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היפויתא אצוי רעונ לש תוכייתשהה רגתא :פארל ייאגר ןיב יאתבש הכלמ 
.םידומע 294 .2001 .רבוקיר'צ :ביבא־לת .לארשיב 

הרטמ המצעל הביצה ,תימושיי תיגולופורתנאכ המצע תא הרידגמה ,יאתבש הכלמ 

הרפס תרתוכ םג .לארשיב היפויתאמ םילועה דמעמ תא םדקלו רוקחל :תוחילש תאשונה 

תוריהבב תדמלמ - (1999)"היפויתאמ םילוע םילייח לש תוהזה עסמ :יחא יכה" - םדוקה 

תא הדביא רבכ הזש המגמל הירקחמב תרזוח יאתבש .הז טקיורפב התודקמתה לע 

,םידוהי לש "היילע" - הריגהה רקחמ .תילארשיה היגולופורתנאה ימוחתב התויזכרמ 

עוצקמ לש החיתפה בלש תא ונמזב הוויה - "ישילשה םלועה" תוצראמ דחוימבו 

םישפחמה םייזויציבמא םירקוח יבגל יותיפ הז אשונב ןיא םויכ ךא .ץראב היגולופורתנאה 

תומיבבו היגולונימרטב ,םיאשונב םימוסרפ וביניש ,יטרואית חותיפל םישדח תודש 

.רתוי החוטב םתרקויש 

אקווד הל שיש המגמ התביתכב תגציימ תרבחמה ,חונז אשונב התריחב דצל ךא 

,םירקחנה ןעמל תישיאה תורסמתהה תשיג - ונימי־תב היגולופורתנאב םיבושח םיכמות 

.(committed anthropology) תביוחמה היגולופורתנאה לש (genre) הגוסב ,ונייהד 

,תיברעמ עפש־תרבחמ ,ץוחבמ ללכ־ךרדב םיאב םהילא סחייתמ הז חנומש םירקוחה 

תיטילופ המצוע ילעבו םייטסילטיפק תודמעמ ידי־לע םילצונמש םירקחנב םישגופו 

לש הרקחמב אוצמל ןתינ ךכל המגוד .םיישונאו םיירמוח םיבאשמב תוילטורבב םיטלושה 

Death Without Weeping: The) ליזרבב זוי־רפש יסננ תיאקירמאה תיגולופורתנאה 

 1992 ,Violence of Everyday Life in Brazil).

תאו םתוא ברקל םיכרד תשפחמו ,לארשיב םיפויתאה רקחמל תסיוגמ יאתבש 
תוניינעתהה המייתסה םבור לצאש ,םיידוהיה הנידמה יחרזא לש םתעדות לא םהיתויעב 

.תונבל תומילגב םייוטע הממדב םידעוצ םדועב םיסוטמהמ םתדירי לש תושגרמה תונומתב 

הייסולכואה יזכרממ םתוא םיקיחרמה םיילאירפירפ תומוקמב ובשוי םיפויתאה בור 
.תולודגה םירעה לש תססובמה 

לש םמלועל תוברקתה לש ,ןפוד־יאצוי ףא ילואו ,םילועמ םירושיכ לע דיעמ הרקחמ 

בל־יוליגב התיא םירבדמו התרבחב חונ םישח וז הדע ינב תוריעצהו םיריעצה .םירקחנה 

םיבאוכ תופוכת םיתיעל םניהש םיאשונ ,דיתעל םהיתווקת לעו תוימוימויה םהיתויווח לע 

ץראה זכרמב םידוקירלו הקיסומל םינודעומב יאתבש השגפ םבור תא .םיימיטניאו 

ידכ ןאכל םיאב םהיניבמ תואמ .םהילא םיעיגמ םייפויתאה רעונה־ינבש םירחא תומוקמבו 

הקיימ'גמ רקיעב םרוקמש ,פארהו ייאגרה לש הרוחשה הקיסומה יעפומב ףתתשהל 

דיפקמש ימל תיפצתלו הייהשל םישק הרקחמ ירתא .תירבה־תוצראב םירוחשה יזוכירמו 

.ויתואירו ויניע תוחצ לעו וינזוא תואירב לע 

הרשע־הנומש דע הרשע־שולש םיאליגב םירענ הנומשו םירשעו תורענ שולשו םישולש 

יאתבש .הירזועו תרבחמה ידי־לע קימעמ ןפואב הנייאורו התפצנש הייסולכואה תא םיווהמ 

םע אכדמ םיתיעלו עיתפמ ,ןיינעמ שגפמ תווהמ הלא תוחיש .םנושלב רבדל םהל תנתונ 

ידכ "תלשחנה" הקירפא תא םהירוה םע ובזעש ימ לצא םהל ץוחמו םינודעומב שחרתמה 

.ילכלכהו יתרבחה ,יתחפשמה םבצמ תניחבמ תילארשיה הרבחה ילושב םמצע תא אוצמל 

בצמל יוטיבכ הרוחשה הקיסומל םייפויתאה רעונה־ינב לש םתכישמ תא האור תרבחמה 
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לשו ,אסיג דחמ ,תיתליהק תוהז לש ןוגיעל יעצמאכו תילארשיה הרבחב םהלש רוכינה 

תרבחב טועימ לש םיישקה תא םיווחה םירוהשכ ,אסיג ךדיאמ ,םיקוחר םיפתוש םע תוהדזה 

,םיתיעל תושק תילארשיה הרבחב היצרגטניאה תווקת יבגל היתונקסמ .הנבלה בורה 
:הירבדלו 

תוהזה וליאו ,תינרדומ־טסופ ,תצמואמ תוהז איה הרוחשה תוהזה 

ךילהתב הצמחוה יכ הארנ ,היוצרו הנימז תויהל התיה הרומאש תילארשיה 

תועפשההו רוכינה לש היגולואידיאהמ האצותכ הכרעמ הדבא ףא ילואו 

החוכש וליפא ןכתי ...התונשרפו הרוחשה הקיזומה םע תוהדזההמ תועבונה 

לש רומח בצמב ואצמי הלא רעונ ינבו ורערעתי תידוהיה תוהזה לש הכרעו 

<146 'ע> .רוכינו תוהז רבשמ 

םיריעצ תורענו םירענל תמרוגה ,הינפב דומעל השקש ,הכישמה תא ראתמ רפסה 

םיקחורמה םינודעומל (ישיש ימיב דחוימבו) תרחואמ הליל תעשב ךרד לכב עיגהל דואמ 

תדימב בשחתהל ילבמ םיפמרטב םירזוחו םיעיגמ םה תופוכת םיתיעל .םהירוגמ תומוקממ 

וא םירוהה לש םתמכסהו םתעידי אלל תופוכת םיתיעל תואצוי דחוימב תורענה .ןוכיסה 

םידומצה םידגבה תא אבחיהב ןתיא תולטונ ןהשכ ,ךוניחה תורגסמב םיארחאה לש 

תפסותבו ,הטוב הקיטורא םירדשמ םידוקירה .ןודעומל וסנכיי םרטב ושבליש םייגפשוחהו 

,םירחא םילארשי ,םיפויתא) םינודעומב םיחרוא םע םינמדזמ םירשקו ןושיע ,הייתש לש 

.םוימויה תוקוצמ תא החיבשמה שפוח תריווא תררתשמ ,(םיאקירפאו םיטועימ ינב 

ןתונו ,דחוימב םהל בושח תיפויתאה הליהקה ינב םע הקיסומה ינודעומב שגפמה 

תאטבתמ ,לשמל ,ךכ .םהירוחאמ וריאשהש וזמ רתוי החונ "תיב" תריווא תרבחמה ירבדל 

:תיתרקוי תיכוניח תרגסממ תנייטצמ הדימלת 

הרבחבש השיגרמ ינא .ךלש הדעהמ םירחא םע תויהל ךרוצ ךל שי םימעפל 

,םלוכ ומכ תויהל ,הבוט תאש חיכוהל דימת הכירצ תא תילארשיה 

...ןוכנ יד הז ,סלכתבו "יטייסוס ייה"ב תאצמנ תא וליאכ גהנתהל 
(154 'ע) 

ינודעומל יפויתאה רעונה קותירב יוטיב ידיל םיאבה רוכינה יכילהתמ תגאדומ יאתבש 

לש ןוכנ לוצינב ןומטה יטיופרתה דמימה תא םג האור איה הז דצל ךא .הרוחשה הקיסומה 

סחיב םירעפב קר הצוענ הניא הלא תורענו םירענ לש םתייעב .הלא יוטיב יעצמא 

םירוהשכ םיווח םהש תותיחנה ףא וא תורזה תשוחתבו תטלוקה הרבחה לש היתויפיצל 

ןניא תופוכת םיתיעלש ,אצומה־תוחפשמ תא םינייפאמה םיישקב םג אלא ,םינבל תרבחב 

ימ לכ תאו החוורה יתוריש תא ןברדל אב הרפס .ךמותה "תיבה" תא ץראב קפסל תולוכי 

.וז העיגפ הייסולכוא ברקב שחרתמה תא ןוחבל יכוניחה ךרעמל רושקש 

לש ןונגסב םיבותכ ,ןושארה קלחה דחוימבו ,רפסה לש םידחא םיקלחש ריעהל שי 

תוקספב טסקטה תכירע תטיש ,ןכ־ומכ .ןוידה לש החונה המירזב םגופה רבד ,רקחמ ח"וד 

רבעמ ךא .האירקה ףטשל ןכ־סג העירפמ וזמ וז לודג חוורב תודרפומה תוכורא וא תורצק 

רבדמ לודגה וקלחבש ידוחיי ךמסמ ונידיב יוצמ ,רפסה לש הכירעהו הנבמה ייוקילל 
םיגיאדמה םינותנה חכונל .תויפויתא תוחפשמ יאצוי רעונה־ינב לש םהיפמ תורישי 

יאצוי םידלי לש רפסה־יתבמ הרישנה רועיש תודוא־לע ,רפסה תישארב הגיצמ תרבחמהש 
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קוזיח םילבקמה םינותנ) וז הייסולכוא ברקב העישפה רועישב היילעה לעו היפויתא 

,(7א 'ע ,15.5.2001 ,ץראה ,תורגבה־תוניחב לע 2001 יאממ ךוניחה דרשמ לש םוסרפמ 

שדחמ דדועי הרפסש םג תווקל שי .תשקבתמה בלה־ תמושת תא ררועי רפסהש דואמ יואר 

תונוש ("תודע") תוצובק ברקב הריגהה יאשונל רוזחל םיריעצ םירקוח לש םניינע תא 

תומורת לש הלדנ־יתלב לאיצנטופ דבעידב שי הלא רקחמ־תודשב .ילארשיה בחרמב 
.תוימושייו תויטרואית 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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