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תויטילופ תוירואיתב ירדגמ ןורוויע :תולשחונמ 
תויחרזמ םישנ לש ןתופיקשו 

*בלכ־ןאהד טיירנה 

םע תוחישו יגולויצוס חותינ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל יקסריבס המלש לש ורפס 

אשונב יטרואית ןוידל קוניז תדוקנכ הז רמאמב יתוא שמשמ (1981) תוליעפו םיליעפ 

לש רואל ותאצוהל הנש םירשע תאלמ לגרל ךרענש סנכב רמאמה לש ותישאר .ירדגמה 

תא עיבטה ךכו ,תילארשיה הרבחה לש בקונ יתרוקיב רקחמ יקסריבס גיצה ובש ,הז רפס 

.תילארשיה היגולויצוסה לע ומתוח 

,ינומגהה יגולויצוסה דסממה לש וזל תיפולח טבמ־תדוקנ ותרוקיבב עיצמ יקסריבס 

.(39-7 ,1993 ,םר> תילארשיה היגולויצוסה לש הידסיימ ידי־לע תע התוא דע גצויש 

לש ריהב םושיי תועצמאב לארשיב 1םיחרזמה לש םלוק תא עומשל הנושארל ןתינ ורפסב 

םתולשחנ תא תוארל וגהנ וימדוקש דועב .ילארשיה הרקמל סקרמ לש תודמעמה תמחלמ 

,םלסיאהו ברע תוצראמ םילוע םתויהמ אצוי לעופ םיחרזמה לש תיתרבחהו תילכלכה 

תוינבהמ אצוי לעופ התייה םיילושל םתקיחד יכ ,ידמעמ חותינ תועצמאב ,יקסריבס הארה 

וירקחממ םג תפקתשמ תושלח תויסולכואל ותושיגר 2.תולפמ תוינידמו תוידסומ 

לש ודוחיי ,וז הניחבמ 3.תיתרבח היישעב םתוא בלשמ אוהש ךכמ דחוימבו ,םירחואמה 

אצומ תדוקנ רפסה שמשי ,רומאכ ,יל .הרפמו הרופ יטילופו ימדקא לעפמ ותויהב רפסה 

.רדגמה תייגוסב ןוידל 

האר ־ "תוליעפו םיליעפ םע תוחישו יגולויצוס חותינ" - רפסה לש הנשמה־תרתוכב 

הפשב בגא רשפאתמ וניאש ,הבקנ ןושלב "תוליעפ" הלימה תא ףיסוהל ןוכנל יקסריבס 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,רדגמה ידומילל הביטחה * 

לע רמע עטנל ,תוליעומו תובוט תוצע יל הנתנו רמאמה תא הארקש יאני הצינל תודוהל הצור ינא 

לע ץנרמ םייחל ,תנקתמ הילפא לע הרומה ןוקיתה רחאל םג קוחה לש ונורווע לע יינפל העיבצהש 

.ןהיתוראה לע תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ לש תוינומלאה תוארוקלו ,תועייסמה ויתורעה 

םלסיאהו ברע תוצראמ םאצומש םילארשיה לכ תא הללכהב הז רמאמב ןייצמ "םיחרזמ" גשומה 1 

.קוחרה חרזמהמו 

ואצומש ידוהיה רוביצה ןיב םיסחיב קסועה אשונל תורפסב ןתינש יוניכה אוה "יתדעה עסשה" 2 

םסרופ זאמ דואמ חתפתה הז אשונ .ברעמה תוצראמ םאצומש םידוהיה ןיבל םלסיאהו ברע תוצראמ 

םירשע תאלמ לגרל סנכב .יצולח קפס אלל וניה יקסריבס לש ורפס הז רשקהבו ,יקסריבס לש ורפס 

תא ססיבו ביחרה ובש ,תיגולויצוסה תורפסה לש ירשקה חותינ םר ירוא גיצה רפסה תאצל הנש 

.תילארשיה היגולויצוסב ךרד סלפמ יקסריבס לש ותויהב ןוידה 

.ותמקהב קלח לוטיל תוכזה יל התייהש ,"המדק" רפסה־תיב םהיניב ,םיבר םילעפמ םיקה יקסריבס 3 

םינייטצמל הלא םידלי וכפהנ "המדק"ב .םהמ השאונ תיכוניחה תכרעמהש םידליל דעונ רפסה־תיב 

.םיחילצמלו 
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,זא רבכ הרבחב םישנ לש ןמוקמל רבחמה לש ותושיגר לע דומלל ןתינ ךכמו ,תילגנאה 

םג .לארשיב politically correct תניחבב וליפא התייה אל וזכ תושיגר תע ,1981 תנשב 

"תורומו םירומ" ,"תואפורו םיאפור" לע רבדל יקסריבס דיפקה רפסב חותינה ךלהמב 

תועוצקמב ןד אוה ."םיחרזמ"ה דצל "תויחרזמ"ל םוקמ דחיי אל אוה המ־מושמ ךא .ילוכו 

םע ךא ,"תויחרזמ" תורדגומה םישנל םייסופיט םקלח יכ טילבה ףאו ,םישנ לש םיקוסיעבו 

.הז ןוויכב קימעהל תונמדזהה תא לצינ אל אוה יכ הארנ הז 

ןווכתה םילשחונמכ "םיחרזמ"ה תא ולש חותינה לכ ךרואלש ךכב קפס לכ יל ןיא 

הז חותינ לע יקסריבס חספ הארנה לככ ךא ,תולשחוגמכ "תויחרזמ"ל םג וירבדב יקסריבס 

לש םיגוהה לכ לש תדוכלמב םתלפהל תומרוגה תוביס ןתואמ "תויחרזמה םישנה" לש 

gender) ",רדגמ ןורוויע" םשב תיטסינימפה הירואיתב העודיה תדוכלמ ,הרבחה יעדמ 

 blindness). יכרדבו וז תדוכלממ תועבונה תויגוסב ןוידל הז רמאמ שידקהל ינוצרב

לש הרדהה תייעב (2);ירדגמה ןורוויעה תעפות לש התועמשמ (1):ןה תויגוסה .הנורתפ 

תוארנ־יא <4> :יארקאבו הנווכב םיילושל םישנה תקיחד <3) :תישענ איה דציכו םישנ 

:םיצורע ינשב תודדומתה יכרדל שדקוי רמאמה לש ןורחאה וקלח .םישנ לש תופיקשו 

ודמעי הלא תולאש .יטילופה םזיביטקאה לש ץורעה (2) :יתקיקחהו יטפשמה ץורעה (1) 

."תויחרזמ םישנ" תיתרבחה הירוגטקל ומשוייו ילארשיה יריפמאה רשקהב ןחבמל 

"תוארנ־יא" ,"תופיקש" םילימב םיתיעל תשמתשמ תורפסה יכ ןייצאו םידקא 

איה ךכו ,ןהיניב םימייקה םילדבהב ןיחבמ וניאש ןפואב ,"תופדרנ" םילימבכ "ןורוויע"ו 

םישטשטימ ךכמ האצותכ ."םיילושל הקיחד"ו הרדה" םילימה םע םג םיתיעל תגהונ 

ןיבל יהשלכ הצובק םיילושל קוחדל התנווכש הליעפ הילפא ןיב ןוגכ ,םייתוהמ םילדבה 

ןכל רשאו תנווכמ הילפא לש תוינידמ לכ אלל תשחרתמש ,הצובק לש תוארנ־יא 

הבושח וז הנחבה .הרדהה ימרוג תא ףושחל רשפא־יאו יולגב הילע עיבצהל רשפא־יא 

תוינידמ תריציל אליממו ,תונוש תוצובקב העיגפ לש בצמל םיכילומה םימרוגה תנבהל 

הנידמה יחרזא םיברעה תיילפה ןיב לדבהה ,לשמל .םלוה ןורתפל וליבויש םיכילהתו 

יתש לש בצמ שיחממ ילארשיה דסממה ידי־לע םירזה םידבועה תיילפה ןיבל תילארשיה 

.םינוש ןתשלוח תורוקמש תיטילופו תיתוברת ,תילכלכ ,תיתרבח הניחבמ תושלח תוצובק 

לש הרקמבו ,תעדומ םיתיעלו הליעפ הרדהב רבודמ לארשי יחרזא םיברעה לש הרקמב 

הלועפ השוע וא הדמע טקונ וניא דסממה - תוארנ־יאבו תופיקשב רבודמ םירזה םידבועה 

יבגל ךשמהב האראש יפכ ,םנויווש ןעמל השוע וניא אוה ,ךפיהל אלא ,םתולפהל ידכ 

םהיתוכלשה רשאב ,תיטרואית הניחבמ םג בושח הלא םילדבה לש םדודיח .תונוש תוצובק 

לש (positioning) בוצימה תא םיעבוק םייגולויצוסהו םייטילופה תוביסנהו םיכילהתה לש 

םילועה ואלכנ ךכ .ןהילא םיכיושמה םיטרפה תא ןכותב םיאלוכו תויתרבח תוירוגטק 

תודע ינב" ןוגכ ,םיגייתמ םיחנומו תורדגה ידי־לע רתיה ןיב םלסיאהו ברע תוצראמ 

ךא וב ורחב םה אלש חונימ - "םיחרזמ" ןכו ..."םידרוכה תדע" ,"םינמיתה תדע" ,"חרזמה 

לש יחונימ גוית ."יתדעה עסשה" תייגוסב חתפתהש חישהמ קלחכ םהידי־לע ץמואש 

בצממ אוהש םושמ תיטילופ הניחבמ תכל־תוקיחרמ תוכלשה לעב וניה תיתרבח הירוגטק 

ברע תוצראמ םילועה יבגל ףקת הז בצמ .גייתמל סחיב יגרדמ םלוסב הירוגטקה תא 
.םלסיאהו 

,"םיחרזמ"כ וגיותש ימ לש יתרבחו ילכלכ ,ידמעמ בוצימ לע ורפסב עיבצמ יקסריבס 

וזמ תרחא תוברת ינב םתויה לש יטסילטניירואה םרוגה תא ףוקש ריתומ ךא 
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הז ןיינעב יקסריבס לש תידוחייה ותמורת 4.לארשיב תררושה תיברעמה־תיפוריאה 

םיחרזמה תוהזב יתדעה טביהה ןיבש םאתמב דבוכה־זכרמ תא םש אוהש ךכב תאטבתמ 

אלא ,יתוברת חופיק רבדב הניא ךכמ תעבונה הנעטה .יתרבחה־ילכלכה 5םבוצימ ןיבל 

.םייתוברת םגו םיילכלכ םג םניה ויטביהש חופיקב יזכרמ םרוג יתדעה דמימה תויה רבדב 

הלוע "םיחרזמה" תא בצממה םרוגכ יטסילטניירואה יתוברתה םרוגה לש וחוכ הז ןפואב 

,רדגמה םרוגה תא ריתומ יקסריבס ,ףרחומ ןפואבו ,ךכל המודב .ףוקש רתונ ךא ,ןוידב 

תורפסה ראשב םג ומכ ־ ורפסב "תויחרזמ םישנ" לש ןלרוג ךכמ האצותכ .םולע 

הרדה ,ןורוויע ,תוארנ־יא ,תופיקש אוה - ללכבו לארשיב תיטילופהו תיגולויצוסה 

,הליבס הרדה :הרדה לש םיוסמ ןבומ וניה םישנ לש ןמוקמל ןורוויע .םיילושל הקיחדו 

ןמוקממ תומלעתהב אלא ,תותוחנ לאכ םישנל תעדומ תוסחייתהב תנגועמ הניאש הרדה 

רדס לש םיידוסי םיביכרמ ןניה הרדה ןהו תופיקש ןה .תירדגמה הדובעה תקולחב תוחנה 

תודוסיל תעדה תא תתל ילבמ יטילופ רדס לש ודוחיי תא ןיבהל רשפא־יא םלוא ,יטילופ 

ןאכ ןיא ךכיפל .םיידמעמה וינייפאממו םייתוברתה וינייפאממ םילועה תופיקשהו הרדהה 

ןיינע וא יתוברת ןיינע ־ םיינשמ דחא הניה םישנ לש תופיקש היפלש תימוטוכיד הנחבה 

אוה בושחש המ .םהיניב ןיחבהל יואר יכ ףא ,םיינשה ןיב דירפהל רשפא־יא .ידמעמ 

בייחמ םישנ תרדהל םימרוגה םיידמעמ תודוסיל םייתוברת תודוסי ןיב הז רוביחש שיגדהל 

ןורוויעה לוסיח ידיל איבהל םהמ דחאב יד ןיאו ,דחי־סג תורוקמה ינש רוגימל קבאמ 

רפסמ םימרוג הפשחו ךכל התעד הנתנ תיטסינימפה תורפסה .םישנ לש הרדההו 
6.םישנ תיילפה ידיל םיאיבמה םינושה םיכילהתל 

 Diana Coole תיטילופה היפוסוליפב םישנ לש תוארגה־יא תייעב תא ראתל הביטיה

תואטבתהה תרוצש האצמ איה .Women in the Political Theory (1988) הרפסב 

"all men are born - Locke לש וז ןוגכ ,םייפוסוליפה םירוביחב תחוורה תילסרווינואה 

 "equal - םישנ םג לולכל הרומא איה הז ןבומבו תטשפומה תועמשמב םדאה תא תספות.

תנעוט לוק ,תויוכז תקנעהל רושקש המב תולולכ םישנש ךכמ שיקהל רשפא םא םג םלוא 

תומוקמ שיש תאצומ איה .תוילסרווינואה תורימאב ןתללכה םצעמ תופוקש ןהש 

יטילופ,דייגולויצוסה חישב םישרוש , Orientalism ,Said לש ורפס הכיח רשא דע ופלח רוד תונש 

יתוברתה םוחתה היפלו ,לארשיב תיתדעה היגוסב ןוידב תעגונ תובושחה ויתוכלשהמ תחא .לארשיב 

ןיב רוביחה לש תויתייעבה לע יתעבצה רחא םוקמב .יתדעה עסשה תא ןנוכמה יזכרמ דוסי וניה 

,בלכ־ןאהד> הזמ הז דרפנב םהב ןודל ךרוצה לעו ,ילכלכה־יתרבחה םרוגה ןיבל יתוברתה םרוגה 

לש םיילכלכה םיטביהה תניחב היפלש ,Nancy Fräser לש התנעטל דוגינב דמוע הז ןויער .(1992 

לש היעבה ןורתפל רתוי יוארו רתוי ןוכנ ןוויכ ,דניה תוהזה דמיממ תומלעתה ךות תוחפוקמ תוצובק 

.(Fräser, 2000) תופוקש תוצובק לש ןמויקב הרכהה רדעה 

וא תוהז תקנעהל חוכ יסחיב שמתשמה יטילופ םוקימ ןויצל הז רמאמב שמשמ "בוצימ" גשומה 

תמיוסמ תיתרבח הירוגטקל סחיימה יוטיב ותויהל רבעמ ,"חרזמה תודע ינב" ,לשמל .תוהז תריחבל 

.יתוברת־יתרבח םלוסב ןותנ םוקמב וז הירוגטקל םיכיושמה תא בצממ אוה ,יהשלכ תינתא תוהז 

תוהזכ ,ךפיהל ןהו ,תוהז ת/בצוממל קינעמה יטילופ בוצימ ןויצל ןה הז רמאמב שמשי "םיחרזמ" 

.יטילופ םוקמב הילעב תא תבצממה 

לש ןתרדה רוגימל תקבאנ םגש תורפסכ - תימדקא םג - תיטסינימפ תורפס האור ינא וז הניחבמ 

.םישנ 
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תויפיצפס תויוסחייתה שי םהבש ,Marxn Hegel ,Mill ,Locked ,םיגוה לש םהיחותינב 

ךא שרופמ ןפואב תורכזואמ ןהו תופוקש ןניא םואתפ םישנה הלא תומוקמב .םישנל 

לש םהיחותינ רשאכ אקווד תופוקש ןניא םישנש תאצומ איה .דואמ םימיוסמ םירשקהב 

.ןימ יפל הדובע תקולח לש םיניינעב בושו בוש םיעגונ הלא םיגוה 

 Mill, לשמל, !"The Subjection of Women הדובעה תקולחב קסוע ,1869 תנשמ

,ךכ ףקותמ 7.החפשמה ריצכו תוינדלווכ םישנה לש ןדיקפת תא סנ לע הלעמו ,תירדגמה 

םישנל תויוכז תקנעהב ךמותו םירבגל סחיב םישנה לש ןבצמ רופישב דדצמ אוהש םגה 

־ שוכר תריבצל תוכזהו תוריחבב ףתתשהל תוכזה ,הלכשהל תוכזה ןוגכ - םירבגל ומכ 

תביוחמש השיא דציכ לאוש אוה ןיא ,ונייהד ,םהיניב בולישה תלאש םע דדומתמ אוה ןיא 

הרפסל האיציה םע קר ןשממל ןתינש תויוכזמ תונהיל הלוכי תיטרפה הרפסל תוירחאב 

תיטרפה הרפסל תויארחא תויהל תוכישממ ,ותסיפת יפ־לע ,םישנש אצוי ךכ .תירוביצה 

הרפסה לא תאצל תולוכי ןהש איה האצותה .הימוחתל דוע תולבגומ ןניא ןה יכ ףא 

,תונדלווהו תיבה־קשמ לוהינל ןתוירחא תא וחנזי אלש יאנתב קר ךא ,תירוביצה 

םיטלושה ידי־לע םיטלשנ תויהל םיכישממ םהש ףא תיטרפה הרפסה תולובגב םילהנתמה 

ופוסב ילכראירטפה רדסה תא ךכ רמשמ לימש יפ־לע־ףא .םירבגה - תירוביצה הרפסב 

.ןורוויע אלא ,תנווכמ הרדה םושמ ךכב ןיא ,רבד לש 

חרואב םישנה תא הלפמה ותוסחייתהב תנווכמ הרדה תמייק ,הז תמועל ,לגה לצא 

ןמויקל רע אוה הז םע ךא ,תטשפומה תועמשמב "םדאה" לע רבדמ ,וימדוקכ ,לגה .ליעפ 

לוטיל ןתואכז תלאשל עיגמ אוה רשאכ דחוימב "חכופמ" ןפואב ןתוא האורו םישנה לש 

לא ןכרד תמיסח תחטבהל ןווכמו ליעפ ןפואב השוע אוה .תיטילופה היישעב הווש קלח 

:טפשמה לש היפוסוליפב רמוא אוה ךכו ,ןהילע ךמוס וניא אוהש רחאמ הקיטילופה 

 ...Women may have happy ideas, taste, and elegance, but they
 cannot attain to the ideal.

 The difference between men and women is like that between

 animals and plants. Men correspond to animals, while women
 correspond to plants because their development is more placid and

 the principle that underlies it is the rather vague unity of feeling.

 When women hold the helm of government, the state is at once in

 jeopardy, because women regulate their actions not by the demands

 of universality but by arbitrary inclinations and opinions. Women

 are educated - who knows how? (Hegel's Philosophy of Right,

 1978, 263-264, No. 166)

,לגה לצא וז הקספל יביל־תמושת תא התנפהש ,תרפא ץיבוקבל תפקר יתרבח 

קושב םישנ לש ןתובלתשהל תודגנתה לכ ול ןיאש ורמואב ההז ןפואב אטבתה ןוירוגךב ,בגא 7 

תא לוכשא דדוע ,הנוש תיווזמ ךא ,המוד ןפואב .החפשמה ייחב עגפי אל רבדהש דבלבו ,הדובעה 

הלכלכה חותיפל ןתוינויח םושמ אלא ,הדובעל הוושה ןתוכז םושמ אקווד ואל הדובעל תאצל םישנה 

.קשמהו 
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גוסב תוקסוע ונחנא םא תויטסיכוזמ תויהל תוכירצ ונחנאש הרובס ינא םימעפל" :הפיסוה 

תומלעתהש הביסהמ קוידב המיע המיכסמ יניא "?ימיע המיכסמ ךניאה ,םירמוח לש הז 

תניחבב ,דניה לגה לש וז ומכ ךכ־לכ העיפשמו תבשחנ הירואיתמ יטסינימפה רקחמה 

.שדחמ הפוקית 

ילסרווינוא ןפואב ןקינעהל שיש תויוכז לע םירבדמ ,לימו לגהכ ,םיבשחנ םיגוה רשאכ 

הפוקש תיתרבח הירוגטק ןניה םתניחבמ םישנ ,לכל םיפקתה םיכרע לעו ,םדאה־ינב לכל 

,החפשמה ריצכו תוינדלווכ ינרישכמ ןפואב ןרואית ךרוצל תנחבומ תיתרבח הירוגטק וא 

וז ומכ הפיקת הנגה .ןוטלשב שמשל תויואר־יתלב ןה ,יארקאב וא ןווכמב ,הרקמ לכב ךא 

לש רתויב תקהבומה הריזה וניה ןוטלשה ןכש ,תירקמ הניא תיטילופה הרפסה לע לגה לש 

.םירידא םיבאשמו תוכמס ,המצוע םיזכורמ וז הרפסבו ,אבצה דבלמ ,תירוביצה הרפסה 

ןפואב ונממ ןתרדה תא חיטבהל ולש ךרוצהו הז םוחתל ורדחי םישנ יכ לגה לש ותדרח 

לגה לש ותוטיהל לשו ילכראירטפה רדסה לש םהישרושל דריש ןויעל םייואר רהצומ 

היצקיפירדנ'ג ,םוקמ לכמ .רמאמה לש ויתולובגמ גרוח הזכ ןויד .וב הטילשה תא רמשל 

אשונה לע הבתכנש הפנע תורפסב אוצמל ןתינ ותוגהב םישנה לש ןדמעמ חותינו לגה לש 

.(Mills, 1996; Lloyd, 1986 :לשמל) 

ןמ םג אלא ,ירדגמה םרוגה ןמ קר אל תעפשומ תירוביצה הרפסה ןמ םישנ לש ןתקיחד 

תובצוממ ןמצע תא תואצומ םיכומנ תודמעממ םישנ ,ךכמ האצותכ .ידמעמה םרוגה 

.םיהובגה תודמעמה תונב םישגה ילגרל םג אלא ,םירבגה ילגרל קר אל םלוסה תיתחתב 

תותומע לש ןמיקמכ ירוביצה ולעופו ,(הז רפסב קר אל ךא ,1981)יקסריבס לש ותביתכ 

תידמעמה ןתקיחד אשונל םישדקומ ,ןנעמלו תואכודמ תוצובק לש ירוביצ קבאמלו ךוניחל 

םיידמעמה םימרוגב דקמתה אוה םילשחונמה לע רפסב .םיילושל תויתרבח תוצובק לש 

תקולחמ אצוי לעופכ םישנ לש ןתקיחדל םוקמ דחיי אוה ,וזמ הרתי .הקיחדה רוקמכ 

,םש> תיבה־תרזועב םיקסועה םיקרפב ,רפסה לש ב קלחב תונויארב .רדגמ יפל הדובעה 

ןהלש םיידמעמה םיטביהה לע דמוע אוה ,(280-275 'ע ,םש) תננגבו (243-230 'ע 

הדובע־תוריתע םייפכ־תוכאלמב תוקסוע ןהש ךכ בקע םיילושב ןתוא םיבצממכ 

הטעומ ןתסנכהש תוכאלמב םיקסעומ "םיחרזמ" םאש קיסהל ןתינ ךכמ .הסנכה־תוטועמו 

הקוסעתה תומלוסב ךומנ יכה תובצוממ "תויחרזמ םישנ" יזא ,הבר ןהב םייפכה־תדובעו 

לש הירקחמב ףקות הנשמ תלבקמ וז הנקסמ .תידוהיה הייסולכואה ללכל סחיב הסנכההו 

הרדסה תאצוהל יקסריבס לש ותפתוש ,(Bernstein, 1991, 186-192) ןייטשנרב יבד 

יקסריבס לש הז וחותינב .םיעבשה תונשב ,הפיח תטיסרבינוא תאצוהב ,תרוקיבל תורבחמ 

םירבג"מ קר אל תלדבנ הירוגטק ןניה "תויחרזמ םישנ"ש הדבועה םנמוא תעלבומ 

ביהראש יפכ ,(ברעמה תוצראמ ןאצומש םישנ) "תויזנכשא םישנ"מ םג אלא ,"םייחרזמ 

- "תויחרזמ" קר אלו ,"תויחרזמ םישנ" ןתויה - ןבוצימ לש ירדגמה ביכרמה ךא ,ךשמהב 

תופיקש לש ליעל יתעבצה הילעש העפות התואל טלוב יוטיב והז .ולש חותינהמ רדענ 
.תיגולויצוסה הירואיתב םישנה 

הביטקפסרפה ןמ בוט אצוי וניא ,וחותינ תא יקסריבס ןיעשה וילעש הגוהה ,סקרמ םג 

ךכ ,הכפהמה .םישנה רורחשל יוכיסה תא לפרעב הריתומ ותנשמו ,תירדגמה תופיקשה לש 

.תוירטלורפה םישנה תא הז ללכבו ,וילבכמ ןוירטלורפה לכ תא תררחשמ ,ותנשמב חטבומ 

אוה ןיא .תוטימה־רדחל וא םידליה־רדחל ,חבטמל סנכנ וניאו תיבה חתפב רצענ סקרמ ךא 

אוה .הירחא אלו הכפהמה ינפל אל ,תיטרפה הרפסבו תיבה ךותב הדובעה תקולחב קסוע 
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לש תופיפכ יסחי םיננוכמכ םידליה לודיגבו תיבה־קשמ לוהינב ,ןימה־יסחיב עגונ וניא 

8,החפשמה אצומ לע ורוביחב ,סלגנא הליחת וליבשב םישוע הדובעה תא .םירבגל םישנ 

,(Jaggar ,(1970) Firestone (1983 :ןהיניב ,תויטסינימפ תויאקיטרואית רקיעב ךכ־רחאו 

 1989) MacKinnon) תורחאו.

 MacKinnon הדובעכ םהומכ תיטסינימפה הירואיתה תניחבמ ןימה־יסחיש תנעוט

הרבחב םיררושה ןימה־יסחי .(MacKinnon, 1989, 3) תיטסיסקרמה הירואיתה תניחבמ 

הדובעה־יסחי תא םינייפאמה (attributes) םיסוחייה לכ תא םבוחב םינמוט תילכראירטפה 

Firestone .דועו םיידמעמ םיסחי ,תבזוכ העדות ,לוצינ ,רוכינ :תיטסילטיפקה הרבחב 

לש תיטסילאירטמ הייארב וקסע תומדקומה תויטסינימפה תויאקיטרואיתה דציכ הארמ 

דמעמ לש תיטסילאירטמ הייארב וקסע Owenn Babel ,Fouriers םשכ ,ןימה 
 (15 ,1970 ,Firestone).

 Jaggar ירטלורפה קבאמה יכ תנעוטו ,",רדגמ ןורוויע" גשומה לע ןוידה תא הדימעמ

ךא ,הכפהמל ופרטצי םישנהש הפיצ סקרמ ,התנעטל .םישנל סחיב רוויע היה יטסיסקרמה 

הייפיצה .(Jaggar, 1983,175) תיבה־קשמ לוהינ תרגסמב ןיוכיד תלאשב ןודל חרט אל 

ינפב תבצינה היעבה ךרד אופיא תרבוע הניא ודחאתי םלועה לכ ילעופש סקרמ לש 

,תיבב םג ךשמנ לעפמב טסילטיפקה ידי־לע ןהלש רוכינהו לוצינהש יפ־לע־ףא ,םישנה 

הז בצמ .ןהלש ישיאה סובל םיתיעל ךפהנ לעופה םש ,גוזהךב ידי־לע תולצונמ ןה םש 

וז הדוקנש הפצמ יתייהו ,םמצעב םילצנמ תויה ינפמ םינסוחמ םניא םילצונמ יכ הארמ 

תויהל םילולע םילשחונמש ,ירק ,םישנל סחיב םקרמ לשו יקסריבס לש םהיחותינב טולבת 

.םמצעב םילשחגמ 

םיסחיה ןמ הפוצמה תוירדילוסה ביבס יטסינימפה םזיביטקאה םוחתב תדדחתמ וז היעב 

.םירבג ידי־לע הטילש ידקוממ הקיחד לש לרוגב תופתוש ןתויה תאפמ ,ללכב םישנ ןיב 

אלא ,ןהיניב תודירפמ קר ןניא םישנ לש תוידמעמה תוקיזה יכ דמלמ ירוטסיהה ןויסינה 

תולעופה ,הובגה דמעמה תונב ידי־לע תולצונמל ךומנה דמעמה תונב תא תוכפוה ףא 

,(Ramazanoglu (1989 לצא הנודינ וז היגוס .ןגוז־ינב ומכ םיידמעמ םיעינמ םתואמ 

םג .םישנ תווחא ינפב ץצוח םרוגכ יטסילטיפקה סרטניאה לש ותונוילעו וחוכ תא תחתנמה 

הצובק לכמ רתוי - ןמצע תא תואצומ "תויחרזמ םישנ" :ךכמ גרוח וניא ילארשיה ןויסינה 

Dahan- ;א1999 ,בלכ־ןאהד> "תויזנכשא םישנ" ידי־לע תואכודמ - םישנ לש תרחא 

 1997 ,Kalev).

הרפסבו תיטרפה הרפסב תולצונמ ןתויהב - תולעופה םישנה ואצמי ןכ םא דציכ 

םע דחי וליבוהלו ירטלורפה קבאמב ףתתשהל ,תופיסאל ףרטצהל ןמז - תירוביצה 

אלפ ןיא ?ןגוז־ינב ידי־לע םישנה לש יוכידה תייעב רתפית דציכ ?הכפהמ ילא םילעופה 

היישעה ימוחתב םהירחא תוכרתשמ ךכ־רחאו תיבב םירבגל תופופכ דימת ןתוא םיאצומש 

החטבהה .יטסינימפה םויה־רדסמ תורדענו םישנה ינוגרא לש םהילושב ,תירוביצה הרפסב 

היפנכ לע איבתו תולוועה לכ תא רגמת תירטלורפה הכפהמהש סקרמ לש תלפרועמה 

האווצ םויק ןיעמכ רוביחה תא בתוכ אוה יכ אובמב ןייצמ ,החפשמה אצומ לע ורוביחב ,סלגנא 8 

ךא םקרמ לש לטיפקה חותינל רשקתמ אוה יכ אוה ורוביחמ קיסהל ןתינש לכ ךא ,סקרמ ול הוויצש 

.(9 ,1940 ,סלגנא)ונממ קלח הווהמ וניא 
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םישנה לש ןתופיפכ םג יכ רוזגל תרשפאמ הניא - דסוויתשכל הנומוקב - לכל ןויווש 

לצא םותס הכפהמה רחאלש דיתעה רתונ ,םירחאה םימוחתב ומכ ,ירדגמה םוחתב .רגומת 

.סקרמ 

לש התריציב דואמ וצר - Marx ,Hegel ,Mill ,Lock - הכ דע יתנייצש םיגוהה לכ 

ןורוויעב םיקול םהש ךכל םרוג המ ,ךכ םא .לכ תקבוחו הלילכמ טפשמו קדצ תיירואית 

גיצהל תונכה םהיתונווכ תורמלו ,ןויוושלו יתרבח קדצל םתושיגר תורמל ,ירדגמ 

תדוכלמב תלפונ הפיקמ הכ תויהל תרמייתמה הירואית דציכ ?תילסרווינוא הירואית 

ינויווש תויהל ותנווכ לכש רדס תוותהל הסנמ איה רשאכ אקווד ,םישנ לש תוארנה־יא 
?ללוכו 

 1990) iris Marion Young) קדצה תסיפת לש ילסרווינואה חוסינה תלאשב הנד.

ןיינועמ ,יגולה יטסיביטיזופה ןוידהמ ףקתשמ אוהש יפכ ,קדצה תסיפתב טשפומה קוסיעה 

ןמז לכב ,הרבח לכב המישיו רשפאה לככ הפיקמ היהתש הלילכמ הרדגה תתל התנעטל 

ךא םיילנויצר םיחנומב תחסונמה תטשפומ הסיפת איה האצותה .ינויווש ןפואב םוקמ לכבו 

תוירוגטק ןיב םיסחיב תורצונה תויעבה ןמ תקחורמו םיישחומ םייתרבח תודסוממ תקתונמ 

ןתושיגנש תויתרבח תוירוגטק ןיבל - ןהידיב המצועהש הלא - תוינומגה תויתרבח 

Young ,היעבה תא רותפל ידכ .(96 'ע ןכו אובמה קרפ ,םש> הכומנ םיבאשמלו המצועל 

ילככ ןאכ סנכנ יריפמאה רקחמה .תויתרבחה תוירוגטקה ןיב םילדבהה תא דומלל העיצמ 

םיבצממו םימקממ ובש ןפואה תניחבל יעצמאכו ,תוצובק ןיב ינושהו ןוימדה תנבהל יחרכה 

.הרבחה ךותב תוצובקו םיטרפ 

ןחבמל דימעהל ישוקה לשב הרבחה יעדמ םוחתב הבושח יריפמאה רקחמה לש ותוינויח 

בוש איצוהל יחרכה .םייטילופ המצוע יקחשממ םיפח הדבעמ יאנתב רקחמה תונקסמ תא 

ןחבמל יטרואיתהו טשפומה ןמ תויוריח וא ןויווש רבדב תויאידיאה תוללכהה תא בושו 

אוהש רחאמ תניוצמ המגוד הווהמ יקסריבס לש רקחמה הז רשקהב .הנותנ תואיצמב ףקות 

תורדגומה תוצובקה ןיב ןויוושה־יא לע דמוע אוה .Young לש התעצה יפ־לע קוידב לעופ 

יכילהתבו םייתרבחה םינבמב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,"הרבחה ראש" ןיבל "תודע"כ 

לע בכעתמ אוה ןיא .םינומשה תונשל דע תילארשיה הנידמה לש הנוניכ ןמל םבוציע 

תינויווש־אלה תואיצמה לע אלא ,תויטרואיתה ויתויועמשמב ןויוושה לאידיא לש ותוהמ 

םמיע חחושמ אוה .ץראה יבחרב תוליעפו םיליעפ םע תוחישמ הלוע איהש יפכ תישחומה 

,הקוצמ־יבשומב - הירפירפב םירוזפ םה םהבש תומוקמב םהלש םידבועה־ידעו םעו 

קסוע אוה .הסנכה־יטועמ םידבוע םייוצמ םהבש הדובע תומוקמבו הקוצמ־תונוכשב 

ןאכמ ."חרזמה תודע" הירוגטקל ולצא םיכיושמה םיטרפה ותוא םיווחש יפכ ןויוושה־יאב 

ונממ האצותכו - לושחנה תנבהל יקסריבס לש רקחמה לש המוצעה ותובישח הלוע 

תשחרתמה השולתו תיארקא האצותכ אלו ,תוינידממ עבונה ןווכמ השעמכ ־ הרדהה 

לש ורקחמ .תינויוושו תקדוצכ הננוכמ קוחהש "תואיצמ"ב יהשלכ המלענ די חרוכמ 

תא הטטצב ,Young תרבדמ הילעש תינבמה היצריפסנוקה תנעטל ןאכ רשקתמ יקסריבס 

 Frye, םש> םייולגו םינווכמ תונעזג יסחי ליעפהל ידכ דייהטרפא יקוחב חרכה ןיא היפלו,

לארשיב "םייתדע" םירדגומה םילדבהה ויה יקסריבס לש וחותינ אלל ,הז ןפואב .(41 'ע 

לש תואיצמ שטשטל הסנמה ,תינויצו תידוהי תודחא לש ימואלה סותאה ךותב םיעלבנ 

?תאז השוע יקסריבס דציכ .יפוריא־אל אצומ לש עקר לע הילפא 

הז בצמב םיטלושה רתויב המצועה־יבר םינונגנמה דחא תא ורקחמב ףשוח יקסריבס 
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חוכ ותואכ הדובעה תקולח לש ןונגנמה לע עיבצה אוה .הקוסעתה - ותוא םיטוונמו 

יפוריא־אל אצומ ןיב תורבחמ תויתרבחהו תויטילופה ,תוילכלכה תוכרעמה ותועצמאבש 

הדובע־תוריתע תוכאלמב הקוסעת ןיבל "תויחרזמ" וא "תויתדע" רדגומש המל הקיזו 

ללוחמ ףוגה לש םיילושל םיקחדומ ,תיתרבח הירוגטקכ ,"םיחרזמה" .הסנכה־תוטועמו 

הקוסעתל םתוא ןווכמה ,הקסעהה ןונגנמ לש ויליעפמ ידי־לע ־ הנידמה - תודחאה 

,תרושקתהו ךוניחה תוכרעמ ןוגכ ,םירחא םינונגנמ םילעופ דבב דב .הלא תוכאלמב 

הריתסב דומעל ,עמשיהל וכזי םא ,תולולע הלאש םושמ םהיתויוהזו םהיתוקיזמ םתטשפהל 

.<204 ,א 1999 ,בלכ־ןאהד)ימואלה סותאה רבדב תדחאמה הקירוטרל תיכרעו תיתוברת 

תא תולעהל הדיצמ ןויסינ לכו ,תקתשומו תילושל ךכ תכפהנ "םיחרזמה" תיירוגטק 

תחא הנועבו תעב וניה ירוביצה םויה־רדסל ,"תיחרזמ"כ הבוצימ לשב ,התוקחדומ 

.<232-230 ,204 'ע ,םש> ויללוחמ לע םויאו תודחאה סותא לע רגית־תאירק 

תובצוממה םישנה לש הרדהה ןונגנמ לעופ ,תלפוכמו הלופכ המצועב ךא ,המוד ןפואב 

הירוגטקב םיבצוממה יפלכ ןרבד תא תונפמ ןה רשאכ םעפ ־ "תויחרזמ" הירוגטקב 

"םיחרזמ") םירבגה יפלכ ןרבד תא תונפמ ןה רשאכ םעפו ,<םישנו םירבג) "םיזנכשא" 

"תויחרזמ" הירוגטקב תובצוממה םישנה דציכ :תפסונ היעב היובח ןאכ .("םיזנכשא"ו 

ןתוא תוקחודה תוירוגטקה ןמ תחא לכ יפלכ ןרבד תא ,תולעמ ןה רשאכ ,תולעמ 

,"תויחרזמ םישנ" לש תדרפנ הירוגטקכ ,תללוחתמ איה רשאכו םא ,ןתיינפ ?םיילושל 

םע דחי תפתושמה ןתיינפל המוד הניא ,"םייחרזמ םירבג"מו "תויזנכשא םישנ"מ תנחבומש 

תיירוגטק םע דחי "תויחרזמה םישנה" תיירוגטקב ןתיינפ .וללה תוירוגטקה יתשמ תחא לכ 

םשב ,דחאכ "םיחרזמה"ו "םיזנכשאה" ,"םירבגה" תיירוגטק יפלכ "תויזנכשאה םישנה" 

הירוגטקה ךותב "תויזנכשאה םישנה" ידי־לע ןתקיחד תא העילבמ ,םישנכ ןתקיחד 

תיירוגטק יפלכ ןתנעט תונפמ ןה רשאכ ןידה אוה .תויחרזמ ןתויה לשב "םישנ" 

םירבג"ל סחיב םישנכ ןתוילוש ןאכ - "םייחרזמה םירבגה" םע דחי "םיזנכשאה" 

."םיחרזמ" הירוגטקה ברקב תעלבנ "םייחרזמה 

הלא םג ומכ ,"םייזנכשאה םירבגה" תמגוד ,תוינומגה תוצובק תוחילצמ הז ןפואב 

,םייומס יכ ףא ,המצוע־יבר םינונגנמ ליעפהל ,"םייחרזמה םירבגה" ןוגכ ,תוינומגה ןניאש 

דוחיא"ו "תוילסרווינוא" ןוגכ תונורקע םשב ןהילא סחיב תוילוש תוצובק לש ןתרדהל 

תודחא וזיא םשב תינויווש ןיעמ תואיצמ תומייקמ ןהש ךות ,"תפתושמ הרטמ ןעמל תוחוכ 

רתוי ןהל השק ןכ ,רתוי תוילוש תוירוגטקהש לככו .רחא דחאמ ירדילוס חוכ וא תימואל 

םישנ לש הלועפ־ףותיש ,ונייהד .ןהל הכומסה הירוגטקה יפלכ ןתנעט תא תונפהל 

םישנכ ןתרדה דגנ קבאמ ןעמל "תויזנכשא"כ תובצוממה םישנ םע "תויחרזמ"כ תובצוממה 

"תויזנכשא"ה יפלכ הנעט תונפהל "תויחרזמ"ה םישנה לע השקמ תילארשיה הרבחב 

תוירוגטקה ,ליבקמב ."םייחרזמ"ה םירבגה יפלכ הנעט תיינפהב ןידה אוהו ,ןתרדה רבדב 

ספתיהל ילבמ ,ןהל םימרוגה לע עיבצהלו הלא הרדהו הקיחד ףושחל תושקתמ תוקחדומה 

ילבמו ,הכותב םתוא תללוכו םתוא תקבוחה תודחא התוא לע רגית תוארוקכו תומייאמכ 

היגולואידיאל םייטנוולר םניאש םיניינע תאלעהב וא הבוט־תויפכב תומשאומ תויהל 

תירוביצה ןיעה תא אמסל <הז הרקמב ,תימואלה) תודחאה ןונגנמ חילצמ ךכ .תדחאמה 

תוירוגטק ברקב אקווד ,תוקתשומו תוקחדומ תוירוגטק לש ןמויק םצעל עגונה לכב 

.ןהל תוכומס 

,ךכ .הב תודוכל תוקחדומה תוצובקהש תוירניבה תדוכלממ האצותכ תרצונ וז היעב 
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םיבצוממה םירבגמ ךומנו "תויזנכשא"מ ךומנ תובצוממ ןניא "תויחרזמ"כ תובצוממה םישנ 

המודב ."םירבג־אל" + "תויזנכשא־אל" ןתויה ןיב יטמתיראה רוביחה לשב "םיחרזמ"כ 

םישנכ ןתיינבהמ אלא ,"םירבג־אל" ןהש ךכמ םיעבונ םניא ןתוהזו ןדמעמ ,ללכב םישנל 

תוסחייתה ןיא יקסריבס לצא .תוחנ םוקמב תובצוממ ןה ובש ילכראירטפ םלועב 

ןפואב וניה ןויקינ־תדבוע וא תננג עוצקמהש - הפוקש תרתונ איה הז ןבומבו ־ הדבועל 

םירבג לש וא ללכב םישנ לש ינייפוא עוצקמ אלו ,"תויחרזמ" םישנ לש עוצקמ קהבומ 

םירבג רשאמ תילכלכ־תיתרבח הניחבמ רתוי תוכומנ תוירוגטק ןניהש ,"םייחרזמ" םישנו 

תובצוממה םישנה תא ןייפאל לוכיש אצממ דוביאל ךלוה הז ןפואב ."םייזנכשא" םיידוהי 

.תקהבומ תילכלכ־תיתרבח הירוגטקכ "תויחרזמ"כ 

יתשמ האצותכ הפוקשל ןכ םא תכפהנ "תויחרזמ"כ תובצוממה םישנה תיירוגטק 

"תויחרזמ"כ תועלבנ ןה םישנה ברקב .םיזנכשא/םיחרזמו םירבג/םישנ :תוירניב תוקולח 

ןה ןהבש תוינומגהה תוירוגטקה לש תוירניבה .םישנכ תועלבנ ןה "םיחרזמ"ה ברקבו 

יתשמ ךומנ םוקימב םיילושב ןבוצימ ךכו ,ןברקב ןתוא העילבמה וז איה תוללכנ 

םע תודדומתה לכ ,הז םע .ףוקש רתונ "םייחרזמ םירבג"ו "תויזנכשא םישנ" תוירוגטקה 

םירבגה ןמ תנחבומ הירוגטקכ "תויחרזמ"ה תא גיצהל ןויסינ לכו תופיקשה תייעב 

ןיבל ןניב לדבהה ךרד־לע ןרידגהל םיבייחמ "תויזנכשא"ה םישנה ןמו "םייחרזמ"ה 

ןתוהז תא תמצמצמ וז תיווזמ ןתרדגה ,ךכמ האצותכ .ןהילא סחיב תינומגהה הירוגטקה 

.םיפוקש ןתוהמ םירחא םיבושח םיטביה הריתומו 

"Multiculturalism and the Politics הרמאמב Joan Scott השרדנ וז המלידל 

 (3-14 ,1995 ,Scott .of identity" (Scott םישנה תרדה לש תוכלשהב תקסוע
ןתסנכה לש תוכלשהב ךכ־רחאו ,דומילה ירפסמ תוינקי'צהו תויאקירמאה־תויאקירפאה 

חרכהב ןתוא ביצמ דומילה ירפסב תונחבתהה ךכ־רחאו הרדהה ךילהת .םולוקירוקה ךותל 

לבא ,"רחא"כו טועימכ תינומגהה הצובקה וא בורה לומ ןתוא תדכולה תירניב הירוגטקכ 

:תרמוא איה ךכו .ןתוהז לש ףקיהה אולמ תא הצימחמ 

 When one asks not only where the women or African-American are

 in the history curriculum (for example), but why they have been

 left out and what are the effects of their exclusion, one exposes

 the process by which difference is enunciated. But one of the

 complicated and contradictory effects of the implementation of

 programs in women's studies, African-American studies, Chicano

 studies, and now gay and lesbian studies is to totalize the identity

 that is the object of study, reiterating its binary opposition as

 minority (or subaltern) in relation to whatever is taken as majority

 or dominant. (Scott, 1995, 13)

הכורכה וז תויתייעבב םג תעגונ תוהזה תוינבהב תקסועה הפנעה תורפסה 

םירחא םיטביה לש םתעלבה ךות תוהזה לש תמיוסמ תיווזמ הירוגטק לש התונחבתהב 

ןיינעה קמועל תדרל תוסנמש תורקוחה תחא .(Connolly, 1991a, 1991b :לשמל ,ואר) 

,E. Spelman איה תיתוברת־ברו תירדגמ הביטקפסרפמ 

 Elizabeth V. Spelman, 1997" הרמאמב) "Women: The One and the Many),
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תוירוגטק ןיב םייתוהמ םילדבה שוטשטל תמרוג תיטסילסרווינואה השיגה דציכ הארמ 

.ויתויוהז תלילשל רבד לש ופוסבו ויתוקיזמ טרפה תטשפהל ,תויתרבח 

לש עגרו עגר לכב תוטלבומו תונחבומ ןניא םמיע םיאשונ םישנאש תונושה תויוהזה 

.ןהיתויוהז תא רדמל ,תורחאמ רתוי ,תוצלאנ תושלח תויתרבח תוירוגטק ,הז םע .םהייח 

תתל םיכוז םה ןיאש הדבועב תאטבתמ תמיוסמ הירוגטקב םיטרפ לש תיסחיה םתשלוח 

רבג" בוצימה .תרחא הירוגטקמ םיטרפ לש הזל הוותשמה ןפואב םהיתויוהזל אלמ יוטיב 

בוצימהש יפכ תירוביצה הרפסל ואובב ותוידוהיו ותוירבג תא עינצמ וניא "יזנכשא ידוהי 

התוישנ יבגל תאז תושעל תילארשי תיחרזא תיניתשלפ השיא ץלאמ "הייברע השיא" 

9.התויברעו 

 Speiman סכמה םלוא" הנכמ איה התואש הרופטמ תועצמאב וז היעב הריהבמ".

הסינכה הקוריה תלדה ךרד ,ונייהד ,רדגמ יפל תקלוחמ סכמה ירעשב הסינכהש חיננ 

וסנכיי תותלדה ןמ תחא לכב .דבלב םירבגל - המודאה תלדה ךרדו ,דבלב םישנל איה 

הקוריה תלדה ךרד ,ךכ .יוטיבב םיכוז םניאו םיעלבנ ןהיניב םיימינפה םילדבההש תוצובק 

תוכנ ,תוינוליחו תויתד ,תורישעו תוינע ,ריהבו ההכ רוע עבצ תולעב םישנ וסנכיי 

,תיתוברתה תויוהזל ויהיש לככ םייתועמשמ - הלא םילדבה .תושישקו תוריעצ ,תואירבו 

ןתואל הנקמש המו ,הרכהב םיכוז םניאו םיעלבנ - םישנה לש תיטילופה וא תילכלכה 

םיננוכמ ובש ןפואהו ןהלש רדגמה קרו ךא אוה ־ הרבחב - סכמה םלואב ןמוקמ תא םישנ 

לש םמוקמשו רבדה ךכ אלש ירמגל רורב םלוא .םהילא סחיבו םירבגה םע ןהלש םיסחיה 

תוכייתשה יפל הקולח יבגל םג ךכ .תוהז יטביה לש בחרנ ףסוא יפל עבקנ הרבחב םישנא 

םיליגה לכמ ,תודמעמה לכמ ,םינימה ינש ינב וסנכיי םינבלה םישנאה לש רעשב .עזגל 

לכ םג ומכ ,תעלבנ תירדגמ הקיזה ןאכ .ההכ היהי אל םרוע עבצש דבלבו ,תותדה לכמו 

.תוקיזה ראש 

רשאו תונגרואמ תודרפנה תוצובקה ויפ־לעש ימינפה בוצימה השעמל אוה עלבנש המ 

הצובקה ךותל רודחנ אל םא ,רמולכ .הצובקה ךותב םיטרפה לש םמוקמ עבקנ ויפ־לע 

לכונ אלו ,םיפוקש הלא ורתוויי ,רדגמה תמגוד ,תוהזה לש םירחאה םיטביהה תא ריאנו 

וא תונבל םישנמ ךומנ תובצוממ תורוחש םישנ ויפלש ,הצובקב ימינפ גרדמ שי יכ תולגל 

ישוקה תא תדדחמ "סכמה ירעש" תרופטמ .םינבל םירבגמ ךומנ םיבצוממ םירוחש םירבג 

רתוי וא דחא טביהש ךכמ האצותכ וילא עלקיהל תולולע תומיוסמ תויתרבח תוירוגטקש 

םוקמב תובצוממ ןהש ךכל יזכרמ םרוג ותויה ףרח ףוקש רתונ ןהלש תוהזה יטביה ןיבמ 

םיכרע תשדקמה הקירוטרב הקיזחמה הרבחב דחוימב טלוב רבדהו ,יתרבחה גרדמב ךומנ 

.תוירדילוס לשו ןויווש לש 

הרכהה לש הקיטילופב תקסועה תורפסב חכונ ךא ,Speiman לצא ןודינ אלש המ 

 (politics of recognition) תויוהז לש הקיטילופבו (identity politics) <לשמל ,ואר:

 119-120 ,2000 ,Taylor, 1994, 25-27; Fräser), ךכמ תררועתמה היעבב ןוידה אוה

תוירוגטקה ינפל תחתופ תוילסרווינואה ןורקע תשיטנו תוצובק לש היצטנמגרפש 

 9 Franz Fanon תוירוגטקה ינב הבש ,"תוזנכשאתה"ה תעפות תא וחתנב ץרחנ ןפואב תאז אטיב

םישחכתמו םיריתסמו ,תוינומגהה תוירוגטקה ינב לש םהיתונונגסו םהיתוכלה תא םילגסמ תושלחה 

Fanon,) תיתרבחו תיתוברת הירוגטקכ םתוברת לשו ,םיטרפכ םמצע םהלש תונונגסלו תוכלהל 

 1967).
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תונחבתהה םשב תוירדילוסמו תוירחאמ החירבל חתפ ,תיתרבח תרגסמ לכב ,תוינומגהה 

,0.תיקלח הצובקכ תינומגהה הצובקה לש התונחבתה איה ןאכ הנומטה הנכסה .תיתצובקה 

תימצע הרדגהב רחביש יתרבח יטילופ ךילהב חתפת תינומגהה הצובקהש איה הנכסה 

.תיקלח 

תא ובצימש םישנ תצובק ידי־לע השענש ןכה ןויסינב ןייעל יואר הנעטה תשחמהל 

ובש ,1995 תנשב ללוחתהש יטסינימפה רבשה תובקעב תוימלשורי "תויזנכשא"כ ןמצע 

הירוגטקב "תויחרזמ"כ תובצוממ־אלה םישנה תא בצמל ולחה "תויחרזמ"כ תובצוממה 

ורידגה "תויחרזמ"כ תובצוממהש ,תוימלשורי תוילארשי םישנ לש וז הצובק ."תויזנכשא" 

ןיבל ןניב ,"תויזנכשא" ןתויה לש היגוסה רוריב םשל הנגראתה ,"תויזנכשא"כ ןתוא 

םיחותיפ בינה ךילהתה .ןהל הסחויש "תויזנכשא"ה תוהמ תא המ־ ןמז ךשמב ונבילו ,ןמצע 

הארי םהמ דחאש םיירקחמ םירמאמ ףאו ,תונושו תובכרומ תודמעו תויוהז לש םיניינעמ 

.(Shadmi Schubert, forthcoming) בורקב רוא 

םצע :עיבצהל תשקבמ ינא הילעש הנכסה הנומט ןהבש ,תונוש תוכלשה שי הז ןויסינל 

תובקעב ולו ,"תויזנכשא"כ ינומגהה זכרמל תוכייתשמה תוילארשי לש ימצעה יוהיזה 

ןיא הריחב ךותמ תירזגמ הרדגהו ,הריחב ךותמ ךא דרפנ רזגמכ ןתוא בצממ ,רבשה 

רזגמל שיש יהשלכ תירוביצ תוירחא תררוג הינומגה .הינומגהה לע ידיימ רותיו השוריפ 

תורענתה לש הנכס המיע שי וזכ תירזגמ תורדגתהו ,הרבחב םישלח םירזגמל סחיב קזח 

ללוש ךילומ הזכ ךלהמ .םש יוניש לש תלבגומ הלועפ רתויה לכל יהוזש ךכ .וז תוירחאמ 

רבדהש ילבמ ,חוכה ידקומב הטילשה לש שדחמ הקולח לש םשור רצוי אוהש הז ןבומב 

תועמשמ שי ךכיפל .רבעבמ ןויווש רתימ ונהיי תופיפכה תוצובקהש ילבמו לעופב ללוחתי 

םה ןכיה ?םירבדמ איה וא אוה םוקמ הזיאמ :תוהז תרדגה לע רבדמ ימ הלאשל תערכמ 

חוכה ידקומ לש זכרמהמ םאה ?תופיפכה וא תוינומגהה תוצובקל סחיב םמצע תא םיבצממ 

לע חיש לש םיסופיט ינשב ןאכ רבודמ ?םיילושה ןמ וא םיבאשמה תאצקה יזכרמו 

זכרמה ןמ רבדמ ןומגהה :םירמאנ םירבדה ונממש םוקמהמ םיעפשומש ןויוושו תוירדילוס 

תיקלח הצובקכ שדחמ תורדגתהו ,הנידמה ,המואה ,הרבחה לש "בחרה סרטניאה" םשבו 

ןמ רבודה וליאו ;ךכמ תועבונה תויתמצועה תוכלשהה לכ לע הז בצמ תונשל ידכ הב ןיא 

- הנקמ ימואל וא יתרבח ,ינידמ ביטקלוק ותואש םיכרעה ןמ רדומ ותויהב - םיילושה 

םיכרעה לש םתלחהל ןעוט אוה םמשבו ,ןויוושו קדצ לש םיילסרווינוא םיכרע ודיצל סייגמ 

.ןומגהה לע ומכ ינויווש ןפואב וילע םג 

 hooks, הרפסב Feminist Theory, םוקמה לש ותובישח תא הבר תוריהבב תראתמ
וניה זכרמהמ רובידה יכ השיגדמ איה החותינב .םתנעט תא םיגיצמ םירבודה םהמש בצמהו 

םירמאנה םירבדה לש םתובישח וז הביסמו ,יקלח וניה םיילושה ןמ רובידהש םשכ יקלח 

וא "ימואל סרטניא"ל בשחנש המ יבגל זכרמהמ םירמאנה םירבדה לש וזל ההז םיילושהמ 

לש יטסינימפה םויה־רדס .יטסינימפה רשקהב וז היגוסב הנד סקוה ."יללכ סרטניא"ל 

,תונבלה םישנה לש הזמ תילכתב הנוש ,תנעוט איה ,תויאקירמאה־תויאקירפאה םישנה 

הרכהב תוכזל תוצפחו (sisterhood) םישנ תווחא ךותמ הלועפב תוניינועמ תונבלה םאו 

הסיפתה תא שוטנל ןהילע ,תוותמ ןהש יטסינימפה םויה־רדס לש תוילסרווינואב 

היפלש - "ןדירפ יטב לש םזינימפה" היפב הנוכמה - תינריךבה ךא תיטסילסרווינואה 

.Rajchman, 1995 :לצא אשונב ףיקמ ןויד ואר 10 
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תנמ־לע ,תורחא םילימב "."ולוכ םלועה תושנל בוט הקירמאב תונבלה םישנל בוטש המ" 

הירוגטקה ךותבש ךכב הרכה לולכיש יטקלאיד ךילהת רובעל םיבייח תוירדילוס שבגל 

,םיילושל הקיחדל םורגל םילולעש תוחוכ ונכתיי "הקוריה תלד"ב תרבועה תיתרבחה 

ןניא ןהש ךכב ריכהל תונבל םישנ לע ,ךכיפל .תוירוגטק־תת לש תופיקשל וא הרדהל 

תוכייתשהו הקיז ךותמ תולעופ ןה דוע לכ יטסינימפה םויה־רדס לולכמ תא תוארל תולוכי 

ןהילע .םישנ לש תורחא תוירוגטקמ תומלעתה ךותו הינומגהה תיתרבחה הירוגטקל 

.תודדומ וא תופוקש םישנ תוצובק לש ןמויקב ריכהל 

וסנכנ ובש רעשה היה ינויצה סותאהש הארה ,םילשחונמה תא וחותינב ,יקסריבס 

ךא 11,"םיברע"כ םיבצוממל סחיב ,תימואל תודחא לש הקולחה תחת "םיחרזמ"כ םיבצוממה 

עירכמ דיקפת יומס ןפואב אלימ "םיחרזמ"כ םיבצוממה לש םתוהזב יתדעה טביהה 

םתוהזב הז טביה ."םיזנכשא"ל סחיב ךומנ םוקמב םידוהיה תייסולכוא ךותב םבוצימב 

םבוצימש ,"םיברע"ה ןמ הובג םג אלא ,"םיזנכשא"ה ןמ ךומנ קר אל ,ךוותב םתוא בצימ 

.דחי־מג "םיזנכשא"ו "םיחרזמ" לש הזמ ךומנ 

הייסולכואה תא תימואל הניחבמ דכלמש רמוח תווהל השקתמ ינויצה חישה ,םויכ 

תמועל היחרזא לכל תיטרקומד הנידמ לש תויגוסל טשפתה ירוביצה חוכיווהו ,תידוהיה 

ןויערה ,לשמל .תוהזה תלאש לע רישי ןפואב עיפשמש ןפואב ,ידוהי בור םע היטרקומד 

תיינקהל סיסבכ םיפתושמ םיכרע לש םומינימ תרדגהו תיחרזא הרבח לש הנוניכ רבדב 

תונושה תוצובקה תונותנ ובש ךובסה בצמל םסוק ןורתפ עמשיהל יושע תויחרזא תויוכז 

םע .ידוהי ימואל סרטניא ביבס םידכלמה תודוסיה לש הברקה ךות ,תילארשיה הנידמב 

לש ןתסינכל ותחיתפו תילארשיה הנידמב םיטרפה לש םדמעמ לע חישה תבחרה םצע ,הז 

םינוש םיטביהמ םתטשפה תא םיכירצמ וב ללכיהל רבעב ושרוה אלש תוירוגטק 

סוסיבו ,ילוכו םייתדה ,םיילכלכה ,םיימואלה ,םייתדעה םיטביהה ןוגכ ,םהיתויוהזב 

תופוקש תוצובק יבגל הזכ דעצ לש ותועמשמ ,ילסקודרפ ןפואב .םיחרזאכ יטילופה םדמעמ 

והשלכ טביה לשב ןתרדהל יוטיב ןתמ רבעל תומדקתה אלו ,ןתופיקשב הרכהמ הגיסנ איה 

וניינע הזכ דעצש םושמ - םיחרזמ וא םישנ םתויה - ןתוא םיביכרמה םישנאה לש םתוהזב 

.ןומגהל סחיב ךומנה םבוצימ תא ריתסמה ךסמ תלטה 

"הרוגא"ל סנכיהל רזגמ לכל רשפאמ "תיחרזאה הרבחה" לדומב ןומטה ןויערה 

תא ףושחיש והשלכ ינתא וא "יתדע" ,יתוברת תוהז ביכרמ לכ אלל לכל תפתושמה 

־ הרואכל קרו - הרואכל עיגמ חרזא לכ הזכ הרקמב .ןומגהל סחיב גרדמב ךומנה ובוצימ 

אלל הנידמה תודסומ םע ןתונו אשונ אוה ,דבלב הרואכל ,ןכלו ,םיידוחיי תוהז ינממס אלל 

קר דיוצמ אוה .הקיז שח אוה הילאש הצובקל ותוא םיכיישמה םיידוחיי תוהז ינמיס לכ 

הלכשהה תונש רפסמ םימושר םירחא םיקיתבו ,ליגו ןימ לש ןויצבו תוהז־תדועת רפסמב 

,םייתוברתה תוהזה יביכרמ תא הווסמ וז הטשפהש אלא .הקל ןהבש תולחמה וא ולש 

תוירוגטקה לש ןמוקימ תא עבוקו בצממ ןומגהה םהיפ־לעש םירחאהו םייתדה ,םיימואלה 

הרבח"כ קזחומש הממ דרפנ־יתלב קלח םניה הלא םיביכרמ .וילא סחיב תותוחנה 

תויטילופה תוינבתב קומע םישרשומה םיביכרמ םה הלא .לוכיבכ ןהמ הפחה ,"תיחרזאה 

םג ךא)ילארשיה הרקמב תוחפל ירהש ,"תוינומגהה םינפה תרסח תיחרזאה הרבחה" לש 

תימואל תודחאל םיחרזמה וסנכנ וב הסינכ רעשכ תויתרוסמהו תדה לע עיבצמ (2001) בהנש הדוהי 11 

.םיברעה ןמ ונחבתה הז ןפואבו 
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ןמ תמלעתמ הניא חרזאל תקפנמ הנידמהש תוהזה־תדועת ,(ברעמה תונידמ ןיבמ תוברב 

תבצוממ המצע תא תאצומ היידוהי־אלה תיחרזאה ,לשמל ,ךכו ,תיתדה וא תימואלה הקיזה 

.ילארשי יטרקומד ינידמ בחרמב דואמ םיוסמ םוקמב 

תוידסומה תוינידמה תוינבתה ןמ תוימואלהו תויתוברתה תוקיזה תא דירפהל ןויסינ 

םיידוהיה הנידמה יחרזא תא קיזחמ ימואלה סותאה ןכש ,אווש־םסקמ ךכיפל וניה 

םהיתויוהז וקחמנ תודחאה םשב .הב םיוושלו תינויצו תידוהי תודחא התואל םיכייתשמל 

היכרע םעו תונויצה םע דחא הנקב ולע אל םהיתונומא וא םהיכרע ,םתוברתש הלא לש 

הלא ורדוה ,אסיג ךדיאמו ,םיינוליחהו םייטסינרדומה־םייברעמה ,םייטסירטנצופוריאה 

םייטילופה םינבמהו תוכרעמה .יפוריא וניא םאצומש וא תינויצ־תידוהי הניא םתוימואלש 

הלאה םיטרפהו תוצובקה לש ןתטשפהל "המואה יוניב" יבלשב ושע םיתרבחמהו 

הרבחב הוושה ןבוצימל ושעש ילבמ ךא ,תימואלה תודחאה םשב תויתוברתה םהיתוקיזמ 

ןמצע תא ואצמ ךכ .תוחנה ןבוצימל ןועטלמ ןתוא תענומ וז הטשפה התעו ,תיחרזאה 

ינונגנמ תא ףושחל ןדיב הלעש ילבמ ,תורדומו םיילושל תוקחדומ לארשיב תונוש תוצובק 

וננוכש םיביכרהמ יתוהמ קלח תינויצה היגולואידיאהו ימואלה סותאה ושמיש ןאכ .הרדהה 
סותאה תודוסיב ולוכ־לכ גופס לארשיב ידסומהו יטילופה הנבמה .םייטילופה םינבמה תא 

םוי ידמ ,םיפקשמ ןיידעו - ופקיש לשממהו תרושקתה ,ךוניחה תוכרעמ לכ :ינויצה 

תא תוליעפמ ןה ךכו ,תימואל הניחבמ םידחאמה היגולואידיאהו סותאה תא - ומויב 

תוקיז ןתואמ םייברעמ־אלו םיידוהי־אל םיטרפו תוצובק םויה דע טישפמה הרדהה ןונגנמ 

הלא תוכרעמ 12.ותוינומגה תא תונכסמ רשאו סותאל הריתסב תודמועש תויתוברת 

רומאכ הנעטש יפכ ,דייהטרפאה יקוח תא תרתיימש תינבמ היצריפסנוק השעמל תוליעפמ 

 .Frye

לע שלוחה ירבגה חישה ידי־לע תוקתשומ םישנה םג ןמצע תא תואצומ ןפוא ותואב 

עונלוקה אשונב טחוש הלא לש התדובע תובר המרת הז ןיינע תנבהל .ינויצה סותאה 

רבגה לש פיטואירטסה ןיב רצונה חתמה לע העיבצמ טחוש .(1989 ,טחוש) ילארשיה 

,תיחרזמה השיאה תא עישוהל ץלחנה ,תונויצה תא םלגמה קינצוביקה אוה ,ןומגהה 

,םינואה תרסח ךא תיטוזקאהו תיארפה ,התוחנה השיאה לש פיטואירטסה תא תמלגמה 

לש תיווזה ןמ ,יגרדמ ירדגמ חתמב עגונה רחא רמאמ .תרקפומה תופוכת םיתיעלו הרובה 

Fogiel-)יוא'זיב־לגופ לש הז אוה ,ינויצה לעפמה ןמ קלח ןה רשאכ םג םישנה תקתשה 

 1997 ,Bijaoui). הקינעה אל רשאכ תונויצה לש הלודגה הצמחהה תא הגיצמ יוא'זיב־לגופ

.וחורב יטסילאיצוס ינויווש סותאב הקיזחהש ףא םירבגה לש הזל הווש דמעמ םישנל 

תא ךופהל ךרדה יהמ :הלאשל שדקומה ,רמאמה לש ןורחאה וקלחל העיגמ ינא ןאכ 

םשייל ןתינ דציכו ,תורכומו תוארנ תוצובקל תופוקשהו תודדומה ,תושלחה תויסולכואה 
?"תויחרזמה םישנה" יבגל התוא 

־תליגמ סיסב לע סותאה לש שדוחמ חוסינ אלא וניאש - ־תרנכ תנמא" לש לעפמה תא ,לשמל ,ואר 12 

החסונ ־תרנכ תנמא" ."ץבר זכרמ"מ לעופה "תימואל תוירחאל םורופה" תרגסמב - תואמצעה 

םיילארשי םיחרזא "הז בלשב" ףתשל אל תעדומ הסלחה ךותמ תוידוהיו םידוהי לש הצובק ידי־לע 

ךפהש ,יברע ףיפכ לומ ידוהי ןומגה לש בוצימ ללוחתה הנמאה תביתכ תעב רבכ ,ונייהד .םייברע 

.ףוקשל ןורחאה תא 
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הניחב לכמ דואמ תנווגמ הירוגטק יהוז .תינגומוה הירוגטק ןניא "תויחרזמה םישנה" 

,התופיקש אוה התוא דחיימהו - תיטילופו תיתלכשה ,תיתוברת ,תילכלכ - איהש 

הנויסנל סחיימ תילארשיה הנידמב רוביצהש היצמיטיגלה רדעהו ךומנה יתרבחה הבוצימ 

תורחא תוילוש םישנ תוצובקב הרכהה חכונל דחוימב טלוב הז היצמיטיגל רדעה .ןחבתהל 

וא םימעה־רבחמ תולועה ,לארשי תויחרזא תויניתשלפה ,תויפויתאה םישנה ןוגכ ,לארשיב 

יבגל קפס ליטהל ןתינש ףא ,קלוח ןיא הלא תוירוגטק לש ךומנה ןבוצימ לע .תוידרחה 

ןמ קלח לש ףאו תוימואלה תויתדה ןמ קלח לש ,םימעה־רבחמ תולועהמ קלח לש ןתותיחנ 

םישנ" הירוגטקה יפלכ השענ רבדהש יפכ קוידב ,לארשי תויחרזא תויניתשלפה םישנה 

וימיש ,יתדע־יטילופ קבאמ לש םיכבוסמה וישרושב ץוענ הז היצמיטיגל רדעה ."תויחרזמ 

תיטילופ הרכהל ןכרד תא םסוחו בצינ אוהו ,תילארשיה היווהה לש התווהתה ימיכ 

תוקחדומש תוצובק ןיב תיטפשמו תיטרואית הנחבה הליחת תשרדנ ךכיפל .ןתופיקשב 

.תיטילופ ןהו תיטרואית ןה תוארנ־יתלבו תופוקש תוצובק ןיבל תורכומ ךא םיילושל 

תייעבמ ענמיהל וצרש תויתרבח תונמא לש םידחא םיחסנמ עינה ירוטסיהה חקלה 

ינורקע חוסינ בקע ,Young ירבדכ ,תמרגנה היעב התוא - ליעל הרכזוהש הטשפהה 

לדבה אלל םיוקי ןויוושה ןורקעש החטבהה תא ףיסוהל - ןויוושכ םיכרע לש ילסרווינוא 

הקספב שרופמב תאז תאטבמ לארשי־תנידמ לש תואמצעה־תליגמ .תומיוסמ תוצובק ןיב 

ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויוש םייקת ...לארשי תנידמ"ש תרמואה 

"...ןימו עזג ,תד לדבה 

קוחה ינפל םיווש ויהי םלוכ" ןוגכ תילסרווינוא הרימאב םיחסנמה וקפתסה אל עודמ 

תוהזה תוירוגטק שולש תא אקווד ורחב םה עודמ ,אסיג ךדיאמ ?"ללכה ןמ אצוי אלל 

תוירוגטקש ךכב וריכה הנמאהו קוחה ?"םואל" וא 13"הדע" ןוגכ ,תורחא ונייצ אלו ,הלאה 

ףא ןהילע הנגהב ךרוצ שי יכ הנבהל םתוא הליבוה וז הרכהו ,תושלח ןניה תומיוסמ 

תיתורירש הרכהו תוילסרווינואה ןורקע לש הריבש ןאכ שי תיטרואית הניחבמש 

,תיטרואית טבמ־תדוקנמ .תורחאמ תמלעתמו תמיוסמ הצובקב הניחבמה תיטסינויצקודרו 

ריחמב ילסרווינוא קדצ טוקנל הרמויה לע רותיוול האירקו תדוכלמב הרכה וניה הזכ דעצ 

הילפאה ןורקע לש ותקדצהל רוקמה ,דניה וז הרכה .תושלח תוצובק יפלכ לוועו הילפא לש 

ןגהל ידכ תוילסרווינואה ןורקע תא ץרופ הז ןורתפ ןכש ,הפדעה אלו ,הילפא .תנקתמה 

,יגולויבה ןנימב ,ןתוהזב והשלכ טביה ללגב הילפאמ תולבומש תויתרבח תוירוגטק לע 

.ןתנומאב וא ןרוע עבצב 

צ"גבה לש הרקמב "םישנ" יגולויבה ןימה ןוגכ - תוהזב ןייפאמ לש שרופמה ונויצ 

גשומה חוור אל תואמצעה־תליגמ לש החוסינ תעב .דבלב יגולונורכ רשקהב ןאכ שמשמ "הדע" גשומה 13 

םינומשה תונש עצמא דע .םירקוחה ברקב אל ףאו הליגמה יחסנמ ברקב אל - "תינתא הצובק" 

,"חרזמה תודע ינב" :תונוש תורוצב "הדע" גשומב רקחמה ישנא ןהו תוינידמה יבצעמ ןה ושמתשה 

ךפהנ "הדע" גשומה .1981 ,גוצרה :1976 ,סרפ :לשמל ,ואר .המודכו "תינמיתה הדעה" ,"תודעה" 

וז הניחבמ .דבלב תויברעמ־אל תוצובק רואיתל שמשמ אוהו ,תיטילופ הניחבמ ןועטל הז עקר לע 

הקיטילופה ןמ תרזגנש תידוחיי העפותב אלא ,תוינתאב ןתוהזל ןתינש תוצובקב רבודמ ןיא 

הצובק" גשומב יחכונה רשקהב שמתשהל דבלב יתנפואו יטסינורכנא הז אהי ןכ־לע .תילארשיה 

.םיעשתה תונשב קר חוור תויהל לחהש ,"תינתא 
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279 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

םיריכמש ךכ ךותמ השענ ־ 14תנקתמה הילפאה רבדב םייונימה קוחל ןוקיתה וירחאלו 

,םירבגל סחיב םישנ תיילפהל רוקמכ יגולויבה ןימב םיריכמ :הילפאל רוקמכ הז ןייפאמב 

הקיזה ןייפאמב םיריכמו ,"םיכנ" הירוגטקה לש הילפהל סיסבכ תוכנה םרוגב םיריכמ 

תועמשמ .קוחל ןוקית ותוא תארוהב לכה ,"םיברע" הירוגטקה תיילפהל רוקמכ תימואלה 

םידוהי ןיב ,םישנל םירבג ןיב ןויווש־יא לש תתוועמ תואיצמ תמייקתמש ךכב הרכה רבדה 

םרוג תא רתאמ קוחל ןוקיתהש הז םע דחי םלוא .םיכנ םניאש הלא ןיבל םיכנ ןיבו םיברעל 

תוירוגטקב םריכהב וליפאש המוד ,ךכ .ויללוחממ ותוא טישפמ םג אוה ,ןויוושה־יא 

תיילפה רבדב צ"גבה ןושל .ןהילע םתנגהב ףוסה דע םיכלוה םניא צ"גבהו קוחה ,תושלחה 

:ךכ תעבוק םינוירוטקרידב םישנה 

,ןויוושה ןורקע לש תבייחמהו תיללכה ותלוחת ןיינעל רורבו לק היהש לכ 

תוביסמ .םישנה לש ןויוושה תוכז םויק ןיינעל ןבומו טושפ הכ היה אל 

לש ןויווש הוויה ,תויתדע תורוסמבו תויתד תוכלהב תורושקה תוירוטסיה 

־א"ישת ,השאה תויוכז יווש קוחב ,קקוחמהש דע ,תדחוימ היעב םישנ 

תויוכז ןויוושל בייחמ יטפשמ ןכות לעב יתקיקח יוטיב ןתיל ארקינ 1951 
15.<ה-ג 522) םישנל רומג 

תא ןייצ ףאו תולפומהו תוחפוקמה תוצובקה תא ההיז קקוחמה יכ הארנ הלא וירבדב 

םה וליאכ םימרוגה תא טישפה ךא ־ תודע ,תותד ,תורוסמ - שרופמב חופיקה ימרוג 

תד ,תטלש תרוסמ ןהל שיש ,תומיוסמ תוישחומ תויתרבח תוירוגטק ידי־לע םיאשינ םניא 

תא וא תרחאה תדה ינב תא ,רחאה ןימה ינב תא תובצממה ,תטלש "תיתדע" הקיזו תטלש 

קהבומב אוה הילפאה רוקמ יכ ןייצמ קוחה ןיא .ןהילא סחיב ךומנ םוקימב רחאה םואלה ינב 

ןיא .הילפאל תוירחאמ הלפמה תא רתופ אוה ךכבו ,תרחא הירוגטק יפלכ תחא הירוגטק 

לכמ םישנ םילפמה תמיוסמ תרוסממ וא הדעמ וא תדמ םישנו םירבג לע רבדמ אוה 

תרוסמו הדע ,תד לש םירייש קר אוה הילפאל םרוגהש ךכמ עמתשמו ,תורוסמהו תודעה 

רדעה .ןויוושה ןורקע תא לוכיבכ תמייקמ התוללכב הרבחהש דועב ,הרבחב וקבדש 

םישמשמ םילפמ תודסומבו תוצובקב ,םישנאב םנוגיע־יאו הילפאה ימרוג לש היצזיטרקנוקה 

רשאכ ,רומאכ ,תאז לכ .תנקתמ הילפא ,דגג־תיילפא םייקל קוחה לש וז הארוהמ טולימ־חתפ 

.הנגהל תויואר ןכ־לעו תוחפוקמ תומיוסמ תוירוגטקש ךכב םיריכמ הנמאהו קוחה 

.רתויב םישלחה לש םניגמ הרואכל תויהל קוחה לע היה הז ןויגיה יפל ,דועו תאז 

םיברע ,םישנל הנידמה תורישב םלוה גוציי חיטבמה ,תנקתמה הילפאה קוח יפ־לע ,לשמל 

,םלוה גוצייב תוכזלו םימעפ שולש תנגומ תויהל הרומא התייה הכנ הייברע השיא 16,םיכנו 

הנידמה תוריש קוח" ;509-501 <5>חמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ םישנה תלודש 454/94 צ"גב 14 

'ע ,27.12.2000 ,א"סשת תבטב א ,1767 ,םיקוחה רפס ,"2000-א"סשתה <11 'סמ ןוקית ,םייונימ) 

צ"גב לשו תואמצעה־תליגמ לש הסיפתהש רחאמ ,"רדגמ" אלו ,"ןימ" גשומב ןאכ תשמתשמ ינא .78 

רשאכ .יגולויבה ןימה יפל ירדגמה בוצימה תא הפוכ ,התוהמב תילכראירטפ הניהש ,הז הרקמב 

."רדגמ" יוטיבב ךרוצ םג היהי אל זא־ וא ,הנושת וז הנחבה 

.ילש השגדהה ;503 ,509-501 <5>חמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ םישנה תלודש 454/94 צ"גב 15 

תבטב א ,1767 ,םיקוחה רפס ,"2000-א"סשתה <11 'סמ ןוקית ,םייונימ) הנידמה תוריש קוח" 16 

.78 'ע ,27.12.2000 ,א"סשת 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:49:46 UTC������������� 

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



תויטילופ תוירואיתב ירדנמ ןורוויע :תולשחונמ בלכ־ןאהד טיירנה 280 

ןכתסהל ימצעל השרמ ינא .הכנכ יזא הייברעכ אל םאו הייברעכ יזא השיאכ אל םא 

וזכ השיא אל ףאו ,לארשיב הנידמה תורישב הכנ הייברע השיא ףא ןיא יכ שוחינב 

הרבחב םיטרפה לש םרודיס .התכזו ,העיבתב תירוביצה תכרעמה תא םעפ־יא הרגתאש 

אל ,תורחא אלו ,תומיוסמ תוצובק לש ןגויצ ידי־לע תויונוילע וא תויותיחנ לש גרדמ יפל 

ןה תורירש לש הדימ שי יכ הארמ אוה אלא ,לעופב ןתנגה תא חיטבמ וניאש דבלב וז 

תוצובקה לש ןמש תביקנב רוצעל ןכיה העיבקב ןהו ןייצל שיש תושלחה תוצובקה תעיבקב 

.תולפומה 

הטישה לש חוורה יטפשמה הנבמה ןמ םיפעתסמ תנקתמה הילפאה לש הלא םיקוח 

םישנה" ־ הצובק דוע ףיסוהל ןתינ ובש בצמ רצונ וז תרגסמב .תיטסיביטיזופה 

ךכ הלוכ הטישה תא תונשל ידכ ךכב ןיא םלוא .תוועמה תא ןקתל תנמ־לע - "תויחרזמה 

תדיוצמ הניא הטישה ,תורחא םילימב .ןהילא סחיב רוויע קוחהש תוצובקה לכ תא ההזתש 

ףקת הכ דע רמאנש המ לכ ןכלו ,ןהילא סחיב רוויע קוחהש תוצובקה תא ריאיש ןונגנמב 

,תוארנ־יתלב תוירוגטק ןתוא רבדב המ ךא .ןהב ריכמ קוחהש תוירוגטקה יבגל קר 

הילפאל תויואר ןתויה תא וליפא ןייצמ וניא ןכלו ןהילא סחיב רוויע קוחהש תוירוגטק 

ןתנגה תא חיטבהל לוכי וניא תנקתמ הילפא לש הז ןוויכש תוירוגטקה רבדב המ ?תנקתמ 

הז .ןתיילפהל םרוגכ ןתוהמ םיוסמה טביהל סחיב רוויע אוה יכ ,ןתוא האור וניא אוה יכ 

תוירוגטקה יתשב תועלבנ "תויחרזמה םישנה" ."תויחרזמ"כ תובצוממה םישנה לש ןלרוג 

,"םיחרזמ" םג ומכ ,תובר "תויחרזמ םישנ" .ליעל יתנעטש יפכ ,"םיחרזמ" לשו "םישנ" לש 

ןתויה םצעמ הנידמה תודסומ ידי־לע תורדומו הרבחה ילושל תוקחדנ ןמצע תא תואצומ 

תילארשיה היווהה לש התווהתה תונש לכ ךרואל הלפוהו רדוהש ,"יחרזמה רוביצה"מ קלח 

.ילארשיה קוחב םג ךכ תובקעבו 

,תילרבילה הסיפתה תרגסמב ,קוחה דצמ "תויחרזמ םישנ" הירוגטקב הרכהה תריצי 

וזש הפצמו ,תדדובה "תיחרזמה השיאה" לש היפתכ לע החכוהה דבוכ אולמ תא הליטמ 

ןפואב תונהיל השקתמ איהש <1> :התיילפהל םימרוגה םיאנת ינש םימייקתמ יכ הארת 

הלא םיבאשממ תינהנ הניא איהש <2> :הצקמ הנידמהש םימיוסמ םיבאשממ ינויווש 

ןוגכ ,תוילושכ תורכומה תוצובקל המודב ,"תויחרזמ םישנ" הירוגטקל התקיז לשב 

ריכמ קוחהש ,לארשי תויחרזא תויניתשלפה ןמ לידבהל ךא ,תוידרחה וא תויפויתאה 

"ןויוושה לע" הרמאמב ,יאדר ססנרפ .רוויע אוה תוצובקה ראשלש דועב תוילושכ ןהב 

תואיצמב - (רחא טרפ לכל ומכ) תדדוב השיאל שיש ברה ישוקה לע העיבצה ,(34 ,1995) 

ויתוקיז לכמ דיחיה תא םיטישפמה תיחרזא הרבח לש םיילרביל םיכרע לע תנעשנה 

עקר לע הילפא הדגנ תמייקתמש חיכוהל - "ותוישונא" ךרד קרו ךא ותוארל םישקעתמו 

השיא לש הרקמב תיתדעה התוכייתשהו יגולויבה הנימ ןוגכ ,התוהזב םימיוסמ םיטביה 

הלועפ לש האצות ,דניה התרדהש תוארהל הילע ,תאז חיכוהל לכותש ידכ .תיחרזמ 

הרקמב תירדגמה הקיזה תא חיכוהלו ,ילאודיווידניאו ישיא ןפואב הדגנ תישענה תישחומ 

תובקעב ,יאדר !השיא התויה לשב התלפוהש תוארהל השיאה לע ,תורחא םילימב .הלש 

 1989) MacKinnon), תעבונ התיילפהש ךכ לע עיבצהל תרתועה לש התבוח לע העיבצה

ןותנ תוארהל תשרדנ איה ,רמולכ .הלש יטרפה הרקמב קר אל המצע לע תרזוחש המגממ 

תוהז לש טביה ותוא תולעב םישנ ופשחנ םהבש םירקמ המכ רבכ ורק ויפלש יטסיטטס 

לכ .תויחרזמ םישנ לש וא םישנ לש הדובעל הלבק־יאב תויבקע :לשמל ,הילפא התואל 

קוחהש ןמז לכ ,וזמ הרתי .היבגל רוויע תויהל ךישממ קוחה ,תאז הארמ הניא איה דוע 
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םתוהז לש םיישונאה םיטביהל יוטיב תתל וללה םיטרפה לש םהייוכיס ,םהב ריכמ וניא 

.םיכומנ ־ םתיילפה תביס הצוענ םהבש 

תויתרבח תוירוגטק .הרבחב םינוש םיטרפ לש םתופיקשל תונוש תוגרד תומייק 

לבגומ ישונאה ןימה ינבכ ןמויקו ,ןהלש םיבר תוהז יטביהב הרכה־ יאמ תולבוס תומיוסמ 

תיצמתמ ,לשמל ,לארשיב םירזה םידבועה לש םתוהז .םירכומ םה היפ־לעש תוהז התואל 

לש םידממה ראשו "םישנא" םתויה ."תודבוע םיידי גוז" םתויהב קוחה תניחבמ 

וניא קוחה .לארשיב ןאכ םהייחב יוטיבב םיכוז םניא - המודכו םתד ,םאצומ - םתוישונא 

דמעמ־יווש םה ותניחבמו ,םתוהזב םירחאה םיטביהל רוויע אוהש םושמ םהל עייסל לוכי 

רתונש המ ,ןהילע ןגמה קוח ןיאב .הנידמב תויתרבחה תוירוגטקבש תוקזחל סחיב 

ידי־לע אלו ,יביטקייבוס ןפואב ןמצע תא רידגהל ןתוכז לע קבאמה אוה הלא תוירוגטקל 

.ותוא עבוקה טילשה טועימה וא ינומגהה קוחה הז אהי ,ןומגה 

הבתכ םישנה רורחשל הדיחיה תורשפאכ תינומגה היצלוקיטרא דגנ קבאמה לע 

 Chantal Mouffe הרמאמב Feminism, Citizenship, and Radical Democratic"

 Mouffe, 1997, 5) Politics"), הבתכו הביחרה איה תיטילופ תוהז ןוניכ לעו
 ^".(Mouffe, 1995, 33—46) "Democratic Politics and the Question of Identity

היצלוקיטרא"מ ררחשמ ךילהתב ךורכה תוהז ןנוכמ קבאמ איה ,התניחבמ ,הקיטילופ 

טקייבוסה תא העינמש תויוהז לש השדח הינבה לש ךילהת הקיטילופב שי ."תינומגה 

בצממ היצמרופסנרט לש ךילהת עינמ םישנ לש יטילופה קבאמה .תומייק תודמעמ 

תניחבמ ,אופיא הניה תיטסינימפ הקיטילופ .ונממ תועבונה תויצטונוקהמו תופיפכה 

 Mouffe, ךירצ הז קבאמו ,תופיפכ לש תויצטונוק ךותב םישנ לש ןתועלביה דגנ קבאמ

ךילהת ללוחתמ ,התעדל ,ךכ .<םש> יוכידה תורוצ לכ דגנ קבאממ קלחכ למגותמ תויהל 

.הארנל ףוקשמ ךפהנ ןבוצימש תויתרבח תוירוגטקב םישנ לש תוצובק לש תונחבתה 

תוסנכנ ןה רשאכ תללוחתמ הז רשקהב "תויחרזמ םישנ" הירוגטקה לש התופיקש 

,ןהיתויוהזב םימיוסמ םיטביה ,רמולכ ."םישנ" סכמה רעשב וא "םיחרזמ" סכמה רעשב 

,םימולע םירתונ הלא לכ ־ ןהייח־ןויסנ לש ודוחייו ןתוישונא לש םימיוסמ םידממ 

,יקסריבס לש ורוביחב ומכ ,הילפא לש םירשקהב תונודינ ןה רשאכ םג ,תאז .םיארנ־יתלב 

17.ןמוקמ ללכ רכוה אל םהבש ,םייונימה קוחל ןוקיתבו תנקתמה הילפאה צ"גבב יאדוובו 

 Stanly Aronowitz ןעמל טועימ לש וקבאמש תויתייעבה לע ועיבצהב ,בטיה תאז אטבמ

טועימה לש תועמטיהב םייתסהל לוכי וניא הז קבאמ .ןומגהה לצא ררועמ ותוהזב הרכה 

:"רחא" והשמב הרכה לש ךילהת עינהל בייח אוה אלא ,ןומגהה לש ותוהזב 

 Minority identity is not only tragic and hopeful; it also becomes

 problematising when it mobilizes something "other" - something

 which cannot be assimilated within visible, established, public

 categories, and which causes them to be rethought. (Rajchman,

 1995, 2)

,בלכ־ןאהד ואר ,תויחרזמה םישנה לש ןתונחבתה ןעמל קבאמה לש ןושארה ירוטסיהה בלשה לע 17 

.1997 ,רלאה יפצומ לש התדובע ואר ,הימדקאב תיחרזמה השיאה לש הלוק תונחבתה לע .א1999 

Mutzafi- :םג ואר ,יחרזמה יטסינימפה חישהו תילאוטקלטניאה תונחבתהה תלאשב ףסונ ןוידל 

 2001 ,Haler. 1995 ,גרבנדיווסו איבל םג ואר ,םיילושה ןמ תבתוכה השיאה תונחבתה ןיינעל.
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שיש "תיטירק תיטילופ הסמ" תלעב הירוגטק תניחבב ןניא תויחרזמ םישנ ,הז ןיינעל 

ידי־לע רקיעב לארשיב גצוימה ,ןומגהה תניחבמ .שדחמ בושחל ןומגהה תא עינהל החוכב 

ןהלש ןילמוגה־יסחי .תויחרזמ םישנ לש ןקבאמל תועמשמ ןיא ,יזנכשא ידוהי רבג - 18א"יג 

ןתופיקש תנבהל םיבושח ,"םיחרזמ" וא "םישנ" ,ירק ,ןהלש תוהמיאה־תוירוגטקה םע 

הנוש םייח־ןויםג תווח ןה .הפיכב טלושה ןומגהה - א"יג םע ןהיסחי רשאמ רתוי ןתיילפאו 

הירוגטקהמ ןתונחבתה ןכלו ,וילא האוושהב הרבחב ירמגל תרחא תובצוממו ונממ ןיטולחל 

םירבג" תוירוגטקה ןמ ןתונחבתה רשאמ הברהב הטושפ "םייזנכשא םיידוהי םירבג" 

ןויסינב ליחתהל בייח ןקבאמ ,תיגטרטסא הניחבמ ,ןכל ."תויחרזמ־אל םישנ" וא "םייחרזמ 

םישנ" ,רומאכ .תוהוזמ ןה ןמיעש תוירוגטקה יתשמ תדרפנ תוהז רוצילו ןחבתהל 

,םיבאשמה לע ןמיע תורחתמ ןה ןיאו הרבחב תוקזחה תוצובקה םע תוהוזמ ןניא "תויחרזמ 

א"יג לש הינומגהה לע םויא תווהמ ןניא םג ןה .ןתניחבמ יוכיס רסח וניה הזכ קבאמ ןכש 

םיבאשמה לע תורחתמו תוקבאנ ןה .תווהמ "םישנ"ו "םיברע" ,"םיחרזמ" תוירוגטקהש יפכ 

תמייאמה הצובקהש םשכ שממ ,"תויזנכשא םישנ" לומו "םייחרזמ םירבג" הירוגטקה לומ 

קבאמ לש תיטרואיתה תועמשמה .תוינומה יגהנ אלא ,םיסייטה הניא םיסובוטואה יגהנ לע 

הנכמ Taylor^ המ ,ןהל תיתועמשמה הכומסה הירוגטקה דצמ ןתוהזב הרכהל הרושק הז 

 "Taylor, 1994, 25-74) "significant other).

הנידמב יחש ימ לכו ,ךורע ןיאל םיקומע א"יג ןיבל ןניב םירעפהש יפ־לע־ףא ,הז םע 

,א"יגל סחיב תויחרזמה לש ןתותיחנב חכוויהל ידכ תוקיטסיטטסל קוקז וניא תילארשיה 

םע דחי תודעוצ ןה רשאכ וידיב הנותנה המצועה לע יוכיס־רב קבאמל דעי וניה א"יג 

ןתועלביה דוכלמ ןומט ,רומאכ ,ןאכ ."םייחרזמה םירבגה" םע וא "תויזנכשאה םישנה" 

ןויסינה לש יטמתירא רוביח ־ יחרזמ + השיא הירוגטקב ןתוא תאלוכש םא־הירוגטק ךותב 

תריציל יד ןיא ,רומאכ ,ךכבו ."תויזנכשא" ןניאו "םירבג" ןניאש ימכ ןהלש ףתושמה 

לש ןתיילפה תורוצ ןכש ,םיידוחיי םיכרצו ידוחיי םוי־רדס תלעב הירוגטקכ ןהב הרכה 

לש היצקודרמ תורזגנ ןה םא הצממ־אלו דבלב תלבגומ הנבהל תונתינ תויחרזמ םישנ 

."תויזגכשא־אל + םירבג־אל" ןהש םושמ תולפוט ןתויה 

תוהזב הרכה גישהל דעונש יטסינוגטנא יפוא תאשונ הז גוסמ קבאמ לש ותישאר קר 

םישנ ןניא ןה :ןה ןיאש ימ יפ־לע אלא ,ןהש ימ יפ־לע אל ,ונייהד ,הלילשה ךרד־לע 

הלילשה ךרד־לע תונחבתההו תודרפיהה בלש ,הז םע .םייחרזמ םירבג ןניא ןהו תויזנכשא 

,תופיפכה בצממ הענה לש דעצ - הרכהה ךילהתל םדוקש יחרכה ןושאר דעצ הווהמ 

רחאמ ךא .Spelman תרבדמ הילעש ,ןתוהז לש היצקודרהמו ,Mouffe תרבדמ וילעש 

רתונ אל .ןהב ריכהל תנמ־לע תיטסיביטיזופ הרדגהל קוקז אוה ,יטסיביטיזופ וניה קוחהש 

אל ,תויחרזמ םישנ ןהש ךכב הרכה ןעמל קבאיהלו ףסונ בלשל ךישמהל אלא אופיא ןהל 

םינכתו ידוחיי םייח־ןויסנ ןהל שיש םושמ אלא ,ןומגהה ידי־לע יטילופה ןבוצימ םושמ 

לש הלא םיטביהב היצמיטיגלב! הרכהב תוניינועמו ךכב תורחוב ןהש םושמו ,םיידוחיי 

.ןתוהז 

םישנ לש ןטק ץמוק קר ,םייתרבחה םיקבאמה לכב ומכ ,הז קבאמ תואשונ םויכ 

ןכו ,םיילושה ןמ תלעופ רשאו "יתוחא" המצע תא הנכמה התומעב תונגרואמה ,תויחרזמ 

םגש םיעוריאו םינוגרא ןהל ומדק .תודדוב תוליעפכ םג םישנ ינוגרא ךותב תולעופה םישנ 

.ןריש יקיו ר"ד יתדידי יפמ יתדמל ,דז עשעשמ יוטיב 18 
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יחרזמה יטסינימפה סנכה ,"תויחרזמ םישנ" ןוגראה ןוגכ ,"טעמ שדקמ" תניחבב םה 

ץינייטש ימע תיירלגבו םילשוריב םינמואה־תיבב תוכורעת ןכו 1995 תנשב ןושארה 

תמיוסמה הירוטסיההו יתוברתה רופיסה 19.(א 1999 ,בלכ־ןאהד> 2000 תנשב ביבא־לתב 

םישנה לש ןתוהז תא םיאלממה םינכתל עפוש רוקמ - לכמ רתוי ילוא - םיווהמ ןהלש 

תאשונ ,רולקלופל רבעמ ,תיטילופ הירוטסיהכ הרפוס םרטש ,ןהלש הירוטסיהה .תויחרזמה 

ןוגכ ,תוגעלנו תופיפכמ תויצטונוק ילעב םיפיטואירטס דגנו יוכיד דגנ קבאמ לש יפוא 

"ינוכית־מיה רמזה" הנוכמש המב תויחרזמ לש ןהיתויומד ףאו הנויצ ,יחרזמ הזילע ,החרפ 

.דועו 

תנמ־לע ־ הב הרכהה לע תוקבאנו ןתוהז תא תונבמ תויחרזמה ובש ךילהתה 

גולאיד לש ךילהת וניה - Mouffe תראתמש יפכ ,תינומגה היצלוקיטראמ ררחתשהל 

Taylor,) "הרכה לש הקיטילופ" הנכמ Taylor^ המ תרגסמב םחולה גולאיד ,ינמחול 

תינייפואה הפשה לש שדחמ הריציב הניינע הרכה לש וזכ הקיטילופ 20.( 1994, 25-27) 

לש ,הקיטילופ לש ,האנש לש ,תונמוא לש ,הבהא לש ,ףוג לש הפש :תויחרזמה םישנל 

יסחיב ןתוא תבצממ הניא ךא ,םירחאל סחיב תויחרזמה םישנה תא תמקממה הפש :םישנ 

טרפה תא בצממו םיכוישו תוקיז גציימ ,Taylor רמוא ,חישה .םייטילופ תותיחנו גרדמ 

ויה הכ דע םא ,ךכיפל .תורחא תוצובקל סחיב הצובקה תאו תמיוסמה הצובקה ךותב 

תופוקש ויה וא תגעלנ הרוצב וגצוהו ,תופיפכ יסחיב תובצוממו תורכומ תויחרזמה םישנה 

אוה התע להנל ןהילעש חישה ,יטילופה גוצייבו תדמלנה הירוטסיהב ,קוחב תוארג־יתלבו 

אלא ,תונחבתהו תודגנתה ךותמ קר אל ־ םיחרזמהו םישנה - תוהמיאה־תוירוגטקה םע 

לש היצזיטנמורב אלו םישרושל תיגלטסונ הרזחב רבודמ ןיא .ןתוהז לש שדחמ הינבה ךות 

םישנכ תידוחייה ןתייווהב םיעגונש תוהז לש הינכת ןוניכב אלא ,אבא־תיב תונורכז 

רבודמ .ןחבומ דמעמלו תיטפשמ הרכהל היוארה תיטילופ הירוגטק ןתויהב ,תויחרזמכו 

רופיסכ דועו החפשמה ,ןוירפה ,תוהמיאה ,רדגמה ,ןימה תא ןתסיפת לש חוסינבו רוריבב 

תוידוהי םישנ לש תוננוכמ תויווח לש תכסמכ ,לארשיב תורחא םישנ לש הזמ לדבנ 

הרקמ לכב ךא ,תומיענ תויווחב וא תושק הטילק תומוארטב ,יברע םלועב עקושמ ןרבעש 
תוהמיא ירופיסב רבודמ .םייחרזמ םירבג לש וא תויזנכשא םישנ לש וזמ הנוש תכסמכ 

תיברעמ היווה ללכל םיידוהי םייברע םיירוטסיה תורוקממ וחמצש תויתחפשמ תוקיזבו 

הילותיחב .דניה רקחמ םוחתכ ותייוותה ףאו ,טעמ ךא רקחנ הז אשונ .דועו ,תילארשי 

.(2001 ,בלכ־ןאהד) 

ןהש וא תומייק ןניא ןהש ןשוריפ ןיא ןתוארנ־יאו ןתופיקש יכ שיגדהלו בושל יואר 

,יתוברתהו ירוטסיהה רופיסב תועיפומ ןניא ןהש קר רבדה שוריפ .ידוחיי רופיס תורדענ 

תא תואצומו ,יטילופ גוצייו תיטפשמ הרכה תורדענ ןה ךכמ האצותכו ,הקיטילופבו קוחב 

,תאז .יחרזמה יטסינימפה ןיינעה חנומ ןמוי־רדס לעש תועדומ תויחרזמ םישנ לש תומזוי הלא לכ 19 

הרכה שרודש םוקממ וא עדומ םוקממ תוקבאנ ןניאש ךא יחרזמ ןאצומש םישנ תוצובקל דוגינב 

ןתויחרזמ תא תוהזל תוברסמה ,ןומר־הפצמב הרפתמה תושנ לש קבאמה תמזוי איה ךכ .ןתויחרזמב 

ךוניחה םודיק ןעמל ירוביצה דעווה - ה''לה ןוגרא לש םויהירדס אוה ךכ ;ןקבאמל הקיז תלעבכ 

לע חנומ קבאמל תומזויה לש עונמה יכ ףא ,םישנ אלו ,ךוניח אוה וניינעש ,תורייעבו תונוכשב 

.ופיב תוידוהיו תויברע םישנ לש תפתושמה המזויה ףא איה ךכו ;תועדומ תויחרזמ םישנ לש ןהיפתכ 

.Amar, 2001 :ואר .רמע עטנ ד"וע ידי־לע ןודינ םייונימה קוחל ןוקיתב יתדעה לוקישה 20 
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.ימיטיגלכ ספתנ הז לכשכ ,םייתרבחהו םיילכלכה םיילושל תוקחדומו תולפומ ןמצע 

םישנל הרכהו יוטיב ןתמב אוה הז רשקהב Taylor רבדמ וילעש חישה לש ותובישח 

,םיוסמ ילכלכו יטילופ בוצימו ידוחיי ירוטסיה רופיס ,תידוחיי העדות תולעבכ תויחרזמה 

.ןהל ךא קהבומהו ידוחייה ןמ םג ךא תורחא תוצובק םע ףתושמה ןמ םהב שיש 

אלו 2',<217-216 ,א1999 ,בלכךאהד> ןמצעב רפסל ולחה תויחרזמה םישנהש רופיסה 

הרכהל תיתוהמ תוכז ןהל תונקהל ךכ ידי־לעו ןתייווה תא רידגהל אב ,ןהילע רפוסש הז 

הירוגטקכ המויק סוסיבל החכוה תבוח לכ הילע הלח אלש תדרפנ הירוגטקכ ןהב 

לא ןה תויחרזמה םישגה לש תויוסנתהה תא שרפל הבוח קר שי וז הירוגטקל .תימונוטוא 

תביבסב תורחאה תוירוגטקה לומ לא ןהו "םישנ"ו "םיחרזמ" תוהמיאה־תוירוגטקה לומ 

םירבגה ,תויסורה ,םיסורה ,תויפויתאה ,םיפויתאה ,תוידרחה ,םידרחה :ירק ,ןמויק 
.דועו תויניתשלפה ,םיניתשלפה ,םייזנכשאה 

,חיש תועצמאב םיישונאה יוטיבהו דוקפתה תלוכי לש הבחרה ובוחב ןמוט הז ךילהת 

קבאמ ידכ ךות ,תויחרזמה לש ןתוהזמ םיחפט דוע ףשוח אוה .הילפא לש הכופיהכ לעופו 

םיכוז רתוי םיבר םיטביה ,רמולכ .יטילופה בחרמב םוקמ ןמצעל תורצויו תוריאמ ןה ובש 

ךותמו ןהיניב יסחיה בוצימה תא םיטילבמ ,תוצובקה ןיב םיחישב הרכהבו יבמופ יוטיבב 

.הקיקחל ףאו הרכהל ךרדה תא םיללוסו ,תוילושה וא הרדהה בצמ תא ךכ 

,תוילכראירטפ תוירואיתב םישנ לש ןתופיקשב ונד רמאמה לש ותישארב ,םוכיסל 

תוצובק לש םיילושל הקיחדבו הילפאב םידקמתמש םירקחמב וליפא יוטיב ידיל האבש 

םילשחנ אל יקסריבס המלש לש ורפס .םייתרבח םינוקיתב םיניינועמ רשאו תויתרבח 

תויחרזמ םישנ לש ןתופיקש לש היגוסב הקמעהל קוניז תדוקנ יל שמיש םילשחונמ אלא 

ידיל אב אוהש יפכ ,הרבחה ילושל םיחרזמה לש םתקיחדב יגולויצוסה ןוידה .לארשיב 

ןוידה תא םג ומכ תויחרזמה לש ןתקיחד תא וכותב עילבה ,יקסריבס לש ורפסב יוטיב 

.הרבחב הלא םישנ לש ןתיילפהב 

,יטילופה רופיסה תא בותכל לכ־םדוק תבייחמ תויחרזמ םישנב תיטפשמ הרכה תריצי 

יפוא לעב יטילופ קבאמב ךורכ הז רופיס .ןהלש דרפנה יתוברתהו ירוטסיהה ,יגולויצוסה 

תוירוגטקל סחיב "תויחרזמ םישנ" הירוגטקה לש תונחבתה ךילהת ובוחב ןומטיש ,חיש לש 

םינושה םיטביהל יוטיב ןתיי רשאו ,"םישנ"ו "םיחרזמ" ,ונייהד ,תועלבנ ןה ןהבש תורחא 

תיטילופה לע ףסונ ,תיקוחהו תיטפשמה הרכהה .תויחרזמה םישנה לש ןתוהז לש 

ןהילע ןגהל קוחב הרומ רשאו ללכב םישנ לש ןתיילפהל סחיב רבכ תמייקש ,תילכלכהו 

.םישנה תיירוגטקב תוללכנ ןה דוע לכ תויחרזמה םישנל תעייסמ הניא ,הילפא ינפמ 

וא ןביל־בוטב תויולת תויחרזמה םישנה ,לארשיב םישנה דמעמ רופישל ןתוליעפ תרגסמב 

לש ךרוצה .לארשיב םישנה קבאמ תא תוליבומה תוליעפה םישנה לש ןביל־תורירשב 

רחאה דצה .ןקבאמב דחא דצ קר וניה םישנה תיירוגטקמ ןחבתהל תויחרזמה םישנה 

וליפאש רחאמ רתוי ךבוסמ בצמה ןאכ .םיחרזמה תיירוגטקמ ןחבתהל ךרוצה אוה ןקבאמב 

,ואר .תיגולופורתנא תיווזמ תויחרזמה רופיס תא תואיבמ רלאה יפצומ הנינפו איבל רדמסב תורקוח 21 

.Mutzafi-Haler, 2001 :לשמל 
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285 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

הילפאל היוארה תילפומ הירוגטקכ קוחב תרכומ הניא המצעלשכ "םיחרזמ" הירוגטקה 

םישנב הרכה ןכ־לע .תילארשיה תואיצמב םינש־ךורא יטילופ קבאמ הילע שטינו ,תנקתמ 

דצל ףתושמה ןקבאמ ."םיחרזמ" הירוגטקב הרכהב תינתומ תויהל הלולע תויחרזמה 

ןהו ,תויחרזמ םיליעפ תוצובק ברקב ןהב תידוחיי הרכה הכ דע בינה אל םייחרזמה םירבגה 

ןה ,םיחרזמ לש תינוגראהו תיתעונתה ,תיתגלפמה תויוליעפה תרגסמב .םש ףא תולפוט 

ןתינ הבש ,"תיחרזמה תיטרקומדה תשקה" תרגסמב וליפא .הלאכ ןדועו תופוקש דימת ויה 

יגולואידיא םייתפש־סמב קר םייתניב אטבתמ רבדה ,ןתוילושל תמיוסמ תועדומב ןיחבהל 

םירוויע ,"תשקה" ללוכ ,םינוגראה לכ .רוביצב םיניידתמה םיבכרהב והשלכ גוציי ןתמבו 

.םהלש םויה־ רדסב םוקמ ול םיקינעמ םניאו תויחרזמה םישנה לש ידוחייה ןמוי־ רדסל 

היושע וזכ תונחבתה .םייחרזמ םירבגל סחיב םג תונחבתה איה תשקבתמה הנקסמה ,ןכ־לע 

."םיחרזמ" םאה־הירוגטקב םג תיקוח הרכה בינהל ףא 

לש הרדהו תופיקש ,ןורוויע ,תישאר :חותינה ןמ תולוע תויטרואית תונקסמ שולש 

ןומגהה ידי־לע קר "םילעפומ" םניא םה ,רמולכ ,םיירניב קר םניא תויתרבח תוירוגטק 

תוירוגטק ןיב םג תורוק תופיקשו הקיחד ,הרדה לש תועפות .םיילושה־תוצובק יפלכ 

תולפמ תויה ינפמ תונסוחמ ןניא תואכודמו תולפוט תוצובק .ןכותבו תוינומגה ןניאש 

תנבהל תינויח םיילושל הקיחדו הרדה ,תופיקש ןיב םילדבהב הרכהה ,תינש .ןמצעב 

.יטילופ קבאמ לש ךרדב םאו הקיקח לש ךרדב םא ,יתרבח יונישל םישרדנה תונורתפה 

הרכהל ךרדה תא לולסיש יטילופ קבאמב םינתומ תנקתמ הילפאו קוחב הרכה ,תישילש 

.קוחב הרכהל םדקומ יאנת הניהש ,תירוביצ 

תורוקמ 

.(קיבבדחורפ 'ד :םוגרת)יטרפה ןיינקהו הנידמה ,החפשמה אצומ .(1940)'פ ,סלגנא 

.ריעצה רמושה ,יצראה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

.509-501 <5>חמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ םישנה תלודש 454/94 צ"גב 

- םירוחשה םירתנפהו בילאס ידאו :תימצע תונגראתה תוכרעמ" .<1992)'ה ,בלכ־ןאהד 

הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ."לארשיב תכרעמה לע תוכלשה 
.םילשוריב תירבעה 

,,לאערזי 'ד :ךותב ."ברעמל חרזמ ןיב יחרזמ םזינימפ" .(א1999> 'ה ,בלכ־ןאהד 

דדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(266-217 'ע> הקיטילופ 

:ךותב ,"תינרדומ־טסופ טבמ תדוקנ - לארשיב תויתדע" .<ב1999> 'ה ,בלכ־ןאהד 

'ע) ךוניחו תוינרדומ־טסופ ,תוינרדומ :הרבחו ךוניח ,(ךרוע) באז־רוג 'א 
.תומר :ביבא־לת .(232-197 

,(תכרוע) הליש 'מ :ךותב ."הירוטסיהו תוהז - תויחרזמ םישנ" .(2001) 'ה ,בלכ־ןאהד 

.יבצ־ןב ןוכמ :םילשורי .<60-45 'ע) תונושארה תוירבעה 
- <1977-1920) תסנכל םירחבנה תפיסאל תויתדעה תומישרה" .<1981> 'ח ,גוצרה 

,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח "?תיטילופ תוהז םנמאה ?תוהז םנמאה 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 
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א ,1767 םיקוחה רפס ."2000־א"סשתה (11 'סמ ןוקית ,םייונימ) הנידמה תוריש קוח" 
.27.12.2000 ,א"סשת תבטב 

,7 ,תרוקיבו הירואית ."תוברתה תולובג ךותבו ןיב" .(1995) 'ט ,גרבנדיווסו 'ס ,איבל 
 87-76.

גוציי לש הקיטילופו יגולופורתנא רקחמ :יטנתוא לוק ךל שי" .(1997)'פ ,רלאה־יפצומ 

.98-81 ,11 ,תרוקיבו הירואית ."הכותבו תרקחנה הרבחל ץוחמ 

םע תוחישו יגולויצוס חותינ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981) 'ש ,יקסריבס 
.הפיח .תוליעפו םיליעפ 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .לארשיב תודע יסחי .(1976)'י ,סרפ 

דמעמ ,(תוכרוע)יבוק־ןביל ימו ולש 'כ ,יאדר 'פ :ךותב ."ןויוושה לע" .(1995)'פ ,יאדר 

.ןקוש :םילשורי .(63-19 'ע) טפשמבו הרבחב השאה 

'ע) תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א ךותב ."הרבחה יעדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 
.תורירב :ביבא־לת .(39-7 

.תורירב :ביבא־לת .ילארשי עונלוק .(1989)'א ,טחוש 

םדק תמיב :ביבא־לת .תיתוברת־בד הבשחמ תארקל ,םירוסא תונורכז .(2001)'א ,טחוש 
.תורפסל 

.תוינתאו תד ,תוימואל ןיב םישגפמ העברא :םיבדעה־פידוהיה .(סופדב) 'י ,בהנש 
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