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לארשיב תרושקתו תוברת יסופד :חתפמ תולימ לאירתכ רמת 
.םידומע 303.1999 .הפיח תטיסרבינואו ןתיב הרומז :הפיח 

ינושל־יפרגונתא עסמ לש םימושיר" םיארוקה ינפל איבמ לאירתכ רמת לש הרפס 

יקרפ רשע־םיגש ינפ־לע שרפנה ,עסמה לש וכרואל ."תילארשיה תוברתה לש תוזוחמב 

לא הציצמ ,ל"הצ יסיסבב תטטושמ ,םיידוסי רפס־יתב תורצחב תלייטמ לאירתכ ,רפסה 

תשפחמו - םינואיזומב תרקבמו וידרל הניזאמ ,ילארשיה ינוניבה דמעמה לש ןולסה ךות 

,תילארשיה הרבחב םיננוכמ תועמשמ־תוכרעמו םיגשומ תוגציימש םילימ ',התפמ-תולימ 

הניא לאירתכ :ינשלב וניא עסמה .םיילארשיה םוימויה ייח לש תיסקטה הינבהל תומרותו 

הצצה ירוחכ ,םייפרגונתא הדובע ילככ ןהב תשמתשמ אלא ,ןמצעלשכ םילימב תקסוע 

לש םיסופדו תומרונ תופקשמה ,תובכרומ תויתרושקת־תוינושל־תויסקט תוקיטקרפ לא 

תויתצובקו תוישיא תויוהז לש ןנוניכב תופתתשמ תעברהבו ,תויתוברת־תויתרבח תוצובק 

.םייטרקנוק םיבצמב 

תודליה לש חתפמה־תולימב קסוע ןושארה קלחה :םיקלח השולשל קלוחמ רפסה 

םתוהז תא םיננוכמה םייתרושקתה םיסקטל םישדקומ ולש םיקרפה תעבראו ,תילארשיה 

רפסה לש ינשה וקלח ;זגלדבו תודוס ,םידוביכב ,תופלחה :רפסה־תיב ידלי לש תיתרבחה 

־תולימב קסועו ,םילייחהו רעונה־ינב לש םמלוע לא םינטקה םידליה לש םמלועמ רבוע 

םיירוהה ■,רוקיבב ,רעונ,היתועונת לש שאה■ תובותכב ,םידליל וידרה ירודיש לש חתפמה 

הרבחבו תיאבצה הדיחיב ,דומילה־תתיכב תננוכמ הרופטמכ שלב ינבו ,םינוריטה יסיסבב 

תישיא־ ןיבה תרושקתה לש םיילארשיה םיסקטב קסוע ישילשה קלחה :הלוכ תילארשיה 

הירוטסיהה תיינבהבו ,ידגלדה רובידה ןונגסב ,(םירוטיקה ;ללביסמו שפנה-תוהיש) 

.תובשייתהה תודלותל ןואיזומב םיצולח ירופיס ידי־לע תינויצה 

הבשקהב ,םינטקה םיטרפב תקדקודמה תוננובתהב אוה רפסה לש וחוכ ,יניעב 

םיקרפב ,הבטימב .תויתרבחה־תוינושלה תויואיצמה לש םיקדה םינווגל תינלבסה 

אלא ,תולילכמ תונקסמ קיסהל תרהממ הניאש תוננובתה וז ,םידליה םלועב םיקסועה 

רקחמה יאשומ לש תוימצעה תונכותל הבושק ,תחתנמו תנחוב ,תראתמו תקרפמ 

םידליה לש םתוגהנתהב תואטבתמה תויתרושקתה תומרוגה לש המוצעה ןתובכרומלו 

שומישה רחא תבקוע לאירתכ ,לשמל ,תופלחהב קסועה קרפב .םיאטבמ םהש תודמעבו 

איה ;תורזחה ילבו תורזחהב ,תוטרח ילבו תוטרחב םייוטיבב םידליה לש טעמכ־יגאמה 

,לשמל ,ךכ :םהירוחאמ דמועש לתופמה ישגרה־יקסעה־יתרבחה ןויגיהה רחא הקחתמ 

םג לבא ,טלחומו יפוס דמעמ הרואכל הל הקינעמ תוטרח ילב לש הזרכהב הקסע תמיתח 

םא" :הנומש ןב ,דחא דלי לש ונושלב .םיישגרו םיישיא םיצחל תעפשהל ןותנ הז דמעמ 

קרפב ".הכוב ינשה דליה םא קר ,רוזעל לוכי אל רבד םוש זא ,'תורזחה ילב' רמוא והשימ 

אלו ,־ל דבכל) רחא דליל דבכל הבוחהש לאירתכל םיריבסמ םידליה ,םידוביכב קסועה 

בצימה לע דימתמה ןתמו־אשמב םג אלא ,םמצע םיקתממב קר אל תעגונ (תא דבכל 

 (status) סיב לבקא אל ינא םא תומא ינאש אל הז" .דבוכמהו דבכמה לש יתרבחה

ירוחאמ ."תרמוא הלמהש ומכ ,דובכ טושפ הז" ,הרשע־תחא תב הדלי תרמוא ",ביטרקהמ 

תונבות לש תבכרומ תכרעמ תדמוע םידוביכה לע הרואכל־הטושפה תיתרבחה המכסהה 

םירבוע םידליהש תורבחה ךילהתמ יזכרמ קלח ,דניה וז תכרעמ תדימלו ,םילוקישו 
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721 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

דבלב םימיוסמ םיגוס לש תיתרבחה הקולחב םיעגונ םידוביכה יסקט ,לשמל .רפסה־תיבב 

הלוע םתובישחו - לפאלפ ןוגכ ,קסויקב הנקנש גוסהמ םילכאמו םיקתממ - םילכאמ לש 

דלי לע תחוודמ לאירתכ :תוחפ־אל בכרומה ,זגחבה סקט לש ותובישח לע וליפא םימעפל 

טושפ - ותיא רבדל וא ןיע־רשק ותיא רוציל ילבמ ־ זגורב ותיא היהש רחא דליל דביכש 

לש ללכה לע ןאכ רבג םידוביכב חופיק לע רסואה ללכה ."םלוכ םע דחי דמע" אוה יכ 

.«לדב לש בצמב יתרבח קותינ 

־יגשומ לש תיתרבחה הינבהה ךילהת רחא תבקוע לאירתכ ,תודוסב קסועה קרפב 

וא תמא" יקחשמ לש חותינ תרזעב רתיה ןיב ,תוליכרו תמא ,תורכת ,/ומא ןוגכ חתפמ 

,בירה תלחתה לש תבכרומה תיגטרטסאה תכרעמה תא ראתמ זגודבב קסועה קרפה ."הבוח 

;יסקטה םויסהו תיתגרדהה תוברקתהה ,ךוויתה יסופד ,"זגורב"ה לע הזרכהה ,תוקתנתהה 

עגפיי רבדב םיעגונהמ שיאש ילבמ בצימ לע תדמתמ תורחת רשפאל הדעונש תכרעמ 

.ידמ השק הרוצב 

יתרושקתה־ינושלה חותינהש ןוויכמ רקיעב ,דחוימב בלל םיעגונ הלאה םיקרפה ינש 

םייח לש םיניינעב םימעפל רבודמ םמצע םידליה יבגל יכ הדבועה תא ריתסהל הסנמ וניא 

תא תראתמ איה רשאכ .תועמשמ לש תוכרעמ םינבמה םיטשפומ םיסקטב אלו ,תוומו 

,קחשמב םיפתתשמ םלוכ ימשר ןפואב יכ ףא" יכ תרמוא לאירתכ ,"הבוח וא תמא" קחשמה 

ימכ םמשב בקונ וניא דחא ףאשכ ,םיילושב דימת םמצע תא אוצמל םילולע הדלי וא דלי 

קחשמהש הנאותב ,םה םנוצרמ שורפלו ,הצרעה וא הבהא ,הביח םהילא שח אוהש 
עדוי ,הרוהכ הלאכ םיבצמב הפוצ וא ,ותודלימ הז גוסמ תויווח רכוזש ימ לכ ."םמעשמ 

־שידא ןפואב ,קחשמה תא םירידגמה הדליה לצא וא דליה לצא םילפוקמ הקוצמו באכ המכ 

."םמעשמ"כ ,הרואכל 

חותינב רתוי םידקמתמו ,תוחפ םיינטרפ םירגובמבו רעונה־ינבב םיקסועה םיקרפה 

,לשמל .םייטילופה־םייתרבחה םהירשקהב םינושה תרושקתה יסקט לש יללכ יתרוקיב 

(םידליל תושדחהו םידימלתל ץועייה תוינכות) םידליל וידרה ירודיש תא תראתמ לאירתכ 

יבגל םירגובמה לש םדיצמ תויטסילנרטפ תוחנה לע תוססובמה תויתרושקת תולועפכ 

ןיב האוושהה .רעונה־ינב לש הקתשהו הקחרה לש ןונגנמ ךכב תורציימו ,םידליה 

תורודהמ ןיבל ,עבש העשב רקוב ידמ ל"הצ ילגב ורדושש ,םירגובמל תושדחה תורודהמ 

םייתאמ ךותמ .דחוימב תניינעמ ,ןהירחאל דיימ יקסנא סכלא רדישש ,םידליל תושדחה 

קר ,םידליל ורדושש תועידי עבראו םינומשו ,םירגובמל ורדושש תועידי ששו םישימח 

- בוט ולוכש םלוע לע וחוויד םידליל תושדחה .תורודהמה יתשב הרדוש (!)תחא העידי 

הדשהמ םידליה תקחרהב ועייס ךכו - םיעוצעצו דמחמ־תויח ,םיבבוש םידלימ בכרומה 
.ירוביצה 

תרתסנה הפיאשב הנד לאירתכ ,שלבינבו שא,ד־/ללב ל/לכב םיקסועה םיקרפב 

יתרבחה שיבגה לש יפוסה רוצייל - קוריפל תנתינ־יתלבו תמלשומ תיתרבח תוירדילוסל 

איה .הלוכ הנידמה וא הגולפה ,התיכה ,טבשה תרגסמב ־ ןיסחהו ינגומוהה ,קיודמה 

לש םיטביה" לש םמויק תא םתעדב ולעה אלש ,שאה־ יסקטב םיפתתשמה לע תרפסמ 

םא"ש תושגרתהב הריבסהש רפס־תיבב הרומ לעו ,םהיתויוליעפב "תיטסישפ הקיטתסא 

."ררופתת הנידמה ,התיכב יתרבח 'שוביג' לש הרטמה לע רתוונ 

רובידה ןונגס ןיב הנבומה חתמה לע תרבדמ לאירתכ ,ידנלדב קסועה קרפב 

,םייברעמה מליעבטהו /ללבכה יכרעבו רבודה לש ימצעה יומידב דקוממה ,ילארשיה־ידוהיה 
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יומידב דקוממה "דדייסלמה ,לארשיב תיברעה תרושקתב לבוקמה רובידה ןונגס ןיבל 

תולאשב תורישי ןבומכ םיעגונ הלא לכ .הפיקע םירסמ תרבעהבו עמושה לש ימצעה 

.רפסה לש יפיצפסה ןוידה םוחתמ תוגרוחה תויתוהמ תויטילופ 

תא תמקממש ימ לש היפרגונתאה תוננובתהה ירצות םניה לאירתכ לש עסמה ימושיר 

האוש ילוצינ םירוהל תבכ" .הל הצוחמו תילארשיה תוברתה ךותב הדימ התואב המצע 

טטרושמה ילארשיה סותאה ןמ קלח ייח לכ יתייה אלו יתייה" ,תרמוא איה ",ץראב הלדגש 

,לודגה ןבורב ,תפסוא לאירתכש םילימה םג ,הרקמב אל וא הרקמב ".הלא םיקרפב 

,םידוביכ ;שידייב ןרוקמ רטקלו םלוש ,וגורב :ןהלש תוהזה לופרע תא תולקב תוריגסמ 

ןרוקמ תסכו ידגלדו ;ילארשי־אל ךכ־לכה ליעלמה סופדב תוגהנ תוטרחו ,תופלחה 

לע ,התובכרומ לע תודיעמ ןה :חתפמ־תולימ תווהמ ןה תאז הניחבמ םג ,הנה .תיברעב 

.תילארשיה תוהזה לש התוירירבש לעו התויתוכאלמ 

דוד לאינד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:49:10 UTC������������� 

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


