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:םיכוסכס לש היצמרופסנרטו סויפ ,תידדה הרכה 
םייטרואית םיטביה 

*לאמ'ג למא 

הטעומ בל־תמושת השדקוה סויפ יכילהתו םיכוסכס ןורתפ לש תיעוצקמה תורפסב 

םידדצ ןיב םייביטקורטסנוק םיסחי םודיקב תידדהה הרכהה לש תיכרעה התובישחל דבלב 

התובישח לע תדמועו תידדהה הרכהה תייגוס םע תדדומתמ וז הסמ .ךוסכסב םייוצמה 

שיש תויזכרמה תולאשה .םיימואלו םייתרבח סויפ יכילהתבו םיבכרומ םיכוסכס ןורתפב 

תרגסמב תידדהה הרכהה לש התועמשמלו התובישחל תורושק הז רשקהב ןהילע תונעל 

תייגוס .ךוסכסב תויוצמה תוצובק ןיב סויפ תגשהב התוציחנ תדימלו ,םולש יכילהת 

ססבתמ הז ןועיט .םיימואלניבו םייתרבח־סינפ סויפ יכילהתב יחרכה ביכרמ הווהמ הרכהה 

תוסיפת לע ססובמה ישונאה םויקה לש יתוהמ ביכרמ .דניה תידדה הרכהש החנהה לע 

וא תילאודיווידניא תוהז לש "תילמרונה" התחימצמ דרפנ־יתלב קלח הווהמו ,תויתא 

הרכה לש הרדעה וא המויקש םשכש ןועיטה תא ססבל הסננ וז הסיפת ךמס־לע .תיתצובק 

םידקמ בלש םג הווהמ איה ךכ ,םיילאוטקילפנוק םיסחי לש םתוחתפתהל רושק תידדה 

־ תוסייפתהו םולש לש בצמל ךוסכס לש בצממ רבעמה ,הז רואל .סויפ יכילהתב יחרכהו 

תייגוסל תוסחייתה בייחמ ־ יתנידמ וא יתצובק ,ילאודיווידניא ,יתרבח רשקה לכב 
.תידדהה הרכהה 

ימואל־ונתא ךוסכסב רבודמ רשאכ רתוי דוע תטלוב תידדהה הרכהה לש התוציחנ 

הווהמ הרכהה תייגוס .םיברועמה םידדצה ןיב טלחומ ןומא רסוחבו תונדשחב ןייפאתמש 

תושוחת ,תובשחמ לש םויק .םיילאוטקילפנוקה םיסחיה םצע תא םיילאינולוק םירשקהב 

- קדצ־יא תשוחתו העיגפ ,חופיק ,ןובלע ,תורז ,תושחכתה ןוגכ ־ םיילילש תושגרו 

הרכהה תייגוס לש התובישח תא טילבמ םיילאוטקילפנוק םיסחימ דרפנ־יתלב קלחכ 

בייחמ םידדצה ןיב סויפה ךילהת ,הלאכ םירשקהב .תוסייפתהו םולש יכילהתב תידדהה 

לש תומיוסמ תויונשרפ תוסרוגש יפכ ,ינכטו ילמרופ דעצכ קר אל תידדה הרכה 

הרדגהה יפ־לעש ,רתוי בכרומ ךילהתב רבודמ .תוימואלניבה תויטמולפידה תומכסומה 

םינייפאמ .הלבקו תועדוותה ,רושיא ,דמעמב האדוה ,העידי ,הנחבה אוה תינולימה 

םינוש םידברב ןלהל םהילא סחייתנש ,םינוש םירושימב יוטיב ידיל םיאב הלא תויועמשמו 

.תידדהה הרכהה לש 

תכרעמ" לע לגה לש ונוידב התלע תיתרבחה היווהב הרכהה תייגוס לש התובישח 

ססיב ותרגסמבש ,(Hegel, 1979)"חורה לש הנושארה היפוסוליפה" לעו "םייתאה םייחה 

איה דבעהו ןודאה תמליד .תיתרבחה הינבהה יכילהתב הרכהה לש המוקמ תא לגה 

תומרב תיתרבחה הקימנידב בלה־תמושת תא דקמל ידכ שמתשמ לגה הבש הרופטמה 

ךכבו ,םיירוביצה םייחב תויביטקייבוסרטניאה תובישח תא הלעמ לגה .הלש תונושה 

טנק לש רסומה תיירואיתב תונומטה תויטסילאודיווידניאה תוחנהה תובישחמ טיעממ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה * 
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 (1995 ,Honneth). רחאה לש הרכהב םייולת ,ותוריח םג ומכ ,םדאה לש ישונאה םויקה.

fuer)ומצע םשל םויק ןיבל (an sich)ומצעלשכ םויק ןיב ןיחבמ אוה הלא םישגד ךמס־לע 

 sich). תווהתהה יכילהתב הרכהה תייגוסל תערכמ תובישח סחיי דימ טרברה 'גרו'ג םג

תישיאה תוהזהו תימצעה תועדומה תוחתפתה .הצובקה לש ןהו טרפה לש ןה תיתרבחה 

"ינא"ה לש ותוכזב רחאה לש הרכה ."רחא" לש ומויקל קודה ןפואב הרושק דימ לצא 

היהיש דואמ בושח ,הליהקב םיסכנ שי והשימל םא" :וירבדל .ותסיפתב יזכרמ םרוג הווהמ 

הרכהה תא ול החיטבמש תאז איה םירחאה תייאר תא ותלבקש םושמ הליהק התואב רבח 

".הליהקב רבח ותויה לש דובכה תא ול תנתונ .דמעמה תא ול תנתונ איה ...ויתויוכזב 

 (1934,199 ,Mead) היתובקעב לבקמ םדאהש דובכה ןיבל הרכהה ןיב רשוק דימ.

ןעמל קבאמה ורפסב הרכהה תייגוסל סחייתמ תנוה לסקא ינמרגה תועדה־הגוה 

לש םייגולויצוסהו םייגולוכיספה ,םייפוסוליפה םישרושה תרבסהב אוה םג קסועו ,הרכה 

יעבטה םזיטמגרפה תסיפת לש חותיפ ךמס־לע .םייתצובקניבה וא םיישיאניבה םיכוסכסה 

לגה לש ןוידה תא שדחמ תנוה ,םייריפמא םירקחמ לע ךמתסהבו דימ טרברה 'גרו'ג לש 

ךייש הרכה לע קבאמה תייגוסב ונויע .תינרדומה הרבחב הרכה לע קבאמה תייגוסב 

םתריתחל דוגינב .טרופקנרפ תלוכסא לש םידסיימה תובאה וגהש בחר יטרואית לולכמל 

הרבחה לש ירמוחה הנבמה לע תולכתסה תועצמאב תירוטפיצנמא תרוקיב סוסיבל 

תרבסה ךרוצל םיירמוחה רוצייה ימוחתב םתודקמתהל דוגינבו ,תינרדומה תיתיישעתה 

לש םיילמסו םייכרע ,םיישגר ,םייתסיפת םיטביהב דקמתמ תנוה ,תויתרבח תועפות 

שרפל ,שוחל תורשפאהש ןעוט תנוה .(1993 ,רמייהקרוהו ונרודא) תיתרבחה היווהה 

לע עירכמ ןפואב תנעשנ תימונוטוא תושיכ טרפה לש תופיאשהו םיכרצה תא שממלו 

תיביטקלוק תוהז .(Honneth, 1995) תימצע הכרעהו ימצע דובכ ,ימצע ןוחטיב חותיפ 

.הלעמ תנוהש םיכרעה תשולשל איה םג הרושק - תרחא וא תימואל ,תינתא - יהשלכ 

דחאש השיגדמ רזיירפ .הרכה ןעמל קבאמה תובישח לע העיבצמ רזיירפ יסננ םג 

תייגוסב לדגו ךלוהה שגדה אוה םירשעה האמה יהלשב תישונאה הרבחה לש םינייפאמה 

.(Fräser, 1997) םיירמוח םיבאשמ ביבס םיקבאמ ןובשח־לע תיתצובקה תוהזב הרכהה 

תשולש לש םהירבסהל דוגינב .הרכהה יקבאמ לש יביטקלוקה דמימה לע העיבצמ רזיירפ 

לש םייגולויצוסהו םייפוסוליפה ,םייגולוכיספה םישרושב םידקמתמה ,םימדוקה םיגוהה 

התעדל .וז היגוס לש םייטילופה םיטביהב בלה־תמושת תא תדקממ רזיירפ ,הרכהב ךרוצה 

וכפהנ תיתצובקה תונושב הרכהל תושירד .תויטילופה תושירדה לש קודקדב רבעמ" םייק 

'ע ,םש> "יתרבח ןויוושל תושירדב הדיריה ןובשח־לע הנורחאה הפוקתב רתוי םיטלובל 

הצובקה לש הרדגהה ינייפאמב יונישב יוטיב ידיל האב תוהזה לש הקיטילופה .(2 

יתוברת סיסב לע תרדגומה הצובקל ילכלכ סיסב לע תרדגומה הצובקמ תיתרבחה 

."תיכרע הליהק"כ 

תועפותה םלוע לש דחא ךבדנ קר םיווהמ םיירמוח םימרוגש רורב ,הלא םירבד רואל 

ירמוחה דמימה תובישח תורמל .םיימואל־וגתא םיכוסכסב רבודמ רשאכ דחוימב ,יתרבחה 

תאו םהלש הכיעדה יכילהת תא השקמ הז דמימב תידעלב תודקמתה ,םיכוסכסה לש 

דרפנ־יתלב קלח םניה תוצובקו םישנא ןיב םיקבאמ .תוצובקו םידיחי ןיב סויפה יכילהת 

,ןכ־לע .(Fanon, 1967) תיתצובקה תוהזה תחימצו תילאודיווידניאה תווהתהה ךילהתמ 

לש הכיעד .םיכוסכס לש םתווהתהב יזכרמו בושח ביכרמ הווהמ הרכה לע קבאמה 

.הרכהה תייגוסל רתוי הקימעמ תוסחייתה ןכ םא םיבייחמ סויפ יכילהתו םיכוסכס 
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יכילהתב יחרכה ביכרמכ תידדהה הרכהה תייגוסב ךשמהב דקמתנ ,הלא םירבד רואל 

ןיב רשקה לע דומעל הליחת הסננ ,תוריהבה ךרוצל .סויפו םיכוסכס לש הכיעד 

הז רשקהב .הרכהה תייגוס לש התויזכרמו סויפ יכילהת ,םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

תא ריבסנ ןכמ־רחאל .םיבכרומ םיכוסכס תרגסמב םייזכרמה םיגשומה תועמשמ תא ריבסנ 

וז תרגסמב .ךוסכס לש רשקהב התועמשמ תאו תידדהה הרכהה לש התוציחנל םימרוגה 

לש הינכתו הינייפאמ תא ריהבהל הסגנ ,ףוסבל .וזכ הרכה לש םינושה הידממ לע דומענ 
.תידדהה הרכהה 

סויפה רגתאו תוהזה תויזכרמ ,םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

םינשב החתפתה ,םיבכרומ םיכוסכסל םיישעמ תונורתפ תאיצמב םיישק תובקעב 

ךרדב יעצמאכ םיכוסכס לש היצמרופסנרטל תדחוימ תובישח תסחיימה הירואית תונורחאה 

Kriesberg, Northrup <fe Thorson, 1989; Rupesinghe, 1995; Vayrynen,) םנורתפל 

השק םיכשוממו םימילא ,םיבכרומ םיכוסכסבש החנהה לע תססובמ וז הירואית .(1991 

ןורתפל עיגהל רתוי לק יכ תנעוטה הסיפת החתפתה ןכל .םיידיימ תונורתפל עיגהל 

,ךכל םאתהב .םהלש תובכרומה ימרוג םע הליחת םידדומתמ רשאכ םיכוסכסה 

ךוסכסה לש תיללכה הביבסב יבויח יונישל תסחייתמ "םיכוסכס לש היצמרופסנרט" 

 (1996 ,Stephen). יכ ןעוט ,וז הדוקנ תולעהל םינושארהמ היהש ,גרבסירק סיול

־םייביטקייבוסו םייתוגהנתה־םיינבמ םינייפאמ תללוכ םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

תויהל תבייח םיכוסכס לש היצמרופסנרט ,תינבמה המרב .(Kriesberg, 1999) םייתסיפת 

איה .םידדצה דחא ידי־לע הפכנש ךילהת אלו ,םיברועמה םידדצה לש ףתושמ ץמאמ 

ןיפילח יסחילו הלועפ־ףותישל תומילאב שומישמ תויוגהנתהה לולכמב יוניש תללוכ 

יוניש םירבוע תונומאו תושגר ,תיביטקייבוסה המרב .תידדה תולת תריצי לע םייונבה 

תוירמוחה תויגוסב דקמתמ וניא הז ךילהת .ידדה דובכל ףאו תידדה הלבקל הביא יסחימ 

םייונישל אלא ,רחא וא הזכ יטופיש דמעמ תעיבק וא םיחטש לוהינ ,עקרקב הטילש ןוגכ 

חיש־וד תריציבו םינוש םיעצמאב םידדצה ןיב ידדה ןומא תיינבב ,ביואל סחיב תודמעב 

הביבסה יונישב תודקמתהה לש םיינויערה םישרושה .ךוסכסה תא בשייל ןוצר ררועיש 

היואר תוסחייתה ולביק אל ךוסכסה לש םיירמוח־אל םיטביהב קוסיעבו תילאוטקילפנוקה 

.תיעוצקמה תורפסב 

טעמ ךא התייה ,ימואל ךוסכסב רבודמ רשאכ דחוימב ,םיכוסכס ןורתפ לש הירואיתב 

תעפשהב .ךוסכסה לש םייתוהזהו םיירסומה ,םייכרעה ,םיילמסה םידממל תוסחייתה 

תינאיסבוהה תרוסמל םאתהבו ,הרבחה יעדמב תינתלעותהו תיטסיניוורדה תרוסמה 

םייתרבח םיכוסכסב קוסיעה ,םיימואלניבה םיסחיה תסיפת לע תובר העיפשהש 

םיקבאמ .םיברועמה םידדצה לש םיירמוחה םיסרטניאב דקמתהל הטנ םיימואלניבו 

סבוה םגו ילבאיקמ םג .םיירמוח םיסרטניא ןעמל םיקבאמב וספתנ םיימואל ףאו םייתרבח 

,םיינחור םידממב רשאמ רתוי תיסיפה תודרשיהבו ימצעה רומישה דמימב ודקמתה 

תא ועיבטה ןתיולה םגו ךיסנה םג .(1962 ,סבוה ;1988 ,ילוואיקמג םייתוהז וא םייתוברת 
האצותכ .תרחא תיפוסוליפ תוגה לכמ רתוי תיפוריאה תיתרבחה הבשחמה לע םמתוח 

םייתא ,םייכרע םידממל דבלב תוטעמ תויוסחייתה ויה םינורחאה םירושעה דע ,ךכמ 
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־ואינהו תויטסילאירה תושיגה .םיימואלניב ףאו םייתרבח םיכוסכס תמירגב םייתוהזו 

בלה־תמושת תא ודקימ ,םיימואלניבה םיסחיב תויזכרמה תושיגה ויהש ,תויטסילאיר 

ךכל םאתהב .םיכוסכס תועלגתהב יזכרמה ביכרמכ התוא םיעינמה םיסרטניאבו הנידמב 

תורזגנה תוירוגטקל תוימואלו תויתרבח תויודגנתהלו תואחמל ,תוכפהמל םיעיגמה ובסוה 

יביטקייבוא ןויווש־יאמ םיעבונכ םיבצמה בורב ורדגוה הלא םיסרטניא .םיסרטניאמ 

.(Honneth, 1995,161) םיירמוח םיבאשמ תקולחב 

,םייכרע ,םיילמס םידממ םתואל תרבוגו תכלוה תוסחייתה תרכינ תונורחאה םינשב 

םידממל תוסחייתהה תרבוג טרפב .(Katzenstein, 1996) םיכוסכס לש םייתוהזו םיירסומ 

,תיסלקה ימואלה ןוחטיבה תסיפתל .םיימואלניבו םייתרבח םיכוסכס לש םייתוברת 

ופסוותה - ילכלכ ןסוחו תיאבצ תלוכי ,שומיח ןוגכ - דבלב םיירמוח םידממל הסחייתהש 

לש םייתוברתה םידממב בלה־תמושת תא תודקממה תויוסחייתה תונורחאה םינשב 

לש םיירמוחה םיביכרמה תובישחמ תוטיעממ ןניא הלא תויוסחייתה .<םש> ימואלה ןוחטיבה 

יתוהזה־ילמסה דמימל םג בל־תמושת תונפמ ךא ,םיימואלניבו םייתרבח םיכוסכס 

ךוסכסב םיברועמה םידדצה לש םתוהז תיינבה ךילהתל תובישח תוסחיימו ךוסכסה לש 

דדומתהל ץמאמ לכמ דרפנ־יתלב קלחכ םג ומכ ,ךוסכסה תיינבהמ דרפנ־יתלב קלחכ 
.ותיא 

ודמע םיכוסכס לש םרומישבו םתמלסהב ,םתוחתפתהב תוהזה ביכרמ לש ותובישח לע 

םניה םיימואלו םיינתא ,םייתליהק םיכוסכס .(Northrup, 1989) םיבר םיאקיטרואית 
תבצינ םיצינה םידדצה לש תללוכה תימצעה םתסיפת רשאכ דחוימב ,תוהז לש םיכוסכס 

תויוהזה ותרגסמבש ,תוהז ךוסכס לש בכרומ גוס םניה םיימואל םיכוסכס .הנכסב 

תויזכרמה תושיגל דוגינב .תילאוטקילפנוק הרוצב תונבומ םיביריה םידדצה לש תוימואלה 

ונלש העדותב רתוי בר םוקמ סופתל הכירצ תוהזה תייגוס ,םייתליהק םיכוסכס רקחב 

ונבומב ימואלה ןוחטיבה אשונ ןיבל הניב רשקה תא ןיבהל שיו ,םיכוסכסל רוקמכ 

ךכל הבר בל־תמושת הנפה ראזע דראודא .(Bush <fe Keyman, 1997)יגטרטסאה־יאבצה 

םתוחתפתה ךלהמב תולועש תויגוסל םירושק םיכשוממה םייתרבחה םיכוסכסה תורוקמש 

,ותנעטל .יסיסב ךרוצ הווהמ תויגוס ןתואל ןורתפ רחא שופיחהשו ,תורבחו םישנא לש 

םיבצעמה םיכילהתב הליעפ תופתתשהו וז תוהזב תיתרבח הרכה ,תדרפנ תוהז ,ןוחטיב 

.(Azar, 1986) הלאכ םייסיסב םיכרצ םיווהמ תוהזה תוחתפתה תאו ןוחטיבה יאנת תא 

םייתוברתו םיילמס ,םייתוהז םיביכרמב תדחוימ בל־תמושת םידקממ ראזע לש וירבד 

לש םירשקהב םג םייזכרמ םימרוג םיווהמ הלא םיביכרמ .םיבכרומ םייתרבח םיכוסכס לש 

תובישח שי .םיילאינולוק םירשקהב דחוימב םינוכנ םה .תואמצע לע םיימואל םיקבאמ 

רורחשל תוקבאנה תוימואל תועונת לש ןתוחתפתהב יכרעה־יתוהזה ביכרמל הבורמ 

 (1963 ,Fanon). תומילא תויוצרפתהב ירקיע םרוג ,הווהמ ןיידעו ,הוויה הז ביכרמ

ןייפאמ הווהמ הטילשה תוטלחומ ,םיילאינולוק םירשקהב .םלועב םינוש םיכוסכס תרגסמב 

תובכרומו תילאינולוקה הבישחה תמרוע .טלשנל טלוש ןיב םיסחיה תכרעמ לש בושח 
דחוימבו ,םיטלשנה לש םייחה ירושימ לכל תונוש םיכרדב רודחל תופאוש הלש המצועה 

Chatterjee,) המצע הטילשה תכרעמ תא רערעתש תימואל תוהז חתפלמ םתוא עונמל 

ירוטסיהה ןויסינהו ,תימוקמה תוברתל זובב תסחייתמ תילאינולוקה הטילשה .(1995 

ססבל ןויסינב םיימוקמה םיבשותה לש יתרבחה הנבמה ךותל רדוח רזה ןוטלשהש חיכומ 

תרשפאמ הניא תילאינולוקה הבישחה .הייסולכואה לש תובחר תובכש ברקב הזיחא ומצעל 
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317 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א"סשת 

תימיטיגל תוברת תלעב תדחואמו המלש הרבח לאכ םוקמה יבשותל תילמרונ תוסחייתה 

,תימוקמ תונגראתה לכ יפלכ תינדשח תילאינולוקה הבישחה .(Memmi, 1965) הלשמ 

ןכל .םדא ייח ןדבואל ללכ־ך־חב הליבומה הפירח הבוגתב לקתנ תודרמתה לש ןמיס לכו 

וניא םג אוה .דבלב םיירמוח םיגשיה לע קבאמ וניא תואמצע לע תונוש תומוא לש קבאמה 

םניה ימואל רורחש ןעמל םיקבאמ .דבלב יטפשמה ןנבומב תויוכז תלבק ןעמל קבאמ 

לא ,םמצע לא םסחיב םינוש קדצו רסומ יכרע ןבוחב תונמוטה םלוע־תוסיפת ןיב םיקבאמ 

.םירחא לאו םתביבס לא ,םרבע 

הכותב תללוכ איה ."ינא"ה לש תיגולוכיספ וא תירוטסיה הסיפת קר הניא תוהזה 

תיסיפה הביבסל םג אלא ,"ינא"ה תוהמל קר אל תסחייתמה רסומ תסיפתו םיכרע תכרעמ 

םויק תמחלמ םילהנמ םה יכ םישח םיברועמה םידדצה ,םיבר םיכוסכסב ,ןכ־לע .תישונאהו 

ךוסכסב םייוצמה םידדצ ןיב סויפ יכילהת ןכל .דחי־םג ןהיתש וא תיתוברת וא תיסיפ 

הרכהה לע קבאמה .סויפ תארקל יחרכה יאנתכ תידדהה הרכהה תייגוסב קוסעל םיבייח 

תדמועה תערכמו תיתוהמ היגוס הווהמ אוה .דבלב תיסקט־תילמס תועמשמ לעב וניא 

ןורתפל רבעמב יזכרמ בלש םג הווהמ אוה ךכיפלו ,םיימואל־ונתא םיקבאמ סיסבב 

הרכהב םכתסמ וניא אוה .סויפה ךילהת תרגסמב דבלב ילהונ ןיינעב רבודמ ןיא .םיכוסכס 

הרכהל ,ךוסכס לש םירשקהב .תילמרופ הטלחה לש ןיינע וניאו ,דבלב ךמסמ תועצמאב 

םג אלא ,תוילכלכו תויטילופ קר ןניאש תוכלשהו תובר תויועמשמ שי רחאה דצב 

תידדה הרכהב רבודמ ןיא הלאכ םירשקהב .(Fräser, 1997) תויתאו תוירסומ ,תויתוברת 

קוסיעב ךרוצה עבונ ןאכמ .תילרטינ טבמ־תדוקנמ הז לא הז םיסחייתמה םידדצ ןיב 

.םימע ןיב סויפ יכילהת לע ויתוכלשהבו גשומה תועמשמב 

לע דומעל בושח ,ךוסכס לש םירשקהב תידדהה הרכהה ינייפאמב קוסעל הנפנש ינפל 

ןעטש יפכ ,תילרטינ תינוטקטיכרא תירסומ הפקשה־תדוקנ ןיאש תויה .סויפה תועמשמ 

םיסנכנ ונחנא ,ךוסכסב םייוצמה םידדצה יכרע לע טיבהל ןתינ היהי הנממש ,וטסירא 

ריכזהל יאדכ הז רשקהב .סויפל העגהלו ךוסכסה בושייל הפיאשב תיניצר המלידל 

תוניגהה לע ללכ־ ךידב איה תודקמתהה ,תוינתא תוצובק ןיב וא תומוא ןיב ןתמו־אשמבש 

Hampshire,) ריישפמה טראויטס התוא הנכמש יפכ ,(procedural fairness) תילהונה 

תא הטילבמ םלועב םינוש תומוקמב םיכוסכס ןורתפ יכילהת לע תולכתסה .(1989 

ןיעמ ולבקי םיברועמה םידדצהש ךכב תודקמתהה ,רמולכ ,תילהונה תוניגהב תודקמתהה 

תונויסנמ לבא .ןתמו־אשמה ירדחב םהיניב םימייקה חוכה יסחי לורטנ ידי־לע הווש דמעמ 

,ךוסכסה ןורתפ לש ךילהתה יפוא תא םיביתכמ המצועה יסחי םירקמה בורבש עודי םיבר 

.תיתוהמ תוניגה ףקשמ וניאש רבד 

םיכוסכס לש היצמרופסנרטב יזכרמ רגתאל תכפהנ סויפה תייגוס ,הלא םירבד רואל 

לש תונושה תויועמשמהמ תעבונ תידדהה הרכהה לש התובישח .םיימואלניבו םייתרבח 

־םינפ סויפ ,תונידמ ןיב סויפ :סויפ לש תומר שולש ןיב ןיחבהל בושח .סויפה ךילהת 

תרגסמב וינונגנמו סויפה תרוצ .דחי־מג םיביכרמה ינש תא ללוכה סויפו ,יתרבח 

ןוניכ ןוגכ ,םינושה םייחה ירושימב תונידמה ןיב הלועפ־ףותיש תויהל םילוכי הנושארה 

חרכהב רבודמ ןיא הז רשקהב .םייתרבחו םייתוברת ,םייטילופ ,םיילכלכ םירשק 
םירושימב לפטל יחרכה יתרבח־סינפ סויפב ,הז תמועל .תיחרזא תוסייפתהב 

ןועטל ןתינ .םולשהו תמאה ,קדצה םודיקל רבעמ ,הייסולכואה ללכ לש םייגולוכיספה 

תקדוצ םיסחי תכרעמ לש םודיק ורשפאי םייגולוכיספה םירושימב םייוניש קרש וליפא 
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וידחי םירושימה ינש רשאכ דחוימב בכרומ בצמה .םולשו ידדה דובכ לע תתתשומה רתוי 

רשאכ ,תואמצע לע םיכוסכסב וא תוילאינולוק םיסחי תוכרעמב .ךוסכסב יוטיב ידיל םיאב 

ךוסכסב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,ךשוממ שוביכ לש ולועמ תוררחתשה ןעמל קבאנ םע 

סויפ .םימדוקה סויפה ירושימ ינש תא לולכל םיבייח סויפה יכילהת ,יניטסלפה-ילארשיה 

רוריבל םיפתושמ םינונגנמ תריצי ,קדצ תריצי לולכל בייח הלאכ םיבכרומ םירשקהב 

,םידדצה ןיב ליעפ םולש לש םיסחי סוסיבו תידדהה הליחמה םודיק ,רבעה יעוריאב תמאה 

.םהיניב תיטילופו תילכלכ ,תיתוברת ,תיתרבח םירשק תכרעמ תמקה דצל 

תועמשמ תלבקמ תידדהה הרכהה תייגוס ,סויפה יכילהת לש הלא תויועמשמ חכונל 

תוימיטיגלב תידדה הרכה תמייקש ילבמ ליחתהל לוכי וניא תוסייפתהה ךילהת .תדחוימ 

תועמשמ .םויקה לש יתוהמה ןבומב אלא ,ימויקה־ירואיתה ןבומב קר אלו ,רחאה םויק לש 

תויסיפ יאוול־תויועמשמ לעב וניא םויקהש ךכ לע עיבצהל ידכ הב שי הרכהה לש וז 

,ןכ םא .תויתוברתו תויתסיפת ,תויתבשחמ ,תויתוהז תויועמשמ ול שי אלא ,דבלב 

הרכהה תא ןבוחב ןומטל תובייח תוסייפתה ךילהת תריציו םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

הרכהה תייגוס לש התובכרומב ןודל תעכ הנפנ .היתוכלשהו היתויועמשמ אולמב תידדהה 

.סויפ יכילהתב היתויועמשמבו 

"ינא"ה לש "ילמרונ"ה םויקב הרכהה תובישח 

,הליחת הלעה הזה ךרוצה תא .ישונא ךרוצ הווהמ הרכהש ךכ לע עיבצהל בושח 

.(Hegel, 1977) לגה ךירדירפ ינמרגה ףוסוליפה ,יתרבחה רדסה לש יפוסוליפ רשקהב 

תוחתפתהה לש תונושה תומרל םתוא רשקו הרכהה לש םינושה םיביכרמה תא שיחמה לגה 

ישרושש יפ־לע־ףא .טרפה לש ותוחתפתהבו תורבחה יכילהתב קוסיע ךות ,תיתרבחה 

לש וירבדכ ,םירושק םהש הדבועה ףרחו ,לגה ינפל ומייקתה הרכהה תייגוסב קוסיעה 
הרבחב םזילאודיווידניאה תחימצלו םינשיה םייתרבחה םיגרדמה תליפנל ,רולייט 

.(Taylor, 1994)יתטיש ןוידל הרכהה תייגוס תא הלעהש ןושארה לגה היה ,תיפוריאה 

לע תורורב תוכלשה הל שיו ,םדאה לש ותוחתפתה םצעל הבושח ,לגה יפ־לע ,הרכהה 

תשרה תא תווהמש תויתרבח תורגסמב חתפתמ םדאהש ינפמ ,הצובקה לש התוחתפתה 

תא .עיפשמ אוה הילעשו עפשומ אוה הנממש ,ותוהז תא באוש אוה הנממש תיתרבחה 

רשאכ ,דימ טרברה 'גרו'ג םג שיחמה הלא םייביטקייבוסרטניא םיסחי לש םתויזכרמ 

.(significant others)"םייתועמשמ םירחא" הניכ אוהש ימ דצמ הרכהה תובישחל סחייתה 

יוליגה ,היצאודיווידניאה ךילהתב יסיסב ךרוצ הניה "םייתועמשמה םירחאה" לש םתרכה 

םתרכה תא םישכור םדאה־ינבש תויה .(Mead, 1934) םדאה־ינב לש ימצעה רורשאהו 

יזכרמ ביכרמל תכפהנ םירחאה לש הרכהה ,םירחא םע חיש־וד לש ךילהתב תימצעה 

תא ססבל ןתינ הלא םירבד ךמס־לע .תירוביצה הריפסב םהלש תימצעה תוהזה תווהתהב 

הרכה לע ססובמה ימצע דובכ ,םירחא תבהא לע ססובמה ימצע ןוחטיב ןיבש ףיצרה רשקה 

לש תמיוסמ הדימ לע תססובמה תימצע הכרעהו ,םירחא לש םדיצמ דמעמב תיטפשמ 

.(Honneth, 1995) םירחא דצמ תוירדילוס 

העיגפ םג הב שי אלא ,דובכ רדעה קר הניא רחאל הרכה ןתמ־יא ,וז הסיפת רואל 

Taylor, 1994;) תימצע האנש ףאו תינורכ תותיחנ תשוחת םיבר לצא תרצויש הרומח 
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 1963 ,Fanon). ןמזה תצורמב םיכפהנ הרכהב תוכוז ןניאש תוצובקה לש םיתוחנ םייומיד

ךרע לש תוילסרווינואב רומח ןפואב םיעגופו ,תיתרבחה היווהה ןמ דרפנ־יתלב קלחל 

.הרשע־הנומשה האמה עצמאמ הקיטילופה תא ןייפאל הלחהש םדאה 

םירושימל םג אלא ,דבלב יטרפה רושימל יטנוולר וניא הרכהב הז יסיסב ךרוצ 

םידלונ םניא הלא םיקבאמ .הרכה יקבאמל םיכילומ הרכה רדעה לש םיבצמ .םייתצובקה 

תויהל םייושע םה .תילנויצר־תיטנסרטניא הדמע לע חרכהב םיססובמ םניאו ,ןיאמ שי 

לש תויוסנתהמ עובנל םילוכי תודגנתה ישעמ וא יתרבח קבאמ .הרכה רדעה לש רצות 

תורצוויה לש םיאנתל תורושק הלא תויפיצ .הרכהה תייגוסב תועגונה תויפיצ תרפה 

טרפל םירשפאמש הרכה לש םייתרבח םיסופד לע תועיבצמ ןהש ךכב תיטרפה תוהזה 

תויביטמרונ תויפיצ םא .תיתוברת־תיתרבח הביבס ךותב ימונוטוא טרפכ ומצע תא ריכהל 

השוחתב יוטיב ידיל האבש תירסומ תוסנתה דילומ רבדה ,הרבחה ידי־לע תונענ ןניא הלא 

תודגנתה לש סיסבל ךפהיל היושע וזכ העיגפ .ול יואר אוהש דובכה תא לבקמ וניא טרפהש 

תיביטקייבוסרטניא תינשרפ תרגסמב התוא םיאטבמ םינוש םיטרפ םא תיביטקלוק 

המויקב היולת תויתרבח תועונת לש ןתחימצש ןאכמ .המלש הצובק תנייפאמכ תגצומש 

אל תועגופכ הבזכא לש תוישיא תויוסנתה לש שוריפ תרשפאמה תפתושמ הקיטנמס לש 

.(Honneth, 1995,163-164)םיטרפ לש המלש הצובקב אלא ,דדוב םדאב קר 

,טרפה לע קר אל תוכלשה שי םירחא לש םדיצמ הרכהה רדעהל ,הלא םירבד יפ־לע 

.היצאודיווידניאהו תורבחה יכילהתל יתוהמ ןפואב רושק רבדה .הצובקה לע םג אלא 

עדומכ םדאה לש ותווהתהב רערועמ־יתלב ימויק םוקימ שי ,וז הסיפת יפל ,"רחא"ל 

.ותביבסלו ומצעל 

תובישח "רחא"ל תוסחיימ תימואלה תוהזה תווהתה לשו תוימואלה לש תוירואית םג 

"רחאה ינאה" לע הז רשקהב רבדמ דיעס דראודא .תימואלה תוהזה תווהתהב תערכמ 

 (alter ego) קלח וניה רחאה ,דיעס יפ־לע .תימואלה תוהזה תובצעתהב בושח ביכרמכ

.יסיסב ךרוצ הווהמ אוה ןכלו ,תימצעה תוהזה לש הבוציע ךילהתמ דרפנ־יתלב 

 The construction of identity... involves establishing opposites and

 "others" whose actuality is always subject to the continuous
 interpretation and re-interpretation of their differences from "us".

 Each age and society re-creates its "others". Far from static thing

 then, identity of self or "other" is a much worked-over historical,

 social, intellectual, and political process that takes place as a
 contest involving individuals and institutions in all societies.

 (Said, 1995)

דרפנ־יתלב קלחכ תורחא תומוא דצמ הרכהב יסיסב ךרוצ שי תומואל ,וז הנבה יפ־לע 

היווהה לש יגולאידה הייפוא םצעמ עבונ הרכהב ךרוצה .תימואלה ןתוהז בוציעמ 

אוה הז רשקהב .רוערעל תנתינ הניאש הרוצב וז היגוס ריהבה ןיטכב לאכימ .תישונאה 

ןמוט חיש־וד םויקב ךרוצה .(Bakhtin, 1981)"רשקתל איה םויקה תועמשמ" יכ ןעט 

תא ותוגהב שיגדה רבוב ןיטרמ םג .תימיטיגלו תדרפנ תושיכ רחאה םויק תא ובוחב 

לש ומויק תורשפאמ רקיעב עבונ הז לדבה .זל-ינא יסחיל התא-ינא יסחי ןיב לדבהה 

.התאל ינאה ןיב חיש־ וד 
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.תמייקמ םתרימא אלא .םהל ץוחמ םייק והשמ םיעיבמ תורבידה־תובא ןיא 

ינאה ףא ,התא ,רובידה הגהנ .םדא לש ותושיב םירמאנ תורבידה־תובא 

(3 ,1980 ,רבוב> .ומע הגהנ התא־ינא תורבידה גוז לש 

םצע יכו ,רחאה לש ומויק תא ובוחב ןמוט חיש־וד לש ומויקש הלא םירבדמ רורב 

תבותכ לש הנבמ" םייק הלא םיסחיב .ךפיהלו ,ינאה םויק תא הבוחב תנמוט רחאב הרכהה 

םילוכי םיחחושמה הבש תכשמתמ החיש לש הנבמ והז .(Friedman, 1982,314)"הבוגתו 

ןהו םוקימב ןה - וז היירטמיס .הזל הז תונעלו הז לא הז תונפל ,תומוקמ ףילחהל 

התא לאכ ךילא יתוסחייתה .התא-ינא יפואה תא הלא םיסחיל תנתונש איה ־ תוירחאב 

תססבתמ הרכהה וז ךרדב .המוד הרוצב יילא סחייתתש ןוצרה וא הייפיצה לע תססובמ 

.תישונאה הקיזה סיסבב היוצמ תויגולאידה .םיוסמ ירוגטק םלועל תוכייתשה לש גוסכ 

:םיאבה םירבדה תא הז רשקהב ןעוט רבוב 

,תויגושמ תציצח ןיא ,רתאה ןיבו ינאה ןיב .איה הציצח אלל התאל הקיזה 

ןוויכמ ,הנתשמ ופוג ןורכיזה ףאו ,ןוימד השעמ ןיאו המודק־תעד ןיא 

ץיח התאה ןיבו ינאה ןיב ןיא .תוללכה לא לפונו תוטרפה ןמ אוה גרוחש 

םינתשמ םמצע םיפוסיכה ףאו ;ךרד־תציפק לש ,הוואת לש ,תילכת לש 

הבכע - יעצמא לכ .העפותה לא םולחה ןמ םיצרופ םהש ןוויכמ ,םיכלוהו 

תעראתמ םש תוציחמה־םיעצמאה לכ םירערעתמו םילכש םוקמב קר .אוה 

<10 ,1980 ,רבובו .השיגפה 

יכילהת .תוכייתשהה תועמשמ תאו תוכיישב ךרוצה תא הדדיח תינרדומה הרבחה 

טרברה .םירחא לש םדיצמ הרכהב ךרוצה תא ודילוה דחאכ םייתרבחהו םיירמוחה רוכינה 

רוכינה לע לכמ רתוי ועיבצה ,טרופקנרפ תלוכסאבש םייזכרמה ןמ ,םורפ ךיראו הזוקרמ 

Marcuse, 1964; Fromm,)ישונאה םויקה לש תוידממ־דחה לעו תינרדומה הרבחב ןומטה 

Berger) תינרדומה הרבחב יזכרמ ביטומכ תועמשמה שופיח תא שיגדה רגרב רטיפ .(1956 

 1995 ,1& Luckmann. ןתמב יסיסבה ךרוצה קופיס ,רתיה ןיב ,הניה םירחא דצמ הרכהה

החמצ תימואלה היגולואידיאה .ןבומ יתוברתו יתרבח רדסל תוכיישבו םויקל תועמשמ 

הכפהנ ןכ־לעו ,תוכייתשההו תוכיישה ךרוצ לש תיזכרמ תקפסמכ תינרדומה היווהב 

לש תימצעה הרדגהה תוכז .תונורחאה םינשה םייתאמב ישונאה םויקל יזכרמ סיסבל 

םילבגומ םניאש םייסיסב םיישונא םיכרצ לע תונעל אבש יסיסב ןורקיעל ךפהנ תומואה 

־תונידמ לש היצמיטיגלב תימואלניבה הרכהה לש התובישח ןאכמ .דבלב יטרפה רושימל 

.םואל 

תימצעה הסיפתה תויזכרמו תינתומה הרכהה תולבגמ 

המורת שי ,"הרכהה לש הקיטילופה" ,רולייט סלר'צ ידנקה ףוסוליפה לש ורמאמל 

ןיבל הרכהה תייגוס ןיב רשוק רולייט .הרכהה תייגוסב ןוידה תאייחהב תיתועמשמ 

המכ ןייצמ רולייט .םיינרדומה םייחב תיזכרמ היגוסל הכפהנש ,תוהזה לש היתויועמשמ 

הסיפתל הליחת סחייתמ אוה .תונוש תוכלשה שי םהמ דחא לכלש ,הרכה לש םינפוא 
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.םדאה־ינב לכל (equal respect) הווש דובכ לע תססובמה הרכה לע תרבדמה ,תילרבילה 

.הנחבה אלל םלוכל תויוכז ןויוושל המגרות הנידמה תרגסמב דובכה לש היצזילסרווינואה 

ןויוושל קר אלא ,הרבחב תימינפה תונושל תוסחייתה התייה אל הז הבשחמ־וק תרגסמב 

וז תיטסילאודיווידניא הסיפת .ןימב וא עזגב ,תדב ,םואלב ינושל רשק םוש אלל תויוכזב 

טרפה לש תיתוברתהו תיתרבחה ותוכייתשהל רשק אלל םדאה דובכ ןויוושב הריכמ 

 (1973 ,Rawis). טנק לש "הקד"ה רסומה תיירואיתב תמייקה החנהה לע תססובמ איה
םאתהב םהייח תא להנל םילגוסמה םיילנויצר םירוציכ םדאה־ינב לש הוושה דמעמה רבדב 

םדאה־ינב לש ילסרווינואה תוילנויצרה לאיצנטופ .(Wallace, 1995) םיינובת תונורקעל 

הניא תילרבילה השיגה ,ךכמ האצותכ .תויוכזה ןויוושב הרכהה סיסבב דמועש הז אוה 

םיטרפה לש םתחימצל םיאנתה תחטבהב תקפתסמ אלא ,ףתושמ ירוביצ בוט תמדקמ 

:ןמקלדכ הז רשקהב ןעוט רולייט .ילהונה תויוכזה ןויווש ידי־לע הרבחב םינושה 

 There is a form of the politics of equal respect, as enshrined in

 liberalism of rights that is inhospitable to difference, because (a) it

 insists on uniform application of the rules defining these rights,

 without exception, and (b) it is suspicious of collective goals

 (Taylor, 1994).

הקומע הסיפת ססבל הסנמו ,הרכהה לש וז הסיפת לש התולבגומ לע עיבצמ רולייט 

.תיתוברתו תימואל ,תיתרבח תונוש םע רתוי תחלצומ הרוצב ותעדל תבשייתמה רתוי 

,תוינתא תוצובקו םימואל רקיעב ,תונוש תוצובק לש םייביטקלוק םיקבאמ לע דמוע אוה 

תוצובק .רתוי תכבוסמל תכפהנ הרכהה תייגוס ,הז רשקהב .םדמעמבו םכרעב הרכה ןעמל 

וסחייש תירסומה רקיעבו תיגולונכטה תונוילעה דגנ תובר םינש וקבאנ תוינתאו תוימואל 

.תויטננימודה תוצובקל סחיב הוושה ןכרעב הרכה ועבתו ,תויברעמה תורבחה ןמצעל 

לטנ תחת םיצבורה םימואל לש םיקבאמב תאש רתיב הלוע הרכהה לש התובכרומ 

ןתמ ךרוצל .דחי־מג ןהיתשב וא ,תיתוברת וא תיתלהנמ הטילשב אטבתמה ילאינולוק 

ןויווש תחנה תא הלעמ רולייט ,תוימואלו תויתוברת תוצובק לש הרכהה יקבאמל הנעמ 

תוימואלו תויתוברת תוצובקב הרכהה ,ותעדל .הלא תוצובק לש (equal worth) ךרעה 

תוצובקה ןמ ןכרעב תולפונ ןניא ןה יכ החנהה לע תססובמ תויהל הכירצ תונוש 

תויוכזב הרכהל תורשפא ,רולייט יפ־לע ,תחתופ ךרעה ןויווש תחנה .תויטננימודה 

תחנה לש התותימא תחכוהל תוירחאה רשאכ ,תינתומ תראשנ וז הרכה לבא .תויביטקלוק 

רולייט ,ךכב .התוא קינעמה דצה לע אלו ,הרכהב הכוזה דצה לע תלטומ ךרעה ןויווש 

־טסופ תוסיפתו ,דחא דצמ ,תויביטקלוק תויוכזמ תומלעתמה תוילרביל תוסיפת רקבמ 

,ירסומ םלוס םוש אלל יכרע ןויווש תורצויו םייכרע םיגרדממ תומלעתמה תוינאישטינ 
תא האורה תירטנצוריאה הסיפתה תא ונויד תרגסמב שדחמ ססבמ רולייט .רחא דצמ 

.היתולובג תא ץורפל ויתונויסנ תורמל ,הנוילעב תיברעמה תוברתה 

תילאיצנטופה החנהב הרכהה תייגוס תא הנתמ רולייט ,קימעמה ונויד תורמל ,ןכל 

הרכהה - וינפמ ריהזה ןונפ ץנרפש המ תא רמשמ אוה ךכב .תויוברת לש ךרעה ןויוושל 

חילצמ וניא רולייט .שפג־תופייפייתה וא תונמחר ךותמ האבש תידדצ־דחה תיטסילנרטפה 

,ןכ לע רתי .המצע ןעמל הרכה ןיבל המצעלשכ הרכה ןיב תינאילגהה הנחבהה תא ףוקעל 

קפתסמ אוה .הרכהה תייגוס לש תויועמשמל תורושקה תויעבה תשקל סחייתמ וניא רולייט 
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רולייט ,ךכ לע ףסונ .םימיוסמ םירשקהב היתויועמשמבו הרכהה לש הקיטילופב ןוידב 

תוימואלה תעפותל שרדנכ סחייתמ וניאו ,םייתוברתה םירושימל הרכהב ןוידה תא ליבגמ 

איה ולש אצומה תדוקנ .תכל־תוקיחרמ תויטילופ תוכלשה תלעב תיתוברת העפות לאכ 

לש תורבוגו תוכלוה תויעבב תולקתנש ,תויאקירמא־ןופצה דחוימב ,תויברעמה תורבחה 

תוצובקש יפ־לע־ףא יכ ןייצל בושח .תונוש תויתוברת תוצובק דצמ הרכהל תושירד 

ומכ ,ןתוא הליכמה תינידמה הדיחיה לע םימיוסמ םירקמב תורערעמ הלא תויתוברת 

ןה .םיילאינולוק םיאנתב תואמצעל ימואל קבאמ תולהנמ ןניא ןה םירקמה בורב ,הדנקב 

ונאש םירקמה תמגוד ,ןמצעל התוא תועבותו ץרא־תרבכ התוא לע תוקבאנ ןניא םג 

םחות רולייט ,ןכ לע רתי .ןיטסלפ/לארשיב וא הקנל־ירסב ,רבעשל־היבלסוגויב םיריכמ 

םצע תא תונתמש תומידקמ תוחנהב תויתוברת תוצובק לש הוושה ךרעב הרכהה תא 

תויופצ־יתלב תובוגת ידיל איבהל םיבר םירקמב היושעש תיכרע הניחבב תוינויוושה 

וחילצהש תויוברתש תימיטפואה הייפיצה ךמס־לע תינויווש תוסחייתה דדועמ אוה .דיתעב 

אלל ןהב שי ,תוכורא תוירוטסיה תופוקת ךשמל םישנא לש תולודג תוצובק ןביבס דגאל 

תויועמשמב הז ןויד .תישונאה הרבחה ללכל יטנוולר תויהל לוכיש ימינפ ךרע קפס 
תורמל .העפותה לש םינושה םיטביהל סחייתמ וניאו לבגומ הרכהה תייגוס לש תויטילופה 

תויועמשמה חותיפל תאצל ןתינ ונממש סיסב ןיידע הווהמ רולייט לש ונויד ,הלא םירבד 

תואצמנה תוצובק ןיב סויפ יכילהתב יזכרמ ביכרמכ תידדהה הרכהה לש תויכרעה 

.ךוסכסב 

תא תוצוחה ,רתויב תובחרה היתויועמשמב תידדהה הרכהל סחייתי ןלהל ןוידה 

יוטיב ןניהש ,תוימואל תועונת לש רשקהב הרכהב ןודנ .תינויצוטיטסנוקה הנידמה תולובג 

תוכזה השוריפש ,תיתוברתה ןתוידוחייבו ןהלש הוושה ךרעב הרכה ןעמל םיקבאמל קהבומ 

יפוא לע להנתמ וניא הרכה לע הזכ קבאמ .תדרפנ תיטילופ תרגסמב תימצע הרדגהל 

הנידמל הווש ךרע תלעב הליבקמ תרגסמ תריציו הנממ תודרפיהה לע אלא ,הנידמה 

,טלשנה דצה לש ותוהז לע קר אל תוכלשה שי הז גוסמ הרכה לע קבאמל .תיטננימודה 
.תטלושה תוימואלה לש התוהז לע םג אלא 

םה רשאכ דחוימב ,םיימואל־ונתא םיכוסכסב יכ הז בלשב רבכ ןייצל בושח 

הריצעל וא םודיקל תיתועמשמ םרות םיברועמה םידדצה לש םייומידה םלוע ,חווט־יכורא 

ידבורל ומצע תא קתעשמ םיברועמה םידדצה לש תויועמשמה םלוע .סויפה יכילהת לש 

.ךוסכסה תונש תצורמב ונבוהש תודמע יוניש השקמו ,םינושה היישעהו הבישחה 

הבר בל־תמושת התנפוה תומוא ןיב םיסחי תוכרעמ תיינבהב הלא תוסיפת לש ןתויזכרמל 

התלע רחאה יומידו ימצעה יומידה תייגוס םג .(Jervis, 1970) םישישה תונשב רבכ 

.(Bouiding, 1961) הז רשקהב תיזכרמ היגוסכ 

רבדמ לט־רב ינד .םיילילש םיידדה םייומיד םיחתפמ םידדצה ,ךוסכס לש םירשקהב 

יפ־לע ,בכרומ הז סותא .(Bar-Tal, 2000) "ילאוטקילפנוקה סותאה" לע הז רשקהב 

קדצה תשוחת רקיעב - הלא תונומא .תויתרבח תונומא לש םימוחת הנומשמ ,לט־רב 

.סויפ יכילהת תושקמ - יבויחה ימצעה יומידהו רחאה לש היצמיטיגלה רדעה ,ימצעה 

לש היצמרופסנרטב ךרוצ שי ,ךוסכסב םייוצמה םידדצ ןיב תוסייפתה ידיל איבהל תנמ־לע 

םיכוסכסב רבודמ רשאכ דחוימב םיבכרומ הלא םיכילהת .ילאוטקילפנוקה סותאה 

הברקה .תחא הנידמ תרגסמב וא תפתושמ הירוטירטב םילהנתמה םייתוהז"םייתרבח 
םהבש ,םילבומ םיסחי תרגסמב .תוידדהה םויאה תושוחתב בושח ביכרמ הווהמ תיסיפה 
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תוקיז םייקל םיבייחו תובלטצמ תוירוטירטבו ברועמב םייח ךוסכסב םיברועמה םידדצה 

,ילאוטקילפנוקה סותאה תא קזחל הלולע םיימוימויה םיעגמה לש תויביסנטניאה ,תוידדה 

לש היצקורטסנוקר לולכל ךכיפל םיבייח סויפ יכילהת .(1996 ,ילגוטרופ) ךפיהל אלו 

וניה הרכהל קבאמה .ילאוטקילפנוקה סותאה לש קוריפו רבעהמ םיילילשה םייומידה 

םייומידהמ תוררחתשהב םג אלא ,תואמצעב תילמרופ הרכהב םייתסמ וניאו ,ידדה 

וניא סויפ ךילהת ,ךכ םושמ .תונושה תומרב םיידדהה םייחה לש היצזילמרונבו םיילילשה 

.יזכרמ דיקפת וב תאלממ תידדהה הרכהה תייגוסש ךשוממ ךילהת אלא ,ימעפ־דח השעמ 

ןלפק לינ .ךוסכס לש תוקימנידב בושח ביכרמ הווהמ ןברוקה תשוחת ,ןכ לע רתי 

Capian,) םיניטסלפל םילארשיה ןיב םיסחיה תיינבהב הז ביכרמ לש ותובישח לע רביד 

דגנכש דצב ןומא חתפל ךוסכסב םיברועמה םידדצה לע השקמ ןברוקה תשוחת .(1999 

ןיב ןומאה תייגוס הזכ רשקהב .ומיע תינויוושה תרושקתה לש התובישחל תועדומו 

ןומא ירבשמ ,ךוסכסב תויוצמה תומוא ןיב םיסחי תכרעמב .ףקות הנשמ תלבקמ םידדצה 

הרכה ןיא םא חתפתהל הלוכי הניא ןומא תכרעמ לש הינבהה .םולשל ישממ לושכמ םיווהמ 

ךשמהל חוטב ןוכתמ םגיה תידדה הנבה רסוחו הלבק־יא .דגנכש דצב דצ לכ לש 

תוכרעמב טלוב ןייפאמ הניה רחאה דצה לש תוימיטיגלה םצעל תושחכתה .םימד־תוכיפש 

לש ןוסאה־תורה היתוכלשהל רתויב הבוטה המגודה .ךוסכסב םייוצמה םימואל לש םיסחי 

תונש האמ ךשמב םיניטסלפל םילארשיה ןיב םיסחיה תולשלתשה איה תידדהה תושחכתהה 

םיברועמה םידדצה ובש בצמב תילמרונ םייח תכרעמ םייקל רשפא־יאש רורב .קבאמ 

.דגנכש דצה לש תוימיטיגלל םישחכתמ ךוסכסב 

תידדהה הרכהה לש הקיטקלאידה 

תא הבוחב תנמוט הרכה הלמה ,תיתפרצבו תינמרגב ומכ ,תירבעבש ןייצל בושח 
םיטביהל םיסחייתמ הלא םינבומ .םייזכרמ םיביכרמכ המנפההו הדימלה ,העידיה 

ספתנה רחאה תאו ,תיתרכה םינפמהו תילכש ספותה ינאה תא םיללוכה םייתסיפת 

םיללוכ םה .בל־תמושת םהילא תונפהל יוארש םיפסונ םידממ שי הרכהל לבא .םנפומהו 

תנמוט ,םדוק ונעטש יפכ ,הרכה .םישוחה לולכמב ותנבה תאו רחאה לא תועדוותהה תא 

תויהל תבייח איה .הלבקו תועדוותה ,רושיא ,דמעמב האדוה ,העידי ,הנחבה הבוחב 
ונמצע תא סופתל תנמ־לע .הלש תועמשמה םצעמ תעבונ הרכהה לש תוידדהה .תידדה 

.וזה הימונוטואה תא רשאל ידכ ונל תינוציחה הביטקפסרפל םיקקזנ ונחנא ,םיימונוטואכ 

רושיאהש תנמ־לע לבא .ונל ינוציח והשיממ קרו ךא אובל לוכי הימונוטואה רושיא 
וניא אוה םא יכ ,ימונוטוא תויהל ומצעב בייח רחאה ,יטנוולר היהי ינאה לש הימונוטואל 

לש הימונוטואל רושיאה תא קפסל לוכי וניא ךכיפלו ינאל ינוציח וניא אוה יזא ימונוטוא 

.ומצע לש הימונוטואב ינאה לש הרכהל יחרכה יאנת הניה רחאה לש הימונוטואה .ינאה 

ןיינע םצעל תובושחכ תוספתנ היתועדש הצובקמ וא והשיממ אובל תבייח הרכה ןכל 

Anderson,) ךרע תרסח ,דניה תבשחנ הניא ןתעדש תוצובקמ וא םישנאמ הרכה .הרכהה 

 1995, xviii).

ומצע תא טרפה תסיפת קר .תימצעה תוריחהמ דרפנ־יתלב קלח הניה רחאב הרכהה 

יטנרהניא ביכרמ הניה הרכהה תוידדה ןכל .ותוריח תא תרשפאמ םיימונוטואכ רחאה תאו 
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ומויק תא חינהל ילבמ ינאה תוריח תא ססבל תורשפא םוש ןיא .תימצעה הסיפתה םצעל 

Wallace,) תימונוטוא תושיכ תימצעה הרכהה תא לבקמ ינאה ותועצמאבש ינוציח רחא לש 

החנה הב שי יכ ,ומצע ינאהמ אובל הלוכי הניא ינאה לש הימונוטואב וזכ הרכה .(1995 

םצע ,זא לבא .ולש ותוריח םצע תא רשאלו ץוחבמ ומצעב תופצל לוכי ינאהש תעלבומ 

היהיש תנמ־לע רושיאה תא רשאתש תימונוטוא תישילש תושי לש רושיא ךירצמ רושיאה 

ןפואב הארמש רוגס לגעמל ונתוא הסינכמ וזכ הסיפת .ינאה לש הימונוטואל יטנוולר 

:לגה ןעוט הז רשקהב .ינאה לש תימצעה הסיפתה םצעל יחרכה רחאה לש ומויק יכ שרופמ 

 Self-consciousness exists in itself and for itself, in that and by the

 fact that it exists for another self-consciousness; that is to say, it is

 only by being acknowledged or recognized. (Hegel, 1979)

ןוידל םייטנוולר הלא םירבד עודמ איה הז בלשב תולעהל לוכי ארוקהש תיזכרמ הלאש 

ןויד תבייחמה הבושח הלאש וזש קפס ןיא .סויפ יכילהת תרגסמב תידדהה הרכהב ונלש 

תיגאילגהה הדמעה חכונל דחוימב ,תיתצובקה המרל טרפה תמר ןיב רשק תריצי םשל 

לש םיחרזאה תצובק לש הסחי ןיבל הנידמה תרגסמב טרפה תוריח ןיב רשק הרציש 

םיחתפמ הנידמה לש היחרזא ,תינאילגהה הסיפתה יפ־לע .תוינוציח תוצובקל הנידמה 

.הנידמה ךותב םתוריח תחטבהל הבורעכ תוינוציח תוצובק יפלכ תיטסינוגטנא הדמע 

ןועיטה יכ שיחמהל ינוצרב ,תוילאינולוק־רתב תוירואית ךמס־לעו ,הז ןועיטל דוגינב 

דוגינב דמועה רבד ,תוריחה םשב תוימואל תוצובקו תונידמ ןיב םזינוגטנא רצוי ינאילגהה 

תוידדהש יפכש ןועטל ינוצרב ,תורחא םילימב .תויביטקלוק תויוהז תוחתפתה לש ןויגיהל 

קלח םג איה ךכ ,תילאודיווידניאה תוהזה תוחתפתהמ דרפנ־יתלב קלח ,דניה הרכהה 

הרכהה־יאו ,תונוש תויתרבח תוצובק לש תיביטקלוקה תוהזה תוחתפתהמ דרפנ־יתלב 

הרכה .םויקה םצע תא ןכסל םילולעש םיכוסכסל ףאו םזיגוגטנאל םרוג הלא תויוהזב 

העדות תחימצל בושח סיסב הווהמ תורחא תוישונא תוצובקו םימע ,תומוא ןיב תידדה 

תוגיצמ םייסיסב םיכרצ לש תושדח תוירואית .קבאמו האנש לע היונב הניאש תיביטקלוק 

ןה .תישונאה היווהב יזכרמ ךרוצכ תיביטקלוק תוהזבו תיתצובק תוכייתשהב ךרוצה תא 

תורחא תוצובק םע הלש םיסחיה תכרעמל םג אלא ,הצובקה לש תוילמרונל קר אל הבורע 

 .(Burton, 1990)

הבוטה השחמהה ןניה םינוש םיילאינולוק־רתב תועד־יגוה לש תוילאינולוק תוסיפת 

לש היצמרופסנרט לכשו ,קבאמו ךוסכס ועמשמ הרכה רדעהש יזכרמה ןועיטל רתויב 

םינושארה ןיב היה ןונפ ץנרפ .תיתצובקניב תידדה הרכה םיבייחמ סויפ לכו םיכוסכס 

םימע לש תוימואלב תינומגה תילאינולוק תוברת לש הרכהה־יא תובישח תא ולעהש 

ויתולמב .םימילא םיימואל םיקבאמ תחימצל תמרוג הרכהה־יא ובש ןפואה תאו ,םיטלשנ 

:ןונפ לש 

 The colonial world is a Manichaean world. It is not enough for the

 settler to delimit physically, that is to say with the help of the

 army and the police force, the place of the native. As if to show

 the totalitarian character of the colonial exploitation the settler

 paints the native as a sort of quintessence of evil. Native society is

 not simply described as a society lacking in values. It is not
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 enough for the colonist to affirm that those values have disappe

 values, and in this sense he is the absolute evil. (Fanon, 1963, 41)

םיסחיה תכרעמ תרגסמב הרכהה רדעה תא םישיחממ ןונפ לש הלא וירבד 

.תילאוטקילפנוק םיסחי תכרעמ לש רתויב ינוציקה הרקמה ויניעב הניהש ,תילאינולוקה 

רחאה לש ויתועיבת לש תוימיטיגלל תושחכתהה .םתוהמב םימילא םניה הלאכ םיסחי 

ותוא הניה הרכהה־יא .םיילאינולוק םירשקהב הטילשה ינונגנממ דרפנ־יתלב קלח הווהמ 

םירשקהב רחאל תושחכתהה .תומילאב שומיש ררוג ךא םילא־אלכ ספתנה תומילא לש גוס 

יוניש .וירבדב ןונפ תאז שיחמהש יפכ ,םימילא הטילש ינונגנמ חותיפ תבייחמ ךוסכס לש 

.תומילאב םיוסמ שומישל םירקמה בורב ךילומ ווק־סוטטסה 

האנש ררועמש רבד ,דובכ ןתמ־יא לע העיבצמ הרכהה־יאש ןעט רולייט סלר'צ 

תומילא ילגעמ ללכ־ך־ודב ררוגש רבד ,ץוח יפלכ תינפומ תויהל הלוכי וזכ האנש .תימצע 

תושרופמ שיחממ רולייט ,הרכהל עגונה לכב ולש ריהזה ןועיטה תורמל .םדמ םיבוקע 

ןניא תוכלשהה .תולטובמ־אל תויטילופו תויגולוכיספ תוכלשה שי הרכהה רדעהלש 

וניה הרכה רדעה .וב םיריכמ ןיאש דצה לש תימצעה ותסיפתב וא ותוישיאב קר תועגונ 

םירחא לש םדובכב העיגפל ילככ וב שמתשהל םילוכי םיקזח םידדצש תומילא לש גוס 

לוכי אוה .רחאל תושחכתה קר ועמשמ ןיא הרכה רדעהש ןאכ ןייצל ךירצ .םהמ םישלחה 

לש הזכ גוס לע .ולש תיכרע היטהב וא רחאה לש ויומיד תוויעב יוטיב ידיל אובל 

דיעמ לש ורפס תובישח .(2000 ,דיעס> םזילטניירוא ורפסב דיעס דראודא רביד הרכה־יא 

תיביסרוקסידה הקיטקלאידה לש התויזכרמ תא שיחמהל חילצמ אוהש ךכמ תעבונ 
.רחאה יומיד תא תותוועמה םלוע־תוסיפת תוחתפתמ םכרדש םיסופדה תאו תיתוברתניבה 

הטילש יסחיב םינייפאתמה םייתוברתניב תרושקת יסופד לע עיבצהל חילצה דיעס 

.תומילאב שומישל היצמיטיגל ןתמל םיכילומ רשאו ,חיש תועצמאב 

ךרוצ שי תיביטקורטסנוק םיסחי תכרעמ רוציל ידכו הלאכ תועפות םע דדומתהל ידכ 

הוושה ודמעמב האדוהב ,וילא תועדוותהב םג אלא ,רחאה לש ומויקב האדוהב קר אל 

תעבונה תומילאה לש םימסקה־לגעממ תאצל הדיחיה תורשפאה .הוושה וכרע לש הלבקבו 

ותומד תא - סויפו הרכה ,ךווית תועצמאב - רחאל בישהל איה הטילשמו הרכה־יאמ 

התוא תושעל בייח רחאה .(Fanon, 1967, 217) תיעבטה ותומדמ הנושש ,תישונאה 

.סויפ לש הקימניד ידיל איבהל לוכי וניא דבלב דחא דצמ הזכ השעמ יכ ,הלועפ 

הרכה ןיב ןיחבהל שיש העמשמ תישונא תומדל תיעבט תומד ןיב השוע ןונפש הנחבהה 

רחאה לש ומלוע־תסיפתב הרכה ןיבל ,תימויק־תירואית הרכה הניהש ,םויקה םצעב 

.רחאה לש יסיפה ומויק םצעב האדוה קר הניא הרכהה .תיתוהמ הרכה הניהש ,טקייבוסכ 

ינש ןיב םיסחיה תכרעמב תינפת ללוחל ידכ הב ןיאו דבלב תיקלח ,דניה תאזכ הרכה 

־תירואית הרכה תמייק תילאוטקילפנוק םיסחי תכרעמ לכב .ךוסכסב םיאצמנה םידדצ 

ועמשמ םידדצה ןיב ידדהה קבאמה ־ ךוסכסה לש ומויק םצעמ תמייק תאזכ הרכה .תימויק 

,ןושארה רושימהמ רבעמ תבייחמ ךוסכס לש היצמרופסנרט ןכל .םויקה םצעב האדוה 

תבייחמו רתוי תינעבות הניה תאזכ הרכה .יתוהמה ,ינשה רושימה לא ,ימויקה־ירואיתה 

המ לכ םע המכסה העמשמ ןיא וזכ הרכה .ומצע תא ספות אוהש יפכ רחאה תלבק תא 

לשו רחאה לש ומויק תויועמשמ לש המנפהו הנבה לש יוטיב הב שי ךא ,גציימ רחאהש 

רתוי יתועמשמ אוה ךא ,יתרבח בצמ לכב ןוכנ רבדה .ותיא תמייקה תידדהה הקיזה 
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תוהמל ידיימ ןפואב תרשקנ רחאה לש יתוהמה ומויקב האדוה רשאכ ,ךוסכס לש םיבצמב 

םירושימב רחאה םע ןילמוגה־יסחי יבגל תובר תולאש תולוע הז יונישמ האצותכ .ינאה 

םיכוסכסב םיירקיעה םיישקה דחאש רורב .ותוהז םצעו ינאה תולובג יבגל םג ומכ ,םינוש 

קלחכ תאז לבקלו רחאב תיתוהמ הרכה ריכהל ,םיצינה םידדצה תא ןיבהל אוה םיבכרומ 

.םויקה םצעמ דרפנ־יתלב 

םירשקנ הלא םייוואמ רשאכ דחוימבו ,םיימואל םייוואמ ילעב םימעב רבודמ רשאכ 

תספתנ רחאב תיתוהמה הרכהה ,טפנ וא םימ תורוקמ וא הירוטירט ןוגכ םיירמוח םיבאשמל 

יוטיב הירוטירטה תויהו ,הירוטירטל םימיוסמ םימע לש רשקה .םויקה םצע לע תמייאמכ 

לש השוחת שי תיתוהמה המרב רחאב הרכה לכבש ךכ ידיל םיאיבמ ,תימצעה תוהזה לש 

.יסיפהו ינחורה םויקה םצע לש םייסיסב תודוסי רוערע 

רשקה .יניטסלפה-ילארשיה הרקמה בוש איה תיתוהמ הרכהב ישוקל תקהבומ המגוד 

םע םידוהיל שיש רשקה םג ומכ ,םתדלומ תא הב םיאור םהש ,ןיטסלפ םע םיניטסלפל שיש 

תיתוהמ הרכהב םייקה ישוקה תא םישיחממ ,ץרא־תרבכ התוא הניהש ,לארשי־ץרא 

םתדמע תא תונשל םילארשי לש ישוקה לע עיבצהל חילצה בוט־ןמיס־רב בקעי .תידדה 

וילעש ירקיעה ישוקה .(1996 ,בוט־ןמיס־רב) ולסוא ךילהת תובקעב םיניטסלפה יפלכ 

םייורשה םישנא .תיביטינגוק תויבקעב םדא־ינבל שיש ךרוצה אוה בוט־ןמיס־רב עיבצה 

ןומא רדעה .םינשה ךשמב םלצא וחתפתהש תונומאו תוסיפת רמשל םיטונ בכרומ ךוסכסב 

לאמ'ג למא שיחמה ,תאז רואל .רחאל דחא יכרע ךרעממ רבעמה תא םישקמ תואדו רסוחו 

Jamal,) ולסוא םכסה רחאל םיניטסלפב תילארשיה הרכהה לש הנתומה הייפוא תא 

העדותה לא ורדח אל םיניטסלפה יפלכ לארשי לש תיתרוסמה הדמעב םייונישה .(2000 

םילאוטקלטניא ברקב ולסוא םכסה דגנ הפקתמה ,ןפוא ותואב .תילארשיה תיביטקלוקה 

לע עיבצה ירפמה לאכימ .לארשיב ריכהל םהלש ישוקה תא תפקשמ םיבר םייניטסלפ 

תלמסמ איהש המ לכ לע ,לארשי לש הלבקל עגונה לכב תיניטסלפה הדמעב םיישקה 

לש התוכזל הלבגוה לארשיב םיניטסלפה לש הרכהה .(Humphrey, 2000) םליבשב 

תירוטסיה הקיז שוחל םידוהיה לש םתוכזל הסחייתה אלו ,םולשב םייקתהל הנידמה 

ןיב םימייקה םירעפל בלה־תמושת תא ונפה םיבר םיניטסלפ ,דגנמ .םתדלומ תמדאל 

Said,) לארשיב תיניטסלפה הרכהה תויועמשמ ןיבל ף"שאב תילארשיה הרכהה תויועמשמ 

םולשב םייקתהל התוכזבו הב הרכה ךכיפלו ,תמייק הנידמ .דניה לארשיש דועב .(1996 

הב םיאור םיניטסלפהש המדאהמ םיקלח לע תינויצה העיבתל הפיקע היצמיטיגל הווהמ 

םושמ הב ןיא תימצע הרדגהל יניטסלפה םעה לש ותוכזב תילארשיה הרכהה ,םהל תכיישכ 

.ץראה לא ותקיזב הרכה 

ךוסכס לש תובר םינש רחאל דגנכש דצב תיתוהמ הרכהש בטיה השיחממ וז המגוד 

בל־ץמוא תשרוד תאזכ תיתרכה היצמרופסנרט .טושפ־אל השעמ איה םדמ בוקעו ךשוממ 

יסיפה םויקב קר תעגונ הניא הרכהב וזכ הרומת .םיגהנומה דצמ ןהו םיגיהנמה דצמ ןה בר 

תאירק תישענ וכותמש תויזטנפהו םייומידה םלועב תעגונ איה ;םיברועמה םידדצה לש 

םדאה לש וטבמ־תדוקנמ ימסוק יוניש והז .ןמזבו בחרמב םהלש םוקימה תנבהו תואיצמה 

סחיב םג אלא ,ותוא תבבוסה תואיצמל סחיב קר אל הנתשמ ומלוע־תנומת לכ .יטרפה 

ונתנש תוקדצהה לכ .תירסומהו תיכרעה ,תירוטסיהה ותסיפתב יוניש םג והז .הב ומוקימל 

לש הסירק יהוז .שדחמ ןוגרא הכירצמה תידוסי תינפת תולבקמ רבעה ישעמל הקנפשוג 

.םינש ךרואל ונבוהש הבישח ינבמ 
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הדרפהה ךובמו חוכ יסחי ,הרכהה תולבומ 

לש שדחמ ןוגרא לש ימוימויו ךשוממ ךילהת אלא ,ימעפ־דח עוריא הניא תידדה הרכה 

לש המנפהו הדימל ךילהת והז .רחאה יפלכ םישעמהו תויוגהנתהה תכרעמ לשו ינאה 

הרכה ,ךכל־יא .תימצעה תוהזה לע ךכל שיש תוכלשהה לשו רחאה לש ומויק תויועמשמ 

תוינידמהו תויטילופה תוכלשההש יפ־לע־ףא .רחאהמ הדרפה וא קותינ העמשמ ןיא תידדה 

םימע ינשל תונידמ יתש תרגסמב תיסיפ הדרפה תויהל תויושע תידדהה הרכהה לש 

הדגנ קבאמהו הטילשה תונש .האלמ תויהל הלוכי הניא םלועל וז הדרפה ,םינוש םירשקהב 

,ןכ לע רתי .הטושפ תיסיפ הדרפה ידי־לע קותינל תנתינ הניאש תידדה הקיז םידילומ 

אובל הלוכי הניא ךוסכסב םידדצה ןיב הדרפהה רשאכ תירשפא הניא חטבל תודרפיהה 

תינסובה ,תיקגל־ירסה ,תידנלריא־ןופצה תואיצמה .האלמ תיסיפ תודרפיהב יוטיב ידיל 
םילוכי םניא תודרפנ תונידמ תרגסמב תונורתפ םגש השיחממ תיניטסלפ,ה־תילארשיהו 

ירגנוה־ורטסואה ןויסינהו ינטסיקפה־ידוהה ןויסינה .תויפרגומד תויובכרומ דימת רותפל 

םיימואל םיטועימ לש םמויק .ךוסכסה ףוס העמשמ ןיא תיסיפ תודדפיהש בטיה םישיחממ 

ןורתפל תיסיפה תודרפיהה תא ךפוה רחא םואל לש תונידמכ ןמצע תא תואורה תונידמב 

םירשקהב רתוי םיישעמ תויהל םייושע םייביטרדפנוק תונורתפ ןכל .דימת חילצמ וניאש 

תוילרדפנוק תוקיז תריצי ידכ ךות תוימואל תודיחי לש רומיש .םיבכרומ םייפרגומד 

.םיבר םירשקהב תירשפאו הליעי אצומ ךרד םיווהמ 

ימוה .םהילא סחייתהל יוארה ןמש םייסיפ־אל םידממ םג שי תודרפיהה תייגוסל לבא 

תומוא ןיב ךוכיח לש תובר םינש רחאל רצונש יתרכהה םייניבה־בצמ לע עיבצה אבאב 

,םזילאינולוקה לש המילאה ותוהמ תורמל .(1994 ,אבאב) תוילאינולוק תורגסמב תונוש 

תכרעמ לש היצמרופסנרטה רחאל תוקתנתהה תורשפא רדעה תא שיחמהל חילצמ אבאב 

לשו הירי'גלאמ תיתפרצה הגיסנה לש יסיפה ןיוטיב תורמל .טלשנל טלושה ןיב םיסחיה 

.םידדצה ינש תעדות לע ןיידע םיעיפשמ םיילאינולוקה םיסחיה ,ודוהמ תיטירבה הגיסנה 

תכשוממ הפוקת םיראשנש ,ויעגפמו ילאינולוקה שגפמה לע הז רשקהב תרבדמ ידנג הליל 

הזיחאה לע רבדמ יממ טרבלא םג .(Ghandi, 1998) םיברועמה םידדצה לש םתעדותב 

ןויסינה באכ תא ומויב םוי ידמ היחמה ,ביאכמה ילאינולוקה ןורכיזה לש תשקיעה 

דחוימב ,םינש ךרואל תודדומתה בייחמ הז יתעדות בצמ .(Memmi, 1968)ילאינולוקה 

תודרפיה ,תורחא םילימב .םיצינה םידדצה ןיב תוסייפתה ידיל איבהל ןוצר םייק רשאכ 

לכ .ידדצ־דח ןפואב אל חטבל ,דבלב ןוצרמ תעבונה הטלחה לש רצות תויהל הלוכי הניא 

הרכהה לש היתוכלשהו היתויועמשמ םע תדמתמו הקימעמ תודדומתה בייחמ סויפ ךילהת 

תומגוד םניה ,ידנלריא־ןופצה הרקמה םג ומכ ,הינסובב םיברסה לש תוגויסנה .תידדהה 

.הז רשקהב תובוט 

לש תומיוסמ תוסיפתב תועלבומה דוסיה־תוחנה ינפמ הז רשקהב ריהזמ יבראה דוד 

איה םיימואלניב וא םייתוברתניב םינוידב המצע לע תרזוחש תיסיסב החנה .הרכה 

ןיבל ןניב םיניחבמה םירורב תולובג תולעבו תוביקע ןניה תויתוברת וא תוימואל תויושיש 

תויוברת לש ךרעה ןויוושב הרכה יכ הז רשקהב ןעוט יבראה .םירחא תויוברתו םימואל 
־ש החינמ 

 there are valid entities called "cultures" in places that have
 distinctive "achievements" to be evaluated. This flies in the face of
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 historico-geographical processes of place and community

 construction and ignores the fact that cultures are just as

 relationally (and "dialogically") constructed as individuals and a

 good deal more porous. Not to acknowledge these processes of

 cultural construction/dissolution and to build a "particularist theory

 of justice" with respect to cultures as embodied things is to

 advocate a politics that would effectively freeze geographical

 structures of place for evermore. (Harvey, 1996)

םירבדה תגצה .אצומ אלל הזב הז םירוזש תומואו םימואלש בטיה השיחממ וז הרעה 

ןויגיה הניה םימואל וא תויוברת ןיב םירורב תולובג םייקתהל םילוכי וא םימייק וליאכ 

וענמ אל רתויב םייסיפה תולובגה םג .תונוש תוישונא תוצובקמ בר ריחמ הבגש ינרדומ 

דחוימב םיפקת הלא םירבד .םימואל ןיבו תויוברת ןיב תוידדה תועפשהו תורידח 

.םיברועמ םייתרבח םינבמ םדוסימ םיליכמה םיבכרומ םיימואלו םייתרבח םירשקהב 

.וז תובכרומ השיחממ תיניטסלפה־תילארשיהו תידנלריא־ןופצה ,תירימשקה תואיצמה 

תילותקה ,תימלסומהו תידוהה - תונושה תויסולכואה לש יפרגומדה הנבמה הלא םיבצמב 

לש םיירוטסיה־ואיגה תולובגהו ,הזב הז רוזש - תיניטסלפהו תידוהיה ,תיטנטסטורפהו 

תולובג תייגוס תא דחוימב הלעמ וז תובכרומ .םירורב םניא םיכסכוסמה םימואלה ינש 

טלשנל טלוש ןיב יתוברתה־יתוהזה לובגה רבוע ןכיה הלאשה .טלשנל טלושה ןיב תוהזה 

.תיזכרמ הלאשל תכפהנ םירושימה לכב ןילמוג־תוסחייתה לש תכשוממ הפוקת רחאל 

םע רשקהמ ומכ קוידב ךוסכסהמ הנוזינ םיכסכוסמה םידדצה לש תימואלה תוהזהש תויה 

אל ינאה תולובג לע תוכלשה שי הרכהה תייגוסל ,בחרמה לא ינשגרה סחיהמו המדאה 

,ךשוממ ךוסכסמ האצותכ רצונש םייניבה־בצמ .רחאה לש ויפוא תעיבק לע רשאמ תוחפ 

לע םיעיפשמה םייתוברתניב םירבעמ םישחרתמ ותרגסמבש ילאינולוק רשקהב דחוימב 

.תויתורירש הדימ־תומא ךמס־לע הדרפה תריצי השקמ ,םידדצה ינש לש םתוהז 

אבאב ימוה .ןהיניב םיינויווש־אלה חוכה יסחי ףא־לע רצונ תויוברת יתש ןיב םייניב־בצמ 

־כ הז בצמ ראתל ביטימ 

 the moment of culture caught in an aporetic, contingent position,

 in-between a plurality of practices that are different and yet must

 occupy the same space of adjudication and articulation. (Bhabha,

 1992)

תואיצמב היתוכלשה לעו הרכהה לש םינושה םידברה לע םיעיבצמ הלא םייניב־יבצמ 

הרכהש יפ־לע־ףא .הלש יסיפה טביההמ קר אל הרכהל סחייתהל בושח .תילאינולוקה 

טלחומ קותינ רבדה תועמשמ ןיא ,תואמצעו הדרפה התועמשמ ילאינולוק רשקהב רחאב 

רצונש יתעדותה םייניבה־בצמ ללגב ירשפא וניא הזכ קותינש םושמ ,טלשנל טילשה ןיב 

תידדהה הרכהה לש תוישעמה תוכלשהה ןכל .םידדצה ינש ןיב ךשוממה רשקהמ האצותכ 

סחייתהלו ,םיברועמה םידדצה ינש םויק לש םייסיפה םידממה תולובג תא תוצחל תובייח 

.םייתוברתו םיילמס ,םייתוהז םידממל 

,ןכל םדוק ,תשחמהש יפכ ,הרכהה .סויפ ךילהת לכב בושח ביכרמ הניה תוידדהה 
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ןתרטמש תויביטקורטסנוק ןילמוג־תולועפ לע תססובמ איה .תידדה התוהמ םצעמ הניה 

םיכוסכסב םייוצמה םידדצ ןיב חוכה יסחיש תויה ךא .םיסחיה תכרעמ לש היצמרופסנרט 

לש הלבק העמשמ ןיא הרכה ,םיווש־אל ללכ־ךרדב םניה םיימואל־ונתא וא םיילאינולוק 

,רחאה םויק לש תוימיטיגלל תידדה הבורע קפסל הרומא הרכהה .םימייקה חוכה ינזאמ 

איה ,רחא דצמ .ךוסכסב םייוצמה םידדצה ןיב חוכה יסחי תואצות לש הלבקל חרכהב אלו 

תא רישכהל הרומא הרכהה .םידדצה לש תוידדהה תועיבתה שומימ חרכהב הניא םג 

־אשמה להנתי ןביבסש תוידדהה תועיבתה לש תוימיטיגלב תיתוהמ תוינויוושל עקרקה 

.ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב ןתמו 

לש ותוהז לע טלושה דצה לש תערכמ העפשה שי םיילאינולוק םירשקהבש ןייצל בושח 

לש רצות םניהש ,העיגפהו ןובלעה תמירג לש היגוסה יוטיב ידיל האב ןאכ .טלשנה דצה 

,תוילאינולוק דחוימב ,תוילאוטקילפנוק םיסחי תוכרעמ .רולייט יפ־לע הרכה רדעה 

רקיעב יוטיב ידיל אב הז הרכה רדעה .םידדצה לש ןויוושב הרכהה רדעה לע תויונב 

לש םהיפב געלל ויה םינש ךשמב ילאינולוק ןוטלש ידי־לע וטלשנש םימע .ירסומה רושימב 

תא קידצהל ידכ םיטלושה ידי־לע וחתופ םימלש םייביסרוקסיד םינבמ .םיטלוש םימע 

.אבצ תוחוכו םייתלהנמ םינבמ קר אל וללכ תילאינולוק הטילש תוכרעמ .םתטילש ךשמה 

יפ־לע ."ילאינולוקה חישה" ,אבאב לש ותפשב ,אוה םיילאינולוקה םיסחיה לש בושח דמימ 

:אבאב 

סופיטמ היסולכואכ םיניתנה תא תונבהל איה ילאינולוקה חישה תרטמ 

לש תוכרעמ ססבלו שוביכה תא קידצהל ידכ ,יעזג אצומ סיסב לע ,תוחנ 

םינפואהו ילאינולוקה חישה ךותב חוכה קחשמ תורמל .הארוהו להנימ 

,דמעמ לש תועפשה ,לשמל)ולש םיטקייבואה תא ביצמ אוה םהבש םינושה 

תונוש היצזינולוק תוכרעמ ,תונוש תויתרבח תורוצת ,היגולואידיא ,רדנ'ג 

הרבח תנמסמ איה רשאכש ,הטילש־לוהינ תרוצל ןווכתמ ינא ,(יוכו 

,הלש תונושה הלועפה תוריפס תא המצעל תסכנמ איה ,"םיניתנ תומוא"כ 

<148 ,1994 ,אבאב) .ןהב תטלושו ןתוא תנווכמ 

העובטה "תיתרכהה תומילא"ל תסחייתמ קביפס יטרוורק'צ ירטאיג ,הז רשקהב 

,1995 ,קביפס) תוחנה רחאה יפלכ ליעפמ ילאינולוקה חישהש היצקיפידוקה תוכרעמב 

יפ־לע .ילאינולוקה חישה לש (mimicry) ינייקחה ןונגסה לע עיבצמ אבאב לבא .<41 
:ריפואו רבח לש םתונשרפ 

:םייאמ אוה ךכ םושמ קוידבו ,הנוש לבא המודכ ןאכ עיפומ טלשנה־רחאה 

רחאה תא ךופהל ,רוקמל יוקיחה ןיב קחרמה תא לטבל לוכי וניא טילשה 

שי טילשלש ,"רוקמ"ל טלשנה עיציש תויצאירווב טולשל ,"ונלשמ דחא"ל 

ןבומכ ,אוה יוקיחה ,טלשנה לש וטבמ־תדוקנמ .תולעב תעיבת וילע 

וטבמ־תדוקנמ :הרומג תולטבתה אל לבא - יוקיחה אשומ ינפב תולטבתה 

- תטלושה תוברתה לש העמטהה רשוכ לע דיעמ דימת יוקיחה ,טלושה לש 

<143 ,1994 ,ריפואו רבח) .הרומג העמטה אל לבא 

- הקושת לש דמימ םייק תילאינולוק הטילש לש םיסחי תוכרעמבש ךכל איה הנווכה 

,תודגנתהו הטילש םהב שיש םיבכרומ םיסחי לש תלוברעמל םיסנכנ טלשנו טילש 
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,תודגונמכ הרואכל תוספתנ ןהש יפ־לע־ףא ,הלא תויורשפא .הלועפ־ףותישו תודגנתה 

היגרנא ןהב תעקשומש איה הלאכ םיסחי תוכרעמב תויתייעבה .וז תא וז תואיצומ ןניא 

היהי ,םייבויח םיספל הלאה תולבומה תויגרנאה תא בתנל חילצנש לככ .הבר תינסרה 

.יביטקורטסנוק הלועפ־ףותישל וכפהיי טלשנ-טילש םיסחיהש ךכ ידיל איבהל רשפא 

תפישח ךות תושחכתהה לש היצמרופסנרט ןוויכל ץמאמה איה הז רשקהב תידדה הרכה 

ךוסכס לכב ,ילאינולוק וניה ךוסכס לכ אלש יפ־לע־ףא .םיברועמה םידדצה לכל היתויולע 

סויפ יכילהת ,הלא םירבד רואל .אבאב עיבצה וילעש ינייקחה ןונגסה לש םיביכרמ שי 
םינונגנמה תפישח תא םירשפאמה םייטילופוכיספ םירושימל תוסחייתה לולכל םיבייח 

.ילאוטקילפנוקה חישב תמייקה תידדהה הלפשההו ידדהה לוטיבה לש רתויב םירתסנה 

תרגסמב הרכהה תייגוסב ןוידב הילא סחייתהל םוקמ שיש תפסונ הנחבה 

.הרכהה לש ישעמה דמימה ןיבל יביסרוקסידה רושימה ןיב איה םיכוסכס לש היצמרופסנרט 

םיברועמה םידדצה לש םהיתויוהז לע הרכהל שיש העפשהה ללגב הבושח וז הנחבה 

םידדצה לש תיתוהז היצמרופסנרט ,רתיה ןיב ,העמשמ תידדה הרכה .בכרומ ךוסכסב 

תוהזה תוחתפתה לש תיגולאידה החנהה תא םילבקמ ונחנא םא .ךוסכסב םיברועמה 

ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב חיש־ודה לש ותרוצו ונונגס יוניש יזא ,תיביטקלוקה 

לע וירבדב .תימצעה םתוהז יוניש ידיל איבהל לוכי תיבויח תרושקתל המילא תרושקתמ 

:םיאבה םירבדה תא רולייט רמא ,"הרכהה לש הקיטילופה" 

 [I]n the nature of the case, there is no such thing as [an] inward

 generation [of identity], monologically understood. In order to

 understand the close connection between identity and recognition,
 we have to take into account a crucial feature of the human

 condition... This feature of human life is its fundamentally
 dialogical character... We define our identity always in dialogue

 with, sometimes in struggle against, the things our significant

 others want to see in us... [T]he making and sustaining of our
 identity... remains dialogical throughout our lives. Thus my
 discovering my own identity doesn't mean that I work it out in

 isolation, but that I negotiate it through dialogue, partly overt,

 partly internal, with others. (Taylor, 1994, 32-34)

םע םיסחיה תכרעמש עגרב ינאה תסיפת לש יוניש הבוחב תנמוט תוהזה לש וזכ הנבה 

תסיפת םצעמ יחרכה הז יוניש ,ימואתפו דח יונישב רבודמ ןיאש ןבומ .הנתשמ רחאה 

דחאכ ינוציחו ימינפ - חיש־וד לש ךרדב תרצונה "תניימודמ הליהק"כ תימואלה תוהזה 

םיסחי תוכרעמב חוכה יסחי תובישחל בל־תמושת תונפהל בושח .(1999 ,ןוסרדנא) 

םימע לע ימצעה ןיומיד תא תופכל תוטונ תויטננימוד תויוברת וא תומוא .תויגולאיד 

,הנכו תיתימא הניא הז םיסחי ךרעמ לש יוניש הב ןיאש הרכה לכ .(Wolf, 1994) םירחא 

שי םיימואל־ונתא םיכוסכסבש תויה ,ןכ םא .םישדח םילכב ךוסכסה תכשמה העמשמ ןכלו 

לש היצמרופסנרטב ףקתשהל בייח הרכהה ךילהת ,םיינויווש־אל חוכ יסחי ללכ־ך־ודב 

ךכמ תעבונ וז הבוח .טלושה דצה לש תימצעה הסיפתה לשו ירוטסיהה (narrative) רפיסה 

ללכ־ ךידב הקידצמה יטננימודה דצה לש תירפיס הינומגה שי םיילאוטקילפנוק םיסחיבש 
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דצה לש הרכה ,ףלו ןזוס לש הירבדל .טלשנה תא הקיתשמו םימייקה הטילשה יסחי תא 

דצה תא ררחשל הלוכי ,ךרעה ןויווש תחנה תא ססבמה ,רולייט חסונ טלשנה דצב טלושה 

תועמשמ ,ףלווד אבילא .רחאב הרכהה תובקעב ומצע תא תונשל חרכהה ןמ יטננימודה 

תולובג תא הצוח וזכ הרכה קר .ינאה לש היצמרופסנרט םג חרכהב תללוכ רחאב הרכהה 

.תיתוהמל תכפהנו תימויקה־תירואיתה הרכהה 

,תישונאה הרבחה לש תיגולאידה הסיפתה לע היונב תידדה הרכהש תויה ,ןכ לע רתי 

תתשומ תויהל לוכי וניא םיברועמה םידדצה ןיב חיש־ודה ,סויפ ךילהתב רבודמש ןוויכמו 

רבד ,התוהמ םצעמ יביטקארטניא ךילהת ,דניה הרכהה ,ןכ־ומכ .תיתוהמ היירטמיסא לע 

.ילאוטקילפנוקה סותאה תא ביכרמה םייומידה םלועב תוידדה תויצמרופסנרט בייחמה 

םויק לעבכו דרפנכ וב הרכה הבוחב תנמוט רחאל הרכהה תלוכי סוחיי ,הלא םירבד רואל 

תמרות ,וז התועמשמב ,תינאילגהה תידדהה הרכהה ,הז רשקהב .תימיטיגל תירסומ תושיכ 

.(Wallace, 1995) טנק התוא הגהש יפכ תוירסומה לש תוילנויצרה תסיפת לש הסוסיבל 

ןהלש הרכהה לע תססובמ הרכהב תוימואל תוצובק לש הצופנה השירדה ,תורחא םילימב 

לש תוילנויצרה תא תססבמ וז הקיגול .הרכהה תא קינעהל םילוכיש םירחא לש םמויקב 

ןמ הז טביה תטמשה .הרכה שרודה דצה לש קהבומ סרטניא םויקל רבעמ תוירסומה 

.התועמשממ בושח ךבדנ תלטבמ תידדהה הרכהה לש תיכרעה תועמשמה 

הליחמו לווע ,הרכה 

םצעב האדוהל רבעמ ןניהש תויועמשמ ,ןכ םא ,הבוחב תנמוט תיתוהמ תידדה הרכה 

היצמרופסנרטל םג רשקתמש ,תיתוהמה הרכהה לש ףסונ בושח טביה .רחאה לש ומויק 

םג .וילע תוצפל וא ותוא ןקתל תונוכנ תעבהו השענש לוועב תידדה האדוה אוה ,תימצעה 

תריצי רבדה תועמשמ ןיא .ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב םירעפ תויהל םייושע ןאכ 

ןיב האוושמ רוציל תורשפא ןיא .םינושה םידדצה ידי־לע השענש לוועה ןיב תוינויווש 

לוועה השוע והימ ללכ־ךרדב רורב םיילאינולוק םירשקהב .ןברוקה ןיבל לוועה השוע 

ידכ .וז האוושמ לש היקלח לע שרופמ ןפואב עיבצהל ןתינ בצמ לכב אל ךא ,ןברוקה והימו 

ןוכנ תויהל לוכיש רבד ,תונברוק םמצעב םיאור םידדצה ינש םהבש םיבצמ םע דדומתהל 

םע דדומתהל תוסנלו םידדצה לש םיירוטסיהה םירפיסל תונפל בושח ,םיבר םיכוסכסב 

דרפנ־יתלב קלח הניח רבעה ירופיס םע תודדומתה .רבעה יעוריא יבגל תונושה תוסרגה 

.סויפה ךילהתמ 

תיברמ ,םירחא וא םיילאינולוק םירשקהב םיימואל־ונתא םיקבאמבש יפ־לע־ףא 

,ילוכו טפנ תוראב ,םימ תורוקמ ,המדא ןוגכ ,םיירמוח םיבאשמל תשדקומ בלה־תמושת 

תונבמו תובצעמה תוירפיס תורגסמב םהיעינמ תא םיריבסמו םמצע תא םיגיצמ םידדצה 

:דיעס דראודא ןעטש יפכ .ךוסכסה תא 

 When it came to who owned the land, who had the right to settle

 and work on it, who kept it going, who won it back, and who now

 plans its future - these issues were reflected, contested, and even

 for a time decided in narrative. (Said, 1993)
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לש םינייפאמ תלעב הביקע תושיל התוא ךפוהש הז אוה המואה לש ירוטסיהה רופיסה 

יפוא תא בצעמ םג אלא ,המואה לש הרבעב קר קסוע וניא הז רופיס .ירוטסיה טקייבוס 

םיראתמ ונחנא ותועצמאבש ירפיסה ךילהתה לע יונב" ונמלוע .התביבס םע הלש םירשקה 

תושעל ונל רשפאמש רבד ,וננוצר־תועיבשלו וגלש םיגשומב םלועה תא ונמצעל 

הבש הריז הווהמ ימואלה רפיסה .(Revill, 1993)"וכותב עונלו םלועה לע תויצלופינמ 

ירוטסיהה רופיסה .תישונאו תיסיפ הביבסל סחיב המואל םיכייתשמה לש םתוהז תבצעתמ 

,סונמ ונממ ןיאש ,יגולוטנוא סיסב הווהמ אלא ,תינוציח תירוטסיה תואיצמ גציימ וניא 

ונאש הביבסה לע ונל שיש עדיה .(Somers <£ Gibson, 1994) תימויקה העדותה םצעל 

םגיה םייומידה .היבגל ונל שיש םייומידב יוטיב ידיל אבש יביטקייבוס עדי וניה הב םייח 

יומידה לע םייונבה םילוקיש ךותמ תמיוסמ תוגהנתה תרוצ תבצעתמ ובש העדותה בחרמ 

ימצעה ילמסה יומידה" ,גנידלוב לש ויתולמב .(Finlay, Hoisti Fagen, 1967) ומצע 

שיש יומידב םייולתה ןוחטיב רסוח וא ןוחטיב לש תונויערב לבותמ תמיוסמ המוא לש 

תוהז תא בצעמה ירוטסיהה דפיסה .(Bouiding, 1961) "תרחא המוא יבגל תאז המואל 

םיסחי תכרעמ הנומט ירוטסיהה רופיסב .תורחא תומוא יבגל םייומיד ובוחב ןמוט המואה 

וא םשילחהל ,םירחא םיצעהל וא ליבגהל ידכ הב שי רפסל תלוכיה .חוכו המצוע לש 

.םמסוחל וא םררחשל ,םתימצהל וא םדמגל ,םקזחל 

.הרכהה תייגוס תא ןוחבל ןתינ ובש בחרמה תא תווהל לוכי ירפיסה רושימה ןכל 

םינתונש םיירוטסיה םירפיס תרגסמב םתוהז תא םינבמה ־ ךוסכסב םידדצה ובש ןפואה 

,תיקלח ולו ,דיעהל לוכי רחאה לש רפיסה לא םיסחייתמ - הצובקכ םמויק םצעל תועמשמ 

חתפל םיטונ םינושה םידדצה ,םיימואל םיכוסכסב .ול םינקמ םהש הרכהה תדימ לע 

יפלכ םתוסחייתהו םתדמע תא םיקידצמה םיירוטסיה םירפיסב םיפוטעש םיידדה םייומיד 
גצומה ביואה תוהז לומ םייבויח םייומיד תועצמאב תינבומ תימואלה תוהזה .דגנכש דצה 

.תוישעמ תוכלשה תולעב תויועמשמ תרצוי רחאה גוציי לש תוינידמה .תילילש הרוצב 

.טלשנה רחאה גוציי לש דיקפתה תא םמצע לע םילטונ םיטילשה ,םיילאינולוק םירשקהב 

תרצונ הלא םייומיד תועצמאב .ויבגל יטננימודה דצל שיש םייומידה תועצמאב גצומ אוה 

המצועה יסחי תא ןיבהל שי ןכל .תוישעמ תוכלשה תלעב טלשנו טלוש לש םיסחי תכרעמ 

םיגשומב םג אלא ,תיסיפ הייפכ לש וא ילכלכ לוצינ לש תכרעמ תועצמאב קר אל םהיניב 
ללוכ גוצייה רטשמ .תמיוסמ הרוצב והשימ גצייל תלוכיה תא םיללוכה םיילמסו םייתוברת 

תרצונ ןמזה תצורמב .(Hall, 1997) םיילמס תומילא יסחי םיגציימה םיפיטואירטס וכותב 

לש הירוטסיהה תא קיתשמ ולש םייומידה םלוע רשאכ ,טלושה לש תיביסרוקסיד הינומגה 

ףושחל השקש יתורפס טסקטל תכפהנ יטננימודה דצה לש תימואלה הירוטסיהה .טלשנה 

.(Bhabha, 1990)טלשנה דצה םע היונבה חוכה תכרעמ תא וב 

םניא ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב חוכה ינזאמש יפ־לע־ףא ,הלא םירבד רואל 

אלא ,חוכה יסחי תאוושמל קר אל סחייתהל ךרוצ שי ךוסכס לש היצמרופסנרטב ,םיינויווש 

תורבדיה לש בצמל ךוסכסו המחלמ לש בצממ רבעמב ישוקה רקיע .תירפיסה האוושמל םג 

תירפיסה תודיכלה תורמל .םימרוג וישעמש לוועב קזחה דצה תא ענכשל אוה סויפו 

שומישה ,ותוגהנתהל סחיב תירסומ תוחונינ וילע הרשמ רשאו ,םינשה תצורמב התנבוהש 

לווע תיישעב האדוה .אקווד ותשלוח לע עיבצמ ךוסכס לש בצמב קזחה לש ודיצמ חוכב 

תא םיווהמ םיירוטסיה םירפיס .תואדו־יא יבצמב םינוכיס לוטיל תונוכנו בל־ץמוא תבייחמ 

לש ןוקיתו יוניש ןכל .ךוסכס יבצמב תיביטקלוקה תוגהנתהה לש היצמיטיגלה רוקמ 
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סויפ יכילהת לבא .םינשה ךשמב הרצונש םתודיכל תא רערעמ םיירוטסיה םירפיס 

םיכסכוסמה םידדצל םיפתושמ םינונגנמ חותיפ םג ומכ ,םירפיס לש ןוקיתו יוניש םיבייחמ 

.רבעה תנבהל ףתושמ הנכמ תאיצמו תמאה רוריב םשל 

רדס תריציו תילמרופ תואמצע תלבקב םייתסמ וניא הרכה ןעמל קבאמה ,הז רשקהב 

ןיב םינשה תצורמב הרצונש תילמסה םיסחיה תכרעמ לש קוריפ ללוכ אלא ,שדח ילכלכ 

רומיש אל םג ךא ,ילאיגולוק־סורטה רבעה לא הרזח רבדה שוריפ ןיא .טלשנל טלושה 

קר אל ,ןכ םא ,הבוחב תנמוט רחאה לש הוושה ךרעב הרכה .יטננימודה ירוטסיהה רפיסה 

,היוארה דובכה תדימב וילא תוסחייתהו ימיטיגלכ רחאה לש רפיסה לש תמיוסמ הלבק 

לבקל היושע הדרפה .יטננימודה דצה לש ימצעה רפיסה לש היצמרופסנרט םג אלא 

.רבעל תוירחא תלבקמ החירב לש תועמשמ 

החילסו תוירחא ,הרכה 

.תוסייפתהה ךילהת לש בושח ביכרמכ הליחמה לע רבוד סויפה תייגוסב םיבר םינוידב 

תויועמשמ תוסימעמה ,"הליחמ" גשומה לש תוירצונה תויגולואיתה יאוולה"תויועמשמ 

,אנאחור) הז גשומב הנומטה תויתייעבה לע עיבצהל ןהב יד ,סויפה ךילהת לע תודבכ 

םירושקה הזל הז םידגונמו םייזכרמ םיגשומ ינש ןיב הז רשקהב ןיחבהל שי .(2001 

רבעה תולוועל תוירחא תלבק ןיב ןיחבהל שי .טרפב תידדה הרכהלו ללכב סויפ יכילהתל 

ודיצמ האב תוירחאה תלבק ,עגפנה דצהמ אובל הכירצ הליחמהש דועב .הליחמ ןיבל 

לש ותוירחא .הזל הז םירושק תויהל םיבייח םניא הלא םישעמ ינש .עגופה דצה לש 

לווע ישעמל תוירחאב האדוה .עגפנה דצה לש ותליחמל יתוהמ ןפואב הרושק הניא עגופה 

ןייצל בושח .ךוסכסב םייוצמה םימע ןיב סויפ ךילהת לש ותליחתל יסיסב יאנת הניה 

םידדצהש תוירחאה תדימ תא םיבר םירקמב םיביתכמ המצועה יסחי ,ךוסכס יבצמבש 

ןיב הינתה תורצוי תומוא םיבר םירקמב .םמצע לע לבקל םינכומ ךוסכסב םיברועמה 

.עגפנה דצה לש הליחמב רבעה תולוועל תוירחאב האדוה תונתמ ןה ־ הליחמל תוירחא 

הז רשקל םירע תויהל ונילע ,הלא םיכילהת ינש ןיב תיתוהמה הינתהה רדעה תורמל 

ןבלה ןוטלשה .םדמ בוקע ךוסכס לש תכשוממ הפוקת רחאל סויפ יכילהתב רבודמ רשאכ 

ורופיס תאו ונוצר תא דואמ הכורא הפוקת ךשמב הפכ תירבה־תוצראבו הילרטסואב 

םידע ונא תונורחאה םינשב .םרופיס תא קיתשהו ,םיימוקמה םיבשותה לע ירוטסיהה 

ןמצע לע לבקל תורחא תומואל ירוטסיה לווע ומרגש תודסומו תומוא לש תונויסנל 

םעהמ רויפיפאה לש החילסה תשקב .תוסייפתהה ךילהתמ קלחכ החילס שקבלו תוירחא 

תשקבו ,יאווה יאה יבשותמ רטרק רבעשל יאקירמאה אישנה לש החילסה תשקב ,ידוהיה 

תומגוד ןניה הלא לכ ־ חרזמה תודע ינבמ רבעשל לארשי תלשממ שאר לש החילסה 

םג ומכ ,עגפנה דצה לש ותונדשח תדימ ,םירקמה תשולשב לבא .הז ךילהתל תונוש 

ורצי אל ,עגפנה דצה יפלכ םייתועמשמ םידעצב התוול אל החילסה תשקבש הדבועה 

.םיברועמה םידדצה יסחיב תינפת ללוחל החילצהש הקימניד 

םישחש הלא .ימצעה קדצה תסיפת םצעמ תעבונ תוירחאה דמימ לש ותובכרומ 

תוירחאה תלבק יכ ,ומרגש תולוועל תוירחא םמצע לע לבקל םילוכי םניא םתקדצב 

תומואש תירסומה תוקצומה קוריפל תמרוגו םהלש תימינפה קדצה תשוחת תא תעקעקמ 
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ידקוממ דחאש רורב .התיינב לע בר ןמז תודקוש תורחא תומוא םע םיקבאמ תולהנמה 

.תומוא לש ירסומהו ירוטסיהה קדצה תשוחת איה תוימואלהו המואה תסיפת לש המצועה 

םייתדבוע םינותנ לע רשאמ רתוי ףתושמ ןוימד לע תוססבתמ הלא תושוחתש יפ־לע־ףא 

תררועמ תויועטב האדוה ןכל .תומוא לש ןתוגהנתהב יזכרמ דיקפת תואלממ ןה ,םהשלכ 

.המואה לש תירסומה תוקצומב ,תוחפל ימואלה ןויגיהה יפ־לע ,תעגופה תימינפ תונקפס 

תוכלשה שי תוירחא תלבקל ןכל .וזכ העיגפ תאשל ללכ־ךרדב רשפא־יא ךוסכס יבצמב 

לש תירסומה תוקצומהו תימצעה תוהזה םצע לע םג אלא ,ךוסכסה לע קר אל תובכרומ 

תימצעה היצמרופסנרטב ךרוצה םג עבונ ןאכמ .ךוסכסב דצ לכ לש םיימואלה םינועיטה 

תמאה תודעו תמקהו הקירפא־םורדב םייונישה םה הזכ ךילהתל המגוד .סויפ יכילהת תעב 

.םש סויפהו 

המוא תדמעה העמשמ ןיאו ,תידדצ־דח הניא תוירחאה תלבקש הז רשקהב ןייצל בושח 

יוארה ןמש ,םידדוב םישנא ידי־לע ושענש םיגירח םישעמ ןיב ןיחבהל שי .ןידל המלש 

דמוע הזכ השעמ .םימשאנה לספס לע המלש המוא תבשוה ןיבל ,ןידל םדימעהל ךירצו 

.ול ושענש תולווע לע עגפנה דצה לש החילסו הגלבה םיבייחמה ,סויפ יכילהתל דוגינב 

תלבקמ סונמ ןיא ,לוועה תמירגל םיישחומ םיארחא רתאל רשפא־יא םהבש םירקמב 

,תיביטקלוק תוירחא תלבקו החילס תשקב .רחא םעל ושענש תולוועל תיביטקלוק תוירחא 

תויללכ תורימא .יתימא סויפ תארקל םידקמ בלש ןניה ,ןהלש תוישעמה תוכלשהה לכ םע 

היצזיטרקנוקב ךרוצ שי .ךוסכסה בצמ תא תונשל ידכ ןהב ןיא תיפרומא תוירחא תלבקו 

.םינשה ךרואל ושענש תונושה תולוועב יניינע קוסיעבו תוירחאה לש 

תיכרע וא תירסומ תוינויווש רוציל ידכ הב ןיא רבעה ישעמל תידדהה תוירחאה תלבק 

םירבדה תא דימעהל שי .ןברוקל לוועה םרוג ןיב וא שלחל קזחה ןיב ,טלשנל טלושה ןיב 

,רתויב ןזואמ־אלה ךוסכסב םגש ךכמ תעבונ הז רשקהב תוידדהה .תונוכנה תויצרופורפב 

רורט יעצמאב שומישה .םינוש תורוצבו םיעצמאב קזחה דצב עוגפל חילצמ שלחה דצה 

לבקל דצ לכ לע ןכל .ךכל תומגוד םניה תויחרזא תויסולכואב העיגפו םיטלוש םימע יפלכ 

תדוכלממ האיצי רשפאמ הז דעצ .תוביסנל םאתהב וישעמל תוירחא ומצע לע 

הקנמו דגנמש דצל לוועה לכ תא סחיימ דצ לכ הבש ־ תיכרעה תוירניבה - תוימוטוכידה 

לע םדיש םיינידמ םיפוג לש םהיתונויסנל הקיז םוש וז הדמעל ןיא .הלווע לכמ ומצע תא 

.םהיתונברוק תובוגת ןיבל םהישעמ ןיב ירסומ ןזאמ רוציל םינוש םיכוסכסב הנוילעה 

.סויפה ךילהת לכ תא תרתוס טלשנה תובוגתל טלושה ישעמ ןיב האוושמ תריצי 

Fischer Sc) םהילא סחייתהל שיש םינוש םיכבדנ ללוכו בכרומ תוירחאה גשומ 

 1998 ,Ravizza): הצובק לש וא םיוסמ שיא לש ותוירחא העמשמש ,תיתביס תוירחא שי

,תירסומ תוירחא שיו ;םימיוסמ םישעמל תיטפשמ תוירחא שי ;חכומו רדגומ השעמל 

האדוהב וא ןמויקב תינתומ הניא לבא תומדוקה תויועמשמה יתש תא הבוחב תנמוטש 

תירסומה תוירחאה ,תיטפשמ וא תיתביס תוירחא ןיא םהבש םירקמב םג ,רמולכ .ןמויקב 

וא תיתביסה תוירחאה ,םירחא םייתרבח וא םיימואל םיכוסכסב .םייקתהל היושע 
םיספתנ םניא דחא דצ לש םישעמ .תמכסומ וא הרורב ,תחכומ דימת הניא תיטפשמה 

תייגוס תא םינחוב רשאכ ,תאז תורמל .םירחא םידדצל לווע םרוגכ דימת וידי־לע 

םיינתלעות םילוקישל וא חוכה יסחיל הפופכ תויהל הלוכי איה ןיא ,תירסומה תוירחאה 

.םיברועמה םידדצה לש 

.ךוסכסב םידדצה ןיב םימייקה המצועה יסחימ תלרטונמ תויהל תבייח תידדה הרכה 
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335 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001־ א''סשת 

השענל תוירחאה תדימ תא ביתכמה םרוגכ חוכה יסחי לורטנ העמשמ תידדה הרכה 

ןיב קותינה .םיירסומ םירושימל חוכה יסחי קותעש הניא הרכהה תועמשמ ,רומאכ .ךוסכסב 

םיפקתשמ חוכה יסחי דוע לכ ןא ,טושפ רבד וניא םימייקה חוכה יסחיל ירסומה רושימה 

חיש־ודה תא ריבעהל רשפא־יא ,ךוסכסב םיברועמה םידדצה לש תוירסומה םהיתוסיפתב 

תבייח תידדה הרכה ,רחא דצמ .סויפ לש םייביטקורטסנוק םירושימל םידדצה ןיב 

קזחה דצה לש הרכהב רבודמ ,לשמל ,םיילאינולוק םיסחיב .המצועה יסחיל סחייתהל 

תריצי ותועמשמ ןיא המצועה לורטנ .הכופהה הרכהב םג ומכ ,טלשנה דצה לש ודמעמב 

ןתמ העמשמ ןיא טלושה דצב טלשנה תרכה .ךוסכסב םיברועמה םידדצה ןיב היירטמיס 

.ותוגהנתהל וא ויתועיבתל היצמיטיגל וא וישעמל הקדצה 

דוע .והשלכ השעמ רחאל םיטקונ ונאש דעצ הניא תירסומ תוירחא תלבק ,ןכ־ומכ 
הריחב ינפל םיבצינ ונא ,תומיוסמ םיכרדו תומרונ יפ־לע גהנתהל םידמול ונאש ינפל 

תא םידמול וגאש ינפלו ונתוא םידמלמש ינפל דוע" ,ןמואב דנומגיז ןעטש יפכ .תירסומ 

גוהנל ונל םיפיטמש ינפלו ,תיתרבח םימדוקמהו םינבומה םייתרבחה תוגהנתהה יללכ 

"תירסומ הריחב לש בצמב רבכ םיאצמנ ונא ,םירחא יפ־לע אלו ,םימיוסמ םיסופד יפ־לע 

 (1995,1 ,Bauman). םיבייח םהש הז ןבומב ,םמויק םצעמ םיירסומ םירוצי םניה םדא־ינב

ירסומ תויהל ןכל .רחאה לש ומויקל תוירחאה רגתא םעו רחאה לש ומויק םע דדומתהל 

ןיב הריחבכ דוקפתהו םויקה תוריח תא שממל ועמשמ ירסומ תויהל .בוט תויהל ועמשמ ןיא 

לא תוסחייתה ןיב הריחב העמשמ תירסומ תוירחא ,הלא םירבד יפ־לע .(םש ,םש) ערל בוט 

תושחכתה ןיבל ,תישונאו תימויק תוימיטיגל לש הדימ התוא תלעבו הווש תושי לאכ רחאה 

דיחא יתא דוק שיש םירבדה תועמשמ ןיא .ךכבש תוכלשהה לכ םע ,ונממ תומלעתהו 

הלוכי תירסומ תוירחא ,תאז תורמל .םדאה־ינב לכ לש םהישעמ תא ויפ־לע טופשל ןתינש 

הלאכ םיסחי תוכרעמב .םדא־ינב ןיב םיסחי תוכרעמ לש רידסמ ןורקיע תווהל ןיידע 

תוכרעמ ללכ־ךרדב תומייק ,תוימואל רקיעבו ,תויתרבח תורגסמב .הריחב דימת תמייק 

.הריחב לש ןיינע ןניה הלא תוכרעמ םג .תוגהנתה לש םילבוקמ םידוקו תומרוג לש 

הלאכ תוסיפת .םייאליע םיירסומ םידוק המואה יכרעב תואור תויטנמור תוימואל תוסיפת 

לש תיכרעה תוטלחומהמ תוררחתשה קר .תומוד תוימואל תוצובק םע םיכוסכסל תוליבומ 

לש ןיינע וניה ,ןוילע ירסומ וצכ ספתנ אוה םא וליפא ,השעמ לכ יכ הייארו הלא תוסיפת 

.ךוסכסב תויוצמה תוימואל תוצובק ןיב ףתושמ סיסבל העגה תורשפאמ ןה קר - הריחב 

וא םיוסמ םוקמ לע תולעבב תיסיפטמ הנומא לע םיססובמה ,יחישמ ןווג ילעב םיכוסכס 

תלבקמ תוירחאה תלאש .ןורתפל דחוימב םישק םניה ,םימיוסמ םירתאל תירוטסיה הקיזב 

.יהולא וצ ןיבל ךוסכסב ןתדמע ןיב תורצוי תוכסכוסמ תוצובקש רשקה ללגב דחוימ ךפונ 

המצע תא רוטפל ךכב יד ,יחישמ ןויגיהל התוגהנתה תא תסחיימ תחא הצובק רשאכ 

.(Bauman, 1993)הישעמל תוירחאמ 

םיעדומ םניא הב םיברועמה םידדצה םא הבר תועמשמ הרכהל ןיא ,הלא םירבד רואל 

:ןמואב ןעוט הז רשקהב .םיידדהה םהישעמב הנומטה תירסומה תוירחאה תדימל 

 Taking moral responsibility means not to consider the Other any

 more as a specimen of a species or a category, but as unique, and

 by so doing elevate oneself (making oneself "chosen") to the

 dignity of uniqueness. (Bauman, 1995, 60)
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.תישונאו תימיטיגל תושיכ רחאה לש ותאייחה לע הטלחה העמשמ תוירחא תלבק 

לוכי תוירסומה ויתולוגסל תועדומ םע םדא קר .ינאה לש השנאה םג הניה תירסומ תוירחא 

תנמוט הניאש תוירחא תלבק ןכתית אל ןכל .תירסומ תוירחא ומצע לע לבקל לגוסמו 

םישעמ ןיב רוחבל םדא־ינבכ ונב ןומטה לאיצנטופבו תימצעה תוריחב הרכהה תא הבוחב 

:סאניו־הל לאונמע רמא ךכ לע .םינוש םילוקיש יפ־לע םינוש 

 At the moment I am responsible for the Other, I am unique. I am

 unique in as far I am irreplaceable, in as far as I am chosen to

 respond. Responsibility is lived as election. (Le'vinas, 1987, 115,
 in Bauman, 1993, 60)

לש ןיינע .דניה תוירחאה םא .םדאה תוריח לש רתויב קהבומה ןממסה ,דניה הריחבה 

,ןפוא ותואבו ,יארחא תויהל לוכי ישפוח םדא קר .ינאה תוריח לש יוטיב איה יזא הריחב 

ךרע הב שי רחאה יפלכ תולוועל תוירחא תלבק ןכל .יארחא תויהל לוכי ישפוח םע קר 

.רחאה לש ותוגהנתה לע ךכל שיש תוכלשהל רשק אלל ,"ינא"ל התועמשמ םצעמ בושח 

לש םיגשומב תדדמנ הניא תוירחא .הבינמ איהש תלעותהמ עבונ וניא תוירחאה לש הכרע 

ינאה ,רחאב הרכהה תועצמאב קר .סויפ יכילהתל התובישח תעבונ ןאכמ .דספהו חוור 

איה ןפוא ותואבו ;ותוהמב ישפוח לאודיווידניאל םדא תכפוה תוירחאה .ישפוח תויהל לוכי 

תלבקש רורב הלא םירבד ךמס־לע .התוהמב תישפוח המואל םישנא תצובק תכפוה 

הרכה־יא לע יונב היה רשאו ,ןמזה תצורמב השענש לווע .רחאב הרכה העמשמ תוירחא 

תלבק םצע ,ןכ־ומכ .תוירחא תלבק ילב רושיגל ןתינ וניא ,ךוסכסב םידדצה ןיב תידדה 

ןכל .הרכהה־יא םצעב לווע תיישעב תמיוסמ האדוה ,רתיה ןיב ,העמשמ אוהש יפכ רחאה 

.וישעמל ותוירחאב ריכמה דצה לש האדוה הבוחב תנמוט הרכהה 

תיקלח הניה ,רולייט התוא הגהש יפכ ,ךרעה ןויווש תחנה חסונב הרכהה םג ןכל 

תדבעשמ ךכבו ,תינתומל ךוסכס יבצמב תוירחאה תא תכפוה ךרעה ןויווש תחנה .דבלב 

לוטיב םושמ וז הסיפתב ןיא .אצומ ונממ ןיאש ינתלעות ןויגיהל םיכסכוסמה םידדצה תא 

םידדצה לכש חוורה לע עיבצהלו הביחרהל ןויסינ אלא ,תינתלעותה הייטנה לש 

ומיע םיסחיה תכיפהמו דגנכש דצב הרכהה ןמ קיפהל םילוכי ךוסכסב םיברועמה 

ןניאש תלעות לש הדימ־תומאל תוסחייתה םיבייחמ סויפ יכילהת .םייביטקורטסנוקל 

הלוכי ךרעה ןויווש תחנה ,םיילאינולוק םירשקהב .דבלב םיירמוח םיחנומב תוחסונמ 

וא ,תודרפיה .תירסומה םג אלא ,תיסיפה התועמשמב קר אל תודרפיהל תמגרותמ תויהל 

תוירחאהמ קתנתהל יטננימודה דצל תורשפאמ ,תינידמ תואמצע - םירחא םיגשומב 

לש הרורב הכלשה וניהש ,הדרפהה ןורקע .םיכשוממה חופיקהו הטילשה לש םהיתוכלשהל 

ןומטה יזכרמ אשונכ תירסומהו תיתאה תוירחאה תייגוס תא לרטנמ ,ךרעה ןויווש ןורקע 

הטילשה תכרעמ לש היתוכלשהמ םלעתהל רשפא־ יא .תיתוהמ תידדה הרכה לש התוהמב 

החירב ובוחב ןמוטש הרכה ךילהת ןכל .ילאינולוקה רשקהב טלשנל טלושה ןיב המייקתהש 

תוירחא תלבק .הרכה לש יוקל ךילהת וניה רבעה תולווע ןוקיתל תוירחאב תופתושמ 
.תינתומ־יתלב תירסומ הבוח הניה לוועל וא העיגפל 

.החילסה תייגוס - תידדה הרכהל הרושקה תפסונ תבכרומ היגוסל םיעיגמ ונא ךכב 

תויהל היושע םתנווכש תוגהנתה יסופדב םירקמה בורב רבודמ םיילאוטקילפנוק םיסחיב 

שפחמ דצ לכ ,הרכה־יא לש םיבצמב .דגנכש דצב הרומח העיגפ איה םתאצות ךא ,תיבויח 
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337 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

לש םיוסמ גוסב רבודמש יפ־לע־ףא .רחאה דצה ןובשח־לע ולש םיסרטניאה תא םדקל 

העמשמ תידדה הרכה ,הז רואל .דגנכש דצב הרומח העיגפ ןה היתואצות ,תרושקת 

םישעמל תוירחא תלבקו רחאה דצל השענש לוועל וא קזנל תועדוותה קר אל הז רשקהב 

היתויועמשמל תמצמטצמ הניאש ,החילסה תשקב תא םג תללוכ תידדה הרכה .הלא 

תייגוס ,סויפ ךילהתב רבודמש תויה .ישעמ ךפונ םג תלבקמ אלא ,תוירצונה תויגולואיתה 

יאנת הניא הליחמה תקנעהש יפ־לע־ףא .חולסל תלוכיה ־ ףסונ דמימ תלבקמ החילסה 

תויה .תידדהה הרכהה גשומ תא ונתנבה םצעמ תעמתשמ איה ,תוסייפתהל יחרכה 

תוירחא תלבק ,ללכ־ךרדב תורומח ןניה תוידדהה תועיגפה םיימואל־ונתא םיכוסכסבש 

ןניה ,תורומח תועיגפ לע חולסל תלוכי תנגפה םג ומכ ,םידדצה ינשמ םימיוסמ םישעמל 

תידדה החטבה ןיעמ הניה הליחמה .הרכהה לש תישעמה הקימנידהמ דרפנ־ יתלב קלח 

המנפה ללוכה ,תימצע תועדוותה לש ךילהת םג איה .םיעגופה םישעמה לש תונשיה־יאל 

םהלש תוכלשההו תומייק ויהש תופולחה ,םהל ומרגש םילוקישה ,םישעמל תוביסה לש 

 (1994 ,Lang). העידי רסוחב וא םיעטומ םילוקישב תמיוסמ האדוה שי החילסה תשקבב

ךילהת וניהש ,תימצעה תונתשהה ךילהתמ קלח הניה וזכ האדוה .קזנה םרוג לש ודיצמ 

ונוצר לע העיבצמ הליחמ תקנעה ,עגפנה לש ודיצמ .סויפהו רחאב הרכהה תרגסמב יחרכה 

תקנעה .ימצעה יונישה ךילהתמ קלח םה םגש ,העיגפה םע דדומתהלו ומצע לע תולעתהל 

לוועה השוע תריטפ העמשמ ןיא תילאוטקילפנוק םיסחי תכרעמב ןברוקה ידי־לע הליחמה 

דרפנ־יתלב קלח איהו ,רקיעב תימצע תלעות שי הליחמה תקנעהב .וישעמל ותוירחאמ 

,תוירחא ומצע לע לבקל לוכי ישפוחש ימ קרש םשכ .ימצעה שפוחה לש ושומיממו ומוקישמ 

םייזכרמו םייטקלאיד םניה הלא םיכילהת ינש .חולסל לוכי תמאב ישפוחש ימ קר םג ךכ 
.תידדהה הרכהל 

םוכיס 

הרכההש רורב םיבכרומ םיכוסכס לש היצמרופסנרטו סויפ יכילהתב הז ןויד רואל 

םיכוסכסל .לקשמה דבוכ אולמב הילא סחייתהל שיש תיזכרמ היגוס הווהמ תידדהה 

הניה תידדה הרכה .תינללוכו הפיקמ תוסחייתה םיבייחמה םינוש םירושימ שי םיבכרומ 

ידדהה ןומאה .סויפ יכילהתב בושח ביכרמכ ידדהה ןומאה תיינבהמ דרפנ־יתלב קלח 

וזכ הקיטקלאיד .ןומא הנבמ הרכהו ,הרכה הנבמ ןומא .סויפ ךילהתב יזכרמ דיקפת אלממ 

תילהונה תוניגהה תולובג תא םיצוח םא םיכוסכס ןורתפב תיביטקורטסנוק תויהל הלוכי 

םינוש םירושימב ןומא־ינוב םידעצ ןכל .ךוסכסה לש רתויב םיקומעה םישרושל םיסחייתמו 

.םיברועמה םידדצה ןיב תונדשחהו תוניועה ,חתמה תוגגופתהב יחרכה בלש םיווהמ 

םע תודדומתהל תויביטקורטסנוק תויורשפא תחיתפב תערכמ תובישח שי הלא םידברל 

.תוירמוח תויגוס ביבס תוקולחמ 

תונוילע תשוחת לע ססבתהל הלוכי הניא תידדה הרכהש רורב ליעל םירבדה רואל 

היירטמיס רדעה .תינויווש תויהל תבייח הרכהב תוידדהה .רחאל סחיב דחא דצ לש 

ינש ןיב להנתמה חיש־ודל םימייקה חוכה יסחי לש םוגרת וניה םידדצה ןיב הרכהב 

םירחא םייזכרמ םיביכרמב רומח ןפואב עגופ חיש־ ודה רושימל חוכה יסחי קותעש .םידדצה 

,רתיה ןיב ,העמשמ הרכהב תוינויוושה .תוירחאהו הליחמה ןוגכ ,תידדהה הרכהה לש 
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תירסומ הלבקב רבודמ .תיתוברת תויסחיב ןאכ רבודמ ןיא .רחאה לש תוימיטיגלה תדימ 

.תוינתה ילב ,הנממ עמתשמה לכ לע ולש תימצעה הרדגהה לש רקיעב ,רחאה יכרוצ לש 

םינונגנמ תאיצמ אלא ,שרוד רחאהש םירבדה לכ לש םושיי וא הלבק רבדה תועמשמ ןיא 

תולווע םע תודדומתה םשל תופתושמ תודעו .ויכרצו ויתושירד םע תודדומתהל םימכסומ 

ךילהת דצל תולהנתמ ןה םא ליעוהל תויושע דיתעב ןנורתפל םיכרד תאיצמו רבעה 

ןניה םלועב םינוש תומוקמב תולעופו ולעפש סויפהו תמאה תודעו .ילמרופה ןתמו־אשמה 

.תידדהה הרכהה לש ישעמה םוגרתה תובישחל הבוט המגוד 

תורוצב יוטיב ידיל אובל הלוכי אלא ,דיחיו דחא םגדל הפופכ הניא רחאב הרכהה 

דומלל תורשפא ונל קפסמ ןורחאה רושעב םלועה תא ףטשש םיכוסכסה ןורתפ לג .תונוש 

יתיסינש יפכ ךא .הרכהה תייגוסל תויהל תולוכיש תונושה תויונשרפה לע תואיצמהמ 

תא ראבל אלא ,תידדה הרכה םיגישמ דציכ הלאשב קוסעל התייה אל יתרטמ ,שיחמהל 

יפ־לע .תישעמה המרב םושיי־רבל ותוא ךופהלו תיטדואיתה־תיתוהמה המרב גשומה 

ידכ סויפ יכילהתב בר ןויע בייחמה בכרומ ךילהת והזש ןיבהל ןתינ םינושה ויביכרמ 

ןיב םיסחיה תכרעמ םא םיירשפא םניא סויפ יכילהתש הלא םירבדמ רורב .וביט לע דומעל 

םשכ .תיתוהמ תידדה הרכה לע ססובמה היצמרופסנרט ךילהת תרבוע הניא םידדצה 

לולכממ קלח ראשנ טרפהש יפ־לע־ףא ,טרפה לש ותווהתהב יחרכה ךילהת הניה הרכהש 

תישונא הצובק לכ לש המויקל תיחרכה ,דניה הרכהה ךכ ,רתוי בחר יתוברתו יתרבח 

תויהל הלוכי הניא וז הצובקש יפ־לע־ףא ,תואמצעלו הימונוטואל ישפוח ןוצר תלעב 

.הילע עיפשמו הנממ עפשומה בחרה ישונאה לולכמהמ תקתונמ 

תורוקמ 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .טרופקנרפ תלוכסא .(1993)'מ ,רמייהקרוהו 'ת ,ונרודא 

לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה :תוניימודמ תוליהק .(1999> 'ב ,ןוסרדנא 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .התוטשפתה 

הירואית ."ילאינולוק־טסופ חישו הילפא ,לדבה :רחאה תלאש" .(1994) 'ה ,אבאב 

.158-144 ,3 ,תרוקיבו 

.קילאיב דסומ :םילשורי .היווהה חכונ ותדימעו םדאה לע :חיש דוסב .(1980)'מ ,רבוב 

־ תוטלחה תלבקב תובכרומה :םולשל המחלממ דבעמה .(1996) 'י ,בוט־ןמיס־רב 

.םולש ירקחמל ץמניטש ימת זכרמ :ביבא־לת .ילארשיה הרקמה 

.סנגאמ תאצוה :םילשורי .ןתיולה .(1962)'ת ,סבוה 

,3 ,תרוקיבו הירואית ."קד לבח לע הירואית :אבאב .ק ימוה" .(1994)'ע ,ריפואו 'ח ,רבח 
 143-141.

.ןתיב־הרומז :ביבא־לת .ךיסנה .(1988)'ג ,ילוואיקמ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םזילטניירוא .(2000)'א ,דיעס 

.66-31,7 ,תרוקיבו הירואית "?רבדל םיפפוכמה םילוכי םולכ" .(1995) צ"ג ,קביפס 

.יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסב בחרמו הרבח :םילכומ םיסחי .(1996) 'י ,ילגוטרופ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

ילארשיה הרקמב חוכו תוהז :ךשמתמ ימואל ךוסכסב סויפ" .(2001) 'נ ,אנאחור 
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.296-277 ,<2>ג ,תילארשי היגולויצוס ."יניטסלפה 
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