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יפל עבקנ ידוהיה םעל ךוישה יכ וניה תידוהיה הכלהב רתויב םיעודיה םיללכה דחא 

לש תובר תומגוד שי ך"נתב ירהש ,תוהימת טעמ אל הלעמ וז העיבק .םאה לש הדמעמ 

ןיינעמ רפסב .תוירכונ םישנל ואשינש ידוהיה םעה לש וימי רחשב תויזכרמ תויומד 

ןיבהל הסנמ אוה ,םעה תודלותב קימעמ ןויע ךותו ,וז הישוקל ןהכ יש שרדנ הז קימעמו 

הרבחל (patrilineal) תילאינילירטפ הרבחמ רבעמה - הרומתה התרק דציכו יתמ 

םינשה לכ ךרואל םינשרפ וליכשה דציכ ,בושח תוחפ אלו - (matriiineal) תילאינילירטמ 

.ןיעל תטלובה הריתסה תא בשייל 

הריכב הטיסרבינואב תדה ידומיללו תודהיה ידומילל רוספורפכ שמשמ רבחמה 

ברכ תינומא הניחבמ ,ןוירוטסיהכ תיעוצקמ הניחבמ ומצע תא גיצמ אוה .תירבה־תוצראב 

,תירבה־תוצראב תיביטוורסנוקה העונתה לש יזכרמה ידומילה דסומה ןמ הלכשה םע 

לש טרופמו יניינע רואיתל םידע ונא רפסב .טסיביטיזופכ תירקחמה ותשיג תניחבמו 

תא וכפה אסיג דחמש םינבר לש תולועפ לש רקיעבו ,ושחרתהש תויוחתפתהו םיכלהמ 

לכ הז ןורקיעב ןיא יכ חיכוהל וצמאתה אסיג ךדיאמו ,ילאינילירטמ םעל ידוהיה םעה 

,ןבומכ .ןיטולחל הנוש תואיצמ םיפקשמש תיכ"נתה הפוקתה ןמ םינותנ םתוא לכל הריתס 

,(matriiineal לש ןורקיעה)גוזה־ינב ידלי לש םדמעמ תא תעבוקכ םאב שגדל ליבקמב 

לש ןורקיע) הרבחו תד יניינעב גוזה־ןב לש ףידעה דמעמב קובדל םינברה וכישמה 

 .(patriarchal

יכ איה תמאה ךא ,היגולואיתו הירוטסיה בלשמה רפסכ הרואכל הארנ ,ןכ םא ,רפסה 

ריהבמ ןהכ רפסה תליחתב .ומויסבו וחתפב רקיעב ,היגולויצוס לש םירורב םיטביה וב שי 

םא ןוגכ תושודנה תולאשה תאו ידוהיה םעה תרדגה לש תיגולויצוסה תויתייעבה תא 

םיררועמ םינורחאה םיגשומה ינש) תינתא הצובקב וא המואב ,תיתד הצובקב רבודמ 

,הלאשה תא וא :תיתוברת הצובק וליפא וא (תקיודמה םתועמשמל רשאב תויעב םמצעב 

םיגשומב ־ אל ימו םעב רבחכ ללכנ ימ םיעבוק הבש ךרדה רבדב ,התמדוקל הרושקה 

ןיא יכ בטיה ריבסמ ןהכ ."ידוהי והימ"כ היגוסה תא גיצהל םיליגר וגא םייוושכע 

םישנא דמעמ לש תולאש ;תוידוחיי םוש ,לארשיב ונל ךכ־לכ תרכומה ,וז תויתייעבב 

תווהמ - רפסה לש הנשמה־תרתוכב בתכנש יפכ ,(boundary^) לובגב - הצובקה ילושב 

ילואו ,אלא ,תויטפשמ וא תויתד קר ןניא הלא תולאשו ,תיתרבח הצובק לכ יבגל תויעב 

.תויגולויצוס ,הנושארבו שארב ףא 

לש םהיתונויערב רפסה תליחתב רבכ ןהכ רזענ ותנבהו בצמה תרהבה ךרוצל 

ןוסרדנא טקידנב ללוכ ,םירחאה הרבחה יעדמ לש םינוש םימוחתב םיחמומו םיגולויצוס 

 Benedict Anderson)) המודמה הליהקה לע וירבדו (imagined community), ינותנא

Ernest Geilner)) רנלג טסנרא ,תינתאה הצובקה תא ורואיתו (Anthony Smith) תימס 

תא תוותהל ונויסנו (Frederik Barth) תראב קירדרפו ,המואה ןויערל ותוסחייתהו 

.תינתא הצובק לש (boundaries)לובגה־יווק 

,תירבה־תוצראב) תויתרבח תוצובק תרדגהב םיישקה לע העבצהב קפתסמ וניא ןהכ 
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תויתייעבה לע העבצהב אל ףאו ("רוחש והימ" היגוסה התלע ,תונעזגה יקוח תפוקתב 

לע "ילארשי והימ" היגוסל הנורחאל שרדנ רבכ ילארשיה טפשמה־תיב) תוחרזא תעיבקב 

־תוצראב ירזכא חצרב ותופתתשה רחאל ץראל טלמנש ידוהי ריעצל הרגסה תשקב עקר 

םינוידל םיארוקה תא הנפמ אלא ,(תונידמה יתש ןיב םיסחיב רבשמל םרג ףאו ,תירבה 

לש םינוש םיגוס ןיב הנחבה תושעל םאובב עבטה יעדמ ישנא ברקב םילהנתמש םימוד 

םלעתהל ןיאש היעב וניה (Taxonomy)גוויס .תויחמצ לש םינוש םינז ןיבו םייח־ ילעב 

לככ רתוי הפירח היעבהו ,הרבחה יעדמב אלו עבטה יעדמב אל ,הנממ קמחתהל ןיאו הנממ 

.רתוי םיילובג םירקמב םיקסועש 

ןוגכ תויגוסב אלא ,(םויכ)ידוהי והימ הלאשב אל רקיעב דקמתמ ןהכ ,ןוירוטסיה רותב 

,ידוהי היה םא ־ ךלמה סודרוה יבגל דימת םיבצומש הלאשה ינמיס םתואמ ,ידוהי ,די,ד ימ 

ללוכ ,םברק לא םירכונ לארשי־ינב וטלק םהבש םיכילהה וא ;הצחמל־ידוהי וא ידוהי־אל 

.רחא דצמ םירצממ ואצי תע לארשי־ינבל ףרטצהש ףוספסאהו דחא דצמ תבורעת־יאושינ 

;ידוהיה םעה לש תולובגה תעיבקל תורושקה תויחכונה תויעבה ךבסב שדח ןיא ,ןכבו 

.רבעב ויה םג ויה הלאכ תויעב 

תועמשמב רפסה לש םינורחאה וידומעב רהרהמ אלא ,רבעה רואיתב קפתסמ וניא ןהכ 

- דימת החוור "םה"ו "ונחנא" ןיב הנחבהה ;םיינרדומ םירשקה יבגל ירוטסיהה עקרה לש 

םילפרועמ םינותנ ילעב םישנאל סחיב דחוימב ,םידוהי־אל ןיבל םידוהי ןיב הנחבהה 
.(ורפס לש הנשמה־תרתוכב uncertainties־™ 

םכוישל רשאב תובקונה תולאשב טבחתהל ךישמי צ"גב יכ חינהל שי לארשי־ תנידמב 

םעל ןיידע רושק ומצע תא האור ךא רצנתהש ידוהי - םיילובגה םירקמה לש ידוהיה םעל 

וא ,(םישישה תונשמ לאינד חאה לש עודיה הרקמה) הדילמ ותוימואל עקר לע ידוהיה 

םידוהי־אלכ ןאכ ורדגוה ךא (באה לש ותודהי ךמס־לעו םידוהי רותב הצרא ולעש םיריעצ 

רויגל סחיב השיג ילדבה ללגב קפסב לטומ םרויגש תוצובק וא ,(םאה לש הדמעמ ךמס־לע) 

םחייתהל וכישמי םירחאו םיגולויצוס ,ליבקמבו ;וננמז־תב תודהיב םינושה םימרזה ןיב 

םימרזה ןמ םינבר וליאו ;תורחא תוצובק לש ןנויסנמ םינוזינה םינוש םיטביהמ היגוסל 

תובר םרות ןהכ לש ורפס .הכלהה יקודקדב קובדל וכישמי םידרחו םייסקודותרואה 
בצמה תא הנייפא רשאו תשרדנה תושימגה תנבהלו ולוכ אשונה לש ותובכרומ תנבהל 

.רבעב 

ויה הלאכ םילוקישו ,תויתרבח תועפשהל םיעדומ ויה רבעב םינברה ,ןהכ לש ודידל 

,לשמל) םיקפקופמ םילופלפב םיתיעל וול םהיתונורתפש ךכ ידכ דע םתלחנמ קלח 

ןתחתהל לארשי־ינב לע רסאנש ןתניהב ,היבאומה תור לש הדמעמ תא רישכהל תונויסנ 

שי וליאכ - דבלב םירבגל סחיב בתכנ רוסיאהש ץלואמה ןועיטה ידי־לע ,םיבאומ םע 

.(דרפנ דמעמ לאכ םישנל תדרפנ תוסחייתה םהב שיש ך"נתב םירחא תומוקמ 

ךרדל לארשי־ ינב לש םתשיגב לחש יונישל תוירוטסיהה תוביסב דחוימב ןיינעתמ ןהכ 

םאתהב היהי דמעמה יכ ,ך"נתה ןמ תומגודל דוגינב ,עבקנ עודמ - תוכיישה תעיבק 

ידכ םהמ דחאב אל ףא ןיא ,ותעדל .ךכל םירבסה העבש טרפמו ־ השיאה לש הדמעמל 

רשאכ תילאינילירטמה השיגה תא ףידעהל לארשי־ ינב ורחב עודמ הלאשל הנעמ תתל 

השיגל םימעה בור ודמצנ (תיללכה הריפסל תונושארה תואמב רתוי וא תוחפ)ןמז ותואב 

ןמ דחאב אל ףא ןיא יכ ריהבמ ןהכ ,דחאל דחא םירבסהה תא ורקוסב .תילאינילירטפה 

.ענכשל ידכ םילבוקמה םירבסהה 
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הביס לשב אל הלח עבוקה רבדל םאה דמעמ לש ותכיפהש ןכתיי יכ השעמל ןעוט ןהכ 

.תוביס המכ לשב אלא ,הדיחיו תחא 

 On an issue as complex and diffuse as the rabbinic matrilineal

 principle, we must allow for a multiplicity of motives.

לש םדמעמ ,לשמל) "ידוהי והימ" תרדגה לש היעבה תובכרומ עקר לעש קפס ןיא 

תויעבל רתוי הבר בל־תמושת תולגל ךרוצ שי (תבורעת־יאושינ תובקעב םירחאו םיסור 

.רבעב םינברה ושעש יפכ ,םרתופל ןתינ דציכו תויתרבח 

םינש ינפל תירבעב בתכנש רפס הבר הדימב םילשמ ,רכנב תילגנאב בתכנש ,הז רפס 

;רויגה אשונב דקמתהש ךא - ידוהיה םעל תוכיישה תולובגב - המוד אשונב קסעש רפסמ 

שי הז םרפסב .ןמטרה ןוכמ םעטמ רואל־אציש רהוז ילאו איגש יבא לש םרפסל הנווכה 

יבגל םהיתושירדב ורימחהש םינבר ןיב םילדבהה ללוכ ,רויגל תונושה תושיגה לש רואית 

אלו ולקהש הלא ןיבל (תווצמה ג"ירת לכ תא רומשל שארמ בייחתיש ,לשמל) רייגתמה 

ומצע ןהכ .הדילמ העבקנ ותודהיש םדאמ שרדנשמ רתוי רייגתהל דמועה םדאה ןמ ושרד 

חכונל דחוימב ,לבחו ־ רהוזו איגש לש רפסה תא אל ףאו) תאזה אתגולפה תא ריכזמ וניא 

;(הלוגב םיאצמנה ןיבל ןויצב םיבשויה ןיב תודהיה יניינעב הרופ חיש־וד םייקל ךרוצה 

וא) ידוהיה םעל תוכיישה תלאשש לקנב ןיבי וידחי םירפסה ינש תא ךורכיש ימ םלוא 

לש היתונורתפו ,רתוי הברה תבכרומ הלאש הניה *םיילובגה םירקמה תלאש ,רחא חוסינב 

תושימגה תא ןיבהל ךרוצב רבודמ .ידמ םיינטשפ הרצ הסיפת ךותב תרגתסמה הכלהה 

םיילובג םירקמ לש תישונאה הקוצמב ריכהל ;תולובגה תעיבק תא רבעב הנייפאש 

עקר לע ,םידליו םירוה ,םימעה־רבחמ םילוע לש םתקוצמ ,לשמל ,םויה לש לארשיב) 

ולחש םייונישה תא ןיבהל ;(היידוהי הניא גוזה־תבשכ ,וז האמב תודחוימה םהיתודלות 

ןוחבלו דומלל - לכל לעמו ;םייתרבח םיעוריא לע הבוגתכ תונוש תוירוטסיה תופוקתב 

הניא הבושתה ,םיילובג םירקמ לש תוכיישה ןיינעב .היעבה לש םייגולויצוסה םיטביהה תא 

יניס רהב ,היסקודותרואד אבילא ,ועבקנש תווצמ לש ינדפק םויקל השירדב היוצמ 

םושייב אלא ,(היירכונ השיאל אשינ ומצעבש ,ונבר השמל ,םדאל ,חוכשל ןיא ,ורסמנו) 

.תואיצמה ייוויצ יפ־לע תונורתפ 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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