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?הירוטסיה ילב 

*ןורדלק םיסנ 

 1.

לכל בוט תוריש השוע איהו ,תוברתבו הרבחב םיקסועה יגפב רגתא הביצמ זוליא ,דוא 

תולאשב קוסעל העיצמ איה .ןוידה תא דקמל העיצמ איה .הלא םימוחתב םיקסועה 

.תויטילופה תולאשב ןאכ זכרתהלו ,רחא םוקמב תוברתה יעדמ לש תויגולודותמה 
,תוברתה ידומילל םאה" :תחא תיזכרמ הלאש לא ,הנושלב ,תוליבומ תויטילופה תולאשהו 

לש םויה־רדסל ךרע תלעב המורת שי ,תיטילופ היגטרטסאכ ןהו תימדקא הנילפיצסידכ ןה 

"[?]טרפב ילארשיה לאמשה לש הזלו ,ללכב לאמשה 

 2.

הבשחמל סיסב שיש ךכ .ןכ איה ילש הבושתהו ,ןכ איה הלאשה לע הלש הבושתה 

אל תיטסילאיצוסה הבשחמה :תניוצמ העצה העיצמ זוליא .תפתושמ הדובעל םגו ,תפתושמ 

ידומיל אנ־ואובי .םהל דגנתהל שיש קדצה־יא ירקמ לש חווטה לכ תא התצימ אלו הפשח 

תבתוכ זוליא .קדצה־יא דגנ קבאמה תבחרה תא ורשפאיו ,םימוחת דוע ופשחיו תוברתה 

ידומיל יכו ,קדצה־יא חווט לכ תא הפשח רבכ היטרקומד־לאיצוסהש ירפסב יתנעט יכ 

דחא דצ ובש ספא םוכס קחשמ אל הז" יכ יתבתכ .יתבתכ ךכ אל .םיעירפמ קר תוברתה 

.םתוא ריהבהל ךירצו ,תקולחמ יווק שיו םידדצ ינש שי .דיספמ קר ינש דצו חיוורמ קר 

,."רחאה דצבש תונויערה ןמ תחקל המ שי לבא 

 3.

דוע :יטרור לש ודימלת ינא לכב אל לבא ,יתנוטק)יטרור ןיבל יניב תרבחמ זוליא 

םודיקה לע בתוכ אוה .תוברתה ידומילל םילודג םיחבש קלוח ירה יטרור לבא .(הזל עיגא 

,(תוברתה ידומיל םע הלחה אל םישנה ןויוושל העונתה םא םג) םזינימפה לש יתועמשמה 

אוה .םהל רבעמ לא אלו ,םינבל םירבג לא ועיגה ןשיה לאמשה יגשיה בורש בתוכ אוה 

לש המורתה לע בתוכ אוה .תויבסללו םילאוסקסומוהל תויוכזה לש םודיקה לע בתוכ 

רצונש לככ רתוי הבושח התשענ איהו) הבושח איה תוברתש ךכב הרכהל תוברתה ידומיל 

2.הלכלכ לש תופקתשה הלוכ אלו ,קדצ־יאו קדצ הב שישו ,(הב קוסעל רתוי לודג יאנפ 

ףשח לאמשה :העיצמ זוליאש לולסמה תא םילבקמ טלחהב ,ןטקה ינא םגו ,יטרור םגש ךכ 

וא םיפסונ םימוחת םיעיצמ תוברתה ידומיל םא .קדצ־יא לש םימוחת המכ וישכע דע 

.דואמ בוט - םימדוק םימוחת םיביחרמ 

תוכלשה טלחהב שי תוברתה ייחל .דבלב יטילופה רושימל םצמטצמ וניא קדצ־יא 

.ביבא-לת תטיסרבינוא ,עונלוקל גוחהו תירבע תורפסל גוחה * 

.ןתיב-הרומזו הפיח תטיסרבינוא .(206 'ע> םחרוכ לעב םיטסילרולפ .(2000) םיסנ ,ןורדלק 1 

Achieving Our :ךותמ קרפ) 154-140 ,4 ,בורקמ ."יתוברת לאמש" .(2000) דר'ציר ,יטרור 2 

 1998 ,Country, Harvard University Press.),
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?הירוטסיה ילב ןורדלק םיסנ 422 

לש םקבאמ לבא .םייטילופ םיקבאמ לעכ םיריכש יקבאמ לע בושחל לבוקמ .תויטילופ 

- תוברתה ידומיל לש תיאדו המורת שי ןאכו ־ יטילופ יפוא אוה םג אשונ םילאוסקסומוה 

םיקבאמ ירחא םיבר םיגשיהב תוכוז םישנ .יתוברתה רושימב םייקתמ ובורש יפ־לע־ףא 

םגו .תולקלקע םיכרדב ןיידע םירמשנ םירבג ןיבל ןניב רכשה ילדבה לבא ,םייטסינימפ 

.היישע־ילכו תונבות תוברתה ידומיל ומרת הז םוחתב 

 4.

.ךישמהל הצור ה/תאש רבדה המ לכ־םדוק ריהבהל ךירצ והשמ ךישמהל ידכ לבא 

הז לדבה .יתוהמ לדבה וניניב שי - המכסהה לכ םע .הריהבמ אלו ,תשטשטמ זוליא ןאכו 

םויה־רדס לש ירוטסיהה דמימב אוה לדבהה .יזכרמ אוה ייניעבו ,ילוש היניעב הארנ 

.ירוטסיה־אה ויפוא איה הלש בושחה ןוידה לש הפרותה־תדוקנ .יטילופה 

רשפא םאה ?רבעה םע חכופמ ןובשח לע תתתשומ הניאש תיטילופ היישע ןכתית םאה 

קמעתהל ילבמ ?הכ דע וגישה םדא־ינבש המ לע ךמתסהל ילבמ רבעה יגשיה תא ביחרהל 

השחמה אוה זוליא לש הרמאמ ?םתוא ומסחש תורוסמבו גישהל םהל ורזעש תורוסמב 

רבעה תא תוספות תוברתה ידומילב (תומגמה לכ אל) תויזכרמ תומגמ הבש ךרדל הלולצ 

.תירוטסיה־יתלב ךרד וזו .לאמשה לש יטילופה 

איהש הלאשה יבגלו ,זוליא יבגל דיחיה יטנוולרה רבדה ,לאמשה לש ורבע לכמ 

.יטסיסקרמ־אל לאמש ןיבל יטסיסקרמ לאמש ןיב חוכיווה אוה ,ילאמש םוי־רדס לע תלאוש 

ינא םג ;יטרורל רשאמ זוליאל רתוי בורק ינא הז ןיינעבו) הזכ חוכיו ןבומכ היה ,ןוכנ 

רוכזל ךירצ םא םג ,סקרמ ילב הליעי תילאמש תיטילופ הדובע תושעל רשפא־יאש בשוח 

לבא .(םזינימרטדה לש תועטה ןלוכ שארבו ,תולודגה ויתויועט תאו תוברה ויתולבגמ תא 

םגו תונויער קר אל היה לאמשה לבא .הלאכ םיחוכיו דוע ויה .תונויער ןיב חוכיו הז היה 

היה אוה .רבעב ושענש תואיגש םגו ,הירוטסיה לש םיקרפ היה אוה .תונויער רקיעב אל 

וא) ירטנמלרפ ןויסינ ,תיטילופ תונגראתה לש הקיטקרפ ,היגולויצוס לש ףוריצ ותוא 

תויולחנתהה דע דרפסמ) יאבצ ןויסינו םייעוצקמ םידוגיא לש ןויסינ ,(ירטנמלרפ־יטנא 

ארקנש ףוריצה הז .תונויער םגו .(דואמ הברה לע גלדל םא - ןולא לאגי לש ותכרבב 
."הירוטסיה" טושפה םשב 

םישוג השולש רקיעב ויה לבא ,םינווג דואמ הברה ויה לאמשה לש ירוטסיהה ורבעבו 

היהו ,יטרקומד־לאיצוס לאמש היה ,יטסינומוק לאמש היה :ירוטסיה ןויסינ ורבצש םילודג 

םיגשיה לש םגו ,תועווז לש ,תונולשכ לש ,ןויסינ לש םוצע רגאמ הז .יטסיכרנא לאמש 

רתויב בושחה לדומה איה תוצעומה־תירב אל יכ םעפ רמא ןרהא־ןב קחצי) םילודג 

.(תועשה הנומש ןב הדובעה םוי אלא ,רצי לאמשהש 

ינמ דחא)ןויער קר ונממ הריאשמו ירוטסיה רבע תחקול הליאש ,ינייפוא שממ ,ינייפוא 

קר הנממ ריאשהלו הירוטסיהה תא קוחמל הקזח הייטנ תוברתה ידומילב שי ןכש .(םיבר 

.תונויער לש םילדלודמ םירביא 

הצור זוליא .םויה לש היעב םג איה ;לומתאה לש היעב קר הניא ,עודיכ ,הירוטסיה 

:התוא לואשלמ סונמ ןיא ןכל .תיטילופו תילאוטקלטניא הדובע תועצמאב םיגשיה ךישמהל 

?םייטסיכרנא ?םייטסילאיצוס ?םייטסינומוק ?םיגשיה וליא 

יכ .הנכומ אל איה ?ושענש תויועט לע רוזחל אל ידכ רבעה ןמ דומלל הנכומ איה םאה 

תינדקש האירק ךותמ .הירוטסיה דבכלו הירוטסיה דומלל ילבמ רבעה ןמ דומלל רשפא־יא 
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םיבאוש םה הנממש תילאמשה תרוסמה יכ דיעמ ינא ,תוברתה ידומיל לש םיבר םיטסקטב 

־ וקופמ וא השטינמ קר תונויער םיבאוש םה ןיא םא - תרחא תרוסמ לכמ רשאמ רתוי 

ידומילב הברה טטוצמו ,בוט רקחמ ריכמ והשימ םאה .יטסיכרנאה םזילאיצוסה לש וז איה 

יטסיכרנאה םזילאיצוסה לש ויפוי לע םגו ויתונולשכ לע ,ויתולבגמ לע ,תוברתה 

םיניינועמ םניא תוברתה ידומיל ?(םיצוביקה לש םתישארב ,דרפסב ,הניארקואב) 

?הירוטסיה תושעל םה ולכוי ,ךכ םא ,ךיא .םמצע לש הירוטסיהב 

חותיפבו ךשמהכ םמצע תוברתה ידומיל תא תוארל עיצמ ,ותוא הריכזמ זוליאש ,יטרור 

ותוא םגש ,ןילטיג דוט .ןהלש תומוארטה לשו ,םישישה תונש לש םיטנדוטסה תועונת לש 

האחמה תעונת לש הנולשכ עקר לע וקופ לש תונויערה תא אורקל עיצמ ,הריכזמ איה 

םיסנמ םה לבא ,םיעוט םהש ןכתייו םיקדוצ םהש ןכתיי 3.םישישה תונש לש תיפוריאה 

תמועל ,זוליא .ירוטסיה ןפואב ,תוברתה ידומיל לש לאמשה לע םגו ,לאמשה לע בושחל 

ללחב םדקתמש ,ירוטסיה־יתלב ,טשפומ קדצ הזיא לע - תוחפל הז רמאמב - תבשוח ,הז 

יטילופ םוי־רדס הנביי אל רבעה לא דובכ ילב לבא ,היואר הז קדצ לש ותנווכ .קירה 
.דיתעה לא וינפש 

 5.

הרקמב - הירוטסיהה ןמ הריאשמ איה .הירוטסיה ילב הירוטסיהה לא תשגינ זוליא 

חוכיווה תא דקמל השקיב איהש ןוויכמ לבא .תונויערה לש הירוטסיהה תא קר - בוטה 

ורדעה ללגב קר אלו ,םושייל םינתינש תונויער הרמאמב יתעדל םירסח ,יטילופ םוי־רדסב 

.ירוטסיהה דמימה לש 

ילעב) תוברתה ידומיל ישנאמ םיזוחא העשתו םיעשת לש םג ומכ ,הלש תונויערה 

םהו .וקופ לש ויתונויער םה ,<זוליא לש היצטניירואה םג וזו ,תיאקירמאה היצטניירואה 

.תיטילופ הדובעל יוכיסה תא םימסוח 

םילוכי ונחנא המ הלאשב םיקסוע םניא תוברתה ידומיל ,הדידל יכ תבתוכ זוליא 
לש תוישעמה תועפשההו םייתרבחה םישומישה" םהמ הלאשב אלא ,םלועה לע תעדל 

."הטילש יעצמא" אוה עדיה :וקופ תא תטטצמ איה ?עדי תוכרעמ ןתוא ןהמ ."עדי תוכרעמ 

וקופש תולאש לע תובושת לבקנש ךירצ תאזה הנבותה ןמ יטילופ רדס תונבל לכונש ידכ 

?הטילשה תא ליבגהל רשפא םאה ?הטילשה תאצמנ הפיא :ןהילע תונעל ,תינורקע ,ברסמ 

־תנידמל ,היטרקומדל ךרע שי םאה ?תינלבוס הטילשב תינדור הטילש ףילחהל רשפא םאה 

,ץק ןיא דע תרזופמ ,תילטוט איה הטילשה וקופ לצא ?סמב המרופרל ,תוריחבל ,החוור 

.הביטנרטלא תרסח רקיעב .הביטנרטלא תרסחו זכרמ תרסח 

הווסמ דוע ויניעב איה החוורה־תנידמו .הטילש לש גוס דוע ויניעב איה היטרקומדה 

הטילש לש הפלחה איה סמב המרופרו ,םיטילש לש האנוה דוע ןה תוריחבו ,הטילשל 

חווט תא ביחרהל רשפא הזכ יתבשחמ ילכ םע יכ ןימאמש ימ .רתוי תמכחותמ הטילשב 

קר םהל עיצמ וקופו .יטילופ םוי־רדסכ קדצ םישנאל עיצהל לגוסמ תויהל ךירצ קדצה 

,יטילופ םלועב םייח אל וקופ ידיסח יכ יטרור בתכ ןכל .חוכ תואנוהו ,חוכ תואווסהו ,חוכ 

ךאלמ הב שיו ,"חוכ" ארקנש חצונמ־יתלבו הארנ־יתלב דש הב שיש תיתוג הריטב אלא 

."רחאה" ארקנש חצנל־רוהט 

 •Gitlin, Todd (1995). The Twilight of Common Dreams. Henry Holt 3
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רצלוו 4."הקיטילופל ויארוק לש םתושיגר תא ההקמ" וקופש רצלוו לקיימ בתכ םג ןכל 

חוכ ...וב םיקלחתמ וא ,ותוא םיפטוח ,ותוא םישכורש המ רבד וניא חוכה" :וקופ תא טטצמ 

:רצלוו רמוא הלאכ תונויער לעו ".תודוקנ רופסניאמ לעפומ 

ןימאמ אל אוהש םושמ חלצומ אל ןכפהמ אוה .חלצומ אל ןכפהמ אוה וקופ 

לע תוטלתשהב ןימאמ וניא ןכיפל ,טילש דמעמב וא תינרבוס הנידמב 

ינפמ תיטרקומד הכפהמב ןימאמ אל אוה .דמעמה תפלחהב וא הנידמה 

 ^demos יטילופה ומלועב םייק וניא.

לבא .וקופ לש "ותבשחמב ולשמ םיעגר שי םזיכרנאלש" ,רצלוו ףיסומ ,"קפס ןיא" 

ךכ אל .הווקת ,ףילחת ,יוניש םישנאל עיצהל ולכי ןכלו ,רחא םלועב ונימאה םיטסיכרנא 

וזמ ןיטולחל הנוש תכרעמ וזיא ,תעמשמו תוינרבוסל רבעמ ,ןיימדמ" אל אוה .וקופ 

."תמייקה 

לשו ,ללכב לאמשה לש םויה־רדסל דואמ טעמ ףיסוהל רשפא הלאכ תונויער םע 

תא :הברה לאמשה ןמ םיחקול ףיסוהל רשפאש טעמל הרומתבו .טרפב ילארשיה לאמשה 

ילב) .חוכה ינונגנמל הביטנרטלאה תאו ,הירוטסיה לש תוימדתל הירוטסיה ןיב הנחבהה 

הלאשה ,םלועה לע תעדל םילוכי ונחנא המ ,דואמ הכיבמהו השקה ,הלאשה םע תודדומתה 

ןיב ונל ררופתת "עדי תוכרעמ לש תוישעמה תועפשההו םייתרבחה םישומישה" םהמ 

ונחנא ,חוכ ינונגנמ לע ססובמש ,ןימיה לש םויה־רדסל הביטנרטלא ילב :תועבצאה 

(.ןימיה לש םויה־רדס תא םיקזחמ 

 6.

םסרפ ןמזמ אל .הז הבשחמ ןוויכ לש ירוטסיה־ אה יפואב ןיחבהל ןושארה ינניא ינא 

אלש בתוכ אוה 5.תוברתה ידומיל לש תיתבשחמה המגמה לע טרופמ רמאמ וניפנוק לשימ 

תאז תומלעתה ,ויניעב .םיירוטסיה םימרוגמ תומלעתה ,בושו בוש ,תאז המגמב שי הרקמב 

תמגוד םיגוה תעפשהבו ינרדומטסופה חסונב ,תוברתה ידומיל ,ויניעב .ןיינעה בל איה 

הייטנה יכ ריבסמ אוהו ."this antihistorical trend of thought" םה ,וקופ 
:התוא תטטצמו הילע תכמתסמ זוליאש הבשחמה ןמ תורישי תעבונ תירוטסיה־יטנאה 

 Foucault rejects history because it assumes "reality, identity, and

 truth". By the same token historical discourse and historical

 writing melt entirely and disappear (or do not exist at all except as

 figments of imagination and representational fallacies), since

 historical discourse without a referent reality is nothing but fiction.

 Foucault formulated this sophism by starting from the otherwise

 correct (and not novel) idea that "historical discourse is also part of

 history," but he deduced from it the perverse and untenable

:ךותמ קרפ) 130-116 ,1 ,בורקמ ."וקופ לשימ לש הדומלגה הקיטילופה" .<1997) לקיימ ,רצלו 4 

 .(The Company of Critics, Peter Halban, 1988

 Confino, Michael (2000). "Some Random Thoughts on History's Recent Past". 5

 .History and Memory, Fall-Winter 2000, 29-55
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425 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

 proposition that this fact dissolves basic certainties and

 assumptions in historical writing such as reason, logic, power,

 social relationships, the human body and in fact, the human being.

המ לש ,יגולואידיא ,ןווכמ שוטשט ךותו ,הירוטסיה ילב יטילופ םוי־רדס העיצמ זוליא 

:תבתוכש ,ילוק הדניל תא טטצמ וניפנוק .הירוטסיהה ןמ תחקל רשפאש 

 To stand up and declare what history can achieve is fully as

 important as pointing out its limitations and duplicities. In this

 century, in particular, millions of men and women have died

 because they or others have believed fabrications about the past fed

 them by politicians, by journalists, by fanatics - and by bad

 historians as well. If historians have any public function at all, and

 they should have, it is to point out that the past cannot be entirely

 mocked: that some truths can be ascertained amidst the myths, the

 memories, and the doubts.

 7.

תונויערב הצור הניא - תבתוכ איהש םיניינעמה םירבדה יפ־לע - זוליא ,ןיידעו 

לש תללוכה היגולואידיאה ןמ רתוי הברה ןיינעמ ומצע וקופ> וקופ לש רתויב םישקונה 

םישדח םוי־ירדס ןיבל רבעב לאמשה יגשיה ןיב תויכשמהב הצור טלחהב איה .<וקופ 

עיפומ ךכ־רחא קרו ,ילו הל ףתושמה סיסבה הזש רמולו רוזחל רתוימ אלו .םישקבתמו 

תבייחמ איה ,"תוברתה ידומיל"ל תפרוג הנגה הקינעמ איהש ןוויכמ לבא .וניניב חוכיווה 

םג אלא ,<ילש וזל הבורקש) תוברתה ידומילל הלש התסרג םע קר אל דדומתהל המצע תא 

ןיב הזה ימינפה חוכיווה וא ,תאז תודדומתהש בשוח אל ינאו .םוחתב תויזכרמ תומגמ םע 

היה יתיא תכרוע איהש ןובשחה .רמאמב םיאצמנ ,תוברתה ידומיל לש תונוש תוסרג 

ימינפ ןובשח וילא הוולנ וליא ,לאמשה לש הקיטילופה תא רתוי םדקמו ,רתוי ענכשמ 

.תוברתה ידומיל ךותב 

הימדקאב הנש םירשע הז ומייקתהש יפכ ,תוברתה ידומילש ךכמ תמלעתמ זוליא 

םינשב םיגוסנו םיכלוה םהו) תילארשיה הימדקאב םינש רשעכ הזו תיאקירמאה 

ינשמ הבר תויביסרגאב וול םה .תרייצמ איהש הנומתה ןמ דואמ םיקוחר ,(תונורחאה 

,תוברתה ידומילל םדקש ימדקאה רקחמה לש תיתטישה השפכהה אוה דחאה גוסה .םיגוס 

רבודמ וליאכ :חוכה ינונגנמ םע םילאוטקלטניא לש הלועפ־ףותיש היה ובור־בור וליאכ 

.תיתרוקיבה םתבוחב ודגבו םתבשחמ תואמצעב ,םלוכ טעמכ ,ודגבש םילאוטקלטניאב 

תפישח לש הדובעב תויכשמה הצור זוליא םא .תיתטיש תיעוצקמ היצמיטיגלד ןאכ התייה 

םייתרוקיבה ןיבל "הטישה" לש םיעצרנ םידבע ןיב תויכשמה ןכתית ךיא ,קדצה־יא 
?תומדא ילע םינושארה 

המגמ שי "תוברתה ידומיל" ברקב .ימדקא אלו ,יטילופ היה השפכהה לש רחאה גוסה 

םירוספורפה רואיתל המוד ךרדב תויטרקומדה תוצראב לאמשה תא ראתל דואמ הקזח 

וחתיפ תוברתה ידומיל :הזמ רתוי ."הטישה" םע הלועפ ףתשמכ :תוטיסרבינואב "םינשי"ה 

המ ןיא ןימיב .הזחתמ אל ןימיה .ןיינעמ אל ןימיה .לאמשה לע קר לפנתהל המגמ 
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?הירוטסיה ילב ןורדלק םיסנ 426 

ןאכ הפיא .שיפכהל ,םישאהל ,אונשל ךירצ ותוא - "בזוכה" לאמשה תא לבא ."ףושחל" 

?הדובעה תויכשמה 

הייטנה תא וקופמ ונק תוברתה ידומיל ישנא םא יכ ?ללכב תיטילופ הדובע ןאכ הפיא 

,חוכה לש האנוה םה םייעוצקמה םידוגיאהש ,חוכל הווסמ אוה טנמלרפהש בושחל 

םינונגנמב רבעב העקשוהש הדובעה קר אל ךכ םא ,חוכה לש רקש איה החוורה־תנידמשו 

היהת דיתעב עיקשהל רשפאש הדובעה םג אלא ,היומס הדיגב איה הלאה חוכה־ימלוב 

."הקיטילופל ויארוק לש םתושיגר תא ההקמ" וקופש רצלוו ןעט ןכל .היומס הדיגב 

תונוימדב יובשו ינלסח טקיורפל השענ תוברתה ידומיל לש טקיורפה רשאכ 

דדוב אוהש ךכב ליחתה אוה .דבלב םילאוטקלטניא לש טקיורפל ךפהנ אוה ,היצריפסנוק 

ךכב ךישמה אוהו ,הלש ירוטסיההו יתבשחמה ףצרה ןמ לאוטקלטניאה לש תרוקיבה תא 

.חוכה לש יפוסניאה אטחב הלוכ הזוחאה ,הרבחה ןמ לאוטקלטניאה תא דדוב אוהש 

תויטילופה תוריזבשו ,טעמכ תוטיסרבינואב קר םימייק תוברתה ידומילש הרקמ הז ןיא 

םהש ןוויכמ םג ,דואמ הלד תוחכונ םילגמ םה - םיטנמלרפב לכ־מדוק - תועבוקה 

םוחת לא הקיטילופה תא םימצמצמ םהש ןוויכמ םגו ,טנמלרפב ינורקע ןפואב םילזלזמ 

ךכ־רחאו .המצע לע הלש ,תכרובמה ,היסקלפרהו העדותה - לאוטקלטניאה לש ותויחמומ 

הרדגה) םייתוהזהו (.רחוורה־תנידמ) םיילאיצוסה םהיגשיה בור יפלכ זוב םינירקמ םה 

רקיעב םילאוטקלטניאש תויוהז םיחפטמ םהו ,הבחרה הרבחב םישנאה לש (תימואל תימצע 

.םהמ תונהיל םילוכי 

המצעל תושרהל הלוכיש תויחרזמ ומכ ,ילכלכ ןויווש לש השגדה ילב םזינימפ ומכ 

םיפתושמ םייח לש תואיצמה ןמ תמלעתמו תיטרואית איהש ןוויכמ קר) תויברעמ אונשל 

ירפסב יתשגדה .תיחרזמה תיטרקומדה תשקה תא הריכזמ זוליא .(םיזנכשאלו םיחרזמל 

היצילאוקבו) הצחלב רבעש ירוביצה רוידה קוח לע תשקה ינפל עבוכה תא ריסמ ינא םגש 

ןיבל םיחרזמ ןיב תילאירוטקס המוח תחפטמ תשקה רשאכ לבא .(תסנכב ברעמו חרזמ לש 

.לאמשה לש בוט םוי־רדסל הווקת אלו דובכ אל היפלכ יל ןיא ,לארשיב םיברעמ 

לש ןוצרה אל :ודוסיב יריזנ־יתד טקניטסניא תוברתה ידומילב שי יכ יטרור זמר ןכל 

,לאוטקלטניאה לש ןוצרה אלא ,התוא ןקתל ידכ הרבחב ברעתהל יטילופה לאוטקלטניאה 

לש ךשמה הזב האור זוליא .הנממ רהטיהלו הרבחה ןמ רזנתהל ,הקיטילופה ןמ בזכאתהש 

6."השדח תונרמש" הזב האר סאמרבה ןגרוי .לאמשה 

 8.

םלועה־תמחלמ ירחא [רבע] םזילטיפקה..." יכ תרמוא איה רשאכ טלחהב תקדוצ זוליא 

הפ ,ןיידע שי הלשממלו אבצל ,הסרובל .רבע ולוכ אל ךא ."תוברתו עדי ,עדימל היינשה 

איה תאז־לכבו .(רמאמב תבתוכ זוליא הז תא םגו) םזילטיפקב והשלכ לק דיקפת ,םשו 

לש יוכיסל חתפה ,רומאכ ,הזו .תוברתהו עדימה לש הלודגה םתוברתהל רשאב תקדוצ 

.יאנתב לבא .תוברת־יקבאממו תוברת ירקוחמ רשעתהל לאמשה 

הצור איה המ שארמ תעדויש היגולואידיא םהמ לבקנ אלש יאנתב .ורקחי םהש יאנתב 

חתפנ אוה :הזכ ילגעמ לולסמ השוע תוברתה יעדמ לש יסופיט רקחמ .(חוכ) אוצמל 

תורואנה ,(ךרוע) הראשב ימזע :ךותב ."םלשנ אלש טקיורפ ,הנרדומה" .<1997) ןגרוי ,סאמרבה 6 

.דחואמה ץוביקה .(119-99 'ע> ?םלשנ אלש טקיורפ 
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427 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א''סשת 

,םירשעה האמה ףוסב ורצונש םישדחה תורוהה יסופד םהמ ןוגכ ,תובושחו תובוט תולאשב 

,שקיע ירקחמ ץמאמ לש םידומע םייתאמ ירחא לבא ;הריגה ןיבל הקיסומ ןיב רשקה המ וא 

איה הקיסומו ,חוכ איה תורוהש תינרתחה הנקסמל ,ונתעתפהלו ותעתפהל ,עיגמ רקחמה 

!ךרדל ונאציש ינפל ,שארמ ונעדי הז תא ירהו .חוכ איה הריגהו ,חוכ 

תוברתה ידומיל ?תוברתכ הב קוסעל המל ,חוכ הלוכ איה תוברתה םא ,הז דבלמ 

םניא םה ־ תרמוא תאז ;חוכל הווסמ קר תוברתב האורש היגולואידיא םמצעל וצמיא 

םינימאמ םניא םה - תרמוא תאז ;תוברת ןכא אוהש יתימאו קצומ והשמ שיש םינימאמ 

דואמ טעמ - תובר םימעפ ־ שי תוברתה ידומילבש ךכל הביסה וז .םהלש רקחמה אשומב 
.תוברת 

תללוכה ,תללוכה הנומתה תא לבקנ םא ,בוש - תוברתה ידומילש איה ךכל הביסה 

־יתלב דואמ־דואמ םה הזב םגו .םייטמגוד דואמ־דואמ םה ־ תרייצמ זוליאש ,ידמ 

הכפהמה ןמל לאמשה לש השעמבו הבשחמב התכיחש תחא הלוח הער שי םא יכ .םיירוטסיה 

.תויטמגודה וז ,ולש םימרזה תשולש לכ לע ,תיתפרצה 

יפלאו תואמ םיקיפנמ תוברתה יעדמ ,םויכ .שקובמה תחנהמ הליחתמ תויטמגוד 

שי המ <וקופ לצא ארק אוה) שארמ עדוי רקוחה .שקובמה תחנה ןהב שיש תודובע 

םוחת ,םיוסמ תוברת םוחת ,םיוסמ תואיצמ םוחת קדוב אוהש ול המדנ קר זאו .תוברתב 

רושיא לא וכרדב ,םוחתב שמתשמ וא ,םוחתה ינפ־לע ףלוח אוה השעמל .םיוסמ עדימ 

,"ימצע רורשא לש חיש" הזל ארוק זורק קירדרפ תורפסה רקוח .ולש היגולואידיאה 

7:ףיסומו 

לש הנכס ינפב תדמוע ,דימתמ קפס תלטה לוכיבכ איהש ,הדותמ התוא 

ותרגסמב רשא ,יתרדיס יתרוקיב רוצי לש תעד תחוחז הקינכטל לוגלג 

יטרדנטס גוסל .שיטפל ,תועמשמ לש תוטלחומה יא וא ,תומימעה הכפה 

תואטיסרבינואב הרקש המ קוידב הז לבא .תועמשמ לש ומצע ינפב 

תבשחנ היצקורטסנוק־הדהש איה תענמנ יתלבה האצותהו ,תויאקירמאה 

.תממעשמל ללכ ךרדב התע 

ונדמל ךכ ,םירבד דואמ הברה .ירוטסיה ןויסינ לאמשה רבצ םומעישה םוחתב םגו 

.אל - םומעיש .לאמשה לש םויה־רדס תא ביחרהל םילוכי ,םינשה ךשמב 

תורודצורפו תומטסיס םע ,תמשובמ היגולונימרט םע ,יגולואידיא רופיא םע םומעישו 

"הקיטקלאיד" םירמוא ויה םעפ .ורבעמ בטיה ריכמ לאמשה תאזה הליבחה תא - תודותמו 

ויה םעפ .תויעב רתוי םירתופו "הינבה" םירמוא םויכ .תויעבה בור תא םירתופ ויהו 

ןיאש םושמ תאז רמוא יניא ."הרדהו חיש" םירמוא םויכ ."לעךיינבו סיסב" םירמוא 

ידומילש םושמ אלא ,(התייה םג התייה הקיטקלאיד םג) הרדה ןיאש םושמ אל םגו ,תוינבה 

לא תוברתה לש תושקה תולאשה ןמ טבמה תא תונפהל (םיבייחמ אל) םידדועמ תוברתה 
.היגולואידיאה לש שארמ־תונכומה תובושתה 

ידכ תויתטישב תורחבנ תומיוסמ תומכסומ ותרגסמבש ךילהה תא תוהזל" הצור זוליא 

:ךותמ קרפ) 95-82 ,2 ,בורקמ ."יטסילארוטקורטס־טסופה ןדיעה לש ופוס" .(1998) קירדרפ ,זורק 7 

 The Emperor Redressed: Criticizing Critical Theory (ed. D. Eddins), The

 .(University of Alabama Press, 1995
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לש טבמה־תדוקנ תא םיפקשמ הלא םיגוציי ןהבש םיכרדה תא ןיבהלו ,םלועה תא גצייל 

."םירחא לש טבמה־תדוקנ תא תמלוה הרוצב םיגציימ םניאו םידחא 

דואמ טעמ אצומ ,בחרה תוברתה ידומיל ףונ תא רקוס אוה רשאכ ,זורק קירדרפ וליאו 

הברה ,המצעל תנתונ היגולואידיאהש םירושיא דואמ הברהו ,םלועב והשמ לש םייוהיז 

:רקוחה לש טבמה־תדוקנל תנתונ רקוחה לש טבמה־תדוקנש תואמחמ דואמ 

,ישממ והשמ לש תיביטיאוטניא הסיפת ,המודמכ איה (insight) הנבות 

אל חטבל אוה ןוידל ןאכ דמועש המ לבא .תעדומה ותנבה תא המידקמה 

שולש לעב יגולודותמ יוויצ ,השעמל .יגולודותמ יוויצ םא יכ ,הנבות 

תודש"כ ,"חיש" יחנומב תיתרוקיב וא תיתרבח הלאש לכ סופתל :םינפ 

םיחתופה ,םיטסקטכ תורפסה תוריצי לכל סחייתהל ;"םייטוימס ברק 

םחייתהל ,תישילשו ;תועובק יתלבו תוליזנ תויועמשמל םמצע תא 

רומחה ןבומב ."םהלש םנברוח יערז תא םכותב םיליכמ"כ םיטסקטה לכל 

יריבצ .ןאכ הרכזוה אל תורפסה תודוא הנבות םוש ,הלימה לש 

־טסופה טבמה תדוקנ לש םירצות אלא םניא תויונרתחהו םינמיסה 

8.המצע תיטסילארוטקורטס 

 9.

רמאמ איה המגודהו ,תוברתה ידומיל לש תויטמגודל ,תיטרפ ,המגוד דוע יל שי 

:ךכ רמוא רמאמה .םחרוכ לעב םיטסילרולפ ירפס לע זוליא לש טרופמהו ןוראה הבוגתה 

אוה (א) :יכ ןשיה לאמשל ךייתשמ ןורדלקו .םישדח תוברת ידומיל שיו ,ןשי לאמש היה 

אוה <ג> :תיברעמה תוברתה לע קר ךמתסמ אוה <ב> ;תוברתב אלו ,הלכלכב ןויווש הצור 

תוצובק לשו םישנ לש ,םיחרזמ לש ,םיברע לש חישב אלו ,ילסרווינוא חישב קר ןימאמ 

.ילנויצר חישב קר ןימאמ אוה <ה> ;קדצל ןיטולחל תודיחא הדימ־תומא שרוד אוה <ד> ;תורחא 

רפסה תא ירעצל הארק זוליאש םושמ תוכרפומ ןהו ;תוכרפומ הלאה תונעטה שמח לכ 

.ובש רקיעה תא םיריתסמש הלש תויגולואידיאה םייפקשמה ךרד ילש 

יתבתכש רפסה לש ריבס ארוק לכ לבא ,ילכלכ ןויווש הצור ינאש ןוכנ ,א הנעט יבגל 

אוה ,רתויב טטוצמהו ,רפסבש םינועיטה לע רתויב עיפשמה יאקיטרואיתהש דיימ הלגי 
לע - ונממ יתאבה ינאש םירבדב אל תוחפל ־ ללכ רבדמ וניא רולייטו .רולייט סלר'צ 

לע קר רבדמ אוה .(ילכלכה ןויוושה ןיינעל הארשה יל ושמיש םירחא) ילכלכ ןויווש 

הרבחב תונוש תוצובק ןיב ,קהבומב תיתוברת הרכה ,(recognition) הרכה לש הקיטילופ 

,תוימואלב ,תדב ,הריגה תומוארטב קסוע ינא רפסה לש וכרוא לכל 9.תונוש תורבח ןיבו 

תועפות הלאו .תורפסב הברה ,תורפסב ,רויצב ,הקיסומב ,טפשמב ,החילסב ,ןובלעב 

ילכלכ ןויוושש שיגדמ ינא רפסה לש וכרוא לכל .הלכלכ לש אל ,תוברת לש תוקהבומ 

הרבחב ורצונש רמוא ינא רפסה לש וכרוא לכל .קיפסמ אל טלחהב לבא ,יחרכה אוה 

אלש ימו ,תויתוברת םג אלא ,תוילכלכ קר אל קהבומ ןפואב ןהש תוצובק תילארשיה 

.תיטילופ הדובע תושעל לכוי אל ןהלש יתוברתה דוחייה לא סחייתי 

.רוקמב תושגדהה ,םש 8 

 Taylor, Charles (1994). Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition 9

 .(ed. A. Gutman). Princeton University Press
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429 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

,עשוהי ב"אב חתפנ רפסה - תיברעמה תוברתה לע קר ךמתסמ ינאש - ב הנעט יבגל 

לש יתוברתה ןעטמב שגופה יאקירפא־ןופצ ידוהי לש יתוברתה ןעטמב קסועש ןמורבו 
שי .לארשי יחרזא םיברעל תיתוברת הימונוטוא שרוד רפסה .םיינמרגו םייתפרצ םידוהי 

.רבעשל־תוצעומה־תירב ילוע םתיא םיאיבמש יתוברתה ןעטמה לע ךורא רמאמ םג וב 

שי םאש ריהבמ רמאמהו ,תירצמ היידוהי התייהש ,בונהכ ןילק'ז לע רמאמב םתחנ רפסה 

םאה .בונהכ לש התבשחמ ךרד וז ,תורחא לא רשאמ רתוי הילא בורק ינאש הבשחמ ךרד 

תא ,דומע לומ דומע ,רפסה םע דחי הארק איה אמש וא ?רפסה תא הארק זוליא 

רפסב האירקה תא הל הריתסה דחאה רפסב האירקהו ,דיעס דראודא לש םזילטניירוא 
?רחאה 

וא :וא...וא לש םיחנומב תבשוח תוברתה ידומיל לש תויטמגודה קר ,ג הנעט יבגל 

.ירמגל תודרפנ תוצובק לש ירמגל תירלוקיטרפ הבשחמ וא ירמגל תילסרווינוא הבשחמ 

הברה םג איבמ ינא ךכ ,רולייט סלר'צ לש ויתונויערמ הברה רפסב איבמ ינאש םשכ 

ילסרווינוא טבמש ךכ לע ולוכ־לכ ססבתמ וקופ םע רצלוו לש חוכיווה .רצלוו לקייממ 

יכ ןעוט ינא ,הז םע דחי .תיטילופ ליעי וניאו תירסומ קדוצ וניא ,קחורמו דיחא ,דבלב 

וב שיש םלועב ,הילשא םג אוה תחא הבשחמ ךרד לש וא תחא הצובק לש טלחומ דודיב 

ןכש .ןימיה לש הבשחמה ךרד תלבק - רבד לש ופוסב - םגו ,ךכ־לכ םיבר םירשגו םיעגמ 

,תודמעמ ןיב ,תותד ןיב ,הרבחב תוצובק ןיב תטלחומ הדרפהב ןימאמ ,לאמשה אלו ,ןימיה 

םיקסוע םיטרקומד־לאיצוס םגו תוברתה ידומיל ישנא םג .םיעזג ןיב םג םימעפלו 

וליאו ,עבצב שגדה תא םימש תוברתה ידומיל ישנאש אוה לדבהה .םיעבצ ןיב ןויווש־ יאב 

יובירב םיקסוע וללה הבשחמה ינוויכ ינש .ןויוושה־יאב שגדה תא םימש םיטרקומד־לאיצוס 

אלו ,םירזגמ קר םיאור תוברתה ידומילש אוה לדבהה ךא ,הרבחב ילאוטקילפנוקהו ימינפה 

הנושארה השירדל סיסב ןיא תרחא) םירזגמ ןיב רבחתש תוירדילוסב יתימאה ךרוצה תא 

.(ןויוושה תא גישתש םירזגמ ןיב היצילאוק תונבל יטילופ יוכיס ןיאו ,ןויווש :רזגמ לכ לש 

.קושה :םירזגמה לכל ףתושמה ביואה תא טעמכ םיאור םניא תוברתה ידומילש םג־המ 

לעב םיטסילרולפ :וז איה ירה ,זוליא לש האירקה ךרדל תפסונ היארב ךרוצ שי םאו 

תוצובקה ןיב םירשגל םגו ,יובירב הרכהל ,םזילרולפל אורקל ולוכ־לכ ןווכמ םחרוכ 

יכ ?המל .ללכ העיפומ הניא םזילרולפ הלמה ,רפסה תא זוליא לש הרואיתב .תונושה 

םזילרולפה .תוברתה ידומילמ דבכנ קלח לש תיטמגודה הימוטוכידל עירפמ טסילרולפה 

ליבשב .םהיניב םיפתושמה םינכמל דובכ םגו םדאה־ינב ןיב םילדבהל דובכ םג הצור 
.ידמ רתוי הז - תורצובמ תויגולואידיא 

המצע זוליאש הנעט וז .קדצל ןיטולחל תודיחא הדימ־תומא שרוד ינאש איה ד הנעט 

תא הריכזמ המצע איה .התוא ןועטל ךישמהל הל חונש אלא ,הנוכנ הניא איה יכ תעדוי 

תודיחא הדימ־תומא יכ ןועיטה תא חתפמש רפס - 10"קדצ לש תוריפס" רצלוו לש ורפס 

שי םייח לש הריפס לכבש הבשחמה תא חתפמש רפס ,קדצ־יא לש גוס ןה קדצ לש ןיטולחל 

הדימה־תומאל ןיטולחל תומוטא ןניאש) הריפס התואל תויפיצפס הדימ־תומא חתפל 

תא ,המגודל ,ללוכ ילש רפסה .(ןהמ תונוש טלחהב לבא ,תורחאה תוריפסל תויפיצפסה 

רמאמהו - ןולטמ תינור ,קהבומב תיחרזמה ,תרפוסה לע - "דחא רופיס לכה אל" רמאמה 

יטופישה םזיביטקאה םע להנמ ינאש חוכיווה .רצלוו לש הלא ויתונויערמ תוקומע עפשומ 

 .Walzer, Michael (1983). Spheres of Justice. Basic books 10
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תיתוברת הימונוטואל השירדה םג ךכו ,וללה תונויערה ןמ אוה םג עפשומ קרב ןרהא לש 

לש ךותיהה רוכ תוינידמ לע רפסב תיתטישה הפקתהה םג תעבונ ןאכמ .לארשיב םיברעל 

םיטוטיצה .(זוליא לצא ללכ רכזומ וניאש רפסב יזכרמ אשונ והז - בוש) םישימחה תונש 

ןיב לדבהה לעו םזילרולפל ותריתח לע ,ןילרב והיעשי לש ויתונויערמ איבמ ינאש 

רפסב םייומס םירבד הלא ןיא ,בוש .חור התואב םה םג ־ םזיביטלר ןיבל םזילרולפ 

טושפ אלא ,םייתבשחמה םהיתורוקמ תא הריכמ הניא זוליאש םירבד אל םגו ,יתבתכש 
.הלש היגולואידיאה םע םירדתסמ םניאש םירבד 

קפאתמ יניאש ,ןילרב לצא ךכ־לכ יתבהאש טוטיצ איבמ ינא רפסה תחיתפב דיימ 

:ןאכ וילע רוזחלמ 

איה תיברעמה תינידמה הבשחמה לש רתויב תוקומעה תוחנהה תחא 

,תכשוממה התרדש תפוקתב םיררוע הילע ומק אל טעמכש ,הנירטקודה 

ךלהמ תא עבוק אוהש יד אל רשא דיחיו דחא ןורקיע אוהש הזיא םייקש 
תוגהנתה ופאב םייח תמשנש ימ לכל ביתכמ םג אלא םיבכוכהו שמשה 

11.התואנ 

ידומיל .וירחא ,ןטקה ,ינאו ,"תאזה תדחאמה תיטסינומה תנוכתמה" תא ףקות ןילרב 

.השדח תיטסינומ תנוכתמ םיעיצמ תוברתה 

לע תוסמ שמחב רפסה תא יתחתפ המל .ילנויצר חישב קר ןימאמ ינאש איה ה הנעט 

ינא םא ,תומולח לעו םיטויס לעו תונוימד לע ,הקיסומ לעו סקס לע ,םיריש לעו םירופיס 

ירחא קר ,ינשה קלחב קר תואידיאב ןוידה לכל יתעגה המל ?ילנויצר חישב קר ןימאמ 

?תויצומאה ךרד יתרבעש 

לפרעל תרמוא תאז ןיא ,ילנויצר דמימ ןיבל הביתכב ילנויצומא דמימ ןיב רוביח לבא 

.הז תא ועדי םיררושמה יבוט .היודב־אל תואיצמ ןיבל תיתונמוא הידב ןיב הנחבהה תא 

תויצומא לש הרמה אוה - תויצומא לש יוטיב אל אוה תואיצמ דבכמ אלש ילנויצומא שטיק 

םיבר םעו ,וקופ םע להנמ סאמרבהש חוכיווה תא רפסב טטצמ ינא ןכל .תוילטנמיטנסב 

.תונמואה ןיבל הרבחה ןיבש תולובגה שוטשט לע ,תוברתה ידומיל ידיסחמ 

ןוידבה ןיב ,םייחה ןיבל תונמאה ןיב םיהבגה שרפה תא לטבל תונויסנה לכ 

םדא לכו תונמאל לכה ריתכהל תונויסנה ...תואיצמל תיארמה ןיב ,היווהל 

לש ןיוטיבל םייטתסא םיטופיש תוושהל ,הדימה תומא לכ תא לטבל :ןמאל 

ןתינ ,םקמועל וחתונ םייתניבש ,הלא תונויסנ - תויביטקייבוס תויווח 

12.ןויג־יא ייוסינב םויה םניבהל 

ןיבל - ילנויצר ,יטסינומ ,ילכלכ - ןשי לאמש ןיב תכרוע זוליאש הקולחה םג ןכל 

היגולואידיאב קר תמייקש הקולח איה - ילנויצומא ,יטסילרולפ ,יתוברת - שדח לאמש 

םימוטא וראשנ אל ,ןילטיגו רצלוו ,סאמרבהו רולייט .תואיצמב אל ,הלש האופקה 

תונויער המכ וחד אל םג םה .ןשיה לאמשב ויהש ,תויתילונומל ,םימוסחמל ,תויועטל 

הצור ינאש לאמשה .תוברתב שגד ,תוילרולפב שגד :ולעה םינרדומטסופש םיבוט 

.דבוע םע :ביבא-לת .(135-130 'ע> םרזה דגנ .(1986) םיסנ ,ןורדלק 11 

.6 הרעה ליעל ,סאמרבה ןגרוי 12 
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ןמ רתוי שדח לאמש אוה ןכל .חיש־וד םתיא םייקמו תוברתה ידומילמ דמל וילא ךייתשהל 

לאמשה לש תונשונה תונשיה תויועטה ןמ הברה לע םירזוחש ,תוברתה ידומיל לש לאמשה 

םיטקניטסניאה ןמ והשמ םיצמאמ םג ךכ בגאו ,(לשמל ,םזינימרטד ;לשמל ,תויטמגוד) 

ןיב לוציפ ;לשמל ,חוכה ןחלופ ;לשמל ,תויוברת ןיב תוניוע) ןימיה לש דואמ םינשיה 

תבתוכ זוליא .(לשמל ,תורואנה תרוסמ לש תינללוכ השפכה ;לשמל ,תושלח תוצובק 

אל איה לבא .וישודיחו לאמשה תורוסמ ןיבל תוברתה ידומיל ןיב חיש־ודב תניינועמ איהש 

.ותוא תמייקמ 

 10.

לש הציק תא ...הנמיס" ,זוליא תדמוא ,"תוהזה תקיטילופ" .תוימואלה ןיינעל 
םאה ?םיניטסלפל םג הז תא תרמוא איה םאה ."המוא וא חטש ידי־לע המוחתש תוירדילוס 

םיניטסלפה םהבש םישדוח הרשע רחאל ,םויכ ,תורמוא הלש םילימהש המ תא תעמוש איה 

םירחוב םהש תוהזה ?"המוא וא חטש ידי־לע המוחתש תוירדילוס" ןעמל םמד תא םיכפוש 

הארק אל םהלש תוברתה .זוליא לש "תוהזה תקיטילופ" לע הארנכ העמש אל םמצעל 

המוחתה תוירדילוסה לע ץקה אבש ךכ לע תוברתה ידומיל לש תונויערה תא הארנכ ןיידע 

.המוא וא חטש ידי־לע 

תוברתה ידומיל ידיסחמ םיברש ,יטסילנרטפה ןועיטה ןמ תוחפל תענמנ זוליא 

םה םג וניבי רחמש ,ורגבתי םהש ,הירוטסיהה לש םידלי םה םיניטסלפהש ,ותוא םיעימשמ 

."תינאכד" קרו "תינבומ" קר ,"תניימודמ" קר איה תוימואלה יכ 

לש ןשיה ורבעמ דואמ רכומ והשימ םע אלא ,יתיא אל תחכוותמ זוליא הז ןיינעב םג 

םילשמש דשה הז .םהלש המגודה לש ביטגנב םיאיצממ םיטמגודהש ביריה הז .לאמשה 

.תיתוגה הריטב ךאלמה תא האלמ המלשה 

תא תונגל תחא הנועבו תעב לוכי ןורדלק ךיא" ,תבתוכ איה ,"יל רורב אל" 

".הלש (םדמ תובוקעה םיתיעלו) תוטובה תוסרגה תחא תא םמורלו 'תוהזה תקיטילופ' 

:תימדקאה הניחבה ןמ ירמגל ןיקת אוה .תוברתה ידומיל לש ינייפואה "רפייפ"ל בל־ומיש) 

,תורושה ןיב ,םואתפו ."ךירצש ומכ" לכה - םיילוש־תורעה ,םיטוטיצ ,תוקמנה ,םינועיט 

העדב קיזחמש םדא וניא תבתוכה לש אתגולפה־רבש ,ימדקאה ,לוקשה ןועיטה וב עיפוי 

לא תולחשומ "םדמ תובוקע" םילימה .םימד־שיא אוה אלא ,קדצ גישהל ךרדה יבגל תרחא 

ךכ־לכ תיטמוטוא התייה אלמלא ,הצרעהל היואר התייהש תירוטר תויטנגלאב טסקטה 
(.תוברתה ידומיל לש םימיוסמ םיגוחב 

תעדוי זוליא התייה ,תוברתה ידומיל לש יאחסונה ביואה תא אלו ,יתוא הארק וליא 

הנממ השעיש ילבמ ךא ,תוהזה לש הקיטילופה תא דבכי לאמשהש ידכ רפסה תא יתבתכש 

;הבושח איה םילאוסקסומוה לש וא םייתד לש וא םיחרזמ לש תוירדילוס יכ יתבתכ .ןחלופ 

קוריפל תכפהנ אל איהש יאנתב לבא ;הבושח איה תוירדילוס לכש ןוויכמ הבושח איהש 

אלו תורחא תויוהזמ תמלעתמ אל תחא תוהזש יאנתב ;תוירדילוסה לוסיחלו הרבחה לש 

.קושה תא תרשמ אל קוריפהש יאנתבו ;תורחא תויוהז ינפמ תרצבתמ 

הנעטה תא ,בוש ."תימואל קר תויהל הלוכי תוירדילוס"ש הנעט ילצא תאצומ זוליא 

תוירדילוסש יתבתכ ינא .ךפיהה תא יתבתכ ינא .דבלב הביל־ירוהרהמ האור איה וזה 

תא דבכנ אל םאו ,תובר תויוהז שי םדא־ינבלש ;תימואל קר תויהל הלוכי הניא 
.םהלש תימואלה תוירדילוסה םג רבשית ,םהלש תינימהו תיתדה ,תידמעמה תוירדילוסה 
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יהמ םיעבוק םמצע םהש ;תימצע הרדגהל תוכז שי םדא־ינבלש יתבתכ לבא 

הנושה לקשמה המו ,םהל םייוצרה תויוהזה יפוריצ םהמ ,םהל היוצרה תוירדילוסה 

.תוהז לכל קינעהל םיצור םהש הנתשמהו 

םויכ האור ינא םילארשי לצא ןהו םיניטסלפ לצא ןה ,יטופיש בטימ יפל יכ יתפסוה זאו 

קבאנ ינאש םשכו .הילשא אלו ,ךרוצ ;הייפכ אלו ,ךרוצ .תימואל תוירדילוסב םוצע ךרוצ 

ימואלה ךרוצה תא םייקל ידכ קבאנ ינא ,םיניטסלפה לצא ימואלה ךרוצה תא דבכל ידכ 

יחרזא םיניטסלפה לש יתוברתהו ילכלכה ,יחרזאה ןויוושה תאו) םילארשי־מידוהי לש 
.(לארשי 

םינימה לכ ,םילארשי לצא ןהו םיניטסלפ לצא ןה ,יטופיש בטימ יפל ,וזמ הרתי 

תוירדילוסה ןוגכ ,לאמש ישנאל דואמ םירקיהו ,דואמ םיצוחנה - תוירדילוסה לש םירחאה 

ינש לצאו .תימואלה תוירדילוסל שחרנש דובכב םינתומ םלוכ ־ תיתוברתהו תילכלכה 

הרבעו הפקתוה איהש םושמ אקוודו ,השדח איה תוימואלהש םושמ אקווד ־ םידדצה 

.הל םיקוקז ךכ־לכ םיברש ךכל תוירוטסיה תוביס שי ־ תומוארט 

,םימד־תוכיפש ,םינש האמ תמחלמ ,ילארשי שוביכ לש םיאנתב הז לכ :תעכ הז לכ 

תוימשיטנא לש םיירט תונורכז ,רחאה דצה לש תימואלה תוימיטיגלה לש תידדה השחכה 

הרכה לש תילאמש הקיטילופל יוכיס םוש ןיא הלא םיאנתב ."הבכנ" לש םיירט תונורכזו 

יל ןיא .תונויצה איהש ,תילארשיה־תידוהיה תוימואלב הרכה ילב תיניטסלפה תוימואלב 

םייקל הדיחיה ךרדה ,תובר םינש ךשמב ,התייה תינויצה תוימואלב הרכהה יכ קפס 

דוסי לע ךפשנש םדה תתחפה לשו תומילאה תמר תדרוה לש תילאמש הקיטילופ לארשיב 

התוא םידבכמ םא קר תלוזה ליבשב והשמ שורדל רשפא .תיניטסלפה תוימואלב הרכה 

לש םדמ תובוקעה תוסרגב הכימת לע תומשאה חיטמש ימו .ךמצע ךלצא השירד 

תויוימואלה יתשמ תחא לש השחכהה אקווד וז ןיא םא ומצע תא לאשיש בטומ ,תוימואלה 

תשחכהל םימרות לארשיב תוברתה ידומיל םאו .םימדה־תוכיפשל תוירחאב תאשונש 

:םיניטסלפל השוע ילארשיה ןימיהש המ קוידב םידוהיה־טילארשיל םישוע םה ,תוימואלה 

.םהלש תימצעה הרדגהל זב ,םהלש תוירדילוסל זב 

יתייה אל ,"תימואל קר תויהל הלוכי תוירדילוס"ש יתבשח וליא לבא .םויכ הז לכ 
ילוא ,תינוכית־םי ילוא - תרחא תוירדילוס לע םולח :םולח לע הסמב רפסה תא םייסמ 

לש - םירחא תודוסיו ,תחפיו ךלי ימואלה דוסיה הבש - יפוריאה דוחיאל רתוי המוד 

,המצעלשכ תוימואלה לש דיסח אל ינא .ורבגי - םזילרולפ לש ,ןויווש לש ,תוהז 

דחא ףא אלו ,ילש םולחה אוה בונהכ ןילק'ז לש ימואל־ברה םלועה .בטיה תאז יתרהבהו 

םיפקות םאש ־ תוחפל הפוריאב - דמיל ןויסינה .ריכמ ינאש םיימואל־דחה תומלועה ןמ 

־ התוא םידבכמ םא לבא ;"םדמ תובוקע" םיכרדב הביגמ איה ,הל םיזבו תוימואלה תא 

םיכרדב םג שדחמ םמצע תא רידגהל ,העיגר תפוקת ירחא ,םינכומ םישנא - םידדצה לכב 

.תוימואל קר ןניאש 

־תיתוברעתה תוירדילוסג תוימואלל רבעמ לא תדעוצש תוירדילוס שי תעכ רבכ 

שיו ,(ולסוא םכסה חסונב תיטמולפיד וא ,ובוסוקב ומכ ,חבט קיספהל ידכ תיאבצ 

ריבגהל רשפא .(תיתחפשמ ,תינימ ,תידמעמ ,תיתד ,תיחרזא) תוימואלה ךותב תוירדילוס 
תוברת תא םידבכמ םניאש תוברת ידומיל לבא .היתולובג תא חותפלו תוירדילוסה תא 

.תאזה הווקתה ןמ ונתוא םיקיחרמ קר תימצעה הרדגהה 
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