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*ןוסנא ןתנוי 

טבשה לש ותווהתה תא יתימא ןמזב ןוחבל ןויסינ אוה 'גאחלא דגאמ לש שדחה ורפס 

תורוקמ המכ לע ססבתמ רפסה .השדחה האמה תליחת לש תילארשיה תואיצמב יסורה 

,תיללכה הייסולכואה לש דחאו םילוע לש דחא ,1999־ב וכרענש הייסולכוא ירקס ינש :עדימ 

תנש ךלהמב וכרענש דוקימ תוצובק ישגפמ תרדסו ,2001־ב ךרענש הפיחב םיטנדוטס רקס 

ךמסמ רצוי תבשוחמו הרודס תיטרואת תרגסמ םע הלאה םינותנה יסיסב בוליש .2001 

תילארשיה הרבחה לש הייפוא לע חווט ךורא ןוידל םורתי יאדווב רשא ,ססובמו קמונמ 

.טרפב םירשעה האמה לש םיעשתה תונשב היילעה תוכלשה לעו ללכב 

קרפה .ותוא החנמה תיטרואתה תרגסמה תא םיגיצמ רפסה לש םינושארה םיקרפה ינש 

ילבולג םלוע לש השדחה תואיצמה תובישח תא שיגדמו תויתדע לש תורות רקוס ןושארה 

םע ןילמוג יסחי ךותמ תאז השוע ךא ,הייחתל המק תיתדעה תוהזה ובש םלוע ,יבטוק־דח 

תושיגה תא גיצהל דיפקמ 'גאחלא .תונושה תוצובקל תוימיטיגלו הרכה הקינעמה ,הנידמה 

אוה החנמה וקה ךא ,תרחא וא וז השיג תבוטל תיעמשמ־דח הדמע טוקנל ילבמ תונושה 

תולובגל םיקינעמ הרבחה ישנאש הרכהה לשב ולו ,תויתימא תויתרבח תועפות ןה תודעש 

םתורצוויהל - הז ךילהתל קוידב שדקומ רפסה רקיע .תונושה תוצובקה ןיב םידירפמה 

הלא תולובג .ץראב תודעה ראשל תיסורה הדעה ןיב םידירפמה תולובגה לש םעוביקלו 

תושיגנה לע קבאמה ךותמ רקיעב ,תורחא תוצובק םע ןילמוג יסחי ידכ ךות םיבצועמ 

וז :תילארשיה הרבחה חותינל תויזכרמה תושיגה יתשב ןד ינשה קרפה .הנידמה יבאשמל 

,תידוחיי העפות לארשיל היילעב האורו תוינרדומהו םזילנויצקנופה יגשומ לע תססבתמה 

לש םתריגה תא תנחובה ,תיתרוקיבה השיגהו :דחא (ידוהי)ילארשי םע תורצוויהל הליבומה 

וז אל .וז השיג ביחרמ 'גאחלא .תיזנכשאה הרבחה לש הירפירפל םידרפס־םיברע םידוהי 

ךותמ ללכב תרדומ תיברעה הייסולכואה ,םייטרקונתא םה םידרפס-םיזנכשא יסחיש דבלב 

deeply) םיקומע םיעסש העוסש לארשיב הרבחה ,ךכמ האצותכ .ילארשיה יחרזאה לגעמה 

 divided society), ־בר אלא ,דבלב םייתוברת־בר םניאש ,םייטילופ סויג ינונגנמ הב שיו
.םייטבש 

־תירבו היסור תודהי - םיעשתה תונש לש היילעה רוקמ תא גיצמ ישילשה קרפה 

םידוהי ובורב ללכ הז לג ,תומדוק תוילע ומכ אלש .הל ומדקש היילעה ילג תאו ,תוצעומה 

םילגהמ םג לידבהל .תידוהי רשאמ רתוי תיסור םתוהזש םישגא ,תיסורה הרבחב וללובתהש 

תמועלו ,ןטק היה תוינאיסאה תוקילבופרהמ רתוי תויתרוסמה תוליהקה גוציי ,םימדוקה 

אל ךא תובשה קוח יפ־לע םידוהי ויה ,תונורחאה םינשב רקיעב ,םילועהמ רכינ קלח ,תאז 

,רבעשל תוצעומה־תירב ידוהי םאה :תיזכרמה הלאשה תא גיצמ יעיברה קרפה .הכלהה יפ־לע 

רצווית םאה וא ,לארשי לש תיזנכשאה הטילאה ךותל וטלקיי ,ןורחאה לגהמ הלא דחוימבו 

ןוירוג־ןב תטיסרבינוא * 
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441 (2)ז תילארשי היגולויצוס 2006-ו"סשת 

,םימדוקה וימוסרפב התוא עיבה רבכש יפכ ,'גאחלא לש ותבושת ?השדח תיתדע הצובק 

םינוגרא שי תאזה הליהקל .ילארשיה־ידוהיה לולכמה ךותב תדרפנ הדע תרצונו תכלוהש איה 

איה לארשיל התוסחייתה ;תיסורב תרושקת יעצמא לע תנעשנ איה ;הלשמ םייתליהק 

תויגיגחה תורמל .ידוהי וניאש לודג ביכרמ הב שיו ,תיתד־תינויצ אל ,תינוליחו תיטמגרפ 

הרבחה דצמ הייחד לש השוחת שי םילועל ,היילעה לג תא תימשרה לארשי הלביק הבש 

.םילארשיכ אלו םיסורב םתוא ההזמה ,תילארשיה 

ידכ ,ןוידה תוצובקו םירקסה ךותמ תויודע 'גאחלא איבמ םיאבה םיקרפה תעבראב 

,תדרפנ הדע ןכא םה םיעשתה תונשב ועיגהש רבעשל תוצעומה־תירב ילועש ותנעטב ךומתל 

ישימחה קרפב .הקיתווה תיזנכשאה הטילאה ךותב תועמטיהו הסינכ יבלשב םיאצמנ םניאו 

םידוהיכ םמצע תא םיאור םבורש אצומו ,תיחרזאה הרבחל םילועה לש םסחיב ןד אוה 

תולובגל ץוחמ לא תיברעה הייסולכואה תקיחדב םידדצמו תידוהי הנידמב םינוליח 

,הדובעה יליגבש הלא דחוימב ,יצנ אוה יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה לא םסחי .םיימיטיגלה 

תבכש ברקב רתוי תושלח הלא תויטנ יתש יכ םא ,יוטיבה שפוח לש םיאשונל תושיגר רסחו 

'גאחלאו ,יתעדל ,יזכרמה קרפה אוה ישישה קרפה .(טרוטקוד ילעב)ההובגה הלכשהה ילעב 

ןיב ידוהי "וקית" היה הבש ,םיעשתה תונשב ץראב תואיצמה .תיטילופה תונגראתהב וב ןד 

תלצופמה הריחבה תטיש םע דחי ,השעמל ,רדוה יברעה לוקהו ,םילודגה םישוגה ינש 

ןלדוגל רבעמ היהש חוכ זס"שו םיסור) תויתדעה תוגלפמל הנתנ ,הלשממה שארלו תסנכל 

תועיבש רסוחמ העבנ אל תויסורה תוגלפמב הכימתהש םימעפ המכ שיגדמ 'גאחלא .יתימאה 

תיטילופה תונגראתהה היפלש ,תיטמגרפ היגטרטסאמ אלא ,ץראב הטילקה ךילהתמ ןוצר 

,ךכיפל .הנידמה ידיב םיאצמנה םיבאשמ תקולח לע קבאמב הצובקה יניינע םודיקל תשמשמ 

םיסורה וטנ הלשממה תושארל תוריחבב .תיתדעו תינוליח ,תינמי איה תיללכה המגמה 

ימוקמה רושימב םג .םהיפלכ ודוקפתמ ןוצר תועיבש־יא ךותמ ,ןהכמה דמעומה דגנ עיבצהל 

תא םדקל תויושעש ימכ וארנש ,תוברועמו תויתדע תוגלפמ דעב עיבצהל םילועה וטנ 

־תיתדעה העבצהה ,2003־ב ,תונורחאה תוריחבב ךא .םילועה לש םיידוחייה םהיניינע 

תוגלפמה לש ןתלוכימ הבזכא ךותמ םג ךא ,תוריחבה תטיש יוניש ללגב םג ,הדרי תיסור 

תורשפאב שקבתמה ןוידה ןאכ רסח ."הרוחסה תא קפסל" ,"היילעב לארשי" רקיעבו ,וללה 

תובחר תורגסמ ךותב בלתשהל םיליחתמ םיסורהו ,רמגנ תימונוטואה תונגראתהה בלשש 
.רתוי 

־תירב ילועל .תילארשיה הרבחה תא םיאור םילועה הבש ךרדב ןד יעיבשה קרפה 
םה :דואמ םירורב םייתוברתו םייתרבח תולובג שי םיעשתה תונשמ רבעשל תוצעומה 

הליהקה ךותב ,תיסחי תורוגס םהלש תויתרבחה תותשרה ;םיינגומוה םירוגמ ירוזאב םיזכורמ 

םילארשיהמ םיקוחר םמצע םישח םהו ;תמיוסמ הנוכש ךותב אקווד ואלו ,תיסור תרבודה 

הוואגב םיסחייתמ םה .םיברעהו היפויתא ילוע ,םידרחה דחוימב ,תורחא תוצובקמו םיקיתווה 

תילארשיה הרבחל תינחורו תיתוברת םיקינעמש ימכ םמצע תא םיאורו ,תיסורה תוברתל 

.הנממ םילבקמ םהשמ רתוי 

הרבחה ראש יניעב םיסורה םילועה - הנומתה לש ינשה דצה תא גיצמ ינימשה קרפה 

םידוהילו ,םיחרזמל רשאמ םיזנכשאל רתוי םיבורק םמצע תא םישח םילועה .תילארשיה 

החדנ יסורה יתוברתה םזיטילאה יכ םא ,תוידדה ןה הלא תושוחתו ,םיברעל רשאמ רתוי 

תרצויש םויאה אוה םיסורה לא תוסחייתהל ירקיעה חתפמה ךא .תוצובקה לכ ידי־לע 

םיפתוש ויה אל דחוימב םיחרזמה .הנידמה יבאשמ לע קבאמב השדח תנגרואמ הצובק 
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תוגיהנמהמ קלח לש תווקתה םג .תיסורה היילעה לג לא םיזנכשאה לש תיבויחה םתוסחייתהל 

תיסורה תוביוחמה לומ וזוגנ ,הנידמה ןוליח לע קבאמל םיפתוש ויהי םיסורהש ,תיברעה 

הניא ךא ,הכלהה יפ־לע אלו תובשה קוח יפ־לע םידוהי םג תללוכה ,םידוהי תנידמל 

.םתרדגה םצעמ םידוהי אל םהש ,םיברע תללוכ 

היילעה תייסולכוא לש יתרבחה המוקימ יבגל ויאצממ תא 'גאחלא םכסמ ןורחאה קרפב 

לדח רבכ ךותיהה רוכ ןורקע הבש ,תילארשיה הרבחה לש רשקהב םיעשתה תונש לש 

,תיטילופהו תיתרבחה םתונגראתה ,יפרגואגה םזוכיר ,םילועה לש םרפסמ חכונל .םייקתהל 

תורמלש איה 'גאחלא לש ותנקסמ ,םהילא םיקיתווה לש םסחיו תיתוברתה םתוואג 

םינטקו ,תדרפנ תיתדע הצובק םה םיסורה םילועה ,הצובק לכ תנייפאמה תוינגורטהה 

טקייבוא וז הצובקב תוארל ןיא ךא .הקיתווה םיזנכשאה תצובק ךותב ובלתשיש םייוכיסה 

לש היתולובג ,ךכיפלו ,תילארשיה הרבחה בוציעב ליעפ קלח םה םילועה ;דבלב ביגמ 

הלא לכ ,הלוכ תילארשיה הרבחה לש הייפוא םג ומכ ,התועמשמו הרבחב המוקימ ,הצובקה 

תויתדעה תא האור 'גאחלא .םיקיתווה ידי־לע םיבתכומ םניאו ןתמו־אשמל םיאשונ םה 

.םאתהב םיעבקנ הצובקה תולובגש רובס אוהו ,םייתרבח םיבאשמ תגשהל תורחתב באשמכ 

תיתרבחה תואיצמב םג אלא םמצע םילועב קר אל יולת הז רבד ־ וחתפתי םירבדה דציכ 

הייפוא ;הל הצוחמו הנידמה ךותב ,םיברעל םידוהי ןיב םיסחיה :םילהנתמ הלא םיסחי הבש 

רודימ ,(םייחרזמו םייברעמ ןיב םיסחיה ,רמולכ) תיטרקונתאה תויתוברת־ברה לש 

הכלהה תולובגל רבעמ תודהיה גשומ תא ביחרהל הצובקה לש התלוכיו תיברעה הייסולכואה 

.היסקודותרואהו 

תיזנכשאה הדעה ןמ תדרפנ הדעל תשבגתמ תיסורה הליהקהו ,קדוצ ןכא 'גאחלא םא 

,םייתניב .םינשה ףולחב קר ררבתי הז רבד ,(הינומגהה לע התא הרחתמ ףא ילואו)הקיתווה 

תא םקממ רפסה .תילארשיה הרבחב תויוהזה שוביג לע ןוידל הבושח המורת הווהמ רפסה 

ויאצממו ,דבלב תידוהיה הרבחה אלו ,תילארשיה הרבחה לש םיסחיה לולכמב חותינה 

תרצבמ תיסורה היילעהש ,ץראב תיברעה הליהקה לש היתוששח תא תרכינ הדימב םיששאמ 

יונב רפסה .תילארשיה הרבחה ילושל םיברעה תרדהל הפיסומו תידוהיה הינומגהה תא 

־ףא ,הליחתכלמ תיעמשמ־דח הדמע טוקנל אל רהזנו תיטרואת תרגסמ גיצמ אוה ,בטיה 

יקרפ .רבחמה לש ובל תויטנ ןה המ קיסהל רשפא ןוידה לש ותיינב ךרד ךותמש יפ־לע 

םיטושפ םינחבמבו םיזוחא תוחולב ,הטושפ הקיטסיטטסב בוט שומישב רועיש םה חותינה 

םע דחיו ,(רשקה תוקהבומ תא קר אלו ,וכרעו ןחבמה םש תא ןייצל יוצר היה יכ םא) 

שקבמ 'גאחלאש הנקסמה לא ארוקה תא םיליבומ םה דוקימה תוצובקמ תורחבומה תויודעה 

רשפא הבוט היגולויצוס םגש ונדמלל ,תכבוסמ אלו הטילק ,הרורב הפשה םג .ריבעהל 

תא ןיבהל שקבמש ימ לכל ינויח האירק רמוח אוה הז רפסש קפס ןיא .הריהב הרוצב בותכל 

םירשפאתמה םייטילופהו םיינוגראה םילכב שומיש בגא םירגהמ תצובק לש השוביג ךילהת 

.םתריגה תובקעב הנתשמ איה ףאש ,תטלוקה הרבחב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Sat, 13 Feb 2021 16:02:34 UTC������������� 

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


