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תולובג ןיא יביטקלוקה ןורכיזל 

 Yael Zerubavel Recovered Roots: Collective Memory and
 the Making of Israeli National Tradition.
 Chicago: University of Chicago Press. 1995. 340 pages.

העדותה לש הילוגלג :ןורכיזו סותימ (םיכרוע)ךירטסיו 'ס טרבורו הנחוא דוד 

.םידומע 336 .1996 .דיל ןו ןוכמו דחואמה ץוביקה :םילשורי .תילארשיה 

 Marita Sturken Tangled Memories: The Vietnam War, the
 AIDS Epidemic and the Politics of Remembering.

 Berkeley: University of California Press. 1997. 358 pages.

תונידמב דחוימב ירלופופ רקחמ דקומל תונורחאה םינשב ךפהנ יביטקלוק ןורכיז 

דלאוונכוב הדמשהה הנחמב תמ ,םכאבלה םירומ ,וגישממש ירחא הנש םישימח .תובר 

הכז ,(םיידוהיה ונתוחו ותנתוח חצר ירחא קדצ שורדל והשמ םימתה ונויסנ תובקעב) 

ירקוח ,םיגולופורתנא ,םיגולויצוס ,םינוירוטסיה ברקב רקיעב הבר תוטלובב גשומה 

וקסעו הנש הרשע־שמחמ רתוי ינפל ובתכנש תובר רקחמ תודובע .םירחאו רולקלופ 

- תילגנאב אל יכ םא) םייק היהש יפ־לע־ףא ,ללכ הז גשומב ושמתשה אל םימוד םיאשונב 

תודובע לש ןקלח .(םינומשה תונשב תילגנאל הנושארל ומגרות םכאבלה לש ויתודובע 

.ומיע ודבעו הז גשומ ובליש רבכ ,רתוי םירחואמ םידוביעב ,הלא 

.יביטקלוק ןורכיזב תרחא וא וז הרוצב םיקסוע וז הריקס יאושנ םהש םירפסה תשולש 

תויתייעבב םג ומכ ,םוחתב םייזכרמה חוכיווהו חותינה יריצ ביבס ןגועי םהב ןוידה 

תנחוב לבבורז .בר ןורשיכב בותכו קתרמ לבבורז לעי לש הרפס .ומצע חונימב שומישבש 

רופיס) היצזירוטסיה ורבעש תודגא ןיב ,הירוטסיהו ןורכיז ןיבש בכרומה רשקה תא 

שומיש ךות .(ורוביג רודלפמורטו יח־לת ברק) הדגאל הכפהנש הירוטסיהו (אבכוכ־רב 

תופשחנ ,(דועו תונויאר ,רולקלופ ,רומוה ,הזורפ ,הריש ,םיימשר םיכמסמ) םירמוח ןווגמב 

(לגרל־תוילע ,םידלי ירופיס ,ןורכיז־ימי ,םיסקט ,תוגיגח) תויתרבחה תוקיטקרפה 

תינויצה תימואלה תוהזה ,בושח רתויו ,ןתועצמאבו ןכרד הנבומ יביטקלוקה ןורכיזהש 

םיעוריאה ,לארשי־תנידמ ןוניכל ומדקש םינשב .ןתועצמאב תרמשנו תקזחותמ ,תינבומ 

רבעה תריחב תא הז ךרוצלו ־ תינויצה תוהזה תיינבל יזכרמה ריצה תא וויהש 

תינויצה הריגהה תליחתל וא (הדצמו אבכוכ־רב) הקיתעה תעל םיכייש ויה ־ םיאתמה 

ןגוע תויהל ורחבנש תופוקתב םשומ לבבורז לצא שגדה .(יח־לת ברק) לארשי־ץראל 

ינש םה החכשהו ןורכיזה .יתטיש החכש ךילהת הרבעש ,תולגה תפוקתב םג ומכ ,ןורכיזל 

ותמדאל "שדחה ידוהיה" ןיב שדוחמ רשק רוציל ךרוצהו ןוצרה .עבטמ ותוא לש ויריצ 

םיקבאמ ,םייח תונש םייפלאמ תנווכמ תומלעתהל ומרג וידחי בוש הל הרבוחו הבזענש 

ךרדבש־הנידמהו תולגה ןיב תינויער הדגנהו ירוטסיה קתנ הבציע תומלעתהה .הריציו 

תינויצה הריגההו הקיתעה תעה ןיב רשקה) םוקמה םע רשקו תיתייווח תויכשמהל הרומתב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:53:37 UTC������������� 

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



תולובג ןיא יביטקלוקה ןורכיזל יסורס־יקציניו דרו 172 

(תלטובמ־אל החלצהב) קחודה ,םודקה רבעל רשג םה אבכוכ־רבו הדצמ .<לארשי־ץ־ואל 

.לעופב "םישדחה םידוהיה" ואב ונממ םוקמה תא ,יתולגה ןורכיזה תא 

הבחר העירי ונינפל שרופ ,ךירטסיו 'ס טרבורו הנחוא דוד תכירעב ,ןורכיזו סותימ 

־לתמ ,ןוירוג־קו לצרה דעו םולש םושרג ,וניבא קחצימ :םיבחרמ ךותבו םישנא ןיב הענה 

־ גייווצנירג לימאו קורד לחר ,ילאס אבאבה ,השטינ ,תוביתנו השרו וטיג ,הדצמ דעו יח 

בשות לש האלפנה ותרדגהכ ,ושענש תומוקמו ,םייחהמ תולודג ושענ וא ויהש תויומד 

םיאשונה לש בחרה ןווגמה ."הפמה לעמ" ,ירא־ןבו וליב לצא טטוצמה חותיפ־תרייע 

ותפלחה לעו העידיה־אהב סותימה לש ומלעיה לע לכמ רתוי דיעמ רפסב םיגצומה 

וניא ,טעמכ ימואל טרופסכ ספתנה ,םיסותימ ץופינ ,הז ןבומב .םירחא םיבר םיסותימב 

־ חוכה ידקומב לחש יונישה לע וקופ לש ןוידל המודב .שיא לש ויניעמ הניש רידהל ךירצ 

םג ךכ - םירחאו םיבר חוקיפו חוכ יזכרמ ומק ומוקמב םלוא ,ץתונ ךלמה לש ושאר 

ללכב רוביג וא דיחי רוביג אל ףאו ,הדיח רוביג ילוא וניא רבכ רודלפמורט .םיסותימה 

םיבר וספת תוילטנדנצסנרטהו הלודגה ,הרובגה תריגמ תא לבא ,(לבבורז לש הרמאמב) 

תועמשמה־תוזוחמב לבא ,הלוכ הרבחה לע לופונומ ילוטנ םגיה םישדחה םיסותימה .םירחא 

לחר ,(ירא־ןבו וליב לש םרמאמב) הל רבעמו תוביתנב ילאס אבאבה - םהב םיבככמ םהש 

לש ורמאמב)"וישכע םולש" ישנא ברקב גייווצנירג לימא ,םינומא־שוג ישנא ברקב קורד 

- תוחפ אל םחותמו רדגומ ךא ,רתוי בחר תועמשמ־זוחמב ןיבר קחצי ?אל ךיאו ,<הגייפ 

הז רפסב ונל שגומה ספיספה .תוהז ןנוכלו בצעל ,תונבהל ,םושנל םיכישממ םיסותימה 

חנומה - סותימ חנומה תרדגה םג יכ דע ,(תידוהי) תילארשיה הרבחב תונושה לע דיעמ 

.ויבתוכ ברקב הדיחא הניא - רפסה לש יזכרמה 

,רוצייב קסוע ,ביאכמו המישנ רצוע אוה ולש םירכינ םיקלחבש ,ןקראטס לש הרפס 

.תיאקירמאה תוהזב - ןאכמו ,תירבה־תוצראב יתוברת ןורכיז לע ןתמו־אשמבו הינבהב 

תיאקירמאה הרבחה הווחו התווחש םיבכרומו םייטמוארט םיעוריא ינשב תדקמתמ ןקראטס 

םיעוריא - סדייאה תפגמו םנטייו תמחלמ :(םהבש םייטמוארטה ילוא) םינורחאה םירושעב 

אוה ,ןקראטס יבגל ,יתוברתה ןורכיזה .תיאקירמאה תוהזה תודוסי לע רגית םיארוקה 

,(םירחאו םיאבצה דייצ ,ןוטאלפ) דווילוה יטרס לש חותינ תועצמאב ,ךכו .יתרבח סיסקרפ 

,(ידנק חצר לע The Eternal Frame ,לשמל) היזיוולטב ורדושש תוידועית תומרד 

םיעוריא רוקיס ,(םיבוהצהו םימודאה ,םילוגסה םיטרסה ,וקירט תוצלוח) הכירצ־ירצומ 

םנטייו תמחלמ יללח רכזל הטרדנאה דיל וראשוהש םיישיא םיצפח ,היזיוולטב םייתושדח 

לכ - (סדייאה תונברוק לש תומש הילעש םיאלטה תכימש) quilts טקיורפ ,ןוטגנישווב 

דומילל רתויב ירלופופה יעצמאה הבר הדימבו ,בחרה להקל םישיגנה םיגוציי םתוא 

ישיאה ןורכיזה ןיבש תמוצב יוצמכ יתוברתה ןורכיזה הלוע - םויכ הירוטסיהה 
.הירוטסיההו 

םיינש .םישגפנ םהילגעמו ,תובר הקשה־תודוקנ םהיניב שי ,םירפסה ןיב ינושה תורמל 

תא תרצוע לבבורז .הלש תונוש תופוקתב םא ףא ,תילארשיה הרבחב םיקסוע םירפסהמ 

םינשב תוהזהו ןורכיזה תיינבהב םשומ ירקיעה שגדה רשאכ ,םיעבשה תונשב התריקס 

.םויה לש תילארשיה הרבחה לא ונתוא חקול ןורכיזו סותימ .הנידמה תמקהל ומדקש 

הנחוא לש רפסב יוטיב ידיל םיאב ןכא ,ורקיש תזמרמ לבבורזש םיכילהת ,הבר הדימב 
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תימואל־תינוליח תוברת לש המויקל הקזח תודע אוהש ,לבבורז לש רפסה .ךירטסיוו 

תישענ הדצמ וליפא ,םיעבשה תונשמ יכ ןעוט ,םירשעה האמה עצמאב לארשי־ץראב 

לארשי לע ןהכ קירא לש ורמאמ ,תשרופמ הרוצב ,םידיעמ הזה יתרבחה יונישה לע .תיתד 

לע גורב ילומ לש םיניוצמה םהירמאמ ,תשרופמ תוחפ הרוצבו ,תינויצ־טסופ הרבחכ 

ךכב .םינומא שוגב החצנהה לע הגייפ לאכימ לשו ,השרו וטיג בלל הדצמ שארמ רבעמה 

ןורכיז םויל באב 'ט תא ךופהל הנורחאל םידחא תסנכ ירבח ושעש ןויסינה בלתשמ םג 

,ךרע רובצל הסנמה תוחיפ ,באב 'ט לש ךרעב תוחיפ לע דיעהל לוכי הז םנויסנ .ימואל 

הרבחב יתדה ןפה תומצעיה לע םג ךירעמ אוהש ןכתיי .קוח תועצמאב ןיטינומו תובישח 

ותוא תנחבאמ הניא לבבורזש ,ךילהתה .ינוליחה ןפה תושלחיהו תידוהיה־תילארשיה 

תוהזל תילארשי תוהז ןיב השוע איהש יוהיזב ץוענ אוהש ןכתייש ןוחבא רסוח - ללכ 

תונידמו הקירפא ןופצ יאצוי םידוהי לש רגיתה תאירק אוה - תיזנכשא־תידוהי־תילארשי 

,(הנפמה־תדוקנכ לבבורז לצא תספתנה) םירופיכה־םוי תמחלמ ינפל דוע הלחהש ,ברע 

,הב םייח םהש הרבחה לש ןורכיזהו תוהזה יביכרמב יוטיבל אבה ינומגהה ביטרנה לע 

.ילאס אבאבה לש היצקיפיתימה לע יראךבו וליב לש םרמאמב יוטיב ידיל אבש ךילהת 

לארשי יחרזא םיניטסלפה לש תורדעיהה דואמ תטלוב ,ןניקסע םיחכונ־םידקפנב םאו 

העדותה לש הילוגלג" איה ולש תרתוכ־תתהש רפס ,ךירטסיוו הנחוא לש רפסהמ 
."תילארשיה 

הז םיקישמ ,םינוש םינמזבו תונוש תורבחב םיקסועה ,ןקראטסו לבבורז לש ןהירפס 

תורפס רקיעב ־ לבבורז לצא :בחרה להקל םישיגנה םיגוציי תוחתנמ ןהיתש .םה ףא הזל 

ןה ךכבו :תושדח ,רוקיסו תונמא ,תוידועית תומרד ,םיטרס - ןקראטס לצאו ,םיסקטו 

אלש תונעוט ןהיתש םא םג .ךכב םיכורכה םיקבאמהו ןורכיזה לש הקיטילופה לע תודיעמ 

ןהיתש .ןהירקחמב יזכרמ אשונ םה החצנהה אשונ ביבס םייטילופה םיקבאמה ,יטילופ לכה 

ףא ןקראטס .תועמדו עזי ,םדב ,שנטייו תמחלמ ,יח־לת ,הדצמ) םייגרט םיעוריאב תוקסוע 

- יארונ בצמב תופוגה לש ןקלחו ,תופוג רקיעב) ףוגה לש תוחכונה תא המצועב הפיסומ 

,םויה דע תוקלצ םפוג לע םיאשונה םייאקירמאה םילייחה ,דבכ ריחמ ומלישש םימנטייווה 

ןאכש הארנ םא םג םלוא .(תויברעמ םייניע דגנל םיעווגה סדייאה ילוח רואית לכמ רתויו 

םיעוריא תכיפה ורשפיאש תוקיטקרפב תקסוע לבבורזש העש .ךכ הז ןיא ,ןהיכרד תודרפנ 

הניא איה םגש תירוטסיהה הקינורכהמ המישרמ תויביטקלס) ןוחצינ ירופיסל םייגרט 

דומיג ידכ ךות ,רופיסה תולובג לש יונישו שוטשט ,רופיסהמ םיקלח לש הקחדה ,תמלשומ 

םייגרט םירופיסב ןקראטס הנד ,(ותישארמ קחרה רופיסה ףוס תעיבק וא רמה ףוסה 
תוחפ היהי םרכזש חיטבמ וניא רבע ירופיס לש יגרטה םתוחה םלוא .הלאכ ורתונש 

הריתוה המחלמה לש םיימנטייווה תונברוקה תא .החכש לוטנ וא םירחאמ יביטקלס 

הכבמ תיאקירמאה הרבחהש םידיחיה תונברוקהו ,היסא חרזמ־םורדב קחרה הקירמא 

ורתונ ןהב םינש ,הרדה לש תובר םינש רחאל אב הז ןורכיז םגו .הלש הילייח םה תרכוזו 

.תישונא היתפמאו ביצקת ילוטנ םילוח־יתבב םילפוטמ וא הדובע ירסוחמ םילייחהמ םיבר 

םיינברואה תואטיגב תירבה־תוצראב הרוחשה הליהקהו תינפסיהה הליהקה ורתונ םג ךכ 

ילעב ,םינבלה סדייאה תונברוקש העש ,סדייאה תונברוק לש החצנהל םיטקיורפב ןהלש 

םירפסה ינשל תפתושמה הנקסמה .וחצנוה םינוכנה תודמעמה ירבחו םיישפוחה תועוצקמה 

לש ימויקה הבצמ אלא ,חרכהב תועירכמה ןה ותמצוע וא עוריאה תוכיא אל יכ איה 
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הרקמב) ןוחצינ רופיס תגצהב הלש ךרוצהו תיביטקלוקה התוהז לע םיקבאמה ,הרבחה 

הרקמב) הלמחהו החילסה לומו בואכ רופיס לומ דומעל הלש תלוכיה תמועל (ילארשיה 

.(יאקירמאה 

חנומהש הדבועב הצוענ יביטקלוקה ןורכיזה לש אשונה רקחב תויזכרמה תויעבה תחא 

,טעמכ האשילקל ךפהנ אוה :הנממ םילבוס יתרבח חוקיפו תוהזכ םיחנומש היעבמ לבוס 

אלא ,םירפסה תשולש לכ םילפונ תאזה תדוכלמה ךות לא .ותועמשממ טעמ אל ךכב דביאו 

לכב וא םייתישארב םירופיסב וא רבעב וקוסיעש רבד לכש איה םהלש הדובעה־תחנה םא 

סנכיהל לוכי דיתעל ויומיד תיינבהל גאוד הווהה הב ךרדב וא סותימה תורדגהמ תחא 

קסוע ךירטסיוו הנחוא לש רפסה .טרפב יביטקלוקה ןורכיזהו ללכב ןורכיזה תיירוגיטקל 

גורב ,לבבורז ,דיבש לש םהירמאמב תשרופמ הרוצב עיפומה)ןורכיזב טעמו םיסותימב 

ותרתוכ ,הז ןבומבו ,(רפסב םיעצומה רשע־השימחה ךותמ םירמאמ העברא - הגייפו 

תוחכונ" - םיכרועה ידיב הבתכנש אובמה־תרתוכ .העטמ ,ןורכיזו סותימ ,רפסה לש 
תלאשנו ,רפסה חור תא הנמאנ תגציימ ־ "תוילארשיבו תונויצב ,תודהיב םיסותימה 

,תולובג ןיא ןורכיזלש םושמ ילוא .יזכרמ הכ םוקמב התכז "ןורכיז" הלמה עודמ הלאשה 

תפדרנ הלמל הכפהנ "ןורכיז" הלמה יכ ילואו ,םויכ ךכ לכ םח אשונ אוה ןורכיז יכ ילואו 

לש תיתרבחה הינבהב קפס אלל קסוע לבבורז לש רפסה .היעבה שרוש הזו ־ רבע הלמל 

,תועדומב ,העדותב רבודמש םעפ־אל הארנ םלוא ,החצנהב רקיעבו ,יביטקלוק ןורכיז 

ןורכזל הסנכנ הדצמ" יכ ,לשמל ,תבתוכ איה ךכ .יביטקלוק ןורכיזב אלו ,ימואל ןואיתנפב 

ליכה אוה ןכש ,הנידמה־מורט תפוקתב רתויב ןועט ילובמיס עוריאכ ילארשיה יביטקלוקה 

םוקמב בלושמה רועיש ,המואה לש הרבעמ חיטבמ יטוירטאפ רועישכ ספתנש המ 

םוקמב תוארל רתוי ןוכנ היה ילוא ?ןורכיזל הדצמ תא ךפוה המ .<114 'ע) "יביטקרטא 

לש הרבעמ בוט רועיש" ,הדיעמ המצע לבבורזש יפכ וא ,ימואל ןואיתנפ הדצמ הסנכנ וילא 

תועצמאבו המצועב רפוסמה רבע רופיס לכ םאה .אבכוכ־רב רופיס יבגל םג ךכ ?"המואה 

לבבורז רשאכ ,רחא םוקמב ,ןכא ?"יביטקלוק ןורכיז"ל ךפהנ םינווגמ תורביח־ינכוס 

קפס אלל התיה המאופה" יכ תנייצמ איה ,"הדצמ" ןדמל לש המאופה לע תרבדמ 

,ךכ םא .(116 'ע) "תירוביצה תירוטסיהה תועדומל עוריאה תאלעהב תילאטנמורטסניא 

,תועדומב ביכרמל המאופ ךפוה המ וא ?תועדומהו יביטקלוקה ןורכיזה ןיב ןיחבמ המ 

ץמאל םוקמ שי ילוא ?יביטקלוק ןורכיזמ קלחל רופיס ותוא רפסמש סקט וא םידלי רופיסו 

ףתושמ רבע לש ןורכז" אוה יביטקלוק ןורכיז יכ םינעוטה ,טוקסו ןמוש לש םתרדגה תא 

Schuman)"רבעה תא ווח רשא ,הלודג וא הנטק ,הצובקב םירבח ידיב רמשנו קזחומ רשא 

 362 ,1989 ,and Scott) ךורכ יביטקלוק ןורכיזש ךכ לכ שקעתהש ,סכאבלה לש וא

אלש המ לכב ןודל רשפאת םג איה לבא ,םצמצת ילוא הרדגהה ?"ןושאר ילכמ" תויווחב 

טלמיהל הסנמ ןקראטס .םהיניבש םיסחיב ןכו םיסותימו תועדומ ,הירוטסיה ומכ ,הב ללכנ 

ןורכיז ."יתוברת ןורכיז" הנכמ איהש ,שדח חנומ תועצמאב "יביטקלוק ןורכיז" חנומהמ 

םיגוש םירופיס ותועצמאבש יתוברת ןתמו אשמ לש הריז" אוה ,התרדגהכ ,יתוברת 

םייקתמש ןורכיז אוה יתוברתה ןורכיזה .(1 'ע)"הירוטסיהב םמוקמ לע םהיניב םירחתמ 

תועמשמ ןועטו םייתוברת םירצומב ךורכה ןורכיז ,ילמרופה ירוטסיהה חישל ץוחמ 

םעפ־אל םישמשמה) םינוירוטסיה לש םתעפשהב ןודל םוקמ שיש איה היעבה .תיתוברת 

."ילמרופה ירוטסיהה חישל ץוחמ" םייקתמש ןורכיזה בוציע לע (תוברתה ירצויל םיצעויכ 

תוברתמ ,תונמאל תוטרדנאמ תוישפוחב עונל ןקראטסל רשפאמ יתוברת ןורכיזב שומישה 
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הסנמש תוברתב קסוע לכה יכ ,תיטילופ תוליעפל הכירצ־ירצוממ ,תורפסל תירלופופ 

רבעה תובישח אוה וקלחש ןכותב התוא אלמלו תוהז קינעהל הסנמש ,חוכשל אלו רוכזל 

וא בוהא תמקר תועצמאב ללכה תא שוגפל טרפל רשפאמ הזה יתוברתה ןורכיזה .ויחקלו 

לע אלו תיבב אל ,םנטייווב תמש לייח לש הדסק תחנה תועצמאב ,סדייאמ ותמש הבוהא 

םיטקייבואל תפרוצמה תוברתל תועדומה .ןוטגנישווב הטרדנאה דיל אלא ,יטרפה רבקה 

שומישה תא ףידעהל ןקראטס תא הליבוהש וז איה (יטרפה םשה ,הדסקה» ןורכיזה לש 

הז - יטרפל יתוברת ןורכיז ןיב התנחבה םא .יביטקלוקה ורבח לע יתוברת ןורכיז חנומב 

ירה ,הרורב הניה - (?ללכב רשפא םאה) וביבסש הרבחהמ קתונמהו ,תיבב רתונש 

ןיבל ,ללכ הרידגמ איה ןיא ותואו טלמיהל התסינ ונממ ,יביטקלוק ןורכיז ןיב התגחבה 

הרפסב רתוי רחואמ בלשב ,תוטלמיהה ןויסנ תורמל .תלפרועמ תרתונ יתוברת ןורכיז 

הבש הריזה אוה יתוברת ןורכז" יכ הנעוטב יביטקלוקה ןורכיזה תא ןקראטס הריזחמ 

'ע)"יביטקלוק ןורכז רוציל ןויסינב ,תעדומ הרוצב תויפותיש םירבוע םיישיא תונורכז 

תרתוכה תחת ,ךכמ רתוי ?יביטקלוק וא יתוברת ןורכיז אוה quilts םאה ,ךכ םא .<215 

הקלחש המחלמ ,םייומידו תוסיפת לע המחלמב לעופב םעפ־אל הנד ןקראטס ,"ןורכיז" 

,ךכ .דיתעל יומידה תריצי וא רבעה ןורכז תניחבמ אלו ,הווהה תניחבמ יטירק אוה תוחפל 

םינוגראה ךותב ןברוקכ הלוחה לש יומידב קבאמב ומצעלשכ קתרמה הנויד ,לשמל 

,םייחה hiv^ יאשנ ,רתוי עורגו ,ויתמו סדייאה ילוח תייאר .סדייאה ילוח ןעמל םילעופה 

תוביסנה לשב וכפהנש םישנא םהב הארי רוביצהש ךכ ידיל איבהל הלולע תונברוקכ 

.ץרפמה תמחלמ איה המוד המגוד .(161 'ע) םבצמב םימשאל םג ומכ חוכ ירסחו םימליאל 

תינדפק הרוזנצ תועצמאב חיטבה ,םנטייו תמחלממ ויחקל תא קיפהש ,יאקירמאה אבצה 

אבצהש יפכ המחלמה תא הארי (םלועה יבחרב CNN^ יפוצ םג ומכ)יאקירמאה םעהש 

רקיעבו ,תמדקתמ היגולונכטו םימכחותמ םיליט תסומע ,תרהוז - התוא ואריש הצר 

ץוח ,ךסמה לע וארנש םידיחיה םישנאה .(132 'ע> טרפב תופוגו ללכב םישנא תלוטנ 

המחלש איה CNN־n יכ המדנ היה יכ דע ,<כאא־ה יבתכ ויה ,יאקירמאה ל"כטמרהמ 

תרושקתה־יעצמאב המחלמה לש הגצהה תרוצ ןיב רשק שיש קפס ןיא .ץרפמב 

הנבייש ןורכיזה ןיבל (דשחו תולעפתה תררועמ הרוצב אבצה םע הלועפ־ופתישש) 

המחלמה ימיב תושדחה רוקיס לש חותינה תא ךפוה המ רורב אל לבא ;ץרפמה תמחלמל 

.ללכב ןורכיזל וא יתוברת ןורכיזל 

םהיסחי תניחב םג תשרדנ יביטקלוק ןורכיז וא יתוברת ןורכיזכ םיגשומב העיגנל ,ןכא 

רשאכש ןעוטו ,,ביטקלוקו ירוטסיה ןורכיז ןיב ןיטולחל דירפמ סכאבלה .הירוטסיהה םע 

רמולו ןושאר ילכמ םיוסמ עוריא רוכזל לוכי היהש ימ לכ ,ירק - גומנ יביטקלוקה ןורכיזה 

תא תורקבמ לבבורזו ןקראטס .הירוטסיהה תראשנ - "םש יתייה" תרחא וא וז הרוצב 

ןיבש ןילמוגה־יסחי תא תוחתנמו ,סכאבלה לש ךכ לכ השקונהו תימוטוכידה השיגה 

ןיב ךוותמ ןורחאה ,לעופב יכ בר קדצב תנעוט לבבורז .יביטקלוקה ןורכיזהו הירוטסיהה 

.הווהה לש יטילופהו יתרבחה תויופידעה־רדסו םויה־רדס ןיבל םייקה ירוטסיהה רמוחה 

ןורכיזה .יביטקלוקה ןורכיזה לש האצמהה תלוכי תא הליבגמ ,תאז תמועל ,הירוטסיהה 

ויהש תוניפ ריאהל ,םירחא קיחדהל ,םימיוסמ םיביכר שיגדהל ,רתלאל לוכי יביטקלוקה 

וא םיירוטסיהה םיכמסמה ול םיעבוק תרגסמה תא לבא ,לודג רוא ליפאהלו הלפאב תויורש 

ירוטסיה עדי רדעיהב" יכ גורב לש ותזרכה ,הז ןבומב .רבעה לע והשלכ עדי לש ומויק 

,(204 'ע)"םהיכרצ יפל ותוא בצעל שפוח ןורכזה רופיס יבצעמ םמצעל םילטונ ,קפסמ 
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תועמשמ תקיצי ורשפיא רמועב ג"ל לש ויתורוקמ תומימע יכ לבבורז לש התנעטו 

רשאכ םג הימונוטוא לש הבר הדימ שי ןורכיזה ינכוסל .הרהבה םינועט ,הווהב םילביטספב 

םייוליגב אלו ,תואצמהב רבודמש ירה ,עדי רדעיהב םילעופ ונא ןכא םאו ,םייק עדיה 

ומויק חרכהב וניא ןורכיזה לש ויביכרמ תא עבוקש המ .דימת םש היהש המ לש םישגדהו 

ןורכיזה לש ויפוא לע םייטילופ םיחוכיו םימצעתמ רשאכ ,ךכל רבעמ .עדי לש ומויק־יא וא 

לע חוכיווהו יבכרה טפשוהי לש הרקמב ומכ - ונממ קיסהל ןתינש תונקסמהו)יביטקלוקה 

,ללככ .ןורכיזה תא רגתאל תגמ־לע ,לבבורז תנעוט ךכ ,תסיוגמ הירוטסיהה ,(אבכוכ־רב 

ןורכז יכ הנומאב אוה םייוושכע םייטילופ םיחוכיוול הירוטסיהה לש הסויג רוקמש ןכתיי 

תספתנ טושפ וזש םג ןכתיי םלוא .הווהה תוסיפת תא בצעמ ,תנעוט לבבורזש יפכ ,רבעה 

(הלש חישהו הירוטסיהה לע םינומא םניאש הלא ילגר תא הרירמה) רתוי תיטנגלא ךרדכ 

ןיב םיסחיה יכ והשמ־תלפרועמהו תיללכה הרימאב תקפתסמ ןקראטס .םיחוכיו לוהינל 

שי הירוטסיההו ןורכיזה ןיבש תמוצבשו ,םיבלושמו םיבכרומ םניה ןורכיזו הירוטסיה 

,ןוידה לש ומוכיסב םלוא .םהיניב דירפהל םעט ןיאש ךכ ידכ דע הבר תירטיס־וד העונת 

ירה ,ךכ םאו ,םיתמ רבכ םידעה רשאכ רתוי בוט תדקפתמ הירוטסיהה יכ תנייצמ ןקראטס 

.ורקיב התוא ,ולש הנחבאלו סכאבלהל ונרזחש 

,םיירלופופ םיחכוותמ לש םחוכש תנייצמ לבבורז םג ,ןקראטסל המודבו תאז םע דחי 

םינשיו םישדח) םינוירוטסיהה לש הזמ לודג ,םירומו םירפוס ,םיררושמ ,םיאנותיע ןוגכ 

תוחפ הרוצבו ,ןקראטס לש הניינע רקיע ,השעמל .רבעה לש יממעה יומידה בוציעב (דחאכ 

םירופיסה ךיא :הירוטסיהה לש היצזירלופופ לש תולאשב אוה ,לבבורז לש ,תשרופמ 

שגדה .םינויכראב וא הטיסרבינואה תומלואב בשוי וניאש להקה לא םיעיגמ םיירוטסיהה 

ןורכיזה ,ךכל רבעמ .ימדקא רקחמ רפס תמועל עונלוקו היזיוולט יטרס :םוידמב םשומ 

ןויצ־תודוקנל ,הנפמ־תודוקנל םימיוסמ םיירוטסיה םיעוריא ךופהל חוכב ןחינ יביטקלוקה 

םיביטרנ םה יביטקלוקה ןורכיזה םגו הירוטסיהה םגש אוה רורבש המ .דחוימב תובושח 

שי ןורחאלו ,םייריפמא םילכו תיעדמ היצמיטיגל שי הנושארל ;הקינורכ אלו ,םייביטקלס 

ךרוצל ,יתוברתה וא)יביטקלוקה ןורכיזה אקוודש ןכתיי יפוסה ןובשחב .ויתושגרו להק 

םיאקירמאה ךכ לע ודיעיו ,םיעוריאה לש הנותחתה הרושה תא בצעמה אוה (ןיינעה 

הצצופתה רשאכ ויה םה הפיא הלאשה יבגל םתסרג תא ונישש ,ןקראטס לש הרקחמב 

,ךכ לכ יטננימוד הז םוידמ יכ ,היזיוולטב תאז וארש "ורכז" םישנא .ר'גנל'צ תיללחה 

םיטרסה יכ םירובס םיאקירמאה ,ןמזה ףולח םע ,הזמ רתוי .רבדה היה ךכ אלש יפ־לע־ףא 

.לגעמה םלשומ ךכבו ,הירוטסיהה םה םה םירחאו ןוטס רבילוא לש םיידווילוהה 

םיקסועה םינויד ינש םיסנכנ ןורכיזו הירוטסיה ןיבש בכרומה םיסחיה גראמ ךות לא 

תיטילנאש ירה ,םינוידה ינש ןיב תולת יסחי םימייק םא םג .הווההו רבעה ןיבש םיסחיב 

יתוברתה)ןורכיזה ןיבש קחרמב וקוסיע ןושארה .הזמ הז םינחבומ םה ,(תיריפמא םג ומכ) 

ויגוציי ןיבל "היה אוהש יפכ" רבעה ןיבש רעפב ,תירוטסיהה "תמאה" ןיבל (יביטקלוקה וא 

תאלעהל ךרד וניא ןורכיזהש רורב יכ הרפס לש םויסה יטפשמב תנעוט ןקראטס .הווהב 

ךרד אוה אלא - ביצי וניאו ןימא אוה ןיא ,הזככ ־ הווהל אוהש יפכ ותאבהו רבעה 

,תוברתל רשג קפסל אוה ודיקפת רקיעו ,חיש־וד ןיעמ ומיע להנל ,רבעה םע רבחתהל 

הלאשה .הב םייח ונאש תוברתב ונתוהז המו ונחנא ימ רידגהל ,תוברתב םיכרע רוציל 

אוה םא ,ןוכנ וניא וא ןוכנ ןורכיזה םא הניא לבבורזו ןקראטס לש ןתניחבמ תיטירקה 

תריציב ליעפ ןכוסכ לעופ אוה ךיא אלא ,ואל םא רבעה תא תקיודמ הרוצב ראתמ 
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177 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

תוחוכה יסחיב תקסוע היינשה היגוסה .וחוכ ךכבו ,תונויערו םיכרע חוסינב ,תויועמשמ 

.הז אשונב תולוכסא יתש תומייק .רבעה ןורכז תא בצעל םאובב הווההו רבעה ןיב 

יכרוצ ידי־לע עפשומ רבעה יכ תנעוטה ,(constructionism) הינבהה תשיג איה הנושארה 

תא םישיגדמ םירחא םירקוח .הווהל תקנעומ הבר הימונוטוא ךכבו ,ויתוביסנו הווהה 

.ולש ובוציעב רבעה לש וחוכ לע ןאכמו ,וחיצנהל ואובב הווהה לע ליטמ רבעהש תולבגמה 

,תולוכסאה יתש ןיבש הזיתניסה תא עיצמ ,ץראווש יראב ,יביטקלוקה ןורכיזה רקוח 

ידי־לע תיביטקלס לצונמ תויהל קר אלא ,אצמומ תויהל לוכי וניא רבעה יכ ונעוטב 

םג ,הווההו רבעה ןיב םיסחיה תייגוסל ושרדנ וז הריקסב םירקוחה ןמ לודג קלח .הווהה 
.םיחנומ םתואב וא תנוכתמ התואב תאז וחסינ דימת אל םא 

רבעל קינעמה טעמכ דיחיה אוה ,"תירוטסיה המרדו יחישמ סותימ" ורמאמב ,יקציבר 

ןמ תועיבת םיעבותו םליצ תא םיליטמ תיתשת ירופיס וא םיסותימ .תולובג אלל חוכ 

אלא תושחרתהה לש הביט אל" יכ ףיסומ יקציבר ,ךכל רבעמ .היהש המ םשב הווהה 

הווהה .<94 'ע)"ימסוק וליפא וא ירוטסיה־לעל [ךפהיי ערואמה םא עבקתש איה] התמצוע 

עוריאלש םיעבוק המ וא ימ ריהבהלו ריאהל יוארה ןמ םלוא ;רבעה ידיב ןיטולחל יובש 

- רורב ,"ירוטסיה ןורכזו סותימ" ורמאמב ,דיבשל .רחא עוריאב הרסחש המצוע שי םיוסמ 

יכ ורמואב ,יטננימודה אוה הווהה יכ - להונמ הז חוכיו וב םוחתל ךייש אוה ןיא םא םג 

ךכ .(44 'ע> "רקחנה רבעל ךייש אוהשמ רתוי רקוחה לש הווהל ךייש ירוטסיהה ןיערגה" 

םיירוטסיה תוערואמ־ירופיסל רשאכ"ש ןעוטה ,"םיילשוריב ארטסוטרז" ורמאמב ,הנחוא םג 

'ע> "תיביטקלוקה העדותב םרומישב תלעות ןיא ,םייחה תניחבמ הפוקתל תועמשמ ןיא 

אל םא םג - תוכמות ןקראטסו לבבורז ,ירא־ןבו וליב ,לדיא לש םהיתודובע .(276 

םיעפשומה םישגדה שי לבא ,רבעה יבגל תואצמה ןיא :ץראווש לש ותשיגב - שרופמב 

ויהש םייגולותימ םיביטומ חותיפ" לע רבודמ לדיא לש המגודב .ויתוביסנו הווהה יכרוצמ 

.תווצמה ימעט תא ריבסהל יוושכעה ךרוצה לשב <83-82 'ע) "תודהיב רבכ םייוצמ 

תחפשמלו ,וקורמ ידוהי לש תיתרוסמה תוהזב יזכרמ ביכרמ התוויה םישודק תצרעה 

וכרד .האצמהב ןאכ רבודמ ןיא .(ירא־ןבו וליב) תובישחו השודק לש הירוטסיה אריצח־ובא 

.םינש תבר תרוסמ לע ןעשנ אוה לבא ,(302 'ע)"ונלשמ דחא" לשכ איה ךורב אבאבה לש 

,רודלפמורט לש ותומדב רוביג ושרד ,לבבורז תנעוט ,תינויצה העונתה לש הווהה יכרוצ 

לש השיגה ץומיא תורמל .הדגאל וכפוהל םימיאתמה םיביכרמה לכ תא ליכה ודיצמ אוהו 

םע ההוזמה ,תירבעה הפשה תייחת לש היצפסנוקהש הדבועה תא תנייצמ לבבורז ,ץראווש 

לע קבאמה םלוא ,תינרדומה תירבעל םרת ןכא הדוהיךב .תקיודמ הניא ,הדוהי־ק רזעילא 

הדוהי־ק עיגהש ירחא תובר םינש התיה תירקיעה ותחלצהו ,ןכל־םדוק דוע לחה תירבעה 

רשאמ רתוי ןאכ שיש הארנ ,אצמוה הדוהי־ןב יכ ןועטל ןתינ אלש יפ־לע־ףא .הניתשלפל 

.(30 'ע> םיעוריא תריחב 

לע יטילופה חוכיווה תא קיחדהל הארנכ רשפא־יא יכ תנעוט ןקראטס ,ךכמ רתוי 

תא חוכשל ןתינ היה םא םלוא .עוריאה ןמ דרפנ־יתלב קלח היה אוה יכ ,םנטייו תמחלמ 

םג ךכ ?המחלמה תא התווילש הקיטילופה תא חוכשל רשפא־יא עודמ ,םמצע םימנטייווה 

,תילנויצנוונוק הרוצב סדייאה תא רוכזל רשפא־יאש תנעוט ןקראטס .סדייאל רשאב הרוק 

,תילנויצנוונוק־אל הרוצב םדייאה תא רוכזל תורשפא שיש ןכתיי םלוא .הזכ אל אוה יכ 

םיילנויצנוונוק תוחפ םימוחתמ ואב הווהב (ותוא םידדושהו) וב םיעגונהמ םיבר יכ 

הבושתה רדעיה ?ילנויצנוונוק־אלל סדייאה תא ךפוה המ ,ללכבו .הובג־ינוניב דמעממו 
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םינבל םירבג ויה ןושארה בלשב ויתונברוקמ רשקותמו רכינ קלחש הדבועה ?תיאופרה 

תא חוכשל רשפאמ וניאש אוה הווהה ילוא ?םיישפוח תועוצקמ ילעב םיילאוסקסומוה 

־תמחלמל דוגינב ,תידוחיי הרוצב סדייאה תא רוכזל רשפאמו םנטייו לש הקיטילופה 

.וחוכל םינפ ינשל תעמתשמ הניאש תודע תנתינ ךכבו ,ןטרסה ילוחלו היינשה םלועה 

ןיא ,רומאכ ,ןורכיזלו ,ןקראטס לש הרפס אשונ אוה רבעה םע םיסחיה גראמ קר אל 

ינש אוה הרפס ,םיוסמ ןבומב .ןוידו חותינל איה םג הכוז דיתעל ןורכיזה תיינבה .תולובג 

חותינ תוגרדבו) םנטייו תמחלמ לש יתוברתה ןורכיזה תיינבהב קסוע דחאה :םירפס 

הרקמ - רחאהו ,(ד'גנל'צה תוצצופתה ,ץרפמה תמחלמ ,ידנק חצר - תוחפ תוטרופמ 

.םנטייוולו סדייאל ףתושמה ןמ שי .דיתעל ןורכיזה תיינבהב אוה - סדייאה לש חותינה 

,תוידגרטב ,תונוסאב םירדגומו הכורא ןמז־תדיחי ינפ לע םיכשמנו וכשמנ םיעוריאה ינש 

עדמה לע ,תיאקירמאה תוהזה תוישוא לע םימייאמ םהינש .חמשמ ףוס ילוטנ םירופיסכ 

,הלש תוירבגה לע לכמ רתויו ,תיגולונכטה התונוילע לע ,הלש האופרה לע ,הלש 

תעווגשו (יאבצה ןולשיכה לע רבדל אלש) םנטייוומ תוישפנו תויסיפ תוקלצ תאשונש 

:החצנהה לש סיסקרפב ןוימד םג שי .(רבגה) םדאה דובכ תא תתוועמה תמייאמ הרוצב 

םלוא ;הכירצ־ירצומו תורפס ,תונמא םהל ליבקמבו ,דבכנ םוקמ םיספות תרושקתה־יעצמא 

לש ותאצ ןיב תודירפמ םינש שמחו םירשעכ .ףתושמה ןמ ןאכ שי םא רורב אל ,תיטילנא 

המקוה זאמ ופלח םינש הרשע־שמחכו ,היסא חרזמ־םורדמ ןורחאה יאקירמאה לייחה 

הלוכי ןקראטס .ןקראטס לש הרפסל דעו ןוטגנישווב (ןושארה הקלח תוחפל) הטרדנאה 

.המחלמל סחיב ותועמשמו יתוברת ןורכיז לש ותיינבה לע (תיסחי) החטבב קיסהלו חינהל 

ראשייש ןורכיזה לש ויפואו ונכות לע הווהב קבאמ לע רבודמ ןאכ .סדייאה אשונב ךכ אל 

רשאכ דחוימב) יביטקלוק וא יתוברת ןורכיז לש ויפואו החצנה לש תונורתפ .דיתעב 

תלוכיה אוה סדייאב קוסיעב ןורתיה .ןמז לש דמימ םישרוד (יתייעבכ ספתנש רבעב רבודמ 

ןורתפה .היגוגו הימינ לכ לע ,םיכילהתה לש תוימנידה רחא תמאךמזבו בורקמ בוקעל 

תונייועה .ןמז ךרואל (ללכב םא) דורשיש דיחיה חרכהב וניא (quilts הז הרקמב) אצמנש 

,(חצרנש ירחא םינש שמחו םיעבש) היינשה םלועה־תמחלמב התחפ ןלוקניל םהרבא יפלכ 

אבנל השק .המחלמל הארשהו תוגהנתה םגד השענ יכ דע ,יבויחל ךפהנ ויבגל ןורכיזהו 

סדייאה לש יתוברתה ןורכיזב ןוידה תא םייסל יוארה ןמ היהו ,קבאמהמ ראשיי המ 

רבע דציכ הלאשב ןויד ןיב תיטילנא ןיחבהל שי .הדוקנב אלו ,תויהתבו הלאש־ינמיסב 

ןתמו־אשמ אוה יתוברתה ןורכיזה ןכא םא .דיתעה יפלכ וטבמבו הווהב ןויד ןיבל בצועמ 

ןמ ,ןקראטס תנעוטש יפכ ,הירוטסיהב םמוקמ לע ותועצמאב םירחתמ םינוש םירופיסש 

םישנא לש יפוא אשיי סדייאה לש יביטקלוקה ןורכיזה םא עגרכ רורב אלש ןייצל יוארה 

םהיתוחפשמ תא שדחמ וליגש םישנא וא ,תרהזמ־אל תודידבב ועווגו שונא םלצ ודביאש 

ףוסה דע םתבהא ירחאו םע וכלהש ,תמא תבהא ובהאש םישנא וא ,םיכמותה םהיבוהאו 

הווהב םיבאשמה לע אלא ,רבעה לע אל המחלמב רבודמ ןאכ .רקי ריחמ ךכ לע ומליששו 

יורש עוריאה רשאכ ןורכיזב תיטילנא לפטל קתרמו השק .דיתעב היהיש ןורכיזה לעו 

אל םאש ששחב העוטנ ויתמו סדייאה ילוח לש םתחצנה רחא הצירה ילואו .תווהתהב ןיידע 

דע תובואכו תובר םינש םנמוא ושרדנ .היישנה תומוהתב ומלעיי םה ,רבד השעיי 

תמחלמ התכזש דע רתוי דוע תובר םינשו ,תירבה־תוצראב םנטייו תמחלמ לש התחצנהל 

ןוחטיבה לע דיעמ הז ילואו ,(תקולחמב היונש תוחפ התויה תורמל) הלשמ רתאל האירוק 

.החצנהב הווהה לש וחוכ לע ,בוש ,דיעמ הז ילואו .החכשמ דחפ רדעיהו ןורכיזב יתרבחה 
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שי ןאכ .טקילפנוקו סוזנסנוק ןיב אוה וילע ענ יביטקלוק ןורכיזב ןוידהש ףסונ ריצ 

בור .חצנומה םיעוריאה גוסב תקסוע הנושארה .תויגוס יתש ןיב תיטילנא דירפהל 

- םוחתב קסועה רקחמה בור ןאכמו - יביטקלוקה ןורכיזה ןאכמו ,תויביטקלוקה תוחצנהה 

־תמחלמ) תוקדוצכ תוספתנה תומחלמ ,(ןוטגנישוו ,ןלוקניל) הנידמ ירוביג לש תוחצנה ןה 

לש וא ,(םיידוהיה םילארשיה יבגל 1948 תמחלמ ,םיאקירמאה יבגל היינשה םלועה 

החצנהה ךכו .<הדצמ ,השרו וטיג דרמ) םרכוזל שיש הלאככ םיספתנה םירחא םיעוריא 

תוירדילוסה תא השיגדמ ,םייהקרוד ןעטש יפכ ,(ללככ םייתרבח םיסקטב ומכ) תדחאמ 

םדוסיב םיעוריאה ויה םא םג .הללכב הרבחה תא תגציימ ןכו ,הל תמרותו תיתרבחה 

םיחצנמ םיביטרנל םעפ־אל םתוא ךפוה החצנהה ךילהת ,הדצמ וא יח־לת ברקכ ,םייגרט 

הדבועה ןמ םלעתהל םיברסמ םירחא םירקוח .(היתודובעב הלעמ לטרז תידיעש ןועיט) 

הטרדנא לכ אלו ,הרבחה לש םיילרגטניא םיקלח םה ,סוזנסנוק קר אלו ,טקילפנוק םגש 

,ךכמ בושח רתוי .ןורכיזה יבגל סוזנסנוק וא יתרבח היצרגטניא גציילו למסל הלוכי 

וכפהנ אלש םיעוריא םג םימייק יביטקלוקה ןורכיזב םירתונה רבע יעוריא לש היגולופיטב 

ביטרנל ךפהיל הלוכי הניאש ,סדייאה תפגמל הניא ןאכ יתנווכו .חצנמ ביטרנל םלועמ 

;ףוס ןיידע ןיא הזה רופיסלו רורב וניא ידיתעה םרפסמ ,ןיידע םירבקנ היתמש העש חצנמ 

ויה אל הלא םיעוריא .יתייעב רבעכ תרדגומה הירוגיטק םיביכרמה םיעוריאל יתנווכ 

םיעוריאה שרושב .םירחא םיעוריאמ רתוי םיבר תונברוק חרכהב ובג וא רתוי םייגרט 

יננכתמ ינפל ביצמה חוכיו ,יטילופ עסש ,ידמעמ טקילפנוק ץוענ "יתייעב רבע" םינכתמה 

םייגרט םיעוריאב (וזככ התנבוה אל וא) תמייק .רתיה אלש המליד יביטקלוקה ןורכיזה 
לש הזכ גוסל תויביטמיטלואה תומגודה תחא תא הווהמה ־ םנטייו תמחלמ .םירחא 

,הלש תוניינעמ רתויה תויגוסה תחא תא החצנההו ןורכיזה ירקוח ינפל הביצה - םיעוריא 

םתדובעב ,יסיפיסאפ־רנגו ןיבורו ץראווש יראב ידי־לע ןקראטס ינפל דוע החסונש היגוס 

הבושתה ?הוואג אלל ,סוזנסנוק אלל החצנה ןכתית דציכ :ןוטגנישווב החצנהה רתא לע 

הסיפתה לע רגית תארוק ,לבבורזו ןקראטס לש ןהירקחמב םג ומכ ,םרקחמב תנתינה 

ונכתיי .החצנהה לש תיביטמיטלואה הרטמה איה תירסומ תודחא היפ־לע ,תימייהקרודה 

ףאו .הרבחב םיטקילפנוקה תאו םיחתמה תא אטבמה הזכ ,רחא ןורכיז ,תרחא החצנה םג 

תוצובק תרשל לוכי (םיימואל םיסותימ וא)יביטקלוק ןורכיז יכ תנעוט לבבורז ,ךכמ רתוי 

לש החצנהה רתא .םיטקילפנוק שיגדהלו ץיאהל ףאו ,םינוש םינמזב ,תונוש תועד ,תונוש 

,תקולחמב יונש רבע לש הרקמבש ךכל המגוד אוה תירבה־תוצרא תריבב םנטייו תמחלמ 

אלא ,םיירוטסיה םיחוכיו םירתופ םניא" ,םינעוט יסיפיסאפ־רנגוו ץראוושש יפכ ,םיסקט 

Wagner-Pacifici and) "יבמופו יטמרדל םרכז תא םיכפוה םהש העש ,םתוא םיאטבמ 

 1991,47 ,Schwartz). תא וחתנב המוד המליד הלעמ ,"?םיכלוהל וחינה" ורמאמב ,הגייפ

־ףא יכ יל הארנ םלוא .גייווצנירג לימא חצר םע "וישכע םולש" תעונת לש התודדומתה 

ותעקפה ריחמב ךא ,רוביגל התכז תילארשיה היטרקומדה" יכ ןעוט הגייפש יפ־לע 

רשקהה לע רבדל אלש) ומש יכ יל הארנ אל ,(316 'ע) "לעפ ובש יתעונתה רשקההמ 

דועו "וישכע םולש" ישנא לש ןורכיזה־זוחמל רבעמ רכומ (חצרה לש יטילופה־ירוטסיהה 

ךפהנ יכ תענכושמ יניא לבא ,לעפ וב רשקהה ןמ עקפוה ילוא גייווצנירג .םירחא המכ 

ינש ינפל תבצינ םויכ תילארשיה הרבחהש קפס ןיא .תילארשיה היטרקומדה לש רוביגל 

.םדוסיב םייתייעב םניהש ןורכיז תמליד הינפל םיביצמה טעמכ םייביטמיטלואה םירקמה 

תוחפ־אל יתייעבהו ,ינשה .ןיבר קחצי ,חצרנה הלשממה שאר לש ותחצנהב עגונ ןושארה 
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(היחרזא םניאש הלא םג ומכ) הנידמה יחרזא םיניטסלפהש עגרב עיגי ,תובר תוניחבמ 

.ולשמ םוקמבו ןמזב הכז םרטש יביטקלוקה ןורכיזה לש ותיינבהב םקלח תא ושרדי 

הקיטילופה .החצנהה לש הקיטילופב תעגונ םוזנסגוק-טקילפנוקה ריצב היינשה היגוסה 

תבכרומ - גורבו הגייפ לש םהירמאמבו ,םירפסה ינשב יזכרמ אשונ איהש - החצנהה לש 

:םידרפומו םינחבומ םה ,תיטילנא הניחבמ רשק םהיניב שיש יפ־לע־ףאש ,םידממ ינשמ 

חתנל שי ,הליחת ,ןאכ ?ובוציעב טלוש ימ ?ןורכיזה ךייש ימל .ןורכיזה לע תולעבה (א) 

םג קישמ הז אשונ םלוא .דועו םיסרטניא תוצובק ,םינוש ןורכיז ינכוס ןיב םייקה חתמה תא 

גוס תופכל םה רשאב ןורכיז ינכוס לש תלוכיה ןיב םייקה חתמ ,האחמו הלבק לש תויגוסל 

וא לבקל להקה לש ותלוכי תמועל ,"רוכזל" רומאש להקה לע החצנה לש םימיוסמ ןכותו 

אב המחלמב םקלחש הדבועהמ ובלענ םנטייו "ירגוב" .םיעצומה ןכותהו גוסה תא תוחדל 

,("םייקרוי־וינ םילאוטקלטניא לש טקיורפ" ,"השובה עבצ") רוחש ריקב יוטיב ידיל 

תפסוה ,ירק)יאקירמאה לגדה תפסוהל טעמ־אל המרת ורחבנש ןונגסלו ןכותל םתודגנתהו 

,רכזיהל וצר ןה םג ,םש ויהש םישנה .לספהו (היסא חרזמ־סורדל םתוא החלשש הנידמה 

ןויפיא לע קבאמה ךותמ .םיעוריאב ןקלח תא חיצנמה ףסונ לספ ןמזמ־אל ףסוה ןכאו 

הל תורשפאמ ןניאש תולבגמ ,הטילאה לע תולעפומה תולבגמה תולוע ןורכיזהו החצנהה 

להקה לכ לע ,master narratives הנכמ לבבורזש המ וא ,היתונוצרו היתוסיפת תא תופכל 

רשפאש תפסונ תודע אוה תוביתנ לע יראךבו וליב לש םרקחמ .ונממ םיקלח לע וליפא וא 

.ומצע לשמ הריב הבר הדימב רוצייש ,הריבב היהי אלש יפולח ןורכיז־םוקמ רוצילו תוחמל 

האיבמ לבבורז ןאכו ?םלעיתו חכשית וזיאו רכזיהל הכזת רבעה לש תונשרפ וזיא <ב> 

שוטשט ,תינויצה העונתה ידי־לע אבכוכ־רב לש יבויחה ויומיד ץומיא :תובר תומגוד 

הריגהה לש הנושארה הפוקתב) רהה לע םזיביטקאב שגד תמישו הדצמב תודבאתהה 

.(לארשי־ץראל תינויצה 

ןורכיזה לש היגולויצוסל איה םירפסה לש תולודג רתויה תומורתה תחא יכ יל הארנ 

רפסמ םינש רבכ םייקש ןויד ,החצנהה לש הקיטילופב ןוידל הניא יתנווכ .יביטקלוקה 

רבכ סכאבלה עימשהש הנעט ,ותוהמב יתרבח אוה ןורכיזהשכ הדבועל אל ףאו ,רקחמב 

תיינבה לע םיעיפשמה םינתשמב איה המישרמה המורתה ;הנש םישימחמ רתוי ינפל 

יכרוצל רבעמ םהש םינתשמ ,החכשה ךות לא ומלעיה וא ןמז ךרואל ותוראשיהו ןורכיזה 

־ יטירק הנתשמכ גוציי תורוצו םייתוברת םיסופד לע תרבדמ ןקראטס .ויתוביסנו הווהה 

המצועב השיגדמ לבבורז .ירוטסיה־ימדקא רקחמ ףאל ןיאש חוכ שי היזיוולטלו םיטרסל 

,הדצמכ יביטקרטא יוצרו ,םיוסמ םוקמב ןורכיזה תעיטנל שיש תובישחה תא המישרמ 

יוארה ןמו ,הנשה־חולמ ילרגטניא קלחכ רבעה ןמ עוריא לש ונוגיע תא ,ךכמ רתויו 

םיקוחר ויהי תורביחה ינכוס ,תרחא ןכש ,םידומילה תנש ךלהמב שחרתי הז ךיראתש 

ירחוש לכל הרהזא רורמת הפיסומ םג לבבורז .תובר תונטייק קחרמ םהלש יובשה להקהמ 

עריאש יפכ ,הדגאל םכפוהל אל יוארה ןמ :ימואלה ןואיתנפהו יביטקלוקה ןורכיזה 

ךא תונפומ תויהל ךשמהבו ,תונימא רדעיהב תודושח תויהל ןביט תודגא .רודלפמורטל 

.םידליל קרו 

וניא רבכ - ורקסנש םירפסב תולובג לוטנ אוה םא םג - יביטקלוק ןורכיזב ןוידה 

.היביכרמ ןוחבאו הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזב ןוידל יעצמא ,דבלב יעצמא אלא ,הרטמ 

תונעל םיסנמ םלוכ םהו ;תאזה הלאשה תא םילעמ לבבורזו ןקראטס ,הנחוא ,ךירטסיו 

םיקבאמב ,הללכהבו הרדהב ,הלש הקיטילופב ,תיביטקלוקה תוהזה יביכרמב ןוידה .הילע 
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181 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

ינא .םיבושחו םייטירק םניח ,תוהזה יביכרמ לע רגית םיארוקה םע תודדומתהב ,תורשפבו 

ןיבל יתוברת ןורכיז ןיב ,העדותו יביטקלוק ןורכיז ןיב ןיחבהל םוקמ שיש הרובס ןיידע 

אצמנ יביטקלוקה ןורכיזה רקח .דיתע ייומיד ןיבל ןורכיז ןיב ,החצנהו ןורכיז ןיב ,סותימ 

ול עובקל יוארה ןמ .םולכ־אל ליכמ אוה ךכבו ,לכה טעמכ ליכמ אוהש בצמב םויכ 

.ומצע תא הצימ םרט אוהש םינפ לכ לע רורב .ולש היגולויצוסה תא ןיבהל ,תולובג 

תורוקמ 

,םינמז ."תימואל היגולוריתרמ לש הנוניכ :םישודקהו םינועמה" .(1994) תידיע ,לטרז 
 .45-26 ,48

 Schuman, Howard and Scott, Jacquline (1989). "Generations and Collective

 Memory". American Journal Review, 54(3), 259-381.

 Wagner-Pacifici, Robin and Schwartz, Barry (1991). "The Vietnam Veteran

 Memorial: Commemorating a Difficult Past". American Journal of
 Sociology, 97(2), 376-420.

יסורם־יקציניו דרו 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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