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תושממ ,ןוידב :תורחא תופורטסטקו "ןורוויעה לע" 
תיגולויצוס הדובעו 

**בהנש הדוהיו *רואלא רמת 

תוברתה רקוח עיבצה ,ןוגטנפהו םימואתה ילדגמ לע הפקתמה רחאל םימי הרשעכ 

םיירלוקטקפסה םישיחרתה ןיבש תלבסנ־יתלבה הריתסה לע קזי'ז יובלס ינבולסה 

העתפההו רמוחה תולד ןיבל ידווילוהה עונלוקה ינרקא לע וגצוהש םייטפילקופאהו 

רוכזנ םא רתוי דוע הלודג העתפהה תמצוע .עוריאה ןמ ןוחטיבה יחמומ לש הלודגה 

תויורשפא תירלופופה תוברתב ונמיזו הפוצ לכל םינימז ויה םיידווילוהה םישיחרתהש 

המ תא ןיימדל וא םולחל וזעה אל םיחמומהש הרק דציכ .תואיצמה לש תינויגה האירקל 

?ךכ־לכ הבר תולקב עונלוקה זטניפש 

חתמה ירפס רבחמ היה עודמ לאש רשאכ יליזרב ןונמא יאנותיעה ביצה המוד האוושמ 

:תוארלמ יאקירמאה ןיעידומה יניע וחטש המ תא וירפסב אבנל לוכי יסנלק םוט 

ןיינב ךותל קסרתמ ינאפי סוטמ ראתמ ,"דובכ לש בוח" יסגלק לש ורפס 

םסרפתהש רפסב ...תירבה תוצרא אישנ תעבשה סקט תעב לוטיפקה 

...הלובאה ףיגנ ידי לע תירבה תוצרא תפקתומ ,"יתואישנ וצ" ,וירחא 

<21.10.01 ץראה) 

הלאש קר הניא םירקוח תמועל םירצוי לש יובינה תולוכיו תונכותה חווט ןיב האוושהה 

איה הז דצל הז רקחמהו תורפסה תדמעה .תוירנילפיצסיד תולבגמ לומ ןוימדה שפוח לש 

םלועה תא םירפסמה םיביטרנ ינש ,תונשרפלו חונעפל תוליבקמ תויורשפא יתש תבצה םג 

.עומשל ןיינועמה לכל 

ונחנא םיגולויצוסכ .תיגולויצוסה הביתכהו תיתורפסה הביתכה ןיב םייק המוד חתמ 

סחייתהל ,ונלש רואיתה יכרדמ תחאכ התוא ץמאל ,תיתורפסה הפולחה תא תוחדל םילוכי 

לע תססובמ הניא איה ןכש תיטנוולר־אלכ התוא רותפל וא ,ינושאר רוקמ לאכ הילא 

ינוידב טסקט ןיבש םיסחיה תייגוסמ טעמ ררבל םישקבמ ןלהלש םירבדה .יריפמא חותינ 

ונרחב ונינש יכ ונל רווחתהש רחאל ,וניניב םיל"אוד תפילחב םתליחת .היגולויצוסו 

אובמ"ב בהנש) הארוה יכרוצל וגאמאראס ה'זו'ז לש ןורוויעה לע רפסב שמתשהל 

11־ה ינפל ובתכנש ,םיבתכמה .(ךמסומ ידימלת לש הנדסב רואלא ,"היגולויצוסל 

םישומיש םיעיצמ ,ןורוויעה לע תא ונלש תונושה תואירקה לע םיעיבצמ ,2001 רבמטפסב 

ארקנ רפסה םהמש םימוקימה תא הנתשמ הדימב םיפשוחו ,הארוה יכרוצל רפסב םינוש 

.רשפאמ אוהש יגולויצוסה ןוימדה תויורשפא תאו 

תיטוקאל תכפהנ וגאמאראס לש היודבה הפורטסטקה ,חיש־ודה לש ינשה וקלחב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:57:17 UTC������������� 

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



תורחא תופורטסטקו "ןורוויעה לע" בהנש הדוהיו רואלא רמת 194 

יתורפסה טסקטה ,תושממהו הידבה .רבמטפסב 11 ־ה רחאל הרצונש תואיצמה חכונל 

ןורוויעה לעמ םיקתינ ־ ירסומה בויחהו יעדמה ןוידה ,ירוטסיהה־יתרבחה רקחמהו 

ךותב םהיניבש םיסחיה תכרעמ תא ררבל תנמ־לע םיפסונ תוזוחמ לא האלה םידעוצו 
.המצע תיגולויצוסה הבשחמה 

רבחמה לש ןוידבה רשוכו תואיצמה ,טסקטה ,הפורטסטקה 1 

ןורוויעה לע תא לולכל יתטלחה ,תינופלטה ונתחישב ךל יתרפיסש יפכ :בהנש 

הנקסמל תעגה תא םג ,ןיבמ ינאש יפכו ,"היגולויצוסל אובמ" סרוקב הארוהל טסקטכ 

,תוברת בצמ וא םדאה עבט ,ישונא לבס ,רסומו הקיתא לע תולודג תובשחמל רבעמ .המוד 

תענמנ־יתלבה היצאיצוסאה) רתוי םיקוחר וא רתוי םיידיימ םיילאוטסקט םירשקהל רבעמו 

ןמ המכב שדחמ ןודל תונמדזה וגל רשפאמ הזה טסקטה ,(יול ומירפ לש ?םדא והזה ,איה 

ונתיאמ דחא לכ דציכ קודבל ןיינעמ היהי .ונימי־תב היגולויצוסה לש תולודגה תוזתה 

.היגולויצוסה תארוה יכרוצל הז טסקטב שמתשמ 

ונל םינתונ םה ,םירומכ .הנכס םג לבא ,יגוגדפ יוכיס םולג םיירוגלא םירפסב :רואלא 

,קירט ןאכ שיש ןוויכמ ,לבא .תויצלופינמ ותועצמאב תושעלו לשמה םע קחשל תונמדזה 

תויהל היגולויצוסל םידימלת ןמאלו ,לשמה לש ויקוחל הליחתכלמ בל־םישל ךירצ 

חיננ" :ךל רמול םייושע ,המגודל ,הבושתב םיריזחמ) .קחשמ לכ לש ויקוח יפלכ םיינדשח 

,הארנכ ,ןכל (".אל אוה לבא" :םהל רמול הטונ ינא הלחתהה לע ".ןורדסמ אוה םלועהש 

,הז םע .רבדה וא תויחה תווח ,ירזוכה ןוגכ ,םיירוגלא רסומ ירפס ןוכיתב ונתוא ודמיל 

רקיעב ,םימי המכ רבכ יתוא קיסעמ אוהו ,םוצע לאיצנטופ ןאכ שיש ךתא המיכסמ ינא 

.הז םע תכלה התא ןאל ןיינעמ .קר אל לבא ,טבמהו השיאה ביבס ןבומכ 

ןהיניב םייקתמש ,תונוש תומר יתשב תוחפל תישענ טסקטה תא ילש האירקה :בהנש 

תבקונ תרוקיב רציימ טסקטה ,יולגה ,דחאה דבורב :ךכ הזה חתמה תא חסנא .קהבומ חתמ 

יפכ ,ותוללכב ישונאה בצמה תא הוולמ ןורוויעה לש הירוגלאה .תיוושכעה הרבחה לע 

:(ולשמ םש ןיא דחא ףאלש יפכ ,הלשמ םש הל ןיא) אפורה תשא שרופמב ךכ לע הריהצמש 

...םיאורש םירוויע ונחנא ...םירוויע ונחנאש תבשוח ינא ,ונרוועתהש תבשוח אל ינא" 

.(259 'ע)"םיאור אל םה ,םיאור םהשכ םגש 

הב שמתשהל רשפא ,לשמל .תובר וז הירוגלאב שומישה לש תוידיימה תוכלשהה 

(תראותמה הפגמה תארקנ ךכ ןכש) ןבלה ןורוויעה לש ,המכ־עדוי־ימה םעפב ,רואיתל 

טשפתהו ךלה אצקא־לא תדאפיתניא ןמל רשאו לארשיב תידוהיה הרבחה תא ןייפאמה 

לש םיקזח תוחוכ ידי־לע לעפומש תימצע הדמשה ןונגנמ ןיעמ ;שממ לש הפגמ ללכל 

.תוילאיצניבורפו תונמואל ,תוירטנצונתא ,תונעזג 

לע תבקונ תרוקיב ןיעמכ ,ףסונ דבורב םג טסקטה תא אורקל ,יתעדל ,ןתינש אלא 

ןתינ הז דבורב ."יתרבחה" לש ונוניכל דגנומה יזיפטמ ישונא רדס ותוא ,"עבטה בצמ" 

זונג עגרל קר ולו - רצייל שקבמה יתבשחמ יוסינ ןיעמ וגאמאראס לש רואיתב תוארל 

.יהשלכ "תיתרבח הנמא" ןיא ובש בצמ ותוא ־ ישונאה םויקה לש "תישארבה" תא - דחא 

לא תיטתופיה הציפק ןיעמ יהוז ,הרבחה בצמ לש יביסרגורפ ביטרנב עגרל ןימאנ םא 

םוחת תא רידגהל םייהקרוד לימא הסינ ותועצמאבש "יתרבחה" תורצוויה ינפל לש בצמה 
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ךילהת" ינפל וא ,(היגולויצוסה לש היצמיטיגלה טקיורפ) היגולויצוסה לש היחמה 
תומילא ,תמהבתמ הרבח לש רואית ;סאילא טרברונ טוריפב ראית ויכלהמ תאש "תוברתה 

,םיכוותמ ןיא ובש םלועב .םיכוותמה םתיאו גלזמהו ןיכסה הנממ ומלענש הרבח ,תטרפומ 

תאו - תיוושכעה הרבחה תרוקיב תא םג ןמזב־וב רציימ וגאמאראס .םידרושה םה םיקזחה 

.יטתופיהה "עבטה בצמ" תרוקיב תא םגו - םייקה רדסה לש תושלוחה 

םה יתניחבמ םלוא ,וללה םידברה ינש תא הארנכ הקיזחמ ילש האירקה :רואלא 

תא תגציימש וז איה ךלש ןושארה דבורב .השיאה ־ הרוביגה לש התומדב ודחאתה 

־םורטה םיעגרב הל היהש ילרוגה דיקפתל תרשקתמ איה ינשה דבורבו ,תו/םישלח,ד 

,תוארל חוכה ,טבמה אוה ירקיעה ןיינעה דחי־םג םידברה ינשב .ןדע־ןגב םיינויצזיליוויצ 

.השעמ תושעל ,טופשל ,בושחל ,ןיבהל ,רוחבל ,תוהדזהל ,תוהזל ,ריכהל 

רחבש ,ימק תמועל) אפורה תשאל הייארה חוכ תא תתל רחב וגאמאראסש הדבועה 

ערוז אוהש הדבועה ןכו (אפורל הלועפה חוכ תאו תירסומה המצועה תא תתל רבדהב 

לפוקמ הז עגר .אלפומ יתורפס עגר יל וריכזה "תישארב" תנצסל םינשנו םירזוח םיזמר 

ןושלב תראתמ בל .ןדע־ןגב ןושארה רקובה בל הרונואלא לש הרפס לש ןורחאה דומעב 

רפסבש רוכזנ .ירפה ןמ הלטנ רבכש רחאל השיאה לש הירוהרה תא הקיחצמו הפי 

הוואת יכו לכאמל ץעה בוט יכ השאה ארתו") טבמל ליבומש טבמל ליבומ טבמה ,תישארב 

בל .0-ו ,ג ,תישארב "...םה םמריע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו ...םימעל אוה 

ילוא ,העש וז התייה ילוא .םדאל ירפה תניתנל הוח לש הליכאה ןיבש עגרה תא תחתומ 

רוציה השיאה התייה ,היהיש לככ רצק וא ךורא ,הז ןמזב ,ךכ וא ךכ ;עובש ילוא ,םוי 

ןיב לידבמה דיחיה באשמה ,הל קרו ,הל היה .תומדא ילע יטנגילטניאה דיחיהו ןושארה 

.םייחה םירוציה רתי ןיבל םדאה 

לש הירוהרה תא םיארוקה ינפל תפשוח בל ?הז באשמ םע תושעל הטילחה איה המ 

ויהיש תעדוי רבכ איהש ,תוומהו ןולקה תא םדאמ ךוסחל תלקוש איה ,אסיג דחמ .הוח 

תא ,דמיע קולחיש ,יטנגילטניא ,יואר ףתוש - ףתוש הרסח איה ,אסיג ךדיאמ .הקלח־תנמ 

ררתשיו תולודגה ופוג תודימ תא ההזי אוה ויניע וחקפייש עגרמש תשחנמ איה .םלועה 

ןורתי לע אתורבחה תא הפידעהש הדבועה .קולחל תרחוב איה ןכ־יפ־לע־ףא .הילע 

תורבדיהה רשק תא ,היצזיליוויצה תא ,ישונאה סחיה תא ללוחש ןיערגה איה הייארה 

המוקממ .אטחכ הירוטסיהב הל המשרנ התובידנו םיבר ןיב סמנ הנורתי .תידדהה הרכההו 

דע שחנל התשקתה איה םלוא ,הילע םדא לש ותוררתשה תא שחנל הוח הלכי עגר ותואב 

.תישונאה תומילאה עיגת ןאל 

בושו ,האורש הדיחיה איה בוש .ףסונ בוביסל התוא חקול וגאמאראס ךכ םושמ ילוא 

ןיא םעפהש אלא ,(הלעב) רבגה ומכ ,םלוכ ומכ תויהל ידכ יסחיה הנורתי לע תרתוומ איה 

.םוניהיגב אלא ,קירומה ןדע־ןגב הז 

הלילעה לש תידמיכראה תומדה ןכא ,דניה אפורה תשאש ךתיא םיכסמ ינא :בהנש 

תרשפאמ וליפאו ,םהילע םירבדמ ונאש םידברה ינש חונעפל חתפמ איה הז ןבומב .הלוכ 

הל הנתינש תשדוחמה תונמדזהה ןמ דלוויהל יושעש ,הנוש ינשרפ לולסמ לע תולעל 
.זונג עגר ותואב 

בצמה תא תונייפאמה תורתוס תונקסמ יתש שיש ריהבהל ילוא בושח ןכ ינפל םלוא 

לע לילכ רתוול ןכוסמש איה תחאה הנקסמה .םידברה ינש ןיב שגפמב יטקלאידה 

רבכש בצמ" והזש ריהבהל גאד רבכ וסור ."עבטה בצמ" תארקנש תניימודמה הירוגטקה 
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,תאז־לכבו ."םייק היהי אל םעפ ףאש יאדוושו םייק היה אל םלועמ ילואש ,םייק אל 

אל םלועלו המייקתה אל םלועמש תניימודמ הירוגטק וניה "עבטה בצמ"ש יפ־לע־ףא 

וניה ,לשמל ,היכרנאמ דחפה .הילא הדגנה ךותמ ונבנ םימלש םייתוברת םיכבדנ ,םייקתת 

.םדאה־ינב לש תיביטקלוקה הנובתה תיינבהב בושח ביכרמ 

הרבחב תירשפא תואיצמל תררמצמ תודע ;םוניהיגה לע הירוגלא ונינפל ,הז ןבומב 

תוירטנמלאה תורוצה ובש םוקמב ,תיתרבח תוירדילוס לש הרדעהב ,םימוטאל תקרופמ 

םניא יתרבחה הזוחבש םייזוח־אלה תודוסיה הבש הרבח ;תורדענ םייתרבחה םייחה לש 

."ימונא בצמ" הניכ םייהקרודש המ וא ;םימייקתמ 

תקולח לש םרדעהב ישונאה םויקה יאנת תא ןוחבל ונל רשפאל שקבמ וגאמאראס 

לע ךמסמ ןורוויעה לעב תוארל ןתינ ךכ םושמ .רסומ וא תד ,טפשמ ,ןוגרא ,הדובע 

the human) ישונאה םויקה יאנתל סחיב הרהזא דורמתו "יתרבחה" לש ותמצוע 

 condition) יתרבחה לש ורדעהב אקווד.

תא אורקל רשפא ,לשמל .םיקתרמ םייגולויצוס םירשקהל עיגהל ןתינ ךכ ךותמ 

רדעה אל םא ףא ,המזירכה לש התומלעיה תורשפא לע קתרמ ינאיר?! ךמסמכ טסקטה 

םג ."יתרבחה רדסה" יורקש המ לש ויתוישואמ וניהש ,יתרבח דוסימ ןיא הידעלבש ,טלחומ 

תמדק" ןיב בר למעב התנבנש הנחבהה תשטשטימ ובש םלועב ןיינעתהל יושע היה ןמפוג 

תא םיננוכמש תודוסיה תא שדחמ רידגהל שקבמ היה ןמפוג ."םיעלקה ירוחא" ןיבל "המבה 

.םהיניב העונתה שפוח לש ורדעהב "ישונאה"ו "ימצעה" 

תושעל םג ןכוסמש איה ,גולויצוסכ יתניחבמ תוחפ־אל הבושחהו ,תרחאה הנקסמה 

םישנא לש הטילשו יוכיד קידצהל יושע אוהש םושמ "עבט בצמ" ותואב םזגומ שומיש 

רבעמ רצייל חילצמ וניא וגאמאראס הזה םיוסמה רופיסבש ךתיא םיכסמ ינא .םישנאב 

וללה .ןורכיז לש תולוספק םתיא םיאשונ םדאה־ינבש ינפמ ,"עבטה בצמ" לא םלשומ 

.תמאב "עבטה בצמ"ב רבודמ ןיא ךכ םושמו - ןוגרא ,רדס ,ןויגיה םירשפאמ 

תוהזל ,תיגולופורתנאכ ,יל השק .תדעומ ינא "תיסלקה היגולויצוסה" יחטשב :רואלא 

,לשמל ,הימונא יכ סרוגה יתוברת־בר םוי־רדס ןאכ יל ןיא ,הז םע .םייתרבח־םורט םיבצמ 

.יל הליעומ הניא וזכ הרימא .יתרבח רדס לש גוס הניח 

;"ןיקת" יתרבח בצממ הריכמ ינאש המ לכ תא םירוויעה תרבח ברקב תאצומ ינא 

תונויסנ וא ןוגרא תאצומ ינא .המודכו דסח ,עשר ,תויטורא ,דחפ ,תובשחתה ,בל־בוט 

.םימיוסמ םינבומב תוירדילוס וליפאו המזירכ ,הדובע תקולח ,תונגראתה 

ןכא םיעלקה ירוחא ןיבל תיזחה ןיב קחשמה ןכש ,ןאכ תרשפאתמ תינמפוג האירק םג 

.להק אלל לעופ ןכלו םיאור םניא םירחאהש חינמ אוה ןכש רתוי קתרמו ןידע אוה .םייק 

לעופב ורתונש ישונאהו ימצעה תויראשמ בכרומה ,להק לומ השענ ישונאהו ימצעה ןוניכ 

.ומצע 

,היסהרפב ןימ־ יסחי םויקמ הדרחה תראשנ .ראשנ המ תעדל ונל רשפאמ וגאמאראס 

תיתצובק תוהזו תיטרפ הירוטירט לע רומשל ךרוצה ראשנ ;היסהרפב םיכרצ תיישעמ 

,יתניחבמש ךכ .(תיטבש תוכייתשהל תבותכל ךפהנ רדחה ,םשל ,תיבל תכפהנ הטימה) 

.הזכ רדס לע הרימשל הפטהכ רפסב האירקמ ששח ןיא ןכלו ,םייתרבח־םורט םיבצמ ןיא 

וגאמאראס םגו .תימונא הרבח הניח םירוויע לש הרבחש ןבומכ ןועטל אב יניא :בהנש 

ןורוויעה ותניחבמ .תוילמרונבאו תוילמרונ ןיב סחיה תא ךפהמ אוה :ךפיהל ,ךכ ןעוט וניא 

םניה (םלוכ אל םא) "םיילמרונה" םדאה־ינב בורש ןבומב םג - תילמרונ העפות וניה 
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,דחא םוקמב רמוא אוהש יפכ .ולשמ ןויגיה ןורוויעל שיש ןבומב םגו ,םירוויע אליממ 

.(104 'ע> "תמאב םהש המ ויהי םירבדה דבלב םירוויע לש םלועב קר הארנכ" 

םירבג .השק הניה הייארה ןדבוא לש בצמב ונל טטרשמ וגאמאראסש הרבחה םלוא 

קר םילכוא דבלב םירוויע לש םלועב .תוברתה ךילהתב ומינפהש םילכה תא ודביא םישנו 

םירבוק ןיאו הפצרה לע םיכרצה תא םישוע ,תמלענ הנידמה ,תטרפומ תומילאה ,אנ רשב 

יתוברתל ותוא השוע ןיעה קרשו וירוענמ ער םדאה עבטש רבדה תועמשמ םאה .םיתמה תא 

םדאמ רתוי יתמהבל וא רתוי יאמרל ךפהנ האור הניאש הרבחב םדאה םאה ?יתרבחל וא 

ודמעמ המו ?ןיעב תנגועמ הלוכ תוברתהש ונל רמול ןווכתמ אוה םאה ?האורש הרבחב 

ןכתייש תבשוח ינא" :וז הלאש לע הנוע אפורה תשא ?האור הניאש הרבחב רקשה לש 

,רמולכ .<202 'ע)"תושונא היהת אל איה זא לבא ,םייניע ילב תויחל חילצת תושונאהש 

אל) "טבמה" אלל .ישונאה בצמה לכ תא תננוכמ ,םירחאו הז טוטיצ יפ־לע ,"הייארה" 

.ימויק רסומ ןיא (ירופטמה ונבומב אלא ,ילולימה ונבומב 

:ךייתונקסמ יתש לע קולחל שקבמ ינא ,ךלש ןורחאה טפשמל רוזחא םא לבא 

ןבומב .הפטהמ ששח ןיאש ,היינשהו ,םייתרבח־םורט םיבצמ ןיא הרואכלש ,הנושארה 

,תינייתפ רוביד־תינבתכ םלוא ."םייתרבח־טורט םיבצמ" ןיא ןכא יגולוטנואה־יגולויצוסה 

.יתרבח בצמ לכ םיתיעל ,יתרבחה בצמה תא קידצהל חוכה הל שי 

ריהזמה ןרמש ףיטמכ וגאמאראס תא אורקל ןתינ .הפטהה ןיינעל םיעיגמ ונא ןאכו 

תא תרצוי איה .תיתרבח תונרמשל רצוי רכ תווהל היושע וז הרהזאו .יכרנא בצממ ונתוא 

,הקזח תוגיהנמל ,ןוגראל תישונא הגרע ןיבל םזיליהינו יתרבח והות ןיב ירוטרה רשקה 

תוטילא לש ןחבשב רובידל הנמזה הזכ בצמב תוארל טלחהב לוכי ינא .םיהולאל םג ומכ 

.חוכל הנמזה וליפא ;חוכה לש וחבשבו 

לע ,ןוגראה לש תוימיטיגלה לע קירבמ הנגה־בתכ טסקטב תוארל ןתינ המוד ןפואב 

םא" .ערה ועבטל רבעמ לא םמורתהל לוכי םדאה ילנויצר ןוגרא תועצמאב קרש הדבועה 

טסקטה ,תמיוסמ תונשרפב .(77 'ע)"דחפהו בערה הפ וטלשי ,הרמא ,תוניצרב ןגראתנ אל 

תיישע לש ,הרובקה לש ,הליכאה לש ,הנישה לש ןוגראל עגעגתהל ונתיאמ שקבמ 

ונא תיבה ןמ םיאצוי ונאשכ .ןורכיזה ונל דבוא ןוגרא רדעהב .ינועהו רשועה לש ,םיכרצה 

םא רוזח־לא תדוקנ איה הדוקנ לכ .וילא םירזוח ךיא םירכוז ונניא יכ ,דימתל םיבזוע 

הזיא םכמצעל וראת" :ןורכיזה תובישח יבגל הריבסמ תויומדה תחאש יפכ .דבוא ןורכיזה 

'ע> "םלועה תאירבמ לכה לע םירזוח ונייה .הפ־לעב ך"נתה תא והשימ עדי וליא היה לזמ 

האירבה רופיסש :רפסה לש םיינרמשה םיחקלה תא ריגסהל יושע הז קירבמ טפשמ .(90 

.רסיקה לש ןיבו םיהולא לש ןיב ,החגשה לש הרדעהב חלצי אל שדוחמה 

איה דציכ תוארלו ,אפורה תשא לש התרזעב םירבדה תא ךפהל בוש הסנא :רואלא 

רקיעבו ,לשמה לע בושחל הכישממ ינאש לככ .דחי־מג רסיקהמו לאה ןמ קוחרל יל תרזוע 

יאשומ םה םירוויעה אל יכ יל המדנ ,יתרבח ןוגראבו חוכב ךלש קוסיעל הבושתב ,ןאכ 

תוארל תצלאנ ינאש המ תוארל תלוכי וליא" .האורה אלא ,הזה ירסומה־יתרבחה יוסינה 

.(109 'ע> "רוויע תויהל הצור תייה 

תוחפ םישוע םירוויעה .הנובתב הנוכנ שמתשהלו רמשל תלוכיב ץוענ ירסומה ישוקה 

ורצננש תוקיטקרפ םה םג םיטקונ תונוטלשה .תושעל םהמ םיפצמ ונייהש המ תא רתוי וא 

תפסאנ ,ךכיפל ,תונרקסה .תשביה תא ודקפש תולודגה תופגמה ימימ יפוריאה ןורכיזב 

?ןויסינה תא חלצת דציכ ,םעפה הוח השעת המ .האורה לש היתולועפ ביבס 
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,הילע דיבכמ הז רקש .הבצמ תא םירוויעה בורמ םילעהל הסגמ ,אפורה תשא וא ,הוח 

.(108 'ע> "האור אל ינאש םינפ דימעהל ךישמהל הלוכי אל ינא" :הלעבל תרמוא איהו 

:הל הנוע ,יופצה יתרבחה ןוגראה ךותבו םיילנבה םלועה ירדס ךותב ןותנש ,הלעב 

,תתרשמל ךתוא ךופהל וסני ךכ־רחאש חוטב יכה ,תואצותה לע יבשחת 

יליכאתש ךממ ושרדי ,רבד לכב םלוכ תא תרשל יכרטצת ,הפורח החפשל 

םתוא יכילותש ,םתוא ימיקתו םתוא יביכשתש ,םתוא יצחרתש ,םתוא 

ךל וארקי םה ,תועמדה תא םהל יבגנתו ףאה תא םהל יחנקתש ,םשל הפמ 

<םש> .יבכעתת םא ךתוא ובילעי ,ינשתשכ 

?םיתרשמל ?םישנל ?ונל ?הל הרקיש המ הז ?הז .הלא תורוש ארקמל יתקחצ 

םישנל ועיצה םינש ךשמב .םויכ ונקלח תנמ וז ירה ?ונחוכ תא הלגנ םא ?םירוחשל 

תא ,ןחוכ תא תווסהל ,תואור ןהש תוארהל אל ,ןיע םילעהל םיקפקופמה ןתבוט־ישרוד 

לכמ לטינש הנובתה חוכ תא שי הדבל הל רשאכ ,התע :ףנחתהל ,ףוגאל ,תיסחיה ןתנוכת 

?וריתסהל ךישמהל הילע ,רתיה 

:הלש תוימוטאה תוינבתב לצונמ־לצנמ יסחי לא תסרוק יתרבחה ןוגראה תלאש 

הלא לע רבדל אלש ,תולקת שי םש רבכ .םיבוהא ןיב ,הדליל םא ןיב ,השיאל שיא ןיב 

.םירז ןיב תוחרופה 

עוגעג הניאו הנומתל סנכיהל םיהולאל הנמזה הניא "תישארב" בצמ לא הרזחה ,ךכיפל 

ללוחתהל רומאש ,יסיסב "םלוע ןוקית"ל הנמזה יהוז ,יתניחבמ :ונכ לע רדסה תבשהל 

םכמצעל וראת" ־ ליעל תטטיצש קוספה .ומצע םדאה לש היסקלפרה רשוכב לכ־םדוק 

"םלועה תאירבמ לכה לע םירזוח ונייה .הפ־לעב ך"נתה תא והשימ עדי וליא היה לזמ הזיא 

ןימ וליא ררבל ,הלחתהה ןמ ונתוישונא תא ליחתהל ההימכה תא אטבמ - (90 'ע> 

תא הזכרמב דימעהלו וז הלאשב ןודל ידכ .השעמל ונכפהנ המלו תויהל ונלוכי םדא־ינב 

."טבמה" לע ףוספוס רבדל ךירצ ,היסקלפרהו הרכהה 

תויפוטוא תופולח רצייל ונל רשפאמ אוה .ןיימדל תורשפאה םג אוה "טבמה" :בהנש 

תועצמאב תרשפאתמ ,הזל תארקש יפכ ,"םלוע ןוקית"ל האירקה ."יחכונה בצמה" ןניאש 

.חרוככ םייתואיצמה םויקה יאנת תא לבקל הצור וניא אוה יכ ריהצמ טבמהש םושמ ,טבמה 

,ןורגב םיתיעל ונתוא תתפולה ,התויתדבוע ךותמ אל תואיצמה תא ןיבהל שי ךכ םושמ 

.הלש םידוגינה ךותמ אלא 

םוש־לע ,תירסומ :תיגולודותמ םגו תיגולומטסיפא םג ,תירסומ םג איה ךכל הביסה 

ףרוטה ךלומה תא תורגתאמש תויטרקומד תויורשפאלו םדאה תוריחל םוקמ הריאשמ איהש 

תרשפאמ איהש םושמ ,תיגולומטסיפא :ןילרב היעשי לש ונושלב ,ירוטסיהה חרוכה לש 

;וקופ לש ונושלב שמתשנ םא ,יחכונה םירבדה רדסב הנועט־יתלב ספא־תדוקנ רצייל 

תא תרשפאמו ירוטסיהה חרוכבש תויגולואלטה תא תלטבמ איהש םוש־לע ,היגולודותמו 

.רבו לש ונושלב שמתשהל םא ,"תויביטקייבוא תויורשפא" לש ןמויק 

סולגנפ השועש יפכ ,םייקה תקדצהל ליבוהל הלולע הירוטסיהה ,וז תרוקיב אלל 

דורו דיתע ןיימדל ידכ קר אב וניא טבמב שומישה .רייטלוו לש דידנקב יאקיטסלוכסה 

תוירקמהו (תויתביסנה) תויטנגניטנוקה לע עיבצהל ידכ רקיעב אלא ,ונתיאמ ענמנש רתוי 

.םייח ונא הבש תואיצמה לש 

רידגהל הרואכל שקבמ אוה ךכבו השיא לש הידיב "טבמה" תא דיקפה וגאמאראס 
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םג> הזחתמ אפורה תשא םלוא .הייארה יאשומ ןיבל הייארה ןיב חוכה יסחי תא שדחמ 

תוברתה תא איבהל הסנמש ימ לכ ומכ ,שנעית - הזחתת אל םאש םושמ (הזחתה רייטלוו 

,תואצותה לע יבשחת" :אפורה יפמ תטטיצ רבכש יפכ .(שנענ סואתמורפ םג> םדאה־ינבל 

הזש ךתיא םיכסמ ינא ".הפודה החפשל ,תתרשמל ךתוא ךופהל וסני ךכ־רחאש חוטב יכה 

אשונל רבחמה דעייש המ הז םא ,ריאשמ הז הווקת וזיא לבא .םיאכודמה לש ימויקה בצמה 

םלוכל הבש הרבחב חוכ לש רוקמל ךפהיי טבמהש תורשפאה תא לסופ הז םאה ?"טבמ"ה 

?טבמה םלענ 

ונידיב ריתוהש הווקתה תא ונידיב ריתומ וניא אוה .קירטב הפ שמתשמ וגאמאראס 

לש ראתמה־יווקש םושמ ,יתימאה םלועה תא ונל הלגת הרעמה ןמ האיציהש ,ןוטלפא 

תויהל ילוא ףידע ,ןכ־לע .הרעמה ריק לע םיגוצייה ןמ םינוש םניא הרעמל ץוחמ תואיצמה 

וייח לכ תא הליבש רוויעה םייניעה אפור ,הלעבל תרמוא האורה אפורה תשא .רוויע 

:םדא־ינב לש םהיניע ךות לא תולכתסהב 

אל ינא .םירוויע לש םלועב םייניע ךל שיש הז המ תעדל םילוכי אל םתא 

םישיגרמ םתא ,העווזה תא תוארל הדלונש תאז טושפ ינא ,אל ,הכלמ 

<217 'ע> .התוא האורו התוא השיגרמ ינא לבא ,התוא 

אפורה תשא עודמ ,סופיזיס יבגל לאשש יפכ ,לואשלו אובל ימק רבלא יושע םימיל 

רשפא :ךפיהל םג רשפאש ןבומ .דרוסבאה תנבה תוכזב :הנעי ימק .תדבאתמ הניא 

ןיטולחל רחא ריצ הז לבא .הייארל הפולח אוה ןוימדהש ,רמולכ ,ןיימדל עירפמ "טבמה"ש 

.ןאכ וב קוסעא אלש 

,ירשפאה תא תוארל תורשפאכ טבמה תא ארוק התא ,ןוכנ ךתוא יתנבה םא :דואלא 

יזא ,ךכ םא .ןוימדב ,תויתריציב ,ןוזחב ךורכה והשמ ;רשפאתמ וניא אוה עגרכ םא ףא 

־ םירוויע תויהל ףידע ףא ילואו ,הלמה לש טושפה ןבומב תוארל ךרוצ ןיא תמאב 

.תירקמה ,תיוושכעה הנצסה ןמ םיררחושמ 

תומרב טבמה תא תשרפמ ינא ,התע דע יתרמאש הממ ןיבהל תחלצה רבכש יפכ 

.תולכתסהבו תוננובתהה אשומ הבוגל ןיעה רושייב ,שארה תמרהב :רתוי תוינושאר 

תא לוטילו םש ו/התוא שוגפל ידכ וב/הב תננובתמ ינאש הז/וז יניע תא שפחל ןויסינב 

האירק יהוז .וב/הב תוננובתהה ןמ טבונש ימצע ,ימצע לא ,יילא הרזחב שגפמה חקל 

אוה ",רשפא ךיא" .תישארב תנצס לא ערוז אוהש ךרדה־ינמיס לשב וגאמאראס לש הבורק 

לכש ,איה תתל שיש הבושתהו ,תרחא אלו ךכ ורק וללה םירבדהש תעדל" ,לאוש 
םיעדוי םלוכ לבא ,חכנ אל שיא ,םש היה אל שיא ,םלועה תאירב רופיס ומכ םה םירופיסה 

.(210 'ע> "הרק המ 

1966 תנשב .gaze^ ךפהנו דבאש טבמה לאיצנטופ תא תעדוי ןורכיזבש תמאה 

לש ובצמ לע בתכש רמאמב ,דובאה ישונאה לאיצנטופה לא קי'צייבולוס ברה סחייתה 

לש הדיקפת תא שרפל הסינו ןדע־ןג תנומתל רזח אוה םג .ינרדומה םלועב יתדה םדאה 

איה א קרפב ןכש ,ןבומכ ב קרפ יפל)האירבה ךילהתב תהמהמתמה התעפוה םעט תאו הוח 

ןמזב־ובו ,םדאל ןיטולחל ההז רוצי לש ותעפוה ,ותנעטל .(רכזה םע דחי רמאמב תארבנ 

.הרכהה לש ישונאה לאיצנטופה תא הקיזחמ איה קרו איה ,ןיטולחל ונממ רחאו דרפנ 

ץלאנ ,יהולאה בגשנב דחפבו האריב וא ,םמודהו יחה עבטב תונוילעב ןנובתמה םדאה 

םא .ונממ הנוש ךא ןיטולחל ול הוושה רוצי ויניע דגנל האור אוה רשאכ שדח טבמ רצייל 
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.שונאל ךפהיי ,תורחאבו ןויוושב הרכהה תא דגאמה ,הזה לופכה טבמב ןנובתהל עדי. 

,תו/הבקנה לע ו/ררתשהו הזכ טבמ ןנוכל ו/ליכשה אלש םי/רכזה לע לבוק קי'צייבולוס 

.החותפ הלאש וז ?הזכ ןוקית ללוחל אפורה תשא החילצה םאה .טבמה ןוקיתל ארוקו 

,האור השיא ידי־לע תלבומ איהשכ רגסהה־הנחמ ירעשמ תאצויה ,םירוויעה תרייש 

לע לטוהש םלועה ןוקית .הרעמה ןמ םיאצויה ומכ השדח תקהבומ תמא לא תאצוי הניא 

הערזש סרהה ךות לא רשייה םתוא הכילומ איה .הז ןבומב הדיב הלוע וניא היפתכ 

תוקוסע תואורה היניע .תפוניטהו בערה ,תולגה ,תיבה ןדבוא לא :הנשיה היצזיליוויצה 

תאיצמ ,ויצפחל םדא תרזחה ,ןוזמ ןסחמ תאיצמ ,םיתב רותיא - שופיחב :דחא רבדב 

היצרוטסרב הקוסע איה ,תיטסינימפה הירואיתה יחנומב .ףוגה ימורעמ יוסיכל םידגב 

.םיאור םניא םירחאהש המ תא תולגל ןויסינב היזיוורבו 

קיתממ וניאו ינללוכה יונישה תא עיצמ וניא ,תורחא תוגוה ומכ ,וגאמאראס ,הז ןבומב 

ידיב תדקפומ ,התע ןכ זאכ ,שדחמ ליחתהל ךרדהש ךכ לע זמור קר אוה .הלואגה תא 

המ - ןיעה ןמ םלענש המ לכ ירחא ינשקעה שופיחה רחאל ילוא יכו ,"תו/םירחאה" 

תובוחרב ןומהה לא ףרטצהלו תספרמה ןמ תדרל ןתינ היהי - םלענו רתסוה ,זבזובש 

.<259 'ע)"האור ינא ,האור ינא ,םילמ יתש קר קעוצ"ה 

לצא םינפה תא יל וריכזה ךיירבד .תונוש תורוצב רבדל רשפא טבמה לע .ןכ :בהנש 

"לוקה" לש ודמעמל בל־םישל םג יאדכ ,בגא .תוברתה ידומילב טבמה תא םגו :םניול 

:טבמה ןיבל לוקה ןיב וגאמאראס שיגפה ,לשמל ,ךכ .ררחשמ יעצמאכו תוהז לש רידגמכ 

תשא התנע ,ךלש ףוצרפה תא ינאו ,ךלש לוקה תא חכשא אל ינא ,חדקאה לעב רמא" 

לורק הבתכ עודמ ?"טבמ"ל הפולחכ "לוקה" תא ביצהל שקבמ אוה םאה .(114 'ע)"אפורה 

לע קביפס ירטאיג הרביד עודמ וא ?רחא טבמ לע אלו ,"רחא לוק" לע ,לשמל ,ןגיליג 
?םהיניב סחיה לע רמוא הז המ ?תוארל םתלוכי לע אלו ,רבדל םיפפכומה לש םתלוכי 

הייטס ,תודוונ ,החפשמו תוראש ירשק ומכ ,םירבד דואמ הברה לע רבדל רשפא 

תומכסהה־יאש בשוח ינא .םייסל תעה העיגה ,יתעדל לבא .תוהזו תוינימ וא ןועגישו 

רשועה לע ,המ־תדימב ,םיעיבצמ םירבדה תא ונחקל םהילאש םינושה תומוקמה וא וניניב 

ונא ןהילעש תועפותה לש תוכפכפההו תובכרומה לע רקיעבו םג םלוא ,טסקטה לש 
.םירבדמ 

.קיתשהל הרבחה החילצה ותוא יכ "לוקה" לע ורביד תורחאו קביפס ,ןגיליג :דואלא 

דבעכ וא הרענכ ךתוא דמלל ןבומכ ןתינ .לולשל הארנכ השק ,הז תמועל ,טבמה תא 

ונליבשב רצייל ךירצ היה וגאמאראס לבא ,האור תאש המ לע רבדל אל וא ,טבמ ליפשהל 

.ישונאה לש הלזג ןה תורחאו הלאכ תולילשש ןיבנש ידכ טבמה תלילש לש הירוגלאה תא 

תואיצמה לש ןוידבה רשוכו רבחמה ,טסקטה ,הפורטסטקה 11 

ונל איצמהש הפורטסטקה לע ונמייקש חיש־ודה סופדל אבוה אל ןיידע :בהנש 

ילדגמ לש םתסירק :הלשמ תירוקמ הפורטסטק תואיצמה ונל הנמיז רבכו 1,וגאמאראס 

תסירקב םג הוול הקירמא לש תיבה ןברוח ."םיחא רבק"ל םתוכפהיהו קרוי־ וינב םימואתה 

.223-216 ,4 ,הקיטסלפב ,2002 ראוניב העיפוה הז טסקט לש ןושארה קלחה לש תמדקומ הסרג 1 
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והשימ ריעהש יפכ .תיאקירמאה תוידוחייה ןוזח לשו הירוטסיהה ץק לש יפוטואה ןוזחה 

החנהה םאה .ישילשה םלועה לש תימויקה היווחה תא הקירמא השח התע ,בר קדצב 

וא וז הפורטסטק לומ לא תקזחתמ יתואיצמל ינוידבה ןיב לובגה וק תסירק רבדב ונחנהש 

?התמצועמ תדבאמ אקווד ילוא 

ידי־לע החנומ דחאה :םיינוידב םיטסקט ינש ונינפל םיחנומ התעש חינהל רשפא םאה 

,ןאכמו ?תואיצמה לש יתורפסה הרשוכ ידי־לע החנומ רחאהו ,רפוסה לש יתורפסה ורשוכ 

?רחאה טסקטה לש הזמ הנוש תויהל ךירצ דחאה טסקטה לש יטיונמרהה דמעמה םאה 

לומ לא גולויצוסה לש ־ ימטסיפאהו ירסומה ,יטרואיתה ־ ודמעמ המ ,תוחפ־אל בושחו 

?ןיימודמה טסקטה יפלכ םג תירסומ תוירחא ,לשמל ,ול שי םאה ?הלא תופורטסטק 

ינוידב טסקט המכ דע - םדוקה חיש־ודה לש חיתפב ונבצהש הלאשהו ,הלא תולאש 

.העיתפמו תשדוחמ הניחבל התע תדמוע - יריפמא יגולויצוס ןוידל יטנוולר 

תשאונה תושקעתהל רושק הלא תולאשל תובושתה ןמ רכינ קלח יכ המדנ :רואלא 

תא שדחמ תבצעמו תינוידבה הריציה תא הניזמ וז תושקעתה .תואיצמו ןוימד ןיב לידבהל 

דוע המ" הלאשה םע קחשמ (תיתורפסה הריציה ונלש הרקמב)ןוידבה .תואיצמה תולובג 

תושקמ ךכבו ,הרוקו הרקש המ תא תוקבוח רבכ איצממ ןוידבהש תובושתה ."תורקל לוכי 

.שחרתמה ןמ אצמומה לש המירפה תכאלמ תא םייתעבש 

לש ורפס לע היגולופורתנאב ינש ראותל םידימלת לש םתבוגת תא יתשקיב רשאכ 

תורדסב םיחמומ םירייס םבור .יתיפיצש הממ תובהלתה תוחפ הברה יתיליג ,וגאמאראס 

ןורוויעה תפורטסטק ."ינוידב עדמ" יארוק םקלחו ,בשחמ יקחשמבו תוינויזיוולט המיא 

ןפואה .םיירוקמ וא םיריעסמ םקלחל וארנ אל היתובקעב תררוג איהש יתרבחה יוסינהו 

התלכ רשאכ ."ינרמש" םהיפב הנוכ הפורטסטקה םע דדומתהל רפסה ירוביג ורחב ובש 

םש ,ליעלש יטסינימפה רוזיאל הריסה תא ןווכל יתיסינ ,ילש הארוהה ישרפממ חורה 

םיכלהמ םידימלתהש יל רורב היה הז םע .םולשב התיבה עיגהל ידכ חור תצק יתטחס 

תוחרזאה תלאש .םיילאוטריווה םירוזאב ,תמיוסמ תושידאב ילואו ,ינממ תוישפוח רתיב 

.היגולויצוסה תארוה תייגוס תא שדחמ העבצ הלא םירוזאב ילשו םהלש 

רבעמ ,הלש יתאה וא יפוסוליפה חותינל רבעמ ?תורפסל רבעמ עיצהל המ ונל שי םאה 

ןנובתהל תשקבמה היגולויצוסה לש ,ללכב םא ,ףסומה ךרעה המ ?הלש יטתסאה חותינל 

לש לדבנה המוקמ המ ?יתימא ןמזב תונבות הנממ שיקהלו תיתרבחה תואיצמה לע 

?ןוידבה תינשרפכ היגולויצוסה 

.תינוידבה הריציה יבגל תיעדמ תוירחא היגולויצוסל שיש קפס יל ןיא ,ךתלאשל 

םיגולויצוס ונחנאש הדבועה ןמ תורזגנ ןאכ תופחרמה תולאשל תובושתה ןמ קלחש ןכתיי 

ילדגמ תסירק .תואיצמ אוה רבד לכ ,ונתניחבמ ,ךכיפלו ,ןמקלו רגרב ירחא םילעופה 

־םייתרבחה־סייתוברתה היתורוקמבו הידבה תושממב ריכהל ונב תקחוד םימואתה 
ושע ,םדיצמ ,הלא ."תוברתה ידומיל"ל הריאשה היגולויצוסהש הכאלמ יהוז .םייטילופה 

ךכ .שארמ העודי תיטילופ הדמע ךותמו ,רקיעב םייטתסאו םייתא םילכ תרזעב התוא 

,הלש תינויעה תוחתפתהה תפונת תא המלב ,הלש תויטנוולרה תא היגולויצוסה הצימחה 

לש םיטסקטל םישרדנ ונחנא בושו בוש .הל ןתינש חוכה־יופייב תמיוסמ הדימב הלעמו 

םירוטפה םיגוהו שינמאו םירפוס) ןוימד יריתע ,(םיאנותיע) ונתיאמ םיזירז ,"םירחא" 
.ינרמש םזיציריפמאמ 

יתרהימש טסקט תנייפאמ הניא ןוידבו תמא ןיב הנחבהה לע תושקעתהה :בהנש 
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תיניכש הלאמ דחא) ראירדוב ןא'ז לש אוה טסקטה .רבמטפסב 11־ה רחאל וילע בושחל 

.הקירמאל עסמ ימשר לש היפרגונתא ןיעמ אוה הז טסקט ."הקירמא" :ותרתוכו ("םירחא" 

ונינפל גיצמ אוהש ימטסיפאה םלועה .ןוידבו תמא ןיב הנחבהל ביוחמ וניא ראירדוב 

:תואיצמו םולח ןיב עדומב שטשטמ 

תואיצמ רפיה וז 2.תואיצמ רפיה איה ,תואיצמ אלו םולח אל איה הקירמא 

לכה .תמשגומ היפוטואכ המצע תא התווח הליחתכלמש היפוטוא וזש םושמ 

הקירמא לש תמאהש ןכתיי .םלוח ךתוא ריאשמ לכהו ,יטמגרפ ,יתימא ןאכ 

הרקלומיסה תא ןאכ אצומ אוה קרש ןוויכ ,יפוריאל קר תולגתהל הלוכי 

.םיכרעה לכ לש תירמוחה תוחפנתההו תויטננמיאה לש וז ,תמלשומה 

,הלש תמלשומה הרוצתה םה .היצלומיסל שוח לכ ןיא ,םדיצמ ,םיאקירמאל 

(45 'ע> .הלש לדומה םמצע םה םתויהב ,הלש הפשה םהל ןיא לבא 

םוחיתה וק הניא םימואתה ילדגמ תסירקש סורגל יושע ראירדובבש גולויצוסה 

םא םגו .ויה אלכ ויה ,ויהשכ םגו ,ויה אל קפס ויה קפס ,םימואתה ילדגמ ןכש .יטנוולרה 

השעמל קוקז וניא אוהש ןעטי ראירדוב .תעה אובב סורקל תנמ־לע םש ויה ירה ,ויה 

תא ההזמ ראירדוב .אמייק־תונבו תוקזח תויגולויצוס תונעט ןועטל תנמ־לע הסירקה 

הלש יתרבחה רשקהב אלא ,הסירקה השעמ לש יגולואלטה טקאב אל הפורטסטקה 

:ומצע יקרוי־וינה בחרמה לש סרהה לאיצנטופבו 

ללכ לש האלפומ הריבע רבדל תופתוש תועצמאב ,תרסמתמ קרוי־וינ 

לש הדלות וז ןיאו ,הלש הפורטסטקה לש הידמוקל ,התייסולכוא 

,וילע םייאמ וניא רבדש ,המצע הלש החוכ לש הדלות אלא ,תויטנדקד 

תיתוכאלמה תוילמשחהו ,התוסיחד .הילע םייאמ וניא רבדש ןוויכ - ןבומכ 

איה שדחמ רקוב לכ םייחה תלחתה .המחלמ לע הבשחמ לכ תוקיחרמ ,הלש 

,הילע ןגמ הלש 'זאטלווה .שמא הזבזובש היגרנאה לכ ירחא ,סנ לש גוס 

(37 'ע) .ינוציחה סרהה לכמ ,הפיכ ומכ 

ןיימדלו בושחל וחילצה אלש המ תא בושחל לוכי היה הזה יגולויצוסה ןוימדה קר 

.ימשרה עדמהו ןיעידומה תועורז 

,ררמצמ ,קיחצמ ,ךכ־לכ םכח .אלפומ טסקטל תקהבומ המגוד ךל ירה :רואלא 

הז םעו - הקוחר וא הבורק העיגנ ךותמ הל העודי הקירמאש ימ לכל רכומ ,דואמ יתואיצמ 

םניה "שדחה םלועה" לע יתפרצ הגוה לש וללה םירבדה םאה .יגולויצוס־אל ךכ־לכ טסקט 

םישישו האמ ינפל ותוא חנעפל הסינש ־ ליווקוט־הד ־ רחא יתפרצ לש ותדובעל ךשמה 

רטשמ שוביש איה הרקלומיסה .הרקלומיסה ,רחא גשומב שומיש לע ןעשנ תואיצמ־רפיה גשומה 

תוילגעמבו יאמצע ןפואב דקפתמ ןמסמה ובש בצמ ,תואיצמה יומיד ןיבל תואיצמ ןיבש יסלקה גוצייה 

:ראירדוב לש ויתולמב .תורקלומיסב תסלכואמה תואיצמ איה תואיצמ־רפיה .רוקמ אללו ןמוסמ אלל 

םלועב רמולכ] םויה .תואיצמה ןורקע ידי לע טלשנש םלועב יתואיצמה לש יבילאה היה ןיימודמה" 

.היצלומיסה ןורקע ידי לע טלשנש םלועב ,לדומה לש יבילא שמשמש יתואיצמה והז [יתואיצמ־רפיה 

רתוי הניאש היפוטוא לבא - ונלש תיתימאה היפוטואל ךפהש יתואיצמה הז ,ילסקודרפ ןפואבו 

<45 'ע> ".דובא אשומ לעכ הילע םולחל קר םילוכי ונחנאש וזכ ,ירשפאה רדגב 
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203 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

הדובעמ שקבתמה דבורה ןאכ רסח .אל ינורקע ןפואב לבא ,ןכ תמיוסמ הדימב ?הנש 
.תיתרבח תיעדמ 

בצקל ץוחמ תאצמנ הקירמאש היווחה ,ראירדוב לצא תראותמה תניימודמה הגופהה 

עגפיהלמ הילע ןגהל הרומא התייהש 'זאטלווה תפיכ ,הירוטסיהה לש בלה־תמיעפ 

הדובע ;רואיתל רבעמ םתוא חנעפתש תיגולויצוס הדובעל םיקוקז ויה ־ עוגפלמו 

תופצל ןיא ילואו ,ראירדוב ידי־לע התשענ אל וז הדובע .בחרמהו ןמזה לא םתוא רושקתש 

:בגר יטומ תוברתה לש גולויצוסה יל רמאש יפכ ,ונממ תאז 

הביתכ לש לבוקמה טרדנטסה תויהלמ הקוחר ראירדוב לש הביתכה 

,םייביטאיצוסא םייומידו הבישח םע תרדוסמ תוגה בברעמ אוה .תימדקא 

,הידב־יומד והשמל שלוג ףא םיתיעלו ,םינוש םיירוגלאו םייטאופ םיחוסינ 

םיגולויצוס םג ,םינוש םיימדקא םירבחמ .יתורפס ןוויכל ,רמולכ 

ןקיטרואיתל בשחנ אוה .ראירדוב תא טטצל םיברמ ,םיגולופורתנאו 

םג .םיקרפ ול םישדקומ תיגולויצוס הירואית לש דומיל ירפסבו ,יגולויצוס 

םע דחי .תרחואמה תוינרדומה לש ןקיטרואיתכ ירפסב וגיצהל דמוע ינא 

השעי והשימ םא .ראירדוב ומכ בותכל זעי אל הרושה ןמ גולויצוס םוש ,הז 

תעה־יבתכמ דחאל טופישל הזכ ןונגסב בותכש רמאמ חלשיו ,תאז 

רמול ןתינ ,תירוגלא הרוצב .ףסה לע החדיי אוה ,הנילפיצסידב םייזכרמה 

הביתכ אל וז .תיעוצקמ הביתכ אל וז ."תוגרדמה לכמ ותוא וקרזי"ש 

.תימדקא הביתכ אל וז .תיעדמ 

?רוסא "ונל"ש דועב ךכ בותכל ראירדובל רתומ עודמ ?ןאכ הרוק המ זא 

רוסא ךא ,ולש הירואיתה תא חתנלו ראירדוב תא טטצל ימיטיגל עודמ 

?הז בצמ ירוחאמ רתתסמש יעוצקמה דוקה והמ ?והומכ חסנתהל 

ןונגס ןיב המ בושחל יאדכ ,ונניינעל .םיבר םינוויכ תחתופ הלעמ בגר יטומש הלאשה 

הלא לכ ןיב המו ,תיגולויצוס תיעדמ היישע וא הביתכ תרדגה לש יוניש ןיבל הביתכ 

לוכי וניאש ,ירסומ ןויד תורגל ידכ "רחא" טסקטל ןיידע םישרדנ ונחנא םאה .ירסומ ןוידל 

.תינונקה תימדקאה תיגולויצוסה הביתכה ןמ חומצל 

תיגולויצוס הדובע השוע ראירדובש יתעדל רוכזל בושח םלוא .קדוצ בגר יטומ :בהנש 

ראתמה־יווק ןומיס אלל השדח היגולויצוס תושעל רשפא־יא ."היצזיטמלבורפ" לש הבושח 

דע תדמלמ ראירדובו ליווקוט־הד ןיב תכרעש תירוקמה האוושהה .םייקה חישב םייתייעבה 

תסחייתמ הניא םהיניב האוושהה .תיחרכה ץוחבמ רקבמה לש היצזיטמלבורפה תדובע המכ 

היטרקומדה ורפסב .היגולויצוס :ונלש עוצקמה תוישואל םג אלא ,תיאקירמאה היווחל קר 

עודמ" :"שדחה םלועה" לע תוקתרמה תולאשה תחא תא ביצמ ליווקוט־הד הקירמאב 

"?םיתפרצה ומכ םייללכ םייטילופ תונויער רחא םיטוהל םיאקירמאה ויה אל םלועמ 

לש םתוחתפתה ןפואבו תיאקירמאה תוברתב יוטיב ידיל האב ליווקוט־הד לש וז ותנחבא 

תומיהדמה תודבועה תחא"ש םעפ רמא ואה גניוורא תורפסה רקוחו רקבמה .םש םיעדמה 

שובלב םייטילופ םיאשונ לש םתגצה תופיכת איה הקירמאב תורפסהו םייחה לע 

לש תירוטסיהה היצטניירואה רדעה לע םג ןיפיקעב הפ ריעמ ליווקוט־הד ."יטילופ־אל 

הירוטסיהה יכ הסרגש ,תיאקירמאה תוידוחייה ןוזח לשב קוידב) שדחה םלועה ןוזח 

תויטילופ־אהש ששוח ינא .ןוידל הבושח הדוקנ ךל ירהו ,(שדחה םלועב הליחתמ 
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ןויד תרשפאמ הניא םיריכמ ונאש היגולויצוסה עודמ ריבסהל תויושעש ןה תוירוטסיה־אהו 

רשאכ ,ןיפולחל וא .תופורטסטקב ונלש ןוידל דואמ תויטנוולרש רסומ לש תוירוגטקב 

ןניאש תויריפמאו תויטילנא תוירוגטקל ותוא הריממ איה ,רסומב תקסוע היגולויצוסה 

אוה תיאקירמאה היגולויצוסה לש לזרבה בולכמ ץלחיהל רשפא ונממש םוקמה .הז םוחתב 

."רחאה" לש היגולונמונפה ,יצרת םא וא ,ראירדוב לש קהבומה יגולופורתנאה עסמה 

הפורטסטקה תא האור ,ןונקה יניעב תינוידב תויהל ירה היושעש ,רחאה לש היגולונמונפה 

ןורתי שי ןאכ .דעומ דועב םיניינבה תסירק תא ןיימדל לוכי היהש הנוש רואב תיאקירמאה 

ימטסיפאה רעפה לשב קר ולו ,יתואיצמה טסקטה לש הז לע רציימ "רחאה"ש ןוידבל 

לש םיטסקטל םישרדנ ונא בושו בושש ךלש הבושחה הנעטל המגוד וז .םהיניב רעפנש 
."םירחא" 

תירקיעה הלאשה ,ונילע לבוקמ ("םירחאה" לש) הלא םיטסקט לש םנורתי םא :דואלא 

תויטילנאה תוירוגטקה תא םהילע ליעפנ םאש ןעוט התא ?םהב השענ המ :איה תרתונש 

הז .שדחמ ונוגראו ירסומה םוחתל היצקודר וא החירב םושמ ךכב היהי ,ונלש תויריפמאהו 

תויגולויצוס תוירוגטק ךרד ותוא אורקל תיסינ התא .וגאמאראס םע ונישעש המ םצעב 

ןתכלשה תאו תוירדגמה תוירוגטקה תא וב יתשפיח ינאו ,ויגוסל יתרבח רדס לש תויסיסב 

םאה ?םיגולויצוס ידמ רתוי ונייה ךכב םאה .יתרבחה רדסהו הירוטסיהה תאירק לע 

דצה תא וא ירסומה ודיצ תא ונממ הרקיע הזה בכרומהו רישעה טסקטל ונישעש היצקודרה 

יגולויצוסה ןוידה לש ירסומה דצהש יל המדנ ךא ,ןכתיי ?יגולויצוסה ןוידה לש ירסומה 

לע ונלש ףסומה ךרעה .תויריפמאו תויטילנא תוירוגטק ןתואב לפוקמ תויהל ךירצ 

רבדל ברסמה יאקירמא טרסב ,לשמל ,יטילופה לוקה יוהיזב אוה "םירחא לש םיטסקט" 

םוקמלו ןמזל תביוחמ הניאש הפי תורפס לע תירוטסיה תיתרבח הלועפב וא ,הקיטילופ 

.(ןורוויעה לע ומכ) 

.קחמנ אוה רשאכ יטילופה לוקה תא רצייל םיבייח ונא םהבש תומוקמב וא :בהנש 

.תויריפמאהו תויטילנאה תוירוגטקה תא ףקועש יטילופ רובידל המגוד ,לשמל ,הנה 

תינמא לע בטיה דעותמ רקחמ ןזור יעור םסרפ תרוקיבו הירואית לש 15 'סמ ןויליגב 

הרגיה קנרפ .הקותמ העיז יטסילאירוסה הרפס לעו קנרפ ןיטסא'ז םשב היידוהי תיגלב 

תויגולואידיא יפלכ הלש תונדשחה .ינויצ טהל לשב אקווד ואל ,הניתשלפל 1934 תנשב 

םע ,ןזור יעור לש דעותמה ורקחמ .םוקמב רז עטנל התוא וכפה ,תונויצה תוברל ,תוימואל 

אלו התייה אל קנרפ ןיטסא'זש תיסיסבה הדבועה תא ריתסמ ,תוטרופמה םיילושה־תורעה 

תנמ־לע ,תילאיגולוקטסופ הדמע ץומיא ךות ,התריצי תאו התוא ןיימדמ אוה .הארבנ 

םיארוקש אלא ,תאז קר אל .קפסל החילצה אל תיריפמאה תואיצמהש םירמוח ונל קפסל 

תומדה לש היפרגויבב םייריפמא םיטרפ ןקתל ושקיבו הגיגחה לא ופרטצה םיפסונ םידחא 

תא םאה ?םיריכמ ונאש היגולויצוסה תולובג ךותב ימיטיגל הז השעמ םאה .תאצמומה 

שומיש םאה ?רוסאהו רתומה תולובג תא ןזור יעור הצח אמש וא יתא השעמ והזש תבשוח 

הריזחמ איהו הילע הבושתב םיביוחמ ונאש הלאש יהוז ?ימיטיגל וניה הילאוטקפ־רטנואקב 

.תואיצמו ןוידב - היגולויצוס :ונלש ןוידה אשומ לא ונתוא 

ןוידב ןיבש תולובגה םעט תא ןוחבל ונתוא ץלאמ ןזור יעור לש לולעתה :רואלא 

,רהב תור תיגולופורתנאה .םהיניבש םילדבהה טועימ תא תולגל ונל רזועו ,תואיצמו 

הרוקיב ךלהמב .וללה תוגוסה יתש תא תוחפ־אל שטשטש המוד ךלהמ התשע ,לשמל 

לש הייח לע תבתוכ איהש רפס ךותמ עטק להק ינפל הארק ,1998 תנשב ,לארשיב 
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םיטרפב רישע היה עטקה .ורטסק תכפהמ ינפלש הבוקב התחפשמל התייהש תיבה־תדבוע 

ךלהמב הבוקמ החרב וזש רחאל התחפשמ תיבב תדבועה ייחב זכרתהו ,םיקיודמ םיירוטסיה 

םשוריג תאו החפשמה תיבל הכפהמה ילייח תצירפ תא טורטורפב הראית רהב .הכפהמה 

םייקתהש חיש־ ודה תאו םילייחה ידמ תא ראתל הדיפקה איה .תיבה ןמ הלעבו תדבועה לש 

םינשה ךלהמב יכ הפיסוה איה .יודב הז עטק יכ הרפיס האצרהה םותב .םניבל תדבועה ןיב 

היה הז עטק םלוא ,תוכורא תועש ךשמב תדבועה תא הנייארו הבוקב הרקיב תונורחאה 

תיגולופורתנאה הרמא ,רהב לש התאדוה תובקעב המקש המוהמב .ותוא האיצמה איהו רסח 

םיעטקה לכ תא ןכש ,ירוטסיהה קוידה ברימ תא רצונ הז עטק אקווד יכ השח איהש 

עטקה תא וליאו ,םתוא קודבל ילבמ תנייאורמה ירבדל בורקש ןפואב הבתכש איה םירחאה 

םילייחה שובל תא הקדב איה .רבודמה ןמזה לש רדוסמ רקחמ לע הססיב האיצמהש 

םיטרפה רתי תא הרדיבו הפוקת התוא לש תידרפסה תא הרזחש ,תע התוא לש םירטושהו 

תיינב לש הכורא תרוסמ המיע תאשונ היגולופורתנאה ,התנעטל .םיצוחנה םיירוטסיהה 

תא תעדל ןתינ ןהבש םיכרדה תבחרהל הרופ רכ הניה וז תרוסמ יכו ,רפוסמה ךותמ תמא 

תאצומ איהש הדיחיה תלעותהו ,עדמה תרדגה תא תונשל תורומא הלא םיכרד .םלועה 

The Vulnerable) עיגפה הפוצה הרפס ףוסב .ירסומ ןוידב הכורכ הזה ןמזב םדאה עדמל 

 Observer) היואר הניא ךבל תא תרבוש הניאש היגולופורתנא"ש תוצרחנב תעבוק איה
."תושעיהל 

היגולויצוסה .ירסומ ןויד ץלחל רתוי לק וזה "השדחה" היגולופורתנאל :בהנש 

,חוכ ,רדס־יאו רדס לש תולאשל ןתוא הרימהו ערו בוט לש תולאשמ הקמחתה תיתרוסמה 

5 העשה דע 9 העשה ןמש רמוא היה רזוק סיאולש יל רפיס ןמטייו השס .הייטסו תוילמרונ 

.תוירסומו תויטילופ תולאשב םיתיעל רהרהמ אוה 5 העשה רחאלו ,היגולויצוס השוע אוה 

תחאה .תולודג תוביס שולש תוחפל שי ירסומ ןוידו יגולויצוס ןויד ןיבש הרורבה הדרפהל 

ןמ דרפנ־יתלב קלח הרבחה יעדמב האורה ,תיטסיביטיזופה היגולומטסיפאל הרושק 

- קוידב הכופה היינשה .םויה־רדסמ יביטמרונה ןוידה תא םיאיצומ הלאו ,םלוכ םיעדמה 

השילגמ ענמיהל ןוצרה ןמ אלא ,עבטה יעדמל תומדיהל ןוצרה ןמ תעבונ הניא איה 

תא חונזל שקיב אל רבו ,יתוא ילאשת םא .תיכרעה הריפסה לא עדמה לש תימיטיגל־אל 

סחייש םושמ אקווד ,ךפיהל .םיכרעו עדמ ןיב הנחבה לע רביד רשאכ תוירסומה תולאשה 

ןוידל היצקודר םהל םישועה םיגולויצוסה ינפמ םהילע ןגהל הצר ,המוצע תובישח םיכרעל 

בקע (הרואכל) תילרטינ הדמע לע רומשל ןויסינה איה תישילשה הביסה .יטילנאו ינכט 

ףוסב ,לשמל .רבעב םג הרקו ,םויכ הרוק הז .היגולויצוסה לע יטילופה דסממה לש םויאה 

תשולשמ רענתהלו תוילרטינ לע רומשל םיגולויצוסה ושקיב הינמרגב הרשע־עשתה האמה 

,ךכ .(Eugenics) הקינגיואהו םזינימפה ,םזילאיצוסה :םתפוקת לש םייטילופה םיקבאמה 
:סינט דננידרפ בתכ ,לשמל 

תבחרה דגנ אלו דעב אל ,םזילאיצוס דגנ אלו דעב אל ונא םיגולויצוסכ 

ןמ תחא לכב .ישונאה עזגה לש בוריעה דגנ אלו דעב אל ,םישנה תויוכז 

לש תולאשב קסעתמ וניאש יריפמא רקחמל תולאש םיאצומ ונא תויגוסה 

.תויתרבח תועונתב וא תונויערב הכימת־יא וא הכימת 

רוצמב היגולויצוס לש הדמע התייה הלא םירבדמ תפקתשמה תיכרעה תוילרטינה 

היגולויצוסה החלוש ונממש רוגישה ןכ והז .היצמיטיגל לש סיסב המצעל רוציל השקיבש 
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ןויד ונל תרכומה היגולויצוסה ןמ םירציימ ךיא איה תיזכרמה הלאשה .ריוואה ללחל 

ישפוח שיגרהל הצור ינא .תירסומ הערכהל תשרדנ ונלש היגולויצוסה .תוירסומ תולאשב 

וא ילאינולוק שוביכ לש תואיצמב םייח ונאש קועזל לאוטקלטניאכו ידוהי גולויצוסכ 

הצור ינא .םילימ לש הסבכמ ירוחאמ רתתסהל אלו ,רורטב תקסוע לארשי־תנידמש 

תא ילאינולוקה "רחאה" עימשה םהבש םירתאה לולכמ תא ןובשחב איבהל ישפוח שיגרהל 

וחתפתה הלא םירתא .ףוגה לש גוצייה ינפואב וא עונלוקב ,הרישב ,תורפסב ןוגכ ,ולוק 

אבייל ישפוח שיגרהל הצור ינא .הילא םתסינכ תא הפוגב המסח וזו ,היגולויצוסל ליבקמב 

,ערל ןושל ריפוא ידע לש בושחהו שדחה ורפס ,לשמל ,היפוסוליפה ןמ רוביד ינפוא 

.רסומה לש (היגולוטנואב םגו) היגולויצוסב השעמל קסועה 

ןיב תולובגה תא שטשטל ונתוא ךירצמ הלש קוריפה .ןיינעה שרוש הניה וז הדרפה 

טסקט" תמגוד םייוטיב לבקל יל השק ךכ םושמ .םיטסקט לש םיגוס ןיב וא תונילפיצסיד 

תור הקקזנ הלש היצזיטמרדה .תשמתשה םהבש "תיתרבח תיעדמ הדובע" וא "יגולויצוס 

חיש־ודה ליחתה דציכ םג יחכשת לא .םוחיתה־יווק קוריפ לש לובג־תדובע איה רהב 

ןוידה ךות לא ינוידב טסקט אבייל תורשפאה ןמ ,הרקמב אלו ,ונמסקוה ונינש .וניניב 
.יגולופורתנאה!יגולויצוסה 

הדובעה םוקמב האב הניא יתורפסה טסקטה לש ותוישפוחמ תומסקיהה :רואלא 

ילכ לע רתוול יאדכ אלו ,םיינשה ןיב לבלבל יאדכ אל .וילע תושעל שיש תיגולויצוסה 

וניתימעמ הנוש הרוצב יתורפס טסקט חנעפל םישקבמה ,םיגולויצוסכ ונלש הדובעה 

םייתורפס םיעטק הרצי הנממ האב ינאש תרוסמה .לשמל ,"תורפסה תרות"מ םיאבה 

חותינ ינפוא םהילע הליחה ךכ־ רחאו ,היפרגונתא םהל םיארוקש (תוחפ וא רתוי םיקיודמ) 

םיקלחהו ,תויתריציה וא ןוימדה ,הבחרהה ןוויכל וכשמ םייפרגונתאה םיקלחה ."םייעדמ" 

ןדיעהש ךכ ידכ דע םינפב ;םינפב דימת היה ירסומה ןוידה .עדמכ ועיפוה םייטילנאה 

השוחתה .יגולופורתנאה חישה תא קתיש וילע תונביהל שקבמ התאש ילאינולוקטסופה 

גוציי וניה םהייח םקרמ לש גוציי לכשו ,הפפכה וניה "םירחאה" לש רואית לכש התייה 

היה יגולויצוס ץפח זוחמכ האור התאש המ .םיראותמה םישלחה לע הפוכ תבתוכה הקזחהש 

העגרנו תפלוחה האמה לש םינומשה תונשב הלחהש תיגולופורתנא המדא־ תדיער השעמל 

הרושק קותישה ןמ תוצלחיהלו עקרקה תעגרהל ושמישש תוקינכטה תחא .הפוסל בורק 

היצקודר ושע םיגולופורתנאה .ותוא עונמל ןתינש לבסב ןדה ,ריפוא ידע לש ותדובעל 

תועפותל ומצמטצה םה ,םהייח לולכמ תא ראתל םוקמב .םירחאה לש רואיתה תדובעל 

הדובעכ וספתנו היצמיטיגל רתי ולביק לבסב תוקסועה תועפות .יתרבח לבסב תועגונה 

,לבסל הייאר־תדעל הכפהנ תיגולופורתנאה .הילע רתוול ןיאש תיחרכה תירסומ 

הקינכט .יתרבח לבס רוצייב תועגונה תויטילופ־תויתרבח תויאר תכסמל - היפרגונתאה! 

לבסה ירתא ןכש ,הלש ילאינולוקה ךלהמה ןמ היגולופורתנאה תא יתעדל הררחיש אל וז 

דואמ םימוד תילאינולוקטסופה הפמה לש "לבסה ירוזא" .תרכומה םלועה תפמ תא ורזחש 

,ישילשה םלועב זכורמ לבסה בוש .ילאינולוקה ןדיעה לש "םייביטימירפה םירוזא"ל 

םיגולופורתנאהש קפס ןיא .םינועבצו םישנ ,םירגהמ ברקב ,הלודגה ריעה ירברפב 

לויטה יכ םיעדוי םה .םייתרוקיבו םייביסקלפר ,תיטילופ םיעדומ םירוצי םניה םייוושכעה 

העונתה םצעשו ,םישובכ םיליבש לע ענ יתרבח לבס שופיח ךרוצל םלועה יבחרמב םהלש 

ןמ קלחכ ירסומה ןוידה תא רמשל םישקעתמ םה .םינותנ םייומיד קותעשל תמרות וזה 

ןוידכ ,יתרבח לבסב ןוידל תורסמתהה םלוא .ךכב חילצמ ףא םקלחו ,תיעדמה הדובעה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:57:17 UTC������������� 

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



207 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

לש קדצה תונורקעש הארמו ,שארמ העודיל תיגולויצוסה הדובעה תא תכפוה ,יזכרמ 

יכ יל המדנ .רוגסו יופצ ,תיטילופ ןיקת םיגשומ ןולימ לע םינעשנ יברעמה םלועה 

תינויח (חותינל היפרגונתא ןיב וליפא) םייטילנא םיטסקטל םיינוידב םיטסקט ןיב הדרפהה 

.תרוקיבל ותדמעהו ,יטילופה־ירסומה וילאמ ןבומה ןמ האיצי ךרוצל קר ול ,ןיידע 

תולוכי היגולופורתנאהו היגולויצוסה ןכש ,תוחפ־אל הגיאדמ וזה הדוקנה ,ןכ :בהנש 

םייח ונייהש יאוולה .רתויב הרצק רמוחה תולדל ךרדה ןאכמו ,תויופצו תויטלפמפ תויהל 

םלועב םייח ונאש אלא .וללה תונושה טבמה־תודוקנל הדימ התואב יתטפמיס היהש םלועב 

.טרפב ימדקאהו ,ללכב עדיה הנבמב יוטיב ידיל אב הז רבדו ,ךסכוסמו עורק יעוצקמ 

ןווגמ .וניניב חיש־ודה ךלהמב ונטטרשש םיריצה לע קוידב םויכ העוסש היגולויצוסה 

ךלוה ,לשמל ,קרוי־וינב תוימדקאה םירפסה תויונחב היגולויצוסה יפדמ לע םירתוכה 

םיכשמנ היגולויצוסה יפדמ לע רבעב םמצע תא םיאצומ ויהש דואמ םיבר םירפס .טעמתמו 

,םיינתא םידומיל ,םישנ ידומיל :"תוברתה ידומיל" יפדמ לא שדחה הכישמה־חוכ תעפשהב 

,םיגולויצוסה .םירחאו וקופ ,זלד ,רלטב ,יובלס ,הבטסירק ,ןאקל ,םייריווק םידומיל 

חילצמ הזש יל הארנ אל .םיירנילפיצסידה םוחיתה־יווק לע תונשקעב ןגהל םיסנמ ,םדיצמ 

,םיסופמקה ךותב םיפירח םיקבאמב םיאצומ ונא המוד הבוגת .התע דע תוחפל ,ךכ־לכ 

לע םרקיעב םיבסנש - וללה םייונישה .דומיל תוינכות לש ןתריגסב וא ןתמקהב ,לשמל 

הז לבא .ןאכ םייקל וניסינש ןוידה סיסבב יתעדל םידמוע - הקיתאו גוציי ,רסומ ,חוכ 
.ומצע ינפב בכרומו שדח אשונ תמאב 
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.דחואמה ץוביקה תאצוה ,השדחה היירפסה .ןורוויעה לע .(2000) הדוד ,וגאמאראס 

,ךוניחה דרשמ :םילשורי .<ןמלבוס ףסוי :םוגרת) םיתומיע .<ח"לשת> צ"י ,קי'צייבולוס 

.תינרות תוברתל הקלחמה 

 Behar, Ruth (1996). The Vulnerable Observer. Boston: Beacon Press.
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