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 Yaron Ezrahi Rubber Bullets: Power and Conscience in

 Modern Israel. Berkeley: University of California Press. 1997. 307 pages.

םיעבראה תונש לש ביבא־לתב לדגש דליכ רבחמה לש תישיא היפרגויב בלשמ רפסה 

רואית קפסל ןווכתמה םולשה תעונתב ליעפו הנידמה עדמל רוספורפ לש היציבמא םע 

תיזכרמה המיתה .ינויצה ןוזחה לש המשגהה ירפכ תילארשיה הרבחה לש םיפיקמ חותינו 

־ינויצה ךוגיחה יכרע ןיבש טקילפנוקב תקסוע רפסה לכ ךרואל ןוידה ריצ תא הווהמה 

ןיבל ,ביטקלוקל הברקההו תוביוחמה סותא תא רעונה־תוגב/־ינבב ורידחהש ,ימואלה 

.הפוקתה ןב לש יטרפה לוקה לש ותאחמ 

דיחיה רותיוול תענכשמ המגודכ גצוימ ,תיצולחה לארשי לש תרתוכה־תלוג ,ץוביקה 

רואיתב ןוגכ) ישיאה יסיפה בחרמה ןדבוא ידכ דע ,ללכה ןעמל ולש ימצעה תויוכז לע 

תא הליגו ץוביקב רוקיבל ותודליב עיגהשכ הב הסנתהש הכיבמה היווחה תא רבחמה 

ךרד דחוימב ,תונוש םיכרדב ולחלח ץוביקה יכרע .(םוריעב תפתושמה הצחרה תמרונ 

עיקשמ ילארשי רבג לכ וב ,יאבצה תורישה .ינוריעה ךוניחה תורגסמל םג ,רעונה־תועונת 

תפסונ הטוב המגוד הווהמ ,<תוחפ םנמוא םישנו) םיאולימו רידס תורישב םייח תונש ששכ 

הביטרנה .םזילאודיווידניא חותיפל תונמדזהה לעו יטרפ ןמז לע רתויב ינעבותה רותיוול 

תישארמ הירוטירטו תד ,םזילאיצוס ,םואל לש דוסיה־יכרע תא תשדקמה תיביטקלוקה 

תחאל ךפהנה ,דיחיה לש ודמעממ התיחפמ ונימיב םירחואמה וילוגלג דעו ינויצה לעפמה 

רבחמהש ימואל קותיר לש וז הנומתב .ןפילחהל ןתינו ,המוד ןתרוצש ןיינבה ינבאמ 

ץראב ףונה יבחרמ ירהש ,"עבטב" ומצע חוכשלו קומחל לוכי וניא םג דיחיה ,טטרשמ 

הרבחה ידממ .תוטרדנאו תומוקמ לש תירוטסיה הפמב תויטמרד ןויצ־תודוקנב םינמוסמ 

איה םג הליבגמה ,"םלוכ תא םיריכמ םלוכ" לש תיתרבח תופיפצ םירצוי תיסחי םינטקה 

טופישה :םיימדקאה םייחה לא ףא יחרזא לש ורואיתב העיגמ וז תופיפצ .דיחיה שפוח תא 

דוד־ןב ףסוי רוספורפש דמימ) תימיטניאו הנטק תיעדמ הייליהקב השק יביטקייבואה 

.(הנטק ץראב עדמה תוכיאל םייוכיסה תא ןחב רשאכ ,ונמזב וילע דמע חונמה 

ילארשיה םזיביטקלוקה יכרע תא תמעמ ,ילארשי־אל להקל לכ־םדוק הנפומה ,רפסה 

תא םיחפטמ הב ,תיאקירמאה הרבחה תא תנייפאמה תילכתב תדגונמ םיכרע תכרעמ םע 

תא ףשוח רבחמה .תימצע המשגהל ותוכז תא טעמכ םישדקמו דיחיה לש הימונוטואה 

ןיבל תימצע הברקהל ךוניחהו םילאידיאל תוביוחמה ןיב םיערקנ םמצע םיאצומה ורוד־ינב 

םיקדס םירעפנו ,לחלחמ יונישה ךא .יתרבחה יוויצה תא םירתוסה םיישיא תונוצרו םיכרצ 

םיררושמב הז םרזל גוציי ההזמ רבחמה תירוביצה תוברתה תמיבב .יטסיביטקלוקה סותאב 

תאז אטבמ רבחמה ימוימויה רושימב .םירחאו ץיבוקיבר הילד ,יחימע הדוהי ,ךז ןתנכ 

רופיסב וא ;תיברק הדיחיב תרשל רישכ אצמיי אל ונבש ומצע ולש הריפכה ייוואמב 

יטרפה באה תומד תא ץלחל ףאושהו ,תומחלמה תחאב ריעצ ליגב םתייתהש ןב לש באוכה 

םהב תשטשטימ יטרפה גורהה לש ותוהזש ,םילפונל ןורכיזה יסקטו םימובלאה ךותמ ולש 
.תופתושמה הרובגה תוטרדנאב 

לש היגולותימו תואיצמ לש הירוטסיהמ ,ונתוא הוולמה ךילהתה לע דמוע רבחמה 
המצועה יוליגל וליבוהש תונושארה תודרשיהה תומחלמ לא םינוא־ירסח הלוג ידוהי 

םיעשתה תונש לש לוגלגב שדחה ידוהיה .םינורחאה הדפיתניאה ימיל דעו ,1967 ישוביכב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:43:50 UTC������������� 

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



461 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

תולרוג ךופיה .ותשלוחב הלגתהש ביואה לומ וקשנ לש לטקה חוכ תא ימוגב דפרל קקזנ 

:הלחתהב רבכ גיצהש סיסבה תמליד לא רזוח ,ותרתוכ תא רפסל קינעמה ,הז ירוטסיה 

םיטרפ תוהזל דיחיה לש ותפיאש לומ םיחרזאה יפלכ ויתועיבתו ביטקלוקה תורטמ 

.ימוג ירודכב ןיוזמ םילא שבוככ ותוא דימעמה ,ימואלה ןוירשה הטעממ רורחשלו 

םע דבעידב רבחתמ אוה ,הפוקת לש רנ'זב גלטוקמ תויהל לדתשמ יחרזא יכ םא 

תיתרוקיב הדמע םיגיצמה םינוירוטסיה לש דחוימבו ,ןורחאה רושעהמ תורחא תודובע 

הביטקפסרפב תילארשיה תוברתהו ץראה בושיי לעפמ תא תנחובה "תינויצ־טסופ" 

"יביסקלפרה" יפרגויבוטואה דמימה .תיגולואידיא תוירטנצונתאמ הרואכל תררחושמה 

סוסיב ,אסיג ךדיאמ ,ול קינעמ ךא ,"םינויצ־טסופה" ןיבל יחרזא ןיב ,אסיג דחמ ,דירפמ 

.תילאיגלוק תרוקיב ינפמ יוסחה ישיא 

תוהמ לש ינכפהמ רואיתב הכוזה ,רזה ארוקל דחוימב יביטקרטא הז רפסש קפס ןיא 

לש יפיטואירטס רצומ דוע וניאש ץראה־ןב לש תענכשמה ותעפוהב ילארשיה םויקה 

,שיגרה ,טבחתמה ילארשיה תא הלגמ אוה .יגולותימה רבצה לש ותומד ןב "שדחה ידוהיה" 

ןיוע םלוע לע רגית אורקל ול םיארוקה ,קוחרמ וב םיפוצה טבשה תולוק דגנ םמוקתמה 

ןונגסמ םג הנהיי ןיינעתמה ארוקה .םירקבל םישדח הבטנא ירוביגל םיפצמהו םידוהיל 

םג ליעפה יאמדקא לש הביתכה ןוחטב םע םישגרמ םיישיא םירופיס בלשמה רואיתה 

וירבח לש> םיימדקא םירוכזאו םיטוטיצ לש ריהז ןונימל גאוד רבחמה .םולשה תעונתב 

ללוכ) האירקל המיענ תיפרגויב הביטרנ ןיב טסקטה תא בתנמ ךכו ,(דחוימב םיימלשוריה 

םירפסה ףדמל סנכיהל יוארה ךמסמ ןיבל (תיטסיניבוש תירבג הדמע דגנכ תושיגר 
.ילגויספורפה 

המב םיתיעל םידיתע וירואיתו ,רתי־תוכיראב הקול רפסה תא אצמי ילארשיה ארוקה 

האורש ימ לצא םיברועמ תושגר ררועמ יחרזא ןורי .ילטנמיטנסכ וניתומוקמב רדגומש 

לש ותומד ,יתימא רופיסב רבודמש יפ־לע־ףא .ראתל הסנמ אוהש רודה ינבל ךייש ומצע 

היגולואניג ול שי ;יביבא־לת דלי םתס אל אוה .ידמ תמלשומ הפיטעב העיפומ בתוכה 

יאקיסומ בא ,("יחרזא" החפשמה םש תא ץמיאש) תירבעל החמומו ךנחמ אבסמ ,תדבוכמ 

אכדל םידימלתה וכנוח דחוימב םש ,יגולותימה "שדח ןוכית" רגוב ומצע אוהו ,ןנוחמ 

אל ךא ,יחרזא ןורי לש רופיסה יאדווב הז .םעה תורישל םמצע רישכהלו הוואר תכירצ 

.ביבא־לתב תוחפ םיראופמ רפס־יתבמו םידברמ ואבש ,םירחא םיבר םירבצ לש רופיסה 

םייטסיטילא רפס־יתבב ודמלש םידימלתה יפלא ינויצה סותאה תא וגפס דציכ ןיינעמ 

ולעפוה אל םהב ,לשמל "חבש"ו "הוולש" ,"הלואג" ,"הילצרה"כ ,"םיינגרוב" וא תוחפ 

?רתוי הברה ןטק רעונה־תועונת לש ןחוכ היה םהבשו תיטסיביטקלוק תוגהנתהל תויצקנס 

־תוצראל ותוא חקל אוה ,יאבצה תורישל ונב סויג ברע דציכ תוכיראב ראתמ רבחמה 

רטשמה תויעבב ונדו םיינשה ובשי םש ,ודרולוקה רהנבו לודגה ןוינקב לויטל תירבה 

ינב תא יתלאש .ענכושמ דימת אל ,בישקמ ןבהו רבדמ ןורי .לארשיב םולשה ייוכיסבו 

.סויגה ברע ץראל־ץוחב לויטל םירוהה דחא םע עסנש וירבחמ והשימ ריכמ אוה םא לייחה 

ונבב גהונ אוה דציכ שח וניא יחרזא ןורי .רגסנ אשונהו ,םמותשמ טבמ יב ץענ אוה 

םא םג ,ומצע ולש רודה ינב לש םיכנחמל וסחיב החומ אוה היפלכ תיגולואידיא תונורטפב 

ותדלומ ףונ רצומ וניה רבחמה ;אלפ ןיא .יטילופומסוק םזילרביל חורב אוה ולש רסמה 

.ולש הכפהמה יכרע יפ־לע ריעצה רודה תא ךנחל הבוח שחה ,ותחפשמו 

־בתכש ררבתמ .תודותה קרפב ,רפסה לש ןורחאה ףיעסב העיפומ רתוי תרדבמ המרד 
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לש היציאוטניאל תודוה קר אצמנו ,יחרזא לש ודרשממ בנגנ רפסה לש רמגומה דיה 

תא ךילשהש יאדוול בורק ןכלו ,ךרע־ירבדו ףסכ הארנכ שפיח בנגה יכ הרבסש ,ותייער 

האצמנ םילשורי תייריע לש האורבתה תקלחמב םידבוע תרזעב ,ןכא .הפשאל דיה־בתכ 

הדביא המוד ךרדבש ,רפסב תרכזומה תיגולופורתנא יפמ ההז רופיס רבכ יתעמש .הדיבאה 

בותכ רמוח תרימשו הביתכה תייגולונכט םהב םימיב הז היה .הלש טרוטקודה תא האצמו 

.ןפרסהו וקוקה ימיב ,רתוי הברה םייביטימירפ ויה 

םלוע תא תנייפאמכ תצרחנ תישיא תיגולואידיא הדמע לש גציהה תרמוי תורמל 

תורמלו םינותנהו תויודעה ,המיתה תגצה לש יטסינויסרפמיאה יפואה ףא־לע ,ורוד־ינב 

טרפב ,וגייח תודוא־לע הבושח הראה הלעמ יחרזא ,םייעדמ םירוכזא לש יטושיקה יפואה 

תוירנילפיצסיד רקחמ תוטיש לע םינומאה םיגולופורתנאו םיגולויצוס .הלא םימיב 

םינותנ םהל ןיאש תוימואל תונוכתבו םיכרעב ןוידמ ללכ־ךרדב םיעתרנו תוינדפק 

עייתסמ אוהשכ הז הדשל סנכיהל שפוחה תא ומצעל לטונ יחרזא .םתודוא־לע "םישק" 

תישיא היפרגויב בותכל ותוכזשו הביתכ ןורשכב ןחינש הנידמה עדמ שיא לש וירושיכב 

,ורוד־ינבמ םיבר תלחנ םה ,תוחפל םקלחב ,ותאחמו ויטבל ,ולש היפרגויבה .ומעט יפ־לע 

.הכרבב רפסה תא םדקל יואר ןכ לעו 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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