
םירפס תרוקיב יול לג 456 

ןויע :לארשיב םיחרזמ (םיברוע)רלאה־יפצומ הנינפו בהנש הדוהי ,רבח ןנח 

.םידומע 328.2002 .דחואמה ץוביקה תאצוהו ריל־ןו ןוכמ :םילשורי .יתרוקיב 

*יול לג 

תועצמאב רשאמ תאז תוארל רתוי הבוט ךרד ןיאש ןכתייו 1,"תינתא הרבח" איה לארשי 

עדי םוחת איה ,הב דקמתת וז הריקסש ,תילארשיה היגולויצוסה .תוברתהו הרבחה רקח 

המסרופ זאמ ,לארשיב "תודעה יסחי" רקחב רתויב הכוראה ךרדה תרבכ וב התשענש 

יגולויצוסה הנבמה רקחל אובמ איה התרתוכש ,טדטשנזייא נ"ש לש היפרגונומה <1947־ב> 

תוברתו הרבחל םורופה לש הדובע תנש םכסמה ,לארשיב םיהדזמ רפסה .חרזמה תודע לש 

טבמ תודוקנ התייה ותרתוכש ,םיפתתשמ־בר סנכ 1999־ב ךרענ המויסבש) ,רילךו ןוכמב 

ןמסמ ףאו ,וז ךרד תרבכ לש םייניב םוכיס הווהמ (לארשיב תוברתו הרבח לע תויחרזמ 

.תילארשיה הרבחה תרוקיבב הנפמ תדוקנ 

תימטסיפא טבמ תדוקנכ "תויחרזמה" תא עיצהל םורופה שקבמ ,סנכ ותואב ומכ ,רפסב 

היעבה" דוע הנוכת אלש) תיחרזמה היגוסב רקחמה לולכמב הרוקמש ,הרבחה רקחל 

,ךכיפל .תילארשיה הרבחה תרוקיבב יגשומו ידותמ יוניש איה התילכתשו ,("תיחרזמה 

ןויסינ ךותמ ,לארשיב תיחרזמה האחמה לש הירוטסיהה תא קרפל םיעיצמ רפסה יקרפ 

םירתנפב וכשמה ,בילס־ידאו דרמב ותליחתש ,"לבוקמה" יגולונורכה ףצרה תא לולשל 

,תרוקיבה תנעוט ,וז הנומת .ס"של ךכ־רחאו דוכילל תיחרזמה העבצהב (?)ופוסו םירוחשה 

רשפאמה ,םיצחל רורחשל םותסשכ קרו ךא וללה תויתפוקתה תויוצרפתהה תא הגיצמ 

הבישחה יסופדל תונמאנ ךותמ ."ונכ לע רדסה תא בישהל"ו היכרד תא ןקתל הנידמל 

,ינויצה יגולואידיאה רופיסהמ קלח איה וז היגולונורכ יכ םינעוט םורופה ירבח ,תיתרוקיבה 

תצרפתמ הניאו תורתוכל הלוע הניאש ,הפיצר תיחרזמ תודגנתה לש המויק תא שטשטמה 

תודגנתה לש יפולח רפיס ןאכ עיצהל (ימעטל ,חלצומה)ןויסינה .םיבוצק ןמז יקרפב חרכהב 

תולכתסה" (רקיעבו)םגו ,"תילארשיה הרבחה" לש הבכרמה השעמב קתרמ ירוטסיה ןויד רצוי 

.<9 'מע> "ינומגהה םימה תשרפ וק םע דחא הנקב תבשייתמ הניאש [...] תשדוחמ תיטרואית 

יקרפב תחסונמ איהש יפכ ,וז תיטרואת תולכתסה לע רובידה תא טעמ ביחרהל ינוצרב 

.םורופה ירבח לכ ידי־לע ובתכנש ,םוכיסהו אובמה 

לארשיב תויחרזמה לש היגולויצוסהו "לארשיב םיחרזמ" 

רנימס ךותמ השעמל הדלונ ,תירבעה הטיסרבינואב הקלחמכ ,תילארשיה היגולויצוסה 

2."תיתדעה היעבה" לש התוהמ תרדגהל ושרדנ ובש ,1947־ב תידוהיה תונכוסה הכרעש 

ןוירוג־ןב דוד םזיש "ןוילימה תינכות"ב התליחתש ,"חרזמל תינפתה"מ קלח היה הז רנימס 

החותפה הטיסרבינואה * 

יוטיבה לקשמ לע ,ethnidsed society גשומל תירבעב רתוי בוט יוטיב רדעהב הז גשומב שמתשמ ינא 1 

 radaiised society, תוינתאו עזג לש תוירוגטק רוציל הרבחה לש הכרד תא אטבמה.

Kimmerling, 1992; Levy., 2002 11999 ,]ונבאו רימש ואר 2 
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457 (2) ה תילארשי היגולויצוס 2003-ד"סשת 

הייוטיב ןיב .ינויצה טקיורפל חרזמה ידוהי תא סייגל עיצה התרגסמב רשא ,1942־ב רבכ 

לש ורוביח 3."חרזמה תודע ינב" לש םכוניח תלאשב תרבוגו תכלוהה תוניינעתהה הטלב 

תא רידגה אוה ,תישאר :הלופכ תובישח לעב היה ,הז רשקהב בתכנש ,1947־מ טדטשנזייא 

"תיתדעה היעבה" םע דדומתהל יטילופה דסממהמ עבת ,הרבחה ךותל תוננובתהב ךרוצה 

ךכב היה ,תינש ;"היעב"ל ןורתפה יכרד תאיצמב היגולויצוסה לש התובישח תא עבק ףאו 

יסופד תא בציעש םרוגל "תויחרזמ"ה הכפהנ ובש ןפואה לש (ןווכמ אלו םדקומ) חוסינ 

הייפוא קר אל עבקנ הז רוביחב ,ךכיפל ."ילאינבי תיילע" ימיב דוע ורצונש ןויוושה־יא 

"תיתדעה היעבה" הכפהנ ובש ןפואה םג אלא ,תיתוברת היעבכ החסונש ,"היעב"ה לש 

תא דירפהל רשפא יא התע דעו זאמ .תילארשיה הרבחה לש היגולויצוסה לש קודקדל 

רתויו ,תילארשיה הרבחה לש היגולויצוסה לש וזמ תוינתאה לש היגולויצוסה לש האירקה 

.הרבחה לש תיתרוקיב האירק תוארל שי תיחרזמה היגוסה לש תיתרוקיבה האירקב ,ךכמ 

םע הז רפסל אובמב תיטרואתה הגשמהה תדדומתמ דציכ תוארל בושח ,תאז ןיבהל תגמ לע 

.היעבכ "תויתדעה" לש הנתשמה החוסינ ןפוא 

ידי־לע גצוימה ,ןושארה ."היעב"כ תויחרזמה תרדגהב תורוד השולש ההזמ םורופה 

"ךותיהה רוכ" תייגולואדיא לע ססובמ ,םילשוריב היגולויצוסל הקלחמב וידימלתו טדטשנזייא 

לש תיתוברתה םתורעתה תלאש איה היעבה ,וז תרגסמב .היצזינרדומה תשיג תוחנה לעו 

ריבכהל ךרוצ ןיא .היצזינרדומ לש טקיורפכ ינויצה לעפמב (יפוריא וניאש ימ) םיחרזמ 

תיטסילאינולוקה הפוריאב הרוקמש ,וז הבישח תרגסמב יכ ןייצל קיפסמו ,וז השיג לע םילימ 

תואצמנה ,שארמ תונותנ תוירוגטק יתשכ וארנ "חרזמ"ו "ברעמ" ,20־הו 19־ה תואמה לש 

וניאש ימ ךפהיי יתמו דציכ איה הדירטמה הלאשה ,ךכיפל .םירורב םייכרריה םיסחיב 

םיחנומב המצע תוינרדומה תא ראתל ינוריא ןפואב הטונה ,וז השיגש אלא .ינרדומל ינרדומ 

העיבצמ ,הב שמתשהלו התוא תחקל (ךירצו) לוכי םדא לכש "םילכ תבית"כ ,םייטטס 

ךילהת ,קדצב ןעטנש יפכ ,ילסקודרפ ןפואב .היצזינרדומה ךילהת תולבגמ לע אקווד 

הביסה ,הז הבישח סופד תרגסמבש ןוויכמ תאז .הגשהל ןתינ וניאש דעי אוה היצזינרדומה 

תוירוגטק תא םינפהל םתלוכי רסוח איה ("םיינתאה") םישלחה לש היצזינרדומה־יאל 
.תוינרדומה הבישחה 

ידי־לע גצוימו ,י"אפמ ןוטלש תכיעד עקר לע ,םיעבשה תונש ףוסב םק ינשה רודה 

"חרזמ תודע" גשומה תא ורימהש ,יקסריבס המלשו החוממ ימסכ םייתרוקיב םיגולויצוס 

דוסיב .תילארשיה הרבחה לש "םירחא"ה תא ,רפסה תנעטל ,הלאב וארו ,"םיחרזמ"ב 

לש התשלוחב הרכהה םג ךכיפלו ,היצזינרדומה ןולשיכב הרכהה הבצינ הז רוד לש הבישחה 

היצזינרדומל וא תוינרדומל הדגנתה אל וז הדמע .היגוסל רבסה עיצהל היצזינרדומה תשיג 

.הרבחב ינויווש ןפואב קלחתמו טשפתמ וניא הז ךילהתש הנעט ךא ,ירוטסיה ךילהתכ 

תאזו ,היצזינרדומ־יא לש םייתרבח "םיסיכ" רציימ היצזינרדומה ךילהת :ןוכנה אוה ךפהה 

,תויתדעה וא ,תויחרזמה .הרבחב המצועה ילעב לש םהיכרוצו םהיתורטמ תא םדקל תנמ לע 

ובש ןפואב הנומט היעבה ,תורחא םילימב .ומצע רבדכ אלו ,יאוול תעפותכ ןאכ הרדגוה 

םירקחמ טטצמה ,ומצע טדטשנזייא לצא ןכו ,םינש ןתואמ ןייטשנקנרפ לרק לש ויבתכ ,לשמל ,ואר 3 

.(Shenhav, 1999! Levy, 2002 :ואר ,הבחרהל) הלא תויגוסב וכרענש םינוש 
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םירפס תרוקיב יול לג 458 

תא רותפנש עגרמ .םחוכ תא רמשל תנמ לע ,חוכ ילעב ידיב רישכמל תכפהנ תויתדעה 

.המצעמ םלעית תיתדעה היעבה ,(חוכה יסחיב)ןויוושה־יא תייעב 

Shohat,)טחוש הלא לש הרמאמב ותישאר רשאו הז רפס ךייתשמ וילאש ,ישילשה רודה 

לע ססובמה ,הז דממ .ול המדקש תיתרוקיבה השיגל יחרכהו בושח דממ ףיסומ ,(1988 

לש םמוקימל בל תמושת"כ רפסב רדגומ ,תילארשיה הרבחה לש המצועה הנבמב הרכהה 

,תוינתאה תוירוגטקה לש שארמ־ןמויק תורשפא תא החוד אוהש ךכב ותובישחו ,"עדיה ינרצי 

םינושארה רקחמה תורוד ינש ,ךכיפל .הלא תוירוגטק לש רוצייה ךילהתב ןויד עבותו 

םתנבהבו ,הינכתבו תינתאה הירוגטקה לש תולובגה תלאשב ןוידמ םתוענמיהב הזל הז םימוד 

,םתמועל ,ישילשה רודה .שארמ תועודיו תונותנכ "םיזגכשא"ו "םיחרזמ" תוביתה תא 

םיינתאה תולובגה םירצונ םהבש םינפואה רבעלו היצזינתאה ךילהת דבעל שגדה תא טיסמ 

לש םייניב םוכיס הווהמ רפסה ,רומאכ ,הז רשקהב .הלא תוירוגטק לש םינכתה םירדגומו 

רודה לש תירקחמה ותלועפל תיגשומ תרגסמ עיצמו ,ןורחאה רושעב חתפתמה רקחמה 

ןילמוגה יסחי לולכמ לש ידוסי ןייפאמכ אלא ,"היעב"כ אל תויתדעה תא ותסיפתלו ישילשה 

.לארשיב הרבחל הנידמ ןיב 

הרבחל הנידמ ןיב "לארשיב םיחרזמ" 

טביהב הנומט "היעב"כ תויתדעה לש הרדגהה יסופדב תורומתב ןוידה לש ותובישח 

איה ,(Geuss) סיוג דנומייר בתוכ ,תיתרבח הירואת .תיתרבחה הירואתה לש יטילופה 

."תאזכ הנומא המצע [איהו] ,הרבחל סחיב םייתרבח םינכוס לש תונומאה לע הירואת" 

םייתרבח םינכוסש תאבנמ הניא" ,תיעדמ הירואתל דוגינב ,תיתרוקיב־תיתרבח הירואת 

ץמאל םהמ תשרוד אלא ,הרבחה תא תונשלו םמצע תא ןיבהל ידכ הירואתה תא וצמאי 

חרכהב תנגועמ וז העיבת רשאכ ,היפ־לע לועפל םהמ תעבותו [...] תיתרוקיב הירואת 

.(Geuss, 1981, p. 57)"ילנויצר 
תא ןייפאל םהל תרשפאמ הקיטילופל הירואת ןיב רשקל רפסה יבתוכ לש םתועדומ 

,תיחרזמה)תוינתאה לאו הנותנכ תינתאה הירוגטקה לא םסחי יפ־לע םינושה רקחמה תורוד 

םצעב םדיקפתמ תומלעתהב איה םימדוקה עדיה רוציי ינפואב תויתייעבה ."היעב"כ (ןבומכ 

איה רוצייה ינפוא לש תיתרוקיב האירק ."היעב"כ יחרזמ אצוממ םיחרזא לש םתרדגה 

.הרתפנ אל םלועמ "היעב"ה עודמ םג הריבסמש 

תובורק םיתעל תישענ" ,םיבתוכ םה ",תויכרעו תויטילופ תולאשמ תוענמיהה" 

םירמואו םיפיסומ םהו ".ורוציי יכרדו עדיה יגוס ןיב םירידגמ לובג יווק תעיבק תועצמאב 

טקייבואכ יחרזמה" תא תוננוכמ ,תויטרקורויבה תוקיטקרפה ומכ ,תוימדקא תוקיטקרפ יכ 

,םימדוקה תורודב ,ךכיפל .(288 'ע> "ולש הלעפההו שומישה יכרד לע תוצילממו 

םילהנתמ םהבש םירחאה םירשקהה ןמ קתונמ רתונ תויתדעב וא תויחרזמכ ןוידה 

םידבוע)הדובע־ירגהמ לא וא יברעה טועימה לא סחיה ןוגכ ,הרבחב חוכה יסחי םימייקתמו 

םיכרדהמ םג ומכ ,תינתאה הירוגטקה תולובג םירדגומ ובש ןפואהמ תומלעתהה .(םירז 

"םיינתא"ה לש תוילנויצרה־יא תא עבוקה הז) ןכותב תונעטנ וללה תוירוגטקה ןהבש 

המרג ףא אלא ,הזה קותינה תא הרשפאש דבלב וז אל ,("הרבחה" לש תוילנויצרל דוגינב 

תנבהבו יוזיחב ןולשיכה .תינתאה תואיצמה תאירקב תוגשל ינשה רודלו ןושארה רודל 
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459 (2) ה תילארשי היגולויצוס 2003-ד"סשת 

הז רפסב עצומה ילנויצרה חרכהה והמ ,ןכ םא ,הלא תושיגל ינייפוא אוה ס"ש לש העפותה 

יגולויצוסה חישה לע ונורתי המו ,(ללכב ישילשה רודה לש יטרואתה ןוידה תרגסמבו) 

?הכ דע 

,התגשמהמ ענמנ רפסהש היגוסל סחייתהל הצור יתייה ,וז הלאשב ןודל תנמ לע 

תורמל .תוינתאה לש הנוניכב הנידמה לש המוקמ תלאש איה אלה ,יטרואתה ןוידב תוחפל 

,םורופה תדמע ,(289-288 'ע> ןיסולכואה דקפמ לש םייטרקורויבה םינונגנמל תוסחייתהה 

התרדגהל סחיב המומע הרתונ ,לארשיב תיוושכעה תיתרוקיבה השיגה לש התדמעל המודב 

זאמ הכורא ךרד תרבכ הרבע תיתרוקיבה הירואתה םנמא .הדוקפת ןפואו הנידמה לש 

הרבחה" ןיבל "תודע" ןיב (1993 ,םר לש ותרדגהכ) תידסממה היגולויצוסה הניחבה 

- תוצובקה לכ תא ןוידה תרגסמב לילכהל שי יכ הל רורבש יפ־לע־ףא ךא ."תילארשיה 

הרסח תאז לכב תיתרוקיבה השיגה ,הדובע־ירגהמו םישנ ,םיניטסלפ ,םיחרזמ ,םיזנכשא 

.וללה תוצובקה ןיב ןילמוגה יסחי ןווגמב ןויד רשפאתש תיגשומה תכרעמה תא ןיידע 

בוציעב הנידמה לש הדיקפת תרדגהב הנומט וז תיגשומ תכרעמש עיצהל ינוצרב ,םויסל 

,רפסב םיעיפומה םירקחמב העוטנ וז הנעט יכ שיגדהל יואר ."תינתא הרבח"כ הרבחה 

.םהמ דחאב רצק ןויד תועצמאב תאז םיגדהל שקבאו 

הווהל רבע ןיב "לארשיב םיחרזמ" 

תוירוגטקה םהבש םינפואל תסחייתמ "תינתא הרבח" איה תילארשיה הרבחהש הנעטה 

דחוימבו ,םייתרבחה םיסחיה לש ןגראמה ןורקיעכ דימתמ ןפואב תורצוימ תוינתאה 

היעבכ תינתאה היעבה לש הנחבאה ,הז ןבומב .הרבחל הנידמ ןיב םיסחיה סופד לש 
איה רשאכ ,הרבחל הנידמה לש הסחי תא החנמה היגולואדיאל תכפהנ תיתוברת 

תוהוזמה תוצובק ןיב םיינויווש־אל םייתרבח םיסחי לש םמויקל הקדצהכ תשמשמ 

יפכ ,תוינתאב תוארל רשפא יא ,ךכיפל .יתוהמ יתוברת סיסב לע וזמ וז תונחבומב 

התוא רוטפל רשפא יאו ,תרחא וא וז הצובק לש היעב ,תורחאה תושיגה תועיצמש 

.רבעל תכיישה היעב הב תוארל ,תילארשיה תוירוביצב ךכ־לכ השודנה ,השירדב 

וז ,המצע הנידמה לש תוגהנתהה תוקיטקרפ רבעל טבמה תדוקנ תא םיטיממ רשאכ 

םיימינפה םייתרבחה תולובגה תרדגה לש םיילמסהו םייטרקנוקה םיטביהב תטלושה 

תונוש תוצובק יפלכ הלש הלועפה ןפואב ןוימדה תא םג תוארל רשפא ,םיינוציחהו 

,פמק הנאירדא לש הרמאמ אוה ךכל הבוט המגוד .םייתרבחה םיילושל תוקחדנה 

."ילארשיה רפקב תודגנתהו תיתנידמ הטילש :'הלודגה הרעבה' וא 'םימע תדידנ'" 

יסופד רוצייב הנידמה לש התויזכרמ תא שיגדמ ,רפסב םירחא םירקחמב ,הז רקחמ 

וחתפתהש תודגנתהה יסופדב הנד פמק ."תילארשיה הרבח"ל רז אוהש ימ חכונל הלועפה 

תובשייתההו ןיסולכואה רוזיפ תוינידמ תובקעב םילוע יבשומב "םירגהמ־םיבשייתמ" ברקב 

תביזע לש העפותב םחליהל הנידמה השקיב םהבש םינושה םינפואבו ,הנידמה לש 

הטילשו חוכ יסחי לע אלא ,"םיזנכשא דגנ םיחרזמ" לע רמאמ הז ןיא ,תאז םע .םיבשומה 

תיטילופ המצוע ירסחו םיבאשמ ירסח םירגהמ בשייל הנידמה לש סרטניאהמ םיעבונה 

סכלא גולופורתנאה תאז חסנמש יפכ ,"םחרוכ לעב םיצולח"ל םכפוהלו ילארשיה רפסב 

.דורגניו 
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.הגיצמ פמקש קתרמה ירוטסיהה רופיסל רבעמש המ־רבד יתחונמ תא דירטה ,ארוקכ 

תוינידמל סחיב (תוגונו תולאש ררועמ רישעה דועיתה יכ םא ,וקלחב רכומ הז רופיס 

םיגולויצוסו םיגולופורתנא לש םתופתושל סחיב דחוימבו ,"היצזינרדומה תועצמאב הטילקה" 

־אלה הינכוס תועצמאב ,הנידמה הטקנש םיעצמאה ןמ הדרטוה יתחונמ .המושייבו החוסינב 

םתודגנתה לע תוברתה יליעפמ דחא לש וחוויד ןוגכ .השיטנה תא עונמל ידכ ,אקווד םיימשר 

םהמ עונמל ותרטמש תובייחתה בתכ לע םמיתחהל תונכוסה תטלחהל םיבשייתמה לש 

ושרדנ םיבשייתמה רשאכ הנידמה לש םינכוס ושמיש םייאלקח םיכירדמ .(36 'מע> הביזע 

םוקמב תועקתשהו תישפוח העונת םהמ ענמש המ ,הלועה תודועת תא םהידיב דיקפהל 

םהיצפח תא ליבוהל אל ושרדנ רשאכ השעמב ופתוש הלבוהל םיביטרפואוק .רחא םירוגמ 

החלישו םיכרד ימוסחמ המיקהש ,הרטשמה לש התלועפ הפסונ ךכ לעו ,םיבשייתמה לש 

הלא םיעצמא דציכ תוארל ידכ בר ןוימדב ךרוצ ןיא .(64-61 'ע> םהיתבל לגרב םישנא 

וא יניטסלפ אוה םא ןיב ,"ונלשמ אל" אוהש ימ לע תולבגמ תלטה םשל םויכ םג םישמשמ 

דציכ תדמלמ ,הרואכל םינוש םיבצמב ,הלא םיעצמאב שומישה תונשיה .הדובע־רגהמ 

סחיב תויתרבח תוצובק הלומ הביצמה הקיטקרפכ היצזינתאה תא תרציימו הכישממ הנידמה 

.ןמצע ןיבל ןניב םייכרריה םיסחי לש תרגסמבו ילאיצנרפיד 

לש ותובישחמ קלח קר אוה (ללכב רפסבו) הז רמאמב ירוטסיהה רופיסה ,ךכיפל 

(החסונ םרטש וזו תחסונמה וז) תיטרואתה טבמה תדוקנב אוה ,ימעטל ,הרקיעש ,רפסה 

תאז םיחסנמ םניא םא םג ,רפסב םינושה םירמאמה .לארשיב הרבח־הנידמ יסחי תנבהל 

םירחאהו םיימשרה הינכוס תועצמאב רשא ,הנידמה לש התושממ לע םיעיבצמ ,שרופמב 

תינתא הצובק רבעל תנווכמכ הרדגוה אל םא םג ,התאצותש ,תוינידמ לעופל האיצומ 
סיסב םויכ הווהמ רשאו תיחרזמל התייהש תיתרבח הירפירפ תריצי איה ,תרחא וא תחא 

הניא ,הרבחהמ הנידמה לש הגיסנב החוכ רוקמש ,וז הגלפמ .ס"שב יתועמשמ הכימת 

תידרפס תוהז תעבקמ אלא ,תינתאה תוהזה ביבס יטרואיתה חישה תובכרומב תניינעתמ 

הנידמהו הרבחה לש היצזיטרקומדל תורשפאב םוסרכה תומגמ תא תקזחמה ,תניימודמ 
.לארשיב 

הכז אל הז רפס עודמ הלאשה תלאשנ .רמגומה רצומה לע הרעה םג תשקבתמ ,םויסל 

םיעיפומה םיטירפ םירסח (!הבושחה) תורוקמה תמישרב עודמו ,יואר םיניינע חתפמב 

.רתוי בידנ סחיל הכזת תירבעב תימדקאה תורפסהש יוארה ןמ .טסקטב 
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