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םירמאמ רחבמ :תוינימל רבעמ (םיכרוע)רנק ןרואו ויז הילמע ,רדק ריאי 

.2003 .דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תיריווק הירואיתו םייבסל־ומוה םידומילב 
.םידומע 368 

*יאנוי לבוי 

(רפסב ישישה רעשה לש ותרתוכ םג ומכ)הז ךרכב סנוכש םירמאמה ףסוא לש ותרתוכ 

,תיריווק הירואתבו םייבסל־ומוה םידומילב םיקסועה ןמ םיברל תפתושמה הנומאה לע הדיעמ 

םיניינעתמה הלאל קר אלו ,ןווגמו בחר להקל םייטנוולר תיטרואתה השיגהו רקחמה יאשונש 

.תאזה הנומאה תא קידצמ וללה םירמאמב ןויעה .םיינימ םיטועימ לש םלרוגבו תוינימב 

תוינימ תויטנ לש ןתועמשמב ןוידל םירושקה ,םייסיסב םיטביהב םיקסוע םירמאמה םנמא 

םיניינעתמל קר אל הבושח רפסה תאירק ךא ,תויבסל־ ומוה תוליהק לש יתרבחה ןוגראבו 

םייחה לש יתוברתה ןוגראב םינדה םיגוההו םירקוחה ללכל םג אלא ,הלא תומיוסמ תויעבב 

ןפואב םיארוקה להקלו םינוש םיגוסמ תוליהק םיגציימה םייטילופ םיליעפל ןכו ,םייתרבחה 
.יללכ 

,םימיוסמ םיחישב םייבסל־ומוה םיאשונ לש םרוכזא םצע לע םינש־בר ובאט רחאל 

תוילאוסקסומוה ,תויבסל תונכמה ,תויטרואת תרגסמל הלא םיאשונב ןוידה תלבגהו 
־ומוהה רורחשה תעונת החילצה ,הלחמכו תילמרונא הייטסכ תופסונ תוינימ תויוגהנתהו 

םיאומוהה לשו תויבסלה לש שפוחה תא וליבגהש ,תויתרבחה תומוחה ןמ קלח ץורפל תיבסל 

לע ובאטה םג רסוה הלא םייתרבח םייוניש תרגסמב .תונוראה תכשח לא םתוא וקחדו 

תורחא תונילפיצסידב .הז בלשב תונילפיצסידהמ קלחב קר יכ םא ,ימדקא יבסל־ומוה רקחמ 

ךירצ ןיידע הלא םיאשונב קוסעל שקבמה רקוח ,(תוילשאמ ענמיהלו תאז תעדל בושח) 

לארשיב קר אל בצמה והזו .ולש תימדקאה הריירקב עגפי אל הז קוסיע םא בטיה בושחל 

הרצונ תונילפיצסיד המכב ךא .םוחתב הליבומה ,תירבה־תוצראב םג אלא ,"תרגפמ''ה 

םירחא םיינימ םיטועימב ,תויבסלבו םיאומוהב םיקסועה תוירואת לשו םירקחמ לש החירפ 

תרוקיבב יתרבחה רקחמה תיזחב םיבצינ הלא תוירואתו םירקחמ .ללכב תינימ תוגהנתהבו 

אלמל םירזוע םה .הרבחה יעדמב םג הנורחאלו ,יטפשמה רקחמב ,הירוטסיהב ,תורפסה 

לשו תויבסל לש םהייחל רשקהב ,וירוחאמ ריתוה יתרבחה ובאטהש ,םוצע רוחש רוח 

,הבחרה הרבחב ונרכה אלש םינפ םע תורכיה ונל םיכרוע םה ,ךכמ רתוי לבא ;םיאומוה 

.ימדקאה רקחמב ללוכ 

איה (ודגנ האצי ףאו)ונממ החמצש תיריווקה הירואתבו יבסל־ומוהה רקחמב החירפה 

הלא לש םבל תמושתל) תונורחאה םינשה הרשע־שמח וא רשע לש תיאקירמא העפות 

,םירחא םיימדקא םימוחתל דוגינב .(םייאקירמאה םילאוטקלטניאה תא ץימשהל םיבהואה 

רקחמה ,תירבה־תוצראב ודמלש םילארשי ידי־לע ץראל םייאקירמאה םישודיחה ואבוי םהבש 

לש רצות אוה ,םירשעה האמה יהלשב שממ םסרפתהל ליחתהש ,לארשיב יבסל־ומוהה 

םתוחילש ןיב ורשיקש ,םיימוקמ םיאומוה לשו תויבסל לש תיטילופה־תיתרבחה העונתה 

הצובקל ךייתשמ ינאש רמול ילע ,תואנה יוליגה יללכ יפל .תיתרבחה םתוחילשל תיעוצקמה 

תויצולחה תודובעהמ בואשל ונלוכי ,םיילארשיה תויבסלהו םיאומוהה ,ונחנא ,ונלזמל .וז 

הפיח תטיסרבינוא 
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.םיעשתה תונש תישארבו םינומשה תונשב תירבה־תוצראב ולהנתהש םיירופה םיחוכיווהמו 

הבישחל תיטילופה תוליעפה ןיב הז שגפמ לש הדלות אוה רפסב םירמאמה רחבמ 

־לע תוכרענה ,תורחא תוארקמל דוגינב .רחבמה לש ןתוידוחייל יארחאה אוהו ,תימדקאה 

ןושאר ראותל דימלת לש המזוי אוה הז רחבמ ,הימדקאב ריכב דמעמ ילעב לגס ישנא ידי 

.(ויז הילמע) תיטנרוטקודו <רנק ןרוא) ינש ראותל דימלת ופרטצה וילאש ,(רדק ריאי) 

.תרמגומה הריציה לש ההובגה התוכיאל םיארחאש םה תוחילשה תשוחתו תובהלתההש ןכתיי 

,הריחבל ןמז תוחפ שידקמו ,תישיאה הריירקה םודיקב ללכ ךרדב קוסע ריכבה ימדקאה לגסה 

:וללה םירושימה לכב ןייטצמ רואל אציש רחבמה ךא ,םימוד םיצבק לש הכירעלו םוגרתל 

־ףא ,תויזכרמה תויגוסה תא הסכמ ץבוקהו ,רתויב םייזכרמה ןכא םה ורחבנש םירמאמה 

־תוצראב הליבקמ הארקמ ,אובמב ןיוצמש יפכ) .ץוחב ורתונ םירחא םיבושח םירמאמש יפ־לע 

לולכל רשפאתהש םירמאמה רשע־העבראל האוושהב ,םירמאמ םיעבראכ תללוכ תירבה 

ינשדח חונימב רבודמש יפ־לע־ףא ,חבושמ םוגרתל וכז םירמאמה (.יחכונה רחבמה תרגסמב 

םיחנומ םוגרתה ךלהמב ורצונ ,ךכ לע ףסונ .תילגנאב םג הכובס איהש תיטרואת הביתכבו 

תמישר ךכל ופסונ .המצע ינפב הבושח המורת יהוזו ,הכ דע ומגרות אלש ,תירבעב םישדח 

לע סרוק לכל המיאתמה הארקמ איה תיפוסה האצותהו ,םיחנומ ןולימו תצלמומ האירק 

ינעדמלו ,םתלכשה תא ביחרהל םישקבמה ,םיליכשמ םישנא לש האירקל ןכו ,תוינימ 

םינוש תוחמתה ימוחתל יטנוולרה שדח םוחתל ףשחיהל םיניינועמה ,םייעוצקמ הרבח 
.הרבחה יעדמב 

לעו ללכב תוינימ לע םידומילל ותמורתל רבעמ איה רפסה לש ותובישח ,רומאכ ךא 

לש ןורחאה ירקחמה טקיורפה התייה תוינימה לש הירוטסיהה .טרפב תויבסלו תויאומוה 

םג אלא המצעלשכ תוינימב ןיינעמ קר אל עבנ תוינימב וקופ לש ןיינעהו ,וקופ לשימ 
.יתוברת־יתרבח יוניש לש םייסיסב םיכילהת לשו הרבחהו תוברתה תוהמ לש הנבהל חתפמכ 

הניא וקופ לש הרומג יתלבה תפומה תריצי ,יעיבשה קרפב ןירפלה דיוויד סרוגש יפכ 

לש וסחי יפוא תא םיעבוקה םינתשמה םיאנתב" אלא ,תוינימה לש הירוטסיהב קר תקסוע 

הדובעב האור ןירפלה ךא ,טקיורפה תא םייס אל וקופ םנמא ."תינימ תושיכ ומצעל םדאה 

.(159 'ע) השטינ זאמ "יברעמה רסומה לש הירוטסיהל רתויב הבושחה המורתה" תא וז 

המורת המרת תיריווקה הירואתה ךותמו יבסל־ ומוהה רקחמה ךותמ החמצש תורפסה 

וא יבסל טקייבוס לש ותורצוויה תלאש .תוהז לש הקיטילופ לעו תוהז לע םינוידל תיתוהמ 

הלאשב ןוידהו (ץבוקב טלוב םנורסחש םיאשונ - ירדנ'ג־סנרטו ילאוסקס־יב םגו)יאומוה 

קלחב םירמאמה ינש לש םאשונ)אל וא ינרדומה ןדיעה ינפל "תויבסל"ו "םיאומוה" ויה םא 

לכ יבגל תויסיסב תולאש םילעמ (טעמכ םירחאה םירמאמה לכב םג רכזואמה ,ישילשה 

,תימואל ,תינתא)יהשלכ תוהז ילעב לכל םיפתושמה םיילסרבינוא םיביכרמ שי םאה :תוהז 

ןתונתשהלו תושדח תויוהז תריציל םימרות םייתרבח םינתשמ וליא ?(תירדגמ וא תיעוצקמ 

?םינוש םייתרבח םירשקהב תונוש תויוהז לש ןתועמשמ יהמ ?תומייק תויוהז לש 
יאש סרוגה ,יטסילאיצנסא־יטנאה הנחמה אוה תוהזה לע חוכיווב יטננימודה הנחמה 

םירבג ויהש יפ־לע־ףא ,הרשע־עשתה האמה ינפל "םיאומוה" ויהש רמול רשפא 

,הקיתעה ןוויב) םייביטמרונ םה הלאכ םיסחי רשאכ .םירחא םירבג םע ןימ יסחי ומייקש 

ץבורה) אטחכ םיספתנ וא (היזנילמב וא ,תומיוסמ תימלסומ תויוברתב ,תימורה תורסיקב 

רבודמ ןיא (דבלב םיגירח םירוצי תנייפאמה "הייטס"ל דוגינב ,רבג לכ לש וחתפל 

הפוריאב יגולוכיספ־יאופרה רקחמה ךותמ דלונש יתוישיא ןויפא ־ "תוילאוסקסומוה"ב 
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הקושת םישחש הלא ידי־לע תוהזכ םנפוהו ,הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמה לש 

םע רדיינש דר'ציר לש ןויאירב דואמ הריהב הרוצב ץבוקב תגצומ וז השיג .םירחא םירבגל 

םינקיטרואתה דחאו תילגנא תורפסל רוספורפו ןקיסלק אוהש ,(ישישה קרפב)ןירפלה דיוויד 

גיצמה ,(ישימחה קרפב) לווזוב ןו'ג לש רמאמה תא םג הבוטל ןייצל שי .םוחתב םיבושחה 

לע עיבצהל רשפא תורבחה לכבו הירוטסיהה לכ ךרואלש תסרוגה ,הכופהה השיגה תא 

תואבומ לווזוב איבמ יתיצמתו רצק רמאמב .הרבחב לבוקמה ןמ תגרוחה תוינימ ילעב םישנא 

םירז ומכ [םירבגה יבהוא] ונחנא") תיסלקה תימורהו תינוויה תורפסהמ םייניע תוריאמ 

,(119 'ע ",תמאב דוגבנ אלו דחפל ענכינ אל ןכ־יפ־לע־ףאו ...היירכנ ץראב םידדובמ 

(הלילו הליל ףלא ללוכ) תימלסומה ,(ןואג הידעס) תידוהיה תורפסהמ םג תומגוד איבמו 

יפ־לע םירבג ןיב וניחבה םינומדקה םגש תוארהל ידכ לכה - םייניבה־ימי לש תירצונהו 

ללוכ ,תוירבגה םע ההוזמ יפויה ןהבש תויוברת ןיב םג ןיחבמ לווזוב .תוינימה םהיתופדעה 

תיטורא הכישמ ןיב ןיחבהל השק הלאכ תויוברתב יכ ןעוטו ,יסלקה םלסיאהו תיסלקה ןווי 

,"טסילאיצנסאה" ,לווזוב אקווד .ינימ ןכות הל ןיאש םירבג ידי־לע םירבג לש הצרעה ןיבל 

תודמעה ןיב רעפהש חיכומו ,תיתרבח הינבה לש תושיג ידיסחל תינייפואה הדמע ןאכ טקונ 

.בושחל םיטונ םיברש יפכ לודג הכ וניא 

םינושה םינפואה תועצמאב תושיגה יתש תא תמעמו ןירפלה דיוויד בש יעיבשה קרפב 

תא רהטל הסינ דצטאפ .תיסלקה ןוויב תוינימה תא םיאור וקופ לשימו רצטאפ דלרהש 

ןעטו תינרדומ תוילאוסקסומוה ששחמ םינומדקה םינוויה לש (םירענה תבהא) היטסרדפה 

תודמע ובש ןפואה לע דמוע ןירפלה .הרבחל תילנויצקנופ תיסקט תוגהנתהב רבודמש 

הנומת ונל גיצמ ךכ ידכ ךותו ,תירוטסיהה תונשרפה לע תועיפשמ תויוושכע תוירסומ 

תפתושמ "תיטנמור השפוח"ו םירבג ידי־לע םירענ "תפיטח")תינוויה היטסרדפה לש תקתרמ 

תוגהנתה לש התונשרפב תויתייעבה תא שיחממו (תירודה םיתרכב הכינחה סקטמ קלחכ 

הדבוע לע עיבצמ טסיביטקורטסנוקה ןירפלה אקווד םעפה .םינש יפלא לש קחרממ תאזכ 

וא היזנלימב םירבג ןיב םייסקט ןימ יסחיב םג :תיטסילאיצנסאה תונשרפה תא תתרשמה 

םירבגל םתקושת לשב םייסקטה תולובגה תא םיצרופה םירבג שיו ,יטורא טנמלא שי ןוויב 
.םירחא 

תוינימהש םושמ ,םיאומוהב דקמתה תינימה תוהזה לע םיירוטסיהה םיקרפב ןוידה 

רמשלו בתכב האטבל תלוכיה ,הרשפאתהש הדימבו ,םירבגה ידי־לע דימת הלבגוה תישנה 

לש םסרופמה הרמאמ .תרושקתה יעצמא לע תירבגה הטילשה תועצמאב הלבגוה הרכז תא 

םעפב םגרותש ךכ ידכ דע םסרופמ)"יבסלה םויקהו היופכ תוילאוסקסורטה" ,'ץיר ןאירדא 

תושחמה המכ ונל קפסמו הזה רעפה תא רוגסל תצק רזוע (םייתנש ךותב תירבעל היינשה 

,תמסרופמה הנעטב איה הז רמאמ לש ותובישח רקיע לבא .תיבסלה הבהאל תוירוטסיה 

איה הל תושחכתההו ,םישנה לכ תא תנייפאמ (תיטורא אקווד ואל)םישנל יהשלכ הכישמש 

,יטילופו יזיפ ,ילכלכ חוכ םירבגל קינעמה ,ילכראירטפ יתוברתו יתרבח הנבמ לש האצות 
תוחנהה תורמל .םישנ תבהא לש התוחתפתה תויורשפא תא ליבגהל םהל רשפאמה 

הייפוא תשחמהל רתויב םיקזחה םיטסקטה דחא והז ,רמאמה לש תויטסילאיצנסאה 

לש תיבסל־יטנאה היטהה תא ףשוח אוה :הז רמאמל הלעמ דועו .הרבחה לש ילכראירטפה 

תאכודמ הצובק לש תיללכה העפותל תפסונ השחמה קפסמ ךכבו ,תיטסינימפה העונתה 

תיטננימודה הצובקה יניעב "ןח אוצמל" ידכ (תויבסל)היתורבחמ קלח תאכדמה (םישנ)תחא 

תיטסינימפה העונתה לש וז היבופ־ובסל תוחפל ,תוילארשיה היתורבחו 'ץיר תוכזב .(םירבג) 
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,יביטקלוקה ןורכיזב םג ומכ ,תיטרואתה הבישחב לבא ,הווקמ ינא ךכ ,ונירוחאמ איה 

וליפא "םיעוגנ"כ לומתא קר ובשחנ םיאומוההו תויבסלה המכ דע ןיבהלו רוכזל בושח 

.תוילקידר תועונת ברקב 

היתוחנה תא לבקל השקתמ ינא תיטרואת הניחבמ ,'ץיר לש רמאמה לש ותובישח תורמל 

,יתעדל ,רתוי הריבס הדמע םיגיצמ ףסואב םירחא םירמאמ .םישנ יבגל תויטסילאיצנסאה 

לשו תויבסל לש תועמשמבו ללכב תוינימ יאשונב יטרואתה ןוידהש םיארמו ,רדגמל רשקב 

לע ןוטוינ רתסא לש ןוידה .יללכ ןפואב רדגמ לע יטרואתה ןוידה תא םדיק טרפב תויאומוה 

ףשוח ,ןושארה םסרופמה יבסלה ןמורה ,תודידבה ראב לש תיבסלה הרוביגה ,ןודרוג ןביטס 

העיגה ףאו תירוביצ היירורעש התעשב הללוחש ,תניינעמ הריצי ילארשיה ארוק ינפל 

,תרפוסה ,לוה ףילקדרש ןכתיי ."תוירסומ אל" תוריצי ץיפהל תוכזה תלאשב תואכרעל 

רסוח לבא ,("ירבג" טופיש והזש ןכתיי יכ םא) דלייוו רקסוא לש ותמרל העיגמ הניא 

ירוביצה ןיינעה םעו וז הריצי םע ומצע יבסל־ומוהה להקה לשו בחרה להקה לש תורכיהה 

וליפא תויבסלה לש תוארנה־רסוח תא םישיחממ ,דלייוו לש םוסרפל האוושהב ,הררועש 

.יטיירטסה םלועב ומכ ,םירבג ידי־לע בורל םיעבקנ םייתוברתה וילמסש ,יבסל־ומוהה םלועב 

חתמל הרושקה ,תיזכרמ היגוס הלעמ אוהש םושמ ,תיטרואת בושח אוה ןוטוינ לש ןוידה 

תודגוב ןה ,ןודרוג ןביטס ומכ ,םיירבג םילמס תוצמאמ תויבסלה םא :תויבסלל םזינימפ ןיב 

.תויביטמרונ־ורטהה תא תוקזחמ ןה ,םיישנ םילמסל תונמאנ ןה םא :ישנה דמעמב הרואכל 

לש רמאמה ,(יסלק רמאמ אוה םגש)"השא דלונ וניא םדא" גיטיו קינומ לש רמאמה 

The Epistemology «/,קיוו'גדס יקספוסוק ביא לש בושחה הרפסמ םיעטקהו רלטב תידו'ג 

 the Closet, ןודלמ הרצק העידיהו ,הלא תויגוסב יטרואתה ןוידה תיזח לא ונתוא םיאיבמ

ובש ,םישנה דמעמ לש טספינמ אוה גיטיו קינומ לש רמאמה :תומגוד המכ קר איבא .םהב 

לע ,תוילכראירטפה תויגולואדיאה ומכ ,תונעשנה תויטסינימפ תוסיפת "תלטוק" גיטיו 

תוסיפתה תא השעמל המיצעמ תאזכ השיגש הריהזמו ,םינימה ןיב םייגולויב םילדבה 

רמאמב ."םעבטמ" םינוש םה םישנו םירבגש החנהה לע ןה ףא תותתשומה ,תויתרוסמה 

תא םישנה ןמ ענמש םזיסקרמה תא תרקבמו ,דמעמכ םישנה תא הגיצמ גיטיו הז רצק 

.(108 'ע)"בר ןמז ךשמב דמעמכ ןמצע תא ןנוכל ןהמ ענמ ךכו ,דמעמ ןתויהל תועדומ"ה 

הקיטילופה ןיבל וניב חתמה בושייל הבושחה ,םזיסקרמה לע רתוי תיללכ תרוקיבמ קלח והז 

ולש יטסיסקרמה שובלבש תנעוט אלא ,ידמעמה חותינה תא תללוש הניא גיטיו .תוהזה לש 

םזיסקרמהש םושמ ,םיירוטסיה םיטקייבוסכ םמצע תא ןנוכל" םיאכודמל רשפאמ וניא אוה 

ינפב דחא לכ םויק םהל שיש ,םיטרפמ םג בכרומ דמעמש הדבועה תא ןובשחב איבמ וניא 

תועונתה לכל אלא ,תויבסלל קר אל תיטנוולר םזיסקרמה לע וז תרוקיבש ןבומ .<םש> "ומצע 

.ןהיכרוצ לכ לע הנוע ידמעמה קבאמהש תושח ןניאש ,תויתרבחה 

,קרס ןויד אוה תוינימ תויטנ לש ןרוקמ לע חוכיווה עודמ הריבסמ קיוו'גדס יקספוסוק 

תויבסלש העדה ץמואת םאש םמצע תא םילשמ רשא הלא ישאר לע םירק םימ תכפושו 

םג םיללוכ ומגרותש םיעטקה .םשפנל םיבופומוהה םתוא וחיני "םייעבט" םה תויאומוהו 

לש תיטילופה תובישחה לעו ולש היצזילאוסקסורטהה לע ,יתורפסה ןונקה לע בושח ןויד 

יטנוולרה ןויד והז .ןונקל תויבסל־ומוה תוריצי תסנכה לשו תויבסלו םיאומוה םירצויב ןויד 

תשודק תא רמשל םיצורה הלא לומ תיתוברת־תיתרבח הרכה ןעמל קבאנ רשא טועימ לכל 

תיתרבח העונת לכ הדירטמה ,תינורקעה היגוסה תא הלעמ רלטב .יטיירטס־ןבל־ירבגה ןונקה 

חישהמ קלחכ הרצונש ,תיתרבח הירוגטק םשב לועפלו בותכל ךיא :תוהז ביבס תנגרואמה 
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םצע תא ךכ ידי־לע קזחל ילבמ ,תופיפכ תוצובקל םיכיישכ םישגא גלטקמה ,ינאכדה 

,"תויטיירטס''ו "תויבסל" לש תוינאכדה תוירוגטקה יבגל ןוכנ הז רבד .תיתורירשה הקולחה 

תרקוחה איה רלטב ."יברע"ו "יחרזמ" ,"ידוהי" ומכ תוירוגטק יבגל םג ןוכנ אוה ךא 

תדגנתמ איה תינרתחה התבשחמב לבא ,"תיריווק הירואת" ארקנש םוחתב רתויב תרכומה 

םתלחנ הניא תיריווק הירואת ."הקיטילופ"ו "תוברת" ,"הירואת" ןיב ןיחבהל ןויסינה םצעל 

םיינימ םיטועימ לש םייחה ןויסינ תא ףקשל הרומא איה ;ןשה ילדגמב םינקיטרואת לש 

םייטילופ םיליעפל םג (תינימ אקווד ואל)תוהז לשו תוינימ לש אשונל השדח השיג עיצהלו 

.םירחא םישנאל םהלש רשקהו םתוהז ,םתוהמ תלאשב םיקוסעה ,םיליגר םישנאל םגו 

םיריעצ השולשל תודוהל ונתוא בייחמו הבשחמל בר רמוח םהל ןתונ תוינימל רבעמ ץבוקה 

.תיתרבחה הבשחמה תיזח תא ילארשיה רוביצל םיגיצמ םצרמו םתמזויש 
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