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לומתאה םע גולאיד תארקל תוירוטסיה בגוי רתסאו הוונ לייא 
.םידומע 389 .2002 .לבב :ביבא־לת 

רוביצה תא ריעסהש הירוטסיהב דומילה־ירפס לע סומלופה תובקעב דלונ הז רפס 

דומילה־רפסש רחאמ ישיא ןפואב ךכב םיברועמ ויה וירבחמ .ןורחאה רושעה ףוסב לארשיב 

,הוונ לייא) תקולחמל תוירקיעה תוליעה ןמ היה ,םטע־ירפ ,רחמה ףס לע 20־ה האמה 

אקווד .(בגוי רתסא ־ יטקדיד ץועיי ,1999 ,ביבא־לת ירפס ,רחמה ףס לע 20־ה האמה 

סומלופה תא לומתאה םע גולאיד תארקל תוירוטסיהב חתנל חלצומה םנויסנ ,הז עקר לע 

־ הבחר תיכוניחו תיתוברת ,תירוטסיה הביטקפסרפב וביצהלו "sine ira et studio" הזה 

לע יניינעו חכופמ ירוביצ ןויד םודיקל םורתי אוה ,תווקל שי ,ךכב .הכרעהל יואר 

םייגולואידיאהו םייטילופה םימגדל רבעמ לארשיב הירוטסיהה תארוה לש הידיקפת 

.ומצע סומלופה להנתה םהבש םישקונה 

תארוה יבגל יתרבחהו יגוגדפה םנוזח תא םג וב םישרופ םירבחמה ,סומלופה רקח דצב 

קפתסמ וניא ךא הארוהל םיישעמ תונויער עיצמש רפס אופיא הנה .הירוטסיהה 

תיפוסוליפו תירוטסיה ,תיכוניח הפקשהב התוא ןגעמ אלא ,ינכטה ןבומב "הקיטקדיד"ב 

תכרעמב הירוטסיהה תארוהלש איה םירבחמה לש יגוגדפה ןוזחל אצומה תדוקנ .הפיקמ 

ילכו ,הזמ יביטקלוקה ןורכיזה בוציעל ןכוס :םימילשמו םינוש םידיקפת ינש שי ךוניחה 

תא םידמולל העיצמ איה ןושארה הדיקפתב .הזמ תיתרוקיב תירוטסיה הנבה חותיפל 

איה ינשה הדיקפתב וליאו ,המואה לש תיביטקלוקה התוהז תא םיננוכמה םיסותימה 

חותיפב םג תעייסמ ךכבו ,יתרוקיב ןפואב הלאה םיסותימה תא ןוחבל םתוא תדדועמ 

הירוטסיהה תארוה לע ,הלאה םידיקפתה ינש תא אלמל ידכ .םהלש תישיאה הימונוטואה 

תימואלה הירוטסיהה תא וננוכש םיסותימה םע ריהזו לכשומ יתרוקיב גולאיד"ל ףואשל 

הנבה םודיקל םג םורתל יושע הזכ גולאיד .(330 'ע> "יביטקלוקה ןורכיזה תא ובציעו 

הווקתה וז .תילארשיה הרבחה תא םיגלפמה םייטילופהו םייתוברתה םישוגה ןיב סויפו 

.ויניינע ראש םירזגנ הנממו ,רפסה דוסיב תדמועש 

דומילה־ירפס לע סומלופה תא תונוש תויווזמ םיחתנמ םינושארה םיקרפה תעברא 

הירוטסיהה תארוה לש התוחתפתה תא רקוס ןושארה קרפה .ילארשיה בצמה לש יארכ 

ךוניחה תכרעמ התפכ הכורא הפוקת ךשמב .םויה דע םישימחה תונשמ ךוניחה תכרעמב 

,םרב .יוטיב הב אצמ אל תילארשיה הרבחב שחורה יובירהו ,הירוטסיהה תארוהב תודיחא 

תימואלה היגולואידיאה לש הינומגהה הרערעתהו הכלה םימיה־תשש תמחלמ ןמל 

ןמל ךא ,חרוכ ךותמ םזילרולפ הז היה הליחתב .םזילרולפל ךרדה החתפנו ,תסייגמה 

םירבחמה .תיכוניח תוינידמ לש ןורקיעכ תויתוברת־ברב הרכהה השבגתה םיעשתה תונש 

םייקה םזילרולפה יבגל תיכרע־וד הדמע םיטקונ ךא תויתילונומה ןדיע םות לע םיכרבמ 

רצבתמ םייטילופהו םייתוברתה םישוגה ןמ דחא לכ ,םתעדל ןכש ,תילארשיה הרבחב 

הרבחה תא רבעב הנייפאש תוירדילוסה תררופתמ ךכמ האצותכו ,ומלוע ךותב 
.תילארשיה 

,םרב .תינויצולובאו תיראינילכ הז קרפב תרייטצמ הירוטסיהה תארוה לש התוחתפתה 
הדיחא הירוטסיהב תיתכלממה תינכותה התייה אל םישימחה תונשב רבכ יכ רמול רשפא 

םירבחמה .חצינ םרט םזילרולפה ,רחאה דצה ןמ ,ונימיב יכו ,ךוניחה יטינרבק וצרש יפכ 
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םיעשתה תונש עצמאב המסרפתהש השדחה תינכותה יכ םיעבוק םה רשאכ םיקדוצ ןכא 

הריכמ הניא איה םג ,הז םע ךא ,היתומדוקמ תוחפ תירטנצונתאו רתוי תילרביל .דניה 

,תויגולואידיאה ויתורימאבו זכרמב תדקמתמ הריקסה .החנמ ןורקיעכ יתוברת םזילרולפב 
תמרות התייה תאזכ תוסחייתה יכ חינהל רשפא .םידימלתלו םירומל תוסחייתה הב הרסחו 

יראל תמגוד ,ךוניח לש םינוירוטסיה .הארוהה תוחתפתה לש יראינילה יומידה תשלחהל 

תלטוטמה יסופד לע םיעיבצמ ,(Ivor Goodson)ןוסדוג רובייאו (Larry Cuban)ןבוק 

.תונורחאה םינשה האמב םידומילה תוינכות לש ןתוחתפתה תא םינייפאמה הקיטקלאידהו 

תא ססבל ותוסנב ,םישימחה תונשב רבכ :המוד המגמ הלגמ לארשי לע בורקמ טבמ 

לש תודגנתהב ךוניחה דרשמ לקתנ ,תילרגטניא תימואל הסיפת לע הירוטסיהה תארוה 

תוברתה ךותב תוכרפה ןמ םג הקני תאז תודגנתה .םידימלתו םירומ ,םילאוטקלטניא 

רבעה םע הייחדו הכישמ לש תיכרע־וד םיסחי תכרעמ עודיכ המייקש ,הינומגהה תינויצה 

ךוניחה דרשמ לש ויתוגויסנ תא םינחוב רשאכ םג תלבקתמ המוד תלטוטמ תנומת .ידוהיה 

תסיפת לע ,הנוילעה הביטחב רקיעב ,הירוטסיהה תארוה תא דימעהל םיעבשה תונשב 

ףאו ,הפי ולע אל הלא תונויסנ ,עודיכ .םינוירוטסיהה תייליהקב תלבוקמה הירוטסיהה 
לעופב ,תימשרה תינכותה לש היגולואידיאב םירהצומ םייונישל הליבוה אל הבזכאהש 

.םייתרוסמה םייטקדידה םיסופדה ,ךכ לע הבוגתב ,םינומשה תונשב וקזחתה 

הרבחה תא םיגלפמה םיעסשה לע ףסונ רוא םיכפוש םיאבה םיקרפה תשולש 

לע תקולחמה דוסיב םירבחמה תעדל ודמעש םינוש םיביטרנ השולש םיפשוחו ,תילארשיה 

לש ביטרנה ,םייתדהו םיינוליחה וינווג לע ינמחולה ןימיה לש ביטרנה :דומילה־ירפס 
לאמשה לש ביטרנהו ,היחרזא לכ תנידמכ לארשי תא תוארל םיצורש םינויצ־טסופה 

םיביטרנה ןמ דחא לכ .תינויצה הדובעה תעונת לש תשרומה תא רמשל שקבמה ינויצה 

ןימיה לש ביטרנה :תילארשיה תוהזה לש הנוש הסיפתמו תונוש דוסי־תויווחמ קנוי הלאה 

ביטרנה :תידוהיה תוהזה ןדבוא ינפמ ששחה ןמו תימויקה הדרחה ןמ קנוי ימואלה 

שתש השגרהה לעו תונויצה לש התקדצב הילשאה ןמ תוחכפתה לע תתשומ ינויצ־טסופה 

ימחול לש רשקה תשוחתמ ןוזינ ינויצה לאמשהו :לארשי לש היתויעבל הנעמ תתל החוכ 

תועצמאב .הרירב־ןיאה תשגרהמו ךרדה תקדצב םתנומאמ ,המדאל םהיכישממו ח"שת 

םייתוברת־וכיספהו םייגולואידיאה תוחוכה לש תקתרמ הפמ םיעיצמ םירבחמה הז חותינ 

תאירק תובקעב תשקבתמה הלאשה .תוילארשיה תוהזהו תואיצמה לש ןבוציע לע םיקבאנה 

םצע יכ הארנ .הלאה םיביטרנה תשולש ןיב גולאידל תורשפא שי םא איה הלא םיקרפ 

תא םחותינ .םתבושת לע תזמרמ דרפנ קרפ ביטרנ לכל ושידקה םירבחמהש הדבועה 

יבגל ןורחאה רושעב תחוורה תיגולויצוסה הנחבאל ךכב ףרטצמ םיירוטסיהה םיביטרנה 

תפתושמ תירוביצ הריז םייקל השקתמה םיעסש־תבורמ הרבחכ תילארשיה הרבחה 
.תמכסומו 

,תורחא תוצראב הירוטסיהה תארוה לע ירוביצה ןוידה תא רקוסה ,ישימחה קרפה 

םלועל ביבסמ רויס םיכרוע םירבחמה .ילארשיה חוכיווה לע תפסונ הייאר־תיווז עיצמ 

.תורחא תוצראב המוד העפותל סחיב ילארשיה סומלופה תא םקמל םהיארוק תא םינימזמו 

.תילארשיה תוהזה יבגל תונוש תוסיפת םיעיצמש ,םימדוקה םיקרפל הז קרפ ףרטצמ ךכב 

תימואלה תשרומל סחיה לע איה תקולחמה ונלצא םג ,תורחא תויטרקומד תוצראב ומכ 

ברעמבו תירבה־תוצראבש דועב ,םרב .תויתרוקיב תושיגו תויתוברת־בר תועיבת חכונל 
תויוכז לש תכרעמ םג תללוכ תימואלה תשרומה יכ הבחר המכסה שי ותוללכב 
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םייתד תודוסי םע תשרומה תא םיהזמ ילארשיה רוביצב םילודג םיקלח ,תוילסרווינוא 

הניחבה ןמ .ונינכש ןיבל וניניב םילא ךוסכס ידכ ךות ורסמתהש תוקיטקרפ םעו םילדבתמ 

ידכ וב םישמתשמ םירבחמהש גשומ ־ "יתעדות ללח" ףשוח ילארשיה חוכיווה ,תאזה 
.(230 'ע> היסורב בצמה תא ראתל 

הזש ילבמ ילארשיה םזילרולפה תא םייקל ךישמהל הלוכי הירוטסיהה תארוה דציכ 

הלאשה וז ?ולש תמאב רצבתמ רזגמ לכ ובש סואכל תיתרבחה תואיצמה תא ךופהי 

םירזענ םה ךכ םשלו ,םינורחאה םיקרפה ינשב הילע תונעל םישקבמ םירבחמהש 

לש ותנומא לע םירערעמ םה רמדג תובקעב .רמדג לש תיפוסוליפה הקיטיונמרהב 

םוקמב .הרבחהו חורה יעדמב תילרטינו תיביטקייבוא תיעדמ הדותמב םזיביטיזופה 

ובש ךילהת הניה תונשרפה .תירוטסיה הנבהל חתפמכ תונשרפה תא םיעיצמ םה הדותמה 

,םרב .טסקטה לש קפואהו שרפמה לש קפואה ־ םינוש םייתוברת םיקפוא ינש םישגפנ 

םגו שרפמה לש קפואה םג ןכש ,יתורירש יביטקייבוס ןיינע הניא ,רמדג יפל ,תונשרפ 

תרוסמה .םינגועמ םה הבש תיתוברתה תרוסמה ידי־לע םיבתכומ טסקטה לש קפואה 

ךילהתב ,הז םע .םייקתהל הלוכי הניא תונשרפה םהידעלבש םימדקומ םיטופיש םג תללוכ 

שרפמה טקייבוסה ןיב "םיקפוא גוזימ" דילומש שממ לש גולאיד רצוויהל יושע תונשרפה 

תרוסמה םג הנתשמ ותיא דחיו טקייבוסה לש קפואה בחרתמ ויתובקעבו ,טסקטה ןיבל 
םיביטרנ םעו םיננוכמ םיסותימ םע חותפ גולאיד תרצוי תאז הטיש ,םירבחמה תעדל .ולש 

'ע> "ףתושמ שדח ביטרנב םינושה תולוקה תלכה" ןמזה תצורמב בינהל יושעש ,םירחא לש 

 283).

,ןהמ תחא יפל .רמדג דגנ תוירקיעה תוגשהה תא םג הז רשקהב םיאיבמ םירבחמה 

דיקפתה ןמ תמלעתמו ,המודקה העדהו תרוסמה לש תולבגמב הנבהה תא תלבוכ ותטיש 

םיאנתה תא ריהנהל חילצמ וניא רמדגש איה תרחא הנעט .תיתרוקיבה הדותמל שיש 

ויפלש ינוציק םזיביטלרל שולגל הלולע ותטיש ןכלו ,תחלצומ תונשרפ דילומש גולאידל 

,לקשמ־תודבכ תונעט קפס אלל הלא .הדימ התואב תונוכנ ןניה רבעה לש תויונשרפה לכ 

הטישה לש םייתאה הידממב אל ךא רקחמב תועגונ ןה יכ קומינב ןתוא םיחוד םירבחמה ךא 

"טרפב הירוטסיה תארוהו ללכב יכוניחה השעמל רשאב הנממ רוזגל רשפאש תונכותהו..." 

תיטנוולר הניא "רתוי הנוכנ וא תיתימא איה םלוע תנומת וזיא" הלאשה ,םדידל .(277 'ע> 

איה" רפסה־תיבב תונשרפהו גולאידה לש תירקיעה הרטמהש איה םתנווכ .הלא םידממל 

םיכסמ היה רמדגש חוטב יניא .(283 'ע) "ףתושמ שדח ביטרנב םינושה תולוקה תלכה 

תמלוה איה ןכש יגולומטסיפאה דמימה ןיבל יתאה דמימה ןיב תאזכ תימוטוכיד הנחבהל 

הניא תאז הדמע ,ךכל רבעמ ךא .ודגנ תאצוי ולש הקיטיונמרההש ,םזיביטיזופה תא רתוי 

ינש שי הירוטסיהה תארוהל יכ ועבקש ,םמצע םירבחמה לש אצומה תדוקנ תא םג תמאות 

הניא ףתושמ שדח ביטרנ תריצי .תיתרוקיבה הנבהה חותיפו ןורכיזה בוציע ־ םידיקפת 

שי הז אשונל .הירוטסיהה תארוהב ,הנוילעה אל ףאו ,הדיחיה הרטמה תויהל אופיא הלוכי 

הידימלת תא תפשוח ךוניחה תכרעמ ןכש ,הירוטסיהל הרומהו ךנחמה יבגל הבר תובישח 

ןכל .םימדקומה םהיטופיש תא קזחל הרטמב לוכיבכ תיגולאיד הרוצב רחאה לש םיביטרנל 

.הבר תישעמ תובישח שי תמאה תלאשלו גולאידה יאנת לע ןוידל 

תודלותב םיקרפ תארוהל ךשומ ןונגסבו תוניינעמ תועצה םנמוא עיצמ ןורחאה קרפה 

ותוהמ תלאש ביבס תמייקה תומימעה תא תורזפמ ןניא הלא ךא ,לארשי־תנידמו תונויצה 

יתוברתה קפואה ןמ ,םמצעמ םירומהו םידימלתה ואיבי המ תוריהבמ ןניא ןה .גולאידה לש 
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גולאיד לש ותועמשמ יכ םירבחמה לש םתעיבק .םיימואלה םיסותימה םע גולאידב ,םהלש 

ךילהתל המיאתמ הניא םתוא ץתנל ןיא םג ךא םתוא שדקל ןיאש איה םיסותימ םע 
.(318 'ע) םיניינועמ םה ובש ישפוחהו ימנידה תונשרפה 

,םרב .גולאידה לש יגולומטסיפאהו יתאה ךרעה ןמ טיעמהל ידכ הלא םירבדב ןיא 

םירבחמהש קפס ןיא .תטלשה היגולואידיאה תרוקיבל תונוכנב ,רתיה ןיב ,היולת ותחלצה 

םיאנתה לעו ותורשפא לע ,גולאידה תועמשמ לע וכישמהל שיש בושח ןויד ןאכ וחתפ 

לש התעפשה תחת הבר הדימב ןיידע הנותנה ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב ומויקל 
.תטלש היגולואידיא 

שאיטמ עשוהי 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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