לש וז תא םפידעהב) תיברעמה תוברתה לש התוכמס תא תוחדל דואמ הבר הדימב םיטונ 

תובר תוקלחמ ואלימש דיקפתה תא השעמל םמצע לע םילטונ ךכבו ,(תידוהיה תוברתה 

.תיברעמה תוברתה לש ןונקה תוכמס לע רוערעב תילגנא תורפסל 

התייהש וזמ הגוש הדוהת לארשיב התייה יברעמה ןונקה לע הפקתמל ,םיבר םינבומב 

דוסי הנדועו התייה יברעמה ןונקה לא היינפהש ןוויכמ .תורחא תויברעמ תונידמב הל 

םילעופה םיינמואלו םיינתא ,םיינמי ,םייתד םימרוג דגנכ לאמשה לש הקדצהב יזכרמ 

לש תימצעה הרדגהב עירכמ הכ דיקפת הקחיש "תיברעמה תוברתה" ,תילארשיה הרבחב 

ולש תוימיטיגלה תחת הריתחב תספתנ היתחת הריתחש ךכ ידכ דע ילארשיה לאמשה 

יכ הנימאמ ינא :לארשיב תפסונ תועמשמ שי יברעמה ןונקה לש ותעיקשל ,ךכ לשב .ומצע 

איה יברעמה ןונקה לש תוכמסה לע רערעל םיניינועמ םניא םיבר הייטעבש הביסה 

תויוכזו היטרקומדה לש עקרקה תא וילגר תחת טומשי לאמשהש תוער תרשבמה תורשפאה 

תא רוחאמ ריאשהל םימייאמה המצועה־יבר ויביוא לומ לא ומצע תא שילחיו ,םדאה 

.ילרבילהו יטסינמוהה לאמשה לש המרגורפה 

ןכו תיתרוסמה תיברעמה תוברתה לע הפקתמה םאה :הלאשה תא דדחל אופיא ןתינ 

?ילארשיה לאמשה לש הקדצהה תורוקמ לע יתועמשמ ןפואב םירערעמ תוברתה ידומיל 

תא רבעב האלימ תיברעמה תוברתה לש ןונקה לע תוכמתסההש ןכתיי יכ תנעוט ינא 

איה יכ ןכתייו ,םיוסמ יטילופ לדומ לש תוימיטיגלה לע הדימע לש ירוטסיהה דיקפתה 

תוברתה לע תוכמתסהה ,םויכ ךא ,ןימיה דגנ לאמשה לש קבאמה שוביגב תישומיש התייה 

שי ילארשיה לאמשל יכ תסרוג ינא ,דועו תאז .לאמשה תא הלישכמ תיתרוסמה תיברעמה 

םע היעב ול שיש םושמ אל םידבועה תודמעמה םע תותירב תריציב ךכ־לכ תובר תויעב 

דירפמה יתוברת גרדמב בטיה ונגוע םיילכלכה־םייתרבחה םירעפהש םושמ אלא ,תוימואל 

לאמשה ומצעל רשפאי ,תוהז לש הקיטילופל תוחתפיה ידי־לע .םיחרזממ םיזנכשא 

םילאוטקלטניאה ןיב תויטנתואו תויגטרטסא תותירב רוציל ,ילסקודרפ ןפואב ,ילארשיה 

.םידבועה תודמעמה ןיבל 
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םייטילופה םיחוכיווב ילוש דיקפת תואלממ תיתוברת תוינידמו תוברתש יפ־לע־ףא 

הרדגהה ךילהתב יזכרמ דיקפת אלמל הפיסומו האלימ יברעמה ןונקה לא היינפה ,לארשיב 

,םיינוליחה םידוהיה םשפנב התוא ווישו התוא ובציעש יפכ ,המואה לש תימצעה 

שולש עיצהל ןתינ .תוינויצה תויטילופה תועונתה תא וגיהנהש םייזנכשאה ,םיינלאמשה 

םייומיד לש "יעבט"ה רגאמה התייה תיברעמה תוברתה ,תישאר :ךכל תוירקיע תוביס 

םהלש טקיורפה תא קידצהל תנמ־לע תינויצה העונתה יגיהנמ ונפ וילאש םיכרעו 

־תוידוהיה תויפוריאה תוליהקה ילתוכ ןיב תיחישמהו תיתדה תוינויצ־יטנאל דגנתהלו 

הבושת שוביגל ןיטולחל תינויח זא התייה "ההובג" תיברעמ תינוליח תוברת .תויתדה 

לש הלעפהה םג ומכ ,תימואל תונוביר לע קבאמה ,תינש .תיתדה םלועה־תסיפתל תידוהי 

לש תיתרבחו תיפרגואיג הקולחל היצמיטיגל וקינעה ,הריגהב הקסעש תיתכלממ תיתשת 

קזחל תיזנכשאה תיליעל הרזע תיברעמה תוברתה .םהלש יתוברתה דבורה יפ־לע םילועה 

תא הקיחרה ךכו ,תילארשיה הרבחה לש םייזכרמה תודסומב התטילש תא ביחרהלו 

עדיה רוציי לש םייזכרמה םירתאהמ םתקחרהל היצמיטיגל ןתמב העייסו םיחרזמה 

ןוויכמ ,ףוסבל .(תוטיסרבינואו תונמואב םיקסועה תודסומ ,רקחמ תודסומ) הכמסההו 

תיברעה הביבסהמ המצע תא לידבהל לארשי הרחב ץראב תובשייתהה ךילהתבש 

תדמעומה תיברעמה תוברתה התייה ,תויברעמה תונידמה לש ןתרזע לע ךמתסהלו 

.ןוכיתה חרזמב לארשי לש תיגטרטסאה הדמעה תא קזחלו םילשהל ,תוולל "תיעבט"ה 

תיברעמה תוברתה לע תוכמתסההש ןוויכמ :האבה הרעשהה תא עיצהל יל ושרה 

הביל־בל לש ידוסיו יטנרהניא ביכרמל הכפהנ איה ,המואה תווהתהב תילרוג הכ התייה 

יטילופ דיקפת היה תיברעמה תוברתל ,תירוטסיה הניחבמ .ילארשיה לאמשה תוהז לש 

הנידמה לש תיטילופה תיתשתה דוסייב (א) :םירושימ השולשב עירכמ ילכלכ־יתרבחו 

םהינכש דגנכ םידוהיה לש תימצעה הרדגהב <ב> :(תיברעמ הניה "היטרקומד"ה ןכש) 

םייתרבח םיגרדמ לש םתורצוויה םצעב (ג) ;<"אל םה :םיטרקומד ונחנא") םייברעה 

יכ קיסהל יעבט ךכמו ,"אל םה ;רוניכב ןגנלו יוטסלוט תא אורקל םילוכי ונחנא") לארשיב 

קר הניא תיברעמה תינונקה תוברתה ,תורחא םילימב .*זכרמל םירחאו םיילושל וחנוי קלח 

לש תוימיטיגלה םצע לש הבילב תאצמנ איה יכ העיצמ ינא .תידמעמ הטילש לש יעצמא 

םיואמ ונדועו היה יזנכשאה לאמשה עודמ ריבסמש המ ,הנידמה לש םייזכרמה תודסומה 

תובר תונידמב רשאמ רתוי ,לארשיב ."ףוספסא"כ ספותו הנכמ אוהש המ ידי־לע תושק 

ינתא דובירש ןכתיי ,הז ןבומב .יתוברת דוביר לכ־טדוק וניה יתרבחה דובירה ,תורחא 

ןוההו תוהזה ךרד רבוע םייתרבחה םילדבהה לש קותעשה ןונגנמש םושמ העטמ תיוות וניה 

.םייתוברתה 

ול הקפסב ,ידמל בוט לאמשה תא תיברעמה תוברתה התריש רבעב םא יכ תנעוט ינא 

איהש םושמ ותוא הלישכמ איה םויכ ,ולש יתרבחה טקיורפלו טבמה־תדוקנל היצמיטיגל 

םניאש ,םיחרזמהמ לודג קלח - םידבועה תודמעמה םע רתוי יתימא רשק ונממ תענומ 

לאמשה תא דירפמה יתוברתה רעפה .םייאמ "ףוספסא"כ אלא ,םיחפוקמכ םיספתנ 

דוגינב .יהשלכ תיפוריא ץראב הליבקמ ול ןיאו לארשיל ידוחיי םידבועה תודמעמהמ 

םושמ הארשה לבקל תנמ־לע הפוריאל תונפל הלוכי הניא לארשי ,ןורדלק לש ותנעטל 

תוצובק םע תירבב אובל םא הלאשה םע דדומתהל ץלאנ אל םלועמ יפוריאה לאמשהש 

.תומייאמכו תינוציק הרוצב תונושכ ,תיתוברת הניחבמ תורמו תותוחנכ ויניעב וספתנש 

ןויווש־יא הברה ךכ־לכ יולת וילעש "וו" תויהל הכישממו התייה "תוברת"הש ןוויכמ 
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לארשיב תיתייעב הניה תיתימא תידמעמ תוירדילוס לש הקיטילופ ,יטילופו ילכלכ־יתרבח 

תקיטילופ לש תיתימאה תאשונה יכ העיצמ ינא .תויפוריא תוצראב רשאמ רתוי הברה 

ךורעל ךרוצה יכו ,תינלאמשה תיזנכשאה תיליעה איה המצע תא ההזמ הניאש תוהז 

תויוהזה לש היצקורטסנוקר ךורעל ךרוצהמ תוחפ אל קחוד וז תוהז לש היצקורטסנוקר 

.ןהב יוור ילארשיה יטילופהו ירוביצה בחרמהש תויטסילטנמדנופה 

םע היטרקומדה לש יוהיזהש ,םינפ ינשל עמתשמ וניאש ןפואב ,םיארמ תוברתה ידומיל 

היטרקומדלש איה תוברתה ידומיל לש הקזחה הנעטה .דוע ףקת וניא תיברעמה תוברתה 

"תורשואמ" תויהל תוכירצ ןניא ןה ךכיפלו ,םיבר םירתאו תורוצ שי הימונוטואל העיבתלו 

לש היצקורטסנוקר וז ,ףוחד ןפואבו ,ךירצ יזנכשאהש המ .ברעמה ידי־לע דוע תוכוותמו 

תורשפאה לע הליפאמש הקיטילופ ,ולש היומסהו המצועה־תבר תוהזה תקיטילופ 

תוברתה ידומיל .תואשנתהב םויכ סחייתמ אוה ןהילאש תוצובקה םע תיתימא תוירדילוסל 

םושמ - רתויב הל םיקוקז ונאש היצקורטסנוקר - תוהזה לש היצקורטסנוקרב ועייסי 
.םיחרזמהמ ותוא םידירפמש םייתוברת תודוסיב זחאנ ינוליחה ילארשיהש 

ךרוצ שי ,רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי ,ןאכ :תפסונ הדוקנ תולעהל יל ושרה 

טלוב ןפואב רדעיהל םיכישממו ורדענ םיברעהש םושמ הפיקתו הנתיא גוציי הקיטילופב 

'גרו'ג וכרעש ףקיהה־בחר רקחמה יתוכמס ןפואב הארהש יפכ .תילארשיה תוברתהמ 

הדחכה"ל תמרוג תורדעיה ,(Larry Gross) סורג יראלו (George Gerbner) רנברג 

- (Bourdieu) הידרוב .תיתרבח הקיחמל ןכלו ("symbolic annihilation") "תילמס 

- תוברתה ידומילל הדהא לש ץמש וליפא ול שיש וב דושחל רשפא־יאש ףסונ גולויצוס 

Bourdieu 8c Wacquant,) "[the] most radical censorship is absence" :בטיה תאז חסינ 

יבגל עירכמ ןיינע םניה ,םרדעה וא ,םיגוציי יכ הנעטה לע רזח אוה ךכב .(1992, 257 

הצובקל ,תיתרבח הידבל ותוא תכפוה םלש רזגמ לש תילמסה הקיחמה .יטילופה ךילהה 

לש םילודג םיקלח סייגל דואמ השק היהי .ישממ םויק אלו ,דבלב ילמרופ םויק הל שיש 

ןיא דוע לכ םייברעה םיחרזאה ןיבל םניב ןויווש ןעמל יתימא קבאמל תידוהיה הייסולכואה 

לכ ,רמולכ ,םהלשמ תוהזו לוק ילעב םיברע תוארל םילוכי םה הבש תועמשמ לש הריפס 

הניא םיברעה לש םכרד .ינוציק יוניש רובעת אל םיברעה לש גוצייה תקיטילופ דוע 
וא הפשב ,תדב םישגפנ םניא םה .תיתוברתה הריפסב םידוהיה לש וז םע תבלטצמ 

.םיברעה לש גוציי תקיטילופ תופיחדב השורד ךכ לשב קוידב .םינומהה־תרושקתב 

הניחבמ תקזחמ ףוגבו תוינימב תודקמתהה עודמ הרצקב ריכזהל הצור יתייה ,םויסל 

הרוקש המב קר הקוסע הניא תוינימ לש הקיטילופ .הליעי־יתלב וא הרקע הניאו ,תיטילופ 

ןוגכ ,תודסומ ןהבש םיכרדה יפלכ ונסחיב אלא ,םישנא לש םייטרפה הגישה־ירדחב 

תפתושמ השירד שי םזילטיפקלו הנידמל ,ןכא .ונפוגב םיגהונ ,םזילטיפקה וא הנידמה 

אושנ ילבל תוכורא הדובע תועשל לגתסהל בייחש ,ףוגה לש םימוצע עומשמלו סויגל 

העפשה שי ףוגה לע תססובמה תוהז תקיטילופל .המחלמ תונוכמ לש םילא רטשמלו 

לש תוילגויצרה־יאל הלא םיפוג לש םסויג תא השקמ איה :הלא תונוכמ לע תחא תינסרה 

ןמצע לע ולטייש הלא תונוכממ תעבות איה ,קויד רתיל וא ,הנידמה לש המחלמה תונוכמ 
.םיחרזאה לש םהיכרוצל רתוי הרישי תוירחא 

ןורדלק ידי־לע ותיעב הלעוהש בושחה חוכיווה לש וביל :ונמצע תא תולשהל ונל לא 

תוחכונה תא הקידצהו המדיקש תימואלה היגולואידיאכ ,תונויצה דיתעבו תוימואלב קסוע 

לש התומלעיה וניא ונממ םיששוח ןורדלקו יטרורש רבדה .ןיטסלפב תידוהיה תובשייתההו 
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קדצ לש הירואיתל םיינויח תוברתה ידומיל עודמ הליא הוא 418 

תרגסמה ךותב תלבומה תינלאמש הקיטילופ לש התומלעיה אלא ,וזכ תינלאמש הקיטילופ 

םיכרדה תורמל ,טושפ היה אל םלועמ תוימואלו לאמש לש גוויזה .הנידמהו המואה לש 

.הזכ תויהל לוכי וא רשואמ וניה הז דוחיא יכ תוארהל תנמ־לע םיבר ושעש תולקלקעה 

םע הלועפ בורל הפתיש הנידמהש םושמ קר אל רשואמ וא לק גוויז היה אל םלועמ הז גוויז 

לש טקיורפהש םושמ םג אלא ,תוהזה לש רתויב םיירנויצקאירה םייוטיבה םעו קושה 

לש יובירל ולש הכישמה ןיב אולכ ,דימתמ רתוי םויכ ,ונדועו ותישארמ היה לאמשה 

לש יטסילסרוויגוא טקיורפ תחת ןתוא לולכל ולש בהלנה ןוצרה ןיבל תונווגמ םייח תורוצ 

ףאו וזה הלופכה הכישמה תא ,םיבר םינבומב ,ושרי תוברתה ידומיל .ןויוושו שפוח ,קדצ 

םהש איה ונלש םיילאוטקלטניאה םייחל םהלש רתויב הלודגה המורתהו ,התוא ודדיח 

םייח תורוצ לש ןווגמ יפלכ ונלש דובכה ןיבש ךבוסמהו קדה טוחה לע דועצל ונל םימרוג 

ץוחנ הז רסמ .ןהמ תחא לכ לש דוחייל רבעמ ,דחיב ןהילא סחייתהל ונלש ןוצרה ןיבל 

.םעפ־יא רשאמ רתוי םויכ ,ףוחד ןפואב 

תורוקמ 

תטיסרבינואו ןתיב־הרומז .קושל הבהא ןיב :תיטנמורה היפוטואה .(סופדב)'א ,זוליא 
.הפיח 

ןוכמ :ביבא־לת .חותיפה תוריעב םילטבומ לש תויטילופה םהיתודמע .(1990)'י ,דלפ 

.החוורו הדובע רקחל ריאמ הדלוג 

הרבחה רקחל זכרמה .לארשי ייברע לש הקיסומה תוברת :הרטיגו דוע .(1993)'מ ,בגר 
.לארשיב תיברעה 

 Amery, J. (1980). At the Mind's Limits: Contemplations by a Survivor on
 Auschwitz and Its Realities. Bloomington: Indiana University Press.

 Bellah, R., Madsen, R., Sullivan, W.M., Swidler, A. and Tipton, S.M. (1991).

 The Good Society. New York: Knopf.

 Benhabib, S. (1992). Situating the Self: Gender, Community, and

 Postmodernism in Contemporary Ethics. New York: Routledge.

 Bourdieu, P. and Wacquant, L.J.D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology.

 Chicago: University of Chicago Press.

 Castells, M. (1997). The Power of Identity. Maiden, Mass.: Blackwell.

 Eagleton, T. (1984). The Function of Criticism. London: Verso.

 Flesher, D. (2000). "A Frightening Epidemic of Disordered Eating". Ha'aretz,

 Friday, December 22.

 Foucault, M. (1979). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New

 York: Vintage Books.

 Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York:
 Basic Books.

 Gluzman, M. (1991). "The Exclusion of Women from Hebrew Literary History".

 Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, 7/(3), 259-278.
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 Unwin.
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 Press of Harvard University Press.
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 Oaks, Cal.: Pine Forge Press.

 Rorty, R. (1998a). Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth

 Century America. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 Rorty, R. (1998b). "The American Road to Fascism". New Statesman, II, 28
 29.

 Sokal, Alan D. (1996a). "Transgressing the Boundaries: Towards a

 Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity". Social Text, 46/47,
 217-252.
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?הירוטסיה ילב 

*ןורדלק םיסנ 

 1.

לכל בוט תוריש השוע איהו ,תוברתבו הרבחב םיקסועה יגפב רגתא הביצמ זוליא ,דוא 

תולאשב קוסעל העיצמ איה .ןוידה תא דקמל העיצמ איה .הלא םימוחתב םיקסועה 

.תויטילופה תולאשב ןאכ זכרתהלו ,רחא םוקמב תוברתה יעדמ לש תויגולודותמה 
,תוברתה ידומילל םאה" :תחא תיזכרמ הלאש לא ,הנושלב ,תוליבומ תויטילופה תולאשהו 

לש םויה־רדסל ךרע תלעב המורת שי ,תיטילופ היגטרטסאכ ןהו תימדקא הנילפיצסידכ ןה 

"[?]טרפב ילארשיה לאמשה לש הזלו ,ללכב לאמשה 

 2.

הבשחמל סיסב שיש ךכ .ןכ איה ילש הבושתהו ,ןכ איה הלאשה לע הלש הבושתה 

אל תיטסילאיצוסה הבשחמה :תניוצמ העצה העיצמ זוליא .תפתושמ הדובעל םגו ,תפתושמ 

ידומיל אנ־ואובי .םהל דגנתהל שיש קדצה־יא ירקמ לש חווטה לכ תא התצימ אלו הפשח 

תבתוכ זוליא .קדצה־יא דגנ קבאמה תבחרה תא ורשפאיו ,םימוחת דוע ופשחיו תוברתה 

ידומיל יכו ,קדצה־יא חווט לכ תא הפשח רבכ היטרקומד־לאיצוסהש ירפסב יתנעט יכ 

דחא דצ ובש ספא םוכס קחשמ אל הז" יכ יתבתכ .יתבתכ ךכ אל .םיעירפמ קר תוברתה 

.םתוא ריהבהל ךירצו ,תקולחמ יווק שיו םידדצ ינש שי .דיספמ קר ינש דצו חיוורמ קר 

,."רחאה דצבש תונויערה ןמ תחקל המ שי לבא 

 3.

דוע :יטרור לש ודימלת ינא לכב אל לבא ,יתנוטק)יטרור ןיבל יניב תרבחמ זוליא 

םודיקה לע בתוכ אוה .תוברתה ידומילל םילודג םיחבש קלוח ירה יטרור לבא .(הזל עיגא 

,(תוברתה ידומיל םע הלחה אל םישנה ןויוושל העונתה םא םג) םזינימפה לש יתועמשמה 

אוה .םהל רבעמ לא אלו ,םינבל םירבג לא ועיגה ןשיה לאמשה יגשיה בורש בתוכ אוה 

לש המורתה לע בתוכ אוה .תויבסללו םילאוסקסומוהל תויוכזה לש םודיקה לע בתוכ 

רצונש לככ רתוי הבושח התשענ איהו) הבושח איה תוברתש ךכב הרכהל תוברתה ידומיל 

2.הלכלכ לש תופקתשה הלוכ אלו ,קדצ־יאו קדצ הב שישו ,(הב קוסעל רתוי לודג יאנפ 

ףשח לאמשה :העיצמ זוליאש לולסמה תא םילבקמ טלחהב ,ןטקה ינא םגו ,יטרור םגש ךכ 

וא םיפסונ םימוחת םיעיצמ תוברתה ידומיל םא .קדצ־יא לש םימוחת המכ וישכע דע 

.דואמ בוט - םימדוק םימוחת םיביחרמ 

תוכלשה טלחהב שי תוברתה ייחל .דבלב יטילופה רושימל םצמטצמ וניא קדצ־יא 

.ביבא-לת תטיסרבינוא ,עונלוקל גוחהו תירבע תורפסל גוחה * 

.ןתיב-הרומזו הפיח תטיסרבינוא .(206 'ע> םחרוכ לעב םיטסילרולפ .(2000) םיסנ ,ןורדלק 1 

Achieving Our :ךותמ קרפ) 154-140 ,4 ,בורקמ ."יתוברת לאמש" .(2000) דר'ציר ,יטרור 2 

 1998 ,Country, Harvard University Press.),

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:02:03 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



?הירוטסיה ילב ןורדלק םיסנ 422 

לש םקבאמ לבא .םייטילופ םיקבאמ לעכ םיריכש יקבאמ לע בושחל לבוקמ .תויטילופ 

- תוברתה ידומיל לש תיאדו המורת שי ןאכו ־ יטילופ יפוא אוה םג אשונ םילאוסקסומוה 

םיקבאמ ירחא םיבר םיגשיהב תוכוז םישנ .יתוברתה רושימב םייקתמ ובורש יפ־לע־ףא 

םגו .תולקלקע םיכרדב ןיידע םירמשנ םירבג ןיבל ןניב רכשה ילדבה לבא ,םייטסינימפ 

.היישע־ילכו תונבות תוברתה ידומיל ומרת הז םוחתב 

 4.

.ךישמהל הצור ה/תאש רבדה המ לכ־םדוק ריהבהל ךירצ והשמ ךישמהל ידכ לבא 

הז לדבה .יתוהמ לדבה וניניב שי - המכסהה לכ םע .הריהבמ אלו ,תשטשטמ זוליא ןאכו 

םויה־רדס לש ירוטסיהה דמימב אוה לדבהה .יזכרמ אוה ייניעבו ,ילוש היניעב הארנ 

.ירוטסיה־אה ויפוא איה הלש בושחה ןוידה לש הפרותה־תדוקנ .יטילופה 

רשפא םאה ?רבעה םע חכופמ ןובשח לע תתתשומ הניאש תיטילופ היישע ןכתית םאה 

קמעתהל ילבמ ?הכ דע וגישה םדא־ינבש המ לע ךמתסהל ילבמ רבעה יגשיה תא ביחרהל 

השחמה אוה זוליא לש הרמאמ ?םתוא ומסחש תורוסמבו גישהל םהל ורזעש תורוסמב 

רבעה תא תוספות תוברתה ידומילב (תומגמה לכ אל) תויזכרמ תומגמ הבש ךרדל הלולצ 

.תירוטסיה־יתלב ךרד וזו .לאמשה לש יטילופה 

איהש הלאשה יבגלו ,זוליא יבגל דיחיה יטנוולרה רבדה ,לאמשה לש ורבע לכמ 

.יטסיסקרמ־אל לאמש ןיבל יטסיסקרמ לאמש ןיב חוכיווה אוה ,ילאמש םוי־רדס לע תלאוש 

ינא םג ;יטרורל רשאמ זוליאל רתוי בורק ינא הז ןיינעבו) הזכ חוכיו ןבומכ היה ,ןוכנ 

רוכזל ךירצ םא םג ,סקרמ ילב הליעי תילאמש תיטילופ הדובע תושעל רשפא־יאש בשוח 

לבא .(םזינימרטדה לש תועטה ןלוכ שארבו ,תולודגה ויתויועט תאו תוברה ויתולבגמ תא 

םגו תונויער קר אל היה לאמשה לבא .הלאכ םיחוכיו דוע ויה .תונויער ןיב חוכיו הז היה 

היה אוה .רבעב ושענש תואיגש םגו ,הירוטסיה לש םיקרפ היה אוה .תונויער רקיעב אל 

וא) ירטנמלרפ ןויסינ ,תיטילופ תונגראתה לש הקיטקרפ ,היגולויצוס לש ףוריצ ותוא 

תויולחנתהה דע דרפסמ) יאבצ ןויסינו םייעוצקמ םידוגיא לש ןויסינ ,(ירטנמלרפ־יטנא 

ארקנש ףוריצה הז .תונויער םגו .(דואמ הברה לע גלדל םא - ןולא לאגי לש ותכרבב 
."הירוטסיה" טושפה םשב 

םישוג השולש רקיעב ויה לבא ,םינווג דואמ הברה ויה לאמשה לש ירוטסיהה ורבעבו 

היהו ,יטרקומד־לאיצוס לאמש היה ,יטסינומוק לאמש היה :ירוטסיה ןויסינ ורבצש םילודג 

םיגשיה לש םגו ,תועווז לש ,תונולשכ לש ,ןויסינ לש םוצע רגאמ הז .יטסיכרנא לאמש 

רתויב בושחה לדומה איה תוצעומה־תירב אל יכ םעפ רמא ןרהא־ןב קחצי) םילודג 

.(תועשה הנומש ןב הדובעה םוי אלא ,רצי לאמשהש 

ינמ דחא)ןויער קר ונממ הריאשמו ירוטסיה רבע תחקול הליאש ,ינייפוא שממ ,ינייפוא 

קר הנממ ריאשהלו הירוטסיהה תא קוחמל הקזח הייטנ תוברתה ידומילב שי ןכש .(םיבר 

.תונויער לש םילדלודמ םירביא 

הצור זוליא .םויה לש היעב םג איה ;לומתאה לש היעב קר הניא ,עודיכ ,הירוטסיה 

:התוא לואשלמ סונמ ןיא ןכל .תיטילופו תילאוטקלטניא הדובע תועצמאב םיגשיה ךישמהל 

?םייטסיכרנא ?םייטסילאיצוס ?םייטסינומוק ?םיגשיה וליא 

יכ .הנכומ אל איה ?ושענש תויועט לע רוזחל אל ידכ רבעה ןמ דומלל הנכומ איה םאה 

תינדקש האירק ךותמ .הירוטסיה דבכלו הירוטסיה דומלל ילבמ רבעה ןמ דומלל רשפא־יא 
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423 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א''סשת 

םיבאוש םה הנממש תילאמשה תרוסמה יכ דיעמ ינא ,תוברתה ידומיל לש םיבר םיטסקטב 

־ וקופמ וא השטינמ קר תונויער םיבאוש םה ןיא םא - תרחא תרוסמ לכמ רשאמ רתוי 

ידומילב הברה טטוצמו ,בוט רקחמ ריכמ והשימ םאה .יטסיכרנאה םזילאיצוסה לש וז איה 

יטסיכרנאה םזילאיצוסה לש ויפוי לע םגו ויתונולשכ לע ,ויתולבגמ לע ,תוברתה 

םיניינועמ םניא תוברתה ידומיל ?(םיצוביקה לש םתישארב ,דרפסב ,הניארקואב) 

?הירוטסיה תושעל םה ולכוי ,ךכ םא ,ךיא .םמצע לש הירוטסיהב 

חותיפבו ךשמהכ םמצע תוברתה ידומיל תא תוארל עיצמ ,ותוא הריכזמ זוליאש ,יטרור 

ותוא םגש ,ןילטיג דוט .ןהלש תומוארטה לשו ,םישישה תונש לש םיטנדוטסה תועונת לש 

האחמה תעונת לש הנולשכ עקר לע וקופ לש תונויערה תא אורקל עיצמ ,הריכזמ איה 

םיסנמ םה לבא ,םיעוט םהש ןכתייו םיקדוצ םהש ןכתיי 3.םישישה תונש לש תיפוריאה 

תמועל ,זוליא .ירוטסיה ןפואב ,תוברתה ידומיל לש לאמשה לע םגו ,לאמשה לע בושחל 

ללחב םדקתמש ,ירוטסיה־יתלב ,טשפומ קדצ הזיא לע - תוחפל הז רמאמב - תבשוח ,הז 

יטילופ םוי־רדס הנביי אל רבעה לא דובכ ילב לבא ,היואר הז קדצ לש ותנווכ .קירה 
.דיתעה לא וינפש 

 5.

הרקמב - הירוטסיהה ןמ הריאשמ איה .הירוטסיה ילב הירוטסיהה לא תשגינ זוליא 

חוכיווה תא דקמל השקיב איהש ןוויכמ לבא .תונויערה לש הירוטסיהה תא קר - בוטה 

ורדעה ללגב קר אלו ,םושייל םינתינש תונויער הרמאמב יתעדל םירסח ,יטילופ םוי־רדסב 

.ירוטסיהה דמימה לש 

ילעב) תוברתה ידומיל ישנאמ םיזוחא העשתו םיעשת לש םג ומכ ,הלש תונויערה 

םהו .וקופ לש ויתונויער םה ,<זוליא לש היצטניירואה םג וזו ,תיאקירמאה היצטניירואה 

.תיטילופ הדובעל יוכיסה תא םימסוח 

םילוכי ונחנא המ הלאשב םיקסוע םניא תוברתה ידומיל ,הדידל יכ תבתוכ זוליא 
לש תוישעמה תועפשההו םייתרבחה םישומישה" םהמ הלאשב אלא ,םלועה לע תעדל 

."הטילש יעצמא" אוה עדיה :וקופ תא תטטצמ איה ?עדי תוכרעמ ןתוא ןהמ ."עדי תוכרעמ 

וקופש תולאש לע תובושת לבקנש ךירצ תאזה הנבותה ןמ יטילופ רדס תונבל לכונש ידכ 

?הטילשה תא ליבגהל רשפא םאה ?הטילשה תאצמנ הפיא :ןהילע תונעל ,תינורקע ,ברסמ 

־תנידמל ,היטרקומדל ךרע שי םאה ?תינלבוס הטילשב תינדור הטילש ףילחהל רשפא םאה 

,ץק ןיא דע תרזופמ ,תילטוט איה הטילשה וקופ לצא ?סמב המרופרל ,תוריחבל ,החוור 

.הביטנרטלא תרסח רקיעב .הביטנרטלא תרסחו זכרמ תרסח 

הווסמ דוע ויניעב איה החוורה־תנידמו .הטילש לש גוס דוע ויניעב איה היטרקומדה 

הטילש לש הפלחה איה סמב המרופרו ,םיטילש לש האנוה דוע ןה תוריחבו ,הטילשל 

חווט תא ביחרהל רשפא הזכ יתבשחמ ילכ םע יכ ןימאמש ימ .רתוי תמכחותמ הטילשב 

קר םהל עיצמ וקופו .יטילופ םוי־רדסכ קדצ םישנאל עיצהל לגוסמ תויהל ךירצ קדצה 

,יטילופ םלועב םייח אל וקופ ידיסח יכ יטרור בתכ ןכל .חוכ תואנוהו ,חוכ תואווסהו ,חוכ 

ךאלמ הב שיו ,"חוכ" ארקנש חצונמ־יתלבו הארנ־יתלב דש הב שיש תיתוג הריטב אלא 

."רחאה" ארקנש חצנל־רוהט 

 •Gitlin, Todd (1995). The Twilight of Common Dreams. Henry Holt 3
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רצלוו 4."הקיטילופל ויארוק לש םתושיגר תא ההקמ" וקופש רצלוו לקיימ בתכ םג ןכל 

חוכ ...וב םיקלחתמ וא ,ותוא םיפטוח ,ותוא םישכורש המ רבד וניא חוכה" :וקופ תא טטצמ 

:רצלוו רמוא הלאכ תונויער לעו ".תודוקנ רופסניאמ לעפומ 

ןימאמ אל אוהש םושמ חלצומ אל ןכפהמ אוה .חלצומ אל ןכפהמ אוה וקופ 

לע תוטלתשהב ןימאמ וניא ןכיפל ,טילש דמעמב וא תינרבוס הנידמב 

ינפמ תיטרקומד הכפהמב ןימאמ אל אוה .דמעמה תפלחהב וא הנידמה 

 ^demos יטילופה ומלועב םייק וניא.

לבא .וקופ לש "ותבשחמב ולשמ םיעגר שי םזיכרנאלש" ,רצלוו ףיסומ ,"קפס ןיא" 

ךכ אל .הווקת ,ףילחת ,יוניש םישנאל עיצהל ולכי ןכלו ,רחא םלועב ונימאה םיטסיכרנא 

וזמ ןיטולחל הנוש תכרעמ וזיא ,תעמשמו תוינרבוסל רבעמ ,ןיימדמ" אל אוה .וקופ 

."תמייקה 

לשו ,ללכב לאמשה לש םויה־רדסל דואמ טעמ ףיסוהל רשפא הלאכ תונויער םע 

תא :הברה לאמשה ןמ םיחקול ףיסוהל רשפאש טעמל הרומתבו .טרפב ילארשיה לאמשה 

ילב) .חוכה ינונגנמל הביטנרטלאה תאו ,הירוטסיה לש תוימדתל הירוטסיה ןיב הנחבהה 

הלאשה ,םלועה לע תעדל םילוכי ונחנא המ ,דואמ הכיבמהו השקה ,הלאשה םע תודדומתה 

ןיב ונל ררופתת "עדי תוכרעמ לש תוישעמה תועפשההו םייתרבחה םישומישה" םהמ 

ונחנא ,חוכ ינונגנמ לע ססובמש ,ןימיה לש םויה־רדסל הביטנרטלא ילב :תועבצאה 

(.ןימיה לש םויה־רדס תא םיקזחמ 

 6.

םסרפ ןמזמ אל .הז הבשחמ ןוויכ לש ירוטסיה־ אה יפואב ןיחבהל ןושארה ינניא ינא 

אלש בתוכ אוה 5.תוברתה ידומיל לש תיתבשחמה המגמה לע טרופמ רמאמ וניפנוק לשימ 

תאז תומלעתה ,ויניעב .םיירוטסיה םימרוגמ תומלעתה ,בושו בוש ,תאז המגמב שי הרקמב 

תמגוד םיגוה תעפשהבו ינרדומטסופה חסונב ,תוברתה ידומיל ,ויניעב .ןיינעה בל איה 

הייטנה יכ ריבסמ אוהו ."this antihistorical trend of thought" םה ,וקופ 
:התוא תטטצמו הילע תכמתסמ זוליאש הבשחמה ןמ תורישי תעבונ תירוטסיה־יטנאה 

 Foucault rejects history because it assumes "reality, identity, and

 truth". By the same token historical discourse and historical

 writing melt entirely and disappear (or do not exist at all except as

 figments of imagination and representational fallacies), since

 historical discourse without a referent reality is nothing but fiction.

 Foucault formulated this sophism by starting from the otherwise

 correct (and not novel) idea that "historical discourse is also part of

 history," but he deduced from it the perverse and untenable

:ךותמ קרפ) 130-116 ,1 ,בורקמ ."וקופ לשימ לש הדומלגה הקיטילופה" .<1997) לקיימ ,רצלו 4 

 .(The Company of Critics, Peter Halban, 1988

 Confino, Michael (2000). "Some Random Thoughts on History's Recent Past". 5

 .History and Memory, Fall-Winter 2000, 29-55
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425 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

 proposition that this fact dissolves basic certainties and

 assumptions in historical writing such as reason, logic, power,

 social relationships, the human body and in fact, the human being.

המ לש ,יגולואידיא ,ןווכמ שוטשט ךותו ,הירוטסיה ילב יטילופ םוי־רדס העיצמ זוליא 

:תבתוכש ,ילוק הדניל תא טטצמ וניפנוק .הירוטסיהה ןמ תחקל רשפאש 

 To stand up and declare what history can achieve is fully as

 important as pointing out its limitations and duplicities. In this

 century, in particular, millions of men and women have died

 because they or others have believed fabrications about the past fed

 them by politicians, by journalists, by fanatics - and by bad

 historians as well. If historians have any public function at all, and

 they should have, it is to point out that the past cannot be entirely

 mocked: that some truths can be ascertained amidst the myths, the

 memories, and the doubts.

 7.

תונויערב הצור הניא - תבתוכ איהש םיניינעמה םירבדה יפ־לע - זוליא ,ןיידעו 

לש תללוכה היגולואידיאה ןמ רתוי הברה ןיינעמ ומצע וקופ> וקופ לש רתויב םישקונה 

םישדח םוי־ירדס ןיבל רבעב לאמשה יגשיה ןיב תויכשמהב הצור טלחהב איה .<וקופ 

עיפומ ךכ־רחא קרו ,ילו הל ףתושמה סיסבה הזש רמולו רוזחל רתוימ אלו .םישקבתמו 

תבייחמ איה ,"תוברתה ידומיל"ל תפרוג הנגה הקינעמ איהש ןוויכמ לבא .וניניב חוכיווה 

םג אלא ,<ילש וזל הבורקש) תוברתה ידומילל הלש התסרג םע קר אל דדומתהל המצע תא 

ןיב הזה ימינפה חוכיווה וא ,תאז תודדומתהש בשוח אל ינאו .םוחתב תויזכרמ תומגמ םע 

היה יתיא תכרוע איהש ןובשחה .רמאמב םיאצמנ ,תוברתה ידומיל לש תונוש תוסרג 

ימינפ ןובשח וילא הוולנ וליא ,לאמשה לש הקיטילופה תא רתוי םדקמו ,רתוי ענכשמ 

.תוברתה ידומיל ךותב 

הימדקאב הנש םירשע הז ומייקתהש יפכ ,תוברתה ידומילש ךכמ תמלעתמ זוליא 

םינשב םיגוסנו םיכלוה םהו) תילארשיה הימדקאב םינש רשעכ הזו תיאקירמאה 

ינשמ הבר תויביסרגאב וול םה .תרייצמ איהש הנומתה ןמ דואמ םיקוחר ,(תונורחאה 

,תוברתה ידומילל םדקש ימדקאה רקחמה לש תיתטישה השפכהה אוה דחאה גוסה .םיגוס 

רבודמ וליאכ :חוכה ינונגנמ םע םילאוטקלטניא לש הלועפ־ףותיש היה ובור־בור וליאכ 

.תיתרוקיבה םתבוחב ודגבו םתבשחמ תואמצעב ,םלוכ טעמכ ,ודגבש םילאוטקלטניאב 

תפישח לש הדובעב תויכשמה הצור זוליא םא .תיתטיש תיעוצקמ היצמיטיגלד ןאכ התייה 

םייתרוקיבה ןיבל "הטישה" לש םיעצרנ םידבע ןיב תויכשמה ןכתית ךיא ,קדצה־יא 
?תומדא ילע םינושארה 

המגמ שי "תוברתה ידומיל" ברקב .ימדקא אלו ,יטילופ היה השפכהה לש רחאה גוסה 

םירוספורפה רואיתל המוד ךרדב תויטרקומדה תוצראב לאמשה תא ראתל דואמ הקזח 

וחתיפ תוברתה ידומיל :הזמ רתוי ."הטישה" םע הלועפ ףתשמכ :תוטיסרבינואב "םינשי"ה 

המ ןיא ןימיב .הזחתמ אל ןימיה .ןיינעמ אל ןימיה .לאמשה לע קר לפנתהל המגמ 
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?הירוטסיה ילב ןורדלק םיסנ 426 

ןאכ הפיא .שיפכהל ,םישאהל ,אונשל ךירצ ותוא - "בזוכה" לאמשה תא לבא ."ףושחל" 

?הדובעה תויכשמה 

הייטנה תא וקופמ ונק תוברתה ידומיל ישנא םא יכ ?ללכב תיטילופ הדובע ןאכ הפיא 

,חוכה לש האנוה םה םייעוצקמה םידוגיאהש ,חוכל הווסמ אוה טנמלרפהש בושחל 

םינונגנמב רבעב העקשוהש הדובעה קר אל ךכ םא ,חוכה לש רקש איה החוורה־תנידמשו 

היהת דיתעב עיקשהל רשפאש הדובעה םג אלא ,היומס הדיגב איה הלאה חוכה־ימלוב 

."הקיטילופל ויארוק לש םתושיגר תא ההקמ" וקופש רצלוו ןעט ןכל .היומס הדיגב 

תונוימדב יובשו ינלסח טקיורפל השענ תוברתה ידומיל לש טקיורפה רשאכ 

דדוב אוהש ךכב ליחתה אוה .דבלב םילאוטקלטניא לש טקיורפל ךפהנ אוה ,היצריפסנוק 

ךכב ךישמה אוהו ,הלש ירוטסיההו יתבשחמה ףצרה ןמ לאוטקלטניאה לש תרוקיבה תא 

.חוכה לש יפוסניאה אטחב הלוכ הזוחאה ,הרבחה ןמ לאוטקלטניאה תא דדוב אוהש 

תויטילופה תוריזבשו ,טעמכ תוטיסרבינואב קר םימייק תוברתה ידומילש הרקמ הז ןיא 

םהש ןוויכמ םג ,דואמ הלד תוחכונ םילגמ םה - םיטנמלרפב לכ־מדוק - תועבוקה 

םוחת לא הקיטילופה תא םימצמצמ םהש ןוויכמ םגו ,טנמלרפב ינורקע ןפואב םילזלזמ 

ךכ־רחאו .המצע לע הלש ,תכרובמה ,היסקלפרהו העדותה - לאוטקלטניאה לש ותויחמומ 

הרדגה) םייתוהזהו (.רחוורה־תנידמ) םיילאיצוסה םהיגשיה בור יפלכ זוב םינירקמ םה 

רקיעב םילאוטקלטניאש תויוהז םיחפטמ םהו ,הבחרה הרבחב םישנאה לש (תימואל תימצע 

.םהמ תונהיל םילוכי 

המצעל תושרהל הלוכיש תויחרזמ ומכ ,ילכלכ ןויווש לש השגדה ילב םזינימפ ומכ 

םיפתושמ םייח לש תואיצמה ןמ תמלעתמו תיטרואית איהש ןוויכמ קר) תויברעמ אונשל 

ירפסב יתשגדה .תיחרזמה תיטרקומדה תשקה תא הריכזמ זוליא .(םיזנכשאלו םיחרזמל 

היצילאוקבו) הצחלב רבעש ירוביצה רוידה קוח לע תשקה ינפל עבוכה תא ריסמ ינא םגש 

ןיבל םיחרזמ ןיב תילאירוטקס המוח תחפטמ תשקה רשאכ לבא .(תסנכב ברעמו חרזמ לש 

.לאמשה לש בוט םוי־רדסל הווקת אלו דובכ אל היפלכ יל ןיא ,לארשיב םיברעמ 

לש ןוצרה אל :ודוסיב יריזנ־יתד טקניטסניא תוברתה ידומילב שי יכ יטרור זמר ןכל 

,לאוטקלטניאה לש ןוצרה אלא ,התוא ןקתל ידכ הרבחב ברעתהל יטילופה לאוטקלטניאה 

לש ךשמה הזב האור זוליא .הנממ רהטיהלו הרבחה ןמ רזנתהל ,הקיטילופה ןמ בזכאתהש 

6."השדח תונרמש" הזב האר סאמרבה ןגרוי .לאמשה 

 8.

םלועה־תמחלמ ירחא [רבע] םזילטיפקה..." יכ תרמוא איה רשאכ טלחהב תקדוצ זוליא 

הפ ,ןיידע שי הלשממלו אבצל ,הסרובל .רבע ולוכ אל ךא ."תוברתו עדי ,עדימל היינשה 

איה תאז־לכבו .(רמאמב תבתוכ זוליא הז תא םגו) םזילטיפקב והשלכ לק דיקפת ,םשו 

לש יוכיסל חתפה ,רומאכ ,הזו .תוברתהו עדימה לש הלודגה םתוברתהל רשאב תקדוצ 

.יאנתב לבא .תוברת־יקבאממו תוברת ירקוחמ רשעתהל לאמשה 

הצור איה המ שארמ תעדויש היגולואידיא םהמ לבקנ אלש יאנתב .ורקחי םהש יאנתב 

חתפנ אוה :הזכ ילגעמ לולסמ השוע תוברתה יעדמ לש יסופיט רקחמ .(חוכ) אוצמל 

תורואנה ,(ךרוע) הראשב ימזע :ךותב ."םלשנ אלש טקיורפ ,הנרדומה" .<1997) ןגרוי ,סאמרבה 6 

.דחואמה ץוביקה .(119-99 'ע> ?םלשנ אלש טקיורפ 
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427 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א''סשת 

,םירשעה האמה ףוסב ורצונש םישדחה תורוהה יסופד םהמ ןוגכ ,תובושחו תובוט תולאשב 

,שקיע ירקחמ ץמאמ לש םידומע םייתאמ ירחא לבא ;הריגה ןיבל הקיסומ ןיב רשקה המ וא 

איה הקיסומו ,חוכ איה תורוהש תינרתחה הנקסמל ,ונתעתפהלו ותעתפהל ,עיגמ רקחמה 

!ךרדל ונאציש ינפל ,שארמ ונעדי הז תא ירהו .חוכ איה הריגהו ,חוכ 

תוברתה ידומיל ?תוברתכ הב קוסעל המל ,חוכ הלוכ איה תוברתה םא ,הז דבלמ 

םניא םה ־ תרמוא תאז ;חוכל הווסמ קר תוברתב האורש היגולואידיא םמצעל וצמיא 

םינימאמ םניא םה - תרמוא תאז ;תוברת ןכא אוהש יתימאו קצומ והשמ שיש םינימאמ 

דואמ טעמ - תובר םימעפ ־ שי תוברתה ידומילבש ךכל הביסה וז .םהלש רקחמה אשומב 
.תוברת 

תללוכה ,תללוכה הנומתה תא לבקנ םא ,בוש - תוברתה ידומילש איה ךכל הביסה 

־יתלב דואמ־דואמ םה הזב םגו .םייטמגוד דואמ־דואמ םה ־ תרייצמ זוליאש ,ידמ 

הכפהמה ןמל לאמשה לש השעמבו הבשחמב התכיחש תחא הלוח הער שי םא יכ .םיירוטסיה 

.תויטמגודה וז ,ולש םימרזה תשולש לכ לע ,תיתפרצה 

יפלאו תואמ םיקיפנמ תוברתה יעדמ ,םויכ .שקובמה תחנהמ הליחתמ תויטמגוד 

שי המ <וקופ לצא ארק אוה) שארמ עדוי רקוחה .שקובמה תחנה ןהב שיש תודובע 

םוחת ,םיוסמ תוברת םוחת ,םיוסמ תואיצמ םוחת קדוב אוהש ול המדנ קר זאו .תוברתב 

רושיא לא וכרדב ,םוחתב שמתשמ וא ,םוחתה ינפ־לע ףלוח אוה השעמל .םיוסמ עדימ 

,"ימצע רורשא לש חיש" הזל ארוק זורק קירדרפ תורפסה רקוח .ולש היגולואידיאה 

7:ףיסומו 

לש הנכס ינפב תדמוע ,דימתמ קפס תלטה לוכיבכ איהש ,הדותמ התוא 

ותרגסמב רשא ,יתרדיס יתרוקיב רוצי לש תעד תחוחז הקינכטל לוגלג 

יטרדנטס גוסל .שיטפל ,תועמשמ לש תוטלחומה יא וא ,תומימעה הכפה 

תואטיסרבינואב הרקש המ קוידב הז לבא .תועמשמ לש ומצע ינפב 

תבשחנ היצקורטסנוק־הדהש איה תענמנ יתלבה האצותהו ,תויאקירמאה 

.תממעשמל ללכ ךרדב התע 

ונדמל ךכ ,םירבד דואמ הברה .ירוטסיה ןויסינ לאמשה רבצ םומעישה םוחתב םגו 

.אל - םומעיש .לאמשה לש םויה־רדס תא ביחרהל םילוכי ,םינשה ךשמב 

תורודצורפו תומטסיס םע ,תמשובמ היגולונימרט םע ,יגולואידיא רופיא םע םומעישו 

"הקיטקלאיד" םירמוא ויה םעפ .ורבעמ בטיה ריכמ לאמשה תאזה הליבחה תא - תודותמו 

ויה םעפ .תויעב רתוי םירתופו "הינבה" םירמוא םויכ .תויעבה בור תא םירתופ ויהו 

ןיאש םושמ תאז רמוא יניא ."הרדהו חיש" םירמוא םויכ ."לעךיינבו סיסב" םירמוא 

ידומילש םושמ אלא ,(התייה םג התייה הקיטקלאיד םג) הרדה ןיאש םושמ אל םגו ,תוינבה 

לא תוברתה לש תושקה תולאשה ןמ טבמה תא תונפהל (םיבייחמ אל) םידדועמ תוברתה 
.היגולואידיאה לש שארמ־תונכומה תובושתה 

ידכ תויתטישב תורחבנ תומיוסמ תומכסומ ותרגסמבש ךילהה תא תוהזל" הצור זוליא 

:ךותמ קרפ) 95-82 ,2 ,בורקמ ."יטסילארוטקורטס־טסופה ןדיעה לש ופוס" .(1998) קירדרפ ,זורק 7 

 The Emperor Redressed: Criticizing Critical Theory (ed. D. Eddins), The

 .(University of Alabama Press, 1995
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?הירוטסיה ילב ןורדלק םיסנ 428 

לש טבמה־תדוקנ תא םיפקשמ הלא םיגוציי ןהבש םיכרדה תא ןיבהלו ,םלועה תא גצייל 

."םירחא לש טבמה־תדוקנ תא תמלוה הרוצב םיגציימ םניאו םידחא 

דואמ טעמ אצומ ,בחרה תוברתה ידומיל ףונ תא רקוס אוה רשאכ ,זורק קירדרפ וליאו 

הברה ,המצעל תנתונ היגולואידיאהש םירושיא דואמ הברהו ,םלועב והשמ לש םייוהיז 

:רקוחה לש טבמה־תדוקנל תנתונ רקוחה לש טבמה־תדוקנש תואמחמ דואמ 

,ישממ והשמ לש תיביטיאוטניא הסיפת ,המודמכ איה (insight) הנבות 

אל חטבל אוה ןוידל ןאכ דמועש המ לבא .תעדומה ותנבה תא המידקמה 

שולש לעב יגולודותמ יוויצ ,השעמל .יגולודותמ יוויצ םא יכ ,הנבות 

תודש"כ ,"חיש" יחנומב תיתרוקיב וא תיתרבח הלאש לכ סופתל :םינפ 

םיחתופה ,םיטסקטכ תורפסה תוריצי לכל סחייתהל ;"םייטוימס ברק 

םחייתהל ,תישילשו ;תועובק יתלבו תוליזנ תויועמשמל םמצע תא 

רומחה ןבומב ."םהלש םנברוח יערז תא םכותב םיליכמ"כ םיטסקטה לכל 

יריבצ .ןאכ הרכזוה אל תורפסה תודוא הנבות םוש ,הלימה לש 

־טסופה טבמה תדוקנ לש םירצות אלא םניא תויונרתחהו םינמיסה 

8.המצע תיטסילארוטקורטס 

 9.

רמאמ איה המגודהו ,תוברתה ידומיל לש תויטמגודל ,תיטרפ ,המגוד דוע יל שי 

:ךכ רמוא רמאמה .םחרוכ לעב םיטסילרולפ ירפס לע זוליא לש טרופמהו ןוראה הבוגתה 

אוה (א) :יכ ןשיה לאמשל ךייתשמ ןורדלקו .םישדח תוברת ידומיל שיו ,ןשי לאמש היה 

אוה <ג> :תיברעמה תוברתה לע קר ךמתסמ אוה <ב> ;תוברתב אלו ,הלכלכב ןויווש הצור 

תוצובק לשו םישנ לש ,םיחרזמ לש ,םיברע לש חישב אלו ,ילסרווינוא חישב קר ןימאמ 

.ילנויצר חישב קר ןימאמ אוה <ה> ;קדצל ןיטולחל תודיחא הדימ־תומא שרוד אוה <ד> ;תורחא 

רפסה תא ירעצל הארק זוליאש םושמ תוכרפומ ןהו ;תוכרפומ הלאה תונעטה שמח לכ 

.ובש רקיעה תא םיריתסמש הלש תויגולואידיאה םייפקשמה ךרד ילש 

יתבתכש רפסה לש ריבס ארוק לכ לבא ,ילכלכ ןויווש הצור ינאש ןוכנ ,א הנעט יבגל 

אוה ,רתויב טטוצמהו ,רפסבש םינועיטה לע רתויב עיפשמה יאקיטרואיתהש דיימ הלגי 
לע - ונממ יתאבה ינאש םירבדב אל תוחפל ־ ללכ רבדמ וניא רולייטו .רולייט סלר'צ 

לע קר רבדמ אוה .(ילכלכה ןויוושה ןיינעל הארשה יל ושמיש םירחא) ילכלכ ןויווש 

הרבחב תונוש תוצובק ןיב ,קהבומב תיתוברת הרכה ,(recognition) הרכה לש הקיטילופ 

,תוימואלב ,תדב ,הריגה תומוארטב קסוע ינא רפסה לש וכרוא לכל 9.תונוש תורבח ןיבו 

תועפות הלאו .תורפסב הברה ,תורפסב ,רויצב ,הקיסומב ,טפשמב ,החילסב ,ןובלעב 

ילכלכ ןויוושש שיגדמ ינא רפסה לש וכרוא לכל .הלכלכ לש אל ,תוברת לש תוקהבומ 

הרבחב ורצונש רמוא ינא רפסה לש וכרוא לכל .קיפסמ אל טלחהב לבא ,יחרכה אוה 

אלש ימו ,תויתוברת םג אלא ,תוילכלכ קר אל קהבומ ןפואב ןהש תוצובק תילארשיה 

.תיטילופ הדובע תושעל לכוי אל ןהלש יתוברתה דוחייה לא סחייתי 

.רוקמב תושגדהה ,םש 8 

 Taylor, Charles (1994). Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition 9

 .(ed. A. Gutman). Princeton University Press
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429 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

,עשוהי ב"אב חתפנ רפסה - תיברעמה תוברתה לע קר ךמתסמ ינאש - ב הנעט יבגל 

לש יתוברתה ןעטמב שגופה יאקירפא־ןופצ ידוהי לש יתוברתה ןעטמב קסועש ןמורבו 
שי .לארשי יחרזא םיברעל תיתוברת הימונוטוא שרוד רפסה .םיינמרגו םייתפרצ םידוהי 

.רבעשל־תוצעומה־תירב ילוע םתיא םיאיבמש יתוברתה ןעטמה לע ךורא רמאמ םג וב 

שי םאש ריהבמ רמאמהו ,תירצמ היידוהי התייהש ,בונהכ ןילק'ז לע רמאמב םתחנ רפסה 

םאה .בונהכ לש התבשחמ ךרד וז ,תורחא לא רשאמ רתוי הילא בורק ינאש הבשחמ ךרד 

תא ,דומע לומ דומע ,רפסה םע דחי הארק איה אמש וא ?רפסה תא הארק זוליא 

רפסב האירקה תא הל הריתסה דחאה רפסב האירקהו ,דיעס דראודא לש םזילטניירוא 
?רחאה 

וא :וא...וא לש םיחנומב תבשוח תוברתה ידומיל לש תויטמגודה קר ,ג הנעט יבגל 

.ירמגל תודרפנ תוצובק לש ירמגל תירלוקיטרפ הבשחמ וא ירמגל תילסרווינוא הבשחמ 

הברה םג איבמ ינא ךכ ,רולייט סלר'צ לש ויתונויערמ הברה רפסב איבמ ינאש םשכ 

ילסרווינוא טבמש ךכ לע ולוכ־לכ ססבתמ וקופ םע רצלוו לש חוכיווה .רצלוו לקייממ 

יכ ןעוט ינא ,הז םע דחי .תיטילופ ליעי וניאו תירסומ קדוצ וניא ,קחורמו דיחא ,דבלב 

וב שיש םלועב ,הילשא םג אוה תחא הבשחמ ךרד לש וא תחא הצובק לש טלחומ דודיב 

ןכש .ןימיה לש הבשחמה ךרד תלבק - רבד לש ופוסב - םגו ,ךכ־לכ םיבר םירשגו םיעגמ 

,תודמעמ ןיב ,תותד ןיב ,הרבחב תוצובק ןיב תטלחומ הדרפהב ןימאמ ,לאמשה אלו ,ןימיה 

םיקסוע םיטרקומד־לאיצוס םגו תוברתה ידומיל ישנא םג .םיעזג ןיב םג םימעפלו 

וליאו ,עבצב שגדה תא םימש תוברתה ידומיל ישנאש אוה לדבהה .םיעבצ ןיב ןויווש־ יאב 

יובירב םיקסוע וללה הבשחמה ינוויכ ינש .ןויוושה־יאב שגדה תא םימש םיטרקומד־לאיצוס 

אלו ,םירזגמ קר םיאור תוברתה ידומילש אוה לדבהה ךא ,הרבחב ילאוטקילפנוקהו ימינפה 

הנושארה השירדל סיסב ןיא תרחא) םירזגמ ןיב רבחתש תוירדילוסב יתימאה ךרוצה תא 

.(ןויוושה תא גישתש םירזגמ ןיב היצילאוק תונבל יטילופ יוכיס ןיאו ,ןויווש :רזגמ לכ לש 

.קושה :םירזגמה לכל ףתושמה ביואה תא טעמכ םיאור םניא תוברתה ידומילש םג־המ 

לעב םיטסילרולפ :וז איה ירה ,זוליא לש האירקה ךרדל תפסונ היארב ךרוצ שי םאו 

תוצובקה ןיב םירשגל םגו ,יובירב הרכהל ,םזילרולפל אורקל ולוכ־לכ ןווכמ םחרוכ 

יכ ?המל .ללכ העיפומ הניא םזילרולפ הלמה ,רפסה תא זוליא לש הרואיתב .תונושה 

םזילרולפה .תוברתה ידומילמ דבכנ קלח לש תיטמגודה הימוטוכידל עירפמ טסילרולפה 

ליבשב .םהיניב םיפתושמה םינכמל דובכ םגו םדאה־ינב ןיב םילדבהל דובכ םג הצור 
.ידמ רתוי הז - תורצובמ תויגולואידיא 

המצע זוליאש הנעט וז .קדצל ןיטולחל תודיחא הדימ־תומא שרוד ינאש איה ד הנעט 

תא הריכזמ המצע איה .התוא ןועטל ךישמהל הל חונש אלא ,הנוכנ הניא איה יכ תעדוי 

תודיחא הדימ־תומא יכ ןועיטה תא חתפמש רפס - 10"קדצ לש תוריפס" רצלוו לש ורפס 

שי םייח לש הריפס לכבש הבשחמה תא חתפמש רפס ,קדצ־יא לש גוס ןה קדצ לש ןיטולחל 

הדימה־תומאל ןיטולחל תומוטא ןניאש) הריפס התואל תויפיצפס הדימ־תומא חתפל 

תא ,המגודל ,ללוכ ילש רפסה .(ןהמ תונוש טלחהב לבא ,תורחאה תוריפסל תויפיצפסה 

רמאמהו - ןולטמ תינור ,קהבומב תיחרזמה ,תרפוסה לע - "דחא רופיס לכה אל" רמאמה 

יטופישה םזיביטקאה םע להנמ ינאש חוכיווה .רצלוו לש הלא ויתונויערמ תוקומע עפשומ 

 .Walzer, Michael (1983). Spheres of Justice. Basic books 10
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תיתוברת הימונוטואל השירדה םג ךכו ,וללה תונויערה ןמ אוה םג עפשומ קרב ןרהא לש 

לש ךותיהה רוכ תוינידמ לע רפסב תיתטישה הפקתהה םג תעבונ ןאכמ .לארשיב םיברעל 

םיטוטיצה .(זוליא לצא ללכ רכזומ וניאש רפסב יזכרמ אשונ והז - בוש) םישימחה תונש 

ןיב לדבהה לעו םזילרולפל ותריתח לע ,ןילרב והיעשי לש ויתונויערמ איבמ ינאש 

רפסב םייומס םירבד הלא ןיא ,בוש .חור התואב םה םג ־ םזיביטלר ןיבל םזילרולפ 

טושפ אלא ,םייתבשחמה םהיתורוקמ תא הריכמ הניא זוליאש םירבד אל םגו ,יתבתכש 
.הלש היגולואידיאה םע םירדתסמ םניאש םירבד 

קפאתמ יניאש ,ןילרב לצא ךכ־לכ יתבהאש טוטיצ איבמ ינא רפסה תחיתפב דיימ 

:ןאכ וילע רוזחלמ 

איה תיברעמה תינידמה הבשחמה לש רתויב תוקומעה תוחנהה תחא 

,תכשוממה התרדש תפוקתב םיררוע הילע ומק אל טעמכש ,הנירטקודה 

ךלהמ תא עבוק אוהש יד אל רשא דיחיו דחא ןורקיע אוהש הזיא םייקש 
תוגהנתה ופאב םייח תמשנש ימ לכל ביתכמ םג אלא םיבכוכהו שמשה 

11.התואנ 

ידומיל .וירחא ,ןטקה ,ינאו ,"תאזה תדחאמה תיטסינומה תנוכתמה" תא ףקות ןילרב 

.השדח תיטסינומ תנוכתמ םיעיצמ תוברתה 

לע תוסמ שמחב רפסה תא יתחתפ המל .ילנויצר חישב קר ןימאמ ינאש איה ה הנעט 

ינא םא ,תומולח לעו םיטויס לעו תונוימד לע ,הקיסומ לעו סקס לע ,םיריש לעו םירופיס 

ירחא קר ,ינשה קלחב קר תואידיאב ןוידה לכל יתעגה המל ?ילנויצר חישב קר ןימאמ 

?תויצומאה ךרד יתרבעש 

לפרעל תרמוא תאז ןיא ,ילנויצר דמימ ןיבל הביתכב ילנויצומא דמימ ןיב רוביח לבא 

.הז תא ועדי םיררושמה יבוט .היודב־אל תואיצמ ןיבל תיתונמוא הידב ןיב הנחבהה תא 

תויצומא לש הרמה אוה - תויצומא לש יוטיב אל אוה תואיצמ דבכמ אלש ילנויצומא שטיק 

םיבר םעו ,וקופ םע להנמ סאמרבהש חוכיווה תא רפסב טטצמ ינא ןכל .תוילטנמיטנסב 

.תונמואה ןיבל הרבחה ןיבש תולובגה שוטשט לע ,תוברתה ידומיל ידיסחמ 

ןוידבה ןיב ,םייחה ןיבל תונמאה ןיב םיהבגה שרפה תא לטבל תונויסנה לכ 

םדא לכו תונמאל לכה ריתכהל תונויסנה ...תואיצמל תיארמה ןיב ,היווהל 

לש ןיוטיבל םייטתסא םיטופיש תוושהל ,הדימה תומא לכ תא לטבל :ןמאל 

ןתינ ,םקמועל וחתונ םייתניבש ,הלא תונויסנ - תויביטקייבוס תויווח 

12.ןויג־יא ייוסינב םויה םניבהל 

ןיבל - ילנויצר ,יטסינומ ,ילכלכ - ןשי לאמש ןיב תכרוע זוליאש הקולחה םג ןכל 

היגולואידיאב קר תמייקש הקולח איה - ילנויצומא ,יטסילרולפ ,יתוברת - שדח לאמש 

םימוטא וראשנ אל ,ןילטיגו רצלוו ,סאמרבהו רולייט .תואיצמב אל ,הלש האופקה 

תונויער המכ וחד אל םג םה .ןשיה לאמשב ויהש ,תויתילונומל ,םימוסחמל ,תויועטל 

הצור ינאש לאמשה .תוברתב שגד ,תוילרולפב שגד :ולעה םינרדומטסופש םיבוט 

.דבוע םע :ביבא-לת .(135-130 'ע> םרזה דגנ .(1986) םיסנ ,ןורדלק 11 

.6 הרעה ליעל ,סאמרבה ןגרוי 12 
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ןמ רתוי שדח לאמש אוה ןכל .חיש־וד םתיא םייקמו תוברתה ידומילמ דמל וילא ךייתשהל 

לאמשה לש תונשונה תונשיה תויועטה ןמ הברה לע םירזוחש ,תוברתה ידומיל לש לאמשה 

םיטקניטסניאה ןמ והשמ םיצמאמ םג ךכ בגאו ,(לשמל ,םזינימרטד ;לשמל ,תויטמגוד) 

ןיב לוציפ ;לשמל ,חוכה ןחלופ ;לשמל ,תויוברת ןיב תוניוע) ןימיה לש דואמ םינשיה 

תבתוכ זוליא .(לשמל ,תורואנה תרוסמ לש תינללוכ השפכה ;לשמל ,תושלח תוצובק 

אל איה לבא .וישודיחו לאמשה תורוסמ ןיבל תוברתה ידומיל ןיב חיש־ודב תניינועמ איהש 

.ותוא תמייקמ 

 10.

לש הציק תא ...הנמיס" ,זוליא תדמוא ,"תוהזה תקיטילופ" .תוימואלה ןיינעל 
םאה ?םיניטסלפל םג הז תא תרמוא איה םאה ."המוא וא חטש ידי־לע המוחתש תוירדילוס 

םיניטסלפה םהבש םישדוח הרשע רחאל ,םויכ ,תורמוא הלש םילימהש המ תא תעמוש איה 

םירחוב םהש תוהזה ?"המוא וא חטש ידי־לע המוחתש תוירדילוס" ןעמל םמד תא םיכפוש 

הארק אל םהלש תוברתה .זוליא לש "תוהזה תקיטילופ" לע הארנכ העמש אל םמצעל 

המוחתה תוירדילוסה לע ץקה אבש ךכ לע תוברתה ידומיל לש תונויערה תא הארנכ ןיידע 

.המוא וא חטש ידי־לע 

תוברתה ידומיל ידיסחמ םיברש ,יטסילנרטפה ןועיטה ןמ תוחפל תענמנ זוליא 

םה םג וניבי רחמש ,ורגבתי םהש ,הירוטסיהה לש םידלי םה םיניטסלפהש ,ותוא םיעימשמ 

."תינאכד" קרו "תינבומ" קר ,"תניימודמ" קר איה תוימואלה יכ 

לש ןשיה ורבעמ דואמ רכומ והשימ םע אלא ,יתיא אל תחכוותמ זוליא הז ןיינעב םג 

םילשמש דשה הז .םהלש המגודה לש ביטגנב םיאיצממ םיטמגודהש ביריה הז .לאמשה 

.תיתוגה הריטב ךאלמה תא האלמ המלשה 

תא תונגל תחא הנועבו תעב לוכי ןורדלק ךיא" ,תבתוכ איה ,"יל רורב אל" 

".הלש (םדמ תובוקעה םיתיעלו) תוטובה תוסרגה תחא תא םמורלו 'תוהזה תקיטילופ' 

:תימדקאה הניחבה ןמ ירמגל ןיקת אוה .תוברתה ידומיל לש ינייפואה "רפייפ"ל בל־ומיש) 

,תורושה ןיב ,םואתפו ."ךירצש ומכ" לכה - םיילוש־תורעה ,םיטוטיצ ,תוקמנה ,םינועיט 

העדב קיזחמש םדא וניא תבתוכה לש אתגולפה־רבש ,ימדקאה ,לוקשה ןועיטה וב עיפוי 

לא תולחשומ "םדמ תובוקע" םילימה .םימד־שיא אוה אלא ,קדצ גישהל ךרדה יבגל תרחא 

ךכ־לכ תיטמוטוא התייה אלמלא ,הצרעהל היואר התייהש תירוטר תויטנגלאב טסקטה 
(.תוברתה ידומיל לש םימיוסמ םיגוחב 

תעדוי זוליא התייה ,תוברתה ידומיל לש יאחסונה ביואה תא אלו ,יתוא הארק וליא 

הנממ השעיש ילבמ ךא ,תוהזה לש הקיטילופה תא דבכי לאמשהש ידכ רפסה תא יתבתכש 

;הבושח איה םילאוסקסומוה לש וא םייתד לש וא םיחרזמ לש תוירדילוס יכ יתבתכ .ןחלופ 

קוריפל תכפהנ אל איהש יאנתב לבא ;הבושח איה תוירדילוס לכש ןוויכמ הבושח איהש 

אלו תורחא תויוהזמ תמלעתמ אל תחא תוהזש יאנתב ;תוירדילוסה לוסיחלו הרבחה לש 

.קושה תא תרשמ אל קוריפהש יאנתבו ;תורחא תויוהז ינפמ תרצבתמ 

הנעטה תא ,בוש ."תימואל קר תויהל הלוכי תוירדילוס"ש הנעט ילצא תאצומ זוליא 

תוירדילוסש יתבתכ ינא .ךפיהה תא יתבתכ ינא .דבלב הביל־ירוהרהמ האור איה וזה 

תא דבכנ אל םאו ,תובר תויוהז שי םדא־ינבלש ;תימואל קר תויהל הלוכי הניא 
.םהלש תימואלה תוירדילוסה םג רבשית ,םהלש תינימהו תיתדה ,תידמעמה תוירדילוסה 
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יהמ םיעבוק םמצע םהש ;תימצע הרדגהל תוכז שי םדא־ינבלש יתבתכ לבא 

הנושה לקשמה המו ,םהל םייוצרה תויוהזה יפוריצ םהמ ,םהל היוצרה תוירדילוסה 

.תוהז לכל קינעהל םיצור םהש הנתשמהו 

םויכ האור ינא םילארשי לצא ןהו םיניטסלפ לצא ןה ,יטופיש בטימ יפל יכ יתפסוה זאו 

קבאנ ינאש םשכו .הילשא אלו ,ךרוצ ;הייפכ אלו ,ךרוצ .תימואל תוירדילוסב םוצע ךרוצ 

ימואלה ךרוצה תא םייקל ידכ קבאנ ינא ,םיניטסלפה לצא ימואלה ךרוצה תא דבכל ידכ 

יחרזא םיניטסלפה לש יתוברתהו ילכלכה ,יחרזאה ןויוושה תאו) םילארשי־מידוהי לש 
.(לארשי 

םינימה לכ ,םילארשי לצא ןהו םיניטסלפ לצא ןה ,יטופיש בטימ יפל ,וזמ הרתי 

תוירדילוסה ןוגכ ,לאמש ישנאל דואמ םירקיהו ,דואמ םיצוחנה - תוירדילוסה לש םירחאה 

ינש לצאו .תימואלה תוירדילוסל שחרנש דובכב םינתומ םלוכ ־ תיתוברתהו תילכלכה 

הרבעו הפקתוה איהש םושמ אקוודו ,השדח איה תוימואלהש םושמ אקווד ־ םידדצה 

.הל םיקוקז ךכ־לכ םיברש ךכל תוירוטסיה תוביס שי ־ תומוארט 

,םימד־תוכיפש ,םינש האמ תמחלמ ,ילארשי שוביכ לש םיאנתב הז לכ :תעכ הז לכ 

תוימשיטנא לש םיירט תונורכז ,רחאה דצה לש תימואלה תוימיטיגלה לש תידדה השחכה 

הרכה לש תילאמש הקיטילופל יוכיס םוש ןיא הלא םיאנתב ."הבכנ" לש םיירט תונורכזו 

יל ןיא .תונויצה איהש ,תילארשיה־תידוהיה תוימואלב הרכה ילב תיניטסלפה תוימואלב 

םייקל הדיחיה ךרדה ,תובר םינש ךשמב ,התייה תינויצה תוימואלב הרכהה יכ קפס 

דוסי לע ךפשנש םדה תתחפה לשו תומילאה תמר תדרוה לש תילאמש הקיטילופ לארשיב 

התוא םידבכמ םא קר תלוזה ליבשב והשמ שורדל רשפא .תיניטסלפה תוימואלב הרכה 

לש םדמ תובוקעה תוסרגב הכימת לע תומשאה חיטמש ימו .ךמצע ךלצא השירד 

תויוימואלה יתשמ תחא לש השחכהה אקווד וז ןיא םא ומצע תא לאשיש בטומ ,תוימואלה 

תשחכהל םימרות לארשיב תוברתה ידומיל םאו .םימדה־תוכיפשל תוירחאב תאשונש 

:םיניטסלפל השוע ילארשיה ןימיהש המ קוידב םידוהיה־טילארשיל םישוע םה ,תוימואלה 

.םהלש תימצעה הרדגהל זב ,םהלש תוירדילוסל זב 

יתייה אל ,"תימואל קר תויהל הלוכי תוירדילוס"ש יתבשח וליא לבא .םויכ הז לכ 
ילוא ,תינוכית־םי ילוא - תרחא תוירדילוס לע םולח :םולח לע הסמב רפסה תא םייסמ 

לש - םירחא תודוסיו ,תחפיו ךלי ימואלה דוסיה הבש - יפוריאה דוחיאל רתוי המוד 

,המצעלשכ תוימואלה לש דיסח אל ינא .ורבגי - םזילרולפ לש ,ןויווש לש ,תוהז 

דחא ףא אלו ,ילש םולחה אוה בונהכ ןילק'ז לש ימואל־ברה םלועה .בטיה תאז יתרהבהו 

םיפקות םאש ־ תוחפל הפוריאב - דמיל ןויסינה .ריכמ ינאש םיימואל־דחה תומלועה ןמ 

־ התוא םידבכמ םא לבא ;"םדמ תובוקע" םיכרדב הביגמ איה ,הל םיזבו תוימואלה תא 

םיכרדב םג שדחמ םמצע תא רידגהל ,העיגר תפוקת ירחא ,םינכומ םישנא - םידדצה לכב 

.תוימואל קר ןניאש 

־תיתוברעתה תוירדילוסג תוימואלל רבעמ לא תדעוצש תוירדילוס שי תעכ רבכ 

שיו ,(ולסוא םכסה חסונב תיטמולפיד וא ,ובוסוקב ומכ ,חבט קיספהל ידכ תיאבצ 

ריבגהל רשפא .(תיתחפשמ ,תינימ ,תידמעמ ,תיתד ,תיחרזא) תוימואלה ךותב תוירדילוס 
תוברת תא םידבכמ םניאש תוברת ידומיל לבא .היתולובג תא חותפלו תוירדילוסה תא 

.תאזה הווקתה ןמ ונתוא םיקיחרמ קר תימצעה הרדגהה 
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433 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

"!תוברת ונל גישנ ,ייחב ,ונלשמ תוברת ונל ןיא םאו" 
*קוש ירקחמב תוברת ידומיל 

**ץ"כ אוהילא 

לע אמלעב םירבד ונפלחהש ירחא רוחשה תינומה גהנ לאש "?ןוכנ ,ידוהי התא" 

דיגהל הצור ינאש המ" ,רמא ",הנשמ אל" "?תעדי ךיא" ,יתינע ",ןכ" .וגקישב ריווא,ה־גזמ 

םירפס םיבתוכ םתא .םכלשמ תוברתו הכורא הירוטסיה םכל שי .םכב םיאנקמ ונחנאש הז 

םתאש ינפמ" "?הלאכ תויהל םילוכי אל םירוחשה המל .םידכולמ םתאו .םיטרסב םיעיפומו 

- ראואלפיימה ןופיס לע עיגהש יממ םינוש אל םתא" ,יתבשה ",םיזוחא האמב םיאקירמא 

,תיעזגניבה היצרגטניאה ןולשכל זמור אוהשכ ,הנע אוה ",העוט התא" ".םכדוע עבצל טרפ 

,ייחב ,ונלשמ תוברת ונל ןיא םאו .םינוש שיגרהל ונל םימרוג םישנא ;םינוש ןכ ונחנא" 
"!תוברת וגל גישנ 

"הרוחשה תילגנאה" :הרוחשה תוברתה לש שדחמ־התדיל הלחה ןכמ־רחאל רצק ןמז 

;תוטיסרביגואבו תוללכמב "םירוחש ידומיל"ל תוקלחמ ומק ;ירוביצ ןויד לש דקומב הדמע 

,היזיוולטבו תורפסב וגצוה ז'גה תודלותו םיחרזאה־תמחלמ לש הרופיס ,תודבעה תולווע 

1.םיבר תלחנל התייה "יאקירפא־יאקירמא" תיטילופ־הניקתה תיוותהו 

טרוק יניעב ,בגא ,םגו)זוליא ,דוא יניעב ןח אצומ יאדווב היה תינומה גהנ לע רופיסה 

קר אל ,רמול הצור ,המשל תינתא תוהז לע הדימעה תא הפי ןיעב האור התייה איה .(ןיול 

ןיא םלוא .חיטבהש קדצהו תוריחה תא איבהל חילצה אל יאקירמאה םזילסרווינואהש ינפמ 

םולח לע רותיו (1):ריחמב הפונת רבצ תימצע הכרעהו דובכ תארקל הז דעצ יכ חוכשל 

לככ תיתריצי ,האצמהה (2);םיעבצ־ןורוועו ןויווש לע גניק רתול ןיטרמ לש ומולח - רחא 

לוטיבל הריתחהמ הגיסנ (3);תירוטסיה הניחבמ קפקופמ ,שדח יתוברת לודיב לש ,היהתש 

םתיילע (4);יוניש אלל טעמכ ורתונש ,םיילכלכה םירעפה םוצמצלו תיעזגניבה הדרפהה 

תוחפ םייואר םניאש ,םיימלסומה םירוחשה תעונת ןוגכ ,םיפסונ םייתוברת םימרז־תת לש 

.םירחא םיפפותמ לש בצקה יפל םידעוצ לבא ,תויוכזל 

ןשיה לאמשה הנכמ איהש המ ןיב תויכשמה רתאל התוסנב ץימא ןועיט הלעמ זוליא 

רשפא הלש ןועיטהמ .<שדח שדח־לאמשל םצעב תנווכתמ איהש יפ־לע־ףא) שדחה לאמשהו 

,ןשיה לאמשל תסחיימ איהש ,תחאה .קדצלו ןויוושל תוליבומה םיכרד יתש שי יכ שיקהל 

וז הדימב תמלעתמו םידיחי ןיב ןויווש העיצמה ,תוחרזאה לש תילסרווינואה הקיתאה איה 

ןשיה לאמשה ,זוליא לש הדידל ;תיתד וא תירדגמ ,תינתא - תודחא תויוהזמ תרחא וא 

 "And if we don't have a culture, by God, we'll get one!" *

ח"וד" רוביח לע ונדקשש תעב עלס דה ןיבל יניב חיש־ודה תא הבר הדימב ףקשמ ןלהל טסקטה 

.תירבעל תילגנאמ רוקמה םוגרתב ותרזע לע םג דהל הדומ ינא ."לארשיב תוברת תוינידמ :הכרב 

רפסה־תיבב רוספורפו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תרושקתלו היגולויצוסל סוטירמא רוספורפ ** 

.הינווליסנפ תטיסרבינואב גרבננא םש־לע תרושקתל 

.ןורחאה ןמזה לש תיאקירמאה־תיאקירפאה הירוטסיהב וללה םיעוריאה תולשלתשהב יקב יניא ,ירעצל 1 
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םירחא םיגוסל אל לבא)ילכלכ ןויוושל קבאמב תרכינ החלצה לחנש רחאל ומצע תא הצימ 

תובורק םיתיעלש ,םואלה־תנידמ ןבומכ איה הלאכ םיקבאמ לש הריזה .(ןויווש לש 
.תרחאו תילכלכ הטילשלו רתי־תויוכזל הווסמ ,היבו הינמ ,תשמשמ 

,"שדחה לאמשה" לש וכרד איה ,זוליא תנעוט ,ןויוושו קדצ תארקל תדחאה ךרדה 

ןשיה לאמשה לש םילאידיאה תא ליחמ ,"תוברתה ידומיל" ,ימדקאה ותירב־לעב םע דחיש 

,וז הפקשה יפ־לע .תוקחדומ תויוהזו ןויווש־יא ןיידע םימייק םהבש םיבחר םימוחת לע 

עודיה תויופידעה םלוס ךופיהב) רתוי בושח אוה - ןגוה רכש ומכ בושח וניא ימצע דובכ 

לש יתימאה הפוצרפ תא ףושחל איה שדחה לאמשה לש היגטרטסאה 2.(ולסאמ לש 

לש הקיטילופ תועצמאב תימצעה האנשה תא שרושה ןמ רוקעלו ,הפשב היובחה הינומגהה 

תואריהל תופאושה תואכודמ תוצובק ןתואל תרהוטמ הפשו הידמל השיג הקינעמה ,גוציי 

לש הקירוטרב דושחל ונילע הווצמ וז היגטרטסא .ןהיתויוכז לע ןקבאמב עמשיהלו 

.הרבחה יעדמ לש תויגולודותמב תועלבומה תויטהה תא ףושחלו תימואלה תוירדילוסה 

תוברת ידומיל יורקה ריעצה ימוחתניבה קוסיעה ןיבל יטילופ םזיביטקא ןיב תירבה 

־ "קוש רקחמ" תוברת ידומילב האור איהש רמול טעמכ רשפא .זוליא לש ןוידה אשונ איה 

תוירדילוסהו םזילסרווינואה דגנו "תויתוברת תורוזפ" לש ןתורישב - יוטיבה לע החילס 

:םיאבה םירבדל התעד תא טעמכ תנתונ הניא זוליא ,וז תינכות טהלב 3.םואלה־תנידמ לש 

בחרמל תונלדב םירידחמ םהש <2) ;"ןוראהמ האצוה" ןיעמב םיקסוע תוברת ידומילש <1) 

;תוקולח־תת דועו דוע הבינמו המצע תא הניזמ תויתוברת־ברש <3) ;לחוימה ירוביצה 

.תידדה הנבה אלל ידדה דובכ ,רמולכ ,תומוח הנוב תיטילופ תוניקתל האירקהש (4) 

לע הצלמההש םימיכסמ ויה (Adorno 8c Horkheimer, 1973) רמייהקרוהו ונרודא 

םה ,תוברתה תשורח לע םרוביחב .תינומגה היצלופינמכ תולגתהל היושע יתוברת "דחי" 

יגב לש תפתושמה העפוהב המולגה הרואכל־הבוטה הנווכה ינפמ תמייאמ הרהזאב םיאצוי 

,תפתושמ תוברת קולחלו םיגצוימ שוחל לכה תא ןימזהל .טשפדוב תייעיברו ןמדוג 

דמעמ ברקב תודיכלל הווקתה תחת רותחל ושוריפ ,הלא טרופקנרפ ישנא םירמוא 

תוברת .ןויוושל ,רבד לש ופוסבו ,תבזוכ־אל העדותל עיגהל הדיחיה הווקתה - םילעופה 

ויה אל םתסה ןמש ,רמייהקרוהו ונרודא תא הקיסעהש איה ,תויתוברת־בר אלו ,תידמעמ 

םהש ןכתיי .םירחא םיגוסמ תוצובק לש תוקחדומ תויוברת חופיט יפלכ הבר הדהא םישחור 

לבא ,םירוחשה וא םילאוסקסומוהה תויוכזל העונתה וא ,םזינימפ יפלכ הנבה םילגמ ויה 

ןכתיי .םזילטיפקה תמילבל השורדה תוירדילוסל םיקיזמכ יאדווב םתוא םיספות ויה םה 

ויה אל םה לבא ,תויתוברת־ברה לש םייגולוכיספויצוסה םידוקפתה תא םיניבמ ויה םהש 

תוברת ,תיממע תוברת ,ההובג תוברת לש תויתונמאה תויוכיאה ןיב םילבלבמ םינפ םושב 

.תשעותמ תוברתו תירלופופ 

ורחיא םהלש יטילופה טקיורפהו תוברת ידומיל ,תויתוברת־ברש ללכ עיתפמ הז ןיא 

ךכמ קר אל עבונ רבדה .ןיידע םהל "םינכומ" ונניאש רשפא ,אברדא .לארשיל עיגהל 

.םלשנ םרט המואה ןיינבש ךכמ םג םא יכ ,תילכלכה תיזחב הבר הדובע דוע הרתונש 

תא םג קידצמה ,ןיינעמ חוכיו והז .ךופהה תויופידעה םלוס תא קוידב ביצמ סלור ,הליא יפ־לע 2 

.םייריפמא םירקוח לש םביל־תמושת 

ךרדה לע עיבצמו ,םיקפוסמ־אל "םיכרצ" לש ־ האצמהב םיתיעלו - יוליגב החמתמ קוש רקחמ 3 

.םייטסיאורטלא םיעינממ חרכהב םילעופ םניא וללה םיקופיסה יקפס יכ ןייצל רתומל .םקפסל 
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435 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א"סשת 

ומרת םה לבא ,םולשל ןתמו־אשמה תא ולקה אל םישדחה םיגולויצוסהו םינוירוטסיהה 

תוברת ידומיל םגש ןכתיי ,ךכל המודב .רחאה דצה תא םילארשיה תנבהל והשמ תוחפל 

אל ,תולבוסש תוצובקל הרכה םיקינעמו ,תורחאו הלאכ תולווע םינקתמ תויתוברת־ברו 

ףתושמה לעפמל וז הדובע לעתל םוקמב םלוא .תובלתשה־יאמו גוציי־תתמ ,קדצב 
ידי־לע תורדגומה ,תועלבומל תלצופמ הרבח םיפידעמ תוברתה ידומיל ,ילארשיה 

הצימ ןשיה לאמשה יכ חיננ םא וליפא ךא 4.האלה ןכו תויתד ,תויתדע לש םינוש םיפוריצ 

אלימ יטילופה ינויצה לעפמהש שוחנ םא םגו ,תוילכלכ תויוכז תגשהב ותלוכי אולמ תא 

זכרמ תמקה לש יתוברתה ינויצה לעפמה רבדב המ - האסה תא שידגה ףא וא ותילכת תא 

ונת :תיניטסלפה היזיוולטל םיצעיימה bbc^ יירבח עמשמל יתקחצש רכזנ ינא)?ינחור 

תושרהל הלוכי הניא - לארשי תוברל - ימואל רורחש תעונת !חורפל םיחרפ ףלאל 

הפש ,תינכמ תוירדילוס לש השודג הנמ אוה הל שורדש המ .םיחרפ הברה ךכ־לכ המצעל 

(.ומשל יואר יתוברת ןונקו תפתושמ 

םשב םא םג - קוריפב רתוי םיניינועמ תוברתה ידומילש קיסהל ןוכנ הז ןיאש ןכתיי 

,ןיול טרוק לש ותצעש ןכתיי .םיפתושמ םידעיו תידדה הרכה חופיטב רשאמ - קדצה 

ויהי םא - םמצעל קר אלו - תיאקירמאה הרבחל רתוי ומרתי םייאקירמא םידוהיש 

תוברתה ידומיל לש הבישחה תרוצ תא םג תאטבמ ,םתודהיב רתוי םיאיקבו םיחוטב 

- תיחרזמ תוברת ןעמל הלודשה תא המגודל וחק .הומתל אל רשפא־יא לבא .םיילארשיה 

דסממהש - לארשיב להקה־תעד יפ־לע ,קדצב - םינעוט םהירבוד .תיטרקומדה תשקה 

,םמיע קדצהש חיננ ,ןוידה ךרוצל .חרזמה ידוהי לש תויונמאה תא הערל הלפה יתוברתה 

ךכמ עבונ םאה 5.< 1999 ,עלסו ץ"כ ואר) תודבוע המכב ןנובתהל קיזמ היה אל יכ ףא 

תא ףילחהל שיש וא ,תויונמאב תירוביצה הכימתב תויתדע תוסכמ גיהנהל ךירצש 

ץועיי יפוגב תוברתל הצעומה לש (תיתדע הניחבמ תוברועמה) תויעוצקמה תודעווה 
6?("ונתוא טופשל םילוכי םכניא םתא יכ") תיתדע הניחבמ םיינגומוה 

רתוול ילבמ ,דחי־סג םיברעו םידוהי ףיקתש תימואל תוהז תריצי ,ןבומכ ,איה תילארשיה המלידה 

הליבומ וז הבישח .תירבעה תוברתה תייחת תועצמאב השדח תידוהי תוהז שבגל ינויצה םולחה לע 

םיליחמ ויה תויתוברת־ברב םידדצמה .םילארשי־םיניטסלפל תיתוברת הימונוטוא תקנעהל חרכהב 

לע ,(הייסולכואהמ 20"/"־כ םה ףא) תונידמה־רבחמ םישדח םילוע לע םג הימונוטואה ןויער תא 

ינויצה םולחה לש תוררופתהל ליבוי הזכ ךלהמ .האלה ןכו ("םיברע םידוהי") םיחרזמ לע ,םידרח 

םיצור םניא םיינרדומה םייתדה אל ףאו היסורמ םילועה אל ,םיחרזמה אל םלוא .הנידמה לש םג ילואו 

ץ"כ לצא וז היגוסב ןויד ואר) םיידוהיה םילארשיה םע םתוברתמ קולחל םיניינועמ םיברעה םגו .ךכב 

.(1999 ,עלסו 

.תויחרזמ תויונמאב הכימתל דואמ תוטעומ תושקב תונמאלו תוברתל הצעומל ושגוה ,ימשר ןפואב 

תורוצ לש יוהיזה לע תנעשנ תויזנכשא תויונמא םיפידעמ תוברתה להנמו הצעומהש הנעטה 

.םיזנכשאה לש הפוריא םע - תוינופמיס תורומזת ,םינורטאית ,םינואיזומ - תויברעמ תויתוברת 

גוציי שי ,תיסלק הקיסומל טרפ .הילפא םושמ חרכהב וב ןיא ,ןבומכ ,הלא תורוצ לש ןנכות ךא 

ויה אל הלא תורוצ ,הינוריאה הברמל .דחי־סג להקהו םיעצבמה ,םירצויה ברקב תודעה יתשל 

תכיישה הבחרה היגוסה .הצרא ואב םרטב הפוריא חרזממ םילועה ןיבמ םיבר ברקב רתויב תורכומ 

.תיממע תונמאב <םג> ךומתל הלשממה לע םא איה ןאכל 

קפסמ ןוירטירק הניא "תוכיא" יכ ,השעמל ,ורמא םיידוהי םילארשי לש גציימ םגדמ ךותמ 75"/» 
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ללוכ - םיילארשי םידוהי ועיבהש הפדעהה תא םיחוד וז הצובק לש םירחא םירבוד 

,<תינוכית־םי וא תיחרזמ תוברת תמועל)יפוריא־ברעמ חסונב תוברתל - םיחרזמה בור 

לש האצות (סרוק הז ןועיט רשאכ)וא הטומ רקחמ לש רצות הניה וז הפדעה יכ םיעבוקו 

,םזילסרווינואב היטה שיש םיכסנ םא םג .תימצע האנש תלחנהו חומ־תפיטש לש םינש 

םיצור ונא םא איה הלאשה ,ןורתי תדמעב םיזנכשאה תא ביצמ יברעמ שגד לעב ןונקשו 

םינוויכ לע תויסיסב תומכסהב תועוטנ ויהיש השדח תוברתו השדח הרבח דחי בצעל 

הגידמה־םורט לש תודדובמה תועלבומל תגסל םיצור ונא אמש וא ,םייתוברת 

7.( 1989 ,טדאטשנזייא) 

ההז הניא איהש בושחל הטונ ינאו ,םזילרולפ הל םיארוק .םייניב־ךרד ןבומכ תמייק 

תפתושמ הביל ושוריפ ־ תלבוקמה הרדגהה יפ־לע תוחפל - םזילרולפ .תויתוברת־ברל 

תויוהזל תויוביוחמ לש ןווגמ ןביבסו ,תפתושמ הפש ,תויתוברתו תויחרזא תויוהז לש 

(יברע וא ידוהי) ילארשיו ,ךתיבב יתוברת־בר היה" ,ןודרוג ל"י לע הזרפרפב .תורחא 

תונבל יוצרו ןתינש החינמ תיטסילרולפה הפקשהה .היכרריה ןאכ שי ,ןכא 8."ךתאצב 

,םייתדע ,םייתד) םיפסונ תוהז יכבדנשו ,תפתושמ תימואל תוהז לש דואמ בחר סיסב 

ידומיל ,זוליא יפ־לע .םיימיטיגל םייטסילרולפ םייוטיב רדגב םניה (םיינימ וא םיירדגמ 

ךירצ ןכותה (1) :ןוגכ םינוירטירקל סחוי טעמכ ההו לקשמ .תויונמאל תיתלשממ הכימת תבצקהל 

םורתל ךירצ ןכותה <3) :המצע תא אטבל הדע לכל תתל ךירצ ןכותה <2) ;זיגרהל אלו םכסומ תויהל 

ךירצ ןכותה <5> :(םייברע םיכרע :םיברעל) םיידוהי םיכרע אטבל ךירצ ןכותה (4) ;תימואלה הוואגל 

לקשמ וסחיי תונידמה־רבחמ םישדח םילועו םייברע םיבישמ .םדא־ינב רתויש המכ יניעב ןח אוצמל 

תחפוקמ תיחרזמ תוברת"ש ומיכסה 43"/« ,םיידוהיה םיבישמה ברקמ ."דבלב תוכיא"ל רתוי בר 

םילאשנהמ 30»/» קר לבא ,ךכ ורבס יחרזמ אצוממ םילאשנה ןמ 60»/» ."תלבקמ איהש םיביצקתב 

.<1999 ,זאה)ןושארה רודה ינבמ רתוי טעמ וז העדב קיזחמ םיחרזמ לש ינשה רודה .םייזנכשאה 

תילארשיה תוברתהש ןוצר ועיבה <1999 ,עלסו ץ"כ ;1999 ,זאה) הכרב רקסב םיבישמה ןמ 65»/» 

<דרפס ,ןווי)ןוכיתה םיה תוצרא לש וזל אלו ,תפרצ וא הילגנא תמגוד ,ברעמה תוצרא לש וזל המדת 

הלאל םימוד רבכ לארשיב תוברתה ייח יכ םירובס 46»/».(םירצמ ,ןדרי)ןוכיתה חרזמה תוצרא לש וא 

,(בצמה רבכ הזש םיבשוח 40»/»)יברעמ חסונב תוברתב םה ףא םיניינועמ םיחרזמהמ תיצחמ .םייברעמה 

םישדחה םילועה קר .תיחרזמ היצטניירוא םיפידעמ 15»/» קרו ,תינוכית־סי תוברתב םירחוב םהמ 35»/» 

םירובס םיברעה ,םתמועל .תיברעמ היהתש םיצורו תיחרזמ הנידמ לארשיב םיאור תונידמה־רבחמ 

.תיחרזמ תוברתל הפדעה םיעיבמו יברעמ ןונגסב וניה יוצמהש 

םילאשנה לע ופכש ךכ לע הכרב ח"וד ירבחמ תא םיפקות (2000) בהנשו הנויו (2000) בהנש 

יתשב רוחבל תורשפאה םילאשנל הנתינ אל ,םישקמ םה ,עודמ .היטה תרצויה ,תימוטוכיד הריחב 

- ןהמ תחאש ,תובושת שולש ןיב הריחב העצוה םילאשנלש איה תמאה לבא ?דחי־םג תויורשפאה 

ברקב החיכשה הריחבה ,ןכ־יפ־לע־ףא .ברעמו חרזמ לש תבורעת לע תזמרמ - תינוכית־םי תוברת 

לש בוליש הארנכ איה הב םיצפח םילארשיה בורש תבורעתה .תיברעמה תוברתב התייה םיחרזמה 

ץ"כו ןוסניול ,יול םג ואר .(תיתד אל לבא) תיתרוסמ תידוהי היצטניירוא םע תיברעמ תוברת 

 (1993).

.תילארשיה הינומגהה לע הבוגת ,תיב־תרצותמ גשומ וניה "יחרזמ"ש םימיכסמ (2000) בהנשו הנוי 

תוצובק דציכ תוארל ןיינעמ .ףקות הנשמ הז גשומל תתל הבוט הביס הניא וז לבא ,ךכ רבדה ילוא 

.ןהל וקבדוהש תויפיטואירטסה תויוותה תא תובורק םיתיעל תוחיצנמ תומודק תועדמ ולבסש 
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רדס תא תונשל הארנכ םיטוהלו ,םיילסרווינואה תודוסיה יפלכ םיינדשח תוברתה 

תא ומידקי - ןהלש תוימואלניבה תורוזפהו ־ "תוינשמ"ה תויוהזהש ךכ תויופידעה 

עייסל ונילע םאה .תידוקפת קר אל ,תיכרע הלאש יהוז .תילמרופה תימואלה תוירדילוסה 

תויהל רמייתהל הלוכי הניא םואלה־תנידמש ומיכסי לכה טעמכ ?םלעיהל םואלה־תנידמל 

חטבל איהו ,םירשעה האמב יטסינורכנא ןויער התייה תונויצה ,השעמל - םדקתמ ןויער 

ירחא ,הזה ןויערה תא חונזל תמאב םיצור ונא םאה לבא .תחאו םירשעה האמב וזכ 

לש םיאקיטרואיתהו םזילבולגה ,םזילאודיווידניאה ידסחל וריקפהלו ,ךכ־לכ ונצמאתהש 

.העבצהל תאז דימענ הבה ?תויתוברת־ברה 

םוקמב תויחרזמה סנ תא הפינה תיטרקומדה תשקהש ךכב הינוריא שי ,ןכ לע רתי 

ורציש תימדקאהו תיטילופה תוטילאה הלא ויה ,לכה תולככ .המצע וזה תיוותה לע רערעל 

תוברתה ידומיל עודמ .סרטניא וא תוחונ לש םימעטמ ,תוידוהי תודע יתש יתוכאלמ ןפואב 

איה ,דשחה ררועתמ ,הבושתה ?וזה תוטשה תא חיצנהל םיכירצ םהלש יטילופה טקיורפהו 

קחשל םירחוב םיאקיטילופו םירקוחש ,חוכ קחשמ ומצעב ונדו "יחרזמ" תיוותב שומישהש 

.וז תיוות קרפל םוקמב וב 

העוגנ הניא יכ הווקמ ינאש ,תיגולודותמ העצהב םייסל יל ושרה ,גוצייל רשאבו 

םהרבא לש ותרמא יחנומב ליעומ חרואב שדחמ ןחביהל הלוכי גוצייה תייעב .היטהב 

רשאכ ,לשמל .OF the people, BY the people, FOR the people :ןלוקניל 
םניאש ימ ידי־לע ,לשמל היזיוולט תוינכותב ,םיגצוימ תויבסל וא םילאוסקסומוה 

ןכש ,ףלוסמ גוציי לש הנכס תמייק ,םילאוסקסומוה םניאש ימ ןעמלו םילאוסקסומוה 

רשקב שח רחאה דציכ תולגל הסנתש ילבמ ,המצע ןעמל רחאה תא תראתמ בורה תצובק 

.םיאקיטילופ לש היגוגמדלו םינרדב לש תוריטסל ןברוק ויה םילאוסקסומוה ,ןכאו .ךכל 

.םמצע ןיבל םניב חחושל םיעצמאה תא םילאוסקסומוהל קינעהל איה תופולחה תחא 

תודוא ־לע םשפנ־תוואכ רבדל ולכוי ובש ,םילבכב ץורע םהל עיצהל ,לשמל ,רשפא 

לש רתוי בחרה יומידה תעיבק רתווית ךכב לבא .םמצע ןעמלו םמצע ידי־לע ,םמצע 

תא קפסל אופיא איה הבושתה .תובורק םיתיעל ןיועה ,בורה ידיב םילאוסקסומוהה 

,םמצע ידי־לע ,םמצע תודוא־לע רפסל ולכוי םילאוסקסומוהש ךכל םישורדה םיעצמאה 

םירבדמ לכה ובש - דיחי ץורעב היטרקומד רתוי שיש ונמזב יתנעט ןכל 9.ללכה ןעמל 

.םייטסירלוקיטרפ םיצורע יובירב רשאמ - לכה םע 

,הזל הז ונירופיס תא רפסנש ךירצ ,תקדוצ םיגוציי הקיטילופב ,ילאידיא ןפואב 
לכונש ידכ ,("וננעמל ,םהידי־לע ,וניתודוא־לע")ונתוא םיאור םה דציכ םירחא לאשנשו 

.תונושה תויצאירווה תא וב םירזוש ונאש ךות ,ףתושמה ונרופיס תכאלמב וידחי ךישמהל 

תורוהמ 

.סנגאמ :םילשורי .היתורומתו תילארשיה הרבחה .(1989)ג"ש ,טדאטשנזייא 

רקחמל ןמטוג ןוכמ :םילשורי .וניניעב תינוכית םי לארשי תוברת םאה .(1994)'ה ,זאה 
.ישומיש יתרבח 

.Gross, 1998 :לצא וז המיכס לש םושיי ואר 9 
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.134-106 ,10 ,םינפ .<הכרב רקס) "1998 לארשיב יאנפה תוברת" .(1999)'ה ,זאה 

.188-163 ,17 ,תרוקיבו הירואית ."יתוברת־ברה בצמה" .(2000)'י ,בהנשו 'י ,הנוי 

.ריל ןו ןוכמ :םילשורי .לארשיב תוברת תוינידמ :הכרב ח"וד .(1999)'ה ,עלסו 'א ,ץ"כ 

ברקב םייתרבח םייחו תווצמ תרימש ,תונומא .(1993)'א ,ץ"כו 'ח ,ןוסניול ,'ש ,יול 

.יה־יבא ןרק :םילשורי .לארשיב םידוהיה 

."'יללכה בוטה' םשב תויתוברת־ברה ינפמ הדיחפמ תטלשה הטילאה" .(2000)'י ,בהנש 

,4 'ע ,7.6.00 ,םירפס ,ץראה 

 Adorno, T.W. and Horkheimer, M. (1973). "The Culture Industry:

 Enlightenment as Mass Deception". In J. Curran, M. Gurevitch and

 J. Woolacott (eds.), Mass Communication and Society (pp. 349-383).
 Beverly Hills: Sage.

 Gross, L. (1998). "Minorities, Majorities and the Media". In T. Liebes and

 J. Curran (eds.), Media, Ritual and Identity (pp. 87-102). London:
 Routledge.

 Lewin, K. (1948). Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group

 Dynamics (edited by G.W. Lewin). New York: Harper.

 Maslow, A.H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper.
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םיידדה םייומיד ־ םירצונו םידוהי :ךנטבב םייוג ינש לבוי בקעי לארשי 
.םידומע 318 .ס"שת .דבוע םע :ביבא־לת 

,"םינשי"ו "םישדח" םיגולויצוס ןיב םיחוכיוול םיליגר תילארשיה הרבחב םיקסועה 

דמימ םג םהל עדונ רשאו ,"םינשי"ו "םישדח" םינוירוטסיה ןיב סומלופב םג םיבלושמה 

יסחיב דחוימבו ,ילארשיה הווהב תורעוב תויעבב םיעגונ הלא םיחוכיו .יוושכע־יטילופ 

.תידוהיה הצופתהו האושה אשונבו ברע-לארשי 

םיגולויצוסו םינוירוטסיה ןיב חוכיוול שדח ןפ הלגנ םיעשתה תונש עצמאב ,הנהו 

טרפבו ,תומדוק תופוקתב םיקסועה םינוירוטסיה ופסונ ןוידה לגעמל :"םישדח"ו "םינשי" 

תובושח תועפות לע שדח ןפואב םיננובתמ הלא םינוירוטסיה .םיידוהיה םייניבה־ימיב 

תודהי .םייניבה־ימי לש זנכשא תודהי תנבהב היזיוור ךורעל םיטונו ,תידוהיה הירוטסיהב 

הנותנה הרבחכ אלא ,ןיוע ירצונ בור לומ לא הרוגס הרבחכ דוע תספתנ הניא זנכשא 

.בורה תייסולכוא םע ,חגנתמו רמ םא םג ,חיש־ודב 

לע בתכש ,סוקרמ ןוויא תירבה־תוצראב טלוב וז הייארל םיפתושה םידמולמה ןיב 

םיירצונ םיגהנ לע םיביגמו םיעפשומ םה ובש ןפואה לע דמעו םיידוהי תודלי יסקט 

תוקינורכב יכ הארהש ,ןהכ ימר'ג אוה וז השדח המגמב לארשיב ליעפש ימ .םיליבקמ 

םישודק לש תויומדל ףאו םיינבלצ םיביטומל םידה שי בלצה־יעסמ לש םיידוהיה םישודקה 

אצמ ףסונ רקוחו ,םיידוהי םישודק תומוקמל סחיה תוחתפתה לע דמע רחא רקוח .םיירצונ 
למסה יפלכ וליפא הייחדו הכישמ לש תבכרומ תוסחייתה םייניבה־ימיב םידוהי לצא 

אוה םייניבה־ימי לש םישדחה םינוירוטסיהה ןיבמ טלובה ךא .בלצה ־ יזכרמה ירצונה 
.ונינפלש רפסה רבחמ 

תירבעה הטיסרבינואב תידוהי הירוטסיהל רוספורפ ,לבוי ררוע 1994 תנשב 

םדה־תולילע יכ ונממ עמתשהש רקחמ םסרפ רשאכ ויתימע ןיב אטוז לדנקס ,םילשוריב 

לש םישעממ םג ,ותטישל ,ועבנ אלא ,תילנויצריא תועשר ירפ קר ויה אל םייניבה־ימיב 

םוקמב ,רשאכ םירצונה תא ומיהדה וללה .םהינעמ חכונל םמצע בלצה־יעסמ ישודק 
ידוהי לצא וספתנש ,הלא םישעמ .ודבאתהו םהידלי תא וגרה ,רצנתהל העיבתל ענכיהל 

לש יומידל םיעייסמכ לבוי לש הזיתה יפל וספתנ ,בגשנ השעמכו םשה־שודיקכ תורודה 

ךכב ודדוע םידוהיה ,לבוי יפ־לע ,וזמ הרתי .םיינחלופ חצר ישעמל םינוכנש ימכ םידוהיה 

תוילילש תובוגת לבוי לש ורקחמ ררוע ,תויבויח תובוגת דצב ,רומאכ .םד־תולילע 
.תושגרנ 

הייאר ביצמו ,דמולמו דעותמ ןפואב בורל ,הז גוסמ תוזית חתפמ לבוי ונינפלש רפסב 

לש םסחי (א) :םהיניב ,םיבר םייתוהמ םיאשונב קסוע רפסה .השדח הפיקמ תירוטסיה 

העבהה <ג> ;ינבלצה םויאה חכונל תוומה לא םידוהיה לש םסחי <ב> ;םירצונה לא םידוהיה 

תוזיתה תא תעכ םכסנ .חספה גחב טרפבו ,תידוהיה תויסקטב תורצנל סחיה לש תילמסה 

.הלא םיאשונב רפסה לש תוירקיעה 

תוליהקל דוגינב ,זנכשא תודהי יכ ןעוט לבוי ,םירצונה לא םידוהיה לש םסחי אשונב 

יומיד ,ירק ,"תמקונ הלואג" לש תיגולוטכסא הייאר תאשונ ,םייניבה־ימיב תורחא תוידוהי 

וריכי ובש ,"תרייגמ הלואג" לש רחא יגולוטכסא יומידל דוגינב) םייוגה ודמשוי ובש דיתע 

לאה תא םיזרזמ ,לבוי ןעוט ,תיזנכשאה היגרוטילב .(לארשיל ורבחתיו םתועטב םייוגה 
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םירפס תרוקיב ןשד המלש 442 

תומדוק תופוקתמ תורוקמב םג םנמוא עיפומ המקנה ןויער .דחא ךלהמב םוקנלו לואגל 

"ברק תקעזל בל תווקתמ המקנל המודקה האירקה תא וכפה" זנכשאב ךא ,םייניבה־ימיל 

ירדסב תורצנה דגנ "יזנכשא הללק לאוטיר" לע עיבצהל ןתינ יכ ןעוט רבחמה .(117 'ע) 

תוארל םיטונ "םינשי" היגרוטיל ירקוחש דועב .(141-139 'ע> םייניבה־ימיב הליפתה 
לע עיבצמ לבוי ,תירצונה תוניועה לע תידוהי הבוגת ראתמ לבויש לאוטירה יגהונב 

לחה> תירצונה תוניועה אישל םדוק לאוטירה רוקמ :וז הייאר ותעדל םירתוסה םינותנ 

,לאוטירה .תוינטנופס רדענו דסוממ יזנכשאה הללקה לאוטיר ןכו ,(בלצה־יעסמ תפוקתב 

הבוגת תויהל לכויש ידכמ קומע ןפואב זנכשא תודהי לש תוברתב שרשומ ,לבוי תעדל 

.הביבסה ישעמ לע דבלב 

הברקה לש לאידיא" לע עיבצמ רבחמה ,םינבלצה רגתא חכונל תוומה לא סחיה אשונב 

לאה תא עיני םישודק לש תוומ ויפלש הבשחמ־ךלה דוסי לע זנכשאב חתפתהש "תימצע 

הגירהה ישעמב םגש תודיעמ ,רבחמה לש וחותינ יפל ,תוקינורכה .לואגל־םוקנל 

קירבמ ןועיטב הארמ רבחמה .ינטנופס־אל יסקט דוסי־ביכרמ היה םידוהיה לש תודבאתההו 

ישעמ ,םידוהיה תסיפת יפל :תוכופה תורוצב תורודה ךשמהב וספתנ םישודקה ישעמש 

לצא .םירצונה ידיב יתד ןודבאל לופילמ םיידוהיה םידליה תא עונמל ידכ ושענ גרהה 

םירוה ידי־לע השענש ,תורצנל וכשמנש ימ לש חצרכ םישעמ םתוא וספתנ םירצונה 

,םידוהיה יניעב םישודק ויהש ,םיידוהי םידלי וכפהנ ךכ .םשפנ תלואג תא םהמ וענמש 

,םירצונה לצא עוזעז וררוע םינבלצה חכונל םידוהיה ישעמ .םירצונה יניעב םיריטרמל 

הנומא לש רשקהב ינחלופ חצרל םילגוסמ םידוהיש העדה הטשפתה ךכמ האצותכו 

ךכו ,חספה/אחספה יגחב היה תיגולוטכסא הנומא יוטיבל קהבומה דעומה .תיגולוטכסא 

ולעפ םהבש םירוזאב ,גחה תנועב דחוימב ,םדה־תולילע תוטשפתהל ךרדה הללסנ 

לש יסיסבה ןועיטה .(ןושארה בלצה־עסמ ירחא הנש םישימחכ הלחהש תוטשפתה) םינבלצה 

־ימיב םירצונה .םירצונו םידוהי ןיב יתוגהנתהה רושימב הברק תמייקש אוה רבחמה 

םידוהיה ישעמ לש תועמשמה תא םיתוועמ ,דחאכ תוממתיהו תומימת ךותמ ,םייניבה 

.תותיעבמ תונקסמ םהמ םיקיסמו 

םע ויפוא תא הניש הז גח .חספה גח תודלות ,רומאכ ,אוה וב קסוע רפסהש ףסונ אשונ 

זא ודמע םימודקה םירצונה ןהו םידוהיה ןה .שדקמה־תיב ןברוח ירחא ןברוקה השעמ ןדבוא 

רפיס תוצובקה יתש וחתיפ הנעמכו ,ןברוח לש ןדיעב הלואג גח גוחל דציכ רגתאה חכונל 

 (narrative) חסונ תא וחתיפו םירצמ תלואג רופיס תא וטילבה םידוהיה .שגנתמו ליבקמ

.חספה גחב ותומו עישומה ושי לש וייח רופיס תא וחתיפ םימודקה םירצונה וליאו ,הדגהה 

:הז חותינב םג הלוע תורצנהו תודהיה לש תשגנתמה הברקה רבדב לבוי לש הזיתה 

תא הטילבמ תירצונה היגולואיתה וליאו ,לאה תקדצב תקסוע חספב תידוהיה היגולואיתה 

הלאו ,ינוע־םחל רותב הצמ םילכוא הלא ,חספה ןברוק תברקה םוקמב .עישומה תקדצ 

םיטרפב תשגנתמ הלבקה אצומ רבחמה .עישומה ףוג רותב (היטסוה) שדוק־ םחל םילכוא 

ןמוקיפאה גהנמ לש םיבלשה ןיב ןוימד ןייצמ אוה ,המגודל .גחל םירושקה םיפסונ םיבר 

רבדמ ירצונה רפיסה .(הסימב) שדוקה־טחל סקטב םיליבקמה םיבלשה ןיבל רדסה־לילב 

םמצע לע םידוהיה וטימה ובש דעומה לעכ חספה לש תירצונה הלואגה־הבילצה תנוע לע 

ידימ הלואגה ביטומ תא חספב וחתיפ ,הז תמועל ,םידוהיה .שדקמה־תיב ןברוח תא 

(תידיתע הלואג אטבמה)"לודגה תבשה" תא וביצה ףא םייניבה־ימיב םידוהיה .םירצונה 

םיחותינב רישע רפסה .(ושי לש ןברוחה תאובנ תא ןייצמה)"םילקדה לש א םוי" תמועל 
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443 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

לעו "יומס גולאיד" לע רבדל רבחמה תא םיעינמה ,הדגא ירופיסו לאוטיר יטרפ לש הלאכ 

םירישעו םיינדמל םינויע דוסי לע .םייניבה־ימי ידוהי לצא "ביריה תפש לש המנפה" 

שי ,םיישחומ ןהו םיילולימ ןה ,םיבר םיידוהי םילמסל יכ הנקסמל עיגמ רבחמה ,םיטרפב 

זחאיהל םיבר םירצונ לש םנוימדל תרשפאמ וז הברק .םיירצונ םילמסל הברק לש הנוכת 

ןמוקיפאה יסקט םג ,םשה־שודיק לש הרקמב ומכ .תיעבמו תוועמ ןפואב םיידוהיה םילמסב 

תיישע ,תסנכה־תיבב הבוקנ הצמ םיגיצמ ותרגסמבש תורצח בוריע גהנמו םירחא םיסקטו 

*תחתור הרוי העיפומ התרגסמבש חספל םילכ תלעגה ,םודא ןיי עיפומ התרגסמבש תסורח 

החיצרו שדוק־םחל לוליח רבדב תולילע לש ןוויכל ירצונ לש ונוימד תא תיצהל םילוכי 

.תיסקט 

תודחא םכסא ןלהל .הננער ךרדב ןתוא ףקותו ,תונשיו תושדח תולאש ררועמ רפסה 

םג .הפ־לעבש הרות בתכה לע תולעהל ןיאש גהונ שרתשה םיאנתה תפוקתב :ןהיניבמ 

תיניירוא הכ תוברת עודמ .יטגולופא הביתכל ל"זח לש םסחי רתונ ,רוסיאה לטוב רשאכ 

רויג ורבע ימודאה םעה יגב :תרחא הלאש ?הז רזומ רוסיא םייקל הסנת ל"זח תוברתכ 

הירפמיאה דגנ םיזע תוריח ימחול ויה רתוי רחואמו ,םיאנומשחה תפוקתב תודהיל 

םע אקווד םודא תא םיהזמ ,םייניבה־ימיל דע לדחמ ,םיינברה תורוקמה ,הגהו .תימורה 
תודהי לש םיטלובה םיידוחייה הינייפאממ דחא :תישילש הלאש ?עודמ .תורצנהו אמור 

תועונת טעמכ החימצה אל איהש היה ,הרשע־שולשה האמב טרפבו ,םייניבה־ימיב זנכשא 

לארשי־ץראל היילעמ העיתר הב התייהו ,ץק יבושיחב קוסעל הטעימ איה .תויחישמ 

תולאש הלעמ רבחמה :דועו ?הז דוחיי הווהתה עודמ .(תורחא תוליבקמ תוליהקל דוגינב) 

יארקמה טסקטה חספה תדגהב עיפומ אל עודמ .חספה גח לש היגרוטילל רשקב תובר 

טסקט היגרוטילב ומוקמב עיפומ עודמ ?םירצמ תאיצי לע רפסמה תומש רפסב ישארה 

יבגל תרחא ההימתו ?("םירוכיבה תשרפ") םירבד רפסמ ,םישרמ־יתלב הרואכלו ,רצק 

,הרואכל יטנוולד־אלה ,ימראה ןבל לש ותומד תא המיצעמ הדגהה עודמ :הדגהה חסונ 

תורהצהה רשפ המ :ףוסבלו ?רופיסב ירקיעה עשרה היהש ,הערפ לש ותומד תא תדמגמו 

םייקל יואר ובש ןפואה לע לאילמג ןבר לש וז ןוגכ) הדגהה חסונב תועיפומה תויטמרדה 

?<0קטה תא 

דבלב תורעשה ידי־לע םימעפל ,תורחא תובר םעו ,הלא תולאש םע דדומתמ רבחמה 

.דמולמו טרופמ דועית ידי־לע בורל ךא 

ןברוח ירחא תודהיה תחימצ :רפסה תא הכירדמה תיללכה המגמב ןיינעתי הרבח ןעדמ 

תורצנה ,תוחא־תד לש התחימצ - םידקת רסח רגתא לצב האבש תוחתפתהכ ינשה תיבה 

הקקזנ תורצנה רגתא חכונל התדימעב .ןברוחה תלאשב איה ףא תדדומתמה ,המודקה 
תוביריה תא הרשפאו הניזהש תיתשתה וזו ,תורצנה םע תפתושמ םילמס תפשל תודהיה 

הבוגת םניה םייניבה־ ימיבו הקיתעה תעב םיבר םיידוהי םיגהנ יכ ןעוט לבוי .תותדה ןיב 

תרכומש םילמס תפשב תותדה ןיב ןיוע חיש־וד להנתמ יכו ,םימודק םיירצונ םיגהנ לע 
.םידדומתמל 

העדב םיקיזחמ םינוירוטסיהה בור :הבושחו תירוקמ תיגולודותמ הנעט לבוי הלעמ ןאכ 

םייק רשאכו ,רחואמ רוקממ קר ונל םירכומ ידוהי יגרוטיל טסקט וא ידוהי גהנמ רשאכש 

,ידוהי רוקממ ובאש םירצונהש חינהל ךירצ ,םודק רוקממ ונל רכומה המוד ירצונ גהונ 

,לבוי תעדל .תודהיה לע הביגמ תורצנהש איה דוסיה־תחנה ,רמולכ .דבא הזש אלא 

דועית רדעה יכו ,ירצונ ורוקמב וניה גהונהש חינהל הז הרקמב רתוי ריבס ,הז תמועל 
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,רמולכ ,רתוי רחואמ רצונ אוה םידוהיה לצאש הדבועהמ עבונ הז גהונל סחיב םודק ידוהי 

ביט רבדב יגולויצוס לוקישב ןומט לבוי תדמעל לנויצרה .םירצונהמ ועפשוה םידוהיה 

תעפשהל דבכ לקשמ שיש חינהל ריבס ,טועימכ םייח םידוהי רשאכ :טועימל בור ןיב סחיה 

העפשה וליפא שארמ לולשל ןיא ,לבוי תעדל .תרחא חכוה ןכ םא אלא ,טועימה לע בורה 

לש לקשמה־תדבכ הלאשב הדמע ןכ םא טקונ רבחמה .ידוהיה טועימה לע תינוויכ־דח 

חיש־וד לש ןוויכב תוחנה .התביבס םע הלש חיש־ודה תמועל תידוהיה הריציה תוירוקמ 

־עשתה האמב ידוהיה ירוטסיהה ןויעה דקומב ויה תיגוויכ־דח תירצונ העפשה לש ףאו 

הטלש ,האושה רחאל םינשה םישימחכ ךשמב ,ךכ־רחא .םירשעה האמה תישארבו הרשע 

.תודהיהו םידוהיה לש הירוטסיהה לש הימונוטואה תא הטילבהש תימואל־תירוטסיה הייאר 

םא .הרשע־עשתה האמה לש הייארה ןוויכל בוש תלטוטמה הענ ,לבוי לש ותדובעב ,התע 

םירצונ םיגהנב שי יזא ,םיירצונ םיגהנ לע הבוגת םניה םירחואמ םיידוהי םיסקטש םיחינמ 

רתוי םייתרוסמ םיירוטסיה םינפואל דוגינב ,תאז .םיידוהי םיגהנ לע רוא ךופשל ידכ הלא 

ידוהי גהונל תובקע םהב תולגל ידכ םהלש םירמוחב םינייעמ תורצנ ירקוח םידוהי םהבש 

.םיידוהי תורוקמ תרזעב םיירצונ תורוקמ שרפל ידכ וא ,םודק 

החנהל םג תרבחתמ םינוש םיירצונ םיטסקטו םיגהנ לש תומידקה רבדב רבחמה תייאר 

ןטקה ,םייניבה־ימיב ינוריעה בחרמה יפוא לע הנוכנ דמוע לבוי .תרחא תיגולויצוס 

וב תויחה תוליהקל רשפאמ אוה קרשו ,לודג ינרדומ ינילופורטמ בחרממ הנושש ,סוחדהו 

הלרדתקל תסנכה־תיב תברק ,םייניבה־ימי לש ריעב .תוריגסו תויטרפ לש הלודג הדימ 

םידוהי ןיב וז הברק .ןכשה לצא השענהמ םשרתהלו עומשל ולכי לכהש ךכ ידיל האיבה 

תא הברקה המיצעה ךכ .הז עדימל סחיב תונבה־יא הניזה םגו עדימ המירזה םירצונו 

.תוניועהו תונדשחה 

םיסחיה לע "שדחה רקחמה לש סיופמ טבמ" ,רבחמה לש הפיה ויוטיבכ ,ףקשמ רפסה 

לש קחרממ טיבמש םירקוח לש רודל הארנכ ינייפוא אוה .<34 'ע) תורצנהו תודהיה ןיב 

םג ילוא רושק "סיופמה טבמה" .םירשעה האמה תודהי לש םילודגה םיעוזעזה לע האמ יצח 

םידוהיה לא הסחיל עגונה לכב תילותקה הייסנכה לע ורבעש םילודגה םייונישל תועדומל 

הניא םתוהמו םנכות תניחבמ רפסבש םיחותינה לע העד תעבה .האושה תפוקת ירחא 

קימעמו טוהר רפסש יללכ ןפואב ןייצל יל יד .הפוקתל יפיצפס החמומ וניאש ימ תוכמסב 

םג הווהמ רפסה .תודהיו םילמס לש היגולופורתנאב קסועש ימ לכ לש ונויעל יואר הז 

םינוירוטסיה לש תונושה תולוכסאה ןיב שגפמב תיחכונה הנפואל תניינעמ הדועת 
.םיגולויצוסו 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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445 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

תואירבה רקיעה ןוסנא הרפועו לבוש 'ט תידוהי 
.םידומע 446 .2000 .תולוכשא תיירפס ,סנגאמ :םילשורי 

ארוקה לצא יאדווב הכזי ,תואירבה רקיעה ,ןוסנא הרפועו לבוש תידוהי לש ןרפס 

הבחר הריקס איבמה רפס ונל שי "ףוס ףוס" ."ףוס ףוס" הבוגתב ,ןעדמהו רקוחה ,יקבה 

תואירבה תכרעמו תואירבה אשונ לש ,םיתואנ םיימדקא םילכב שומיש ךות ,תיעדמ המרב 

ןדו קסיל השמ לש םרפס רואל אצי זאמ ,השעמל .לארשיב תיתרבח טבמ־תדוקנמ 

תירוטסיה־ורקמ טבמ־תדוקנמ איבמה - (1977 ,ביבא־לת) הנידמל בושיימ ,ץיבורוה 

הרבחה לשו לארשי־תנידמ לש תיטילופה־תיתרבחה התוחתפתה תא תיגולויצוס־ורקמו 

.המוד ףקיהב תיעדמ הדובע ץראב המסרפתה אל ־ תילארשיה 

,בחר רשקהב לארשיב הרבחו תואירב לש היגוסל סחייתמה יצולח רפסב רבודמ ,ןכא 

םוחתב ילארשיה רקחמה ,השעמל .הז םוחתב םייזכרמ םיאשונ לש ןווגמ ללוכה 

,תירוטסיה־ורקמו תיתרבח־ורקמ טבמ־תדוקנמ ,דואמ טעמ קסע תואירבהו היגולויצוסה 

תויפיצפס תויגוס ןוחבל םיפידעמ םירקוחה בור .הרבחו תואירב ,הנידמ לש תויגוסב 

תויונמוימ שרודה העירי־בחר רקחמב קוסעלמ םיענמנו ,םתוחמתה םוחתל תוידוחייש 

אל הבורמ תספת" לש הנכס דימת ובוחב ןמוט רשאו ,דואמ־דע בחר עדיו תובכרומ 

.תושירדה לע תונעל חילצמ ןוסגאו לבוש לש ןרפס ,וז הניחבמ ."תספת 

םייתרבחה םימרוגה תנבהל םורתל" איה ,תורבחמה ובתכש יפכ ,רפסה תרטמ 

יתוריש תכרעמ לשו תואירבה בצמ לש יגולויצוס חותינ תועצמאב תואירבה לע םיעיפשמה 

.ןתחטבה תא תומייקמ ןכא תורבחמה .<13 'ע)"לארשיב תואירבה 

תינורקעה המרל רבעמ ותוידוחייו ותמורת המ ,ןוסנאו לבוש לש ןרפס ללוכ המ 

תורבחמה תעדלש םייאשונ םיקרפ רשע־השולש ללוכ רפסה ?אשונב ןוידה לש תכרובמהו 

השיגה תא .תואירבה םוחתב התוגהנתהו תכרעמה לש התחימצ תנבהל םייזכרמ םניה 

:הלחתהב תוגיצמ ןה רפסה לש החנמה 

שי תואירבה םוחתב םיגשיהל עיגהל ידכב יכ םיסרוג עדמה ישנאמ םיבר 

יפ לע ...תיתרבח ורקמה המרב יוניש ,תכל קיחרמ יתרבח יונישב ךרוצ 

ינויפאו תואירבה תעיבקב םייזכרמה םימרוגה תיתרבח ורקמה השיגה 

תוחנהו םיכרע ,יתרבחה הנבמה ,םייטילופ םיכילהת םה תואירבה תכרעמ 

ויתודמע ,ותוגהנתה ,דיחיה לש היגולויבה וליאו ,תויתוברת דוסי 

(13 'ע> .וז הדוקנמ תוחפ םייזכרמ םתובישח תורמל ,ויתוסיפתו 

.וז השיג חיכוהל חילצמ רפסב ןוידה ,ןכא 

לחה תכרעמה לש תירוטסיהה התוחתפתהב ןודל ןוסנאו לבוש ורחב וז העיבק יפ־לע 

קוחב ,תואירבל תד ןיב לארשיב ידוחייה רשקב ,הנידמה תמקה דעו הרשע־עשתה האמב 

,התומת ,םישנ ,הנקז - תואירבה לש םייגולויצוסה םיטביהב ,לארשיב תואירב חוטיב 

לש תיזכרמה היגוסב ןודל ורחב ןה סרתמה לש רחאה דצהמו :ילוכו םימס ,הנוזת ,האולחת 

רשקהו ,תואירב ןכרצכ ילארשיה ,יאופר־רפהו יאופרה םדאה־חוכ - תואירבה תכרעמ 

תדמע ןוגכ ,תוינשדח תויגוסל ןוסנאו לבוש וסחייתה ןכ־ומכ .תואירבו םילוע ,היילע ןיבש 

תודסומ לש ףיקמ רואית ונתנו ,המילשמ האופר יתוריש לש םתוחתפתה יפלכ רוביצה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:03:24 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



םירפס תרוקיב ץרוש הרפש 446 

תכרעמ םוחתב םילעופה ,דועו הכימת־תוצובק/םילוח/םינכרצ ינוגראו םייפורתנליפ 

םע דחי .תילארשיה תואירבה תכרעמ לש התנבהל םייזכרמ םיאשונ ןכא הלא .תואירבה 

.הז ןיממ רפסב בלשל יאדכ היהש םיאשונה לכ הלא ןיא ,הז 

רפסב םבלשל יוארה ןמ היהו ,ויד בחר יוטיב ולביק אל םייזכרמ םיאשונ השולש 

היגולואידיאה אוה ןושארה אשונה .םירחא םיאשונב ןויד ידכ ךות אלו ,םמצעלשכ םיקרפב 

המויק תונש םישימח ךרואל הרבעש םייונישהו לארשי־תנידמ לש תיתואירבה־תיתרבחה 

תואירב חוטיב לע <1954) םידליו תוהמיא חוטיב הפידעה וז היגולואידיא .הנידמה לש 

הלודגה היילעהמו האושה תמוארטמ הבר הדימב העפשוה איה ,יולה ש"ח ירבדלו ,<1995> 

םייתואירבה־סייתרבחה תויופידעה ירדס תא העבקש איה וז היגולואידיא .הירחאלש 

לש התוחתפתה ןוויכ לע הבר הדימב העיפשהש וז איהו ,תונושארה הנידמה תונשב 

,תונוש תויגולואידיא תויגוסב רפסה ךרוא לכל םנמוא תונד תורבחמה 1.תואירבה תכרעמ 

תונויערה תא יקב־אלה ארוקל ריבסיש דחא אובמ קרפ ללכל ןצבקל יאדכ היה לבא 

.לארשיב תואירבה תייגוס לש התוחתפתה סיסבב םידמועו ודמעש 

רישכמ וניהש ,ימואל חוטיבל דסומה אוה רתוי בחר ןויד ימעטל ךירצמש ינשה אשונה 

דסומה םקוה םהילעש דוסיה־ תונויערב לחה ,לארשיב הרבחו תואירבל רושקה לכב יזכרמ 

יתוריש לש ןומימה םוחתב ןהו הקיקחה םוחתב ןה ותעפשהו ויתויוליעפ ןווגמב הלכו 
.דועיסו תואירב 

תוישואמ ותויה ףקותמ ,רובידה תא וילע ביחרהל יאדכ היהש ישילש אשונ 

ללוכה ־ תענומה האופרה ןונגנמ אוה ,לארשי לש תיתואירבה־ תיתרבחה היגולואידיאה 

יפלכו הלא םיתוריש יפלכ הייסולכואה תודמע ןכו - בלח־תפיטו םינוסיח רתיה ןיב 

תויופידעה ירדס תעיבק לע הלא תודסומ לש םתעפשהו ,םתוא םיקינעמה תודסומה 

,ישילשה קרפב גצוי הז אשונ יכ יואר היה .אשונב םייקה ימואלה סוזנסנוקה לעו םיימואלה 

.לארשיב תואירבה דרשמ תושבגתהב קסועה 

,יוודבה רזגמה תייגוס אוה רפסב וגיצהל יאדכ היהש ,רתוי ידדצ טעמ ,ףסונ אשונ 

הרבחו תואירב אשונב לבושו ןוסנא וכרעש ללוכה ןוידהמ דרפנב תאז תושעל יאדכ היהו 

הליהקה לש הדוחייל ךרע־הווש תיוודבה הליהקה לש הדוחיי .לארשי־תנידמ ייברע ברקב 

ןוידה יפואמ גרוחה ינדיחי אשונ אלא ,ינללוכ אשונ הז ןיאש יפ־לע־ףאו ,תיפויתאה 

וז הייסולכוא הוולמה ברה רקחמה חכונל אקווד דרפנ יוטיב ול תתל יאדכ היה ,רפסב 

.תואירבה םוחתב דוע רובעל הילעשו הרבע איהש םיברה םייונישהו 

לש תישיאה התדמע תא הבר הדימב םיאטבמה דבלב םייקלח תונורסח הלא ,רומאכ ךא 

רפסה לע ןוסנאו לבוש תורבחמה תא חבשלו ךרבל יוארה ןמ ,ללככ .וז הריקס תרבחמ 

םיחרזאל ,םידימלתל יזכרמ עדימ רוקמ קפס לכ אלל שמשיש רפס ,רואל ואיצוהש יצולחה 

סחיב הבחר הנומת לבקלו תעדה תא ביחרהל ושקביש םוחתב םירקוחלו הרושה ןמ 

.ןחוכ רשיי ךכ לעו .תילארשיה הרבחב תואירבה תייגוסל 

ץרוש הרפש 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

,17 ,ילאיצוס ןוחטב ."לארשיב תואירבה תכרעמ לש יטסילרולפה ןוגראה" .(1979) ש"ח ,יולה 1 

 20-7.
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הונ הנח ,ןסח ראנמ ,גוצרה הנח ,בלב־ןאהד טיירנה ,ןמדירפ הלאירא ,ילאערזי הנפד 

הקיטילופ רדגימ ןימ יואדיב־לגופ היבליסו 

.םידומע 400 .1999 .םודא וק ,דחואמה ץוביקה 

ןיב םיסחיה תא ורידגיש קוסיפ ינמיס אלל ,ךכ ־ הקיטילופ רדגימ ןימ רפסה תרתוכ 

אצומה תדוקנ לש ןמיהמ גוציי הווהמ - רפסבש םינוידה זכרמב םידמועה םיגשומה תשולש 

דרפנב םייק םהמ דחא אל ףא ,הזב הז םיכובסו םיבולש הקיטילופו רדגמ ,ןימ :ולש 

ףאו ,תירדגמ םלועל ,דניה הקיטילופ .םירחאה ידי־לע הנתומ םהמ דחא לכו ,םירחאהמ 

ןניא תוישנו תוירבגו ,חוכ יסחי לש גרדמב דימת ןותנ רדגמ ;"תילרטינ" אל םעפ 

,םלועב "יעבט" ןפואב ןותנ וניאו ,הקיטילופמו רדגממ דרפנ וניא ןימו ;"תוילסרווינוא" 

.הנממ דרפנ וניאו תוברתה ידי־לע אוה ףא הנבומ אלא 

,הלאה םיגשומה תשולש ןיב םיסחיה תשר תא םיפשוח רפסבש םירמאמה תעבש 

וא ,תחא "תוישנ" ןיא .םהמ דחא לכ לש תודחאה תיילשא תא םג םיקרפמו םיכישממו 

השיאל היידוהיה השיאה ןיב ,תיזנכשאה השיאל תיחרזמה השיאה ןיב ינושהו ,השיאה 

תוכלשה ול שיש ידמעמ ינוש םג אלא ,יתד וא ימואל וא ינתא ינוש קר וניא ,תיניטסלפה 

תומכסומב םג אלא ,םוקמבו ןמזב קר אל היולת הקיטילופ ,ןפוא ותואב .תויטילופ 

לכ ,ךכל םאתהב .תויטילופ תויושי ןמצעלשכ ןניהש ,תוירבגהו תוישנה יבגל תואצמומ 

ואשונ תנבהל קר אל ינויח ןכלו ,םיטביהב רישע ,ןועיט יצורע המכ ינפ־לע חתמנ רמאמ 

ןפוא תנבהל אלא - "הדובעה םלועב רודגימה" וא "לארשיב תוחפשמ" - יפיצפסה 

ללכ לע ןהל שיש הפיקמה תועמשמה ,ללכב תויטסינימפה תוירואיתה לש הבשחמה 

ורחבנש הלא לע קר אלו ,עדיה ימוחת ללכ לע ןתעפשהו ,םלועה תודוא־לע הבשחמה 

.הז רפסב ןחביהל 

תומרונב שומיש ךות ,תיפיצפס היגוסב תדקוממ האירק ןה הווהמ רמאמ לכ ,ךכ 

תוירנילפיצסיד תומרונ ןתוא לש ןוידל הדמעה ןהו ,התניחבל תולבוקמ תוירנילפיצסיד 

רפסמ תיינמב קפתסמ וניא ,לשמל ,הדובעה םלועב ןוידה .ןהלש תוירדגמה תפישחו ןמצע 

עוצקמ תמועל הב הכוז "ישנ" עוצקמש הכרעהה תדימ לש ןדמואב וא עוצקמ לכב םישנה 

,םימיוסמ תועוצקמל םירבגו םישנ טוונל תורשפאמה הדימ,היתומא תא שרופ אלא ,"ירבג" 

,דניה "תונמוימ" םא :המגודל ,הלא הדימ־תומא סיסבבש םיסרטניאה תא רקוחו ךישממ ןכו 

יהמ טילחמ ימ ,"תונמוימ" תעבקנ דציכ לואשל שי ,יעוצקמ טווינל הדימ־תמא לש גוס 

־תמא הניה "תונמוימ" אקווד עודמ ,הנושארבו שארבו ,התוא שי ימל ,תשרדנה תונמוימה 

עוביקו רוציי םיתרשמ םהש ךכב תוירדגמב םיעוגנ םיפשחנש םיסרטניאה ?תעבוקה הדימה 

םיפיטואירטס לש הדלות םמצע םהש םושמ - ךכמ רתויו ,םיירדגמ םיפיטואירטס לש 

ןויווישה יא רבסהל ונתוא תושמשמה תוירואיתה"ש תויה .דחאכ םיישנו םיירבג ,םיירדגמ 

תא ןוחבל שי ,הארמ ילאערזי הנפדש יפכ ,(212 'ע) "תוקפסמ ןניא [םינימה ןיב] הזה 

הביטקפסרפמ אלו ,ירדגמה טביהה תא תללוכש הביטקפסרפמ ןמצע תוריבסמה תוירואיתה 

לוכיבכש ,הדובעה קוש לש "תישונא תוילסרוויגוא" וזיאל "יטנוולר־אל"כ ותוא תטפושש 

.םיימואלו םיידמעמ ,םיילכלכ םילוקישב קר הנתומ 

ןיינע איה החפשמה" ,לארשיב ,ךכ .ואשונ לש ילארשיה טביהב ןויד םג ליכמ רמאמ לכ 

היבליס תנעוט ,(114 'ע) "ישיא־יטרפ ןיינע ןכמ רחאל קרו ,קהבומב יטילופ־ירוביצ 

םשכ ,"תוינרדומ־טסופל תויתחפשמ ןיב" סחיה תא קר אל ךכב הריאמו ,יוא'זיב־לגופ 
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ןידה לש הינומגהה" :לארשי־תנידמב תוחרזאהו תוימואלה לש ןדמעמ תא םג אלא ,הרמאמ 

"היתולובגל ץוחמו לארשי תולובג ךותב ,יברע־ידוהיה טקילפנוקל תורישי הרושק יתדה 

לש יטרפה וניינע אוהש יגפל ,קהבומ ימואל ןיינע אוה החפשמה דסומ" ןכלו ,(144 'ע> 

יניד לש רשקהב החפשמה דסומ" תא רקוחש ןוידל עיגהל תנמ־לע .(114 'ע> "חרזאה 

"הרבחה תא ןייפאמה ,ימואל־יתדע־ידמעמה ,ירדגמה דובירהו ילכלכה חותיפה ,תושיאה 

יברעמ יביטמרונ יתחפשמ םגד הדימעמה תלבוקמה השיגב תרפוכ יוא'זיב־לגופ ,(164 'ע) 

אל תויפולח תונעטל הליבומ תוירקחמ תומכסומב וז הריפכ .ולומ לכה תנחובו (יזנכשא) 

,התוללכב תילארשיה הרבחה ינייפאמל סחיב םג אלא ,לארשיב החפשמל סחיב קר 

הסיפתב םהינש לע רדגמה תעפשהו תוינתאה םוקמ ,תוחרזאה םוקמ לע רחא טבמ ןשארבו 

השיאה דמעמ לש הביטקפסרפמ יתחפשמה הנבמה תאירק .לארשיב הרבחה לש תימצעה 

ינויצה לעה־רפיס רואל ללכב תוינתאהו דמעמה ,החפשמה תאירקל םג הליבומ וכותב 

ןהש ךכ לע תומרונב תרוקיב תחטהל םג הז תובקעבו ־ וכותמ אל לבא - ימואלה 

ימואלה לעה־רפיס ובש ןפואה תא ןוחבל םוקמב ימואלה לעה־רפיסל ןמצע תא תופיפכמ 

.תוחרזאה לשו תוינתאה לש ,רדגמה לש - םירפיסה ראש תא הנבמו הנתמ 

לע הנוידב ,ןסח ראנמ .ןחבמל תודמוע תויתרוסמ תוירקחמ תודמע קר אל לבא 
יוושכע גשומ דציכ תפשוח ,"החפשמה דובכ םשב םישנ חצרו הנידמה ,היכראירטפה" 

ללכ־ךרדב שמשמ אוהש יפ־לע־ףא יוכיד ילכל ךפהיל לוכי "תויתוברת־בר" תמגוד 

רדס ךותב תויוכז עיצמש ,"םזילרולפ"ל דוגינב)יגרדמ־יטנאו חותפ םיניינע־בצמ רואיתל 

ןיבל היכראירטפב הרוקמש הקיטילופה ןיב" שגפמה רבדב הלאשה תניחב ,ןאכ םג .(יגרדמ 

העוגנ הקיטילופה ובש ןפואה תא תנחובה הביטקפסרפמ (269 'ע> "הנידמב הרוקמש וז 

םשכ ,"דובכה לש הקיטילופה" תלאשל רבעמ הברה ןוידה תבחרהל הליבומ תוירדגמב 

־רחס ,ןסח תנעטל ,תלהנמ הנידמה ,"דחא"ה דוביכו "תויתוברת־בר" םשב :רמאמה 

ישנה יוכידה תא רצבל תוריחה תא הקינעמ איה תינידמ תונתייצל הרומתב ־ ןיפילח 

םישנ עודמ" הלאשב קסוע ונויד רקיעש ,רמאמה .תילאינולוקה התטילשל הנותנה הרבחב 

בירקהל "רתוי לוז הזש" איה ותנקסמ רשאו ,"'החפשמה דובכ' ןעמל תוברקומ םירבג אלו 

םג ,בוש ,אלא ,רדגמל סחיב קר אל תויפולח תונכותל ליבומ ,(302 'ע> רבג רשאמ השיא 

,םיילאינולוקה םייתנידמה םיסחיה תנבהלו לארשי־תנידמב תוחרזא גשומה תנבהל סחיב 

.םיירדגמ םיסרטניא םיתרשמכ ליבקמבו תוירדגמב םה ףא םיעוגנכ םיפשחנש 

הניה ,ותרגסמבו יוכידה תורמל ,םייפולח םיצורעו םיכרד תצירפל תורשפאה םג 

שומיש דציכ תוארמ ןמדירפ הלאירא םגו גוצרה הנח םג .תירדגמ הקיטילופמ קלח 

־ץוח תועונתב ןה :תוילמרופה תורגסמל ץוחמ תוליעפ רשפאמ םיישנ םיפיטואירטסב 

הקיטילופה ןוגכ ,תילושכ תספתנה הקיטילופב ןהו ,םולשה תועונת ןוגכ ,תוירטנמלרפ 

.יתובדנתהה ץורעה ־ "ישנ"ל בשחנה ץורע ךרד וא תילפיצינומה 

לוטיבל האירקכ ,תועטב ,םזינימפה תא" םישנה תסיפתב קסוע ןמדירפ לש הרמאמ 

לש היתוכלשהבו ,(36 'ע)"םירבגה ומכ תויהל השירדכ ,תויביטקרטא לע רותיווכ ,תוישנ 

חכונל ,התוא גציימ םולשל קבאמהש ,"תיתיב" הקיטילופב ןתריחב לע וז היוגש הסיפת 

,רבד לש ופוסב ,םירצונה ןילמוגה־יסחי לע העיבצמ ןמדירפ .תירוביצ תונוא־ןיא תשוחת 

בחרמה לא םישנ לש ןתסינכ .תילארשיה העדותה זכרמ ןיבל "םיילושה ןמ" תוליעפה ןיב 

יהמיאה ןפהו ישנה ןפה תא ףושחל וחילצה ןהש ךא ירבג אוה םגש - ןוחטיב לש ילאודה 

ןכו ,הנכסב םינותנה םינב לש הלועפכ ,םידליו םישנ לע הנגהכ ןוחטיבה)ותוא םיננוכמה 
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קר אל - (םיישנכ םיספתנה םירחא םיכרע לע ןוחצינה ךרע תא הפידעמה ןורתפ תרוצכ 

,אבצ ןוגכ םיכרע תודוא־לע חישה הדש תא התניש םג אלא ,תוישעמ תואצות הבינה 

דיתעה בוציעב תישנ תופתושל ץורע תבתנמ קר אל םיילושה ןמ הלועפה .המצועו ןוחטיב 

םיילושהש םיכרעהמ קלח ץמאל תצלאנש ,הינומגהה יונישל רישכמ םג איה אלא ,יתרבחה 

.תרחא תיתרבח העדותל תכפהנ ךכ ידכ ךותו ,הילע םיפוכ 

לע רמאמב ,בלכ־ןאהד טיירנה .םייוניש רבוע ליעפה ישנה םלועה םג ,ליבקמב 

תירקשה העדותה לש התוררופתה ךילהת לע העיבצמ ,"תויזנכשאל תויחרזמ ןיב םזינימפ" 

ןיב םילדבהה תא קר אל תפשוחו ,הילאמ תנבומ תוירדילוסו תישנ "תוילסרווינוא" לש 

לש הירוטסיהה רחא בקעמ .ןהיניב יוכידהו לוצינה יסחי תא םג אלא ,םישנ לש תוצובק 

איה םג ןנובתהל בלכךאהדל רשפאמ ןתויחרזמל תויטסינימפ תוליעפ לש ןתועדומ תיילע 

תא ףושחלו ,ולש דוסיה־תוחנה לש ןהיתולובג ךותמ אל ינויצה ימואלה לעה־רפיסב 

־יאו םירבש לש הקחדהלו הרתסהל ילככ "םהילאמ םינבומ"כ םינותנה רפיסה יביכרמ 

ירדגמה ביכרמה לשו ,יחרזמה ינתאה ביכרמה לש הערפהה .ולוכ לעה־רפיסב תומאתה 

הלועפה־ףותישל תודוה םג תקחדומ יזנכשאה ינויצה רפיסה לש ותומלשל ,וכותב ישנה 

ןניאו תינתא הניחבמ תורווע ןה ,ירדגמה ןטבמ תוריהב תורמל :תויזנכשאה םישנה לש 

השיאה לש היוכיד תכשמה ריחמב שחרתמ ילכלכה ןרורחשש <ךכל תושחכתמ וא)ךכל תורע 

.(ילוכו הקנמכ ,תלפטמכ ,תיב־תרזועכ) םיישנ ףילחת־יתוריש ןהל תקפסמה ,תיחרזמה 

,םיירדגמ יוכיד ינונגנמ לש הפישח דצל ,םיקפסמ גוצרה לשו בלכךאהד לש ןהירמאמ 

םישנה לש הקיטילופה לש יטסיביטקאהו ירוטסיהה רופיסה תא םג ,םיישנ־מינפו םיינתא 

הטומ הקיטילופב (הלש יאבצה טביהה תא םג ומכ) תילארשיה הקיטילופה לשו לארשיב 

,תישנ הביתכ אוה וריצש - הונ הנח לש הרמאמ ,הז תמועל .תינתאו תירדגמ הניחבמ 

תיתשתה תא קפסמ ־ תירדגמ הביטקפסרפמ תירבעה תורפסה לש ןונקהו תישנ האירק 

,הנושה הנילפיצסידה תורמל .תירבעב המסרפתהש רתויב הקימעמהו הפיקמה תיטרואיתה 

־תודוקנו םייטרואיתה םיחותיפה ,תויטרואיתה תויגוסה לש םלוחלחב ןיחבהל השק אל 

הזילנאוכיספה ,עונלוקה ,תורפסה לש תויטסינימפה תוירואיתהש תויפולחה טבמה 

תירקחמה הבשחמל תועיצמ - וחתופ ןה םהבש םיירקיע םימוחת םתוא - היפוסוליפהו 

הגיצמ הוג ,תירבעה תורפסב טבמה ךרד .תיטילופהו תינידמה ,תיתרבחה תיטסינימפה 

האירק ,תיטסינימפה תיטרואיתה הבשחמב יחכונה עגרה לש תידוחיי תיתרוקיב האירק 

הדמע העיצמ הוג .ןהל תורסמתהמ הפחו תוירואיתה גוצייב הריהב תינמז־וב הניהש 

:דחא םיוסמ הרקמל סחיב ,הקמועב תדחוימו הפקיהב תטלחומ תורכיהמ תעבונש ,תיאמצע 

שומישה ןיבל תוירואיתה ןיב בולישה .התוא םידחיימה םיביכרמה לע ,תירבעה תורפסה 

הלועפה ןפואכ הלגתמ ,יטרפה הרקמה רואל ןתניחב ךות ,ילארשיה הרקמה חותינל ןהב 

לש התחלצהל ןפוד־ אצוי לדומ וניה הז קרפ .ולוכ רפסה תא דחיימש יתרוקיבה ירקחמה 

םיבחר םירשקהו יללכה ורשקה תא ןה ,יטרפה הרקמה תא ןה ריאהל וזכ תירקחמ הלועפ 

הניא ,תויטסינימפה תוירואיתה לש תרוסמה בטימבש ,המצע הירואיתה תא ןהו ,ול רבעמ 

,םהל תענכנ איהש םירקשה תאו הבש םיקדסה תא ףושחל ,המצע תא ןוחבל הלדח 
.תונתשהלו 

ןיבול ילרוא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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תינויצה האמהו טנרגא ןועמש :טפשמב לארשי בהל הנינפ 
.םידומע 437 .1999 .דבוע םע :ביבא־לת 

רחא טילקרפ :ינורכז ןונמא ןרק לאכימ 
.םידומע 375.1999 .יצרא דה :ביבא־לת 

היפרגויב ־ קרב ןרהא :ודובכ יקציול ימענ 
.םידומע 406 .2001 .רתכ :םילשורי 

תונורחאה םינשב ומסרפתהש תויפרגויב שולש תוכזב רשעתהל הכז יטפשמה םלועה 

לש םייחה־ירופיסב יכ ,הלוכ הרבחה לש הייכז הניה וז הייכז םלוא .וב תוריכב תויומד לע 

בר רמוח שי ינורכז ןונמא ןידה־ךרוע לשו קרב ןרהא טפושה לש ,טנרגא ןועמש טפושה 

,תויטילופ) תונוש תוישרפ לעו יסיסבה הייפוא לע ,לארשי־תנידמ לע תובישח־ברו 

םיקלחו ,םינטפשמכ םנמוא רבודמ .םינשה ךרואל התוא וקיסעהש (תוירוביצ ,תויגוחטב 

ןה ךא ,טפשמה־תיבב וררבתהש םיקית לש םירואיתב םיקסוע םירפסה תשולשב םירכינ 

לש םייתועמשמ םיטביה םיפקשמ םיקית םתואב םיברועמה תשולש ןהו םמצע םיקיתה 

םירבשמ ,טפשמה־תיב לש וחתפל ואבוה םהינותנ רשאו וללוחתהש םיקבאמ - הרבחה 
םהיתוכלשה רשאו ועריאש םישעמ ,םיטפוש לש םרוריבל ואבוה םהירה רשאו ושחרתהש 

.יטופיש ןורתפ ושרד 

ךא ,הנידמה תודלות לש המלש הנומת תתל ידכ םהב ןיא וידחי םירפסה תשולש לכ 

םירפסב ןויעמ .הלא םירפסב טרופמו רמאנ רשאל תוסחייתה ילב היתודלות תא ןיבהל ןיא 

יניינע ,הנידמו תד :ןוגכ ,הרבחב תוירקיע תויגוסב רתוי תרדוח הנבהל עיגהל ןתינ הלא 

םיתומיע ,תודהי יהמו ידוהי והימ ,(יתוהמה קוחה ןוטלש אוה) טפשמה תורמו ןוחטיב 

ןיב ,םידרפסל םיזנכשא ןיב ,םינוליחל םייתד ןיב םיסחי ,םייתרבח םיישקו םייטילופ 

.תודהיל תונויצ ןיב ,ןוחטיבה תוחוכל םיניטסלפ ןיב ,םיברעל םידוהי 

דחאו ,(קרבו טנרגא) ןוילעה טפשמה־תיב לש םיאישנב םיקסוע םירפסה ןמ םיינש 

תטיסרבינואמ תינטפשמ ,בהל) הימדקא ישנא ידי־לע ובתכנ םיינש :(ינורכז)ןיד־ךרועב 

לע ובתכנ םיינש :(יקציול) תיאנותיע ידי־לע דחאו ,(הנידמה עדמ שיא ,ןרקו ,ןוטסוב 

םרטב ומלועל ךלהש םדא לע דחאו (ינורכזו קרב) םדיקפתב ןיידע םינהכמש םישנא 
רבחמ לכ - תנווגמ העירי ונינפל םישרופ םירפסה תשולש .<טנרגא) רפסה םסרפתה 

עיגהש האושה־טילפ - דחוימה הייח־רופיסו תומד לכו ;ותנווכו ,ועוצקמ יפ־לע ,ותשיגו 

־תוצראב וידומיל תא םילשהש רוסמ ינויצ ,<קרב> ריעצ דליכ המחלמה רחאל הפוריאמ 

אבצב תרשל אל קבאנש ץראה דיליו ,<טנרגא)ולש ינויצה םולחה תא םישגה זאו תירבה 

.(ינורכז)ןופצמ ימעטמ 

םהלש) םינטפשמ לצא קר אל תוניינעתהב וכזי (השולשה לכ) הלא םירפסש יוצר ,ןכבו 

יעדמ ישנא לצא םג אלא ,(בהל לש הרפס דחוימב ,תמיוסמ הדימב םידעוימ םה ילוא 

,םיקתרמ םירואיתה ,הריהב םהמ דחא לכב הביתכה .םהב ןויעמ םיכחהל ןתינ יכ ,הרבחה 

.הבשחמ ררועמ ןכותהו 

םלוע .תויללכ תורעה המכ ריעהל יוצר ,רפס לכ לש םירבדה ירקיעל סחייתא םרטב 

.הנממ עפשומו הב השענה תא ףקשמ ,הרבחב בטיה בלושמ אוה ;רוגס םלוע וניא טפשמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:04:09 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



451 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -אי'סשת 

םלוא ,וז הדבועב היד לארשיב תיטפשמה הימדקאה הריכה אל בר ןמז ךשמב יכ ינמוד 

,רקחמב ,הארוהב - יטפשמה קוסיעהו ,וז היגוסב תישממ הרומת הלח תונורחאה םינשב 

.חורהו הרבחה יעדממ תוירואיתב ףאו םייגולויצוס םינותנב רזעיהל הברמ - הביתכבו 

ריכהל ילבמ טפשמה־תיב לש הקיספה תא ןיבהל רשפא־יא יכ בטיה תוריהבמ תויפרגויבה 

,תירבה־תוצראב דחוימבו ,םירחא תומוקמב .םתוישיאו םהיתופקשה לע ,םיטפושה תא 

ןקלח - טפשמה םוחתב ימדקאה קוסיעה ןמ וילאמ ןבומ קלח הניח תויפרגויב תביתכ 

וללה .םינוירוטסיה ידי־לע אקווד תובתכנ ןבורש ינמוד םלוא םינטפשמ ידי־לע תובתכנ 

רתויב בושח רמוח םיקפסמ ךכבו ,םיצוחנה םינותנה ברימ תא תולדל דציכ םיעדוי 

המכב וליפא וכז יאקירמאה טפשמב תולוגדה תויומדה ןמ המכ .םייטפשמ םיחותינל 

תונשרפה תא וא ימידקת ןיד־קספ לש ותועמשמ תא ןיבהל הסנמהו ,תחא לכ תויפרגויב 

ןתינ ןכרד .הלא תויפרגויבב תוידוסיב ןייעי םא תושעל ביטיי הקוחב וא קוחב ףיעס לש 

היושע יטפשמה בצמה יבגל הנבהה םימעפלו ,ןיד־יקספב תודיחו םימלענ חנעפל םיתיעל 

.ןתאירק תובקעב ןיטולחל תונתשהל 

לש הרפס ,ןורחא רואל אציש הז אוה רתויב ברה ןיינעה תא הארנכ ררועיש רפסה 

ןבומכ תעבונ וז היופצ תוניינעתה .קרב ןרהא ןוילעה טפשמה־תיב אישנ לע יקציול 

םדאכ ול שיש הרוכבה תוכזמ ךכמ רתוי דוע םלוא ,תעכ אלממ אוהש ריכבה דמעמהמ 

הרבחה לע ליבקמבו ,ילארשיה טפשמה לע ומתוח תא עיבטמ עדומו ןנכותמ ןפואבש 

קזחתה קרב לש ודמעמ .יוטיב ידיל הב םיאבש םיכרעב ןהו ותקיספב ןה ,הלוכ תילארשיה 

ידגנ לקשמכ - תילרביל הנומא ילעב םינוליח - םיוסמ רוביצ יניעב תונורחאה םינשב 

הארנ ןוילעה טפשמה־תיב רשאכ ,םרקיעב םיידרח ,םייתד םימרוג לש םחוכ תורבגתהל 

רבודמש לככ הגיסנב תאצמנש הנידמב םייטרקומדה םיכרעה לע ןגיש ןורחאה רצבמכ 

.תמדקתמ ,תינרדומ ,תיטרקומד הרבחב 

ןיבל קרב ןיב רעפנש ערקל תוסחייתהב הרפס תא הליחתמו הז טביהל הרע יקציול 

תרוקיבב אטבתמ רשאו ותוחאל ןתינ םא תעדל השקש ערק ,יתדה הנחמב םירכינ םיקלח 

תונגפהבו (שאר־רמושב םוקמ לכל הוולמ אוה ןכלו)וייח לע םימויאב ,ותקיספ דגנ הפירח 

ןיבהל השקתמו הז סחימ עגפנ ,הרואית יפ־לע ,ומצע קרב .ושארב דמוע אוהש דסומה דגנ 

ידרח בר תונמל עיצה ףאו תדל דובכ הלגמ אוה ,ינוליח שיאכ ,ותניחבמ .ורשפ תא 

,וזמ הרתי .התחדנ הבידנה ותעצה ךא ,ןוילעה גרדב טפשמה סכל (ללכ ןטפשמ וניאש) 

־תנידמ תויה תא תורידת ריכזמ ומצעב אוהו ,םייתד תבוטל ויה ויתוטלחה ןיבמ המכ 

תודהיה לש התמורת תא ,רתוי תוקוחר םיתיעל יכ םא ,וליפאו ,תידוהי הנידמ לארשי 
.םיילסרווינוא םיכרעל 

ךכב ןיא יכ (ןיבהל הלשכ תרבחמה םגו)ןיבהל קרב ליכשה אל הז ןיינעב אקווד םלוא 

אצומ אלל ךרד לע הלע אוה ,תיטופיש תונתלעפ ןעמל לעפ קרבש עגרבש איה תמאה .יד 

תומיעל עיגהל ךרוצ םוש היה אל ,הז תמועל ,םלוא .םידרח םע רבדיהל ותלוכי תניחבמ 

תא תראתמ יקציול .ןולא םחנמ טפושה (טופישה ןמ ןהו הימדקאה ןמ ןה)ותימעו ורבח םע 

שיגדה רשאו 1980 תנשב לבקתהש טפשמה תודוסי קוחמ דוע ותליחתש ,םהיניב חתמה 

תחת ,לארשי תשרומל (ןודינה אשונל הקיספבו הקיקחב ןורתפ רדעהב) תונפל ךרוצה תא 

תירבה־תוצראב וא ,הילגנאב קוחה) לבוקמה טפשמל ,זא דע לבוקמ היהש יפכ ,תונפל 

ירבע טפשמכ לארשי תשרומ תא שרפל ונויסנב תוטיהל הליג ןולא טפושה .(רקיעב 

יקציול .ךכמ תוגייתסה הליג קרב טפושהש דועב ,וז הטיש לש התלעפה תא קידצהלו 
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םגש ,הזה קוחב רתויב בושח טביהמ תמלעתמ םלוא ,רפסה תליחתב דוע הז תומיע הריכזמ 

וז אהת) לארשי תשרומל תונפל שי יכ עבוק קוחהש אוהו ,ונמיה ומלעתה קרבו ןולא 

ףופכב קרו ךא (קרב לש ותטישל ,הברהב בחר גשומ וא ,ןולא לש ותטישל ,ירבעה טפשמה 

יקציול .רשויו םולש קדצ ,תוריח - היטרקומדה תיצמת ילוא םניהש תונורקע העבראל 

ןולא לש המוד תומלעתה לע םצעב תרזוח ךכבו ,קוחה לש הז יתועמשמ קלח הריכזמ הניא 

תא ליעפהל ךרוצ שי םא הלאשב םיינשה ודקמתה ,םהיניב ותמעתה ובש טפשמ לכב .קרבו 

לש םתועמשמ תא שרפל ןויסינל ושרדנ אל םלועמו ,לארשי תשרומל תונפלו קוחה 

טפשמב םהיניב תומיעה עיגה ואישל .וז תשרומב רשויו םולש ,קדצ ,תוריח תונורקעה 

הז הרקמ תראתמ יקציול .(יקסב'גרו'ג טפשמ) תוגלפמ ןיב םייטילופ םירדסהב קסעש 

,םניד־יקספב רתויב םיטובה םייוטיבה יכ ינמוד םלוא ,תוטיפש לש היגוס עקר לע תומיעכ 

קרב לש ונוצר־יא יפלכ ןולא לש תונלבסה ןדבוא עקר לע ויה ,ןולא לש הזב דחוימבו 

רשאכ וליפא .ילארשיה טפשמב לארשי תשרומל ,רתויב הנטקה ולו ,לגר־תסירד תתל 

לש רשקהב קר תאז גיצמ אוה ,לארשי תשרומ לש ילוגסה הכרע תא ריכזהל גאוד קרב 

וא ך"נתה ןמ - תאז תשרומ ךותמ המגוד תתל ילבמ ,תאז םגו ,םיילסרווינוא םיכרע 
.ל"זחמ 

טפשמב רבודמ .בטיה תאז ריהבמ ,םירצק םיטפשמ המכב תראתמ יקציולש ,דחא רופיס 

ןיינעתה הז הרקמב .תויטרפל ותוכז םשב ןקוח רובעל ברסל ריסא לש ותוכז הנודינ ובש 

רמאנו ,היגוסל ירבעה טפשמה לש ותשיג רבדב בר לצא (יקציול לש הרואית יפ־לעו קרב 

יפ־לע לועפל אל זא טילחה קרב .וז תוכזב הריכמ הניא תודהיה יכ בר ותוא ידי־לע ול 

יאקירמא טפשמ ותואב (א) :םלוא ,תיאקירמא הקיספ לע ךמתסה הז םוקמבו ,תודהיה 

טפושה ,בכרהל ורבח <ב> ;הלבקתהש הכלהב אלו ,טועימ תעדב רבוד קרב ךמתסה וילעש 

ךמתסהב אקווד ךא (ריסא לש ופוגל הרידח רוסאל שיש) הנקסמ התואל עיגה ,ןהכ םייח 

ףא םסרפתה םימיל <ג> ;יתד־אל םדאכ יכ םא וב החמומ ןהכ טפושהש ,ירבעה טפשמה לע 

טועימ תעד לע קרב ךמתסה עודמ הלה ההת ובש ,ידוהי־יאקירמא ןטפשמ לש רמאמ 

יטפשמה בצמה רשאמ אליממ רתוי תמדקתמ הניה תילארשיה הטלחההש דועב ,תיאקירמא 

תוילרביל תוטלחה המכב ןייטצה ךא הז טפשמב בשי אל ןולא טפושה .תירבה־תוצראב 

ךות ,בורל תינרמשה ותשיג ףרח ,םיריסא תויוכזל םירושקש םיאשונב דואמ תומדקתמו 

ופרטצה םיינוליחה טופישל־ויפתושו קרב ,ותמועל .לארשי תשרוממ אקווד באוש אוהש 

םדאה דובכ :דוסי־קוח תלבק רחאל קר םירוצעו םיריסא יפלכ הלקה לש וז השיגל 
.ותוריחו 

םיליבומה ןיב ,םילוגד םיטפוש ינש לש וניה םינומשה תונשב שחרתהש לדחמה ,ןכ םא 

םיינשה ולכי ,םהיניב םיתומיעה םוקמב .ינוליח רחאהו יתד דחאה ,תילארשיה תוגטפשמב 

תוברתב לארשי תשרומ לבקתת ובש (שידחו) שדח בצמ רוציל ןויסינב הלועפ ףתשל 

ךא .רשויו םולש ,קדצ ,תוריח תונורקעה יפ־לע - תיללכהו - תילארשיה תיטפשמה 

תודוסי קוחב הנומטה תורשפאה תא וצימחה (אוה־ותדמעמ דוחל דחא לכו) דחי־םג םהינש 

יתדה הנחמה ןיבל וניב ץרפש תומיעב םימיל ךכ לע םליש קרב יכ ינמוד .1980 טפשמה 
.ותוללכב 

הנינחה ןיינעב :לשמל ,תמעתהל ןוכנ קרב היה - ינוחטבה םלועה - רחא םלוע יבגל 

שוריגה לש הרקמב ,(הנינחה דגנ טועימ תדמעב היה ובש) 300 וק תשרפב םיברועמל 

ךא ,שוריגה דגנ טועימ תדמעב היה ובש) םילבחמה רשע־השימחו תואמ עברא לש ינומהה 
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453 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

םייוניעה אשונבו <דחי םיטפושה לכ םשב ןתינש ןידה־קספל ףרטצהו ענכנ רבד לש ופוסב 

רחאל קר יכ םא ,ב"בשה ינקתמב םייוניע רוסאל גאד ןוילעה טפשמה־תיב אישנכ ובש> 

םגה ,ץראל־ץוחב ןהו לארשיב ןה ךכ לע תרוקיב גפסו םינוש ןיד־יקספ המכב תאז ריתהש 

.יקציול השרדנ אל הז אשונל אקווד ךא .(וז תרוקיב וילע העיפשה המכ דע רורב אלש 

יבגלו םירחא ןיד־יקספ יבגל םינותנ לש עפש האיבמ יקציולש שיגדהל שי ,הז םע דחי 

לש תוטויט ,לשמל) תודוס תפשוח איה .ןוילעה טפשמה־תיבב תררושה תיללכה הריוואה 

תטפושהו ,שוריגה ןיינעב רואו קרב - םיטפושה םהב ורזח ןתביתכ רחאלש ןיד־יקספ 

הליבשב ונכוהש תוסרג יתש ןיב הטבלתה קויד רתילש ,300 וק ןיינעב תרופ־ןב םירמ 

טפשמה־תיב אישנ ןיב רצונש םוצעה חתמה תא תראתמ איה ןכ־ומכ ;(םיחמתמה ידי־לע 

תדמע לע רתוול קרב םיכסה םרטב) 300 וק תשרפ עקר לע קרב ןיבל רגמש ןוילעה 

חתמה חכונל סייגתה ,בכרהב ללכ היה אלש ,ףסונ טפוש הבש ךרדה תאו <ולש טועימה 

םאיבהלו םיטפושה ינש ןיב רשפל גאדו ,םיטפושה ברקב םיסחיה תא רעכלו רערעל םייאש 

תא ןתמי רגמש וליאו בורה לא קרב ףרטצי היפלש) הרשפ ידיל ףוסבו תורבדיה ידיל 

,טעמכ םינשרפה לכ לש םתעד יפל ,הללמוא התייה המצעלשכ הטלחהה .(וניד־קספ 

םע דחי .יקציול ידי־לע בטיה םירהבומ הלא םירבדו ,תיטפשמ הניחבמ הארנכ תיעטומו 

תויהתב היארוק תא הריאשמ איה ,רפסה לכ ךרואל הלגמ איהש םיבר םירבד תורמל ,הז 

טפשמב ברעתה רשאכ השעיי אלש רבד השעש ינומלאה טפושה לש ותוהזל רשאב תובר 

.בכרהב היה אל ובש 

לככו קתרמ רפסב רבודמ לכה ךסב ךא ,תוערגמו םילדחמ םנמוא שי הז רפסב ,םוכיסל 

.הרבחה יעדמ ישנאל ףאו ןטפשמ לכל הבוח־רפסבו ,ןמיהמ הארנה 

.בהל הנינפ לש התדובע אשונ ,טנרגא ןועמש ןיבל קרב ןרהא ןיב רשוק רישי וק 

םתונדמל תוכזבו ,תוכורא תופוקת ךשמב ןוילעה טפשמה־תיב לש םיאישנ ויה םהינש 

ינפל ,היה קרב ;וכותב שחרתמה לעו הז דסומ לע תערכמ העפשה ועיפשה םתוישיאו 

הדעו שאר־בשוי ורבעב היה טנרגאש דועב ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,טפושל ויונימ 

םירבחכ ונהיכ םהינש ;יטפשמה ץעויה לש ויתויוכמס תא רידגהלו ןוחבל השקבתהש 

תומחלמ לש םייתייעב םיטביה ןוחבל תנמ־לע ומקוהש תויתכלממ הריקח תודעווב 

תא הרקח רשאו ומש־לע הארקנש הדעווה שאר־בשויכ טנרגא - תקולחמ תוררועמ 

לש התוירחא תא וא הקלח תא הקדבש ןהכ תדעווב רבחכ קרבו ,םירופיכה־םוי תמחלמ 

תוגנלפה התירב־תולעב ידי־לע ,הליתשו הרבס םיטילפה־תונחמב השענש חבטב לארשי 

םירושקה םייזכרמ םיטפשמ ינשב םיברועמ ויה םהינש ;ןונבל תמחלמ ךלהמב ,תוירצונה 

תטיש לש םידיסח ויה םהינש ;קוינאימד טפשמב קרבו ,ןמכייא טפשמב טנרגא - האושל 

התוא תנייפאמש תיטפשמה תרוקיבה לע ,הבש הבותכה הקוחה לע ,תיאקירמאה טפשמה 

המש איהש שגדה לעו ,(קוח לטבל ליגר טפשמ־תיב לש תיטופיש תוכמס לש ןבומב) 

ןפואב ,וקבאנ םהינשו ;הטישה לש הדוסי תא םתנבה יפ־לע הווהמש שגד ,םדא תויוכזב 

םע םיתומיעב ,רומאכ ,קרב - תודהיה לש התועמשמו התוהמ תא ןיבהל ,יעוצקמו ישיא 

ותודליב דוע טנרגאו ,ינתלעפ טפוש ותויהב ידרחה הנחמה םעו יסקודותרואה דסממה 

דסממה לש ודי־דבוכ םע ,תודהיה לש התועמשמ םע דדומתהל ץלאנ" ,בהל ירבדכ ,רשאכ 

.(28 'ע)"הנוש ותויה לע םדא םלשמש ריחמה םעו יסקודותרואה 

,בהל יפ־לע יכ ,טנרגא יבגל לרוג־תרה התייה תודהיה תועמשמ םע תאז תודדומתה 

ןיב ,תססותה וגקישל תקחורמה יקטנקב ליוויאול ריעהמ וירוגמ תא קיתעהל ויבא רחב 
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הרומבש רחאל ,"ליוויאולב יסקודותרואה דסממה" ןיבל וניב השק תומיע תובקעב רתיה 

היה אוהש דועב ,הליהקה יסנרפ ידי־לע תבש לוליח לש השעמב ויבא ספתנ תירבעל 
תוינרדומה תכפהמל המצע תא םיאתהל ידכ שדחתהלו שדחל תודהיה לע" יכ העדב 

תוטיסרבינואה תחאב םיטפשמ דומלל ,ןועמש ,ונב לחה וגקישב ."םלועה תא תפחוסה 

תיטפשמה תרוסמה בטימ תא גפס םש ,וגקיש תטיסרבינוא ,תירבה־תוצראב תוליבומה 

טעמכ ויתימע לכל דוגינב)יאקירמא יטפשמ ךוניחו ינויצ תיב לש הז בוליש .תיאקירמאה 

םדוק דוע - דחי ורבח (הפוריאב תיטפשמה םתרשכה תא ורבעש ,ןוילעה טפשמה־תיבב 

טלובה טפושכ ,ילארשיה טפשמל תידוחייה ותמורתב ךשמהב ועייסו - הצרא ותיילעל 

אב הז רבד .תילארשיה תיטפשמה הטישה ךות לא תויאקירמא תושיג ץמיאש ילוא ןושארה 

םיאתמ הרקמב ,תעה אובב הלוכיש ,טועימ תעד לש הכרע תעיבקב ,לשמל ,יוטיב ידיל 

ודוהב רובידה שפוח לש ותובישח לע ותדימעב וא ;תימידקת הכלהל ךפהיל ,רתוי 

ןותיע ןכו) הז ןותיע רוגסל וצה תא לטבל ,םעה לוק לש םסרופמה צ"גבב ,תונוטלשל 

תרוקיב ירמאמ ומסרופש רחאל לטוהש (תיטסינומוקה הגלפמה לש םינואטב םהינש ,יברע 

םיביכרמ ינש ומייקתה הז טפשמב .הלשממה דגנ (םימי םתוא לש הדימה־הנק יפל) םיפירח 

הקוחה ןמ החוקלש) תונותיעה שפוחב שגדה תמיש - תיאקירמאה הטישה לש 

הריגסב טפשמה־תיב ברעתה אל ןכל םדוק רצק ןמזש ןתניהב ,הכלה יונישו ,(תיאקירמאה 

וחורו ,ילארשיה טפשמה תודלותב םיבושחה דחאל בשחנ הז טפשמ .ןותיעה לש תמדוק 

.קרב לש תיטפשמה ותפקשה בוציע לע ךשמהב יאדווב העיפשה 

טפשמה תטישל םיטפושה ינש וסחייש ךרעב המזגה שי ימעטלש ףיסוא רגסומ רמאמב 

םוחתב ,םויכ יוטיב ידיל אב איהו ,תודבעב הריכמה הקוחב הרוקמ וז הטיש .תיאקירמאה 

בר שומיש ןוגכ ,םלועב תויטרקומדה רתי לכל תיסחי הגירח השינעב ,לשמל ילילפה 

אלל םלוע־רסאמ שנועב וא ,תויולבגומ ילעב םישנאלו םיריעצל ללוכ ,תוומ שנועב 

שי ךכל .ךרע־יטועפ םישעמ לע ךשוממ רסאמ שנועב וא ,רורחשב םעפ־יא תוכזל תורשפא 

ןהו םיטפושה "ונימב ןה ,תיטפשמה תכרעמה לש תינוציקה היצזיטילופה תא ףיסוהל 

ןפואב ןוילעה טפשמה־תיב לעפ רוגו שוב ןיב תונורחאה תוריחבב רשאכ ,תוטלחהה ןכותב 

ינש לומ םיאקילבופר העבש לש בור) םיטפושה לש תיטילופה תוכייתשהל םאתהב רורב 

תירבה־תוצרא התייה ,םעה לוק ןיינעב הטלחהה הלבקתהש ןמזב ,דועו תאז .(םיטרקומד 

לש םרסאמו קוחל ץוחמ לא הגלפמה תאצוה ללוכ ,םיטסינומוקה דגנ קבאמ לש ומוציעב 
.הגלפמה ירבח 

,(תירבה־תוצרא לש התוברתל ,םצעב) תיאקירמאה הקוחל טנרגא לש ותדהאב םלוא 

ינויצכ - הלופכ תונמאנ לש הלאשב טנרגא קבאנ דימתמו זאמ .קרב לצא ןיאש ןפ היה 

תיאקירמאה תוברתה תא ךירעהש םדאכו ,היילע תועצמאב ותנומא תא םישגהל טילחהש 

תוחרזאה לע רתוול טילחה רשאכ ויטבל לע ,לשמל ,תרפסמ בהל .ךנחתה הבש 

,טפשמה־תיב ילתוכ ךות לא םג ותוא וויל הלא ויטבל .בושייה תפוקתב דוע תיאקירמאה 

קבאמב ,םחלנ רשאו היידוהי־אל השיאל יושנ היהש ןיצק ותוא - טילש צ"גב תעב לשמל 

הכלהה ףא־לע תוהזה־תדועתב םידוהיכ וידלי תא םושרל ,תיקלח החלצהבו יטפשמ 

:אבה ןפואב הז הרקמב טנרגא לש וילוקיש תא תראתמ בהל .אשונב תיסקודותרואה 

ותיא דדומתהל ץלאנש רתויב השקה הרקמה טילש ןיינע היה טנרגא יניעב 

,תוילסרבינואה תא רשאל ותהימכ ןיב ערקנ אוה .טפושכ ותנוהכ ךלהמב 

לש הדוחיי לע רומשל יוארש ותרכה ןיבל ןופצמה שפוחו םזילאודיווידניאה 
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455 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

ןיב גוליפ :ותוא ףודרל בש גוליפ לש לפאה םויאה .ימואל ןממסכ תודהיה 

וירבח ןיב ,ינוליחל יתדה הנחמה ןיב ,תונויצל תודהי ןיב ,םואלל תד 

(276 'ע> ...םיטפושה 

ןיב תירבה־תוצראב ותויהב דוע שחרתהש ערקב רכזנ טנרגא יכ תבתוכ בהל ךשמהב 

זא ןהיכש לוגדה ידוהיה טפושה)ןאכמ סיידנרבו ןאכמ ןמציו ,תונויצה לש םיגיהנמ ינש 

תוגיהנממ סיידנרב לש ותשירפל םרגש ערק - (הקירמאב תינויצה העונתה גיהנמכ 

איה זאו ,תונויצה יפלכ םתשיג ביבס ויבא ןיבל וניב טעמכ רעפנש ערקב ודילו - העונתה 

"?תוינרדומל תודהיה ןיב רשג שי םאה" :טנרגא לש םיגונה וירוהרה ךותמ ,הריעמ 

םע םג דדומתהל ץלאנ טנרגא .גירח היה אל םיישיאה וייח־תורוק עקר לע הז ערק ךא 

(תיאקירמאה תוברתה ןמ הארנכ קניש) תוילרביל התואו תוילסרווינוא התוא ןיב חתמה 

הרבג ,רבד לש ופוסב ,ןאכו .תוינוחטב תויעב םע תדדומתמש הנידמל ותוריסמ ןיבל 

,תנחוב בהל 267 'עב .םיישונא־ללכה םיכרעה לע - הנידמל הגאדה - תונויצה םימעפל 

לש ותבושת ."תיטרקומד הנידמ וא תידוהי הנידמ" הלאשה תא ,הנשמה־תרתוכ ןושלכ 

המכב טנרגא םשייש ןורתפ ,"תננוגתמ היטרקומד" לש ןויערה התייה וז היגוסל טנרגא 

תירמייווה הינמרגמ ללוכ ,תוירוטסיה תומגודב טנרגא רזענ ןאכ .הערכהל םישק םירקמ 

,רודרי תשרפב היה םושייה .םיחרזאה־תמחלמ תובקעב ןויסינה־תדומל ,תירבה־תוצראמו 

,תודגונמ תויטנ ןיב טנרגא ערקנ בוש .תוריחבב דדומתהלמ דרא־לא תגלפמ הלספנ הבש 

לש ותשיג יכ תמכסמ בהל .ןוילעה טפשמה־תיב אישנכ ןהכל לחהש רחאל רצק ןמז תאזו 

ןיב חתמה עקר לע םג אלא יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה עקר לע קר אל..." השבוג טנרגא 

ודיקפתב םיינושאר םידעצ דעצ טגרגאש הדבועה עקר לע םגו ינוליחל יתדה הנחמה 

לש ןורתפל ףואשל ותוא בייח הז ןורחא ןותנ יכו ,(270 'ע)"ןוילעה טפשמה תיב אישנכ 

.טופישל ויתימע ןיב הרשפ 

אלא ,קרב ירבדכ ,"טפשמ ץראה לכ אולמ" קר אלש בטיה הריהבמ בהל ,ןכבו 

־תפקשה ,םהלש ישיאה עקרה םג אלא ,תעבוק םתונדמל קר אלו ,םדו רשב םגיה םיטפושש 

הרפס .תויפרגויב ירפס לש םתובישחל החכוה שי ךכב .םתטלחה לש תוכלשההו םמלוע 

קומעו רתויב ידוסי אוה .היתובקעב וכלי םירחאש תווקל שיו ,השדח ךרד סלפמ בהל לש 

.(תומש חתפמב קר הקפתסהש ,יקציול לש הרפסב רסחש םיאשונ חתפמ ללוכ) רתויב 

לש םג אלא ,םיטפוש לש קר אלו - הלאכ םירפס לש המלש הרדסל קוקז לארשיב טפשמה 

.תאז חיכוי ינורכז לע ןרק לש ורפסו ,םיריכב םינטפשמ 

טפשמה לע רתויב הלודגה העפשהה ילעב םיטפושה םע םינמנ קרבו טנרגאש קפס ןיא 

תויומדה ןיב וניה ינורכזש קפס ןיאו ,טפשמל ורידחה םהש םישודיחב דחוימב ,לארשיב 

טפשמל תידוחיי המורת ,סרתמה לש רחאה דצה ןמ ,ומרתש ןידה־יכרוע ברקב תובושחה 

םילוכי םניא םיטפושש דועב .וב דקמתהל טילחה רשאכ ןרק רחב הבוט הריחב .ילארשיה 

־ךרוע ,םחתפל םישגומה םיקיתה גוסב םייולת אלא ,וקסעתי םהבש םיאשונה תא רוחבל 

לש תנוכתמב ,תושרופמ תועדוה ידי־לע אל םנמוא - ותדובע יסופד תא בצעל לוכי ןיד 

,ינורכז לש הרקמב .רוביצה יניעב ומצעל רצוי אוהש תומדה תועצמאב ךא ,תמוסרפ ןיעמ 

.ןטפשמ תויהל טילחה םרטב דועו ןיד־ךרועל היהנ םרטב דוע רייטצהל הלחה וז תומד 

הררוע וז היישרפו ,טסיפיצפ ותויה בקע ,ןברס ינורכז השענ יאבצה ותוריש ךלהמב 

חתפ רשאכ זופשאל ךפהנש) רסאמל חלשנו ןידל אבוה רשאכ הבר תוניינעתה התעשב 
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םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 456 

לש וקבאמ רואיתב ורפס תא חתופ ןרק .(ןידה־רזג לבקתה םרטב דוע בער־תתיבשב 

תשרופמ הארוהב התיבה בושל ול רתוה רשאכ החלצהב רתכוה רבד לש ופוסבש ,ינורכז 

.הרשפ ןיעמ הגשוה ןכמ־רחאל רשאכו ,יטילופה גרדה לש 

םג אלא ,ינורכז לש ותומד בוציע לע התכלשה לשב קר אל ןרקל הבושח תאז המגוד 

תנבהל התואנ תרגסמ הווהמש ,תיחרזא הרבח לש םישרמו קהבומ יוליג םושמ הב שי יכ 

תיחרזא הרבח לארשיב ןיא ,ןרק לש ודידל .ינורכז לש תונווגמהו תופנעה ויתולועפ 

תרגסמ ,לשמל - תודסוממו תוימשר תורגסמל ץוחמ םילעופ הבש תרגסמ ,ונייהד ,הקזח 

םיקבאמב ליעפש ןיד־ךרוע לכ ,םצעב .דסממה לומ םיקבאמו תוגלפמל ץוחמ הקיטילופ לש 

לש המגוד הווהמ תונוטלשה לומ םייתובדנתה םינוגרא םשב וא טושפה חרזאה ןעמל 

לודג הכ חתנ יכ ,דחוימב טלוב רבדה ינורכז לש הרקמב .תיחרזאה הרבחה םוחתב םישעמ 

ןרק יכ םא ,הזה גוסה ןמ היה <ול ץוחמ ףאו טפשמה־תיב ילתוכ ןיב)ולש יטפשמה גוצייהמ 

ןיב ךוסכס ,םיזוח תנכה לש םירופא םיאשונב םג לעופ ינורכז לש ודרשמ יכ שיגדהל גאוד 

ףא שידקמ אוהו ,םיברועמה םידדצל םיבושח םג םא ,םימוד ךרע־יטועפ םירבדו םינכש 

ןבומכ שדקומ רפסה רקיע ךא .ליגר ןיד־ךרועכ ינורכז תדובע לש הז טביה רואיתל קרפ 

היה םיימעפ .הז קוסיעמ ותוגייתסה ףא־לע ,הקיטילופל ותסינכ ללוכ ,םיירוביצה ויקבאמל 

םידמעומה ןמ קוחר אל םג ךא חוטב־אל םוקמב םיימעפ ,תסנכ־רבחל דמעומ ינורכז 

;ירגבא ירוא לש ותושארב ,"הזה םלועה - שדח חוכ" תמישרב הנושאר םעפ :ולבקתהש 

ןמ תומישר המכמ הבכרוהש ,"לארשיל ןויוושו םולש - י"לש" תגלפמב היינש םעפו 

לעפש ןטפשמכ ןה ,ירנבא ירוא םע םינש־יבר םירשק ינורכזל ויה הז רשקהב .לאמשה 

םולשל הצעומב ללוכ ,םינוגראב םידיקפת אלימש רוביצ־שיאכ ןהו יטפשמ ץעויכ 

ךילהת ינפל הברה ף"שא םע םירשק ורשקש םיטעמה םיפוגה ןיב התייהש ,ןיטסלפ-לארשי 

ירנבא) תויומד יתשב רבודמ .קוחה יפ־לע ורסאנ הלאכ םישגפמש ינפל וליפאו ולסוא 

ןרקו ,םה ףא םיבכרומ םהיניב םיסחיה ויה םינשה ךלהמבו ,תוינתלעפו תובכרומ (ינורכזו 

.היואר תושיגרבו ןיינעמ טוריפב תאז ראתל ביטימ 

םינודינש םיאשונ םתואב ,ןבומכ ,ללוכ ,תובר תוישרפל רושק ינורכז היה ןיד־ךרועכ 

לש תויוכזו תוינורטב תויגוס ,רובידה שפוח ,הנידמו תד - קרבו טנרגא לע םירפסב 

םירתועה תא גצייל קר אל ינורכז עדי וללה םימוחתה לכב .םיחטשב םיניטסלפ 

הרכה ךותמ ןוידה תא להנלו םייתריציו םיירוקמ םינועיט תולעהל םג אלא ,םיניידתמהו 

לכב יכ ,ותשיגל ןמאנ ףרגויבב ינורכז הכז תאז הניחבמ .רתוי םייללכה םיטביהה לש 

עקרה תא ראתל ןרק ליכשה ,תוניידתהו תוניידתה לכב ,קרפו קרפ לכב ,אשונו אשונ 

לש ןויערה ,רומאכ רשאכ ,םיקבאמה לש םהיתוכלשהו םתועמשמ תאו יתרבחהו יטילופה 

.ומויסל דע שממ ,וכרוא לכל ינשה־טוחכ רבועו ,רפסל אצומ תדוקנ הווהמ תיחרזא הרבח 

םינוש םיטביה וריאהב ישממ ןפואב םרות ,םייטפשמ םיאשונב רקיעב ןדש ,הז רפס 

ןברס היה ינורכז ןכש ,הנידמה לש התודסוויה ןמל טעמכ תילארשיה הרבחה לש םיבושחו 

לועפל ךישממ אוה םהבש הלא םימיל דעו ,תומדקומה םישימחה תונשב דוע (ןושאר) 

.תויגולויצוס תונבות אלמו אירק ןונגסב בותכ רפסה .ירוביצהו יטפשמה םוחתב 

תווקל שי .תויפרגויב לש הגיגח - רתויב םייבויח םניה םירפסה תשולש ,םוכיסל 

ינעדמ ,םינטפשמ - םירחא םג יכ תווקל שי .קוספ ףוס ,היישע לש םוכיס םושמ ךכב ןיאש 

םיפסונ ןיד־יכרועו םיטפוש שי .םהיתובקעב וכליו סומלוק ולטיי - םיאנותיעו הרבחה 

לש הבוציעל ,תוירוביצה םהיתולועפבו תיטפשמה םתיישעב ,םויכ םימרותו רבעב ומרתש 
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הרבחה תנבהל ףיסוי ,ידוסי רקחמ לע תתשומה ,םהילע קודב עדימ לכו ,לארשיב הרבחה 

תולעהל ,יגולויצוס תע־בתכב ולו ,םוקמ שי ילוא ,ןניקסע תויפרגויבב םאו .תילארשיה 

יעדמ םוחתב םידמולמ יבגל םג הביתכ לש הז גוסל שרדיהל םוקמ ןיא םאה :םיוסמ רוהרה 

אל רגתא םיווהמ וללה םירפסה ,וז הניחבמ ?תולוכסאכ וא תוצובקכ וא םיטרפכ ־ הרבחה 

לש םירחא םימוחתמ םירקוחו םיגולופורתנא ,םיגולויצוס יבגל םג אלא ,םינטפשמ יבגל קר 

.הרבחה יעדמ 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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היפויתא אצוי רעונ לש תוכייתשהה רגתא :פארל ייאגר ןיב יאתבש הכלמ 
.םידומע 294 .2001 .רבוקיר'צ :ביבא־לת .לארשיב 

הרטמ המצעל הביצה ,תימושיי תיגולופורתנאכ המצע תא הרידגמה ,יאתבש הכלמ 

הרפס תרתוכ םג .לארשיב היפויתאמ םילועה דמעמ תא םדקלו רוקחל :תוחילש תאשונה 

תוריהבב תדמלמ - (1999)"היפויתאמ םילוע םילייח לש תוהזה עסמ :יחא יכה" - םדוקה 

תא הדביא רבכ הזש המגמל הירקחמב תרזוח יאתבש .הז טקיורפב התודקמתה לע 

,םידוהי לש "היילע" - הריגהה רקחמ .תילארשיה היגולופורתנאה ימוחתב התויזכרמ 

עוצקמ לש החיתפה בלש תא ונמזב הוויה - "ישילשה םלועה" תוצראמ דחוימבו 

םישפחמה םייזויציבמא םירקוח יבגל יותיפ הז אשונב ןיא םויכ ךא .ץראב היגולופורתנאה 

תומיבבו היגולונימרטב ,םיאשונב םימוסרפ וביניש ,יטרואית חותיפל םישדח תודש 

.רתוי החוטב םתרקויש 

אקווד הל שיש המגמ התביתכב תגציימ תרבחמה ,חונז אשונב התריחב דצל ךא 

,םירקחנה ןעמל תישיאה תורסמתהה תשיג - ונימי־תב היגולופורתנאב םיבושח םיכמות 

.(committed anthropology) תביוחמה היגולופורתנאה לש (genre) הגוסב ,ונייהד 

,תיברעמ עפש־תרבחמ ,ץוחבמ ללכ־ךרדב םיאב םהילא סחייתמ הז חנומש םירקוחה 

תיטילופ המצוע ילעבו םייטסילטיפק תודמעמ ידי־לע םילצונמש םירקחנב םישגופו 

לש הרקחמב אוצמל ןתינ ךכל המגוד .םיישונאו םיירמוח םיבאשמב תוילטורבב םיטלושה 

Death Without Weeping: The) ליזרבב זוי־רפש יסננ תיאקירמאה תיגולופורתנאה 

 1992 ,Violence of Everyday Life in Brazil).

תאו םתוא ברקל םיכרד תשפחמו ,לארשיב םיפויתאה רקחמל תסיוגמ יאתבש 
תוניינעתהה המייתסה םבור לצאש ,םיידוהיה הנידמה יחרזא לש םתעדות לא םהיתויעב 

.תונבל תומילגב םייוטע הממדב םידעוצ םדועב םיסוטמהמ םתדירי לש תושגרמה תונומתב 

הייסולכואה יזכרממ םתוא םיקיחרמה םיילאירפירפ תומוקמב ובשוי םיפויתאה בור 
.תולודגה םירעה לש תססובמה 

לש םמלועל תוברקתה לש ,ןפוד־יאצוי ףא ילואו ,םילועמ םירושיכ לע דיעמ הרקחמ 

בל־יוליגב התיא םירבדמו התרבחב חונ םישח וז הדע ינב תוריעצהו םיריעצה .םירקחנה 

םיבאוכ תופוכת םיתיעל םניהש םיאשונ ,דיתעל םהיתווקת לעו תוימוימויה םהיתויווח לע 

ץראה זכרמב םידוקירלו הקיסומל םינודעומב יאתבש השגפ םבור תא .םיימיטניאו 

ידכ ןאכל םיאב םהיניבמ תואמ .םהילא םיעיגמ םייפויתאה רעונה־ינבש םירחא תומוקמבו 

הקיימ'גמ רקיעב םרוקמש ,פארהו ייאגרה לש הרוחשה הקיסומה יעפומב ףתתשהל 

דיפקמש ימל תיפצתלו הייהשל םישק הרקחמ ירתא .תירבה־תוצראב םירוחשה יזוכירמו 

.ויתואירו ויניע תוחצ לעו וינזוא תואירב לע 

הרשע־הנומש דע הרשע־שולש םיאליגב םירענ הנומשו םירשעו תורענ שולשו םישולש 

יאתבש .הירזועו תרבחמה ידי־לע קימעמ ןפואב הנייאורו התפצנש הייסולכואה תא םיווהמ 

םע אכדמ םיתיעלו עיתפמ ,ןיינעמ שגפמ תווהמ הלא תוחיש .םנושלב רבדל םהל תנתונ 

ידכ "תלשחנה" הקירפא תא םהירוה םע ובזעש ימ לצא םהל ץוחמו םינודעומב שחרתמה 

.ילכלכהו יתרבחה ,יתחפשמה םבצמ תניחבמ תילארשיה הרבחה ילושב םמצע תא אוצמל 

בצמל יוטיבכ הרוחשה הקיסומל םייפויתאה רעונה־ינב לש םתכישמ תא האור תרבחמה 
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לשו ,אסיג דחמ ,תיתליהק תוהז לש ןוגיעל יעצמאכו תילארשיה הרבחב םהלש רוכינה 

תרבחב טועימ לש םיישקה תא םיווחה םירוהשכ ,אסיג ךדיאמ ,םיקוחר םיפתוש םע תוהדזה 

,םיתיעל תושק תילארשיה הרבחב היצרגטניאה תווקת יבגל היתונקסמ .הנבלה בורה 
:הירבדלו 

תוהזה וליאו ,תינרדומ־טסופ ,תצמואמ תוהז איה הרוחשה תוהזה 

ךילהתב הצמחוה יכ הארנ ,היוצרו הנימז תויהל התיה הרומאש תילארשיה 

תועפשההו רוכינה לש היגולואידיאהמ האצותכ הכרעמ הדבא ףא ילואו 

החוכש וליפא ןכתי ...התונשרפו הרוחשה הקיזומה םע תוהדזההמ תועבונה 

לש רומח בצמב ואצמי הלא רעונ ינבו ורערעתי תידוהיה תוהזה לש הכרעו 

<146 'ע> .רוכינו תוהז רבשמ 

םיריעצ תורענו םירענל תמרוגה ,הינפב דומעל השקש ,הכישמה תא ראתמ רפסה 

םיקחורמה םינודעומל (ישיש ימיב דחוימבו) תרחואמ הליל תעשב ךרד לכב עיגהל דואמ 

תדימב בשחתהל ילבמ םיפמרטב םירזוחו םיעיגמ םה תופוכת םיתיעל .םהירוגמ תומוקממ 

וא םירוהה לש םתמכסהו םתעידי אלל תופוכת םיתיעל תואצוי דחוימב תורענה .ןוכיסה 

םידומצה םידגבה תא אבחיהב ןתיא תולטונ ןהשכ ,ךוניחה תורגסמב םיארחאה לש 

תפסותבו ,הטוב הקיטורא םירדשמ םידוקירה .ןודעומל וסנכיי םרטב ושבליש םייגפשוחהו 

,םירחא םילארשי ,םיפויתא) םינודעומב םיחרוא םע םינמדזמ םירשקו ןושיע ,הייתש לש 

.םוימויה תוקוצמ תא החיבשמה שפוח תריווא תררתשמ ,(םיאקירפאו םיטועימ ינב 

ןתונו ,דחוימב םהל בושח תיפויתאה הליהקה ינב םע הקיסומה ינודעומב שגפמה 

תאטבתמ ,לשמל ,ךכ .םהירוחאמ וריאשהש וזמ רתוי החונ "תיב" תריווא תרבחמה ירבדל 

:תיתרקוי תיכוניח תרגסממ תנייטצמ הדימלת 

הרבחבש השיגרמ ינא .ךלש הדעהמ םירחא םע תויהל ךרוצ ךל שי םימעפל 

,םלוכ ומכ תויהל ,הבוט תאש חיכוהל דימת הכירצ תא תילארשיה 

...ןוכנ יד הז ,סלכתבו "יטייסוס ייה"ב תאצמנ תא וליאכ גהנתהל 
(154 'ע) 

ינודעומל יפויתאה רעונה קותירב יוטיב ידיל םיאבה רוכינה יכילהתמ תגאדומ יאתבש 

לש ןוכנ לוצינב ןומטה יטיופרתה דמימה תא םג האור איה הז דצל ךא .הרוחשה הקיסומה 

סחיב םירעפב קר הצוענ הניא הלא תורענו םירענ לש םתייעב .הלא יוטיב יעצמא 

םירוהשכ םיווח םהש תותיחנה ףא וא תורזה תשוחתבו תטלוקה הרבחה לש היתויפיצל 

ןניא תופוכת םיתיעלש ,אצומה־תוחפשמ תא םינייפאמה םיישקב םג אלא ,םינבל תרבחב 

ימ לכ תאו החוורה יתוריש תא ןברדל אב הרפס .ךמותה "תיבה" תא ץראב קפסל תולוכי 

.וז העיגפ הייסולכוא ברקב שחרתמה תא ןוחבל יכוניחה ךרעמל רושקש 

לש ןונגסב םיבותכ ,ןושארה קלחה דחוימבו ,רפסה לש םידחא םיקלחש ריעהל שי 

תוקספב טסקטה תכירע תטיש ,ןכ־ומכ .ןוידה לש החונה המירזב םגופה רבד ,רקחמ ח"וד 

רבעמ ךא .האירקה ףטשל ןכ־סג העירפמ וזמ וז לודג חוורב תודרפומה תוכורא וא תורצק 

רבדמ לודגה וקלחבש ידוחיי ךמסמ ונידיב יוצמ ,רפסה לש הכירעהו הנבמה ייוקילל 
םיגיאדמה םינותנה חכונל .תויפויתא תוחפשמ יאצוי רעונה־ינב לש םהיפמ תורישי 

יאצוי םידלי לש רפסה־יתבמ הרישנה רועיש תודוא־לע ,רפסה תישארב הגיצמ תרבחמהש 
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קוזיח םילבקמה םינותנ) וז הייסולכוא ברקב העישפה רועישב היילעה לעו היפויתא 

,(7א 'ע ,15.5.2001 ,ץראה ,תורגבה־תוניחב לע 2001 יאממ ךוניחה דרשמ לש םוסרפמ 

שדחמ דדועי הרפסש םג תווקל שי .תשקבתמה בלה־ תמושת תא ררועי רפסהש דואמ יואר 

תונוש ("תודע") תוצובק ברקב הריגהה יאשונל רוזחל םיריעצ םירקוח לש םניינע תא 

תומורת לש הלדנ־יתלב לאיצנטופ דבעידב שי הלא רקחמ־תודשב .ילארשיה בחרמב 
.תוימושייו תויטרואית 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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461 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א''סשת 

תונשב תפרצב םידוהי םילקידר - םינמרג םידוהי ונלוכ ןורוא ריאי 
ביבא־לת תטיסרבינוא םע ףותישב דבוע םע :ביבא־לת .םיעבשהו םישישה 

.םידומע 288 .1999 .הנתשמ הרבחב תידוהי תוהז תרדס ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואו 

,תורעוסה םישישה תונשב תפרצב םיידוהי םיטנדוטס לש םתוהזב קסוע רפסה 

בתכנ אוה .םיעבשה תונשב ןכמ־רחאלש םינשב תידוהיה םתוהזב ולחש םייונישבו 

.<תימ"פמ> תילאמש תינויצ תואר־תדוקנמ 

םג :םלוע־תסיפתב ומיע קולחו תודחא תויפרגויב אצומ תודוקנ רבחמה םע קלוח ינא 

יתייה ינא םג ,האושב ופסנ םהיתוחפשמ לבא האוש־ילוצינ םניא יירוה ,ץראה דילי ינא 

תמחלממ האצותכ רבחמה תא ודירטהש תולאשה .ץוביק רבחו "ריעצה רמושה" ךינח 

,ידוהי אלה ,יברעה ,רחאה לא ונסחי ,לארשי ץראב ונמויק תועמשמ לע" ־ םימיה־תשש 

לבא ,המחלמה ינפל דוע יתוא םג ודירטה - "האושל ונסחי ,ןבומכו תוצופתה םע וניסחי 

.וניניב םיוסמ םיליג לדבה ללגב קר הארנכ הז 

ונחנא אל ,אל .וללה תולאשה תא ונלאש ,"תויצולח"ה רעונה־תועונת ירגוב ,ונלוכ 

,וללה תולאשב ונטעלוה :םיכירדמה ידי־לע ונכותל ולאשנ ןה ,וללה תולאשה תא ונלאש 

תא ונקליס .הלילה ךות לא םיחוכיו ,םירבח יטפשמ ,םייודיו ,תולועפ ךרד ונלבוה 

תולאשב ונטבחתה .רחא םוי־רדס ול היהש ימ תאו הלא תולאשב קסעתהל בריסש ימ 

ימ .הביבח־תעבגב םינוירנימסבו העונתה לש םירגוב ילמס תלבק תארקל םינוידב הלא 

ונישע - תוהז ,ןקת־ות ונלביק .ונממ השרד העונתהש תובושתל החלצהב עיגה ־ ראשנש 

רוחה יפלו ,העונתה לש <ןקתה־ות> םירגובה למס תא דונעל לכונש ידכ הצלוחב רוח 

.(ץוביקל) המשגהלו (ל"חנל) הנגהל ונאצי ."ונלשמ" ימ ונעדי ,למסה ילב םג ,הצלוחב 

םולש"ב םיכובו םירוי - "םימחול חיש"ב ,ןורוא ומכ ,ןיידע םיטבלתמ זאמ יירכמ בור 

תוהז ."תיבה־דמעומ" דעב דימתו ,םיעיבצמ דימת ,הרוק המ בושח אלו ,ףוסבו ,"וישכע 
!תננוכמ 

תונויצה ןיב דימת היה ,ץראבו ץראל־ץוחב ,"ריעצה רמושה"ב יזכרמה תוטבלתהה ריצ 

:תאז חסנמ ןורואש יפכ וא ,םימעה תווחאו םזילאיצוסה ןיבל 

הכפהמה" ןיב ,ילסרבינואהו ידוהיה ןיב הכובסה םיסחיה תכרעמ... 

תוהזה ינייפאמ ןיב חתמה ..."תילסרבינואה הכפהמה" ןיבו "תינויצה 

.םיילסרבינוא־מיישונאה תוהזה ינייפאמ ןיבו םייטסירלוקיטרפה םיידוהיה 

(8 'ע) 

ליבשב שאה ןמ םינומרעה תא איצונ אל") טבלתמ ,טבלתה "ריעצה רמושה" 

דצב :םינפב רמוג דימתו (1956 ,יניס עצבמ - "יאקירמאה םזילאירפמיאה 
רעונ ותוא לא דימת ןווכמ היה "ריעצה רמושה" .("!רופה לפנ")ימואלה־יטסירלוקיטרפה 

תוריתסה תא וליג רשאכ תונויצהמ ושרפ םקלח - םזיסקרמל תונויצ ןיב טבלתהש ידוהי 

.הלש ימואלה םזילאיצוסהו ם"פמ לש תונויצה ןיב 

ויהש ימ לצא הבושת ןהל שפחמ אוהש ,"ריעצה רמושה" לש תולאשב ראשנ ןורוא 

־תידוהי תוהז)ולש םדוק רפסב .םיעבשהו םישישה תונשב תפרצב םיידוהי לאמש יליעפ 

תינוליחה תילארשיה־תידוהיה תוהזה תא ןורוא ןייפא (1993 ,םילעופ תירפס ,תילארשי 
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ךוסכסהו האושה .לארשי תומחלממו לארשי־תגידמ תמקהמ ,האושה ןמ רקיעב תעפשומה 

תא ריבסהלו ןייפאל הסנמ אוה םהיפ" לעש םייזכרמה םיריצה םג םניה יברעה-ילארשיה 
.תפרצב ידוהיה לאמשה תוהז 

יתאצמ אל ,ילסרווינואהו ירלוקיטרפה בטוקה ןיב שדוקמה חתמב יתדמע אל ינא 

יתייה .ייח לכ ,חותמ ,שדשדל רומא יתייה וכותבש הזה קדה ךוותב הנוכנ החונמ 

ריכזמ .יצוביק בשי וילעש יניטסלפה רפכה ידירש תא יתיליג .הרוחש השבכו ןאצ־העור 

אוהש המ ןכא ינאש ענכושמ יניא דועב - ךכו ,טסינומוק ינאש יליבשב טילחה ץוביקה 

וב ןיא םיברעלש ידעלבהו יתרקויה ןדעה־ןגמ חלושמ ימצע תא יתאצמ ־ יילע רמוא 

־תירב לש םזינומוקהמ .תיטסינומוקה הגלפמלו תירבעה הטיסרבינואל יתעגה .םוקמ 

וקבאנש םייברעו םיידוהי םירבח לש תרגסמ הגלפמב יתאצמ לבא יתמשרתה אל תוצעומה 

ךוסכסה .הגלפמה הגלפתה 1965 תנשב .םימעה ינש לש םתדלומב ןויווש ייח ןעמל דחי 

קיזחה אל םזילסרווינואהו ,המינפ לחלח ,1967 ינפלש םינשב ףירחהש ,יברעה־ילארשיה 

םע וכלה טעמכ םידוהיה לכו ,יביבחו יבוט םע וכלה םיברעה .תוימואלה לומ לא דמעמ 

"דחי"הש ןוויכמ דצ טוקנל ובריסש םיטנדוטס ץמוק ,ץוחב ונראשנ .סינוקימו הנס 

.רקיעה ונל היה <םזילנויצנרטניאה> 

יררחשמ" ןיב ןיידע יתייה ,תוטבלתהה תא ןורואל םג החתפש ,איהה המחלמב 

תא :קלח הב יתלטנש הנושארה המחלמה תא ,ץראב לדגש ימ לכ ומכ ,יתיווח ."םילשורי 

,שוביכה תא ,יבנלא רשגב םיטילפה תא ,וגגרהש םינושארה םיביואה תא ,םיגרהנ יירבח 

םיסנ םיירוסה םיטילפה תא ןלוגב יתיאר .ה ;. .. םינושארה םירצעמהו םישופיחה תא 

םיברב ומכ ,יב הלמג הנש התואב .השתהה תמחלמ לש התליחת תא יתיארו הרטינוקמ 

(םירגוב למס דוע) המחלמה־תוא תא יתלביק .ץראה ןמ תאצל הטלחהה ,העדל יירבחמ 

ןוגרא לש וימיקמ ןיב יתייה ."םולש ידי־לע ןוחטיב"ה םואנ תא ץבר םאנ םש ,םיפוצה רהב 

ףוס תארקל ,1968 יאמ ףוסב תפרצל יתעגה ."וישכע םולש" לש רשבמה היהש ,הז םשב 

ויה .םיטנדוטסה יגיהנממ קלח ,ךכ־רחא םגו ,זא יתרכה .ןטק קלח הב יתלטנו ,"הכפהמה" 

ופתתשה ץראה ןמ םינמז םתואב ואציש יירבח לכ .ויה לבא ,םיבר אל - םילארשי דוע םש 

הינטירבב ,הינמרגב ילקידרה לאמשב ליעפ קלח ולטנו ,"םיטנדוטס תודירמ"ב םה םג 
.זא וניתויווח תעפשהב ונלאמשה ונלוכ .תירבה־תוצראבו 

לע אל םגו ,ילקידרה לאמשה לע רפס דוע בותכל ןווכתה אל ,וירבדל ,ןורוא 

,וב ועבטוהש תוהזה יכבסו תויתייעבה ךותמ ,ןורוא ר"ד .תידוהי העפותכ תוילקידרה 

,עדומ יתלב ןפואבו עדומ ןפואב התייה ינוציקה לאמשב םידוהיה םיליעפלש" טילחמ 

םתוהזב ידוהיה ביכרמה תויתייעב תא ןוחבל שקבמ רקחמה" ,ןכל ."תידוהי תוהז תייעב 

,ןורוא בתוכ ,"ונלש הלילעה רופס" ."תוהזה לש ידוהיה ביכרמל תוילקידרה ןיב רשקבו 

רפסה .(15 'ע)"ידוהיה ינלאמשה לקידרה לש תידוהיה ותוהז יכבסו ילותפנ רופס אוה" 

לשו םיישיא תונויאר לש םיכורעו םיכורא םיעטק ידי־לע םילותפנה תמגדהב קסוע ולוכ 

עונצ ימו רתוי יזכרמ ימ ,קלח םתוריעצב ולטנש םידוהי ובתכש םירמאממו םירפסמ םיעטק 

איבמ ןורוא .תפרצב ילקידר לאמש ינוגראב םיעבשהו םישישה תונש ףוס יעוריאב ,רתוי 

.ורפסב םירחא ןיא - םתודהיל רשקב םיטבלתמש םידוהי ירבדמ קר 

,םידוהי־אלו םידוהי םע ,קלח יתלטנ םש םגו הינמרגל יתעסנ 1968 לש ץיק ותואב 

םידומילה תנש תחיתפ תארקל .תורחא ילקידר לאמש תוצובק לשו SDS^ לש תונגפהב 

םיטנדוטסה תומוהמ םש וצרפ רשאכ קוידב lse^ טרוטקודל יתמשרנו ןודנולל יתעגה 
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463 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א''סשת 

םנטייו םע תוירדילוסל קבאמ תרגסמב םיכורא םישדוח ךשמל התבשוה הטיסרבינואהו 

,ןהכ קירא ,םילשורימ ירומ לש ותצעב .הטיסרבינואה תונוטלש לש תוירטירוטואה דגנו 

יתסנרפל .הינטירבב ילקידרה לאמשהו םיטנדוטסה לע טרוטקודה תא בותכל יתטלחה 

תונשב ףסאש ,lse^ (Percy s. Cohen)ןהכ יסרפל רקחמ־רזוע ,רתיה ןיב ,יתשמיש 
Academic Press,) Jewish Radicals and Radical Jews ורפסל דמוחה תא םיעבשה 

 1980).

קרפה תא יתבתכ .םיריעצ םידוהי לש תויוהז לע וגוסמ ןושאר ימואלניב רקחמ הז היה 

:ורפסב וב שמתשמ ןורואש יזכרמה ןויערל סיסבה וניה הז רפס .הינטירב לע רפסב 

."םיידוהי םילקידר"ו "םיילקידר םידוהי" ןיב ןהכ השעש תיטילנאה הנחבהה 

יפכ הנפואב זא התייה אל דוע "תוהז" יכ םא ,תוהזה תלאש זא הניינע ןהכ תא םג 

םיילקידרה םיידוהיה םיריעצה ןמ קלח לצאש העפותה הכשמ וביל־תמושת תא .םויכ איהש 

קלח םתודהי תלאש הספת תידבה־תוצראו הפוריא תוצראב םינש ןתואב םיליעפ ויהש 

םיידוהיה םיליעפהמ קלח .דבלב ילוש קלח הספת איה םירחא לצאש דועב ,רתוי יזכרמ 

םילקידר" .אל קלחו ,םיידוהי םיאשונלו תודהיל הקיז ךותמ םהיתודמע תא ורידגה 

ללגב םילקידר םהש - יזכרמ וניה םלצא תידוהיה תוהזה ביכרמש הלאכ ורדגוה "םיידוהי 

םתודהי תדבועש הלאכ ורדגוה "םיילקידר םידוהי" ,םתמועל .הנממ אצוי־לעופכ ,םתודהי 

םתוליעפ תא וריבסה אלו וספת אלש ,םהלש תוילקידרל הרושק־אלכ םלצא הספתנ 

.םידוהיכ םהיתוחפשמ לעו םהילע רבעש הממ וא םידוהי םהש ךכמ תעבונכ 

שיש הזיתופיה וז ןיא ולצא .וב שמתשמ ןהכש ןפוא ותואב גשומב שמתשמ וניא ןורוא 

־ יריפמא־אל ןפואב - שארמ עבוק אוה .הפקיהו הפקות תדימ המ תואיצמב תולגל 

אוה .(ם־ל־וכל) תידוהי תוהז תייעב התייה ילקידרה לאמשב םיליעפ ויהש םידוהילש 

קר םירמאממו םירפסמ םיעטקבו תונויארב איבמ אוהש תויוסחייתהה תא שארמ ליבגמ 

.םידוהי םתויהל םתוליעפ ןיב רשק ,ךכ־רחא וא ,םיעבשה תונשב ושפיחש םידוהי םתואל 

המכ ,תונויארה ;גציימ םגדמ רפסב ןיא !הלאכ ללכ ןיא ןורוא לצא ?םירחאה םע המ 

םינייאורמהש ןועטל תורשפא לכ ןיאש ךכ ,הרעשהל םתמאתה ללגב ורחבנ ,תורשע 

ןורוא ,םינוש םיסופיט ןיב ןיחבמ ןהכש דועב .תקדבנה הצובקב םיסופיטה לכ תא םיגציימ 

"םיילקידר םידוהי" ןיב הנחבהה .אוצמל הצור אוהש המ תא םאות וניאש המב לכתסמ וניא 

תוברב ויהנ וא ויהש הלא תא קר םירקוח רשאכ דוביאל תכלוה "םיידוהי םילקידר" ןיבל 

אל היפלש תיתמגמ הנומת תרצוי ןורוא לש רפסה תאירק ."םיידוהי םילקידר" םימיה 
םידוהיה" .םליבשב יזכרמ ריצ הניא םתודהיש (םיעיפומ םניא טושפ םה> הלאכ ורתונ 

םימיה תוברב וכפהנ (םיללובתמה ,םיטילופומסוקה ,םיטסילנויצנרטניאה) "םיילקידרה 

,תיתפרצב בתכנ היה וליא)יתמגמ־יגולואידיא רפסל ךפהנ רפסה הז ןפואב ."םיידוהי"ל 

הרזחה רפסל ךפהנ אוה ;<רתוי בחר סומלופ קפס אלל ררועמ רפסה היה ,תירבעב אלו 

.םזילנויצנרטניאה לע תודהיה ןוחצנ ,םידבואה םינבה לש התיבה םבוש - הבושתב 

יתוא הניינע ,ידוהי אצוממ םילקידרה לש םיידוהיה םילותפנה וניינע ןורוא תאש דועב 

תויפלקה תויטסיסקרמה תוירואיתה ןיב המילהה־יא :תרחא היגוס ילש טרוטקודה תדובעב 

םיטסיסקרמה וסינ םהבש םינפואהו "תושדח תויתרבח תועונת" לש היצזילקידרה ןיבל 

רפסמ ןכו תויטסיקצורט תוצובק םישולשמ רתוי הפוקת התואב ויה הינטירבב) םהינימל 

ןיב רצונו ךלהש רעפה םע דדומתהל (תויטסיכרנאו תויטסיאואמ תוצובק לש ןטק־אל 

וניאר .םדוקמ ומיע אשונ אוהש תולאשה םע רקחמל עיגמ דחא לכ .השעמהו הירואיתה 
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םיריעצ האממ רתוי יתנייאר ינא םג .תורחא תולאשל תובושת ונשפיח לבא םירבד םתוא 

ויה ילצא םגו ,לטובמ־אל קלח םידוהיה וויה יינייאורמ ןיב םג .ילקידרה לאמשב םיטלוב 

ץורפ ינפל הינטירבל ועיגהש םיטילפ ינבו האוש־ ילוצינ לש םינב םיידוהיה ,ינייאורמ ןיב 

םהיניבמ םיבר רשאו ץראב החפשמ־יבורק ויה םקלחלש ,הירחא וא היינשה םלועה־תמחלמ 

תמיוסמ הפוקת והש ףאו ץראב ורקיבש טעמ־אל ויה םידוהי־אלה ברקמ םג) .הב ורקיב 

ספת םטועימ לצא קר לבא ,םתודהיל וא םהירוה תודהיל שחכתהל וסינ אל םה (.ץוביקב 

,זאמ יירכמ־יינייאורמ ןיבמ םיבר םע רשקב ןיידע אצמנ ינא .םתוהזב בושח םוקמ אשונה 

הנוש הינטירבש ןכתיי .הליעפל הכפהנ ותודהיש טעמכ דחא אל ףא םהיניב אצומ יניאו 

.אוצמל הצור אוהש המ תא אצומ ןורואש םג ןכתיי לבא הינמרגמו תפרצמ 

"דוע אל" תניחבב ,םידוהיה לש םזילקידרב תיזכרמכ האושה תייווח תא שיגדמ ןורוא 

ןיב םג .םידוהי לצא קר אל תילקידרה תוהזב בושח היה הז אשונ ."רובעי אל םזישפה"ו 

־ השבכנ אלש - הינטירבב םג .יזכרמ אשונ הז היה הינמרגב םיידוהי־אלה םילקידרה 

םידוהי ןיב ףותיש תודוקנ שי הז אשונב אקווד .בושח םוקמ ,ספות ןיידעו ,ספת אוה 

ידכ ידוהי תויהל ךירצ אל .תמדקתמ תילסרווינוא תוהז תריציל תובושחש םידוהי־אלו 

.םייטסישפו םיינעזג םניח םידוהי הברה ,ןיפולחלו ,תונעזגו םזישפ דגנ תויהל 

האוש־ילוצינל םיעבשהו םישישה תונש לש ילקידרה ידוהיה רודה תא קלחמ ןורוא 

סחיימ אוה ןיא ,הז תמועל .הז הנתשמל תילקידרה תוליעפה תא סחיימו ,םילוצינ ינבלו 

אשונ - םירוהה תיב לש םיילאמשהו םיילקידרה םיכרעה :רחא הנתשמל הבר תובישח 

וחיכוה םיעבשה תונשב דוע ושענש םיבחר םירקחמ .וינייאורמ ירבדב בושו בוש רזוחש 

Kenneth Keniston, Youth :לשמל ,םהידלי תודמעל םירוהה תודמע ןיב יבויחו קזח רשק 

 1971 ,and Dissent.

לש רואית אל ףאו ,יטרואית קלח טעמכ וב ןיאש אוה רפסב ףסונ טלוב ןורסח 

ןווכמ ןורואש םשורה לבקתמ רפסב םיאצמנש תולאשה יעטקמ .תונויארה לש היגולודותמה 

הצור אוהש המ תא תוששאמה תולאש קר לאושו ,הצור אוהש המ לע רבדל וינייאורמ תא 
.חיכוהל 

דגנ עסמב הפוריאב תוינויצה רעונה־תועונת יגיהנמ ואצי םירעוס םימי םתואב 

תוימשיטנאב תונויצה דגנו שוביכה דגנ תצרחנה ותדמע תא ורידגהו ,"שדחה לאמשה" 

םיריעצ לש םתורבחתה תא עונמל ,םתלוכי לככ ,וסינ םה .תידוהי תימצע האנשכ וא/ו 

םיבורק ויה ויכינחמ םיברש ,דחוימב "ריעצה רמושה" .םיטנדוטסה תועונתל םיידוהי 

לכב תידוהי תינלדב תוליעפ רוציל הסינ ,םזיקצורטל דחוימבו םזיסקרמל םהיתועדב 

יירבחו ינא .םידוהי־אל םע דחי אלו ,תידוהי הצובקכ העפוהה תא שיגדהו ,עוריא 

םיניטסלפלו םיברעל דחוימבו ,םידוהי־אלל רשקה תא זא ונשפיח הפוריאב םיילארשיה 

.ונלשל תומוד תופקשה ילעב 

םסרפתהל ךכ־רחא ךישמהש ,khamsin תעה־בתכ תא איצוהל ונלחתה תפרצב 

,םיילארשי םיילקידר לאמש ישנא לש ןוכיתה חרזמה לע םינוידל המב שמישו הינטירבב 

וללה םירשקה .םיירי'גלאו םיינריא ,םיינונבל ,םיירוס ,םייקריע ,םיירצמ ,םייניטסלפ 

.םויה דע םימייקתמ 

םע .לארשי תא םתלילש תאו םתונכפהמ תא טעמב ונתימ ןורוא לש םינייאורמה 

ורצונ .םזילקידרה ינוויכ ונתשה ,ןיסב ולחש םייונישהו תוצעומה־תירב לש התסירק 

תונטקה תוינכפהמה תוגלפמהו תיטסינומוקה הגלפמה םוקמב תושדח תויתרבח תועונת 
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465 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

םירופס םידוהי טעמל ,ץראב ןאכ םניא םיילקידרה םידוהיה ,תאז־לכבו .הלאמשמש 

,2000 רבמטפסמ .םינויצ־אל וראשנ םילקידרה .תויולחנתהל ופרטצהו םייתדל וכפהנש 

תפרצב תרושקתה יעצמאב לארשי ירקבממ םיבר ויה ,אצקא־לא תדאפיתניא הצרפ רשאכ 

שוביכה דגנ םתדמע לע ורמש םהו ,ןורוא לש ורקחמב ומכ ליג־תצובק התוא ברקמ םידוהי 

הרבח יאשונב תוינויווש תודמע לע םג ורמש םבור .לארשיב יחרזאה ןויוושה־יא דגנו 

.צ"רממ הלאמש בר קחרמ םייוצמ םה םיילארשי םיחנומב .הלכלכו 

ורתח הילאש תילארשי תוהז לש אל ,תילארשי־תידוהי תוהז לש דיסח וניה ןורוא 

,יסגא 'יו רבוב 'י) םילרביל םתסו םינויצ־טסופ ,םינויצ־א ,םינויצ־יטנא ,םינענכ םירתוחו 

םולשל קבאמה םג ,"וישכע םולש"ב תילארשיה־תידוהיה תוהזה ילעב בור תניחבמ .(לשמל 

תוהז ילעב .לארשי יחרזא םיברע לשו םידוהי לש תודרפנ תועונת ידי־לע להנתהל ךירצ 

ודגנתה ףא (לשמל ,רודנב 'שו ראואב 'י) ם"פמ לש השרדמ־תיבמ תילארשי־תידוהי 

ינא !תידוהיה־תינוליחה העונתה תא המוקמב ומיקהו לארשיב תינוליחה העונתל ותעשב 

דגנ ץראל־ץוחב ינויצה לאמשה תועונת ושעש "ינתא לודיב" ותוא תאש םושמ תאז ריכזמ 

הלוכי התייהש תוליעפל סחיב לארשיב םג תעכ תושוע ןה ,"םייוג" םע תפתושמ תוליעפ 

.םיברעלו םידוהיל תפתושמ תויהל 

םינכתב תונכב טבלתמ אוהש יל הארנ ,רבחמה לש םירחאה וירפס םע תורכיה ךותמ 

תידוהי תוהז ןיב ינושבו ןוימדב טבלתמ אוה ינויצ םדאכו ,ץראב תינוליח תידוהי תוהז לש 

האושה יפלכ תושידאה אשונ .תוצופתב תידוהי תינוליח תוהז ןיבל ץראב תינוליח 

אוהו - ןידבו - ותוא קיסעה םירחא לש תואוש יפלכ תינויצה העונתה לש התושידאו 

העונתהו בושיה םחי - תושידאה לש תוילאנבה ,ןורוא 'י) בושח רפס וילע בתכ 

םירחא עיקוהל םירהממ וניתומוקמב םיבר <1995 ,ריבד ,ינמראה םעה־חצרל תינויצה 

קוחה לש ונלש תוטובה תורפהה לומ לא םימלאנ וא םיקידצמ לבא םדא תויוכז םירפמש 

הבשחמל רמוח קפסמ ןורוא לש תושידאה לש תוילאנבה .םדאה תויוכזו ימואלניבה 

.רסומל תינרישכמ השיגו תועיבצ לע תרוקיבו 

הז רפסל סחייתהל השק ,םוקמ לכמ .רפס לש ותרטמ לע תוהתל ןגוה םא עדוי יניא 

ףקשמ ,היהיש לככ ןיינעמ ,רפסה - תיביטקייבוא תויהל הסנמה תיעדמ הדובע לאכ 

־ הילע קלוח ,ינא ,רקבמהש ףיסוהל רתומל .המצע תא קידצהל הסנמה תיטילופ הפקשה 

!"לאמשה" ךותב תקולחמ רבכ וז לבא 

ךילרא ישיבא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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ילארשיה לאמשהו אצקא־לא הדאפיתניא ־ תמא ןמז ףרוע)ריפוא ידע 
.םידומע 319 .2001 .רתכ :םילשורי 

ינש שי "תמא ןמז"לש רמול ןתינ ,ךרעש ץבוקל ריפוא ידע לש החיתפה תובקעב 

רדעהו תוידיימה אוה ןושארה ינורקעה ןבומה :יתביסנ דחאו םיינורקע םינבומ 

םירבדה לש הפישח תמייקש ,תוכסמ לוטנ ןמזהש אוה ינשה ינורקעה ןבומה :הביטקפסרפה 

ןהבש תונורחאה תוריחבה ברע ובתכנ םירבדהש איה תיתביסנה תועמשמה :םתייווהכ 

?םנמואה .חבשל וללה םינבומה תשולש לכ תא ןייצמ ריפוא ידע .קרב תא ןורש סיבה 

לש התצירפ תובקעב לארשיב ינויה לאמשה רבשמ אוה רפסה תביתכל עקרה 

.לאמשה הנחמ לש השקה ןיערגה םע םינמנ רפסב םיבתוכה בור .אצקא־לא תדאפיתניא 

רבשמ והז ,םתניחבמ .תרוקיבו הירואיתב םיעובקה םיבתוכה םע םינמנ םבור ,קויד רתיל 

רפסב םירסח אל .לאמשה תורוש םע םימתבו תמאב הנמנ וניאש ימ לש רבשמ וא המודמ 

ליבות אל ,םתעצה םיכובנה םתאש ,וז ךרדש ונעדי דימת" ,"םכל ונרמא" לש תודוסי 

שפנ־תרעסב ובתכנ ץבוקב םיטעמ־אל םירמאמש הדבועה ךא ."ונקדצ" ,"סויפלו םולשל 

םנוצר םג דיעי רבשמה קמוע לע .המודמ רבשמב רבודמ ןיאש החיכומ תושגרב םילובטו 

ךכב םיצור םה םא ןיב ."םכל ונרמא" הקעזה תועצמאב סיזרתקל עיגהל םיבתוכ המכ לש 

"ועדי" םהש הדבועה ."םינוי"ה לש השקה ןיערגה תא םג ללוכ רבשמה ,ואל םא ןיבו 

תוחישמ יטמרדה רבעמה חכונל םשפנ־תוולש תא רמשל םדיב העייס אל "וקדצ"ו 

אב הז ץבוק היה אל ,םהב םג הלטלטה הזחא אלמלא .אצקא־לא תדאפיתניאל דיווייד־פמק 

.םלועל 

וזל תיפולח תיטילופ הסיפת ול עיצהלו ךובנה לאמשל ןוויכ־תאירק תתל דעונ ץבוקה 

םוקמה םאה םלוא .רפסב תנתינ ןכא ןוויכ־תאירק .היינשה הדאפיתניאה ץורפ םע הסרקש 

וייח ךרוא ?ןותיעה ןמ רפסה רתומ המ ?ןותיעב תועדה ידומעב וא רפסב אוה תאז תושעל 

דע ןכש ,דיתעל תויזחת וילע וסיפדיש ידכ רצונ ןותיעה .רצק וניה ימויה ןותיעה לש 

ןותיעב תושעל הבוחו רשפאש המ .םיבר םישדח םינותיע וספדוי רבכ ןתופקת ררבתתש 

ארקיי הלשממה תושארל תוריחבה רחאלש תופצל ןתינ היה .רפסב תושעל השק ימוי 

ךיבמ תצק .ןתארקל ובתכנש תוכרעההו תויזחתה ונממ ואצויו ,ומוסרפ ינפל בוש רפסה 

.קרב דוהא לע ונוחצגלו והינתנ לש ותודמעומל םיסחייתמה םירמאמ םויכ אורקל 

לש םכרדכו .ירוקמ חותינו שדח עדי םיגיצמה ידמ םיטעמ םירמאמ עיצמ ץבוקה 

.הפייעל םמצע לע םירזוח וב םיעיפומה םינועיטהמ קלחו ידמ יטקלקא אוה ,םיצבק 

ץבוקב ידמ םיטעמ םירמאמ ,רבעב תירקחמה םתלוכי תא וחיכוה םיבתוכה לכש יפ־לע־ףא 

ויארוק ינפל שורפל הצר ץבוקהש תיטילופה הסיפתה .תירקחמ הייאר־תיווזמ ובתכנ 

.הלא םיחנומ לש ישחומה ןבומב תירוטסיה־או תיטילופ־א ,תירירווא ,תקחורמ תרתונ 

קדקודמו ינטרפ לופיט בייחמ הקיטילופהו הירוטסיהה לש תוישחומה תויועמשמב קוסיע 

םיתיעל .הקיטילופטמלו הירוטסיהטמל היינפ וב תמייק הז םוקמב .ץבוקב םייק וניאש 

לע הרעה") רבח ןנח לש םהירמאמב ,תיביטמרונ השיגב ובתכנש םירמאמ ףא שגופ ארוקה 

תא תרשל םיילארשיה םילאוטקלטניאל ארוק אוה ובש ,"ילארשיה לאוטקלטניאה תדמע 

ןור לשו (196 'ע ;"הדיגבכ ורידגה רבכ ןימיה ירבודש הדמעל" תופחדיה תועצמאב םמע 

.("בוריס ןמוי") רזוכ 
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וב עדימהו תילמינימ הביטקפסרפ וב הרסחש ןוויכמ עתעתמ ןמז הארנכ וניה תמא ןמז 

הלאשכ עבקה־רדסה לע תוחישב שבתשה המ הלאשב ןד רפסה ןיא ןכל .לבגומ 

תמגוד תולאשב ןויד רסח .היוקל תוכובנה םינויל ןוויכה־תאירק םג .תיטילופ־תירוטסיה 

?וניתווקת רחא ללוש ונכלה םאה ?וניעט ןכיה דעו ("םהה םיכובנה" אלו ,ונא)וניעט ןכיה 

םיעותעתךויזח היה ולסוא ךילהת םאה ?ללוש ונכלהש ךכב קלח היה אל תאפרעל םאה 

הבזכאה עודמו ,תוהובג הכ ויה םימעה ינש ברקב תויפיצה עודמ ,ןכ םא ?הלכ דעו לחהמ 

תולשב שי םיבתוכה תעדל םאה ?הלודג הכ שואייהו המיחלה תומוהתל הליפנהמ םברקב 

?תומיעה לש אוהה דצבו הזה דצב םולשל 

.השולש ןייצא .ימעטל ידמ טעמ ?ןמז ךרואל ודמעי ץבוקב םירמאמ המכ 

העצה םע תיטילנא השיג ("םימכח ויה ,םיקדוצ ויהת לא"> ורמאמב בלשמ דלפ באוי 

םירחתמ םיפחד ינשב אטבתמה ,ילכלכה םרוגה דמוע תיטילנאה ותשיג דוסיב .תיטילופ 

העצהה .ילאינולוק־הד ףחד םג וניהש ,יטרקומדה ףחדהו ילאינולוקה ףחדה :תונויצב 

תויחל רשפאש קדצה־יא תא אלא ,רומגה קדצה תא שפחל אל איה דלפ לש תיטילופה 

.ןזאמ־ ובא-ןילייב תונבה ןוגכ ,ותיא 

תא תוארל עיצמ ("ילארשיה םולשה הנחמו תויולחנתהה תדאפיתניא") יחרזא ןורי 

"הדימע" גשומה ביבס יונבה יטסינורכנא רפיס ןיב חוכיווכ ילארשיה ןימיה םע חוכיווה 

דצב יזכרמה רפיסה ןיב האוושהה דיימ תשקבתמ ןאכמ .לאמשה לש סויפה רפיס ןיבל 

דצב םאה .ילארשיה ןימיה לש רפיסה ןיבל - (הנתיא הדימע) "דומוצ"ה - יניטסלפה 

דצב יחרזא ןורי תעדל תמייק איהש יפכ סויפל "דומוצ" ןיב הימוטוכיד תמייק יניטסלפה 

.בישמ אוה ןיא ךכ לע ?ילארשיה 

רקחמל דוסי םרמאמב וחינה ("תוממוקתה דוע לש הימוטנא")יממח אמירו ירמת םילס 

ןושארה בלשב בתכנ םרמאמ .תיחכונה וזל תמדוקה התרודהמב הדאפיתניאה ןיב הוושמ 

העפותכ הדאפיתניאה לע דבלב טעומ עדימ ליכמ אוהו ,תיחכונה תוממוקתהה לש 

די רדעה לע תרוקיב לש (ימעטל ידמ םיקד) םיזמר קר םירזפמ יממחו ירמת .תיתרבח 

תוסחייתה הרסח אליממו ,םתרוקיב תא םיביחרמ םניא םה .הדאפיתניאל הלעמלמ תנווכמ 

תוביסה לע רקחמה .םינוש םינפ לעב ימנידו לגלגתמ עוריא לאכ הדאפיתניאה לא םדיצמ 

םיכילהת לע תוענכשמ תוחכוהו םירבסה ונל ןתנ 1987 לש הדאפיתניאה ץורפל 

הז ןיא .תמדוקה הדאפיתניאה לש הסיסבב ודמעש םיירוד־םייתרבחו םייטילופ ,םיילכלכ 

תוממוקתהל סחיב םג תאז תושעל יממחו ירמת לש םתמרב םירקוחמ תופצל םזגומ 
.תיחכונה 

־ךלה תא דעתמה הלועמ ינושאר רוקמב אלא ,ירקחמ רפסב רבודמ ןיא ,רבד לש וללכ 

תילארשיה הרבחה לש רקוח ןיא .ילארשיה לאמשב תיתועמשמ הצובק ברקב יחכונה חורה 

תדאפיתניאב ילארשיה לאמשה רבועו רבעש תא חתנל אובי תע הז ץבוקמ םלעתהל לכויש 

.אצקא־לא 

ןיילק םחנמ 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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 Meron Benvenisti Sacred Landscapes: The Buried History
 of the Holy Land Since 1948

 Berkeley: University of California Press. 2000. 366 pages.

בחרמהמ יברעה ףונה לש ותקיחמ תשרפ תא םיטרפב ללוגמה בושח רפס ונינפל 

ךילהתה תא תיתדבוע הרוצב דעתמ אוה ,הנושארב :תומר יתשב להנתמ רפסה .ילארשיה 

לש ישיאה ורופיס תא ללוגמ אוה ,היינשב :תונושה ויתויווזמ יפרגואיגה־ירוטסיהה 

חותיפבו ןונכתב ליעפ ףתוש ומצעבו ,ץראב הקיתו החפשמל ןב ,יתשנבנב ןורימ ,רבחמה 

תעבראב םינויצל םיניטסלפ ןיב םיסחיה בוציעב םג ומכ ,(םילשוריב רקיעב) הנידמה לש 

.םינורחאה םירושעה 

הקחמ ןהבש תונווגמה תורוצבו םינושה םיבלשב םיקסוע םיידועיתה םיקלחה 

ידי־לע ,לשמל ,תאז התשע איה .יברעה ףונה תא ,טעמכ הלכי קרש ןכיה ,לארשי־תנידמ 

,1948 תמחלמ רחאל "םישוטנ" ורתונש תואמ עבראה ןיבמ םיבושייהו םירפכה בור תסירה 

םיירצונ) םייתד םירתא לש הסירה םג םיתיעלו דועיי יוניש ,העקפה ,דודיב ידי־לעו 

לש יאלקחה ףונב ,יבקע ךא ,יתגרדה יוניש :ףסונ טביה ריאמ יתשנבנב .שיימלסומו 

םג תינוציק הרוצב תונשל - המדקהו היצזינרדומה םשב - תונויצה החילצה ןאכ .הנידמה 

םיעטמה ,תודשה תא ,רמולכ ,"יעבט ףוג"כ םתוא םיווח םישנאה בורש םירוזאה תא 
.ירפכ בחרמ לכ לש ובחורלו וכרואל םיערתשמה םילודיגהו 

.תילארשיה הפמה לש "התודבע" ךילהת תא ראתמ רפסב םייניעה־יריאמ םיקרפה דחא 

לש הקומעה ותוברועמ תוכזב ,קתרמ רמוחל ותושיגנ תא הז קרפב לצנמ יתשנבנב 

הרטמב 1949 תנשב ומקוהש תומשה תודעווב - יתשנבנב דוד עודיה ףרגואיגה - ויבא 
לש החוכ תא םיגדמ יתשנבנב .תימואלה הפמה תא (דהייל ,רמולכ) שדחמ טטרשל 

,"תיביטקייבוא תואיצמ" ףקשל קר אל התלוכי תאו ,תימואלה העדותה בוציעב הפמה 

םייעוצקמ םיטרדנטס ןיב יביטקפאה בולישה תא בטיה ראתמ אוה .התוא רוציל ףא אלא 

םירקמ ןוגכ ,תוקתרמ תומלידב ןויד ךות ,הלא תודעו לש ןתדובעב תינויצ תוביוחמ ןיבל 

םיסותימהמ הדעוול "עודיה" תא ורתס םייוודב וא םייברע תומש םהבש תומוקמ לש 

םתלבק אוה ףסונ טביה .תוירוקמ תואצמה וא םייוניש ,תורשפ ךירצהש בצמ ,םייכ"נתה 

רבעל יתימ וא חכומ רשק אלל תומוקמב וליפא ,םתודבע ידכ ךות םייברע תומש לש 

ץראב םוקמ לכש קומע עונכש הדעווה תוח"ודב אצומ יתשנבנב ,הלא םירקמב .ידוהיה 

שי ...לכה תולככ ירחא" :המצע הדעווה לש היתולממ הלועש יפכ ,ידוהי רבע ובוחב רצוא 

"...תעכ ולאגיי הלא תומש ...תורז תורוצ ולביקו ותווע םימודק םיירבע תומשש חינהל 

.(19 'ע) 

ראתמ רבחמהש ,ץראב תינויצה תובשייתהה תליחתב םיקסוע רפסה לש םירחא םיקרפ 

וליכשה אל ,םייברעה םיבושייהו םירפכה תואמל םתונכש תורמל ."םינבל םימתכ"כ התוא 

טבמכ ראותמ םתיא רשקהו ,וז תידילי הייסולכוא לא רבחתהל וא שוחל ,רודחל םידוהיה 

תא ,"הבכנ"ה תא ,1948 תמחלמ תא ראתמ יתשנבנב ןכמ־רחאל ."תיכוכז־ריק" ךרד 

,יתעדל ,הטעמה ךות) היתובקעבו התיא דחי אבש ינתאה רוהיטה תאו תיברעה החירבה 

אוה ןכ־ומכ .(םיטילפה תייעב לש הרומישבו התריציב םיילארשיה תוחוכה דיקפת לש 

הרבחה תא םויה דע םיוולמה ,המחלמה תובקעב ורצונש םינושה תוטילפה יבצמ תא ראתמ 
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ןוגכ ,םימיוסמ םירוזאב וחותינב דקמתמ יתשנבנב .םייאמ לצכ תיניטסלפה/תילארשיה 

.םייללכה םירואיתל קמוע ףיסומ ךכו ,לילגה וא ןאש־תיב קמע 

לכב תידוהיה תובשייתהה תמקהבו תועקרקה תמאלה ךילהתב םיקסוע םיאבה םיקרפה 

םירגהמה לש םיילושל םתקיחד תלאש רוריב ידכ ךות ,רפסה ירוזאב דחוימבו ,ץראה יבחר 

םיזנכשא רקיעב) הקיתווה הייסולכואה לש םייתייעבה היסחי ןוניכו ,םייחרזמה םיטילפהו 

הלא םיאשונ דציכ הפי הארמ יתשנבנב ."םילועה יבשומ"ו חותיפה־ירע םע (םיצוביקב 

םיידוהיה םיבשייתמה לש םפוגב השענש ,יברעה ףונה לש ותנפצה ךילהתב םיכורכ 

םיכישממ זא ורצונש ןויוושה־יאו הטילשה יסופד דציכו ,(םיחרזמ םבור) רפסה ירוזאב 

.םויה דע תילארשיה הרבחב עפעפל 

וניא רפסה לש ודוחיי ,םיירוטסיהה םיקרפה לש םתוריהבו םתונימא תורמל ךא 

לש תישיאה ותוברועמ ןיבל ירוטסיההו ירואיתה דמימה ןיב בולישב אלא ,חותינבו דועיתב 

,ןושארה קרפב רבכ רוריבב הלוע ישיאה ןפה .ראתמ אוהש םיכילהתבו תוערואמב רבחמה 

:יתשנבנב דיעמ ובש 

תולאשה תא דימתל רותפל ;ימצעל תובושת קפסל ןויסינ וניה הז רפס 

תא באכב ווחש ונתיאמ הלא ,בורקה ןמזב ...םינש ךשמב יתוא ופדרש 

- יקסנלימס רהזימ חוקלש יומיד] "םוקמה תא בזע םוקמה" ובש ךילהתה 

יביטקלוקה ןורכיזהמ םג ןיטולחל קחמיי םדוקה ףונהו ,םה םג ומלעיי ['י 'א 

<5 'ע) ...רכה ילבל ותונשל וחילצהש הלא לש 

רדוסמהו יתדבועה חותינל םינקמו ,ויקרפ בור לא םילחלחמ רפסב םיישיאה םיטביהה 

םיגוחב םירחא לשו) יתשנבנב לש ותלוכי־יאל הרושקה ,הניק וליפא ,רעצ לש דמימ 

לע טלתשהש ינסרודה רזודלובה תא רוצעל ףא ילואו ןווכל ,טאהל (םיברוקמ םייטילופ 

לש םטע־ירפ) הרישו תורפס תוריצימ םיעטק הנומא דיב טסקטב רזוש םג יתשנבנב .ףונה 

תושוחתה תא םימיצעמה ,(שיוורד 'מ וא יביבח לימא ,רהזי 'ס ןוגכ םיררושמו םירפוס 

לע הנורחאל ושחרתהש םיקבאמה רואיתב םייסמ יתשנבנב .רעצו ןדבוא לש תוישיאה 

םימייקה םייניטסלפה םיירפכהש הינוריאב ריעמו ,ירפכה ףונה רומיש לעו עקרקב הטילש 

,םתוא םיחנמה םיילאירוטירטהו םיימואלה םיכרעה תניחבמ תוחפל ,םיווהמ ץראב םויה דע 
."םינורחאה םינויצה" תא 

ילארשיה רזודלובה בירחה ,יתשנבנב לש ורואית יפ־לע ,םיעבראה תונש ףוס ןמל 

תיברעה הייסולכואה םע וירשק בקע .םניאו ויהש ,ותודלי יפונמ הבוט הקלח לכ טעמכ 

הרוצב יברעה ףונה תא רבחמה הווח ,ויבא לש יפרגואיגה וקוסיע בקעו ,1948 ינפל דוע 

ץראה יפלכ שח אוהש תוירדילוסהמו ותוהזמ קלחל ףונ ותוא ךפהנ ךכו ,תיביסנטניא 

םג ךא ,קחמנש יברעה ףונה לש טעמ םייגלטסונה םירואיתה םיעבונ ןאכמ .היבשותו 

יתשנבנבש תושוחת ,ומלענש םיפונה חכונל סעכה וליפאו םינואה רסוח ,באכה תושוחת 

.ויארוק תא םג םהב קיבדהל חילצמ 

םיראותמה םייטמרדה תוערואמה בקע ,םיזע םימשר רפסה ריתוי םיארוקה בור לצא 

תעה־בתכ לש ויארוקל ךא .ןורשכב םראתל יתשנבנב לש ותלוכי בקעו ,ויפד יבג־לע 

יתשנבנב .לבוקמה ןבומב יעדמ רוביח וניא רפסהש ןייצל םג יאדכ תילארשי היגולויצוס 

הרוצב תאז השע אוה ךא ,םוחתב םירקחמ לש םהיאצממ תא לולכל ץמאמ םנמוא השע 

.(םירחא אלו ,םידחא םירקחמ ללכ עודמ ריבסמ וניא אוה) תנבומ־אל םיתיעלו תיקלח 
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,יתדבוע רמוח ןיא םיקרפה בורבש ךכ ,םיינוינש תורוקמ לע רקיעב ךמתסמ יתשנבנב 

םינושה םירמוחה תא גזממ אוה יכ םא ,םוחתב םירקוחל עודי וניאש יטילופ וא ינויכרא 

.הריהבו תחלוק הרוצב 

וא תירבסה תרגסמב שמתשמ וא חתפמ וניא רפסהש הדבועה תטלוב ימדקאה טביהב 

תוחוכמ םירזגנכ םיכילהתה תנבה תא תרשפאמ התייה תאזכ תרגסמ .לבחו ,תיתאוושה 

הקומע הרוצב םרקבל םג תאז תובקעבו ,םניבהלו םרתאל ןתינש םייפרגואיגו םיירוטסיה 

האוושה וא הגשמה תועצמאב ,תודבועהמ רתוי קיפהל לוכי ארוקה היה וז ךרדב .רתוי 

םירקמל םיבר םינבומב המוד ילארשיה הרקמה .תועמשמו תונשרפ ןהל תוקינעמ ויהש 

,היברס ,הקנל־ירס ןוגכ ,םיינתא םיכוסכס וחתפתה ןהבש םיבשייתמ תונידמ לש םירחא 

רתוי הבר הדימב ארוקה יניע תא ריאהל ןתינ היהש ךכ ,הילרטסוא וא דנלריא ןופצ 

.ןוידה תא רישעהל ךכבו ,רקחמב רבטצהש ברה ימואלניבה עדיה תועצמאב 

תוינייפואה תויאנחמה תויוחצנתההמ יתשנבגב לש תומלעתהב ןנערמ והשמ םנמוא שי 

תמייק ךא ,"םינשי"ו "םישדח" םיגולויצוסו םינוירוטסיה ןיב דחוימב ,תילארשיה הימדקאל 

ךילהתה לש שוריפבו חותינב הקסעש תימדקאה הדובעה בורמ םלעתמ אוה .היעב םג ןאכ 

ללכ סחייתמ וניא יתשנבנב .הז םוחתב התשענ הבר הדובעו ,ראתמ ומצע אוהש 

היילא לש םהיתודובעמ ,לשמל ,תולועה תויטרקונתאה וא תוילאינולוקה תויונשרפל 

,אנאחור םידנ וא םנאג דעסא ,ןיקצוקרק־זר ןונמא ,ריפש ןושרג ,גנילרמיק ךורב ,קיירוז 

ריכזמ וניא יתשנבנב .תיפוריא םיבשייתמ תרבח ,הנושארבו שארב ,לארשיב תואור רשאו 

הטינא ןוגכ הרבח ירקוח ידי־לע גצוימה - תילארשיה הימדקאב יזכרמה םרזה תא םג 

ןמכייר םולש ,ןמרלק ןורהא ןוגכ םיפרגואיג ידי־לעו ,קסיל השמו ינרוג ףסוי ,אריפש 

/לארשיב תידוהי־תינתא תונוביר לש השומימ תא וילאמ ןבומכ לבקמה - רפוס ןונראו 

םיידוהי םיכילהתב תודקמתה ךות תידוהיה תולחנתהה טקיורפ תא חתנמו ,ןיטסלפ 
םיחתמו םירעפ לע וא םיניטסלפה לושינ לע םהיתוכלשה רוריב אלל בורל ,םיימינפ 

.תידוהיה הרבחב 

בושח ךפונ רפסל הפיסומ התייה ,הרצקב ולו ,הלא תושיג םע יתשנבנב לש תודדומתה 

ומצע תא ביצה רבחמה הבש הדמעב אקווד .תילאוטקלטניא תויטנוולרו ינשרפ קמוע לש 

־םיטבשל ילארשיה ןוידה תא תולצפמה ,תונושה תושיגה ןיב חיש־ודב ליחתהל ילוא ןתינ 

אלא ,תינקיר תימדקא הפיאשמ קלחכ ,ומצע םשל יטרואית ןוידל ןאכ הנווכה ןיא .םיטבש 

רתויו - עינמ המ ,לשמל .רפסב םיראותמה םיעוריאהו םיכילהתה לש םתנבה דודיחל 

םתוא לש םשארב רבוע המ ?ידוהיה רזודלובה לש ותוליעפ תא - קידצמ המ ,הזמ 

־הנבמ ?לושינבו סרהב ,העקפהב םיקסועה הלא לש וא ,לא־תיבב םיבשייתמה םילארשי 

.לבחו ,ןאכ םירסח ירוטסיהה ךלהמהו רטשמה ,תוהזה לש קמועה 

תונש האמ רחאל הרצונש (ישמרג וינוטנא תאז חסינש יפכ)"תשקיעה תואיצמה" םלוא 

ראשיהלו םשגב דועצל" יתשנבנב לש ונויסג תא תרגתאמו ,תונשרפ לכמ הקזח דוהיי 

יכרעל ןמאנ ראשיהל הסנמ יתשנבנב םהבש ,רפסה יפד ןיבמ הלוע וז השיג ."שבי 

.המצע תאז העונת הרצי התואש תואיצמה לע הפירח תרוקיב ידכ ךות ,תינויצה תוימואלה 

־אלו תישיא הביתכל יתשנבנב לש ותוחיתפ חכונל אקווד יתייעבכ ררבתמ הז ןויסינ 

לע ותעפשה המ ?ידוהיה רזודלובה לש ותוליעפ לש תוירסומה תוכלשהה ןהמ .תימדקא 

ארוקה ןאכ ?תוידוהי םיילוש־תוצובק לש ןתוהזו ןהיתושוחת לע וא תיניטסלפה תוימואלה 

.הלא םיבושח םיאשונב קפסמ־אלה ןוידה בקע לכסותמ רתונ 
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,ןוידל הלעמו ,ץראה תא ובציעש םיכילהתה לע ץמואב רוא ךפוש רפסהש קפס ןיא 

,םיניטסלפו םינויצ ,םיברעו םילארשיש תויזכרמה תולאשה בור תא ,קמחתהל ילבמ 

זאמ .יוחיד אללו ,תירבעב םג עיפוי רפסהש יוארה ןמ .ץמואב ןתיא דדומתהל םיכירצ 

- החכוהל קוקז היהש ימל ־ החיכוהו ,אצקא־לא תדאפתנא רבכ הצרפ רפסה בתכנ 

הווהמ ,טורטורפב ותוא דעתמ יתשנבגבש ,ץראה לש "םידהוימ"ה היבחרמ לע ךוסכסהש 

לש "םישודקה" היפונב תשחרתמה תיגרטה הירוטסיהה לש ירקיעה "עונמה" תא ןיידע 

.וניניע לומ לא םיגומנו םיכלוהה ץראה 

לאחתפי ןרוא 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 
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להקה־תעד לש יחה הרשבב ךותחל 

 Jacob Shamir and Michal Shamir The Anatomy of Public
 Opinion. Ann Arbor: University of Michigan Press. 2000. 301 pages.

:ול האי ןכא תימוטנאה הרופטמהו ,הז רפס לש ומש אוה "להקה־תעד לש הימוטנאה" 

תחתפתמ איה - הלשמ םייח לגעמ תלעב הניח ,יח ףוג ומכ שממ ,להק־תעד יכ ,תישאר 

הנבמ ומכ ,תינש :םינתשמ םידממ םג הב שי ךא םיעובק םינייפאמ לע תרמוש ,הענו 

ךא םיינוציח םיביכרו םיבר םינפ תלעב דואמ תבכרומ תכרעמ הניח להק־תעד םג ,ימוטנא 

תא ףושחל ידכ ולמזאב רתוחה חתנמ ומכ ,ףוסבל :םירתסנו םיימינפ םימרוג תלעב םג 

להקה־תעד לש הימוטנאה תא ןיבהלו חתנל םיאבש הלא ,יחה ףוגה לש הימוטנאה תודוס 

תונוש תוניפ ריאהל ,תוברה תובכשה ןיב רודחל ידכ דח םיחתנמ למזאב דייטצהל םיבייח 

.ןיעה ןמ םירתסנה םיימינפה םינונגנמה תא תולגלו 

רגתא טלחהב הז .להקה־ תעד לש הימוטנאה תא ףושחל םישקבמ רימש לכימו בקעי 

הינפ דומילל ושדקוה הז םוחתב םיבאשמהו םיצמאמה תיברמ רשאכ דחוימב ,לק־אל 

,תועד לש תויוגלפתה וקדב םיבר םיפסכו םיבר םירקחמ .להקה־תעד לש דבלב םיינוציחה 

,תודמע הנבמ יוליגב בורל וקפתסה םה .םייחטש להק־תעד ירקס תרזעב תודמעו תופדעה 

ךשוממ ,רתוי קומע חותינ ךירצמ "ימוטנא רקחמ" יכ רתיה ןיב ,ךכל רבעמ וקימעה אלו 

ןוגכ ,להקה־תעד לש םיינוציחה הינממסב קפתסמ וניא ימוטנא רקחמ .דואמ רקיו רתוי 

תודמע דגנו דעב תועדה תוגלפתה ,הלשממב םיכמותה רפסמ ,תורכיכב םיניגפמה רפסמ 

רבעמ לא קימעי ימוטנאה ךתחה .םישיאו תוגלפמ לש תוירלופופה ירקס וא תויטילופ 

,םיבצעמ ,םיליעפמש םינונגנמה תא דומלל שקביו להקה־תעד לש םיינוציחה םייוליגל 

לכ תא ףשוח רימש לכימו בקעי לש םרפסש בשוח יניא .להק־תעד םילעתמו םיעינמ 

ןיינעמ ,םיוסמ קלח ריאמ טלחהב אוה ךא וז תבכרומ תכרעמ לש םירתסנה היתונופצ 

םינונגנמ לש םתרכהמ קלח .להקה־תעד לש תרתסנהו תימינפה הימוטנאה לש ,בושחו 

םהירקחממ קלח רפסב םיגיצמ רימשו רימש :םירבחמה לש רקחמה תדובעל הרושק הלא 

םילקא" ,"הקיתשה תלריפס" ,"תיטסילרולפ תורוב" לע םירקחמ םהיניב ,רבעב ומסרופש 

אלא ,שיערמ יוליגל וא השדח תיעדמ הצירפל הרמוי הז רפסב ןיאש ןאכמ .דועו "העד 

תעפות לש היכבנ ךות לא וקימעהש תוירקחמו תויטרואית תורוסמ לש ןהיאצממ תריקס 

.להקה־ תעד 

:ומצע להקה ידי־לע להקה־תעד תכרעה לש ךילהתה תא ןחוב רפסה לש ןושארה וקלח 

םהיתועד תוגלפתה תא ,וביבסמש העדה םילקא תא דומאל אבה דיחיה לש ויתורוקמ םהמ 

םילקא תא דיחיה תסיפת לש התעפשה יהמו ?תקיודמ וז הכרעה המכ דע ?םירחא לש 

לע העיפשמו דיחיה ידי־לע תכרעומ להקה־תעד ובש ,הז ךילהת ?ויתודמע לע העדה 

רבתסמ .להקה־תעד לש הימוטנאה לש רתויב םיבושחה היתונופצמ דחא וניח ,ולש ותעד 

תניחבמ ,םינוש העד ימוחתו םיאשונ ןיב םג ומכ ,םינוש םישנא ןיב םירכינ םילדבה שי יכ 

ןיבל תספתנה תוגלפתהה ןיב םירעפה יכו ,העדה םילקא תכרעה לש (קוידה־יא וא) קוידה 

םילקא תכרעה ןיב יתועמשמ רשק םייק ,ןכ־ומכ .דואמ םילודג תויהל םייושע תיתימאה וז 

תודמע עיבהל וטנ רימשו רימש לש םהירקחנ בור ןכש ,ומצע דיחיה תעד ןיבל העדה 
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אל ,ונייהד ,העדה םילקא תקידבב הברה תובישחה תעבונ ןאכמ .בורה תעדל ובשח ןתואש 

םיראתמ רפסב םיאבה םיקרפה .םיבשוח םירחאש םיבשוח םה המ אלא ,םיבשוח םישנא המ 

היתודובעל דעו דלפסרזל לש םייסלקה ויבתכמ העדה םילקא תסיפת לש התוחתפתה תא 

םימרוגה תאו ,העדה םילקא תקידב לש היגולודותמה תא םיראתמ םה .ןמיונ־לאונ לש 

.ותסיפת תא וב םיעימטמו העדה םילקא לע עדימב דיחיה תא םיניזמה 

םיעוט םידיחיה ובש בצמ ותוא - "תיטסילרולפה תורוב"ל שדקומ דחוימ קרפ 

םיבר רשאכ .בורה תעד הניה טועימה תעד יכ תועטב םיטפושו "העדה םילקא" תכרעהב 

טקש היהנ טקשה בורה הבש ,"הקיתש תלריפס" לש הקימניד תרצונ וז תועטל םיפתוש 

ךפהנ אוה ,תסנכתמ הלריפס לש ךילהתב ,זאו ,טועימכ ומצע תא ספות אוה יכ רתוי 

,םיבר םיאשונ יבגלו תונוש תונידמב הז ךילהת ופשח םיבר םירקחמ .טועימל תמאב 

."תיטסילרולפ תורוב" תריציב םיגומהה־תרושקת לש הקלח לע םיבר םירקמב ועיבצהו 

תא הנוכנ ךירעמ וניא רוביצה יכ אצמנ הינמרגב תונוש תוריחב תוכרעמב ,לשמל 
השעמל היהש דמעומל רתוי הבר הכימת סחייל הטונו ,םידמעומב הכימתה תוגלפתה 

תינשערה תוחכונהו "יתרושקתה העדה םילקא" היה ךכל בושח םרוג .ףדעומ־אלה דמעומה 

:האצותה התייה תוחפ־אל הבושח .בורה תיילשא תא ורציש ,חטשב ליעפ טועימ לש רתוי 

דמעומש דע וחוכב טא־טא המסרכו ,םמודה בורה תקתשהל הלעפ הקיתשה תלריפס 

לש םתוליעפ לע תובר תוכלשה שי וז הבושח הקימנידל .ליבומל ףוסבל ךפהנ טועימה 

להק־תעד ירקס לש תויצלופינמ ,תשעור תוחכונ תועצמאב - םישקבמה םייטילופ םיפוג 

תא םותרל ףא םיתיעלו םהל םיאתמ "העד םילקא" בצעל - הבר תיתרושקת תונתלעפו 

ןיבהל ןתינ הז עקר לע .טועימ תדמע קר איה םא םג ,םתדמע תבוטל הקיתשה תלריפס 

תאו תוינומה תומוצע לע תומתחהה תא ,תוזרכה יאשונ לש "םיתמצה תמחלמ" תא בטיה 

.ןיבר רכיכל םיניגפמ לש תוינומהה תועסהה 

תא תוקזחמ ןלוכו ,תוירקיעה םהיתוחנה תא םינייצמ םירבחמה רפסה תחיתפב 

תכרעמ ,דניה להקה־תעד (א) :תמשונו היח תכרעמל ןוימדה תא ,תימוטגאה הרופטמה 

המאתהל תעייסמ ךכבו ,םייתרבח םייוניש "תלכעמ"ו תלעתמ ,תכוותמש תיתרבח 

:םיבר םימרוגמ תבכרומש תידממ־בר תכרעמ ,דניה להק־תעד <ב> ;םייונישל תיתרבח 

ןיבש םיימינפה םיסחיל םאתהב ,רתיה ןיב ,תחתפתמה תימניד תכרעמ ,דניה להק־תעד <ג> 

.להקה־תעד לש תימינפה הקימנידה לע העיפשמ תיביטמרופניאה הביבסה (ד) :היביכרמ 

םיישיא םיביכרמו םידממ םתוא םה (רפסה תיצחמ םגו) םינייפאמה תיצחמש ןאכמ 

וא תולגתסהה ,יונישה יכילהת - הקימנידה םה םתיצחמו ,להקה־תעד לש םייתרבחו 
.וז תכרעמ לש - תוביציה תרימש 

קלחו ,להק־תעד לש םיימניד םיכילהת וקדבש םירקחמב םמצעב וקסע רימשו רימש 

םייעדמ תע"יבתכב ןכל םדוק ומסרופש ,הלא םירקחמ תריקסל םישדקומ רפסה יקרפמ 

םיחטשה" אשונ יבגל תילארשיה להקה־תעד תא קדבש רקחממ םיבואש םיאצממה .םינוש 

להקה־תעדב תודונתה רחא (1995-1967) יתנש־בר בקעמ ללכו ,"םישובכה/םיקזחומה 

תעפשה תא קודבל רשפאמ ךשוממ הכ בקעמ .םיחטשה תרזחה/תריסמ יפלכ תילארשיה 

"העדה םילקא" תעפשה תאו ,רורטה יעוגיפ וא הדאפיתניאה ןוגכ ,"םייתביבס"ה םימרוגה 

ינכות תא וחתינש םידחא םירקחמב קדבנ הז אשונ) תילארשיה תרושקתב גצוהש יפכ 

ןהיניב ,תובושח תונקסמ המכ לע םיעיבצמ םהירקחמ .(הדאפיתניאה רוקיסב תרושקתה 
דבלמ ,תללוכה ,הז אשונ יבגל םילארשיה לש תיביטמרופניאה הביבסה לש התובכרומ 
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"תוחטש"ה וא םידממה יוביר תאו יתרושקתה םכווית תא םג ,תויוחתפתההו םיעוריאה 

 (facets) םייעבטו םיינומרה חרכהב םניאש ,םיימינפה םיסחיה תא םג ומכ ,להקה־תעד לש,

.םינושה םידממה ןיב 

םיינוציחה הינפב זכרתמ וניא אוה :להק־תעדב םיקסועה םירפסה בורמ הנוש הז רפס 

שקבמ אוה .להקה־תעד לש התייטנ תדידמב וא םייבמופה הייוליגב ,להקה־תעד לש 

בכרומ וניה להקה־תעד לש התוימינפ ךות לא עסמה .תימינפה הימוטנאה תא ריאהל 

לש םירתסנה היכבנ לכ לש םלשומו אלמ יופימ וב ןיא ןכל .הז רפסב םייתסי אלו ,ךשוממו 

ידי־לע תכמתנו תדעותמ ,תיתטיש הפישח טלחהב ןאכ שי ךא .םיימינפה םימרוגה תכרעמ 

ליחתמ םינש ףלא לש ימוטנא עסמ םג .הלא םינונגנממ בושח קלח לש ,רקחמו הירואית 

.ןושאר דעצב 

ןמיו יבג 
הפיח תטיסרבינוא 
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475 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

 Ronen Shamir The Colonies of Law: Colonialism, Zionism
 and Law in Early Mandate Palestine

 Cambridge: Cambridge University Press. 2000. 216 pages.

לש תיתרבחה הירוטסיהב בושח קרפ שמשמ רימש ןנור לש ורפסב גצומה חותינה 

תוביסנהו ךרדבש הנידמה ,תוימואלה ,תילאינולוקה הנידמה ןיב שגפמב קסועה ,לארשי 

תרזגנש תקתרמ הדיחב חתופ רפסה .טדנמה תפוקתב טפשמה תובצעתה לש תוירוטסיהה 

םתובצעתה רופיס אוה דחאה .תילארשיה הרבחה לע םינוש םייפרגוירוטסיה םירופיס ינשמ 

הרואכל ושבוג םה ובש ןפואהו בושייה לש םייתרבחהו םיילכלכה ,םייטילופה תודסומה לש 

תילאינולוקה הטילשל תידוהי־תינויצ הפולח תריצי ךות תיטירבה הנידמה םע קבאמב 

לש םתיינב תאו תימואלה תוהזה לש השוביג ךילהת תא ראתמ הז רופיס .י"א־הניתשלפב 

תינונקה היפרגוירוטסיהב רדגומ אוה .השדחה הנידמה לש ךכ־רחאו םיימואלה תודסומה 

רעפ לש דימתמ רומיש ךות ("תילאודה הרבחה" הנוכמש המ)"הנידמ"ל "בושיי"מ רבעמכ 

.םהינש ןיב ילאוטפסנוקו יגולונורכ 

ךשמה הניהש ,תילארשיה טפשמה תכרעמ לש התורצוויה ןפואב ןגועמ רחאה רופיסה 

םינגועמה םילעופ תודסומו תוקיטקרפ הריאשה וז .תיטירבה טפשמה תרוסמ לש יראיניל 

לא הצמיא הנידמהש ,תחתופמ הקיקח תכרעמבו םימידקתב ,תורוסמב ,םיגהנמב 

קר הניא ,רימש ןעוט ,וז הריתס .ינוביר ףוגכ הדוקפת תליחת םע האולמב טעמכ הקיח 

תכרעמ ,תילכלכה תכרעמה לע םג ןפוא ותואב הלח איה .תיטפשמה תכרעמה תלחנ 

לוהינה ,תינוריעה תכרעמה ,הדובעה קוש ,ן"לדנה קוש ,אבצה ,שועיתה ,ךוניחה 
.היצרטסינימדאהו 

תילאינולוקה השוריב םינגועמ לארשיב הרבחהו הנידמה לש התובצעתהש דועב ,ךכ 

ךותמ אקווד אלא ,תויכשמה לש םילכב ראותמ וניא יפרגוירוטסיהה רופיסה ,תיטירבה 

,וז הינרפוזיכס םע דדומתהל הסנמ רימש לש ורפס .םייקה תייחדו תודגנתה ,יוניש 

תוביסה תא ,טפשמה תריז ינפל ודמעש תונושה תופולחה תא ךכ ידכ ךות ריבסהלו 

לש םתעפשה תאו ,תומייקה תויורשפאה לכ ןיבמ (תילאינולוקה) תחא תורשפא תריחבל 

תא "םידעתמ"ו "םירפסמ" ,"םיניימדמ" ,"םירכוז" ונא ובש ןפואה לע הלא םיכילהת 

.י"א־הניתשלפב ידוהיה־ימואלה קבאמה 

העונתה לש התובצעתה תא ריבסהל ןתינ םאה :האבה הלאשה תא לאוש רימש 

הנידמה האלימש ליעפה דיקפתה תא ןיבהל ילבמ היתודסומ תמקה תאו תינויצה־תימואלה 

יפרגוירוטסיה הנפמב ךבדנ הווהמ הלא םירטמרפב הלאשה תבצה ?הז ךילהתב תיטירבה 

תויכשמהל בושח רוקמכ אלא ,לושכמכ אקווד ואל תיטירבה הנידמה תא האורה בושח 

שבוככ םיטירבה לע בתכנ ידמ רתוי ,תורחא םילימב .תילארשיה הנידמה לש תידסומה 

םג רימשל רשפאמ הז חותינ .הנידמל וניכה םהש תיתשתה לע בתכנ ידמ טעמו ,רז 

חרזמב תילאינולוקה הנידמה לש הדמעמ לע תופסונ תויטרואית תולאש םע דדומתהל 

םזילאינולוק ןיב רשקה לע ,םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמה ךלהמב ןוכיתה 

הז רקחמ ."תיחרזאה הרבחה" ךשמהב ארקייש המ ןיבל הנידמה ןיב רשקה לעו ,תוימואלו 

םהיתודובע ןוגכ ,הז ןוויכב ןורחאה רושעב ומסרפתהש תודובע המכל ףרטצמש ,רימש לש 

רשפאמ ,(תילכלכה הריזב)גרומו סורג ,רצמ לש וא (תיטילופה הריזב)יתשנבנבו בגש לש 
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תנזואמ היצזירוטסיהב קוסעלו תויפרגוירוטסיהה תויטהה ןמ וקרפל ,ןיידה תא חותפל 

.תילארשיה הרבחה לש היתורוקמ לש רתוי 

אוה .שמתשמ אוה הבש היגולודותמה אוה רימש לש ותדובעב ףסונ ןיינעמו בושח רבד 

לומ דימעמ אוה :ךפיהל .םזילאינולוקה דיקפת לע יראיניל יטסינימרטד רופיס רפסמ וניא 

האמה תליחתב תמייק התייהש תידוהי תורשפא תיטירבה־תילארשיה טפשמה תכרעמ 

הניהש תילאוטפסנוק תונוש רשפאמ תוירוטסיהה תויורשפאה ןווגמ .ביבא־לתב רקיעב 

לש קזחה קלחה השעמל הז .םיירוטסיה םירקחמ הברהב הרסח רשאו ךכ־לכ תיחרכה 
.הדובעה 

םהב התשע תידוהיה הייסולכואהש םידבר השולש הללכ ירבעה םולשה־טפשמ תכרעמ 

תיתדה טפשמה תכרעממ ,תיתנידמה טפשמה תכרעממ הלדבנ וז תכרעמ .שממ לש שומיש 

,רסמתהלו אירמהל הנכומש תיאמצע הפולחכ הדמעו ,תיתורדתסהה טפשמה תכרעממו 

.תילאוטקפ־רטנואק תורשפאכ קר ,םינש תורשע המכ רחאל ,םויכ הרתונ וזש אלא 

לע תיתנידמה תכרעמה תא ופידעה בושייה לש םיינויצה תודסומהש אוה ןיינעמה 

8 קרפב גיצמ רימש .תויכשמהה רבדב ןועיטה תא תקזחמש הדבוע ,תויפולחה תוכרעמה 

דמימה ןיב חתמב דחוימב דקמתמו ,שמתשמ אוה הבש היגולודותמה לע בושח ןויד 

תורשפא ,גיצמ אוהש תורשפאה לש (טעמכ יגלטסונה)יביטמרונה דמימה ןיבל יריפמאה 

.תרחאב תיביטמרונו תחא ןמז־תדוקנב תיריפמא התייהש 

לש גוס ירבעה טפשמה תכרעמ לש יריפמאה רואיתב תוארל ונתיאמ שקבמ רימש 

םייטילופואיג םיאנתב ירשפא תויהל לוכי היהש ןוזח טטרשמה ,ינש רדסמ יגולויצוס ןוימד 

הצירטמ ךותב תוארל שי יריפמאה לדומל הכפהנו הרחבנש היצפואה תא .םירחא 

תורשפא" ירבעה טפשמה תכרעמב תוארל שקבמ אוה .תיטילופו תיתרבח ,תירוטסיה 

םג תרציימ לבא ,הרחבנ אלש ךרדה ,ושמומ אלש תויורשפאה תא תפקשמש "התמ 

,היבגל תוקפסו תולאש תולעהלו השמומש תורשפאב תופצל רשפא הנממש הביטקפסרפ 

שומימל רישכמ קר הניא הנידמה התרגסמבש םיעצמאהו תורטמה תופלחתהל סחיב ,לשמל 

ךרוע רימש ןאכ .המצע המואה לש התומלגתה םג אלא ,<7־ו 6 םיקרפ) תיתרבח תורטמ 

םג ןבומכ תולעל הלוכי התייה וזכ הייהת .הנידמ ןיבל תוימואל ןיב הצוחנ הנחבה ןבומכ 

הנידמהו תידוהיה תוימואלה ןיב יוהיזה תא הארנכ החוד התייהש ,תיתדה טבמה־תדוקנמ 

הנידמב אלו ,םייתד תוקיטקרפבו םילמסב תנגועמ תוימואלה ,התניחבמ ןכש ,תילארשיה 

.המצע 

םיכלהמה תא תופמל ינשדחה ןויסינה לשב קר אל ךרד ץרופ רימש לש ורפס 

,יפרגוירוטסיה חוכיו לש ותיזחב בצייתהש םושמ קר אלו ,טפשמה תכרעמ לש םייפולחה 

לא םזילאינולוקו תונויצ ןיב רשקב ןוידה תא טיסהל חילצמ אוהש םושמ (רקיעבו) םג אלא 

קסיל השמ לומ לא םר ירואו ריפש ןושרג ,לשמל) םייקה ןוידה .רתוי םיירופ םיקיפא 

- ןכ םאו ,תיטסילאינולוק העונת התייה תונויצה םא הלאשה ביבס בסנ (אריפש הטינאו 

םיירשפא םימגד המכ ןיבמ דחא םגד הווהמ תונויצהש םינעוט םיכמותהש דועב .גוס הזיאמ 

ןיבל םזילאינולוק ןיב הנחבה תושעל שי יכ םינעוט םידגנתמה ,םזילאינולוק לש 

הדיקפתב תודקמתהה .הז חוכיוול יתועמשמו בושח דמימ ףיסומ רימש .היצזינולוק 

םיגולויצוסהו םינוירוטסיהה תא םג הליבוה ,ןעוט אוה ,תינויצה העונתה לש ילאינולוקה 

תא ונייפאש תויטמגידרפה דוסיה־תוחנהמ קלח ץמאל תילארשיה הרבחה לש "םישדחה" 

.וז הרבח לש הבוציעב םזילאינולוקה לש יזכרמה ודיקפתמ םלעתהלו ,םהימדוק 
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םידוהי ןה ,אסיג דחמ ,ובש בצמ לע עיבצמ ןחבאמ רימשש ילאודה םזילאינולוקה סופד 

לדומה ןמ קלח ץמאמ דצ לכ רשאכ ,תיטירב תילאינולוק הטילשל םינותנ םיניטסלפ ןהו 

תילאינולוק תובשייתה תעונתכ תלעופ המצע תינויצה העונתה ,אסיג ךדיאמו ;יטירבה 

.רויעו תואלקח ,תומדא שוביכ לש תוקיטקרפ תועצמאב התונוביר תא ססבל תרתוחה 

הכובסה םיסחיה תכרעמ תא רבד לש ופוסב בציעש אוה ילאוד םזילאינולוק לש הז סופד 

,רתיה ןיב ,יארחא היהש אוהו ,הניתשלפב תירוטדנמה הנידמה ןיבל תינויצה הליהקה ןיב 

.תילארשיה טפשמה תכרעמ לש הבוציעל 

רקיעבו ,תילארשיה הרבחה רקחל שדח םוי־רדס בצעמ רימש לש הז ורפס ,הז ןבומב 

הרבחהו םילנויספורפה ,ינוניבה דמעמה לש םדיקפתב והומכ םיניינעתמה וניניבמ הלאל 

,לשמל ,קוזיח לבקמ רימש רחבש ןוויכה .תילארשיה הנידמה לש הבוציעב תיחרזאה 

תילארשיה הרבחב ילנויספורפה לוהינה לש ודוסימ תודוא־לע לקנרפ לכימ לש התדובעב 

העונתה ןיב תבכרומה םיסחיה תכרעמ יכ תאצומ לקנרפ םג ,רימש ומכ 1.טדנמה ןמל 

תילארשיה הרבחה לש הסחי תא הבציעש איה יטירבה ילאינולוקה טקיורפה ןיבל תינויצה 

תעב ,יוטיב ידיל האב תירוטדנמה הנידמה לש התעפשה .ילנויספורפה לוהינה יפלכ 

ידי־לע וצמואש תוילנויספורפ לוהינ תוקיטקרפ לש ןמודיקבו ןדודיעב ,תחא הנועבו 

וררועש תודגנתהבו ,תידוהי הטילשב ויהש םייתנידמו םיילכלכ ,םייתיישעת םינוגרא 

.ילאינולוקה טילשה םע םיוהיז לשב ,םמצע םינוגרא םתוא ךותב םיתיעל ,הלא תוקיטקרפ 

הבוציע לע ותעפשה תא ןוחבל עיצמ רימש ובש ןפואהו ,ילאודה םזילאינולוקה גשומ 

קלחכ תילארשיה הנידמה יוניב תנבהב ףסונ ןפ אופיא םיריאמ ,תילארשיה הרבחה לש 

קר אל הספתנ תיטירבה הנידמה ,תינויצה העונתה תניחבמ .חרזמ-ברעמ יסחימ 

השקיב ומיעש ררחשמה הייפואב ילרבילה ברעמה תא תגציימכ םג אלא ,תיטסילאינולוקכ 

חיש־ודב תאצמנ וז הנקסמ .ןוכיתה חרזמה לש רשקהב דחוימב ,תוהדזהל תונויצה 

- ידוהה רשקהב דחוימב - תיוושכעה תיטסילאינולוק־טסופה תורפסה םע יטרואית 

תירניב הסיפתב םזילטניירוא :רמולכ) דיעס לש םיחנומב אל םזילאינולוק לע תרבדמה 

.אבאב ימוה עיצהש יפכ ,תרציימ איהש תויטנלוויבמאה יחנומב אלא ,(החושק 

בהנש הדוהי 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

לוהינה הדש לש דוסימה :תיארנה דיה לש המלענה הירוטסיהה" .(2000) לכימ ,לקנרפ 1 

תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה ,רוטקוד ראותל רוביח ."לארשיב 
.ביבא־לת 
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 Haya Stier and Martha Tienda The Color of Opportunity:
 Pathways to Family, Welfare, and Work

 Chicago and London: The University of Chicago Press. 2001. 289 pages.

תרגסמב אל יאדווב ,תמאב הב ןיינעתהל םיברמ ונניאש הייסולכואב קסוע רפסה 

ונא ירהש ,ןיטולחל תכרפומ עמשיהל היושע הנעטה .םיינע םישנא ־ ףקיה־יבחר םירקחמ 

הלטבא ירועישב וא ,םריבסהל םיסנמו תוסנכה ירעפב םיקסועה םיבר םירקחמ םיריכמ 

תנווכתמ ינא ךא ;ויתחתמו וילעמ םייחה הלאלו ינועה־וקל תורושקה תונושה תויגוסבו 

.םהיתוסיפתבו םתוגהנתהב ,םהייחב ,םמצע םיינעה םישנאב ןיינע ־ הנוש גוסמ ןיינעל 

.רודל רודמ ותרבעהלו ינועל םימרוגה תא ןיבהל הסנמ אוהש ךכב רפסה לש ודוחיי 

בוליש תורצויו ,היתונבותב םגו הייח ךלהמב ,הייסולכואב תוניינעתמ רפסה תורבחמ 

םהיתושוחת דועיתו ,תויפלתל יונב יתומכ יריפמא רקחמ ,תיטרואית הסיפת לש קתרמ 

.ינועה תא םיווח רשאו הרבחה ילושב םייחה םישנא לש םהיתוסיפתו 

ןיינעה .(inner City) וגקיש לש םיימינפה םירוזאב ינועה תווהתה תא ןחוב רפסה 

העפותה :םייזכרמ םימרוג ינש ידי־לע ענומ תירבה־תוצראב ינועה רקחמב יחכונה 

תונש לש תירבה־תוצראב ילכלכה גושגשה עקר לע ןויוושה־יאב היילע לש תילסקודרפה 

תמועל םייתוברת תוחוכ לש תיסחיה תובישחה לע חוכיווה - ימדקאה רושימבו ,םיעשתה 

הסיפתה .םיינעה תא תודחיימה תויביטמרונ־אל תויוגהנתה תריציב םיינבמ תוחוכ 

וא הכימת תובצק תפדעהלו דובעל ןוצר רסוחל ךשמתמה ינועה תא תסחיימ תיתוברתה 

םידקמתמ םיינבמה םירבסהה ."תימיטיגל" הדובע לע "םיימיטיגל־אל" הסנכה תורוקמ 

.ינועה ירוזאב תומייקה תולבגומה תויונמדזהב 

תריז ,דניה וגקיש ,תישאר :םימרוג המכמ עבונ וגקישב תורבחמה לש דחוימה ןיינעה 

לש יזכרמ תוסחייתה דקומ תשמשמה ,(Wilson, 1987, 1991) ןוסליו לש ותדובע 
הדימב ינוע ירוזאב תזכורמה ,היינעה הייסולכואה לש םירוגמה יסופד ,תינש :תורבחמה 

תא עינה הז זוכיר .תירבה־תוצראב תורחא םירעב המוד הייסולכוא רשאמ רתוי הבר 

םינוש םה יכו ,תידוחיי תוברת םיחתפמ וגקיש יינעש ןועטל םוחתב םיקסועה םירקוחה 

־ תונוש תוינתא תוצובק ינב ,וגקישב ,ןכ־ומכ .םירחא םיינוריע םירוזאב םיינעמ 

תעפשה" חותינב תעייסמש הדבוע ,הדובע קוש ותואב םירחתמ - םיניטלו םינבל ,םירוחש 

.ינועב עוקשל וא הקוסעת שוכרל יוכיסה ־ "תויונמדזהה" לע (תורבחמה ןושלב)"עבצה 

,ינועה תעפותב םיינבמהו םייתוברתה םימרוגה לש תיסחיה תובישחה רבדב חוכיווה 

:םיינעה תייסולכוא תא תונייפאמה תועפות שולשב םיזכרתמ ,רפסב יריפמאה חותינה ןכו 

תובצקב בר שומיש ,דבלב תוהמיא תוללוכה תוירוה־דחה תוחפשמה רועישב הדח היילע 

הביס תווהמ ןניא ,תורבחמה תועיצמ ,הלא תועפות .תינורכ הלטבאו ,החוור יתוריש לש 

וניה ינועהש החנהב .רודל רודמ רבעומ אוה םתועצמאבש םינונגנמה דחא אלא ,ינועל 

תשיגב שומיש ךות ינועה תווהתה תא תורקוח תורבחמה ,תוערואמ תורבטצה לש האצות 

תוסנתהל שיש דיקפתה תא השיגדמ וז השיג .(Life Course Approach) םייחה ךלהמ 

יבשות ברקב רתוי םירחואמ םיבלשב תילכלכ תותיחנ תריציב תילכלכ תותיחנב תמדקומ 

תרגסמ םירצויה ,תוערואמה לש רדסבו יותיעב תדקמתמ וז השיג .תוינוריע ינוע־תונוכש 

.רודל רודמ רבוע ינועה הבש ךרדה תא ןיבהל ןתינ התועצמאבש 
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תותיחנ תחצנהב םייעזגו םיינתא םילדבה דועיתב אוה תורבחמה לש ןניינע רקיע 

םיאקיר־וטרופ ,םינבל ,םירוחש - תוינתא תוצובק עברא ןיב תוושמ ןה .תילכלכ 

,החפשמה הנבמ ןיבל תינתא הצובקל תוכייתשה ןיב םירשק תוקדובו - םיאקיסכמו 

חוכיווה עקר לע .הדובעה קושב םיינויווש־אל םיאנת תורצוויהו החוור יתורישב שומישה 

תוברת תרצונ המכ דע איה הלוכ הדובעה תא החנמה הלאשה ,םוחתב םירקוחה ןיב םייקה 

,החפשמ ייחל הסינכה יסופדב יוטיב ידיל האבה ,וגקישב ינועה ירוזא ירייד לש תידוחיי 

.הדובעה חוכב תופתתשהבו החוורה יתוריש לש םתכימתל תוקקדזהב 

ןויסינה אוה ,תורבחמה לש הפיה ןחוסינב ,הדובעב םייתועמשמה םישודיחה דחא 

םירוזאב םיררוגתמ םיינעה םישנאה לכ אל :םיינע תומוקמ ןיבל םיינע םישנא ןיב ןיחבהל 

תוושמ ןה וז הנחבה גישהל ידכ .םיינעכ םירדגומ ינוע ירוזאב םיררוגתמה לכ אלו ,םיינע 

לש יצרא םגדמל ־ םידליל םירוה םניהש וגקיש־םינפ יבשות - ןהלש יזכרמה םגדמה תא 

.םיינע םיינוריע םיבשות לש יצרא םגדמלו םיינוריע םיבשות 

םיליחתמ םייריפמאה םיחותינה לכ .דואמ ענכשמו דואמ יתטיש יריפמאה חותינה 

םיחותינב םיכשמנו ,םימגדמה תשולשב תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבה רואיתב 

חותינל ירואיתה קלחהמ רבעמה .םילדבהה תא ריבסהל םידעוימה םיינתשמ־בר 
ינתשמ־ברה חותינה .םילדבה םתואל םיירשפא םייפולח םירבסה דימת ללוכ ינתשמ־ברה 

תועצמאב ללכ־ך־חב ,הבר תוריהבב גצומ ,דואמ םכחותמ אוהש יפ־לע־ףא ,ומצע 

ןתוא םיבהוא םניא םג ילואו ,תומכחותמה תוטישב םייוצמ םניאש ימ םגו ,םייפרג םירואית 

.תונהיל םגש הנימאמ ינאו ,םיכחהל ,ןיבהל ,אורקל ולכוי ,ךכ־לכ 

יתחפשמה עקרה חותינב ליחתמ יריפמאה חותינה ,םייחה ךלהמ תשיגמ שקבתמכ 

הלכשהה יגשיה לע יתחפשמה עקרה לש תוכלשהב דקמתמ הז קרפ .םירקחנה לש ילכלכהו 

םירקחנה ייח לע הלא לש םהיתוכלשהבו ,החפשמ ייחל הסינכה לעו םירקחנה לש 

לש תלבוקמה ךרדה - החפשמ ייחל הסינכ לש םיסופד ינש תוראתמ תורבחמה .םירגובמה 

שומישהש תואצומ תורבחמה .םיאושינ אלל תודיל לש תלבוקמ־תוחפה ךרדהו םיאושינ 

םירוחש ברקב רתוי חיכש הדיל תועצמאב החפשמ ייחל הסינכ לש תלבוקמ־אלה ךרדב 

םייח .םירחא םייטנוולר םימרוג לע חוקיפ רחאל םג ,ינוע יאנתב ולדגש םירקחנ ברקבו 

־דח החפשמ תמקהל יוכיסה תא יתועמשמ ןפואב םרותב םילידגמ תירוה־דח החפשמב 
רפסה־תיבמ הרישנ לש םייוכיסה תא םילידגמ תורגבתהה ליגב םיאושינו תודיל .תירוה 

רתוי חיכש הז תוערואמ ףצר .ינוע ייחל םרותב םיליבומה ,הדובעה חוכב תופתתשה־יאו 

.םישנ ברקב 

,יאקירמאה רשקהב שיגר הז אשונ .החוור יתורישב שומישה אוה רקחמה לש יגש דקומ 

הקוסעת רסוח םידדועמ החוורה יתוריש יכ תונעוטה תורוקיבה עקר לע ,וב קר אל ךא 

תא החנמה הלאשה ,ןאכ םג .ינועה תא םיחיצנמ ךכמ האצותכו ,םיאושינל ץוחמ תודילו 

תוינתא תוצובק תנייפאמ החוורה יתוריש לש םתכימתל תוקקדזהה םא איה תורבחמה 

יתורישל היינפ לע תינתא תוכייתשה לש תיאמצע העפשה תואצומ תורבחמה .תומיוסמ 

תוצובקה ינב לש וז לע הלוע הלא םיתורישל םירוחשה תוקקדזה םש ,וגקישב קר החוור 

תולת לש תוברת תורצוויהל ןמיסכ שרפתהל יושע הז אצממ .חוקיפ רחאל םג ,תודחאה 

תא תוסחיימ אלא ,וז תונשרפ תולבקמ ןניא תורבחמה .החוורה יתוריש לש םתכימתב 

דחוימב םישק םיאנתב םייח םהש ךכל תמרוגה ,וגקישב םירוחשה דגנ הילפאל אצממה 

.החוור יתורישל תרבגומ תוקקדזה םירצויה 
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יתוברתה רבסההמ ןתוגייתסה רבדב קפס תוריאשמ ןניא תורבחמה ,ולוכ רפסה ךרואל 

,ןתנעטל .םירחא םירוזא יבשות ןיבל וגקיש־םינפ יבשות ןיב ואצמנש םילדבהל 

יבשות םירוחשה ברקב םירצויה םה םישקה םיאנתהו הילפאה ,תולבגומה תויונמדזהה 

תועדומה ,תורבחמהו ,דימת תענכשמ הניא וז הנעט .תיביטמרונ־ אל תוגהנתה וגקיש־ םינפ 

לש תיריפמא הקידבל שדקומה ,6 קרפל דע תיביטטנט הנעט לאכ הילא תוסחייתמ ,ךכל 

םיאצמנ וגקישב םירוחשה יכ םידמלמ םיאצממה .תימינפה וגקישב הקוסעתה תויורשפא 

.םירחא םיינוריע םירוזאב םירוחשל האוושהב הדובעה קושל רושקה לכב תוחנ דמעמב 

ןיב אל ךא ,תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבהה תא לטבמ ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפ 

הדובעה קושב בלתשהל וגקיש־םינפ יבשות לש םיוכיס .םירוגמה ירוזא ןיב אלו םינימה 

הניא הלכשהה תמר .םירחא םיינוריע םירוזא יבשות לש הזמ יתועמשמ ןפואב ךומנ 

דומיל תונש וגקישב םירוחש םירבגל ןכש ,תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבהה תא הריבסמ 

רוקממ תעבונ םירוחשה םירבגה תותיחנ .םיאקיר־וטרופלו םיאקיסכמל רשאמ רתוי תובר 

בצימה תעיבקב יזכרמ דיקפת שי הדובעה קושב ןויסינ תריבצל .הדובעב ןויסינה - רחא 

ךכמ תוקיסמ תורבחמה .הז ןויסינ תריבצב םישקתמ םירוחשה םירבגהו ,הדובעה קושב 

לע אלא ,הדובעל ןוצר רדעה לע םיעיבצמ םניא וגקיש יבשות לש הקוסעתה יסופדש 

תורבחמה .םיאקיר־וטרופו םירוחש יפלכ הילפא לעו תולבגומ תויתקוסעת תויונמדזה 

םינבל קיסעהל םיטונ םיקיסעמ רשאכ ,תיטסיטטס הילפא לש המויקל תויודע תוגיצמ 

.םיאקיר־ וטרופ רשאמ רתוי םג תמיוסמ הדימבו ,םירוחש רשאמ רתוי םיאקיסכמו 

תוברת החתפתה אל וגקישבש איה הילא תועיגמ תורבחמהש רתויב הבושחה הנקסמה 

לש האצות םניה םילגתמה םיידוחייה םיסופדהו ,הגירח תוגהנתהל תיסיסב הייטנו תידוחיי 

םייח לש תמדקומ תוסנתה .תולבגומ תויתקוסעת תויונמדזהו ינוע ־ םירחא םימרוג 

תא ,תורבחמה ןושלכ ,"תעבוצ"ה איה ,תיתצובק תוכייתשה רשאמ רתוי ,ינועב 
הירוטסיהה .םיאקיר־וטרופו םיאקיסכמ ,םינבל ,םירוחש לש תוילכלכה תויונמדזהה 

אל ,הילפא םע ףוריצב ,םיאקיר־וטרופה לש םג תמיוסמ הדימבו ,םירוחשה לש תיתחפשמה 

םיזכורמ םיראשנ םהו ,רוידהו הדובעה לש םינתשמה םיקוושב קבאמל םתוא וניכה 

תועפשה ,ךכ .רתויב תומצמוצמ תויתקוסעתה תויונמדזהה ןהבש דחוימב תוינע תונוכשב 

ינועב םייח לש תועפשה ,השעמל ,ןניה תימוקמ תוברת תוחתפתה לע תועיבצמכ תוארנש 

םימוד וגקישב תורוחש םישנ לש החפשמה תמקה יסופד ,המוד ןפואב .ךשמתמו קומע 

תוברת לש תוחתפתה םיאור ןיא ןאכ םג ,רמולכ .תורחא םירעב תורוחש םישנ לש הלאל 

תורבחמה .החוור יתורישל היינפ יבגל םג המוד הנקסמה .וגקיש לש ינועה ירוזאב תידוחיי 

םיינוריע םירוזאב םיינעל המודב עויסל תושקבב םינופ ינוע־תונוכש יבשותש ואצמ 

תוקקדזההו םיהובגה הלטבאה ירועיש תורמלש םידמלמ םיאצממה ,ןכ לע רתי .םירחא 

הכימת לע הביצי הקוסעת םיפידעמ םה ,החוורה יתורישל וגקיש־םינפ יבשות לש תבחרנה 

.תילכלכ 

םיטוטיצהמ קוזיח תלבקמ ,יטסיטטסה יריפמאה חותינה לע תססובמה ,הנקסמה 

לש הבר הנבה לע םידמלמ הלא םיטוטיצ .םמצע וגקיש־םינפ יבשות יפמ םיאבומה 
עיגהל ידכ םישרדנה םימרוגה לשו ,הב םינותנ םהש הילפאה לש ,הב םייח םהש תואיצמה 

תעיבקב הלכשהה לש תיזכרמה התובישח תא ונייצ םירקחנה לכ .תילכלכ החלצהל 

יתחפשמ עקר ,הילפא ןוגכ ,םיפסונ םימרוג ונייצ םירקחנה .םייחב תומדקתהל םייוכיסה 

.הלכשהל םיינשמ םגיה וללה םימרוגה לכ ,םהירבדל ךא ,םימיאתמ םישנא םע תויורכיהו 
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,וניתומוקמב .םוחתל ותמורת יבגל קפס ןיאש ,ןיינעמו בושח רפסב רבודמ ,םוכיסל 

־ הז הרקמב אל ךא ,הביתכה תוריהב םע ילילש םאתמב םיתיעל םיאצמנ םוכחתו קמוע 

.דואמ אירקו תפומל ןגרואמ אוה ,הבר תוריהבב בותכ רפסה ,ומוכחתו ותובישח דצב 

קפס ןיא .לארשיב המוד הדובע תוארל הווקתה יב התלעו הרזח רפסה תאירק ךלהמב 

לש תועפות רוקחל םוקמ יאדווב שי ךא ,תונוש תולאשבו הנוש רשקהב רבודמ לארשיבש 

בכרהל הז רשקהב שיש תועפשהל תוסחייתה ךות ,רודל רודמ רבעומה ךשמתמ ינוע 

תוקקדזהל ,ינוע ירוזאב םייחל ,(תוירוה־דח תוחפשמ אקווד ואל יכ םא) החפשמה 
.הלטבאלו ,החוור יתוריש לש םעויסל תכשמתמ 

תורוקמ 

 Wilson, William J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the

 Underclass, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

 Wilson, William J. (1991). "Studying Inner City Social Dislocations: The
 Challenge of Public Agenda Research". American Sociological Review,
 56, 1-14.

ןולייא הנח 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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םירפס תרוקיב רימא הלילד 482 

 1. Susan Martha Kahn Reproducing Jews: A Cultural
 Account of Assisted Conception in Israel

 Duke University Press. 2000. 223 pages.

 2. Susan Sered What Makes Women Sick: Maternity,
 Modesty and Militarism in Israeli Society

 Brandeis University Press. 2000. 191 pages.

תודוא־לע ,בכרומהו ךשמתמה ,ןוידה לש ןיינעמ ןפב קסוע ןאק ןזוס לש הרפס 

,הייבר תויגולונכט לש תוירסומהו תויטילופה ,תויתרבחה ,תויתוברתה ןהיתוכלשה 

.םייקה יתוראשהו יתייברה רדסב ןתעמטהלו הלא תויגולונכט לש ןצומיאל םיאנתבו 

םיאצממה .1997-1995 םינשב לארשיב ךרענש יפרגונתא רקחמ לע ססובמ רפסה 

םידבועו םיאפור םע ןכו ,תוירופ ילופיט ידכ ךות תוגוזו םישנ םע תונויאר לע םיססובמ 

םיקסופו םינבר םע תונויאר וכרענ ןכ־ומכ .תוירופ ילופיטל ימלשורי זכרמב ,םיוולנ 

ונחבנ ןכו ,ילארשיה יטילופהו יתדה דסממב תוינידמ יעבוקו הכלה יקסופ םישמשמה 

יפלכ תימשרה תוינידמה הקדבנ ףוסבל .תוקיספה ושענ םסיסב לעש םייתכלה תורוקמ 

לארשיב םימייקתמה םיירוביצה םיחישה ונחבנו ,הייבר תויגולונכט לש םינוש םיגוס 

הירפה ,תיתוכאלמ הירפה :הייבר תויגולונכט עבראב דחוימב הדקמתה ןאק .הלא תויגוסב 

.תואקדנופו תויציב תמורת ,תיפוג־ץוח 

תוכייתשהה תרדגהבו העדותב יזכרמ ןורקיע וניה ,ןאק תנעוט ,יתייברה יוויצה 

,תיטילופ עמטומ הז יוויצ .תידוהיה תילארשיה הליהקב תישיאה תוהזהו תיביטקלוקה 

ךשמתמה םויאלו ימואלהו ידוהיה ביטקלוקה תויכשמהל תוסחייתה ךות תיתדו תירוטסיה 

ידוהיה ביטקלוקה תויכשמה יבגל הלא םיבלושמ םיווצש תנעוט ןאק .וז תויכשמה לע 

הלא םיחיש ןיב .וז תויכשמהל םויאה לש ויתורוקמ לע םיחוור םיחישב םיפקותמו םינוזינ 

תוביוחמה" חיש תאו "ימויקה םויאה" חיש תא ,"יפרגומדה םויאה" חיש תא תנייצמ איה 
."וברו ורפ" לש תיתדה הווצמל םיפסוותמה םייזכרמ םיחישב "האושה רחאל תירוטסיהה 

תוריהמה ,תונוכנה ,תוחיתפה תא ריבסמ הז יתוברתו יטילופ־יתרבח רשקה ,התנעטל 

ידי־לע םג תוכמתנ ןה ךכ לע ףסונ .לארשיב הייברה תויגולונכט וצמוא ובש ףקיההו 

ךשמתמו יבקע ינשרפ ץמאמו ,הנידמה לש אלמ יפסכ יוביג ,תרשפאמ תירוביצ תוינידמ 

"ורצוויי"ש םידליל רקיעבו ,הלא תויגולונכטב שומישל רשכה ןתמ םשל יתדה דסממה לש 

.ןתועצמאב 

רדסה" לע - הלא תויגולונכטב םולגה קרפמה םויאה רבדב חוורה ןועיטל סחיב 

יסחי לע ,תוהמיאה לש התוהמו היתורוקמ תרדגה לע ,"תוהמיאה דסומ" לע ,"יתחפשמה 

:היאצממ לע ססבתהב ,ןאק תרמוא ־ יתייברה רדסב יעבטהו ילמרונה לעו תוראשה 

,תיתרוסמ הרבחל תוינשדח הייבר תויגולונכטב שומישהו הרדחהה 

תרציימ ,יתדה דסממה ידי־לע םיטלשנ םיאושינ הבש ,הדיל־תכמות 

תושיג תורגתאמ הלא תויגולונכט ירהש .תבכרומ תיתרבח המרד חרכהב 

ילארשיה הרקמה .הייברו ןיאושינ ןיב וילאמ ןבומה רשקה יפלכ תושרשומ 
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־יתלבה ץמאמה יבגל תולאש הלעמו ,הז רשקהב םג ןפוד־אצוי אופיא וניה 

שומישל םימלוה םירדסה חסנל דחאכ ינוליחהו יתדה םידסממה לש האלנ 

.הלא תויגולונכטב 

ןיב תובר המכסהו המילה תודוקנ בקועה ינפל ףשוח הז ץמאמ רחא בקעמ 

דחוימב העיתפמ .תוילרבילה תוינוליחה הקיקחלו הדמעל תידוהיה הכלהה 

תקנעה יבגל תינוליחה הדמעהו תיתכלהה הדמעה ןיב המילההו המכסהה 
.תואושנ־אל םישנל םיוולנה םיתורישלו תויגולונכטל תושיגנל תוכזה 

(85 'ע) 

תידוהיה הסיפתל ורוביחב ,םיאושינ תרגסמב אל תוהמיא לש הז רושפא ,ןאק תעדל 

תעבוקמה (הפקשהה ,הדמעה) השיגה תא רגתאמו רתוח ,תוראש יסחי יבגל תיתכלהה 

יוניש" :הפיסומ ןאק הז רשקהב .הדלוהלו הייברל תידעלבה תרגסמה םניה םיאושינש 

בייחמ ,האפרמה לא יגוזהמו ירוביצה לא יטרפה ןמ ,תיתייברה תושחרתהה לש םוקימה 

ךילהתב המוקמו הדמעמלו תיתחפשמה הדיחיל תסחוימה תועמשמהו תורדגהה יבגל יוניש 

תילארשיה הרבחב םיידיתע םיכילהת רחא בקעמ תובייחמ הלא תונכותו תולאש ".הייברה 

.תידוהיה 

םע ידוהיה יתדה דסממה לש ותודדומתה תא תחתנמ איהש ךות ,ליבקמבו אסיג ךדיאמ 

"ןתמו־אשמ"ה תא תנחוב איהש ךותו ,םיאושינב תדסוממ תויגוזל הייבר ןיב רשקה רוערע 

שומישל רשכהה ןתמ יבגל םייתכלהה תורוקמה םע םילהנמ םינוש םימרזמ םינברש 

תוהבאה דמעמב וא באה לש ודמעמב תויתייעבה תא תפשוח ןאק ,הלא הייבר יעצמאב 

רבועל רשכה ןתמב הצוענה תויתייעבה תא ,ךכמ רתוי ףאו ,יתכלהה יתייברה רשקהב 

.יהבאה רשקהה ןמ קתונמב ידיתעה דלילו 

איהש יפכ ,םאה לש היוהיזבו תוהמיאה תרדגהב תויתייעבה תא תנחוב ןאק ךשמהב 

ןאק .תואקדנופו תויציב תמורת לש היגולונכטה םע תיתכלהה תודדומתהב תפשחנ 

לש םתקיספמ הלועה סיסבכ ,ינוירהה ןיבל יטנגה ןיב בכרומה בולישה לע העיבצמ 

.תואקדנופו תויציב תמורת יבגל םתוניידתהמו םינברה 

ןתרדחה םע תונוש תורבח לש תודדומתהה יסופד תא םינחובה םירחא םיבר םירקוחכ 

םינבמ הלעמו תפשוח וז תודדומתהש ךכ לע העיבצמ ןאק םג ,תוינשדח תויגולונכט לש 

תאז השוע איה ילארשיה הרקמב .לבוקמה וילאמ־ ןבומהמ קלח םניאש םיקומע םייתוברת 

תודקמתהב תונומטה תויורשפאה ןווגמ לע העיבצמו ,ידוהיה יתדה דסממה יבגל 

.םיידיתע םירקוח לש "תנחובה םניע"ל םתפישחבו הלא םיכילהתב 

תא הריתומ איה ,ידוהיה יתדה דסממה לש וז תודדומתה ראתל הביטימ ןאקש דועב 

תולאשהש םנמוא ןוכנ .טעמכ םילפוטמ־יתלבו םיפושח־יתלב םיינוליחה בחרמהו הדשה 

הייסולכואלו יתדה דסממל תוסחייתמה הלא ןה תיטרואית תורגתאמהו דחוימב תונרקסמה 

.תגיוסמ־יתלב תובהלתהב הלאה תויגולונכטה תא וצמיאש ,לארשיב תידרחהו תיתדה 

םג הרפס חתפב הדימעהש תולאשה תא הנעמ אלל הריאשמ ןאק הז המוסרפב םלוא 

הז רסח אלמל םיניינועמ ויהיש םירקוחה ואצמייש תווקל ןתינ .ינוליחה רזגמה יבגל 

הנעמ אלל תורתונש תופסונ תולאש .וז היגוסב וניניע תא םג ומכ םהיניע תא חוקפלו 

םירקוחל תולאשכ ןרקיעב תוחסונמ ןהו ,הלא םיכילהת לש ירדגמה רשקהב תועגונ 

.םיידיתע םירקחמלו 
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יכילהת יבגל היאצמממ תושקבתמכ ןתוא האור איהש תודחא תולאש הנומ ןאק 

םיזכרמה לש בחרתמה םפקיה יבגל ,לארשיב הייברה תויגולונכט לש םיריהמה העמטהה 

לש וז הפולח םאה :תולפוטמה תייסולכוא לש דימתמה הלודיג יבגלו תוירופ ילופיטל 

בינת איה םאה ?םיאושינה דסומל תוילארשי םישנ לש ןתוסחייתהב יוניש ללוחת הירפה 

המישר דוע ףיסוהל ןתינ הלא תולאש לע ?דועו תוהמיאה לא ,ףוגה לא הנוש תוסחייתה 

םירקוחל רגתא ןהב שי רשאו ילארשיה ןרשקהב הניחבל תויוארש תויגוס לש הכורא 
.םיילארשי 

תימדקאה היישעה לש םימוחת המכל הבושח המורת הווהמ ןאק לש הרפס 
ףסונ ןפ לש ותרהבהלו ותפישחל הבושח וז המורת .לארשיב תיגולופורתנאה־תיגולויצוסה 

הבושח איהו ,יגולונכטה םעו ינרדומטסופה םע לארשיב יתדה דסממה לש ותודדומתהב 

םיקסועה לכל דחוימב ,תושדח תויגולונכט לש העמטההו תוסחייתהה לש חותינלו רואיתל 

.ירדגמהו יטילופה ,יתוברתה ןהירשקהבו הייבר תויגולונכט לש תויתייעבב 

.תקתרמו תפטוש ,האירק הרוצב בותכ רפסה 

 2.

לש םפוקיתבו םתיינבב קסוע ולוכ רפסהש הרימאב הרפס תא תחתופ ד־רס ןזוס 

"Israeli women are sicker and die younger :האבה הדבועל רבסה תתל ודעונש םינועיט 

 "than their counterparts in other Western countries. דעונ הז רפס יכ הריהצמ דרס

ןתואירב בצמ לע ,ןיפיקעבו ןירשימב ,תועיפשמש תויתוברתה תוקיטקרפה תא ףושחל 
1.לארשיב םישנ לש יתייעבה 

האולחת ירועיש לש העפותה תרבסהל םייזכרמ םינועיט ינשב הרפסב תדקמתמ דרס 

הנבמ לכ יכ ןעוט ,יללכה ,ןושארה :לארשיב תוידוהי םישנ ברקב דחוימב םיהובג 

סופדה יכ סרוג ינשהו :םישנ לש ןתואירב בצמ לע הערל עיפשמ ילכראירטפ ירדגמ 

םיכרדב תוידוהי םישנ לש ןתואירב בצמ לע עיפשמ ידוהיה ילארשיה ילכראירטפה 
.תוידוחיי 

,םיידוחיי םיילארשי תודסומבו תויגוסב דקמתהל דרס הרחב ינשה ןועיטה תיינב םשל 

,ילארשיה חישבו יתרבחה רדסב תויאבצה ביכרמ לש היצזילמרונה ,הדוליה דודיע :ןוגכ 

ריחמב םיקסועה םינועיטמ ןחבומב תאז לכ :תונברהו םינברה דמעמ לש יטילופה דוסימהו 

לע עיפשמ הז לפכ ירהש ־ החפשמו הקוסעת - םיישנה םידיקפתה לפכ לש יתואירבה 

.לארשיב קר אלו ,ןה רשאב םישנ לש ןתואירב 

וניה לארשיב םישנה לש יתייעבהו דוריה ןתואירב בצמש אוה דרס לש יזכרמה הנועיט 

ןותנ ביכרמ הווהמו ,תולפמ תוירדגמ תויגולואידיאו תוקיטקרפ לש ףיקעו רישי רצות 

דוריה ןתואירב בצמ ,תיטקלאיד הניחבמ יכ תנעוט איה דוע .ילארשיה ירדגמה טקיורפב 

הנבמה לשו תוחנה ןדמעמ לש ףוקיתל ךבדנ םג הווהמ לארשיב םישנה לש יתייעבהו 

.םייקה ירדגמה 

.דבלב תידוהיה הייסולכואל השעמל תסחייתמ דרס 1 
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לש ןתואירב בצמ יבגל םיוושמ םייגולוימדיפאו םייטסיטטס םינותנ האיבמ איהש רחאל 

.הלילשה ךרד־לע השעג םירבסהה רחא שופיחה ,תורחא ברעמ תוצראבו לארשיב םישנ 

,םיילארשי םירבג לש וז ןיבל תוילארשי םישנ לש םייחה תלחות ןיב הליחת הוושמ איה 

םירבג לש וז ןיבל תוילארשי םישנ ברקב האולחתה בצמ לש תיגולוימדיפאה הנומתה ןיבו 

האוושהב ןה תוחנ בצמב תויוצמ תוילארשיה םישנה ,הלא האוושה יריצ ינשב .םיילארשי 

.םיילארשי םירבגל האוושהב ןהו ברעמה תונידמב םישנל 

םירבסהכ יתורישה־יתכרעמה רשקהה תא ןהו יטנגה רשקהה תא ןה תללוש דרס 

תוננוכמ תוירוגטק יתשכ רדגמו ילוח ןיב רשוקה רבסה הלעמו ,העפותל םיירשפא 

אוה ,התנעטל ,לארשי תא ןייפאמה .וז תא וז תוניזמה תיתרבח תונבומו ףוג תונמסמו 

רציימ הז לוחלח .ףוגה תיינבה ךילהתב תרחאה ךות לא תחא הירוגטק לש הלוחלח 

.םיפקתמ תונימאו המצוע ילעב םייתוברת םיסופד דבעידב 

תיינבהל םיבושחה תורוקמה דחא לעכ תודהיה לש תירדגמה הסיפתה לע העיבצמ דרס 

תדקמתמה תיצולחה תינויצה השיגה ידי־לע םג תקזוחמו תכמתנה ,תילארשיה תוישנה 

,תומינפמ תוידוהי־תוילארשי םישנ ,הז יתוברת רשקהב .ילארשיה רבגה לש ונוניכב 

.התוחנכ ןתויפוג תא ,תיתועמשמו תיזכרמ היווחכ 

םירדגממ תודסומ ןיב תורחת ידכ דע המילה־יא תמייק יכ תנעוט דרס ,ךכ לע ףסונ 

;תועינצו רהוט עבות יתדה דסממה :םישנמ תויביטמרונה תועיבתה יבגל לארשיב םינוש 

תויביטקרטאכ ןתוא תרגסממ הכירצה תלכלכ ;תוהמיאו הדולי ־ יטילופה דסממה 

חוקיפלו לוהינל תוקוקזכו תולחמל תודעומכ - יאופרה דסממהו ;תואלנ־יתלב תוינכרצכו 

.דימתמ יעוצקמ 

םייזכרמה םיידסממה םיחישה לש חותינבו הגצהב תקסוע דרס ןושארה קרפב 

םישנ לש ןהיתויווחב תדקמתמ איה ינשה קרפב .תוהמיאהו ישנה ףוגה תודוא־לע 

הלא תויווח לש ןבוציעב םינוש םייתרבח תודסומ לש םתמצועבו םמוקמבו ,תוהמיאב 

ןתולת תא תומיצעמו ,ןהיתושוחתו ןפוג תוניקת יבגל קפסו הדרח תורציימה תויווחכ 

דרס ,הלא םינועיטו םיאצממ לש םקוזיח םשל .םירחאו םיאפור ,םינברכ תוכמס תורוקמב 

תמליד" םע תודדומתמה הלא לש ןכו תוירופ יישק םע םישנ לש ןהיתויווח תא הפיסומ 

."הקנהה 

הקיחתבו חישב ןכו ,יאבצה דסממה לש רשקהב םישנב תקסוע דרס ישילשה קרפב 

תילארשיה תיאבצה תוברתבש איה תיזכרמה התנעט .ל"הצב םישנ לש ןתוריש יבגל 

סנואה תעפות תא םג תנחובו הכישממ איה הז םוקממ .סנאיהל תודעומכ תוננוכמ םישנה 
.ללכב םישנ יפלכ המילאה תוברתה תאו לארשיב 

ףוגה יבגל יתדה חישבו תויתדה תויסקטה תויוגהנתהב תקסוע איה יעיברה קרפב 

תא תלמסמכ ,הווקמב תורהטיהל תרשפתמ־יתלבה העיבתבו הדיגב ןוגכ ,"שירפמה" ישנה 

תויתדה תוקיטקרפה לע העיבצמ איה אצוי־לעופכו ,ישנה ףוגה לש הרוהט־אלה ותוהמ 

תויועמשמה לכ לע ,וילע תחקפמו הזה "שירפמה" ףוגה תא תלהנמש תכרעמ תורציימה 

.הז ףוגב תומולגה תוחודה תוילמסה 

ןוניכב ,טרפב תילארשיהו ,ללכב תרושקתה לש המוקמ תא תנחוב דרס ישימחה קרפב 

בלשמה ,הז ןוניכב םגדכ הל תשמשמ םולבגזור הנינפ רשאכ ,יביטמיטלואה ישנה ףוגה 

ןוידב םייתסמ קרפה .ירבגה םיקסעה םלועב החלצהו ףוגה לע הדובע ,ףוג ינייפאמ 

.הלא ןוניכ יכילהת לש ינוציקה רצותכ היסקרונאה תעפותב 
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"םילכה־בולש" הנבמב היוצמה תדכלממה המצועה לע העיבצמ דרס םכסמה קרפב 

תוינרתח תוקיטקרפלו תודגנתהל תויורשפאה תא דואמ םצמצמה ,הזה יתוברתהו ידסומה 

.הז ירדגמ הנבמ לש יתועמשמ יתוברתו ינבמ יוניש ללוחל ולכויש 

לש ותפישחב תוקסועה תודובע לש לדגה עדיה־ ףוגל ותמורת תניחבמ בושח רפס והז 

םירציימה םייתוברתהו םייתרבחה ,םייטילופה תוחוכה לשו ילארשיה ירדגמה הנבמה 

לש תיתטיש הדובע םג דרס התשע הרפסב .ותויכשמה תא םיחיטבמו ותוא םיפקתמ ,ותוא 

םתוא לכב תונורחאה םינשה שמחו םירשעב לארשיב ושענש םימוסרפהו םירקחמה ץוביק 

יתועמשמ ףוקית ומצעלשכ הווהמ הלא םימוסרפ ץוביק .םהב תקסוע איהש םירשקה 

תכשמתמה הדובעה לש הרידנו תללוכ הייארל הבושח המורת םרות םג ךא ,הינועיטל 

.הלא םימוחתב תובר תוילארשי תורקוח ידי־לע תישענה תיתטישהו 

ינבמה ירדגמה יונישה לש תויתייעבב הנד איה רשאכ ,דרסש אילפמ ךכ םושמ 

לש התריציב םיבושח ךבדנו קיפא וז תימדקא תוליעפב האור הניא ,לארשיב יתוברתהו 

.םייקה ירדגמה הנבמה תא קרפמה טקיורפל סחיב תונכותו תועדומ 

סחיבו ילארשיה ירדגמה הנבמל סחיב ונתנבה תא הרפסב הקימעהו הביחרה דרס 

ךות ,תוילארשי םישנ לש תובצעמה תויושחרתהל הריזכ ישנה ףוגה לש יזכרמה ומוקמל 

רסח ,אסיג ךדיאמ .הלא םירשקהב םישנ לש ןלוקלו תוישנ תובצעמ תויווחל םוקמ ןתמ 

ןיב הפוצמה רוביחה תא השעיש ,יריפמא ןהו יטרואית ןה ,ענכשמ ןועיט רפסב 

םישנ םהבש םיירדגמה םידוכלמה ןיבל לארשיב םישנ תאולחת לש היגולוימדיפאה 

םיווהמ םמצעלשכ דוכלמ יבצמש החינמ דרס ןכ םא אלא ,ןמצע תא תואצומ וא תואצמנ 

.רתוי הבר האולחתל היירופ עקרק 

דימא הלילד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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לארשי־ץרא/הניתשלפ לש תינידמה הלכלכה 

 Deborah Bernstein Constructing Boundaries: Jewish and
 Arab Workers in Mandatory Palestine. Albany, New York: State

 University of New York Press. 2000. 277 pages.

 Jacob MetzerThe Divided Economy of Mandatory
 Palestine. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

 1998. 275 pages.

תילארשיה היגולויצוסה לש התשיגב תכל־קיחרמ הנפמ לח םינומשה תונשב 

,הימדקא ישנא וחתיפ ,םיילקידר םינויצ־יטנא לש תמייק תרוקיבל ךשמהב .םיניטסלפל 

,בושייה תפוקת לש תמייקה הסיפתל תופולח ,גנילרמיק ךורבו דלפנזור ירנה ןוגכ 

ימונוטואו דרפנ ןפואב החתפתהש תידוהי העובב ,לארשי־תנידמ לש רתוי רחואמו 

הז היה .הנידמה לש יברעה ימואלה טועימהמ ןכמ־רחאלו ,הניתשלפ לש "םידילי"המ 

תא בציעש ,ינויצה םזילאינולוקהמ ענמנ־יתלב ןפואב עבנש ,ידוהיה-יברעה טקילפנוקה 
הניתשלפב "תידוהיה הרבחה" לש יתרבחהו יטילופה רדסה לש םיידוחייה םינייפאמה 

.לארשיב ןכמ־רחאלו 

תנשמ ורפסב ריפש ןושרג ידי־לע גצוה השדחה הפקשהה לש רתויב טוהרה חוסינה 

הדובעה חוכ לש הבוגתב םיצוענ תידוהיה תונלדבה לש הישרושש ןעט ריפש .1989 

לש סרטניאה ידי־לע הקזוחש הבוגת ,תיברעה תילכלכה תורחתה לע ןגרואמה ידוהיה 

דוגינב .תילאירוטירטו תילכלכ הימונוטוא לש תוידוהי תועלבומ תיינבב תינויצה העונתה 

תא בציעש חוכה םה תויטילופ תותיליעו םייטילופ תונויער היפלש ,תחוורה השיגל 

ןועטל םישקעתמ (בתוכה ללוכ) םירחא םייתרוקיב םיגולויצוסו ריפש ,תילארשיה הרבחה 

ענמנ־יתלב ןפואב וחתפתהש םיטקילפנוק - םיברעל םידוהי ןיב םיירמוח םיטקילפנוק יכ 

יטנטילימ ןוויכל םילעופה לש םתוגיהנמ תא וליבוהש םה - ינויצה תובשייתהה טקיורפמ 

חורבל םיצולחה לש םקבאמ לכה לעמ הז היה .תימואל־ונתא תונלדב לש יטמגרפ לבא 

ןייפא להנרטש באזש המ תא ץמאל םתוא עינהש לוזה יברעה הדובעה חוכ םע תורחתהמ 

.יפוריאה םזילאיצוס־לנויצנה לש תימוקמה הסרגכ ,תיביטקובורפ הרוצב ,רתוי רחואמ 

הרובד .הז ילאוטקלטניא טסיה לש רשקהב ארקיהל םיבייח ןאכ םירקסנה םירפסה ינש 

ודמעש תודובעב דחוימב ,לארשיב תיתרוקיבה היגולויצוסה לש הצולח התייה ןייטשנרב 

:םיידוהי םילארשי לש תוצובק ןיב חופיקו הטילש יסחי לש םייטנסרטניאה תורוקמה לע 

התורהזיה היה ןייטשנרב לש התדובע לש רכיהה־ןמיס .םישנו םירבג ,םיחרזמו םיזנכשא 

תייגוס לא רוזחל הרחב איה ,ולשו ריפש רחאל רושע ,םויכ .תויביטגרגא תוללכה ינפמ 

,תויפיצפסל הפדעה התואב השומח ,םיידוהיה םילעופה לש תינמואלה/תימואלה תונלדבה 

(רשקהה ריצ) םיפנע ןיב האוושה :ידממ־תלת בחרמב תחא הדוקנב דקמתמש רקחמב 

הדוסיב ,דניה התדובעש ןתניהב .(םוקמה ריצ) הפיחב <ןמזה ריצ) תירוטדנמה הפוקתב 

לש הדשב תלבוג איה ,תיגולויצוס הארשהב (labor history) םילעופ לש הירוטסיה 

אריפש הטינא לש תיסלקהו תמדקומה התדובע תא קר אל ללוכ הז הדש .םינוירוטסיהה 
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סירפ הד דודו ןמקול ירכז לש םהירפס תא םג אלא ,"תירבע הדובע" לע הכרעמה לע 

תורמל .הלעמ ןייטשנרבש םיאשונהמ יתועמשמ קלח םיפיקמ רשאו הנורחאל ובתכנש 

;תיטמגידרפ ךרד־תצירפ עיצמ וניא הרפס .תועונצ ןייטשנרב לש היתופיאש ,וז תופיפצ 

,הז םע .תיפרגוירוטסיההו תיטילנאה תשרומל םינוקיתו תופסות םרות אוה הז םוקמב 

םיליחתמל הלועמ ךירדמ שמשל הלוכי תיביטמרופניאהו תעדה־ תלוקש ,הריהזה התדובע 

.וניניבש םילנויספורפל םיסנאוינבו םיטרפב רישע רוקמו 

ןיב להנתמה ןוידל המורתכ התדובע תא םקמל ןיעדויב תפאוש ןייטשנרבש דועב 

לא תחנ־יא לש הקזח השוחת ץיפמ רצמ בקעי לש ורפס ,םייתרוקיבה םיגולויצוסה 

הניתשלפ לש הנמיהמ תילכלכ הירוטסיה בותכל שקבמכ .תיתרוקיבה הלוכסאה לומ 

םיגולויצוס לש םתדובעב ריכהל ךרוצ שח רצמ ,םלועה־תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב 

הווהמ ותדובע ."תודבועב רדס תושעל" איה תירקיעה ותגאד ךא ,םירחא "םירז" םירקוחו 

טלובהש) םירחא םירקוח םע הלועפ־ףותישב הבורב תישענש חווט־תכורא רקחמ תינכות 

םוקמ־הארמ םיבר םיארוקל שמשיש רפס איה האצותה .(סורג םוחנ ,ותימע אוה םהיניב 

המישנב ותולכל ךרוצ שח ארוקהש רפס רשאמ רתוי ,ךרוצה תעב תונפל ולכוי וילאש 
.תחא 

םילעופ לע רקחמ וניה Constructing Boundaries ןייטשנרב לש הרפס ,ןיוצש יפכ 

תננכותמ האוושה אוה רפסה לש וביל .יטירבה טדנמה תפוקתב הפיחב םייברעו םיידוהי 

ויה ןושארב רשאכ - היישעתו היינב ־ יטרפה רזגמב םיפנע ינש :םיפנע העברא ןיב בטיה 

וקבאנ ובש)ירוביצה רזגמב םיפנע ינשו ;יברע הדובע חוכ לש ירקיעה קיסעמה םידוהיה 

היה ןורחאה רשאכ ־ לזרבה־תליסמו למנה - (םתוחכונ תא לידגהלו ססבל םידוהיה 

םיידוהיל םייברע םידבוע ןיב תוירדילוס רוציל יתועמשמ ןויסינ השענ ובש דיחיה רתאה 

תעברא לע םירקחמה .(Comrades and Enemies ־ ןמקול לש ורפסב דעותש יפכ) 

רשקה אוה דחאה :ןויצל םייואר םיטרפ ינש דחוימב אצומ ינא .םיקתרמו םיניינעמ םיפנעה 

רוזחמ ןיבל םייברעה םידבועה יפלכ תידוהיה תוניועה ןיב וב הניחבמ ןייטשנרבש 

לש םינמזב אקווד תוניועה הלדג ויפלו ,היציאוטניאל הרואכל דגונמש רשק ,םיקסעה 
ינושה אוה רחאה טרפה :(רפסה לש 94-93 םידומעב תורבסומה תוביס ללגב) גושגש 

הלשממה ידי־לע ולהונש הדובעה תומוקמ ינשל תידוהיה הרידחה לש התרוצבו הפקיהב 

ינוש .(םייברעהו םיידוהיה םידבועה ןיב םיסחיל דואמ םייתועמשמ ויה רשאו) תירוטדנמה 

תא ליבגהש ,לזרבה־תליסמ ףנעב הנשמ־תונלבק לש תורשפאה רסוחמ האצותכ םרגנ הז 

םידוהיל הובג הדובע־רכש ןתמ ףוכאל םיינויצה תודסומהו תורדתסהה ולכי הבש הדימה 

.םידבועל תוידיסבוסו םייטילופ םיצחל תועצמאב 

,תישאר .תוינשרפו תויטרואית תורטמ שולש ידי־לע תענומ ןייטשנרב לש התדובע 

הדובעה תעונת לש הירקוח תא ןייפאמה הייארה־רצוקל רבעמ לא דועצל תשקבמ איה 

אוה םא קרו ךא יברעה דצב ןיינעתהל םיטונה ,םהיניבש "םייתרוקיב"ה ללוכ ,תילארשיה 

םידבועה תא גיצהל הסנמה ,תינללוכ השיגל תרתוח ןייטשנרב .ידוהיה דצה לע ךילשה 

לע ליעפ ןפואב וביגה םה דציכ תוארהלו ,ומצעלשכ ךרע לעב רקחמ אשומכ םייברעה 

םלוא .ירפ םיבינמ היצמאמו ,היואר הרטמ יהוז .םיידוהיה םידבועה וביצהש םירגתאה 
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םייניע ךרד רשאמ רתוי תוידוהי םייניע ךרד ןיידע רפוסמ הגיצמ ןייטשנרבש רופיסה 

םעה ,םיינוינשהו םיינושארה ,תורוקמהו םינותנהש םושמ טושפ תמיוסמ הדימב ,תויברע 

.םייברעה םידבועה לש םבצמב םיעגונה הלא וליפא - םיידוהי תרכינ הדימב 

הלועפ־יפותישו םיעגמ לש רתוי בחר חווט ףושחל איה ןייטשנרב לש היינשה הפיאשה 

לש ןווגמב בורקמ תוננובתהב .םירקוחה ידי־לע הכ דע הלגתהש הזמ םיברעל םידוהי ןיב 

תולגל התלוכי תעבונ ןאכמו ,ירשפאה תונושה ףקיה תא םסקממ הרקחמ ,הקוסעת ירתא 

,רעצה הברמל .הובגה רכשה ילעב םיידוהיה םידבועה דצמ ,תודגנתה קר אלו ,תוירדילוס 

םיטסימיספהש רשאמ הרפס ,אלמ ןפואב דימת ךכב הדומ הניא ןייטשנרבש יפ־לע־ףאו 

םיקבאמו תויונגראתה .וקדצ (לצופמה הדובעה קוש לש םיאקיטרואיתה בור ללוכ) 

1.ללכה לע דיעמה ללכה־ןמ־אצויה םג אלא ,םירידנ קר אל ויה םיפתושמ םייברע־םיידוהי 

םיימואלה םיבטקה ינש ןיב םילבגומה הלועפה־יפותישלו םיעגמל ןייטשנרב לש הרבסה 

תודובע תרקבמ איה ,ןכ־יפ־לע־ףא .רבעב םייתרוקיב םירקחמב ועצוהש םירבסהל המוד 

הבוגתכ הרקיעב תידוהיה תונלדבה תא םאורב ,תילכלכ היצקודרל וענכנש ךכ לע הלא 

הרוצב תאז תחסנמ ןייטשנרבש יפכ ,השעמל .םייברעה םידבועה דצמ תילכלכ תורחת לע 
:תיתיצמת 

 Economic separation thus was a priority of Jewish labor which

 reinforced the overall Zionist goal, and was in turn reinforced by it.

 (p. 211)

םיינבמה םילדבהה לע העודיה ותדובעמ רזגנ ,6-4 םיקרפ ,רצמ בקעי לש רפסה בל 

םתחוור לע ינויצהו יטירבה ירוביצה רזגמה לש ותעפשה לעו יברעהו ידוהיה םירזגמה ןיב 

ךא ,הז רפסב םישדחכ םיארנ ,היפרגומד לע ,3-2 םיקרפ) .םירזגמה ינש לש תילכלכה 

(.תועתפה םילעמ םניא םהו ,םרקיעב םיירואית םה ,םידקוממ םניא םה 

,תורפסה םע תמדקומה םתורכיהלו םהלש ןיינעה ימוחתל םאתהב ,םינושה םיארוקה 

םיאיקבה ,ינומכ םיארוק יבגל .רפסב םייריפמאה םיקלחה תא הנוש הרוצב וכירעי 

ןומט רפסה לש ףסומה ךרעה ,הילא םירושקה תורוקמבו רצמ לש תמדקומה ותדובעב 

לש ופוסב רבדה־תירחאב ןכו ,תיטילנאה וטבמ־תדוקנ תא הוותמ רצמ הבש ,ולש המדקהב 

בקע .םייתרוקיב םיגולויצוס ידי־לע תועצומה תויונשרפהמ המכב עגונ אוה הבש ,רפסה 

ךא .תכרובמ תוחתפתה יהוז ,םיגולויצוס ןיבל םינלכלכ ןיב חיש־ וד לש העפותה תורידנ 

.לבלבמ םגו לבגומ םג וניה הז חיש־וד ,תוארהל הווקמ ינאש יפכ ,ןמזב־וב 

"an orderly exploration of Palestine's קפסל ותרטמ יכ רפסה תליחתב עבוק רצמ 

 "economic record (13 'ע). תא גצייל םירומאש םירפסמ לש ףוסיאל ןווכתמ אוה ךכב

ןה .הלכלכה לש תוינונקה תותימאל םאתהב תונשרפב הוולמ ,קשמה לש הירוטסיהה 

תיגולודותמהו תיטרואיתה החנהב עירכמ ןפואב תויולת םתונשרפ ןהו םירפסמה תאצמה 

תילכלכה ןתוחתפתה תמרב וזמ וז תונוש ויה תיברעה הליהקהו תידוהיה הליהקהש 

ןחתנל שיש ךכ ידכ דע וזמ וז תוקתונמ ויה ןה יכו ,תילכלכה ןתחימצ תא עינהש עונמבו 

.דחא קשמ לש הזב הז םיבלושמ םיקלחכ אלו ,םידרפנ "םירוטקס" ינשכ 

תא ואר ,ןכ־ומכ .213־212־ו 205 ,186 ,47 םידומעב םימוכיסה תא דחוימב ואר ,םיטרפל 1 

.138-132 םידומעב גצומה ךרעה־בר םירקמה רקח 
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,דניה וז תיטילנא הריחבש הדבועל בטיה עדומ אוה יכ תודחא תודוקנב הארמ רצמ 

ונעט םינויצה .יניטסלפה־ינויצה טקילפנוקה םע תורזתשה לש הכורא הירוטסיה תלעב 
השחרתה ־ תיטילופה ותוחתפתה ומכ - בושייה לש תילכלכה ותוחתפתה יכ דימת 

האצותכ תימוקמה תיברעה הליהקה לש הלאמ רתוי תוהובג תומרבו יאמצע ןפואב 

תידגנה תיברעה הפקשהה .הימונוטואל תיגולואידיאה םתפדעהו תידוהיה תוינרדומהמ 

ןפואב הניתשלפבו) הניתשלפ לש התלכלכב תינויצה תוחכונהש ,דימתמו זאמ ,הנעט 

םיבאשמה תא הליכו לצינש ,יטירבה םזילאירפמיאה ידי־לע הפכנש רז עטנ התייה (יללכ 

ןייטשנרב התליג ,הז תומיע ללגב קוידב .תונויצה תורטמל םתוא דבעשו םיימוקמה לש 

,"תודבוע"כ רוערעל תונתינ ןניאש תויריפמא תוללכה קר הרפסב הגיצה רשאכ תוריהז 

.חותינלו הגצהל םייוארש (data)"םינותנ"בכ םידדצה ינש לש תוידגנה תויונשרפב הגהנו 

תויאר לע ססבתהל תובייחו תולוכי תודבועה קר אלש שקעתמ רצמ ,ךכל דוגינב 

חיטבמ אוהש דועב ןא .ןשוריפל תומיאתמה תומגידרפה םג אלא ,תויעמשמ־דח תויריפמא 

ףדעומ סחי תונתונ ויתונקסמ לעופב ,"a practical - even ad hoc basis" לע דובעל 

.ליעל ורכזוהש תקולחמב תויונשה תודוקנה לכב טעמכ תיברעה וז לע תינויצה תונשרפל 

לש רתוי הברה םתולת ,המגודל) םירזגמה ינש לש םתוחתפתהב רעפה לע עיבצמ אוה 

לש ההובגה המרה לעו ,םהלש םיקסעה ירוזחמ ןיב המאתהה־יא לע ,(תואלקחב םיברעה 

.אתווצב םימייקתמה םינוש םיילכלכ םירטשמ ינשל תודע לעכ םהיניב תילכלכה הדרפהה 

,אדירג תילכלכ הדמע ךותמ ,ויארוק תא ענכשל הסנמ ףא אוה (204 'ע> רפסה לש ופוסב 

תא תולעהלו רתוי םיינרדומל ךפהיל םהל הרזעש ךכב) םיניטסלפל הליעוה תונויצה יכ 
.(םהלש םייחה תמר 

םיילכלכה םיאנתהו הנבמה ןיב לודג רעפ היהש הנעטה םע חכוותהל לוכי וניא שיא 

איה תערכמה הלאשה .הניתשלפב תידוהיה הליהקה לש הלא ןיבל תיברעה הליהקה לש 

־תיטילופ־אה תונשרפה .תאז ריבסהל ןתינ ךיאו םהיניב היצקארטניאה תדימ התייה המ 

־םיילנויצר םינקחש ויה םידוהיהו םיברעה יכ העדה לע תנעשנ רצמ לש תיביטקייבואה 

וא לוצינכ תוארל םילוכי םירחאש המ .(10 'ע> יסחיה םנורתי תא לצנל ושקיבש םיילכלכ 

םידדצה ינש ןיב םירעפה ןתניהב יכ ריבסמ רצמ ."יעבט"ל וז ךרדב ךפהנ תולתכ 

אבנל ןתינ היה ,םיינטרפה שוקיבהו עציהה יאנתבו תוינרדומב ,םיילכלכה םיבאשמב 

םירצומ תרומת תיאלקח תרצותו ןיינב ירמוח ,הדובע ,תועקרק ופילחי םיברעהש 
לש הרבעהמו "demonstration effects"^ םינהנ םהש העש ,םיילגויספורפ םיתורישו 

תועבקנ ויה תוילכלכה תואצותה וליא .רתוי םדקתמהו רישעה ידוהיה רזגמהמ םיפסכ 

לשחנה ילכלכה רזגמב םינקחשל התייה ןכא וליאו ,קושה לש המלענה דיה ידי־לע תמאב 

היה אל קבאמלו לוצינל ,תולתל ,הייפכל ,חוכל יזא ,"ילנויצר" ןפואב גוהנל תורשפאה 

.רופיסב םוקמ לכ 

אוצמל הרטמב םינפ־אושמ אלל שופיח ךותמ ורצונ ויתונבהש ןימאנש הצור היה רצמ 

וארי םיניוע םירקבמ .םייריפמא םינותנל תיטילנא תרגסמ ןיב רתויב הבוטה המאתהה תא 

לע תפדעומש תירוטסיהה תונשרפה לש היצזיביטקייבואכו היופצ היצזילנויצרכ תאז 

טבמה־תדוקנ ,תילארשיה הימדקאה לש סיוגמה םידסיימה רוד ומכש ,ןימאמ ינא .תונויצה 

םלוע־תסיפת לש הקומע המנפה ןיב היגרניס לש האצותכ תנבומ תויהל הלוכי רצמ לש 

.ירמגל םימת וניא אוה ,הז םע דחי לבא .תלבוקמ תיטרואית השיג ץומיא ןיבל תיטילופ 

וניא אוהש ויארוק תא ענכשל םיעדומ םיצמאמ השוע רצמ וליאכ הארנ תומיוסמ תודוקנב 
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491 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

םע םיבוט םירשקב אצמנ ורבחמ יכ ונתוא עדיימ רפסה .תינויצה הלומעתה לש התרשמ 

ירוטסיהה ןלכלכה Roger Owen ןטשכ רבעב ותוא התאר תילארשיה הימדקאהש רקוח ־ 

יפ־לע־ףא ,לאמשב ובילש הדוותמ רצמ ,םוכיסה קרפ עצמאב ,ךכ לע ףסונ .ותומלגתהב 

דיעהל םייושע תויביטקייבואל רוערעל תנתינ־יתלבה ותוביוחמו הלכלכב ולש דוקימהש 

ןלהל .הירוטסיהה לש תינויצה הסרגב ךמות אוהש הרואכל ^mea cuipa :ולש 

 [I]n strict aggregate economic terms... the Jewish buildup in

 Palestine is likely, on average, to have benefited both Arab and

 Jews... [But] even if each and every one of Palestine's inhabitants

 had benefited materially from the Zionist enterprise, the success of

 the Jewish National Home had imposed sufficient non-material

 costs on the Arab community, by menacing its standing as a

 distinct, ethno-national identity in Palestine, to render the overall

 effect of the Zionist endeavor on the Arabs definitely negative,

 (pp. 204-205)

התשע תונויצהש ךיפה־יתלבה קזנל אלמ ןפואב עדומ יטרפ חרזאכ רצמ םא ,רמולכ 

םודיקב רקוחה רצמ תא םישאהל ןתינ דציכ יזא ,םיניטסלפה לש םיימואלה םיסרטניאל 

הנגה ,תיטילנא הניחבמ לבא ?תונויצה לש תוילכלכה תוכלשהה רבדב הטומ טבמ־תדוקנ 

םייביסרוקסידהו םיידסומה תודוסיה םא איה תיטנוולרה הלאשה .הרטמה תא האיטחמ וזכ 

יפכ ,םיברעו םידוהי ןיב תויצקארטניא לע ונבנ לארשיבו הניתשלפב תידוהיה הרבחה לש 

רשק אלל ,ךכ םא .ףקות לכב םינעוט םישדחה םינוירוטסיההו םייתרוקיבה םיגולויצוסהש 

,ילארשיה-יניטסלפה טקילפנוקה יבגל רצמ לש תיטילופהו תירסומה טבמה־תדוקנל 
לש רתויב םיבושחה םינייפאמה תא הריתסמ תילאודה תילכלכה המגידרפה רבדב ותסרג 

.ורקחמ אשונ 

יולימ ךותמ בורל ,תויתרוקיב תושיגל ןיע־ףרהב קר סחייתמ רצמ ,ורפס תיברמב 

2.חוכיוול םתיא סנכיהל ילבמו םייסקודותרוא־אל םירקוח לש םתדובע טוטיצ לש הבוח 

,הסרתה ךותמ ,הנושארל החוד רצמ ובש ,רפסב ןורחאה קרפב דח ןפואב הנתשמ הז ןונגס 

,תונויצל סחיב תויתרוקיבה תושיגה ידי־לע ףדעומה תילאינולוקה תובשייתהה לדומ תא 

היה אל יכ תולעמה ויתויפצתמ תעבונ הייחדה .יקלח ןפואב וב ךמות םג אוה ךשמהב ךא 

הדובעהו עקרקה יקוש לע םהיתופדעה תא תופכל םילא חוכ קיפסמ םינויצה ידיב 

,הז ןייפאמש ךכ לע ודמע ריפשו גנילרמיקש ןתניהב ,הרזומ תרוקיב יהוז .(201-200 'ע) 

תא םיריבסמ ,תונויצה לש (םידחוימ חרכהב אל יכ םא) םירחא םינחבומ םינייפאמ םג ומכ 

העונתהו םיידוהיה םידבועה וצמיאש תמיוסמה תילכלכה הקיטקרפהו היגטרטסאה 

ותכימתב בויחב טטוצמ ריפש ,ןכמ־רחאל רפסמ םידומעש אוצמל עיתפמ לבא .תינויצה 

רחוב רצמ .(211 'ע) יפוריאה םזילאינולוקל לארשי התמד 1967 תנש ירחאש הנעטב 

תחאה :תויתרוקיבה תושיגה בולישב רצמ לש ותויחטש תא תומיגדמ תונטק תויועט יתש 2 

Maxime Rodinson לש ותחפשמ םש תא הכלהכ־אל תייאמ אוה ןהבש םימעפה יתש איה 

 Robinsons <רשקב 1992 תנשמ ירפסמ וטוטיצ איה תרחאה תועטה ;<263־ו 201 'ע

.הז רפסב ללכ ןודינ אלש אשונ ,םיידוהיה םיבשייתמה ידי־לע םיחאלפה לש םלושינל 
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תאש :טטוצמה רמאמב ריפש לש תיזכרמה ותנעט תא ץוחב ריאשהל תויחונ ימעטמ 

־םורטה םזילאינולוקה לש ךשמהכ ןיבהל שי הדגה שוביכ ירחא תובשייתהה לש התייחת 

.תילארשיה תונובירה ידי־לע ןכל םדוק הלחוהש "היצזילמרונ" לש רשקהב ךא ,יתנידמ 

האבה הקזחה הנעטה תא חסנמ אוה רשאכ רתוי דוע טלוב רצמ דצמ תויבקעה רדעה 

:תונויצה לש התוידוחיי דעב 

 Unlike the colonial-settler economy... the territorial buildup and

 economic edge of the Jewish settler in Palestine stemmed from

 their own comparative advantage in material, human and

 technological resources, and from the Jewish community's

 institutional structure and organizations, which were far better

 developed than those in the indigenous Arab community.

(רוקמב השגדהה ,201 'ע> 

רתוי םדקומ רצמ ןהילא עיגהש תויתוהמ חתפמ־תונקסמל הריתסב תדמוע וז הנעט 

תיטירבה הנידמה לש יחרכהה עייסמה הדיקפתל עגונב ותנקסמל דחוימב ,רפסב 

תויפורתנליפ תומורת לש יביסמה אובייה תא רשפא יטירבה ןוטלשה .תילאינולוקה 

קינעה ןכו ,בושייה לש ילכלכה חותיפה תא ומיצעהש ,יטרפ ישונאו יסנניפ ןוה לשו 

,המגודל) תידוהיה תובשייתהה םודיק םשל הלא םיבאשמ לוצינל םיפדעומ םיאנת 

ליעל תטטוצמה הקספה רחאל דיימ םיאבה םידומעב .(194 ,190 ,108-106 'ע 

םהיתונווכ ויהי יכ ,ריפשל המודב ,דוע ןייצמ אוה .ומצעב תאז עבוק רצמ ,(203-202 'ע> 

תומוד תועפשה תלעב התייה תועקרקו הדובע יפלכ םתוינידמ ,ויהי רשא םינויצה לש 

ןפואב תודגונמ הלא תודוקנ יתש .יפוריאה םזילאינולוקה לש תוינידמל ויהש הלאל 

םיברעה ןיב םיילכלכה םירשקל עגונה לכב ,"יסחי ןורתי" לש תרקועמה השיגל רורב 

אוהש תווקל ןתינ היה .רצמ לש ורפסב םירחאה םיקלחה תא תנייפאמש ,םידוהיל 

סחיב יתרוקיבה שוריפה תא לבקיש ךכב תיתרוקיב טבמ־תדוקנל "הרמהה" תא םילשי 
השחרתה םהבש םיילכלכה םיאנתהש ,ונייהד ,תינויצה העונתלו בושייה תודסומל 

תורחתהו עקרקה לש ההובגה התולע .הלא תודסומ תוחתפתהל ם"נגודנא ויה תובשייתהה 

(םיקיפסמ אל יכ םא) םייחרכה םיאנת ויה הדובעה קושב םיברעה םע תמייאמה 

הדבועה .תינויצה העונתה ןיבל הניב תירבה תווהתהלו תורדתסהה לש התוחתפתהל 

.רגיה ,התוהמב אקווד "תילכלכ" הניהש ,וז הנבות ץמאל םיגולויצוסל ריאשמ רצמש 
.תינוריא 

לש ורפסמ תולועה תובושח תויגולודותמ תויגוסמ םלעתהל םילוכי ונא ןיא ,םויסל 

הל שי לכה תולככ ירחא ןכש ,םזיציריפמאב המימתה ותוקבדל ןווכתמ יניא .רצמ 

םאה :ןה תולעהל שקבמ ינאש תולאשה .תויזכרמ תויגולויצוס תולוכסאב םג תוליבקמ 

המכ דע ?םירפסמ לע קרו ךא רפסה לש םייריפמאה םידממה תא ססבל ודיצמ ןובנ 

תולאשה יתש לע תונעל ןתינ ?המומע םתונשרפ המכ דע ?םיידילוס הלא םירפסמ 

תיברמ לש םיברה םייוקילה יבגל ויארוק תא ריהזמו תוירחא הלגמ רצמ .דחי תונושארה 

ילעב הלא רקיעב ,הרבח ינעדמ יכ ןורקיעה תא ועדויב .םירפסמה ירוחאמ דמועה עדימה 

הצרעהל יואר רצמ ,םתושרל םידמועש תורוקמה םע דובעל םיכירצ ,תוירוטסיהה תויטנה 

ןוויכמו .הניתשלפ לש תולכלכה/הלכלכה לע תיתשת־רקחמב האמ עברל בורק ועיקשהב 
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ותומלעתה לע ול חולסל םילוכי ונא ,היגולוטנוא הניחבמ תיתיינבה השיגמ קוחר אוהש 

.םיסרטניאו תונויער ,םירפסמ ןיב בורקה רשקהמ 

יפכ) הימוטוכידל רבעמ לא דועצל לגוסמ וניא רצמ יכ תוארל בזכאמ ,ןכ־יפ־לע־ףא 

.(107 'ע> ("conjecture")"הרבס" םתס ןיבל ("data")"םינותנ" ןיב (התוא האור אוהש 

םיטרפ יטרפל ןוידה רשאמ וז הנחבה לש התוירירבשל רתוי הבוט המגוד שקבל רשפא־יא 

רבסהה תא ואר ,המגודל) תוירפסמה תורדסה ונבנ דציכ הארמה ,רפסה לש חפסנב אצמנה 

םיבר יכ הדומ רצמ .<233 'עב םיתורישה רזגמ לש ותקופת תודוא־לע םינותנה רבדב 

יקלח" ,(98 'ע> "קפסב לטומ" עדימ לע םיססבתמ םהילא עיגהש םירפסמה ןיבמ 

יתטישה שומישל ףרצמ אוה ןיא עודמ ,ךכ םא ךא ,המודכו <103 'ע) "יטסינויסרפמיאו 

םושמ ילוא) ?ןייטשנרב התשעש יפכ ,םיינויכרא תורוקמב יתטיש שומיש םג םירפסמב 

הדבועה חכונל ,דועו תאז (?רקוחה לע ידמ דבכ לטנ הפוכ םיינושאר תורוקמב שומישהש 

היה אל םאה ,תיברעב בותכה דחא רוקמ ולו ללוכ וניא רצמ לש הצממה תורוקמה קרפ יכ 

?יברעה רזגמה לע תוחפל ינושאר רקחמ ךורעל חרכה 

םינותנ רגסמל יותיפל רצמ ענכנ ןהבש םימעפב יוצמ ףסונ יגולודותמ יוקיל 

רוזחמ לע ולש םדקומה ןוידב היוצמ ךכל הבוט המגוד .תיעמשמ־דח הפשב םייעמשמ־וד 

תויודעהמ קלח םניה םימאותמ־אל םיירוזחמ םיסופד .ידוהיהו יברעה םירזגמב םיקסעה 
:האבה תיללכה הנעטל תונווכמה רפסב 

 each of the two sectors went about its economic expansion, while

 not independent from one another, certainly with a different

 developmental regime, (p. 20)

ןה יכ הנקסמל עיגמו ,שפנל רצותהו יללכה רצותה יבגל םינותנ חתנמו גיצמ רצמ 

ןיב ידמל תלבגומ הפיפח התייה תויטסיטטס הדימ־תומאב ןהו תויפרג הדימ־תומאב 

ןייצמ רצמ <26 'ע) ךשמהב לבא .(22-21 'ע> םיברעה לש הז ןיבל םידוהיה לש רוזחמה 

(רישעה וא לדה) ןפודה־אצוי ריצקל התייהש העפשהה :הז ןורכנס רסוחל ישחומ רוקמ 

לע יתכרעש רזוח חותינ .רקחש םינשה שמחו םירשע ןיבמ עבראב תיברעה תואלקחב 

ינש לש שפנ יפל תורדסה (1) :יכ ףשוח A.22 הלבטב םיאבומה רצמ לש םינותנה 

לומ לא .57 לש ןוסריפ םאתמ) תויללכה תורדסהמ רתוי בוט וזל וז תומאותמ םירזגמה 
םאתמה תא הלעמ (1926) תפסונ "הטוס" הנש דועו ליעל םינשה עברא תעירג <2> :<.33 

יכ ,ןכ םא ,איה תמלוהה הנקסמה .רצמ לש ותכרעהמ טעמכ השולש יפ - .90 ידכ דע 

תורמל ,רוזחמ ותואב יללכ ןפואב ענ תוליהקה יתשב תיסחיה תילכלכה החימצה רועיש 

םתושיגרו ,םיברעה לצא תואלקחה לש הברה התויזכרמ ,םייחה תמרב םימוצעה םילדבהה 

.היילעה ילגל ידוהיה בושייב םיילכלכה םיאנתה לש 

תא ולצני רצמ לש וזל תויפולח טבמ־תודוקנל םיביוחמה םירקוח יכ הווקת ינא 

חוכיווב קר וקפתסי אלו ,רוביצה ינפל ויתוטישו וינותנ תא שורפל חבשל היוארה ותטלחה 

.םהמ םילועה םישקיהה תאו וינותנ תא ריהז ןפואב ונחבי םג אלא ,תיטרואיתה המרב ומיע 

ולש לאכימ 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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 Nitza Berkovitch From Motherhood to Citizenship
 Baltimore 8c London: John Hopkins University Press. 1999. 177 pages.

םיטרדנטסה תוחתפתה תא גלטקמ "תוחרזאל תוהמיאמ" ץיבוקרב הצינ לש הרפס 

תרבחמה .הדובעב תויונמדזה ןויוושל םישנה תוכז לש הסיפתה תוטשפתהב םיימואלניבה 

הניה םישנ תקסעה .תוחרזאל תוהמיאמ ךרדב ושחרתהש םיירקיעה םירבעמה רחא תבקוע 

ובש ןושארה םוחתה היה הקוסעתה םוחתש םושמ תוחרזאל רבעמה תניחבל דקומה 

הגיצמ תרבחמה .םיירוביצה םייחב םישנ לש ןתובלתשה תא רידסהל ידכ הנידמה הברעתה 

ימואלניבה ןוגראה) 1ע0*ב דחוימב ,םיימואלניבה םייביטמרונה םיללכב םייונישה תא 

ינפל תשרופו ,<םישנ דגנ הילפהה תורוצ לכ רועיבל הנמאה) cedaw־^1 (הדובעל 

.וללה םיללכה תעיבק תא ווילש םינוידה תא ארוקה 

.םיבלש השולש הגיצמ תרבחמה ,םירשעהו הרשע־עשתה תואמב תוחתפתהה חותינב 

ךרדה תא תראתמ תרבחמה .הדובעה־חוכב םישנ לע הנגה יעצמא ועיפוה ןושארה בלשב 

רקיעב האטבתהו תיתנגה התייה תוינידמה .השיאה דמעמ אשונב תוהמיאה העיפשה הבש 

תא הארמה תונידמ המכמ דועית האיבמ ץיבוקרב .םישנ לש ןתקסעה תועש תלבגהב 

;הדוליב הדירי תעינמל יעצמא תוינידמה התייה ,לשמל ,תפרצב .תוינידמל עינמה 

,ינשה בלשב .םירבגב תורחתהלמ םישנ עונמל ןוצר הביסה התייה םירחא תומוקמב 

תוכזל האירקה ימואלניבה םויה־רדסב העיפוה ,םלועה־תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב 

תוכזה תגצה ידיל הנושארבו שארב איבה הז בלש .םישנל םירבג ןיב הדובעב ןויוושה 

הסיפתה ,ישילשה בלשב .דיחי סנרפמכ רבגה לש הסיפתה תשיטנו הדובעב הווש רכשל 

הליבומ וז תושגנתהו ,ןויוושה תסיפת םע תיגשומ תשגנתמ םאכ השיאה תנגה רבדב 
.תוירוה תויוכזב תויהמיא תויוכז תפלחהלו םישנל תודחוימה תונגהה לוטיבל 

האמ לש יונישה תא תנייצמ ץיבוקרב .תוחרזאל תוהמיאמ םישנ לש הרומתה תדוקנ וז 

:השיאה דיקפת תסיפתב תולעמ םינומשו 

 Note the change from the notion of having provisions that allow

 women to work without threatening their maternal functioning;

 now it is not their work that should not threaten their family role

 but rather, their family roles should not hamper their equal access

 to employment and its benefits, (p. 133)

,ןויריה יבלשב םישנל תונגהו תויוכז קינעהל ךרוצה רתונ הז םע דחי ךא ,ןכתיי 

ףקותמ תונידמ לע תלטומה הבוחל םנמוא תסחייתמ ץיבוקרב הז ןיינעב .הקנהו הדולי 

הטילבמ הניא איה ,םרב ,םישנל הדיל־תשפוח קינעהל 11£>־ה לש תוהמיאה תנגהל הנמאה 

ןיבל תיגולויב תוהמיאל הרושקה וז תימיטיגל הנגה ןיב השורדה הנחבהה תא 

.תילאיצוס תורוה לש רשקהב דבלב םישנל תוקנעומה תודחוימ תונגה לש תוימיטיגלה־ יא 

תורוה־תשפוח תקיקחב יוטיב ידיל אב תורוה תויוכזל תוהמיא תויוכזמ רבעמה 

,הז רשקהב תרכזנ הניא לארשי .םינומשה תונש יהלש דע תויפוריא תונידמ הרשע־עבשב 

תרבחמה .תוינידמה תייוותהב תוליבומה תונידמהמ לארשי התייה הז םוחתבש יפ־לע־ףא 

רבגה ןיב תויוכזב ףותישל קר הנווכתה אל תורוה־תשפוח ןתמ לש תוינידמהש הריבסמ 
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Nairobi Forward-Looking־n ןה ,ךכ .תוירחאה תקולחב ףותישל םג אלא ,השיאהו 

 Strategy for the Advancement of Women (ם"ואה לש ימלועה סנכב לבקתהש ךמסמ

תופתושה יכ םיזירכמ 1989 תנשמ European Social Charter^ ןהו (1985 תנשב 

לש יביטקפא ןויווש תגשהל רובעי־לב יאנת הניה תיקוסיעהו תיתחפשמה תוירחאב 
.תוילכלכ תויונמדזה 

תוחתפתהב ןתוא תבלשמ הדובעה־חוכב םישנ תופתתשה יכ הריבסמ תרבחמה 

:ךכ רמוא ,1975 תנשב ,וקיסקמב ם"ואה לש תימלועה הדיעווב לבקתהש ךמסמ .הרבחה 

 The full and complete development of any country requires the

 maximum participation of women as well as men in all fields: the

 under-utilization of the potential of approximately half the world's

 population is a serious obstacle to social and economic

 development.

."non-gendered resources" תווהמ םישנ השדחה הקירוטרב יכ תנייצמ ץיבוקרב 

רבתסמ ירהש ,ונממ שקבתמה יביטקורטסנוק־הדה חותינה רסח ךא ,דואמ חלצומ יוטיבה 

תיתחפשמה תוירחאהמ ררחתשהל םישנל רשפאל ןויסינהו ןויוושל רבעמהש הירבדמ 

תא םסקמל ילרביל ןויסינ םג אלא ,יתרבח קדצ לש תוחתפתה קר אל םיווהמ תידעלבה 

.תיתרוקיב הבשחמ חתפל ךרוצ שי ךכ לע .םישנה לש ישונאה באשמב שומישה 

תומגרותמ תימואלניב תומרונ הבש ךרדה יוליג איה רפסה לש תומורתה תחא 

הלבקתה הרצק הפוקת ךלהמב יכ תנייצמ ץיבוקרב .םלועה תונידמב םייטפשמ םייונישל 

םידרשמ וננוכו (תונידמ הרשע־שמחו האמב) הדיל־תשפוח אשונב תובר תונידמב הקיקח 

לש ירפכ תיארנ וז הקיקח תינבת .(תונידמ ששו םישולשב) םישנ יניינעל םיבר םייתלשממ 

:ןמקלדכ איה תרבחמה תנקסמ .םיילבולג םייביטמרונ םיצחל 

 In general the formulation of this kind of machinery cannot be

 adequately explained by reference to internal processes or
 idiosyncratic historical or political events. The standardisation,

 prevalence and timing of the founding of "national machinery for
 the advancement of women" attest to the nation-states affirmation

 of the notion that such official buraecratic units are essential

 components of all states endorsing modern globally articulated

 visions of women and their position in society, (p. 166)

ןיא יכ תנייצמ תרבחמה ,תיתרבחה תואיצמה לע יטפשמה יונישל שיש העפשהל רשאב 

םישנ .הדובעה קושב םישנ לש הווש תופתושל תוברעב תוילמרופ תויוכז חרכהב תוארל 

םיילכלכה םינוגראה בורב תרמצ־תודמעל תועיגמ ןניאו הכומנה הבכשב תוראשנ 

המכ ךכל שי .היינש הגרדמ תויחרזא תורתונ ךא תויחרזאל תובשחנ ןה .םייטילופהו 

"the domestic sphere is still the^ ךכב םכתסמ לכה תרבחמה תעדל ךא ,םירבסה 

 "woman's sphere (173 'ע).

םינוגראב תויוחתפתהה דועית :םירושימ המכב קופיס יל המרג רפסה תאירק 

םלועו החפשמה ,תוהמיאה אשונ לש חותינלו רקחמל ישעמ רזע הווהמ םיימואלניב 
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תונידמב תוינידמה לע םיימואלניב םינוגראב תומרונ תעיבקל שיש העפשהה .הדובעה 

ךרוצב הרכהה לשו םינימה ןיב ןויוושה ןורקע לש תיסיסבה םתוביצי לע הדיעמ םלועה 

.םייחה ימוחת לכב םישנו םירבג ןיב הלועפ־ףותישל םדקתהל 

תומרונה תעיבק לש תיבויחה העפשהה לע ץיבוקרב לש התדימע יכ ןייצל שי 

תחא יתויהב ,ישיאה יעוצקמה רושימב םג יתוא הדדוע (122-119 'ע) תוימואלניבה 

הדעווב תומייקמ תויחמומה .cedaw תדעווב דחאה החמומהו תויחמומה םייתשו םירשעמ 

.הנמאה לע תומותחה םלועה תונידמ הנומשו םישיש האממ תחא לכ םע יביטקורטסנוק חיש 

םייתרבחהו םייכוניחה ,םייטפשמה םיעצמאה ןיינעב ענכשלו ץילמהל ,ררבל ונדיקפת 

ולטנ התואש ,םייחה ימוחת לכב םישנ דגנ הילפהה רועיבל הבוחה םושייל םישורדה 

שי .ונידי תא םיקזחמ ץיבוקרב לש היאצממ .הנמאל ןתופרטצה םע ןמצע לע תונידמה 

יתרהצהה רושימב קר אל היהי הנמאה לש התעפשה יבגל תוימיטפואל םוקמהש תווקל 

.ימושייה םוחתב םג אלא ,יתקיקחהו 

תכיפה .אובל דיתעל הדבכ הכאלמ םע ונתוא תוריאשמ הכ דע קבאמה תודלות 
יונישב היולת ,םייח תואיצמל תיטפשמ הזרכהמ ,תילכלכ תוחרזאל תוהמיאמ רבעמה 

ךרדה־ינויצ תא גיצמ ונינפלש רפסה .יתרבחה ןוגראהו הדובעה תסיפת לש רתויב ינוציק 

.דיתעה תוינידמ תא ונתוירחאלו וננויעל ריאשמו רבעה לש 

יאדר ססנרפ 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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?הלאשה תמאב וז םאה - הרדה וא הלכה 

תיאקירפא ־םורדה תימואלה רורחשה תעונת ןיב האוושהה לע 
תיניטסלפה וזל 

 Mona H. Younis Liberation and Democratization: The

 South African and Palestinian National Movements.

 Minneapolis: University of Minnesota Press. 2000. 264 pages.

תוקיתווה ןיבמ םייתש לש ןהיתודלותב הנפמ תונש ויה תונושארה םיעשתה תונש 

תגהנהב תיאקירפא־םורדה העונתה :םירשעה האמה לש רורחשה תועונתב תורבודמהו 

תויממע תויוממוקתה .ף"שא תגהנהב תיניטסלפה העונתהו ,יאקירפאה ימואלה סרגנוקה 

־םורדל תולגהמ תודגנתהה לש לקשמה דבוכ תא וריזחה םינומשה תונשב ושחרתהש 

ןוטלשל יאקירפאה ימואלה סרגנוקה ןיב ןתמו־ אשמ תחיתפל וליבוהו ןיטסלפלו הקירפא 

סרגנוקה תושארב היצילאוק התכז הקירפא־ םורדב .לארשי תלשממל ף"שא ןיבו ןבלה 

םישובכה םיחטשב :ןוטלשב ליבומה יטילופה םרוגל הכפהנו תוריחבב ץחומ בורב ימואלה 

ןיב תידדה הרכה לע זרכוה םתרגסמבש ,ולסוא ימכסה תובקעב תיניטסלפה תושרה המקוה 

־תעוצרמו תיברעמה הדגהמ תילארשי תיבלש־בר הגיסנל הוותמ החסונו ,ף"שאל לארשי 

וינפ לע ךא ,ךכ־לכ םירצק ןמז־יקרפב רבודמ רשאכ החלצה דומאל םנמוא השק .הזע 

ןבלה טועימה ןוטלש :היתורטממ קלח תוחפל השמימ תיאקירפא־םורדה העונתה יכ הארנ 

תקדוצ הקולח - ףסונ יזכרמ דעי) .הידיב ןותנ יטילופה ןוטלשהו ,ולטוב עזגה יקוח ,לפנ 

העונתה ,התמועל (.יחכונה בלשב תוחפל ,הדיצה קחדנ - ילכלכ חוכו םיבאשמ לש רתוי 

,תינובירה תיאמצעה הנידמה דעי לא הכרד םלוא ,תדלומב דתי םנמוא העקת תיניטסלפה 

טולשל הפיסומ לארשי רשאכ ,העש יפל המוסח הרתונ ,תירוטסיהה ןיטסלפמ קלחב ולו 

.הלכלכבו העונתב ,תומדאב 

תיאקירפא־מורדה העונתה לש יסחיה הנורתיו תועונתה יתש לש םיעשתה תונש יגשיה 

תולאש יתש לע בישהל שקבמה ,סנוי הנומ לש הוושמה רקחמל אצומ תדוקנ םיווהמ 

םיגשיה תועונתה ולחנ עודמ וא ,תוחלצהה לש ןיותיע תא ריבסנ דציכ (א) :תויזכרמ 

/םרוג שי םאה <ב> ?ול ומדקש םיבלשב אלו ,ןקבאמ לש רחואמו םיוסמ בלשב אקווד 

?תונושה החלצהה תודימל רבסהה תא וב תולתל ןתינש יזכרמ הנתשמ 

שגד םימשש םירבסהמ התוגייתסה ןאכמו ,ינבמ םזינימרטדמ ענמיהל השקיב תרקוחה 

,המודכו רטשמה תמצוע ,התלילש וא תימואלניב הכימת ,היפרגומד ןוגכ םימרוגב ירקיע 

השקיב אסיג ךדיאמ .רורחשה תועונת לש ןתלועפל הטעמ תובישח םיסחיימ רשאו 

לש ןתוגיהנמב םידקמתמו םזירטנולוול רתי־לקשמ םיקינעמה םירבסהמ ענמיהל תרבחמה 

־תוסחייתהב - "ךילהת"ב תזכרתמ התשיג .ןתוא תוחנמה תויגולואידיאבו תועונתה 

ידיל האב וזש יפכ ,תיתרבח תיטילופ הלועפ ןיבל םיינבמ םיאנת ןיב ןמז ךרואל ןילמוגה 

סנוי ,יתוברתה ינושהו יפרגואיגה קחרמה ףרח .תועונתה יתש לש ןהיתודלותב יוטיב 

רשקהב ולחה ןהיתשש ךכמ םיעבונה ,תועונתה יתש לש ןלולסמב םיפתושמ םיווק תאצומ 
לדבהל תסחיימ איה האצותב ינושה תא .םימוד תוחתפתה יבלשב ונייפאתהו המוד ילבולג 

יאקירפא־סודדה ־ (settler colonialism)יתובשייתהה םזילאינולוקה יסופיט ינש ןיב 
.ילארשיה־ינויצהו 
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הרידמ תכרעמכ תונויצה ,(inclusive) הליכמ תכרעמכ דייהטרפאה 
 (exclusive), םתעפשה תלוכי/םחוכו (leverage) לש םייסחיה

(םיניטסלפה) םידדומהו <םיאקירפא־םורדה> םילבומה 

־םייתרבחה הירואיתבו רקחמב תומגמ יתש לע תכמסנ סנוי לש םיגשומה תכרעמ 

האור איה .תויתרבח תועונת רקחו היצזיטרקומד יכילהת רקח :םיירוטסיהה־מייטילופה 

לש ,רמולכ ,תויתרבח תועונת לש (amplified)"בחרומ" סופיט תוימואל רורחש תועונתב 

רשקהב .םיידסומ־ץוח םיעצמאב תויטילופ תורטמ תגשה םשל תויביטקלוק תויונגראתה 

תעבותו ץוחבמ האבש הצובק לש הנוטלש דגנ הנפומ ןקבאמ ,תילאינולוק תובשייתה לש 

־תחנהו ,תוידמעמ־בר תויצילאוק ןניה תוימואל רורחש תועונת ,םירקמה בורב ."תודילי" 

ןבומב ,"היצזיטרקומד לש טקיורפ"ל ןתוכפהיהב תינתומ ןתחלצה יכ איה סנוי לש הדובעה 

ךותב םייתרבח תוחוכ לש רתויב הבחר הרושל םלוה גוציי ןתמו (mobilization) סויג לש 

לדומה תיינבב התוא תשמשמ וז החנה .םילעופה דמעמל דחוימבו ,תאכודמה הייסולכואה 

.תיניטסלפה העונתהו תיאקירפא־טורדה העונתה לש תוחתפתהה ילולסמ ןיב הלבקהל 

רקיעב ןווכו ענוהש ,תווהתהה בלש :םיירקיע םיבלש השולשב רבודמ םירקמה ינשב 

בלשו ;היצזילקידר רבעש ינוניב דמעמ ידי־לע גהנוהש ,תוססבתהה בלש ;תוטילא ידי־לע 

,תוגיהנמכ הלוגה הגהנהה ץומיאב ,םייממעה תודוסיה תלכהב ןייפאתהש ,תובחרתהה 

אופיא סחייל ןתינ םיעשתה תונש יגשיה תא .הלוכ העונתה לש היצזיטרקומדבו 

הנבמבו תועונתה לש ידמעמה בכרהב יתגרדהה יונישה תא התווילש היצזיטרקומדל 

.יממעה סיסבל הגהנהה ןיבש םיסחיה 

דוסיבש היצזיטרקומדהו תובחרתהה ךילהת תרישקב אוה ירקיעה יטרואיתה ישוקה 

תורפסה .תיאקירפא־םורדה העונתה לש רתוי הברה החלצהה תדימ תרבסהל לדומה 

תקסוע וז ,התנעטלש תויה ,הבר הדימב סנוי תא תמדקמ הניא היצזיטרקומד לע תיסלקה 

,יטרקומד ינוטלש להונ ץומיא םילישכמ וא םידדועמה םיינבמ םיאנת חותינב רקיעב 

םיליעפ םימרוגכ םייתרבח תודמעמו תועונת לש ןתושבגתה יכילהתב ןוידה תא החינזמו 

Resource Mobilization) "םיבאשמ סויג לש תוירואית"ב תועייתסה ךות .קבאמב 

 Theories), ־םורדה תודגנתהה תעונת הקיזחה ובש באשמה המ ררבל תשקבמ סנוי

.תיניטסלפה העונתה תושרל דמע אל רשאו תיאקירפא 

תושיגנ ,הסנכה ,עוצקמ ,הלכשה תמגוד ,םיטרפ ידי־לע סכונמה באשמב רבודמ ןיא 

ברקב םילטובמ־אל םיקלחל וא םיניטסלפל היה הלא םירושימב ןכש ,המודכו ירמוח עויסל 

־םורדה לע קהבומ ןורתי ,ןהילא בושנ דועש תוביסמ ,תונוש תויניטסלפ תוליהק 

־םורדה לש יסחיה םמוקימב ורוקמש יביטקלוק באשמב ,סנוי יפל ,רבודמ .םיאקירפא 

לע םנמוא תתשוה דייהטרפאה רטשמ .תיאקירפא־םורדה תיטילופה הלכלכב םיאקירפא 

איהש הז ןבומב (inclusive) "הליכמ" התייה ותלכלכ ךא ,תיתרבחו תיטילופ היצגרגס 

םידבועה לש םמוקמ .לוזה רוחשה הדובעה־חוכ לש ולוצינב טלחומ ןפואב היולת התייה 

תדמע וא חוכ רוקמ (תוחפל חוכב) םהל קינעה תילכלכה תכרעמב םיאקירפא־םורדה 

תובשייתהה לעפמ .תילארשיה הלכלכל סחיב םיניטסלפל ויה אלש (leverage) העפשה 

חוכל סחיב (exclusive) רידמ סופיטמ יתובשייתה םזילאינולוק היה ןיטסלפב ינויצה 

וכפהנ ויתובקעבש ,1967 תנשב העוצרהו הדגה שוביכ םג .ימוקמה יניטסלפה הדובעה 

תא ןיעשה אל ,לארשיב םירגהמ םילעופל הלא םיחטשב הדובעה־חוכמ 350/0־מ רתוי 
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499 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001 -אי'סשת 

הלכהה ,םוקמ לכמ .םידדוב םירזגמב טעמל ,תיניטסלפ הדובע לע תילארשיה הלכלכה 

תורכמהו היישעתה ילעופ וכפהנ הקירפא־םורדבש דועב ,באשמל המגרות אל תיקלחה 

.קבאמה לש תינחה דוחל ,ןמזה תצורמב ,םינגרואמה 

ימואל רורחשל תועונתה יתש לש ןהיתודלותב תוחתפתה יבלש השולש 

תווהתהה בלש :1948 דעו הרשעה תונשמ .א 

Union)"הקירפא־מורד לש דוחיאה" דוסיי רחאל םירושעה תעבראב :הקירפא־פורד 

 of South Africa) הדרפהה תוינידמ לש ראתמה־יווק ונמתסה (1910) הינטירב ידי־לע

םינבלל רסמנ ןוטלשה .דייהטרפאה ןוטלש תחת אלמה םיוטיב ידיל ואבש תיעזגה הילפאהו 

,ירנקירפאה יאלקחה ןוהה לשו יטירבה תורכמה ןוה לש םיסרטניאה גוציי ןיב גזימו דבלב 

ללוכ חטשב (reserves) בשומ ירוזאל/תורומשל המחות הרוחשה הייסולכואה בורש דועב 

,םימולהיהו בהזה תורכמב הדובעה־חוכ תודותעל וכפהנש ,הנידמה חטשמ ז0/«־כ לש 

תונש .תירנקירפא תולעבבש תולודגה תויאלקחה תווחבו תחתפתמה היישעתה ילעפמב 

,הקירפא־מורד לש תיתיישעתה הקופתב רכינ לודיגב ונייפאתה היינשה םלועה־תמחלמ 

ירגהמ דצל .םייאקירפא־ םורדה היישעתה ילעופ רפסמ לש םינומ המכ יפ הלפכה ומיעו 

םיזכרמב הגרדהב הווהתה ,תורומשב ררוגתהל ופיסוהש ,םייתנועה/םיינמזה הדובעה 

םינמוימ םילעופ לש לדגו ךלוה רועיש ללכש ,יאקירפא־םורד ןוירטלורפ םיינוריעה 

.םיקיתוו 

םינשב םיאקירפא־םורדה ברקב תונגראתה לש םיליבקמ םילולסמ ינש תראתמ סנוי 

הצובק וז התייה הכרד תישארב .1912 תנשב דסונ יאקירפאה ימואלה סרגנוקה .תונודינה 

- םירחאו ןיד־יכרוע ,הרומכ ישנא ,םירומ - הרוחש היצנגילטניאמ הבכרוהש הנטק 

תועקפומה םהיתויוכז לע ןגהל הרטמל המצעל המש רשאו ,םייתרוסמ םייטבש םיגיהנממו 

םישרוש תוכהל וסינ אל ,תויטנטיליממ וגייתסה ,תומרופרב ונימאה םה .םיאקירפאה לש 

ליבקמה לולסמה תא .ןודנולב הלשממל ונפהש תוריתע ךרד רקיעב ולעפו םילעופה ברקב 

תונשב העפשה רובצל הלחהש ,(CPSA) תיאקירפא־ םורדה תיטסינומוקה הגלפמה ונמיס 

םייעוצקמה םידוגיאה תצעומ" המקוה 1941 תנשב .םייעוצקמה םידוגיאהו ,םירשעה 

תנשב התנמ רשאו תיטסינומוקה הגלפמל הרושק התייהש ,(CNETU) "םייפוריא־אלה 

לולסמהש אלא .םירבח ףלא םישימחו האממ רתויו םידוגיא רשע־העשתו האמ 1945 

וליבוהש םייעוצקמה קבאמהו תודגאתהה לולסמו סרגנוקה ליבוהש יטסימרופרה יטסילגלה 

.הז בלשב ושגפנ אל תיטסינומוקה הגלפמהו םידוגיאה 

הטילשה תליחת אוה הפוקתה לש ןותחתה לובגה ,יניטסלפה רשקהב :ןיטסלפ 

."הבכנ"הו 1948 תמחלמ אוה ןוילעה לובגהו ,י"א־ןיטסלפב תיטירבה תילאינולוקה 
העונתהש איה תיניטסלפה תימואלה העונתה תווהתהב סנוי לש הנוידל אצומה־תחנה 

תקבאנה הבירי תימואל רורחש תעונת התייה אל ,םיגושה הימרזו היתוגלפמ לע ,תינויצה 

היגולונכטב ,ןוהב עפושמ ,בשיימ םזילאינולוק לש טקיורפ אלא ,הדיתעו המויק לע 

תדפורמ ךרדב עיגהו תיטירבה תילאירפמיאה המצעמה ידי־לע ךמתנש ,שונא־יבאשמבו 
סנויש יטרואיתה לדומה יכרוצ תא תמלוה וז הייאר .םינושה םיידסומהו םיירמוחה ויגשיהל 

ינבמה רושימב ,םוקמ לכמ .הירוטסיהה תנבהל תמרות איה םא בר קפס יכ םא ,הדימעה 
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םירפס תרוקיב דלפנזור היאמ 500 

תובשייתההו הריגהה לעפמ לש תויביסולקסקאה תראתמ איהש תוחתפתהה זכרמב םידמוע 

ןוטלשה לש תכסכסמה־תחפקמה־תלמגתמהו הרפמה־החיטבמה גזגיזה תוינידמו ינויצה 

יתיישעת רזגמ לש וחותיפ־יאל תוירחאב םיירקיעה םיאשונה םעה הלא םימרוג .יטירבה 

.יניטסלפ ינוריע יתיישעת ןוירטלורפ לש ותוחתפתה בוכיעלו י"א־ןיטסלפב יברע 
:הז בלשב תיניטסלפה תימואלה תודגנתהה זכרמב.םידגונמ םינוויכ ינש הגיצמ סנוי 

,תודבכנה תוחפשמה ינבמ םיגיהנמ ובצינ השארבש תידסומו תיטילופ תונגראתה 

תודגנתהו ,תויתד תודמעב םיקיזחמו תויתלשממ תורשמ יאשונ ,תומדא ילעב ,ךאיעא"ה 

.םתמדאמ ולשונש ימו תומדא ירסח וא תומדא יטועמ םיחאלפ ויה היאשונש תיממע 

תואמצעל ויתוחטבה לאו ילאינולוקה ןוטלשה לא הנווע ותישארש לולסמב וענ םינושארה 

הריבחב ותירחאו ,תידוהיה הריגהה דגנ קבאמ לוהינבו תוחכפתהב וכשמה ,תיברע 

רשאכ ,1939-1936 לש דרמהו הלודגה התיבשה ירוחאמ ודמעש םיילקידרה תודוסיל 

תיתדה־תיעקרקה הטילאה ןולשכ .םאסק־לא ןידא־זע אל םא ימ אוה סנוי לש רוביגה 

ןיב תונורטפה יסחי עקר לע ןכו ,הכותב תימינפה תוביריהו תונגלפה עקר לע רבסומ 

בוחה ילעבו םיסיראה ,םיריעזה תומדאה ילעב ןיבל - םילודגה תומדאה ילעב - היגיהנמ 

.תירפכה הייסולכואה לש הניינמ בור ויהש ,םיחאלפה ברקב 

תוססבתהה תונש :םיעבשה תונש תישאר דעו 1948 תנשמ .ב 

הגלפמה הקקוח ,1948 תנשב ןוטלשל התיילע תובקעב :תיאקירפא ־םורדה העונתה 

םבושיי קוח" ,"הייסולכואה םושיר קוח" םהיניבו ,דייהטרפאה יקוח תא (NP) תימואלה 

,"(םירוחשה)וטנבה ךוניח קוח"ו "םידיליל רבעמה תודועת קוח" ,"םירוחשה לש שדחמ 

םירוזאב שוכרב קיזחהל םהילע ורסא ,םירעב םירוחש לש םירוגמה ירוזא תא ומחתש 

לש היגולואידיאה דוסי לע ומקוה "םינטסוטנב"ה .ךוניחה תא ודירפהו ,םינבל 
הגלפמהו ,םיברועמ םייעוצקמ םידוגיא ורסאנ ןכ־ומכ ."תדרפנה תוחתפתהה" 

.קוחל ץוחמ לא האצוה תיטסינומוקה 

תגיל" תורושמ סרגנוקל תילקידרו השדח הגהנה המק הנודינה הפוקתה תישארב דוע 

תירב" הרצונ 1955 תנשב .ובמטו הלדנמ ויה הירבחב םיטלובה ןיבש ,"םיריעצה 

סרגנוק" תאו תיטסינומוקה הגלפמה תא םג הללכש ,(The Congress Alliance)"סרגנוקה 

הצמיא "תירבה" לש היגולואידיאה .(Sactu) "םייאקירפא" םורדה םייעוצקמה םידוגיאה 

תוינומה האחמ תולועפ ןוגראב םשוה שגדהו ,ינלדב םזינקירפאל דגונמו ינעזג־יטנא וק 

.תיעזגה הילפאהו הדרפהה יקוח דגנ 

הלוגה תרתחמה קרפ תא החתפ 1960 תנשב קוחל ץוחמ לא ימואלה סרגנוקה תאצוה 

דצמ דחוימב ,ירמוחו יטילופ עויסו םייטמולפיד םיגשיה בינהש ,ןיוזמה קבאמה תאו 

־םורדב םירסאמה ילגו םילאה יוכידה םלוא .היבנידנקס תונידמ דצמ םגו תוצעומה־תירב 

.הימוחתב תנגרואמה תודגנתהה תא ,רושעמ רתוי ךשמל ,טעמכ ןיטולחל וקתיש הקירפא 

תונגראתה חפטל הליכשה אלש ,תימואלה העונתה תגהנה לש ןולשיכ קותישב האור סנוי 

.םילעופה דמעמ ברקב "הטמלמ" תיאמצע 

םג םיניטסלפה תא ופשח תויברעה תונידמב רוזיפהו תוטילפה :תיניטסלפה העונתה 

םע הלועפ־ףותישל םייטילופ םיצחלל ,תויספורפו הלכשה תשיכרל תושדח תויונמדזהל 

לש תיברעה תוימואלב םייזכרמה םימרזה לש םהיתועפשהלו ,"םיחראמה" םירטשמהמ קלח 

דמעמה" ,סנוי יפל ,היה תושדחה תוביסנב הלועה יטילופהו יתרבחה חוכה .הפוקתה 
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501 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

ההובגה הלכשהה ילעב לש תבחרתמו תכלוהה הבכשה יוהיזש אלא)יניטסלפה "ינוניבה 

תא תנייצמ איה .(העטמו העטומ וניה הז רשקהב "ינוגיב דמעמ" םע םיטילפה ברקב 

עוצקמ־ילעבל לודגה שוקיבה תאו םיטילפה תלכשה םודיקל א"רנוא לש התמורת 

תילכלכה תובלתשהה לולסמ לע םיבר ולעהש םימרוגכ ץרפמה תונידמב םייניטסלפ 

וקינעה ימשאהה רטשמה לש היצטפואוקה תוטיש .יטילופה קבאמהמ םתוא וקיחרהו 

תילקידרה היצפואה .םייונימו תורשמ ,תויטילופו תוילכלכ תויורשפאל תושיגנ םירחאל 

םימרז ידי־לעו םזירצאנה ידי־לע הגצוי םישישה תונש תישארו םישימחה תונש לש 

,"םייברעה םיימואלה תעונת" תמגוד ,תיברעה תודחאה לגד תא ואשנש םירחא םיימואל 

תונעשיהב שגד המשש ,תיניטסלפה תוימואלה .םיבר םיניטסלפ םהירחא ופחסש 

,םישישה תונשב קר תישממ הפולחל הכפהנ ,רורחשל קבאמב םהלש םחוכ לע םיניטסלפה 

ינש .1967 תנשב תיברעה הלפמה רחאל דחוימבו ירוסה־ירצמה דוחיאה ןולשכ רחאל 

ץומיאו <1969) ף"שא תורושב שדחמ ןוגראה ויה וז המגמ לש הנוחצנל םיקהבומ םייוטיב 

.קבאמב יזכרמ יעצמאכ ןיוזמה קבאמה 

הביסהו ,םיניטסלפה תא ועישוה ןיוזמה קבאמה אלו תיברעה תודחאה אל ,סנוי יפל 

תא ןייצמ הז גשומ הנודינה הפוקתה לש רשקהב רשאכ ,"הרדה"ב הצוענ ךכל תירקיעה 

ןיבל םיניטסלפה לש םבוד־בור ןיב תילכלכהו תיפרגואיגה־תיסיפה הדרפההו קותינה 

תחת "היצרגטניא" הפכש ,1967 תנשב העוצרהו הדגה שוביכ יכ עבונ ךכמ .םתמדא 

.השדח תונמדזה תריציל יחרכה יאנת היה ,לארשי ןוטלש 

תוקזחתהו תובחרתהה בלש :תונושארה םיעשתה תונש דעו םיעבשה תונש עצמאמ .ג 
יממעה דוסיה 

ןייפאתה רורחשה תעונת לש התוחתפתהב הז בלש :תיאקירפא־םורדה העונתה 

םייעוצקמ םידוגיא לשו תויממע־תויתליהק תויונגראתה תואמ לש תזרוזמה םתחימצב 

תודגנתה תעונתל םתריבחבו תפתושמ הלועפ תיזח תרגסמב םתודכלתהב ,םייטנטילימ 

לש לודיג עקר לע וללוחתה הלא תורומת .יאקירפאה ימואלה סרגנוקה תגהנה תחת תחא 

רועישבו היישעתה ילעופ רועישב היילע ןכו ,ינוריעה יאקירפא־םורדה ןוירטלורפה 

לש שוקיבה .םירוחשה ברקב ההובג הלכשהל תודסומבו םיינוכית רפס־יתבב םידמולה 

תומרופרה דוסיב דמע בחרתמ ימוקמ קושלו ןמוימו רידס ימוקמ הדובע־חוכל לודגה ןוהה 

(townships־™ תורייעב םירוחשה לש עבקה־ירוגמ תא וללכש ,םיעבשה תונש ףוס לש 

תרבעה לש תוינידמב תונוטלשה וכישמה ליבקמב .תיעוצקמ תודגאתהל םתוכז תאו 

"םילוסיח" תרדס ללכש בחרנ יוכיד עסמבו ,םינטסוטנבל "תפדוע תיאקירפא הייסולכוא" 
.םייטילופ םיגיהנמ לש 

ויה תודגנתהה תעונת לש תודכלתההו תובחרתהה ךילהתב תויזכרמ ןויצ־תודוקנ 

םידוגיאה סרגנוק" לשו ,1983 תנשב (UDF)"תדחואמה תיטרקומדה תיזחה" לש םתמקה 

תוינעזג־יטנא תורגסמ יתש - 1985 תנשב (COSATU)"םייאקירפא־םורדה םייעוצקמה 

לע ורמש ךא ימואלה סרגנוקה לש וכרד םע ימשר־אל ןפואב תוהוזמ ויהש "עזג־תוצוח"ו 

הדגיא ,האחמ תונגפהו תותבשה לש הכורא הרדס ירוחאמ הדמעש ,"תיזחה" .הימונוטוא 

םינוגרא ,רעונ־תועונת ,םייעוצקמ םידוגיא ,םייתליהק םידעו םהיניב - םינוגרא תואמ 

תימינפ היטרקומדב ,הריעצ תוגיהנמב ונייפאתהש - םירחאו םישנ ינוגרא ,םייתייסנכ 
תופנעה תוינוגראה תויתשתה .הייסולכואה לש תורומח תויעב ביבס תונגראתה רשוכבו 
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תחלצה תא ,סנוי תעדל ,תוריבסמה ןה "םידוגיאה סרגנוק" לשו "תיזחה" לש תויאמצעהו 

הליבוהש תירב ,תיטסינומוקה הגלפמהו יאקירפאה ימואלה סרגנוקה ןיבל םניב תירבה 

.דייהטרפאה תסבהל רושעה יהלשב 

,תולגב ליבקמב להנתה תימואלה העונתה תודלותב הז בלש :תיניטסלפה העונתה 

םיחטשבו ,השק הלפמ ןהירחאלו גושגש תונש םייניטסלפה םינוגראהו ף"שא ועדי םש 

תוממוקתהל סיסב ורציש םייממע םינוגראו תודסומ לש הבחר תיתשת החמצ םש ,םישובכה 

ף"שא :תרמוא סנוי לש המיכסה .הדאפיתניאה ־ םינומשה תונש ףוס לש תיממעה 

ןונגנמ)"הנידמ ךותב הנידמ" םיקהל םנמוא וחילצה תולגב ותוא םיביכרמה םינוגראהו 

םינוגרא וראשנ ךא (םייתרבח םיתורישו םייטילופ תודסומ ,תיאבצ עורז ,יטרקורויב 

םתולת :הרצונש הלופכה תולתב רקיעב הצוענ ךכל הביסה .םייטסילנרטפו םייטסילרטנצ 

םיטילפה תייסולכוא לש התולתו ,תויברעה תונידמה לש הכימתבו ןומימב םינוגראה לש 

תימואלה העונתה הלבס ןמז ותואב .םינוגראה וקפיסש עויסבו הקוסעתב ,םיתורישב 

יפסכ"ב תולתמו יטילופ־ינוגרא ךויש סיסב לע היתודסומ לכ לש לוציפמ םיחטשב 

תעונת תא ודחיי "הטמלמ" וחמצש םיימוקמה םייממעה םידעווה ,הז םע ."דומוצה 

לש ןושארה בלשב ףשחנ םחוכ .תולגב ןוגראה ןמ התוא ולידבהו םיחטשב תודגנתהה 

.תוכשומה תא הידיל הלטנ תולגב הגהנהה רשאכ ,ךשמהב םלבנ ךא הדאפיתניאה 

םיחטשב תימואלה העונתה לש תלבגומה תויביטקפאל רבסהה רקיע תא הלות סנוי 

תרגסמב ןורמת תלוכיו לקשמ לעב םרוגל ךפהנ אלש ,םילעופה דמעמ לש ותשלוחב 

לש תימוי הדובע־תריגה לע התתשוה לארשיב הקוסעתה .שוביכהמ רורחשל קבאמה 

יפל ורכתשהו יתנוע וא ינמז סיסב לע וקסעוהש ,םיירפכ םבור ,םילעופ יפלא תורשע 

,הז תמועל .םתדובע תומוקמב לועפל רסאנ םייניטסלפה םייעוצקמה םידוגיאה לעו ,העש 

םינושה םייטילופה םיגלפה ןיב תוביריה ןמ תיעוצקמה תודגאתהה העגפנ םיחטשה ימוחתב 

קהבומ דוגינב .ידמעמה קבאמה לע ימואלה קבאמל תומידק הנתנש ,םהלש היגטרטסאהמו 

דמעמ ,גשוהש יטילופה רדסהב םיפתושל ויהנש ,הקירפא־םורדמ םינגרואמה םהיתימעל 

.לארשיל ף"שא ןיב ןתמו־אשמב גוצייב הכז אל יניטסלפה םילעופה 

םיינוינש תורוקמ לש דואמ בחר ןווגמב שומיש השועו ףיקמ ,ידוסי סנוי לש הרקחמ 

אל ,הז םע .ןיטסלפבו הקירפא־ םורדב תרבחמה המייקש תונויאר לש לודג רפסמב םג ומכ 

רזחמל הברמ ,טעמ תשדחמ תירוטסיהה האוושהה ,הדימעמ איהש תירוקמה הזיתה ומכ 

.םיבכרומ־רתויה םיירוטסיהה םיתמצב אקווד תויחטש תוללכהל הטונו ,תומייק תויונשרפ 

תדוקנ היה 1974 תנשב ף"שא ידי־לע "הנטקה ןיטסלפ" לש היגטרטסאה ץומיא ,לשמל 

םרזה לש תינורקעה ותונוכנ תא הפקישש ,תיניטסלפה תימואלה העונתה תודלותב הנפמ 

סנוי .(המוקמב אלו ,לארשי דצל) העוצרהו הדגה יחטשב הנידמ םיקהל הכותב יזכרמה 

וז תיטילופ הערכה לש תילרוגה תועמשמה תורמל דבלב תורופס תורוש ךכל תדחיימ 

תושי תמקה רמולכ ,"יביסולקסקא" ןורתפב רחב ף"שא ,הנושלב שמתשנ םא :הלש הזיתל 

תנעוטש ימל .תפתושמ תחא תושי לש "יביסולקניא"ה ןורתפה תא החדו ,תדרפנ תימואל 

.היעב ןאכ שי ינויצה לעפמה לש תויביסולקסקאב היה םיניטסלפה לש םתרצ רוקמש 

םילעופה תודמעמב ןוידל שדקומש תיסחי םצמוצמה םוקמה אוה תוחפ־אל בזכאמ 
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תיעוצקמה תודגאתההו םילעופה תעונת תוחתפתהבו ,ללכב יניטסלפהו יאקירפא־םורדה 

רומא היה הז םוחת .םירקסנה תוחתפתהה יבלש תשולש ךרואל ,טרפב הקירפא־םורדב 

יטרואיתה לדומה בלב דמעמה גשומ תא הביצהש ימ לש הרקחמב "ףסומה ךרעה" תויהל 

היצטניירואה תשיטנ עקר לע רתוי דוע טלוב הז ןורסיח .ךכ הז ןיאש לבחו ,הלש 

ותוענמיהו ,ןוטלשל הלע זאמ יאקירפאה ימואלה סרגנוקה תגהנה ידי־לע תיטסילאיצוסה 

יכ (וינפ לע תוחפל) אופיא הארנ .ןבלה טועימה ידיב רבעבכ רתונש ,לודגה ןוהב העיגפמ 

םהב היה אל תיאקירפא־סורדה םילעופה תעונת לש (leverage) התעפשה תלוכיו החוכ 

הפתוש איה ובש שדחה ןוטלשה לש תיתרבחה תוינידמב הנימי תינפתה תא עונמל ידכ 

.סנוי לש חותינב וליפא הזמרנ אל וזכ תורשפא .היתועיבת תא גצייל רומא היה רשאו 

התשלוח תא תולתל ןויסינה .המצע הזיתב תאצומ ינא תירקיעה היעבה תא ךא 

סחיב תונויצה לש תויביסולקסקאב תיניטסלפה רורחשה תעונת לש היתונולשכו 

םייניטסלפ הדובע־ירגהמו םיטילפ .תואיצמה ןחבמב דמוע וניא יניטסלפה הדובעה־חוכל 

ןידה ןמ היהו ,םינוש םיילכלכו םייטילופ םירטשמ תחת הרוזפה תונידמב ודבעו ויח 

םילעופה תעונת יכ תאצומ סנוי התייה ,תאז התשע וליא .התוללכב הנומתה לע ןנובתהל 

העונתה לש התוחתפתה לולסמב השלחה הילוחה ורתונו ויה תיעוצקמה תודגאתההו 

העיריה תא הביחרה וליא ,ןכ לע רתי .דתי העקת ובש םוקמ לכב תיניטסלפה תימואלה 

יכילהת תניחבמ ןה ,המוד הנומת יאדווב הלגמ סנוי התייה ,ןמצע תויברעה תונידמל 

םילעופה תעונת לש התשלוח תניחבמ ןהו ,"ומלשוה אלש" וא "םיבכועמ" היצזירטלורפ 

לש םתשלוחמ שיקהל העטומ ,אסיג ךדיאמ .יטילופה רטשמב ,ללכב םא ,ילושה הגוצייו 

ידמעמה קבאמה קר אל .ללכב תימואלה העונתה תשלוח לע םייניטסלפה םילעופה ינוגרא 

,םיפסונ םייתרבח םיקבאמ םג אלא ,וז העונת יביכרמ לש לודגה םבור ידי־לע חנזוה 

םירחאהו םיינבמה היתורוקמש ־ וז תולשחנ ךא .םישנ לש ןדמעמ יונישל קבאמה םשארבו 

םיבאשמ רצייל^םינווגמ םייתרבח םיבאשמ סייגלמ התוא הענמ אל - ףסונ רקחמ םיכירצמ 
םיינידמ םיגשיהל הלא םיבאשמ םגרתל םג החילצה העונתה .םימישרמ םיינוגראו םייטילופ 

הלאמ רתוי תוביטימ ויה תוימלועהו תוירוזאה תויצלטסנוקה ובש ןמזב םילטובמ־אל 
.םייחכונה התלועפ יאנת תא םיביתכמה 

דלפנזור היאמ 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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