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.תוידוחייה ןמ וב שי ףלש לש הרקמה לבא ,וילעב לע דיעמ רפסש איה השודנ הנעט 

תיגולויצוסה הביתכה לש תרחא וא וז תלבוקמ הגוסב ורפס תא םקמל רשפא־יא 

שמח - לבוקמה ךרואה תרגסמ תא לכ־פדוק ץרופ רפסה .וננמז־תב תיגולופורתנאהו 

ךא .םייביסקלפר םיחווידב וא תינונגס תולילקב םיעייתסמ םניאש םידקוממ םידומע תואמ 

ריכזמ רפסה חסונ ,תוחפל ,ייניעב ."יטסינרדומטסופ" יטסינוגר'ז חישב םיסומע םג םה ןיא 

,אסיג ךדיאמו ,תינאירבווה תיסלקה תיגולויצוסה הביתכה ,אסיג דחמ :תורוקמ ינש 

תירבעה הידפולקיצנאב .(הבישי תרגסמב הליב אל ףלש ןואילש םגה) תידומלת תשרומ 

י"ע תונורקע תמגדה ,ונייהד) תיטסיאוזאק איה הנשמב רמוחה תגצה ךרדש" יתאצמ 

חוכ תא םצמצלו ,דחא דצמ םיבחר םיללכ ףושחל הרטמב ...(םימיוסמ םירקמל םטוריפ 

,םיקרפ העבראו םירשע תללוכה ("תידומלת") תכסמכ בותכ רפסה ."ינש דצמ ,תואמגודה 

לש ןלרוג :ודוסיב יגולויצוסהו יזכרמה אשונה לש םינוש םייטפשמ םיטביהב םיקסועה 

.ילאינולוק־טסופה םלועב תויטבש תורוסמ 

.םייפרגוילביב םירוכזאב רודנג לש ץמש ןאכ ןיאו ,םיהדמ םהב ןוידהו תורוקמה ףקיה 

.םייפוסוליפו םייטפשמ ,םיירוטסיה ,םייגולופורתנא ,םייגולויצוס םירמוחב טלוש רבחמה 

רכינ קלח .רשקמה טוחה תא דבאמ וניאו הלא םירמוח לגלגמ אוה תידומלת הטישבו 

.םייאמצע םירמאמ תויהל ולכי םיקרפה העבראו םירשעמ 

,לרבילכ תוחפ אל ךא ,גולויצוסכ ףלשל הקיצמה הלאשה איה רפסה לש אצומה תדוקנ 

תיברעמה תיקוחה תכרעמה תא הפכש ןבלה טועימל ןבכ הקירפא־םורדב לדגש ימכו 

תטיש תא החד הקירפא־םורדב טילשה רטשמה .תויטבש תורבח ינב לש בור לע 

 ^Customary Law, תילרואה תרוסמהו גהנמה ךמס־לע טופישה תטיש תא ,ונייהד,

תורתוכב רבכש ,תיגולופורתנאה תורפסב יקב ףלש .בותכ קוח לש הטיש היתחת םשייו 

:לשמל ,"גהנמ" גשומה יוצמ הלש 

 Malinowski, Crime and Custom in Savage Society;

 Gluckman, Ideas and Procedures in African Customary Law;

 Gluckman, African Traditional Law in Historical Perspective.

־טסופה תינרדומה הנידמה ןדיעב םא הלאשה תא רפסה ךרוא לכל ןחוב רבחמה 

םא ,אסיג ךדיאמו .תויטבשה תורוסמה תא תוחדל ךישמהל קדוצו רשפא תילאינולוק 

.יטפשמו יתרבח םזילרולפ רשפאלו הלש תונובירהמ קלח לע רתוול הלוכי הנידמה 

רחוב ,ןטפשמו גולויצוס ,ףלש ןואילש תולגל וננמז־ןב גולויצוסה יבגל עיתפמ יד 

־תיתרבח הרדגה תחת תיטפשמהו תיתרבחה ,תיתוברתה תרוסמה תלאש תא דקמל 

עמשנהו רתוי הברה לבוקמה גשומה לע הז ןמסמ גשומ ףידעמ ףלש .טבשה לש תיטילופ 

יופכו יברעמ רצומ ויניעב הארנ "תוינתא" גשומה ."תוינתא" גשומה אוה־אלה ,"ינרדומ" 

תיגולויצוס תוהז םג אלא ,יגולויב ךרע קר אל ןמסמה ,"תויטבש" גשומה תמועל רתוי 

גשומל הוולתהש ילילשה ךרעה .תיפרגואיג היגולוקאל רשקו תויתד תונומא ,תיתוברתו 
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253 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

"לושמו דרפה" לש היגטרטסאב עייסש וז תוהמב הערל שומישב ורוקמ המדקה םשב "טבש" 

.םיילאינולוקה תוחוכה וטקנש 

םיגולויצוסה לש םהיתוסיפתל תילכתב תדגונמ תיגולויצוס השיג גיצמ ףלש ,דבעידב 

,המדקה תוזח תא היצזינרדומב וארש ,םיעבשה תונש תישארבו םישישהו םישימחה תונשב 

ןוידה היה הפוקת התואב .םיטבשה תורגסמ תומלעיהל הז ךילהתב ופיצ רשאו 

 ^detribalization לע תויוביוחמל דיחיה תא קתרמה םרוג םהיניעב וארנ םיטבשה .חיכש

ףירח חוכיו להנמ וניא ףלש לבא .המדקה תא תובכעמה תויתוברת תורוסמלו יכויש סיסב 

תינוטלשה תואיצמה תא ןחוב אלא ,"תויתרוקיבה" םשב חוורה ןונגסב םיגולויצוסה םע 

שפחמ ףלשו ,יברעמה Common Law^ בורק Customary Law ־ה .לעופב תמייקה 

ללוכ ,רבעשל תוילאינולוקה תורבחה תרגסמב "הנשויל הרטע ריזחהל" דציכ םיכרד 
.(םיינאידניאה םיטבשה יאצאצ לש תויוכזלו תורוסמל עגונה לכב) תירבה־תוצראב 

תשיגב האלמ תויבקע םג ןיאו ,הרקמ לכב החונו הטושפ הניא תרוסמל הרזחה 

םיגהנמ תלבק רשפאמה ,repugnancy rule"ה ררתשה הקירפא־םורדב ,לשמל .תונידמה 

,ךכ .דואמ תקפוסמ "תוילרביל" ןבומכ וז .הדילס םיררועמ םניא םה דוע לכ םייטבש 

יצחב התחדנ ותרובקש ,יבוריינ בשות ןיד־ ךרוע ,ליכשמ יאקירפא לש הרקמ אבומ ,לשמל 

־לע־ףאו ,רחא טבש תב התייה ותשאו יבוריינב ויתונש בטימ תא הליבש יפ־לע־ףא .הנש 

־תיב .ויתובא דצל ונימטהל וטבש ינב ושרד ,ותרובק אשונב השקב לכ ריאשה אלש יפ 

דיל ותוא רובקל השקיבש ,ותשא תודגנתה תא וחד םירוערעל ןידה־תיבו ימוקמה טפשמה 

תוהזה תלאש רשאכ ,תואיצמה ייח לש הקיטמלבורפל עדומ ףלש .םהירוגמ םוקמ 

יפ־לע־ףא ,רבדב םיעגונה לכ יבגל תויעמשמ־דח דוע ןניא םיגהנמ תרימשל תוביוחמהו 
.תיטבש תוברתמ םאצומש 

1883 תנשב חצרש סקויסה טבש ןב ,Crow Dog לש םסרופמה הרקמה גצומ הז תמועל 

ולהינ םידדצה ינש יבורקש העשב .תימצע הנגהו חוכיו לש עקר לע וטבש לש ףי'צ 

ודימעה ילרדפה ןידה־תיב ,יטבשה גהנמל םאתהב םייוציפ תרשפל ועיגהו ןתמו־אשמ 

הרשיא איהש יפ־לע־ףא ,ףלש יניעב המוגע רוערעה תאצות .תוומ ןיד וילע רזגו טפשמל 

העגפ 1885 תנשמ הקיקחה ןכש .תיטבשה טופישה תכרעמ לש התונוביר תא הרואכל 
עבשב טופישה תויוכז תא הידימ האיצוה רשאכ תיטבשה תכרעמה לש היתויוכמסב השעמל 

םירקמב תוומ ןיד־רזג לעפוה םג ךכ .תיטבש הירוטירטב ושחרתה םא ףא תויזכרמ תוריבע 

.תאז רזוג יטבשה ןידה־ תיב היה אל םהבש 

תושרה ידבוע ,ינאידניא אצוממ םילפטמ ינש לש הברהב רחואמ הרקמ איבמ ףלש 

לש םיסקטב הטויפ םיכרוצ םהש ררבתה רשאכ ורטופש ,ןוגרוא תנידמב םימסב המחלמל 

תדה שפוחב העיגפ ךכב התייהש םירטופמה ונעט ,הנידמה דגנ םתעיבתב .םטבש ינב 

עיגה הרקמה APeyote Hunt ףוהרימ הרברב לש הרקחמ תא ,לשמל ,ואר) םהלש 

איבמ ףלש .םימדוק הנידמה יכרוצש הנעטב םתעיבת התחדנ םשו ,ןוילעה טפשמה־תיבל 

עגונה לכב תיאקירמאה טופישה תכרעמ לש התנבה־יאלו התושידאל המגודכ תאז 

דיעמ רבדה .תירבה־תוצרא יחרזא ברקמ הלא תורבח ינב לש םהיכרוצלו םתוברתל 

.הטויפב שומישה לש דעותמה קזנה לע רשאמ רתוי תיטופישה הבישחב יוקיל לע ותעדל 

תורבחב רתויב תוקומעהמ הניהש תיתוברת תרוסמ יפלכ סחיב תעגונ תרחא הלאש 

־תסיפתמ קלח הווהמ וז הנומא הבש הרבחב .ףושיכה תכרעמ איה־אלה ,תובר תויטבש 

ףלש הז רשקהב ?טופישה תעב ךכב בשחתהל אל קדוצ םאה ,ףלש לאוש ,תיסיסב םלוע 
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ותבוגת .םוי ותואב ללוחתיש דבכ ןוסאב וילע םייאש םדא יאקירפא חצר ובש הרקמ איבמ 

רג ףושיכה עור תא לטבל לגוסמ היהש דיחיה םדאהש הדבועב בשחתהב הריבס התייה 

תא הליצהש תיתנגה הבוגת עבתנה תניחבמ היה חצרה .הכילה ימי השולש לש קחרמב 
.וייח 

רסומל השוב לש רסומ ןיב ןיחבהש ,טקידנב תור לש םסרופמה הרקחמב עייתסמ ףלש 

ןיאש ,יתרוסמה טופישה ךילהתב םוקמ ספותה השובה דמימ לע דמועו ,תוירחא לש 
יברעמה טופישה לש תושיגר רדעה טלוב הדימ התואב .יברעמה לדומב וילא םיסחייתמ 

תוארל ןתינ וז תומיטאל המגוד .תומיוסמ תויסולכואל םרגנה השובה ביכרמל סחיב 

תופוכת םיתיעל ,םימדקומה רצעמה יבלשב םיילרטסוא םידילי לש תוברה תויודבאתהב 

טקילפנוקה ןורתפו עומישה תטישמ םג םלעתמ יברעמה טופישה .תוטועפ תוריבע לע 

ףותיש ,ונייהד ,דנליז־וינב םירואמה לצא תבחרומה החפשמה תוטלחה לש לדומב םייוצמה 

.יטופישה ךילהתב הליהקה 

עגונה לכב ולש תיטופישה המטסיסה לשו ילאינולוקה רטשמה לש סחיב םג קסוע ףלש 

,הקודב־יתלב החנה תמייק ,ותעדל .םישנ יוביר לש סופדל דחוימבו ,החפשמה יגהנמל 

םירקחמה .םישנ־תובורמ תוחפשמב םישנ לש לעופב ןבצמ יבגל ,תויטסינימפ לצא םג 

תויטסינימפה םגו ,םירבג ידי־לע ללכ־ךרדב וכרענ הלא תוחפשמ לע םייגולופורתנאה 

ןבצמ לע קפסמ עדימ ונל ןיא ,דבעידב .יקוחה־ילמרופה דמימל ,ותעדל ,רתוי תוסחייתמ 

שי םאה .םישנ תלימל סחיב םג הנודינ השק הלאש .תימויקה תואיצמב הלא םישנ לש 

גהנמה םויק לא תיברעמ הדמע התואמ סחייתהל שי םאה ?הרקמ לכב הז גהנמל דגנתהל 

?הפוריאב םייאקירפא םירגהמ תייסולכוא ברקב ומויק לא םג ומכ אצומה־ץראב 

םתרפהלו ,הז רשקהב ומתחנש םיזוחל ,עקרקה תויוכז אשונל בחרנ ןויד שידקמ ףלש 

ףלשש תודיחיה םימעפה תחא וז .תירבה־תוצראבו דנליז־וינב ,הילרטסואב ,הקירפאב 

־םדא" לש םיחנומב הברק ההזמ אוהשכ ,תידוהיה תוברתל רתוי בורקש רשקהב עגונ 

.םהיתובא תמדאל םוקמה ינב לש דחוימה רשקה תא שיגדהל ןווכתמ ףלש ."םד־המדא 

שחכתהל תולקב םילוכי ןכלו הז ימיטניא רשקל םישיגר םניא םייברעמה םירטשמה 

.עקרקה לש שדוקמה ךרעב תובשחתה רסוח םילגמ םה ,ןכ לע רתי .תומותח תויוביוחמל 

.רחא ךרע לכל םלצא םדוק ילכלכ חותיפ 

אוה .םיטבשה ינב םירקחנה תויוכזל םסחיב תוירחאמ םיאמדקאה תא רטופ וניא ףלש 

וא ורפחנש םירחא םיטירפו םדא תומצע לש םיפסואב הקזחאה תויוכז תלאש תא הלעמ 

ךא .םינואיזומב םייובח וא םיגצומ רשאו ,םיגולופורתנאו םיגולואיכרא ידי־לע וחקלנ 

לש םדיצל ללכ־ךרדב םידמוע םיגולופורתנאהש קדוצ םאה ,ףלש השקמ ,הז תמועל 

לש עקרקה תויוכז תבוטל הדיעהש תיגולופורתנא לש המגוד איבמ אוה ?םידיליה 

דגנ םתעיבתב ,הילעמש הביבסלו עקרקל םהלש ינחורה רשקה ךמס־לע םירואמה 

ררבל שקבמ ףלש .לעופב עקרקה תא םידבעמו בר ןמז םש םיבשויה םינבלה םיבשייתמה 

.םייתדו םייטתסא םיכרע לע וא תואלקח לע ,תוברת לע ,עקרק לע בסנ טקילפנוקה םא 

הארנש ,יטבשה םלועב ןד אוהש הדבועה םצעמ בושחל ןתינש יפכ םימת וניא ףלש 

ךכל עדומ אוה .דואמ טלוב ותשלחה תובקעב אבש לבסהש ףא ,המוקת רסח הבר הדימב 

םיכמות "תרוסמ"ב םג .ףידע תויתרוסמה טופישה תורגסמבו תוברתב היהש המ לכ אלש 

הבש ,"תינרדומה" הרבחב ומכ שממ ,(המודכו םיריעצ ,םישנ םיחפקמה) םיקזחה תופוכת 

שי םא לאוש ףלש .םייטננימודה תודמעמה לש םיסרטניאלו םיכרצל תופוכת ןווכמ טפשמה 
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ףלש ,לעופב תאז םישגהל ןווכתמ אוהשמ רתוי ."יתקוח םזילרולפ" לע הבישחל םוקמ 

לש אלא ,תחא הצובק לש רבעה קר אלו ,רבעה דיקפתב ףויז אלל תיתרבח הרכהל ףאוש 

תא תוביכרמה תוצובקה ללכ לש םיסותימה תא ץמאל ארוק אוה ןכ־ומכ .תוצובקה לכ 

.ןויווש לש הסיפת ךותמו םויקה יאנתב תפתושמ היצזיליוויצב ןיינועמ אוה .הנידמה 

ףוסמ היגולויצוסה תורוקמ לא ףלש רזוח ,"Community in Society",ןורחאה קרפב 

The Quest of Community ,Nisbet לש ורפסב דקמתמ אוה .ךליאו הרשע־עשתה האמה 

יזכרמ ימויק אשונכ ,אצמיתש וא הדבאש וז ,הליהקה שופיח תא שדחמ הלעהש ,(1966) 

דיחיה ןיב םייניב־תונגראתהב ינויח ךרוצ שי תינרדומה הרבחל .תיברעמה הרבחה םלועב 

תודוגא לש ףילחת תועצמאב הז ךרוצ לע תונעל רשפא־יאו ,הנידמל/"הרבח"ל 

םיגולויצוסה ראשו Tonnies ומכ ,Nisbet ךא .הלאב אצויכו תונכש יסחי ,תוירטנולוו 

וריאשה םה טבשה תא .םהלש טפשניימגה תוירוגטקב טבשה תא וללכ אל ,םייסלקה 

:ףלש לש טקיורפה לש ירקיעה רסמה תא םכסמ רפסב ןורחאה טפשמה .םיגולופורתנאל 

 Within society, there is room for community, and within the

 nation-state, there is room for tribe; alongside the law there is

 room for custom, and alongside the transformations of progress,

 there is room for the continuity of tradition.

לש הרקמב דחוימב ההימתמה הלאש תררועתמ ,העיריה־בחר רפסה תאירק רמג םע 

הירוטירטה תרגסמב תויטבשה תורוסמלו טבשל תוסחייתה ללכ וב ןיא רפסה ךרואל .ףלש 

ענמנ עודמ .קפס אלל ףקת גשומה ,לארשי־תנידמב םיוודבה יבגל תוחפל .תילארשיה 

וניה ףלש ןואיל ?וז םיחרזא תייסולכוא ןיבל הנידמה תרבח ןיבש הז שגפמב תעגלמ ףלש 

םמצע תא םישידקמה ,רתויב טלובה אל םא ,םיטלובה םיילארשיה םיגולויצוסה דחא 

םאה .אוה רשאב דיחי לכ יבגל יטפשמ קדצ לש תולאשלו םיטועימ לש םהיתויוכז תלאשל 

לשו תויביסקלפר לש בבר לכמ ענמיהלו תוילרטינ לע רומשל ףלש הצר ןאכ אקווד 

?יגולויצוס ךמסמכ הב םימגופ ויהש ותדובע לש היצזיטילופ 

ירפס ףדמב הז רפס לש דחוימה ומוקמ תא שיגדהלו רוזחל יואר ,וז הלאשל רבעמ 

לש תיסלקה תיגולויצוסה תרוסמל רבחתמ ףלש ןואיל .םיילארשי םירקוח לש היגולויצוסה 

טקיורפה לש הרישע תיטרואית הביטקפסרפ ךותמ תויוברתו תורבח תקבוחה הביתכ 
.ותישארמ יגולויצוסה 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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