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העפשה תחת תונותיע רוד לאינד 

.םידומע 288 .2001 .לבב :ביבא־לת 

םילודגה םינותיעה תשולש לש םדוקפת לש יתרוקיב חותינב קסוע רוד לש ורפס 

לש ןושארה שדוחה - 2000 רבוטקוא ךלהמב (ץראהו תונורחא תועידי ,בירעמ) תירבעב 

תשולש דגנ הנפומה טרופמ םושיא־בתכ השעמל הווהמ טסקטה .הצקא־לא תדאפיתניא 

־יתלבו תמהלתמ ,תרזנוצמ ,תיקלח ,תידדצ־דח םלוע־תנומת תרבעה ןיגב םינותיעה 

תויתלומעתה ויתורטמ םע דחא הנקב התלעש םלוע תנומת" ,םהיארוקל לילעב תנזואמ 

,עדימל ירקיע רוקמכ ןותיעה לע ךמסנש ימכ .<9 'ע)"קרב דוהא ,זאד הלשממה שאר לש 

הרטמב הנוב הבשחמל ףוסבל הליבוהש ,הדירטמ השוחתב רפסה תאירק ילצא התוול 

ףוסהמ ימויה ןותיעה תאירקמ סונמ ןיאש הארנ :ןותיעה יאטחל יתפישח תדימ תא םצמצל 

.תועידיה תורתוכמ תומלעתהמו הלחתהל 

ךותמ בתכנ ,הצקא־לא תדאפיתניא ץורפ רחאל םירופס םישדוח םסרופש ,רפסה 

לא הרזח תילארשיה תיביטקלוקה העדותהש תויה ,ורבחמ דיעמש יפכ ,תופיחד תשוחת 

שקבמ רוד .הרירב־ןיא תמחלמ הילע התפכנש הרבח לש תילאוזנסנוקה םיאכנה תריווא 

לארשי יכ םילארשיה בור לש תיטמרהה עונכשה תשוחת לש הישרוש רחא תוקחתהל 

תומילא ץרפב התנענ ךא תיניטסלפה תושרה םע עבק־ רדסה גישהל ץמאמ לכ התשע 

.םולשב םיניינועמ םניא םיניטסלפה יכ םדידל החיכומה תומילא - תאפרע דצמ ןנכותמ 

,יפיזיסכ המדנה ,קבאמב קלח לוטיל הסנמו ,ןכוסמ בצמ וז תואיצמ תסיפתב האור רוד 

.הב היובש תילארשיה הרבחהש תידממ־דחהו תינטשפה םלועה־תנומת תריבש ןעמל 

רבשמ תעשב תילארשיה תונותיעה לש הדוקפת תלאשב רוד לש יתרוקיבה ונויד 

,דחפה לש ותעפשה תחת תלעופה תונותיעב תילארשיה תונותיעה לש הנקויד תא טטרסמ 

הלומעתה תכרעמ לש התעפשה תחת - הנושארבו שארב ךא ,תורובהו האנשה ,םעזה 

ישנאו קרב דוהא זאד הלשממה שאר וירחאלו שדוח ותוא ךלהמב וליעפהש תיביסמה 

ובש ,חוורה יתרושקתה חווידה תריציל הליבוה ,רוד ןעוט ,וז העפשה .ןוחטיבה תכרעמ 

,ילארשיה אבצה םלומו ,םירצמ אללו תוארפב ףקותה םילאה דצכ םיראותמ םיניטסלפה 

לכ טעמכ .תוניתמבו תונידעב ,קופיאב םיביגמ םילחנתמהו הרטשמה ,לובגה־רמשמ 
הארמ רוד .תורתוכה לא םכרדב ומלענ תימשרה הסרגה םע ובשייתה אלש עדימה יביכרמ 

םיאירק יתלבה םיילושל" תילארשיה תומילאה תא םינותיעה וקחד דציכ תענכשמ הרוצב 

לבסה ידממ תא יביססבוא ןפואב ומיצעה םה דציכ :(108 'ע) "םיימינפה םהידומע לש 

תא םינותיעה ורזנצ דציכ :יניטסלפה לבסה ידממ תא טלחומ ןפואב וקיחרהו ילארשיה 

רתוי לש םתומ ,לשמל ,דציכ ;רגסה תוינידמ לש תוינלטקה היתואצות לע םיחווידה 

8 דומעב הנשמ־תרתוכב דבלב יבגא רוכזאל בירעמב קחדוה דחא םויב םיניטסלפ הרשעמ 

םדועב םראש תגספב תיניטסלפ תונברס רצייל םינותיעה ואילפה דציכו ;ןותיעה לש 

ןורש לאיראשכ ,הגספה ןולשכב הנבומ סרטניא םע םראשל עיגה קרב יכ בטיה םיעדוי 

'ע) תודחא תלשממ לש התמקהבו דבלב שא־תקספהב םיניינועמ םהינשו ופרועב ףשונ 

ומעטמ רבסה קפסל םוקמבש ןכ םא אוה רוד לש ותדובע לש הדוחיי .(253-252 

לכ ויה תומילאה ץורפל םייפולחה םירבסהה דציכ ויארוקל םיגדמ אוה ,רבשמה תורצוויהל 
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517 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג''סשת 

רבד לש ופוסבש וזכ הרוצב ולפוטו ווסוה םה םלוא ,ןותיעה יפד לעמ ,די־גשיהב ןמזה 

.תיביטקלוקה העדותב יחרכההו ינויחה ,יוארה םדמעממ וקמח 

שדחמ ביכרמו ,תילארשיה העדותב ועביק םינותיעהש ביטרנה תא השעמל קרפמ רוד 

תפקתשמה םלועה־תנומת הבש תיתרושקת תואיצמ תפישח ךות רתוי ןזואמ השעמ־רופיס 

אלא ,תודבועל תיקלח הפישח לש האצות הניא םינותיעה לש םינושארה תושדחה ידומעמ 

תואיצמ יביכרמ לש תיתטיש הקחדה ידיל האיבה וז תוינידמ .הכירע תוינידמ לש האצות 

העדותב הקעומה תושוחתל "יתדבוע"ה עצמה תא קפיסש ןפואב ,םירחא תטלבהו םימיוסמ 

הסיפתל דוגינב ,תילארשיה תונותיעה דציכ שיחממ רוד .תילארשיה תיביטקלוקה 

חווידה ןובשח־לע יתלומעת דיקפתל הפחסנ ,יטרקומד רטשמב תישפוח תונותיע לש 

שוחל םיאשר ויבתכו ןותיעה יכרועש ךכב ריכמ רוד .יאמצעהו ןזואמה ,יביטקייבואה 

תוהז תשוחתש ךכ לע ןילמ אוה ךא ,םירחא עוצקמ־ילעב ומכ שממ ,םדואמ לכב םילארשי 

תוחתפתמ ןהש יפכ תודבועה לש יביטקייבואהו יניינעה חווידב תלבחמ וז תיביטקלוק 
.חטשב 

עגונה ,ינידמ־יטילופ חקל :הזב הז םירוזשה םיחקל ינש הז רפסמ ץלחל ןתינ 

תילארשיה תוינידמה לש התמורתבו םיאצמנ ונא ובש םילאה ךוסכסה לש ותועמשמב 

רשקהבו רבשמ תעב תיאנותיעה הקיטקרפב עגונה ,יטרואית־יעוצקמ חקלו :ותווהתהל 

,וב ןיא)ימדקא רפסכ רוד לש ורפס תא רידגהל םנמוא השק .תלעופ איה ובש יתרבחה 

חישב ובלשל ןתינ טלחהב ךא ,(תיטרואית הוותמ תבצה וא יגולודותמ ןובשחוךיד ,לשמל 

.יוושכעה יגולויצוסה רקחמב ףאו תרושקתה רקחמ םוחתב חוורה 

תרושקתה ירקחמב תחוורה החנהה תא ץמאמ אוה יכ דמלמ רוד לש ורקחמ 

לצא ,רומאכ .תטלשה הינומגהה לש התעפשה תחת תלעופ תרושקתה היפלש ,םייתרוקיבה 

םיליעפ םינכוס לע עיבצהל לוכי אוהש ךכ ידכ דע היצזיטרקנוק תרבוע וז העפשה רוד 

תוסחייתה לע העיבצמ ותדובע ,ךכל רבעמ .תיגולואידיאה םתעפשה תא םיליעפמה 

ןועטלו ףצר ינפ־לע הינומגהה תעפשה תא ביצהל תרשפאמה ,תרושקתל רתוי תבכרומ 

ןכ ,חטשה יבתכ תמרל ,לשמל ,םירבועו ןותיעב הכירעה ינונגנממ םיקחרתמש לככש 

תויביטקייבוא םמצע םיאנותיעל סחייל רהממ וניא רוד ,הז םע דחי .תתחופ וז העפשה 

םוקמה תא םתריחבש םושמ ,תויושחרתהה תריזב תיזיפה םתוחכונ םצעמ תיטנרהניא 

ךירצש המ לכ" :תיתועמשמ ןיידע תרתונ טקילפנוקה תודוא־לע וחוודיו וננובתי ונממש 

דודכ' ןמז טעמ תולבל היה ,תואיצמה לש רתוי הריבס הנומת לבקל ידכ ...תושעל היה 

גוצייה תלאשל סחיב ותדמע תא ,עמתשמ ןפואב ,ךכב ףשוח רוד .(130 'ע> '"תיילוגכ אלל 

לש וטבמ תא רציימש הז אוה טקילפנוקה הדשב םיוסמה םוקימהש חינמו ,תיסלקה 

תאצמנ וז הנעט .תימואלה ותוהז לש רצותכ וטבמ תא עירכהל ףא יושעש ןפואב יאנותיעה 

.ירדגמו ינתא ,ימואל רשקהב תוהז לש תויגוס ביבס סומלופב תקולחמב 

רשקהל ,(text) הבותכה הלימל הבר תובישח םחיימ רוד ,ןשלבו תרושקת רקוחכ 

 (context) הריבחתלו העיפומ איה ובש (syntax) ןיבהל הסנמ אוה ןיא .תורחא םילימ םע

,אלא ,תילארשיה העדותב עבקתהש ביטרנה תא ורציי הלא םיביכרמ ובש ןפואה תא קר 

,םינותיעה תוכרעמל וחלש חטשב םיבתכהש יפכ ,תודבועה תא םכותמ ץלחמ אוה ,רומאכ 

קוריפכ וז הדובע רידגמ רוד .רתוי אלמו ןזואמ השעמ־רופיס ביכרהל הסנמו 

 (deconstruction) שדחמ הבכרהו (reconstruction) אוה ןיא םלוא ,(10 'ע) טסקטה לש

ביצהלמ ענמנ אוהו ,הדירד התוא חסינש יפכ היצקורטסנוקרה תועמשמ לע בכעתמ 
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יפל ,קוריפה תכאלמל תוסחייתה .טסקטה לש ודמעמ תא ותסיפתל סחיב הרהזא־תרעה 

תמיוסמ תחא תמא ןיבל וניניב ךוותל יושע טסקטהש החנהב תרפוככ ,תירוקמה התארוה 

תא ,ארוקה לש ותונשרפ ךרד ,תרצוי המצע ןושלהש החנה ךותמ - תיעמשמ־דחו 

יפכ ,טסקטה לש תשדוחמה ותיינבה לע תולבגה הביצמ ־ ויניעב תיתימאה תואיצמה 

ותחנה תא םג תיתייעבכ ואצמי וז תרוקיבל םיפתושהש ןכתיי .ורפסב עצבמ רודש 

םע דחי .יביטקייבוא ןפואב חוודל ןתינ הילעש תואיצמ לש המויק רבדב רוד לש תימדקמה 

תויוכז רדעהב ,ךשמתמו ינפקות שוביכ לש היצאוטיסב רבודמ רשאכ ,יתעד־תוינעל ,הז 

דבאמ הז סומלופ ,ידמ בר ןמז םימלשמ רוזיאה יבשוי לכ ותואש םימד ריחמבו תויסיסב 

.רוד לש וכלהמ רוערעב לשכנו ולש תויטנוולרה תדיממ 

הבש תבכרומ תכרעמ ךותל דבלב תיקלח הצצה רשפאמ רוד לש ורקחמש ןבומ 

.היטרקומדכ לארשי לש הדמעמב הגיאדמה תושלחיהל םיפתוש םינוש םינונגנמו םיכילהת 

תוכרעמב ,םיינורטקלאה תרושקתה־ילכב תומוד תועפותב ,לשמל ,קסוע וניא רוד 

הנבמב ,ןוחטיבה תכרעמלו ןוטלשל םיכרועה ןיב תילמרופ־אלהו תילמרופה םירשקה 

־ תילארשיה תרושקתה תא םיננוכמה קמועה־ימרזבו לארשיב תרושקתה קוש לע תולעבה 

.תיטוירטפכ - לשמל ,תיאקירמאה התוחא תא ומכ 

םע םינותיעה תוכרעמ לש תודדומתה לש דחא שדוח קר חתנמ רודש יפ־לע־ףא 

קתרמה ורקחמ תובקעב תונותיעה לש רתוי הריהז האירק ,ןיוזמ ימואל קבאמ לש ותווהתה 

יכ המדנ ,רעצה הברמל .זאמ ופלחש םייתנשה לכ ךרואל תופקת ורתונ ויתונקסמש הארמ 

הפח התייה אל תילארשיה תרושקתה ,וזמ הרתי .העיגרמ תינפת ןמסמ וניא דיתעה םג 

לש היתומחלמ לכב היה ךכ .הינפל התלגנש יפכ תואיצמה לש ןווכמ תוויעמ םלועמ 

לש ורמאממ ,לשמל ,הלועש יפכ ,הנידמה המקוה םרטב וליפא היה ךכו ,לארשי־תנידמ 

ןוטלשה םע הלועפ־ףותישב לארשי־ץרא ינותיע תא םישאמה ,(2002) יבצ־תיב ב"ש 

.היינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב הפוריאב השחרתהש העווזה דומיגב 

תאטוחה ,תונותיעה ,תיחכונה המחלמב םג ךכ ,תומדוקה לארשי תומחלמב ומכ 

.היעשפ לע ירוביצ ןידל דומעת אל ,םינימא םייתושדח םיחוויד לש תיקפסכ הדיקפתל 

- תירבעב םילודגה םינותיעה תשולש דגנ קמונמו ךורא םושיא־בתכ ־ רוד לש ורפס 

ללוחתי רשא דע .הינכרצ תאו הידימלת תא ,תרושקתה ישנא תא ךכיפל שמשיש יואר 

יבג־לע העיפומה תואירבה דרשמ תרהזא לש לדומה תא ץמאל יאדכ ,והשלכ יוניש 

לכ שארב סיפדהל תירבעב םילודגה םיימויה םינותיעה תא בייחלו ,תוירגיס תוסיפח 

תואיצמה ןיב ליהבמ רעפ םייק !תוריהז" :רוד לש ורפס חורב האבה הרהזאה תא ןויליג 

".הז ןותיע לש ישארה דומעב הגוציי ןיבל 

תורוקמ 

תונותיעה ,(םיכרוע) רואנ ימו תרופ 'ד :ךותב ."הקומע הקתשה" .(2002) ב"ש ,יבצ־תיב 

:ביבא־לת .(101-66 'ע> 1945-1939 האושה חכונ לארשי־ץראב תידוהיה 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ןוחטיבה דרשמ 

ןוזנתנ בגר 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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