
7 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו 999-ס''שת 

םיכרועה רבד 

ןגרואש סנכב ,1996 רבמצדב תילארשי היגולויצוס לש יחכונה ןויליגה לש ותישאר 

לדביי) להנרטש באז 'סורפו ביבא־לת תטיסרבינואמ <ל"ז) אריפש ןתנוי 'פורפ ידי־לע 

.תילארשיה הרבחה רקחב תורומת תרתוכה תחת תירבעה הטיסרבינואהמ (םיכורא םייחל 

רבודמ יכ סנכה ימיב דוע שוחל ןתינ היה ,תושרופמ ורמאנ אל םירבדהש יפ־לע־ףא 

וידחי וב ורבחש - יטילופה שיאה ,הרומה ,רקוחה - ןתנוי לש ולעפמל דובכ לש הווחמב 

ריקוהלו ןתנוי לש ותמורתב ריכהל רתוי הבוט ךרד התיה םולכו .םיברה וידימלתו ויתימע 

הירקיע תא םיאטבמה תולוק לש בר־ברעל המב תתל ותילכתש סנכ םייקל רשאמ ותוא 

?םיישארה הכרד יללוסמ היה ןתנויש תיתרוקיבה הבישחה לש 

דסיימלו ךרדה־ץרופל" היהש ימכ ןתנוי תא רידגמ ,הז ןויליג חתופה ,להנרטש באז 

תא חינה ןכא אריפש ןתנוי ."תילארשיה הרבחהו תיבושייה הרבחה לש יתרוקיבה רקחמה 

ןתנוי לש ויתודובע .םירקוח לש תורוד דימעהו תיתרוקיב תיטילופ היגולויצוסל תודוסיה 

ןוטלש רבדב החנה התיה הדוסיבש ,תיטרואיתה ותסיפת לש ןפוד־תאצוי הגיזמ ןה אריפש 

הטילשה ינונגנמ תא ףושחל הארקש תיטרקומדה תיתרבחה ותסיפת לשו ,תותילע 
י"אפמ .דתיה דוע לכ ותוניינעתה זכרמב היה י"אפמ לש לבגומ־־יתלבה החוכ .הררשהו 

רחאל .(1977 ,תילארשיה היטרקומדה ;1975 ,תירוטסיהה הדובעה תודחא) ןוטלשב 

לש םיסייגמ תוחוכל וכפהנש םיסותימבו םילמסב ותרוקיב תא אריפש דקימ י"אפמ תליפנ 

תנוב תיליעה תא הפילחהש תיליעה הלהינש תורכיכה הקיטילופב ,םימלש םירוביצ 

לש תלוכי לכ אלל תילארשיה הקיטילופה לע טלתשהש יטסילופופה ןונגסבו ,המואה 

.(1989 ,ונתרחב ןוטלשל) םיאקיטילופה לש ינטלתשהו סייגמה םחוכמ ררחתשהל הרבחה 

השע אוה יאמצע ןפואב בושחל תלוכיה ירסחו םיעונכה ורוד ינב םע רישיה ןובשחה תא 

רוד ינב לש תיטילופה תויחטשה תא ופשוחב ,םיכישממ אלל תיליעב רישי ןפואב 

ורפסב .תילאיצניבורפו הרצ הייאר ךותמ ןוחטיב יניינעב םיקוסעה ,םירבצה םידסיימה 

לש התשלוחל תורוקמה רחא אריפש הקחתה - םיאקיטילופה יבשב הרבח - ןורחאה 
.יטילופה חוכה לש ונוסיר רדעה תא וז השלוחב הלתו תימונוטוא תיחרזא הרבח 

ידי־לע הנוכמ םידסממ־יטנאהו םייתרוקיבה םינוירוטסיההו םייגולויצוסה רוד ,ללככ 

ימ ףא שי ;םיינויצ־יטנאכ םתוא םיגייתמה שי) .ינויצ־טסופ רוד אריפש לש ורוד ינב 

תא בהא אל דואמ ןתנוי (.רתויב הנטק הצובק וז ךא ,ןוצרמ הלאככ םמצע םירידגמש 

יוטיב תיתרוקיבה ותדובע תאו ומצע תא האר אוה יכ תינויצ־טסופה תיביטקלוקה תוהזה 

יוביג ןתנו יטננימודה רפיסה לש םירקבמה ילודגמ היה ומצע אוהש יפ־לע־ףא .ותוינויצל 

וא ינסרה השעמ ךכב האר אל אוה ,ינויצה רפיסה תא טטומל ועייסש םיבר םיריעצל 

לע וא םיסותימ לע ,היגולואידיא לע היח תונויצה יכ בשח אל אריפש ןתנוי .ימואל־יטנא 

,אבצ ,תורדתסה ,תוגלפמ :םידסיימה ומיקהש תודסומו םינוגרא לע אלא ,דבלב םילמס 

תילארשיה הרבחה יכ רבס קר אל אוה הז ןבומב .תוטיסרבינואו םירע ,היישעת ,הנידמ 

ןימאה אלא ,תרוקיבה ינפמ ורוד ינב תא הדקפש הירטסיהל הביס ןיא יכו תרוקיבל הלשב 

ץלחתש השדח תוינידמ בצעל התלוכילו תילארשיה היטרקומדל תינויח תרוקיבה יכ 
.םידסיימה רוד לש ויתואיגשמ ונתוא 
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םיכרועה רבד 

חור תא וצמיא םלוכ ךא ללסש ךרד התואב וכלה הרומ וב םיאורש הלא לכ אל 

הבישח יכרד בצעל התלוכילו תילארשיה היטרקומדל תינויח איה תרוקיבה :ותבישח 

הפיצ אריפש ןתנוי .תילארשיה הרבחב רתוי תובר תוצובק לש הללכה ינפואו תושדח 

םהמ עבת אוה ךא :חוכהו הררשה תא םחר אלל ורקבי רפסה־שיאו לאוטקלטניאה ,רקוחהש 

לכו ותיב התיה הטיסרבינואה .תילאוטקלטניא הרשויבו תויעוצקמב ,תוניצרב תאז ושעיש 

.תילאוטקלטניאה תרוקיבה תכירעל ףידעה םוקימה תא הב האר אוהו ומלוע 

השולש ,ונא ונכרע וז חורבו ,תילארשיה הרבחה רקחב תורומת סנכה ךרענ וז חורב 

סנכב וגצוהש םירמאמה לכ אל .תילארשי היגולויצוס לש יחכונה ןויליגה תא ,וידימלתמ 

,הז םע .סנכב ללכ וגצוה אל וב םייוצמה םירמאמה ןמ ןטק קלחו יחכונה ןויליגב םילולכ 

תכירעב ונתוא החנהש ןורקיעה ,1996 רבמצדב סנכה ינגראמ לש םתרטמל המודב 

־ יוצימ לש תורמוי תלוטנו תיקלח םג םא - הצצה םיארוקה להקל רשפאל היה ןויליגה 

.ןורחאה רושעה ךלהמב לארשיב חתפתהש יפכ יטילופ־ויצוסה הבישחה־םלוע ךות לא 

רקחב תויוושכע תויוחתפתה םיפקשמה םירמאמ העשת ליכמ יחכונה ןויליגה 

אל םשמ םיאורש המ" ,ןייטשנרב הרובד לש הרמאמ .לארשיב הרבחהו הקיטילופה 

םייניע־ריאמ ןויד ךרוע ,"תילארשיה היפרגוירוטסיהב תונכותו םיטביה :ןאכמ םיאור 

תא הלעמו תילארשיה הרבחה לש יתרוקיב רקחמל תיתרבחה הירוטסיהה לש התובישחב 

לשו תותילע לש הירוטסיה ,הווהבו רבעב ,לארשיב היפרגוירוטסיהה תויה רבדב הייהתה 

הרבחב םישנ לש תויוסנתהה םלוע רקחב הנויסנ תא תסייגמ ןייטשנרב .ןהיתודסומ 

לארשי־ץראב הדובעה־קושב םייברעו םיידוהי םילעופ ןיב םיסחיה־תכרעמו תיבושייה 

דמימה תנבהל "הטמלמ הירוטסיה"ה לש התוינויח תא םיגדהל תנמ־לע תירוטדנמה 

.ןהל תופופכה תובכשהו תותילעה ןיב שגפמה לש ימנידה 

אשונ םג אוה "חטשה ןמ תולוקה" ןיבל תדסוממה הקיטילופה ןיב שגפמה לש ותועמשמ 

תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" ,רזעילא־ןב ירוא לש ורמאמ 

יוטיב ידיל תואבה תויוושכע תומגמ רחא הקחתמ רזעילא־ןב ."תושדחה תותומעב 

,ותוהזל ,ויתופדעהל ,ויתויוכזל ,םדאל םירושקה םיאשונב ןניינעש תותומע לש ןתמקהב 

לארשיב תושדחה תועונתה לע תושקמה תולבגמה תא ןחוב אוה .ותביבס תוכיאלו ופוגל 

ומגרתלו המואה־תנידמ ידי־לע עצומה הזל יפולח תויועמשמו תויוהז לש םלוע רצייל 

.הפוריאב שחרתמל המודב שממ לש תיטילופ העפשהל 

ימלועהו ימוקמה ןיב יטקלאידה רשקה תא תואטבמה תויוושכע תויוחתפתה חותינ 

םר ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" ,םר ירוא לש ורמאמ דקומ הווהמ 
־תיאדיחיה תוברתה לשו יתיישעת־טסופה ילכלכה הנבמה לש ליפורפה תא טטרשמ 

םולשה ךילהתבו תילבולגה תשרב התובלתשהמ קלחכ לארשיב הווהתמה תינכרצה 

בוטיקהמ תורזגנה תויטילופהו תוידמעמה תוכלשהה תא ןחוב אוה ןכ־ומכ .ירוזיאה 

הכרעמ תונורחאה םינשב תללוחתמ ןביבסש תויפולחה תויצפואה יתש ןיב יטקלאידה 

.תינמואלה היצזילקולהו תיטסילטיפקה היצזילבולגה :לארשיב תיגולואידיא 

הליהקה לש התומד בוציעל תויפולח תויצפואב ןויד גיצמ רבח ןנח לש ורמאמ םג 

אל םג ךא הלא תויצפוא ושמומ אל ןייטעבש תוביסבו תילארשיה תוברתב תניימודמה 

תוברתב 'תינענכ תורפס' :תניימודמ תידילי הליהק" תרתוכה תחת .ןאולמב וחדנ 
תורפסה העיצהש "תידילי"ה תיתוהזה היצפואה ובש ןפואה תא חתנמ רבח ,"תילארשיה 

תא ןגעל ינויצה ןויסינה לע רגית־תאירקכ םג :"לופכ רוביד"ב תעה לכ הנייפוא תינענכה 
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9 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

לע תינויצה תרוקיבה לש ילקידר ךשמהכ תעב־הב ךא ,ינתאה ןורקיעב תימואלה תוהזה 

תויכרע־וד .ילארשי־ץראה בחרמב תינויצה תוחכונל ינויצמיטיגל ןגועכ ךכ לשבו ,הלוגה 

,ינונקה חישה ידי־לע סוכינ לש אשומל ותוא הכפהש איה ינענכה חישב הנומטה וז 
.ינומגהה ינויצה חישה תא תלפכשמו תרזוחה יאר־תדמעכ 

תא טעמכ הליפכהש ,הלודגה תינומהה הריגהה ימיב ינומגה רטשמ לש ונוניכ 

הריגה ,הנידמ" ,גנילרמיק ךורב לש ורמאמ אשונ אוה ,לארשי־תנידמ לש התייסולכוא 

םע הנידמה ינונגנמ לש תודדומתהה ינפוא ."(1951-1948) הינומגה לש התורצוויהו 

לש תיבחרמו תידסומ היצגרגס לש תוקיטקרפב ,לשמל ,יוטיב ידיל ואבש ,השדחה הריגהה 

־הרו היצזילאיצוס־הד ועבתש תויולג ץוביק לש תוקיטקרפב םג ךא םישדחה םירגהמה 

תוקחתהל ןתינ הבש הירוטסיהב "םפא־תדוקנ" התוא םה ,םישדח םירגהמ לש היצזילאיצוס 

לש חותינ אלב ,גנילרמיק יפ־לע .ויתוריתס יניעלגו ינומגה רטשמ לש םתישאר רחא 

.ןכותמ הקיר תיוות רתונ הינומגה גשומה ,םייקתמו רצונ אוה ובש ירוטסיהה רשקהה 

איה לארשיב היטרקומדה לש העבט תנבהל תירוטסיה הביטקפסרפ לש התוינויח 

יטרואית עקר - לארשיב תניימודמ היטרקומד" ,גרבנירג בל לש ורמאמ דקומב 

לארשיבו ,ללכב היטרקומדב יטרואיתה ןוידה ,גרבנירג תנעטל ."תירוטסיה הביטקפסרפו 

םיילכלכה ,םייטילופה םיאנתהמ תמלעתמה תיביטמרונו תיגתוהמ הסיפתב הקול ,טרפב 

ותנעט .םתבחרהו םסוסיב ,םייטרקומד תודסומ ןוניכ םירשפאמה םיילרוטקוינוקהו 

ךוסכס ידכ ךות המוא־תנידמ ןוניכל יטילופה ץמאמה יכ איה לארשיל סחיב תירקיעה 

םישורדה םיכילהתל הריתסב דמע תיברע תימוקמ הייסולכוא םע תושגנתהו 

הנבומה ימואלה ךוסכסה ןיב םייקתמה ץימאה רשקה לע עיבצמ גרבנירג .היצזיטרקומדל 

.תילארשי־מינפ הקיטילופב תינבומה הקיטילופה לש היצזיטרקומדה יישק ןיבל ינוציחב 

ילודיב חרואב תננוכמ הנידמה ובש ןפואב םיקסוע םינורחאה םירמאמה תשולש 

תילטנמורטסניאה־תיטרקורויבה ןושלה תועצמאב (םיברע ,םישנ) םינוש םייחרזא םירוביצ 

,בהנש הדוהיו יאבג בדנ לש םרמאמ .הריקח־תודעו לשו קוחה לש תיטסילסרווינואהו 

לש חותינ עיצמ ,"תויתכלממ הריקח־תודעו לש היגולויצוס :תוילטנמורטסניאו סורא" 

תרעמב חבטה תריקח - םיעשתה תונשב לארשיב ומקוהש תויתכלממ הריקח־תודעו יתש 

יאשומ תא תננוכמ תודעווה ןושל ,םתנעטל .ןיבר קחצי לש חצרה תריקחו הלפכמה 

םיטקילפנוקה תא הרידגמ איה ךכ בגאו ,ינוגראה חישה םלוע ךותב ןהלש הריקחה 

תונורתפ" תוכירצמה "תוילוהינ תויעב"כ הריקחה־תודעו תא ודילוהש םייתרבחה 

ןילמוגה־יסחי גראמ לא הצצה רשפאמ הריקחה־תודעווב קוסיעה ."םייטרקורויב־םיינוגרא 

"יתרבח"הו "יתנידמ"ה ןיב םוחיתה וק םהבש םינפואה לאו לארשיב הרבחל הנידמ ןיב 

.בושו בוש טטרושמו סרוק 

קסוע ,"לארשיב תוחרזאו םישנ ?'אצמי ימ ליח תשא"' ,ץיבוקרב הצינ לש הרמאמ 

תיתרבחה הינבהב ףתתשמ ןמזב־ובו ףקשמה ליעי ילככו "הנידמה ןכוס"כ קוחב אוה ףא 

:םיקוח ינש תנחוב ץיבוקרב .םישנו הנידמ יסחיו רדגמ יסחי ,הז הרקמב ,הטילש יסחי לש 

רחא תוקחתהל ידכ ,"1951 - השיאה תויוכז יוויש קוח"ו "1949 ־ ןוחטיבה תוריש קוח" 

לש םינושארה הימי ןמל בצעתהש יפכ לארשיב םישנ לש ןתוחרזא תודוא־לע חישה 

;תויניתשלפ םישנ לש ןתודקפנ ,תישאר :חותינה ןמ םילוע םיירקיע םיאצממ ינש .הנידמה 

הנושארבו שארב ביטקלוקל ןתמורתב תינתומ תוידוהי םישנ לש האלמה ןתוחרזא ,תינשו 

םאה" דיקפת תאלעה ןכש קודה רשק םירושק םיאצממה ינש ,ץיבוקרב תנעטל ."תוהמיא"כ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:50:28 UTC������������� 

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



םיכרועה רבד 10 

תוידוהי־אל םישנש םושמ קוידב תרשפאתמ לארשיב יחרזאה חישב סנ לע "היידוהיה 
.ונממ תודדומ 

םיילאירוטירט תולובג :לובגה לש תוארמה תפש" ,פמק הנאירדא לש הרמאמ םג 

םילבומ םיימואל־ונתא םירוביצ ובש ןפואל סחייתמ ,"לארשיב ימואל טועימ לש ונוגיבו 

תולובג לש םמוחית ןיב הקיזב וניה פמק לש הניינע .םתרדה תועצמאב הנידמה ידי־לע 

.לארשיב ימואל טועימ לש ונוגיבו (governmentality) לשממה תונמוא ,םיילאירוטירט 

וק) תיבחרמ הריזכ ןה ,ילאירוטירטה לובגה םהבש םינושה םינפואה תא גיצמ הרמאמ 

ךפהנ ,םייתנידמה היצרטסינימדאהו קוחה ינונגנמ לש יביסרוקסיד אשומכ ןה (לובג 

הייסולכוא"כ יברעה טועימה לש ונוניכב יטירק םרוגל םישישהו םישימחה תונש ךלהמב 

לש םיניתנכו םיחרזאכ) הנידמה לש יטילופה ףוגה ךות לא תלכומה הייסולכוא ;"תנכוסמ 

תליהקל םיכייש םניאש ימכ ,"םירז"כ) הנממ תרדומ םג ןמזב־ובש ךא (תיתנידמ הטילש 
.(תוכייתשהה 

ףאו תוליבקמ תומגמ יתש ,םירמאמב םילפוטמה םיאשונה לש תוינוג־ברה ףא־לע 

ךותיח וק טטרשל תורשפאה לע רוערעה איה תחאה :םהל תופתושמ וז תא וז תומילשמ 

חותינה זכרמב יטילופה דמימה תדמעה ."יתרבח"הו "יטילופ"ה ןיב יעמשמ־דחו רורב 

אריפש ליחנהש תיתרוקיבה הבישחה לש םיטלובה רכיהה ינמיסמ ,רתיהש ,יגולויצוסה 

שקיע בוריס ךות םיעשתה תונשב תישענ ,וירקחממ דחא לכב ץיפהו וידימלתמ םיברל 

יכ הרכה ךותו ,םיינגוסקאו םיימוטוכיד םיגשומ לאכ "יטילופ",רו "יתרבח",ר לא סחייתהל 

תרחאה המגמה .הטילש יסחי לש ןנוכמ ןונגנמ אלא וניא ומצע םוחיתה וק לש וטוטרש 

הבישח לש םיינומגה םינבמ קרפל ףתושמה םנויסנב הנומט ץבוקבש םירמאמב הרוזשה 

לש ןחותיגבו ןרותיאב ,דחאה :םינוש םינפוא ינשב יוטיב ידיל האב וז המגמ .היישעו 

,תוחרזא ,המוא־תנידמ לש תוינומגה תוסיפת לע רגית־תוארוקה תושדח תויוחתפתה 

:לשמל ואר)"יטילופ",ד לש שדוחמ חוסינל תומרות ךכ בגאו תיביטקלוק תוהזו היטרקומד 

ידכ ךות םימייק םיינומגה םינבמ לש שדחמ האירקב ,רחאה ;(גרבנירג ;םר ;רזעילא־ןב 

,ומלעוהש תוירשפא תויועמשמ לע ,וצמחוהש תוירוטסיהה תויצפואה לע רוא תכיפש 

יאבג ;ץיבוקרב ;גנילרמיק ;רבח ;ןייטשנרב) וחצינש הטילשה תוקיטקרפ לע ,ןבומכו 

.<פמק ;בהנשו 

אריפש ןתנוי השעש יטילנאה ךלהמב ופקתשה וללה תוירקחמה תומגמהש ןיינעמ 

ותוא התחנהש ,תינוגראה תיתיליעה הסיפתה ןמ קחרתהל לחהשכ ,תורחואמה ויתודובעב 

;תירוטסיהה הדובעה תודחא) תיתרוקיבה הבישחל ךרדה־יצרופו םינושארה וירקחמב 

ותוא ,תיטילופה תוברתה תא רוקחל לחהו ,(םיכישממ אלל תילע ;לארשיב היטרקומד 

;ונתרחב ןוטלשל) תיתרבחהו תיטילופה תוריפסה ןיב תידדה הרידח לש "רפס רוזיא" 

תיסלק המגידרפמ רבעמ לע עיבצמ הז יתבשחמ ךלהמ .(םיאקיטילופה יבשב הרבח 

־דחה הנחבהה םועמעמ תודרטומה תויוושכע תומגידרפ רבעל ?טלוש ימ :הלאשב הקסעש 

תודדומתהה יכרד ןהמו ?םיטלוש דציכ :תולאושה ,םיטלשנו םיטלוש ןיב תיעמשמ 
?םיטלשנה לש תודגנתההו 

.רבחו רקוח ,הרומ לש תילאוטקלטניאה ותאווצ יולימ ונכרעש תרבוחב םיאור ונא 

גרבנירג בל ,פמק הנאירדא ,גוצרה הנח 
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