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תוניתמ לש םילאה חישה ־ "סויפ וצ" 

*ןורוא־ץישפיל יתורו *יאני הצינ 

םיגולויצוס וליבוה תוינרדומה תישארב ושחרתהש יתרבחה לודיבה יכילהת 

לש הדיתעל םתגאד תא הפקיש וז הלאש .הרבח ןכתית דציכ לואשל למיזו םייהקרודכ 

םזילאודיווידניאה תוקזחתה חכונל הנידמה לש דכלמה החוכלו תיתרבחה תוירדילוסה 

יוביר ,תישיאו תינחור המשגהב טרפה לש קזחתמו ךלוהה ךרוצה :ירק ,ינרדומה 

םיסרטניא לש םתוקזחתהו םייתליהק תושגר לש םתושלחיה ,םידגונמה םידיקפתה 

הנידמה תוביציל הנכס תמייק ,(Rawls, 1993) סלור רמוא ,הז תמועל ,םויכ .םיינתלעות 

תונוש תוהז־תוצובק םע םיטרפ לש םתוהדזה ללגב רקיעב דכלמה החוכלו תיטרקומדה 

תינימ ,תיתד ,תינתא הצובק לש התוכזב העיגפ .םינוש םיכרעו תונומא ,םיסרטניא תולעב 

הצובקה ידי־לע בור־יפ־לע תרדגומ הלשמ תורטמו תוברת ,םייח חרוא םייקל תימואל וא 

שומימ לע ןגהל ידכ בר לבס תאשלו השק קבאמל תאצל ףא םינכומ הירבחו ,יוכידכ 

עיתפמ הז ןיא ךכיפל .(Halbertal, 1996) (לשממו ךוניח ,הפש ךרד רקיעב) םתוהז 

,תונלבוס לש תולאשב דימתמ רתוי םויכ םיקסוע םייטילופ םיפוסוליפו םיגולויצוסש 

הנידמה תוביצי לע ןגהל ידכ סויפ לש תוקיטקרפו יתרבח סוזנסנוק ,תויתצובק תויוכז 
.תינרדומטסופה 

תילרבילה הבשחמה תוחתפתהל הכילוה ,תדה־תומחלמל ץק המשש ,היצמרופרה 

 (1993 ,Rawls), הבשחמה תוחתפתהב םרוג םיווהמ םייתצובק תוהז יקבאמ םויכ וליאו

Habermas, 1992; Kymlicka, 1995; Rawls, 1993;) תיתוברת־ברה תילרבילה 
 1994 ,J. Raz, 1994; Taylor). סויפ" גשומל שי תיתוברת־ברה הבישחה תרגסמב"

 (reconciliation) ־ךרדב תספתנ (תוסיפתו תודמע ןיב רושיג)"סויפ" הלימה .יזכרמ םוקמ

וניה סויפש קפס ונל ןיא ,ןכא .הרבחל ינויח םג ןכלו ,דכלמו רבחמ יבויח גשומכ ללכ 

לווע לע חולסלו החילס שקבל תלוכיה .תיחרכה וליפא ,הבושח תיתרבחו תישונא הלועפ 

,סויפ .םייתרבחו םיישיא םיסחי תריציב (תובידנ) הניתנ לש גוס ,דניה תלוזל השענש 

.תודידי לש התישארו המחלמ תקספה לש הלועפ אוה ,(Derrida, 1997)הדירד רמוא 

ימ םע ,םיסייפתמ ךיא ,םיסייפתמ ימ םע .תילרטינ הניא םלועל סויפה תלועפ ,הז םע 

תלועפ לש הייפוא תא ןוחבל תובייחמ הלא תולאש ־ םיסייפתמ רשאכ םיסייפתמ ןיא 

שי סויפ לש הלועפ לכל .תשחרתמ איה ובש יתרבחה רשקהה תאו היאנת תא ,סויפה 

םייגולואידיאה םידדצה תא ןחוב רמאמה .הוולנ לצכ הנולשכ תא םג ליכמה יטילופ רשקה 

דקמתהל ונרחב .יתוברת־בר רשקהב סויפ תווחמ לש תויתייעבה תאו סויפה תלועפ לש 

גשומב ןודל ידכ םיעשתה תונש לש לארשיב םינוליח ןיבל םייתד םידוהי ןיב טקילפנוקב 

םא קסוע רמאמה 1.ונוניכב תונומטה תוישעמהו תוילמסה תונכסה לע דומעל ידכו "סויפ" 

.בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

סחי .2001 ,אנאחור ואר ,יניתשלפה-ידוהיה ךוסכסה לש רשקהב "סויפ" גשומה לש תויתייעבה לע 1 

.Helman, 2002 :לצא םג ואר ,"גולאיד־תוצובק" יפלכ יתרוקיב 
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רשאכש תורובס ונא םלוא ,וז היצוויטומ יבגל והתי רשא שי .סויפ לש לפאה דצב ןכ 

.ירוביצה בחרמה תא שדחמ רידגהל לארשי ךרטצת ,םיניתשלפה םע המחלמה םייתסת 

לש יתוברתה לעפמהמ קלח ויהי ינוליח בחרמו תוינוליח םג רידגהל ךרוצה וז תרגסמב 

לש תיטילופה תועמשמה תא התע רבכ ררבל ונתעדל בושח ןכל .הנידמו תד יסחי יוניש 

לש תיגולואידיא תרגסמב סויפ חישב תונומטה תונכסה תא םג ומכ ,"סויפ" גשומה 

.(Young, 1990) תימואל תוינגומוה 

תובר תוצובק לארשיב תירוביצה (העדותהו) תוליעפה בחרמל ורדח םיעשתה תונשב 

ומק תועונת לש לטובמ־אל רפסמ 2.םינוליחו םייתד ןיב רשגלו סייפל הרטמל ןהל ומשש 

וריבגה ןיבר חצר ינפל ומקש תועונת םג .תוליחבו תופיחד תשוחת ךותמ ןיבר חצר רחאל 

תורמל .סויפ חיש רוצייל "לעפמ" הלא תוצובק ורצי וידחי 3.וירחאל ןתוליעפ תא דואמ 

הניחבמ ןהו תינוגרא הניחבמ ןה ,"סויפ וצ" תעונת הכפהנ ,םינוגראהו תוצובקה יוביר 

4.תודחא לש חישו תורבדיה ,סויפ לש הקירוטרה יכלהמ לע עיפשהש יזכרמה ףוגל ,תילמס 

השק קיודמה ןרפסמ תא .םינוליחו םייתד ןיב רושיגבו סויפב תוקסועה תועונת תורשע תומייק 

תוסחייתמ ונחנא הז רמאמב .תוליעפ םימייקמ םניא ומקש םיפוגהו תועונתה ןמ קלחש ןוויכמ דומאל 

.רעונ־ינב ברקב רקיעב תולעופש תועונת תומייק .יהשלכ המרב תוליעפ תומייקמש תועונתל קר 

םיפוג .ךוניחה דרשמב יכרע ךוניחל להנמה לש ונומימבו וחוקיפב תומייקתמ הלא תויוליעפ 

תויוליעפה .הכימת ונממ םילבקמו ךוניחה דרשמ ידי־לע םיחקופמ ,"רשג" תמגוד ,םיינוציח 

םייתד ןיב םיטקילפנוקו תויעב ןובילב רקיעב תוקסועו ,רפסה־תיב תרגסמב בורל תומייקתמ 

םיירהוצה־רחא םג תומייקתמ רעונל תויוליעפ .תירטנולוו הניא תויוליעפב תופתתשהה .םינוליחו 

סויפב םיקסועה תועונתהו םינוגראה תא הפממ 1 חפסנ .(לשמל ,"הניב") רעונה־תועונת תרגסמב 

רשאו םירגובמל תוליעפ תומייקמה תוצובקב תוזכרתמ ונא הז רמאמב .רעונ־ינב ברקב רושיגבו 

תא גיצמ 2 חפסנ .םיישיא ךרוצו היצוויטומ ידי־לע תענומו תירטנולוו הניה ןהב תופתתשהה 

.םירגובמ ברקב םינוליחל םייתד ןיב רושיגבו סויפב תוקסועה תוירקיעה תועונתה 

יגוס ינש ןיב האוושהב ךרוצל ונביל־תמושת תא ה/ריעהש ת/ימינונאה ת/ארוקל תודומ ונא 

תאזכ האוושה .םישימחה תונשב "ווק־ סוטטסה" לש הזו םיעשתה תונשב "סויפ וצ" לש הז - חישה 

יסחיב "ילרוג עגר" הוויה ץבר חצרש רמול ןתינ ,הז םע .קימעמ ירוטסיה־יטילופ רקחמ תבייחמ 

,גולאידו הנבה ,הבשקה לש יטסינמוה חיש לע םיססובמה סויפ תודסומ חימצהש ,םינוליח-םייתד 

תילטנמורטסניאה חורה דוסימ אלל ךא םייתד תושגרו םיימואל םילמס לש היצלופינמ ךות 

יכ ה/עיצמ ת/ארוקה תאז חורב .םישימחה תונש לש "ווק־סוטטסה" חיש תא הנייפאש תיאנובשחהו 

דסייל ןויסינ - םייביסרוקסיד־אלהו םייביסרוקסידה ויטביה לע - סויפה חישב תוארל ןתינ" 

י"אפמ ןיב ווק־סוטטסה לש שדח בהז־רות אלו ,"םינוליח-םייתד יסחיל סחיב השדח תידסומ תשרומ 

רוציל ,ילסקודרפ ןפואב ,אב םיעשתה תונש לש סויפה חישש דוע ת/ןעוט ת/ארוקה .ל"דפמהו 

.ףסונ רקחמב הלא תובושח תונעט ןבומכ קודבל שי ."לדבה" 

תנמוממ וז העונת .ץבר חצר רחאל תרעוס תוריחב תכרעמ תובקעב 1996 ראוניב הדסונ "סויפ וצ" 

הפתוש ןרקה .ןייטסנרב ןמלז חונמה יאקירמאה רנוילימה ידי־לע המקוהש ,"יחיבא ןרק" ידי־לע 

םייתד םידוהי ןיב תורבדיה ,ונייהד ,ןרקה תורטמ לע תונועה תועונת לש תויוליעפ ןומימב 

תנמממ ןרקה .הלועפ־ףותישו הנבה ,תונלבוס ,גולאיד רוציל הרטמב לארשיב םיינוליח םידוהיל 

"סויפ וצ" .םידומיל תוינכותו ,םוסרפו הידמ תוכרע ,ךוניח ישנא לש תורשכה ,ןויע־ימי ,םיסנכ 
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תידיימ הרציי ךכבו ,יאבצה שלושמה לש (וגולה) לילמסה תא המצעל הצמיא "סויפ וצ" 

,סויפ ,החילס ןיבל הנידמו תודחא ,תימואל הבוח ,סויג ןיב ישגרהו ילמסה רשקה תא 

שדח גשומ הקיפה (תמיוסמ הדימב תיקימיג)וז הטושפ תיתרושקת הלועפ .המכסהו הבשקה 

יטילופ דוקל םיעשתה תונשב ךפהנ "סויפ וצ" גשומה .תימואל הבוח תרגסמב סויפ לש 

ךכ .תילארשיה תוימואלהו תידוהיה תוהזה תלאש לש םיאפרה־חורכ דהדהש יתוברתו 

:(1997 רבמבונב) בירעמב אסא םייח בתכ 

הווקת וא אצומ םיאור ונניא .ילארשיה רוביצה לע ,ונילע תרבוע הער חור 

רבדל .רבדל העשה העיגה ?ךיא .ונמצעל םיניתממ ונחנא ...הקיטילופב 

םישנא םיבייח ,רבדל ידכ .תוצובקה ןיב רבדלו הצובק לכ ךותב 
םישגפמ רוצילו םיחותפ תויהל ,חכוותהל ,רבדל בוש ,רבדל ...שגפיהל 

תוצובק םויכ רבכ תומייקש יל עודי ...לגלגתהלו בחרתהל ,תוצובקה ןיב 

...ןלדוגב ןהו ןרפסמב ןה ,תוכלוהו תולדג הלאה תוצובקה ...הלאכ תובר 

םירסחה םייטירק םיגשומ רפסמ רידגהל וחילצי תוצובק המכש ןכתי 

תוהז יגשומ אלל ,םילכ אלל ךרדה עצמאב המצע האצמש ,תאזה הרבחל 

אקווד םיבושק תויהל ,סקיפ האדיא לכ קלסל יאדכ ךכ םשל ...םייסיסב 

םע רדחב שגפיהל רתומ ...רבדנ ונלוכש עיצמ ינא ...הרואכל םיביריל 

אל .ןופורקימ וליפא ךירצ אל .םילספס וא ץעמ תואסיכ ,תוריק העברא 

."ונחנא"ל רבעמ רבד םוש ךירצ אל .דעתיש יאנותיע ךירצ 

עצמאב היה ךכ .אסא לש וירבדב םיטלושה תוליהבהו סותפה ןמ םלעתהל רשפא־יא 

תוביריהו תוניועה ייוליג תא הקחדו אצקא־לא תדפיתניא האב ךכ־רחא .םיעשתה תונש 

אל הילע עירתמ אסאש "הערה חורה" לבא .חטשה ינפל תחתמ לא םינוליחל םייתד ןיב 

ירוביצה בחרמה לש ויפוא לע םינוליחו םייתד ןיב םיטקילפנוקהש רעשל שי .ירמגל הרבע 

5.םולשה םע םתמצוע לכב ורזחי (תינוליחו תיתד) תידוהי תוהז לש התרדגה לעו 

לש ותסירקו םייתדו םינוליח ןיב םיסחיה תכרעמב הנצקה לש הז בצמ תובקעב 

ךות ,רושיג תולועפו הנבה ,סויפ לש םיגשומב ןודל הימדקא ישנא םג ולחה ,ווק־סוטטסה 

םהיניע דגנל .תויגולוכיספו תויגולויצוס ,תויתוברת ,תויטפשמ ,תויתכלה תויגוסב קוסיע 

תרדגומה הנידמב םינוליחל םייתד ןיב סויפ ןכתיי םא הלאשה רקיעב הדמע םירקוחה לש 

ןוידיתוצובקו םינוליחו םייתד לש ףתושמ םיטסקט דומיל ןוגכ רושיג לש תוקיטקרפב תכמות 

.גולאידו טקילפנוק לש םיאשונב 

ירוביצה חישב תרבוגה תוניועלו תוששוגתהל קוניז תדוקנכ ולסוא םכסה תא ןמסמ (1996) רשיפ 

(Ram, 1999) היצזילבולגה יכילהתו םיניתשלפל םידוהיה ןיב םולשה תוחיש .םינוליחו םייתד ןיב 

םתוברקתהמ העבנש תיתד הנצקה ,אסיג ךדיאמו ,תימואל תוהז לש רבוג שוטשט ,אסיג דחמ ,ורצי 

חישה לא תימואלה־תיתדה תונויצה לש התוברקתהמו יטנטילימה־ימואלה חישה לא םידרחה לש 

תוהז תרדגה לע רומשל זע ךרוצו תברקתמ הפורטסטק לש השוחת ורצי הלא םיכילהת .יתכלהה 

ךרוצ ותואל יוטיב הבר הדימב ןגיה םיעשתה תונשב םייתדו םינוליח ןיב האנשהו תוניועה .תילקול 

תוצובקה ברקב ןהו תוינוליחה תוצובקה ברקב ןה תידוהיה תוהזה לש תילקול תימצע הרדגהב 

.תויתדה 
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תונש לש שדח רצות וניא םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה 6.תיטרקומדו תידוהי 

,טקילפנוקה תמצועב שחרתה הנוש והשמש רוביצב השגרה התייה תאז־לכב ךא 7,םיעשתה 

תוניועה תפש דגנכ ®.וילא התוולנש האנשה תמצועבו ,םייטילופהו םייתרבחה וינכתב 

הטושפ הז רשקהב ונתנעט .סויפו הנבה לש ירוביצ חיש םג תע התואב תונביהל לחה 

םייולתה (םיתיעל םיילילש) הנשמ־יכלהמ ול שיו ,ידממ־דח גשומ וניא סויפ :דואמ 

־רטניא סויפ תויווח שדחמ תונבומו תונגראתמ וכותבו וכותמ רשא חישה לש וביטב 

.הזב הז םייולתו הז תא הז םיליכמ ,האנשו הבהא ומכ ,המחלמו סויפ .תויביטקייבוס 

.הנשמ־ךלהמ שי וז הנעטל םג םלוא .המחלמ םג םיתיעל וניה סויפ תיתוברת־בר הרבחב 

.רמאמב ונטקנש וזמ הנוש תינשרפ תורשפא לע תוזמור ונא רמאמה לש ופוס תארקל 

לע "רובידה" תא םירציימה תוחוכה םהמ ,"סויפ וצ" לש חורה יהמ ררבל שי הליחת 

.ירוביצה בחרמה לע "סויפ וצ" לש תילמסהו תיטילופה התעפשה המו ,הלא תוצובקב סויפ 

:<2 חפסנ ואר) תוינכות לש ןווגמ ךותמ תוצובק יתשב דקמתהל ונרחב רקחמה ךרוצל 

:תיצוביקה העונתל ךיישה ,לעפא־תמר רנימסב "הניב" זכרמ לש "תואלמ תולגע יתש" 

9.םירוצ־ןיע יתדה ץוביקה תלהנהב ,גוצרה זכרמ לש תינכות ־ "התוחא לא השיא"ו 

תידוהי הנידמב ףתושמ יגולואידיא םויק (1) :תונוש תושיג שולשל וז תורפס קלחל ןתינ 6 

וז השיג .1996 ,יבצ־ןזור :1996 ,רשכ :1996 ,ןוזיבג ;1996 ,דרלגנא :לשמל ,תיטרקומדו 

,םיבתוכה יפל ,רשא םינויפא ינש - תיטרקומד הנידמו תידוהי הנידמ ןיב ןוזיאה תא השיגדמ 

בחרמ רוציל שי ,ןוזיא לע רומשל ידכ ,ןכל .הווש הדימב לארשי־תנידמל םיינויחו הזב הז םייולת 

.1990 ,ןמביל ;1990 ,רפוטו דלו ;1998 ,ןוזיבג :לשמל ,ףתושמ יתרבח םויק <2) .הרשפ לש 

םייח רוציל ידכ רשפתהל תונוכנה תאו ,תוצובקה יתש ןיב ףתושמהו דחאמה תא השיגדמ וז השיג 

,ינפג :לשמל ,ףתושמ יתוברת םויק (3) .ינושה תורמל םיפתושמ םירוגמו הלועפ־ףותיש לש םיניקת 

השיג .1996 ,ןוסנזור ;1997 ,יקציבר ;1998 ,רימשו איגש ,רנטואמ ;1998 ,םיוברברול ;1991 

ןיב גולאידל תארוק רשאו ,הנושבו ינושב שגד המשש ,תיתוברת־ברה הסיפתה תא תגציימ וז 

הניא ,םיבתוכה םינעוט ,לארשיש יפ־לע־ףא .תידדה הרכהו דובכ ךותמ תונוש תויתוברת תוכרעמ 

רוציל תורשפאו חרכה ,ךרוצ שי ,רחאל דובכ ךותמ הנושב הרכה לש ןבומב תיתוברת־בר הרבח 

תוצובקה ןיב הרופ חתמ הב םייקתי רשאו תמאה לע לופונומ ןיא הצובק םושל הבש הרבח לארשיב 

.תונושה 

לותלתפ ,רישע ,בכרומ רבע שי לארשיב םינוליחו םייתד ןיב תילאוטקילפנוקה םיסחיה תכרעמל 7 

(1914-1903) היינשה תוילעה לש ןסחי לע :םינוש םימוחתב םיבר ובתכ ךכ לע .ידממ־ברו 

לש יכרע־ודה סחיה לע .Sharot, 1995 :ואר ,יתדה "ןשיה בושיי"ל (1923-1919) תישילשהו 

"ינוליח"ה תרדגה לע .1981 ,דיבש ;1996 ,יבצ־ןזור ;1989 ,קסיל :ואר ,תדל תינויצה העונתה 

Ben-Rafael <fe ;1979 ,טמס ;1992 ,קסילו ץיבורוה :ואר ,תידוהיה הייסולכואב "יתד"הו 

 1978 ,Sharot, 1991; Deshen. תיתד תוגהנתהו תיתד תוהז לש הרדגהב םיקסועה םירקסל,

ואר ,הנידמה םוק םע יתדה הנחמה ינפב ודמעש תומלידה לע .1993 ,ץ"כו ןוסניול ,יול :ואר 

;1989 ,רקנירב :ואר ,(תוברתו הקיקח ,םיתוריש ,םילמס) טקילפנוקה ימוחת לע .1989 ,רונלג 

.1989 ,דיבש ;1979 ,טמס ;1989 ,קסיל ;1985 ,רונלג 

."רצ ימואל רשקהב תוניתמ לש הינבה" קרפ־תתב ,ךשמהב הבחרהב ןודיי הז אשונ 8 

ןיב גולאידו תיתרבח תוברועמ תקמעהל ךוניחב קסוע אוה יכ ריהצמ לעפא־תמרב "הניב" זכרמ 9 
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יסחיב אל ףאו ,םייתצובק־ךותו םייתצובק־ןיב םיכילהת חותינב תוקסוע ונניא וז הדובעב 

היגולוכיספה חורב תוצובק ןיב םיסחי םודיקב וא רושיגב ,םיטקילפנוק לוהינב ,טקילפנוק 

 Bar Gal <fe Bar, 1992; Gurevitch, 1989; Lewin, 1948; Sherif,) תיסלקה תיתרבחה

Stephan, 1987; Tajfel 8l Turner, 1986 ;לדומ עיצהל תופאוש ונניא ןכ־ומכ .(1958 

סויפב תוקסועה תוצובק ןפוא הזיאבו דציכ לואשל ונתרטמ .םיטקילפנוק ןורתפל יפולח 

ןיב הנבה לש יטילופה חישה תא תונכדעמ (סויפ־תוצובק :ןלהל) םייתדל םינוליח ןיב 

םישגפמב םיחתפתמו םירזחושמ תושגרו םיכרע וליאו היגולואידיא וזיא .לארשיב תוצובק 
.הלא 

ןיב ןויוושו תופתוש לש םלוע־תפקשה קזחל אב זכרמה .לארשיב הרבחבו תודהיב םינוש םימרז 

תידוהי תוהז" לע תונוש תוינכות תרגסמב תלעפומ "תואלמ תולגע יתש" תינכותה .םדא־ינב 

םיפתתשמהו ,דחאכ םינוליחו םייתדל תדעוימו 1996 תנש ןמל תמייקתמ תינכותה ."לארשי תוברתו 

תישענ היחנהה .םיינויצה תרופיסהו תורפסהמ ןכו שרדמהו ארקמה ןמ םיטסקט םידמולו םיארוק הב 

רבח ,ץראב תובשייתהה תישארו תונושארה תוילעה רקוח ,ןוירוטסיה) רוצ יקומ ידי־לע ףתושמב 

.(ארקמל החמומו ךנחמ ,הרפע שיא> ןונ־ןב לאוי ברהו <ם"קתה ריכזמ דבעב היהש ,בג־ןיע ץוביק 

.םייעובשל תחא תמייקתמו תיאטיסרבינוא הנש תכשמנ תינכותה 

רובידב תקסועו ,תוינוליחו תויתד םישנל תדעוימ גוצרה זכרמ לש "התוחא לא השיא" תינכותה 

םינוליחו םייתד יסחיל םירושקה םיילאוטקא םיאשונ ךרד השיאה דמעמו תוישנ ,םישנ לע ןוידו 

עובשב םעפ תמייקתמ ,(תינוליחו תיתד) תויעוצקמ תוחנמ יתש ידי־לע תרבעומ הנדסה .הרבחב 

.תובוחרב ת"מענ לש ףינסב המייקתה תיפצת התשענ הבש תינכותה .תיאטיסרבינוא הנש תכשמנו 

:רושיג ישגפמ לש םיירשפאה םיבכרהה ןווגמ תא גצייל ןוצרהמ העבנ הלא תוצובק יתשב הריחבה 

תוקסועה תוצובק ;<גוצרה זכרמ) םייתד םיפוגו ("הניב") םיינוליח םיפוג ידי־לע תונגרואמה תוצובק 

:(גוצרה זכרמ) םייתצובק םיכילהתו ןויד ךרדו ("הניב") םיטסקט לש תונשרפו האירק ךרד גולאידב 

.(גוצרה זכרמ) תישנ תונווכמ ילעב םישגפמו ("הניב") תירבג תונווכמ ילעב םישגפמ 

ןילוח־תוחיש דועית ללוכ> הנש ךשמב ןורוא־ץישפיל יתור לש תפתתשמ תיפצת לע ססובמ רקחמה 

םיפתתשמ םירשע םע הצחמל םינבומ תונויאר לעו <הדש־ןמוי תביתכו םישגפמה םויסבו תוקספהב 

םישנ שמחו םירשע» תוינכותה יתשב םיפתתשמה תיצחמכ םניהש ,(הצובק לכמ תונויאר הרשע) 

בור .("תואלמ תולגע יתש"ב ופתתשה םירשעו ,"התוחא לא השיא" ישגפמב עובק ןפואב ופתתשה 

תצובק .הדובעה םוקמב םוסרפ וא ןותיעב העדומ וארש רחאל םישגפמל ועיגה םינייאורמה 

העבראו םישנ הרשע־שש ,(םתרדגה יפ־לע) םינוליח רשע־םינשו םייתד הנומש הללכ םינייאורמה 

יאליגב םבור ,תימדקא וא/ו תינוכית םתלכשה ,יזנכשא אצוממ (דחאל טרפ) םינייאורמה לכ .םירבג 

תועוצקמב םיקסוע םבור ,(היסנפה ליגב םתצקמו םיטנדוטסו םילייח םתצקמ) םישימח דע םיעברא 

םג םיפקת םינייאורמה תצובק לש הלא םינייפאמ .ץראה זכרמב םירג םלוכו ,הארוהב וא םיישפוח 

רושיג לש תוצובקל םיעיגמה םישנאה תייסולכוא תא יללכ ןפואב םיגציימו ,םיפתתשמה ראשל 

.סויפו 
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?םישגפמב ורביד המ לע 

יתדה דצהמ 

תא הרידגמ איה דציכ הלאשנ רשאכ .תולחנתהב הדג ,םישימחה ליגב השיא ,האל 

:הרמא ,תיתד הניחבמ המצע 

ימצע תא הרידגמ ינא ,תיטסילרולפ ינא םאו ,תיטסילרולפ ינא לכ־םדוק 

ירבד .תעדוי אל ינא ,יכ תואספוקב ומצע תא םישל לוכי אל םדא .ימצעב 

.רבד לכ ,תורפסב םעט ,עונלוקב םעט ,הנפוא לע ,לכואב םימעט לע יתיא 

תרגוב איהש ,ילש רוביצל תכיישש יהשימ ,תרחא יהשימ ךכ־רחא יחק 

לכ־מדוק ונחנא .םירחא םימעט הל ויהיו תיתד השיא איהש ,אביקע־ינב 

...ללכמ קלחכ ימצע לע תרבדמ ינאש הרקמ אל הז ...םילאודיווידניא 

והשזיאב ימצע תא האור ינאש אלא .ןוכנ םג הז ,דימת רוביצמ קלח ונחנא 

ילש תידוהיה תוהזה לש דצהמ םג רוחבלו תחקל תישפוח ינא ובש םוקמ 

.תיתד השיא ינא לבא ,ילש הגיזמ וזיא תושעלו תיללכה תוברתהמ םגו 

איה .ינוליח שי יתד לכבו יתד שי ינוליח לכב התעדלש הפיסומ האל ןויאירה ףוסב 

םישנאה" ,תרמוא איה ",ונחנא" :ןהיתש תא תסכנמו תיתדו תינוליח תוהז ןיב גזמל הסנמ 

תויהל תברסמ איה תיטילופה התוהזב םג ".םירבד רבחמ ףקמו םייתד־םינויצ ,ףקמה לש 

:"םגו םג" תויהל הצור ,תווצקב 

דגנ התא זא לארשי־ץרא דעב התא םא דיגהל ארונ םיצחול ,הניבמ תא 

...םגו םג התא ,םינפבמ ערקנ התא ,אל הז לבא ,םולשה 

דעב םגו המלשה לארשי־ץרא דעב םג ,תינוליח תצק םגו תיתד םג השיגרמ האל 

רומשלו םולש תושעל רשפא ,רדסב לכה התניחבמ .ךכב סקודרפ האור הניא איה .םולשה 

,םינוציקה ,"םירחא"ה .הל הקיצמ הקיטילופה קר .ינוליח םגו יתד תויהל ,לארשי־ץרא לע 

.היעב ־ תוחונ־יא םירצוי ,"וא וא" לש בצמל ,תווצקה ןוויכל םיצחול 

הצור איה ."רפתב ונחנא ,רפתב והשמ" לע תרבדמ ,םיעבראה ליגב השיא ,הזילע 

םישגפמל עיפומה לייח ,לאומש וליאו .תווצקב אל ,"ןיבל ןיב" זכרמב ,עצמאב תויהל 

.יתחפשמ־ישיא עינמ שי לאומשל .תילרטינ הדמעב ,"ינוליח אלו יתד אל" שיגרמ ,םידמב 

:רפסמ אוה 

יתוא ףתיש אוה .הפיכ דירוהל לש ךילהת ול היה .הלאשב רזח ילש חא 

- אבצל עיגהשכו ,הבישיב הנש דמל רפסה־תיב רחאל .הזה ךילהתה לכב 

דירוהל טילחהו ומצע םע תועיבצב יח אוהש שיגרה אוה - ןיצק ילש חא 

.ומצע םע םלש קיפסמ אל אוהש הנקסמל עיגה אוה אבצה ןמזב .הפיכה תא 

תאז החוד אוה ןכל ,םלש אוה המב ומצע םע ררבל ןמז קיפסמ ול ןיא אבצב 

הסנמ אוה םייתניבו ,קימעהלו דומלל ,אורקל ןווכתמ אוה .אבצה רחאל 

.ינוליח אלו יתד אל תויהל ותניחבמ הז ,תילרטינ הדמע לע רומשל 

,חאה לש הלאשב הרזחה ינפל םג .ומצע לאומש לש ולוק הלוע חאה לש ורופיס ךרד 

:רמא ,ומצע לע לאשנ רשאכ ."ךלש תמאל עיגהל הפיאש"ב קסעש ומצע לע דיעמ לאומש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:50 UTC������������� 

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



167 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

...ללכב יתניחבמ תיתייעב דואמ םינוליחו םייתד לש היגולונימרטה לכ 

אל ינאש בשוח ינא ,םיישפוחו םיקודא םינוליחלו םייתדל וארק םעפ םא 

תא האור ינא ;ידוהיכ ,םדאכ ימצע תא רידגמ ינא .םהמ ישפוח תוחפ 

בחרה םלועה לכ תא אלא ,ךורע ןחלושכ קר אלו ,םייח ךרדכ תודהיה 

םייורקה םישנא לש םידומיל הז םא ,תוברת ,תונמוא הז םא ,ביבסמ םייקש 
.םלש יתימא ידוהי תויהל הפיאשה ...םינוליח 

ינוליחה דצהמ 

גהנתמ ינא" .ומצע תא רידגהל ךירצ אוה רשאכ חונ־אל שח ,םיעברא ןבכ רבג ,ףסוי 

ץלאנ אוה תיתדה הנצקהה ללגב קר .רמוא אוה ",םייתד םיערז יב שי לבא ינוליחכ ילוא 

ללגב תיתדה הצובקה ידי־לע יוחד שיגרמ אוה .תוירוגטקה יתשמ תחאל ומצע תא ךיישל 

.םינוליחל ומצע תא ךיישל רחב אוה .תונותמה תויטילופה ויתודמע 

.שיש לודגה ערקה ללגב קספנ הז .ישיש םויב תסנכ־תיבל יתכלה םעפ 

לארשי־ץראב ןימאמ אל התא יל ורמא םייתדה ,םויה ינאש יתשגרה ינא 

ינאו .תיתדה הנצקהה .ןכ - םייתדהמ זוחא םיעשת - ונחנאו המלשה 

אל ינא זא בצמה הז םאו ,תרחאב םהו תחא הדוקנב ינא ,רדסב ,יתשגרה 

.ינשה דצב ינא ,םכלש דצב 

ינא לבא ,יתדה םכלש דצב אל ינא" :ךישממ אוה .בצמה םע חונ שח וניא ףסוי לבא 

ימצעב ינא" :ומצע לע דיעמ בקעי םג ".עומשלו בישקהל הצור ינא .םכתא בזוע אל טלחהב 

ץראל עיגה רשאכ ךא ,תדה לע ורמש וירוה תיבבש רפסמ אוה ".ינוליחל יתד ןיב שגפמה 

וניא ומצע אוה ךא ,םתיבב תורשכ לע תרמושה השיאל אשינ אוה .ינוליח ץוביקל ףרטצה 

.תיתד םגו תינוליח םג ־ "םגו םג" איה ףא השיגרמ ,ינש ראותל תיטנדוטס ,לגיס .דיפקמ 
:תרמוא איה 

.םיהולא שיש הנימאמ ינא הנומאה תניחבמ .תינוליח ינא עוציב תניחבמ 

הזב שי .וניבל יניב הזש הנימאמ ינא .בכרומ דואמ הז םיהולא הז המ לבא 

ינא הזה עטקב זא .הז תא הכירצ ינא ...רסומ לש ,הנטקה לש ילצא והשמ 

הזב תקסעתמ אל ינא .קוידב ינממ ול תפכא המכ החוטב אל ינא לבא ,ןכ 

לבא הנומא יל שי ...םוימויב הבושתו ןובשחב הקוסע אל םג ינא .םוימויב 

.םיגח עוציבל הרושק הנומאהש תבשוח אל ינא .םישעמל הליבומ אל איה 

:תמיוסמ הצובקל ךייתשהל הצור הניא ,התמועל ,הביבא 

ינא ,יארת ...הצור יתייה אל רידגהלש ךכ ,םיבלש הברה ךכ־לכ שי 

יל תארוק התייה תינוליחו ,תינוליח יל תארוק התייה תיתדש החוטב 

וא תינוליח ינא דיגהל ןגוה אל ארונ ...רידגמ ימ יולת הז .תיתרוסמ 

ךישמהל הלוכי ינא תרחא וא וז הדימבש ילש הנומאה יל בושח .תיתד 

תעדוי אל ינא ;תרמוש ינא חספ ,תרמוש ינא רופיכ םוי .רסמה תא ריבעהל 

םיקילדמ ,שודיק םישוע ונחנא .תרמוש ינא לבא ,ילצא לכוא היה ברה םא 

יל םיארוק ויה םירחאש םירבד ינימ לכ השועו תבשב תעסונ םג ינא .תורנ 
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העדותב אלא ,תויתדכ אלו תוינוליחב אל תאז הרידגמ יתייה .תינוליח 

.תידוהי 

תויחל תעדל ,המירז היהתש" :ירוגטק ןפואב המצע תא רידגהל הצור הניא הביבא םג 

,לשמל ,ךכ .לוק ותואב םירבדמ םיינוליחה םיפתתשמה לכ אל .תרמוא איה ",דחיב 
:"תואלמ תולגע יתש" לש םישגפמל האוב תא תוער הריבסמ 

,יל רדתסה אל ,יל עירפה דימתו ,םייתד־יטנא דואמ םירוהל יתלדג ינא 

יאנוש ךכ־לכ ינש דצמ לבא ,םיילרביל ארונ וליאכ םה דחא דצמש הז ךיא 

םגו ,יל עירפה הז הנטק יתייהשמ .דחיב ךלוה אל ירה הז .תדו םייתד 

אל הז ,םייתדו תד ואנש ךכ־לכ יירוהש ללגב .יירוה םע הז לע יתרביד 

.תוארלו ריכהל םויכ יל בושח .ילרבילה ךוניחה םע יל רדתסה 

:תנעוט ירימ וליאו 

.לארשי־ץראל ונתוכייש תא חיכוהל היססבוא יל שי תישפנ הניחבמ 

המ תוכזב ,הפ תבשוי ינא המ תוכזב .לארשי־ץראל לארשי־םע לש תוכייש 

,םירמוא תורוקמהש המ דומלל ...םיברע לש תומדא לע יונב ילש ץוביקה 

המל םיריבסמ םה ךיא .םיינוליח־מיינויצה תורוקמהו םיידוהיה תורוקמה 
.הפ ונחנא 

,זכרמ ישנא ,םינותמ - המוד ליפורפ םיגיצמ תוצובקה יתשב םיפתתשמה ,ךכ וא ךכ 

,תווצקב חונ םישח םניא ,האנשהמ ,הנצקההמ םירעסנ ,ינוניב דמעמ ,םיזנכשא ,םילרביל 

םיצור ,ןיבל ןיב ,םינוליח אלו םייתד אל ןיפולחל וא םינוליח םגו םייתד םג םישיגרמ 

ףתתשהל םינותמ םישנא ףחוד המ .דכולמ (ידוהי) םע ־ דחיבו םיברועמ ,םיכייש ראשיהל 

םה המ לעו םיאב םה המל ?סויפ ישגפמב ,המלש הנש ךשמב ,(םייעובש וא) עובש לכ 
?רבדל םיצור 

המודה םע שגפיהל 

תא ריכהל ,בישקהל ,שוגפל ידכ םיאב םהש הליחתב םירמוא תוצובקב םיפתתשמה 

:האל תרמוא .ןיועה רחאה תאו רזה 

הריכמ ינאש המ תא בוש עומשל יכ ,ינומכ םיבשוח אלש םישנא תבהוא ינא 

והשמ והשזיא לומ תדדומתמ אל תא םא .תרצענ תא םוקמ והשזיאב זא 

ךרדה תוצירפ תירוטסיהש תבשוח ינא ,בושחלו סחייתהל ךתוא חירכמש 

,תרחא תוברת םע תודדומתה ךותמ ויה תידוהיה תוברתב רתויב תולודגה 

.קי'צבולס ־ הקירמא תודהי ,דרפסב בהזה־רות יאר 

- םיסייפתמ ותיאש לבוס וא ןיוע "רחא" וניא ,האל תניחבמ ,ינוליחה ידוהיה םלוא 

םימודה תא אקווד שוגפל םיצור לאומשו האלכ םיבר .ול םיחלוסו החילס ונממ םישקבמש 

דבל םניא םהש תולגל ,"רתוי בחרו רתוי לודג" והשמב םיפתוש תויהל ,רחאה דצהמ םהל 
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תוחונה לעו תידוהיה םתוהז לע תמייאמה תינוליחהו תיתדה הנצקהה ינפמ הדרחב 
תומוד יד .תומוד ונחנאש יתשגרה הנושארה השיגפב רבכ" :הזילע תרמוא .םהלש תישגרה 

תחא תוינוליחה ברקב זא ,ונמצע תא ונגצהשכ .המצע לע החקל תחא לכש תורשפב 

תעדל יאלפתת" :הפיסומ איה דועו ".'תורשכ תרמוש ינא לבא תינוליח ינא' ,הרמא 

,דחי ונייה אל םא ,תעתפומ תא הנהו ...רשכ שי תיבב הלצאש הרמא [תינוליחה] ימענש 

הניחבמ יל םימוד ארונ םה ,תמאה תא דמול םא" :תרמוא תרחאו ".הז תא תועדוי ונייה אל 

םייק ,רמולכ ,םימוד תולוקה ינוליחה דצב םג ".שחמומ הז לבא תאז יתעדי ינא ...תמיוסמ 

הקיטילופהו תרייצמ הידמהש יפכ םיינוציק םייתדה לכ אלש חכוויהל ,המודב שוגפל ןוצר 

".םייופש [םייתד] שי ןיידעש תוארל יל בושח היה" :תרמוא תופתתשמה תחא .תגציימ 

יפכ ,בוש ,ריכהל בושח יל היהו םייתד םע היצקארטניאב אל ינא יכ ,יתוא ךשמ" :תרחאו 

םייתד םג שיש תוארל בושח יל היהו ,פיטואירטסה יפל םלוכש ןכתיי אל ירה ,יתרמאש 
".םיילמרונ 

,הויז .זכרמב םהל םימודה תא שוגפל ךרוצ םיפתתשמל שי תויטילופה תודמעב םג 

יתכלה אל םעפ־ףא" ."הפירח אל תינמי הייטנ" הל שי יכ המצע לע הדיעמ ,יתדה דצהמ 

ןימי אל" איהש השיגדמ תידיע םג ".ןותמ ןימי ינא" :הכישממו ,תרמוא איה ",תונגפהל 

תומלשש המכיסו ,"ינוציק אל ןימיכ" המצע תא התהיז האל ."זכרמ ןימ הככ ,לאמש אלו 

תרבח ,הזילע .תינוציק הניא איה ןכלו ,ץראה תומלשמ תוחפ אל הל הבושח "םעה" 
:הרמאש ,הניד ומכ "זכרמ" הלימה תא השיגדה לבא ,"זכרמל הלאמש ינא" הרמא ,ד"מימ 

".הנימי רתוי הטונ ינא לבא ןוויכ ףאל תינוציק אל ינאש תבשוח ינא" 

:לאומש רמוא .יאר־תנומת תפקתשמ ינוליחה דצהמ 

,ןואג ינב ומכ ,םירישעה לכ .לאמש הז המו ןימי הז המ היעב ללכב יל שי 

זא ,ןימיל םיעיבצמ םיאכדנהו םיאכלחה ,יל יחלסת ,לבא ,לאמשל םיעיבצמ 

,ינמואל אל ינא ילש תועדבש בשוח ינא .ישפיט ךכ־לכ הז ירה ?םיינמי םה 

המ עדוי אל ינא זא ...וחיטבה יתמ עדוי ימש תוחטבה ללגבש בשוח אל ינא 

.קרב דוהאלו "תחא לאדשי"ל יתעבצה ...לאמש הז המו ןימי הז 

אל ינא" :הרמא תיריא ;"ינוציק אל" דיימ הפיסוה ךא לאמשכ המצע תא התהיז הנח 

תא הרידגה הליש ;"דואמ יזכרמ זכרמ" אוהש זירכה ףסוי ;"ןימי אל ינאו לאמש שממ 

,ףוסבלו ;"ןוויכ ףאמ תינוציק אל ,זכרמ־ןימי ינא" הרמא הנריא ;ןותמ לאמשכ המצע 

".זכרמ ,עצמאב ינא" ;בורה תשגרהכ הארנש המ תא המכיס הביבא 

תופתתשהה ךרד וז הנותמ הדמע לש שושיאה ןכו ,"זכרמב תויה" לש השוחתה 

,תילנויצר ,תדחואמ תיתדו תימואל תוהז לש השוחת םירבודל םיקינעמ ,הצובקב 

,(ינויצ־אלה לאמשה ,דיפל ,ס"ש ,םידרחה) "םינוציק"ל דוגינב .תירסומו תימיטיגל 

,ןוסא לש םיחנומב םיספתנה ,דוריפו גוליפל ןכלו האנשל םיפתתשמה יניעב םימרוגה 

םיגשומב םלוגמו םישגפמב ומצע לע רזוחש ןויער אוה םואלה דוחיאל רוקמכ תודהיה 

םירפסה־ןורא" ,"ידוהי ןעטמ" ,"םיידוהי םישרוש" ןוגכ ־ הרואכל םהילאמ םינבומ 
םלוכל םיכיישה - "תידוהי העדות"ו "תידוהי תוברת" ,"ידוהי םייח חרוא" ,"ידוהיה 

.םלוכ תא םידחאמו 

םוקמ שי ("ףתושמ ירזכא רבע") האושלו ("אבצל םינבה תחילש")יאבצה תורישל םג 

תשגדהמ עבונ םישגפמב ישגרה םקמיילקה .הלא תוצובקב דחאמו דכלמ ילאוזנסנוק 
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שושיאב ,המודה םע שגפמב ךרוצה יוטיב ידיל אב ןאכ םג .םיפתתשמה לש תוחילשה 

.דחאמו דכלמ חיש תריציב ,תיטילופהו תיתדה תוניתמה 

ונחנאש חיכוהל" ידכ תויורבח תריציו םירשק תרישקל םוקמ הנח יבגל הווהמ הצובקה 

ידכ םייתרבח םירשק רוציל בושח הנירו הנשוש ,הזילעל םג ."דחיב תויחל תולוכי ןכ 

השיגרמ ינא" :תרמוא ,יתדה דצב ,הזילע .תוניתמו סויפ לש רסמ ־ הליהקב רסמ ריבעהל 
לבא תומימת וז ילוא .תונשל יתלוכיב שיש תבשוח תמאב ינא ...תונשל חוכה ידיב שיש 

והשזיאב ונתיאמ תחא לכ" :ינוליחה דצב ,הנריא השיגרמ םג ךכ ".יתוא עינמש המ הז 

הליהקב רסמ ריבעהלו דחי דומלל היה ירקיעה ןויערהו ,הלש הליהקב הגיהנמ איה םוקמ 

,ןוימדה ,תוצובקב המכסהה ךרד ".הנוש ךלש הסיפתה םא םג דחי םירבד תושעל רשפאש 

,ריחמ לכב "חיכוהל" םיצור םיפתתשמה ,המכסהה םע האבש הווחאהו תורצונש תויורבחה 

האנשה וליאכ הארנ וינפ לעש ףא םינוליחו םייתד ןיב לדבה ןיאש ,םלועלו םמצעל 
.תרבוג 

תאטבמ ,תינוליחל תיתדה הדמעה ןיב הערכה־יאל הפיאשה ,זכרמב תויהל הפיאשה 

םיחטש"ב תואצמיהו הערכהמ תוענמיה רשפאמה ,"ווק־סוטטסה" לע הרימשל ההימכ 

,(1998) רימשו איגש ,רנטואמ םינעוט ,ווק־סוטטסה תריבש .(1997 ,יקציבר)"םירופא 

תוצובקל תויוכז לש חיש תוחתפתהמו תילארשיה הרבחב םזילרולפ לש תומגממ העפשוה 

הכורכ ווק־סוטטסה תריבשל תורושקה תורומתה תחא .(1998 ,ןוזיבג םג ואר) תונוש 

,זכרמה לא הגרדהב וענ (םיחרזמ) םיילושב ויהש תויתרבח תוצובק םהבש םיכילהתב 

םיבלושמו םיברועמ ושענ (םידרח ,םימרופר) תינידמה תונויצל ודגנתהש םיינויער םימרזו 

םויא םישח םיפתתשמה ,ןכ םא ,עודמ .(1997 ,יקציבר) תינויצה הנידמה לש הילעפמב 
?םישפחמ םה התואש תודחאה לש תועמשמה המ ?הלא תומגמ חכונל 

םתריגסו תולובגה שוטשט 

תודגונמ תודמע ןיב רושיגו תורבדיה אוה תושגפנ תוצובקה ומשלש ימשרה טקיורפה 

תוסיפת ןיב טקילפנוק טעמכ חתפתמ אל תוצובקב םלוא .תובשייתמ־יתלב הרואכלו 

,תוינוליח לש התורשפאו התועמשמ לע בקונ ןויד להנתמ אלו ,תוינוליח תודמעל תויתד 

תידוהי תוהז ןיב רשקה לע וא ,לארשי־תנידמב (תידוהיה םג הללכבו) תדה לש המוקמ לע 

.הנותמ תידוהי תוהז רחא םישפחמ םיפתתשמה .תימואל הקיטילופו 

תדימ יפ־לע תוצובק עבראל לארשיב תידוהיה הרבחה תא קלחמ (Ram, 1999) םר 

,(םיימואלו םייתד) םינויצ־ואינ ,(םיימואלו םיינוליח) םינויצ :תוימואלה תדימו תויתדה 

תוהז ילעב םניאש םייתד) םינויצ־הרפו ,(תימואל תוהז ילעב םניאש םינוליח) םינויצ־טסופ 

ריצ לע היה םינויצ־הרפל םינויצ ןיב ,הנידמה םוק םע ,ירוטסיהה בוטיקה .(תימואל 

,דכלמ םרוגכ הלקשממ תדבאמ םואלה־תנידמ ,םר ןעוט ,םישישה תונש ףוסמ .תוינרדומה 

.היצזילבולגה ריצ - רחא ריצ לע םיענה םיכופה םיבטק ינשל לצפתמ ימואלה טקיורפהו 

־ואינה הצובקב וליאו ,תויתד תוחפ םגו תוימואל תוחפ שי תינויצ־טסופה הצובקב 

הנצקהה תא תגציימ וז הצובק .תוימואל רתויו תויתד רתוי שי - תילקולה - תינויצ 
.(1996 ,רשיפ םג ואר) תונויצב תימואלהו תינתאה ,תיתדה 

.וז תימוטוכיד תולצפתהל הבר הדימב הרושק סויפה־תוצובקב םיפתתשמה תקוצמ 
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תא דבאל םיששוח םה תעב־הב .תינידמ הנצקה םג הדילומ ,םישח םה ,תיתדה הנצקהה 

תוברתה קוזיחב רקיעב םיזכרתמ םינוידה ןכלו ,הנידמה לש (יזנכשאה) ידוהיה הייפוא 

,תוכייתשהו תידוהי תוהז רחא שופיח לש - הלכה לש הקימניד איה הקימנידה .תידוהיה 

לש רקיעבו ,הברק לש איה םישגפמב תטלשה הקירוטרה .םילדבהו תווצק שוטשט לשו 

,םישגפמל ואב עודמ סויפה־תוצובקב םיפתתשמה ולאשנ רשאכ .לוציפ ינפמ הדרח 

םייתד ןיב הלודג תוניוע ינפמ הגאדלו דחפל רקיעב הסחייתה תחוורה תידיימה הבושתה 

םידוהי ןיב האנש לש לבסנ־יתלבה שגרה .יתוברתו יתרבח לוציפ ינפמ ששחלו ,םינוליחו 

,בצמהמ םילהובמ .םיפתתשמה לש ימויקה ןוחטיבה תא דרטו רערע (םנושלב ,"הנצקהה") 

,הקוצמל םיפתוש אוצמל וחמש םה ,תוניתמה לש הנולשכמ ,תורקל דיתעה ןמ ,םמצעמ 

.תודחאו סויפ ,רושיג לש אצומ רחא שופיחלו תולאשל 

לצא תישגר הימונא לש השוחת אטיב ץבר חצר רחאל םויפה־תוצובק יובירש קפס ןיא 

ןתינ וניאש טלחומו ינללוכ תוכייתשה םלוע הניה תודהיה ויבגלש ,רוביצב לודג קלח 

תונורכזהמ ,ידוהי והשמ שי דחא לכב" ,"דחא םע ונחנא" :םיפתתשמה םירמוא .הריחבל 

תועצמאב ."דחא לולכמכ ידוהיה םעה תא תוארל" ,"םיהז םישרוש" ,"אתבסו אבסמ 

אל" :תידוהיה הליהקה תא שדחמ םיניימדמ םיפתתשמה ,םינוליחל םייתד ןיב שוטשטה 

...ןבלו רוחשב םירבדה תוארל הצור יתייה אל ,תיתד וא תינוליח ־ גלפל הצור יתייה 

זא ,היינשב שיש המ לכ תא חקינ ונחנא םא" ,רמולכ ".תידוהי העדותכ תאז הרידגמ יתייה 

תוליהבה ."ונלשמ םג רשועה תא ול ןיא ,איההמ םג חקל אלש ימ .לכהמ היהי ונלש הלגעב 

,דחא םעב בוטיק האור ינא" :ןוימדה תלועפב ישוקהמ עבונ תדחואמ הליהק שדחמ רוציל 

תדחפמ ינאו ,םיחא־תמחלמל םורגי הז ,הדיחפמ תאזכ האנש שי" ,"םימע ינש טעמכ שיו 

האנש" ,"האנש ידיל עיגה הזש יל הרוח" ,"םאישל ועיגה ערקהו עסשה" ,"םיחא־תמחלממ 

המרב תרמוא תוינוליחה תופתתשמה תחא ."םימע ינש היהנ טאל־טאל ונחנא" ,"ןוויכ לכמ 
:רתוי תישיא 

תוצמ הכירצ ינא המל [צ"רמ שיא] ילש דידי םע רבדל השקתמ ינא 

הנקת אל איה המל [הייתד] ילש הרבח תא הניבמ אל ינא םגו ...חספב 

.ץ"דבה לש תמתוח ילב רפוסב והשמ 

לע רומשל תנמ־לע ,הדרח לש הקיטילופ ךותמ ומק סויפ,היתוצובקש רמול ןתינ ןאכמ 

םייונישה חכונל תידוהי תוברתכ וא םיידוהי םיכרעכ םירידגמ םיפתתשמהמ קלחש המ 

תונש ןמל תוחפל לארשיב וללוחתהש םייביטמרונהו םייתקוחה ,םייתגלפמה ,םייפרגומדה 

"זכרמ"ה לא הגיסנה .םינוליחל םייתד ןיב "ווק־סוטטסה" תורערעתה םע ,םיעבשה 

ןיבל תיתד תוהז ןיב שוטשט לש הקירוטר ךרד ,וניארש יפכ ,תושענ הנותמ תוהז תיינבהו 

ןונךב לאוי ברה םע תוהדזה ךרד ,הארנש יפכ ,םג ךא ,לאמשל ןימי ןיבו תינוליח תוהז 

תויוברתה ןיב תולובגה שוטשט לש פיטוטורפה תא תגציימ ףתושמב םתומדש) רוצ יקומו 

ינשש םיינוליחו םייתד םיטסקט לש תינשרפ היגטרטסא ךרד ןכו (תיתדהו תינוליחה 

.םלשו דיכל דחא ןונקל םירבוחכ םגיצהל ידכ םהב םישמתשמ הלא םישיא 

לוקל הבשקה איה "תואלמ תולגע יתש" תינכותב ןוג־ןב לאוי ברל הבשקהה 

(תווצמ םויק) תויתד ןיב גוזימה תורשפא תא תינמז־וב םיגציימ וירבדו ותומד .ילאידיאה 

תידוהי העדות לש הגציימו ,ותומלגתהב רושיגה אוה .(הנרדומל תוחיתפ) תוינוליחו 

יתד ידוהי אוה ,דחא דצמ :היופשה תיתדה תונויצה לש גיצנכ ספתנ ןונ־ןב לאוי .תסיופמ 
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יקוחל תומידק ןתונ אוה ,רחאה דצה ןמ 10;ץוחב תויציצו ןקז לעב ,תולחנתהב רגש 

המכוח לכ־מדוק ול שי" .ץראה תומלש ינפל םעה תודיכל תא ביצמו ,תינוליחה הנידמה 

תרמוא ",ולש תוניתמה תא תבהוא ינא ,תיטנפ אלו הקומע הייאר האור אוה ,תיטילופ 
;השיגדמ תרחא .תופתתשמה תחא 

ראומ דצ שי דחא לכל .םירישע דואמ םישנא [רוצ יקומו ןונ־ק] םהינש... 

ינאשכ הז ונממ יתלעפתה ינאש םוקמה .ינשה דצה תא םג ול שי ךא רתוי 

ינאש המ הז .ןודרוגבו קילאיבב יל הנע אוה ,הלאש לאוי תא לואשל יתאב 

.םהלש דצהמ אל טטצלו אובל םילוכי םישנאש הז ,הכירעמ 

לש פיטואירטסל הזתיטנא לבא לחנתמ אוה לאוי" :רמוא םיינוליחה םיפתתשמה דחא 

ותוא םלוכש ןכתיי אל ,ימצעל יתרמא .הלאכ תועד םג עומשל בושח יל היהו ,לחנתמ 

רוצ יקומ םגו ןונ־ןב לאוי ".רחאה יתדה תא םג תוארל תורשפאה תא יל ןתנ לאויו ,רבדה 
לש (ירשפא־יתלב הארנה)יוחיאל ההימכה תאו שוטשטל תורשפאה תא םתומדב םימלגמ 

דחא אטבל לידגה תויוהזה תודחא תא .ןתושממתה תא םג ומכ ,ינוליח/יתד לוציפה 
:םיפתתשמה 

היפוסוליפ הברה ינש דצמו ,ןונ־ןב לאוי ברהמ הרות ירבד לבקמ ינא 

ףוסב םתוא לואשל הצור ינא .תדל הרושק אל ללכבש רוצ יקוממ תידוהי 

ירה ?םכיניב לדבהה המ ,תויציצהו הפיכה לע לכתסא אל ינא םא ,סרוקה 

עדוי וליפא רוצ יקומ .ינשהמ דחא םינהנ ,דחיב בוט ךכ־לכ םיבשוי םתא 

?םכיניב לדבהה המ זא ,בוט ךכ־לכ תדה תא 

ךרד ,םישיחממ - םיינויצו םייארקמ ,םייכ"נת - םיטסקטב דומילהו האירקה םג 

ךרד רופיסה תגצהו יתד טסקטב האירקה .תידוהיה תוהזה תודחא תא ,תינרדומ תונשרפ 
תופתוש לש תשדוחמ השוחתו תיללכ המכסה תריווא תורצוי ולש תינוליח תונשרפ 

ינימ לכ יתשפיח" :תרמוא תוינוליחה תופתתשמה תחא .טקילפנוק אלל תירשפא 

תרמוא יתדה דצהמ וליאו ".[םייתד םיטסקט] ונלש םישרושה הזש תבשוח ינא ...תורגסמ 

אל תדמול ינא וישכע .תינחור הניחבמ ןיינעמ - היפוסוליפ ומכ הז הרותה" :תפתתשמ 

האירקה ךרד ".תירבע תוברת יתוא ןיינע ;הרישו תורפס םג אלא ,ארקמו הרות קר 

ןיב בחרמבו ןמזב רשק רצונ םהילא הוולתמה תיוושכעה/תינויצה תונשרפהו םיטסקטב 

,תוביציה תוחכנומ תונשרפה ךרד .תוהזו הנומא ,םוקמ ,תוברת ןיבל הווהו רבע 

ןוידה .םייתנידמו םיימואל םיחנומב תודהיה לש תויטנוולרהו תויכשמהה ,תורמתשהה 

תא רבחמ אוה ךכו ,הרותה לש תוינמז־לאהו תוינמז־ובה תא רידגמ ללוגמ ןונ־ןב ברהש 

אוה .ןודרוגו ןוסלנצכ "תונויצה תובא" לע רבדמ ,ורותב ,רוצ יקומ .ינוליחל יתדה םלועה 

ץראה תיינבו תומחלמ לע תונורכז הלעמ ,הנידמה תמקה רופיס תא םיפתתשמל רפסמ 

ןכ םא םידמוע דחא דצמ .תיעצמא־יתלב הברקו תוהדזה תשוחת רצויו ,תימיטניא ךרדב 

- "הנש םיפלא תשולש ינפל יטנוולר היהש טסקט חתנל םיהדמ הז" - םייתדה םיטסקטה 

םינברה דגנ תוצרחנ אצי ץבר חצר רחאלש ,םיעבשה תונשב "םינומא שוג" ישארמ היה ןונ־ןב לאוי 10 

.תוריחבב סרפל עיבצהל ארקו "םיתיסמה" 
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םיכפהנ הלא תורוקמ ינשו ,"."םינושארה םינויצה לש הבשחמה" תדמוע רחאה דצה ןמו 

.בטיה רופת דחא ארקמל "םיחילשה" ינש ידיב 

תאירב לע םירופיסה תוליפכ תא גיצמו ,האירבה רופיסב ,תישארב רפסב חתופ ןונ־ק 

ותא ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו" :רמאנ ,זכ קוספ ,א קרפב .םדאה 

לע המדרת םיהלא 'ה לפיו" :רמאנ ,בכ־ו אכ םיקוספ ,ב קרפבו ".םתא ארב הבקנו רכז 

חקל רשא עלצה תא םיהלא 'ה ןביו ןהנתחת רשב ריגסיו ויתיעלצמ תחא חקיו ןשייו םדאה 

ספתנ תידוהיה העדותבש ךכ לע ההימת חתפמ ןונ־ןב ".םדאה לא האביו השאל םדאה ןמ 

רבגה ןיב ןויווש לע הרומה ,ןושארה רופיסה אלו ,לע־ביטרנכ ינשה רופיסה אקווד 

תטלשה תונשרפה תא ללושו ,"ודגנכ רזע" גשומה לע בכעתמ אוה ךכ־רחא .השיאהו 

בצמ וניא "דגנכ רזע" השיאה תויה לש בצמה .לעבה דגנכ רזעכ השיאה לע העיבצמה 

תויגולונכט שי ,רמוא אוה ,םויכ םלוא .השיאל ןתינש שנוע אלא ,ןונךב רמוא ,"עבטה" 

ןמצעב") המדאה־תדובע תאו ("םינב ידלת בצעב") הדילה תא תוליקמה תומדקתמ 

םע הרותה תוירסומ תא גרוא ןונ־ןב .שנועה תא ףוקעל ןתינ ןכלו ,("ךייח ימי לכ הנלכאת 

(יטסינימפה ןוכדעה ךרד) םיהולאה קוחל ןתונ ךכ ידי־לעו ,םינימה ןיב ןויוושה ןויער 

םיאג םייתדה םיפתתשמה .םיחכונה ןיב תטשופ תיללכ ןוצר־תועיבש .תימוימוי תושממ 

םילוכי םהש םישיגרמ ,םדיצמ ,םינוליחהו ,םינמזה לכל התמאתהבו התוירסומב ,הרותב 

לש תונשרפה .דואמ חונ םישח םלוכ .תיתדה םלועה־תסיפת תא לבקל ףאו רבחתהל 

תויוהזה יתש תא תלגלגמ אלא ,תינוליחל תיתד תוהז ןיב הערכה תבייחמ הניא ןונ־ןב 

תייהשה ךות תאזו ,תשדחתמ ךא רוקמ תלעב ,תישפוחו תינדפק ,תיוושכעו תיתימ :תחאל 

.ושוטשטו סקודרפה 

תפתתשמ ,לחר .ך"נתה לש תינרדומ תונשרפב וקסע "התוחא לא השיא" שגפמב םג 

:תצרפתמ איה ןדע־ןג רופיס לע ןויד עצמאב .תוינוליחה תויונשרפה לע הסעכ ,הייתד 

םוש ןיא ".ידמ קוחר םיכלוה ונחנאו ,תינרדומ דואמ תונשרפ תעכ םישוע ונחנא" 

ןיא ןיידע ךא תרמואו תרזוח איה ,"תמאב ונ" .ךשמנ ןוידהו ,הסועכה הרעהל תוסחייתה 

הצרמה ,"הזב שודל ךירצ אלש תבשוח ינא" תארוק איה רשאכ ,תישילשה םעפב .הבוגת 

שוריגב המשאה איה ,התפמכ השיאל תיתייעב הדמע תנתונ תרוסמה ךא" :הל הנוע 

ךות הכישממ הצרמה ".הנוש רואב השיאה לע לכתסהל ןתינ ,הז שוריפב ,ןאכו ;ןדעךג 

".םיזגהל ךירצ אל" ,לחר תמעזנ "?בל הרונילא תאז ימ" .בל הרונואלא תרפוסה תגצה 

."ןיינעמ דואמ הז ,ער המ לבא" תונלבס רסוחב הל תרמוא ,הייתד תפתתשמ איה םג ,האל 

יהשימו ,לבוקמ אל דואמ הז ,יתד םדא רותב ,יילעו ,תלבוקמ תונשרפ שי ך"נתל" :לחר 

הבוטל תמהדנ ,תיתד השיא רותב ,אקווד ינא" ".םימעטמ השועו תכל הקיחרמ 

רועישה .הויז תרזוע ",ך"נתה ירופיסב אוצמל ןתינש תויושיגרהו תוינרדומה תויונשרפהמ 

לע תונעל םילגוסמ ונחנא" "?תעדה ץע לע אקווד רוסיאה עודמ" :תלאוש החנמה .ךשמנ 

רועישה .תחא־תבב םישנ המכ הילא תונופ ",תוסנל ןתינ" .לחר בוש תצרפתמ "?הז 

.תולצנתה ךות תבזועו המק לחר עתפל זאו ,ךשמנ 

היגוסה םעפה .תופתתשמה ראשל לחר ןיב תקולחמ תצרופ בוש םישגפמ המכ רחאל 

תלאוש "?םיגהונ ךיא זא ,הייזנכשא םע ידרפס ןתחתמ םא" .חספב תוינטק לושיבל הרושק 

תוינוליחה .הייתד תפתתשמ הנוע ",לעבה יפל םיכלוה" .קוחצב תינוליח תפתתשמ 

,חוכ הז ,םימכחה הז המ" ".וטילחה םימכחה" "?טילחי אוהו תלשבמ איה ?המל" תוצפוק 

ךיא" :חוכיוול תצרופ לחר זאו .תינוליחה הנדרי תזגרתמ ",טילחהל חוכה תא שיש ימל 
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םישוע ונא" .הנדרי הבישמ ",ךתעד וז" ".תתוועמ תא ,םויה ומכ חוכל 'לוק־תב' תכפה 

רסוחב לחר תלמלממ ",ונתוא ךירדיש והשימל םיקוקז ונא ,אטח םישועו לווע 

קוספל האב אל ינא" :תוצרחנב חוכיווה תא תמכסמ הייתדה האל .טלוב ןוצר־תועיבש 

ןיא ,גולאידהמ קלח הז ,עומשל הצור ינא ,ענכשל האב אל ינאו תדמול ןאכ ינא ,הכלה 

".יהולא אוה ייניעבש גשומ והשזיאב העיגפ ןאכ 

אוה ,חילצמ וניא "םגו םג" וא "ןיבל ןיב" שוטשטה .לוקלק ,הערפה הווהמ לחר 

התוא" :תרמוא ןהמ תחא .העיתפמ הניא תויתדה תופתתשמה לש הבוגתה ןכל .הנכסב 

".תועטב ןאכל האב איהש השגרה יל שיו ,ןטק ץוציפ םימעפ המכ התשע ,לחר ,השיא 

אל איהש םירבד לבקל דואמ הל השק ,הצובקב תדחוימ לחרש תבשוח ינא" :תנעוט תרחא 

אל וליפא איה לבא םירבד הברה תלבקמ אל ינא םג ,לבקל ךירצ אל ,רמולכ ,הליגר 

תווהל םיכירצ ויה לחר לש םישקה הירבד ".תבשוח ינא ,לחר קר הז לבא ,עומשל הנכומ 

תועמשמה תאו תונווגמ םייח תוסיפת ,תונוש הנומא יכרד קודבל הצובקל תונמדזהו רגתא 

תושוע םישנהש היצקיפיטקייבואה םלוא .(ללכב הזכ רבד שי םא) תינוליח תודהי לש 

,תודיעמ (לחר קר הז ,הל השק ,תדחוימ איה) היפלכ תוינורטפהו (השיא התוא) לחרל 

ןיב ירוטסיהה לוציפה לש ותקחרה לעו הערפהכ םיילושל לחר לש התקיחד לע ,הז םוקמב 

.תוינוליחו תויתד 

תושגר תעבהמ דחפהו ,םינוליחל םייתד ןיב לדבהה לע דומעל ןויסינה תקיחד 

תד ןיב לוציפה תקיחמ .סויפ תפש חותיפ ,ונתנעטל ,םירשפאמ םניא ,םיקזח םייטננוסיד 

לש רשקהב םגו תוינרדומ לש רשקהב םג ,לוציפה לש היצזיטמלבורפ אלל תוינוליחל 

תשדוחמ תועמשמב םיסחיה לש ןומיס תענומו "רבעל םיעוגעג תאטבמ ,תידוהי הנידמ 

ןפואב ,תדמוע הבשקהו הנבה ,תוניתמ לע רובידה ירוחאמ ,ךכ .הנושה תלבק לש םיחנומב 

דעבמ תומילאה לש תילרטקפסה תוחכונה תא תוארל לק אל .המילא חור ,ילסקודרפ 

ןפואב רבעה תא םיאור תוצובקה יתשב םיפתתשמה ,הווהב תוניועלו בוטיקל ,הנצקהל דוגינב 11 

,הרדסה ,תוניתמ יסחי רבעב םליג םינוליחו םייתד ןיב ווק־סוטטסה םחור יניעב .ילידיא 

:ןוגכ תורימאב יוטיב ידיל םיאב רבעה לא םיעוגעגה .םלענו ךלוה םלוע ־ הרשפו הלועפ־ףותיש 

םיכלוה ינש דצמ לבא ,לכהו התכלהכ תבש הז תבש ,תיתד החפשמ ונחנא ...הנשיה ל''דפמה ינא" 

.םעפ לש ל"דפמה אל הז ,תמלענו תכלוה ל"דפמהש יל באוכ" ;"תברועמ הרבח ,תודעסמ ,תוגצהל 

אל ינא" :"ימוקמ תא אצמא אל זאש ןכתיי יכ יל עירפמ הז לבא ל"דפמ היהי אלש תויהל לוכי 

אלש תודפקה שי חספבו ,תושדח תובוח שי הנש לכ יתדה םלועב םג לבא ,הריכמ תא המכ דע תעדוי 

ילב היה הז לבא ,'יחרזמה לעופ'ל ךייש היהש ,יתד שממ ,יתד תיבב יתלדג ינא .ןהילע יתלדג 

אל הז םויה תיתדה הרבחבו ,קיפסמ הז יליבשב ,רשכ הזש תעבוק תישארה תונברה .תאזה תוימנפה 

הז ללגב ילואו ,םלענו ךלוה ןותמה יתדה הנחמהש השגרה יל שי .תויסנפה יל העירפמ דואמ .קיפסמ 

תודלי־ירבח הברה יל שי" :םימוד תוליק םיעמשנ ינוליחה דצב םג ."רשק רושקל ןכ יל בושח היה 

בוט יתרכהש םישנא םתוא לש תוינוציקהמ יתמהדנ ישיא ןפואב אקוודו ,הזה הנחמל םיכיישש 

רבשל ,רבשמל םרג הז ילו ,הפ ורקש םירעוכמ־רתויה םירבדהמ המכל םיפתוש ויהו ,םתיא יתלדגו 

יתיאר םואתפו ,םירמוא םהש המב בשחתהלו םינברל דובכ תתל לש הריווא לע יתלדג" :"הזכ 

םוקמבש םירבד םירמוא םימעפלו ,הליגר ינאש םירבדב םיקסעתמ אלו תויוטש םירבדמ םינברהש 

.ךיבר חצר רחאל דוחייב רבגתה הז .םידירפמ קר דחאל 
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דציכ ןיבהל ידכ .תודיכלל ןוצרו תידדה הכישמ ,תוינוציקה תלילש ,הרשפ לע רובידל 

,םילא חיש תרציימ (הנושב הרכה ךותמ סויפ תמועל) םילדבה שוטשט לש הקירוטר 

,תרמוא איה המ ,רצ ימואל רשקהב תוניתמ תלעופ דציכ לואשל שי ,רידמו ירטנצונתא 

הבישח תומלוע ןיבש לדבהה שוטשטב (הנכסהו) הילשאה תא ףושחל שי .השוע איה המו 

.(תוירבה תבהאו ארובה תבהא ןיב ,לשמל) םינוש 

,תוירטנצונתא :רצ ימואל רשקהב תוניתמ לש הינבה 
הרדהו ,הקושת לש היגולואידיא 

תפוקתמ םינוליחו םייתד ןיב טקילפנוקה לש חותינבו הרבסהב וקסע םיבר םירקחמ 

לע רוביד ידכ דע טקילפנוקה ףירחה עודמ ןיבהל ןויסינב ,םיעשתה תונש דעו בושייה 

־תדימב דיעמ תימדקאהו תיטסיצילבופה הביתכה עפש .(1997 ,יקציבר) תוברת־תמחלמ 

תושגדה תלכלכל םג אלא ,יתרבחה םויה־רדסל קר אל ןוידה לש ותופיחד לע המ 

חותינה תריזב אוצמל ןתינ תוירקיע תוסחייתה תוירוגטק שולש 12.תיטרפהו תימואלה 

:תימוקמה 

:1997 ,איחי ןוד)ידרחה הנחמל יתדה הנחמה ןיב תוברקתהה תא םישיגדמה םימרוג .1 

לש גראמ םיאצומ ןאכ .(Halbertal, 1995 ;1996 ,רשיפ ;1982 ,ןמביל ;1996 ,ץיברוה 

לע תרבוג הדפקה)ימואלה־יתדה רוביצה לש הנצקהה תא רקיעב םיריבסמה םימרוג 

,םיטעומ לוחה ידומיל םהבש תובישיל תרבוג הכילה ,תודחאל השירד ,תווצמ תרימש 

היסקודותרואה לא תינרדומה היסקודותרואה לש םיגיהנמו תודסוממ תונמאנ תרבעה 

יתש ןיב תוברקתה ידיל האיבה ידרחה הנחמה םע תרבוגה תורחתה .(תינרמש־ ואינה 

ריבסמ (1996) רשיפ .ינוליחה רוביצהמ תולדבתהו תודמע תנצקה ,תוצובקה 

תיחישמ היפוסוירוטסיהמו תיתכלה־ץוח תינמואל הקיטילופמ הענ תיתדה תונויצהש 

ןוויכב ענ ידרחה רוביצה .תיטילופו תיגולואידיא הזיחא האצמ ובש ,יתכלהה חישה לא 

שוג ותנעטל רצונ ךכ .יטנטילימ ימואל חיש לא לדבתמ יתכלה םלועמ - ךופהה 

.תינוליחה הרבחה דגנ אצויה םיינוציק םיינמי םינייפאמ לעב לודג יתרבח־יטילופ 

םיקודאל דואמ םיקודא ןיב ,םילייחל םיכרבא ןיב ,םינויצ־אלל םינויצ ןיב שוטשטה 

הנידמהו הכלהה ,רסומה יביואל תוינרדומהו םזילרבילה ,תוינוליחה תא ךפה ,תוחפ 

.תידוהיה 

עגונה לכב תוישעמ תורשפ תאיצמ) הרדסה לש הקיטילופמ רבעמ לש חותינ .2 

הערכה לש הקיטילופל (לוציפל עיגהל אל תנמ־לע הנידמל תד ןיב תוקולחמל 

,רסיזו ןהכ ;1997 ,איחי ןוד ;1998 ,ןוזיבג) תידדצ־דח תיטנסרטניאו תיגולואידיא 

.(1989 ,דיבש ;1997 ,יקציבר ;1988 ,ןמדירפ ;1998 ,רימשו איגש ,רנטואמ ;1998 
םיכילהתה תא ריבסהל םיסנמה םינושו םיבר םינועיט םידגואמ וז הבחר תרתוכ תחת 

וק ותוא ,"ווק־סוטטסה" לש (ותוטטומתה וא)ותקיחש ידיל ואיבהש לארשיב םיימינפה 

םידוהי השעמל יכו ,םזגומ םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה רואיתש םירובס םידחא םירקוח 12 

.(1990 ,ירובת) םולש יסחיבו (1990 ,ןמביל) תיסחי הינומרהב םייח םייתדו םיינוליח 
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רמיש ,אכיד ,ריתסה ,לרטנ - תוערכהמ תוענמיה ךרד - ומויקש ינוימד ונידמ 

"ווק־סוטטסה" תוטטומתה .תוניועו המכסה־יא ,ינוש תוכורא םינש ךשמב רטשמו 

תיתד םגו תינוליח םג הניהש הנידמ ןיב הריתסה תא שדחמ הננוכו (םעזה תא) הררחש 

,לארשיב תיתדה הנצקהה לע דמע ןושארה ףיעסהש דועב .דסוממה ירוביצה בחרמב 

תובחרתה תאו לארשיב תינוליחה תוברתה לש הנצקהה תא אקווד שיגדמ הז ףיעס 

,הנומא ,יוליב ,הכירצ - םייטרפה םייחה םוחתב תיתד תוברעתה דגנ ירוביצה קבאמה 

ומיצעהו וציאהש םימרוגה לע רקיעב םידמוע וז חורב םיבתוכה .תוומו םייח ,תוגהנתה 

דוסי־יקוח ידי־לע ךמתנה ,יטופישה םזיביטקאה :ןוגכ ,לארשיב תיחרזאה תוברתה תא 

הריגה ;תינוליח־תילרביל תיטפשמ היפוסוליפ :(קוסיעה שפוחו ,ותוריחו םדאה דובכ) 

(ריזח תריכמ ,םישוריג ,םיאושינ ,תובשה קוח ,ידוהי והימ) םימעה־רבח תוצראמ 

:תיביטוורסנוקהו תימרופרה תועונתה תוקזחתה :(םירוחש םידוהי) היפויתאמו 

לע תוירלוקיטרפ תויוכז לש חיש תוחתפתה ,תוטילאב םיילרביל םיכרע תוקזחתה 

.תדו יאופר בצמ ,ליג ,דמעמ ,תוימואל ,תוינתא ,ןימ םיסב 

םייתד ןיב טקילפנוקה תנצקהל םיבושחה םימרוגה דחאכ תינמנ ס"ש לש התיילע .3 

ןיב הכ דע עודי היה אלש ןפואב תרבחמ ־ הזתכ ,ןוגראכ ,הגלפמכ - ס"ש .םינוליחו 

ךרד תינומגהה תונויצה יביכרמ לע רגית תארוק איה .תויטילופו דמעמ ,תד ,תוינתא 

הניהש ,תיחרזמ תד הגיצמ ס"ש .הנידמלו טפשמל ,קוחל ,ןוטלשל הנושה התוסחייתה 

תונויצל םגו תיזנכשאה תדל םג תיטילופו תיטופיש ,תיתרבח הפולח תמיוסמ הדימב 

םייתד ןיב טקילפנוקה תא הפירחמה ,השק האנש היפלכ תינפומ ןכ־לע .תינוליחה 
.םינוליחל 

לש תוביסנבו תוביסב םיקסועה םירקוחה בור לש קפואה וק ,תוארל ןתינש יפכ 

תידוהי הנידמ לש קפואה וק דימת טעמכ אוה םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה 

תא יטילופו יתוברת ,יטפשמ ,ירסומ ,ימטסיפא ןחבמל דימעמ ימדקאה ןוידה .תיטרקומדו 

לארשיש תירוירפ־א החנה ךותמ ,תיטרקומד הנידמו תידוהי הנידמ ןיבש רשקה תורוצ 

םמצע תא םיאור תוצובקב םיפתתשמה םג .תיטרקומד םגו תידוהי םג תויהל הכירצ 

םייתד ןיב טקילפנוקה תא םיספות םה ןכלו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש תרגסמב 

.םידוהי ןיב "ימינפ" ןיינעכ םינוליחל 

תא ליבגמ (םירחא תמאב םניאש) םימוד ןיב הרכהל גולאידה לש יגשומה םוצמצה 

,הזתניס ,ןוזיא :ןוגכ ,םיבורק םיגשומ לש רצ ירוטר ךרעמל (היטרקומדהו)ןוידה יאנת 

,ידדה דובכ ,תובבל בוריק ,תובשחתה ,תורשפ ,תידדה הירפה ,תולת ,הזויבמיס 

ןושל ,חיש־וד ,רחאהמ דומיל ,תידדה הרשעה ,תופתוש ,תידדה תושיגר ,תונלבוס 
םלוכו ,םיפתתשמה ונד םהבש םיגשומה הלא .הרפמ חתמ וליפאו ,היצמיטיגל ,תפתושמ 

לש היצקנופהש ריעמ (A. Raz, 1999, p. 11)ןיקצוקרק־זר .דבלב םידוהי יפלכ ונפוה 

ןיב יביסולקסקא ימינפ חוכיווכ ותגצהו םינוליחל םייתד ןיב טקילפנוקה (לוציפו) םוצמצ 

רציימו רידגמ ,לשמל ,יניתשלפה־ידוהיה ךוסכסה לש רשקההמ וקותינ ידי־לע םידוהי 
חוכיווה .דבלב תידוהי םואל־תנידמכ הרבחהו הנידמה תולובג תא םחותה ינגומוה חיש 

לש םינוש ןוזח יגוס ינש לע אלא ,בתוכ אוה ,("תויתד" וא)"תוינוליח" לע תמאב וניא 
.תידוהי תימואל הלואג 

ךפהנ םולשב וידחי תויחל תוצורש תוצובק יתש ןיב סויפ לע ןויד ,ןכ םא ,דציכ 
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תרצוי הכר הפש דציכ ?היטרקומדה תא ןכסמה ירטנצונתא חישל (תעד ילבמ םיתיעל) 

ןיב טקילפנוקה תא תוארל שי ,הלא תולאש לע תונעל ידכ ?הלש יאוול־רצותכ השק הפש 

יטילופ רשקהב םג אלא ,דבלב ימינפ טקילפנוקב אל םיעשתה תונשב םינוליחל םייתד 

הראשב יפל .לארשיב תיטרקומדה הרבחה לש הביט תרדגה לע ימואל קבאמ לש בחר 

םא" .םהיניב סחיה תא םישפחמ ןיא םא היטרקומדל תד ןיב תויחרכה תוריתס ןיא ,(1998) 

לקתינ ,היטרקומדל תודהי ןיב וא ,היטרקומדל םלסיא ןיב סחי אוצמל שקעתנ ןפוא לכב 

תא םידירפמ םאו רשקה תא םישפחמ אל םא תיחרכה הניא וז הריתס .הריתסב יאדו 

הילאמ תרתפנ הריתסה ,הז תמועל ,(Rawis, 1993) סלור לצא .(19 'ע ,םש) "םימוחתה 

,תונומא תולעב תוצובק ץלאמ רשא ,(היטרקומדל יעבט וניהש)יתוברת םזילרולפ ידי־לע 

ילונוק .הנידמה תוביצי לע רומשל ידכ תילאוזנסנוק הפיפחל עיגהל תונוש תותדו תודמע 

 (2000 ,Connolly) תד ןיב תוריתס חרכהב אצמנ אל ,רשקה תא שפחנ םא םגש ןעוט

.תוינוליחל תד ןיב סחיה תא שדחמ רידגנ םא היטרקומדל 

תד ןיבש רשקב אקווד הבר הדימב תונגועמ היטרקומדל תד ןיב תוריתסה לארשיב 

רוזיאב תמיוסמ תימואל דוסי־תחנה לע ססובמה םינוליחל םייתד ןיב סויפ .םואלל 

חיש רצייל לוכי וניא ,ומצעלשכ ןותמו ילרביל אוה םא םג ,יתדו ימואל־בר יטילופואיג 

תידנקה היטרקומדל הסחייתהב .הנידמה לש היצמיטיגלל סיסבכ יתוברת־בר יטרקומד 

זורנפ תבתוכ ,טיווניאה וא םינאידניאה תמגוד ,התרגסמב טועימ תוצובק לש ןתיילפאלו 

 (2000 ,Penrose) ידי־לע יניצר ןפואב תעגפנ םייטרקומד תונורקע םשייל תלוכיהש

תורטמש ןייצמ (Taylor, 1994) רולייט םג .תימואל היגולואידיא לש תורחתמ תועיבת 

םיבשחנש הלא ןיב (הלפמ בורלו) הנוש תוסחייתהל תומרוג תוימואל תויביטקלוק 

לש תפתושמ הפש לוהינש ןועטל ןתינ ,ךכ ."םיינוציח"ל םיבשחנש הלאו "םיימינפ"ל 

בחרמ לש וא תוינוליח לש השדח הרדגה לע עיבצמ וניא םינוליחל םייתד ןיב תודחא 

לש סיסב לע תוצובקה ןיב המכסההש םושמ ,רעשל ילוא ןתינש יפכ ,שדח יטסילרולפ 

.יתוברת־בר סויפב ןוידה תא תירוירפ־א תרגוס דבלב תימואל תודחא 

דחי אצנש ,תידוהי היהת תילארשיה תוברתהש הצור ינא" :תדמוא תופתתשמה תחא 

,םיפתתשמה ראש תניחבמ םג ומכ ,התניחבמ ".םילארשי ונחנא ,תפתושמ תחא תוברתב 

תאצמנ ךכ ."ידוהיה םעה" איה "לארשיב הרבחה"ו ,ילארשי וניא ידוהי וניאש ימ לכ 

הצרא וליפא ילארשי תויהל לוכי ינא םאה" - 13(1998) רוטאנ ןאמלס רפוסה לש ותלאש 

הדיעמו ,ידוהיה ביטקלוקה תולובג תא ץוחבמ תטטרשמ םג תעב־הב ךא תטרוש - "?ךכב 

ןוידה תא ןייפאמה ןותמה ילרבילה חישה .וילאמ־קומה לש םילאה יפואה לע הינוריאב 

בירניו וליפא .רחאה לש הלבק לע אלו ,תוימואל תושוחת לע ,ןכ םא ,ססובמ תוצובקב 

תולובג תא ליבגמ ,םינוליחו םייתד ןיב חוכיווה לש םייפוסוליפה םיטביהב קסועה ,(2000) 

לכ תא יתרבעו 1949־ב יתדלונ" :ומצע לע דיעמ ,לארשי בשות יניתשלפ רפוס וניה רוטאנ ןאמלס 13 

תיבב יתדמל :הנידמב םדאה לש דוביעה ךילהת תאו רובעל ךירצ ילארשיש ךותיהה רוכ יכילהת 

טלוש ינא .אבצב תרשל יתוא וחירכה וליפאו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ,יברע־ידוהי רפס 

םיתימעו םירבח הברה יל שיו ילארשי וידר עמוש ,תילארשיה היזיולטב הפוצ ,תירבעה הפשב בטיה 

,2 ,ינוגבר) ".ילארשי תויהל ידכ רובעל ךירצ םדאש ךילהתה לכ תא יתיווח ירשב לע .םידוהי 

(26 'ע ,1998 
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םדמעמ תלאשל עגונב םג תונקסמ קיסהל לכוי הצורש ימ" ."ידוהי־םינפה" לגעמל ןוידה 

םייתדל םינוליח ןיב תולובגה שוטשטב .(12 'ע ,םש) בתוכ אוה ",לארשי ייברע לש 

י"אפמ יעיבצמ ןיבל ל"דפמ יעיבצמ ןיב רקיעב) םידוהי ןיב תירבה םנמוא תבחרתמ 

תונוש תוימואלו תויתד תוצובק לש הלבקה בחרמ םצמטצמ םג תע התואב ךא ,(רבעשל 

הקיחמהו תומלעתהה ךרד־לע םאו (םידרחהו ס"ש ןוגכ) הלילשה ךרד־לע םא תורדגומה 
.(הנידמה יחרזא םיניתשלפה תמגוד) 

םירבגה .יאבצה תורישה לע ןוידב הבעתמ תימואל תוכייתשה ןיבל תד ןיב רשקה 

היווההמ קלח דואמ ונחנאו ,ונמצעב יאבצ תוריש ונרבע..." :םמצע לע םידיעמ םייתדה 

".אבצל םידליה תחילש - םישנכ ונל ףתושמה" :תרמוא הייתד תפתתשמ ".תילארשיה 

קר" :אבצל סייגתהש ימ םע קר תפתושמ תוברת רוציל שי יכ הריהצמ תינוליח תפתתשמו 

םניאש הלא לכ םה הלילשלו הרדהל םידמעומה ".ךייש ־ אבצה לש היווחב הסנתהש ימ 

;ידוהי וניא אוהש ןוויכמ ךייתשמ וניא (אבצב תרישש) רוטאנ ןאמלס .אבצל םיסייגתמ 

םניאו םידוהי םניאש הלאו ;אבצל סייגתמ וניא אוהש ןוויכמ ךייתשמ וניא ידרחה ידוהיה 

.םיימעפ םיאונש אבצל םיסייגתמ 

םתודהיש ךא אבצב ותרישש םידוהי םג "תיטבשה הווחאה" ןמ םיאיצומ הרוצ התואב 

םילולכ םניאש הלא לש םתועיגפל המגוד הניה תיחרזמ תוידוהי .תינקתכ תלבקתמ הניא 

שי ...תודרחתההמ תדלוס ינא" :תרמוא תויתדה תופתתשמה תחא .תוניתמ לע חישב 

הזו ינממ קוחר הז ...ס"ש לע תעמוש תא ,םויה ,רמאנ וא ...ןהילע יתלדג אלש תודפקה 

ןאכ .דרפנ ןויד הכירצמ ס"ש יעיבצמ יפלכו םידרחה יפלכ האנשה "...וליפא יתוא החוד 

השוחת תיתדה תונויצה ישנא ברקבו םינוליחה ברקב הרצי ס"ש לש התיילעש קר רמאנ 

תרוסמו תוינרדומ תבלשמה תוברתל ההימכ ,תידוהיה תוהזה רוערע ,תויבטוקו הנצקה לש 

יתדה ץוביקהש תבשוח ינא" :םירמוא םיפתתשמהמ קלח .תויברעמל םיעוגעגו ,תידוהי 

ךירצ אל :הצובקב דואמ יל חונ" וא "...תיתימאה תיתדה תונויצה לע רמוש ןיידע 

רוצ יקומש םיטסקטה ".תונויצל רושקש המ לכ ,תומוד םלועה־תוסיפתש ןוויכ תמעתהל 

היילעה תונורכז תא םירפסמש םיינוליח םיטסקט םה "תואלמ תולגע יתש" תינכותל רחב 

תא םיגציימו ,םיצוביקה ידי־לע ץראה ןיינבל הרושקה תידוהיה היווהה תאו היינשה 

תוילארשי תגציימכ ס"ש לש התוינקת־יא .תיברעמה תינויצה־תידוהיה תוילארשיה 

הרבחב תיחרזמה תדה לש הדמעמל" (סופדב) בהנש לש ותנעטל הרושק תידוהי 

םיברעה ןיבל תידוהיה תוימואלה ןיבש <ןוחטיב־תשר> לובגה וק תא תנמסמכ "תילארשיה 

השמישש (תויחישמה ףאו) תויתדה וז התייה ,(32 'ע ,םש) בהנש בתוכ ,חרזמב .ביבסמש 

םילבוס <0"ש יעיבצמ םהיניב) םייחרזמ םייתד ,ךכ .ימואלה טקיורפל הסינכ־סיטרכ 

תויברע ןיב תולובגה שוטשט תא ,םויכ םג ,םיענומ םה ,דחא דצמ .הלופכ הרדהמ 

לודג קלח תניחבמו תיזנכשאה תיתדה תונויצה תניחבמ ,תע התואב לבא ,תוילארשיו 

ןיב תודחאה תייזטנפל ףגנ־קא םג הניה ס"ש ,סויפ ישגפמל םיאבש הלא ,םינוליחהמ 

םניאש הלאב םינויצ םניאש הלאב םידוהי םניאש הלא םירוזש הז ןפואב .םינוליחו םייתד 

םייתד ןיב רושיגה תלועפל תויטוימסו תוילמס "תוערפה" לש רושרש םירצויו ,םיזנכשא 

תונויצהמ םיחתמנש םייפיצפס הקושת יווק סיסב לע קר תרשפאתמה ,םינוליחו 
.יאבצה תורישהו האושה ,היינשה היילעה ךרד ,תירטנצופוריאה 

ךפהנ תוירדילוסו הלועפ־ףותיש ,הנבה תריציל שגפמכ וינפ לע הארנש המ ,ןכ םא 

תינרדומ תרגסמב ירוטסיהה ידוהיה דוחייה לע רומשל האבה תורגתסה תעונתל לעופב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:20:50 UTC������������� 

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



179 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג''סשת 

םזיסיקרנ" הנכמ (Young-Bruehl, 1996)להורב־גנאיש המ לעו (2000 ,םליע) הנידמ לש 

שדחמ ןוחבל םיחכונל תרשפאמ הניא םיפתתשמה לש תויביסולקסקאה ."יתצובק 

םהש ינפמ ,תוילארשיו תודהי ןיב ,םואלו תד ןיב ,הנידמל תד ןיב סחיה תא תויתריציבו 

םוקמ הנבהה־יאל תתל םוקמב תוינוליחו תד ןיבש תולובגה תא שטשטל הקושתב םייובש 

ליחתמ ,ץיברוג ןעוט ,"הגבה־יא לע" הנבה תרצונש עגרב .(Gurevitch, 1989) חישב 

םג תוהזו םוקמ ןתונה (Rorty, 1989) הלכה לש בחרמ חתפנו רחאב הרכה לש ךילהת 

חישו תוברת תומייקמו תומייק ךא ליעפ ןפואב שגפמב תופתתשמ ןניאש תוצובקל 

תולגע יתש" לש גוסהמ סויפה־תוצובקב .לארשיב יטילופהו יתרבחה םקרמב םייפולח 

ןיאש םידוגינ"ב הרכהמ ךופה ךילהת השעמל םייקתמ "התוחא לא השיא" וא "תואלמ 

,המכסה רסוח ךרד םזינוגטנאו האנש םע דדומתהל םוקמב .(1998 ,ןיכלמ) "םבשייל 

לארשי־םע לש "ףתושמה בוטה" לעו "יללכה ןוצרה" לע תיללכ המכסה תוצובקב תרצונ 

הקיטילופ תגציימ ,(Young, 1990) גנאי תרמוא ,הז גוסמ המכסה .לארשי־תנידמו 

רתויה לכל ינושה תא תכפוה ךכ ידי־לעו םזינוגטנא תשטשטמה ,תוינגומוה לש תילרביל 

הלאשב קוסעיש ,יטמגרפ וליפאו יטילופ ,יטרואית ןויד בחרמ חותפל םוקמב .לבסנל 

,הנקת אלל תירטנמגרפ הניא םג ךא תינגומוה הניאש תיטרקומד הרבח םייקל ךיא 

ןיב (הנבה אלו) הפיפח תרצונ ותרגסמבש תונלבוס לע חיש תומייקמ סויפה־תוצובק 

."תידוהי תוהז" גשומה ךרד תוינוליחל תויתד 

ישגפמ לש תואצותה תא ראתל ידכ (2000 ,פמק> לובג לש תוילמסב שמתשנ םא 

ימ לכל השקונו רוגס לובג דגנמ ביצמ םייתדל םינוליח ןיב תולובגה שוטשט יזא ,סויפה 

תויוהז ןיב וא םיגשומ ןיב תולובג שוטשט .תיזנכשאה תידוהיה הצובקל ךייתשמ וניאש 

הרקמב םלוא 14,טועימ תוצובק לש היצמיטיגל רסוחו הרדה ידיל דימת םנמוא איבמ וניא 

הווסומש ירטנצונתא חיש םירציימ תינומגה הצובק ךותב םואלו תד ןיב הלכהו שוטשט ,הז 

םילימ םירמוא ןיא םא םג .רחאב הרכה־יאב ץוחבמ ןייפאתמ ךא םזילרביל יעבצב תיבמ 

הלאב תועגופ (רצ ימואל רשקהב סויפ לש) רובידה תואצות - האנש תולימ - תועגופ 

ןתינש אוה הלא תוצובקמ אצויה רורבה רסמה .םהילא תונווכמ ןניא הווחאה תולימש 
ימו רתוי ימ ,תרוסמה תא םידהואש םייזנכשא םידוהי םלוכ םא גולאידו הנבהל עיגהל 

.תוחפ 

תירסומ תכמתנש) ימואל סוזנסנוק לש הקיטילופ ןכ םא תוגציימ סויפה־תוצובק 

רזחשל הסנמ "סויפ וצ" לש (תרהצומה אל םא םג) הקיטילופה .(הנידמה ידי־לע תיפסכו 

בצייל תנמ־לע ,תורבדיהו תוניתמ לש הווסמב ,תיתוברתו תיטילופ ,תיטפשמ תוקמקמח 

תצובקל םילבגומש סויפ לש םיגשומ ,תיתוברת־בר הנידמב .םואלה תולובג תא שדחמ 

םהש םוקמ ותואמ הנבה לש היוכיד תא םינבמש םימילא סויפ יגשומ םניה סונתאה 

אלל סויפ לש גשומ הז ןבומב תקזחמ ,ןויערכו העונתכ ,"סויפ וצ" .התוא רצייל םירמייתמ 

הליהקה ךותב םילדבה שוטשט ןיב (2001) יאנוי לבוי ןיחבמ ,תיריווקה הירואיתל ותוסחייתהב 14 

,םילאוסקסומוהו םילאוסקסורטה ןוגכ ,תוירדגמ תוירוגטק ןיב תולובג שוטשט ןיבל תיבסל־ומוהה 

שוטשט - היצזינגומוה ןיב לדבהה תא השיגדמ וז הנחבה .דועו ,םיאומוהו תויבסל ,םירבגו םישנ 

תולובג שוטשט ןיבל ,םיינימ םיטועימ הרידמ רשא - ףתושמ הנכמ רוציל ידכ םימוד ןיב ימינפ 

.תונוש תויוסנתהו הקידב ,קחשמ רשפאמו תוינימה תוירוגטקה תולובג תא שימגמו ביחרמש 
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,תונושו תובר תואצות שי טקילפנוקב תוצובק ןיב שגפמל .םינוש ןיב תודידיו הנבה 

לש הקיטילופ םג םיתיעל ,דניה סויפ לש הקיטילופה .תוילסקודרפו תורתוס םיתיעל 

היצילאוק םישנא ןיב תורצוי "גולאיד" וא "הנבה" ,"הווחא" ןוגכ םילימ רשאכ ,תומילא 

םייתד ןיב סויפ לש חישה ןכל .םירחא לש הייחדו הלילש ,דוגינ ,הדרפה ךרד המכסה לש 

םעהש הלא ילוא וא ?םידוהי םניאש הלא ?ביואה והימ :הלאשה תא דיימ הלעמ םינוליחל 

שידא וניא ביואה לע רמאנש המ יכ ןייצמ (Derrida, 1997) הדירד ?תרחא הרוצב םידוהי 

לואשל ןכ םא רשפא .הז תא הז םירידגמ הלא םיגשומ ינשש םושמ דידיה לע רמאנש המל 

.דידיה והימ םג אלא ,ביואה והימ קר אל 

?תיתוברת־בר הרבחב סויפ והמ 

ילונוק .תודידי םיסב לע סויפ ןיבל "ילאוזנסנוק סויפ" ןיב הנחבה תושעל תועיצמ ונא 

 (1991 ,Connolly), תא ןיבהל ןויסינה לע ססובמ סויפש ןעוט ,לדבהו תוהז לע ונוידב

"תואלמ תולגע יתש"ב השענש יפכ) םילדבה שוטשט ךרד אלו ,ימצע קפס ךרד רחאה 

וליאו ,הטילש לש הרוצ וניה ,תיתד הרמה וא שוביכ ומכ ,שוטשט .("התוחא לא השיא"בו 

גולאידל תורשפא תחתופה (הצובק לש וא דיחיה לש) הבשחמ ךרד וניה ימצע קפס 

לש תטלחומה תמאב קפס עיבהל וא תאשל תלוכיה .<םש> "רחאה לש המגינאה" תנבהלו 

הז ןויער .םירחאל לבס תמירגב םג ומכ תואיגשב הרכה תרשפאמ (הצובקה לש וא)ימצעה 

תלבק לש גוס לוועב הרכהב האורה ,הדירד לש החילסה ןויערל םג רשקתמ ילונוק לש 

.(Derrida, 1997) תלוזה תולווע לע החילסל יחרכה יאנתו "ערה תיישע"ל תימצע תוירחא 

לש המשאה ישגר לע העיבצמ ,הנוגיטנא תעיבת קתרמה הרוביחב ,(Butler, 2000) רלטב 

תאשל הל תרשפאמה ,(סיקנילופ היחא תרובק)"רוסאה השעמ"ב האדוה לעכ הנוגיטנא 

ימצע קפסב ןגועמ וניאש סויפ .הנידמה גציימ ,ןוארקל חולסל תינמז־ובו םירוסייב 

ןיב תודידי יסחיל ירוביצה בחרמה לש החיתפ רשפאמ וניא תלוזה לש לבסב הרכהבו 

תוריהמב ךפהנ תיפיצפס הצובק לש התודחאל ששח לע קר ססובמה סויפ :(םיביואו) םיגוש 

.הלפמ חישל 

תולובג תא םירידגמש הלא םה סוזנסנוק לש םיעינמ רשאכ ,תיתוברת־בר הרבחב 

"הערפה" לכ ,לשמל ,תודידיו הניתנ לש תושגר אלו ,"ףתושמה בוטה" לש הקושתה 

לכל תלבסנ ,וניארש יפכ ,בוטה הרקמב הניה לחר לש וז חסונב תיתצובק וא תישיא 

,(לארשי יחרזא םיניתשלפה לש וא ס"ש לש "הערפה"ה) םירחאה םירקמה בורב .רתויה 

אלו ,םישדח םיגשומב סויפ יכילהת רידגהל שי ,תונעוט ונא ,ןכל .הברהב םידבכ םישנועה 

דעומ־ רצק וניה ןוזיאה קוח לע ססובמה סוזנסנוק .ימואל וא יתרבח סוזנסנוק לש םיחנומב 

יוטיב ןתונ אוה ללכ־ךרדבש םושמ ןולשיכל ןודינו ("ווק־סוטטס"ה ומכ) ללכ־ךרדב 

םא ףא ,תונוש תויתוברת תוצובקל שגפמ תדוקנ גציימ וניאו תיטננימודה תוברתל יטילופ 

לע רותיוו תויצ םישרוד םיילאוזנסנוק םירדסה .(Taylor, 1994) הזכ תויהל רמייתמ אוה 

סיסבה ,(Baumeister, 1999) רטסיימואב לאוש ,עודמ םלוא .יתרבחה רדסה ןעמל תודמע 

תונויער תסכנמה תילרבילה הסיפתה ?תילאוזנסנוק הפיפח תויהל בייח יתרבח רדסל 

תדמועה תימואלה היגולואידיאה תמגוד ,יתוברת וא ימואל סוזנסנוק שדחל תנמ־לע סויפ 

תא קזחל התרטמש םושמ) סויפה לש ירסומה חוכה תא תלרטנמ ,"סויפ וצ" ירוחאמ 
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סויפהש הפולח התוא - תודידיה תרהצה תא תכפוהו (טרפה שפוח תא אלו ,הינומגהה 

.תיטנוולר־אל הלועפל - עיצמ ינאידירדה 

םייתד־אלו םייתד םידוהי ןיב (ילאוזנסנוק סויפ תמועל) תודידי לש סויפ ןכתיי םאה 

?לארשיב ירוביצה בחרמה יפוא לע הזכ סויפ לש תוכלשהה ויהי המ ?לארשי־תנידמב 

תיטסילרולפ היטרקומד לכש ןעוט ,ילאוזנסנוקה םזילרבילה יבא ,(Rawls, 1989) סלור 

םוש ןיאו ,טקילפנוקו חתמב תואצמנה תונושו תודגונמ תונירטקוד יעבט ןפואב תרציימ 

overlapping)"תילאוזנסנוק הפיפח" אלל תיתוברת־בר הנידמב תוביצי רוציל תורשפא 

 consensus). ןיב - תיפיצפס הנירטקוד לע קר ססובמש רדסה לכש םיכסמ אוה הז םע דחי

םייקתהל לוכי וניא - תינוליחה הנירטקודה ללוכ ,תיפוסוליפ וא תיתד ,תירסומ איהש 

אוצמל שי ,םייח ךרד תופכל ילבמ ביצי יתקוח לשממ םייקל וננוצרב םא .הייפכב אלא 

ולכוי וז םע וז תובשייתמ ןניאש תוסיפת םגש וזכ ,סלור רמוא ,תנגוה קדצ תסיפת 

justice as)"תונגוהב קדצ" ־ סלור לש תיטילופה ותסיפת .התוא תאשלו הילע םיכסהל 

 fairness) עיגהל םילוכיש תפתושמ הנובת ילעב םישנא ןיב סוזנסנוק לע תססובמ ־

הנירטקודל םיידוחיי םניאש םייטילופ םיכרע לע (reasonable agreement)הריבס המכסהל 

.תיטילופ תופתתשה ,הבשחמה שפוח ,ןופצמה שפוח ,העבצהה שפוח :לשמל ,תרחא וא וז 

תולוכי הרבחב תוצובקה לכו ,תרחא וא וז הדמעל םירושק םניא הלא תונורקע ,סלור יפל 

וניה ,לשמל ,ןופצמה שפוח .ןגוה קדצ םיגציימה םייללכ םייטילופ תונורקעכ ןלבקל 

הנידמה תוביציל םיפאושש ,ןבומכ ,יאנתב) וילע םיכסהל ןתינש יטילופ ןורקיע 

,תינוליח וא תיתד הנירטקודל דחוימ וניאש ןורקיע והז סלור תעדלש םושמ (תיטרקומדה 

,יטילופ ןורקיע וניאש ,לשמל ,"תישיא הימונוטוא" לש ןורקיעה ומכ ידמ יללכ וניא םג ךא 

ןיב תוידדה תומשאה עונמל אב ןגוהה קדצה ןורקע ,סלור תניחבמ .לכ־קבוח ןורקיע אלא 

האנש תוררועמש ,(היטהב וא תומודק תועדב ,יגולואידיא ןורוויעב ,תונעזגב) תוצובק 

ןניאש תונומא ןיב הבחר המכסה גישהל שי .הריבס המכסהל עיגהל תורשפאמ ןניאו 

תונמוא רדגב וניה ראשהו ,דבלב םייטילופ תונורקע לש ןטק רפסמ סיסב לע תובשייתמ 

הפיפח תרשל םילוכי םניא ,סלור בתוכ ,םיקדוצו םיבוט םה וליפא ,םיכרע .ירשפאה 

.תובר תוביטקפסרפמ םהב הכימת גישהל רשפא־יא םא תילאוזנסגוק 

אלו ,תוצובק ןיב קבאמ וניה םיינוליח םידוהיל םייתד םידוהי ןיב קבאמה ,לארשיב םג 

םייפואבו ירוביצה בחרמה לש ותרדגהב הנושארבו שארב דקמתמ אוהו ,םיטרפ ןיב 
,סלור לש ותעדל דוגינב ,לארשיב םלוא .םייטרפה םייחה לש םתולהנתהבו ידסממה 

הנומאמ וא תחא תדמ עפשומ וניאש ,יטסילרולפ ירוביצ בחרמ םייקל ילרבילה ןורתפה 

.הייפכ אלל יתואיצמ ןורתפ וניא ,תודחאו סוזנסנוק לע תאז־לכב ןעשנ ךא תמיוסמ 

הניא תוינוליחהו ,הנידמל תד ןיב הדרפה לש הירוטסיה ןיא ,תורצנהמ לידבהל ,תודהיל 

םייח ןיב ,"תילנויצר" ,"תבשוחמ" הקולח .(Connolly, 2000) הלש ימינפה ןולימהמ קלח 

הלוכי הניא תונגוהו קדצ ,תויוכז לש "ילרטינ" ירוביצ חיש ןיבל (םייתנומא) םייטרפ 
ירוביצ בחרמ לע רותיווש םושמ ,תידוהיכ תרדגומ הנידמה דוע לכ לארשיב חילצהל 

ךרד רקיעב) העיבתה .תויתד תוצובק תניחבמ חלסנ־יתלבו עגופ ,ביאכמ וגיה "ידוהי" 
הדימב תיארחא התייהש וז איה ירוביצה םוחתהמ תדה יניינע תא איצוהל (טפשמה תכרעמ 

ןוחבל הסנמ (2000) בירניו .םיעשתה תונשב םינוליחל םייתד ןיב האנשה תוצרפתהל הבר 

,דניה הרשפ לכש הארמ אוה תיטרקוסה וכרדב .הז טקילפנוקל םינוש םייטרקומד תונורתפ 

־יתלב הניה םיילנויצר תונורקע לע המכסה יכו ,הלש הכרדב תינחוכו הביצי־יתלב 
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םזילרולפה עיצמש ןופצמה שפוח תא לבקל לוכי יתד ידוהי הבש ךרד םוש ןיא .תירשפא 

,ןופצמה וא הבשחמה שפוח הניא (.הללכהב) לארשיב יתדה םדאה לש ותגאד .ילרבילה 

וניא תבשב העיסנ רוסיא .<סלור יפל ,יטילופ־אל ןורקיע) "לארשי־סע תלואג" אלא 

םזילרבילה .תידוהי הנידמל העיבת אלא ,םיילרביל קדצ וא תויוכז ,שפוחל העיבת 

םידוהיל םייתד םידוהי ןיב טקילפנוקל "ןגוה" יתקוח ןורתפ עיצהל לוכי וניא יטסילרולפה 

ןיא הז םירבד בצמב .והשלכ דצב עגופ תידוהי הנידמ תרגסמב ןורתפ לכש ינפמ םיינוליח 

תויחל תאז לכבו םיכסהל אל ךיא לע םיכסהל" בירניו לש "ידוהי־טינפה" ןורתפהש אלפ 

רהמ ,ומצע תא דצ לכ אצמי ,תינווי הידגרטב ומכ ,ובש ןורתפ וניה (89 'ע ,םש)"דחיב 

.(Connolly, 2000) טקילפנוקל שדחמ ענכנ ,דואמ 

־בר הביטקפסרפמ םינוליחו םייתד ןיב םיסחיב ןד ,סלור תמועל ,(םש) ילונוק 

תשדוחמ הרדגה ךרד אלא ,תילנויצר המכסהו תילאוזנסנוק הרשפ סיסב לע אל תיתוברת 

תוינוליחה תא האור ילונוק .תוצובק ןיב םיישגרה םייביטקייבוס־רטניאה םיסחיה לש 

םוחתה לא תדה תא קוחדל החילצה ,ןעוט אוה ,תוינוליחה .ירוטסיה ידנוויו סודומכ המצע 

,קדצ ,תוילנויצר תגציימה הדיחיה תוכמסל ,הקירמאבו הפוריאב תוחפל ,ךפהילו ,יטרפה 

,ינאיסלורה לדומה אוה הזכ .ירוביצה חישה לש וילאמ־קומה תאו תויוכז ,תונלבוס 

ידי־לע תויתד תוליהק לע ןגמו יטרפה םוחתב תדהו ןחלופה שפוח תא םקממה ,לשמל 

תוריהמב הנתשמה יתוברת־ בר םלועב םלוא .(Kymiicka, 1996) הנידמל תד ןיב הדרפה 

םוחתה לא - ירוביצה בחרמל ץוחמ לא (יתדהו)יזיפטמה תקיחד ,(ידמ הלודג ילוא) הלודג 

,םיטסיאיתאל םיטסיאית ןיב ילנויצרה חוכיווה תרגסמב ."תדבוע" הניא - דבלב יטרפה 

תויזיפטמ־טסופ לע ןגהל הלוכי הניא תוינוליחה .םישלחנו םירערעתמ הימוטוכידה תולובג 

תונעטה תשלוח .םיימצע םיסקודרפב לקתיהל ילבמ ירוביצה םוחתה לש (תינאיטנק) 

לש יזיפטמה דצל םינוליחה בור לש תושחכתהמ תעבונ (לארשי לש רשקהב םג) תוינוליחה 

ןפואב תוינוליחה לש תוילנויצרבו הנובתב תרערועמ־יתלבה הנומאה ןמו ,םהיתונעט 

תועדומו ,תויתד תוסיפתל ףתושמ יטסיאית דמימ שי ,ילונוק רמוא ,תוינוליחל 15.ידעלב 

.םידדצה ןיב תורבדיהל חתפ חותפל הלוכי וילא 

רציה לש "תוארנ־יתלבה" תוכרעההש ילונוק ףיסומ ,השטינ לע וססבתהב 

טסקט־בסה ןה (יתוברת־ישגר םילקאב תונגועמה תובשחמ־וטורפ ןתוא) םיטקניטסניאהו 

ירוחאמש תובשחמה" ־ ירציה לוקל .םיילנויצרה םיטופישהו תועדומה תובשחמה לש 

ירוביצה חישה תא ססבל םוקמב .םייטילופה םייחב בושח דיקפת ותעדל שי ־ "תובשחמה 

םיינתא ,םייתד םיטקילפנוק ןורתפב בושו בוש לשכנש) ילנויצרה חוכיווה תרהוט לע 

,לשמל .ישגרה־ירציה לוקה סיסב לע הנוש תיתריצי הבישח ןוחבל רשפא ,(םיימואלו 

תויוהז לומ םיבצייתמ ונא רשאכ ונב תזחואש הקינפל בישקהל רשפא ,ילונוק בתוכ 

הקינפל תועדומ .ונתוהז לש "תויעבטה" וא ןויגיהה תא תורערעמה תויתד וא תוינימ 

.םירחא יפלכ תובידנ ןכו ונא־ונתוהז לש תודחאב קפס חתפל ונל תרשפאמ 

ירוביצ חיש ןיב תימוטוכיד לצופמ וניאש ישילש םייח בחרמ רידגהל ילונוק הסנמ ךכ 

רסומ תוירואית לש תוינוליח תוסרג יכ ימצעה תורוקמ יסלקה ורפסב ןעוט רולייט סלר'צ םג 15 

תמרוג וז תושחכתה יכו ,תונעשנ ןה וילעש יומסה יגולואיתה דמימל תוצרמנ תושחכתמ תוינרדומ 

.(Coles, 1997, p. 6 :לצא וארו תיטרואית תוריהב־יאלו םיימינפ םידוגינל 
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183 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

לש ףסוא ךותמ דחא ןורקיע .דניה ,ןעוט אוה ,תוינוליחה .יתד ירוביצ חיש ןיבל ינוליח 

לע תססובמ וז ותנעט) .םינושו םיבר םייפוסוליפו םיירסומ ,םייזיפטמ ,םייתד תונורקע 
דגנ תלעופ "תילנויצר המכסה" יכ ,יטילופ רדסה לש גוס הניה תוינוליחה יכ הרכהה 

יפכ תויתדל הרז הניאו םייזיפטמ םיביכרמ תללוכ תוינוליחה יכו ,תויתוברת־בר 

םיביכרמב םג הרכה ,הז הרקמב) וז הלופכ תועדומ (.בושחל םיצור םיבר םינוליחש 

תויציזופ ןיבו םינוש חיש תומלוע ןיב עונל טקייבוסל תרשפאמ (תוינוליחה לש םייזיפטמה 

ןתינ ,תיתד תוניתמ לע ונוידב ,(Bhabha, 1997) אבאב ימוה לצא םג 16.תונוש תוהז 

תויוהז ןיב עונל ,לשמל ,ימלסומה ןימאמל רשפאמה (ידירביה)ישילש חיש בחרמ אוצמל 

לצא .תוימצע לש השגרה לע הרימש ךות םידחא יפלכ תוניתמ הנוב וז העונת .תויתוברת 

תלוזב הרכה לש גוס גציימ ישילשה בחרמה ,הנוש הרוצב יכ םא אבאב לצא םגו ,ילונוק 

.תויציזופ ןיב העונת לע אלא ,אקווד תילאוזנסנוק־תילנויצר המכסה לע תססובמ הניאש 

.יטילופה חישהמ קלחכ ,תודידי וא תובידנ ,דובכ ישגרב תעדוימ הנובתה ישילשה בחרמב 

.התוא םינשמו (הבישחהו) הנובתה לע םיעיפשמ הלא תושגר 

,לארשיב םינוליחו םייתד ןיב טקילפנוקה תוברתל םג תיטנוולר וז תידממ־בר הסיפת 

בוטה ילנויצרה ןועיטה לע תססובמה ,(Habermas, 1992) תיסאמרבה תרושקת הבש 

סיסב לע סויפל עיגהל ןויסינה .םירקבל םישדח םיטקילפנוק תרציימ קר ,רתויב 

בחרמ תא רגוסש ,ידוהיה ימואלה חישה תא קזחמ קר אוהו ,רתויב חלצומ וניא ילאוזנסנוק 

ןיב הנקת רסח ילגעמ חוכיוול ךפהנו ,תוינוליחה ללוכ ,תונוש תויתד תונומא ינפב ןוידה 

םייתד םינועיט ןיבל תינוליח תידוהי הנידמב תדהו ןופצמה שפוח לע םיילרביל םינועיט 

תרגסמל םינוליחל םייתד ןיב חוכיווה לש היצקודר .תידוהי הנידמב לארשי תלואג לע 

חיש תרציימו תיתריצי הבישח השקמ ,סויפ לש תוקיטקרפ שוביג הליקמ הניא םואלה 

תרגסמ יוניש ,הז תמועל .םירחא םידוהי יפלכו םיידוהי־אל םירחא יפלכ הלפמ ,גולונומ 

תא חתופ תודידי לש הקיטילופו תובידנ לש תרגסמל סוזנסנוקה ןורקעמ ידדהה טופישה 

דחא לש תינומגה הטילש אלל תובורמ הנומאו ןחלופ תוקיטקרפל ירוביצה בחרמה 

לבקמה חישכ (Coles, 1997) סלוק ידי־לע רדגומה ,תובידנ לש יטילופ חישל .םידדצה 

הניאש תובידנ ,סלוק בתוכ ,הז תמועל .םירצונו םימלסומ םג ףרטצהל םילוכי ,הנושה תא 

םזילאירפמיאל הטונ ,םיבורק וא םימוד יפלכ קר תינפומ אלא ,הנושה תלבק לע תססובמ 

.תעד־תבנגו 

םיפתתשמה תפש לע םג הנוש רואב לכתסהל תרשפאמ תוניתמ לש וז תשדוחמ הרדגה 

םיפתתשמה ,ןכא .רצ ימואל רשקהב תועמשנה סויפ תולימב ונד הכ דע .תוצובקב 

ידכ םידוהי ןיב המכסהב ךרוצה לעו ימואל לוציפמ תודרח לע ורביד םויפה־תוצובקב 

סויפ לש וז הגצה ־ םירבדה לע רוזחל תוצור ונניא .תדחואמ תידוהי הנידמ לע רומשל 

.תענכשמו היד תחתופמ ילאוזנסנוק 

קפס לע תססובמה ,תפסונ תינשרפ האירק םג ןכתית .תידעלב הניא וז האירק םלוא 

ןתינ הז סיסב לע .םתוהז יבגל תימינפהו תישיאה םתוטבלתה לעו םיפתתשמה לש ימצע 

ררחשת "תולג" גשומה לש יגולואיתה דמימב הרכהה יכ (1993) ןיקצוקרק־זר ןעוט הנוש רשקהב 16 

לש יטילופ חיש רשפאתו לארשייץרא לע תולעב לש תילאירוטירט הקיזמ תידוהיה העדותה תא 

.''רחא"ב הרכה 
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גוסכ (ינוליח אלו יתד אל וא ,ינוליח םגו יתד םג> "םגו םג" תויהל ןוצרה תא ןיבהל ילוא 

יתד םג" ןוגכ םילימ ץלחל בייחמ הזכ ךלהמ .הרשפו שוטשטכ אלו ,תויוהז ןיב העונת לש 

סוזנסנוקה יביתכתמ "ינוליח אלו יתד אל" וא "ינוליח ןיבל יתד ןיב" וא "ינוליח םגו 

םיפתתשמה בור יכ םיזמרמ הלא םייוטיב .תודידי לש ישגר רשקהב ןמשיילו ,ימואלה 

לש תימואלה היגולואידיאה םלוא .תודגונמ תויציזופ ןיב עונל םילגוסמ סויפ ישגפמב 

לע תיפכנ (םמצע םיפתתשמה ידי־לע םג הבר הדימבו)"סויפ וצ" ידי־לע תגצוימה תודחא 

לש ךלהמכ שדחמ התוא תננוכמו הווסמו ,"אלו אל" וא "םגו םג" תידירביהה השוחתה 

"סויפ" גשומה תנבהל קזנ םימרוג וימודו "סויפ וצ" ןוגכ םינוגרא ןכל .םילדבה שוטשט 

ותוא ־ ורוערע תא םג ליכהל לכויש ילמס חיש בחרמ לש וחותיפ תא םיענומ םהש םושמ 

תודמע קוזיח םוקמב .(Connolly, 2000)ימצעה תונמוא תרשפאתמ ,וקופ יפל ,ובש םוקמ 

הנבה לש בחר גשומ תיינבל הלא םיירוטר םירבעמ לצנל ןתינ ,תויפיצפס תוימואל 

.הלבקו 

לאיצנטופ (ןהיניבש המ לכו)"אלו אל" וא "םגו םג" תוידירביהה תושוחתב תואור ונא 

קר .יטרקומדו יטסילרולפ יתרבח חוכל תישיא הקוצמ ךופהל השק םלוא .תומילאה יונישל 

הארתש תיטילופ העונתל םיפתתשמה לש תידירביהה השוחתה תא םגרתל חילצנ םא 

להנתמה הזכ)ילאוזנסנוק סויפ חישמ רבעמל ףונמו תורשפא םינוליחו םייתד ןיב ינושב 

בחרמ םג חתפיי ,(הנושה תא תובידנב לבקמה הזכ) תודידי סיסב לע סויפ חישל (תוצובקב 

בחרמה לש החיתפ אלל .תוברו תונוש תוהז תודמע ןיב עונל רשפאיש ישילש סויפ 

"ןיבל ןיב" ידירביהה לאיצנטופה ראשיי ,תובר םלוע־תוסיפתלו תונוש תותדל ירוביצה 

ןיב סוזנסנוקו תודחא לש גולונומה רתוי רהמ םלעייש לככ .תוישיא הקוצמו הדרח קר 

העונת התוא - 17תודידי לש הקיטילופ הז םוקמב התפתתו ,סויפל raison d'etre^ םידוהי 

בכרומ יטסילרולפ םוקמ רשפאתיו םינושה ינפמ הדרחה םג ףולחת - תוסיפתו תונומא ןיב 
.סיופמו 

,תיחרזא תודידי לע (Schwarzenbach, 1996) ןבנצרווש ליביס לש ןיינעמה הרמאמ תא םג ואר 17 

.קדצ לש םיגשומ ןיבל תיטילופ תודידי ןיב תרשוק איה ובש 
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רעונל תויוליעפ - םינוליחל םייתד ןיב רושיגל תועונת :1 חפסנ 
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םירגובמל תויוליעפ ־ םינוליחו םייתד ןיב רושיגל תועונת :2 חפסנ 
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תורוקמ 

:ךותב .ינויערה־ירוטסיהה עקרה ־ לארשיב הנידמו תד יסחי .(1996) קחצי ,דרלגנא 

:ביבא־לת .(308-289 'ע) תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע) זרא־קרב 'ד 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

.1997 רבמבונ ,בירעמ .רבדנ אוב .(1997) םייח ,אסא 

,(ךרוע) רלפמטס 'ש :ךותב .לארשיב תוברתה תמחלמ תולובג לע .(1989) םחנמ ,רקנירב 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .(285-276 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא 

תוהזלו הבשחמל תרגסמה :ינוגבר .היטרקומדל תד ןיב רשקה לע .(1998)ימזע ,הראשב 

.21-19,2 ,וננמזב תידוהי 

.טפשמו היגולואידיא ,תיטילופ תוהז :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1996) תור ,ןוזיבג 

:ביבא־לת .(223-169 'ע> תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע)זרא־קרב 'ד :ךותב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

,רנטואמ 'מ :ךותב .םינוכיסו םירגתא :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1998) תור ,ןוזיבג 

'ע) תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א 
.תומר :ביבא־לת .(278-213 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב היטרקומדה לש התישאר .(1985) קחצי ,רונלג 

.רורחשה תמחלמ רחאלש תילארשיה הרבחב תקולחמו המכסה .(1989) קחצי ,רונלג 

.(40-28 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא ,(ךרוע) רלפמטס 'ש :ךותב 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת 

.28-22 ,2 ,ביתנ ?תינוליח־תיתד הזויבמיסל יוכיס שי םאה .(1991)יכדרמ ,ינפג 

תויתדה תוגלפמה - תילארשיה הקיטילופב תויתדעו תויתד .(1990) רזעילא ,איחי ןוד 
.54-11 ,32 ,םיימואלניב םיסחיו לשממ ,הנידמ .12־ה תסנכל תוריחבהו 

תד יאשונב םיכוסכס בושיי :הרדסהה לש הקיטילופה .(1997) רזעילא ,איחי ןוד 
.תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי .לארשיב 

.58-44 ,9 ,םייפלא .הנומאו םינבר ,רוביצ :םיחרזמה לש תויתדה .(1994) המלש ,ןשד 

.תילארשיה הקיטילופב תושדח תויומד - קינל"דרחהו ימואלה דרחה <1996)ירנ ,ץיברוה 

.30-25 ,41 ,הנפמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .היפוטואב תוקוצמ .(1992) השמ ,קסילו ןד ,ץיבורוה 

ןמביל 'י :ךותב .תידוהיה תוהזה חופיטו םישגפמ :"תובבל בוריק" .(1990) לארשי ,ןמלוו 

.(249-170 'ע) תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב תויחל ,(ךרוע) 
.רתכ :םילשורי 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םייפוסוליפ םיטביה :הנידמו תד .(2000) רזעלא ,בירניו 

.תיתד הניחבמ םיברועמ םיאושינ לע רקחמ .(1990) הינוס ,רלו־רפוטו דרנואל ,רלו 

'ע> תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב תויחל ,(ךרוע)ןמביל 'י :ךותב 
.רתכ :םילשורי .(186-171 

:היגולויצוס .תיריווקה הירואיתה תודוא םירוהרהו תורהבה המכ .(2001) לבוי ,יאנוי 

.25 ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה ןועדימ 

יסחיב תורומת :תוימכסהה תריבשל הריבש תוימכסה ןיב .(1998) ךורב ,רסיזו רשא ,ןהכ 

רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב .הערכהל םזילנויצוסנוק ןיב - הנידמו תד 
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:ביבא־לת .(702-675 'ע> תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) 
.תומר 

זרא־קרב 'ד :ךותב .תיפוסוליפ הציקס ־ תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1996) אסא ,רשכ 

תטיסרבינוא :ביבא־לת .(288-275 'ע) תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע) 
.ביבא־לת 

םיסחיו תווצמ תרימש ,תונומא .(1993) אוהילא ,ץ"כו הנח ,ןוסניול ,תימולש ,יול 

.ישומש יתרבח רקחמל ןמטוג ןוכמ :םילשורי .לארשיב םידוהיה ברקב םייתרבח 

:ךותב .תיתרבחה הנמאה תרוסמו לארשיב הנידמו תד .(1998) םחנמ ,םיוברברול 

תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בד ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ 

.תומר :ביבא־לת .(300-279 'ע) 

.לארשיב םיסכודותרוא םידוהי ברקב תויתרוסמ־ואינה תוחתפתה .(1982)והיעשי ,ןמביל 

.249-231 'ע ,27 ,תומגמ 

.םייתד אל םידוהיו םייתד םידוהי ןיב םיסחיה לע םיגיגה המכ .(1990) והיעשי ,ןמביל 

'ע> תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב תויחל ,(ךרוע)ןמביל 'י :ךותב 
.רתכ :םילשורי .(200-187 

רלפמטס 'ש :ךותב .לארשיב םייתרבחו םייגולואידיא םיטקילפנוק .(1989) השמ ,קסיל 

דרשמ :ביבא־לת .<72-61 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא ,(ךרוע) 

.ןוחטיבה 

.לארשיב תויתוברת־בר לע םירוהרה .(1998) ןנור ,רימשו יבא ,איגש ,םחנמ ,רנטואמ 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב 
.תומר :ביבא־לת .(76-67 'ע> תידוהיו 

תרגסמ :ינוגבר .הינומרההו סכודרפה :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1998) בקעי ,ןיכלמ 
.10-7,2 ,וננמזב תידוהי תוהזלו הבשחמל 

הבשחמל תרגסמ :ינוגבר .היחרזא־לכ תנידמכ לארשי תנידמ .(1998) ןאמלס ,רוטאנ 
.57-56 ,2 ,וננמזב תידוהי תוהזלו 

:םילשורי .לארשי תנידמב תודהיה יכרע דוסימ תודוא טקילפנוקה .(1979) השמ ,טמס 
.תירבעה הטיסרבינואה 

.תונורחא תועידי :ביבא־לת .הכלממהו תדה־תמוא :תודהיה ץק .(2000) קחצי ,םליע 

.239-233 ,9 ,תרוקיבו הירואית .םולשה ןמ םידרחה .(1996) המלש ,רשיפ 

:ךותב .לארשיב הנידמו תד :ווק סוטטסה תודלות הלאו .(1988) םחנמ ,ןמדירפ 

'ע) תורומתו תופיצר :1949-1947 ,הנידמל בושימ דבעמה ,(תכרוע)יקסבוליפ 'ו 
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח .(80-47 

הירואית .לארשיב תימואל העדותו בחרמ :סונאי ינפכ לובגה .<2000> הנאירדא ,פמק 

.43-13,16 ,תרוקיבו 
ןוכמה :םילשורי ?תוברת תמחלמ :לארשיב םינוליחו םייתד .(1997) רזעיבא ,יקציבר 

.היטרקומדל ילארשיה 

רסוח לש בצמב םינוליחל םייתד ןיב חיש :דיחיה לא רשג .(1996) לארשי ,ןוסנזור 

.7-4 ,<1>אע ,ךוניחה דה .המכסה 

- הזויבמיסו רוכינ ,תינחור תוהבא :תיטרקומדו תידוהי הנידמ .(1996) לאירא ,יבצךזור 

תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,(תכרוע)זרא־קרב 'ד :ךותב ?לגעמה תא עברל רשפאה 
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.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .(53-12 'ע> 

.יבצ־ןזור לאירא לש ותנשמ - "לוחל שדוק ןיב" .(1998)ישי ,יבצ־ןזורו יסיא ,יבצ־ןזור 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) רימש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב 

.תומר :ביבא־לת .(60-29 'ע) תידוהיו 

ילארשיה הרקמב חוכו תוהז :ךשמתמ ימואל ךוסכסב סויפ .(2001) םידנ ,אנאחור 
.295-277 ,(2)ג ,תילארשי היגולויצוס .יניטסלפה 

תוברתב "תולגה תלילש" תרוקיבל ,תונוביר ךותב תולג .(1993) ןונמא ,ןיקצוקרק־זר 

.55-23 ,4 ,תרוקיבו הירואית .תילארשיה 

תודהיה ךותב .לארשיב םייתד םינכתו תיטסינמוה תוינוליח .(1981) רזעילא ,דיבש 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(248-222 'ע) תינוליחה תוברתהו 

:ךותב .לארשי תנידמב םיינוליח ןיבל םייתד ןיב םיסחיה .(1989) רזעילא ,דיבש 

:ביבא־לת .(293-286 'ע) תילארשיה הרבחב הנידמו םישנא ,(ךרוע) רלפמטס 'ש 

.ןוחטיבה דרשמ 

הקיטקרפכ חרזמב תוחילשה :השודקה לפרעו בולכה ,המילגה .(סופדב) הדוהי ,בהנש 

,(םיכרוע)ןמדוג 'יו הנוי 'י :ךותב ."תיתד הקושת"ו "תינוליח תוימואל" ןיב תילובג 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תוינוליחו תד ןיב תילארשיה הרבחה 

תויחל ,(ךרוע) ןמביל 'י :ךותב .תברועמ הנוכשב םייח ימגד .(1990) םיירפא ,ירובת 
.רתכ :םילשורי .(115-103 'ע) תילארשיה הרבחב םיינוליח םייתד יסחי :דחיב 
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 Lewin, Kurt (1948). Action research and minority problems. Resolving social
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 Press.
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 conflict. American Journal of Sociology, 43, 349-356.

 Stephan, W.G. (1987). The contact hypothesis in intergroup relations. In
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 C. Hendrick (Ed.), Group process and intergroup relations (pp. 7-40).
 Beverley Hills: Sage.

 Tajfel, Henri 81 Turner, John C. (1986). The social identity theory of intergroup

 behavior. In S. Worchel 8l W.G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup

 relations (pp. 7-24). Chicago: Nelson Hall.

 Taylor, Charles (1994). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.),

 Multiculturalism: Examining the politics of recognition (pp. 25-73).

 Princeton: Princeton University Press.

 Young-Bruehl, Elizabeth (1996). The anatomy of prejudices. Cambridge, MA:

 Harvard University Press.

 Young, Iris Marion (1990). Justice and the politics of difference. Princeton:

 Princeton University Press
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