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הרבחו עדמ ,טפשמ :קדצ לש תויגולונכט (ךרוע)איבל יש 
.םידומע 451.2003 .ביבא־לת־תטיסרביגוא ,תומר :ביבא־לת 

*דגירט יבצ 

תכירעב ,תוברתו הרבח ,טפשמ הרדסב ןושארה ךרכה אוה קדצ לש תויגולונכט רפסה 

הפילחמ וז םירפס תרדס .ביבא־לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ןמ זועמ רשא 'פורפ 

קסעו ,ימוחתניב תע־בתכל םינשה ךשמב ךפהנ ומש תורמל רשא ,םילילפ תעה־בתכ תא 

הרדסה .אבצו טפשמ ףאו ,הקיטילופו טפשמ ,תוירדגמ תויגוס ־ םיאשונ לש בחר חווטב 

*לעו ,תע־בתככ אלו םירפס תרדסכ - השדח תנוכתמב תעכ תאצוי תוברתו הרבח ,טפשמ 

םעפה וז ,ךכ לע ףסונ .רתוי בחר םיארוק להקל תונפל התנווכ ,ךרועה לש ותמדקה יפ 

תועצמאב תאזו ,רתוי בחר םיבתוכ להק ךושמל םג איה תרהצומה התרטמש הנושארה 

תונילפיצסידמ םיבתוכו תובתוכ תנמזהו ,("".ו טפשמ") רחא אשונל ךרכ לכ תשדקה 

.ךרכל םורתל תונוש 

םירמאמ הרשע ליכמ אוה .עדמל טפשמ ןיב ןילמוגה יסחיב קסוע הרדסב ןושארה ךרכה 

אובמ תסמ ,Homo Sacer ןבמגא וי'גרו'ג לש ורפסמ םימגרותמ םיעטק ,םיאשונ ןווגמב 

תורבחמה בור םנמוא .םירפס תורוקיב שולש ןכו ,ןבמגא לש ורפסל ריפוא ידע תאמ 

ןווגמ עיצמו ותחטבהב תאז לכב דמוע רפסה ךא ,םיטפשמל תוטלוקפה ןמ םה םירבחמהו 

.עדמל טפשמ ןיב םיכובסה םירשקה יבגל תומישרו םירמאמ לש קתרמ 

:םהב תוטקננה תויגולודותמה תושיגה שולש יפ־לע רפסב םירמאמה תא קלחל רשפא 

.תיטפשמ הירוטסיהו (תיטפשמה הנירטקודה תרוקיבו)ירנירטקוד חותינ ,יתאוושה טפשמ 

גווסא וז הרצק הריקס ךרוצל ךא ,תחא היגולודותממ רתוי םימשיימ םירמאמה בור םנמוא 
.םהב תיטננימודה היגולודותמה תחת םתוא 

תעפשהב קסועה) ןרוק־ןקלא הבינ לש הרמאמ םיכייש יתאוושהה טפשמה םוחתל 

רלגיצ ןבוארו ובמולוק ןאיבליס לש םרמאמו (טנרטניאב עדימה תביבס בוציע לע טפשמה 

יתנווכ "יתאוושה טפשמ" גוויסב .(יביטאילפ) לקמ לופיט תלבקל תוכזב הרכהל ארוקה) 

קיפהל ןויסינו ,הרז טפשמ תטישב תמשוימו החתופ איהש יפכ תיטפשמ הנירטקוד חותינל 

דקמתמ יתאוושהה חותינה םיתעל .ילארשיה טפשמל םיעגונה םיחקל הזה חותינה ןמ 

םירבחמה םיתעלו ,הרזה הטישב ןהו תילארשיה טפשמה תטישב ןה תמייק רשא הנירטקודב 

.ילארשיה טפשמה ךות לא אבייל םתעדל יוארה ןמש הנירטקוד םיהזמ 

הסנמ אוהו ,ילארשיה טפשמה ןמ תיטפשמ הנירטקודב דקמתמ ירנירטקודה חותינה 

'ץגופ הנד לש םרמאמ םה הלאכ .הרופישל תועצה עיצהלו הימגפ תאו היתולעמ תא ריאהל 

תלאש לע ויתוכלשהו תילילפ תוגהנתהל תויטנ םיביתכמה םינגה יוליג לע)רלדניפ יטומו 

,ילארשיה טפשמב תיסחי הריעצ הלווע לע)קהנריב לאכימ לש ורמאמו (תילילפה תוירחאה 

בצמה לש תיתרוקיבו תקדקודמ האירק םיעיצמ םירמאמה ינש .("תמרות הרפה" היורקה 

:"יתרוסמ" יטפשמ חותינב תודקמתה ךותמ ,םיקסוע םה םהבש םימוחתב םייקה יטפשמה 

תיטפשמה תוינידמל עגונב תוניינעמ תולאש תאלעהו ,ןיד־יקספבו הקיקח ירבדב האירק 

תא םדקתש ךכ תיטפשמה הנירטקודה תא תונשל שי ובש ןפואהו ,םירבחמה תעדל ,היוצרה 
.תאזה תוינידמה 

להנימל הללכמה ,םיטפשמל רפסה־תיב * 
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453 (2)ו תילארשי היגולויצוס 2005-ה''סשת 

ורמאמ :תיטפשמ הירוטסיהב תקסועה םירמאמה תצובק איה תישילשה םירמאמה תצובק 

ימוליצו סליטס ימוליצ תמגודכ תוילאוזיו תויאר לש ןתוליבק תיירוטסיה לע> ןלוג לט לש 

הזו'ז לש ורמאמו <הז תא הז וניזה האופרהו טפשמה ובש ןפואה לעו ,תויארה ינידב ןגטנר 

ןיקיזנה יניד תוחתפתה לע םתעפשהבו םייאופר םיחמומ לש םדיקפתב קסועה) רנורב 

.(תבכר תונואת לש רשקהב תודקמתה ךותמ ,הרשע־עשתה האמב הינטירבב 

םירמאמה ןמ םינוש םינבומב םיירנילפיצסיד־רטניא םה םירתונה םירמאמה תשולש 

םניאו ,יטפשמה חותינה ךותב םג תוירנא'ז תורדגה קהבומב םיצוח םה .ליעל ורכזוהש 

םיינוריע תולובג ובש ןפואב קסוע קנלב ישי לש ורמאמ ."...ו טפשמ"ה תדמעב םיקפתסמ 

חותינב ירנירטקוד חותינ רזוש קנלב .תילארשיה תוברתבו ילארשיה טפשמב םיספתנ 

טפשמ ןיב ןילמוגה יסחיל עגונב הסיפת גיצמ ךכ ידכ ךותו ,תוברת תרוקיבבו יתאוושה 

ינש תא אורקל קתרמ .המגודל ,רלדניפו 'ץגופ לש םתסיפתמ דואמ הנוש איהש ,עדמל 

רלדניפו 'ץגופ לש םתאירק :םהיניב יומסה חיש־ודה רחא תוקחתהלו הז דצל הז םירמאמה 

רוקמל עגונב תונורחאה תוילגתה חכונל תילילפה תוירחאה תייגוס לע שדחמ הבישחל 

אלש קנלב לש תדגונמה ותאירקו ,(המגודל ,םזילוהוכלא) תומיוסמ תויוגהנתה לש יטנגה 

םיינרישכמ םיעצמא לש םתעפוה לשב ותוא ונרכהש יפכ 'ישונאה' לש רכיה יוות לע רתוול" 

ךא ,תודגונמ טבמ תודוקנ םיגיצמו לקשמ ידבכ םילוקיש םילעמ םירמאמה ינש ."םימיוסמ 

.תומילשמ םג ןמזב־ וב 

םילימה רצואב קסועה ,ןמורפ םר לש ורמאמ אוה םיירנא'ז תולובג הצוחה ףסונ רמאמ 

לע תונכותב רישע רמאמה .קט־ייהה םלועב ןיד־יכרוע רקיעבו ,םייקסע ןיד־יכרוע לש 

לעו ,םייעמשמ־דחו םיקיודמ ויהיש <םיזוח> םיטסקט ןוניכל היתורמוי לע ,תיזוחה הפשה 

תא ןיטולחל םיצימחמש םיטסקט רצויו תיזוחה הפשה תא בצעמ קוידה סותימ ובש ןפואה 

לש ודוחיי .םיקיודמ יתלב רקיעבו ,םיאירק יתלב ,םימומע םה ,רמולכ ,תינושארה הרטמה 

האירקלו חותינל ןותנה עדי םוחתכ ,טסקטכ טפשמב קר קסוע וניא אוהש ךכב אוה רמאמה 

וא) טפשמה תא םירצויה הלאבו יטפשמה עוצקמב ןויד םג בלשמ אוה אלא ,תיתרוקיב 

םג אלא ,"קדצה לש תויגולונכטה" תא קר אל דמול ןמורפ ,הז ןבומב .(ונממ םיקלח תוחפל 

."םיאנכטה" תא (רקיעב ילואו) 

ןבמגא וי'גרו'ג לש ורפסמ םיקרפל ריפוא ידע לש אובמה רמאמ ךרכה תא םימתוח 

 Homo Sacer, יתעידי בטימל ,הנושארה םעפב תירבעל םימגרותמה ,רפסה ןמ םיקרפו.

תועייסמ הסמב חסנמ אוהש תרוקיבהו ותונשרפ ,ןבמגא לש ורפסב ריפוא לש ותאירק 

ןבמגא לש ותוגהש המוד .םיתעל םותסו עטוקמ אוהש ,ןבמגא לש טסקטה תאירקב דואמ 

קוחכ ךמסוהו ,קוחב ךמסוהש ימ אוה ןובירה"ש ותנעט רקיעבו ,יטילופה לש ותוהמ לע 

ןמ םיאצויה םירקמה םה וליא עובקל ךמסוה ףאו ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמב ,םייח ריקפהל 

םירחאה םירמאמה תא שדח רואב םיריאמ ,(357 'ע> "םייח ריקפהל רשפא םהבש ללכה 

.ץבוקל םלוה םויס םיווהמ הז ןבומבו ,הז ץבוקב םילולכה 

ןיבש ןילמוגה יסחיל תורבחמהו םירבחמה לש תונושה תושיגב ןנובתהל תרחא ךרד 

םיקסוע םירמאמהמ קלח :םירבחמה יניעב טפשמה לש ודיקפת תא ןוחבל איה עדמל טפשמ 

תובקעב שדחתהלו ןכדעתהל ,הנתשמה תואיצמל ומצע תא םיאתהל ךירצ טפשמה ובש ןפואב 

םידדועמ םינוש םייטפשמ םירדסה ובש ןפואב םיקסוע םירחא םירמאמ .םייגולונכט םייוניש 

.ןנוויכ תא םיביתכמו תויגולונכט תויוחתפתה 

םייגולונכטה םייונישה רחא בוקעל טפשמה לע יכ םירובסה הלאש ,יתעדל ,הרקמ הז ןיא 
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םירפס תרוקיב רגירט יבצ 454 

הנירטקודה תגצה :ירנירטקודה חותינה תטישב םיבתוכ תויעדמה תויוחתפתהה רחאו 

םלועב ולחש תויוחתפתהב ןויד ,(המגודל ,תילילפה תוירחאה תלאש) תמייקה תיטפשמה 

הנירטקודה ןיב רצונש רעפה תריגסל הצלמהו (תוגהנתה םיביתכמה םינג יוליג) עדמה 

.םייגולונכטה םיעצמאל תיטפשמה 

ןכדעתהל טפשמה לע יכ םירובסש ימ ידי־לע םושייל אוה םג םיאתמ יתאוושהה טפשמה 

,תיטפשמה הירוטסיהה תשיג ומכ שממ ,םיאתמ םג אוהש אלא ,תויעדמ תויוחתפתה תובקעב 

תושירד תובקעב םיתעל תררגנ המצע היגולונכטה דציכ םיגדהל תשקבמש הביתכב םושייל 

.(היגולונכטה ןיבל וניב םירעפ תריגסב קוסע טפשמה קר אלו) טפשמה 

םילבוקמה טוטיצה יללכ לע רמוש ךרכה ,תינבתה תניחבמ :תוינכט תורעה המכ ,םויסל 

תאזה תינבתה תא אוצמל םייושע תורחא תונילפיצסידמ םיארוק .םייטפשמ תע־יבתכב 

םיקתעתמ םינושה םירבחמה ,תינרוצה תודיחאה תניחבמ .תעדה תא החיסמו טעמ תעגיימ 

םיתעל םייקה ,תויבקעה רסוחו ,םינוש קיתעת יללכ יפ־לע תירבעל םייזעולה תומשה תא 

.האירקה ףטשב אוה םג םגופ ,ומצע רמאמ ותואב ףא 

ללגב אקווד .םיניינע חתפמ לש ורדעיה אוה ךרכה לש רתויב טלובה ןורסיחה ילוא 

לוכי היה טרופמ םיניינע חתפמ ,םירמאמב האירק ידכ ךות םילועש םיברה םירושיקה 

ידיל םיאב םניאש םירמאמה ןיב םירשקל בל תמושת ךושמלו האירקה תייווח תא רישעהל 

.םהיתורתוכב יוטיב 

םהמ דחא לכו ,קתרמ חיש־וד םהיניב םירצוי הז ךרכב םילולכה םירמאמה ,ךכ וא ךכ 

.עדמל טפשמ ןיב ןילמוג יסחי םתוא לש םינוש םינפ וכרדב ריאמ 
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