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םיידדה םייומיד ־ םירצונו םידוהי :ךנטבב םייוג ינש לבוי בקעי לארשי 
.םידומע 318 .ס"שת .דבוע םע :ביבא־לת 

,"םינשי"ו "םישדח" םיגולויצוס ןיב םיחוכיוול םיליגר תילארשיה הרבחב םיקסועה 

דמימ םג םהל עדונ רשאו ,"םינשי"ו "םישדח" םינוירוטסיה ןיב סומלופב םג םיבלושמה 

יסחיב דחוימבו ,ילארשיה הווהב תורעוב תויעבב םיעגונ הלא םיחוכיו .יוושכע־יטילופ 

.תידוהיה הצופתהו האושה אשונבו ברע-לארשי 

םיגולויצוסו םינוירוטסיה ןיב חוכיוול שדח ןפ הלגנ םיעשתה תונש עצמאב ,הנהו 

טרפבו ,תומדוק תופוקתב םיקסועה םינוירוטסיה ופסונ ןוידה לגעמל :"םישדח"ו "םינשי" 

תובושח תועפות לע שדח ןפואב םיננובתמ הלא םינוירוטסיה .םיידוהיה םייניבה־ימיב 

תודהי .םייניבה־ימי לש זנכשא תודהי תנבהב היזיוור ךורעל םיטונו ,תידוהיה הירוטסיהב 

הנותנה הרבחכ אלא ,ןיוע ירצונ בור לומ לא הרוגס הרבחכ דוע תספתנ הניא זנכשא 

.בורה תייסולכוא םע ,חגנתמו רמ םא םג ,חיש־ודב 

לע בתכש ,סוקרמ ןוויא תירבה־תוצראב טלוב וז הייארל םיפתושה םידמולמה ןיב 

םיירצונ םיגהנ לע םיביגמו םיעפשומ םה ובש ןפואה לע דמעו םיידוהי תודלי יסקט 

תוקינורכב יכ הארהש ,ןהכ ימר'ג אוה וז השדח המגמב לארשיב ליעפש ימ .םיליבקמ 

םישודק לש תויומדל ףאו םיינבלצ םיביטומל םידה שי בלצה־יעסמ לש םיידוהיה םישודקה 

אצמ ףסונ רקוחו ,םיידוהי םישודק תומוקמל סחיה תוחתפתה לע דמע רחא רקוח .םיירצונ 
למסה יפלכ וליפא הייחדו הכישמ לש תבכרומ תוסחייתה םייניבה־ימיב םידוהי לצא 

אוה םייניבה־ימי לש םישדחה םינוירוטסיהה ןיבמ טלובה ךא .בלצה ־ יזכרמה ירצונה 
.ונינפלש רפסה רבחמ 

תירבעה הטיסרבינואב תידוהי הירוטסיהל רוספורפ ,לבוי ררוע 1994 תנשב 

םדה־תולילע יכ ונממ עמתשהש רקחמ םסרפ רשאכ ויתימע ןיב אטוז לדנקס ,םילשוריב 

לש םישעממ םג ,ותטישל ,ועבנ אלא ,תילנויצריא תועשר ירפ קר ויה אל םייניבה־ימיב 

םוקמב ,רשאכ םירצונה תא ומיהדה וללה .םהינעמ חכונל םמצע בלצה־יעסמ ישודק 
ידוהי לצא וספתנש ,הלא םישעמ .ודבאתהו םהידלי תא וגרה ,רצנתהל העיבתל ענכיהל 

לש יומידל םיעייסמכ לבוי לש הזיתה יפל וספתנ ,בגשנ השעמכו םשה־שודיקכ תורודה 

ךכב ודדוע םידוהיה ,לבוי יפ־לע ,וזמ הרתי .םיינחלופ חצר ישעמל םינוכנש ימכ םידוהיה 

תוילילש תובוגת לבוי לש ורקחמ ררוע ,תויבויח תובוגת דצב ,רומאכ .םד־תולילע 
.תושגרנ 

הייאר ביצמו ,דמולמו דעותמ ןפואב בורל ,הז גוסמ תוזית חתפמ לבוי ונינפלש רפסב 

לש םסחי (א) :םהיניב ,םיבר םייתוהמ םיאשונב קסוע רפסה .השדח הפיקמ תירוטסיה 

העבהה <ג> ;ינבלצה םויאה חכונל תוומה לא םידוהיה לש םסחי <ב> ;םירצונה לא םידוהיה 

תוזיתה תא תעכ םכסנ .חספה גחב טרפבו ,תידוהיה תויסקטב תורצנל סחיה לש תילמסה 

.הלא םיאשונב רפסה לש תוירקיעה 

תוליהקל דוגינב ,זנכשא תודהי יכ ןעוט לבוי ,םירצונה לא םידוהיה לש םסחי אשונב 

יומיד ,ירק ,"תמקונ הלואג" לש תיגולוטכסא הייאר תאשונ ,םייניבה־ימיב תורחא תוידוהי 

וריכי ובש ,"תרייגמ הלואג" לש רחא יגולוטכסא יומידל דוגינב) םייוגה ודמשוי ובש דיתע 

לאה תא םיזרזמ ,לבוי ןעוט ,תיזנכשאה היגרוטילב .(לארשיל ורבחתיו םתועטב םייוגה 
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תומדוק תופוקתמ תורוקמב םג םנמוא עיפומ המקנה ןויער .דחא ךלהמב םוקנלו לואגל 

"ברק תקעזל בל תווקתמ המקנל המודקה האירקה תא וכפה" זנכשאב ךא ,םייניבה־ימיל 

ירדסב תורצנה דגנ "יזנכשא הללק לאוטיר" לע עיבצהל ןתינ יכ ןעוט רבחמה .(117 'ע) 

תוארל םיטונ "םינשי" היגרוטיל ירקוחש דועב .(141-139 'ע> םייניבה־ימיב הליפתה 
לע עיבצמ לבוי ,תירצונה תוניועה לע תידוהי הבוגת ראתמ לבויש לאוטירה יגהונב 

לחה> תירצונה תוניועה אישל םדוק לאוטירה רוקמ :וז הייאר ותעדל םירתוסה םינותנ 

,לאוטירה .תוינטנופס רדענו דסוממ יזנכשאה הללקה לאוטיר ןכו ,(בלצה־יעסמ תפוקתב 

הבוגת תויהל לכויש ידכמ קומע ןפואב זנכשא תודהי לש תוברתב שרשומ ,לבוי תעדל 

.הביבסה ישעמ לע דבלב 

הברקה לש לאידיא" לע עיבצמ רבחמה ,םינבלצה רגתא חכונל תוומה לא סחיה אשונב 

לאה תא עיני םישודק לש תוומ ויפלש הבשחמ־ךלה דוסי לע זנכשאב חתפתהש "תימצע 

הגירהה ישעמב םגש תודיעמ ,רבחמה לש וחותינ יפל ,תוקינורכה .לואגל־םוקנל 

קירבמ ןועיטב הארמ רבחמה .ינטנופס־אל יסקט דוסי־ביכרמ היה םידוהיה לש תודבאתההו 

ישעמ ,םידוהיה תסיפת יפל :תוכופה תורוצב תורודה ךשמהב וספתנ םישודקה ישעמש 

לצא .םירצונה ידיב יתד ןודבאל לופילמ םיידוהיה םידליה תא עונמל ידכ ושענ גרהה 

םירוה ידי־לע השענש ,תורצנל וכשמנש ימ לש חצרכ םישעמ םתוא וספתנ םירצונה 

,םידוהיה יניעב םישודק ויהש ,םיידוהי םידלי וכפהנ ךכ .םשפנ תלואג תא םהמ וענמש 

,םירצונה לצא עוזעז וררוע םינבלצה חכונל םידוהיה ישעמ .םירצונה יניעב םיריטרמל 

הנומא לש רשקהב ינחלופ חצרל םילגוסמ םידוהיש העדה הטשפתה ךכמ האצותכו 

ךכו ,חספה/אחספה יגחב היה תיגולוטכסא הנומא יוטיבל קהבומה דעומה .תיגולוטכסא 

ולעפ םהבש םירוזאב ,גחה תנועב דחוימב ,םדה־תולילע תוטשפתהל ךרדה הללסנ 

לש יסיסבה ןועיטה .(ןושארה בלצה־עסמ ירחא הנש םישימחכ הלחהש תוטשפתה) םינבלצה 

־ימיב םירצונה .םירצונו םידוהי ןיב יתוגהנתהה רושימב הברק תמייקש אוה רבחמה 

םידוהיה ישעמ לש תועמשמה תא םיתוועמ ,דחאכ תוממתיהו תומימת ךותמ ,םייניבה 

.תותיעבמ תונקסמ םהמ םיקיסמו 

םע ויפוא תא הניש הז גח .חספה גח תודלות ,רומאכ ,אוה וב קסוע רפסהש ףסונ אשונ 

זא ודמע םימודקה םירצונה ןהו םידוהיה ןה .שדקמה־תיב ןברוח ירחא ןברוקה השעמ ןדבוא 

רפיס תוצובקה יתש וחתיפ הנעמכו ,ןברוח לש ןדיעב הלואג גח גוחל דציכ רגתאה חכונל 

 (narrative) חסונ תא וחתיפו םירצמ תלואג רופיס תא וטילבה םידוהיה .שגנתמו ליבקמ

.חספה גחב ותומו עישומה ושי לש וייח רופיס תא וחתיפ םימודקה םירצונה וליאו ,הדגהה 

:הז חותינב םג הלוע תורצנהו תודהיה לש תשגנתמה הברקה רבדב לבוי לש הזיתה 

תא הטילבמ תירצונה היגולואיתה וליאו ,לאה תקדצב תקסוע חספב תידוהיה היגולואיתה 

הלאו ,ינוע־םחל רותב הצמ םילכוא הלא ,חספה ןברוק תברקה םוקמב .עישומה תקדצ 

םיטרפב תשגנתמ הלבקה אצומ רבחמה .עישומה ףוג רותב (היטסוה) שדוק־ םחל םילכוא 

ןמוקיפאה גהנמ לש םיבלשה ןיב ןוימד ןייצמ אוה ,המגודל .גחל םירושקה םיפסונ םיבר 

רבדמ ירצונה רפיסה .(הסימב) שדוקה־טחל סקטב םיליבקמה םיבלשה ןיבל רדסה־לילב 

םמצע לע םידוהיה וטימה ובש דעומה לעכ חספה לש תירצונה הלואגה־הבילצה תנוע לע 

ידימ הלואגה ביטומ תא חספב וחתיפ ,הז תמועל ,םידוהיה .שדקמה־תיב ןברוח תא 

(תידיתע הלואג אטבמה)"לודגה תבשה" תא וביצה ףא םייניבה־ימיב םידוהיה .םירצונה 

םיחותינב רישע רפסה .(ושי לש ןברוחה תאובנ תא ןייצמה)"םילקדה לש א םוי" תמועל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:03:00 UTC������������� 

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



443 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

לעו "יומס גולאיד" לע רבדל רבחמה תא םיעינמה ,הדגא ירופיסו לאוטיר יטרפ לש הלאכ 

םירישעו םיינדמל םינויע דוסי לע .םייניבה־ימי ידוהי לצא "ביריה תפש לש המנפה" 

שי ,םיישחומ ןהו םיילולימ ןה ,םיבר םיידוהי םילמסל יכ הנקסמל עיגמ רבחמה ,םיטרפב 

זחאיהל םיבר םירצונ לש םנוימדל תרשפאמ וז הברק .םיירצונ םילמסל הברק לש הנוכת 

ןמוקיפאה יסקט םג ,םשה־שודיק לש הרקמב ומכ .תיעבמו תוועמ ןפואב םיידוהיה םילמסב 

תיישע ,תסנכה־תיבב הבוקנ הצמ םיגיצמ ותרגסמבש תורצח בוריע גהנמו םירחא םיסקטו 

*תחתור הרוי העיפומ התרגסמבש חספל םילכ תלעגה ,םודא ןיי עיפומ התרגסמבש תסורח 

החיצרו שדוק־םחל לוליח רבדב תולילע לש ןוויכל ירצונ לש ונוימד תא תיצהל םילוכי 

.תיסקט 

תודחא םכסא ןלהל .הננער ךרדב ןתוא ףקותו ,תונשיו תושדח תולאש ררועמ רפסה 

םג .הפ־לעבש הרות בתכה לע תולעהל ןיאש גהונ שרתשה םיאנתה תפוקתב :ןהיניבמ 

תיניירוא הכ תוברת עודמ .יטגולופא הביתכל ל"זח לש םסחי רתונ ,רוסיאה לטוב רשאכ 

רויג ורבע ימודאה םעה יגב :תרחא הלאש ?הז רזומ רוסיא םייקל הסנת ל"זח תוברתכ 

הירפמיאה דגנ םיזע תוריח ימחול ויה רתוי רחואמו ,םיאנומשחה תפוקתב תודהיל 

םע אקווד םודא תא םיהזמ ,םייניבה־ימיל דע לדחמ ,םיינברה תורוקמה ,הגהו .תימורה 
תודהי לש םיטלובה םיידוחייה הינייפאממ דחא :תישילש הלאש ?עודמ .תורצנהו אמור 

תועונת טעמכ החימצה אל איהש היה ,הרשע־שולשה האמב טרפבו ,םייניבה־ימיב זנכשא 

לארשי־ץראל היילעמ העיתר הב התייהו ,ץק יבושיחב קוסעל הטעימ איה .תויחישמ 

תולאש הלעמ רבחמה :דועו ?הז דוחיי הווהתה עודמ .(תורחא תוליבקמ תוליהקל דוגינב) 

יארקמה טסקטה חספה תדגהב עיפומ אל עודמ .חספה גח לש היגרוטילל רשקב תובר 

טסקט היגרוטילב ומוקמב עיפומ עודמ ?םירצמ תאיצי לע רפסמה תומש רפסב ישארה 

יבגל תרחא ההימתו ?("םירוכיבה תשרפ") םירבד רפסמ ,םישרמ־יתלב הרואכלו ,רצק 

,הרואכל יטנוולד־אלה ,ימראה ןבל לש ותומד תא המיצעמ הדגהה עודמ :הדגהה חסונ 

תורהצהה רשפ המ :ףוסבלו ?רופיסב ירקיעה עשרה היהש ,הערפ לש ותומד תא תדמגמו 

םייקל יואר ובש ןפואה לע לאילמג ןבר לש וז ןוגכ) הדגהה חסונב תועיפומה תויטמרדה 

?<0קטה תא 

דבלב תורעשה ידי־לע םימעפל ,תורחא תובר םעו ,הלא תולאש םע דדומתמ רבחמה 

.דמולמו טרופמ דועית ידי־לע בורל ךא 

ןברוח ירחא תודהיה תחימצ :רפסה תא הכירדמה תיללכה המגמב ןיינעתי הרבח ןעדמ 

תורצנה ,תוחא־תד לש התחימצ - םידקת רסח רגתא לצב האבש תוחתפתהכ ינשה תיבה 

הקקזנ תורצנה רגתא חכונל התדימעב .ןברוחה תלאשב איה ףא תדדומתמה ,המודקה 
תוביריה תא הרשפאו הניזהש תיתשתה וזו ,תורצנה םע תפתושמ םילמס תפשל תודהיה 

הבוגת םניה םייניבה־ ימיבו הקיתעה תעב םיבר םיידוהי םיגהנ יכ ןעוט לבוי .תותדה ןיב 

תרכומש םילמס תפשב תותדה ןיב ןיוע חיש־וד להנתמ יכו ,םימודק םיירצונ םיגהנ לע 
.םידדומתמל 

העדב םיקיזחמ םינוירוטסיהה בור :הבושחו תירוקמ תיגולודותמ הנעט לבוי הלעמ ןאכ 

םייק רשאכו ,רחואמ רוקממ קר ונל םירכומ ידוהי יגרוטיל טסקט וא ידוהי גהנמ רשאכש 

,ידוהי רוקממ ובאש םירצונהש חינהל ךירצ ,םודק רוקממ ונל רכומה המוד ירצונ גהונ 

,לבוי תעדל .תודהיה לע הביגמ תורצנהש איה דוסיה־תחנה ,רמולכ .דבא הזש אלא 

דועית רדעה יכו ,ירצונ ורוקמב וניה גהונהש חינהל הז הרקמב רתוי ריבס ,הז תמועל 
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,רמולכ ,רתוי רחואמ רצונ אוה םידוהיה לצאש הדבועהמ עבונ הז גהונל סחיב םודק ידוהי 

ביט רבדב יגולויצוס לוקישב ןומט לבוי תדמעל לנויצרה .םירצונהמ ועפשוה םידוהיה 

תעפשהל דבכ לקשמ שיש חינהל ריבס ,טועימכ םייח םידוהי רשאכ :טועימל בור ןיב סחיה 

העפשה וליפא שארמ לולשל ןיא ,לבוי תעדל .תרחא חכוה ןכ םא אלא ,טועימה לע בורה 

לש לקשמה־תדבכ הלאשב הדמע ןכ םא טקונ רבחמה .ידוהיה טועימה לע תינוויכ־דח 

חיש־וד לש ןוויכב תוחנה .התביבס םע הלש חיש־ודה תמועל תידוהיה הריציה תוירוקמ 

־עשתה האמב ידוהיה ירוטסיהה ןויעה דקומב ויה תיגוויכ־דח תירצונ העפשה לש ףאו 

הטלש ,האושה רחאל םינשה םישימחכ ךשמב ,ךכ־רחא .םירשעה האמה תישארבו הרשע 

.תודהיהו םידוהיה לש הירוטסיהה לש הימונוטואה תא הטילבהש תימואל־תירוטסיה הייאר 

םא .הרשע־עשתה האמה לש הייארה ןוויכל בוש תלטוטמה הענ ,לבוי לש ותדובעב ,התע 

םירצונ םיגהנב שי יזא ,םיירצונ םיגהנ לע הבוגת םניה םירחואמ םיידוהי םיסקטש םיחינמ 

רתוי םייתרוסמ םיירוטסיה םינפואל דוגינב ,תאז .םיידוהי םיגהנ לע רוא ךופשל ידכ הלא 

ידוהי גהונל תובקע םהב תולגל ידכ םהלש םירמוחב םינייעמ תורצנ ירקוח םידוהי םהבש 

.םיידוהי תורוקמ תרזעב םיירצונ תורוקמ שרפל ידכ וא ,םודק 

החנהל םג תרבחתמ םינוש םיירצונ םיטסקטו םיגהנ לש תומידקה רבדב רבחמה תייאר 

ןטקה ,םייניבה־ימיב ינוריעה בחרמה יפוא לע הנוכנ דמוע לבוי .תרחא תיגולויצוס 

וב תויחה תוליהקל רשפאמ אוה קרשו ,לודג ינרדומ ינילופורטמ בחרממ הנושש ,סוחדהו 

הלרדתקל תסנכה־תיב תברק ,םייניבה־ימי לש ריעב .תוריגסו תויטרפ לש הלודג הדימ 

םידוהי ןיב וז הברק .ןכשה לצא השענהמ םשרתהלו עומשל ולכי לכהש ךכ ידיל האיבה 

תא הברקה המיצעה ךכ .הז עדימל סחיב תונבה־יא הניזה םגו עדימ המירזה םירצונו 

.תוניועהו תונדשחה 

םיסחיה לע "שדחה רקחמה לש סיופמ טבמ" ,רבחמה לש הפיה ויוטיבכ ,ףקשמ רפסה 

לש קחרממ טיבמש םירקוח לש רודל הארנכ ינייפוא אוה .<34 'ע) תורצנהו תודהיה ןיב 

םג ילוא רושק "סיופמה טבמה" .םירשעה האמה תודהי לש םילודגה םיעוזעזה לע האמ יצח 

םידוהיה לא הסחיל עגונה לכב תילותקה הייסנכה לע ורבעש םילודגה םייונישל תועדומל 

הניא םתוהמו םנכות תניחבמ רפסבש םיחותינה לע העד תעבה .האושה תפוקת ירחא 

קימעמו טוהר רפסש יללכ ןפואב ןייצל יל יד .הפוקתל יפיצפס החמומ וניאש ימ תוכמסב 

םג הווהמ רפסה .תודהיו םילמס לש היגולופורתנאב קסועש ימ לכ לש ונויעל יואר הז 

םינוירוטסיה לש תונושה תולוכסאה ןיב שגפמב תיחכונה הנפואל תניינעמ הדועת 
.םיגולויצוסו 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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