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:יוניגל הקיתש ןיב 
לארשיב יטפשמה חישב םיאומוהה לש תוהזה תיינבה 

 1988-1948*

*קביפס ירוד **,יאנוי לבוי 

תיאומוהה תוהזה תיינבה 

תיבסל תוהזו 1תיאומוה תוהז תיברעמה תוברתב הדסמתה האמה לש היינשה תיצחמב 

הליהקה ןהו תיאומוהה הליהקה ןהש יפ־לע־ףא .רתוי וא תוחפ םישבוגמ םיווק תולעב 

הליהקהש יפ־לע־ףאו ,תונוש תוינימו תוירדגמ תויוהז ילעב םיטרפ תוללוכ תיבסלה 

םיאומוהש םירובסה הלא - assimiiationists) "םיללובתמ" ןיב תקלחנ תיבסלומוהה 

- isolationists)"םיינלדב" ןיבל (םתקושת לש אשומהמ ץוח םיטיירטס ומכ םה תויבסלו 

םהיתויווחל םיאתתש ,הנוש תוברת חתפל םיכירצ תויבסלהו םיאומוההש םירובסה הלא 

םיטרפ לש םמויק תוינושאר איה הל הצוחמ ןהו הליהקב ןה תחוורה החנהה ,(םהיכרוצלו 

,התוא םיריתסמ ילוא םבור ;םתוהז תא דימת םיפשוח םניא הלא םיטרפ .םייבסלו םייאומוה 

תינימ הכישמ לש השחכההו הקחדהה לשב תינימה םתייטנל םיעדומ םניא ףא ילוא םקלחו 

יבורקו םיבוט םידידי דצמ וליפא רתויב תורומח תוילילש תויצקנסל ןיידע הפושחה 

ביצהל רשפא ןכלו ,הלאכ םיטרפ שיש תעבוק הרבח לכב תחוורה החנהה ךא .החפשמ 

יאנת םהמ וא רבעב תומיוסמ תורבחב הלא םיטרפ ויח דציכ דעתלו תולגל ירקחמ דעיכ 

.תורחא וא הלא תויוושכע תורבחב םמויק 

םיאומוה לש תויקוחה תויוכזה םודיקל יטילופ םוי־רדס ידי־לע וכמתנ הלא תוחנה 

"תניימודמ הליהק" תריצי םיבייחמ םיכמותו םירבח סויגו יתרבח קבאמ ןוגרא .תויבסלו 

םייאוריה םירוביג םע קבאמ לשו יוכיד לש ףתושמ יתימ רבע תלעב תויבסלו םיאומוה לש 

,ילסקודרפ חרואב .(Hunt, 1994; Weeks, 1991; Epstein, 1990) םמיע תוהדזהל ןתינש 

,הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפהמ רדק ידנס ר"דל השגוהש הדובעב הז רמאמ לש ותליחת * 

רימש ןנורו ןבס ןליא ,ריקי ןד ,לארה ןולא ,סורג לייא ,ץיבוקרב הצינ .ויתורעה לע ול םידומ ונאו 

טסקטב ורתונש תויועטל תוירחאה .תובר תוליעומ תורעה וריעהו רמאמה לש תומדוק תוסרג וארק 

.ןבומכ ,ונלש איה 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה *** 

"gay" יוניכל ליבקמכ תילארשיה תיאומוהה הליהקב תונורחאה םינשב שרתשה "ומוה" חנומה 1 

ןוגכ ,רבעב ועצוהש םירחא םייוניכ .רכונמו ינילק עמשנה ,"לאוסקסומוה" חנומל ףילחתכו תילגנאב 

אל תירבעה תימדקאה תורפסב .ןמדזמ שומיש םהב השענש ףא ,ךכ־לכ וטלקנ אל ,"האג"ו "זילע" 

הונימש םירובס ונא לבא (ילוכו "תויאומוה" ,"יאומוה"י ויתורזגנבו הז חנומב שמתשהל ןיידע גוהנ 

.ילגנאה חונימל רתוי םיאתמ םגו רתוי חונ הז 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:40:53 UTC������������� 

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



יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 258 

םיאומוה לש תויוכזה םודיקל םינוש םייטסילטנמדנופ םינוגרא לש תינופומוהה תודגנתהה 

התכיפהלו ,תויבסלו םיאומוהל םיטיירטס ןיב תיראניבה הנחבהה קוזיחל המרת תויבסלו 

שיש םינימאמ םילרבילה םג .תויוושכעה תויברעמה תורבחב תלבוקמה הסיפתהמ קלחל 

תא הגיצמה ,וז הסיפת לומ 2.הז טועימ "רורחש" לע אוה קבאמהו ,אכודמ יבסלומוה טועימ 

הנבמ תוהזב האורה הסיפתה תדמוע ,יעבטה םירבדה־רדסמ קלחכ תיראניבה הנחבהה 

ןיב ינליזזש־אל קבאמ ידכ ךות םיוסמ רשקהבו ירוטסיה ןפואב חתפתמו רצונה יתרבח 

 Anderson,) תימואל תוהזב ןיבו תינתא תוהזב רבודמש ןיב .םינוש םייתרבח םינקחש

לשמל) תירדגמ תוהזב וא (Butler, 1990 ,1991), "הרמוח" לכב תנעטומה "הנכות"ה 

תיטנגה הרמוחה ידי־לע תבתכומ הניאש ,וצרת םא יתיישעת ,יתרבח רצומ איה תישונא 

"הרמוח" התוא ךא ,הנכותה תלועפל םיאנתו תולובג ילוא הביצמ היגולויסיפה .טרפה לש 

.לועפל תונכות לש בחר ןווגמל תרשפאמ תיגולויסיפ 

תיריווקה תיטרואיתה תורפסה .תינימ הכישמ לש רשקהב םג ךכ (queer theory) לש 

לש ןויסינה ןיב תרשקמה הדיחא תיאומוה תוהז ןיא יכ תנעוט םינורחאה םירושעה ינש 

 Abelove ואר) םהלש תוינימה תוקיטקרפב םיוסמ ןוימד שי םא םג ,תונוש תורבחמ םיטרפ

 et al., 1993; Bersani, 1995; Butler, 1990; Fuss, 1989, 1991; Halperin, 1990,

 1995; Kitzinger, 1987; Plummer, 1981; Seidman, 1996; Weeks, 1991; Wittig,

ןיא ןכלו ,התוהמב דואמ הנוש תויהל הלוכי הלא תוקיטקרפל תנתינה תועמשמה 3.( 1992 

.תוברתו הצובק התואל םיכיישכ םירחאו הלא םיטקאב םיברועמה םיטרפל סחייתהל 

 1990) Halperin), לש םינש האמ" םסרופמה ורמאמב דמע ,וז השיגב םיצולחה דחא

קר רתוי וא תוחפ התנבוה םויכ ונל תרכומה תיאומוהה תוהזהש ךכ לע "תוילאוסקסומוה 

,1892*ב הנושארל עיפוה "תוילאוסקסומוה" חנומה םצע יכ ריכזמ אוה .הנורחאה האמב 

חנומה עיפוה הינמרגב .תודחא םינש רובעכ עיפוה ,"תוילאוסקסורטה" ,םילשמה חנומהו 

םתסב רבודמ ןיא יכ ןעוט אוה .דואמ שידח חנומב רבודמ ,הרקמ לכב לבא ,1869־ב רבכ 

תויוהזמ דואמ הנושה השדח תוהז לש העפוה תנייצמ שדחה חנומה תעפוה .ינושל שודיח 

םתוכז הרכוה הקיתעה ןוויב ,לשמל ,ךכ .םימוד םיטקאב םיברועמ ויהש םיטרפ לש תומדוק 

םיטקייבואבכ םירחא םיפיפכב וא םיכינחב ,םיתרשמב רוחבל םיחרזא לש תימיטיגלה 

,יטילופ רשקהב ספתנ ינימה טקאה .("ליעפה") רדוחה דצה היה חרזאהש יאנתב ,םיינימ 

תא תוספות ןה ןיאש הז ןבומב ,תוינאכד תוחפ תויהל תולוכי תוינרמש־תויתד תוסיפת אקווד 

דואמ תוינאכד תויהל תולולעו םיטקאה תא תוללוש ןה ,תונחבומ תוצובקכ תויבסלהו םיאומוהה 

ספתייש ילבמ בטומל רוזחל לוכי אטחו התפתהש טרפ לבא ,הריבעה עוציבב םיספתנה םיטרפ יפלכ 

.גירחכ 

הל שי ,התושידח תורמלש ,תיריווקה השיגה תוהמ תא ריבסהלו רידגהל הסננ אל הז רמאמ תרגסמב 

םייבסלומוה םידומיל ,תיטסינימפ הירואית לש הזיתניס וז השיגב תוארל ןתינ .תונוש תוסרג רבכ 

תויבסלכ אקווד תקסוע הניא תיריווקה הירואיתה ,םינורחאה תורוקמה ינשל דוגינב .תוינימ ירקחמו 

השיגה ומכ - אלא ,תודחוימה םהיתויעבבו םהלש םייחה ןויסנב ,םתוברתב ,םיאומוהבו 

תא הרידגמ תוברתה הב הרוצהמ ללכב תוברתהו הרבחה לע דומלל ןתינ המ תלאוש - תיטסינימפה 

םיטועימ ללוכ) םיינימ םיטועימל תסחייתמו הלידבמ איה הב ךרדהמו "הנוכנה" תינימה תוגהנתהה 

.(םילניסקוקו םיליפודפ ,םיטסיכוזמ־ודס ןוגכ ,םיינימ־דח אל 
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יגוז רשק םייקל ולכי אל םיחרזא ינש ,ןכל ;תולעבו תונדא לש סחי אטיב הרידחה טקאו 

המגוד .ןימאהל םיצור ויה םיבר םיאומוהש המל דוגינב ,ינרדומה ןבומב הבהא לש ינויוושו 

־ סנסנרה ימי לש הצנריפב "הלילה דרשמ" לש ןויכראה תא רקחש ,קור לאכימ :תרחא 

1432 ןיב םירקמ ףלא דשע־העבש רקחש ,(sodomy) םודס־ישעמל דחוימ טפשמ־תיב 

םיסחי ומייק םירשעה יאליגב םיבר םירבג יכ ןעוט - םיפלא תשולש עישרהו ,1502־ל 

Goldberg, 1994b םג ואר) .ליעפה דיקפתב דימת ויה םירגובמהו ,הרשע־ינב םע םיינימ 

 ,Padgug, 1990 ;1994a ןיב םיסחי לשו "םייאומוה" םיטקא לש תונושה תויועמשמה לע

(.תונוש תופוקתב םירבג 

ןמזב־וב תושחרתמ "תינרדומ" תיאומוה תוהז תחימצו "תוילאוסקסומוה" חנומה תעפוה 

(illous (1997 .איה ףא הנתשמ םייטנמורהו םייתחפשמה םירשקה לש הסיפתהש 

 ^1993) D'Emilio) תוחתפתה םע ,הרשע־עשתה האמה ףוסב קרש ךכ לע םידמוע

רשקכ ,דשאו לעב ןיב יטנמורה יגוזה רשקה לש הסיפתה תטשפתמ ,ינרדומה םזילטיפקה 

םישנ וב רשק"כ אלא ,תילכלכ רוציי תדיחיכ קר אלו "ילגל" ינימ עגמב קר אל ךורכה 

D'Emilio, 1993,)"הזב הז םיכמותו ישגר קופיס הקינעמה םיסחי תכרעמ םירצוי םירבגו 

ולכי םירבג ויה םתקושת יאשומש םירבג ,ינרדומה ןדיעל ומדקש םייחה תורוצב .(469 

,הפיקמ תיאומוה תוהז חתפל םתוא בייחי רבדהש ילבמ םיאושינל ץוחמ ינימ קופיס אוצמל 

לש תולודגה םירעב תיתרתחמ־יצח תילאוסקסומוה תוברת־תת חתיפ ןטק טועימ קרו 

אוה ףא דקמתמה המוד רבסה עיצמ Brake .(Mcintosh, 1981) ךליאו הרשע־עבשה האמה 

וילע שבלומה גויתהו יאומוהה דיקפתה תחימצ תא האור ךא ,תיתיישעתה הרבחל רבעמב 

תיטסילטיפקה הרבחל ינויחה תיניערגה החפשמה לדומ תא רמשלו שדקל יעצמאכ 

Weeks, לצא הז ןועיט לע תרוקיב ואר ;Adam, 1985 םג ואר ;Brake, 1976) תינרדומה 

 22 ,1991).

יונישב התוא ךרוכ וניא ךא ,תוינימה לש תיתרבחה הינבהה תא שיגדמה רחא רבסה 

Davidson"ו Weeks ידי־לע ,ראשה ןיב ,ךמתנו ,וקופ לשימ עיצה ,הלכלכבו הרבחב ינבמ 

יאופרה חישב םייונישל תיאומוהה תוהזה תחימצ תא םירשוק הלא םירקוח .(1990 [1987]) 

תנעוט Kitzinger .םייתרבח םיסופיט ןיימל הרבחה יעדמ לש הייטנלו יגולוכיספהו 

,תיחכונה האמה לש םינושארה םירושעב ,רתוי רחואמ ףא התנבוה תיבסלה תוהזהש 

"וליג" ,םירבג ,םיגולוכיספ .םישנ לש תרבוגה תואמצעהמ םירבג לש הדרחה לע הבוגתכ 

,(Kitzinger, 1987)ינימ קופיסל עיגהל ידכ רבגל םיקוקזה םיינימ םירוצי ןה םישנהש 

דעומ לע תקולחמה תורמל ."תוטוס"ו "תורחא" םישנ לש תוינימב תויבסלה תא ורידגהו 

תוינימהש וללה םירקוחה לכ םימיכסמ ,היתוביסו תיבסלהו תיאומוהה תוהזה לש התחימצ 

־ (Katz, 1995 ואר)תילאוסקסודעה/מ תיבסלה ,תיאומוהה תוינימה ללוכ ־ תינרדומה 

Fuss, 1989,) תינמז־לע תילסרווינוא תוהמ אלו ,הריבסהל ןתינש תירוטסיה העפות איה 

הניאש עבט תעפות ,תיעבט העפות לאכ [תויאומוהל] םיסחייתמ ונאש תורמל" .(108 

חוכ ןונפאו עדי לש רצות איה ונלש תוינימה תייווח ,תירוטסיה העפוה לש םוחתל תכייש 

תיאומוהה תוהזה תחימצ לע םיפסונ םירמאמל ;Davidson, 1990,91)"ענמנ־יתלב וניאש 

.(Plummer, 1981; Stein, 1990 ואר ,הנורחאה האמב תיבסלהו 

תועמשמלו תוירדגמ תוסיפתל םג תורושק תיבסלה לשו ומוהה לש תוסיפתה 

הנעטה תא הססיב Butler .(Weeks, 1991; Connei, 1995) ןימ־יסחי לש תיתרבחה 

הנבומה טקייבוא איה "השא" ;תירדגמה תוהזה תא םיעבוק םניא םייגולויבה םינייפאמהש 
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.םישנ יוהיזל תועייסמה תויגולויסיפ תונוכת שי םא םג ,עבטה ידי־לע אלו הרבחה ידי־לע 

 (1990 ,Butler; 1992 םג ואר ,Wittig, הרמאמ דחוימבו "One Is Not Born a Woman",

תא ובציע ינרדומה ןדיעה לש םיילנויספורפה םיחישה ךיא הארהש ,וקופ תובקעב (.םש 

לעו הלא תוסיפת לש ןתויערא לע תדמוע Butler ,(1996) תוישנ לש םייחכונה םיגשומה 

תוליעפ לש תועמשמה םג .(Weir, 1994 ואר) הידורפו קחשמ ידי־לע ןתונשל תלוכיה 

ןדיעה לש הירוטסיהה ךרואל תילקידר הרוצב ונתשה תירדגמ תוהזל הרושיקו תינימ 

יוהיזב תינימה תוליעפה תשגדה אוה םיבושחה םייונישה דחא .(1996 ,וקופ> ינרדומה 

תינימ תוליעפ" ונלש האמה ךלהמב יכ תנעוט ,לשמל ,Kitzinger .טרפה לש תוישיאה 

־ הנורחאה האמב קר ,ןכל .(Kitzinger, 1994,195)"תינימ תוהזל תמגרותמ 

ידכשו ,תועמשמ־תבר יפוא תנוכת איה תוילאוסקסומוהה יכ םיחינמ 

גוסמ תיגולוכיספ הירוטסיה לעב תויהל שי םיילאוסקסומוה םירבד תושעל 

הקזח העפשה םירצוי ילאוסקסומוה ןויסינ ףוריצב וזה הירוטסיההו ,םיוסמ 

םג ואר ;םש) .םדאה לש תוינימ־אלה תולועפה חווט לכ לע םג רתויב 

 (.Goldstein, 1988, 1087; Moran, 1995, 3

דחא ,ןכלו ,תונורחאה םינשל דע לארשיב ירוביצ ןוידל טעמכ התלע אל תויאמוהה 

ואר ;Mohr, 1988, 21-22) הקיתשה אוה תויאומוה לע חישה לש םייזכרמה םינייפאמה 

יטפשמה חישהו יגולוכיספה חישה תעפשה דחוימב תטלוב הז עקר לע .(Moran, 1995 םג 

היה אל הלא םיידסממ־ םיירנילפיצסיד םיפוגל ."תילאוסקסומוהה תוישיאה" תיינבה לע 

םיסרטניא םהל ויה ךא ,תויבסל וא תויאומוה לש יומיד בוציעב רישי סרטניא ילוא 

,רקיעב) םיאומוהב "לפטל" םתוא הבייחש תמיוסמ תוקיטקרפ תרגשו םיעקשומ םייעוצקמ 

רוביצל ילאוסקסומוה יומיד תגצהב חתפמ־דיקפת םהל התנקה ךכו ,(תויבסלכ םג תוחפו 

עדי לע לופונומל העיבת לע םייונבה תעד־ימוחת ןה הירטאיכיספהו היגולוכיספה .בחרה 

,(Kitzinger, 1987)םדאה לש וביט לע - ןימאו קודב ,יביטקייבוא עדי ,רמולכ - "יעדמ" 

לשב .הגירח תוגהנתה ןיבל תילמרונ תוגהנתה ןיב הנחבהה אוה םהלש יזכרמ קוסיעו 

תעדה־ימוחת לש חישה .תילמרונ תוינימ יהמ םג רידגהל םיבייח םה ,הז קוסיע לש ועבט 

םינשה םישולש וא םירשעב הנתשהו) האמה תישארב הלא םימוחתב חתפתהש וללה 

,אירבהו ילמרונה סופדהמ הגירחכ רדגמ ותוא ןבל תינימה הכישמה תא רידגה (תונורחאה 

חישה ,ןכ־לע־רתי .(Troiden, 1988 ;1996 ,וקופ) הנקתלו הריבסהל ןתינש הגירח 

םג םרת ךכבו ,טרפו טרפ לכ לש תוהזב יזכרמ םוקמב תוינימה תא דימעה יגולוכיספה 

.(Bayer, 1987) םינוש םיטרפ לש תוהזה תרדגהב תירדגמ־דח הכישמ לש תויזכרמל 

יזכרמ דיקפת ואלימש םירחא םיידסממ םיפוגב םידקמתמ ונא ,ןפוא לכב ,וז הדובעב 

תוינימ תוקיטקרפ לעו תויאומוה לע יטפשמה חישב קוסענ ונא .תויאומוהה תיינבהב 

העיבתה לשו הרטשמה לש תוקיטקרפב ,קוחה ירפסב יוטיב ידיל אבש חיש ,תויאומוה 

יתרבח בחרמ" אוה טפשמהש ןוויכמ טפשמב םיניינעתמ ונא Moran תובקעב .ןיד־יקספבו 

"רדסו תועמשמ םיפכואו םירצוי ןתועצמאב תויתוברת תוקיטקרפ לש ךרעמ אוה ;בושח 

 (2 ,1995 ,Moran). רתוי הברה קיתו תוירדגמ־דח תוינימ תוקיטקרפ לע יטפשמה חישה

Boswell, 1980;) םייניבה־ימי ףוס לש תיתדה הקיקחב דוע ורוקמו ,יגולוכיספה חישהמ 

 1988 ,Mohr). ןידהמ באשש ,ירוטדנמה טפשמה ךותמ חמצ ילארשיה יטפשמה חישה םג

ךא .(Bray, 1994) 1533 תנשב ,ינימשה ירנה ימיב רבכ "buggery" לע רסאנ וב ,ילגנאה 
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,טפשמ־יתבו העיבתו הרטשמ יפוג לש הקיטקרפב תויולת ויה רוסיאה לש תוכלשהה 

לע דמע ,לשמל ,Maynard .ותפיכא תרוצ לעו ומושיי ףקיה לע ,קוחה שוריפ לע וטילחהש 

טביה לש הפישח ידי־לע הדנקב תויאומוהה תיינבהב האלימ הרטשמהש יזכרמה דיקפתה 

רוביצה .(209 'עב םיילוש־תרעה ואר ,Maynard, 1994) םייאומוהה םייחה לש םיוסמ 

םיברועמה םירבג סופתל ידכ שגפמ ירוזאב םייתרטשמ םיעצבמ תעב קר הז םלועל ףשחנ 

םיטפשמ לע וחוויד םינותיעה .(morally perverse)"תירסומ םיטוס"כ םתגצהו ינימ עגמב 

םהלש תינימה תוליעפה תא וגיצהש םייזוחמה םיעבותה תא וטטיצו ,וספתנש םירבג לש 

יאומוהה םלועה לש םיטביהל רוביצה ףשחנ לארשיב םג ,הארנש יפכ ."ךלכולמ קסע"כ 

לכ יוהיזל המרתש העפות ,תוילילפ תוריבע לע ןידל ודמעוה םיאומוה רשאכ רקיעב 
.םינכוסמכו םיטוסב םיאומוהה 

תא חתננ .םייאומוה םיסחי (ןלהל ואר !לוכיבכ) רסאש קוחה חותינב ליחתמ רמאמה 

יטפשמה ץעויה תארוה תא חתננ ךכ־רחא .וב תונומטה תויועמשמה תאו קוחה חסונ 

וז היחנה לש תועמשמב ןודנ ,קוחה םושיימ ענמיהל העיבתהו הרטשמה תא התחנהש 

ןוידל רובענ ןכמ־רחאל .הז קוח תרפהב תאז לכב ועשרוה םדא־ינב םהב םידחא םירקמבו 

הבהו תושרפב ןידה־יקספ תועצמאב "עבטה ךרדכ אלש"ל םיטפושה ונתנש שוריפב 

תואצמתהה רסוחו תויביאנה תא תפשוחה ,יליווש תשרפב קוסעי אבה קדפה־תת .ימע־קו 
יפלכ םיטפושה לש תויכרעה תויוסחייתהבו תיאומוהה היווחל סחיב םיטפושה לש 

תויאומוהה םצע תא תופירחב םיטפושה וניג םהב םירקמה ינש תא ריכזנ .תויאומוה 

םירקמה ינש תאו (סייו תשרפב רגמש טפושהו ידארכ םיסנ תשרפב ןישח ז"ש טפושה) 

קרב טפושהו ימע־ןב תשרפב ןהכ טפושה) רתוי תוינלבוס תודמע םיטפושה ועיבה םהב 

טפשמה־תיבו ילארשיה טפשמה תדמע תא םכסמ ןורחאה ינפלש קרפ־תתה .(סייו תשרפב 

תיאומוה תוהז תיינבהל םרת יטפשמה חישה יכ םש ןעטנ ונא .םיאומוה יפלכ ןוילעה 

השקש יפ־לע־ףא .םיילנא םיסחי םויקל הטוס תינימ הוואת לע תססובמה תנכוסמו תמייאמ 

םיחיש טועימ לשב יכ םירובס ונא ,בחרה רוביצה לע וז הינבה העיפשה הדימ וזיאב קודבל 

הכוזה יטפשמה חישה לש המורתה התיה ,תוילאוסקסומוה לע םייפולח םיירוביצ 

חישב יונישל הרצק תוסחייתהב רמאמה תא םותחנ .רתויב תיתועמשמ הבר בל־תמושתב 

לוטיבש יפ־לע־ףא .1988 תנשב תויאומוה רסואכ ספתנש קוחה לוטיב תובקעב יטפשמה 

,יטפשמה ץעויה תארוה לשב םיאומוהה לש יקוחה םדמעמ תא תונשל רומא היה אל קוחה 

םודיקל תונגראתהו םיאומוהה לש ירוביצה דמעמב יוניש רשפיא קוחה לוטיב יכ ןעטנ ונא 
.תויחרזאה םהיתויוכז 

םידקהל שי ,הנתשמו השימג תושי איה תיאומוהה תוהזהש החנהמ םיאצוי ונאש ןוויכמ 

םיטפושהו טפשמה לש תויוסחייתהב קפתסהל םילוכי ונא ןיא .תיגולודותמ הרעה 

D'Emilio, 1992;)וניארש יפכ תיתייעב הניה אשומה לש הרדגהה םצע יכ ,תויאומוהל 

 1990 ,Padgug). 1995 תובקעב ךלנ הז םוקמב) Moran ,(1994) Hunt ,(1991) Weeks)

ינב ןיב םיסחיל ןוילעה טפשמה־תיב לש תויוסחייתהה לכ תא קודבנו ,(Maynard (1994־! 

תרדגהל רשק ילב .תויאומוהל ונלש תוברתב תורשוקמה תוינימ תוקיטקרפלו ןימ ותוא 

הלא םיאשונל םיטפושה לש תויוסחייתהה ,ונירקחמ יאשומ ידי־לע וא ונידי־לע תויאומוהה 

ןפואה ללוכ ,(תוילאוסקסומוה וא) תויאומוה םויכ ארקנש המ לש תועמשמה תא ונבהש ןה 

הליחתכלמ רקחמב ונללכ .םמצע תא םיספות הלא תוקיטקרפב םיברועמה םישנא וב 

ינימ עגמ לש דחא רוכזאב קר ונלקתנ ךא ,תויבסלל יטפשמה חישה לש סחיה תא םג 
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.תויאומוהבו םיאומוהב קרו ךא טעמכ קסוע ונלש רקחמה ןכלו ,םישנ ןיב <דבלב יטתופיה) 

.םכסמה ןוידב וו הדוקנל רוזחנ 

ללכב סחייתה טפשמה םאה :תינימ הייטנו תינימ תוגהנתה 

?"תוילאוסקסומוה"ל 

תונוש תוריבעב קסע ,"רסומה דגנ תוריבע" ,1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ לש 17 קרפ 

טפשמה ןמ לודג קלח ומכ .דועו תונז ,םינוגמ םישעמ ,סנוא ללוכ ,ינימה םוחתב 

המוקמ תא הספתו ילארשיה טפשמה ךותל הטלקנ ילילפה קוחה תדוקפ םג ,ירוטדנמה 

ןוטלשה ירדס תדוקפ לש 11 ףיעס יפ־לע ,התמקה םע ,הנידמה לש םיקוחה רפסב 

החסונ וב דעומ ,1977 דע ףקותב הראשנ ילילפה קוחה תדוקפ .1948־ח"שת ,טפשמהו 

.ןישנועה קוח אוה ,ילארשי קוחכ הקקחנו שדחמ הדוקפה 

יטפשמה בצמבו 1936־ב הדוקפה לש חוסינה ךילהתב ןודנ אל הז רמאמ תרגסמב 

תירוטסיהה הריקסל אצומה־תדוקנכ זא היהש יפכ קוחל סחייתנו ,וינפל ץראב ררשש 
.ונלש 

קסוע <1) ןטק־ףיעס .םינטק־םיפיעס ינש ללוכ ילילפה קוחה תדוקפל 152 ףיעס 

רמאנ הז ףיעסב .ונניינעל רתוי יטנוולר (2)ןטק־ףיעס .ןלהל וילא בושנו ,סנוא ירקמב 

ךכ 
־ םדא לכ 

וא ;עבטה ךרדכ אלש םדא םע בכושה <א> 

וא ;המהב םע בכושה <ב> 

,עבטה ךרדכ אלש (המע וא)ומע בכשל רכזל השרמה <ג> 

.רסאמ תונש רשעל יופצ אהיו עשפב םשאי 

ידי־לע ספתיהל לולעש ,1936־מ הז חוסינ ."ילילפה רוסיאה" הז ףיעסל ארקנ ןלהל 

םייוניש םע ,1988 דע ופקותב ראשנ ,ןשי יטפשמ בצמל דירשו יטסינורכנא חוסינכ םיבר 

ןתינ ,רוסיאה לש ינוקלהו יתיצמתה חוסינה תורמל .1977־ב וב ושענש דבלב םייטמסוק 

תניינעמ ,תישאר .וסיסבב הדמעש תוינימה תסיפת יבגל םידחא םירבד ונממ דומלל 

וא)ומיע ובכשיש השרמש ימ ןיבל "עבטה ךרדכ אלש םדא םע בכוש"ש ימ ןיב הנחבהה 

,םישנא ינש ןיב "עבטה ךרדכ אלש" בכשמ לע רוסיא ןאכ ןיא ."עבטה ךרדכ אלש" <המיע 

םישנו םירבג לע ף01נ רוסיאו "עבטה ךרדכ אלש" בכשל םירבג לע דחא רוסיא אלא 

והשמכ ספתנ וניא הביכשה טקא ."עבטה ךרדכ אלש" םמיע בכשל תלוזל תושרהל 

תברעמה הלועפכ אלא ,(םישנ יתש לש אל יאדוובו) םירבג ינשל וא ,רשאלו רבגל ףתושמה 

,תיכרריה הרוצב םיינימה םיסחיה תא עבקמ קקוחמה דציכ הארמ הז חוסינ .םידדצ ינש 

תועצמאב תיאומוהה תוינימה תא הנבמו םישנל םירבג ןיב המצועה יסחי תא תרמשמה 

,1995 ,ןמטפואה לצא ןויד ואר ;הנש אלל ,םליע) יטסיסקסה־ילאוסקסורטהה לדומה 

ינשל םיסחוימה המזויב לדבההו םידיקפתה ילדבה תורמל .(203-201 ,198-192 

דצה לע לטומה שנ לע לת זא אוה ליבסה דצה לע לטומה שנועה ,בכשמה טקאל םידדצה 

אוה םא .תירסומ הניחבמ וילע ןגמ וניא הז לבא ,שלחו ליבס אוה "ישנה" דצה .ליעפה 
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,ליעפה דצהש הדימ התואב קוידב רסומה תוישוא תחת רתוח אוה ,הזכ עגמל םיכסמ 

.תאז השוע ,"רדוחה" 

יברמה שנועב תאטבתמ איהש יפכ קקוחמה יניעב הריבעה תרמוח תא םג שיגדהל שי 

עוגפל ילבו הענצב ,המכסהב השענה השעמב רבודמש יפ־לע־ףא .רסאמ תונש רשע לש 

םצע ,השינעה תלעפהל רשק ילב .דואמ רומח שנוע עבוק קקוחמה ,שוכרב וא םדאב תיסיפ 

ןוילעה טפושה .רומח והשמב רבודמ יכ קוחה תא ארוקש ימ לכל תרדשמ הזכ שנוע תעיבק 

־השעמ לע רוסיאה לש תויתקוחה הנודינ וב ,Bowers תשרפב ריעה Powell יאקירמאה 

תויהל היושע ־ רסאמ תונש םירשע דע - שנועה תרמוח יכ ,הי'גרו'ג תנידמב םודס 

ירזכא שנוע) cruel and unusual punishment רסואה תיאקירמאה הקוחל ןוקיתל תדגונמ 

הלע אל ומצע ילילפה רוסיאהש ןוויכמ ,שנועה תרמוח הנודינ אל לארשיב 4.(ןפוד־אצויו 

־ םיאומוהל םירושקה םיניינעב קוסעל שרדנש ימ לכ לבא ,לעפוה אל טעמכו ןוידל טעמכ 

.הב רבודמש הריבעה תרמוח לע תרוכזת ןמזה לכ לביק ־ דחאכ םינטפשמ־אלו םינטפשמ 

ימו המהב םע בכושש ימ לש ףיעס ותוא יפנכ תחת ףוריצה איה תפסונ תניינעמ הדוקנ 

ףיעס ותואב תורסאנ תוקיטקרפה יתשש קר אל ."עבטה ךרדכ אלש" רחא םדא םע בכושש 

ןיב דירפמ המהב םע ינימ עגמ םויק רסואה ןטקה־ףיעסהש אלא ,שנוע ותואב תושנעומו 

רבודמ וליאכ םדא־ינב ןיב "עבטה ךרדכ אלש" םיסחיב םיעגונה םינטקה־סיפיעסה ינש 

ףקות הל ןתונו ,הסיפתה תא ףקשמ הז ףוריצ .הרוסא הקיטקרפ התוא לש םינוש םיגוסב 

בכשמל ותרמוחבו ולש תוילמרונ־יאב ההז םייח־ילעב םע ינימ עגמ םויק היפל ,שדוחמ 

ינימ עגמ םע רדגמ ותוא ינב ןיב רשק לש ףוריצה .רחא םדא־ןב םע "עבטה ךרדכ אלש" 

וליאכ ,םינוש םייבופומוה םימרוג לע תלבוקמ תיביסרוקסיד הקיטקרפ איה םייח־ילעב םע 

.וז הסיפת דדועמ קוחה חוסינו 5,"ילמרונה" סופדה ןמ הייטס לש תונוש תורוצב רבודמ 

רורב ."עבטה ךרדכ אלש" יוטיבה םצע ,ןבומכ ,איה רתויב תניינעמה הדוקנה לבא 

.יעבט־אל ינימ עגמ ןיבל "יעבט" ינימ עגמ ןיב ןיחבמ קקוחמהש דיעמ יוטיבה םצעש 

אוה ,תילגנאב "against the order of nature" וא ,תירבעב "עבטה ךרדכ אלש" יוטיבה 

תב תילגנא הקיקח ךרד יתייסנכה חישהמ ילארשיה ןידה לא לגלגתהש קיתע ינושל יוטיב 

6.הז רמאמ ימוחתמ ,ךכיפל ,תגרוח וישומישו הז גשומ לש היגולואיכרא .םינש תואמ 

 ,Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986)

ליידה לש גוזהךבל גוז־ינב לש תויוכז תקנעהל ותעשב דגנתה םולב םרמע ןיד־ןרוע ,"לע־לא" קרפ 

קינעהל השירדל ךילות רדגמ ותואמ גוז־ינבל הלאכ תויוכז תקנעהש ןעט ראשה ןיבו ,ץיבולינד 

,רבוקר רוספורפ ,יטפשמה ץעויל הנשמה םג .זע םע עגמ םייקי םידבועה דחא םא םימעל תויוכז 

,בירעמ) תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו לש ןוידב המהב םע עגמ ןיבל יאומוה ןימ ןיב הוושה 

םייאומוה םיליעפ לש חישה ,הז יבופומוה חיש לשב .1996 ,לסה ;1995 ,רצינש םג ואר ;<22.2.1995 

ןיבל *םינימה ינשמ וא ןימ ותואמ) םדא־ינב ינש ןיב ישגד,דל ינימה רשקה ןיב ינושה תא שיגדמ 

עגמ םימייקמה הלא ןובשח לע אובת אל וז תוננוגתהש רהזיהל שי .היחל םדא־ןב ןיב יסיפה עגמה 

תדימ לע עדימ טעמכ ןיא ןכלו ,דואמ דומח גויתמ תלבוס וז הקיטקרפ .םייחיילעב םע ינימ 

,וזכ הקיטקרפש זומרלו הז גויתל רתוי דוע םורתל םיצור ונניא ונלש הרעהב לבא ,התוחיכש 

.םדא־ינב ןיב ינימ רשקמ תימיטיגל תוחפ איה ,תוללעתהב הכורכ איה ןיא םהב םירקמב 

ןיב לדבההו רשקה לעו סנסנרה תפוקת לש הפוריאב (sodomy) םודס־השעמ לש תועמשמה לע 
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:םודס־השעמ דגנ םיקוח דודיקל הכילוהש תיתדה הסיפתה תוצמתב קפתסנ ןאכ וניכרצל 

תיעבטה תוגהנתהה לש תוויע והז ;ןיקתה עבטה ירדס תא רפמ וב רבודמש ינימה עגמה 

.(Mohr, 1988; Weeks, 1991 םג ואר) ארובה ידי־לע םדאל דעויש דיקפתהו םדאה לש 

רשק והמ רידגהל ואובב םייעדמ םירקחמ לע וא םייריפמא םינותנ לע ךמתסה אל קקוחמה 

תושרה הצלאנ ,הארנש יפכ .הזכ וניא המו "יעבט" המ טרפל חרט אל םגו ,"יעבט" 

לש תועמשמה תא שרפל ידכ םינוש םיינימ םיסחי לש םינטקה םיטרפב קוסעל תטפושה 

עגמ םג רסוא ילילפה רוסיאה םאה .יבסל ינימ עגמל סחייתהל םוקמה םג ילוא הז ."יעבט" 

יתש ןיב ינימ עגמכ םג הרואכל שרפתהל לוכי "עבטה ךרדכ אלש בכשמ" יוטיבה ?הזכ 

ללכמ םייבסלה םיעגמה תא איצומ "carnal knowledge" לש ילגנאה חוסינה לבא ,םישנ 

.ךשמהב הב ןודנש הקיספה קוסעת ךכב םג .רוסיאה 

אלש םישענה ןימה יסחי לכב קסועה 152 ףיעס לש (1)ןטק־ףיעס םג בושח ונניינעל 

.סוניא ,רמולכ ,"הנוצר דגנ קוחכ אלש השא לעוב"ש ימב קסוע (א) ףיעס־תת .המכסהב 

;םירמוא an <ב> םיפיעס־תת 

וא היפכב ושמתשהב ,ונוצר דגנ השיא יבכשמ רכז םע בכושה <ב> 

לוטנ אוהשכ וא ,הרומח תינפוג הלבח ול םורגיש וא ונתימיש וילע ומייאב 

וא ;ודגנ דומעל תורחא תוביסמ לוכי וניאשכ וא הרכה 

הטמל םהו דלי םע השיא יבכשמ בכושה וא ,הדלי קוחכ אלש לעובה <ג> 

[.'ס 'ד ,'י 'י - ונלש תושגדהה] .הרשע־שש ליגמ 

.םינש הרשע־עברא לש רסאמל םייופצ וללה םיניירבעה לכ 

,ילגנאה ירוקמה חסונהמ םוגרתב תועטה איה הז ףיעסב ונתניחבמ תניינעמה הדוקנה 
לש םוגרת אוה "השא יבכשמ רכז םע בכושה" יוטיבה .בייחמה חסונה השעמל היהש 

 "commits an act of sodomy with any person". לע שרופמב רבדמ ילגנאה חוסינה

ףיעסב םג .דבלב םירבגב וב רבודמש ירבעה חסונל דוגינב ,"םדא לכ ay םודס־השעמ" 

act of sodomy לכ לעו תודלי תליעב לע רסוא ילגנאה חסונה ,םיניטק םע םיסחי רסואה 

 with a child, םויקו דוחל תודלי תליעב רסוא ירבעה חסונה דועב ,דחאכ תונבו םינב

עגמ םויקל ללכ סחייתמ וניא ירבעה חסונה יכ אופיא אצוי .דוחל םינב םע םודס־השעמ 

בתוכ לש תועטב הפ רבודמ יכ קפס ןיא .תודלי וא םישנ םע הייפכב ילנא וא ילרוא ינימ 

יפ־לע־ףא .םיאומוה םע "sodomy" לש יוהיזה לע תדמלמ וז תועט ךא ,ירבעה חסונה 

קרש בשוח ירבעה רבחמה ,השאל רבג ןיב sodomy שרופמב ללוכ תילגנאב קוחהש 

."השא יבכשמ רכז םע בכוש"ל תאז םגרתמו ,"הלאכ םירבד" םישוע םיאומוה 

קוחהש הארמ (ןוצרמ "עבטה ךרדכ אלש בכשמ"ו סוניא)ויפיעס ינש לע קוחה חותינ 

רסאנ (ילילפה רוסיאה) (2)152 ףיעסב .םירבג ינש ןיב יאומוה רשקל םצעב סחייתמ וניא 

ףיעסו .,רשאל רבג ןיב הזכ עגמ ,ןבומכ ,ללוכ ,םישנא ינש לכ ןיב "יעבט־אל" ינימ עגמ 

ללכ סחייתמ וניא קוחה .חוכב שומיש ךות םישנבו םירבגב "םודס־השעמ" רסוא (1)152 

קוחה .ללכ וב רכזנ וניא "לאוסקסומוה" חנומהו ,המצע ינפב הירוגיטק לאכ םיאומוהל 

,םיאומוהל הייסנכה סחי לע ;Goldberg, 1994a^ םירמאמה ואר ,זא תוילאוסקסומוה! םודס־השעמ 

.Boswell, 1980 ואר 
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265 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

םא ןיב ,םירבג ינש ןיב וא השאל רבג ןיב תומיוסמ תוינימ תוקיטקרפ לע תוטשפב רסוא 

ןיב םיפתושמ םייחו תויגוז ,הבהא יסחי לע רוסיא םוש וב ןיאו ,ואל םא ןיבו םיאומוה םה 

חישב הרצונ ,"עבטה ךרדכ אלש" םיסחי לש קוחב הבחרה הרדגהה תורמל לבא .םירבג 

.ןימ ותוא ינב ןיב םיינימ םיסחי ןיבל ילילפה רוסיאה ןיב תוהז לארשיב ירוביצהו יטפשמה 

.תויאומוה לע רוסיאכ רוסיאה תא ושריפ ,דחאכ םיטיירטסו םיאומוה ,םינושה םירבודה 

(ןלהל ואר> ןהכ םייח יטפשמה ץעויה לש תמסרופמה הארוהב טלוב רוסיאה לש הז שוריפ 

ןויארב 7."דכז בכשמ לש הריבע תריקחל םיאבה םיללכה" לע רבודמ הב ,1953 תנשמ 

קוח "רכז בכשמ רסואה קוח"ב האר אוהש ןהכ ריבסה ןוילעה טפשמה־תיבמ ותשירפ רחאל 

,ןהכ .םיאומוה דגנ קוחכ קוחה תא שריפ אוה םג ,רמולכ ,(1988 ,רשש) ירסומ־אל 

,םיאומוה ןיב ינימ עגמ לכ רסוא ילילפה רוסיאהש םג חינמ ,איצוהש היחנהל ורבסהב 

יוהיזה .תילרוא וא תילנא הרידח ילב םירבג ינש ןיב ןימ־יסחי ונכתיי אלש ,רמולכ 

ילנא ןימ ןיאו ילגא ןימ ילב תויאומוה ןיא וליאכ ,ילנא ןימו תויאומוה לש יכרע־דח־דחה 

־תיתרבחה תואיצמה לש "היופש־אל הנומת" הנכמ ץנרפש המ רצוי ,תויאומוה ילב 

ןמ לילעב הנוש איהש ינפמ "היופש־אל הנומת" יהוז .(French, 1994,15) תיתוגהנתהה 

ידכ דחוימ ץמאמ שורד חישה לשב לבא ,חכוויהל לוכי הצורש ימ לכש יפכ תואיצמה 

8.תנקותמ הנומת לבקל 

לש ןייפאמ לע דיעמ דבלב םיאומוה דגנ ןווכמכ ילילפה רוסיאה לש חוורה שוריפה 

תנידמ חרזא ,Michael Hardwick .תורחא תונידמל םג ףתושמה םיאומוה לע חישה 

תא תיתקוח הניחבל דימעהו רבג םע ינימ עגמ לשב רצענ ,תירבה־תוצראבש הי'גדו'ג 

בורב עבקש ,יאקירמאה ןוילעה טפשמה־תיבל עיגה הרקמה .םודס־השעמ לע רוסיאה 

הכומנ האכרעב ,טפשמה־תיב בריס ןכ־ינפל .םיאומוה יבגל ףקת קוחה יכ ,1986־ב ,קוחד 

עגופ קוחה יכ ןעטש <השאו רבג)יושנ גוז לש הריתע Hardwick לש ותריתעל ףרצל ,רתוי 

קזיח ןוילעה טפשמה־תיב .הרקמב הדימע תוכז ןיא הז גוזלש ילמרופה קומינב ,וב םג 

תאזו ,"homosexual sodomy"־ל ותקיספ תא ליבגהו םיטיידטסל םיאומוה ןיב וז הדרפה 

,אריפש 'ש 'י םיטפשמה רש תבושתו ירנבא ירוא כ"ח לש התליאשב וז הארוה לש רוכזא םג ואר 7 

דימעהל ןיא ןהיפלש" תויחנה שיש ןוכנ הז םאה לאוש ירנבא .308 ,16.11.1971 ,62 תסנכה ירבד 

:היחנההמ טטצמ םיטפשמה רש ;"הענצבו המכסהב ,םיריגב ןיב םילאוסקסומוה םיסחי םויק ןיגב ןידל 

.דגו "רקחית אל רכז בכשמ לע הנולת" 

ןולאשב .םויכ םג חישה לע עיפשמ "הטימב םישוע םיאומוה המ" יבגל םיטיירטס לש העידיה רסוח 8 

דעי ןימ־יסחי תמייק םימעפ המכ" הלאשה העיפוה ץראב תיאומוהה הליהקב ץפוהש תואירב אשונב 

ול ןיאש ,יטיירטס יוטיב אוה ,םיילנא םיסחיל ,הארנכ ,סחייתהש ,"ףוסה דע" יוטיבה "?''ןלס,ד 

רוביצהמ לודג קלח ומכ ,םירטושהו םיטפושה ,םיעבותה ,םיקקוחמה לבא ,יאומוהה חישב ןבומ 

םמצעל ררבל םיסנמה ולאכ לע וא םמצע םיאומוה לע םג עיפשמ הז חיש .ךכל םיעדומ םניא ,ותוללכב 

םיישיא תונויארב םיחוודמ ילנא ןימל הכישמ םישיגרמ םניאש םיאומוההמ םיבר .תינימה םתוהז המ 

םהש הדבועה התייה ,םירחא יפלכו םמצע יפלכ ,ןוראהמ םהלש האיציה תא בכיעש םירבדה דחאש 

אל םה ילנא ןימל וכשמנ אל םהש ןוויכ .םיילנא םיסחי םע תילאוסקסומוהה הכישמה תא והיז 

םהב םייביטנרטלא םיחיש ריכהל תורשפא םהל הנמדזנש דע ,םמצע תא רידגהל דציכ ועדי 

.תרחא הרוצב תרדגומ תוילאוסקסומוהה 
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Thomas,) תיתקוח הניא םיטיירטס לע קוחה תפיכאש המיכסה הי'גרו'ג תנידמש רחאל 

 1992, 1431n). לש סחיה יבגל םילוקישב טפשמה־תיב ךישמה וז הנחבה תריצי רחאל

ותוא ינב ןיב םיינימ םיסחיש עובקל תוכז שי תמיוסמ הליהקלש ןעטו ,תויאומוהל הרבחה 

התארהו הז ןיד־קספ הרקיבו החתינ (Halley (1993 9.םתוא רוסאלו היכרעב םיעגופ ןימ 

,אסיג דחמ ,רצי ךכבו ,(identity) תוהז ןיבל (act) הלועפ ןיב טפשמה־תיב בריע דציכ 

ךדיאמ ,ההיזו ,ומוהה תא ןנוכמ םודס־השעמ וליאכ םיוסמ טקא לע תנעשנה תיאומוה תוהז 

טקא םיעצבמ םניא ,תיטיירטס ,תרחא תוהז ילעב םישנא וליאכ תוהזה םע טקאה תא ,אסיג 

וזכ תוהז הלבקתה ץראב יטפשמה חישב םגש הארמ ילארשיה קוחה ןבוה הב הרוצה י0.הז 

תורמל ,"ומוה תויהל" לש סוטטסה ןיבל םיאומוהל תרשוקמה תינימה תוגהנתהה ןיב 

.ןלהל עיגנ הילא ,ימע־ןב תשרפב תשרופמ הקיספ 

םיביכר ןכא םה ילנא ןימו ילרוא ןימש ןועטלו םערתהל םייושע םייאומוה םיליעפ 

,ונעטי םה ,הלאכ תוקיטקרפב םיברועמ םיאומוהה לכ אל םא םג .תויאומוה לש םיננוכמ 

הכירצ הניא וז העיבת לבא .םיאומוה דגנ הנושארבו שארב ןווכמ ןתוא רסואה קוח לכ 

תיביסרוקסיד המכסומ איה םודס־ישעמ םע תויאומוה לש יוהיזה יכ תוארל ונל עירפהל 

,הארמ Bray^ יפכ .יביטקייבוא עבט־בצמ לש ףוקיש אלו ,ירוטסיה ןפואב החתפתהש 

ןיב םיימיטניא םיסחיו ,םיאומוה דגנ ןווכ אל םודס־השעמ לע ינימשה ירגה ימיב רוסיאה 

,ןיראיוב םג ואר ;Bray, 1994) םודס־השעמ דגנ הקיקחה תורמל םיימיטיגל ויה םירבג 

םיבר םיאומוה שיש םג רורב .(דומלתה תפוקתב םיידוהי םירבג ןיב םיסחי יבגל ,1995 

ךורכ וניאש יסיפ עגמ ידי־לע ינימ קופיסל םיעיגמו 11,םיילנא םיסחי םימייקמ םניאש 

םיסחי - תאז שיחכהל יטננימודה חישה לש הייטנה תורמל - תויהל םילוכי ןכו ,הרידחב 

ימ לכ אלש םושמ תוחפ־אל העטמ ילנא עגמ םע תויאומוהה יוהיז .םיינוטלפא םייאומוה 

אלש" םיסחיש םידמלמ תינימ תוגהנתה לע םירקחמה לכ .ומוה אוה ילנא עגמ םייקמש 

םיפיקמו רתויב םיצופנ ,םישנל םירבג ןיב ילנא וא ילרוא ןימ ,רמולכ ,"עבטה ךרדכ 

ונוצרמ וא הנוצרמ הלאכ תוקיטקרפב ברועמ היהש ימ לכ .הייסולכואהמ םיזוחא תורשע 

םיבייח םהש החנהה .דתיה םיאומוה גוז יבגל לבא .רסאמ תונש רשעל 1988 דע יופצ היה 

חישה םיטיירטסה לצאש דועב ,(הדוסימ תכרפומ החנה ,רומאכ) הז ןיעמ עגמ םייקל 

םיטיירטסל ריתהל השירדה ."םייעבט" םיסחי קר םימייקמ םהש םינפ דימעהל רשפאמ 

ףוכאל ןווכתה אל דחא ףא ןכש ,םויה־רדס לע .דתיה אל "תויעבט־אל" תוקיטקרפ עצבל 

ידכ ,ןויווש ועבת אל חישב רתויב םיילרבילה םיפתתשמה םגש הרק ךכ .קוחה תא םהילע 

רמיש הז חיש .אליממ םיעצבמ םיטיירטסש תוינימ תוקיטקרפ עצבל ולכוי םיאומוה םגש 

:בתכו ,בורה לש ןידה־קספ לע םערתה ,טועימה לש ןידה־קספב ,Blackmun ןוילעה טפושה 9 

הי'גרו'ג תנידמ לש תנגפומה תונוכנהמ הבר הדימב ,הארנכ ,תעבונ קיוודראה לאכימ לש ותדימע" 

...קוחהש ותעיבת לבא ...םילאוסקסורטה לע ותופכל ןוצר לכ ,דל ןיאש קוח םילאוסקסומוה לע ףוכאל 

איהש הרוצ םושב היולת הניא םיימיטניא םירשקל ותוכזלו ולש תויטרפל תיתקוח אל הרידח הווהמ 

.(Goldberg, 1994a, 124־ב) "תינימה ותייטנב 

.סוטטס ןיבל (conduct) "תוגהנתה" ןיב הניחבמ איה (Halley, 1994) רחא רמאמב 10 

עדומ וניא יטיירטסה רוביצהמ לודג קלחש יפ־לע־ףא ,תיאומוהה הליהקב הילאמ תנבומ הדבוע וז 11 

.הל 
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267 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ס"נשת 

ריכהל קר עבתו ,"םייעבט" םיסחי םימייקמ םיטיירטס וליאכ םינפה־תדמעה תא אופיא 

הקיזה תא חישה קזיח ךכבו ,םהלש לוכיבכ־רזומה ןימה תא תושעל םיאומוה לש תוכזב 

הקיטקרפה תועצמאב ומוהה תרדגה תא ססיבו ,"תויעבט־יא" ןיבל תויאומוה ןיב לוכיבכ 
12.תינימה 

.1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח ,ילארשי קוחב תירוטדנמה הדוקפה הפלחוה 1977־ב 

,ונקות םינוש םיפיעס ךא ,הנשיה תילילפה קוחה תדוקפ לע הבר הדימב ןעשנ שדחה קוחה 

תוינימ תוריבעל םירושקה םיפיעסה םג .ןמזהו הרבחה חורל םאתהב ופסונ וא ולטוב 

םיפיעס :«1)152) הייפכב ןימ־יסחיל סחייתמה ןשיה ףיעסה קלוח ,לשמל ,ךכ .ונקות 

,שדח ףיעסו ,תוניטק םע םיסחיבו םישנ סנואב םיקסוע ,שדחה קוחל 349-345 ,םישדח 

רבע עבטה ךרדכ אלש ןימב קסועה ,(2)152 ,ןשי ףיעס .הייפכב םודס־ישעמל דחוי ,350 

רתויב םיבושח ןקות אלש המו ןוקיתה .351 'סמ ,דחוימ ףיעסב הכזו דבלב יטמסוק יוניש 

ינשב יטנוולרה קוחה תא גיצנ ,יונישה תגצה תא לקהל ידכ .ילנא ןימו תויאומוה לע חישל 

:ויחסונ 

1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח  1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ 

,םדאב םודס השעמ ...השועה 

וא חוכב שומיש ךותו ונוצר דגנ 

...וילע ומייאב 

(1)(א)350  דגנ השא יבכשמ רכז תא בכושה 

וא היפכב ושמתשהב ונוצר 

...וילע ומייאב 

<ב)<1)152 

ןיטקב םודס השעמ ...השועה 
םינש 16 ול ואלמ אלש 

(2)(א)350  וא ,ז"ט תבמ תוחפ הדלי לעובה 

ז"ט ןבמ תוחפ דלי תא בכושה 

<ג><1)152 

ןיטק םע יניע עגמ [םייקמה] 
רומאכ 

(3)<א)3 50 

351(1) עבטה ךרדכ אלש םדא םע בכוש  ךרדכ אלש רחא םדא םע בכושה 

עבטה 

<א)(2)152 

המהב םע בכושה   (2)351 <ב)<2>152 המהב םע בכושה 

;ומע בכשל רבגל השרמ 

אלש המע בכשל רבגל השרמ 

.עבטה ךרדכ 

 <3)351

 <4)351

וא)ומע בכשל רכזל השרמה 

עבטה ךרדכ אלש (המע 

<ג>(2)152 

בכושה" יתייעבה יוטיבה ךא ,םדוקה חסונל ההז הייפכב םודס־השעמ לע רסואה ףיעסה 

השועש ימ לע םג לוחי אוהש ךכ ,"םדאב םודס־השעמ"ל הנוש "השיא יבכשמ רכז םע 

חוסינה היה ,ליעל ונרבסהש יפכ .1936־מ ילגנאה חסונל םאתהב ,השאב םודס־השעמ 

דעונ טושפ ןוקיתהו ,(1977 דע) בייחמה ילגנאה חסונה לש העטומ םוגרת םדוקה ירבעה 

יבכשמ בכושה וא ,הדלי קוחכ אלש לעובה") םיניטקל תוסחייתהה םג .וז תועט ןקתל 

לוטיבל קוח־תעצהב ןויד תעב .(2451-2447 ,82 תסנכה ירבד) 4.4,1978־ב תסנכב ןויד ואר לבא 12 

הזה קוחה"ש ןוויכמ ,םיאומוהה ןעמל קר אל אוה קוחהש תרמוא ,ינולא כ"ח ,השיגמה ,351 ףיעס 

רש םג .<2248 'ע ,םש> "עבטה ךרדכ םניאש םיסחי םימייקמ ותשאו לעב םא ...הריבע השעמל האור 

תאז תורמל .<םש> "לאוסקסומוהב קר וניא רבודמה"ש ותבושתב ריהבמ ,רימת לאומש ,םיטפשמה 

.םיאומוה לע ורקיעב בסנ םש ןוידה יכ רורב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:40:53 UTC������������� 

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



יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 268 

קוחל רבעמה םע גפ ופקותש ירוקמה ילגנאה חסונל ומיאתהל ידכ התנוש ("דלי םע השיא 

אלש גשומ ,םיניטק םע "ינימ עגמ"ל תוסחייתהה אוה הז ףיעסב ןיינעמה שודיחה .שדחה 

,םודס־השעמו הליעב ןיבש הצרפה תא םותסל הדעונ תפסותהש הארנ .םדוקה קוחב עיפוה 

קקוחמה ןווכתה המל קוידב רורב אל .אסיג ךדיאמ ,אדירג םינוגמ םישעמ ןיבל ,אסיג דחמ 

ללוכ) םיטיירטס ידי־לע םיניטק לש ינימ לוצינל ןה ןווכתה אוהש ריבס .הז ףיעס ופיסוהב 

לוצינל ןהו ,(ילילפה קוחה תדוקפב הללכנ אלש הריבע ,םישנ ידי־לע םידלי לש לוצינ 

קקוחמה יכ תודע וזש ןכתיי ,הנווכה ןכא וז םא 13.תויבסלו םיאומוה ידי־לע םידלי לש 

רבודמ ןיא םא םג .םודס־השעמ חרכהב ללוכ וניא םירבג ןיב ינימ רשקש ךכל עדומ השענ 

םיאומוהה תא תוהזל קיספמ חישהש דיעהל יושע רבדה ,היצמיטיגלו הלבקב ,ןבומכ ,ןאכ 

.תמיוסמ תינימ הקיטקרפ םע 

לש םלשומ טעמכ קתעה אוה ,"עבטה ךרדכ אלש" בכשמ רסואה ,351 שדחה ףיעסה 

בכשל רכזל השרמ"ש ימל סחייתמה טפשמהש אוה דיחיה יונישה .(2)152 ןשיה ףיעס־תתה 

רבגל השרמ"ה הזל סחייתמ ןושארה :םיטפשמ ינשל קלוח "עבטה ךרדכ אלש (המע וא)ומע 

ינש יבגלש ןיינעמ ."עבטה ךרדכ אלש המע בכשל רבגל השרמ"ה וזל ינשהו ,"ומע בכשל 

,תיטפשמ הערכהל םלועמ האבוה אל קוחה תלוחת ."עבטה ךרד"ל תוסחייתה ןיא םירבג 

ךרדכ אלש" אוה םהיניב בכשמ לכש איה החנהה םאה .ןאכ רסאנ המ קוידב רורב אלש ךכ 

ךורכ ,רמולכ ,(ןלהל ואר) ןהכו ןישח םיטפושה ושריפש יפכ ,יטפשמה ןבומב "עבטה 

,ךפיהל ילוא וא ?"עבטה ךרדכ אלש" יוטיבה תא ףיסוהל ךרוצ ןיא ןכלו ,תילנא הרידחב 

ינשה שוריפה םא ?ילנא ןימ קר אלו ,םירבג ינש ןיב ינימ עגמ לכ רוסאל שקיב קקוחמה 

אלש תוקיטקרפ לע ורסואב) םיאומוהל סחיה תא רימחמ שדוחמה חוסינהש ירה ,ןוכנה אוה 

לכב .דבלב ילנא ןימ םע תויאומוהה תא תוהזל קיספמ חישהש זמור םגו ,<ןכל םדוק ורסאנ 

ךישמנ ונאו ,םיילנא םיסחי לע רוסיאה תא ,1977־ב םג ,רמשמ שדחה חוסינה ,ןפוא 
.ילילפה רוסיאה לאכ וילא םחייתהל 

ויתוכלשהו קוחה תפיכא ,יטפשמה ץעויה תארוה 

איצוה ,"עבטה ךרדכ אלש" םיסחי ןיטולחל תרסוא תילילפה קוחה תדוקפש יפ־לע־ףא 

היחנה ,1953 תנשב ,ןהכ םייח ,ןוילעה טפושה םימילו זאד הלשממל יטפשמה ץעויה 

תנשב .ילילפה רוסיאה לע תוריבע לע םושיא־יבתכ תשגהמ ענמיהל תיללכה העיבתל 

לע תוריבעל תודשח רוקחלמ ענמיהל לארשי תרטשמ תא םג החנהו ןהכ םייח ףיסוה 1956 

הצמוא ןהכ לש ותייחנה .(156n ,1991 ,ןוזיבג :308 ,62 תסנכה ירבד)ילילפה רוסיאה 

טפשמה־תיב אישנ םימיל ,רגמש ריאמ ץעויהו ,וירחא ואבש םייטפשמה םיצעויה לכ ידי־לע 

50.049 היחנה) הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה ץבוקל וז היחנה ףריצ ףא ,ןוילעה 

:רמאנ היחנהב .ףקות הנשמ הל ןתנ ךכבו ,<1.1.1972־מ 

םסרופ םישדוח העשתכ רחאל ."וגוז ןב וניא אובו ןיטק םע ינימ עגמ" םויק רסאנ ירוקמה חוסינב 13 

.(30.3.1978 ,ח"לשת 'ב רדאב א"כ ,891 םיקוחה רפס> טפשמה לש אפיסה תא לטיבש ףיעסל ןוקית 

וילא סחייתה אל ןוילעה טפשמה־תיבש ,קוחה שוריפב ישוקל םיפיסומ ולוטיבו ירוקמה חוסינה 

.ללכ ןיידע 
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תדוקפב לארשי תרטשמ העבק הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנהל םאתהב 

דבז בכשמ לש הריבע תריקחל םיאבה םיללכה תא 14.01.102 'סמ עבק 

:1936 ,ילילפה קוחה תדוקפל 152 ףיעסל דוגינב 

הרק םא אלא רוביצל ןיינע רסוח לשב - רקחית אל רכז בכשמ לע הנולת 

14.[.'ס 'ד ,'י 'י - ונלש תושגדהה] ...הלאמ דחא 

ןימ־יסחי רסואה קוחהש הנעטה לע בושו בוש רזוח לארשיב םיאומוהה בצמ לע חישה 

הז ןועיט ועימשה .הלשממל יטפשמה ץעויה תארוה לשב לעפוה אל "עבטה ךרדכ אלש" 

דומילל בושח רוקמ הווהמה ,םרפסב ובתכש ,הנידמ קרבו ןייטשניבור ןונמאכ רקחמ־ישנא 

דגנכ םושיא יבתכ ושגוה אלו ,ףכאנ אל םלועמ ילילפה רוסיאה"ש ,ילארשיה טפשמה 

וצרש םיילרבילה םיקקוחמה םג .(282 ,1994 ,בונשרטס םג ואר ;327 ,1996) "ויריפמ 

,םויה דע תמייק וז הריבע" :ףכאנ אל אוה אליממש וריבסה קוחה לוטיב ידיל איבהל 

,11.9.1986 ,תסנכה ירבדב יקסבושריו כ"ח> "היבגל קוחה תא םיליעפמ ןיא ,לאל הדותו 

,82 תסנכה ירבדב ינולא כ"ח ;2615 'ע ,60 תסנכה ירבדב ירנבא כ"ח םג ואר ;4208 'ע 

אל םלועמ הז רוסיא" יכ הבתכש ,רנרוד תטפושה ןוגכ ,ךכ ונעט םיטפוש וליפא .(2447 

םימעפ אל .לעפוה ןכא קוחהש רבתסמ ,וללה תונעטה לכ תורמל .(ץיבולינד צ"גב> "ףכאנ 

ונלש רקחמה .הנממ םלעתהל רשפא־יאש תועמשמ תלעב איה ותלעפה ךא ,םנמוא ,תובר 

המכב םצעב םיעדוי ונניא ןכלו ,ומסרופש ןוילעה טפשמה־תיב לש ןיד־יקספב קר קסוע 

הריבעב ועשרוה םה םירקמ המכבו ,וכוזו (2)152 ףיעס לע הריבעב םישנא ומשאנ םירקמ 

רבודמ .םירקמ המכ ועיגה ןוילעה טפשמה־תיבל וליפא לבא .ןוילעל ורערע אלו וז 

ץעויהש ףיעס ותוא יפל הריבעב ועשרוהו םישנא ומשאוה םהב תוחפל םירקמ השימחב 

,חוכב שומישל דשח היה וללה םירקמה לכב ,םנמוא .וב שמתשהל אל הרוה יטפשמה 

יטפשמה ץעויה תארוה /יא םהילע םירקמ ,םיניטק םע ינימ עגמ םויקב וא תוכמס לוצינב 

תויוגהנתה שרופמב םירסואה םירחא םיפיעס ליעפהל רשפא היה הלא םירקמב לבא ,הלח 
.הלאכ 

־רביא תסנכהב םשאוה הבהו והילא .1954 תנשמ הבהו תשרפ אוה ןושארה הרקמה 

ךרדכ אלש" בכשמב יזוחמה טפשמה־תיב ידי־לע עשרוה ,שמח ןב דלי לש ויפל ונימ 

תשרפ טפשמה־תיבל העיגה 1956־ב .רמאמ תונש יתשל ןודינו «2)152 ףיעס) "עבטה 

ןיד־קספב ןויעמ .ןיטק םע רכז בכשמ לש הריבעב םשאנה עשרוה הב םגש ,ידארכ םיסנ 

לבוסה ערפומ" םדאב רבודמש רורב ךא ,םירורב הרקמה יטרפ ןיא ןוילעה טפשמה־תיב לש 

רבודמ 1963־מ ימע־ק תשרפב .החמומ רטאיכיספ תרדגהכ ,"וישעמב תוילאטיו רסוחמ 

,הנוצרל דוגינב רבעשל ותשא לש היפלו תעבטה־יפל ונימ־רביא תרדחהב םשאוהש םדאב 

."עבטה ךרדכ אלש רחא םדא לש ופוג תעידי"ב יזוחמה טפשמה־תיבב עשרוה אוהו 

ןהכ םייח ןוילעה טפושה בתכ ךכ־לעו ,המכסהב עגמה תא םייקש ןעט ימע־ןב רערעמה 

הריבעב ברועמ (1) :הלאמ דחא הרק םא" ורקחיי ןכ רכז בכשמ לש תוריבע יכ עבק יטפשמה ץעויה 14 

וא הרכה לוטנ ןברוקהשכ וא םויאב ,הייפכב התשענ הריבעה (2) וא ,18 ליגמ הטמל אוהש ריעצ 

"תולת וא תורמ יסחי םימייק םיברועמה ןיב (4) וא ,ירוביצ םוקמב השענ השעמה (3) וא ,הנבה 

.<1.1.1972 ,50.049 ,הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה) 
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,1971־ב 15.הפקת העשרהה ןכלו ,המכסהב הז םא םג הריבע הווהמ תעבטה־יפל הרידהש 

הביתש גוז לע םירבג השולש ולפנתה וב הרקמב טפשמה־תיב ןד ,דווע רימס תשרפב 

.(תעבטה־יפל הרידח) םודס־השעמ הב ועציבו השאה תא סונאל וסינ ,תינוכמב םיבהא 

ךרדכ אלש" בכשמב ןהו הייפכב םודס־השעמב ןה עשרוה ,דווע רימס ,םיעשרומה דחא 

היה רשפא" ,דחא טקאב רבודמש ןוויכמ יכ ןידה־קספב עבק יודנל ןוילעה טפושה ."עבטה 

תוכלשהב ןוידה תניחבמ ילוא רתויב ןיינעמה הרקמה .(783)"דחא שנוע קר וילע ליטהל 

םדא לש העשרה ךב לאירבג טפושה רשיא וב ,1983־מ הרקמ אוה "ףכאנ אלש" קוחה 

.(ןלהל יול תשרפ ואר)ןיוצ אל וליגש ,רענ םע םיסחיב "עבטה ךרדמ הייטס"ב 

־תיבל ועיגהש םירקמה יפ־לע תוחפל ,הנושלכ אופיא הרמשנ יטפשמה ץעויה תארוה 

תועשרההו יטפשמה ץעויה תארוהב תויוגייתסהה חוסינ ,תאז לכבו .ןוילעה טפשמה 

רכז־בכשמ רסואה ףיעסב שומיש השענ ללכב עודמ הלאשה תא םילעמ ליעל וטרופש 

םג םיניטקב םודס־השעמו הייפכב םודס־השעמ רסואה שרופמ ףיעס םייק רשאכ המכסהב 

תשרפב ונל ןתינ רבכ הבושתל זמר .וז הריבע לע רתוי רומח שנוע עבוק ףאו ,"המכסה"ב 

הייפכב םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא םג םושיאה־בתכב העיבתה הללכ םש ,דווע רימס 

םושיאה־בתכל ףסונ ינשה ףיעסהש הארנ .המכסהב םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא םגו 

םויקב תוחפל םשאנה עשרוי ,ילנא ינימ עגמ חכוי ךא ,סוניא חכוי אל םא :"ןוחטיב רתיל" 

חיכוהל השק היה יכ (2)152 ףיעסב שומיש השענש הארנ ימע־ןב תשרפב םג .םודס־השעמ 

ןניא העיבתהו הרטשמהש יפ־לע־ףא יכ אופיא הארנ .הייפכב םודס־השעמו חוכב שומיש 

לולע המכסהב הלאכ םיטקאב ברועמש ימ לכ ,םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא תופכוא 

.ץחל תלעפהל וא תומילאב שומישל תוחכוה ללכ ןיא םא וליפא עשרומ ומצע אוצמל 

הז יביטלופינמ שומישל רתוי םיפושח רתוי הפוכת הרוצב הלאכ םיסחי םימייקמה םיאומוה 

.קוחב 

רבג ןיב םיסחיב רבודמ בוש .1983־מ יול תשרפב הקיספב אצמנ וז הנעטל שושיא 

םודס־השעמ תיישעב יול םשאוה ,ךב לאירבג טפושה ירבד יפל .ןיוצמ וניא וליגש ,רענל 

טפשמה־תיב ךא ,(הרימחמ הנווכב הלבחו חצרל ןויסינ לש ףיעסל ףסונ) הייפכב רענב 

יכ ,רבס ןכש" ,351 ףיעס יפל "עבטה ךרדכ אלש" בכשמב םשאנה תא עישרה יזוחמה 

דוע עבק יזוחמה טפשמה־תיב ."יעבדכ החכוה אל רענה דגנ חוכב שומישה תדבוע 

וז הייפכש רחאמ ךא" ."ןנולתמה לש ונוצרל דוגינבו הייפכב השעמה תא השע" םשאנהש 

,יזוחמה טפשמה־תיב יקומינ תא ךב ןוילעה טפושה ריבסמ ,"יגולוכיספה רושימב ,רתיה 

לש הריבעב םא יכ ,הלא תוריבעב רערעמה תא עישרהל אלש [אמק] טפשמה־תיב טילחה" 

הקיספ וז .העשרהה לע רוערעה תא החודו וז הקיספ םע םיכסמ ךב ."עבטה ךרדמ הייטס 

בצמ" לכל רוסיאה תא שרופמב ביחרמ הייפכב םודס־השעמ לע רסואה קוחה ןכש ,ההומת 

תפקשנה הנכסה תא שיחממ הז הרקמ .השעמה וב השענש ימ לש "ותודגנתה ענומה 

:טפשמה־תיב ונל רמוא המ ,ןכש .הזה "יאומוה־יטנא"ה ףיעסהמ םיאומוהה לש םהיתויוכזל 

וב ידש עבוק קוחהש ינימה עגמה םויק םצעב קפתסנ ,סנוא חיכוהל ונחלצה אלש ןוויכמ 

םיאומוההש ןאכ שיגדהל שי לבא ,םיאומוה־אל דגנ םג לעפוה קוחה ,רומאכ .םדא עישרהל 

לש תורתתסההו הל םיפושח םהש תירוביצה הלפשהה לשב תותיחנ תדמעב שארמ םיאצמנ 

.ךשמהב ןודנ ךכבו ,<2)152 ףיעס יפל הריבע וז ןיאש ןהכ ןעוט הפל הרידח יבגל 15 
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תובר םימעפ םילולע הרטשמב םירקחנה םיאומוה םימשאנ ,הז בצמב ."ןוראב" םהמ םיבר 

עגמ ומייק םהש תוחכוה הרטשמל שי רשאכ תונוש תוריבעב אוש־תאדוה תודוהלו רבשיהל 

תויוכזב עגופ קוחה םויק םצע ,ןכל .וז המשאב ןידל םתוא איבהל תמייאמ איהו ילנא 

.(1980 ,הכרב) הרגש ךרד וליעפהל הנווכ ןיא םא םג םיאומוה לש תויקוחה 

חישב התופקתשהל תואיצמ ןיב רעפה תא םג תושיחממ םשוימ וניא קוחהש תונעטה 

אל קוחהש "הדבוע"ה תא חישה עביק ,קוחה לעפוה ןהב תוביסנל רשק ילב .יתרבח 

לש יטפשמה םבצמ לע חישב םיקקוחמו םיטפוש ,םינטפשמ השמיש וז "הדבוע"ו ,לעפוה 

רבעב ועדיש גוסהמ םילאוסקסומוה דגנ תופידר םלועמ העדי אל לארשי" .םיאומוהה 

,...ילילפ רוסיא לש ומויק תורמלו ,...יתדה רוסיאה ףא לע ...תורחא תויברעמ תונידמ 

רדעיה .<326 ,1996 ,הנידמו ןייטשניבור) "הז םוחתב תונלבסב דימת הגהנ לארשי 

לש םבצמ יבגל הקידבו תוניינעתה ענמ לעפוה אל רוסיאהש "הדבוע"ה לע רוערעה 

עבטוהש גויתה לשב םתקיתשו םהלש תוארנה רסוח תא רימחהש רבד ,לעופב םיאומוה 

ןה הלאש ןייצל שי ,םירקמ לש ןטק רפסמב רבודמש יפ־לע־ףאו ךכל רבעמ .תויאומוהב 

םג םיפרטצמ ורקסנש תוקיספל .תויאומוהב קסוע ירוביצה חישה םהב תוטעמה תויונמדזהה 

םייתרטשמה םיכילהה לע יאנותיעה חווידהו רתוי תוכומנ תואכרעב תוקיספו םינויד 

ךשמב תויאומוהה אשונ תא הפפאש הקיתשה לשב אקווד .הערכהל םימדוקה םייטפשמהו 

איה הז ףיעסב ןויד תועצמאב םיאומוהב לקתנ רוביצהש הדבועה ,ךכ־לכ תובר םינש 

לבא ,ןידה־יקספ תא תונקדקדב ילוא ארוק וניא בחרה רוביצה .הבר תועמשמ תלעב 

םג .תויטפשמה תויונשרפהו םיקוחה תא םיננשמ םירטושו םיטפשמ ידימלת ,ןיד־יכרוע 

הארשה בואשל םייושע םיאקיטילופו םירומ ,םיאנותיע ןוגכ ,םירחא להק־תעד ינכוס 

אטבתמ וניאש ילובמיס חוכ תולעב ןה ויתוקיספ ןכלו ,ןוילעה טפשמה־תיב לש תוקיספמ 

םיאומוהה וב ירוביצ חיש ןוניכ לע ותעפשהב אלא ,הקיספה תא וארקש םיטרפה זוחאב 

.םימשאנב קר םיעיפומ 

,יאומוה יומיד לש בוציעל םרות יטפשמה חישה דציכ הלאשב ונקוסיע תניחבמ לבא 

שי - לעופב ותפיכא תלאשל רשק ילב " קוחה לש ומויק םצעלש איה תירקיעה הדוקנה 

הקיטקרפ לש גוס אוה תילנויצרה־תינרדומה הנידמב ימשרה קוחה .הבר תועמשמ 

תא קוחה גיית ונלש הרקמב .ףכאנ אוה ןיא רשאכ םג םישנא לש םלרוג לע העיפשמה 
תייחנה .םבצמ רופישל לועפל וצרש םהמ הלא לש םכרד תא םסחו םיניירבעכ םיאומוהה 

רדגב םתוא הריאשה ךא ,םיאומוה דגנ םיטפשמ םיכילהב הטיקנ ילוא הענמ יטפשמה ץעויה 

לא תונעטב אובל ןתינ דציכ :תוישממ תויטקרפ תוכלשה ויה וז הדבועל .חוכב־םיניירבע 

הדוגאה) ?הטוס הז םדאב האור ומצע טפשמה םא "ותייטס" לשב דבוע רטפמה קיסעמ 

לש םהיתויוכז ןעמל םחליהל לוכי תסגכ רבח ךיא .(2 ,1983 ,טרפה תויוכז תרימשל 

החני ךוניחה דרשמש תופצל רשפא ךיא ?םיטוסכ םתוא רידגמ ימשרה ןידה םא םיאומוה 

רידגמ ימשרה ןידה דוע לכ םמצע תא לבקל םיאומוהל רוזעל רפס־יתבב םיצעויו םירומ 

רוסיאה םויקש קפס אופיא ןיא .יקוח־אל רבדכ <חישב תספתנ איהש יפכ) תויאומוהה תא 

אלש ףא םיאומוהה לש יתרבחהו יטפשמה םדמעמב עגפ "עבטה ךרדכ אלש בכשמ" לע 

aclu Newswire,) המכסהב ינימ עגמ ומייקש םירגוב םיאומוה יפלכ ,הארנכ ,לעפוה 

 12,1996 March). ולבס םהש םיחוודמ תיתרבחו תיטילופ ונגראתהש תויבסלו םיאומוה

.םינומשהו םיעבשה תונשב םיליעפה לכ לש םשפנ־תאשמ היה ולוטיבש ,ילילפה גויתהמ 

םיסחי ומייקש םיריגב םיאומוה דגנ ילילפה רוסיאב שומישה־יא תורמל יכ םירפסמ םג םה 
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םירטוש ידי־לע ספתנ רבדהש יפכ ,תויאומוהה לש תוילילפה תא םירטוש ולצינ ,המכסהב 

םייאומוה שגפמ תומוקמב םתוא דירטהל ידכ ,ליעל רומאה תורמל דחאכ םיאומוהו 

תואמצעה ןגב םיאומוה םירשעל הרשע ןיב הרטשמה הרצע ,לשמל ,1982־ב .םליפשהלו 

הארי (יטיירטסה) רוביצהש ידכ הרטשמה תנחתל דע בוחרב םתוא הדיעצהו ביבא־לתב 

םיאומוה לע ןגתש הרטשמהמ תופצל רשפא היה אל וזכ הריוואבש םג ןבומ ,6.הנהייו 

בצמש ןעט ירוביצה־יטפשמה חישה ,הז בצמ תורמלו .םינוירב ידי־לע ודרטוהו ופקתוהש 

תסנכב ןוידב .(Harei, 1996)"לעפומ וניא ילילפה רוסיאה" יכ ,ריפש לארשיב םיאומוהה 
:ירנבא ירוא תסנכה רבח רמא 1970־ב 

לע םכסומ רשאכ ,םיקוחה ירפסב םיאצמנ הלא םיפיעסש יל תפכיא המ 

?םליעפהל אל הרטשמל תורורב תויחנה שיו ,םתוא םיליעפמ ןיאש ונלוכ 

ירפסב ויהיש יוצר אלש :רמולכ ,תיקוח היפוסוליפ לש הלאש קר תאז ןיא 

.תישעמ רתוי הברה ,תרחא הביס שי .םתוא םיליעפמ ןיאש םיקוח םיקוחה 

הריבע רדגב םה םיימוי־טויה םהייחש ,םדא־ינב יפלא ונכותב םייוצמ 

תונטחסל םיקסופ־יתלב תונברוק םה ןכלו .בותכה קוחה לע הרומח 

וניא ןברוקה ...ילאוסקסומוה עקר לע תומילא השעמ שי רשאכ .תומילאלו 

השעמ יתישעש ןמזב :רמולו הרטשמל אובל לוכי וניא אוה .הרטשמל הנופ 

־ינב יפלא םיריקפמ ,ילארשיה קקוחמה ,ונא .ךכו ךכ יל הרק יקוח וניאש 

םהמ םיריסמו ,תימוי־םוי תורירשל - המכ עדוי וניא ונתאמ שיאו - םדא 

17(628 'ע ,59 תסנכה ירבד) .קוחה תנגה תא 

לע יאדוובו ,םיאומוה לע ןגהל רשפא היה תיטרואית הניחבמש ןכתיי יכ ןאכ ריעהל שי 

לש םהיתויוכז לע ןגהל רשפא היה .ילנא עגמ ומייק םהש חכוה אל דוע לכ ,תויבסל 

לע םידימלת דמללו תירדגמ־דח תויגוזב ריכהל ,רפסה־יתבבו אבצב ,הדובעב םיאומוה 

רוסאה ,ילגא ןימל תויאומוה ןיב הפיפח רצי חישהש ןוויכמ לבא .תיבסל־ומוה הבהא 

ןתינ םיאומוהה לש יתרבחה דמעמה לע .השעמל תמייק וז היצפוא ,דתיה אל ,ןידה יפ־לע 

יטפשמה ץעויה תייחנה .המצע יטפשמה ץעויה תייחנה לע יטפשמה חישהמ םג דומלל 

תרותב םירועישב בושו בוש דמלנש חוכיו ,םינטפשמ ןיב רע חוכיו לש דקומל הכפהנ 

דימעהל אל תוכמסב ימיטיגל שומישב רבודמ יכ ונעטש ויה .םיטפשמל תוטלוקפב טפשמה 

,הז תמועל ,ונעט םירחא .(157-156 ,1991 ,ןוזיבג) רוביצל ןיינע רסוח לש םימעטמ ןידל 

תווהמ ןהש םושמ ,ותוכמסמ תוגרוח הלשממל יטפשמה ץעויה לש הז גוסמ תויחנה יכ 

Yaron,) תסנכה לעמ דמועש ימכ הלשממל יטפשמה ץעויה תמשהו קוח לוכיס םצעב 

,תיטפשמה היעבה לש ישונאה ןפה ןיטולחל חכשנ הזה חוכיווה טהלב יכ המוד ,8.( 1971 

.13.12.1997 ,רימנ רדה םע ןושארה רבחמה לש ןויאר 16 

תימלוש תסנכה תרבח 1978־ב ושיגהש ילילפה רוסיאה לוטיבל תפסונ קוח־תעצהב תסנכב ןוידב 17 

וילא ולפטנש ריעצ לע ,וז הנעט שיחממה רופיס ינולא תרפסמ ,םיפסונ תסנכ־ירבח תצובקו ינולא 

,82 תסנכה ירבד ואר .ןיירבע אוהש הנעטב וחדנ רוזעל תונויסנהו ,ומוה אוהש וליגש רחאל אבצב 

.2447־8 ,4.4.1978 

,1996) הז ןיינעב יטפשמה ץעויה איצוהש הארוהה דגנו דעב םיקומינ םילעמ הנידמו ןייטשניבור 18 

 230).
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273 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תמגוד ,ינעזג־ומכ קוח לש תוירסומה .חוכיווב הדמע עיבהל ושרדנ אל םמצע םיאומוההו 

הז טביה ךא ,יטפשמה ץעויה תייחנה לש תוריבסה תניחבב תיטירק איה ,ילילפה רוסיאה 

חישה יכ ונדמלמ הז רבד .<ה"לשת ,ןייטשניבור ואר לבא)יטפשמה ןוידה ןמ ירמגל טמשנ 

היה .תיטפשמ הנגהל הקוקזה הערל הלפומ הצובק לאכ םיאומוהה לא סחייתה אל יטפשמה 

לפטל אל טילחהל תוכמס שי תעצבמה תושרל םא ,דתיה הלאשהו ,הריבעב רבודמש רורב 

.וז הריבעב 

"עבטה ךרד" תרדגה לע יטפשמה חישה :ימע־ןבו הבהו תושרפ 

"עבטה ךרדכ אלש" בכשמ לש תועמשמב ןודל הנושארל שרדנ ןוילעה טפשמה־תיב 

דלי לש ויפל ונימ־רביא תסנכהב יזוחמ טפשמ־תיבב עשרוה הבהו והילא .הבהו ןיד־קספב 

תא עציב אל אוהש הנעטב ןוילעה טפשמה־תיבל וז העשרה לע רערע אוהו ,שמח ןב 

ןישח רואינש ןמלז טפושה ךא .טפשמה־תיב ידי־לע התחדנש הנעט ,ול סחויש השעמה 

םשא אצמנ הבהוש השעמ ותוא הווהמ םנמא" םאה :ררבל ידכ תונמדזהה תא לצינ 

בתוכ אוהש קמונמהו ךוראה ןידה־קספ .<277 'ע> "?<2)152 ףיעס לע הריבע ותיישעב 

לעמ םתוא ביחרמ ףאו ילילפה רוסיאה ירדג תא טרפמ (ןמסוזו ןיטייוג םיטפושה תמכסהב) 

הכלהל ךפהנ הז ןיד־קספ .השרפ התואב הערכה יכרוצל שרדנ היהש המל רבעמו 

טפשמה תא םישרפמה םינוש דומיל ירפסב טטוצמ אוהו ,<2)152 ףיעס שוריפב תלבוקמה 

.םינידה תנבהב ןידה־יכרוע תא םישמשמהו םיטפשמל םיטנדוטסל 

קדוב אוה :יטפשמה חישה יללכ לע תדמלמ קוחה שוריפל ןישח טפושה שגינ הב הרוצה 

עדי־יפוג ליעפהל הסגמ וניאו ,אשונל םירושקה ןיד־יקספו םימוד םיקוח לש םיחוסינ 

חותינה תא ליחתמ אוה ."יעבט־אל" בכשמ והמו "יעבט" בכשמ והמ תוהזל ידכ םירחא 

"who has carnal םדא לכב רבודמ תילגנאב .ירוקמה ילגנאה חוסינב ולש ינשרפה 

 "knowledge of any person against the order of nature. אופיא איה תיטפשמה הלאשה:

,"םירשב תעידי"ב רבודמ ,תילולימ הניחבמ יכ ריבסמ ןישחו ?"carnal knowledge" הז המ 

םוי םוי ןושלב יוטיבה בסומ ללכ ךרדב" :ףיסומ אוהו ."ותשא הוח תא עדי םדאהו" ןושלמ 

ואלו - םדא־ינב ןיב תוגוודזה לע רבודמ ...ןאכ ךא ;השאל רבג ןיבש םיינימה םיסחיה לע 

ןישח [.'ס 'ד ,יי 'י - ונלש תושגדהה] ".'עבטה ךרדכ אלש' - השאל רבג ןיב אקווד 

וא "םירשב תעידי" יוטיבה לש תיטפשמה תועמשמה ןיבל "םוי םוי ןושל" ןיב אופיא ןיחבמ 

 "carnal knowledge": קוחב לבא ,השאל רבג ןיב םיסחי לש אוה ילמרונה ימוימויה ןבומה

תא אופיא ספות ןישח .םיילמרונ-אל םירקמב לפטל ידכ הנוש תועמשמ הארנכ ךכל שי 

םישנא לש םוימויה ייחב םוקמ םהל ןיאש ,םילבוקמ־אל םיסחיכ םייאומוהה םיסחיה 

לצא "םיילמרונ־אל" םיטקא םע רושימ ותואב ותעדל םיאצמנ הלא םיסחי .םיילמרונ 

.םילאוסקסורטה 

יגוס ינש" וב שיש ילגנאה ןידב ןייעמ ןישח ,תיטפשמה תועמשמה קמועל תדרל ידכ 

,ריבסמ אוה ,םודס־השעמל ."הנוגמ השעמו ...םודס השעמ :תויעבט יתלב תוינימ תוריבע 

אוהו ,םירבג ינש ןיב המיז ךרד וא ןימ יסחי ועמשמ" ,רצה ןבומב .תויועמשמ יתש שי 

,'םודס' ריעה םשב חנומה לש ורוקמ יכ" ,ףיסומ אוה ",םירמוא שי" .'"רכז בכשמ' הנוכמה 

רבסה ".'ה תמחב ריעה התחשנ רשא דע 'עבטה ךרדכ אלש' הז השעמ גהונ היה הב רשא 
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טפושה ןכ־רחאל דיימ ןכש ,דחוימב ןיינעמ םודס־השעמ לש ילאוסקסומוהה ןבומה לש הז 

תעידי" םג ללוכה ,הז גשומ לש בחרה ןבומל איה הנווכה ילגנאה טפשמב יכ ריבסמ ןישח 

הריבעה .bestiality ,רמולכ ,המהב םע הביכש ףאו ,רשאל רבג ןיב "תיעבט־אל" "םירשב 

־השעמ אלו ,הנוגמ־השעמ ,ילגנאה טפשמב ,איה ,הפל ןימ־רביא תסנכה ,הבהו עשרוה הב 

םיוסמ טקא תרדגהל ינויחה ,carnal knowledge לש טנמלא הב היה אלש ןוויכמ ,םודס 

ןישחו ,ביחרמ ילגנאה טפשמה ןיא "carnal knowledge" הז המ הלאשה לע .םודס־השעמכ 

ריבסמ ןישח .ועוציבב םשאנ אל הבהוש טקא ,(ejaculation)ערז־תכיפשל הנווכהש ריבסמ 

ידיל איבמ היה אל ,דלי לש ויפל ןימה־רביא תרדחה ,רמולכ ,הבהו הרקמ ,ךכ לשב יכ 

,הנוגמ־השעמב העשרה רשפיאו יטירבה קוחה ןקות 1885־ב .1885 דע הינטירבב העשרה 

ןכא לארשי־תנידמ השריש ירוטדנמה ןידה ,ילגנאה ןידל דוגינב .םודס־השעמב אל לבא 

תרדחה - קויד רתיב - וא ,הרידח םושמ וב שיש השעמ" לכ םודס־השעמכ רידגמ 

ןיא רשאכ וליפא ,"■יעבטה םוקמה ןמ ץוה ,ףוגה יבקנמ בקנ לכל רכזה לש ןימה־רביא 

.קדצב עשרוה אוה ןכלו ,הפל ונימ־רביא תא רידחה הבהו .ערז־תכיפשב רבודמ 

ןיב םג ןכתת הריבעה יכ" שיגדמ ןישח טפושה ,רכז בכשמל ולש תוסחייתהה תורמל 

תרדחה" רסוא קוחהש תמדוקה ותרהצה רואל דואמ ההומת העיבק - "השאל .רשא 

תא ץרתל השק ."יעבטה םוקמה ןמ ץוח ,ףוגה יבקנמ בקנ לכל רכז,ד לש ןימה־רביא 

הארנ .שריפ אלו וז הרימאב קפתסה ומצע ןישחו ,יבסל ינימ עגמל וזה תונשרפה תבחרה 

הייטס"ו תוינימ לע ינומגהה חישב תויבסלל םיאומוה ןיב יוהיז תפקשמ וז העיבקש ונל 

,תילאוסקסורטה תויגוז לש "ילמרונה" סופדהמ םיגרוח הלא םג הלא םגש ןוויכמ ."תינימ 

תדגונמ וז העיבקש תורמל ,"יעבט אל" רשק לש תחא הריסב םתוא םש ןישח טפושה 

לש ןימה רביא תרדחה"כ יעבט־אל ןימ רידגמה ,ומצע ולש יטפשמה חישה לש ןויגיהל 

תויבסל לש םיפסונ םירוכזא רדעיה חכונל ךא ,תיביטלוקפס הרעשה ןבומכ יהוז ."רכזה 

־יקספב תויבסלל ונאצמש הריהיה תוסחייתהה ןכא וזש שיגדהל בושחו - יטפשמה חישב 

19.וז הרעשה תולעהל ןוכנל ונאצמ ־ 1988 דע ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה 

,ןהכ םייח 1964־ב ךרע "עבטה ךרדכ אלש" הנומבו קוחה שוריפב ףסונ קדקודמ ןויד 

ונימ־רביא תרדחהב םדא םשאוה הב ,ימע־ק תשרפב ,ןוילעה טפשמה־תיב טפושכ ונהכב 

חתנל ידכ הרקמה תא לצינ ןהכ טפושה .(ליעל ואר) רבעשל ותשא לש היפלו תעבטה־יפל 

לש הזמ תודוקנ המכב הנוש ולש חותינהו ,"עבטה ךרדכ אלש" לש תועמשמה תא בוש 

םודס־השעמש םינפ ינשל תעמתשמ הניאש הרוצב עבוק אוה ,תישאר .וינפל ןישח 

שומישה לשנ םילדבנ «2) ףיעס־תת) "עבטה ךרדכ אלש" ףוג־תעידיו «1) ףיעס־תת) 

םודס־השעמ ,עבטה ךרדכ אלש םדא לש ופוג תעידי" .ינימה טקאב לדבה לשב אלו ,הוכב 

השענ השעמה םא ;לדבה לכ םהניב ןיאו ,איה םדא לש ופוג תעידי ,םודס־השעמו ,אוה 

".איה (2) ףיעס יפל הריבע ,חוכב אלש השענ םאו ;איה (1)ןטק ףיעס יפל הריבע - חוכב 

רדגוה םודס־השעמו ,1833־מ קוחה ןקות 1968־בש ילאה תבתוכ הי'גדו'ג תנידמ לש קוחה לע ןוידב 19 

יוניש .(Halley, 1994) תעבטה־יפ וא הפה ןיבל םיישנ ןימ־ירביא ןיב עגמ םג לולכיש ךכ שרופמב 

החינהש ,המודקה הקיקחה תמועל ,תיבסלה אקווד ואל ,תישנה תוינימל סחיב יוניש לע דיעמ הז 

ואר ,תישנה תוינימל תיאומוהה תוינימה ןיב קוחב תושרופמ תונחבה לע .ינימ־א רוצי איה השאהש 

.Flynn, 1995, 33-34 םג 
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.טפשמה ןיבל םוימוי ןושלו תירבעה תרוסמה ןיב לדבהה תא ריהבמ ןהכ טפושה ךכ־רחא 

וליאו ,רוכז בכשמ אלא 'םודס השעמ' ןיא ,םדא־ינב ןושלב םגו תירבעה תרוסמב םג" 

ומכ ,קקזנ ןהכ םג ".השאל שיא ןיב םג אהתו לוכי 'עבטה ךרדכ אלש םדא לש ופוג תעידי' 

ןייצמ אוה לבא ,חנומה תורוקמ תא ריבסהל ידכ םודס לע יארקמה רופיסל ,ותעשב ןישח 

לבוקמה יפל אל ףאו תירבעה תרוסמה יפל ושרפל ןיא ,הדוקפב רומאה 'םודס־השעמ'"ש 

תובתכתהמ םיטוטיצ איבמ ןהכ .תילגנאה הקיספה תרוסמ יפל אלא ,"םדא־ינב ןושלב 

"םודס־השעמ" חנומהש יעמשמ־דח ןפואב תעבוקה ,<!)1716־מ םיילגנא קוח־ישנא לש 

טפושה בתוכ ,הז רבד ןכש ,ילנא לגשמ ,רמולכ ,"הכרדכ אלש השא בכשמ"ל םג סחייתמ 

םושמ וב שיש ינפמ ;המהב בכשממ עורגו רכז בכשממ עורג הארנ" ,1716־ב ויקסטרופ 

ירדס תייחד ,ותמכחל זוב לש רתוי תפצוחמ העבהו ,עבטה ארוב יפלכ רתוי רישי ןובלע 

הנוש תירבעה תרוסמהש שיגדמ ןהכ ."דחי םג ודגנו םדגנ דרמו ,השע אוהש תישארב 
.תילגנאהמ 

ירה ,תוומ ןנידש ןה תורומח תוריבע המהב־בכשמו רכז־בכשמש ןמזב וב 

רתיה וניצימ דומלתב .ללכ הריבע רדגב וניא הכרדכ אלש השא־בכשמ 

ונושלב .ויניעב וארייש הרוצ לכבו ךרד לכב ותשא לא אובל שיאל שרופמ 

רשבל לשמ ;השוע - ותשאב תושעל הצור םדאש המ לכ" :ןנחוי יבר לש 

־ לשובמ ;ולכוא - ילצ ;ולכוא -■ חלמב ולכואל הצר ;חבטה תיבמ אבה 

.<ב"ע ,כ םירדנ)"ולכוא ־ קולש ;ולכוא 

עבוק ןהכ ,הבהו תכלהל דוגינב לבא .ןישח לש וזל ההז ןהכ לש ותקיספ ןאכ דע 

,תעבטה־יפל הרידחל קר סחייתמ םודס־השעמ ,ךליאו 1817־מ תילגנאה הקיספה רואלש 

םגש ,"ףוג תעידי" ,"carnal knowledge" חנומל סחיב ןהכ עבוק דוע .הפל הרידחל אלו 

לע היארב ךרוצ ןיאו ןימה־רביא תסינכ לע היארב" קפתסהל רשפא ילגנאה ןידב 

.טטצמ וניא ןהכ טפושהש ,ןישח תקיספ תא דגונ הז םג ."ערז־תכיפש 

- עבטה תוהמ לע הלאש דציכ ונל םישיחממ ימע־ןבו הבהו תושרפב ןידה־יקספ 
תויטפשמ תויונשרפ לש הלאשל יטפשמה חישב תכפהנ - יתרבחה וא ישונאה ,יגולויבה 

הלאשה דציכ השיחממ ירוטדנמה ןידל ילגנאה ןידה ןיב ךרוע ןישחש האוושהה .םימידקתו 

־השעמ ןיב תולובגה יכ רבתסמ .תונוש תוקיקחב תונוש תובושתב הכוז "תויעבט" לש 

תרדחה ,הילגנאב .םייעבט םניאו ,קקוחמה תרדגהב םייולת הנוגמ־השעמ ןיבל םודס 

הניא ,רמולכ ,םודס־השעמ הווהמ הניא <ןישח יפל) תעבטה־יפל וא הפל ןימה־רביא 

תא רידגמ ,תאז תמועל ,ירוטדנמה קקוחמה .ערז־תכיפש ןיא םא ,יעבטה רדסל תדגונמ 

עיצמ ןהכ טפושה .הכיפשב הוולמ איה ןיא םא םג יעבטה רדסב העיגפכ הרידחה םצע 

ידכ הרשע־הנומשה האמה תישארמ םידקת איבמ אוה .ןישח לשמ הנוש תינשרפ הקיטקרפ 

אוהו ,"עבטה ךרדכ אלש השעמ" רדגב םג אוה השאל רבג ןיב םודס־השעמש חיכוהל 

.ילרוא עגמל אלו ,ילנא עגמל קוחה תלוחת תא ליבגהל ידכ יטפשמ םידקת לע ךמתסמ 

"that ,"םודס־השעמ" גשומה לש יגשומה לופרעל ינייפוא ןהכל ןישח ןיב יטפשמה חוכיווה 

 "utterly confused category, וקופ לש ונושלב' (1 ואר ,Goldberg 1994b). בורה יטפוש

הנעטב הי'גרו'ג תנידמ לש קוחה תא לטבל ובריס תירבה־תוצראב Bowers תשרפב 

תוירוקמה תונידמה הרשע־שולש לכב "םיקיתע םישרוש" שי םודס־השעמ לע רוסיאלש 

ןא .וז הקיטקרפ רוסאל תונידמה םישימח לכ וכישמה 1961 דעו ,תירבה־תוצרא לש 
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תונידמה לכב םודס־השעמ לע רוסיא היה םנמואש הנעטב הז קומינ תרקבמ ןייטשדלוג 

האמב ,המגודל .ןמזה ךשמב התנתשה גשומה לש תועמשמה ךא ,םינש תואמ ךשמב 

קיוודראה לאכימ תא האיבהש הקיטקרפה ־ ילרוא עגמ גשומה ללכ אל הרשע־הנומשה 

עגר לכבש תסרוג איה :הזמ רתוי ףא תנעוט ילאה .(Goldstein, 1988) טפשמה־תיבל 

הארמ איהו ,ןכותבו תונוש תונידמ ןיב תקולחמב יונשו םומע גשומה היה הירוטסיהב עגרו 

הלוחתה יבגל ,לשמל ,תורתוס תורוצב קוח ותוא שרופ הי'גרו'ג תנידמ לש טפשמב ךיא 

,תוריהב־יא רותפל ידכ קיודמ חוסינ עבקנ 1968־ב קר .םיילרוא םיסחי לע חנומה לש 

הרשע־הנומשה האמב םודס־השעמ לש הסיפתה תא ףקשמ וניא יאדווב הז חוסינ לבא 

 (1994 ,Hailey). רוחאל רתוי דוע םיכלוהו תירבה־תוצרא תולובגמ םיקיחרמ ונא םא

ןהב םינשה תואמ ךרואל רתוי הברה תויתועמשמ תוכופהת רבע גשומהש רבתסמ ,ןמזב 

סחוי חנומה ,תמכסמ טנאה טרגרמש יפכ .רתויב םידבכה םיאטחה דחאכ וב םיפנפנמ 

םע בכשמ ללוכ ,יעבטה רדסב םיעגופכ ובשחנש םינוש םישעמל תונוש תופוקתב 

,ידוהיל ירצונ ןיב ינימ עגמ ,תוניטק םע ינימ עגמ ,ילאוסקסורטה ילנא עגמ ,םייח־ילעב 

שומיש ,םירמכ ידי־לע ןימ־יסחי םויק וא םירמכ לש תושירפ ,גוסנ לגשמ ,תוננוא 

.(Hunt, 1994,360) תינתוואר תונכרצו םידלי םע ינימ עגמ ,העינמ־יעצמאב 

הי'גרו'ג תנידמ לש קוחה תא קידצהל יאקירמאה טפשמה־תיב יטפוש לש ןויסינה 

שוריפ יבגל תוחפל לבא .לשוכ ןויסינ אופיא אוה לוכיבכ הפוצר תיכרע תרוסמ תרזעב 

קוחה .םודס־השעמ אוה המ הרורב הרוצב רידגה קוחה יכ ,היעב םהל ,דתיה אל קוחה 

םימידקתב הבושתה תא ושפיח םיטפושהו ,וזכ הרדגה ללכ אל ,תאז תמועל ,ילארשיה 

תונורקע םג ליעפהל ולכיש יפ־לע־ףא הרשע־הנומשהו הרשע־עבשה תואמהמ םייטירב 

לש םירקחמל ונפ אל םיטפושה לבא .תילארשיה הרבחב גשומה רוריב ןוגכ ,םירחא 

"יעבט" ןימ והמ רידגהל ידכ םינוירוטסיה וא םיגולופורתנא ,םיגולוכיספ ,םיגולוסקס 

רתוי דוע טלוב הרבחה־ינעדמ לש םרדעיה .םיחמומ לש תויודע ושקיב אלו ,"יעבט־אל"ו 

יכ" ויעמושל ריהבמ ןישח טפושה !שדוקה־יבתכ :רחא יטפשמ־ץוח חיש לש הרידח חכונל 

אלש' הז השעמ גהונ היה הב רשא ,'םודס' ריעה םשב [םודס־השעמ] חנומה לש ורוקמ 

םה ,ךכב םיצפח םיטפוש םאש רבתסמ .'"ה תמחב ריעה התחשנ רשא דע 'עבטה ךרדכ 

ילמרופ יטפשמ טסקט ךותל םג תויטפשמ־ץוח תויביסרוקסיד תוקיטקרפ סינכהל םיאשר 

ילרטינ וניאו יטפשמה ןוידל ץוחנ וניא םודס ריעה לש הז יבגא רוכזא יכ רורב .שביו 

זמורו ,תותיחשהו אטחה למסל תויאומוה רשקמ ןישח טפושה לש רוכזאה .תיכרע הניחבמ 

לומ 20.ך"נתב וליפא היוצמ הניאש הנעט ,םיילאוסקסומוהה ,ריגהמ לשב הסרהנ םודסש 

טפושה לש ןידה־קספב דומלתל תוסחייתה םג םיאור ונא ,םודס לש יבופומוהה רוכזאה 

םע םודס־ישעמ רסואה ףיעסה תא ךרוכ ןישח טפושה דועב .ימע־ק תשרפב ןהכ םייח 

ותוא רשקמ ןהכ טפושה ,םיאומוהל םירורב םיזמר םעו תיארקמה םודס לש אטחהו עשרה 

דומלתה ימכחש תוינימ תוקיטקרפ םג רסוא קוחהש הארמו ,ידומלתה חישל קוחב ףיעס 

:1992"ב בתוכ ,לשמל ,יקטנקב טפוש .יאקירמאה חישל ןוימד לע עיבצהל רשפא הז אשונב םג ,בגא 20 

 "sodomy is derived from the biblical name of the city of Sodom which was

 jWintermute, 1995, 20 לצא טטוצמ) destroyed by God for its perverse behavior"

 Thomas 1992, 1432- ואר ,יטפשמה חישב יכ"נתה חישה בוריע לע תיטופיש תרוקיבל

 .<1433n
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לע הריבע םג חרכהב אוה םויכ יקוח וניאש המ לכ אלש ךכמ עבונ עמתשמב תוחפל .ושרה 

תרגסמב םודס־השעמ עצבמש ימל תקפוסמ וז הנגה לבא .יחצנו ילסרווינוא ירסומ ןורקיע 

.טקא ותוא םיעצבמה םירבג ינשל אל ,רבגל השא ןיב רשק 

תועינצו תומימת ,תואצמתה רסוח :יליווש תשרפ 
םיאומוה לע חישב 

עגונה לכב תיטופישה םלועה־תסיפת תא םיפשוחה רתויב םיניינעמה ןידה־יקספמ דחא 

הארנכ אוהש ,יליווש תשרפב ןידה־קספ אוה םירבג ינש ןיב תימיטניא םיסחי תכרעמב 

רבודמ .יאומוה רשקל לארשי־תנידמ לש ןוילעה טפשמה־תיב סחייתה וב דיחיה ןידה־קספ 

רבודמ ןיא ,רמולכ ;סנוא ןויסנ לע ,ןוילעב הרשואש ,יזוחמה טפשמה־תיבב העשרהב 

טפשמה־תיב אצמ וב ונימב דיחי הרקמ הז לבא .המכסהב עבטה ךרדכ אלש ןימ לע רוסיאב 

אלש יפ־לע־ףא ,תיאומוה םיסחי תכרעמ לש היתודבוע תא טוריפב ראתל ןוכנל ןוילעה 

:םיניינעה תושחרתה תא ראתמ גרבליז טפושה ךכו .ךכל עדומ טפשמה־תיב היה םא רורב 

וכרד ...18 ןב היה השעמה םויבו ,סירפ דילי ,ריעצ םלע אוה ןנולתמה 

ול המסק רשא ,ביבא־לת איה ,הלודגה ריעה יתכרי לע ותוא הליבוה 

,והנשמל דחא הניל םוקממ לגלגתה אוה ...הל הצוחמ ותויהמ דוע קוחרמ 

םע שגפיהל לדיל לרוגה הניא דחא םויבש דע ,לאוג וא בורק אלל 

:ופי תובוחרמ דחאב ,ברע תונפל ,תירקמ השיגפ וז התיה .רערעמה 

וב גהנ ,םוקל ול רזע רערעמה ,םיינפוא תעיגפב עצפנו לפנ ןנולתמה 

הליחת ,העצהל םיכסה ןנולתמה .התיבה וילא אובל ונימזהו תובידאב 

יכ ,עבק תרידל ־ רערעמה לש ויתורצפהל ־ ב"חאו ,דחא הליל תנילל 

לכ ,תייארב ,הליג אלל דסח ודמע השע רערעמהו ,גג תרוק ול התיה אל 

[.'ס 'ד ,יי 'י - ונלש תושגדהה ,440 'ע] .הלפש המדמ 

,ילילפ רבע לעב (ןנולתמה)"ריעצה םלעה" היה ,ןידה־קספב תוטרופמה תודבועה יפל 

־תיב תא תוענומ ןניא הלא תודבוע .ילילפ רבע לש רוכזא לכ ןיא םשאנה יבגל וליאו 

שרחש ימכ םשאנה תא ראתל דגנמו ,יטפמיסו יביאנכ "ריעצה םלעה" תא רייצלמ טפשמה 

:ךישממ גרבליז טפושה ."תולפש תומיזמ" הליחתכלמ 

תבינגב והומישאהו וב ודשח .רחא שיב קסעב ןנולתמה ךבתסמ םייתניב 

אוהו ,וליבשב תוברע לע םתח רערעמהו ,ותוא הרצע הרטשמה .םירפס 

,השדח השרפ הלחה התעמ .רערעמה לש ורדחב רוגל רזחו ורצעממ ררחוש 

ןושארה הלילב רבכ .םהיניבש "תודידיה" יסחיב ,היולג רתוי השרפ וא 

־השעמ וב תושעל הצור רערעמה יכ ןנולתמה שיגרה ,רהוסה־תיבמ ובושל 

הלילב .וממז תא קיפהל חילצה אל הלהו ,ךכל דגנתה אוה ךא םודס 

,ןנולתמה דגנתה בושו ,השעמה תא עצבל חוכב רערעמה הסינ וירחאלש 

קמחתה ,וחראמ לש ורדעיה תעש תא ולצנב ,םויה תרחמל .לכוס ןויסינהו 

אל רערעמה ךא ,וירבחמ דחא לצא רוגל ךלהו רדחה ןמ חרבו ןנולתמה 

ץליאו ויתודועתו וידגב תא ונממ חקל ,והאצמו וירחא בקע ,ופרטמ הפרה 

תא גישהל חילצה אוה םיאבה תולילה דחאבו - ,ורדח לא בושל ותוא 
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הליחתמ ןאכו .וחרוכ־לעב םודס השעמ ,ןנולתמב ,וב עציבו ,ושקובמ 

ונאש דע - הזמ רערעמה תופידרו ,הזמ ןנולתמה תוחירב לש הרדיס 

,הליל ותואב... .ןידל רערעמה אבוה וללגב רשא ,השעמה ליל לא םיעיגמ 

עסנ ,ררוגתה וב םוקמה ןמ ריעצה םלעה תא רערעמה חקל ,תוצח ירחא 

־ ונלש תושגדהה ,440 'ע] .ורדחל ומע הלעו ...ותיב דע יסכטב ומע 

[.'ם 'ד ,יי 'י 

ריעצה םלעה תא רדחב ףקת יליווש םשאנה ,יזוחמה טפשמה־תיב לש וניד־קספ יפל 

הקעזוה הז בלשב .תספרמהמ ץפקו טלמנ לובחה ןנולתמה .םודס־השעמ וב תושעל הסינו 

היה אל אוהש ןעטו תרחמל קר רצענ יליווש .םילוחה־תיבל חקלנ ןנולתמהו הרטשמה 

לדח אל םילוחה־תיבמ ןנולתמה תאצ רחאל םג" ,ןידה־קספ יפל .ורדחב הליל ותואב 

היה טפשמה־תיב ."םירשכ־יתלבו םירשכ םיעצמאב ותברק תא שקבלו ,ול קיצהל רערעמה 

יפ־לע־ףא ,םשאנה דגנ דיעהלמ ןנולתמה תא אינהל ידכ ושענ הלא תונויסנש רובס 

עבק טפשמה־תיב .םעפ־ףא וב עגפ אל םשאנהש םולש טפוש ינפל ריהצה ןנולתמהש 

.הנממ םלעתה ןכלו ,םשאנה לש םימויאה לשב הנתינ וז הרהצהש 

רתוי ינפל הרקש הרקמה תא יאמצע ןפואב רוקחל ,וז ןיעמ הדובעב ,ונתורשפאב ןיא 

לש תויטהה תא שיחממ ןידה־קספ לבא ,תודבועה לש תרחא הסרג עיצהלו ,הנש םיעבראמ 

םיספתנ חוריאה תעצהו םיינפואהמ לפנש ןנולתמל רזעש םשאנה לש תובידנה .םיטפושה 

תבשחנ התיהש הנווכ .םירוהט םניא הלאכ םיסחיש רורב שארמ יכ ,"הלפש המיזמ"כ 

ןיב רשקב רבודמ רשאכ הלפש המיזמ חרכהב איה ילאוסקסורטה רשקהב "תיטנמור" 

רזכאה לרוגה קרש םימת רוחבכ ,"ריעצה םלעה" ,ןנולתמה תא גיצמ טפשמה־תיב .םירבג 

תונווכל עדומ היה אל ןנולתמה .תומיזמ שרוח לאוסקסומוה םע שגפיהל "וידיל הניא" 

לע אלפתהל ןיאו ,הרזומו הגירח הכ העפותב ,הארנכ ,רבודמ ןכש ,םשאנה לש תולפשה 

,תוברעב ןנולתמה תא ררחשמ םשאנה רשאכ .המיזמה תא ןיבה אלש םימתה םלעה 

םהש יפ־לע־ףא תאזו ,תוינימ תונווכ שי םשאנלש - לוכיבכ הנושארל - שח ןנולתמה 

,החלצה אלל ,חוכב ונוצר תא תופכל םשאנה הסינ ינשה הלילב .םישדוח ךשמב דחי ורג 

רייצמ טפשמה־תיב .התיבה ותוא ריזחהל חילצמ םשאנהש אלא .חרוב ןנולתמה תרחמלו 

רוזחל ותוא ץלאמ אוה ;"ופרטמ הפרמ וניא"ש ,םשאנה לש ותדמתהמ תעבונכ וז הרזח 

םג .ירמגל םינוא־רסחכ ספתנ ילילפה רבעה לעב םלעה .ויתודועתו וידגב תחיקל ידי־לע 

יפל .הרידה תא בזוע אוה ןיא ,טפשמה־תיב לש רופיסה יפ־לע ,סנאנ ןנולתמהש רחאל 

הלעמל ןב "ריעצה רוחבה" רמולכ ,"תופידרו תוחירב לש הרדס" הליחתמ םיטפושה 

חילצמ םשאנה עוריאה לילב וליפאו .םשאנהמ קמחתהל חילצמ וניא ,הרשע־הנומשמ 

סנואהו םשאנה לש תולפשה ויתונווכ תורמל .תינומב ותרידל ומיע אובל ותוא ענכשל 

.בושו בוש םשאנה תרידל ןנולתמה רזח ,טפשמה־תיב תסרג יפל ,עציב אוהש 

םימויאו םיצחל ליעפה םשאנהש תורשפאהמ םלעתהל ונתנווכב ןיאש שיגדהל בושח 

־תיב ןייצש םיטרפהמ וליפא לבא ,ונוצרל דוגינב ינימ עגמ ןנולתמה לע תופכל ידכ 

ןכתיי .םיטפושה לש תונשרפב הגצוהש וזמ ןיטולחל הנוש םיסחי תכרעמ הלוע ,טפשמה 

םיילאידיא ויה אל םהיניב םיסחיהש ןכתיי 21.דחי ויחש גוז־ינבב ןאכ רבודמש דואמ 

.ויתויטנ תא רידגמ וניא טפשמה־תיב .אל וא ומוה היה ,םשאנה ,יליווש םא םיעדוי ונניא השעמל 21 
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279 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תיפסכ הכימת ,םיינויווש־יתלב המצוע יסחי לע םיתתשומ ויה םה ילואו ,הליחתכלמ 

.תילמרופ הניחבמ םיילגל ןא ,ונרעצל ,ידמ םיבר םיילאוסקסורטה םיסחיב ומכ ,לוצינו 

.והשלכ בלשב ןוטרש לע הלעש ,ןנולתמל םשאנה ןיב "יתימא ןמור" ןאכ היהש םג ןכתיי 

ול היה אלש ,םימת םדאכ ןנולתמה תגצה תא םאות וניא רפוסמה רופיסה ,הרקמ לכב 

ןיינועמ היה אוה וליאכ איה יליוושל םיטפושה לש תוסחייתהה .םשאנה תונווכ יבגל גשומ 

רורחשה ,רוידה ־ ולש םיינפואה תנואת ןמל ןנולתמל ותרזע לכו ,דחא רבדב קר 

אשונהש רחאל םג .םודס־השעמ תושעל ןוצרה ידי־לע םיענומ םלוכ - ילוכו ,תוברעב 

לע עיפשהל ןוצר לשב "ןנולתמה תברק תא שפחמ" םשאנהש איה החנהה ,הרטשמל עיגמ 

םשאנל הז סחי .והשלכ הבהא שגר ידי־לע ענומ אוהש ןוויכמ ,ןלצל אנמחר ,אלו ,ותודע 

וב רזח ןנולתמהש יפ־לע־ףאו ,ותשחכה תורמל הפיקתב ותעשרה םצעש רומח קפס הלעמ 

.תויארה לש ןלקשמ לשב אלו ,ול דמצוהש גויתהמ ועבנ ,ותנולתמ 

ותונוכנ רסוחו טפשמה־תיב לש "תועינצ"ה איה הז הרקממ הלועה הבושח הדוקנ 

לש ,םימעפל ,ידמל םיירויצ םירואיתל דוגינב) םירבג ןיב ינימה עגמה יטרפל סנכיהל 

.(לשמל ,סנוא ירקמ 

שיגרה ,םשאנה ידי־לע תוברעב ןנולתמה ררחושש רחאל יכ בתכ טפשמה־תיב 

הצר המו ןנולתמה שיגרה קוידב המ ."םודס השעמ וב תושעל הצור רערעמה יכ" ןנולתמה 

יזוחמה טפושה לש ןידה־קספב ,ןכ־ינפל .השעמל םיעדוי ונא ןיא ־ ול תושעל םשאנה 

,ותייפוגו ותצלוח תא ןנולתמה לעמ ערק" םשאנה השעמה לילבש בתוכ הלה ,ןוזיבג 'י 

ןנולתמב ,דשעי אז'דש םשאנה ארק דמעמ ותואבו ויסנכמ ול טשפו הטימה לע וליפהו ופחד 

דואמ ונל השק .(ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספב 441 'עב טטוצמ) "םודמ ,לשעמ 

ןייצ אוהש חינהל רתוי ריבס ".םודס־השעמ ךל השעא ינא" :ארק ןכא םשאנהש ןיימדל 

,רבודמ המב ונל רפסמ וניא ,ותועינצב ,טפשמה־תיב לבא ,תושעל דמע אוה המ שרופמב 

ונתועינצ לע םירמושה חישה יללכ .תילנא הרידחב רבודמ יכ שחנל אלא ונל רתונ אלו 

ןנולתמהש ןכתיי :הרקמה לש וילוגלג יבלשמ דחא לכב תרושקתה ךילהת תא םישבשמ 

ןכתיי ;ןווכתה אוהש הממ רחא והשמ וניבה םירטושהו תומיוסמ םילימ רמול שייבתה 

םילימ" בותכל וזעה אל ח"ודה תא ומשרש םירטושהו ,םישרופמ םירבד ראית ןנולתמהש 

ובאטה תא רפהל אל ידכ םיבושח םיטרפ רואיתהמ הטימשה העיבתהש ןכתיי ;"תוסג 
ימ יפלכ תילילש הדמעו העיתר לע הדיעמ וז תועינצ 22.תומיוסמ םילימ לע יתרבחה 

תוענמיהה אמש ששח שי ,וז העיתרל רבעמ ךא ;"תורוסא" תוינימ תוקיטקרפב ברועמש 

םיאומוה ןיב הרוקש המ לש תתוועמ הסיפתלו ןיד תוויעל םורגת םימיוסמ םיסחי רואיתמ 

,ןיא יטפשמה חישבו יקוחה ןוקיסקלב .הלא תוקיטקדפב םיברועמה םירחא םישנא ןיב וא 

דוגינב "ףקתומה" לש ונימ־רביא םע ילרוא עגמ םייקמ "ףקותה" וב הרקמל חנומ ,לשמל 

,וזכ תורשפא לע בושחל ולכי ילאוסקסורטהה טפושה וא קקוחמה םא קפס .הז לש ונוצרל 

יהוז .ןנולתמה ןיבל וניב "תיטנמור" םיסחי תכרעמ התיהש בושחל ללכ לוכי וניא טפשמה־תיב 

םירקוח םאה - "תוילאוסקסומוה לש הירוטסיהה" לש אשונה תרדגהב תויתייעבל תפסונ המגוד 

?תוהז וא הקושת ,תוגהנתה 

וב הרקמל סחייתהלמ םיענמנ םיטפושה ,ןכל־סדוק ונרכזהש ,Bowers v. Hardwick תשרפב םג 22 

.(Halley, 1994, 20) "sodomy" לע לופרעב םירבדמו ,ילרוא ןימב שרופמב רבודמ 
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יוניגל הקיתש ןיב קביפס ירוד ,יאנוי לבוי 280 

סופדה תא שיבלה יטפשמה חישה .סנואה "ןברוק" אוה ונימ־רביא תא "רידחמ"ש הז הב 

,1995 ,ןמטפואה ;MacKinnon, 1987) רקיעה אוה הרידחה טקא וב ,יטיירטמה ינימה 

.םירבג ןיב םיינימה םיסחיה לע (201 

םיטפושה לש ישגרה סחיה :סייוו ימע־ןב ,ידארכ תושרפ 
םיאומוהה לא 

םימיכסמ םה דימת אלש םיקוח לש יביטקייבוא םושיי לע םינומא םיטפושהש יפ־לע־ףא 

תויכרע תורהצה .תויכרע תודמע עיבהל םעפ־אל םהל רשפאמ ןידה־יקספ חוסינ ,םמיע 

,טפושה יכרע תא קר אל תואטבמ ןהו ,טפשמה־ תיב לש ןידה־ יקספב יתרגש קלח ןה הלא 

תעבהמ בורל םיענמנ םיטפושה .ולוכ רואנה רוביצה תעדכ ול הארנש המ תא םג אלא 

תויכרע תודמע ןידה־ירזגלו ןידה־יקספל םיפיסומ ךא ,תקולחמב םייונשה םיאשונב תודמע 

,ךכל תובר תומגוד אוצמל ןתינ יאקירמאה יטפשמה חישב .תומכסומב םהיניעב תוספתנה 

טפושה הב ,Bowers v. Hardwick תשרפב ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספב ללוכ 

;"םדאה עבטל ןובלע הווהמ ותרכזה םצעש בעתנ השעמ"ב רבודמ יכ בתוכ White ןוילעה 

ןוילעה טפשמה־תיב לש ןיד־יקספב ."וריכזהל אל וליפא יוארש עשפ" והזש ףיסומ אוהו 

ןמלז טפושה ,1956־מ ,ידארכ םיסנ תשרפב .םיאומוהל סחיב תומגוד יתש שי ילארשיה 

."רתויב הרומח איה ,רוכז בכשמ ־ רערעמה עשרוה הבש הריבעה"ש בתוכ ןישח רואינש 

".ןיטק לש ופוגב ...ןאכ היה רשאכ תישענ איהשכ" ,ףיסומ אוה ",דוחייב איה הרומח" 

הרומח הריבעב רבודמ יכ ותעד תא הווחמ טפשמה־תיב ,יטפשמה ץעויה תייחנה תורמל 

ןישח טפושה תעיבק תא ןיבהל רשפא .םירגובמ ידי־לע תעצובמ איה רשאכ םג רתויב 

,הרומח הריבע אוה "רוכז בכשמ" .תישיאה ותעדל אלו ,קקוחמה תעדל סחייתמ אוה וליאכ 

לנויצרה הז םא םג לבא .הניגב רסאמ תונש רשע עבק קקוחמהש ןוויכמ ,הז שוריפ יפל 

הארנכ הדיעמ הרומח הריבעב רבודמש שיגדהל חרוט אוהש הדבועה ,ןישח לש העיבקל 

.(לשמל ,יטפשמה ץעויה תייחנה םע אלו) קקוחמה םע ההדזמ אוהש 

ונודינו ועשרוה ורבחו סייו .ללככ םיאומוהה תא הנגמ טפשמה־תיב סייו תשרפב םג 

תוריבעו ןיטקב הנוגמ־השעמ ,ןיטקב םודס־השעמ עוציב לשב רסאמ תונש עבראלו עבשל 

־תיב אישנ לש תויואטבתהה ךא .יוניגל תויוארה תוריבעב רבודמש קפס ןיא .תורחא 

לש אלא ,ורבחו סייו לש קר אל יוניג תוללוכ ,רגמש טפושה ,רבעשל ןוילעה טפשמה 

ןיעל היולג םימשאנה לש תויאומוההש הנושארה םעפה וז ,השעמל .םה רשאב םיאומוהה 

ןיינעמ ןכלו ,שנועב הלקהל קומינכ יקסדיל יבצ רוגינסה ידי־לע תאבומ ףאו ,טפשמב לכ 

יכ בתוכ רגמש הרקמה רואיתב רבכ .םימשאנל םיטפושה לש םסחי רחא בוקעל דחוימב 

גהנ" ,ףיסומ אוה ,רערעמה ."תילאוסקסומוה תינימ ,לייטס ילעב םהש םיינשב רבודמ" 

םייוטיב ,ןלוכ ןה רשא ,םינוש םיגוסמ ןימ תוריבע םפוגב עצבלו ותרידל םיניטק ןימזהל 

לע רבדמ רגמשש עגרב [.'ם 'ד ,'י 'י ־ ונלש תושגדהה ,379 'ע] ."תראותמה ותייטסל 

,רדגל ץוחמ לא םתוא עיקומ רבכ אוה ,"תילאוסקסומוה תינימ הייטס ילעב םהש םיינש" 

לקנב םשרתהל לולע ןידה־קספב ארוקה .םידלי לש ינימה לוצינה לשב אקווד ואלו 

תא החוד ףא רגמש טפושה .תילאוסקסומוהה "הייטס"המ קלח אוה םיניטק לש ינימ לוצינש 

,ריעמ רגמש ."הביחב [םיניטק]ב וגהנ" םירערעמהש יקסדיל יבצ רוגינסה לש וינועיט 
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281 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

תורמלש ןאכ ונל הארנ לבא .תועמשמ תרסח איה םיניטק לש המכסהש ,קוחה יפל קדצב 

הרמוח רתיב טפשמה־תיב טקנ ,חוכב שומישה רדעיהו םיניטקל םימשאנה לש בוטה םסחי 

בתוכ רגמש .תוניטק יפלכ םימויאבו חוכב שומיש השעג םהב םירקמב רשאמ םניינעב 
:שרופמב 

,םיניטקל רומח ישפנ קזנ ומרג םירערעמה ינש יכ קפס תויהל לוכי אל 

...תוינימה םהיתויטנל ןקרופ ואצמ םהב רשאו ,0,דיתליע0ב יכביס סתלא 

ליגרה םדאה לש םייחה ןויסנו ןויגהה םיקיפסמ הז אשונב הנקסמ ךרוצל 

־ ונלש השגדהה ,380 'ע] .תאז חיכוהל ידכ תויאופר תודועתב ךרוצ ןיאו 

[.'ס 'ד ,'י 'י 

םיסחימ רתוי רומח םיניטק םע םייאומוה ןימ־יסחי םויק ,רגמש תעדלש הארנ 

םישנא ןיב םג הצופנה תיבופומוה הפקשהמ תעבונה העד וז .םיניטק םע םיילאוסקסודטה 

ימ לכו ,תילמרונ הניא םירבג ןיב תינימ הכישמ היפל ,םילרבילל ללכ־ךרדב םיבשחנה 

,ונתעדל .תאזה תיבופומוהה הפקשהה תא תקזחמ ףא וז העד .עגפיהל לולע הילא ףשחנש 

ילאוסקסורטה ןימ תבוטל םילצונמ הניטק וא ןיטק רשאכ הדימ התואב הרומח העיגפה 

,רבעב תוחפל ,םיטפוש וליגש תובשחתהל האוושהב תטלוב הרמחהה .לוכיבכ־ילמרונ 

.החפשמ־תונב תודלי לוצינב וא תומילאב שומיש לש םירקמב ללוכ ,םישנ וסנאש םירבגב 
אלש "םיילמרונ" םיטרפ םהב האורה חישה תא תאטבמ םייטיירטס םיסנא יפלכ תונמחרה 

•םיטוסב שארמ םירדגומ םיאומוהה ,םתמועל .יעבטהו ילמרונה ףחדה תא קיחדהל וחילצה 

םויק ןכלו .קוחה לע הריבע ףאו הייטס וז ־ הבהאו המכסה ךותמ םיסחי םימייקמ םהשכ םג 

םימוד םישעמ רשאמ רתוי רומח ףא אוה םדי־לע חוכב שומיש ךות וא םיניטק םע םיסחי 

."םיילמרונ" םיטיירטס םישועש 

ומוהה תיינבהל ףתוש ,יקסדיל יבצ ןיד־ך־ווע ,ורבחו סייו לש םרוגינסש ןייצל שי 

ךכב בשחתהב םיעשרומה לש םשנועב הלקה שקיב יקסדיל .תנכוסמו הטוס תומדכ 

הייטסב רבודמש ךכבו ,םיניטקל בוטה םסחיב ,םעפ־ףא עשרוה אל ןושארה םשאנהש 

תא גיצמה יגולוכיספ־יעדמ חישב שמתשמ אוה .הב הטילש םימשאנל ןיאש תילאוסקסומוה 

שקבמו ,"םתייטנמ ררחתשהל םילוכי םניאש" םילוחכ - םיאומוהה לכ תא - םיאומוהה 

אוה ךכב .םדבכלו םתוא לבקל אלו ,תוילאוסקסומוהב םיעוגנה לע םחרל טפשמה־תיבמ 

ןידה־ תערכהו יקסדיל רוגינסה לש הנגהה .תויאומוהה לש ילילשה גויתה תא ןבומכ קזחמ 
וחילצה אלש םיאומוה ויה םימשאנה יכ םשורה תריציב אופיא תופתוש רגמש טפושה לש 

הטילשו הניב רסח אוה ומוה אוהש ימ לכ וליאכ ,םיניטק ולצינ ןכלו ,םהירציב טולשל 
.תילילפו תיגולותפ תוגהנתהמ ענמיהל ידכ םיצוחנה תימצע 

םיטפוש שי ,הלוכ הרבחה תדמע תא ףקשל תורומאה תויכרע תודמע תעבהל דוגינב 

רתוס קוחהש םיבשוח םה רשאכ תקולחמב יונש אשונב אקווד םינוידו תורעה םיפיסומה 

לש החיכש הקיטקרפ וז ןיא .תועדה יקוליח לע עיבצהל ידכ וא הרבחב םינוילע םיכרע 

לש וטע ירפ איה הנושארה .תובושח תומגוד יתש שי ונלש רשקהב אקווד ךא ,םיטפוש 

ללוכ אוה ,קוחל דגונמ םודס־השעמש אצומ ןהכש יפ־לע־ףא .ימע־ןב תשרפב ןהכ טפושה 

:קקוחמל (obiter dictum) בגא־תרעה ןידה־קספב 

ידי לעו הענצב השענ השעמהשכ ,רכז בכשמ ןכו ,הכרדכ אלש השא בכשמ 

םה ןיאו ,ןולק םהב שיש םישעמ םניא ,בוטה םנוצרמ םירגוב םדא ינב 
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רשא ןה ולא תוריבע .שנועל םייוארה םיעשופ םהש םהישוע לע םידיעמ 

ינידב ןמוקמ ןיאו ,ורבע תורודמו תוקיתע תוטישמ השוריב ונילא ואב 

דוע קוקז וניא הזכש רותב "עבט"ה ...וננמז תב הנידמ לש םישנועה 

לש ותוריחו ופוגו ודובכ םה םתנגהל קוקזש המ .ןישנועה יניד תנגהל 
וייחב ברעתת אל הנידמהש איה חרזאה לש דוסיה תויוכזמ ...םדאה 

אלש תלוזה תוכזב עגופ וניא דוע לכ ,םירדח ירדחב ותוגהנתהבו םייטרפה 

(238 'ע> .ןידכ 

וא השאל רבג ןיב םיילנא ןימ־יסחיש ריהצמ ןהכ .חישב ינכפהמ יוניש ןאכ שי הרואכל 

ןכתיי .וב ברעתהל קקוחמל ןיאש ,יטרפ ןיינע והז יכו ,ןולקב םיכורכ םניא םירבג ינש ןיב 

היה רשאכ אקווד קוחה תא רקבל תונמדזהה תא לצינו "ילאוסקסורטה" הרקמב רחב ןהכש 

תוכז עובתל רתוי לק ,ןעוט (Wintemute (1995^ יפכ ,ןכש ,יאומוה־אל רשקב רבודמ 

התקנעה תא עובתל רשאמ בורה תצובק רבחל - הז הרקמב ילרוא וא ילנא ןימל - השדח 

המ ריעהל ןהכ טפושה לש תונוכנה םצע .ונלש הרקמב םיאומוה - טועימ תצובק רבחל 

םיטפוש .םתעד תא עיבהל וחרט אל םירחא םיטפושש תורשפאה לע הדיעמ ריעהש 

.תולובכ םהידיש הנעטב תובורק םיתיעל םיננוגתמ תירסומ־אל הקיקח םושייב םימשאומה 

אטבל ידכ ולש יוטיבה בחרמ תא לצינ אוה ךא ,הקיספב תולובכ ויה ןהכ םייח ידי םג 

הקיתשה תטלוב וז תואטבתה עקר לע .םיאומוהה אשונב רתוי הברה תילרביל הדמע 

תועד תעבהל יוטיבה בחרמ תא ולצינש הלא טעמל ,םיטפושה רתי לכ לש תמעורה 

.םדוק וניארש יפכ ,תויבופומוה 

רייטצהל היושע איהש יפכ תילקידר הכ הניא ןהכ טפושה לש בגאה־תרעה םג לבא 

:ףוסה דע ולש הרעהה תא אורקל ךישמהל שי ןהכ תדמע תא ןיבהל ידכ .הנושאר האירקמ 

,ודובכ לע לחומה םדא .עגפי,דל םיכסמ הלהשכ תלוזה תוכזב העיגפ ןיאו 

אלש דבלבו) ותלוז תאנהל וא ותאנהל ופוג רכומה םדאו ;לוחמ ודובכ 

םישל טפשמה יתבל םהל לא ;לוחמ ופוג (תלוזה ייח תא וא וייח תא ןכסי 

.תוירעה לע םיספורטופא םמצע 

;דובכב העיגפכ םיילנאה םיסחיה תא גיצמ םיטפושה ןיבש זעונהו ילרבילה םג ,רמולכ 

תילמרונכ תויאומוה לש הלבק תאטבמ הניא קוחהמ ותוגייתסה .ילילש ךרע לעב והשמכ 

.םירגובמ לש תינימ תוגהנתה לע חקפל הכירצ הנידמה ןיא היפל הפקשה אלא ,תדבוכמו 

תמכסהב השענ אוהשכ תעשפנ יתלבו תנכוסמ יתלב תינימ ,דייעס רדגב אוהש השעמ" 

עשפנו רתויב ןכוסמ השעמל ךפוה" ,ךשמהב םיילנא םיסחי לע ןהכ בתוכ ",השעמל ףתושה 

אל ;"הייטס" םיווהמ הלאכ םיסחי ,רמולכ ".המכסה אללו חוכב השענ אוהשמ ,רתויב 

םא ללכ הנשמ הז ןיא ונלש יתוברתה־ירוטסיהה חותינה ךרוצל .הייטס לבא ,תנכוסמ 

תואטבתה יהוזש וא ,דובכב םיעגופו םיטוס םה הלאכ םיסחיש בשח ןכא ןהכ טפושה 

איה הדבועה .םיקקוחמה־תיב תאו טפשמה םכל ויתימע תא ענכשל ידכ ,דבלב תירוטר 

;הייטס איהש תמיוסמ תינימ הקיטקרפ לע בתוכ אוה ,ירוביצה חישב ,בותכה טסקטבש 

,םיטפשמ ידימלתש טסקטה הז .וב ברועמש ימ לע דבכ לצ ליטמה ילמרונ־אל השעמ 

.םיארוק ןיד־יקספב םינייעמה "םיטושפ" םישנא םתס וא םיאנותיע 

.ןהכ לש ותרעהמ וגייתסה ןידב ובשיש םירחאה םיטפושה ינשש רוכזל םג בושח 
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אוהו .ןידה־קספ ךות לא "תויטרפה ויתודמע" תא איבהש לע ןהכ תא רקבמ ןוזנרב טפושה 

:ףיסומ 

:ןוגכ ,םהב ןד דבכנה ירבחש ,תוידדצה תורחאה תולאשב העד עיבמ ינניא 

אלש ףא ,המכסהב םהיניב םישוע םיריגב םדא ינבש המש יוארה ןמ םאה... 

אלש תודבכנ תולאש ןה ולא .ילוכו תילילפ הריבעל בשחי ,עבטה ךרדב 

המוש יכ רובס ינניא ןיינעה תערכהל תושורד ןניאו ליאוהו .ונינפב ונעטנ 

אליממש ,ןהילע העד תווחל ידכ תיטרפ השירדו הריקח ךורעל ונילע 

חוכיו ררועל ילוא הלולע ךא ,תבייחמ יתלב תישיא העד רדגב קר אהת 

(239 'ע> .תקולחמו 

שיגדהל שי .הז אשונב העד תווחל שרדנ אוה ןיאש ןעוטו ,המוד השיג טקונ ינמ טפושה 

םוחתב אצמנה אשונב רבודמ רשאכ תיכרע הדמע עיבהלמ םיענמנ םניא םיטפוש יכ 

,ךכיפל .רחא יתרבח םרוג דגנ תפתושמ הדמע שי תיטופישה תכרעמל רשאכ וא ,ינומגהה 

רדגב קר אהת אליממ" ותעדש ןוויכמ אשונב העד עיבהל ךרוצ ןיאש ןוזנרב טפושה ירבד 

,ותדמע תא תפקשמ "תקולחמו חוכיו ררועל ילוא הלולע[ה] ...תבייחמ יתלב תישיא העד 

םדא ףא לש דוסיה־תויוכזב ישממ ןפואב עגופ וניא קוחה יכ ,ינמ טפושה לש םג הארנכו 

טפשמה־תיב תא סינכהל הלולעה יהשלכ הדמע וב טוקנל ויד בושח וניא אשונהש וא/ו 

23.תירוביצה הרעסה בלל 

סחיב תשרופמ תיללכ הדמע עיבהל ידכ ודמעמ תא טפוש לצינ וב ינשה הרקמה 

דוגינב .התע הז ונרכזהש ,סייו טפשמ אוה (תיכרע הדמע תעבה םתס אלו) תויאומוהל 

ףירח חוכיו לע רפסמ קרב טפושה ,ןיד־קספ ותואב רגמש טפושה לש ישגרה יוניגל 
־ שוטנה 

טפשמה תועצמאב ףוכאל הרבחל הל יוארו הל רתומ יכ םיסרוגה הלא ןיב 

לש ונינע אוה רסומה יכ םיסרוגה ולא ןיבל תוירסומה היתופקשה תא 

םיילאוסקסומוה ןימ יסחי ןיינעל ...רבדב ברעתהל הרבחל הל ןיאו דיחיה 

םידגנתמ הלש רסומה יכרעש הרבחב יכ ,הנושארה הפקשהה תסרוג 
.םהילע שינעהלו הלא םיסחי לע רוסאל הרבחה לש התוכז ,הלא םיסחיל 

םיילאוסקסומוהה ןימה יסחי יכ תדגונמה הפקשהה ילעב םיסרוג םתמועל 

ןיא ,המכסה ךותמו הענצב םימייקתמ םה דוע לכו ,דיחיה לש ונינע םה 
(381-380 'ע) .םהב ברעתהל תוכז הרבחל 

וב םיברועמש ,וב רבודמש הרקמב ,ןכש ,הדמע טקונ וניאו תועדה יתש תא טטצמ קרב 

ןכ־מא ץוחנ וניא תונושה תופקשהה רוכזא .תופקשהה יתש ןיב חוכיו ןיא ,םיניטק 

תשרפ ןמל הנושארל .הבר תועמשמ שי הלא תופקשה לש ןתאלעה םצעל ךא :הערכהל 

לע רוסיאה תא תרקבמה הדמע עיבמ ןוילע טפוש ,ןכל־מדוק הנש הרשע־שמח ,ימע־ק 

לש התליאשב םעפ ,םיימעפ הנודינו תסנכב אטוז־הרעס הררוע ןכא ןהכ לש ותרעהש דוע ףיסוהל שי 23 

ירבד ואר .(14.7.1964) םויה־רדסל העצהכ םעפו ,(29.6.1964) לארשי־תדוגא ילעופמ ץכ תסנכה רבח 

.הלא םיכיראתמ תסנכה 
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העדהש קיפסמ ;דדצמ ומצע אוה ימב רמוא אוה ןיאש הנשמ הז ןיא .םייאומוה םיסחי 

תופכל רתומ הרבחל םא הלאשכ ןיינעה תדמעה םצע .ןידה־קספב יבמופב תרמאנ השדחה 

ןניא ,הז אשונב תוחפל ,תוירסומ תופקשה יכ עמתשמב תרמוא היתופקשה תא 

דע טפשמה־תיב ידי־לע תויאומוהה תגצה עקר לע הבושח הנקסמ וז םג .תוילסרווינוא 

.עבטה ךרדמ הייטסכ ,ןיד־קספ ותואב רגמש טפושה לש ללוכ ,הנש התוא 

יאומוהה יומידהו יטפשמה חישה :םוכיס 

םירקמו ,שרופמב קוחב םירכזומ םניא םה .יטפשמה חישה זכרמב ודמע אל םיאומוהה 

הקיספב תוחפל ,רתויב םיטעמ םניה םירבג ןב ינימ עגמל וא םיאומוהל תורישי םירושקה 

תשרפ ־ ןוילעה טפשמה־תיב יקיתב דחא הרקמ קר שי השעמל .ןוילעה טפשמה־תיב לש 

חישל יכ םינעוט ונא תאז תורמל .תיאומוה תינימ תוהזל תשרופמ תוסחייתה שי וב - סייו 

חישה לש תוארנה לשב ,םיאומוהה לש ירוביצה יומידה תיינבהב הבר תובישח שי הז 

תויוסחייתה ןתוא חותינ .תויאומוה לע םירחא םיירוביצ םיחיש רדעיה לשבו יטפשמה 

וניהש יומיד ,םיאומוה לש דואמ חישק יומיד הנבה חישה דציכ םיגדמ תויאומוהל תוטעמ 

.יבופומוה אוהש הדימב הב יתואיצמ־אל 

הז רצק םוכיסב שיגדהל םיצור ונא ?הז יטפשמ חישמ הלועה חישק יומיד ותוא והמ 

,תישאר .וב רמאנ אלש המ לשו וב רמאנש המ לש ,חישה לש םיבושח םינייפאמ השימח 

."ומוה והימ" לש הרדגה םיללוכ םניאו םיאומוהל םיסחייתמ םניא הקיספהו בותכה קוחה 

םאו ,"תוילאוסקסומוה" לש שרופמה חנומה עיפומ (םייד) תחא הקיספב קר ,רומאכ 

םירבג שי ;םתוינימב םיטרפה ןיב םילדבה ללכ ןיאש בושחל רשפא ,וז הקיספמ םימלעתמ 

םיטרפמ תינורקע םינוש םה ןיא לבא ,םירבג םע ינימ עגמ ןוגכ ,םירוסא םירבד םיעצבמה 

תינימ הקיטקרפ ןיב יוהיז רצי ולוטיבבו וב ןוידהו ומצע קוחה ,תאז םע דחי .םירחא 

קוחכ קוחה תא ספת הרבחב רצונש חישהש ןוויכמ .תיאומוה תינימ תוהז ןיבל תמיוסמ 

רתי .םיילנא םיסחי לש הקיטקרפה ידי־לע םיאומוהה תרדגהל םרת אוה ,"םיאומוה דגנ" 

םיברה היפיעס לכב תויבסללו םיאומוהל ללכו ללכ הסחייתה אל םיקוחה תכרעמ ,ןכ־לע 

םייושעה םיטרפכ תויבסלו תויאומוה תויוהז לש תוחתפתהה תא הבכיע ךכבו ,םירחאה 

."םיילמרונ" םייגולוכיספו םייתרבח םיסרטניא ילעבכו יתחפשמ וא יגוז רשקמ קלח תויהל 

ילנאה טקאה תא םיעצבמ םניא םה וליאכ ,םיטיירטס לש "ינטירופ" יומיד רצונ ליבקמב 
.רוסאה 

עגמ לש הקיטקרפב ולקתנ םיטפושהש ךכל םרג 1988 דע היהש יקוחה בצמה ,תינש 

תוריבעב םידושחכו םיילילפ םיטפשמב םימשאנב רקיעב (אל וא םיאומוה) םירבג ןיב ינימ 

Mohr (,1980 .םמיע ינימ עגמ םויק וא םיניטק לש תוינימ תופיקתב דשח לשב בורל ןימ 

יוקל והשמש ךכל החכוהכ תאבומ הניא םילאוסקסורטה לש תומילא יכ ריעמ (25 

־לע גצומ "ילאוסקסומוה עקר לע" תומילא לש עוריא לכ תאז תמועלו ,תוילאוסקסורטהב 

לש שגפמ תומוקמב ופקתוהש םיאומוה .תוועמ רשקב רבודמש ךכל תודעכ תרושקתה ידי 

םיאומוה ;םידעבו םיעבותכ טפשמ־יתבב ועיפוה אל ,םירטוש ידי־לע םימעפל ,םיאומוה 

אל םייאומוה גוז־ינבו ;םהיקיסעמ תא עובתל ולכי אל תוינימה םהיתויטנ לשב ורטופש 

תא קזיח יטופישה חישה ,ךכמ האצותכ .םניינעב עירכיש ידכ טפשמה־תיבל תונפל ולכי 
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תא ותייטסב ףורטל םייאמה תוועמו ןכוסמ רבדכ םירבג ןיב םיינימ םיסחי לש יומידה 

תרצונ ,םיאומוה לש יפואל וליפא סחייתהל ילבמ ,ךכ .תירסומה "תילמרונה" הרבחה 

האמט תיאומוה תוינוציח ןיבל ילאוסקסורטהו יעבט (יתרבח) םינפ" ןיב תיראניב הנחבה 

תשרפב רגמש בתכש ןידה־קספ תא ,לשמל ,ארוקש ימ .(Fuss, 1991, 2)"תיעבט־אלו 

םיינימ םירציל דבע אוה ,םש םימשאנה יגש קר אלו ,ומוה אוהש ימ לכש םשרתמ סייו 

שנועהו ,סנוא רסואה קוחמ קלחכ ותעפוה ,קוחה חוסינ םצע .שוביכל םינתינ־יתלב 

ןודזב העיגפבו עשפב רבודמ יכ השוחתה תא םיריבגמ ־ רסאמ תונש רשע ־ וב עבקנש 
.הרבחבו םירחא םיטרפב 

תוריבגמ ,תוקיספב יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ ,םיטפושה לש תודמעה ,תישילש 

.הז גשומב וליפא בוקנל ילבמ תאזו ,םיאומוהה לש הטוסה־ינימה יומידה תא תוקתעשמו 

תוריבע יוניגב וקפתסה אל הברה תיתרבחה הרקויה ילעב ןוילעה טפשמה־תיב יטפוש 

ידכ תויאומוהה אשונל סחייתהל םהל ורקנש תויונמדזהב ושמתשה אלא ,סנואהו ןימה 

םחייש ,ילירוש תשרפב גרבליז טפושה ךכ .תוקהבומ תויבופומוה תודמע ץיפהלו עיבהל 

ינפל םיכורא םישדוח ךשמב ותוא חריאו ותיבל תיב־רסח םדא ןימזהש ומוהל ןודז תונווכ 

ןייצל חרוטה ,ןישח טפושה םג ךכ .םשא אצמנ אוה ןניגב תומילאה תויושחרתהה ועריאש 

םיסנ תשרפ) םירגובמ ןיב המכסהב תישענ איה רשאכ םג הרומח הריבע אוה םודס־השעמש 

.סייו םשאנה לש "תוינימה ויתויטס" לע הדילסב רבדמה ,רגמש טפושה םג ךכו .(ידארכ 

לע ןגהל ידכ טפשמה־תיב ברעתה םהב ,הל הצוחמו לארשיב םירחא םירקמל דוגינב 

־תיב לארשיב םיאומוהה לש הרקמב ,תוילילש תומודק־תועד ינפמ תואכודמ תוצובק 

םיפיטואירטסל היצמיטיגלו ףקות ןתנ ףא אלא ,םיאומוהה לע ןגה אלש קר אל טפשמה 

לש ילילשה דיקפתה .םדגנ תאכדמו הלפמ הקיקחלו םיאומוה לש רתויב םיילילשה 

הדבועה .ימע־ןב תשרפב ןהכ טפושה לש גירחה הרקמה ידי־לע אקווד שגדומ םיטפושה 

־ ןייצל חרוט רכז־יבכשמ רסואה קוחה יונישל ארוקו לבוקמה וקהמ גרוחה טפושה םגש 

("דובכ לע הליחמ") היוזב העפותב רבודמש - הנכ הנומא ךותמ וא תוירוטר תוביסמ 

.רמול זעמ וניא וא לוכי וניא ןהכ טפושה וליפאש המ תאו חישה תולובג תא השיגדמ 

רהזנ קרב .יוניש לש ותליחת ,וז הניחבמ ,הווהמ סייו תשרפב קרב טפושה לש ותקיספ 

תוינימה סופדל ךרע־תוושו תיעבט העפותכ תויאומוהה תא לבקמ אוהש זומרלמ םנמוא 

אסיג ךדיאמ ךא ,אדירג תיטפשמ היגוסב רבודמ וליאכ אשונה לא סחייתמ אוהו ,לבוקמה 
.התותיחנ תא שארמ החינמה הפשב שמתשמ וניא םג אוה 

םייולת ותלוחתו ותופקתש תיטפשמה ותונשרפמו קוחה חותינמ רורב ,תיעיבר 

תונשרפה םג זא ,הנתשמ "עבטה ךרד" לש הסיפתה םא ;"עבטה ךרד" לש הסיפתב 

לבא .תונתשהל הכירצ הלאכ ןניא וליאו תוילגל ןה תוינימ תוקיטקרפ וליא לש תיטפשמה 

ידכ הז ללח לצנל ולכי םיטפושהו ,"עבטה ךרד" תא שרפל ךמסומ ימ עבוק וניא קוחה 

לע םיקדטצמ םיטפוש םהב םירקמל דוגינב .תיטופישה םתפקשה יפ־לע ןכות קוחל תקצל 

םהל ריאשה הז הרקמב ,"תולובכ םהידי"ש הנעטב תירסומ הניחבמ םייתייעב ןיד־יקספ 

תועמשמ קוחל תתל ידכ הז בחרמ ולצינ םיטפושה בור ךא .ןורמת בחרמ ינוקלה חוסינה 

,םיירוטסיה םירקחמב רזעיהלו "יעבט ןימ" והמ לואשל םוקמב .רתוי דוע תיגאכד 
רבד םה ילנאו ילרוא ינימ עגמ יכ םיארמה םייגולויצוסו םייגולוכיספ ,םייגולופורתנא 

תויונשרפב ורזענו ,ורבעש תואמב ילגנאה קקוחמה ןווכתה המל ולאש םה ,לבוקמו ץופנ 

הרבחה לש רשקהה ןמ ירמגל הנוש יתוברתו יתרבח רשקהב ולעפש םיילגנא םיטפוש לש 
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תיכ"נתה הדמעה תטלבה עקר לע רתוי דוע תטלוב וז הפדעה .תינרדומה תילארשיה 

םירופיס םיטטצמ םיטפושה םא .ילילפה רוסיאל תפסונ התכמסא תקפסמ איה וליאכ 

טטצל ורחב םהש הדבועה .הרבחה יעדמ לש חישה תא םג טטצל םילוכי םה ,ך"נתהמ 

תא תוביצמה תופדעה ,םיטפושה לש תויטפשמ־אל תויתוברת תופדעה לע הדיעמ ך"נתהמ 

יבגל תויטסילמרופה תולבוקמה ידי־לע ולבגוה םיטפושהש ןכתיי .תוחנ דמעמב םיאומוהה 

ליבוהש "תיטופישה הכפהמה" תובקעב ,ןורחאה רושעב קר ונתשהש ,םיטפושה דיקפת 

הקיטקרפב םזילמרופה תדיריו ,קרב ןורהא רוספורפ ,יחכונה ןוילעה טפשמה־תיב אישנ 

יכ ונתנעט תא רותסל ידכ וב ןיא ,ןוכנ הז רבסה םא םג לבא :(1997 ,רומרמ) תיטופישה 

םיאומוה לש יוכידל ומרתש תויבופומוה תודמע קתעשמה ןכוסכ שמיש טפשמה־תיב 
.תילארשיה הרבחב תויבסלו 

םיסחיה לע יטיירטסה םיסחיה סופד תא שיבלמ תויאומוה לש יטפשמה חישה ,תישימח 

המ לכ ,עגמה תילכתכ ספתנ הרידחה טקא ילאוסקסורטה ינימ עגמבש ןוויכמ .םייאומוהה 

,הז טקא תארקל םיפתתשמה תא תינימ ררועל דעונש ,"םדקומ קחשמ"כ ספתנ ביבסמש 

תא ספות יטפשמה חישה .שממ לש ינימ עגמב רבודמ ןיא זא ,שחרתמ וניא טקאה םאו 

טפשמהש ומכ .תילנא הרידח ילב ישממ ינימ עגמ ןיא וליאכ ,המוד הרוצב יאומוהה עגמה 

טפשמה ,תילניגו הרידח ללוכה ינימ עגמב ינימ סרטניא לעבכ לאוסקסורטה לכ ספות 

הרידח ללוכה ינימ עגמ עצבל ליבקמ סרטניא ילעבכ םיאומוהה לכ תא םיספות חישהו 

השרמש ימ ןיבל "עבטה ךרדכ אלש" בכושש ימ ןיב הדרפהב םג תאז םיאור ונא .תילנא 

ףסונ דצו ליעפ דחא דצ תויהל בייחש איה החנהה ."עבטה ךרדכ אלש" ומיע ובכשיש 

ןיחבהל רשפא־יא יאומוה ינימ עגמבש יפ־לע־ףא ,םיילאוסקסורטה םיסחיב ומכ ,ליבס 

יטיירטסה יומידב שומישה .םיפלחתמ םידיקפתהש וא ,"ליבס"ל "ליעפ" ןיב הברה םימעפ 

.םירקמה לש יטפשמהו יתרטשמה דועיתב ןהילע רבודמש תויושחרתהה תנבה לע השקמ 

.ןברוקב םודס־השעמ עצבל םייא רשאכ יליווש ןווכתה המל ,לשמל ,ונל דורב אל ,ךכ 

ןיב שי םא םג .לאוסקסורטהה קקוחמל רכומ וניאש בצמ םע דדומתהל לגוסמ וניא טפשמה 

םייחה־חרואל רתוי םיעדומה םישנא הקיקחל םיעייסמה םייטפשמה םיחמומהו םיקקוחמה 

תמחמ "םתויחמומ" תא תולגל םהל רשפיא אל הנורחאל דע היהש יפכ בצמה ,יאומוהה 

.םיאומוהכ ודשחיי וא ופשחיי םהש ששחה 

לכ ביבס "תועינצ"לו הקיתשל הרושק יטפשמה חישה חותינב תפשחנה תפסונ העפות 

.ונלש רקחמב תומגוד שולש ךכל שי .טרפב תויאומוהו ,ללכב םיינימ םיאשונב ךורכה 

םירבג ןיב "יעבט־אל" ינימ עגמ לש תוחיכשהמ תומלעתהה תא דסמל רזוע חישה ,תישאר 

לבא ,חוכב םודס־השעמ ומייקש םירבג לש םירקמ טפשמה־תיבל ועיגה ,םנמוא .םישנל 

.תיאומוה הקיטקרפ איה םיילנא םיסחי לש הקיטקרפש הנומאה השרתשה ירוביצה חישב 

לש יתייטס יומידל המרת קר הניגב ועשרוהו התוא ועציב םיטיירטס המכ םגש הדבועה 
טפושה הב הרוצה איה טפשמה־תיב לש תואצמתהה רסוחל תפסונ המגוד .הלא םיטיירטס 

אבילא ,ףקתוהש "תודומחה םלע" ןיבל יליווש ןיב םיסחיה תכרעמ תא רייצמ גרבליז 

ששח בנגתמ ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספ ארקמל .יליווש ידי־לע ,טפשמה־תיבד 

םא וא .ןנולתמהו םשאנה לש יתרבחה םמלוע לע גשומ לכ ןיא טפשמה־תיב יטפושלש דבכ 

לש העידיה תא ףושחל אל ידכ םהלש עדיה תא וריתסי םהש ,בוש ,ששח שי ,גשומ םהל שי 

אל ןנולתמה וליאכ הארנ םירייצמ םיטפושהש הנומתהמ .םייחה לש "םידבוכמ־אל" םידדצ 

־תיב ןושלב "תולפש") תוינימ וא תויטנמור תונווכ שי םשאנלש בושחל ללכב לוכי היה 
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םיענמנ העיבתהו הרטשמה וא םיטפושהש הארנ תינימה הפקתהה רואיתב םג .(טפשמה 

םשאנה ןיב םצעב הרק המ תעדל ונל תרשפאמ הניאש תועינצ ,הרקמה לש קיודמ רואיתמ 

.ןנולתמהו 

ףא ןיא תויבסלל ,יטפשמה הזחמב "ידממ־דח דיקפתב" םיעיפומ םיאומוהש דועב ,תינש 

,ןישח טפושה לש דחא רוכזא טעמל ,יטפשמה חישב רכז היה אל ןמויקל .הז הזחמב דיקפת 

,ףוגה יבקנמ בקנ לכל רכזה לש ןימה רביא תרדחה"כ "עבטה ךרדכ אלש" עגמ רידגהש 

קוחה ."השאל השא ןיב םג ןכתת הריבעה יכ" עבק תאז תורמלו ,"יעבטה םוקמה ןמ ץוח 

טפשמה־יתבל םגו ,םישנ לע ורביד אל םיקקוחמה ,<ןלהל ואר) םישנ ןיב ןימל סחייתמ וניא 

בצמ לע ףידע הז בצמ היה םיוסמ ןבומב .םייבסל םיסחי לש עקר לע םישנ ועיגה אל 

.ילנא ינימ עגמל תוסחייתה ךות קר ורדגוהו תוילילפ תועיבתל םיפושח ויהש ,םיאומוהה 

ןתוהז ןיינעב תוטבלתמה םישנ יבגל ומצע ינפב ישוק הווהמ תטלחומ תומלעתה ,רחא דצמ 

םישנ לש ןמויקל - תוילילש םג ולו תויוסחייתה ירוביצה חישב תואצומ ןניאו תינימה 
.םישנל תיטנמור וא/ו תינימ תוכשמנה 

קוחב שומישל תורושק חישב תונומטה תויעטההו תואצמתהה־יאמ קלח ,תישילש 

ןכלו ,לעפומ וניא קוחהש הנומאה העבקתה ,יטפשמה ץעויה תארוה לשב .ותלעפה תדימלו 

ילוא םנמוא ,לעפוה ןכא קוחה ,וניארש יפכ .קוחה תויושר ידי־לע םיפדרנ םניא םיאומוה 

גויתהו םיאומוה לש הילפהה לבא ,םיניטק לש לוצינ וא חוכב שומיש ובריעש םירקמב קר 

רשאכ םג םעישרהל ידכ קוחב שומישל רתוי םיפושח ויה םה וב בצמ ורצי םהב עבטוהש 

בצמה תא וחביש םייטפשמה םיחמומהמ םיבר .םיניטק ולצינ אלו תומילאב ושמתשה אל 

היה וא ,ןיידע שי ןהב ,תורחא תויטרקומד תוצראב רשאמ רתוי בוט אוהש ונעטו לארשיב 

תונידמ הרשע־עשת ללוכ ,םירבג ןיב םיינימ םיסחי םויק לע ילילפ רוסיא ,הנורחאל דע 

ןבומכ האבש ,וז תימצע תחבשת .ןיידע םייקו רירש הז ןיעמ קוח ןהב תירבה־תוצראב 

לש תוכלשהה ןמ םירבודה לש תומלעתהה לע הדיעמ ,םיילאוסקסורטה םירבוד יפמ רקיעב 

קוחה לש תוכלשהה תא ןבומכ המילעמ םג איה 24.םיאומוה דגנ וב ירשפאה שומישהו קוחה 

םתרדגה תא רמיש קוחה .םבצמ רופישל לועפלו ןגראתהל םיאומוה לש תלוכיה לע 

לושכמל המגוד .םייטפשמ םידעצ םדגנ וטקננ אלש יפ־לע־ףא םיניירבעכו םיטוסב 

םשה איה תויבסלו םיאומוה ןעמל תיביטקלוק הלועפ ינפל ביצה "לעפומ־יתלבה" רוסיאהש 

.םניינע םודיקלו םהיתויוכז תנגהל המקוהש הדוגאל 1975־ב םמצעל ורחב םיאומוההש 

1975־בש ןוויכמ ,"טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה" ,1997 דע הארקנו ,הארקנ הדוגאה 

."תיקוח־אל" ןיידע תויאומוהה התיה 

ינב ןיב ןימ־יסחי םירסואה םיקוחש ןוויכמ םג רתויב תזרפומ ילארשיה קוחה לש תוילרבילב הוואגה 24 

"תוכושח" תונידמ ללוכ ,הענצב תאז םישועה םישנא לע הנידמ ףאב טעמכ םיפכאנ םניא ןימ ותוא 

.תומיוסמ תונידמב תורצק תופוקתב קר ורק ןידל םתאבהו םיאומוה תפישחל םיבחרנ םיעצבמ .תובר 

יתרבח חוקיפל יעצמאכ ותייפכל הברה השענ אל םא םג רוסיאה לע רומשל ןוטלשל חונ ללכ־ךרדב 

.תוילילפ תוריבעב םידושחה וא תיתלשממ־יטנא תוליעפל ףרטצהל םילולעה םיאומוה דגנ "הטיחס"ו 
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ירוביצה חישב יוניש ללוחמ הקיקחב יתרתחמ יוניש :גוליפא 

לבא ,םיילנא םיסחיב םיכורכ םניאש תויאומוה ייוליג םלועמ רסא אל ילארשיה טפשמה 

םויק לע רוסיאה לוטיב .ללכב תויאומוה רסואה קוחכ ותוא ספת יטפשמהו ירוביצה חישה 

םא םג ,חישב רתויב יתועמשמ יוניש אופיא הוויה ,1988־ב ,"עבטה ךרדכ אלש" ןימ־יסחי 

םרג רוסיאה לוטיב םצע יכ חינהל ןיאש יפ־לע־ףא .רבעב רידס ןפואב ףכאנ אל רוסיאה 

לוטיב עגרמ .חישה יללכ תא הניש ןכא לוטיבה ,םייטרפ םישנא לש תודמעב ישממ יונישל 

ילגלה יונישה .םהיתויוכזו םתיילפה ,תויבסלבו םיאומוהב העיגפה לע בסנ חישה ,קוחה 

תכלוה הלבק ןוגכ ,תילארשיה הרבחב רתוי םיבחר םייתוברת םייוניש ידכ ךות שחרתה 

םיכרע תוטשפתה ,םייטסינימפ םיכרעב תבחרנ הרכה ,יתוברת םזילרולפ לש תרבוגו 

םינמא םע תורכיהו ,טרפה שפוחו קוש־תלכלכ לש היגולואידיאו םיילאודיווידניא 

ךא ,יקוחה יונישה תעפשה תא דדובל השק ךכ לשב .םינוש םימוחתב תויבסלו םייאומוה 

םדמעמ רופישל הרישיו היולג הרוצב לועפל םיאומוהו תויבסל לע לקה ולוטיבש קפס ןיא 

תדוגאב הנגראתה ,ילילפה רוסיאה לוטיב רחאל םירופס םישדוח ךותב .יחרזאה 

המצע התארש ,"המצע" הארקנש הצובק לארשיב םילאוסקסיבהו תויבסלה ,םיאומוהה 

לש םבצמ רופישל ינתפאש טספינמ החסינ "המצע" תצובק .הדוגאה לש תיטילופה עורזכ 

התוליעפו ,דועו תונוטלשה םע םיסחי ,החפשמ ,הקוסעת ימוחתב םיאומוההו תויבסלה 

רוסאי אוהש ךכ ,1991־ב ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח ןוקית ידיל ,ראשה ןיב ,האיבה 

בותכה קוחה סחייתה וב ןושארה הרקמה - תינימ הייטנ לש עקר לע הקוסעתב הילפה םג 

םג "המצע"ו הדוגאה תוברועמ .(1998 ,יאנוי) תונוש תוינימ תויטנ לש ןמויקל שרופמב 

לע עודיה תא ריבסמה םייכוניח םיצעויל ךורדת רמוח םסרפל ךוניחה דרשמ תא העינה 

תויכוניח תויוליעפ חתפל דציכ םתוא ךירדמו ,ילילש גוית ילב תוינימ־דח תוינימ תויטנ 

.תויבופומוה תומודק־תועד תונשל ידכ 

היה ,תיטרואית .וז תוינידמ םישגהל ידכ שורד היה אל ילילפה רוסיאה לוטיב הרואכל 

דוע לכ ךא ,תינימ הייטנ לש עקר לע הרוסא םדא תיילפהש עובקל ןכל־םדוק םג ןתינ 

התוא רידגה יטפשמה חישהש ןוויכמ תרתומ ,דתיה ילנא ןימ םימייקמה םירבג לש הילפה 

זא דע םא .שדח חיש רצי קוחה לוטיב .חוכב־םיניירבעכ םיאומוהה לכ וספתנ ,הריבעכ 

הטלחהמ דסחב םינהנה הרוסא תינימ הקיטקרפ םימייקמכ ורדגוהו םיאומוהה וספתנ 

תקבאנה תלדבנ הצובקכ םיספתנ םיאומוהה ,קוחה לוטיב זאמש ירה ,םפדורל אל תילהנימ 

ץחל־תצובקל םיאומוהה וכפהנ ,טפשמה לש הבורע־ינבמ .היפלכ סחיה לעו היתויוכז לע 

,םיילילפ םיטפשמב םימשאנב קר םיעיגמ םניא םיאומוהה .טפשמה תא בצעל הסנמה 

םיאומוהש תובר תונעט לולכל לוכי הז חיש .םהיתויוכז לע םידמועה םיעבותכ םג אלא 

תועד ועימשי דוע יאדוובו ןיידע םיעימשמ םיבר םיטפושו ,עומשל ובהאי אל תויבסלו 

יוניש הווהמ חישה לש דקומה יוניש םצע ךא ,(1998 ,לארה ;Harei, 1996) תויבופומוה 

ףסלפתמ ,ץיבולינד תשרפב טועימ תעדב ,לשמל ,ימדק בקעי ןוילעה טפושה .יתועמשמ 

םיווהמ ,םישנ יתש וא ,דחי םייחה םירבג ינש ,ותעדל ."גוז" ןיבל "דמצ" ןיב לדבהה לע 

הדמע וז .תוגוזל ןתונ דיבעמהש תוילאיצוס תובטהל םיאכז םניא ןכלו ,גוז אלו ,דמצ 

רנרוד תטפושהו קרב ןורהא טפושה םע ולש חוכיווהו ולש ןוידה םצע לבא ,דואמ תממוקמ 

הז םע הז םייח ,הז תא הז םיבהואה םיינימ־דח תוגוז לש םמויק תא חטשה ינפ לא םילעמ 

ךכ .גוזה־תונב וא ־ינבמ דחא תדובע לשב דרפיהל םיצלאנ םה רשאכ הזל הז םיעגעגתמו 
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.ןובלעבכ "ומוה" הלמב שומישה עקר לע הביד־תעיבת השגוה הב ,םלסמא תשרפב םג 

ךות תאז התשע איה ,ןובלעבכ הלמב שומישה תא הלביק ןתוד תטפושהש יפ־לע־ףא 
םשכ םדא לש תינימה ותייטנל סחייתהל שי החותפו תינלבוס הרבחב"ש השגדה ידכ 

תטפושה לש הערכהה תא ובהא אל תויבסלו םייאומוה םיליעפ ."ורעש עבצל םיסחייתמש 

אוה תויאמוהה תא םיללושב שרפתהל אל םיטפושה לש ץמאמה םצע ,ונתעדל ךא ,ןתוד 

ואר> רהמ הכ ונתשי םיטפושה תודמעש תופצל ןיא .תיבסלומוהה הליהקה לש םוצע גשיה 

ימו ,("םיחותפ םיפלק" תשרפב ןוילעה טפשמה־תיב לש הקירוטרל סחייתמה ,1988 ,לארה 

,ילילפה רוסיאה לוטיבש קפס ןיא לבא .בופומוה ראשנש ריבס 1988 דע בופומוה היהש 

ןיד־קספב הז קוח לש ףוקיתהו ,הדובעב תויבסלו םיאומוה לע ןגהל דעונש קוח תפסוה 

םייבופומוה םיטפושל םג ורשפאי אל הלא םייוניש .קחשמה יקוח תא וניש ,ץיבולינד 
םיאומוהל דובכב סחייתהל םתוא ובייחיו ,םיאומוהה לש "הייטסה" לע תוישפוחב אטבתהל 

־םייטילופ םייוניש לשב ילוא יטפשמה חישה הנתשה הז הרקמב .םהיתויואטבתה לכב 

קזחמו ףקות ןתונ יטפשמה חישה ,ןכמ־רחאל םג ךכ ,1988 דע בצמב ומכ ךא ,םייתוברת 

.ןכמ־רחאל םיילרטינ ,1988 דע םיילילש - םיאומוה לש םימיוסמ םייומיד 

ורכזוהש ןיד־יקספ 

,1953־ד"ישת/ג"ישת ,ז ןיד־יקספ ,יטפשמה ץעויה 'נ יליווש רזעילא 128/52 פ"ע 

.10.4.1953 ןתינ ,446-438 

,1954־ו"טשת/ד"ישת ,ח ןיד־יקספ ,יטפשמה ץעויה 'נ הבהו והילא 229/53 פ"ע 
.4.3.1954 ןתינ ,280-276 

/ז"טשת ,י ןיד־יקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ידארכ םיסנ 94/56 'סמ פ"ע 
.3.7.1956 ןתינ ,1194-1193 ,1956-ז"ישת 

/ד"כשת ,<3)חי ןיד־יקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ימע־ןב ףסוי 224/63 פ"ע 

.22.6.1964 ןתינ ,239-225 ,1964-ה"כשת 

ןיד־יקספ ,י"מ 'נ יואלחנ ילעו ידישר םיהרבא ,דווע רימס 429/71 ,416/71 פ"ע 

.17.5.1972 ןתינ ,784-775 ,1972-ג"לשת/ב"לשת ,<1>וכ 

,378-331 <2>דל ןיד־יקספ ,י"מ 'נ יחזוק רנבאו סייו 'גרו'ג 439/79 ,308/79 פ"ע 
.30.12.1979 ןתינ 

ה"משת/ד"משת ,<1>חל ןיד־יקספ ,יול 'נ י"מ ;י"מ 'נ יול 276/83־ו 261/83 פ"ע 

.19.2.1984 ןתינ ,580-570 ,1984 

.749 <5>חמ ןיד־יקספ ,ץיבולינד ןתנוי 'נ לארשיל ריוא יביתנ לע לא 721/94 צ"גב 

.םסרופ אל ,םירחאו ןיילק ףסוי 'נ םלסמא ןועמש 20174/94 ,א"ת 

טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דש 'נ 'חאו טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה 273/97 צ"גב 

.("םיחותפ םיפלק") 
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תורוהמ 

.תודבועו עקר :לארשיב םילאוסקסומוהה לע .(1983) טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה 
.טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה :ביבא־לת 

,52 ,םינמז "?'תוינימה תודלות'ב םידוהי שי םאה ־ םירבחו םינבר" .<1995> 'ד ,ןיראיוב 
 66-50.

.6.8.80 ,ץראה ."קקוחמל קוקז וניא עבטה" .(1980)'ב ,הכרב 

טפשמל ירקחמה ןוכמה :םילשורי .קוחה תפיכאב ילהנמ תעד לוקיש .(1991)'ר ,ןוזיבג 

.תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה ,רקאס לאכימו ירה ש"ע יתאוושה 

למרכ ,יאדר ססנרפ לצא ."תויארה ינידו המכסהה דוסי - סנוא" .(1995)'צ ,ןמטפואה 

.<234-189 'ע) טפשמבו הרבחב השאה דמעמ ,(תוכרוע)יבוק־קיל לכימו ולש 

.ןקוש :ביבא־לת 

.18.10.1996 ,ריעה ."הככ טושפ .המהב בכשמל תונז ןיב" .(1996)'ג ,לסה 

,לשממו טפשמ "?תונלבוס וא דובכ - תוילאוסקסומוהו טפשמה־יתב" .(1998)'א ,לארה 

.792-785 ,(2)ד 

טפשמ ."היגולויצוסל הירוטסיה ןיב - תינימ־דח הייטנ רבדב ןידה" .(1998)'י ,יאנוי 
.586-531 ,<2>ד ,לשממו 

.רתכ :םילשורי .רשש לאכימ םע תוחיש .(1989)'ח ,ןהכ 

.160-133 ,<1>ד ,לשממו טפשמ ."לארשיב תיטופיש תרוקיב" .(1997)'א ,רומרמ 

.ב ךרכ ,טפשמה ."הקיספהו הקיקחה ישודיח - ןימ תוריבע" .(1994)'א ,בוגשרטס 

.לפכושמ רמאמ ."קוחה ןושלב 'המכסה יא' לש םיטביה" .(הנש אלל)'א ,םליע 

/"םיתפרצה" :ביבא לת .<שא לאירבג :םוגרת) 1 תוינימה תודלות .(1996) 'מ ,וקופ 

.דחואמה ץוביקה תאצוה 

.ןקוש :ביבא־לתו םילשורי .תינריתמ הרבחב רסומ תפיכא .<ה"לשת> 'א ,ןייטשניבור 

לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה .(1996) 'ב ,הנידמו 'א ,ןייטשניבור 
.ןקוש :ביבא־לתו םילשורי .(תבחרומ תישימח הרודהמ) 

.27.2.1995 ,תבש ףסומ ,בירעמ ."םודס לש היצטיליבהרה" .(1995)'ש ,רצינש 
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