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םיידוהי םירגהמ - תוירבג לש םילדומב םיקחשמ 
*ילארשיה אבצב םייסור 

***טרופופר רמתו **רדפ־יקסמול הנדע 

תויזכרמ תונעט שולשב םויכ הצמתמ "תוירבג יהמ" הלאשה רוריבב ץרמנה קוסיעה 

איהו ,תחא הניאו הבורמ איה ,"תיעבט" הניאו תינבומ הניה תוירבג :וזל וז תורושקה 

הינבהה תיירואית לע רקיעב תוכמסנ הלא תונעט .דימת (hierarchical) תיגרדמ 

רשקהב־תוירבג תורקוחה תודובע לש הכורא הרוש הבינהש ,תיתרבחהו תיתוברתה 

 (masculinity in context) סחייתהל ילבמ תוירבג ןיבהל רשפא־יאש תוחינמ רשאו

תירבג תוברת ,הלש םייתוברת םיגוצייו תוירבג ייומיד םינחוב הלא םירקחמ .רשקהל 

,תירבג הטילש םיננוכמה םייתרבח םירדסהו חוקיפ ינונגנמ ,הל םירושקש תורבח יכילהתו 

לש הביטקפסרפמ ונודינ הלא לכ ."רבג תויהל" לש היווחה לע תויודעו םייודיו םג ומכ 

תא .הנתשמו תבצעתמ ,תעקושמ תוירבגה םהבש םיירוטסיהו םייתרבח־םייתוברת םירשקה 

.ריתהל טעמכ רשפא־יא ־ הלש רשקההו תוירבגה - וזה הקיזה 

הלש םייסחיה םיטביהה תא ףשוח "תוירבג יהמ" ביבס ירקחמה חישה ,וז טבמ־תדוקנמ 

.םזילאיסנסאהו םזינימרטדה ,תוילסרווינואה תוחנהמ ,המ־תדימב תוחפל ,התוא ררחשמו 

לש החנזהל ליבוה ןותנ יתוברת רשקה ךותב הנוגיע תועצמאב תוירבגה לש הרוגתא ךא 

תוירבג לש םילדומ םהבש ,יתוברת־ןיב רבעמ לש םיבצמ לע ךמסנה תוירבגה רקח 

ירוטסיה־ונתא חותינב םיקסועה םירקחמה לש םרפסמ .םישגפנ םינוש םייתוברת םירשקהמ 

לדגו ךלוה הנותנ הרבחב תוינרדומ-תויתרוסמ שגפמה לע תוננובתה ךותמ תוירבג לש 

תוננובתה ךותמ תוירבגב ןויד ןיידע רסח ךא ,(Hodgson, 1999)ןורחאה רושעב םנמוא 

.תוימואל־לע תוליהק וא הריגה יבצמ ןוגכ ,תויוברתו תורבח םיצוחש םיבצמ לע 

התוא םישיגפמו רכומה רשקההמ תוירבגה תא םידקועה ,הלא םיבצמ רקחב ,ונתנעטל 

תייגוס לש ףסונ רוריבל לאיצנטופ ןומט ,תוירבג לש םירחא םיגוס םע שדחה םוקמב 

הריגה יבצמ תניחבל הבר תובישח תוסחיימ ונא ,וז תיללכ הנעט לש רשקהב .תוירבגה 

.תרגהמה תוירבגהו רגהמה רבגה רקחל ,תורחא םילימב וא ,םירגהמ לש תויווח ךרד 

שיש תועמשמה רוריב תועצמאב םירגהמ לש תירבג תוהזבו תוירבגב תקסוע וז הדובע 

ךמתנ הז רקחמ .לארשיל תיסור תידוהי הריגה לע ףתושמ ירקחמ טקיורפ לש רצות וניה רקחמה * 

רקחל ןוכמה ;Memorial Foundation for Jewish Culture ;עדמל תימואלה ןרקה :ידי־לע 

רקחל לוכשא יול ןוכמו ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה־תיב ,ךוניחב חופיטה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,לארשיב הרבחהו הקיטילופה ,הלכלכה 

לכ ךרואל ונתוא רישעמו החנמ ,הוולמ תרקוח־תרגהמכ הלוקש ,דנרל הילויל תודוהל וננוצרב 

םייסורה םיטנדוטסל הקומעה ונתדות ,ףוסבלו .הכירעה לע ץיבומרבא הויאל תדחוימ הדות .רקחמה 

.הריגה לש התועמשמ לע הברה ונתוא ודמילו םרופיס תא ונמיע וקליחש 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיפוצה רה ,ךוניחל רפסה־תיב ** 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיפוצה רה ,תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבו ךוניחל רפסה־תיב *** 
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שדחל ןשיה םוקמהמ םירגהמה םע םירבועה ,תוירבג לש םילדומ לש בחרמב הדידנל 

תניחב ךות תוימוקמבו הריגהב ,תוירבגב תקסוע הדובעה .םיימוקמ םילדומ םישגופו 

אוהש םייתוברתה םילדומה חונעפו ,תימוקמה תוירבגל הנקמ רגהמה רבגהש תויועמשמה 

.השדחה הרבחב ירבגה גרדמב ותומקמתה ךילהתב תירבגה ותוהז תא בצעל תנמ־לע סייגמ 

תיאבצ תוירבג :ילארשיה הרקמה 

הרבחה לש תוירבגה תריזב הז דצל הז םימייקתמ תוירבג לש םידחא םילדומ 

תא באושה ,"יחרזמה רבגה" לדומ :םה םיירקיעה םילדומה .תיוושכעה תידוהיה־תילארשיה 

־תידוהיה תוברתהמ קנויה ,"םכחה דימלתה" לדומ ;תינוכית־םיה תוברתהמ ותועמשמ 

לדומה ךא .תיברעמה תילבולגה תוברתה לע ןעשנה ,"שדחה רבגה" לדומו ;תולגב תיתדה 

."ילארשיה םחולה רבגה" לש לדומה ןיידע אוה וז הריזב רתויב יטננימודה 

Mosse, 1996;) תוירבג לש לאידיאהו ןויערה םוליגב הזל הז םירבוח תוירבגו תויאבצ 

 1994 ,Arkin Dobrofsky, 1978; Morgan), קזח וניה םהיניב גוזימה לארשיב ךא

ינשב ןגועמ םחולה רבגה לדומ .תוירבגה לש ינומגהה לדומה תא ןנוכמו דחוימב 
תויזכרמה תורטמה תחא 1."שדחה ידוהיה"ו "רבצ"ה - תינויצה הכפהמה לש דוסי־ייומיד 

ידוהי" חימצהלו ,"יתולגה ידוהיה" תא התיא דחיו ,הלוגה תא לולשל התייה וז הכפהמ לש 

ידוהיהמ וחורבו ופוגב קהבומב הנוש תויהל רומא היה שדחה ידוהיה .לארשי־ץראב "שדח 

;Biale, 1992 ;1997 ,ןמזולג ;א1997 ,ןיראיוב) שולתו שלח ,ישנכ ספתנש ,יתולגה 

 1991 ,Boyarin, 1996; Gilman). קזח וניה ,שדחה ידוהיה תומד תא םלגמה ,"רבצ"ה,

ןיוצימל תועיגמ הלא תונוכת .(1997 ,גומלא) ותמדא לע ןגמו םואלב קבד ,חושק ,יצרא 

ןגמה רבגה יומיד .השדחה המואה ןוניכל יעצמאהו למסה וניהש ,ילארשיה םחולה סותאב 

הפיפחה תא םיססבמ ,וידחי םירבוח תילארשיה הרבחב אבצה תויזכרמו תדלומה לע ופוגב 

הלש יזכרמה רוביגהש הברקהו הרובג לש תוברת םיננוכמו ,יברק לייחל ינקת רבג ןיבש 

,תוימצע לע רותיווב ,תושגרב הטילשב ,ףוג עומשמב ןייפאתמ הז רבג .םחולה רבגה אוה 

.(Ben-Ad, 1998; Gal, 1986) םימחול תווחאבו ןוכיס תליטנב 

.םירחא םילדומ החודו ,ול ץוחמו אבצה ךותב תוירבגה תא בצעמ לייחה־רבגה לדומ 

תא רידגמ אוהשכ ,הלוכ הרבחב תוירבגה תסיפת תא למרנמ ילארשיה אבצה וז ךרדב 

.םירבג ןיב גרדמ יסחי רצויו הלש םיניקתה םייוטיבה 

רוריב לש םיצרמנה םיכילהתה ןמ קלחכ ןורחאה רושעב תרגתואמ תינומגהה תוירבגה 

ןבומ היהש המ תא הלאש ןמיסב םויכ הדימעמ וז הרבח .תרבוע תילארשיה הרבחהש תוהז 

שדחמ תנחוב איה הז ךילהתמ קלחכ .תונויצה לש תושודק תורפ הברה תצפנמו ,וילאמ 

העינהה ביבס םויכ םייקתמ בקונ חיש .תיאבצה תוירבגה תא םג אליממו ,תויאבצה תא 

 (motivation) לש ויפוא הז ללכבו ,תויברקה לש התוהמ ,אבצה ןמ תוטמתשהה ,תרשל
יאנתכ םויכ םג תספתנ רבג־לייח תויהל העיבתל תונעיהה ,הז םע דחי .םחולה רבגה 

.רחא יאבצ תוריש לכל סחיב הרורב תונוילעמ ןיידע הנהנ יברקה תורישהו ,תוילארשיל 

יפ־לע החנומה ירדגמ ןויווש רוציל םנמוא הרתח תונויצה .תוישנ לש שדח לדומ הנבנ אל םישנ יבגל 1 

.רזחוש - םאו "שיא תשא" - השיאה לש יתרוסמה לדומהו ,הרק אל רבדה לעופב ךא ,ירבגה לדומה 
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לכל ,תינפומ ןיידעו ,התנפוה ינומגהה לדומה ץומיאל הפיקתה תיתרבחה העיבתה 

תיתרבח היצרגטניאל ,תוילארשיל החכוה הווהמ וז העיבתל תונעיההו ,"שדח הלוע" 

ילארשיה אבצל םיסייגתמ םירגהמה רשאכ דחוימב תטלוב וז העיבת .תויתולגה תקיחמלו 

םישגופ םה אבצב .(1999 ,יאתבש ;84-83 ,1999 ,קסיל ;151-129 ,1994 ,הקנולבי) 

םילדומה תא הז שגפמל םתיא םיאיבמ םהשכ ,וצמאל םיפוצמ םהש קזח תוירבג לדומ 

םהלש תיאבצה היווחה תא םיגיצמ םירגהמ םירבג ובש ןפואה רוריב .םהל םירכומה 

סחיב תונשרפ דציכ ונתוא תדמלמ וזכ הניחב ."תרגהמה תוירבגה" לע דומלל רשפאמ 

.תירבגה תוהזה תא שדחמ תבצעמ - םישדחו םינשי - תוירבג לש םילדומל 

םינייאורמה לע 

־תירבמ םיידוהי םירגהמ תטילק לש ץרמנ ךילהת לארשי הרבע ןורחאה רושעב 

םילבקתמ ,םאצומ־ץראב ינתא טועימ וויהש ,הלא 2"םייסור םידוהי" .רבעשל־תוצעומה 

תומכה .תוחרזא לש תידיימ הלבק ךות ידוהיה בורל םיפרטצמו תדלומל םיבשכ לארשיב 

םמיע םיאשונ םהש יתוברתה ןוהה םע דחי (שיא ףלא תואמ הנומשכ) םירגהמה לש הרידאה 

לומ לא םהלש חוקימה חוכ תא םיקזחמו תילארשיה תוירוביצב םתוחכונ תא םיססבמ 

.<1998 ,ןמלדונ ;1997 ,םשל ;1995 ,קסיל) םיקיתווה 
הז הריגה לגב לארשיל ועיגהש תויטנדוטסו םיטנדוטס השולשו םיעברא לש םירופיס 

םתיצחמ) םינייאורמה .ןאכ גצומה רקחמל סיסבה םיווהמ םיעשתה תונש תליחת לש 

הבקסוממ ואב םתיצחמכ) רבעשל־תוצעומה־תירב לש תונוש תוקילבופרמ ועיגה (םירבג 

םעיגה רחאל םינש עברא דע שולשכ ,תונויארה וכרענ הבש הפוקתב .(גרוברטפ־טנסמו 

םבור ,הובג ימדקא דסומב תוחפל םייתנשכ םירקחנה םיטנדוטסה לכ ודמל רבכ ,לארשיל 

הרשע־עשת ןיב ענ םליג .תירבעה הפשב בטיה וטלשו ,תירבעה הטיסרבינואב (850/»> 

םירוה שי <850/«) םבורלו ,םיאושנ ויה אל (םיינש איצוהל) טעמכ םלוכ ,שמחו םירשעל 

־תידוהיה היצנגילטניאל םיכייתשמכ םמצע תא םיספות םה ,ללככ .ימדקא עקר ילעב 

.וז תוהזמ קלחכ ההובגה הלכשהל תודסומב םהידומיל תא םיגיצמו ,תיסורה 

.םתדלומ־ץראב םיינוכיתה םהידומיל תא ומילשהש רחאל לארשיל ועיגה םירגהמה 

תא דדחמ אוהש ןוויכמ ונניינעל דחוימב ןיינעמו בושח םהייח ךלהמב הריגהה יותיע 

תויהל"ל "ה/רענ תויהל"מ רבעמהו יתוברת־ןיבה עסמה :תוירבגל הריגה ןיב שגפמה 

השדחה ץראל םמיע םיאשונ םיטנדוטסה ,הז םע דחי .הזב הז םלצא םיבלושמ "השיא/רבג 

לדומה תא רקיעבו ,םתדלומ־ץראב תורבחה ךילהתב ושכרש תוירבג לש םישבוגמ םילדומ 

תידוהיה היצנגילטניאה ינב ןכש ,הז לדוממ קלח וניא יאבצ תוריש .יסור־ידוהי־רבג לש 

תבוח לש הדלות ץראל הריגהה התייה םירקמה ןמ קלחב - וז הבוחמ קמחתהל וסינ 

השימח קרש הדבועה תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע .החפשמה ינבמ דחא לש אבצל תוסייגתה 

.םתדלומ־ץראב אבצב ותריש םינייאורמה ןיבמ םירבג 

תונווכמ .יאבצה תורישה יפלכ ילילשה םסחי תא לארשיל םמיע םיאשונ םירגהמה 

,אבצב תרשל הבוחה םע לארשיב תשגנתמ ־ "לייח תויהל אל" ־ וז תיסיסב תיתוברת 

"היסור" םיחנומב ןיפולחל םישמתשמ ילארשיה רוביצהו רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמה 2 

.הז רמאמב םג ןיפולחל הלא םיחנומב שמתשנ ןכל ."םימעה־רבח"ו "תוצעומה־תירב" 
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תצובקמ םירבגה לכ ,קוחל םאתהב 3.תוחרזאה תובוחמ דרפנ־יתלב קלח הניהש 

ולביק הרשע־הנומש ליג ירחא ץראל ועיגהש םישנה וליאו ,ל"הצל וסייוג םינייאורמה 

ליגב אבצל םתוסייגתה אוה הז רקחמב םירגהמה םירבגה לש ףתושמה ןייפאמה .רוטפ 

ריעצה ,םהל דוגינב .םהירחא וא הטיסרבינואב םידומיל ידכ ךות ללכ־ךרדב ,תיסחי רגובמ 

.יביטמרונה ישיאה־יתרבחה טירפתהמ קלחכ ןוכיתה םויס םע דיימ לייחתמ ילארשיה 

תונוש תודיחיב ותריש םה :םינווגמ ויה םינייאורמה םירבגה לש תורישה ילולסמ 

תוגרד ואשנ ,(ילוכו תיאבצ הרטשמ ,תושילש ,ףרועה דוקיפ ,םינחתות ,םילגר־ליח) 

רקוח ,ינוגרא ץעוי ,םיבשחמ שיא) םינווגמ םידיקפת ואלימ ,(םיניצקו םירגוח) תונוש 

,ליגר תוריש) םיגוש םילולסמב (ילוכו םילגר־ליחב לייח ,ןחתות ,תיאבצה הרטשמב 

אל ורחב םהמ המכ .<םאצומ־ץראב אבצב רבכ ותרישש הלאל הבסה וא םילועל הדותע 

םיטנדוטסה ויה ןויאירה ןמזב ."אבצהמ וטמתשה" תילארשיה הרבחב ארקנש המ - תרשל 

ויה םירחא ,(םינש שולש) ליגר הבוח תוריש ומייס קלח :םתוריש לש םינוש םיבלשב 

.רצוקמ תוריש ומייסש רחאל ונייארתה םתצקמו ,הדותע ידומילב 

תונויארה לע 

תירבעה הפשב וכרענש םיחותפ קמוע־תונויאר תועצמאב וקפוה הריגהה ירופיס 

תודילי ןניה תונייארמה ןיבמ םייתש .דרפנב תחא לכ ונייארש תונייארמ שולש ידי־לע 

.רבעשל־תוצעומה־תירבמ תרגהמ תיטנדוטס הניה ,םינייאורמל המודב ,תישילשהו ,ץראה 

.תחא השיגפמ רתוי השרדנ םירקמה בורבו ,יצחו תועש שולשכ עצוממב ךשמנ ןויאירה 

ידכ קר הברעתה תנייארמהו ,םתריגה רופיס תא ישפוח ןפואב רפסל ושקבתה םינייאורמה 

תרגסמ תתל ידכ .םישודגו םירישע םירואית קיפהל ידכו תונבומ־אל תודוקנ ריהבהל 

וקסעש רתוי תונווכמ תולאש ןויאירה לש ינשה בלשב ולאשנ ,תונייארמה לכל תפתושמ 

לש םייומיד ,רבעשל־תוצעומה־תירבב "ידוהי תויהל" לש היווחה :ןוגכ םירדגומ םיאשונב 

.השדחה ץראבו אצומה־ץראב "רחא"ה לשו "ימצע"ה לש תוסיפתו ,השדחהו הגשיה ץראה 

ךילהתב םייתועמשמ םישנאו תוערואמ ,םיקרפ יבגל טרפל םינייאורמה ושקבתה ןכ־ומכ 
.הריגהה 

עמשנה ינשרפה לוקה .תונייארמה שולש ידי־לע אתווצב השענ תונויארה חותינ 

ןתמו־אשמ לש אצוי־לעופ אלא ,תויונשרפה שולש לש עצוממ וא הרשפ וניא רמאמב 

תורקוח יתש ןיב ,ץראה תודיליל תרגהמה ןיב להנתה הז ינשרפ ןתמו־אשמ .ינשרפ 

הדמע ןיבו ,(יתחפשמ עקר ,תידמעמ תוכייתשה) םינוש םייתרבח םישרוש תולעב תוימוקמ 

תיתרוקיב תיגויצ־טסופ הדמע ןיבל "םעה אבצ" לש הסיפתב תלגודה תינויצ תיגולואידיא 
.וז הסיפתל סחיב הלאש ינמיס הביצמה 

לש הרהבה - ישיאה רופיסה ,הנושארה :תומר שולשב ךרענ אבצה ירופיס לש םחותינ 

ל",דצ חתיפ ,םתוא טולקל ץמאמ ךותמו ,יאבצה תורישל םירגהמה לש וז תוסחייתהל תועדומ ךותמ 3 

הרשכה ילולסמו ,תודיחיו םידיקפת לש םיגוס ,תורישה ךרוא תניחבמ) םידחוימ תוריש ילולסמ 

לש םינוש םירדסה דצל שדוק יאבצ ןויסינ לש תונוש תומרלו תונוש ליג־תוצובקל םימיאתמש 

דרשמ לש ל"הצב םילוע תוריש תועצמאב) תוקקזנ תוחפשממ םילייחל תיתרבחו תילכלכ הכימת 

.(Lomsky-Feder Sc Ben-Ari, 1999) (הטילקה 
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35 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-אי 

רופיסה לש רשקהב הלא תומית לש הקירוטרה חותינו רופיס לכב תויזכרמה תומיתה 

תויזכרמה תומיתה לש שוריפו ןוימ ־ המלש הדיחיכ םירופיסה לולכמ ,היינשה ;םלשה 

חותינ ־ יללכה רשקהה ,תישילשהו ;םינושה םירופיסב םיעיפומה םינושה תולוקהו 

.תילארשיה הרבחהו היסורב םיידוהי םייח ,הריגה יכילהת לש רשקהב לולכמכ םירופיסה 

הריגהו תוירבג ,(narrative) רפיס 

םירפיס ,(Hall, 1996,4)"ימצעה לש רופיסה ךותמ תועבונ" תויוהז יכ החנה ךותמ 

תונעיהה .רגהמה לש ותוהז ןוניכ לש ינשרפה דמימה לע דומעל םירשפאמ םירגהמ לש 

תועדומה תא קימעהלו וייח לע בורקמ ןנובתהל רגהמה תא תבייחמ ומצע לע רפסל 

Myerhoff, 1980;) תוננובתה לש טקייבואל ויתויוסנתה תכיפה ךות ,ולש תיביסקלפרה 

 1976 ,Watson). םרשפל תדרל םיסנמ ,תויווחו םיעוריא םהירופיסב םילעמ םירגהמה

,םיטירסת ,םייומיד - םייתוברת םילדומ תועצמאב תועמשמ םהל קינעהל םישקבמו 

,םיימוקמ םילדומ םיחנעפמ םה הז ךילהתב .םהל םישיגנש - תומכסומו תויתרבח תויפיצ 

.םירחא תוחדלו םימיוסמ םילדומ ץמאל םירחובו םינשי לומ םישדח םילדומ םידימעמ 

היווחה ןיבל םלועה לע לדומה ןיב ,יתוברתה ןיבל ישיאה ןיב ןכ םא שיגפמ רופיסה 

םירגהמה רופיסה תועצמאב ."םשמ"ו "ןאכמ" םינוש םייתוברת םילדומ ןיבו ,םלועב 

.םתוהז תא שדחמ םיננוכמו םיימוקמל סחיב םמצע תא םימקממ 

םיימוקמ םילדומ לומ לא תירדגמה םתוהז תא םג םיררבמ םירגהמה םירופיסה ךלהמב 

,תוהזהמ דרפנ־יתלב קלח וניה רדגמהש הדבועה םצעמ .םישגופ םהש תוישנו תוירבג לש 

רבעמהמ דרפנ־יתלב קלח הניה "(השיאכ וא) רבגכ ינא ימ" הלאשה םע תודדומתהה 

.(Conneii, 1995, 89-92 :םג ואר)ישיאה רופיסהמו יתוברתךיבה 

.דחאכ םישנהו םירבגה לש םהירופיסמ הלוע תילארשיה תיאבצה תוירבגה אשונ 

ירופיסל םג תובישקמ ךא ,םירבגה לש "אבצה ירופיס"ל רקיעב תוסחייתמ ונא חותינב 

תוירבגו תויאבצ םיאשונה לע תורבדמ םישנה .אבצב ותריש אל ןהש יפ־לע־ףא םישנה 

לש אוה ןלוק .(חא ,לעב ,רבח) ןהל םייתועמשמ םירבג לע תורפסמ ןה רשאכ רקיעב 

תוירבג לע בושחל רשפא־יאש ןוויכמ ,ךכמ רתוי .וחוכו ודוחיי ןאכמו ,ץוחבמ־תוננובתמ 

.תוירבגה תנבהל חתפמ םישנה לש ןלוקב תוארל שי ,(ךפיהלו) תוישנ אלל 

וראית םינייאורמה רשאכ ינטנופס ןפואב הלע תילארשיה תינומגהה תוירבגב קוסיעה 
4:תוילארשיה לשו ילארשיה לש םביט תא 

.םיאולימ ,המחלמ ,אבצ הז הלש עטקהש הנידמ תאזכ הז [:לאינד] 

,אבצ לש רשכה רבע אל םיוסמ ןבומב אוה אבצב תריש אלש רבג [:בקעי] 

.םיילארשי םייח לש 

אל ינא זא ,אבצב יתייה אל ינא .םינוש [םייסורה םירבגה] ונחנא [:ילוטנא] 

.הפשה לכ ,הזה גנלסה לכ תא עדוי 

הרבחב ספות אבצהש יזכרמה םוקמב םיניחבמ םירגהמה ,לארשיל םאוב רחאל רצק ןמז 

תוירבגל תויאבצ ןיב הפיפחה תא תולקב םיהזמ םה .םיימוקמה לש םהייחבו תילארשיה 

.םייודב תומשה לכ 4 
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אבצב םייסור םיידוהי םירגהמ טרופופר רמתו רדפ־יקסמול הנדע 36 

יגוציי םע שגפמה ךרד ,םתדלומ־ץראב דוע וז הפיפחל םירע ויה םקלח .תילארשיה הרבחב 

,לשמל ,ךכ .רבעשל־תוצעומה־תירבב תוילארשי תויוגיצנ ידי־לע ורבעוהש תוילארשיה 

והשזיאו רטפוקילה םע הנומתה תא תרכוז ינא" :האוב םרט הדמל רשא תא הנאי הראית 

".םידמב דיב די םיכלוה הרוחבו רוחבו ,קנע הדש 

ימוקמה וילאמ־קומה רוערע 

הרושה ןמ רבגל ךפהנ אוה יאבצה תורישה ךרדש הדבועה תא האור ץראה דילי 

,רדפ־יקסמול) הילאמ תנבומ ,דניה תויאבצל תוירבג ןיב הקיזה ,ותניחבמ ."תיעבט"כ 

םירגהמה .וז הקיז החודש ,יסורה רגהמה יבגל רבדה ךכ אל .<1987 ,ךילביל :1998 

ןוניכב אבצה לש ותויזכרמ תאו אבצ-ילארשי־רבג הקיזה תא רוריבב םנמוא "םיארוק" 

ןאכ היה ,ןאכ דלונש ימ הז יתימא ילארשי" :השימ ריבסמש יפכ ,תילארשיה תוירבגה 

םימגרתמ םה ןיא ,ןמזב־וב ךא :"םילארשי ולש םירבחה לכ טעמכו ןונבלב ןאכ היה ,אבצב 

החוד ,רקיעב "תוכלמ תרזג"כ תורישה תא ספותה ,יסורה ריעצה .תישיאה המרל וז הנבה 

סילזיימ) תוירבג שומימו םואלל המורת :םיימוקמה לש םיירקיעה העינהה תורוקמ ינש תא 

בורל םישמתשמ םה ,אבצל םתוסייגתה לע םירבדמ םיסורה רשאכ .<1989 ,םירחאו 

:(היליא) "סייגתהל שש אל ינא" ;<השירג> "[סייגתהל הצור] שממ אל" :ןוגכ םידגיהב 

תרגסמל סנכיהל הצור ךכ־לכ אל ינא" ;<ייגרס)"אבצב תרשל יתיצר אל ןושארה עגרהמ" 

.תולצנתה וא תוטבלתה אלל ,בורל תויעמשמ־דח ןניה םהיתויואטבתה .(בקעי) "תאזה 

ארונ המלידב יח ינא" :המיד לש וז תמגוד ,רתוי תויכרע־וד תויואטבתהב לקתיהל רידנ 

ךרדכ סייגתהל ןוצר לש םירקמב לקתיהל ,רתוי דוע רידנ ".יאבצה תורישה יבגל השק 

הרבחל] סנכיהל ךרדה [תוסייגתהה] הזש יתבשח" :קיזייא לש הרקמה תמגוד ,בלתשהל 

".יתיסינו ,הנוכנה הדיחיה ךרדה וז ,[תילארשיה 

םע םשגפמ םירקמה בורב ,ואל םא ןיבו העינה ךותמ אבצל םיסייגתמ םה םא ןיב ךא 

תא לצנמ וניא ,םחור־תרומל ,ל"הצש םתשוחת לשב רקיעב ,השקו בזכאמ וניה אבצה 

םירגהמה תא הדידמה תנווכמ תוינידמ ךותמ םאו תוליעי רסוח ךותמ םא ,םהירושיכ 

.תינוחטב הניחבמ םישיגר םידיקפתמ 

םינימאמ םה ,אוה ךופהנ ,יגולואידיא יפוא תאשונ הניא יאבצה תורישל תודגנתהה 

םה הז םע דחי ךא :תוימואל תודמעב םיקיזחמ ףא םבורו ,םילייח הכירצ הקזח הנידמש 

תא לבקל םתונוכנ רסוח .םתוירבגו םתוחרזא שומימל הריזכ אבצה תא םיספות םניא 

.יאבצ תוריש החודה יסורה ידוהיה תוירבגה לדומב ורוקמ אבצל תוירבג ןיב רשקה 

קלח וניא יאבצה תורישה יכ רורב רסמ הינבל הריבעה תיסורה תידוהיה החפשמה 

Lomsky-Feder 81 Rapoport,) תורגבלו תוירבגל רבעמל יוארהו יוצרה טירסתהמ 

ויבא תיב יכ תנייארמל ריהבהל הסנמ אוהשכ ,דוגינה ךרד לע תאז אטבמ לאוי .(2000 

,אבצב היה אוה ...יטסיאו'צמ רתוי ,רתוי ירבג ךוניח הז אבא" :יסופיט־אל ידוהי תיב היה 

תוירבגב תמלוגמ תיסופיט־אל תוידוהי ".אבצהמ וקמחתה םידוהי הברה רשאכ ,לשמל 

תידוהי תוירבגל תויאבצ ןיב הקיזה רסוח תא שיחממ קיזייא .תיאבצ תוירבג ־ תרחא 

לש תואיצמל יתסנכנ" :תילארשיה הרבחה םע ולש ןושארה שגפמה תא ראתמ אוה רשאכ 

תא ריבסמ אוה ךשמהב '"???םידוהי הלא !הללאוו' :יתרמאו ,םילשוריב תיזכרמה הנחתה 
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37 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

ףוצרפ םעו תחרק םע םיריעצ וא ,קשנה םע ,םילייח םהש וא ...הלאכ םלוכ" :ותאילפ רשפ 

לכ יתיאר הפו :סדנהמ הזכ ,הטיסרבינואב דמולש דחא הז ייניעב ידוהי ...יטפמיס־אל 

םה ,לייח םיאור "םיירט" םילוע דשאכ ,ןכל .תרחא תודהי םינמסמ קשנ םע םילייח ".ינימ 

ךלהמב תירקת לע דראודא לש וחווידמ הלועש יפכ ,תיסור רבוד וניא אוהש שארמ םיחינמ 

:אבצהמ השפוח 

,םירמואו םירבדמ םהו םילוע לש גוז םש ךלוהו ,קוריה ןדימייצה םע יתייה 

םתא" ,תיסורב רמואו םלומ בבותסמ הככ ינא ."קי'צלייח ,ןכסמ הזיא ,יוא" 

אל ,אל הז םואתפ ,םהל רזומ היה הז [םהדנ גוזה] "!?הההההא" ."םיקדוצ 

.םידמ םע תיסור רבוד ־ דחיב ךלה ךכ־לכ 

הימוטוכיד תונבל הטווס תא העינמ ץראב המיע םישגפנ םירגהמהש תרחאה תוירבגה 

:"םוקמה ןב" ילארשיל "ןדמלה ידוהיה" ןיב הרורב 

.היסורב וילא יתלגרתה אל ינאש ,הנוש יתוכיא רבג [לארשיב] יתיאר ינא 

ול שיש ,הבוג ול שיש ,רטמ הזיא לש םייפתכ הזיא ול שיש ידוהי רבג הז 

לש אלא ,[היסורב ומכ] הטיסרבינואב רוספורפ הזיא לש אל ,םינפ הזיא 

.המדא לש םדא־ ןב 

"ןמז זובזב" הנושארבו שארב וניה יאבצ תוריש ,"הטיסרבינואב רוספורפה" יניעב 

חכונל תמצעתמ וז השוחת .םירגובה םייחל הסינכלו תיעוצקמה הריירקה שומימל הערפהו 

.(הרשע־הנומש ליג)יסופיטה ילארשיה סייגתמהמ הנוש ליגב םיסייגתמ םבורש הדבועה 

לש תיתרבח־תיתוברת הרדגהו תוסייגתה ,יגולונורכ ליג ןיב הקיזה תא הרפמ וז הדבוע 

תדעוימה ,תויברקב "קחשל" ידכמ םירגובמכ םמצע תא םיספות םירגהמה ,ןכא .תורגב 

רובעל ,הלילב תודשב ץורל ךלוה אל רבכ עבראו םירשע ןב" :רתוי םיריעצל םתעדל 

".הלאכ תויוטשו תועסמ 

תא םג אלא ,תורגבל רבעמה לש ילארשיה טירסתה תא קר אל רפמ רחואמה תורישה 

ןוכיתמ רבעמה ,הז טירסת יפ־לע .יסורה ידוהיה רבגל דעוימה חתפמה־טירסת 

יתלכשהה ףצרה .החפשמ תיינבו הדובע תאיצמ ופוסו ,יכשמהו רישי וניה הטיסרבינואל 

ידוהיה דליה לש וכוניחב יזכרמו עובק רסמ םניה ךרדה לכ ךרואל תידומילה תונייטצההו 

הנבי אוה וידומיל רמג םעש איה ריעצה יסורה־ידוהיהמ הייפיצה .(1999 ,רנרל) יסורה 

תורישהש םיפצמ םירגהמה ,ןכל .סנרפיו ןתחתיש - תישגרו תילכלכ הניחבמ חוטב תיב 

םהירושיכ תא הצמי (הדותעה תרגסמב םידומילה רחאל םיסייגתמש הלא דחוימב)יאבצה 

תויהל םיצור םניא םה .םהלש תיעוצקמה הריירקה תיינבב בלש הווהיו םיילאוטקלטניאה 

ןיעידומב ,רקחמב - "ןבל ןוראווצ ילייח"כ תרשל םיפידעמ אלא ,םייברק םילייח 

.(Carmen et ai., 1997 :םג ואר> םיבשחמבו 

סותא לש תיעמשמ־דחהו הרורבה תונוילעה תא םג ןכ םא םיחוד םייסורה םיטנדוטסה 

המיחל ךרד םתוירבג שומימל תופיאש לכ םהל ןיא .תיאבצה תוירבגה תרדגהב םחולה 

הב םיכוז הלא םידיקפת יאשונש תיתרבחה הרקויל בטיה םיעדומ םהש יפ־לע־ףא ,תיברק 

איה םג הרגיהש) תנייארמל ריבסמ אוהשכ הפי תאז שיחממ היליא .תילארשיה הרבחב 

תא" :יאבצה דובירה תא (לארשיב אבצה תא הריכמ הניא איהש חינמ אוה ןכלו ,היסורמ 

ןמזב־וב ".םיקינבו'ג לש תודיחיו תויברק תודיחי ןיב תימוטוכיד דואמ הקולח שיש תעדוי 
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חור התואב .ךפיהל אלא ,קינבו'ג ותויהל סחיב תוחונ־יא וא תמוערת לכ עיבמ וניא אוה 
:לאוי רפסמ 

.[ןוימו הטילק סיסב] ם"וקבל יתוא ואיבה זא ,הדותעה תא יתקספהשכ 

.תויהל לוכי אל [ינא] שבוח .יאנספא וא שבוח ,םיסוטמ יאנוכמ יל ועיצה 

םוקל" ורמא זא ,"?הז המ" יתלאש ,םיסוטמ יאנכט ;הזו ,םדמ דחפמ ינא 

.רדסב הז יאנספא ?הז תא ךירצ ינא המו ,"םיסוטמל הלילה עצמאב 

.רתויב ךומנ (status) בצימ לעב דיקפת ,תוחונ ימעטמ ,רחב ךיא ראתמ לאוי 

אליממ היובשו ץראה תדילי) תנייארמה התסינ טעמ תיביטקובורפ הלאש תועצמאב 

אל" :יברק־אלה ודיקפתל ןתונ אוהש תועמשמה תא ררבל (תינומגהה תוירבגה תרדגהב 

:תוימוקמה תומכסומהמ ררחושמ ,הנע אוהו "?'רבג־תוחפ'ל ילוא הווש יאנספאש תשגרה 

היה רשפאש ומכ ,אוהש ומכ ילש לאיצנטופה תא םילצנמ אלש [אוה] יתשגרהש המ !אל" 

םילהוא םיקהלו תוצלוח לפקל ,יזיפה ,ילש חוכה תא קר םילצנמ םה ;חומה תא לצנל 
".רבדמה עצמאב 

קר אל יוטיב ידיל האב יתועמשמו יטנוולר תוירבג לדומכ יברקה סותאה לש הייחדה 

תונעיה־יא לש רתוי קומעה ןבומב אלא ,םייפרוע םידיקפתב תוריש לש טושפה ןבומב 

סחיב ולש תורזה תשוחת תא גיצהל רחוב ייגרס .יברקה לייחב םימולגה םיירבגה םידוקל 

ולקתנ אל דוע םעפ ףא םהש יל ורמא םידמב יתוא וארש הלא לכ" :ופוג ךרד הלא םידוקל 

תא המדמ אוה ןויאירה ךשמהב ".הרגשלו קשנלו אבצלו םידמל םיאתמ־אל ךכ־לכ סופיטב 

למסמה תיברעמה תוברתב יזכרמ יתוברת יומיד ,"קייווש ץימאה לייחה ומכ והשמ"ל ומצע 

תילארשיה תוירבגה תעיבתל הרואכל הנענש ,דראודא .םחולה לייחה לש לדומ־יטנאה תא 

ומצע תא גיצמו םיידוקפת תונולשכ יוור לולסמ ראתמ ,<ל"חנ> יברק ליחל סייגתהו 

."ומצע םע ספואמ אלו ,עדוי אל ,אל תצק ,רדוסמ אל תצקש קומק'צ לייח"כ 

דרפנ־יתלב קלח ,דניה תוירבגל יאבצ תוריש ןיב וילאמ־ןבומה רשקה תריבש 

,ןורמת ,תוטמתשה - םיטקונ םיסורהש יאבצה רדסל תודגנתה לש תונושה תוקיטקרפהמ 
.תורגתהו תונגעל 

תיאבצ תוירבגל תודגנתה לש תוהיטהרפ 

תורישה ןמ תוטמתשה 

ךא .תופירח תויצקנסב הוולמ ,הנדועו ,התייה תילארשיה הרבחב אבצה ןמ תוטמתשה 

תוטמתשה .םמוי־רדסמ הז דעצ םידירומ םניאש ,םייסורה םירגהמה לע עיפשמ וניא רבדה 

,(Markowitz, 2000,184)היסורב םידוהיל הרז הקיטקרפ ןפוא םושב הניא יאבצ תורישמ 

יפ־לע ,יטייבוסה אבצהמ תוקמחתהה 5.הפוריא חרזמ ידוהי ברקב הכורא תרוסמ הל שיו 

םירפסמב אבצל וסייגתה םידוהי יכ ןייצל שי ,יאבצ תורישמ תוקמחתה לש תידוהיה תרוסמל דוגינב 5 

זאמ .(Encyclopaedia Judaica, 1971) םלועה־תומחלמ יתשבו הכפהמה תפוקתב תיסחי םילודג 

ברקבו ,םידוהיל דוע ידוחיי וניא יאבצ תורישמ קמחתהל ןויסינה ,תיטייבוסה הירפמיאה הטטומתה 
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39 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

םע םירשק לוצינ ,םיישפנ םיפיעס ץומיא :תונוש םיכרדב התשענ ,םינייאורמה ירופיס 

.הריגה וא תויאופר תודועת לש השיכר ,דחוש ,םיידוהי םיאפור 

רבגה .אוה רשאב םדאה תא תרבושש תירזכא תרגסמכ םירופיסב גצומ יסורה אבצה 

אבצה לש םיחושקה תורישה יאנתב דומעל לגוסמ וניא ,םינייאורמה יפ־לע ,ידוהיה 

הז" :רמוא ,ישפנ ףיעס סיסב לע היסורב אבצהמ טמתשהל חילצהש ,דראודא .יטייבוסה 

אלש ,לוופ ".םש דמעמ קיזחמ יתייהש בשוח אל ,אלש טושפ יוניע ,םש ילמרונ אל יוניע 

תא היסורב םידוהיה וספת דציכ יטמרד ןפואב ראתמ ,היסורב תורישה ןמ קמחתהל חילצה 

:יאבצה תורישה 

אל הזו ,רבקל ומכ יתוא התוויל איה ,אבצל יתוא התוויל ילש אמיאהשכ 

ךלוה וישכע ינאש וליאכ היה הז הליבשבש ,ךכ־לכ התכב איה יכ .הרופטמ 

תומוקמב יתייה אלו ןטסינגפאב יתייה אל ינאש וליפאו .תמ .והז .רזוח אלו 

אוהש םוקמה הז יסורה אבצהש ועדי םישנא לבא ,המחלמ שממ התייה םשש 

ינא םג .אבצל תכלל ודחפ םדא־ינבש רורב ...םדאה־ינב תא רבוש 

.הזמ קמחתהל תורשפא םוש יל התייה אל טושפ לבא ,יתדחפ 

ןהשכ ,רתוי יעמשמ־דחו רישי ןפואב ידוהיה רבגה לש ותועיגפ תא תוראתמ םישנה 

:הדול תרמוא ,לשמל ,ךכ .תומילא לש ןברוקלו הנגה רסח דליל ןהירבדב ותוא תוכפוה 

םיסנואש וא ,תורוגחה לע םתוא םילותש וא :םש אבצב ראשיהל םילוכי אל הלאכ םידלי" 

".םתוא םיגרוהש וא 

הרבחל םיקיתעמ םירגהמה ,יאבצה תורישל תודגנתה לש הקיטקרפכ ,תוטמתשהה תא 

דמל קירוש .קירוש לש ורופיסמ דומלל ןתינ לארשיב תלבקמ איהש תועמשמה לע .השדחה 

- םיאולימב תרישו תונוריט השע אוה וז תרגסמב .הקיסומל הימדקאב הדותעה תרגסמב 

,וידומיל םויס םע .תודירטמכ רקיעב אלא ,דחוימב תושקכ ןראתמ וניא אוהש תופוקת 

דומלל ךישמהל טילחה ,ל"הצ תרומזת תרגסמב תרשל לכוי אל יכ ול רבתסה רשאכו 

:סויגה־וצ םע שגנתהש דעצ ,ץראל־ץוחב 

שממ התייה הז .אבצל תכלל הצור אל ינאש יתטלחה הימדקאה ירחא דיימ 

ינא ןאל יתנבה ינא ,יצחו םייתנש תרשל ךירצ ינאש יתנבה ינא .הטלחה 

ומכ קיפסמ ןגנא אל ינא ,תיבב םוי לכ רוזחא יגאש וליפאש ,אבצב ךלוה 

ינאש ןאל יצחו םייתנש ךשמב עסא אל ינאש לכ־םדוקו .ךירצ ינאש 

.לועפל יתלחתה זאו ,דיימ הזמ דרפיהל ךירצ ינאש יתטלחהו ...ךירצ 

םיטילשה םילעפה .ינויגהו עדומ ,ליעפ ךלהמכ תורישהמ תוטמתשהה תא גיצמ קירוש 

ןוצרה תא גיצמ וניא אוה .לועפל יתלחתה ,יתנבה ,יתטלחה :תאז םישיחממ וירבדב 

לע ןנוגתהל ןויסינכ וא םיצחל ינפמ תוטלמיהב ,תונותשע־דוביאכ ,תוטבלתהב ררחתשהל 

דעצכ יאבצ תוריש לש הלוקש "האירק" תובקעב תעצבתמש הטלחה וז ,אוה ךופהנ :ושפנ 

תא ךישמהלמו שרדנכ הקיסומב ןמאתהלמ ותוא ענומ) הריירקלו תוינכותל עירפיש 

:ררחתשהל ידכ טקנש תולועפה ךלהמ תא ראתמו ךישממ קירוש .<ץראל־ץוחב וידומיל 

 Markowitz, 2000,) תורישה תבוח לעו אבצה לע השק תרוקיב הלוע תונוש תויתרבח תוצובק

 .(181, 186
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[שפנ תואירב ןיצק] ן"בקל ךלוה ררחתשהל הצורש ימ ,םישוע םלוכש ומכ 

טושפ ינאש יתרמא .עגושמ שממ ינאש יתרמא אל ינא .עגושמ אוהש רמואו 

.הז ליבשב תוביס קיפסמ יל שיו הצור אל 

ברקב רורחשל תיביטמרונ ךרדכ תאז גיצמ ,"ישפנ ףיעס" לע ררחתשהש ,קירוש 

הז זא ,אבצב ותריש אלש םישנאה תא רופסל ליחתא ינא םא ...םישוע םלוכש ומכ" :וירבח 

ךא ,לביקש גוסהמ רוטפ תוולמה תוילכלכה־תויתרבחה תויצקנסל בטיה עדומ אוה ".םבור 

וא המישאמ ,הרימחמ תומדכ (קיתו ילארשי)ן"בקה תא גיצמ וניא אוה .ועיתרמ וניא רבדה 

:הניבמ ףאו תלבקמכ הבר הדימב אלא ,החיכומ 

...הברה לאש אל אוה ,לכה תא ןיבה אוה ,יתיא דומח דואמ היה אוה 

רמא אוה ...הזמ לבוס םג אוהש ,הכומנ תמאב ץראב תוברתה תמר תמאבש 

אוהו .ילאוטקא אל הזש ,תונויצה םע עטקל יתוא סינכהל הצור אל אוהש 

.הצלמה יל ןתנ 

ילארשיה םחולה - הכנ ראשנו ןונבל תמחלמב עצפנש יברק לייח ,ודוד־ןבמ םג 

אבצל ךלת םאיש יל רמא אוה" :אבצהמ ררחתשהל רשכה קירוש לביק - יביטמיטלואה 

לש םתודגנתהל היתפמא םילגמה ,הינומגהה יגיצנמ הכימת לבקמ קירוש ".'תוטש השעת 

םע קירוש לש שגפמה תא ןיבהל רשפא (Scott, 1990) טוקס לש ויגשומב .תרשל םיסורה 

,שלחה לש קר אל (ינומגהה ירוביצה טירסתל דגונמה)יומס טירסת הלעהש שגפמכ אבצה 

."תחא תוברת ינב" לש הנבהו היצילאוק ןיעמ םהיניב רצויה ,חוכה לעב לש םג אלא 

לדבהל הרעה ,תיאבצה תכרעמהש ךכל יוטיבכ םג ןיבהל ןתינ ן"בקה לש ותבוגת תא 

םיידסומ תונורתפ תשפחמ ,יאבצה תורישל סחיב ץוחבמ םיאבש הלא ןיבל םיימוקמ ןיב 

םירגהמה ברקב תוטמתשהה תעפות לש הפקיה ,המגודל .םיישק המצעמ עונמל ידכ 
םירבדה תא תונותיעה יפד לעמ רמול תישארה תיאבצה תירוגינסה תא עינה םייסורה 

:םיאבה 

םייתריצי תונורתפ אוצמל שי .ל"הצמ םיטמתשמש םילועב בשחתהל ךירצ 

ידילי ןיב לדבה שי .ל"הצל סייגתהל םיצור םניא וא םילוכי םניאש םילועל 

,תויתחפשמו תוילכלכ תויעב םע םילוע ןיבל תרשל םהל אב אלש ץראה 

<13 'ע ,5.3.1999 ,תונורחא תועידי) .ינויצ עדיו היצביטומ םירסחה 

תמכסומו תלבוקמ הקיטקרפ תוטמתשהב םיאורה ,םירחא םג ןייפאמ קירוש לש ורופיס 

ריבסהל הסנמ אוה רשאכ תאז שיחמהל ביטימ השירג .םהלש תוסחייתהה־תצובק ךותב 

,הבוח הז ךתניחבמ" :תורישל סחיב הניבל וניב לדבהה תא (תימוקמ תילארשי) תנייארמל 

".תישפוח הריחב ךותמ השענש והשמ הזש דיגהל םוקמ שי .הבוח אלו קוח אל הז יתניחבמ 

תא גיצמ אוהש ךכ ידכ דע וירבחו השירג תניחבמ תיביטמרונ ,דניה טמתשהל תורשפאה 

יכ םינעוט םינייאורמה ןיבמ םיטעמ .תישפוח הריחבכ (ואולמב ותוא םייס אל ףאש)ותוריש 

:ןפוד־אצוי וניח הז רשקהב םייח לש ולוקו ,םתניחבמ תורשפא הניא תוטמתשהה 

ןיב דחוימב ,אבצל םיכלוה אל םהש םיסור םויה הברה שיש יל רורב 

לבא .התיבה םיכלוהו ,הזכו הזכ ףיעס ,21 ליפורפ ...םיאדותע םיטנדוטסה 

.םודא וק ורבע םהש בשוח ינא ,םהל חלוס אל ינא 
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תוינפוג תויעב ,םיישפנ םיישק) םינוש םיפיעס סיסב לע תישענ תורישמ תוררחתשהה 

וא תורישה ינפל) תוסייגתהה ךילהת לש םינוש םיבלשבו (החפשמב תילכלכ הקוצמ וא 

ירבדב םילוע םניא תורישהמ תוטמתשהל םיינופצמ־םיירסומ םיקומינ .(וכלהמב 

םקלחו ,תורישה תוציחנב םיריכמ םבור ,אוה ךופהנ ;םויג־ינברס םניא םה - םינייאורמה 

תוביוחמל רשק םתניחבמ ןיא הלא תודמעל ךא ,תוקהבומ תוימואל תודמעב םיקיזחמ ףא 
.אבצב תרשל 

יאבצה רדסה ןורמת 

,וילא םתולגתסהו ,אבצב םישגופ םהש יאבצה רדסה םע םינייאורמה לש םתודדומתה 

ךשמה הווהמ הז סופד .םהל תונעיה ךותמ אלו ,ולש קחשמה יללכב ןורמת ךרד תושענ 

.טרפב יסורה אבצה ךותבו ,ללכב תיסורה הרבחב (טועימ תצובקכ) תידוהיה היווהל 

־ תויוגהנתה לולכמ ראתמ ,יסורה אבצב השק תוריש לש רופיס ללוגמה ,ירטימיד 

ןתוא הנכמ אוהש - ןגמ ןורטפ לש האיצמ וא םידקפמל דחוש םולשת ,םילוחל תוזחתה 

יביסנטניא דואמ דואמ ןפואב יתשפיח ...תונורתפ יתאצמ ינא" :"תוקמחתה לש תוברת" 

".תונוש םיכרדב תוקמחתה לש המלש תוברת התייה ...שמשה תחת רתוי בוט םוקמ 

ךות ,חוכ יסחי לש תירזכאו השקונ תכרעמב דורשל התייה ,ירטימיד יפ־לע ,הרטמה 

.יתיזח ןפואב םתיא דדומתהל ילבמ םתוא ףוקעל םיכרדה תא אוצמל ןויסינ 

תוירבג" הנכמ <ב1997) ןיראיובש המל יוטיבכ תוארל ןתינ תוקמחתהה תוברת תא 

תוסיפת הדוסיב תצמאמ ,ןיתנה ,שלחה רבגה תא תדחיימה ,וז תוירבג ."תינלולעת 

הז תוגהנתה דוק ,"יתימא"ה רבגל האיל דוגינב .תוישנ םע השלוח תוהזמה תויתוברת 

אוהש ךות דרוש ןלולעתה .םמיע הרישי תודדומתהב אלו ,חוכה יסחי לש הפיקעב ןייפאתמ 

.תורישי דימת אלו תוקלקלח םיכרדב חוכה לעב לש ןורמתב החמתמו ותונפקות תא שבוכ 

יחו םודאה אבצב תרישש)ויבא ול ריבעהש םייחה חקל תא תנייארמל לאוי ריבסה וז חורב 

המ רבד לש ופוסב גישה אוהו םהיניב ןרמת אוה זא ,בוט ןקחש אוה" :(םייוגה םע וייח לכ 

איה תושימג '.שימג תויהלו ןרמתל ךירצ התא' :[יל] רמא אוה ךכ .ךירצ אוהש 

אבצב ותוריש ךלהמב .בטיה חקלה תא דמל ,הארנ ךכ ,לאוי ."ילש אבא לש חתפמ־ תלימ 

לע תנייארמה לש התלאשל .םתרגסמב תודמע רפישו קחשמה יללכ תא דמל אוה ילארשיה 

:הנוע אוה ,אבצב ונויסנ 

יתכלהו ,הללוסב המש בוט דלי ומכ הנש יתייה הלחתהב .ןכ ,יתרדתסה 

אובא ינאש יתרדיס רבכו םכח רתוי יתייה ךכ־רחא ...ב םעפ התיבה 

המ חותפ סיסב הז .[ץראה זכרמב ריע לש םשב בקונ] יזכרמה מ"נה סיסבל 

,תלעות [רבעמהמ] הזמ םג יתקפה ...התיבה םיאצוי םוי לכ ,ארקנש 

.הברה יתדבע .יתדבע אבצב תועשה ירחא ,ףסונב יתדבע 

תכרעמה תא ותורכיה םע ךא ,("בוט דלי ומכ") םיללכל תייצמ לאוי תורישה תליחתב 

םומיסקמה תא קיפמו ויכרצ יפ־לע תכרעמה תא ןרמתמ אוה ("םכח רתוי יתייה ךכ־רחא") 

,ברעה תועשב דבועו ("תלעות הזמ יתקפה ...רובעא ינאש יתרדיס")ןותנה בצמב ירשפאה 

.דחוימ רושיא ךכל ןתינ ןכ םא אלא ,אבצה תונקתל דוגינב דמועש רבד 

םתורישש ךכ תיאבצה תכרעמה ןורמתב םתחלצהו םתוחמתה תא םישיגדמ םינייאורמה 
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םינוש תונויסנ תושעל םיתיעל םתוא עינמ הז אשונב החלצה רסוח ."ןמז זובזב" היהי אל 

.תכרעמה תא ןרמתל תפסונ ךרד השעמל םיווהמש ,(רבכ וניארש יפכ) אבצהמ ררחתשהל 

םיעדוי םה" ,"םינלצנ םה םיסורה" :ןוגכ תונעט בושו בוש הלעמ המצע תכרעמה ,ןכא 

תונויארב ועמשוה הלא תונעט .המודכו "תכרעמה תא םינרמתמו םיצור םה המ קוידב 

םייסור םילייח םע עגמב םיאבש אבצב םדא־חוכ ישנאו םידקפמ םע ונכרעש תוחישבו 

דחי ךא ,םיסורה דגנ םיפיטואירטס תופקשמ הלא תודמע יכ ןועטל ןתינ .םדיקפת תרגסמב 

.םמצע לע םירפסמ םמצע םירגהמהש המ תא םירשאמ םירבדהש ךכמ םלעתהל השק הז םע 

:ןורמתה השעמ תא הוולמה יטופישהו יכרעה ןעטמב אוה תוצובקה יתש ןיב לדבהה ,ןכ םא 

תודגנתהלו השקו השדח הביבסב תודרשיהל תימיטיגל ךרד ךכב םיאור םירגהמהש דועב 

־תיופכו תילילש תוגהנתה ךכב םיאור םיימוקמה םילארשיה ,אבצ תמגוד הפוכ תכרעמל 
.הבוט 

ילארשיה לייחה לע קוחצל 

אלו ,םידליכ םתוא םיראתמו םיילארשיה םילייחה לע םיקחוצ םייסורה םירגהמה 

הברה עסונ :ילארשיה לייחה לש "קוניפ"ה תא רקיעב םישיגדמ םה ."םייתימא" םירבגכ 

ותחפשמ ינבמו ותיבמ קתנתמה יסורה לייחהמ לידבהל ,אמיאל םוי לכ רשקתמו התיבה 

.ולש־ופוגל וסחימ םג ילארשיה לייחה לש תוקנפתהה תא םיקיסמ םה .תכשוממ הפוקתל 

:ירטימיד דמוא ,לשמל ,ךכ 

םיה־ליח לש ןיצק היה אוהש רפיס [ץראב יאבצה תורישהמ רבח] אוה 

היה אוהש תורמל םייעובשב םעפ ,לשמל ,ץחרתה אוהו [יסורה אבצב] 

רבד סופתל לוכי היה אל אוהו .םויב םיימעפ ונצחרתה ונחנא ןאכו ,ןיצק 

.לייח אל רבכ אוה ךלכולמ אל לייח ...תורקל לוכי היה הז ךיא הזכ 

תוברת תא תנייפאמה ךולכלו תוחישק ,תוירבג ןיבש קודהה רשקה תא אטבמ ירטימיד 

ינאשכ" :ופוגב תוננובתה ךרד ילארשיה לייחל אוה םג געול לאוי ."תיתימא"ה םימחולה 

םה ,בוט םידעוצ םיסור יכ .יתוא קיחצמ הז ,דעצמ שישכ םידעוצ םילארשי םילייח האור 

יומידה לע ןעשנ לאוי ".יתוא קיחצה הז ידוהי אבצ ...םידעוצ םילארשיו .דועצל םיעדוי 

וילא האוושהבש ,ןילמרקה לומ לא םלשומה יאבצה דעצמה לש ךכ־לכ קזחה יתוברתה 

(1999) םייוש המ לש וכרעב תיחפמ אוה ינגעלה ורואיתב .געלנ אצוי ילארשיה לייחה 

תא רשקמ לאוי .שדחה ידוהיה לש הפיהו אירבה ,קזחה ופוג - "רחבנה ףוגה" הנכמ 

הז הפ ...סנטסיד םוש ...ןאכ דקפמל סחיה" :ללכב תעמשמה אשונל תורישי ףוגה עומשמ 

וילע םיעדוי וירבחו אוהש)יסורה אבצב תעמשמה יסחי ".דמחנו קיחצמ ןימ [תעמשמה] היה 

,םימייאמ אלא ,"םיקיחצמ" םניאו "םידמחנ" םניא (םירופיסמ םאו תישיא היווח ךותמ םא 

םייגרדמ־אלהו םיילמרופ־יתלבה םיסחיה לע םיקחוצ םינייאורמה .םיסרודו םיחושק 

םישקתמ םה ."םעה אבצ" לש רתוי בחרה סותאהמ קלחכ ילארשיה אבצה תא םינייפאמה 

.הטילש רסוח לע חרכהב הדיעמ הניאו ,ןגראמ ןורקיע ,דניה הכר תעמשמ יכ ןיבהל 

חקמתהל רשפאו "סנטסיד" יסחי ןיא :תיניצר הניא ילארשיה אבצב תעמשמה ,םתעדל 

תונפקותה תא םג םיחגנמ םיסורה .(ךשמהב הארנש יפכ) םידקפמה תוכמס תא רובשלו 
:תילארשיה תירבגה 
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אל שממ הז לבא ,םילארשי םילייח םע ,לשמל ,תוטטק םג יתיאר ינא 

השוע יתייה המ ,לשמל ,ורביד ןמזה לכ [םיילארשיה םילייחה] םה ...יניצר 

,שאר ול רבוש יתייה ,תרחא וא הככ יל רמוא היה אוה םא רחא והשימל 

םג היה .הזרכה לש רתוי המרב לבא ,תונפקות - הרוצ ול רבוש יתייהו 

םולש" ,תרמוא תאז ...בל־יתמש ינא .תויסקט ןומה ,תויסקט לש ןיינע 

םירבדה לכו "?יחא בצמה המ" וא ,ךכל הביס םוש ילב םיקשנתמו ,"יחא 

אוה םא ישילש והשימל םישוע ונייה המ רבדל םיליחתמ ךכ־רחאו ,הלאה 

,תוגהנתהה יפל לבא .ןכסמ שממ [היה] אוה ,ןאכ עיפומ וישכע היה 
...התייה אל תוגהנתה 

הנגפהב תקפתסמה ,ילארשיה לש "תילוגנרתה" תוירבגב ךויחב ןנובתמ ירטימיד 

איה רשאכ ןחבמב תדמוע הניא וז תוירבג .תשממתמ הניאו החוכ לש תיסקט תילולימ 
:יסורה אבצה רגוב - והומכ רבג לומ תתמועמ 

ילארשי לכו ,םילארשי םע יתשגפנ ינאו תונועמב םינש המכ םג יתרג ינא 

םיסחיב ...<קחוצ> יטייבוסה אבצל יואר טלחהב היה תונועמב יתשגפנ ינאש 

.תודדומתהב יל ורזע דואמ יטייבוסה אבצב יתשכר ינאש תונויסנה םתיא 

ומיע רוגל] םישדוח השולשמ רתוי דמעמ קיזחה אל דחא ףאש תרמוא תאז 

.וחרב ,וענכנ ...[רדחב 

,קבאמ לש םיגשומב ראותמ ,קהבומ יחרזא רשקהב וליפא ,םיילארשי םירבג םע שגפמה 

חירבמו םהילע רבוג אוה חושקה יסורה אבצב תירבגה הרשכהה תוכזב .ןוחצינו המחלמ 
.םתוא 

.תילארשיה תויאבצה־תוירבגה חוגינ תא רתוי דוע הריבגמ אבצב תולייח לש ןתוחכונ 

(םדוק וניארש יפכ ,"םידלי" קר אלו) םישנ וב שיש אבצ ,םירגהמה לש םתסיפת יפ־לע 

:דוד אטבתה ,לשמל ,ךכ .ירבג וא יניצר ,חושק תויהל לוכי וניא 

לע םגו ,ןהלש ליגה לע םגו ,[תודקפמה לש] ןהלש תוישנה לע תוחידב ויה 

אל םה ,םיקחשמ [אבצב םישנו םירבג] םהש ,יאבצ ןויסינ ןהל ןיאש הז 

.<קחוצ) אבצ הז המ םיעדוי 

לש תוירדגמה ויתויווח לע הצירקב תרפסמ איהשכ אצומ־תדוקנ התואמ תאצוי הינא 

:תורישב הלעב 

םירשע לעמ רבכש םישנאל רפסל הליחתמ הרשע־הנומש תב תאזכ הדלי 

אבצה הז ל"הצש ...ןטסינגפא ורבעש ,אבצב םיניצק ויה ,אבצ ורבעש ,ששו 

,יעמשת" ודיגיו ודמעי םהש ןבומכ זא :(תקחוצ) םלועב בוט יכהו קזח יכה 

.(תקחוצ)"הז תא ונעמש רבכ ונחנא 

יוכיס לכ הל ןיאש הדלי םג אלא ,השיא קר הניא ל"הצ תשרומ תא הריבעמש ימ 

.המחלמו אבצ ידומל ,םירגובמ - "םייתימא" םירבג לומ דומעל 

ובש ןפואהמ םג רוזגל ןתינ "יתימא־אל" רבגכו יתודליב ילארשיה לייחה תסיפת תא 
:תורישה תייווח תא םימכסמ םינייאורמה 
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,תליאל לויט ומכ והשמ היה הז ,תצק חונל וליאכ ,ףיכ היה הז [:ירטימיד] 
.הככ דיגנ 

,בוט־אל קחשמ םימעפל ,קחשמ הז ...השפוח לאכ הזל יתסחייתה ינא [:ןד] 

.ףיכ ןומה הזב שי לבא ,העורג שממ הגצה םע עורג ןורטאית הז םימעפל 

דחא ןורטאית היה הז ...שפונ לש שדוח .ףיכ שממ ,ףיכ היה [:היליא] 

.דרוסבאה ןורטאית ,לודג 

יביטמרונה חישל םירזש יוליבו קחשמ לש םייומיד תועצמאב תראותמ תורישה תייווח 

ףא הנורחאלו ,תויעוצקמו הרובג לש םייומידב ןייפאתמה ,תויאבצו תוירבג לע לארשיב 

לש תלבסנה תולקה תא שיגדהל דעונ קחשמ לש םייומידב שומישה .רבשמ לש םייומידב 
.תילארשיה תויאבצה 

תוכמסב תורגתה 

היולג וז תודדומתה אבצב .ללכ־ ךרדב תרתסנ ,דניה חוכ לע םירבג ןיב תודדומתה 

יזכרמה באשמה הווהמ חוכהש ןוויכמו ,יגרדמהו השקונה הנבמה ללגב רתוי הרישיו 

,חוכ לע קבאמל תובר תויודע אוצמל ןתינ םינייאורמה ירבדב ,ןכא .תוירבגה תא ןנוכמש 

םייסורה םילייחהש "קשנה־ילכ" 6.תיאבצה תוכמסב םתורגתה תא םיראתמ םהשכ רקיעב 

םינפ־תדמעה ,הטאה :"תימוימוי תודגנתה" הנכמ טוקסש המב םינייפאתמ םהב םישמתשמ 

הלועפ־ףותיש־יא לש םירואית םילועו םיבש םירופיסב .(Scott, 1990) המודמ תורובו 

,בגה ירוחאמ םיקוחצו תוחידב ,תנווכמ ןמז־תכישמ ,תירבעה תעידי־יא לש הווסמ תחת 

רוביד תווצה רסא ובש עוריא לע רפסמ דוד ,לשמל .תוימוקמ תויוממוקתה וליפאו 

םיכלוה אל טושפ .תיביטקלוק תודוקפ אלמל אלו ,ןטק הזכ דרמל ןויסינ היה" :תיסורב 

".הפ םידמוע ונחנא ,םוקמ הזיאל 

אלא ,יאבצה רדסה יגיצנ ,םידיקפת,ר־ילעבב תיתיזח םירגתמ קר םניא םילייחה 

רדס םיטילשמו (םימסב שומיש ףא םיתיעלו לוהוכלא תייתש) "דגנ־תוברת" םיחתפמ 

[תורחא תוצראמ םילועה] םה" :המיד ירבדכ ,יסורה אבצב חוכה ןורקע תא רזחשמה יפולח 

םה המכ דע ועדי אל םה ,םימלב םהל ןיא תוצעומה־תירבמ הלאכ םישנאש וניבה אל 

יסורה אבצה תשרוממ קלח םניה ,תוכמסב תורגתהה ,ןיפולחלו ,חוכה ןורקע ".םינכוסמ 

אלש יתדמל" :ישיאה ונויסנמ ירטימיד דיעמש יפכ ,יסורה לייחה־רבגה לש וכוניחמו 

".רבד םושב בשחתהל אלו ,דחא ףאמ דחפל אלו ,ליעומ דואמ הז .תוכמס םושל ענכיהל 

םישנ .תוכמסב תורגתה תררועמ םירגהמ לע דוקיפ ידיקפתב םישנ לש ןתוחכונ 

,תובורק םיתיעל תודקפומ ,תוכומנה תוגרדב רקיעב דוקיפ ידיקפת תואלממה ,ל",דצב 

ןברדמ ירדגמה רדסה ךופיה לש הזכ בצמ .םילוע לש םנומיאו םכוניח לע ,תודקפמב 

תשלושמ תותיחנ הווח רגהמה תדקפמ־,דשיאל תופיפכ לש בצמב .תאש רתיב תורגתה 

:השיא לש הדוקיפ תחת ןותנה רבגו רטוז לייח ,רגהמ ותויה םצעמ 

ועבקו הגהנהב םייסורה םילייחה וטלש ובש יאבצ אלכב םיריסא דרמב אישל העיגה וז ןיעמ תורגתה 6 

,םכח ריפוא ;13.8.1997 ,ץראה ,"םיהולא אוה ש"רט לכשכ" ,רואל לאוי) םיניינעה ךלהמ תא 

.(22.5.1997 ,בירעמ ,"בוש רבד ותוא תא השוע יתייה" 
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היהת איהש ,תושעל המ םהל דיגת השיאש םיליגר אל םיסור םילייח [:דוד] 

םישנא ופצחתה דואמ [ןאכ] .עיפשה םג הז ,הז .לייח התאו הניצק 

.ופצחתה בוש לבא שנוע ולביק ,תוניצקל 

ואר םה .ויה םימחול שממו ןטסינגפאב ותריש וליפאש םישנא ויה [:המיד] 

אלו ,תודוקפ ןתית הרשע־עשת תב תלייחש וצר אלו םייחב םירבד הברה 
.ללכב תייצל וצר 

:ירטימיד ירבדכ ,רתוי תמכחותמ הרוצב םג העיפומ תודקפמה לש ןתוכמסב תורגתהה 

ינימ לכ .[תדקפמה לא] הילא סחיב םינמלטנ'ג תויהל תונויסנ ויה 

ויה תורוחבהו ,הלאכ םירבד ,הניצקה לש קיתה תא תחקל ,לשמל ,תונויסנ 
.השיא-רבג לש םיסחי וצר אל םה ...תויביסרגא דואמ 

הנווכ ךותמ ךמלטנ'ג" לוכיבכ תונייפאמה תוירבג רוזיח תומרונב םישמתשמ םילייחה 

לש ןחוכ תחת רותחל םיסנמ םה ךכב .השיאה לש התותיחנו התשלוח תא אקווד שיגדהל 

,וז היצלופינמ תוחודה ,תונבה תבוגת .יאבצה רדסהמ ותוכמס תא באושה ,תודקפמה 

.תוינפקותכ ןרואית תועצמאב ןתוישנמ התיחפמה תונשרפ תררועמ 

לע םירדסהל םתיא עיגהל תוסנמ ,םילועה יניעב תוחנה ןיומידל תועדומה ,תודקפמה 

יפכ ,ירדגמה רדסה תועמשמ תא לטבל ןויסינ ךות ,םדאל םדא ןיב דובכ לש ןורקיע סיסב 

:המיד ראתמש 

אל הככש דחא לכל דרפנב ריבסהל התסינ [התיכה תדקפמ] איה 

תשקבמ ינאו ,ךלש דובכה לכ ךל תנתונ ינאו רגובמ רבכ התאש .םיגהנתמ 

הז אבצ הז המ לבא ,דואמ הריעצ יגאש ןוכנ .ילש דובכה תא םג יל ןתיתש 

.ילש דיקפתה תא תאלממ קר ינא .ילש דיקפתה הז ...דיקפתש המ 

.לייח-תדקפמ רשקב םיעיפשמ םימרוג תווהל םיכירצ םניא ,תרמוא תדקפמה ,ןימו ליג 

תוירבג לש םירחתמ םילדומ :הינומגהה תוירבגה חוגינ 

העינה רסוח לש םייוליג .ונרקחש םירגהמה תא תודחיימ ןניא ונפשחש תוקיטקרפה 

ספתנ זאמו ,(1994 ,הקנולבי ;1994 ,דלפטסוא) םישימחה תונשב רבכ ויה תוטמתשהו 

ביבס הנורחאל ללוחתהש ירוביצה ןוידה .הנידמה לש הנסוחל יזכרמכ דימת הז אשונ 

לע עירתה (1996 תנשב תורתוכל הלעהו םזי ל"הצש)יאבצה תורישל "העינהה רבשמ" 

,םיינוליחה םינוילעה םינורישעה ברקב תרבגתמ רידס תורישמ תוטמתשהה תעפותש ךכ 

לע םג דמלמ הז חיש .(תובישי ינב לש דסוממה רורחשה תוסחב) םייתד ברקב םג ומכ 

ותואב .הייסולכואה תובכש לכמ םיאולימ ישנא ברקב תוטמתשה לש רתוי בחר ףקיה 

ךומחת"ו ,םייסורה םירגהמה תא קר ןייפאמ וניא יאדווב תיאבצה תכרעמה ןורמת ,ןפוא 

תוירקחמ תויודע תומייק ךכ לע ףסונ .תרחא וז הדימב דמול סיוגמ לכש רבד אוה אבצה 

תומיע ךרד םא ,ךומנה דמעמה ינב יחרזמ אצוממ םילייח ברקב יאבצה רדסב תויורגתהל 

םיניגפמ םילייח רשאכ ,לשמל ,רתוי תופיקע םיכרדב םאו <1999 ,יול־ןושש> רישי 
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וא (Feige <fe Ben-Ari, 1991) םיפלק קחשמ תועצמאב המיחלל תיפולח תירבג תוגהנתה 

,1998 ,דקש)ינומגהה יאבצה ףוגה לע רגית תארוקש תירציו תינשוח תוירבג םימדקמ 

וכרענש תויפצתמ םג תולוע יאבצה רדסב תיתצובק תורגתהל תויודע .(298-289 

תודירמב ףא יוטיב ידיל אב רבדה תויברק תודיחיבו ,(1999 ,קקח) םידרח לש תונוריטב 

יתרבח ךלהממ קלח םניה םייסורה םירגהמהש ןכ םא הארנ .םהיניצקב םיקיתו םילייח לש 

.רבעב רשאמ רתוי םויכ רבודמו יולג וניהש ,רתוי בחר 

,יאבצה רדסל תודגנתמה תורחא תוצובקל האוושהב ,םיסורה תודגנתה תא דחיימה 

וכרד רשאו ,םתודגנתהל תועמשמ םיקינעמ םה ותועצמאבו וכותמש ינשרפה הדשה אוה 

תונגועמ םירגהמה לש תודגנתהה תוקיטקרפ .תירבגה םתוהז תא שדחמ םיננוכמ םה 

.םתדלומ־ץראמ ואבייש תוירבגה לש םייתוברתה םילדומב ,וניארהש יפכ ,תורוזשו 

ידוהיה רבגה לדומ לע םינעשנ תורישה ןמ תוטמתשההו םייאבצה רדסה יללכ ןיב ןורמתה 

,ןיראיוב)ותונפקות יוכידל ךנוחמה עיגפו שלח ףוג לעב "טנגילטניא"כ ספתנה ,תולגב 

לע קוחצה .(Biale, 1992; Boyarin, 1996; Gilman, 1991 !1997 ,ןמזולג ;א1997 
םוליגכ םירופיסב גצומה ,יסורה לייחה לדוממ םירזגנ ותוכמסב תורגתההו ילארשיה לייחה 

.תוירציו תוחישק ,תוינחוכ ,תוירזכא לש 

לא :םיימעפ ילארשיה לייחה לדומ תא םיחגנמ םירגהמה הלא םילדומ ינש תועצמאב 

םינייאורמה ירבדבשכ ,ידמ יצראכו ינהוככ ,ינחור־אלכ גצומ אוה ידוהיה רבגה לומ 

,רחא דצמ :(Gurevitz, 1997)"ץראה םע"ל "רפסה םע" ןיב תירופטמה הנחבהה תדהדהמ 

,יסורה "תיילוג" לומ בצינ אוה רשאכ דמגתמו וחוכמ דבאמ "ץראה םע" ילארשיה 

ירבג־ אלכ גצומ ילארשיה לייחה הז רשקהב ."תויתימא" תולייחו תויאבצ לש "סופיטבא"ה 

,גציימ אוהש תוירבגה תאו יסורה אבצה תא םיחוד םיסורה םא םג .יתודליכו קנופמכ ,ויד 

.וינפב וז תוירבג םיחיטמ םה ילארשיה חוגינב םיקוסע םה רשאכ 

ןיב םיטיישמו םיקחשמ םירגהמה ,ילארשיה רבגה־לייחה לש חוגינה השעמב ,ךכו 
- "ילארשיה םחולה"ו "יסורה לייחה" ,"ידוהיה רבגה" - תוירבג לש םילדומ השולש 

םיגעול םהשכ :םינורחאה םיינשל םינתונ םהש תועמשמה תא "םהיכרוצ"ל םאתהב םינשמו 

תונוילעה תא שיגדהל םיצור םהשכ ךא ;"יתימא"ה רבגל ךפהנ יסורה לייחה ,ילארשיל 

םה המוד ןפואב .םייאמו רזכא ,רובל ךפהנ יסורה לייחה ,ידוהיה רבגה לש תינחורה 

:םדקל םנוצרבש ןועיטל םאתהב התוא םינשמו ילארשיה לייחה לש תועמשמב םג םיקחשמ 

ךא ;ינחוכו קזח ,יצרא רבגכ ספתנ אוה ,ידוהיה רבגה לומ לא ותוא םיביצמ םה רשאכ 

תמועל .קנופמ דליל ךפהנ ילארשיה לייחה ,יסורה לייחה דגנ דדומתמ אוה רשאכ 
תועמשמה ,ילארשיה םחולה לשו יסורה לייחה לש תונתשמהו תוליזנה תויועמשמה 

םיסופיטה ינש דגנכ דימת התוא םידימעמ םיסורה .העובק תראשנ ידוהיה רבגל תדמצומה 

,ינפוג־אלה ,יטנגילטניאה ידוהיל "רחא"כ שמשמ םהמ דחא לכש ,םילייחה לש םירחאה 

.ושארב וחוכש 

םילדומ לש הדמעה תועצמאב תוירבג ןיבהל ןתינש ןעוטה ,(Connei (1995^ ךשמהב 

תוירבג לש םינוש םילדומ םע םיקחשמ םייסורה םירגהמה יכ ןאכ ןעטנ ,הז לומ הז םינוש 

תא םיקדובו תיאבצ־תילארשי תוירבג םישרפמ םה .םתוירבג תא תונבהלו ןיבהל ךרדכ 

לש םייתוברת םילדומ לומ לא ימוקמה לדומה תא םידימעמ םהש ךות תירבגה םתוהז 

םיאב" לש הדמע ךותמ תישענ וז תינשרפ הדובע .םתדלומ־ץראמ "ואביי"ש תוירבג 

הזכ היה אלו ,וילאמ ןבומ וניא תילארשיה תיאבצה תוירבגה לש לדומה םהיבגלש ,"ץוחבמ 
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םירגהמה לש םקבאממ קלחכו ,"התאירק" ידכ ךות תישענ וז תוירבגל תודגנתהה .םלועמ 

.ללכב תילארשיה הרבחבו ימוקמה ירבגה גרדמב םקמתהל םייסורה 

ןא ,הינומגהה תוירבגה לע רגית־תאירק שי רגהמה רבגה לש יגשרפה־ינחוכה קבאמב 

תוילאוסקסורטהה לעו תירבגה תונוילעה לע ,ירק ,תוינימו רדגמ יגשומ לע רוערע ןיא 

היצמיטיגל םישקבמ םה ,תיאבצה תוירבגה תא םיחוד םירגהמה םא םג .תילארשיה הרבחב 

לש יוניש םיעבות םה ,השעמל ,הז ןפואב .םירבג םתויה םצעמ חוכה הנבמ לש ויונישל 

רדסב תירבגה תונוילעה תא םילבקמו ,ירבגה גרדמה ךותב חוכה תקולחל הדימה־תומא 

םייוטיב אוצמל ןתינ םהלש תוירבגה יגוצייב ,ךכל םאתהב .הילאמ תנבומכ יתרבחה 

יפלכ םיניגפמ םהש זובה אוה ךכל המגוד .ילכראירטפה ירדגמה רדסה תא רמשל םיאבש 

.ןויוושה יגשומ לש הרורבה הייחדהו ,תולייח 

,הניקתהו תינקתה תוינימה תרדגה תא םילבקמ םייסורה םירגהמה ,ןפוא ותואב 

םינתיא םישרוש שי תוילאוסקסומוהה תייחדל 7.הילאמ תנבומכ ,תוילאוסקסורטה ירק 

,ךכ .(1999 ,וריפש) השדחה ץראב שדחמ ועטינ הלאו ,אצומה־ץ־ואב תיסורה תוברתב 

חגנל ידכ תוינימ לש םייומידב םישמתשמ םניא םה ילארשיה רבגה־לייחה תא םפיקתהב 

וא "ישנ" ,"ירבג־אל" רבגכ אל לבא ,לשב־אל רבגכ - יתודליב ותוא םיגיצמ אלא ,ותוא 

."ומוה" 

םייסורה םיריעצה ,תילאוסקסורטהה תוירבגבו ילכראירטפה רדסב תוקבדה םצעב 

תדקוממ םתודגנתה .תילארשי תוירבג לש ןהילאמ תונבומה תוירניבה תוחנהל םינענ 

תוזחאיה ךות ,םמצע םירבגה ןיב גרדמה תא הנובש תוירבגה לש ינומגהה לדומה תייחדב 

סנכיהל תיתרבחה העיבתה תא םיחוד םירגהמהש עבונ ןאכמ .תוירבג לש םירחא םילדומב 

,תילארשיה הרבחב וילאמ ןבומ וניא הז רבד .תינומגהה תוירבגה ךרד תילארשיה הרבחל 

רומ) הרבחב תובלתשהלו תוילארשיל דדמכ תיאבצה תוירבגה תא התישארמ הביצהש 

םה םג ועיגהש ,היפויתאמ םירגהמה תא העינמה איה וז תיתרבח העיבת .(1996 ,ןוא־ רבו 

הרבחב בלתשהל תוסנלו תיאבצה תוירבגה לדומל תונעיהל ,םינורחאה הריגהה ילגב 

לדומל יתרבח רשכה םישקבמ ,הז תמועל ,םיסורה .<1999 ,יאתבש)ותועצמאב תילארשיה 

תונפל ,הרבחב םישדחכ ,םישקבמ םה ,םניא םהש המ לש ןומיס ךות .תוירבג לש רחא 

.הכותב םוקמ םמצעל 

ינשרפ הדשכ תוירבג 

םלוס לע וזל סחיב וז םירבג לש תונוש תוצובק םימקממ תוירבג לש םיימוקמ םילדומ 

.(Foucault, 1979) תינקתהו הניקתה תוירבגה תרדגהו תוירבגה "לומרנ" ךות ,יגרדמ 

תועיבתהו ,תדסוממו תשבוגמ הינומגהה תוירבגה ןהבש תורבחב דחוימב הנוכנ וז העיבק 

שי ימוקמה ירבגה גרדמל .(Connell, 1995, 76-81) תורשפתמ־יתלב ןניה הצמאל 

,םיימוקמ םירבג לש םתוגהנתה יסופדו תימצעה םתרדגה ,םתייווח לע תורורב תוכלשה 

םיגשומהו תונורקעה םתניחבמש ,(םירחא םירז לש וא) םירגהמה לש הלא לע םג ךא 

,ילארשיה אבצב תויברק תודיחיב םיתרשמה (םיימוקמ םילארשי) םילאוסקסומוהל דוגינב תאז 7 

.(1999 ,ןלפק) תוילאוסקסורטהה תונוילע תא םיחוד תעב־הבו יאבצה סותאה תא ץמאל םיטונש 
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היושע השדח ץראל םירגהמ לש םתסינכ ,ליבקמב .םהילאמ םינבומ םניא הז גרדמ םינובש 

.םילדומה ןיב גרדמה תא רגתאלו תוירבגה תפמ תא תונשל 

וא תוחפ םירכומ ,"תימוקמ תוירבג" לש םילדומ םע השדחה ץראב שגפנ רגהמה 

וכרד סוליפמ קלחכ שדחה ירבגה יתרבחה גרדמב ומוקימ לע קבאנו ,רתוי םירכומ 

לכ לש תיתרבחהו תיתוברתה תומקמתהה ךילהת .תיתרבח־תיתוברת הרכהל ותעיבתמו 

םילדומה לש חונעפב םיכורכ ,תירבגה ותוהז ןוניכ םג ומכ ,שדחה םוקמב רגהמ 

.היוצרהו הניקתה תוירבגה לש םינייפאמו תויוגהנתה םירידגמה םייתרבחהו םייתוברתה 

.(Schutz, 1944) רזכ ומוקימב ןומט וקוריפבו וילאמ־ןבומה חונעפב רגהמה לש ונורתי 

ןייפאתמה יתוברת םייאלכ־בצמב יורש רגהמה ,םכותבו תומלוע ינש ןיב בצינש ימכ 

בצמ .(Benmayor 8c Skotnes, 1994; Sarup, 1996) תושדח תוירשפא תויוהז לש יובירב 

לע - השדחה הרבחה לע השיגר תוננובתהו תיתרוקיב הדמע חתפל ול רשפאמ הז 
תויתוברתה דוסיה־תוחנה לעו תויביטמרונה־תוירסומה היתושירד לע ,הלש םיסותאה 

הכרעהו תדמתמ הניחב ידיל רגהמה תא איבמ יתוברת־ןיבה רבעמה בצמ ,ןמזב־וב .הלש 

Chambers, 1994;) בחרמב ותעונתב ומיע אשונ אוהש תוירבג לש םילדומ לש תשדוחמ 

 1994 ,Bhabha).

ןדבואמ ,תויכשמה רסוח לש השוחתמ תעבונה הדרחב תנייפאתמ רגהמה רבגה תייווח 

ותויה םצעמ תררועתמה הדרחה .ודמעמו ותוהז לע םויאהמו ,תידיימה ותביבסב הטילש 

,אבאב ימוה יפל ,תנייפאמש הדרח - רבגכ ודמעמ םצעמ תעבונה הדרחל תרבוח רגהמ 

תודרח הנועט רגהמה רבגה לש היווחה .(Bhabha, 1995) אוה רשאב ירבגה םויקה תא 

תויתוברת תונחבה תרצויש תצרמנ "תינשרפ הדובע" ןכל תררועמו ,תויכשמה רסוחו 

תונחבה לש הריציב םיקוסע םייסורה םירגהמה ,ןכא .תומייקה הלא תחת תרתוחו תושדח 

קלח תויהל וא לבקתהל ,רבחתהל םיכרד םישפחמ םניא םה .םיימוקמה ןיבל םניב 

םהלש תיתצובקהו תישיאה תוידוחייה תא םיקזחמ םה תאז תחת .תינומגהה תוירבגהמ 

Hall,) תויהל םיצור םניאו ,אל םהש המ לע םיעיבצמ םהש ךות ,תודגנתה תועצמאב 
 1996).

תונגועמה תוימוקמה תויועמתשההו תויועמשמה תא תוריהזבו תונקיידב םארוקב 

םה ןתועצמאבש תוקיטקרפ לש ןווגמ םידימעמ םה ,תוירבגה לש םיינומגהה םילדומב 

Cornwall Sl Lindisfarne,) םהל םידגנתמו םתוא םיללוש ,הלא םילדומ םע םיתמעתמ 

ןיב ,יאבצ תוריש ןיבל הניקת תוירבג ןיב קודהה רשקה תא םיריתמ םה דחוימב .(1995 

םינויפא געלל םימשו ,םיילייחה קחשמה יללכ תא םינרמתמ ,תויברקה סותאו תוירבג 
.ילארשיה רבגה־לייחה לש םייתוגהנתהו םיישגר 

םה ,תועמשמ הל םינתונו םתודגנתה תא םיססבמ םייסורה םיידוהיה םיריעצה רשאכ 

."ינשרפ הדש" דחי םיווהמה ,תוירבגל םידגונמ םיינשרפ םילדומב ןיפולחל םישמתשמ 

Hodgson,) קמקמחו ליזנ וא רדגומו עובק תויהל לוכי תוירבגה לש ינשרפה הדשה ,ללככ 

םילדומ םיפילחמ םה .קמקמחו ליזנ שרופמב וניה םייסורה םירגהמה לש הדשה .(1999 

תא קזחל ךרדכ ,םתטישל הניקתה תוירבגה בוציע ךלהמב הזב הז תוירבג לש םינוש 

םהש םייתוברת םילדומ תמיתר ידכ ךות תוירבגל םהלשמ הסרג םירצוי םה .םתוידוחיי 

שדחמ הנבנ תירבגה םתוהזל רושיאה .ימוקמה יגומגהה לדומה לש קוריפו רבכמ םיריכמ 

.תוירבג לש םינוש םילדומ םע תינשרפ הדובע ךרד 
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תורוקמ 

.רואל האצוה ,ןוחטיבה דרשמ .(66-52 'ע> דלונ אבצ .(1994)'ז ,דלפטסוא 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - רבצה .(1997)'ע ,גומלא 

'םירתסנ םיטירסת' ־ םינסייפו םשה ישדקמ ,םינלולעת" .<א1997) 'ד ,ןיראיוב 

.162-145 ,10 ,תרוקיבו הירואית ."הרוזפה לש תודגנתה תויונמוימו 

הירואית ."יוקיח ,רדגמ ,תונויצ :ילאינולוקה תוכסמה ףשנ" .<ב1997> 'ד ,ןיראיוב 

.144-123 ,11 ,תרוקיבו 

הירואית ."דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאוסקסורטהל ההימכה" .(1997)'מ ,ןמזולג 

.162-145 ,11 ,תרוקיבו 

.המסרופ םרטש הדובע ."ילארשיה םייחה רוזחמב תונחת :רחבנה ףוגה" .(1999)'מ ,סייו 

.תישיאניב תרושקת .(1999)'י ,קקח 

.1952-1948 לארשי תנידמב האושה ילוצינ - םירז םיחא .(1994) 'ח ,הקנולבי 

תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוהו יבצ־ןב לאוי די תאצוה :עבש־ראבו םילשורי 

.בגנב ןוירוג־ןב 

.םילארשי םירבג לש םייח ירופס - המחלמ התיה אל וליאכ .(1998)'ע ,רדפ־יקסמול 
.סנגאמ :םילשורי 

.ןקוש :םילשוריו ביבא־לת .תונש ביבא .(1987)'ע ,ךילביל 

זכרמה :םילשורי .היצרגטניאל תולדבתה ןיב םימעה דבהמ םילועה .(1995)'מ ,קסיל 

.לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל 

.ךותיהה רוכ לש ונולשכ - םישימחה תונשב הלודגה הילעה .(1999) 'מ ,קסיל 
.קילאיב דסומ :םילשורי 

ראות תלבק םשל הדובע ."הטיסרבינואב םיסור םירגהמ :תעדה ךרד" .(1999)'י ,רנרל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ,ינש 

רקחמה יארב רבעשל תוצעומה תירב ידוהי לש הטילקהו הילעה" .(1997) 'א ,םשל 

ידוהי לש הטילקו הילע ,(ךרוע) םשל 'א :ךותב ."(1996-1994) לארשיב יתרבחה 

.(14-7 'ע) 1996-1994 םיריצקתו תרחבנ היפרגוילביב - רבעשל תוצעומה תירב 

.דלאס הטיירנה ןוכמ :םילשורי 

חותינ - האושה ילוצינ ינב לש הרואכל תוירבצה לע" .(1996) 'ד ,ןוא־רבו 'י ,רומ 

.48-36 ,<1>אי ,תוחיש ."דחא ןויאר לש יביטראנ־יפרגויב 

רפס יתבב םידימלת לש תודמעו םלוע תוסיפת .(1989)'א ,ףושיפו 'ר ,לג ,'ע ,םילזיימ 

םירקחמל ילארשיה ןוכמה :בקעי־ןורכז .ןוחטבו אבצ יאשונ יפלכ םיינוכית 
.םייאבצ 

.16-10 ,4 ,םינפ ."וטגהו הירפמיאה ןיב" .(1998)'ר ,ןמלדונ 

תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע - םירחא םילייחו ןתנוהי ,דוד .(1999)'ד ,ןלפק 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ל"הצב תויברק 

:ביבא־לת .היפויתאמ םילוע םילייח לש תוהזה עסמ :"יחא יכה" .(1999)'מ ,יאתבש 

.רבוקיר'צ 

.8.10.1999 ,ץראה ."םיטיירטס ןיב ומוה ,םיסור ןיב ידוהי" .(1999)'א ,וריפש 

.םילשורי :רתכ .(ןמזה ילבחב - ה ךרכ) 1980-1880 תירבעה תדופסה .(1998)'ג ,דקש 
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הקלחמה ,תידוהיה תונכוסה ,היילעה תטילקל דרשמה .<1997) ל"הצב םילוע תורש 

.הטילקלו היילעל 

םילייח לש תורידגמ תויוהז תיינבה :הכירצ הנידמהש םירבגה" .(1999) 'א ,יול־ןושש 

ןדיע תארקל :לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה הרבחה" סנכב האצרה ."לארשיב 

היגולויצוסל גוחה ,ךוניחה רקחלו תויתוברת־ברל זכרמה ,"םולש לש 
.1999 יאמ ,הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו 

 Arkin, W. and Dobrofsky, L.R. (1978). "Military Socialization and
 Masculinity". Journal of Social Issues, 34( 1), 151-168.

 Ben-Ari, E. (1998). Mastering Soldiers: Conflict, Emotions and the Enemy.
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 Gilman, S. (1991). The Jew's Body. New York: Routledge.
 Gurevitz, Z. (1997). "The Double Site of Israel". In E. Ben-Ari and Y. Bilu

 (eds.), Grasping Land (pp. 203-216). Albany: SUNY.
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 IDF". In J. Soetres and J. Van Der Meulen (eds.), Managing Diversity in

 the Armed Forces (pp. 157-186). Tilburg: Tilburg University Press.

 Lomsky-Feder, E. and Rapoport, T. (2000). '"Homebred Masculinity' Survives

 Cultural Passage: The Case of Russian-Jewish Immigrants in Israel".
 Unpublished manuscript.

 Markowitz, F. (2000). Coming of Age in Post-Soviet Russia. Urbana and

 Chicago: University of Illinois Press.

 Morgan, D.H.J. (1994). "Theatre of War: Combat, the Military and
 Masculinities". In H. Brod and M. Kaufman (eds.), Theorizing

 Masculinities (pp. 165-182). London: Sage.
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