
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 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 17:58:10 UTC������������� 

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



תוילקיסומ תואלכה :"תויחרזמ"ל "תוילארשי" ןיב ריפוא־הדעס תילג 256 

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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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 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 17:58:10 UTC������������� 

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



תוילקיסומ תואלכה :"תויחרזמ"ל "תוילארשי"ןיב ריפוא־הדעס תילג 274 

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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