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תיביטללולה תוהזה לש הינבהה 

תויתאוושהו תויטילנא תויצקידניא המכ 

*טדטשנזייא ני'ש 

תיצוביק תוהז לש הינבהה :םייטילנא םיטביה .א 
תיתרבחה הלועפה לש ימונוטוא ביכרמכ 

 1

השיג ,תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה חותינל השדח השיג עיצהל אב הזה רוביחה 

םירקחמבו םייסלקה םייגולויצוסה םירקחמב תולבוקמה תוסיפתל המ־תדימב תדגונמה 
1.תוימואלו תוינתא לע םישדחה 

בורקו) תוינתאה תסיפת ןיב תוענ תוינתאו תוימואל לע וננמז־תונב תובר תוירואית 

רקיעבו ,תוינתאה תסיפת ןיבל אנד תמדקמ םייקה יעבט רבדכ (תוימואלה םג יאדוול 

תוטשפתה לע הבוגתב ינרדומה ןמזב וחתפתהש "תוניימודמ" תוליהקכ ,תוימואלה 

רחא עדומב־אלש וא עדומב תוכלוה וללה תושיגה .םזילאירפמיאהו שועיתה ,םזילטיפקה 

לש הינבהה יכ ,זמורמב ולו ,םיחינמה ,םייסלקה םייגולופורתנאהו םייגולויצוסה םיחותינה 

וא ,העובק תיאמצע תיגולוטנוא תואיצמ רצויה יעבט ןותנ ןיעמ וא איה תיצוביקה תוהזה 

.חוכ וא הלכלכ יסחיל תינשמ תירוטסיה יאוול־תעפות 

לש יסיסב ביכרמ איה תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה יכ ןעוט ינא הלא תוחנה דגנכ 

םיכילהתב םלועמו זאמ הרוזש איה ,םנמוא .הלכלכהו חוכה יסחיל המודב ,הרבחה ייח 

םיביכרמ וז הינבה הרצי הריזשה ךילהת ידכ ךות ךא ,הלכלכו חוכ לש םיסחיבו 
לש תיתרבחה הינבהה אוה וז הימונוטוא לש הבילשכ ,תיטילנא הניחבמ םיימונוטוא 

.םינושה םיביטקלוקה וא םיצוביקה ירבח ןיב תוירדילוסו ןומא ,תולובג 

לכ ךרואל תוישונאה תורבחה לכב תמייק התיה תאזכ הינבהש םג חיגמ ינא 

ינרדומה ןדיעב השבגתהש ,תיצוביקה תוהזה לש הינבההש קפס ןיא .תישונאה הירוטסיהה 

ןיבהל לכונש ידכש ןעוט ינא ךא ,םידחוימ םינייפאמ תלעב איה ,םואל־תונידמלו תומואל 

םע ןתוושהלו הז גוסמ הינבהל תופתושמה תונוכתה תא חתנל ונילע ,הלש תוידוחייה תא 

.תונוש תוירוטסיה תוביבסבו תופוקתב ומייקתהש םירחא םינפוא 

 II

,םירבחה ןיבש "המודה" וא "ןוימדה" לש הרדגהה אוה תאזכ הינבה לש יזכרמ טביה 

תא הביצמ תאזכ הנחבה .םירחאהמ וא רחאהמ םידירפמה םילדבהל ,"תורז"ל דוגינב 

לוכי רבח דציכ ?ביטקלוקה רבחל ךפהיל לוכי רזה דציכ :תולובגה תייצח לש היעבה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,סוטירמא רוספורפ 
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תא הרורב הרוצב םימיגדמ המרחהו תד־תרמה ?הנחמל ץוחמ אצמנה והשימל ,רזל ךפהיל 

.תולובגה תייצח 

לש דוסימו הצפה ,שוביג ידי־לע םירצונ תיצוביק העדות וא תוהז לש שוביגהו הינבהה 

הקופת יכילהת לע הטילש וא תוסיוול םיבלתשמה ,יתוברתו יתרבח רדס לש םימגד 

דרופילק לש וחוסינב םימגדה םה יתוברתו יתרבח רדס לש הלאכ םימגד .םיבאשמ תמירזו 

לעו תואיצמה עבט לע תוחנהה תא םיציפמו םיגציימה 2,הרבחה רובעבו לש - ץריג 

תוריזה תכרעה ידיל םיאיבמהו ,הרבחה לש םיירקיעה הילמס לע ,תיתרבחה תואיצמה 

תורבחל הדימה־תומאו תיצוביקה תוהזה לש הינבהה .תישונאה תוליעפה לש תונושה 

תוחוורה תויגולוטנואהו תויגולומסוקה תויסיסבה תוסיפתל קודה רשק הרושק הכותבש 

שוריפהו דוסימה ,הצפהה תועצמאב ,רדיינש 'מ 'ד לש םיחנומב שמתשהל םא .הרבח לכב 

שגדה םע תרבחתמ םינושה םיצוביקב תורבחהו "תוהזה" לש הינבהה ,הלאכ םימגד לש 

לש ונושלב ,ךכו 3.םינושה םיצוביקב םיפתתשמל םיפתושמה "םידוק" לש ןווגמב םשומה 

תא ,םייתרבחה םייחה לש םייזוח־םדקה םיטנמלאה תא םיביצמ הלא םימגד ,םייהקריד 
4.תינכמה תוירדילוסל סיסבה 

 III

־תומא תא םישבגמ טוריפו הרדגה ,הינבה ,הלאכ םימגד לש הצפהה ךרד ידי־לע 

הסינכה יכרד ;הלאה םיצוביקה ירבחל המודה סוחיי ;םינושה םיצוביקב תורבחל הדימה 

םיצוביקה ינבל םימיאתמה תוגהנתה יסופדו םדא־ינב לש םיסופיט יגוס שוביגו םהילא 

קוחירה וא הברקה יסחיו "םירחאה" וא "רחאה" תרדגה תא םג בייחמ הזכ טוריפ .םינושה 

תא םג ללוכ יהשלכ תויצוביק ירבח לש תומודה תונוכתה טוריפ ,ןכל .הלאה םירחאל 

לש ,תרושקתו תורביח לש םינוש םיכילהת תועצמאב ,שוביגל וא הינבהל תונויסנה טוריפ 

שמתשנ םא וא בוטה ינגרובה ,ילגנאה ןמלטנ'גה :םדא־ינב לש םימיאתמה םיסופיטה 

םיתיעל אב הזכ ןוימד .הלאב אצויכו ,תברותמה םדאה 5,סאילא טרברונ לש חנומב 

ךרע־יטועפ םיתיעל - םינוש תוגהנתה יסופד תשגדה ידי־לע ילמס יוטיב ידיל תובורק 

לש םיסותאמ ולש ינושה תאו הזה יצוביקה סותאה לש דחוימה תא םילמסמה - הרואכל 

.םירחא םיצוביק 

ידיל האב םימיאתמה תוגהנתהה יללכ לשו יתוברתו יתרבח רדס לש םימגד תצפה 

,םייתורבחהו םייתרושקתה הלאב ,קר אל ךא ,דחוימב ,םיבצמ לש םיגוס המכב אלמ יוטיב 

לש םינוש םינכוס תועצמאב םיצפומ תויהל םיכישממ םהו ,םינחלופבו םיסקטב ןוגכ 

תסנכהל םירושקה הלא םיאצמנ וללה םיבושחה םיסקטה ןיב .ךוניחו תורביח יכילהת 

.םינוש םייצוביק םינחלופל דעו רבחכ הלבק לש םינוש םיסקטמ - תויצוביקל םירבחה 

לש תולובגהו תויצוביקה ירבח לש "ןוימדה" לש תונוכתה תואב הלאכ םיכילהת תועצמאב 

6.דחאכ ישחומו ילמס יוטיב ידיל םיצוביק 

לש היצקיפיצפסה .תינגומוה הניא םלועל הרבח לכב תיצוביקה תוהזה לש הינבהה 

־ינב יגוס" לש תוינוג־ברהו היצזינגומוהה תדימ לע םג העיפשמ ןוימד לש הלאכ תונוכת 

לשו םיגוש םיצוביק לש ,יטרקנוק בצמ לכב ,הריזשבו ,תויצוביקה תא םיביכרמה "םדאה 

םיתיעל ,םיבורמ םישוריפו תוינבה ידיל חרכהב האיבמ וזכ הריזש ."םדאה־ינב יגוס" 

.הלאב הלא םירחתמ 
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 IV

םיצוביקה ךותב םיבאשמה תקולחל קודה רשקב םג הרושק הלאכ םימגד לש הצפהה 

אלו תקפסמ הרכה הלביק אלש הדבוע - חוכל היצמיטיגל ןתמל ןכו ,םתוסיוולו םהיניבו 

תורבח לש הלא םימגד לש הצפהה ,תורחא םילימב .תיטנוולרה תורפסב יתטיש חותינ 

לע םיקבאמלו םתוסיוול ,םיבאשמב הטילשה לע תורחתל הרושק םינושה םיצוביקב 
ירבח לש תוירחאהו תוכמסה יגשומ לע העיפשמ תוירדילוסה לש הינבהה .הינומגה 

לש הינבהה לע - לכל לעמו ,םיבאשמה תקולח לע ,הז יפלכ הז ,םינושה םיצוביקה 

.תויצוביקל ץוחמ םיאצמנש הלא דגנכ תויצוביקה ירבח לש תויואכזה 

םיבאשמ לש המירזו תוסיו ,רוציי ןיבל תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה ןיבש רשקה 

תוריזל (תוצובקו םידיחי) םינושה םינקחשה לש הסינכה תוסיו ידי־לע רקיעב שממתמ 

ןיבש ןיפילחה יללכ תעיבק ידי־לע ;תוברתהו הקיטילופה ,הלכלכה לש תוירקיעה 

העקשהה יסופד ךרד ;תיתרבחה תוליעפה לש תונושה תוריזב הלאה םינושה םיבאשמה 

םיסחי תועיבק ידי־לע הז רשק עצבתמ רקיעבו ;םוקמבו ןמזב הלאכ םיבאשמ לש הקולחהו 

ןתו חק לש םיתוריש לע םיססובמ םניאש םיסחי ,רמולכ ,םינקחשה ןיב םינתומ־יתלב 

חווט־יכוראו םיפיקע ןתו חק לש םיתורישו םיבאשמ לש ןיפילח לע אלא ,םירישיו םינתומ 

7.הלא םיבאשמל וא םיתורישל תואכז וא "תוכז" דוסימ לעו 

יגוס ןיב תבלשמה ,הליבח־תקסע ללכ־ךרדב תבייחמ תויואכזו תוינתה־יא לש הינבה 

הרבחה יזכרמל תרקובמ השיג םעו עדימ םע דחי ,הרקויו חוכ ןוגכ ,םינוש םיבאשמ 

הקולחל קודה רשק תורושק הלא תוינתה־יאו הליבח־תוקסע .םינוש םיביטקלוקב תורבחלו 

לשמל - ירוביצה ןיבוטה תרגסמ שוביגלו הייסולכואה לש יטרפה ןיבוטה לש תירוביצה 

לבקמ תויצוביקב דחא רבח רשאכש ךכ - תואירבו ןוחטיב יתוריש לש תיתלשממ הקפסה 

רשק רושק הזה תוסיווה ,תינש .םתוא לבקלמ רחא רבח ענומ הז ןיא ,הלאה םיתורישה תא 

הלילשלו הליהקה ירבח לכ יבגל תיצוביקה תוהזה ןיגב וללה תויואכזה לש הרדגהל קודה 
.םירזה יבגל הלאכ תויואכזל וא תושיגנל הוולתמה 

לש תוריזה בורל המודב - תבצועמ וא תעפשומ תיצוביקה תוהזה לש הינבהה 

,וללה תומיכסה תועצמאב .םייפיצפס תומיכס וא םידוק ידי־לע ־ תיתרבחה תוליעפה 

הרבחה ךותב םיחיכשה יתרבח רדס לש םייגולומסוקה וא םייגולוטנואה םיגשומה 

ירדס לש הנבמה םעו םייתרבחה ןילמוגה־יסחי תוריז בור לש הרדגהה םע םיבלתשמ 

לש הלא םה תיצוביקה תוהזה לש הינבהל םיירקיעה םידוקה 8.הירבח לש תויופידעה 

יאמקה דוקה 9.תויטנדנצסנרטה וא השודקהו תוחרזאה ,<תוילאידרומירפ> תויאמקה 

,הירוטירט ,החפשמ תברק ,רודו (gender) רדגמכ םיביכרמב דקמתמ 10(ילאידרומירפ) 

ףא ,הז לובג .ץוחל םינפה ןיב דירפמה לובגה תא קזחמו הנבמ אוהו ,המודכו עזג ,הפש 

,ינשה דוקה .יעבט ןותנכ ספתנ ,םייתרבח־מיירוטסיה םיכילהת לש האצות השעמל אוהש 

תורוסמ ,תוגהנתה לש - םיזמרנהו םייולגה - םיללכב תואיקבה סיסב לע הנבנ ,יחרזאה 

םיספתנ וללה םיללכה ".תויצוביקה תולובג תא םימחותו םירדגמה םייתרבח םייח תורגשו 

רבחמ ,יטנדנצסנרטה וא שודקה ,ישילשה דוקה 12.הליהקה לש תיצוביקה תוהזה תבילכ 
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דחוימה סחיל אלא ,םייעבט םיבצמל וניא רוביחה ."םה"ל "ונחנא" ןיב הנבנש לובגה תא 

13.תוילנויצר וא המדק וא םיהולא ול ארקנ ;הלענהו שודקה תכלממל יצוביקה ןיתנה לש 

תורבחבו בתכ ןהב חתפתה אלש תורבח ברקב רקיעב םישגדומ אוצמל ןתינ םייאמק םידוק 

גוסל רתויב הבוטה המגדהה .םירחאה םידוקה יגוס ינשב םירוזש םהשכ ,"תויאכרא" 

Axial-) ריצה תפוקת לש תותדה קפס אלל איה םייצוביק םידוק לש שודקה ישילשה 

 Age), 14.ןלהל םהב ןודאו

םהמ דחא לכ ךותב ,ןכ־לע רתי .םיילאידיא םיסופיט ןבומכ םה וללה םידוקה תשולש 

לש תיללכה תרגסמה ךותב ,וחתפתיש ןכתיי :המגודל .תונוש תויצאירו וחתפתיש רשפא 

םיינומדק םיביכרמ וא הפש ,תוברת ,הירוטירט לש םינוש םישגדה ,תיאמקה היצטניירואה 

,תויריצ־אלו תויריצ תויתד תויגולוטנוא תוסיפת ןיבש םילדבהה :תפסונ המגוד .םירחא 

תויצטניירוא ןיב - רבו סקממ חוקלה חונימב שמתשנ םא ־ תונורחאה הלא ךותב ,ןכו 

לש הינבהה 15.הזל רבעמש םלועב תודקמתמה תויצטניירוא ןיבל ןותנה םלועה יפלכ 

םייסיסבה םידוקה לש םינוש םיבוליש לע היונב יטרקנוק בצמ לכב תויצוביקה תויוהזה 

הלא םג םילדבנה ,הלאכ םידוק לש םינושה םינכתה לש היצקיפיצפסה לעו ליעל ונייוצש 
.הלאכ םיבצמב םהל שיש תובישחב הלאמ 

 VI

תויצקיפיצפסהו םינושה םיבולישה ידי־לע תשבגתמה ,תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה 

,ליעל ורכזוהש םידוק־תתה לשו םייסיסבה םידוקה לש םינושה םיבולישהו תויטרקנוקה 

תוהזה לש הינבהה .תישונאה הירוטסיהה לכ ךרואל תוישונאה תורבחה לכב המייקתה 

תוידסומ תוריזב השחרתה איהו ,םייטילופ םיכילהתבו הלכלכב רומאכ הרוזש תיצוביקה 

־תויגולוקאו תוילכלכ - תונוש תורגסמב ;תויתד וא תויתליהק ,תוילאירוטירט - תונוש 

תויצוביקה תויוהזה לש וזכ הינבהב .תולודג תוכלממב וא תונטק הנידמ ירעב :תויטילופ 

תכרעמכ תמייקתמ הניא "הרבח" ףא .םייתרבחניבה םירשקל הבר תובישח םג תעדונ 

־ורקמ רדס ךותב וא ,"הרבח"ל ודעויש תולובגה ךותב תויחה תויסולכואה .הרוגס תדדוב 

ללוכ ,תוכרעמ המכב אלא ,תחא "תכרעמ"ב תונגרואמ ןניא םלועל ,םיוסמ יתרבח 

וא "תכרעמ" לכ .הלאב אצויכו םייצוביק םיכויש ,םיילכלכ םינבמ ,תויטילופ תוכרעמ 

םיאשנ לש תונוש תויצילאוק ידי־לע תאשינ ,םישימגה היתולובג לע ,תאזכ תרגסמ 

תויכשמה ,ןוגרא לש םינוש םימגדב הזמ הז םילדבנ וללה םינושה םינבמה .םייתרבח 

תונושה תוריזב תונוש םיכרדבו תומרב הרבח "התוא" ךותב תונתשהל םילוכי םה .יונישו 

תאזכ הייסולכוא לש םירבח תורידנ םיתיעל קר ,ןכ־לע רתי .םייתרבחה םייחה לש 

־ורקמה םהיניעב תיארנ תאזכ תחא "הרבח" םא וליפא ,יהשלכ תדדוב "הרבח"ל םילבגומ 

.םיבר םירשקהבו תורגסמב םייח םה ללכ־ךרדב ;רתויב בושחה רדס 

תוירוטסיה תורגסמב תונוש םיכרדב תחתפתמ םיצוביק לש תאזה הינבהה 
תוהז לש םידוק וא ,תויללכ תומית המכ םיצפומ הלא םיבצמב .תונוש תוימואלניבו 

גישהל םיסנמה ,םהל תודחוימה תורבחהו םינוש םינקחש ידי־לע ,תויצוביק תוינבהו 

שי הלאכ תורגסמ ךותב תואצמנה תויצוביק תויוהז לש הינבהב .וללה תורגסמב הינומגה 

ריצה תויוברת לש תונוזחה לש םינושה םיציפמל ,לשמל .תדחוימ תובישח הלאה םינקחשל 

תוסיפת לש םישדחה םיגשומה יציפמל וא ,תולודגה תוינרדומה תוכפהמה יאשנ ,תולודגה 
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17 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ס"נשת 

רבעמ תיצוביק תוהז לש םישדח םיביכרמ ץיפהל םיסנמה ,תוימואל לשו הנידמה דמעמ 

לכ לש הלאכ תונוש תורגסמ ךותב הינבהה .םהלש תימינפה תרגסמב םימייקה הלאל 

קלח לש שדחמ הרדגהו הריחב ללכ־ך־ודב תבייחמ הנותנ הצובק וא תדדוב הרבח 

תויתורחת לש ךילהתב דימת תשבגתמ תאזכ הריחב .םהיניב םיבוליש לשו םידוקהמ 

תויצילאוק .וללה תויתרבחה תוריזה ךותב םילעופה םינוש םייתרבח םינקחש ןיב םיקבאמו 

.םינוש םידוקו תומית שדחמ תונבלו רוחבל תוטונ הלאכ םינקחש לש תונוש 

תכרכנ תיצוביקה תוהזה לש םידוק לש םינוש םיבוליש לש הצפהה ,הלאכ םיבצמב 

םיסחיה .דחאכ םייתוברתו םיירמוח - םיבאשמ לע םיקבאמו חוכ יקבאמ םע דחי 

ישאר - םירחאה םינקחשה ןיבל תיצוביקה תוהזה לש םינושה םיאשנה ןיבש םייטרקנוקה 

ןפואב םיעיפשמ - םייתרבח תודמעמו תוילכלכ תוצובקו תויתוברתו תויטילופ תוכרעמ 

ךרדה לע םג םיעיפשמ םה .תיצוביקה תוהזה יסופד לש יטרקנוקה םשוביג לע יתועמשמ 

םירחאה יפלכ סחיה דחוימב - תיצוביקה תוהזה תיינבה לש םיידסומה םידממה הב 

.םשוביג ידיל םיאב - תויואכזו םיבאשמ תבצקה לש תויעבהו 

רתוי תובחר תוימואלניב תורגסמ ךותב תויצוביק תויוהז תיינבה לש הלאכ םיכילהת 

ךלמב 7 םינוש םיצוביק ןיב תובורמ תויצוביק תויוהזו םיצוביק לש שוביג ךילהת םג םיללוכ 

הרוצב םינתשמ תוינגורטהה וא הזה יובירה יפוא ."תויצוביק־ורקמ"כ רדגומש המ לכ 

םיצוביקה םישבגתמ ןהיפ־לע תונושה תומיתלו םידוקה תכרעמל םאתהב ,תיתועמשמ 

תורגסמה יפואל םאתהב םינתשמ םה ;םיירקיעה םיצוביק־ורקמה ,לכה לעמו ,םינושה 

תורגסמה ןיבש ןילמוגה־יסחיל םאתהב :ןכותב םיחתפתמ םהש רתוי תובחרה תוימואלניבה 

- םהלש םיאשנה ןיבש ןילמוגה־יסחיל םאתהב דחוימבו ,תוימינפה תוצובקה ןיבל וללה 

םינקחשה - םירחאה ןיבל - וללה תורגסמהמ תחא לכב הלאה תויצטניירואה יאשונ 

.םיירקיעה םיילכלכהו םייטילופה 

תויצוביק תויוהז לש שדחמ הינבה לש הז גוסמ םיכילהת לש םיניינעמה םיטביהה דחא 

לש הינבהה ךשמה אוה ,םיימואלניבו םיימינפ ,םינוש תוחוכ לש העפשהל תונותנה 

םיחינמה ,תוינתאו תוימואל לע הנורחאל ושענש םירקחמהמ המכל דוגינב .תויאמקה 

הלא םיביכרמ ,הרואכל יעבט ןותנ םה תיצוביקה תוהזה לש םיינומדקה םיביכרמהש 

.םייתרבח תוחוכ תעפשהבו םינוש םיירוטסיה םירשקהב שדחמ םעפ לכב השעמל םירצונ 

השעמל תינבנ איה ,יעבט ןותנכ ,"םודק" והשמכ דימת תגצומ תויאמקהש יפ־לע־ףא 

וא תויחרזא ־ תורחא תויצטניירוא לש וא םידוק לש הצפה תעפשהב ,ףרה אלל ,שדחמ 

.תוילסרווינוא רקיעב ,תושודק 

לש ךילהתב םייתרבחניב ןילמוג־יסחי לש וא םינוש םיימואלניב םיעגמ לש תובישחה 

לש תוררופתהה עקר לע דחוימב תישונאה הירוטסיהב תטלוב תויצוביקה תויוהזה תיינבה 

תוירפמיאה לש שוביגה ךילהת םע דחי ,תוילאירוטירט וא תויטבש ,תיסחי תונטק תודיחי 

רחואמו ,הקירמא־וסמ וא תויטסינלהה תוכלממה ,הקיתעה םירצמ ־ תוקיתעה תולודגה 

תויוהזה לש שדחמ היינבו תוררופתה לש הלא םיכילהת .ריצה תפוקת לש תויוברתה רתוי 

,הרובחתהו תואלקחה ימוחתב היגולונכטה תומדקתהל דימת םירושק ויה תויצוביקה 

־יבשוי לש ,םידוונ לש) םינוש םיילכלכ םיסופד ןיב הלדגו תכלוהה תידדהה העפשהל 

־תיטילופ־תיגולוקא תוליזנ לש תמיוסמ הדימלו ,תוינתאה תויסולכואה ןיבל <עבק 

חותינ תרזעב ־ םיגדנ 16.שוביכ וא הריגה יכילהת םע דחוימבו ,יללכ ןפואב תימואלניב 

לש תירוטסיהה תוינוג־ברה תא ־ וננמז־תוגב תורבחו תוירוטסיה תורבח לש רצק 
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ''ש 18 

.ןהב הרושקה תוינומדקה לש תכשמתמה שדחמ הינבהה תאו תויצוביקה תויוהזה תיינבה 

.תורחבנ ריצ תויוברתב תויצוביק תויוהז תיינבה לש חותינב ליחתנ 

- ריצה תפוקת לש תויוברתב תויצוביק תויוהז לש הינבהה .ב 
תויללכ תורעה 

 VII

תויוברת ןתוא ןה 17<רפםא'ג לרק לש חונימה יפל) ריצה תפוקת לש תויוברתה 

וחמצ הב הפוקת ,הריפסל הנושארה האמה ןיבל הריפסה ינפל 500 ןיב ושבגתהש 

תודהיב רתוי רחואמו הקיתעה לארשיב :םלועב םינוש םיקלחב ודסונש תויוברתב 

םזיאודניהב ,ןיס לש המודקה הירפמיאב ,הרטסותרז לש סרפב ,הקיתעה ןוויב ,תורצנבו 

ריצ תוברת הווהמה ךא ,תיגולונורכה ריצה תפוקתל רבעמ אוהש םלסיאב ןכו ,םזיהדובבו 

הירוטסיהב רתויב תולודגה ךרדה תוצירפמ המכ םלועל ואיבה ריצה תויוברת .תקהבומ 
יתוברתו יתרבח רדס לש םישדח םימגדו םיינכפהמ םייגולוטנוא תונוזח .תישונאה 

לש תונטק תוימונוטוא תוצובק ןיב הנושארל וחתפתהש - הלא תונוזחל םירושקה 

לש ופוסב וכפהנ - הלא םינמזב שדח יתרבח דוסי וויהש ,טעמ םיקתונמ "םילאוטקלטניא" 

וכפהנ םה ,םתודסמתה םע .םהלש תויוברתה לש םייסיסב "םיינומגה" םיסופדל רבד 

ךותב תודקמתמ ןהשכ ,תחאכ תוינשמהו תוישארה תויליעה לש תוטלובה תויצטניירואל 

.ןהל תוכייש ןהש תורבחה לש םיירקיעה םיזכרמ־תתהו םיזכרמה 

יטילופה ־יתרבחה רדסה תא שדחמ תונבל וסינ וללה תויוברתה לכב תויליעה 

תונורקעל םאתהבו ילטנדגצסנרטה ןוזחל םאתהב וב רושקה תוישיאה יומיד תאו ילכלכהו 

תוריזו םיצוביק רידגהל הייטנ החתפתה .הז ןוזחל םירושקה ירסומ וא יגולוטנוא רדס לש 
לש תוריזב הלא םיילטנדנצסנרט תונוזחל םתמאתה לש םיחנומב םימיוסמ תוידסומ 

וא םיצוביק לש םישדח םיגוס ושבגתה ךכ .וללה תונוזחה תמשגה לש "הלואג" וא "העושי" 

תדחוימ תועמשמ ולביקו "םייעבט" הרואכל ויהש ,םייאמק םיחנומב םירדגומה תוצובק 

לש הינבהה היה הז רשקהב רתויב בושחה יונישה .ילטנדנצסנרט ןוזח ותוא לש םיחנומב 

וא םיינתא םיצוביקל דוגינב ,"תוברתה ימע" לש וא "םייתוברת" ,"םייתד" םיצוביק 

םייתרבח םיזכרמ וא זכרמ תונבל הייטנ םג החתפתה הלא תויוברת ךותב .םייטילופ 

תונוזחה לש - תידוחייו תילמס־תימונוטוא - תירקיע תומלגתהכ ושמשיש 
תוידוחייה .ישונאה םויקה לש יטמזירכה דמימה לש תוירקיעה תוריזב ,םיילטנדנצסנרטה 

תחא הנועבו תעב ךא :תיסחי קזח שגד הלביק ,הירפירפל האוושהב ,םיזכרמה לש תילמסה 

םיגשומל ,תונוזחל םאתהב ,שדחמ התוא ןגראלו הירפירפה לא רודחל זכרמה הטג 

לש הליבקמ העפשהב תאזה הייטנה התוול םיתיעל .ומצע ולש םיימונוטואה םיללכלו 

זכרמה תריצי לש םיכילהת הלא תויוברת ךותב וחתפתה ליבקמב .זכרמה לע הירפירפה 

תוילמס תורגסמכ "תולודגה תורוסמה" לש ןתיינבהל םירושקה ,תויצוביקה לש הינבההו 

יאשנ .תונטקהו תולודגה תורוסמה ןיבש םיסחיל הוולנה יונישלו תוידוחיי תוימונוטוא 
תורוסמה לש לולסמל םסינכהל הרטמב הירפירפל רודחל וסינ תולודגה תורוסמה 

תורוסמה תא ללחל "תונטקה תורוסמה" יאשנ לש תונויסנ וחתפתה ליבקמב :תולודגה 
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תורוסמל תדרפנ "הלודג" היגולואידיא רוציל ילסקודרפ ןפואבו ,ןהמ קתנתהל ,תולודגה 

.הירפירפלו תונטקה 

םיילטנדנצסנרט תונוזח הסיסבבש ,ריצה תויוברת לש הסיפתה דוסימ ,ונרמאש יפכ 

,ילטנדנצסנרטה רדסה ןיבל ןותנה םלועה לש רדסה ןיבש יסיסבה חתמה תא םישיגדמה 

םימגדה יאשנ ,תויליע לש שדח גוס ,שדח יתרבח דוסי לש ותעפוהל קודה רשק רושק היה 

,םיימונוטוא םילאוטקלטניא ללכ־ךרדב ויה הלאה םיאשנה .יתוברתהו יתרבחה רדסה לש 

,םיידוהיה םימכחה רתוי רחואמו ,תיארקמה לארשי לש םינהוכהו םיאיבנה ןוגכ 
,םייאודניהה םינימהרבה ,םייניס "Literati" רפס ישנא ,םיינוויה תועדה־יגוהו םיפוסוליפה 

.םיימלסומה אמלועהו םייטסיהדובה שדוקה ישנא ,םיירצונה םיריזנהו הייסנכה ישנא 

וא תויתוברת תוטילא לש הלאכ תוצובק לש םינטק םיינושאר םיניערג הלא ויה 

תאו תונוזחה תא ,תושדחה תויגולוטנואה תוסיפתה תא וחתיפש ,תוילאוטקלטניא 
תויוהז לש הינבהב הנוילע תובישח םהל התיהש ,םישדחה םיילטנדנצסנרטה םיגשומה 

ריצה תויוברת לש ןדוסימ םע .תיצוביקה תוהזל םיוולנה םיסופדה לשו "תויתוברת" 

לכ ךותב .תיתוברתגיבו תיתרבחניב תימלוע הירוטסיה לש שדח גוס םג חתפתה 

תוסיפתה יפל םלועה תא תונבהל תויטנה םע קודה רשקב ־ החתפתה הלאה תויוברתה 

,םייתדו םייגולואידיא םיפחדמ העפשוהש ,תוטשפתהל תמיוסמ הייטנ - תוילטנדגצסנרטה 

.דימת ןבומכ םימייק ויהש ,םיילכלכ םג תמיוסמ הדימבו םייטילופ םיפחד םע םיבלושמ 

לכ ךרואל תונושה תורבחב השעמל ומייקתה תילכלכו תיטילופ תוטשפתה ןיב םירשקה 

,תובר תויוברתב ומק םלועה לע וא "תימלוע" הכלממ לע םימיוסמ םיגשומ םג .הירוטסיהה 

לש יביסקלפר ךילהתו הרורב היגולואידיא וחתפתה ריצה תויוברת דוסימ םע קר ךא 

"תוימלוע תוירוטסיה" רוציל ןתינש הרכה ידיל איבה הז תוטשפתה ךילהת .תוטשפתה 

העפשה תולעב ויה הלאכ "תוימלוע תוירוטסיה" תוסיפת .תובר תונוש תורבח תוקבוחה 

קודה רשקהב .תונושה תורבחה לש תויוהזה לשו תיצוביקה הרכהה לש הינבהה לע הבר 

"םייתד"ו "םייתוברת" םיצוביק םג וחתפתה ,תוטשפתהל ריצה תויוברת לש הייטנה םע 

,םתיא ןילמוג־יסחי םירצויו םהילע םיעיפשמה ךא ,"םייאמק"הו םייטילופה הלאמ םינוש 

םיכילהת .םהלש תויצוביקה תויוהזה לש תדמתמ הינבה םיררועמו רגית םהילע םיארוק 

תוימונוטואה תויתוברתה תויליעה ןיב םידימתמ ןילמוג־יסחי ךותמ וחתפתה הלאכ 

,תונושה תוליהקה לש תויטילופ תויליעו תוירדילוס לש םינושה םיאשנה ןיבל תושדחה 

.ףרה אלל תונבנה ,תויטילופהו "תוימוקמ"ה 

תויצוביק תויוהז לש הינבה לש תוירוטסיה תומגדה .ג 
ןכותבו ריצה תויוברת םע םישגפמב 

ינש תיב תפוקתב םידוהיה .1 

 VIII

לכשכ ,תונווגמו תונוש ,תובר תוילסרווינוא תויוברת וחתפתה ריצה תפוקת ךשמב 

רבדה םיתיעלו ,הלש דוסיה־תוחנהל םאתהב הלש םלועה תא תונבהל הסנמ ןהמ תחא 
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ןפואב וזמ וז תונוש ויה ריצה תויוברת .תורחאה תויוברתה יפלכ חוכ תלעפה ךות השענ 

תוצובקה ןיבל תימלועה ריצה תייצטניירוא ןיבש םיסחיה ןכותב שדחמ ודסומ וב 

הלא לכ .ןתוא ופיקהש תונושה תורבחה ךותב תויטילופהו "תוימוקמה" תוצובק־תתהו 

לש תדמתמה שדחמ הינבהה לעו תויצוביקה תויוהזה לש ןתושבגתה ךרד לע ועיפשה 

.ןכותב םייאמקה םיביכרמה 

םנמוא היה הרוקמ ,ינש תיב תפוקתב החמצש ,לשמל ,תיצוביקה תידוהיה תוהזה 

,תאזה השדחה תיצוביקה תידוהיה תוהזל .הנממ הנוש התיה איה ךא ,תיארקמה לארשיב 

חרוא תשגדה לש ןפהו ימואלה וא ינתאה ןפה :םינפ ינש ויה ,ןהכ היעש תובקעב ךלנ םא 

וא "תינתאה" תימצעה הרדגהל הפסונ ,ןהכ יפל ,זא קר .םיבכמה תפוקתב שבגתהש םייחה 

העפותה תא םג הרשפיא תאזה תוחתפתהה ."תיתדה" וא "תיתוברתה" וז םג "תימואלה" 

דוע ןעוט ןהכ .םזינלהב היתורוקמש העפות - תודהיל תדה־תרמה תורשפא לש הבושחה 

,שדחמ םמצע רידגהל םידוהיה ולכי וכותב יללכ עקר קר שמיש אל יטסינלהה םלועהש 

תידוהיה תימצעה הרדגהה סיסבב וחנוהש םמצע םיגשומה לש עירכמ קלח קפיס אוה אלא 

18.השדחה 

- תוברה תוליהקה ןיבמ תובר ינמ תחא הבוגת קר התיה םזינלהה לע םידוהיה תבוגת 

ןיבש ינושה תורמל .בורקה חרזמב - תויקיניפ וא תוינווי ,תוירצמ תוליהק הלא ויהי 

תויוברתה בוליש לש העפשהה רתוי רחואמו ,םזינלהה לש העפשהה ,הלאה תוליהקה 

לכ לש ןתוהז לש תיצוביקה הרכהה לש שדחמ הינבהה דקומל וכפהנ ,תיאמורהו תינלהה 

תוינומגהה תועיבתב וריכה בורקה חרזמה לש תורחאה תורבחה ,ללככ .וללה תוליהקה 

תויוהזה תא ונבהו ,תוימלועה תויוברתה יאשנכ ןהב ריכהל תיאמורהו תיטסינלהה 

הרקמה 19.ןהלש תורדגהב וללה תועיבתהמ קלח תובלשמ ןהשכ ןהלש תויביטקלוקה 

תיתוברתהו תיתדה תוהזה ןיבל "תינתאה" תוהזה ןיבש ידוחייה בולישה תא גציימ ידוהיה 

20.תורצנה ידי־לע רתוי רחואמ ונושו וצמואש תועיבת - תוילסרווינואל תועיבת םע 

תויגולוטנוא תוסיפת לש בולישהו תומיעה ידי־לע ובצוע הלא תונוש תובוגת 

לש הלא םע תוימלוע תויוברת לש יתרבח רדס לש םימכסה לשו תויסיסב תויגולומסוקו 

.ףרה אלל םינתשמה ,םיימוקמהו םייטילופה ,םוקמה ינב לש םינושה םיצוביקה 

הכותבו הוואגוקוט תפוקתל דע תינפיה תיצוביקה תוהזה לש הינבהה .2 

 IX

תוחוכה לש תדמתמה הרדגההו שוביגה לש תובישחל הבוט המגדה תקפסמ ןפי 

שגפמה הז הלש הרקמב ־ ריצ תויוברת םע הלש שגפמב ,תישאר ."םייאמק"ה םיימוקמה 

,תויגולואידיאה תוכרעמה םע רתוי רחואמו ,תיטסיהדובה וזו תינאיצופנוקה וז םע 

ותוא חתפתה אל ןפיב 21.יברעמה םלועה לש תוינרדומה תוילכלכהו תויאבצה ,תויטילופה 

וחתפתה אל .םנטייווב וא האירוקב ,ןיסב ,הפוריאב וחתפתהש תויצוביק תויוהז לש גוס 

םע תימלוע תוברת לש תרגסמל םירושקה תיביטקלוק תוהז לש םיביכרמ םתוא הב 

םע הלש שגפמה ןמ תוקומע קפס אלל העפשוה ןפי .תוקזח תוילטנדנצסנרט תויצטניירוא 

תורבחה ברקב הרקש המל דוגינב ךא .תיטסיהדובה תוברתהו יניסה םזינאיצופנוקה 
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םע ןהלש תומיעה תא רותפל תוינפיה תוטילאה ופידעה ,תויוברת תרגסמב וחתפתהש 

ויהש םייאמקה םילמסל ןתוא רשקל ןויסינ ידי־לע אל תוילסרווינואה תויגולואידיאה 

הסיפתה היה וז תיצוביק העדות לש דקומה .ןהילא תושחכתה ןיעמ ידי־לע אלא ,הכותב 

לש הזה גשומה .תקהבומ תיצוביק תוידוחיי תלעב ,השודק תיגרוטיל הליהקכ ןפי לש 

היה אל - השודק תוידוחיי :יקסלברו לש חלצומה יוטיבב שמתשנ םא וא - השודק המוא 

וא תימלועהו תילטנדנצסנרטה תוחילשה לש םיחנומב תידוחייה "הריחבה" ןויער לע יונב 

22.תאזכ תוחילשב דימתהל םיהולאה יפלכ תוירחאה תבוח לש ןויער 

בצינ אוה רשאכ ־ חסונ יונישב םא םג - דימתה השודק תוידוחיי לש ינפיה גשומה 

תוינאיצופנוק ,תויטסיהדוב) תויטסילסרווינוא תויגולואידיא לש םינשנו םירזוח םילג לומ 

ועבתש ,(תויטסיסקרמ וא תויביסרגורפ ,תוינויצוטיטסנוק ,תוילרביל רתוי רחואמו 

תוצובק לש ןטק רפסמ איצוהל .תיצוביקה תוהזה ילמס לש שדחמ הרדגה הרואכל 

תיצוביקה הרכהב הזיחא יטסילסרווינואה ןוויכב שדחמ הרדגהל ,רתיה אל ,םילאוטקלטניא 

ובלושו שדחמ ןפיב ונבוה וללה תויגולואידיאהו תותדה לש תונוזחה ,הז םוקמב .תינפיה 

םנמוא .תויעבטו תוינומדק לש םיחנומב תרדגומה ,תינפיה תויצוביקה תוסיפת ךותב 

הירוטסיהה לכ ךשמב ושבגתהש ,תינפיה תיצוביקה תוהזה לש דימתמה שוביגה יכילהת 

הרכהו ,ברעמלו היסאל ,ןיסל - "םירחא"ל תוקזח תויצטניירוא םבוחב ונמט ,תינפיה 

ובייח אל הלאה םיחוסינה ךא ;םיוסמ ימלוע ףקותל תונעוטה תורחא תופיקמ תויוברתב 

םאתהב הלש הינבהה תא אלו הלאה תויוברתב תינפיה תויצוביקה תופתתשה תא 

אל תינפיה תיביטקלוקה תוהזה לש דחוימה שדחמ חוסינה .וללה תוילסרווינואה תוסיפתל 

.תאזכ תימלוע תכרעממ - ילוש וא יזכרמ - קלחל ךפהיל ןפי לעש הסיפתה תא דילוה 

םיכרעה תא תמלגמ תינפיה תויצוביקהש רתויב הטוב הרוצב ונעט תינפיה תוהזה ישבגמ 

הייטנ הדילוה וז הנעט .םינפיהמ וחקל תורחאה תויוברתהש םיכרע םתוא ,רתויב םירוהטה 

ונימיל דעו י'גיאמ ימי ןמל תינרדומה תינפיה הרבחב בושח דיקפת הל היהש - הקזח 

,"םירחא םע האוושהל ןתינ־יתלב" לש םיחנומב תינפיה תויביטקלוקה תא רידגהל - הלא 

לש גוציי לש םיחנומב וא ,םיינעזג םייטנג םיחנומב תובורק םיתיעל םיחסונמ ויהש םיחנומ 

תא וכפה תויצוביקה לש הלאכ תורדגה .התוא גצייל םילוכי םינפיה קרש תדחוימ תוינחור 

שרדמה־יתב ןהו תויטסיהדובה תוטקסה ןה .תירשפא־יתלבל תינפיה הרבחל הלבקה 

תושעל וחילצה אל ,רתויב םייעבטה הרמהה יצורע תויהל םירומא ויהש ,םייגאיצופנוקה 

הלאכ תוינוציק תויושתכתה םייקלו רצייל תוינפיה תויליעה לש תלוכיה .ןפיב תאז 

תורושק ,ףרה אלל ןהילע ועיפשהש ,ריצה תפוקת תויוברת לש םיילסרווינואה םיביכרמל 

אל תוינפיה תויתוברתה תויליעהש איהו ,הז ונחותינ לש טבמה־תדוקנמ הבושחה הדבועל 

ףא וא םיימלסיאה אמלועה ,לארשי יאיבנ תמגוד תוימונוטואו תוקזח תויליע ויה 

 ^Hiemti תויצילאוקלו תוינפיה תויליעל ףתושמה ןייפאמה .ןיסב םיינאיצופנוקה

,םייאמק םיחנומב רקיעב ורדגוהש תורגסמבו תוצובקב ןצוביש היה ןהלש תוירקיעה 

תויצקנופ לש םיחנומב אל ךא ,םייכרריה םיחנומב םג תובורק םיתיעלו ,םישודקו םייסוחיי 

,םינהוכ - םיבר םייתוברת םינקחש ,םנמוא 23.תוילסרווינוא הדימ־תומא לש וא תויעוצקמ 

םמצע תא וספתו ורדגוה םה ךא ,הלאכ תויצילאוקב ופתתשה - המודכו םידמולמ ,םיריזנ 

תויוביוחמו תויגשיה לש הדימ־תומא לשו תויתרבחו תויאמק תונוכת לש םיחנומב 

אלו הלאה תויצילאוקה תא םיבצעמה םינוש םיירלוקיטרפ םירשקב םיצוענה ,תויתרבח 

ןהש תוריזל רבעמש תונורקעב תונגועמה ןהשלכ תוימונוטוא הדימ־תומא לש םיחנומב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:50:18 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ''ש 22 

ללכ־ךרדב ןה ףא ורדגוה - תויתורפסו תויתד ,תויתוברת - וללה תוריזה .ןהב תולעופ 

תויעוצקמ תויוליעפ ןכותב וחתפתהש הדבועה תורמל ,םישודק םייאמק םיחנומב 
.תובר תויפיצפס 

השדחה תעה תישארו םייניבה־ימי לש הפוריא .3 

 X

תויליעה לש הנבמבו בכרהב םידימתמ םייוניש ריצה תויוברתב ושחרתה ,ןפיל דוגינב 

ןהב וחתפתה ןכו ;םיימלועה תונוזחה לש תויאשנל ויה ןבורו ,תוימונוטואה תויתוברתה 

תונוזח לש םיאשנ ןיבל תוטילשה תויליעה ןיב םיקסופ יתלב םיתומיעו םידוגינ 

םיצוביק לשו תונוש תוימוקמ תוצובק לש תוירדילוסה יאשנ ןיבל םהיניבו ,םייסקודורטה 

ןהלש םיסחיבו תוימונוטואה תויתוברתה תויליעה בכרהב םידימתמה םייונישה 24.םייטילופ 

תורבחה לש תויוהזה לש דוסימבו שוביגב םיבושח םייוניש וללוח תורחא תויליע םע 

- רתויב םיבושחה םייונישה דחא .ריצה תויוברת לש תרגסמה ךותב וחתפתהש תונושה 

לש רתוי הלודג השגדה םע םיגשומל דעו תיתוברתה תויצוביקה לש ימלועה גשומהמ 

תואמה ביבס ,הפוריאב ןכו ,וללה תורבחהמ תוברב שחרתה - ילאירוטירטה דמימה 

.הרשע־הנומשה דע הרשע־ששה 

תובישח התיה ,ךליאו הרשע־ששה האמב לחה תיפוריאה תוברתב שחרתהש ,הז יונישל 

איה הזה יונישה תנבהל רתויב הבוטה ךרדה .תינרדומה הירוטסיהה תוחתפתה לע תערכמ 

תעבו םייניבה־ימי תפוקתב הפוריאב תירוטסיהה תוחתפתהה עקר לע וב ןנובתהל 
הינבההו הינבהה ,דתיה וז תירוטסיה תוחתפתה לש תויזכרמה תונוכתה תחא .השדחה 

תויטבש תוליהקו םירע ,תוילדואיפ תוזוחא ,תויריע ,תויוגיהנמ לש קספה אלל שדחמ 

דחא ,תורחא םילימב .תוימואלו תוימואל־מדק תוליהקו תוירוזא תוליהק ,תויטבש־לעו 
דימתמה דוסייה היה תיפוריאה תירוטסיהה תוסנתהה לש רתויב םיבושחה םינייפאמה 

תרגסמה לש רתויב הבוטה הגיצנה איהש תנעוט תחא לכשכ ,תוינוגבר תוליהק לש 

םינושה םיצוביקה םג ומכ ,םיברה םיזכרמ־תתהו םיזכרמה 25.הבחרה תיפוריאה תיתוברתה 

ךרעיהל וטנ - תיטנזיבה הירפמיאב הרקש המל ,לשמל ,דוגינב - הפוריאב וחתפתהש 

ראש לע ןוילע דחא זכרמ היה אל יכ םא .הדיחא וא השקונ םלועמ ,דתיה אלש היכרריהב 

.תיגולואידיא םג אלא ,תיטילופ קר אל הינומגהל עיגהל ופאש םהמ םיבר ,םיזכרמה 

לש םינוש םיבוליש ףרה אלל ורצי הפוריא לש םייזכרמה תודסומהו םיירקיעה םיצוביקה 

לש ,תוינומדק תורוסמ לש םיבוליש ;תיצוביקה תוהזה לש םייסיסב םידוקו םיחנומ 
םיזכרמ לש תדמתמה שדחמ הינבהה .תויחרזא תורוסמ לשו תוילטנדנצסנרט הדימ־תומא 

,ךכ .הלא םייסיסב םידוק ןיבש םיחתמהו תודונתה ביבס הפוריאב הזכרתה םיצוביקו 

תובורק םיתיעל ושע םייאמק םיחנומב היצמיטיגל ולביקו ורדגוהש םיבר םיצוביק ,לשמל 

.תויחרזא תורוסמ לשו שודקה לש םילמסהמ היצמיטיגל םג לבקל םיצמאמ 

ברעמב וחתפתהש םיירפירפ,ד םיזכרמה יסחי לש הינבהל קודה רשק שי ליעל רמאנל 

המודב - ללכ־ךרדב תונייפואמ ויה הזכרמבו הפוריא ברעמב תורבח .הזכרמבו הפוריא 

ידי־לע ־ תיניטנזיבה הירפמיאה לש וא ןיס לש הלא ומכ ,תוילאירפמיאה תורבחל 

םג תוירפירפבו םיזכרמב ,הלאה תורבחה לש תויליעה ןיב תיסחי הלודג תידדה תוביוחמ 
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23 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

סייגל הרטמב הירפירפל רדח זכרמה ;תופתושמ תורטמל וא םיפתושמ "םילאידיאל" ,דחי 

לובגה יווק לע עיפשהל הרטמב זכרמה םע תככחתמ הירפירפה דועב ,ותוינידמב הכימת 

קובחתש תוטשפתהל תויטנ וחתפתה וללה םייפוריאה םיזכרמהמ םיבר ברקב .הלש 

םיחנומב היצמיטיגל תובורק םיתיעל ולביק הלאה תויוטשפתהה .םירחא תוליהקו םיזכרמ 

לע תומחלמ תובורק םיתיעל ןהירחא וררגש תויטנ - םייתדו םייגולואידיא ,םיילסרווינוא 

וחתפתה ,תיטנזיבה הירפמיאה לש וא ןיס לש הזכ ילאירפמיא ןוטלשל דוגינב ךא .הז סיסב 

ןילמוגה־יסחיו ,הז דצב הז םייקתהל וכישמהש םיצוביקו םיזכרמ לש בר רפסמ הפוריאב 

.רתוי הברה םייביסנטניא ויה םינושה םיזכרמ־תתל הירפירפה ןיבש 

םואלה־תונידמ ־ השדחה תעה .4 

הפוריא (א) 

 XI

תואצות ,ךליאו הרשע־ששה האמהמ ,ובינהש תוקימנידה וחמצ הז יפוריא עקר ךותמ 

ןיבמ תובושחה .וכותבש םיצוביקה לש הינבהלו ינרדומה םלועה בוציעל תועירכמ ויהש 

תונידמל וכפהנ רתוי רחואמש ,תויטולוסבאה תונידמה תריצי :ויה הלאה תואצותה 

תוחתפתה ;םואל־תונידמלו תויטרקומד תונידמל ךכ־רחאו ,תוינרדומ תוינויצוטיטסנוק 

תוחפ אל ךא ,ףוסבלו ;תימונוטוא תיחרזא הרבח תעפוהו הרבח-הנידמ לש םישדח םיסחי 

רתוי רחואמו תיטסילטיפקה הלכלכה :םייטילופ הלכלכ יגוס לש תוחתפתה ,בושח 

םינפוא הפוריאב וחתפתה וללה םיכילהתה םע דחי .תיתיישעתה־תיטסילטיפקה הלכלכה 

.םואלה־תנידמ אוה םהיניבמ בושחהו ,תויצוביק תויוהז תיינבה לש םישדח 

ובליש הפוריאב וחתפתהש תיצוביק העדות וא תוהז לש םינושה םייטרקנוקה םיגוסה 

,םייחרזא ,םייאמק תויצטניירוא וא םיביכרמ ,תומודק תוירוטסיה תופוקתל המודב ,םכותב 

וללה םיביכרמה לש םינכתב תכל־יקיחרמ םייוניש ולח וז הפוקתב ךא ,םייתוברתו םייתד 

.םהלש תויטרקנוקה תוכרעהבו 

יביכרממ דחא לכ לש ,ןתוהמב תוינוליח ,תושדח תורדגה ,תישאר ,ללכ הזה יונישה 

דימתמ חתמו םיילרודצורפהו םייחרזאה םיביכרמה לש םתובישח תלדגה ;תיצוביקה תוהזה 

םיביכרמ חסנל הקזחה הייטנל קודה רשק רושק היה הזה יונישה .םינושה םיביכרמה ןיב 

לשו םיצוביקה לש תיוולנה הייטנלו ,םייגולואידיא םיחוסינב תויצוביקה תויוהזה לש הלא 

תונויזחה םישממתמ הב הריז - תיטמזירכ תוהדזה יזכרמ שמשל ונבוה ךא הזש םיזכרמה 

שגדה תמיש ,רתיה הפוריאב ושבגתהש רתויב םיבושחה םייונישה ןיב .םיילטנדגצסנרטה 

שגדה תמיש .תיצוביקה תוהזה שוביג לש תוירקיעה תורדכ םיילאירוטירט תולובגב 

הינבהה ןיב ץימא רשק תוחתפתהל הפחד תיצוביקה תוהזה לש םיילאירוטירטה םיביכרמב 

רקיעל ןמז רובעכ ךפהנש רשק ,םיירקיעה "םיפיקמה" םיצוביקה לש וז ןיבל תונידמה לש 

ןיבש רוביחה תא ללכ םואלה־תנידמ לש ןויערה שוביג .םואלה־תנידמ לש לדומה שוביגב 

לש ,זכרמה ידי־לע ,הצפהה ;תילאירוטירט הייסולכוא לש תיטילופהו תיתוברתה תוהזה 

םידממ ןיבל םיזכרמה ןיבש רשקב קזח שגד תמישו ;זכרמה יפלכ תדמתמ תילמס תוביוחמ 

.םייתרבחה םייחה לשו ישונאה םויקה לש רתוי םיינומדק 
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ"ש 24 

םישדח םיגוס לש שוביג םע ,תונידמה תיינבה לש הריזשה לש םייטרקנוקה םיסופדה 

- 26ןאקורו טספיל תאז וארהש יפכ - התיה ,הפוריאב םייצוביק תולובגו הרכה לש 

־רטנוקהו היצמרופרה ךשמב הפוריאב ורצונש תויוגלפתההו םייתדה םיעקבה לש האצות 
יביכרמ לש שדחמ הרדגהו הינבה הבייח תאזה תוגלפתהה .תדה תומחלמו היצמרופר 

,תויתוברתהו תויחרזאה ,תוינומדקה תויצטניירואה לש םינוש םיסופדב תיתצובקה תוהזה 
27.םואל־תונידמ לש םינוש םיסופד תחימצל ומרגש 

הרשע־ששה האמב לחה ,הפוריאב תיצוביק העדות וא תוהז לש הזכ גוס לש הינבהה 

הנחבנ ,םואל־תונידמל רבד לש ופוסבו ,תוילאירוטירט תונידמ שוביגל הליבוהש ,ךליאו 

םלסיאה תכלממב םג חתפתה הירוטירטב המוד שגד .תיעדמה תורפסב תונקדקדב רבכ 

,גניצו גינמ תולשוש לש ןנוטלש תחת ,ןיסב ;תילוגומו דיוואפאס תינמתועה תוירפמיאב 

תאזכ הליבקמ תוחתפתה ךא .היסא חרזמ־םורדב וליפאו ,הוואגוקוט תחת ןפיב ;םנטייוובו 

םיסחיה סופדש ־ וננמז־ינב םיבר םירקחמ לש םהיתוחנהל דוגינב ־ חרכהב תרמוא הניא 

הלא דחוימב ,תיצוביק תוהז לש םירחא םיביכרמהו םיילאירוטירט תולובגב שגדה ןיבש 

םנמוא ןוכנ .הפוריאב ומכ ןוויכ ותואב חתפתה תורבחה לש םיזכרמה ןיבל ,םייאמקה 

תויצוביק תויוהז לש םיסופד היסא חרזמ־םורדבו ןיסב ,ודוהב וחתפתה הלא תופוקתבש 

יאמקה ,יחרזאה - תיצוביקה תוהזה יביכרמ לש םינוש םיבוליש לע תוססובמה 

וללה תורבחב וחתפתה ,תאז םע דחי ךא ;הירוטירטל הקזח תוסחייתה םע - יתוברתהו 
תוילמס תויוביוחמ לש הצפהה תא זכרמה ומצע לע לטנ הב הדימה יבגל םילודג םילדבה 

לש םגדהש יפ־לע־ףא ,ןכל .תידוחיי תיתוברת תינכות לש התצפה תאו תוישגרו 

שבגתה אוה הב ךרדב םיבר םילדבה ורצונ ,םלועב טשפתהו ךלה תינרדומה םואלה־תנידמ 

םייונישו תנווגמ תינרדומ תיצוביק הרכה לש הינבהה .תונוש תורבחו תויוברת ךותב 
ונחתינש םימרוג םתואמ םה םג ועפשוה םואלה־תנידמ לש ימלועה םגדה לש םינוש 

.תויצוביקה תויוהזה לש הינבהה לע התעפשהו ריצה תוברת לש תוטשפתהב 

ןפי (ב) 

 XII

תינפיה תיצוביקה העדותב בלושמ אוהשכ ,תוילאירוטירטב שגדהש בושחל ןתינ היה 

םואלה־תנידמ לש םגדה לש אלמ ץומיאל יעבט ןפואב ליבוי ,הוואגוקוט לש ןפיב 

28.רתוי הברה בכרומ בצמה היה השעמל ךא ,תיפוריאה 

,(Meiji)י'גיאמ ידי־לע הצפוהש יפכ ,הלש תוידסומה תוכלשהה לע ,תיצוביקה תוהזה 

תנידמ לש תוהזה תיינבה ךא .רתויב תקהבומה םואלה־תנידמל ןפי תא הרואכל הכפה 

תאזה הינבההש הדבועב ץוענ היה ינושה רקיע .תיפוריאה וזמ תילכתב הנוש התיה י'גיאמ 

תוכיישב שגד המש אל איהו תימלוע תוברת םע דימתמה תומיעה לע תססובמ התיה אל 

.תאזכ תוברתל 

םיחתמב ,ללכ־ךרדב ,תוימואל תויגולואידיא לש הינבהה הב התוול ,הפוריאמ לידבהל 

םיחתמ וחתפתה אל ,תויטסילסרווינוא (תוינכפהמ) תוינוליח וא תויתד תויצטניירוא םע 

השיגדה רתויה לכל .ינפיה ביטקלוקה לש ותרדגהכ ,יאטוקוק לש היגולואידיאב הלאכ 

,תושודקהו תויאמקה היתויוכיא ןיגב ,תינפיה המואהש הנומאה תא תאזה היגולואידיאה 
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25 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

המודקה תיניסה וז ,תורחאה תויוברתהש ןמצע תונוכת ןתוא רתוי ההובג המרל התלעה 

.ןכותב ומישגה אל ךא ,וחבישו ולליה ,השדחה תעה לש תיברעמה וזו 

הפוקתב תינפיה תויצוביקה לש "םייאמקה" םיגשומה לש תויכשמהל תניינעמ המגוד 

יפלכ םימסרופמ םיינלאמש םילאוטקלטניא המכ לש השיגב אוצמל ןתינ תינרדומה 

,וסינ ,לשמל ,יוואקאוואק וא וקוטווק ןוגכ ,הלאה םיינפיה םילאוטקלטניאה :םזיסקרמה 

םידממ לש םתובישחב טעמל ,םיבר םיידוה וא םייניס םייטסיסקרמ םילאוטקלטניאל המודב 

הייחת לש םיכרע - םיינחור םיכרע שיגדהל הז םוקמבו ,םייטסיסקרמ םייטסילאירטמ 

תומיתה תא שיגדהל וטנ םייניסה םילאוטקלטניאה בורש דועב ךא .תינחור 

םילאוטקלטניאה ושיגדה ,יסלקה םזינויצופנוקה לש תויטסילסרווינואה תוילטנדנצסנרטה 

ןה רתויב תויתועמשמ ,וז הניחבמ 29.תינפיה המואל תדחוימה תינחורה תוהמה תא םיינפיה 

לש םיירקיעה םימרזה רחא םיכלוה םהשכ ־ םיינפיה םינוירוטסיהה וסינ ןהב םיכרדה 

רדוחה ורקחמב .תימלועה הירוטסיהה ךותב ןפי תא םקמל - תינרדומה היפרגוירוטסיהה 

תא לבקל יעבט ןפואב ובריס םיינרדומה םיינפיה םינוירוטסיהה בור יכ !רקנט ןפטס הארה 

ךרע־הווש לש םיחנומב חרזמה תא הנושארל ורידגה םהו ,"חרזמ"ל םייברעמה םינייפאמה 

םע תיתייעב םיסחי תכרעמ םע דדומתהל וצלאנ םמצע םהש רחאמ ךא :ברעמל ימונוטוא 

חבשב םירבדמ םמצע ואצמ םבור ,תיניסה תוברתב תובלתשהל םהלש תודגנתהה ןיגב ןיס 

תאו ,תדרפנ תידוחיי הירוטסיהכ ןפי לש הירוטסיהה תא םיגיצמ םהשכ ,חרזמהמ האיציה 

ונעט - תויפוריאה וא תויברעמה - תורחאה תויוברתהש ,םירוהט םיכרע לש תיאשנכ ןפי 

.םתעדל ,קדצב אלש 30,םהילע תולעבל 

תוקירמאה - שדחה םלועה תויוברת (ג) 

 XIII

תויוהז לש םידחוימ םיסופד וחתפתה היסא חרזמ־םורדו ןיס ,ודוה ,ןפיב קר אל 

,הבר תובישח .המצע תיברעמה תוברתה לש תרגסמה ךותב םג אלא ,תוינרדומ תויצוביק 

- הקירמאב וחתפתה הלאכ םידחוימ םיסופדש הדבועל שי ,ונלש חותינה תניחבמ 

.תיניטלה הקירמאבו תירבה־תוצראב רתוי רחואמו הקירמא־ןופצ לש תונושארה תובשומב 

תזיזב דמ שוביג לש ךילהת אוצמל ןתינ תיניטלה הקירמאב ןהו תירבה־תוצראב ןה 

טלחהב ןכתיי .תזיפזדיא תזיזבדת לש םיסיסד ,ץרה סיאול חסינש יפכ ,קר אלו ,תושדה 

תויוברת לש שוביג ךילהת לש <וישכעל ןוכנ) ןורחאהו ןושארה הרקמה הזש 

תאז האר ליווקוט הד 31.תולודגה ריצה תויוברת לש ןשוביג ךילהת ןמל תויטסילסרווינוא 

,םנמוא 32.הקירמאב היטרקומד לע ולש חותינה לש יזכרמה טסקט־הטמה היה הז :רוריבב 

הרשע־עשתה האמב 33טלובמוה ןופ רדנסכלא ךא ,ליווקוט הד םק אל הקירמא־מורדל 

הטאמ הד טרבור ,הדראיו דראווה ,סרומ דר'ציר ,זאפ ויבטקואכ תורפס ישנאו םידמולמו 

ושבגתה ןהב םיכרדה תא םהיתודובעב ונייצ ,םירשעה האמה לש םירחא םידמולמו 

.תיניטלה הקירמאב תושדח תויוברת 

ושחרתהש םיילקידרה םייונישה ךותמ וחמצ תוינרדומה תויאקירמאה תויוברתה 

שוביג לש ךילהת ורבעש רחאל ,הפוריא לש םיידסומה םיסופדבו תויתוברתה תוסיפתב 

םיירקיעה םיסופדה .היצמרופרה רחאל םיינרדומה םירטשמהו תורבחה תעפוה םע 
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־רטנוקה לש הפוקתב לגוטרופבו דרפסב חמצש ,יטולוסבאה ןה ויה וז הפוקתב וחתפתהש 

םיריצה 35.דנלוהבו הילגנאב וחמצש רתוי םיינויצוטיטסנוקה םיסופדה ןהו ,היצמרופר 
.יתרבח רדס לש םיריצ ינש ויה הפוריאב וללה םיסופדה ינש ושבגתה םביבסש םייזכרמה 

םיחתפתמ ריצ לכבשכ ,ינגומוהה־יטסילרולפה הז ינשהו ,היכרריה־ןויווש יריצ ןושארה 

ידי־לע - הלא םיסופד ורצי תיטנטסטורפה הפוריאב 36.ול םימיאתמה םיידסומה םינבמה 

תיסחי קזח שגד תמיש - זכרמה ךותב תויסקודורטה תוצובקו תורות לש ןתובלתשה 

- היצמרופר־רטנוקה תפוקת לש תילותקה הפוריאב .תיתדהו תיטילופה הריזב ןויוושב 

םירזגמהו תוצובקה תא םייטולוסבאה םיטילשה ואכיד ־ לגוטרופבו דרפסב דחוימב 

דוסי־תוחנה לש הצפהה לע הנידמהו הייסנכה לש לופונומ ורציו ,םייסקודורטהה 

37.יתרבחה רדסב יכרריהה דמימב קזח שגד תמיש ךות ,תויתוברת 

,הקירמא תושבי לש היצזיפוריאה יכילהת ךות יוניש ורבע וללה תויפוריאה תומגמה 

תושביה יתש ןיב וחתפתהש םילדבהה .םישדח םייתוברתו םייתרבח םינבמ םש ורציש 

ילקידרה יונישה בלב .תויפוריאה תורבחב םיאצומ ונאש םילדבהה ןמ וגרח תויאקירמאה 

ןיבש ,היכרריהו ןויווש ןיבש םיידסומהו םיילמסה םיחתמה תא רותפל תונויסנה ודמע הזה 

.זכרמל תרקובמ השיג ןיבל תישפוח השיג 

תושבי יתשב םישדח תויצוביק תויוהז יסופד לשו םיידסומ םינבמ לש תושבגתהה 

־יסחימ ,ריצה תויוברת ךותב וחתפתהש תורבחב הרקש המל המודב ,העפשוה הקירמא 

תויונכוס ,םיבשייתמה :םייתרבחה םינקחשה לש תויסיסבה תויצטניירואה ןיבש ןילמוגה 

,תובשייתהה לש םייגולוקאה־םייטילופה םיאנתהו הלא לש יתרבחה הנבמה ,תובשייתהה 

־יתלבה בושמהו הלאה םימרוגה ןיב בולישה .תימוקמה הייסולכואה םע שגפמה ןפואמ ןכו 

עודמ ריבסמ ,םיירקיעה םייתרבחה תודסומה לש הנבמה שוביג ידיל ואיבהש ,םהיניב קסופ 

הרקש יפכ ,"הפוריא לש םיביבש"ל תיניטלה הקירמא תונידמו תירבה־תוצרא וכפהנ אל 

וחמצ הז םוקמב ;תויבירקה תונידמהמ המכל וא הילרטסואל ,הדנקל הטעמ־אל הדימב 

.ןהלש תויפוריאה אצומה־תודוקנמ יתוהמ יוניש תונוש ,תושדח תויוברת 

הזה יונישה ךילהת אשינ ,תירבה־תוצראב רתוי רחואמו ,תינופצה הקירמא תובשומב 

םינושה םייטנטסטורפה םירזגמל וכייתשה ןהמ תוברש ,תוימונוטוא תוצובק ידי־לע 

ךילהתב היה תיטירבה הלשממלו תינקילגנאה הייסנכלש דועב ,ןאצומ תוצראב ופדרנשו 

םישבוכה לג רחאל ,ושבוג תיניטלה הקירמאב ,אסיג ךדיאמ .בושח תוחפ דיקפת הזה 

תוכמסה תחת תויפוריאה תויתוברתה־תויתרבחה תויצטניירואהו תוסיפתה ,ןושארה 
תובשומה לש םיבאשמה לע ,הכלהל תוחפל ,לופונומ היה רתכל .רתכה לש תיזוכירה 

,השעמל אל יכ םא ,ינורקע ןפואב םיבשייתמהמ ענמ אוהו - םדא חוכו המדא - הלאה 

.ימצע ןוטלש לשו הימונוטוא לש ההובג המר 

םיידסומ םיסופד יגש הקירמא־ןופצב תילגנאה־ירבוד םיבשייתמה ןיבמ ומק הגרדהב 

סופדה לע תתשומה ,הדנק לש הזו ,תידוחיי תוברתכ ,תירבה־תוצרא לש הז :םיירקיע 

םימיל וכפהנש תובשומב דחוימב ,הקירמא־ןופצב .היטילש תנווכ יפל תוחפל - יפוריאה 

ושיגדהש תויתרבחו תויתד תויצטניירוא לש םיאשנל םיבשייתמה ויה ,תירבה־תוצראל 

וחתפתה הלאה תויצטניירואה .השודקה תריזלו זכרמל ,םיכוותמ אלל ,הרישי השיגו ןויווש 

38.תירבה־תוצרא לש רתוי רחואמו תיאקירמא־ןופצה תוברתה לש דוסיה־תוחנהל הגרדהב 

תסיפת תא םיירקיעה םייתרבחה םינקחשה ושביג תיניטלה הקירמא תוצראב 

־רטנוקה לש הפוקתב דרפס לש וזמ וליפא רתוי ההובג הגרדל תיסיפאטמה היכרריהה 
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הקירמא־מורדב 39.תיגולונכטו תילכלכ הימונוטואב דבלב שלח שגד םע ,היצמרופר 

דרפסב הרקש המל רבעמ הברה ,תויטסימותה תויכרריהה תוסיפתה רקיעב ודסמתה 

הסיפתב םג אלא ,תוטיסרבינואה לש םידומילה תוינכותב קר אל רבודמה ;לגוטרופבו 
תויפוריאה תורבחל דוגינב 40.יטילופה םוחתה לשו יתרבחה רדסה לש תינללוכה 

םיביכרמהמ רטפיהל תולגוסמ היצמרופר־רטנוקה לש הלא וליפא ויה אל ןהב ,תוילותקה 

,הכותב תונוש תוצובק לש תיסחיה הימונוטואהמו תיטילופה הריזה לש םיינויוושה 

הממ ךפיהה - היכרריהה ןורקע לש היצזילטוט תיניטלה הקירמא תונידמב החתפתה 

תוצראב םייגוצייה תודסומה ןיטולחל ולטוב ,לשמל ,ךכ .הקירמא־ןופצב שחרתהש 

.ידרפסה סטרוקה ומכ תיניטלה הקירמא 

םג תונושה תויאקירמאה תויוברתב ושבגתה וללה םיכילהתה לש תרגסמה ךותב 

ןיב תכל־יקיחרמ םילדבה ורצונש הדבועה תורמל ךא .תיצוביק תוהז לש םיידוחיי םיסופד 

םיצוענ םהישרושש םיפתושמ םינייפאמ םג ןהל ויה ,תונושה תויאקירמאה תויוברתה 

םעו תימוקמה הייסולכואה םע הלש שגפמהו תיפוריאה תובשייתהה לש םיכילהתב 

םיבושחה םילדבהה דחא ,ךכ .הקירפא תשבימ ורקענש םירוחשה םידבעה תייסולכוא 

רחואמו ,תויפוריאה הלא ןיבל תויאקירמאה תויוברתה ןיבש ינושה תא וטילבהש רתויב 

תויוהזה תרדגהב תויאמקה הדימה־תומא לש תיסחיה השלוחה היה ,תויתייסאה רתוי 

.ןהלש תובחרה תויצוביקה 

המ־תדימב ףתושמ היה תיצוביקה תוהזה לש הלאה הדימה־תומא לש בולישהש דועב 

םינושה םיבשייתמה ברקב יטרקנוקה שוביגה יכילהת ולדבנ ,שדחה םלועה לש תורבחל 

־תוצרא לש תויוברתלו תורבחל תידוחייה תוחתפתהה תא םיפקשמ םהש ךות ,הלאמ הלא 

תוצרא ךותב ףאו - תידרפסה הקירמא ,ליזרב ,םייבירקה םייאה ,קבווק ,הדנק ,תירבה 

תויוחתפתהל םיינושאר דוסי־יווק המכ קר וותוה ןלהל םירבדב .הנורחאה וז ךותב תונוש 

.תירבה־תוצראבו תיניטלה הקירמאב הלא 

תיניטלה הקירמא (ד) 

 XIV

תיצוביק תוהז ןהיבחרב םיקהל ופאש תוילגוטרופהו תוידרפסה תוירפמיאהש תורמל 

השעמל חתפתה ,םאה־הנידמב תודקמתה םע ,הדיחאו תינגומוה תילגוטרופ וא תינפסיה 

תוהזהו הרכהה לש םינוש םיביכרמ וחתפתה תיסחי םדקומ יד 41.רתוי הברה בכרומ בצמ 

.םיימוקמה םידיליה לש הלאו תילואירקה תימוקמה ,תילותקה ,תידרפסה - תיצוביקה 

זוכירב תלגודה וזג תיטסיטטאה היצטניירואה תורמל ,החתפתה אל הלא םיביכרמ ךותב 

יטילופה ןוטלשל הליבקמ תוביוחמ ,הקזחה תיכרריהה (הנידמה ידיב םיילכלכה םייחה 

וחפוטש תיצוביק תוהז לש םייאמקה םיביכרמה .תיצוביקה העדותה לש בושח קלחכ 

םייפוריאה םישרושל וסחייתה תיניטלה הקירמא תוצראב םינושארה םיבשייתמה ידי־לע 

תובשומה לש ןשוביג םע ,ןמזה ףולחכ .םהלש השדחה הביבסל אלו ,םאצומ תוצרא לש 

הלאמ םינוש םיחנומב הרדגוה וז ךא ,הירוטירטל הקזח הקיז םברקב החתפתה ,תושדחה 

,םיילאירוטירט תודוסי לש רתוי שלח בוליש ןאכ חתפתה .הפוריאב ושבוגו וחתפתהש 

לש הפשב ורבידש הדבועה ,לשמל ,ךכ .תיצוביקה תוהזה יביכרמכ םיינושלו םיירוטסיה 
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,תיביטקלוקה תוהזה תרדגהב תויאמק לש ביכרמכ הפשה תובישח תא הטיעמה םאצומ ץרא 

הייטנ ,רתיה תובשייתהה תישארמ רבכ ,ןכל .יאווגרפו ליזרב תא ללכהמ תצקמב איצוהל 

תידיתע תוחתפתהל םיזמר םע ,הירוטירט לש רתוי תוילהנימ הדימ־תומאב שמתשהל 

."םייעבטה תולובג"ל 

םיירשפא םיתומיעו תושדח תויורשפא אוה ףא רצי תימוקמה הייסולכואה םע שגפמה 

תויעב םג רצי ךא ,םייתליהקהו םיינושלה ,םייתרוסמה - םייאמקה םיביכרמה ןיב 

ורבגו וכלה ליבקמבשכ ,םוקמה ידיליל םסחיב םיבשייתמה לש תוהזה םוחית לש תוידוחיי 

הלא ןיבל הקירמא תושביב ודלונש םילגוטרופהו םיתפרצה ,םידרפסה ןיבש םיחתמה 

,תיברעמה תוברתה יזכרמל ,םאה־ץראל תויצטניירואה .אצומה ץרא תא "גצייל" וכישמהש 

ץוחמש תוסחייתה תודוקנו םימגד ושיגדה ,תיפוריאה תוברתה יזכרמל רתוי רחואמו 

תויתייסאה הלא ללוכ ,איהש הרבח לכב ערו חא היה אלש רועישב ןהלש תוירוטירטל 

תויאקירמאה תויוברתה ןיב רתויב םיבושחה םילדבהה דחא .ברעמה םע ןהלש םישגפמב 

םע תומיעהש היה ,הפוס דעו הרשע־עשתה האמב לחה ,תויתייסאה הלא ןיבל תונושה 

םע תמעתהל הקירמא תושביב םיבשייתמה תא עינה אל - "ברעמה" םע - תוינרדומה 

םיתיעל ףסונ הזכ תומיע .םמצע םהלש תורוקמה םע אלא ,ץוחבמ התפכנש הרז תוברת 

תוברתה לש רתוי הבחרה תרגסמה ךותב םהל ידוחיי םוקמ רחא שופיחל תובורק 
.תיברעמה וא תיפוריאה 

,םיידסממ םיסופד לש בחר ןווגמ אוצמל ןתינ תיניטלה הקירמא לש תויוברתה ךותב 

םלוכל ךא ,הרשע־עשתה האמה ךרואלו רורחשה תומחלמ רחאל לדגו ךלה םהיניב ינושהו 

.םיבר םייטרקנוק םייוניש ךות םא םג ,ומייקתהש תופתושמ תומיוסמ תויסיסב תוחנה ויה 

תונידמ ושבגתה ךכ ;תימוקמ הימונוטוא תוחתפתה לש רבוג ךילהת היה הזכ דחא יוניש 
בחרמה לכב החתפתה וז הימונוטוא .הלודג תילהנימ תויזוכירב תונייפואמה תוילנומירטפ 

תילנומירטפה הנידמה ךותב - םיבאשמהו חוכה יזכרמל תוירפמיאה לש לודגה יפרגואיגה 

,םיבושח םייפוריא םייטילופ תודסומ 42.תימוקמ הימונוטוא לש ההובג המר תיזוכירה 

םיימוקמ םירדסהו תויתוכלמ תופיסא לש םינוש םיבכרהב ופלחוה ,םייגוצייה הלא רקיעב 

םיחנומב ורדגוהש ,הב תודסומהש ,קוחב הרתי תוקבד םע תוברת ,דתיה האצותה 43.םינוש 

םייתוברת תודסומ .ילנומירטפה יכרריהה הנבמבו תויצפסנוקב ועבטוה ,םייטפשמ 

חוקיפה תחת ודמעוה ,לשמל תוטיסרבינואה ןוגכ ,יטפשמ םיסב לע םיתתשומה םייכוניחו 

תונירטקודה ימדקמל ןמזה םע וכפהנש דע ,תידרפסה הירפמיאה לש יתכלממה 
תומחלמ םות םע ,רתוי רחואמ .המצע דרפסמ רתוי וליפא תובושחה תויטסיטולוסבאה 

םידחוימ םיסחי וחתפתה ,ילמרופ ןויווש לע תוססובמה תוקוחה לש הצפהה םעו תואמצעה 

םייכרריהה תונורקעה תוחתפתה דצל .םיינויוושה הלא ןיבל םייכרריהה תונורקעה ןיב 

םאתהב ונבוהש ,ףרה אלל ונתשהש ,םיבר םייתרבח םיבחרמ וחתפתה םיילמרופה 

תובר גוזימל לאיצנטופ םעו תיסחי םינתשמ תולובג םע ,םינוש תויוהזלו תונורקעל 

הז ךילהתש רחאמ החתפתה תאזה תורשפאה .תחא תפתושמ תרגסמ ךותב הלאה תויוהזהמ 

,םידממ תבחר הללכה ידיל ,רויווקרמ תאז ןייצש יפכ ,איבה תיצוביקה תוהזה תיינבה לש 

ךותב תינאידניאה הייסולכואה לש םיבחר םירזגמ לש םגוזימ תא קר אל הרשפיאש 

לש המוארטה רחאל - םחותיפ תא ףא אלא ,תוימוקמהו תוילותקה תוינללוכ,ד תויוהזה 

- היבמולוקבו היבילובב םג התוחפ הדימבו ,ליזרבו וקיסקמב תומיוסמ תונידמב ,שוביכה 

44.זכרמה ךותב בוליש לש וליפאו םינוש םיימוקמ םייתוברת םיביכרמ לש 
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תירבה־תוצרא (ה) 

 XV

הקירמא לש הזל דוגינב ,רדגוה תירבה־תוצראב שבגתהש תיצוביקה תוהזה סופד 

םישלח םיירוטסיה םייאמק םישגדה םע ,םיילסרווינוא םיגולואידיא םיחנומב ,תיניטלה 
.רתויב 

היגולואידיא לע ססובמ היה השדחה תיאקירמאה תוברתה לש יטננימודה סופדה 

,תויטנטסטורפה תוטקסה לש תוינטירופה תויצפסנוקב בטיה תשרשומה תיטילופ 

השיפת יפ־לע םשוה תוינטירופה תויצפסנוקב .הלכשהבו קול לש תיטילופה היצטניירואב 

הרטמב ,רחבנה םעל םיהולא ןיבש תירבב קזח שגד ,הרשע־הנומשה האמה ףוס תארקל ,וז 

"תיחרזא תד" לש םיחנומב תרדגומ ךא ,תקהבומ תיתד היצטניירוא םע רטשמ רוצייל 

 (civil religion) 45.הייסנכל הנידמ ןיב תידסומ הדרפה לע תילסקודרפ ססובמו

קזח שגד םע םזילאודיווידניא ויה תירבה־תוצרא לש רטשמה לש םיבושחה םינייפאמה 

;היכרריהה לש ילמסה ףקותה לש תטלחומ טעמכ השחכהו טרפ תויוריח ;תויגשיהו ןויוושב 

"שודיק"ו תיזוכיר־יטנא תילכלכ השיג ;איהש המר וזיאב תימשר תד לש הדוסימ־יא 

יאקירמאה יטילופה־יתרבחה ןויסינל ונקה םייתדה םיכרעהו תושגרה .ילכלכה םוחתה 

םיביכרמל םזילאודיווידניאה תאו תוירדילוסה תא וכפה םה ;קזח יפוטואו יחישמ דמימ 

תיחרזא תד ורצי ,תיזוכיר־יטנאה היצטניירואה םע דחיו ,תיצוביקה תוהזה לש םייזכרמה 

תולובג לכ לש דח טוטרשב תורושק ויה וללה תויוחתפתהה לכ 46.השדח תידוחיי 

.תיאקירמאה תיחרזאה תדה לש דוסיה־תוחנה לע ססבתהב תויצוביקה 

ךא ,תוילמרופ־יתלבה תוריזב םילבסנ ויה םייכרריה םיכרע וא תויאמק תויצטניירוא 
תדהש הביסה תאז .הרבחה לש םייזכרמ םילמס לשו דוסי־תוחנה לש םיביכרמכ אל 

תוהזה םע םייאקירמאה םיינאידניאה "םידילי"ה תא ליכהל התשקתה השדחה תיחרזאה 

םעו השדחה תיגולואידיאה תרגסמהמ תטלחומ תומלעתה םע ,ךכ לכ הקזחה תיאמקה 

השעמל הקירמא לש םידיליה ואצוה ןכל .םהלש תיתוברתה תרגסמה לש תוילטוטב הנומא 

ודרוה םה ,םידרפנ םימואלב םהב וריכה הרואכלש יפ־לע־ףא .השדחה תויצוביקהמ 

יוכיד ךות ,תיאקירמאה תויצוביקב תוילוש תודמעל ,הלא ונימיל ןוכנ ,תישממה תואיצמב 

תוצובק יפלכ רתוי החותפ השיג החתפתה ליבקמב .הנורחאל קר ףפורתהש ,ידמל קזח 

תאו תיצוביקה תוהזה לש םייסיסבה םילמסה תא םמצע לע לבקל םינכומ ויהש םירגהמ 

הינבהב םיינומדקה םיביכרמה תשלוח .תיאקירמאה תוברתה לש תויסיסבה דוסיה־תוחנה 

קר אל ,הפוריאב רשאמ רתוי הלודג תונלבוס הרשפיא תיאקירמאה תיצוביקה תוהזה לש 

םיביכרמ ןהלש תוהזה תרדגהב וללכש תוצובק יפלכ ףא אלא ,םינוש םייתד םינווג יפלכ 

וללה תוצובקה לש םייתרבחה םיבחרמה תולובג ךא ,תוינתאה תוצובקה לככ םייאמק 

תאז תונלבוס 47.םינשה םע ובחרתהו יוניש ורבע םא וליפא ,םיינשמכ רוריבב ורדגוה 

תוברתה לש תויגולואידיאהו תויטילופה דוסיה־תוחנה תלבקב ןבומכ תינתומ התיה 

.הלא תוצובק ידי־לע תיאקירמאה 

,יתד יוביר ,תוגייתסהב םא וליפא ,לבקל לאיצנטופה ןכ־םא היה תירבה־תוצראל 

םייורקה ,םירוחשה לש יקלח ןפואבו ,םוקמה ידילי לש ללכהמ אצויה םע - ינתאו יטילופ 

תיטילופה הנמאה תא תונושה תוצובקה ירבח ולביק דוע לכ - םיאקירמא־ורפא םויכ 
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תיביטקלוק תוהז טדטשנזייא נ''ש 30 

־תמחלמ םות םע ענש - יאקירפא אצוממ םיאקירמאה לש םמוקימ .תיאקירמאה תיתוברתה 

תויצוביקה תרגסמב תיקלח תובלתשה ןיבל ,םיינעזג םיחנומב תטלחומ תורז ןיב םיחרזאה 

הרקמ הז ןיא ,ןכא ."תיאקירמאה המלידה" תא - תדחוימ היעב רצי ־ תיאקירמאה 

ביבס שחרתה ־ םיחרזאה־תמחלמ - תיאקירמאה הירוטסיהב רתויב השקה ךוסכסהש 

ךדיאמ ,םייפוריאה םירגהמל .יאקירפא אצוממ םיאקירמאה לש אלמה םבוליש לש היעבה 

תא המגודל חקינ םא .תואלמ תויחרזא תויוכז תלבקב םייקוח םיישק ויה אל ,אסיג 

םלועמ התלע אל ,תובר תופוקתב ועיפוהש הילפאה יסופד תורמל ,םיידוהיה םירגהמה 

ינרדומה ידוהיה ןויסינב תיזכרמ הכ .רתיהש הלאש ,תידוהי היצפיסנמא לש הלאשה 

ללוכ ,תירבה־תוצראב תוינתאה תוצובקה בורש יללכ ןפואב רמול ןתינ .הפוריאב 

ןכו ,תיללכה תרגסמה ךותב האלמ הרוצב לבקתהל ופאש ,יאקירפא אצוממ םיאקירמאה 

,הבחרה תיאקירמאה תרגסמה ךותב ,רתוי לודג היחמ בחרמ חתפל תויורשפא לבקל 

ןהלש תודסומלו תוינתאה תויוליעפל היצמיטיגלו ןהלש םיינתאה םילמסלו תורוסמל 
.תירוביצה הריזב 

ודקמתה ,םיאקירמא־ורפאה לש הלא דחוימב ,וללה תוצובקה לש םיקבאמהמ םיבר 

םירזגמב הבחר הכימתב וכז ןה ;תיאקירמאה תרגסמה ךותב קוחה ינפל ןויווש תגשהב 

חרזאה תויוכזל תועונתה תודיעמש יפכ ,יפוריא אצוממ םיאקירמאה בור ברקב םינוש 
.םישישה תונשב 

תידסומה תרגסמה לעו םייסיסבה םילמסה לע רגית וארק אל וללה תוצובקה בור 

םיביכרמהמ םיבר התניש ןתחלצה םצעש יפ־לע־ףא - תירבה־תוצרא לש תיאמק־יתלבה 

ומקש האחמה תועונתמ םיוסמ קלח ומכ ,רתויב םיינוציק תודוסי קר .תאזה תרגסמה לש 

ךרואל אל םה םג ךא ,וז תרגסמ לש היתוישוא תחת רותחל וצר ,םיעבשהו םישישה תונשב 

םשב ושענ ,תוימשיטנאה דגנ םידוהיה לש הלא ומכ ,םיינתאה םיקבאמה בור .םימי 

,לשמל ,ךכ .תיאקירמאה תוברתה לש דוסיה־תוחנה םשבו םייאקירמא־ללכה םיכרעה 

הלביק גגיק רתול ןיטרמ לש ותגהנהב (civil rights) תויחרזא תויוכזל העונתה 

.יחרזא ןויווש לש םייאקירמאה םייללכה םיכרעה תצפהל התמורתב הרכה ךות היצמיטיגל 

ברקב התוחפ הדימבו ,םיאקירמא־ורפאה ברקב םנמוא וחתפתה ןורחאה ןמזב 

־תיאקירפא תוברת רידגהל םיצמאמב ןיוטיב תא ואצמש ,תולדבתה תועונת ,םינפסיהה 

תיפוריא־ברעמה תוברתהמ תולדבומ ויהיש תיאקירמא־תינפסיה תוברתו תיאקירמא 

תוריזל וכפהנ רודיבה ימוחתמ קלחו תוטיסרבינואו םי'גלוק .תירבה־תוצראב תטלשה 

היהת העפשה וזיא טילחהל דוע םדקומ .וזכ תולדבתהל תויטנה וצפוה ןהב תוירקיעה 

ןה ןכא םאו ,גניק רתול ןיטרמ לש ותעונתל ,רתיהש העפשהל האוושהב וללה תועונתל 

,הכותב םימיוסמ םייוניש ךות תיללכה תכרעמב ובלתשי וא ,רתי־תולדבתהל וכילוי 

.הב חתפתתש תוהזה ילמס לש תכרעמב רקיעב 

 XVI

הנושארבו שארב .תויצוביקה תויוהזה רקחל תושדח תושיג המכ גיצה ליעלד ןוידה 

םייסיסב םיביכרממ וא םידוק ביבס םינבנ תיצוביק תוהז לש הלאכ םיסופדש וניארה 

םהיתוכלשה לע ,הלא םידוק ,איהש הצובק וא הרבח לכבש ,תינש ;ףרה אלל םינתשמה 

תועצמאבו םינוש םייתרבח םינקחש לש תויוליעפ ידי־לע ףרה אלל םישבגתמ ,תוידסומה 
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תיצוביקה תוהזה יביכרמ לש הינבהה ךילהתש ,תישילש ;םהיניב תויורחתהו םיקבאמ 

תומיעהש ,תיעיברו ;תונוש תורבח וא תויוברת ןיבש ןילמוגה־יסחימ תוקומע דימת עפשומ 

לש יונישבו בוציעב יטירק םרוג אוה הלאה ןילמוגה־יסחי ךותב םינושה םינקחשה ןיב 

לש םיינומדקה םיביכרמה לש יונישבו בוציעב ףאו ,תונושה תורבחה לש תיצוביקה תוהזה 
.הלאכ תויוהז יביכרמ 

לש םינוש םיסופד לש ,הלאכ םיכילהת תועצמאב ,שוביגב דקמתה ונלש ןוידה בור 

עקרה תא ןובשחב איבהל בושח וללה םיכילהתה חותינבש וניארה .תוינרדומה תונידמה 

־תונידמ לש הינבהב םילודג םייוניש ולח יכו ,תונושה תורבחה לש יתוברתהו ירוטסיהה 

םואל־תונידמ ןיב דחא יתועמשמ לדבהשו ;םיפתושמה םינייפאמה תורמל תונושה םואלה 

,םירחא םיביכרמל סחיב תויאמקה לש תדחוימה הינבהה ךרדב אוה תונוש תוינרדומ 

.תיצוביקה תוהזה לש הינבהה לש ,םיילטנדנצסנרט וא םייחרזא 

םואלה־תונידמ לש הינבהה חותינ לש תובישחה תא ונלש ןוידה ריאה וז ךרדב 

קלחב ראותמכ ,תויצוביקה תויוהזה לש הינבהל רתוי תיללכ השיג תרגסמב תוינרדומה 

,ונגמז־תב הריזב חותינ תטיש התוא םשייל ןתינש ונל הארנ .הזה רמאמה לש ןושארה 

"הינבהה לוטיב" תונכל ןתינש המבו םינושה םיילבולגה םיכילהתה ןיבש םיסחיב דחוימב 

."תויסלק"ה םואלה־תונידמ לש 

תורעה 

 S.N. Eisenstadt and B. Giesen, "Construction :1 . לע ססובמ ןוידה לש הזה קלחה

 of Collective Identities". European Journal of Sociology, 36 (1995), pp.

.םש םיגצומה םינוידהמ קלח לש הבחרהה לעו ,72-102 

 C. Geertz, The Interpretation of Culture (New York: Basic Books, 1973), .2
 •pp. 93-94

 D.M. Schneider and R.T. Smith, Class Difference and Sex Roles in .3
 American Kinship and Family Structure (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice

 .Hall, 1973)

 E. Dürkheim, The Division of Labor in Society (New York: Free Press, .4

השעש ,הנחבהל קודה רשק םג הרושק תיצוביק הרכה וא תוהז לש הינבהה .1933) 

רדסה לש וללה םידממה ינש ןיבש תויצניבמוקלו ינוליחל שודקה ןיב ןמזמ םייהקרוד 
.יתרבחה 

 •N. Elias, The Civilizing Process (Oxford: Basil Blackwell, 1982) :5. ואר

 S.N. Eisenstadt, Power, Trust and Meaning (Chicago: :6. רתוי בר טוריפב ואר

 .University of Chicago Press, 1995), chs. 2 and 13, pp. 55-70, 328-390
 .ibid, eh. 13: 7. רתוי טרופמ חותינל ואר

רבו םקמ הניכש המל םיבורק הלאכ םידוק .Wirtschaftsethik :8, דוגינב 
ילמרופ טביהב ילכלכה הז ומכ סותא רבו האר אל ,וננמז־ינב םיטסילרוטקורטסל 

.תוילמסו תוטשפומ תוירוגיטק לש תכרעמ קר רצויה תישונאה הבשחמה לש אדירג 

ול שיש והשמכ ,ולש יתרבחה םויקב ,םדאה עבטב עובטה והשמכ הזכ סותא האר אוה 
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םינוש םייוטיבכ הלאה םידוקה תא ספת רבו .יתרבחה רדסה לע תורישי תוכלשה 

יפלכו יללכ ןפואב םמויק תודבוע יפלכ םדאה־ינב לש תוילמסה תויצטניירואה לש 

ןכל .דחוימ ןפואב םייתרבח ןילמוג־יסחי לש תויעב Wirtschaftsethik זמור וניא 

תיגול תרזגנ קר וז ןיא םג ;ןותנ םוחת לכב התואנ תוגהנתה בייחמה יתד וצ לע 

.הנותנ תדב םיטלושה םייפוסוליפ וא םייגולואית םיילאוטקלטניא םינכת לש 

Wirtschaftsethik, לש יללכ סודומ לע זמור ,סוטטס לש וא יטילופ סותא וא 

תויפיצפס תוידסומ תוריז לש הכרעהב דקמתמה ,"תיתא" וא "תיתד" ,היצטניירוא 

תשרשומ היצטניירואה .הלאכ תוריזב םיבאשמ לש הקולחו תוגהנתה יכרדבו 

הלש סחיהו תואיצמה לש יגולוטנואה יפואה לש ,ימסוקה רדסה לש דוסי־תוחנהב 

 Eisenstadt, supra note 6, at :ואר רתוי בחר טוריפל .יתרבחהו ישונאה םויקל
 •chs. 1 and 13

 E. Shils, "Primordial, Personal, Sacred, and Civil Ties". In E. Shils, .9

 Center and Periphery: Essays on Macrosociology (Chicago: University of

 .Chicago Press, 1975), pp. 111-127

 Shils, ibid\ C. Geertz, "The Integrative Revolution, Primordial :10. ואר
 Sentiment and Civil Politics in the New State". In C. Geertz, The

 ,Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), pp. 255-310

 •E. Shils, Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1981) .11

:ואר .עדי לש גוס ותוא םניא ילמרופ עדיו בותכ אל עדיש ןבומכ איה ךכל הביסה .12 

 M. Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy

 .(Chicago: University of Chicago Press, 1962), pp. 87ff

 F.H. Tenbruck, Die Kulturellen Grundlagen der Gesellschaft (Opladen, .13
 .1989)

 S.N Eisenstadt, (ed.), The Origin and Diversity of Axial :14. םג ואר
 Civilization (Albany, New York: SUNY Press, 1983); Eisenstadt,
 Kulturen der Achsenzeit: Ihre Institutionelle und Kulturelle Dynamik

 .(Frankfurt am Main, 1987)

 Max Weber, Ancient Judaism (Glencoe, 11::15. רבו לש וירפס הרתי הבחרהב ואר

 The Free Press, 1952); The Religion of China: Confucianism and Taoism

 .(New York: The Free Press, 1968)

- ואר תויטנוולר תויוסחייתהבו הלאה םיכילהתב יללכ ןוידל .16 

 S.N. Eisenstadt, Michel Abitbol and Naomi Chazan (eds.), "The Origins

 of the State Reconsidered", pp. 1-27; and "State Formation in Africa,

 Conclusions", pp. 168-200; in The Early State in African Perspective:

 ,Culture, Power and Division of Labor (Leiden: E.J. Brill, 1988)

 Eisenstadt, The Origin of Diversity of Axial Civilization, supra note :17. ואר
 .14

 S.J.D. Cohen, "Religion, Ethnicity and 'Helenism' in the Emergence of .18

 Jewish Identity in Maccabian Palestine". In P. Bilde, T. Engberg- Pedersen,

 L. Hannestad and J. Zahle (eds.), Religious Practice in the Seleucid
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 Kingdom (Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, 1990), pp. 204
 .224

 .Ibid, passim :ואר

 S.N. Eisenstadt, Jewish Civilization - The Jewish Historical :ואר

 Experience in a Comparative Perspective (Albany, NY: SUNY Press,

 .1992), chapters 1 and 2

 S.N. Eisenstadt, Japanese Civilization: A :לע םסובמ הזה חותינה
 Comparative View (Chicago: University of Chicago Press, 1996) esp.

 .chapters 12, 13 and 15

 J.M. Kitagawa, On Understanding Japanese Religion :הבחרהב ואר
 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987); G. Rozman, The East

 Asian Religion, Confucian Heritage and Its Modern Adoption
 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991); M. Waida, "Buddhism

 and the National Community". In F.E Reynolds and T.M Ludwig (eds.),

 Transactions and Transformations in the History of Religions (London:

 E.J. Bai, 1995); J.R. Werblowski, Beyond Tradition and Modernity

 .(Atlantic Highlands, N.J.: Athlone Press, 1976)

 .Eisenstadt, Japanese Civilization, supra note 21 :ואר

 S.N. Eisenstadt, "Heterodoxy, Sectarianism, and Dynamics of :ואר

 .Civilization". Diogenes, 120 (1982), pp. 5-26

 S.N. Eisenstadt, European Civilization in a Comparative Perspectie :ואר

 .(Oslo: Norwegian University Press, 1988)

 M. Lipset and S. Rokkan (eds.), Party System and Voter Alignments (New

 .York: The Free Press, 1967)

 S.N. Eisenstadt, "Barbarism and Modernity". Transactions, 33 (May- :ואר

 .June 1996), 31-39

תוירפמיאב םלסיאה תכלממב אוצמל ןתינ תילאירוטירט תוחתפתהב המוד שגד 

וליפאו ;םנטייוובו גינמה תלשוש לצא ןיסב :תילוגומו תידיוואפאס תויגמתועה 

 "Conceptions of Territoriality and the State in Asia: :ואר .היסא חרזמ־סורדב

 Especially China and Vietnam, 17th-19th Centuries", paper submitted to

 the Conference on "From Empires to Nations: Collective Identity, Public

 Sphere and Political Order in States: Early Modernity, The Civilizations of

 Europe, the Islamic, Hindu and Confucian World, Japan", held in Uppsala,

 .June 11-14, 1996

 F. Wakeman, "Boundaries of the Public Sphere in Ming and :לצא □ג ואר

 Qing China", ibid; M.E. Berry, "The Construction of the Public, Sphere

 under the Tokugawa", ibid; Sariga Subrahmanyan, "Jonah and the Whale:

 On Transformations in Individual and Collective Identities in South (and

 Southeast Asia) in the 15th-18th Centuries", ibid; Serif Mardin, "On
 •Islamic Civilization", ibid
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 G. Hoston, Marxism and the Crisis of Development in Pre-War Japan .29

 (Princeton: Princeton University Press, 1989); and "IKKOKU Shakai -

 shugi: Sano Manabu and the Limits of Marxism as Cultural Criticism", in

 T. Rimer (ed.), Culture and Identity (Princeton: Princeton University

 .Press, 1990), pp. 168-186

 S. Tanaka, Japan's Orient: Rendering Past into History (Los Angeles: .30
 .University of California Press, 1993)

 L. Hartz, The Founding of New Societies (New York: Harcourt and Brace, .31

 1964); S.N. Eisenstadt, "The Axial Age - The Emergence of
 Transcendental Visions and the Rise of Clerics". European Journal of

 .Sociology, 23 (1982) 294-314

:ב ואר הקירמא תושבי יתש לש ירוטסיהה ןויסינב הנושהו המודה לע םינוש םינויד 

 L. Hanke (ed.), Do the Americas Have a Common History? A Critique of

 .the Bolton Theory (New York: Alfred A. Knopf, 1964)

 A. de Tocqueville, Democracy in America (New York: Vintage Press, .32
 .1966)

 Freiherr Alexander Von Humboldt, Personal Narrative of Travels to the .3 3

 Equinoctial Regions of America during the Years 1799-1804. Translated

 and edited by Thomasina Ross (London: G. Routledge and Sons, 1851); and

 Ensayo Politico Sobre el Reino de la Nueva Espana (Mexico; Campana
 .General de Ediciones, 1953)

 Octavio Paz, The Labyrinth of Solitude: Life and Thought in :34. לשמל ואר
 Mexico (New York: Grove Press, 1961); and "A Literature without

 Criticism", The Times Literary Supplement (August 6, 1976), 979-980;
 R.M. Morse, "Towards a Theory of Spanish American Government".
 Journal of the History of Ideas, 15 (1975) 63-71; R. da Matta, Carnivals,

 Rogues and Heroes - An Interpretation of the Brazilian Dilemma (Notre

 .Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1991)

 Eisenstadt, European Civilization in Comparative Perspective, supra note .35

 25; A.D. Lindsay, The Modern Democratic State (Oxford: Oxford Press,

 1962); H. Luthy, Calvinism and Capitalism, A Comparative View (New

 York: Basic Books, 1988), pp. 87-109; L. Kolakowski, Chretiens sans

 .Eglise (Paris: Gallimard, 1973)

 Rainer Baum, "Authority and Identity: the Case for Revolutionary .36

 Invariance", in Ronald Robertson and Burkart Holzner (eds.), Identity and

 .Authority (New York: St. Martin's Press, 1979), pp. 61-118

 J.H. Elliot, Imperial Spain, 1469-1716 [1963] (London: Edward Arnold, .3 7

 1969); A. Dominguez Ortiz, Sociedad y estado en el siglo XVIII espanol

 [1976] (Barcelona: Ariel, 1988); J.H. Elliot, Spain and Its World, 1500
 1700, Selected Essays (New Haven: Yale University Press, 1989);
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 H. Kamen, Spain in the Later Seventeenth Century 1665-1700 (London:

 Longman, 1983); M. Menandez Pelayo, Historia de los hetrodoxos
 espanoles (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1977),

 "Tradition". Fieldstaff Reports, West Europe Series, 12 (1976), 1:1 - 16;

 and "Culture and Education in Spain (1780 - I860)". Fieldstaff Reports,

 ,West Europe Series, 12 (1997), 1:1 — 16

 N.O. Hatch, The Sacred Cause of Liberty: Republican Thought and the .38

 Millennium in Revolutionary New England (New Haven: Yale University

 Press, 1977); Perry Miller, The American Puritans (Garden City, N.J.:

 •Doubleday, 1956)
 A. Heimart and A. Delbanco (eds.), The Puritans in America: A :םג ואר

 Narrative Anthology (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985);

 R. Kent Fielding and Eugene Campbell, The United States: An
 Interpretative History (New York: Harper and Row, 1964); Richard

 Hofstader, The Structure of American History, 2nd ed. (Englewood Cliffs,

 .NJ: Prentice - Hall, 1973)

 B. Siebzehner, "Pattems of Incorporation of the Enlightenment in Spanish .39

 America, Mexico and Argentina, 1790-1825". Ph.D. thesis, Hebrew

 University, Jerusalem, 1990; H. Wiarda, Politics and Social Change
 .(Boulder: Westview Press, 1992)

 Wiarda, ibid; Siebzehner, ibid\ J.H. Elliot, Spain and its World (New .40

 Haven: Yale University Press, 1989) esp. Part I, pp. 7-72; C.H. Haring,

 The Spanish Empire in America [1947] (New York: Harcourt, Brace,

 1963); J.H. Parry, The Spanish Seaborn Empire [1966] (London: Penguin
 .Books, 1973)

 N. Canny, N. Pagden and A. Pagden (eds.), Colonial Identity in the .41
 Atlantic World (Princeton: Princeton University Press, 1987); J.H. Elliot,

 "Introduction: Colonial Identity in the Atlantic World", ibid, at pp. 3-15;

 S.B. Schwartz, "The Formation of Colonial Identity in Brazil", pp. 15-51;

 A. Pagden, "Identity Formation in Spanish America", pp. 51-95; see also

 S.N. Eisenstadt, "The US and Israel, a Chapter in Comparative Analysis",

 in idem, Jewish Civilization - The Jewish Historical Experience in a

 ,Comparative Perspective, supra note 20

 M. Gongora, El Estado en el derecho Indiano: Epoca de Fundacion .42

 (Santiago: Universidad de Chile, 1951); Wiarda, Politics and Social

 Change, supra note 36; S.H.M. Harrell, The Hidalgo Revolt (Westport,

 Conn.: Greenwood Press, 1966); B.R. Hannef, Roots of Insurgency:

 Mexican Regions 1750-1824 (Cambridge: Cambridge University Press,

 1986); W.B. Taylor, Banking, Homicide A Rebellion in Colonial Mexican

 Villages (Stanford: Stanford University Press, 1979); J.L. Phelan,
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 "Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureaucracy".
 Administrative Science Quarterly, 6 (1960), 730-760; S.A. Zavala, Las

 Instituciones juridicas en la conquista de America [1935] (Mexico D.F.;

 Editorial Porrua, 1971); T.E. Anna, The Fall of the Royal Government in

 .Mexico City (Lincoln; University of Nebraska Press, 1978)

 S.A. Zavala, ibid; M. Gongora, Studies in the Colonial History of Spanish .43

 •America (Cambridge: Cambridge University Press, 1935)

לש חתפמה־תוזוחממ המכב קוחרה רבעב שדחמ היצרגטניאה השחרתה תאז לכב .44 

,הפוקת התואב .שוביכה תרחמל וקיסקמ לש הרקמה תא ,לשמל ,ולט .תשבי־תתה 

שדחמ היצרגטניא לש ךילהת ורבע ןמוקממ ושלתנש תוינאידניאה תויוברתהמ המכ 

ריכהל הלכי אל תינמואלה תידרפסה הקירוטרה .תורצנתהה ךילהתל תודוה 

הנומאל תודות" :בתכ זאפ ויבטקוא .ןמצע דעב תורבדמ תודבועה ךא ,וז הדבועב 

םע םירשקה לכשכ ,תיתוברת תומתי לש בצמב םעפ ויהש - םינאידניאה ,תילותקה 

ואצמ ־ םהירע לכ םע דחי תמ םהלש םיהולאה ,וקתונ םהלש תוקיתעה תויוברתה 

,'םייברעמה' םינאידניאהש המ ,דלונ הרזה תוברתה ץומיא ךותמ .םלועב םוקמ 

ןיא ,הלותבה .'הלותבה ינפל ןויוושה' םינכמ ,ילרבילה ונארימאטלא ויצאנגיאה 

...פולאדאווגמ ,ןייצל ךרוצ 

הסירהה' הנכמ ונאקסרולפ קירנא ןוירוטסיההש המ שחרתה וקיסקמ זכרמ םורדב..." 

:תויודרפיה שולש םע תויחל וצלאנ םה .'םינאידניאה לש ינתאה ןורכיזה לש 
,ודימשה םהלש הנשה חולו םהיבתכ תא .תילכלכו תיטפשמ ,תילאירוטירט תודרפיה 

תולובגל רבעמ לא םיימוקמ םימודק םירסמ ריבעהל תורשפא םהל הנתינ אלו 

םימואלה לע רבדל וקיספה סקרופאזהו םיאקיסקמה .בטיה םימחותמה םיימוקמה 

.הווהל םהלש רבעה ןיב הרעפנ םוהת .הלאכש רותב םהלש 

לודגה גשיהה .תירנויסימ תוילותק לש תינוגותימ היגרנא וקצי הזה רעפה ךותל" 

־ב רבכ התישארש ,םיפולדאווגה תכ לש ילואירקה דוביעה ןבומכ היה םהלש1600. 

רדעיהב רשא ,ילואירקה תוילותקה זכרמל ךפהנ ירמ הלותבה לש ימוקמה ןחלופה 

םיסותימ תרדחה ךות תורצנה לש היצזיאקיסקמ לש ךילהת רבע ,תויחישמל הייטנה 

 R. Merquior, On the Historical Position of Latin אמור לש ןחלופה ךותל..."

 America (London: 1978), pp. 153-154

 Harvard A. Heimart, Religion and the American Mind (Cambridge, Mass: .45

 Harvard University Press, 1966); C. Becker, The Declaration of
 Independence (New York: Vintage Press, 1958); G. Haskins, Law and

 Authority in Early Massachusetts (Lanham, MD: University Press of

 America, 1960); D. Little, Religion, Order and Law (New York: Harper

 and Row, 1969); Fielding and Campbell, The United States: An
 Interpretative History, supra note 38; R. Hofstatder, The United States

 (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hail, 1972); see also A. Seligman, "The
 Failure of Socialism in the United States: A Reconsideration". In S.N.

 Eisenstadt, A. Seligman and L. Roniger (eds.), Culture Formation, Protest

 Movements and Class Structure in Europe and in the United States
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 .(London: Frances Printer, 1982), pp. 24—56

 R.N. Bellah, Beyond Belief{ New York: Harper and Row, 1970), especially .46

 chapter 9; and The Religion and Republic - The American Circumstance
 .(Boston: Beacon Press, 1987)

 S.N. Eisenstadt, A. Seligman, and B. Siebzehner, "The Classic :47. םג וארו
 Tradition in Americas: The Reception of Natural Law Theory and the
 Establishment of New Societies in the New World". In B. Hasse (ed.), The

 ,Heritage of the Classical World (Berlin: de Gruyter, forthcoming)
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