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 ,תומליד – תידוהיה הנידמב םיברע לש ישיאה דמעמה יניד
 תופולחו תוביס

 :A MULTICULTURAL ENTRAPMENT יניירק ליאכימ לש ורפס לע תרוקיב

RELIGION AND STATE AMONG THE PALESTINIAN-ARABS IN ISRAEL 

 *ןוסבוקעי רדנסכלא

 םייתדה ןידה-יתב לש םתוליעפב קסוע יניירק ליאכימ לש ורפס
 תוכמס לש תויתייעבה תוכלשהבו לארשיב יברעה טועימה ברקב
 םיחרזאה לש םהיתויוכז לע תושיאה ינידב םהלש תידעלבה טופישה
 תד יסחי לש בושח טביה אוה הז אשונ .תויברעה תויחרזאהו םיברעה
 יניירק לש רקחמהו ,ידוהיה רוביצל רכומ וניאש לארשיב הנידמו

 לש "ירטנצודוי"ה יפואה ,רבחמה תעדל .בר ךרע לעבו ינשדח אוה
 בורהש ךכמ קר עבונ וניא לארשיב ולא םיאשונב ירוביצה ןוידה
 תויגולואידיא תוביס ול שי אלא ,ויניינעב רקיעב ןיינעתמ ידוהיה
 תא םירקבמה ,םיידוהיה םיילרבילה םיגוחה ,וז הזת יפל .תוינורקע
-יתב לש ליבקמה לופונומב םיאור ,םיינברה ןידה-יתב לש לופונומה

 לש העפות אל הנידמב יברע-יניטסלפה טועימה לש םייתדה ןידה
 יוליג ופקשב ,לארשי-תנידמ לש יתוברת-בר גשיה אלא ,תיתד הייפכ
 ןהיניינע תא להנל טועימה תוליהקל רשפאל הדיצמ תּונוכנ לש
 רבודמ ןיא ,רבחמה תעדל ,השעמל םלוא .ימונוטוא ןפואב הז םוחתב
 תויתוברת-בר לש "תדוכלמ"ב אלא ,תיתימא תויתוברת-ברב
 תניינועמ הנידמה .תידוהיה הנידמה יכרוצ תא תתרשמה ,המודמ
 םע ,תודרפנ תויתד תוליהקל םיחרזאה רוביצ לש תימשרה הקולחב
 שורפל טרפה לש תלוכי ילבו ,םישוריגו םיאושינ לע תיתד הטילש
 תניחבמ ,שרדנ רבדה .יתדה הטופישמ ררחתשהל ידכ הליהקהמ
 קלחכ תידוהיה הימגודנאה לע הרימש םשל ,תידוהיה הנידמה
 בצמ ,ךכ לע ףסונ .תיתדהו תימואל-ונתאה תידוהיה תוהזה קוזיחמ
 ילארשיה דסממה לש ונוצר תא ,רבחמה תעדל ,תרשמ םג הז םירבד

 
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הירוטסיהל גוחה ,רבח רוספורפ *
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 הריקסה .תודרפנ תויתד תודעל יברעה רוביצה לש ולוציפ תא דדועל
 .ולא םיאשונב יניירק לש םינועיטהו תוזֵתה תא תחתנמ

 רסוחל תוביסה .ב ?תדוכלמ וא תויתוברת-בר :יברעה טועימה לש החפשמה יניד .א
 – טועימ לש תיתרוסמ תוברתל תושיגר .ג .ילארשי-ידוהיה חישב אשונל תוסחייתהה
 טפשמה .ה .ודוהו לארשי – "תוימיטיגל לש ןועריג" .ד .ןחבמ-הרקמכ הימגילופ
 תבורעת-יאושינ .ו .תיברעה הרבחב םיררועמ החפשמה ינידש תומלידהו ילארשיה
 יניד םוחתב יתדה טופישהו תידוהיה הנידמה .ז .תילארשיה תיטפשמה תכרעמהו
 .םוכיס .ט .תופולחהו םיעינמה .ח .לארשיב תושיאה

 ?תדוכלמ וא תויתוברת-בר :יברעה טועימה לש החפשמה יניד .א

 A – םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל רוספורפ ,יניירק ליאכימ לש ורפס

MULTICULTURAL ENTRAPMENT: RELIGION AND STATE AMONG THE PALESTINIAN-
SRAELIRABS IN A1 – ןבומ .הכ דע חנזוהש בושח םוחתב ךרע בר ינשדח רקחמ אוה 

 החנזהה הז הרקמב םלוא ,הימדקאב רידנ רבד ,ומצעלשכ ,וניא חנזומ םוחתב רקחמש
 אצממה .הזֵתהמ בושח קלחו רפסה לש םייזכרמה םיאשונה דחא ןה הל תוביסהו
 תד יאשונב ילארשיה סומלופהו חישהש אוה ןוידה לש אצומה תדוקנ אוהש יתדבועה
 – ידעלב ןפואב ,יניירק תאז רידגמש יפכ ,השעמלו – עירכמ ןפואב םילהנתמ הנידמו
 הז רבד .יברעה טועימה ברקב הנידמו תד יאשונמ תומלעתה ךות ,ידוהי-םינפ חישכ
 ידוהיה רוביצה ברקב הנידמו תד יניינעב תוקולחמהש הדבועה תא ,ותעדל ,ףקשמ
 תובישח תולעבכ ןאכמו ,תידוהיה הנידמה לש הייפוא לע ןוידל תויתוהמכ תוספתנ
 "םיימינפ" םיניינעכ םיספתנ יברעה טועימה ברקב ולא םיאשונ דועב ,תיתכלממו תימואל
 .דבלב תיתליהקו תישיא תועמשמ ילעב ,הז טועימ לש

 – ישיאה דמעמה ינידב תידעלבה םתוכמסו םייתדה ןידה-יתב ןיינעב ,דועו תאז
 יתד–ינוליחה חוכיווב ירקיעה תקולחמה-עלסו וב דקמתמ רפסהש יזכרמה אשונה אוהש
 לארשיב תילרבילה להקה-תעד לש סחיה ןיב יתוהמ לדבה לע עיבצמ רבחמה – לארשיב
 :םיידוהי-אלה םייתדה ןידה-יתבל הסחי ןיבל םיינברה ןידה-יתב לש םתוכמס תלאשל
 םיינברה ןידה-יתב לש תידעלבה םתוכמס דועב .םייזורדהו םיירצונה ,םיימלסומה
 ,תיתד הייפכ דגנ םיבר םיקבאמ לש םדקומב תדמועו ,טרפה תויוכזב העיגפכ תבשחנ
 הנידמה לש יתוברת-ברו ילרביל סחיל יוטיבכ םיספתנ םידוהי-אלה תודעה לש ןידה-יתב
 לש הדימ םייקלו יתוברתה םדוחיי לע רומשל םהל רשפאל דעונש סחי – םיטועימה יפלכ
 הרוקש המל השידא קר הניא תידוהיה להקה-תעד ,רמולכ .ולא םיאשונב הימונוטוא
 – םהב תקבאנ איהש םירבד םתוא תא בויחב האור ףא אלא ,הז אשונב טועימה ברקב
 .ידוהיה בורב רבודמ רשאכ – הלש ילרבילה קלחב
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 תידוהיה הרבחב תגציימה ,תיטפשמה תכרעמה לע םג עיפשמ ,יניירק ןעוט ,הז סחי
 ןפואב ןוחבל הטונ וז תכרעמ .טרפה תויוכזל הגאדה תאו םיילרבילה םיכרעה תא
 רמשמ לע תדמוע איה .םיינברה ןידה-יתב לש םתוכמס ףקיה תאו םתוליעפ תא יתרוקיב
 .םינוליח םישנא לע תוינרדומ-אל תויתד תומרונ תייפכ לשב עגפיהל תולולעה תויוכזה
 םתוא האור איה ,טועימה תודע לש ןידה-יתבל תסחייתמ המצע וז תכרעמש העשב םלוא
 וז תיצוביק טבמ-תדוקנ .הז טועימ לש תויתוברת-ברה תויביטקלוקה תויוכזל גשיהכ
-אלה ןידה-יתב תכרעמל םיפופכה םיטרפה תויוכזב תוברה תועיגפה ןמ ןיע המילעמ
 םיידוהי-אלה ןידה-יתב תא םיאור םא .םישנה תויוכזב הנושארבו שארב – םיידוהי
 וניא "תיתד הייפכ" גשומה יכ ,רבחמה עבוק ,ךכמ עמתשמ ,יתוברת-ברו ילרביל גשיהכ
 איה תיתד הייפכב תקבאנה תילארשיה תוינוליחה יכו 2,לארשיב יברעה טועימל יטנוולר
 םיברעה םיחרזאהמ וירבדל תללשנ הזכ ןפואב .דבלב םידוהיל תוינוליח השעמל
 דסממהש הנגה התוא םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמס תלעפה לשב תועגפנ םהיתויוכזש
 םילבוסה םידוהיל ,יקלח ןפואב ולו ,קינעהל חילצמ ,יטפשמהו ירוביצה ,ילרבילה
 תרגסמב םג ,תאזה תילרבילה הנגהה לש הכרעב טיעממ וניא יניירק .תומוד תועיגפמ
 םיחרזאה יפלכ הלפמו תיביטקלס הנגה יהוזש ןעוט אלא ,םימייקה תושיאה יניד
 תויחרזאה לש דחוימבו ,הז םוחתב םיברעה םיחרזאה לש םהיתויוכזב העיגפה .םיברעה
-בר תדוכלמ"ב ,רפסה תרתוכ תרמואש יפכ ,םיאצמנ םה .דחוימב הרומח איה ,תויברעה
 ."תיתוברת

-בר תויהל תרמייתמ קר תדוכלמה רבד לש ותימאל ,יניירק לש ותעדל םלוא
-ברה לע תרוקיבב תקסוע הניא ולש הזֵתה .הז ראותל ללכ היואר איה ןיאו ,תיתוברת
 םיתיעל ןדגנ םינעוט םיטעמ-אלה ןהירקבמ רשא ,תוילקידרה היתוסרג לע וא תויתוברת
 תויתרוסמ תויוברת לש הרקמב יכ הנעטה .טרפה תויוכז ןובשח-לע תואב ןה יכ תובורק
 ךותב םיטרפה לש םהיתויוכז ןובשח-לע אב תיתצובקה תוהזה לע הרימשל תופידע ןתמ
 ריכזמ רבחמה .הצופנו תרכומ הנעט איה ,םישנה תויוכז ןובשח-לע דחוימבו ,הצובקה
 – םיטרפל םרגנה יוכיד לש העפות תמייק תויברעמ תויטרקומדב םג יכ עבוק ףאו ,תאז
 תוליהקל קינעהל ןוצרהמ האצותכ תויתרוסמ טועימ תוליהק ךותב – םישנל דחוימבו
 רבודמ ןיא ילארשיה הרקמבש איה ותנעט ךא 3.תיביטקלוק הימונוטוא לש הדימ ולא
-בר לש םינוכנה םינוירטירקה יפל ,הנותמ וא תילקידר ,תיתימא תויתוברת-ברב ללכ
 יכרוצ תא תרשל ידכ תיברעה הייסולכואה הלטוה הילאש "תדוכלמ"ב אלא ,תויתוברת
 תא קלחמ רשא ,הנידמה ידי-לע םקוהש הנבמה ,יניירק תנעטל .תידוהיה הנידמה
 יניינעב ,הפופכ ןהמ תחא לכש תיטפשמ הניחבמ תודרפנ תויתד תוליהקל יברעה טועימה
 דרפה"ה תמגמ תא תרשמ ,הלש םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמסל ,ישיאה דמעמה
 הנידמה לע לקמ הז הנבמ ,דחא דצמ .יברעה טועימל סחיב תידוהיה הנידמה לש "לושמו
 לודג ימואל טועימ לאכ אלו ,תודרפנ תויתד תוליהק לש ףסוא לאכ םיברעל סחייתהל
 תא ענומ תודרפנ תויתד תוליהקל םיחרזאה לכ לש יופכה ךוישה ,ינש דצמו ;דחא
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 תינויצה הסיפתה לע תמייאמ התייהש ,תילארשי-ללכ תיחרזא תוהז לש התורצוויה
 .םיחרזאה ראש ןיבל יטננימודה ידוהיה בורה ןיב הדרפהה תא השיגדמה

 המרופרש חינמ אוה .תומרופרל תועצה המכ גיצמ יניירק רפסה לש ןורחאה קרפב
 תיתואיצמ תישעמ היצפוא הניא – םייחרזא םישוריגו םיאושינ תגהנה – תילקידר
 תחינז תא םיבייחמ םניאש ,רתוי םינותמו םייפיצפס םירופיש לש הרוש עיצמו 4,לארשיב
 ,םייפיצפס םיאשונב תומרונ תריצי םיללוכ הלא .תושיא ינידב יתד טופיש לש ןורקיעה
 לש יתדה ןידל ידוהיה יתדה ןידה ןיב םילדבהב ובשחתיש ,תסנכה לש הקיקח תועצמאב
 םימידקת ךמס-לע ,רתוי הרימחמ תידוהי הכלהה םהבש םיאשונב תוידוהי-אלה תודעה
“ organic איה עיצמ אוהש תרחא הטיש 5.םימיוסמ םיאשונב ועבקנ רבכש

transplantation”. תא ולצני םיירצונהו םייזורדה ,םיימלסומה ןידה-יתב ,וז העצה יפ-לע 
 לש קיודמה ונכות תעיבקל רשאב ילארשיה קוחה ידי-לע םהל הנתינש הבחרה תוכמסה
 דמעמה יאשונב יתדה ןידב םיילרביל םישודיח וצמאיו ,םינד םה ויפלש יתדה ןידה
 ךא רצק ןויד והז .תורחא תוצראבו רוזאה תונידמב םינורחאה םירושעב וגהנוהש ישיאה
 ,ץראב תושיאה יניד םוחתב רבחמה לש הברה ותויחמומ תא יוטיב ידיל איבמה ,ףלאמ
 רחאל םינש עבראש הדבועה תא םיארוקה תעידיל יניירק איבמ רתיה ןיב .םלועבו רוזאב
 םיזורדה ויה זא דע( םייזורדה ןידה-יתב לש תדרפנה תכרעמה תא המיקה לארשיש
 יניד תא וללה ןידה-יתב וצמיא ,)תימלסומה הדעה לש םייערשה ןידה-יתבל םיפופכ
 רוסיא ןוגכ ,תומדקתמ תוארוה םיללוכ ולא םיניד .ןונבלב םיזורדה לש ישיאה דמעמה
 תליעל לעבה ידי-לע ףואינ תכיפה ,םינוש םיאשונב השיאל ינויווש סחי ,הימגילופ
 דוע 6.םיקדצומ-יתלב םישוריג לש הרקמב השיאל יפסכ יוציפ ןכו השיאה דצמ םישוריג
 ,םישוריג םוזיל םירצמב תוימלסומ םישנל קוחב םויכ תנתינה תוכזה תא רבחמה ריכזמ
 הז ןיאש םנמוא רורב" ,וירבדל .ןהלש שוכרה תויוכזמ קלח לע רתוול תונוכנ ןהש יאנתב
 ןהבש ,לארשיב תוימלסומה תוליהקב םייקה בצמה לע ףידע אוה םלוא ,ילאידיא ןורתפ
 דמעמה יקוח תא ריכזמ אוה דוע 7."םישוריג יכילה םוזיל ןורקיעכ תויאכז ןניא םישנה
 התייהש תיסחי תמדקתמה הקיקחה תא ףאו ,רתוי םיילרבילכ םיעודיה ,היסינותב ישיאה
 ולא םיקוח .)הכפהמה רחאל הלטוב רשאו( תימאלסאה הכפהמה ינפל ןאריאב הז םוחתב
 יניירק .תילרביל תונשרפ יפל ,העירשה תונורקע תרגסמב םייטסימרופר תונורתפ וצמיא
 ןיב .הז ןוויכב םידעצ טקנ רבכ לארשיב ימלסומה דסממה םימיוסמ םיאשונב יכ ןייצמ
 םינוידב יכ ןייצמו ,לארשיב יערשה ןידה-תיבל השיא לש יונימה תא ריכזמ אוה רתיה
 תונשרפ לש הלוכסא תמייקש הדבועל הבר תובישח התייה הז ןיינעב ולהנתהש
 םימידקתל םג-ומכ ,םייטופיש םידיקפתל םישנ לש יונימ הריתמה תיתרוסמ תימאלסא
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 תושרה יחטשב ףאו תוימלסומ תונידמ יתשב תונורחאה םינשב הז אשונב ועבקנש
 8.תיניטסלפה

 םוחתב אוה עיצמ רבחמהש םייקה בצמב יתגרדה רופיש לש ףסונה ןוויכה
 םייתדה ןידה-יתב לש )”accountability and transparency“( "תופיקשהו תויתוירחאה"
 התוא הנכמ אוהש יפכ ,Arab-Palestinian( תיניטסלפ-תיברעה הליהקה תא םיתרשמה
 םייתדה ןידה-יתב הנבמ תא קוחב ןגעל עיצמ אוה רתיה ןיב .לארשיב )רפסה ךרואל
 תרוסמל ךשמהב ,םבכרהב ברעתהל ילבמ םהב ריכמ ילארשיה קוחה רשא( םיירצונה
 ןידה-יתב ומכ הלימה ןבומ אולמב הנידמה לש ןיד-יתבל םתוא ךופהלו ,)טדנמה ימימ
 ןייצמ אוה ןכ-ומכ .םהילע חוקיפה תויורשפא תא רפשיש המ ,םייזורדהו םיימלסומה
-יקספ םוסרפ ןיינעב – תפסונ תומדקתהב ךרוצה תא שיגדמו – התשענ רבכש תומדקתה
 ,רהצומ ןפואב ,תועונצו תוישעמ רופיש תועצה הלא 9.םייערשה ןידה-יתב לש ןידה
 דע בטיה תוריהבמ ןה .תילארשיה תיטילופה תואיצמה יצוליא תא ןובשחב תואיבמה
 ךילהו טרפה תויוכז לש תויסיסבה תומרונה תניחבמ ,הז םוחתב םייקה בצמה המכ
 .רופיש ןועטו יתייעב ןכא אוה ,ןיקת יטפשמ

 ילארשי-ידוהיה חישב אשונל תוסחייתהה רסוחל תוביסה .ב

 תיתרבחה תואיצמב הניפ ריאמ אוה .קפסב תולטומ ןניא ותובישחו הז רפס לש ותונשדח
 רדגב איה וז הניפ .יברעה טועימה ברקמ םיבר לש םהייחב בושח טביה איהש תילארשיה
 ברקמ הלא יבגל םג ןוכנ רבדה .ילארשי-ידוהיה רוביצה תיברמ יבגל "עדונ אל םלוע"
 ,השיאה תויוכז לש דחוימבו ,טרפה תויוכז לש תולאשו הנידמו תד יאשונש הז רוביצ
 תודבועל ,לשמל ,םיעדומ הלאה םישנאה ןיבמ המכ לואשל ןתינ .םבילל םיבורק
 תירצונה הליהקה – לארשיב תיסקודותרוא-תינוויה הליהקה לש ןידה-יתב 10:תואבה
 הרשע-עשתה האמב רבוחש החפשמ יניד לש סקדוק יפל םילעופ – ץראב רתויב הלודגה
 םנמוא תמייק הז סקדוק יפל .הרשע-עבראה האמהמ יטנזיב יתייסנכ רוביח דוסי לע
 ףופכה ,ילותקה טועימל םיכייתשמה הלא יבגל תמייק הניא רשא( םישוריג לש תורשפא
 תוארוה םיללוכ םישוריגל ועבקנש םיאנתה םלוא ,)יתייסנכה םישוריגה רוסיאל
 יאשר לעבה ,רתיה ןיב .םיינרדומ םייח לש דוסיה-יגשומל ינוציק ןפואב תודגונמה
 וא "לוהוכלא ותש הבש םירחא םירבג םע הביסמב הפתתשה" ותשא םא םישוריג שורדל
 ורושיא אלל תפתתשמ וא "היבורק לצא רשאמ ץוח ,התיבל ץוחמ הליל הלבמ" איה םא
 ןיא יכ שרופמב עבוק סקדוקה ,השיא לש הרקמב ,תאז דגנכ .דיצב וא המבה לע קחשמב
 ירבדל .הפלצה תוברל ,תיזיפ הפיקת לש הרקמב וליפא םישוריג שורדל תיאשר איה
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 דחוימב ,תוליפשמ ןה המכ דעו ,תונשוימ ולא תוארוה המכ דע תוארהל ךכב יד" ,יניירק
 11."םישנה תניחבמ

 לש םתוכמסמ תוררחתשהל יברעה רוביצב תולבוקמה םיכרדה תחא יכ ןייצמ רבחמה
 תורצנל ותד תא ריממ ילותק גוז רשאכ ,לשמל .תד תרמה איה םייתדה ןידה-יתב
 םיקוחה רפסב בותכהש רחאמ .םישוריג לש תיקוח היצפוא ול רצוי רבדה ,תיסקודותרוא
 ןפואב תואיצמה תא דימת ףקשמ וניא – קיתע םיקוח רפסב רבודמ רשאכ דחוימב –
 ןכא לארשיב םייסקודותרוא-םיירצונה ןידה-יתב הדימ וזיאב תעדל ןיינעמ היה ,קיודמ
 םירקמב תוברל ,םיאשונה לכב הלאה תויאכראה תוארוהה לש ןנושלל םידמצנ
 , Eastern ChurchesCode of-ה לש 125 ףיעס ,האוושה םשל 12.ליעל וניוצש םיינוציקה
 התרומשמ תא תדבאמ םאה יכ עבוק ,תילותק-תינוויה הליהקה לש תושיאה ינידב קסועה
 לע ."הלעב תומ רחאל וא הלש םיאושינה םויס רחאל שדחמ תאשינ" איה םא םידליה לע
 םלוא 13.וז הארוה ופכאי אל ןידה-יתב )most probably( הארנה לככ יכ יניירק ריעמ ךכ
 םיישונא םיבצמ תריציל בחרנ חתפ חתופ רפסב ראותמה בצמהש ,הרקמ לכב ,רורב
 םה ןכש ,םילארשי)-םידוהי( םיארוק עיתפהל רומא רבדה ןיא ינורקע ןפואב .דואמ םישק
 םלוא .םיינברה ןידה-יתב לש םתוליעפ תרגסמב בצמה הזש ךכל םיעדומ תויהל םירומא
 קלחבו – תומוד תויעבש ךכל ,תקפסמ תועדומ אל יאדווב ,תועדומ ןיאש רורב
 םידוהי-אל םיחרזאו( יברעה טועימה ברקב תומייק – רתוי תורומח ףא םיאשונהמ
 .)םירחא

 רדענ ישיאה דמעמה יניד םוחתב ווק-סוטטסה לש הזה טביההש ךכל הביסה המ
 דחא אוהש ,הנידמו תד יסחי אשונב )ילארשי-ידוהיה ,השעמל( ילארשיה ןוידהמ
 יניירק ?תילארשיה תואיצמב רתויב םיבקונהו םיטלובה םיירוביצהו םייטילופה םינוידה
 ןידה-יתב דגנ ץ"גבל ורתע םיברע םיחרזא םהבש םינשה ךרואל םירקמ לש הרוש ןייצמ
 ,תויושע ויהו ,תובושח תויטפשמ תולאש וררוע ולא תוריתע 14."םהלש" םייתדה
 רוביצה תעידיל הז םוחתב יברעה רוביצה ברקב תומייקה תומלידה תא איבהל ,הרואכל
 תומלעתה לש הלאכ םירקמב תיעבטה החנההש יל הארנ .הרק אל רבדה םלוא .ידוהיה
 "תוירטנצוגא"ב הנושארבו שארב רבודמש איה טועימה תא קיסעמש הממ בורה
 ,טועימל עגונש הממ םלעתמו ול םיעגונה םיאשונב קסוע בורה .בורה דצמ תיביטקלוק
 האחמ לוק הז אשונב עמשנ אל ,רבחמה ןייצמש יפכ ,ץ"גבל תוריתעה תורמלש םג-המ
 תומלעתהה תא דואמ הלקה יאדוובש הדבוע – יברעה טועימה תורוש ךותמ יתועמשמ
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 ,םירחא םירבסה ינש לע שגדה תא םש יניירק םלוא .)ךשמהב וילא רוזחנש אשונ(
 ןיב – ולש הזתב יזכרמ דיקפת אלממ רשאו – ותעדל םייקש קודהה רשקב םיעגונה
 איה ותנעט ,תישאר .תידוהי הנידמכ לארשי לש הייפוא ןיבל הז םוחתב ררושה בצמה
 ,תינורקע תימואל תובישח ילעב םיבשחנ ידוהיה רוביצה ברקב הנידמו תד יניינע קרש
 םיאשונ דועב ,תידוהיה הנידמב תדה דיקפת לע ינוליח–יתדה קבאמהמ קלח םהש םושמ
 התוהזמ קלח אלו ,]וז[ הליהק לש יטרפה הניינע םיבשחנ" יברעה טועימה ברקב ולא
 קבאנה ,ילארשיה ילרבילה דסממהש ןעוט אוה ,רומאכ ,תינש 15."לארשי לש תימשרה
 תוליהק לש תושיאה ינידב םייתדה ןידה-יתב תטילש תא האור ,תידוהי תיתד הייפכ דגנ
 םושמו ,טועימה יפלכ הנידמה לש תיתוברת-ברו תילרביל השיגל יוטיבכ יברעה טועימה
 .בויחב הילא סחייתמ ךכ

 עודיכ שי תילארשי-תידוהיה הרבחב הימדקאהו תרושקתה ,רוביצה ישנא ןיב ,םלוא
 הילע חותמל םיטונ ףא וא ,תידוהי הנידמ לש היצפסנוקל םיביוחמ םניאש הלאכ םג
 םניא ולא םישנא .םצמוצמה יטילופה םלקשמ תורמל ,טעמ אל עמשנ םלוק .תרוקיב
 לכ םהל ןיאו ,יברעה טועימל יתוברת-ברו ילרביל סחי לע לארשי-תנידמל אימחהל םיטונ
 תויוכזב תעגופ תידוהיה הנידמה יכ ןועיטה .הז אשונב אקווד התולהנתה תא רקבל ישוק
 םג קיזמ ילקירלקה הייפוא יכו ,םיעודיה םימוחתה לכל רבעמ ,ףסונ םוחתב םיברעה
 תא .ולא םיגוחב ,ילאיצנטופ ןפואב ,יביטקרטא ןועיט הארנ ,בורל קר אלו ,טועימל
 אימחהל ןוצר ידי-לע ריבסהל רשפא-יא הז ןועיט תולעהל םיגהונ םניא םהש הדבועה
 .תיטילופ תואיצמכ אלו תיגולואידיא הסיפתכ אל – תידוהיה הנידמל

 רתוי תילרביל-תינוליח הסרגב םילגוד לבא תידוהיה הנידמב םיכמותה הלאל רשאבו
 תא אלו – )םיינברה ןידה-יתב תוברל( ידוהיה יתדה דסממה תא םיאור ןכא הלא ,הלש
 לש התומד לע קבאמב ירקיעה םביריכ – םייזורדהו םיירצונה ,םיימלסומה ויתימע
 םלוא .םהלש םיירוטרהו םייטילופה תופידעה ירדס לע יאדווב עיפשמ רבדהו ,הנידמה
 דחוימבו ,טרפה תויוכזב תושק םיעגופ םימייקה םירדסהה יכ ןועיטה םתניחבמ םג
 תערכמ אל םא םג ,תכרובמ תפסות הארנ יברעה טועימה ברקב םג ,ירדגמה ןויוושב
 וניאש ווק-סוטטס – הז םוחתב ווק-סוטטסה דגנ םיליגרה םהינועיטל ,התובישחב
 לע הנידמל אימחהל ןוצרל רשאבו .הנידמה לש ידוהיה הייפואמ ,םתטישל ,ללכ בייחתמ
 םג תולקב הז ןוצר קפסל רשפא היהש הארנ ,הז םוחתב טועימל יתוברת-ברו ילרביל סחי

 לש הלאב םג-ומכ – טועימה לש םייתדה ןידה-יתבב הרכהב הנידמה הקפתסה וליא
 ,היחרזאל םהיתוריש תא העיצמ איהש ךות ,תידעלב תוכמס םהל קינעהל ילבמ – בורה
 יפכ ,םייחרזא םישוריגו םיאושינ לש הפולחה דצל ,היצפואכ קר ,םיברעו םידוהי

 בויחל ןייצל ןתינ ךכ םושמ .םיעיצמ ןכא ידוהיה רוביצב םיינוליח-םיילרבילה םיגוחהש
-ובו טועימה לש םייתדה ןידה-יתבב הנידמה לש הרכהב ךורכה יתוברת-ברה טביהה תא
 .םיינברה ןידה-יתבל ומכ ,הלאה ןידה-יתבל ןתינה לופונומה תא רקבל םג ןמזב

 קלח אוה ,ידוהיה רוביצה תניחבמ ,םיינברה ןידה-יתב לש םתוכמס ןיינע ,ןכא
 םושמ ןה הרוק רבדה ."תימואל"כ התוא האור אוהש תינוליח–תיתדה תקולחמהמ
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 תאזה העפותהש רורבו( וב םיעגונה םיאשונ ךכ תוארל יעבט ןפואב הטונ בורהש
 םושמ ,ןכא ,ןהו )רתוי תיתועמשמ איה הרבחב םירזגמל הקולחהש לככ תקזחתמ
 .הנידמה לש תידוהיה התוהז תלאשל קודה ןפואב הרושק תיתד–תינוליחה תקולחמהש
 ןידה-יתב לש םתוכמס דגנ תיתועמשמ האחמ יברעה רוביצה ברקב המק וליא םג
 ןיא .תיטילופה התובישחב תוחפ תיזכרמו "תירזגמ" הלאשכ ספתנ רבדה היה ,םייתדה
 תואחמ .רקחמבו תרושקתב שממ לש הדוהת תאזכ האחמל התייה אלש רבדה שוריפ
 – תיתועמשמ הדוהתב תובורק םיתיעל תוכוז ויתויוכזב תועיגפ דגנ יברעה רוביצה ברקב
 ,רומאכ ,חינהל שי תידוהיה הנידמל רשאבו .תילילשו תיתרוקיב םיתיעלו תדהוא םיתיעל
 ףוריצ ידי-לע ,וז תקולחמב םג התוא םיברעמ ויהש הלאכ הז בצמב םירסח ויה אלש
 תמרגנה היטרקומדה תונורקעב תפסונ העיגפכ ,היאטחו הימגפ תמישרל הזה אשונה
 האחמ לוק עמשנ אל יברעה רוביצה ברקבש איה תואיצמה ,רומאכ ,םוקמ לכמ .הניגב
 .םירחא םיבר םיאשונמ לידבהל ,הז אשונב יתועמשמ

 תושיאה ינידב םייתדה ןידה-יתב לש םתטילש ,ורפס ךרואל ןייצמו רזוח יניירקש יפכ
 האור הז רוביצב תחוורה הסיפתה .יברעה רוביצב תיתועמשמ תקולחמ תררועמ הניא
 קלח ,טועימה לש תיביטקלוק המצעה אלא ,טרפה תויוכזב העיגפ אל םייתדה ןידה-יתבב
 ילבמ ,םהב םיקסוע ןידה-יתבש םיבושחה םימוחתב וכרדכ ויניינע תא להנל ותלוכימ
 לארשיב תיברע הגלפמ םוש יכ ןייצמ יניירק .תידוהיה הנידמה לש התטילשב ןותנ תויהל
 ןוכנ רבדה 16.טועימה ברקב םילעופה םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמס לוטיבל הארק אל
 ףאש ,ד"לב יבגל םגו ,)י"קמ( תיטסינומוקה הגלפמה ,ירקיעה הביכרמו ש"דח יבגל םג
 ,רבחמה ירבדל ,ולא תוגלפמ יתש .רהצומ ןפואב תינוליח הגלפמ איה

...have a national agenda for the Palestinian-Arab minority, but not a 
secular one that calls, for example, for the abolishing of religious 
authority or even for the creation of a territorial civil regime to which a 
Palestinian-Arab can opt out to. Even the Communist Party 
concentrated its efforts on the national struggle of the Palestinian-Arab 
minority, leaving aside issues of religion, especially in the domain of 
family law. Given the fact that the Palestinian-Arab minority is still 
dependent on patriarchy as a social order, at least to some extent, this 
secular leadership calculated that should it raise the secular flag and 
push for a territorial regime of family law, this could lead to internal 
divisions that might weaken its national agenda and lose supporters.17 
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 איהש ףא" היפלש הרימא המכסה ךותמ טטצמ יניירק ,תיטסינומוקה הגלפמה יבגל
 השידקה איה השעמל ,הנידמל תדה ןיב הדרפהב תלגוד איה יכ ימשר ןפואב הריהצה
 18."םייתד םיאשונל דבלב תילוש בל-תמושת

 תונורקע תניחבמ ,"רישכמ"כ בשחיהל לוכי רבדה ןיא יכ קדצב שיגדמ יניירק
 .םייתדה ןידה-יתבל קינעמ ילארשיה קוחהש תויוכמסה תא ,תילרבילה היטרקומדה
 םע יתרוסמ םייח חרוא תלעב טועימ תצובק לש התמלשה םצע יכ עבוק אוה ,ללככ
 ,ץורית שמשל הרומא הניא הכותב טרפה תויוכזבו םיינרדומ םיכרעב תועגופה תומרונ

 לש ,הלאכ םיבצמ אקווד ,הברדא .הלאכ םירדסה לש םמויק ךשמהל ,הנידמה תניחבמ
 חרוא לע רומשל תויתרוסמ טועימ תוצובק לש ןנוצר ןיבל םיינרדומ םיכרע ןיב תומיע
 ונכות תא ,לארשיב בצמל דוגינב ,תויברעמ תונידמב תובורק םיתיעל םיווהמ ,ןהייח
 ןוגכ תואמגוד איבמ אוה וז הנעט קוזיחל .הנידמו תד יסחיב ירוביצה ןוידה לש ירקיעה
 םינומרומה לצא םעפ תלבוקמ התייהש הימגילופה דגנ תירבה-תוצראב תונוטלשה קבאמ
 לש ךוניחה יפוא תא בצעל שימאה תליהק ינב לש םתוכז תולובג לע חוכיווה תאו
 םימלסומה לומ ,הפוריאב וננמז תונב תוקולחמל סחייתמ אוה ןכ-ומכ .םכרדכ םהידלי
 יקוח יפל הטיחשה אשונבו השיאה לש שארה-יוסיכ אשונב ,תרוסמה ירמוש םידוהיהו
 יל תיארנ לארשיב םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמס אשונב תיביטרפואה ותנקסמ .תדה
 לש ףרוגה הייפואמ האצותכ תמרגנה טרפה תויוכזב העיגפה תא קידצהל ןיא :הנוכנ
 עודמ איה הלאשה םא םלוא .יברעה רוביצה בור ידי-לע תכמתנ איהש ךכב וז תוכמס
 לש םייתדה ןידה-יתב תלאשל םיסחייתמ םניא לארשיב םיינוליח-םיילרבילה םיגוחה
 הימגילופל הסחייתה תיאקירמאה להקה-תעדש ךרדכ לארשיב טועימה תודע
 .םיבצמה ינש ןיב רכינ לדבה שיש ךכב הצוענ הבושתהש הארנ יזא ,תינומרומה

 אשונב רשא( היכרע תא התפכש תינוליח תכרעמ וז התייה תירבה-תוצראב
 טועימ לע )םירצונ םינרמשלו םינוליח םילרבילל םיפתושמ ויה הימגילופל תודגנתהה
 אל תיתד תרוסמכ הימגילופה תייעב בורה תרבח ךותבש ןמזב ,יטסילטנמדנופ-יתרוסמ
 איה הנידמה הבש ,לארשיב .ןוידל אשונ וליפא שמשל הלכי אלו ללכ תמייק התייה
 םייתדה ןידה-יתב לש םתטילש ,תירבה-תוצראב רשאמ תוחפ הברה תינוליח ןבומכ
 תומדב ,םיעיצמ םיילרבילה םיגוחהש ןורתפהו ,טועימה ברקב םגו בורה ברקב םג תמייק
 עונמל ךרוצה תניחבמ – הבושת תתל רומא ,םייחרזא םישוריגו םיאושינ לש היצפוא
 תוחוכ םגש הדבועה חכונל םלוא .דחאכ םיברעלו םידוהיל – טרפה תויוכזב העיגפ
 דיעמש יפכ ,םהלש רזגמב םייתדה ןידה-יתבב םיכמות יברעה רוביצב ינוליחה לאמשה
 ינוליחה לאמשל םסחי רשא ,םיידוהיה םיילרבילה םיגוחה עודמ ןיבהל רשפא ,יניירק
 םניא ,םינומרומ םיטסילטנמדנופל םיאקירמא םילרביל לש םסחימ דואמ הנוש יברעה
 םישוריגו םיאושינב תיללכה םתכימתל רבעמ – יפיצפס ןפואב ףוקתל ידכ םיסייגתמ
 טועימה לש תויביטקלוקה תויוכזהמ קלחכ םיאור ש"דח ישנא םגש המ תא – םייחרזא
 ןפואב ,הדימה לע רתי םיבשחתמ םהש ךכ לע תונעטב ולא םיגוחל אובל רשפא .יברעה
 ןועטל וליפא ןתינש ןכתיי םיינוציק םירקמב .יברעה לאמשה לש ויתודמעב ,יתרוקיב-אל
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 תופידע תתל – רבחמה וילע דיעמש יפכ ,יברעה לאמשל המודב – םינכומ םקלח יכ
 םג רשפא .תויברע תויחרזאו םיברע םיחרזא לש טרפה תויוכז לע יברעה ימואלה לוקישל
 הרבחב השענב םייד םיאצמתמ םניא םה ידמ תובורק םיתיעלש ךכ לע םתוא רקבל
 םיניינעתמ םניא םגו )יניירק לש רקחמה לש ותובישחו וכרע תא ריבגמש יוקיל( תיברעה
 ןידה-יתב תא םילבקמ םהש םהילע רמול ןוכנ םא קפס םלוא .היוארה הדימב ךכב
 תידוהיה הנידמה תא )יניירק לש הזֵתה יפל( םיתרשמ הלאש רחאמ םיידוהי-אלה םייתדה
 תא םיאור םבורש רחאמ תקזחתמ וז הנקסמ .התבוטל הקיטגולופאה תא םיליקמו
 םירחאו ,תושיאה יניד לע יתדה לופונומה אלל םג טלחהב תירשפאכ תידוהיה הנידמה
 .התוא רקבלמ ללכ םיעתרנ םניא

 ןחבמ-הרקמכ הימגילופ – טועימ לש תיתרוסמ תוברתל תושיגר .ג

 אשונב ינומרומ-יאקירמאה הרקמהמ יתוהמ ןפואב אופא הנוש ילארשיה הרקמה
 יכ ןייצמ רבחמה ,ילארשיה הרקמל רשאב .היפלכ תירוביצה תוסחייתההו הימגילופה
 תודגונמו תויתייעב תוקיטקרפ םע דדומתהל ילארשיה קקוחמה שקיב םיאשונ המכב
 ,תונושה תודעה לש יאכראה יתדה ןידה תרגסמב תורשפאתמ רשא ,תוינרדומ תומרונל
 .החפשמה ינידב םייתדה ןידה-יתב לש תידעלבה םתוכמסב ןירשימב ברעתהל ילבמ
 םניאש םירבד םישרמ תותדה לכ לש תושיאה יניד ובש ןיינע – םיניטק יאושינב רבודמ
-תיב לש םדקומ רושיא אלל "םיידדצ-דח" םישוריגב ;תוינרדומ תומרונ יפל םילבוקמ
 יפל תרתומ רשא ,הימגילופבו ;ףקות םהל שי תימלסומה העירשה יפל רשא ,ןידה
 תורבעל הלאה םישעמה תא וכפהש םיקוח הקקוח תסנכה .תומיוסמ תולבגמב העירשה
 יפל .םירתומ םה ותרגסמבש יתדה ןידה יפל םפקותמ ערוג רבדהש ילבמ ,תוילילפ
 םיתיעל םירפומ םיקוחה .יברעה רוביצה ברקב תיביטקפא-אלכ החכּוה וז הטיש ,יניירק
 הלק איה םהב םגו ,דואמ םירידנ םירקמב אלא תלטומ הניא תילילפה השינעהו ,תובורק
 לש "םיימינפ" םיאשונב ברעתהל אל רוריבב תופידעמ הנידמה תויושר .ללכ-ךרדב
 תפיקע םע הלועפ םיתיעל םיפתשמ םייתדה ןידה-יתבו ,תיתרוסמה תיברעה הרבחה
 19.הלאה םירוסיאה

 הערל םתסה ןמ עיתפת םיאשונהמ קלחבו ,השק הז םוחתב גיצמ יניירקש הנומתה
 תויתוברת-ברה לש דבכה הריחמ רבדב ולש הזֵתה תא בטיה המיגדמ איה .םיבר םיארוק
 ברקב החפשמה יניד לש םוחתה תא הדיקפהש – ותטישל ,המודמה – תילארשיה
 רבחמה ,הימגילופל רשאב .תונושה תודעה לש םייתדה ןידה-יתב ידיב יברעה טועימה
 עודיכ הכפהנ איה םש ,בגנב םיוודבה ברקב העפותה לש תושקה היתוכלשה תא טרפמ
 םישנה זוחא יכ הנקסמל ועיגהש םייפלאה תונשמ םירקחמ טטצמ אוה .דואמ הצופנל
 יפל 40%-ו דחא רקחמ יפל 36%–20% אוה םיימגילופ םיאושינב תויחש תויוודבה
 ךורכה תירבג תונוילעו ירדגמ ןויווש-יא לש אשונל רבעמ יכ ןייצמ רבחמה .רחא רקחמ
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 הכרעהה לע תושק תוכלשה םיתיעל םהל שי יכ םיארמ םירקחמ ,הלאכ םיאושינב
 דצמ תומילא לש תוחיכשה תא םיריבגמ םה יכו ,השיאה לש תישפנה התואירבו תימצעה
 יפיצפס ןפואב תסחייתמ רשא הקספב 20.םידליה לש םתחוורב םג םיעגופו לעבה
 תא תפקשמ לבא יברעה רזגמה ךותב םיניטק יאושינ דגנ םיקוחה לש "הרסח הפיכא"ל
 :ךכ רבחמה ריבסמ ,הזה גוסה ןמ םיאשונה לולכמ יבגל ותסיפת

Enforcement of the law upon Palestinian-Arabs was guided by the 
concern about offending their “sensitivities,” which brings us back to 
the Janus-faced liberalism that guides the relations between religions 
and the state in Israel, relegating the concerns of individuals within 
religious minorities to the private realm of these communities, all in 
the name of multicultural liberalism.21 

 םושמ ,)"סונאי ינפ"( םינפ לפכ יניירק תעדל שי הנידמו תד יאשונב ילארשיה םזילרבילל
 בורה ברקב טרפב תושיא יניינעב יתדה טופישלו ללכב תיתד הייפכל דגנתמ אוהש
 תאזו ,יברעה טועימה ברקב שחרתמש המ לע תאזה תודגנתהה תא ליחמ וניא ךא ,ידוהיה
 תיתרוסמה תוברתל תושיגר לש הזכ גוסש חינהל ריבס ."יתוברת-ברה םזילרבילה םשב"
 תא םיגציימ םלוכ אל רשא( הפיכאה ימרוגש השלוחהמ קלח ןכא אוה טועימה לש
 ישוקה תא יאדווב ףיסוהל יואר ךכ לע .ולא םיאשונב םילגמ )ילארשיה םזילרבילה
 דחוימבו ,הנממ םילודג םיקלח לע תולבוקמ ןניאש תומרונ תיתרוסמ הרבח לע ףוכאל
 ,תימואלה תוחיתמה לשב רבוג הז ישוק לארשיב( החפשמה ינידכ שיגר אשונב תומרונ
 תפסוותמש חינהל ןתינ םיטעמ-אל םירקמב .)ךשמהב ביחרא ךכ לעו ,ןייצמ יניירקש יפכ
-ברה תושיגרה םעפ אלש ריבס ,השעמל ."םלצא" הרוקש המל תושידא םג ךכ לע
 ,ןכא .תושידא םגו םיתומיעמ העיתר םג הווסמש ץורית הבר הדימב תשמשמ תיתוברת
 .הז םוחתב רקבל המ הברה שיש קפס ןיא

 תורבח לש ןתודדומתה תרגסמב בטיה תורכומ תועפות ןה הלא לכש ןייצל יואר
 םג לארשיב תודמוע תומוד תועפות ,השעמל .םייתרוסמ םיטועימ םע תובר תוינרדומ
 ילבמ תאזו ,תידרחה הרבחב תוינרדומ תומרונ תפיכאב דסממה לש ותשלוח עקרב
 םיתיעל .תיברעה הרבחה לש הרקמל הז הרקמ ןיב םייתועמשמה םילדבההמ םלעתהל
 ,טרפה תויוכז תא השעמל הריקפמ איהש תיברעמה תויתוברת-ברה יפלכ ןעטנ תובורק
 תושיגר תולגל תשקבמ איהש תויסולכואה ברקב ,השיאה תויוכז תא הנושארבו שארבו
 וניא שיא םהבש םירקמב םג ,תויתוברת-בר לש תויתימא תומליד הלא .ןתוברת יפלכ
 ,ילארשיה הרקמב ומכ המודמ אלו ,תיתימא תויתוברת-ברב רבודמש ךכב קפס ליטמ
 לש תיתרוסמה תוברתה יפלכ תאזה תמזגומה תושיגרה לע )רתיה ןיב( .רבחמה תעדל
-ברה תא םיפקות ,תויחרזאו םיחרזא לש ןויוושהו שפוחה ןובשח-לע ,םיביטקלוק
 םישענ הילע םיניגמה הלא ברקב וליאו ,ברעמה תוצראב םיטעמ-אלה הירקבמ תויתוברת
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 יבגל םגש חינהל ריבס 22.היתונורסח רועזמ ךות םיבושחה היתונורתי לע רומשל תונויסנ
 ירוחאמש רמול ןוכנ תויתוברת-בר לש תומליד םע תודדומתמה ברעמה תוצרא
 םירתתסמ םייתרוסמ םיטועימ לש תויתוברתה תויושיגרב תובשחתה לש הקירוטרה
 לש דוסי םג תאזה הקירוטרב ןיא יכ חרכהב דיעמ וניאש המ( םירחא םימרוג םג םיתיעל
 תומרונ לע םיססובמה הנידמה יקוח תא ףוכאל ישוקה תא םיללוכ ולא םימרוג .)תונכ
 הייחד ךות םג םיתיעל ,תויתרוסמ תוסיפת תוחוור ןהבש תוצובק לע תוינרדומ
 שי ךכ ,םיתיעל .הנידמה יפלכ ינדשח סחי יוליגו הנרדומה לש תיתוברת-תיגולואידיא
 תונויסנש םיתומיעמ ןוטלשה ימרוג לש העיתרה תא םג םיללוכ ולא םימרוג ,חינהל
 ילארשיה הרקמב שי יכ ועבוקב יתעדל קדוצ םנמוא יניירק .ררועל םילולע הלאכ הפיכא
 הנידמל ולש רשקה תלאשבו הז דוחייב קוסענ ךשמהבו ,המלידה תא רימחמה דוחיי

 תידוהיה הנידמה ןיבל וניב רשקהו הזה דוחייה רשא – רבחמהש יל הארנ םלוא .תידוהיה
 בצמה ןיב ןוימדב טיעממו הז דוחיי לש ולקשמב זירפמ – ולש הזֵתה זכרמב םידמוע
 .ותטישל "םייתימא" םייתוברת-בר םיבצמ ןיבל ילארשיה

 םגש העפותב ,דחא דצמ ,רבודמ הז ןיינעב ,יפיצפס ןפואב הימגילופה אשונל רשאב
 תוצראב הלא ןיב םג .הלילשב התוא םיאור תויתוברת-ברה לש םיקהבומה הידיסח
 לע וליפא ילואו ,תימלסומה הלערה לע תויתוברת-ברה םשב ןגהל םינכומה ברעמה
 התוכזב רופכלו הימגילופ לע ןגהל ,יל עודיש המכ דע ,לבוקמ אל ,אלמה םינפה-יוסיכ
 בוציעב יזכרמ םרוגכ תידוהיה הנידמב רבודמ םא ,ינש דצמ .התוא רוסאל הנידמה לש
 רורב ,תילארשי-תידוהיה הריזב םינושה תוחוכה לש םיעינמבו תילארשיה תואיצמה
 רומיש לש סרטניאל ינוציק ןפואב תדגונמ ,בחרה הפקיהב ,תיוודבה הימגילופהש יולגו
 לודיג – תויפרגומדה היתואצות לשב תידוהיה הנידמב תעגופ איה .תידוהיה הנידמה
 דסממהש תידוהיה הנידמל רושקה לוקיש שי םא .תיוודבה הייסולכואה ףקיהב יטמרד
 ךרוצהו יפרגומדה לוקישה והז ,וילא ותשיגב דחואמ ללכ-ךרדבו ,ול שיגר ילארשיה
 המ ;קוריה וקה ךותב הרוקש המ יבגל תוחפל ןוכנ רבדה .ידוהיה בורה לע רומשל
 גרוח אוהו ,םירחאו םייגולואידיא םילוקישמ עפשומה בכרומ אשונ אוה םיחטשב הרוקש
 הימגילופה לש השקהו תילילשה תיפרגומדה תועמשמה .וז הריקס לש המוחתמ
 לע ףסונ – תידוהיה הנידמה לעו ידוהיה בורה לע הרימשה לש לוקישה תניחבמ תיוודבה
 םייתרבחו םייתכלממ םיסרטניא תניחבמ העפותה לש םירחאה םידבכה םיריחמה
 ,תובר םימעפ יבמופב ורמאנ םירבדה .דוס רדגב תויהלמ הקוחר – "םייביטקייבוא"
 העיגפה תא .םיחטשהמ "םישנה אוביי" לש רוכזא ךות ,הטוב חסונב תובורק םיתיעל
 הימגילופה לש תיעבט האצותכ קר אל םיגיצמה שי תידוהיה הנידמבו ידוהיה בורב
 בורה תניחבמ ,רבודמ ןיא ןאכ ."ךילהת"ב םיברועמה לש םתנווככ אלא ,תיוודבה

 
 Will Kymlicka, The Rise and Fall of Multiculturalism? New Debates on ,לשמל ,ואר 22

Inclusion and Accommodation in Diverse Societies, 61 INT’L SOC. SCI. J. 97, 110–11 
(2010); C. Sheela Reddy, Multiculturalism and Women: Individual Freedom Versus 
Group Identity, 23 WORLD AFF. 150 (2019); PETER BALINT & PATTI TAMARA 
LENARD, DEBATING MULTICULTURALISM: SHOULD THERE BE MINORITY RIGHTS? 

 .33 ש"הב ןלהל תואתכמסאה תא םג ואר .(2022)
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 "קר" םיעגפנ הבש לארשיב תיתרבחה תואיצמה לש תרכומ-אלו תחדינ הניפב ,ידוהיה
 השלוח תובר םינש רבכ הלגמ ילארשיה דסממהש איה הדבוע ,תאז לכ תורמל .םיברע
 .הז אשונב קוחה תפיכאב תוסיפרו

 אלא ,יגולואידיאה םוחתב אל שפחל ךירצ ךכל תירקיעה הביסה תאש יל הארנ
 יתטישו יניצר ןויסינ השעיי םא ררועתהל םייופצש םירכינה םיישעמה םיישקה םוחתב
 הבש תירקיעה ךרדה ,ןיבמ ינאש המכ דע .הז אשונב ילארשיה קוחה תורמ תא תופכל
 ןידה יפל םילק םהש( םייביטקיפ םישוריג תועצמאב איה הימגילופה רוסיא תא םיפקוע
 .ןהידליו םישנ המכ ובו דחא תיב-קשמ םייק לעופב רשאכ ,םישדח םיאושינו )ימלסומה
 םיינוקרד םידעצ םישרדנ ,תאזכ תואיצמב הימגילופ םע יביטקפא ןפואב דדומתהל ידכ
 םיקלח םע תומיע לש הנכס ךות ,יתחפשמהו ישיאה םוחתל הסינכ םיללוכה ,ידמל
 יניירק .יברעה רזגמב םיינוליח תוחוכ דצמ יוביג לכ אלל ,תיוודבה הרבחהמ םילודג
 םיימגילופ םיאושינ יפלכ תושידא םילגמ םיימלסומה ןידה-יתבב םידאקה יכ ןייצמ
 עיתפמ הז ןיא 23.דבעידב רושיא םהל םינתונ ףא םיתיעלו ,םתעידיל םיאבומ הלא רשאכ
 םע ,תידוהיה הנידמה ילוקישש הארנ .ולא םיאנתב הזכ תומיעמ םיעתרנ ןוטלשה ימרוגש
 ינוטלשה דסממה לש וילדחמ תאו וישעמ תא חרכהב םיביתכמ םניא ,םתובישח לכ
 ומכ ,םירחא לקשמ-ידבכ םילוקיש םהילא םיפרטצמ רשאכ םג ,םימוחתה לכב ילארשיה
 ויהש ,תידוהיה הנידמה ילוקישמ רתוי םיבושח םילוקיש לעופב שי םיתיעל .הז הרקמב
 .תיוודבה הימגילופה אשונב דואמ הנוש תוינידמ םיביתכמ

 ןתינ יאדווב הלא לע ,ינוטלשה דסממל ץוחמ םיידוהיה םיילרבילה םיגוחל רשאבו
 דסממה לע ץוחלל ידכ ץרמה אולמב םיסייגתמ םניא םהש ךכ לע תרוקיב חותמל
 ,תילקידר תיתוברת-בר הסיפתמ םיעפשומ םקלחש ןכתיי .וז העפותב קבאיהל ינוטלשה
 הביסהש רעשמ ינא .תילוש העפות רשאמ רתויב רבודמ ןיא ,יתכרעהל ,הז הרקמב םלוא
 תוברל ,הז אשונב המרב םלוק תא עימשהל םירומא ויהש הלא לש םתקיתשל תירקיעה
 הדמע טוקנלמ םיעתרנ םהש הארנ .הנוש איה ,םדאה תויוכז ינוגראו םישנה ינוגרא
 םדיצל ,הז אשונב ,םדימעהלו ידוהיה יפרגומדה לוקישה םע םתוהזל הלולעש תיבמופ
 הנידמה הז הרקמב ,ךכ םא .הטוב ןושלב העפותה ינפמ םיעירתמש ןימי ישנא לש
 תפיכאל ץרמב לועפל ינוטלשה דסממה תא עינהל ויד המצוע בר לוקיש הניא תידוהיה
 איהו ,תיוודבה הרבחב םילודג םיקלח םע םיטושפ-אל םיתומיעב תונכתסה ךות ,קוחה
 תכרעמל ץוחמ םיבושח םיירוביצ םימרוג לש םתוברעתהל ילילש ץירמת הווהמ
 דיקפת אלממ תילארשיה תויתוברת-ברב ראפתהל ןוצרה םא קפס ,םוקמ לכמ .תינוטלשה
 .הז אשונב והשלכ

 ודוהו לארשי – "תוימיטיגל לש ןועריג" .ד

 
23 KARAYANNI, 138 'מעב ,1 ש"ה ליעל. 
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 דסממה לש וילדחמ תא אל ריבסהל אופא הלוכי הניא תידוהיה הנידמב תוקֵבדה
 .ידוהיה רוביצב םיילרבילה וירקבמ לש םתקיתש תא אלו הימגילופה אשונב ינוטלשה
 קבאמל ואצֵי אל וכותב םיינרמשהו םייתדה םיגוחהש ןבומ ,יברעה רוביצל רשאב
 ינא ?םינשה לכ ךרואל הז אשונב קתוש יברעה ינוליחה לאמשה עודמ לבא .הימגילופב
 .הימגילופה דגנ וירבוד לש תויואטבתה אוצמל ןתינשו ,ירמגל קתש אל אוהש חינמ
 לש תפרוגהו תצרחנה העיבקה לע וקלחי יברעה לאמשב םיטעמ אלש חינהל שי ,ללככ
 24.ינוליח םוי-רדס – י"קמלו ש"דחל יפיצפס ןפואבו – הז לאמשל ןיא היפלש רבחמה
 ךותב ינוליח–יתד סומלופ לע תועידי םעפל םעפמ תועיגמ ידוהיה רוביצה לש וינזואל םג
 :יניירק לש ונויד זכרמב דמועש אשונב אל םא םג ,םינוש םיאשונב תיברעה הרבחה
 לאמשה היה הימגילופל עגונבש רורב םלוא .םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמס תלאש
 להנל ןבומכ רשפא היהש ףא ,קבאמל סייגתהלמ םינשה לכ ךשמב קוחר ינוליחה יברעה
 הלא ןה הז הרקמב תוביסהש חינהל שי .וילדחמו ילארשיה דסממה דגנ םג קבאמכ ותוא
 ירקיעה אשונב הנושארבו שארב יברעה לאמשה לש ותוליבסל רבסהכ הנומ יניירקש
 דוסיה לש וחוכ לשב .החפשמה ינידב םייתדה ןידה-יתב לש םתטילש – ותוא קיסעמה
 הגהנהה הכירעה" ,החפשמה יניד םוחתב דחוימב ,יברעה יתרבחה רדסב ילכראירטפה
 םיימינפ םיגוליפל רבדה םורגי ...ינוליחה לגדה תא ]הז ןיינעב[ ףינת איה םאש תינוליחה
 ןדבואל םורגלו הלש ימואלה םויה-רדס תא שילחהל םילולעש ,]יברעה רוביצב[
 הבר הכימת הל שיש רורב הימגילופה תעפות לש בחרה הפקיה חכונל 25."םיכמות
 תא םג שיגדמ רבחמה םלוא .הכימת ןדבוא לש הנכסב הכורכ ןכא הדגנ האיציו ,רוביצב
 יברעה רוביצל השק :ימואל ךוסכס לש תודחוימה תוביסנה הז אשונב תורצויש ישוקה
 ,יברעה ינוליחה לאמשל השקו ,תידוהיה הנידמה ידי-לע וילע תולטומה תומרונ לבקל
 תוברעתה – ןימזהל יאדוובו – לבקל ,ימואלה םויה-רדסל תיזכרמ תובישח סחיימה
 "תוימיטיגל לש ןועריג"ב הקול לארשי ,יניירק ירבדל .ילארשיה ןוטלשה דצמ תאזכ
 רוביצ לש םישיגר םיימינפ םיאשונב תוברעתהב ךורכה ןיינע לכב יברעה רוביצה ברקב
 :םלועב תרכומ העפות יהוז ,וירבדל 26.הז

When a minority is in conflict with the state, suffers from 
subordination and widespread discrimination, and blames this situation 
on the hegemonic status of the ruling majority, then intervention by 
state institutions in minority affairs, or the merest call on state 
institutions to interfere, triggers resistance from within.27 

 
 .223–222-ו 179–177 'מעב ,םש 24
 .178 'מעב ,םש 25
 .173–169 'מעב ,םש 26
 .169 'מעב ,םש 27
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 ספתיהל םילולע" תיתרוסמה ותוברת לע רגית םיארוקה טועימה ברקמ הלא ,הז בצמב
 traitors who dance to the beat“( "ברעמה לש ויתויטנ ילילצל םידקורה םידגובכ ךכיפל
”of Western trends(.28 

 השרפה ידי-לע תמגדומ וזה "תוימיטיגלה תמליד"ש רמואו ךישממ רבחמה
 תונש עצמא דע םיעבשה תונש ףוסמ ודוהב השחרתהש Shah Bano לש תמסרופמה
 םטופישל םינותנ םיחרזאה לכ לש החפשמה יניד ודוהב .תמדוקה האמה לש םינומשה
 םירומא ולא טפשמ-יתבש יתוהמה ןידה םלוא ,הנידמה לש םייללכה טפשמה-יתב לש
 רשפאמה דחוימ רודיס םע( תיתד הליהק לכ לש יתדה ןידה אוה הרקמ לכב ליחהל
 רשאכ ,ודוה תואמצע לש הנושארה הפוקתב .)תונוש תוליהק ינב ןיב םייחרזא םיאושינ

 קקוחל ומצעל תוכז ידוהה טנמלרפה האר ,ןוטלשב התייה תינוליחה סרגנוקה תגלפמ
 םלוא ,תוינרדומ תומרונל החפשמ יאשונב יאודניהה ןידה תא ומיאתהש םיקוח לש הרוש
 Shah תשרפ .ימלסומה טועימה לש יתחפשמה יתדה ןידב ברעתהל ומצעל השרה אל אוה

Bano שולשו םיעברא וכשמנש ,םהיאושינל ץק םש הלעבש תימלסומ תיב-תרקעב הקסע 
 הלכי אלו ,םיעצמא-תרסח התייה השיאה .םישוריגה לע תשלושמ הזרכה ידי-לע ,םינש
 היה לעבה ,הז הרקמב לחש ימלסומה ןידה יפל .םיאושינה קוריפ רחאל המצע תא סנרפל
-תיב םלוא ,םישוריגה רחאל דבלב םישדוח השולש ךשמב הלש תונוזמה ימדב בייח
 רחאל םג הל םלשל ךישמהל לעבה תא בייחל ךרד אצמ אשונב ןדש יחרזאה טפשמה
 ילבמ ותשא תא שרגל לעבל רוסא היפלש העירשל תונשרפ ץומיא ידי-לע ,וז הפוקת
 האצותהו העירשה לש וז תונשרפ .םישוריגה רחאל םיילמינימ םויק יאנת הל חיטבהל
 ררוע הז ןיד-קספ םלוא .ודוה לש ןוילעה טפשמה-תיבב ורשוא הנממ תעבונה תיטפשמה
 :ידוהה ימלסומה רוביצה ברקב הרעס

This decision was the cause of much anger among the Indian Muslim 
community, the major cause being the liberty that the Indian Supreme 
Court, identified with the Hindu majority, took in interpreting the 
shari’a. As such, the decision lacked legitimacy in the eyes of the 
Muslim minority and was also conceived as undermining the 
communal integrity of the Indian Muslims. The protests of the Indian 
Muslim community paid off. In 1986, a special enactment promoted by 
the Indian Prime Minister at the time, Rajiv Gandhi, overturned the 
Court’s decision.29 

 תוארה-תדוקנמ םייק תוימיטיגל לש )comparable( המוד ןועריג" יכ עבוקו ךישממ יניירק
 :לארשי-תנידמ לש הרקמב "ולש יתדה דסממה לש יאדוובו יברע-יניטסלפה טועימה לש
 תודסומה ,תידוהי הנידמכ לארשי לש המודה תיטילופהו תיתקוחה תואיצמה ןתניהב"
 תוברעתהכ ילארשיה דסממה דצמ תוברעתה לכ םיספות םייברע-םייניטסלפה םייתדה

 
 .170 'מעב ,םש 28
 .171–170 'מעב ,םש 29
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 אל רבודמ יניירק לש ורואית יפל יכ ןייצל יואר םלוא 30."'ונלש' םיניינעב 'םירחא' לש
 ברקב תוברל ,תיברעה הרבחב םיבחר חור-יכלהב םג אלא ,יתדה דסממה תדמעב קר
 תוקולחמ לע תימואלה תודחאל תופידע וירבדל ןתונ רשא ,ינוליחה יברעה לאמשה
 ןידה-יתב לש םתוכמס דגנ אצוי וניא ןכ-לעו ,רוביצה תא גלפל תולולעה תד יאשונב
 תררועמ ידוהה הזל ילארשיה הרקמה ןיב האור יניירקש הבורקה היגולנאה .םייתדה
 איה ,ךשמתמה ימואלה ךוסכסה תפסותב ,תידוהיה הנידמה המכ דע :תינורקע הלאש
 תד יאשונל תורושקה תומלידה תנבהל ,חינמ יניירקש יפכ ,התובישחב תיזכרמ ןכא
 הנידמה לש וז תּויזּכרמ ?לארשיב תיברעה הרבחב ,טרפב החפשמה יניד ןיינעלו ,הנידמו
 :רפסה לש תוירקיעה תוזֵתה תחא איה תידוהיה

I have always thought that the constitutional constellation of the state 
of Israel as a Jewish state, alongside the subordinate status of the 
Palestinian-Arab citizens of Israel and the oppression they face because 
of their excluded status as non-Jewish citizens, has a fundamental 
bearing on the nature of the multicultural predicament Palestinian-Arab 
citizens face when coming under the jurisdiction of their respective 
religious courts.31 

 האוושה-תב ןכא איה םימלסומה לש החפשמה יניד אשונב תידוהה המלידה םא ,םלוא
)comparable( לש ןועריג"ב הקול – לארשי קר אלו – ודוה םג םאו ,תילארשיה המלידל 
 ינידב ברעתמ הלש ןוילעה טפשמה-תיב רשאכ םימלסומה היחרזא יניעב "תוימיטיגל
 הנידמב תוארל קדצומ המכ דע הלאשה תלאשנ יזא ,ימלסומה טועימה לש החפשמה
 םיילארשיה םימרוגה לש םתעפשה תא לטבל ילבמ .יזכרמה רבסהה תא תידוהיה
 לע ותובישחב הלוע ילארשיה הזלו ידוהה הרקמל ףתושמש המש הארנ ,םיידוחייה
 ,םיקומע םייגולואידיאו םייתקוח םילדבה תורמל .םירקמה ינש ןיב םיבושחה םילדבהה
 ימלסומ טועימ לש ומויק םצע אוה ,םירקמה ינשב ,רבד לש ופוסב עבוקש המש הארנ
 היטרקומד םג איהש הבורב תימלסומ-אל הנידמב ,וייח חרואב ובורב יתרוסמ ,לודג
 םיעגונה םישיגר םיאשונב הזכ טועימ םע םיתומיעמ ענמיהל תשקבמה תירטנמלרפ
-אלה םירטשמה בור םגש חינהל שי ,דועו תאז .החפשמה הנבמב דחוימבו ,ותוברתב
 לע ןוידה םגש ריבס ,ךכ םא .הז גוסמ תומיעל סנכיהל םישש ויה אל םייטרקומד
 ןוידה ,רבד לש ותימאל ,וניא – תידוהיה הנידמה לע קר אלו – תילארשיה היטרקומדה
 לארשי יכ ןועיטל וושה( םירחא םיאשונב ותובישח לכ םע ,הז אשונב רתויב בושחה
 .)32"תיתימא היטרקומד" לש םיטרדנטסב תדמוע הניא

 "היחרזא לכ תנידמ" םג איהו ,תיתוברת-בר תינוליח הקילבופר עודיכ איה ודוה
 :םישיגדמ תידוהיה הנידמה ירקבמש יפכ ,תאזכ הניא לארשי ובש ןבומ ותואב קוידב

 
 .171 'מעב ,םש 30
 .187 'מעב ,םש 31
 .194 'מעב ,םש 32
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 ודוהב תוינתאה תוצובקהו תויתדה תוליהקה לכ היפלש הסיפת לע תססובמ איה
 יפל .רהצומב תיתוברת-ברו תינתא-בר ,תיתד-בר – תחא תידוה המואל תוכייתשמ
 םע אלו ,תיחרזא-ללכה המואה םע ימשר ןפואב ההוזמ תידוהה הנידמה ,וז הסיפת
 ,המויק תורשפא תא תללוש תידוהה תימשרה היגולואידיאה רשא ,בורה לש תוימואלה
 ןתינ ,םנמוא .והשלכ טועימ לש תדרפנ תימואל תוהז לכ לש המויק תורשפא תא ומכ
 תואיצמה הקחרתה ,"תוינמואל"ה תולשממה ןוטלש תחת ,תונורחאה םינשב יכ רמול
 המוא לש הסיפתב טלחהב םיקבד םדוע םיאודניהה םינמואלה .הזה רואיתהמ רכינ קחרמ
 לש ותוברת ,םתעדל ,בצעל הכירצ תאזה המואה לש תיתוברתה התוהז תא לבא ,תחא
 בורה םע ההוזמ"ל תידוהה הנידמה תא ךופהל טלחהב יושע רבדה .יאודניהה בורה
 הנוטלש תחת השחרתה Shah Bano תשרפ םלוא .ימלסומה טועימה תניחבמ "יאודניהה
 תינרדומה ודוה תא הדסייש תינוליח זכרמ-לאמש תגלפמ יהוז .סרגנוקה תגלפמ לש
 יניד אשונב תוברל ,ידוהה רטשמה לש םייסיסבה םירדסהה תאו התקוח תא הבציעו
 טועימה ינב לש הבחר תילרוטקלא הכימתמ יתרוסמ ןפואב התנהנ וז הגלפמ .החפשמה
 תרזעב הנוטלש תא תרצבמ איהש ןימימ היבירי ידי-לע םעפ אל המשאוהו ,ימלסומה
 ."ימלסומה תולוקה קנב"

 לע םיבר םיחוכיו תורמל ,סרגנוקה תגלפמ לש התסרגב ודוה לש תוינוליחה ,ןכא
 ןיב .םינוש םימוחתב חכוהש יפכ ,קרס-תמסיס התייה אל ,יוארה המושיי לעו התועמשמ
 תניחבמ ,ןורקיעכ םיפידע החפשמה יניד אשונב ודוהב וגהנוהש םירודיסה ,רתיה
 טופישה ,רומאכ .לארשיב וגהנוהש םירודיסה לע ,תילרביל היטרקומד לש תומרונה
 ,םייתדע םייתד ןיד-יתב ידיב אלו ,הנידמה לש טפשמה-יתב ידיב אוה החפשמה יאשונב
 ןיידע אוה יתוהמה ןידה םלוא .םייתדע-ןיב םיאושינ רשפאל דעונש דחוימ רדסה םייקו
 בורה יבגל רשאמ רתוי הברה םימלסומה יבגל ןוכנ הז רבדש איה תמאה .יתדע-יתד ןיד
 האצותכ היצזינרדומו ןוליח רבע הזה בורה לש יתחפשמה טפשמה יכ ,יאודניהה
 ומצעל השרה אל הז טנמלרפ םלוא .סרגנוקה תגלפמ תלבוהב טנמלרפה לש הקיקחמ
 ,טרפה תויוכז יבגל תוילילש תואצות – ןיידע שיו – ויה ךכל .ימלסומה ןידב תעגל
 םג תוללוכ ולא תואצות 33.ימלסומה טועימה ברקב ,םישנה תויוכז יבגל דחוימבו
 יללכה הימגילופה רוסיאמ גרחוה ימלסומה טועימה ןכש ,העירשה יפל תיקוח הימגילופ
 אל הז אשונב .ודוה לש תונושארה התואמצע תונשב ידוהה טנמלרפה ידי-לע קקחנש
 רשאמ רתוי תוימלסומה םישנה דמעמ םע הביטיה תידוהה תינוליחה הקילבופרהש הארנ
 יכ םא( הימגילופ לע יללכ ילילפ רוסיא לטוה ,וניארש יפכ ,לארשיב .תידוהיה הנידמה
 םיאושינה ףקותב עגפי הז רוסיאש ילבמ ךא ,)םיוודבה ברקב יוארכ ףכאנ וניא אוה
 םיאושינ ,תאז תמועל ,ודוהב .יתדה ןידה יפל םירתומ םה רשאכ םמצע םיימגילופה
 ראש ינבו םיאודניהה לש הרקמב ףקות םהל ןיא םגו תילילפ הרבע םג םה םיימגילופ
 .םירתומ םגו םיפקת םג םה ימלסומה טועימה ברקב לבא ,תודעה

 
 VRINDA NARAIN, GENDER AND COMMUNITY: MUSLIM ,לשמל ,ולא םיאשונב ואר 33

(2001) NDIAIIGHTS IN RS ’OMENW; תבכרומ תוחרזא לש הקימניד" ולש-לארה תליא? 
 לש ןדמעמ – תועוסש תורבחב םישנ לש ןדמעמו םיינתא םיטקילפנוק לש ירדגמ חותינ
 .)2018–2017( 227 ,13 ירוביצה בחרמה "ןחבמ הרקמכ ודוהב תוימלסומ םישנ
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 הז בצמ ריבסהל רשפא-יא ,סרגנוקה תגלפמ לש הנוטלש ימיב טרפב ,ידוהה הרקמב
 רוביצ ךותב יתוברת-ונתאה גוליפה תא דסמלו שיגדהל בורה לש הפיאש ידי-לע
 ידוהיה בורה לש ויעינמ תא ריבסמ יניירקש יפכ ,בורה לש ודוחיי תטלבה ךות ,םיחרזאה
 הפוקתב ,הצלאנ אל םג איה .הכופה התייה סרגנוקה תגלפמ לש התפיאש :לארשיב
 אלו ,)והשלכ גוסמ( תויתד תוגלפמ םע היצילאוק םייקל ,ודוה לש תבצעמהו הנושארה
 – ימלסומה טועימה יפלכ הגהנ איה ןכ-יפ-לע-ףאו .ןהיתושירדב בשחתהל הכירצ התייה
 לש גוס ותואב – תיטופישה תרגסמה יבגל אל םא םג ,יתחפשמה ןידה לש ןכותה אשונב
 וילע לבוק יניירק רשא ,ויתונבו טועימה ינב לש טרפה תויוכז תא בירקמה תויתוברת-בר
 הרקמב .)תיתימא תויתוברת-ברל המגודכ תוארל ברסמ אוה ותואש( ילארשיה הרקמב
 לעו היתונורתי לע ,תיתימא תויתוברת-ברב רבודמש ךכב קפקפל הביס ןיאש הארנ ידוהה
 האב תיתימא תויתוברת-בר התוא תרגסמב םג ,הנהו .םינפ-תדמעהב אלו ,היתונורסח
-לע םג םיתיעל ,תדחוימ הנגהל היואר טועימה תוברת היפלש הפקשהה יוטיב ידיל
 תאזכ הפקשה תיטילופה תואיצמב ,םירחא םירקמב ומכו .וכותב טרפה תויוכז ןובשח
 העיתר תוברל ,םייטילופו םיילרוטקלא םילוקיש םע בברועמב תובורק םיתיעל תלעופ
 קלחבש רעשל ףא ןתינ .ותניחבמ םישיגר םיאשונב לודג יתרוסמ טועימ םע תומיעמ
 ,םינפ לכ לע .תיתימא הביס רשאמ ץורית רתוי איה תיתוברת-ברה תושיגרה םירקמהמ
 – סרגנוקה תגלפמ לש התלשממ תא רומאכ העינה םיעינמ לש וז תרעושמ תבורעת
-קיחרמ דעצ 6198 תנשב טוקנל – רבחמה דיעמש יפכ ,תימלסומה להקה-תעד ץחלב
 ןיינע לש ופוגל רשא הקיספ לטבל ידכ "ןוילעה טפשמה-תיב ףקוע" קוח תרבעה :תכל
 םע קדצ תושעל ןויסינ – טלחהב תקדצומ ידוהה ןוטלשה ישנא בורל יאדווב התארנ
 ומש ידוהה טנמלרפהו זאד סרגנוקה תגלפמ לש הלשממה ,רמולכ .השק הקוצמב השיא
-יתב ידיב החפשמ יאשונב טופישה תדקפהב ךורכה ןורתיה תא ,ןחבמ תעשב ,לאל
-תיב ךכיר השרפה לוגלג ךשמהב יכ םא( םייתדה הלא םוקמב םייחרזאה טפשמה
 34.)ותונשרפ תועצמאב הטלחהה תועמשמ תא ודוה לש ןוילעה טפשמה

 סעכה" רומאכ היה הקיקחל תידוהה הלשממה תא עינהש המ ,רבחמה ירבדל
 ,ידוהה ןוילעה טפשמה-תיב ומצעל לטנש תוריחה לע תימלסומה תידוהה הליהקב
 לש ותוברעתה לע הבוגתה וז םא 35."העירשל תונשרפב ,יאודניהה בורה םע ההוזמה
 ןבומכ ההוזמ וניא רשא ,תיתוברת-ברה תינוליחה הקילבופרה לש ןוילעה טפשמה-תיב
 תאזו – ימשר ןבומ םושב )ומיע ההוזמ הניא הלוכ הנידמהש יפכ( יאודניהה בורה םע
 הנידמהש הארנ יזא – ידוהיה בורה םע ימשר ןפואב ההוזמ רשא ,לארשי-תנידמל דוגינב
 אשונ איהש ןבומכ רמוא וניאש המ( ילארשיה הרקמב םג ירקיעה אשונה הניא תידוהיה
 לש המוד ןועריג" הנכמ יניירקש המב תוקול לארשיו ודוהש הדבועה .)ללכ יטנוולר-אל

 
 :Amali Philips, Sharia and Shah Bano ,לשמל ,ואר היתוכלשהו וז השרפ לע 34

Multiculturalism and Women’s Rights, 53 ANTHROPOLOGICA 275 (2011); Pratibha 
Jain, Balancing Minority Rights and Gender Justice: The Impact of Protecting 

Multiculturalism on Women’s Rights in India, 23 BERKELEY J. INT’L L. 201 (2005). 
35 KARAYANNI, 170 'מעב ,1 ש"ה ליעל. 
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 יניד אשונב ויניינעב תוברעתה לש הרקמב ימלסומה טועימה יניעב "תוימיטיגל
 .םהיניב לידבמש המ לע הלוע םירקמה ינש ןיב ןוימדהש ךכ לע העיבצמ 36החפשמה
 ובורב קבדה לודג ימלסומ טועימב רבודמש אוה םירקמה ינשב עבוקה ידוסיה ןותנה
 ןתינש ,םירגהמ תליהקב אלו ,תדלומ-טועימב רבודמ םירקמה ינשב .תיתרוסמה ותוברתב
 לש תויסיסבה תומרונל המצע תא םיאתתש – החלצהב דימת אל םא ףא – הנממ עובתל
 ויה ולש החפשמה יניינעש ימלסומ טועימב רבודמ םירקמה ינשבו ;"תחראמ"ה הנידמה
 ידוסי יוניש ךכ םושמו ,תיאמצעה הנידמה תמקה ינפל העירשל יתרוסמ ןפואב םיפופכ
 .הכפהמכ ספתנ היה הז ןיינעב

 ,יתכרעהל ,תיעבט איה הזכ אשונב הזכ טועימ םע תומיעמ ןוטלשה לש ותעיתר
 לכ םע ,םייטילופו םייגולואידיא ,םייתקוח םילדבהב הבר תולת ילב ,הרקמ לכב היופצו

 תואמגודה תחאכ ידוהה הרקמה תא רומאכ הנומ יניירק .תורחא תוניחבמ םתובישח
 )subordination( הפפכהמ לבוסש ,הנידמה םע טקילפנוקב אצמנש טועימ" יכ ותעיבקל
 בורה לש ינומגהה ודמעמל הז םירבד בצמ סחיימ רשאו ,בחרנ ףקיהב הילפהמו
 םלוא 37.ויניינעב הנידמה תודסומ לש םתוברעתהל תיעבט תודגנתה חתפמ ,"טילשה
 לש הנוטלש תחת םג ימלסומה טועימל ויהש חופיק לע תונוש תונולתו תונעט תורמל
 בור םא קפס ,תמדוקה האמה לש םינומשהו םיעבשה תונשב ,סרגנוקה תגלפמ
 ,םהמ םיבר ."הנידמה םע טקילפנוק"ב םינותנכ םמצע תא זא ואר ודוהב םימלסומה
 ידי-לע תופוכת המשאוה רשא ,ןוטלשה תגלפמל םהיתולוק תא וז הפוקתב ונתנ ,רומאכ
 םג ,םנמוא .ישיאה דמעמה יניד אשונב תוברל ,תימלסומ-ורפ היטהב םינמואלה היבירי
 טועימהו יאודניהה בורה יסחי תא גיצהל ןיא סרגנוקה תגלפמ לש הנוטלש תפוקתב
 תונוש תוצובק ןיב םייתועמשמ םיחתמ לע ףסונ .ידמ םידורו םיעבצב ודוהב ימלסומה
 ןוטלש תגלפמש הדבועה לע ףסונו ,םיקומע םייתוברתו םייתרבח םיעסש םע הרבחב
 לעב ףסונ םרוג לעפ ,בורה לש ויתופדעהו ויתולוקב ,לכ-םדוק ,חרכהב היולת תיטרקומד
 השקה תיתליהק-ןיבה תומילאה רכזו ןטסיקפל ודוה ןיב תכשוממה הביאה – תובישח
 לע זא םג וביעה רשא ,1947 תנשב ולא תונידמ יתשל תיטירבה ודוה תקולח תא התווילש
 ,"הנידמה םע טקילפנוק"כ ולא םיחתמ רידגהל ןתינ םא קפס םלוא .תוליהקה ןיב םיסחיה
 יכ םא( ןטסיקפ לומ ודוהל האלמה םתונמאנ לע דימת וריהצה ימלסומה רוביצה יגיהנמו
 בצמ אל 38.)ידוהה יוטיבה שפוח תולובגמ תגרוח הז אשונב תרחא הדמעש ןייצל יואר
 תועצמאב ,הז הרקמב התוברעתהל םתודגנתהל םרג הנידמה םע טקילפנוק לש יסיסב
 תיתליהק-תיתד הניחבמ שיגר םוחתב רבודמש הדבועה םצע אלא ,ןוילעה טפשמה-תיב
 דבכל השירדה ,וז תיפיצפס השרפל רבעמ יכ ןיוצי .טקילפנוק לש לאיצנטופ הרציש איה
 רוביצה בור לש הפיקתו הביקע הדמע איה ישיאה דמעמה יאשונב העירשה תוכמס תא

 
 .171 'מעב ,םש 36
 .169 'מעב ,םש 37
 יברעה טועימה דמעמ םע האוושה ךות ,ודוהב ימלסומה טועימה לש ודמעמב ןוידל 38

 ,AYELET HAREL-SHALEV, THE CHALLENGE OF DEMOCRACY: CITIZENSHIP ואר ,לארשיב
RIGHTS, AND ETHNIC CONFLICTS IN INDIA AND ISRAEL (2013). 
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 ןכא לארשיב םיברעל םידוהיה ןיב םיסחיהש רורב .ויגיהנמ לשו ודוהב ימלסומה
 םג-ומכ ,וז הדבועש רורבו ,וב ךורכש המ לכמו ימואלה טקילפנוקהמ תוקומע םיעפשומ
 "תוימיטיגלה ןוערִג"ל םורתל קר תולוכי ,תידוהי הנידמכ לארשי תרדגה לע תקולחמה
 הלא ןיאש ךכ לע העיבצמ ודוה םע היגולנאה םלוא ,םינודנה םיאשונב הנידמה לש
 .הז ןועריגל תוירקיעה תוביסה

 הרבחב םיררועמ החפשמה ינידש תומלידהו ילארשיה טפשמה .ה
 תיברעה

 תוברתה לש תומרונה יפלכ תדחוימ תושיגר תולגל שי היפלש הסיפתהש קפס ןיא
 ץוריתכ ןיבו תיתימא הביסכ ןיב – הערל העיפשמו העיפשה ןכא טועימה לש תיתרוסמה
 הימגילופ יבגל קר אלו ,םינוש םיאשונב לארשיב תיברעה הרבחב קוחה תפיכא לע –
 וז הסיפת הדימ וזיאב .םידליו םישנ דגנ תומילא ןוגכ םיאשונב םג אלא ,םיניטק יאושינו

 הז אשונל שידקמ רבחמה ?ץ"גב תקיספ לע דחוימבו ,תיטפשמה תכרעמה לע העיפשמ
 .“‘urisdictionJeligious RArab -Palestinian ’ffO-Hands” איה ותרתוכש 39,םלש קרפ-תת
 הדוה רשא ,ןוילעה טפשמה-תיב אישנ םימיל ,ןהכ קחצי לש וירבד תא טטצמ אוה
 רימחמ טפשמה-תיב יכ ,1976 תנשב םסרפש רמאמב ,יניירק ירבדל ,"תונכ לש עגרב"
 ...ששחה" תאפמ טועימה תותד לש ןידה-יתב םע רשאמ רתוי םיינברה ןידה-יתב םע
 תימואלהו תיתוברתה הימונוטואהמ בושח קלחכ הארנ ימואל טועימ יניעבש המב עוגפל
 40."ולש

 ץ"גב תקיספ לע וז השיג לש התעפשהל תויטרקנוקה תואמגודה יכ רמול שי
 ןהיתשו ,תואמגוד יתשב רבודמ ,השעמל .תועונצו תוטעמ ןה ותריקסב איבמ רבחמהש
 ררבתהש קיתב ,ןוילעה טפשמה-תיב לביק ןושארה הרקמב .םייזורדה ןידה-יתבב תועגונ
 ףא ,ןלוגה תמרב יזורדה ןידה-תיב לש תילאירוטירטה ותוכמס תא ,1974 תנשב
-יתב ,רבחמה ירבדכ ,ללככש ףאו ,תרחא קוספל םג רשפא היה ןיינעה תוביסנבש
 ןויד ותואב .תילאירוטירט טופיש תוכמס לש תולאשב דואמ םידיפקמ לארשיב טפשמה
 טפשמ בגא ,קוסעל יזורדה ןידה-תיב לש ותוכמס תא ןוילעה טפשמה-תיב לביק םג
-תיב .םהיניב םייפסכ םיחוכיוובו םידדצה ןיב שוכר תקולח לש תולאשב םג ,םישוריג
 ןידה-יתב קוחמ לידבהל( םייזורדה ןידה-יתב תא םיקהש קוחהש ףא תאז השע טפשמה
 ותשיגל דוגינב תאזו ,ולא םיאשונב קוסעל םתוא הכימסמה הארוה ללוכ וניא )םיינברה
 לככ םצמצל הטונ אוה םתוכמס תאש ,םיינברה ןידה-יתב יפלכ טפשמה-תיב לש הליגרה
 הכלהכ יזורדה ןידה-תיב לש ותוכמס יבגל וז הביחרמ העיבק הלבקתה ךשמהב .רשפאה

 
39 KARAYANNI, 114–107 'מע( 3.3 קרפב ,1 ש"ה ליעל(. 
 ואר .)ו"לשתה( חר ,הר ,ז לארשי יניד "ינוליח טופישו ינבר טופיש" ןהכ קחצי 40

KARAYANNI, 109 'מעב ,1 ש"ה ליעל. 
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 ןידה-קספ תא הבחרהב רקוס רבחמה 41.וז הכלה הלטוב רתוי רחואמ םלוא ,הקוספ
 תא טטצמו ,יטופישה םזיביטקאה תמגממ קלחכ ,2004 תנשב תאזה הכלהה תא לטיבש
 לש ןה – תוליגרה תויטפשמה הדימה-תומא תא הזה הרקמה לע וליחהש םיטפושה ירבד
 לש ןהו ,יתד ןיד-תיב לש טופיש תוכמסל קקוחמה לש שרופמ רושיאב ךרוצה לע הדפקה
 42.תיתדה הליהקה ךותב טרפה לש םיסרטניאהו תויוכזה לע הנגהב טפשמה-תיב דיקפת
 התשיגב )”a truly remarkable shift“( "טלחהב םישרמ יוניש"כ ולא םירבד ןייפאמ יניירק
 לש וירבד תא בוש ריכזמו ,םיידוהי-אלה םייתדה ןידה-יתב יפלכ תיטפשמה תכרעמה לש
 יניינעב ברעתהל ןוצר-יא לש תיתרוסמה השיגה תא םיגציימכ ןהכ קחצי טפושה
 43.החפשמה ינידב יברעה טועימה לש "םינפ"ה

 ותשיג תא ,רבד לש ורקיעב ,הביתכמ הניא תאזה "תיתרוסמה השיגה"ש אופא הארנ
 ןכתיי .יטופישה םזיביטקאה ןדיעב ,םינורחאה םירושעב ןוילעה טפשמה-תיב לש
 םיטרפה יפל םלוא ,הנידמה לש םינושארה םירושעב רתוי הבר התייה התעפשהש
 טפשמה-תיב לש הקיספב יעמשמ-דח יגולונורכ לובג היהש הארנ אל ,רסומ רבחמהש
 ךרואל הנתינ טועימה לש םייתדה ןידה-יתב לומ תילרביל הקיספ .הז אשונב ןוילעה
 םייטפשמ םיקבאמ ולהונ תיברעה הרבחב םגש שיגדמ יניירק רשאכ .םינש תורשע
 הביל-תמושתב וכז אל רשא( החפשמה יניינעב יתדה ןידה לש ותטילש דגנ םייתועמשמ
 הלאכ םיקבאמ לש םירקמ העברא הנומ אוה ,)תילרבילה תידוהיה להקה-תעד לש
 דגנ ץ"גבל תוריתע שולש – 44ןוילעה טפשמה-תיב לש תילרביל הקיספב ומייתסהש
 ותשא תא שרגמ ימלסומ רבג רשאכ יכ עבקנ ובש יחרזא רוערע ןכו םייערש ןיד-יתב
 תילילפ תוירחאב אשונ קר אל אוה ,ןידה-תיב לש םדקומ רושיא אלל ,תידדצ-דח הרוצב
 ךילהב םייוציפב בייח םג אלא ,)םישוריגה לש םפקות תא לטבל ידכ ךכב ןיאש ףא(
 :יחרזא

I will highlight the judicial pronouncement in four major Israeli 
Supreme Court cases in which the civil norm of equal treatment of 
women and the individual dignity of the litigant as perceived by the 
Court were upheld against the religious norm of the particular religious 
community—which in these cases happened to be the Muslim one.45 

 תא תימלסומ השיאל חיטבהש יחרזאה רוערעה – ריכזמ יניירקש ןושארה ןידה-קספ
 םירחאה וליאו ,1984 תנשמ אוה – םיידדצ-דח םישוריג לש הרקמב יוציפ לבקל תוכזה
 .םייפלאהו םיעשתה תונשמ םה

 
 .112 'מעב ,םש 41
 .260–259 'מעב ,םש 42
 .261 'מעב ,םש 43
 .21–17 'מעב ,םש 44
 .17 'מעב ,םש 45
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 לש תיתדה הימונוטואה יפלכ תיסיסבה תיבויחה השיגה םא םגש אוה רבדה שוריפ
 לש תישעמה התעפשה ,תיטפשמה תוברעתהה תא תמיוסמ הדימב הנסיר יברעה טועימה
 לש התמאתה תבוטל הנפמ לח םינורחאה םירושעבו ,תלבגומ התייה הקיספה לע וז השיג
 רשפא-יא ,ךכ םא .הקיספב ללכ-ךרדב תוגוהנה תוילרבילה תומרונל הז םוחתב הקיספה
 הנחמל סחיימ יניירקש ןויגיהה תא יפיצפס ןפואב תיטפשמה תכרעמה לע ליחהל
“ if the very jurisdiction of their religious ויפלש ,ותוללכב לארשיב ינוליח-ילרבילה

communities is liberal, surely religious coercion cannot be relevant to Palestinian-
”Arabs.46 

 רתוי הקירוטרה לע העיפשה ,ץ"גב תקיספל עגונה לכב תוחפל ,וז השיגש אופא ריבס
 לש תיתדה הימונוטואה תוכזב תויואטבתה יכ רוכזל שי .המצע הקיספה לע רשאמ
 .הרקמ לכב תוברעתהמ תוענמיה ןשוריפ ןיא ויתושגרב בשחתהל ךרוצהו טועימה
 ןמזב-ובו ,תמיוסמ הדימל דעו ,םיוסמ טביהב תיבויחכ ספתיהל הלוכי תמיוסמ העפות
 ,תאז םע .היוארה הדימהמ תגרוח איה רשאכ ןוסיר הנועטכ וא רחא טביהב תיתייעבכ
 םימוחתבו יתייעב ןפואב – רתוי העיפשה )םירחא םילוקיש לש םדיצל( וז השיג יכ הארנ

 תרמוח לע העיפשה איהש ריבס ,טפשמה-יתבל רשאב .קוחה תפיכא לע – םיבושח
 – הימגילופ ןוגכ ,"תוברת-ייולת"כ םיספתנש םיאשונב םיניירבע לע ולטוהש םישנועה
 .ותובישחב טיעמהל ,ןבומכ ,ןיאש ןיינע

 ,יטופישה םזיביטקאה תשיג יכ ןייצמ רבחמה ,טפשמה תכרעמ יבגל ,ללככ
 םג הליבוה 47,םיעשתה תונשבו םינומשה תונש ףוסב ןוילעה טפשמה-תיבב החתפתהש
 ןידה-יתב לומ םיברע םיחרזא לש םהיתויוכז לע טפשמה-תיב דצמ רתוי הבוט הנגהל
 less( "תוחפ ץרמנ" ,וירבדל ,טפשמה-תיבש ףא .םתוכמסל םיפופכ םהש םייתדה

forceful( םיפופכ םהש םייתדה ןידה-יתב לומ םיברעה םיחרזאה תויוכז לע הנגהב 
 תשיג 48,םיינברה ןידה-יתב לומ םידוהיה םיחרזאה תויוכז לע הנגהב רשאמ םטופישל
 :םיברעה םיחרזאה לע רתוי הבוט הנגהל םג הליבוה יטופישה םזיביטקאה

Eventually, this surge of judicial activism spilled over to other 
religious courts, namely, those of the Palestinian-Arab community, 
instructing them too to abide by more egalitarian norms.49 

 םיירצונה ,םיימלסומה ןידה-יתבל עגונב הבושח תיתקיחת המרופר ןייצמ ףא רבחמה
 טפשמה-תיבמ תוחפ הברה חונ םורופ איהש ,תסנכה ידי-לע הלבקתהש םייזורדהו
 'סמ ןוקיתב רבודמ .םייתדה ןידה-יתב לומ טרפה תויוכז לע הנגהב רבודמ רשאכ ןוילעה
 תונש המכ רחאל ,לבקתה רשא ,1995-ה"נשתה ,החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוחל 5
 יניינעל טפשמה-תיב לש ותוכמס תא טועימה תודע לע ליחהו ,0120 תנשב ,םינויד

 
 .92 'מעב ,םש 46
 .254 'מעב ,םש 47
 .םש 48
 .256 'מעב ,םש 49
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-יתב לש תידעלבה םתוכמס ,הליחתכלמ ,ידוהיה רזגמב .1995 תנשב םקוהש ,החפשמ
 םירחאה םייניינעה לכבש דועב 50,םישוריגו םיאושינ יניינע לע קר הלח םיינברה ןידה
 לש הליבקמ תוכמס הרצונ ,תונוזמו םידליה לע הקזחה תוברל ,םישוריג ידכ ךות םילועה
 ץורמ" לש תרכומה העפותל ידוהיה רוביצב םרג הז רבד .םייחרזאה ןידה-יתב
 התעיבת תא םידקהל הסנמ השיאה רשאכ ,םישוריג טפשמל םידדצה ןיב "תויוכמסה
 קוחה קקחנ 1995 תנשב .ינבר אלו ,יחרזא טפשמ-תיבב ררבתי הניינע יכ חיטבהלו

 חתפנ תאז תובקעב .ולא תועיבתב ןויד ךרוצל החפשמ יניינעל טפשמה-תיב תא םיקהש
-יתבש ,תוידוהי-אלה תודעה לע םג הז טפשמ-תיב לש טופישה תוכמס תלחהל קבאמה
 םימלסומ לש הרקמב ,טדנמה ימימ דוע הקיקח יפל( הליחתכלמ ונהנ ןהלש םייתדה ןידה
 .םישוריג יכילהל םיוולנה םיאשונה לכ תא םג הללכש ,רתוי הבחר תוכמסמ )םירצונו
 היה ,םיינברה ןידה-יתבל דוגינב ,םירחאה ןידה-יתב לש הרקמבש אוה רבדה שוריפ
 החלצהב רבד לש ופוסב רתכוה הז קבאמ .םתוכמס לש תיתוהמ הלבגהב ךורכ הז יוניש
 .החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוחל רומאה 5 'סמ ןוקית תלבק תובקעב

 םייטילופה תונחמהמ תסנכ ירבח לש הבחר הכימתב התכז וז המרופר יכ ןייצמ יניירק
 תיחרזא הרבח ינוגרא לש היצילאוק הרצונו ,םיברע תסנכ ירבח לש הז ללכבו ,םינושה
 הלקתנ איה .התלבק ןעמל הלעפש ,םדא תויוכז ינוגראו םישנ ינוגרא תוברל ,תיברע
 םע םיהוזמ ויה םקלחש ,םיניטסלפ-םיברע םיאקיטילופו םידאק" דצמ הפירח תודגנתהב
 .םימלסומה לש תדה שפוחבו העירשב הטוב העיגפל הנעטב 51,"יטילופה םאלסאה
 יברעה רוביצב תונושה תודמעה לש רתוי תטרופמ הנומת תתל םוקמ היה ןאכש יל הארנ
 םיינוליחה תוחוכה וליג וז השרפבש הארנ .הז אשונב םיברעה םיאקיטילופה ברקבו
 םתוכמס ןובשח-לע םג ,טרפה תויוכזבו ינוליח םוי-רדסב רתוי בר ןיינע יברעה רוביצב
 לש ופוסב יכ ןייצמ יניירק .ללכ-ךרדב םהל סחיימ רבחמהש יפכמ ,םייתדה ןידה-יתב לש
 ןוקית לש ותלבק תובקעב תימלסומה הליהקב שממ לש דגנ-תבוגת המשרנ אל" רבד
 םיבושח םימרוג דצמ קוחה תעצה התכז הבש הבחרה הכימתה םג-ומכ ,וז הדבוע 52."הז
 תוילרביל תומרופר םשייל יוכיסל רשאב תוימיטפוא ררועל תויושע ,יברעה רוביצב
 תויתדה תואכרעה ןיב "תויוכמסה ץורמ" יכ םג ןייצמ רבחמה ,ינש דצמ .הז םוחתב
 תויחרזאהו

...did not really develop, probably because of the social order within 
the Palestinian-Arab minority, where litigation of a family mater in 
court, be it shari’a or other, is an option of last resort rather than one of 
tactics or a procedural game.53 

 
 .1953-ג"ישתה ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוח יפל ךכ 50
51 KARAYANNI, 250 'מעב ,1 ש"ה ליעל. 
 .םש 52
 .251 'מעב ,םש 53
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 בוציעב רתוי בר לקשמ תויהל יושע תיתליהקה תוברתלש ךכ לע העיבצמ וז הרעה
 לש בחרמ תורצויש הלאכ דחוימב – תויקוח תורגסמל רשאמ הז אשונב תואיצמה
-בר ,םזילרביל תמגוד תויגולואידיאל רשאמו – תופכל תורמייתמ ןניאו תעד-לוקיש
 .תידוהי הנידמ וא תויתוברת

 תילארשיה תיטפשמה תכרעמהו תבורעת-יאושינ .ו

 טפשמה-תיב לש רתויב תיתועמשמה תוברעתהה ילוא ,תיטפשמה תכרעמל רוזחנ םא
 האב ,תודעה לכ לש םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמס תא הליבגהש ,ישיאה דמעמה ינידב
 םיחרזא לש םיאושינל לארשיב יטפשמ ףקות וקינעהש ץ"גב לש ןידה-יקספב יוטיב ידיל
 רצק ןמזל ץראל-ץוחל ועסנש לארשי יבשותב רבודמ רשאכ םג ,ץראל-ץוחב םילארשי
 רחאמ דחוימב בושח הז אשונ ."ןיסירפק יאושינ" הנוכמה היצפואה יהוז .וז הרטמל
 ןיבל לארשיב תושיאה יניד רטשמ ןיב רשקה :ורפסב יניירק לש הזֵתה בלב עגונ אוהש
 .תבורעת-יאושינ עונמל ידוהיה דסממה לש ןוצרה – יפיצפס ןפואבו ,תידוהיה הנידמה
 לש היצפסנוקה ןיב תוירקיעה תורשקמה תוילוחה תחא תא האור רבחמה הז ןוצרב
-לע תיתד הליהק לכ יבגל דרפנב םיטלשנ רשא ,תושיאה יניד רטשמ ןיבל תידוהי הנידמ
 יאושינ" ןיינעב ץ"גב תקיספ יכ עובקל ךירצ ,ךכ םא .הלש םייתדה ןידה-יתב ידי
 .וז היצפסנוקל דבכ קזנ המרג "ןיסירפק

 תא ףוקעל ידכ ,תיטפשמה תכרעמה יוביגב ,לארשיב וחתפתהש םיכרדה אשונ
 ,םפקותב תיקוחה הרכההו "ןיסירפק יאושינ" ןשארבו ,תושיאה יניד לע יתדה לופונומה
 ורידגהל טלחהב ןתינש ןפואב – וידי-לע ספתנ אוה .ידוהיה רוביצל בטיה רכומ
 רוביצב ורצונש תויושיגרו תוקוצמל הנעמכ – יניירק לש הזֵתה חורב "ירטנצודוי"
 תורשפאה רדעה תא םג "ףוקעל" תרשפאמ וז היצפואש םיניבמ לכה ךא ,ינוליחה ידוהיה
 היצפואה יכ ונל הריכזמ 54הז אשונב יניירק לש הריקסה ,ןכ לע רתי .םיברועמ םיאושינל
 הנעמכ – 1963 תנשמ ץ"גב לש ןיד-קספב – הליחתכלמ הרצונ "ןיסירפק יאושינ" לש
 היירצונ השיאו ילארשי ידוהי רבגב רבוד .םיברועמ םיאושינב ריכהל השקיבש הריתעל
 םינפה דרשמב םיאושינה םשרל הרוה ןוילעה טפשמה-תיבו ,ןיסירפקב ואשינש היגלבמ
 55.םיאושנכ םתוא םושרל

 לע הססבתה םיאושינה םשר לע םושירה תבוח תלטה ,ןייצמ רבחמהש יפכ ,םלוא
 ריבס דשח רדעהב תורז תונידמ לש תוימשר תודועת דבכל הבוחה – ינכט-יטפשמ קומינ

 לש םפקותב האלמ הרכהכ חרכהב בשחיהל ןיידע הלכי אל ןכלו – תויטנתוא ןניא ןהש
 .ןיד-יקספ ינשב 2006 תנשב ץ"גב ידי-לע ןתינ הז רושיא .ילארשיה ןידה יפל םיאושינה
 ןיב םיאושינל אלמ ףקות ןתינ ינשב וליאו ,םילארשי םידוהי גוזב קסע ןושארה הרקמה

 
 .185–181 'מעב ,םש 54
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 ,ןייצמ יניירקש יפכ 56.וז ץראב וכרענש הינמורמ היירצונ השיא ןיבל ילארשי ידוהי
 אשניהל ולכיש םידוהי גוזב רבוד ןושארה הרקמבש ךכב ץוענ םירקמה ינש ןיב לדבהה
 יפל םישודיק לש גוס תוארל רשפא היה גוזכ םהייחב רשאו ,ידוהיה יתדה ןידה יפל
 יתדה ןידל שרופמב םידגונמה םיברועמ םיאושינב רבוד ינשה הרקמב וליאו ,הכלהה
 אוה רבדה שוריפ .לארשיב םידוהיה לכ לע לוחל ,קוחה ןושל יפל ,רומא רשא ,ידוהיה
 הרקמה תא ילארשיה יחרזאה טפשמה תניחבמ רישכהל רשפא היה יטרואית ןפואבש
 םיבר םידוהי לש םדמעמ תא חיטבהל רשפא היה וז ךרדב .ינשה תא אל לבא ,ןושארה
 םלוא .תבורעת-יאושינ רישכהל ילבמ תונברב אשניהל םילוכי םניא וא םיצור םניא רשא
 תולקב ןימז – יקוח לולסמ תיפוס רשכוה ךכב .וז ךרדב ךלה אל ןוילעה טפשמה-תיב
 .לארשיב תושיאה יניד לע יתדה לופונומה תפיקעל – שומימל חונו

 institution ’proof-bullet‘not a “(.57”( םלשומ ןורתפ וניא הז לולסמ יכ ןייצמ יניירק
 תיקוח היצפוא אוה ,תויוארה תויטרקומדה תומרונה יפל ,יוארה ןורתפה .ןוכנ יאדווב הז
 – יל הארנ אל ,םנמוא .ץראל-ץוחב אלו ,לארשיב םייחרזא םישוריגו םיאושינ לש היולג
 הביס שיש – 2006 תנשמ ןידה-יקספ לש םתועמשמ יבגל ומצע רבחמה לש רואיתה יפל
 יאושינ" לש םפקותב הרכה גישהל ןתינ ולא םימידקת לש םחוכמש ךכב קפקפל
 םניא ולא םימידקתש ןוכנ םלוא 58."תודסומה לכ לומו םיאשונה לכב" "ןיסירפק
 שרגתהל םג ,לארשיב קוחכ יושנ בשחנ רשאו ,תאזכ הרוצב אשינש גוזל םירשפאמ
 םהישוריג ,תיתד הדע התואל םיכייתשמ גוזה-ינב םא .ץראל-ץוחב ךרוצה הרקמב
 םיכייתשמ םה םא םלוא .הדע התוא לש יתדה ןידה תרגסמב תושעיהל ןיידע וכרטצי
 יניינעל טפשמ-תיב( יחרזא טפשמ-תיב ינפל םיכילהה ומייקתי ,תונוש תויתד תודע יתשל
-ןיב תוכמסו םידחוימ םירקמ( ןיאושינ תרתה ינינעב טופיש קוחב עבקנ רבדה .)החפשמ
 םירקמב םיאושינ תרתה ךרוצל םידחוימ םירדסה עבקש ,1969-ט"כשתה ,)תימואל
 בצמ רצונ ךכב 59.ולש טופישה תוכמסל םיפופכ םידדצהש יתד ןיד-תיב םוש ןיא םהבש
 תנתינ ברועמ גוזל קר :םיברועמ םיאושינ לע הנידמה םעטמ סרפ ןיעמ לש ילסקודרפ
 ,לכל הנימז רשא תורשפא( םיאושינה לע יתדה לופונומה תא קר אל ףוקעל תורשפאה
 םה םיברועמ תוגוז .םישוריגה לע יתדה לופונומה תא םג אלא ,)תיטפשמ הניחבמ
 יתד טופיש לש היופכה תכרעמהמ )exit( השירפ לש היצפואמ םינהנש לארשיב םידיחיה
 לע לבוק יניירקש היצפואה יהוז .םישוריג ךרוצל םגו םיאושינ ךרוצל םג החפשמ יניינעב
 רתויב השקה םגפה תא – יתעדל ,קדצב – האור אוה הרדעהבו ,ורפס ךרואל הרדעה
 .החפשמה יניד םוחתב לארשיב םיגוהנה םירדסהב

 בטימכ – יתועמשמ ןפואב המסרכ ןוילעה טפשמה-תיב תקיספש אוה רבדה שוריפ
 האור רבחמהש המב – וז תוכמס לש בחר שוריפ ךות ,ותוכמס תולבגמ תרגסמב ותלוכי
 םיעינמה דחאכו תידוהיה הנידמה לש ךוותה-ידומעמ דחאכ )יתעדל ,הבר הזרפהב(
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 עונמל ןוצרה :לארשיב תושיאה יניד לש יחכונה רטשמה תגהנה ירוחאמ םיירקיעה
 םיימגודנא םיאושינ תועצמאב תינתאה תידוהיה תוהזה לע רומשלו תבורעת-יאושינ
-תיבכ אלא ,םינפ לפכ םע "סונאי"כ הז אשונב לעפ אל ןוילעה טפשמה-תיב .דבלב
 בייחתהלמ תוקוחר ויה ולש תויטפשמה תונקסמה ירהש ,יטסיביטקאו ילרביל טפשמ
 תידוהיה הנידמה תא עקעקל ןוצר ךותמ תאז ושע אל יאדווב םיטפושה .קוחה ןושלמ
 ללכ חוטב יניא ףא .)הלאכ תונווכ םהל סחיימש ימ ,יתדה הזב דחוימב ,ןימיב שיש םגה(

 .תבורעת-יאושינ לש ןויערל ,םיטפושה בור דצמ ,תישיא הדהא ךותמ השענ רבדהש
 םייחכונה םיאנתב יכ ,אשונל ישיאה ישגרה םסחיל רשק ילב ,וכירעה םיטפושהש ןכתיי
 תידוהיה הנידמל ישממ קזנ לש לאיצנטופ םיברועמה םיאושינב ןיא לארשי-תנידמב
 םה ,קזנ לש לאיצנטופ שיש ובשח םה םא םג םלוא .)דואמ הריבס יל תיארנש הכרעה(
 תא – יניירק ירבדל ,יברעה ינוליחה לאמשה ישאר םישועש המל דוגינב – ופידעה
 .)יטירק וניאש םינפ לכ לע רורב הז הרקמב רשא( ימואלה לוקישה לע טרפה תויוכז

-יאושינל תידוהיה תדה לש הזעהו הקומעה תודגנתהל הבחרהב סחייתמ יניירק
 "תוללובתה"מ ששחל םיפתוש לארשיב םיבר םינוליח םגש קדצב שיגדמו ,תבורעת
 לש "טקיורפ"ב יזכרמ דיקפת וירבדל תאלממ וז תודגנתה 60.הלאכ םיאושינ תובקעב
 .לארשיב גוהנה תושיאה יניד רטשמ תא הבר הדימב הריבסמ ןכ-לעו ,תידוהיה הנידמה

The contextual variable of endogamy identified in chapter 4 as part of 
the national project of Israel as a Jewish state is still dominant.61 

 םהיפלש ,ותעשב בושח ימואל-יתד גיהנמ ,גיטפהרו חרז לש וירבד תא טטצמ רבחמה
 ידכ ]תושיאה ינידב[ ידוהיה יתדה טופישה לע הרימשב םיכמות תסנכה ירבח בור"
 םהיפלש טדנרא הנח לש םיגלפומה הירבד תא איבמ םג אוה 62."תבורעת-יאושינ עונמל
 םייתד ןיב לארשיב תיללכ םיעד-תודחא שיש איה הקוח לארשיב ןיאש ךכל הביסה
 הבש הקוח חוסינמ ענמיהל ףידע ךכ םושמו ,תבורעת-יאושינ עונמל הבוח יכ םינוליחל
 האוושהה טדנרא יפמ תטטוצמ ךשמהב דיימ .הזכ "ךיבמ" ףיעס סינכהלמ סונמ היהי אל
-יתב לש ידעלבה טופישה יכ ונייצב הנממ גייתסמ יניירק רשא ,גרבנרינ יקוח םע היופצה
 ."םינש תואמ רבכ ןוכיתה חרזמב םייקתמ" תושיא יניינעב םייתדה ןידה

 חסנל הבר תולקב רשפא היה ,טדנרא לש םייחטשה סומלופה ירבדל דוגינבש ןבומ
 לש "םיכיבמ" םיחוסינב שמתשהל ילבמ תבורעת-יאושינ לעופב תענומ התייהש הקוח
 ווק-סוטטס ותוא לע תוכמתסה ךות תאז תושעל רשפא היה .גרבנרינ חסונ רישי רוסיא
 תילארשיה הקיקחהש איה תואיצמה ,םוקמ לכמ .יניירק ריכזמש יפכ ,םינש תואמ לש
 המ( תבורעת-יאושינ עונמל דואמ םיניינועמ ויה םייתדה הימזוי רשא – תושיא יניינעב
 .וז האצותל לעופב הליבוה אל – )םהלש ירקיעה עינמה היה הזש ללכ רמוא אלש
 תחת םגש ןייצל יואר .ךכב "המשא"ה איה ןוילעה טפשמה-תיב לש תילרבילה הקיספה
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 אל הבר העפשה תוידרחהו תויתדה תוגלפמל התייה ןהבש תוטעמ-אלה תויצילאוקה
 לשב םתסה ןמ ,הקיקח תועצמאב תאזה הקיספה תא לטבל יניצר ןויסינ םלועמ השענ
 .ידמ השק תירוביצו תיטילופ תודגנתה ררועי רבדהש החנהה

 םייתדה םיגוחה תא םעפ אל שמיש ןכא תבורעתה-יאושינ ןיינעש קפס ןיא ,ינש דצמ
 םייחרזא םיאושינ גיהנהל רוסא עודמ םייתד-אל םילארשי םידוהיל ריבסהל םאובב
 םיאושינ ןהיפלש תוגילפמ תונעט םג םעפ ידמ תועמשומ ולא םיחוכיו ידכ ךות .לארשיב
 וקיזי קר אל ,ענמנ-יתלב ןפואב םהב הכורכה תבורעת-יאושינ לש היצפואהו ,םייחרזא
 :םכסמ רבחמהש גיטפהרו לש וירבד חורב ,המויק לע ומייאי אלא ,תידוהיה הנידמל
 םישל הלולע ,תבורעת-יאושינ לש תורשפאה םע ,םייחרזא םישוריגו םיאושינ תגהנה"
 63."תידוהי אלו תיטרקומד היהתש הנידמ רוצילו ,תידוהי הנידמ לש הסיפתל ץק

 ודיספה םהיפתושו םייתדה םיגוחה ,לכל תרכומה ,הז גוסמ הקירוטר תורמל םלוא
 שי יכ וארה םיבר םירקסש רחאמ ,תידוהיה להקה-תעדב הז אשונב קבאמב )םויהל ןוכנ(
 הדהאב סחייתמ בורהש רמוא הז ןיא 64.םייחרזא םיאושינב ךמותה םידוהיה ןיב רכינ בור
 לש הלרוגל תושידאב סחייתמ בורהש רמול ןוכנ היהי אל יאדוובו ,םיברועמ םיאושינל
 תוניצרב סחייתמ וניא ילארשיה ידוהיה רוביצה בורש הארנ םלוא .תידוהיה הנידמה
 הנידמה לש הלרוג תא ץורחל םילולע םייחרזא םיאושינ ןהיפלש תויטמרדה תורהזאל
 ,םבורב ,םינכומ םניא תבורעת-יאושינמ םיגייתסמה )בורה( וברקמ הלא םגו ,תידוהיה
 םילוקיש םהל שי .הז לוקיש יפל םייחרזאה םיאושינה תלאשב םתדמע תא עובקל
 םתונכל ןתינש םילוקיש הלא םיבר םירקמב .םתניחבמ רתוי לקשמ-ידבכ ,םירחא
 ,הביקע תילרביל תיגולואידיא הדמעב רבודמ ןיא םא םג ,וטקפ-הד םיינוליח-םיילרביל
 אוה הז םייח חרוא .םילטובמ-אלה ויתונורתי לע ,ינרדומ םייח חרואל הפיאשב רתוי אלא
 דגנל קפס ילב האור וז הפיאש .תידוהיה תרוסמהמ עפשומ אוה רשאכ םג ,ורקיעב ינוליח
 הל שי ילארשיה רטשמה לש תואיצמב לבא ,תידוהיה בורה תרבח תא רקיעב היניע
 םזיביטקאה לש העפשהל המודב ,תיברעה טועימה תרבח לע תענמנ-יתלב הכלשה
 .ראתמ רבחמהש יפכ ,יברעה טועימה לש ןידה-יתבב תעגונה הקיספה לע יטופישה

 לש ןחוכ ,ינויצילאוק רטשמו תיסחי תוריחב תטיש לש תילארשיה תואיצמב
 אל לבא ,תושיאה יניד לע יתדה לופונומה לוטיב תא עונמל ידכ קיפסמ תויתדה תוגלפמה
-יאושינ ןיינעב לוקישל םגש ריבס .יתועמשמ ןפואב וב המסרכש הקיספ לטבל ידכ
 בור יניעב עירכמה לוקישה הז םא קפס לבא ,תאזה האצותה לע העפשה שי תבורעתה
 .רוביצה בור יניעב הזכ וניאש יפכ ,תסנכה ירבח

 הפיקעל לארשיב החתפתהש – תיתועמשמ ךא תיקלח – תרחא ךרדל סחייתמ יניירק
 ,"רוביצב םיעודי"כ תויגוז ייח לש היצפואה :תושיאה יניד לע יתדה לופונומה לש לעופב

 
 .155 'מעב ,םש 63
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 לידבהל ,הז הרקמב 65.םיימשר םיאושינמ תועבונה תויוכזה בור תא לארשיב הקינעמה
 תועצמאב תסנכה לש רישי יוביגב החתפתהש היצפואב רבודמ ,"ןיסירפק יאושינ"מ
 םוחתמ וז וטקפ-הד "האיצי" םג .תיטפשמה תכרעמה לש היוביגב קר אלו ,הקיקח
 תוגוזה ראשו( םיברועמ תוגוז לש םתושרל תדמוע םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמס
 ינב לע לקהל ידכ אלא ,םנעמל הליחתכלמ הרצונ אל איהש רורב יכ םא ,)יברעה רוביצב
 ,בושו .םהמ םיבר לש םייחה חרואב בשחתהב ,היתונבו תילארשיה תידוהיה הרבחה
 התייה םיברועמ תוגוז םג תרשיו םידוהי םיחרזאל לבגומ וניא הזכ רדסהש הדבועה
 וא וז הדימב ,יאדווב וגייתסה םהמ םיבר .תסנכב ותוא ומדיקש הלאל הרורב ןבומכ
 .םהיניעב ירקיעה לוקישה היה אל הז לוקיש לבא ,תבורעת-יאושינ לש ןויערהמ ,תרחא
 66.הטעומ הז רדסהל תוקקזיהה תיברע-תיניטסלפה הרבחב יכ ריעמ יניירק

 איה תילארשיה תידוהיה הרבחב תבורעת-יאושינל תודגנתהה ,הז ןיינע לש ומוכיסל
 ףאו םיתרוסמ םג תללוכ אלא ,םיסקודותרואל קר תלבגומ הניאו ,הבחרו הקזח ןכא
 תובישחה םלוא ,תילארשיה תואיצמב בושח םרוג קפס אלל והז .םיטעמ-אל םינוליח
 תואיצמה ,דועו תאז .תזרפומ יל תיארנ תואיצמה בוציעב הז םרוגל סחיימ יניירקש
 תיטרקומד הנידמ לש םיטרדנטסב תדמוע הניא רוריבב איה הז םוחתבש םגה ,המצע
 לע יתרוסמה ידוהיה ובטל םיסחיימ ןכאש הלא לש םנוצר תא עיבשהלמ הקוחר ,תנקותמ
 תיתרבחה תואיצמהש ךכב םחנתהל םילוכי םה .הנוילע תובישח תבורעת-יאושינ
 תמצמצמ – בורה תרבח ברקב רשאמ רתוי דוע טועימה תרבח ברקב – ץראב תיתוברתהו
 ,םביל-תניגמל ,הרצונש תיתועמשמה תילרבילה הצרפה לש תישעמה תועמשמה תא
 יקוח ןיינעבו ,דחא דצמ ,תידוהיה הנידמה ףוס ןיינעב הגילפמה הקירוטרה .הז םוחתב
 ןיבל הניב רשקה לבא ,ידדה חוגינלו ידדה טוטיצל החונ ,רחאה דצה ןמ ,גרבנרינ
 לבא ,קפס ילב םוגפ לארשיב תושיאה יניד םוחתב בצמה .שולק תבכרומה תואיצמה
 תנידמו ,)"ריינה" לש ותובישחב לזלזל ילבמ( ריינה לע רשאמ לעופב תוחפ םוגפ
 .ןיסירפקב הטטומתה אל לזבב המקוהש םידוהיה

 לארשיב תושיאה יניד םוחתב יתדה טופישהו תידוהיה הנידמה .ז

 לארשיב תושיאה יניד רטשמב םייקה םגפל – תירקיעה הביסה רעצמל וא – הביסה יהמ
 יניירק לש ותבושת ?םייטרקומד-םיילרבילה םיכרעהו טרפה תויוכז לש תוארה-תדוקנמ
 בור לש תיטילופו תיתרבח תואיצמכ תידוהי הנידמל הנווכה ןיא ."תידוהיה הנידמה" איה
 גהנוה ןתשירד יפלש הלא – תויתדה תוגלפמה לש הבר תיטילופ המצוע לשו ידוהי

 תידוהיה הנידמל הז אשונב תערכמ העפשה סחיימ יניירק .הז םוחתב ווק-סוטטסה
 תא ותעדל בייחמ הז טקיורפ .המוא תיינב לש ינויצ טקיורפכ ,יתקוח-יגולואידיאה ןבומב
 אלל ,רמולכ ,יטסילופונומ םג אוהש ,תונושה תודעה יפל לצופמה ,דרפנה יתדה טופישה
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 ראשמ תדרפנ תוהזכ תידוהיה תוהזה תא קזחל ידכ שרדנ רבדה ."השירפ" לש תורשפא
 לע םימייאמה ,תבורעת-יאושינ עונמל ידכ ;הנידמב תיטננימודו םיחרזאה תוצובק
 גוליפה תא ,"לושמו דרפה" לש ךרדב ,דדועל ידכו ;ימואל-ונתאה ידוהיה טקיורפה
 לש ותושבגתה תא עונמל תנמ-לע ,יברע-יניטסלפה טועימה ךותב יתדע-יתדה עסשהו
 יהוז .וב תידוהיה הטילשה תא לקהלו ,לקשמ לעבו דכולמ ימואל טועימכ יברעה רוביצה
 תדמועה תילארשי "תויתוברת-בר" רבדב תונעטה דועב ,רבחמה תעדל ,תיתימאה הביסה
 ןשע ךסמ אלא ןניא טועימה לש םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמסב הרכהה ירוחאמ לוכיבכ
 םילוכי םניא תויתדה תוגלפמה לש םייטילופה םיצחלה ,הז ןויגיה יפל .יטגולופא
 לש יתוהמה סרטניאה תא תוגציימ ולא תוגלפמש הדימב אלא ,"תיתימא" הביס בשחיהל
 ,הזה טקיורפה יכמות לש יזכרמה םרזה יביכרמ לכש סרטניא – תידוהיה הנידמה טקיורפ
 האצותב אל רבודמ ,יניירק תעדל .ול םיפתוש תקזחב םה ,םיילרביל םיבשחנה הלא םג
 :ןווכמ תנווכב אלא ,הז םוחתב םיגוהנה םירדסהה לש "תיביטקייבוא"

Israel cannot admit the objective behind religious jurisdiction among 
Palestinian-Arabs; namely, to maintain their boxed-in identities, and 
ultimately to better control them and preserve Jewish identity. 
Admitting to this aim would undermine Israel’s quest to appear as 
democratic.67 
In Israel’s reality all throughout, the Jewish nation and religion are 
inseparable: the state is regarded as one created for the preservation of 
the Jewish nation, which must be maintained through, among other 
things, rabbinical jurisdiction over marriage and divorce... The 
exclusive jurisdiction of the rabbinical courts over these matters 
performs two functions: unity and gatekeeping... By preserving 
exclusive jurisdiction for the religious communities over marriage, 
Israeli law, in effect, seeks to prevent mixed marriages that will dilute 
the Jewish community and obscure the boundaries between the Jewish 
majority and the Arab Muslim and Christian minority, thus threatening 
Jewish national unity.68 

 םייטילופהו םיירוביצה םימרוגה לכש חינהל ךירצ ,ןוכנ היהי הז רבסהש ידכ ,םלוא
 לש יתוהמה ןויגיהל דוגינב ולעפ םייחרזא םיאושינ תגהנהל )םירתוחו( ורתחש לארשיב
 ידי-לע וענוה חרכהב אל םא םג( ינויצה טקיורפה לש ימויקה סרטניאלו תידוהיה הנידמה
 ילקידר םזילרבילמ םיקוחרש םימרוג םג םויכ םיללוכ ולא תוחוכ .)םהב עוגפל ןוצר
 "ונתיב לארשי"ו דיפל ריאי לש "דיתע שי" תגלפמ תמגוד ,ינמואל-יטנא וא ימואל-טסופ
-יאושינ" לש האלמה תיקוחה היצפואה תרשכה ,ינשה הרקמב .ןמרביל רודגיבא לש
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 בורה ןיב םיאושינ דדועי רבדהש – הייפיצ וא – הנווכ ךותמ אל יכ םא( ץראב "תבורעת
 ,הז אשונב הגלפמה תדמעל עינמהמ בושח קלח םג איה )יברעה טועימה ןיבל ידוהיה
 ,רבודמ .תיסורה ירבוד םילועה רוביצ ברקב "הכלהה יפל םידוהי-אל"ה יוביר לשב
 תיטנטילימ-תינוליח איהש – תינמואל ורמאיש שיו – תימואל תינויצ הגלפמב ,ןבומכ
 בוש .ותעשב גיטפהרוומ תוחפ אל ,הכרדב ,תידוהיה הנידמל תביוחמ לבא םיוסמ ןבומב
 תלאשב יפיצפס ןפואבו ,הנידמו תד יאשונב תילארשיה הקיטילופה לכ אלש םיאור ונא
 ןיב םיאושינ דגנ וא דעב לש ריצה ביבס תבבוס ,םישוריגו םיאושינ לע יתדה לופונומה
 .הז אשונ לש תרכינה תּוטלוּבהו הברה תושיגרה תורמל ,יברעה טועימל ידוהיה בורה

 ןמ תחא חינהל תבייחמ הז אשונב יניירק לש הזֵתה ,ןוילעה טפשמה-תיבל רשאב
 ותקיספב תידוהיה הנידמה לש היתודוסי םוסרכל די ןתנ טפשמה-תיבש וא :םייתשה
 וא ,םישוריגהו םיאושינה לע יתדה לופונומה תא ףקועה יחרזא לולסמ הרישכהש
 רבחמה יכ ןייצל שי םלוא .דבלב תילוש תועמשמ תלעבכ בשחיהל הכירצ וז הקיספש
 תילרבילה הקיספה ראש לש ומכ( וז הקיספ לש התובישחבו הכרעב לזלזלמ קוחר ומצע
 אלמ ןורתפ תקפסמ איה ןיאש ,קדצב ,םנמוא שיגדמ אוה .)ןוילעה טפשמה-תיב לש
“these are no doubt important of ll [a] יכ הלאה ןידה-יקספ לע ריעמ לבא ,היעבל

pronouncements offering Israeli citizens, including Palestinian-Arabs, some territorial 
civil regulation in lieu of the religious one”.69 

 ,הז אשונב לארשי הצמיאש תוינידמל ונתינש םינושה םירבסהב הבחרהב ןד יניירק
 Why did Israel maintain the crux of the“ :הלאשה תא ןירשימב ביצמ אוהש רחאל
”Ottoman millet system after its establishment as a Jewish nation in 1948?.70 אוה 
 יברעה טועימה ברקב יתדה טופישה םהיפלש ,םינוש םירקוח ונתנש םירבסהה תא ריכזמ
 םינשב הז אשונב הלבקתהש תירקיעה הערכהה לש יופצו יעבט יאוול-רצות היה
 אלו ,םיידוהי-םינפ םילוקישמו תויתדה תוגלפמה תשירד יפל ,הנידמה לש תונושארה
 ןידה-יתב לש לופונומה תוכזב הערכהה :יברעה טועימל םירושקה םילוקיש ךותמ
 ויפלש ,רתוי יגולואידיא רבסה ץמאמ אוה םלוא 71.םידוהי לש תושיאה יניד לע םיינברה
 .יברעה טועימה יפלכ תיפיצפס הנווכ התייה הז אשונב תילארשיה תוינידמה ירוחאמ
 ןכות תא םיפשוחה םיימשר םיכמסמב ןרוקמש – תוירטנמוקוד תויודע שי ,וירבדל
 תא תוקזחמה – הנידמה לש תונושארה םינשב ןוטלשה ימרוג ןיב םיימינפה םינוידה
 ןוטלשל התייהש ותעדל תורשאמ ולא תויודע 72.הז אשונב ץמיא אוהש הנקסמה
 ימואל טועימכ יברעה רוביצה תושבגתה תא עונמל תשרופמו תעדומ הנווכ ילארשיה
 ידי-לע רתיה ןיב ,תידוהיה הינומגהה לע רגית אורקל לולעה ,המצוע לעבו דכולמ
 ןיאש ףא ,יתעד יפל םלוא .וכותב תונושה תויתדע-תויתדה תויוהזה לש חופיטו השגדה
 ןיא ,יברעה טועימה לש יטילופ-ימואל שוביגמ ששח ילארשיה דסממב היהש קפס
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 תוטלחהה תא יפיצפס ןפואב ריבסמ הזה ששחהש ךכל רושיא איבמ רבחמהש תויודעב
 אוה רבסה ןועטש המ ,קויד רתיל .טועימה לש םייתדה ןידה-יתב ןיינעב ולבקתהש
-קיתע ווק-סוטטסה תא תונשל ודעונש תוטלחה לביק אל ילארשיה דסממהש הדבועה
 תוטלחה ירה יכ ,תיברעה הייסולכואה ברקב תושיאה יניד לש שיגרה אשונב ןימויה
 לכש ,לדחמ-תררבב רבודמש רחאמ .לבקל ללכ שרדנ אל אוה הז םוחתב "תויביטקא"
 תויאר לטנ יתעדל לטומ ,תוטלחהה ילבקמ תניחבמ דואמ תיתייעב התייה הל הפולח
 .תיזכרמ הביסכ יגולואידיא רבסה הל עיצהל שקבמש ימ לע רתוי דבכ

 להנתהש חוכיווה לע תוקתרמ תויודע תללוכ איבמ רבחמהש הנושארה השרפה
 תישארב .תירטש םולש-רוכב רשה 1948 תנשב הלעהש העצה תובקעב ןוטלשה יגוחב
 עיצה תאז תרגסמבו ,םיטועימ יניינעל רשכ רצק ןמז תירטש רשה ןהיכ הנידמה ימי
 רוביצה יגיצנמ םגו הלשממה ידיקפמ םג בכרותש ודרשמ דיל תירוביצ הצעומ םיקהל
 יניירקש יפכ ,יברעה טועימה יפלכ רתוי תילרביל תוינידמב לגד רשא ,רשה .יברעה
 ןיב ,הבחר תודגנתה ררוע ןויערה םלוא .הז ןיינעב קוח תעצה שיגהל שקיב ףא ,ןייצמ
 הז אשונב םינוידה ךלהמב .זנגנ רבד לש ופוסבו ,ןוירוג-ןב הלשממה שאר דצמ רתיה
 לש העצהל תותדה דרשמב תימלסומה הקלחמה שאר ןכו זאד תותדה רש ודגנתה
 לש תירטנמלרפ-ץוח תרגסמ תמקה לש ןכוסמ םידקת רוצית איהש הנעטב ,תירטש
 תונושה תויתדה תוליהקה תא שבגת קוחה תעצה" :ימואלה םשוביג תא דדועתו םיברעה
 םיברעה ןיב םייתוברתה םילדבהה תא ושיגדה ולא םירבוד ."ימואל טועימ ללכל הנידמב
 םתוח תא עיבטהל" לארשי לש הדיקפתמ הז ןיא יכ ועבקו ,םימלסומה הלאל םירצונה
 ידיב תויהל םיכירצ תדו תוברת יניינע ;הלאה תונושה תויוברתה לע "תיברעה תוימואלה
 73.תונושה תויתדה תודעה

 ףתושמ ,שדח יגוציי-יטילופ ףוג םיקהל העצהל תודגנתה ןיב רכינ לדבה שי םלוא
 דמעמה יניינעב ווק-סוטטסה תא תונשל תוסנל אל הטלחהה ןיבל ,יברעה רוביצה לכל
 םיברעה לש יטילופ שוביגב ןיינועמ היה אל ילארשיה דסממהש קפס ןיא .ישיאה
 אל אליממ םיברעה םיחרזאה לש תושיאה יניינע לע תוכמסה םלוא ,ימואל טועימכ
 תניחבמ יתייעב ימואל-יטילופ לאיצנטופ םע ,יברע-ללכ ףוגל ןתניהל הרומא התייה
 לכל הפולחכ ,םייתדה ןידה-יתבל הליבקמ תיחרזא תכרעמ םיקהל טלחוה וליא .דסממה
 ,תיתכלממ-תילארשי וז תכרעמ התייה ,םתוכמסל םיפופכ תויהל םיצור םניאש םיחרזאה
 .תימואל-תיברע אלו ,ןבומכ

 המייקתהש החיש לש דועית אוה הז רשקהב וילא סחייתמ יניירקש ינשה הרקמה
 דיקפ – גרבשריה ר"ד ןיבל ךוניחה דרשמב יברעה ךוניחה לע הנוממה ןיב 1949 לירפאב
 הצעומ םיקהל העצהל דגנתמכ תמדוקה השרפב םג עיפומש תותדה דרשמב ריכב
 יכ רמואו ,"תיברעה היעב"ל ותשיג תא ריבסמ ךוניחה דרשממ הנוממה .תיברע תירוביצ
 ."תוביציהו טקשה" ןעמל "וניניבל םניב םילדבהה לכ תא רעזמל וא לטבל" שי ותעדל
 :"יברע טועימ" לש הסיפתה םצעל דגנתמ אוה יכ גרבשריה ריעמ ותבושתב
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[W]e should look at them as Israeli citizens who are members of 
different religions and communities... In other words we do not have 
one problem of the Arabs but problems of different communities and 
nations, and we should deal with each problem separately and stress 
and develop the conflicts between the different sects and diminish their 
Arabness. Thus they will forget that they are Arabs and know that they 
are Israelis of different creeds.74 

 קזחל תשקבמו תיברעה תוימואלל תדגנתמה הסיפת יוטיב ידיל האב ולא םירבדב ,ןכא
 ןיד-יתב .תּויברעה תא שילחהל הווקתב תונושה תויתדה תודעה ןיב םילדבהה תא דדחלו
 ןמ הל ויה רשא ,וז הסיפתב קיזחהש ימל יאדווב ומיאתה תונושה תודעה לש םידרפנ
 ולא ןיד-יתבל חינהל הטלחההש חיכומ הז ןיא םלוא .דסממב םיבר םיפתוש םתסה
 ,דועו תאז .וז הסיפת ךותמ )רקיעב( הלבקתה תיתרוסמה םתנוכתמב דקפתל ךישמהל
 ועדֵי םה" :תפתושמה תּוילארשיה לע קזח שגד המש תותדה דרשמ שיא לש ותסיפת
 הניא הז רשקהב ולא םירבד לש תקיודמה תועמשמה ."תונוש תונומא ינב םילארשי םהש
 יניירקש ,"הבע" תילארשי תוהז לש ןויערל םיטונכ םשרפל תורשפא שי לבא ,הרורב
 לש וירבדש הארנ 75.חפטלמ תענמנ ,תידוהי הנידמ התויהב ,לארשי-תנידמ יכ ןעוט
 לש ותעיבקל םימיאתמ םניא ,תיברעה תוימואלה תא םיניוע םהש המכ דע ,גרבשריה
 Jewbeing Israeli is synonymous with being a “.76” ,הנידמה תניחבמ יכ יניירק

 ,ךירצ היה "תונוש תונומא ינב םילארשי" לש הסיפתב קיזחמש ימש חוטב אל
 .םייתדה הלאל ליבקמב םייחרזא םיאושינ לש תילארשי-ללכ היצפואל דגנתהל ,ותטישל
-תנידמ לש תיגטרטסאה הטלחהה ,ךוניחה דרשמל עגונה ןוידב רבודמ םא ,םוקמ לכמ
 תא עודיכ הקזיח אקווד – דחואמו דרפנ יברע יתכלממ ךוניח םייקל – הז םוחתב לארשי

 ,הרואכל .)םיזורדה תאצוה ךות( םירצונהו םימלסומה לש תפתושמה תיברעה תוהזה
 תוהזה-תדועתב "יברע םואל" ינבכ וידחי םירצונהו םימלסומה לש םמושיר םג ,תוחפל
 הלאככ םמושיר ,תוהזה-תדועתב םואלה ףיעס לוטיב רחאל ,םויכ םגו( תילארשיה
 תא רשאמ רתוי תיברעה תוימואלה תא קזחמ )םינפה דרשמ לש םיבשותה םשרמב
 סחייתה אל יאדווב ילארשיה דסממה ."תונוש תונומא ינב םילארשי" לש הסיפתה
 ילב – הנידמ לכ לש דסממ לכ םתסה ןמ גהונ היהש יפכ ,תיברעה תוימואלל הדהאב
 תגהונ התייהש יפכו ,ימואל ךוסכס לש בצמב – הלש תיתקוחה היגולואידיאל רשק
 םג ןיא .ימואל ךוסכס אלל םג ,ודוה חסונב ןיבו תפרצ חסונב ןיב ,"היחרזא לכ תנידמ"
 םינפבמ תיברעה תוימואלה תא שילחהל חמש היה ילארשיה דסממהש ךכב קפקפל
 לש ותוינידמ לבא .יברעה רוביצב םייתדעה םילדבהה לוצינ ךות ,"לושמו דרפה" תטישב
 יפל לעפ אוה דימת אלו ,םינוש םיצוליאו םילוקישמ העפשוה םינושה םיאשונב דסממה
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 ןיינעה טעמל( יברעה ךוניחה לש הרקמב – הזמ קוחר ;"לושמו דרפה" לש ןויגיהה
 םילוקישמ ,הז ןויגיהל דוגינב לעפ אוה םואלה לש ימשרה םושירה אשונבו )יזורדה
 םייטרפה םיירצונה רפסה-יתב לש םתוליעפ תא ,םנמוא .ותניחבמ םירחא לקשמ-ידבכ
 דרפה"ה לאיצנטופש יפ-לע-ףא ,םחפטל דואמ טעימ אוה לבא ,ילארשיה דסממה רשפִא
 םייתדה ןידה-יתב לש הרקמב רשאמ רתוי קהבומ היה םהב םולג היהש "לושמו
 .םידרפנה

 לטבל" שי היפלש ,הז ןוידב ךוניחה דרשממ הנוממה לש ותדמע םג ,רעצה הברמל
 תוטלחה ולבקתה רשאכ השממתה דימת אל ,"וניניבל םניב םילדבהה לכ תא רעזמל וא
 אשונל ,תוחפל רתיה ןיב ,ןווכתה רבודהש ריבסש ףא( יברעה ךוניחה ןיינעב תויביצקת
 דרשממ הנוממה ןיב 1949 לירפאב תאזה החישה ימושירב תוארל הביס ןיא ,ללככ .)הז
 הספוקה" תא – היהתש לככ תפלאמו תקתרמ – תותדה דרשממ ריכבה דיקפל ךוניחה
 .יברעה טועימל סחיב תילארשיה תינוטלשה היגטרטסאה לש "הרוחשה

 תיברעה תוימואלה תא שילחהל הרטמב "לושמו דרפה"ל תילארשיה הפיאשה םא
 רוביצה תגהנה לש יבויחה הסחי תא ןיבהל השק יזא ,הז אשונב "יתימאה רופיסה" איה
 יכ יניירק ןעוט הז ןיינעב .םייתדה ןידה-יתב לש טופישה תוכמס יפלכ לארשיב יברעה
 :תיברעה הגהנהה לשו ילארשיה דסממה לש "ףתושמ סרטניא"ב רבודמ

[T]he Israeli establishment [and] the Palestinian-Arab political 
establishment, both... have a vested interest not only in maintaining the 
Palestinian-Arab religious jurisdictional authority but also in 
presenting it as having a liberal and multicultural nature.77 

 תודגנתה :תיברעה תודחאה לע הרימש אוה ,יניירק יפל ,תיברעה הגהנהה לש סרטניאה
 תוחוכה ןתניהב" ,םינפבמ תיברעה הליהקה תא תערוק התייה םייתדה ןידה-יתבל
 יפל 78."הירבח ברקב ןיידע םימייק רשא תיתדה הזיחאהו םיקזחה םיילכראירטפה
 טופישה תוכמס לש המויק ךשמהב םיניינועמ יברעה רוביצב םיינוליחה תוחוכה ,רבחמה
 תוימואלה תא שילחהלו ינויצה "לושמו דרפה"ה תא לקהל דעונ רבדהש ףא תיתדה
 ןידה-יתב דגנ קבאמש רחאמ ,תינוליחה םתפקשהל תדגונמ םג וז תוכמסש ףאו ,תיברעה
 רתוי טושפ ןיינעה אמש .ימינפ ערק – רתוי דבכ ימואל קזנ יברעה רוביצל םרוג היה
 ןידה-יתב לש םתוליעפב יתועמשמ ימואל קזנ שיש הכירעמ הניא תיברעה הגהנההו
 םושב ,ןכא ?)יתועמשמ ירוביצ ריחמ היהי םהב עוגפל ןויסינלש רורב דועב( םייתדה
 יפיצפסה "דרפה"המ האצותכ "לושמ"ה לעופ קוידב ךיא ריבסמ רבחמה ןיא רפסב םוקמ
 תוימואלה תא ישעמ ןפואב םישילחמ םייתדה ןידה-יתב קוידב ךיאו ,רבודמ ובש
 קדוצ יניירקש קפס ןיא .דכולמ ימואל טועימכ יברעה רוביצה לש וחוכ תאו תיברעה
 ,טרפה לע היופכ ןהב תּורבחהש תויתד תוליהקל םיחרזאה רוביצ לש תיקוח הקולחש
 תושק תעגופ ,ןהלש טופישה תוכמסמ ררחתשהל ידכ ןהמ שורפל תוכז טרפל ןיאו
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 םלוא .תויתוברת-ברה םשב הז בצמ קידצהל ןיאו ,תוילרבילה תויטרקומדה תומרונב
 טועימכ יברעה רוביצה לש םייביטקלוקה םיסרטניאב עגופ הז בצמ םא איה תרחא הלאש
 םצעש רורב .הזכ רבסה רפסב ןיאו ,רבסה ןועט וז העיגפ לש קיודמה ןונגנמה .ימואל
 אלא ,טרפה תויוכזב העיגפ קר אל בשחנ היה םידרפנ םייתדע-םייתד ןיד-יתב לש םמויק
 תינוליחה תוימואלה יגשומ לע ,תפרצכ הנידמב תימואלה תודחאב השק העיגפ םג
 ןועט אוהו ,תורבחה לכ לע חרכהב לח רבדה ןיא ךא .הב םילבוקמה תיחרזא-ללכה
 .לארשיב תיברעה הרבחה לש רשקהב החכוה

 ,"דרפה" לש ךרדב הז םוחתב לעפ ןכא ילארשיה ןוטלשהש קפס ןיא דחא אשונב
 ןידה-יתב תמקה :יביטקפא ןפואב םגו םיקהבומ )בחרה ןבומב( םייטילופ םימעטמ
 היהש סרטניאה .םיזורדה ןיבל הנידמה ןיב םידחוימה םיסחיהמ קלחכ ,םייזורדה םייתדה
 – תיתד הימונוטואל תויזורד תועיבתלו םייזורד םיסרטניאל רבעמ – הז אשונב ןוטלשל
 רתיה ןיב ,תדרפנ תיזורד תוהז לש קוזיחו דודיעל עדומב הלעפ הנידמה ,ןכא .רורב אוה
 םושרל הכישמה איה םירצונ םיברעלש דועב ,"יזורד םואל" לש הירוגטק תריצי ךות
 דוגינב ,תיברעה תוימואלה םתוח תא םהב עיבטהל ךכבו ,תוהזה-תדועתב "יברע םואל"
 םיזורדה יפלכ תילארשיה תוינידמה תא .1949 תנשב תותדה דרשמ דיקפ לש ותצלמהל
 ןמזב-וב םלוא ."לושמו דרפה"כ – יתרוקיב ןפואב הרידגהל םיצור םא – רידגהל לק ןכא
 ןידה-יתב לש םתוסחמ ררחתשהל םיזורדל רשפאל תיפיצפסה הטלחההש יל הארנ
 יתוברת-ברה השעמה םג איה םהלשמ םייתד ןיד-יתבב תוכזלו םיימלסומה םייערשה
 בשחתהב( הזה םוחתה לכב התשע לארשיש – דיחיה ילואו – ירקיעה קהבומה ילרבילהו
 "לדחמ-תררב"ב אלו ,םוזי השעמבו תעדומ הטלחהב רבודמ ןכא הז הרקמבש ךכב םג

 לולכמב דחא טרפ קר אוה םייזורדה ןידה-יתב ןיינע םלוא .)םייקה בצמה ךשמה לש
 .ידוהיה בורל הדעה תא ברקלו תדרפנה תיזורדה תוהזה תא קזחל ודעונש םידעצה

 ,ירצונה טועימה – יברע-םינפ יתדע עסשל לאיצנטופ וב שיש ירקיעה אשונב וליאו
 השק – ימלסומה )יברע-םינפה( בורה םע ויסחיו ,וכותב תבכרומה תימינפה הקולחה לע
 ןידה-יתב ךיא תוארל השקו ,"לושמו דרפה" לש הביקע תוינידמ הלהינ לארשיש רמול
 הקולחה ירה .תאזכ תוינידמ לש השומימ תא לקהל םירומא ויה םידרפנה םייתדה
 לעו םעפ ידמ תררועמ איהש םיחתמה לע ,יברעה רוביצה ךותב תיתדע-תיתדה
 םמויקל רשק ילב םג תוקומע תשרשומו ןבומכ תמייק ,רתוי דבכ חתמ לש לאיצנטופה
 ךיאו יתמ .היכרצל "האיצמה" הנידמהש תויוהזב רבודמ ןיא .םידרפנה ןידה-יתב לש
 םידרפנה םייתדה ןידה-יתב ומרת ,הנידמה לש המויק תונש תורשע ךרואל ,קוידב
 דציכ ,קויד רתיל ?תימואלו תיטילופ תועמשמ ול התייהש ןפואב הזה חתמה תפרחהל
 "השירפ" לש תימשר תורשפא לארשיב ןיאש תרעצמה הדבועה וזכ האצותל המרג
 הקיספ תובקעב ,וטקפ-הד הפיקע לש תורשפא קר אלא( הלאה ןידה-יתב לש םתוכמסמ
 םרוגו םרג יאדווב םייתדה ןידה-יתב לש לופונומה ?)ןוילעה טפשמה-תיב לש תילרביל
 וזכ ,תימואל-תיטילופ תועמשמ וזיא לבא .םידוהיכ םיברע – םדא-ינבל טעומ-אל לבס
 ?יברעה רזגמב ומויקל התייה ,תידוהיה הנידמה תא תתרשמה
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 תא וענמ אל םהלש טופישה תוכמסו םייתדה ןידה-יתבש רורב ,םוקמ לכמ ,לעופב
 טועימ :הלימה ןבומ אולמב ימואל טועימל לארשיב יברעה רוביצה לש ושוביג
 הנושה תימואל תוהז לעבכ ומצע תא האורה הנידמה יחרזא רוביצ ברקב יתועמשמ
 יוטיב םינתונה םייטילופו םיירוביצ ,םייתוברת תודסומ םע – בורה לש תימואלה ותוהזמ
 םעל םיברעה לארשי יחרזא לש הקיזה םגו תיברעה תימואלה תוהזה םג .וז הסיפתל
 םימלסומ ,הזה רוביצה תיברמ לע בר ןמז הז תולבוקמ רשא תוסיפת ןה יניטסלפה יברעה
 דעב ,לודגה ובורב ,תובר םינש רבכ עיבצמ הז רוביצ ,תיטילופ הניחבמ .םירצונכ
 םנמוא לח הנורחאל .וז תימואל הסיפתל יוטיב תונתונה תוינויצ-אל תויברע תוגלפמ
 ,תפתושמה המישרהמ ם"ער תשירפ םע תיברעה הרבחב יתועמשמ יטילופ גוליפ
 תא הנייפאש העפותל ץק המש וז תופרטצה .היצילאוקל התופרטצה םע – ךשמהבו
 תא הב האור יניירק רשאו ,הנידמה לש המויק תונש לכ ךרואל תילארשיה הקיטילופה
 הכורכה יברעה טועימה תרדה לע ,תידוהי הנידמכ לארשי לש םיקהבומה םינויפאה דחא
 תוביסנה 79.היצילאוקב תויברע תוגלפמ לש ןפותיש-יא :יתוהמ ןפואב ותעדל ךכב
 הז רמאמש דע בוש תונתשהל תויושעו( ולא םירבד ובתכנ זאמ ונתשה תויטילופה
 םנמוא הרושק וז הבושח תוחתפתה .תידוהיה הנידמה לש התוהמ אל לבא ,)םסרפתי
 ימלסומה הז – הלש ירקיעה ביכרמה ךותבו תיברעה הרבחה ךותב ינוליח–יתדה חתמל
 םמויקל אל יאדוובו ,ירצונ–ימלסומה עסשל ,ןיבמ ינאש המכ דע ,רשק הל ןיא םלוא –
 ללכ ועירפה אל םידרפנה םייתדה ןידה-יתב .םידרפנה םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמסו
 ,ימואל-יברע ,דחא יטילופ שוגמ קלח תויהל ,הנורחאל דע ,תימאלסאה העונתה ישנאל
 םיטעמ-אלה םירצונה ןכו םיטסינומוקה תוברל ,םיינוליח םיימואל תוחוכ םע דחי

 קוריפל ומרגש תוביסל רשק םייתדה ןידה-יתבל ןיא הדימב-הב .ולא תוחוכ ברקבש
 .תופתושה

 תופולחהו םיעינמה .ח

 יניד רטשמ תעיבקב ילארשיה ןוטלשה לש ויעינמ יבגל רבחמה לש םירבסהה םא
 ןתינש םייפולחה םירבסהה םהמ – יל הארנש יפכ ,םיענכשמ םניא לארשיב תושיאה
 וליא :תרחא הלאש םע םדוק דדומתהל ךירצ ,וז הלאש לע תונעל תוסנל ידכ ?עיצהל
 לארשי-תנידמ ?הז אשונב הימי תישארב הנידמה ישאר ינפל ודמע תוישעמ תויורשפא
 תרוסמ ,תוינורקע-אל תומאתה ךות ,ךישמה רשא ,ירוטדנמה טפשמה תא השרי
 לש יתדה ןידל םיפופכ ויה ץראה יבשות לכ לש ישיאה דמעמה יניד :הכורא תינאמ'תוע
 םייתדה ןידה-יתב לש תיטופישה תוכמסלו ,םייחרזא םיאושינ לש היצפוא ילב ,הדע לכ
 ,המצעלשכ ,וז הדבועש ןבומ .)רתויב הבחרה התייה םיימלסומה ןידה-יתב לש וז רשא(
-אל םימוחתב טדנמה לש תיטפשמה תשרומה תא התניש לארשי :םייוניש הענמ אל
 תינגורטה ץראב ישיא דמעמכ םיבכרומו םישיגר םימוחתב ווק-סוטטסה תראשה .םיטעמ
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 שיש טלחהב הרוק לבא ,תיביטקרטא לדחמ-תררב דימת איה תיתדו תינתא הניחבמ
 תויורשפאה ויה המ םלוא .תוטלחהה ילבקמ תניחבמ רתוי תויביטקרטא תופולח
 ?ישיאה דמעמה יניד אשונב תוישעמה

 םייקה בצמה תא ריאשהל ,תחאה :תוילאיר תויורשפא יתש קר זא ויהש ידמל רורב
 םיאושינל יחרזא לולסמ תריצי ידי-לע רתוי ילרביל ןוויכב ותוא ןקתל ,תרחאהו ;ונכ לע
-ברו רתוי תילרביל התייה היינשה תורשפאה .ומוקמב אלו ,יתדה לולסמה דצל םישוריגו
 ןידה-יתב לוטיב לש תישעמ תורשפא הנידמל התייה אלש רורב .תוחפ אל תיתוברת
 דמעמה יניינעב ילארשי "יחרזא סקדוק"ב םתפלחהו םירכומ םיימשר תודסומכ םייתדה
 ול יופצה ןמ עתרנ היה תאזכ תורשפא לקוש היהש ימ .תסנכה ידי-לע קַקוחיש ישיאה
 ברקב הזכ ןויער לע תויופצה תובוגתה לע בושחל הנפתמ היהש ינפל דוע םידוהיה ברקב
 תונושה תודעה לש יתוהמה יתדה ןידה תראשה לש היצפואה םג .םירצונהו םימלסומה
 חורב ,םייחרזא טפשמ-יתב ידיב ולא םיאשונב טופישה תוכמס תדקפה ךות ופקותב
 רשא – וז תורשפא .ילארשיה ןוטלשה לש ותושרל השעמל הדמע אל ,תידוהה הקיקחה
 – יתדה ןידב תוכורכה טרפה תויוכז לש תושק תויעב ,וניארש יפכ ,ןנכ לע ןיידע הריתומ
 לופונומ רשאמ תוחפ לבא ,תוינרדומה תויטרקומד-תוילרבילה תומרונהמ איה ףא תגרוח
 .לארשי חסונ םייתד ןיד-יתב לש

 ,רצאנ ימיב הגהנוהש ,תירצמה הסרגה – תאזה היצפואה לש תפסונ הסרג תמייק
 ,םייחרזאה טפשמה-יתבל הרבעוה ישיאה דמעמה יניינעב טופישה תוכמס התרגסמבש
 ןורתפה תא האור יניירק .תונושה תויתדה תודעה לש ישיאה דמעמה יניד יפל םינדה
 ןידה-יתב תא םנכ לע ריאשמה ,ילארשיה הזמ רתוי םדקתמו רתוי ינרדומכ ירצמה
 םיילרביל םילאידיאל םאתהב חבשל יואר" ןיינעה תוביסנב רשא ןורתפ – םייתדה
 ,הזה רדסהה תא בויחב םיאור םירצמב םיטפוקה בורש חוטב יניא םלוא 80."םייברעמ
 החפשמ יניינעב יתייסנכה יתדה ןידה לש תוינרמשה תומרונה לכל ןיידע םיפופכ םה ובש
 תישעמה ותועמשמ ."םהלשמ" ןיד-יתב לש םמויקב הכורכה הימונוטואה תא ודביא לבא
 לש לודגה םבורב ,םהלש ישיאה דמעמה יניינעב םיטפשנ םיטפוקש איה הז רדסה לש
 אלו ,הנידמה יגיצנ םנמוא םה ולא םימלסומ םיטפוש .םימלסומ םיטפוש ינפל ,םירקמה
 הנידמ הניא ,סרגנוקה תגלפמ לש ודוהל דוגינב ,המצע הנידמה לבא ,יתדה דסממה יגיצנ

 ימיב רתוי הנותמ הסרגב יכ םא( התקוח יפל םאלסאל תימשר הקיז הל שי אלא ,תינוליח
 לכב םימלסומ לש הרורב תויטננימוד םגו ,הלש תימשרה היגולואידיאה יפלו )רצאנ

 םילבקמ םימלסומ ובש שיחרת ראתל השק ,ילארשיה הרקמה יבגל .ןוטלשה תוכרעמ
 ,םירקמה לש לודגה םבורב םידוהיה ויטפוש לע ,ילארשי יחרזא טפשמ-תיב ובש בצמ
 ובש בצמ ראתל רשפא-יאש םשכ ,תימלסומה החפשמה יניינעב העירשה תא םשיימ
 ינידו הכלה יניינעב יחרזא ילארשי טפשמ-תיב לש ויתוקיספ תא םילבקמ םייתד םידוהי

 .תושיא
 תא ללוכש רדסה םוש ,טועימה םע םיבכרומה םיסחיה תלאשל רשק ילב ,םוקמ לכמ

 תרבחב בצמה לשב ירשפא היה אל הנידמל םתוכמס תרבעהו םייתדה ןידה-יתב לוטיב
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 םינוליח ןיב "תוברת-תמחלמ"ב ךורכ היה םיינברה ןידה-יתב לוטיב .תידוהיה בורה
 הלעפ וז הגהנה .תילארשיה הגהנהה תניחבמ קרפה לע ללכ דמע אלש גוסה ןמ םייתדל
 םיינויצה תודסומב רבכ השעמל שבגתהש( ינויצילאוק-ירטנמלרפ רטשמ תרגסמב
 וא( רצאנ לש תוירוטטקידה ויתויוכמס התושרל ודמע אלו ,)טדנמה ימיב םייבושייהו
 ודוה ימי תישארב סרגנוקה תגלפמל היהש טלחומה יתגלפמ-דחה בורה וא )קרוטאטא
 הגיהנמה תסנכה לש הקיקח תילארשיה תואיצמב ראתל רשפא-יא םג .תיאמצעה
 המל המודב ,תושיאה אשונב תידוהיה הכלהה יקוח לש היצזילרבילו היצזינרדומ
 בורה לש ישיאה דמעמה יניד יבגל ,זעונ ןפואב ,ודוהב סרגנוקה תגלפמ התשעש
 הלא ןיבמ לארשיב יתועמשמ יטילופ וא ירוביצ םרוג םוש ,יתעידי בטימל .יאודניהה
 יקוחה םפקות תא לטבל םלועמ עיצה אל םויכ םהב םיכמותו םייחרזא םיאושינב וכמתש
 םייתד םישוריג םגו םיאושינ םג םש ,תפרצב בצמל המודב( םייתדה םיאושינה לש
 םייתדה ןידה-יתבב תימשרה הרכהה תאו )ךכל םדקש יחרזא ךילה אלל קוחב םירוסא
 לכ .תסנכה יקוח תועצמאב הכלהה יפל החפשמה יניד תא תונשל וא ,םישוריג ךרוצל
 היגולואידיאל רתוי םיביוחמ םימרוג ידי-לע ולעוהש הלא תוברל ,הז םוחתב תועצהה
 םיאושינ לש ימשר לולסמ רוציל ושקיב ,)צרמ תגלפמ תמגוד( תינוליח תילרביל
 תועצה .ומוקמב אלו ,ול ךרע-הוושכו ימשרה יתדה לולסמה דצל םייחרזא םישוריגו

 רשפאמ וניא יתדה ןידהש הלאל קר תיחרזא היצפוא רוציל ושקיב רתוי תועונצ יוניש
 ."ןותיח-ילוספ" – אשניהל םהל

 הגהנהה תושרל ,ינורקע ןפואב ,הדמעש תיתימאה תילרבילה הפולחה יהוז
 "השירפ" לש תישממ היצפוא תריצי ךות םייתדה ןידה-יתב לע הרימש :תילארשיה
 ןידה-יתב לש ימשרה דמעמה לוטיבש רחאמ .תיחרזא תוכמסל תוקקזיהו םתוכמסמ
 םא הלאשב טבלתהל תילארשיה הגהנהה השרדנ אל ,קרפה לע םלועמ דמע אל םיינברה
 הל ויהש רבד – םיירצונהו םיימלסומה ןידה-יתב לש םתוכמס תא לטבל תוסנל הצור איה
 יחרזא לולסמ רצונ וליאש רורב םלוא .הרקמ לכב ונממ עתריהל דואמ תובוט תוביס
 הדימבש םשכ ,םיחרזאה לכ לע לח רבדה היה ,הקיקח לש ךרדב ולא םיאשונב יפולח
 וא תילרביל הקיספמ האצותכ ,לעופב הזכ לולסמ רצונ הבש תיתועמשמה ךא תיקלחה
 .םיחרזאה לכ לע לח ןכא אוה ,"רוביצב םיעודי"ה לש םדמעמ יבגל הקיקחמ האצותכ

 הצמיא אלו וז ךרדב הכלה אל ,השארב י"אפמ תגלפמו ,הנידמה תגהנה ,עודיכ ,םלוא
 הדמעש תושיאה יניד םוחתב ווק-סוטטסה ךשמהל הדיחיה תילרבילה הפולחה תא
 יתב טופיש קוח ,תויתדה תוגלפמה תשירד יפל ,1953 תנשב קקחנ תאז םוקמב .התושרל
 לארשיב םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ ינינע" יכ עבקש ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד
 ץמיא קוחה ."םיינבר ןיד יתב לש ידוחיה םטופישב ויהי היבשות וא הנידמה יחרזא
 יתש םע ,םיינברה ןידה-יתב לש םתוכמס יבגל ירוטדנמה ווק-סוטטסה תא ורקיעב
 םידוהי םהש יאנתב ,ץוח יחרזא לע םג לח אוה :ןתובישחב תיסחי תועונצ תופסות
 ידי-לע ינברה ןידה-תיב לש ותוכמסמ "השירפ" לש תורשפא ענמ אוהו ,לארשי יבשות
 ימיב הרדסוהו הרדגוהש יפכ ,תידוהיה הליהקהמ רמולכ ,"לארשי תסנכ"מ השירפ
 לש היצפוא הרצי אל ,טדנמה ימיב תירשפא התייהש ,"לארשי תסנכ"מ השירפ .טדנמה
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 איה םלוא ,ידוהיה יתדה ןידל ,םידוהיכ ,ןיידע םיפופכ ויהש ,םישרופל םייחרזא םיאושינ
 השירפה תורשפא .םינושה םיינברה ןידה-יתב לש םתוכמסב הרכה יבגל תכובסת הרצי

 תעכ ."לארשי תדוגא" ידי-לע ,רתיה ןיב ,טדנמה ימיב הלצונ "לארשי תסנכ"מ תימשרה
 היצפואה .םייתכלממה םיינברה ןידה-יתב לש םתוכמסל לארשיב םידוהיה לכ ופפכוה
 הליהקה יבגל קר טדנמה ימיב המייקתה )תד תרמה אלל( תיתדה הדעהמ השירפ לש
 םיימלסומה ןידה-יתב יבגל .הדמעמ תא הרידסהש תיפיצפס הקיקחב ,תידוהיה
 לע רתונ הז םוחתב ירוטדנמה ווק-סוטטסהו ,השדח הקיקח לכ הלבקתה אל םיירצונהו
 .ונכ

 לופונומה תא ,ילמרופ ןפואב ,רצי אל )ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד-יתב טופיש קוח
 תישארב ותלבק תועמשמש רורב לבא ,ותוא ררשא קר אלא ,תושיאה יניד לע ינברה
 לולסמ תריצי לש היצפוא לע רתוי םיינוליחה תוחוכה לש רותיו התייה הנידמה לש הכרד
 השענש ,םייטילופה ויגיצנ לע ,יתדה רוביצלו יתדה דסממל הז רותיו לע .יפולח יחרזא
 .םיילרביל-םיינוליח םיגוח ידי-לע הבר תרוקיב םויה דעו זאמ החתמנ ,י"אפמ תלבוהב
 םייטילופ םיצוליאל קר תורושק ויה אל הז רותיוול תוביסה יכ ןעטנ רתיה ןיב
 תדה לומ הדובעה תעונת יגיהנמ לש תעד-תשלוח םג ופקיש אלא ,םיינויצילאוק
 םשא ישגרמ םג העבנ וז השלוח יכ רמאנ םיתיעל .םתוינוליחב השלוח ,רמולכ ,תידוהיה
 הז םלועש רחאל ,וממוקתה ודגנש ,םהירוה לש םלועה ,יתרוסמה ידוהיה םלועה יפלכ
 רמול םינפ לכ לע ןתינ .תיחכונה הריקסה תולובגמ גרוח הז בכרומ אשונ .האושב דמשוה
-םייטילופה םיצוליאה ,הז אשונב תוכורכה תוישגרו תויגולואידיא תולאשל רשק ילבש
 לש קחרממ ,םיטונ םימי םתוא לש ידמ םיבר םירואית .םייתועמשמ ויה םיינויצילאוק
 הברקתה אל י"אפמ םלוא .הלוכי-לכ התייה י"אפמש חינהלו ולא םיצוליאב לזלזל ,ןמז

 םיפתושל דימת הקוקז התייהו ,תסנכב טלחומ בורל – החוכ אישב אל םג – םלועמ
 לע יגטרטסא םויאכו ידמ תינמיכ י"אפמ ידי-לע הספתנ תורחה תעונת .םיינויצילאוק
 םינשב התייהש ,ם"פמ .תופתושל התניחבמ הלוספ התייהו ,הלש תויטננימודה
 ימיב תיטייבוס-ורפ םגו ,ידמ תיטסילאיצוס התייה ,לודג חוכ הנידמה לש תונושארה
 רשפא היה אל .ידמ םיטסילטיפק ויה םייללכה םינויצה וליאו ,הרקה המחלמה לש אישה
 ,הבורק תופתוש תונבל ןוצר היה אלו ,הלאה םימרוגה ינש םע העובק תופתוש לע ךומסל
 היציזופואל וכלהו ,תד יניינעב ידמ םיינוציק ויה םידרחה .םהמ דחא םע ,תולת תרצוי
 ויה ,הנותמ תילרביל הגלפמ ,םיביסרגורפה וליאו .תופתוש לש הרצק הפוקת רחאל
 בור י"אפמל קינעהל םחוכב היה אל הנטק הגלפמכ לבא ,היצילאוקל חונ ףתוש
 .תסנכב ינויצילאוק

 תובר תוניחבמ היה ,ל"דפמל ךפהיי םימילש הז ,ימואל-יתדה הנחמה ,תאז תמועל
 תוינידמ לע וקלח אל הז הנחמ ישנא .הדובעה תעונת םע "תירוטסיה תירב"ל חונ ףתוש
 ורקיעבו ,)הלשממב רתוי "ינוי"ה ףגאל וכייתשה ףא םקלח( י"אפמ לש ןוחטיבהו ץוחה
 הדובעה תעונת לש םיפתוש ויהו ,תילכלכ-תיתרבחה התוינידמ לע אל ףא רבד לש
 רתוי "םייתכלממ"ו רתוי םינותמ םייתדה םינויצה ויה הנידמו תד יאשונב .תורדתסהב
 יניד לע תיתכלה-תינברה הטילשה ךשמהו ,םימודא םיווק המכ םהל ויה לבא .םידרחהמ
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 ןיאש ןבומ .םהיניבש םיבושחה דחא היה תידוהיה הנידמב םידוהי לש ישיאה דמעמה
 ןיבל הז םוחתב י"אפמל )קדצ ילב אל םתסה ןמ( תסחוימה תימינפה השלוחה ןיב הריתס
 .םיצוליא לומ תונרתו תדדועמ תאזכ השלוח ירהש ,םיינויצילאוק םיצוליא

 דמעמה יניינעש חיטבהל ימואל-יתדה הנחמה לש השירדהש רורב ,םוקמ לכמ
 םיידוהי םילוקישמ העבנ הכלהה יפל קר ולהנתי תידוהיה הנידמב םידוהי לש ישיאה
 ,םייתדה םיאקיטילופהו םינברה .יברעה רוביצב םיעגונה םילוקישמ אלו ,םיקהבומ
 לע ,הז אשונב םהיתועיבת תא גיצהל םאובב ,ובשח אל ,םהב ךמתש יתדה רוביצהו
 םשכ שממ ,תיברעה תוימואלב קבאמ לעו יברעה רוביצה ךותב ימינפה לוציפה דודיע
 תעינמ וליפא .תורשכו תבש יניינע לע וקבאנ םה רשאכ םיברעה לע ובשח אל םהש
 ,רתונו ,היה אל אשונהש םושמ אל – עירכמה עינמה התייהש ריבס אל תבורעתה-יאושינ

 םישוריגו םיאושינ ןיינעב םתדמעש םושמ טושפ אלא ,םבילל דואמ בורקו דואמ בושח
 ושמתשה םייתדה םיגוחה .וידעלב םג ללכ הנתשמ התייה אל הכלהה יפל קר םידוהי לש
 ,םיענכושמ ויה אלש םינוליח לומ תבורעת-יאושינ תעינמ לש קומינב םעפ אל םנמוא
 תינויח םידוהי לש ישיאה דמעמה יניינעב הכלהה לע הרימש יכ ,םתוינוליח לשב
 תרימשש – ךכב קוידב םיענכושמ ורתונו ויה םמצע םה םלוא ,הרקמ לכב המצעלשכ
 לכב יאדווב ךכ לע םיקבאנ ויה םה .הרקמ לכב תינויח איה הז םוחתב םייתכלהה םיללכה
 החנהה ךותמ תאצל שי .ידוהי-אל םוש היה אל הבש תיטתופיה תידוהי הנידמב םג םחוכ
 יניינע לע התלחהב םיאורו ,תוניצרב תידוהיה הכלהל םיסחייתמ םיסקודותרוא םידוהיש
 .ינויח ןיינע םידוהי לש ישיאה דמעמה

 דמעמה יניינע תא רידסהל תישעמ תורשפא םוש התייה אל ,וז הערכה הלפנש עגרמ
 אל הנידמהש טלחוה םא .ורדסוהש יפכמ הנוש ןפואב יברעה טועימה ברקב ישיאה
 ולכוי אל םידוהיה םיחרזאהש ידכ ,ישיאה דמעמה יניינעב תיחרזא תרגסמ םיקת
 םגש חרכהב היה רבדה שוריפ ,םייתדה ןידה-יתב לש טופישהמ התועצמאב ררחתשהל
 המיקהל רשפא היה אל ירה .תאזכ תרגסמ דומעת אל םיברעה םיחרזאה לש םתושרל
 םג ,תיחרזא-ללכ תויהל תבייח התייה איה ,תיפולח תרגסמ ומיקה וליא ."דבלב םיברעל"
 ידוהי ינוליח קבאמ לש תוביסנ ויה התמקה ידיל תואיבמ ויהש תויטילופה תוביסנה םא
 ןפואב .)םייקתיש יופצ היה אל עודמ ריבסמ יניירק רשא( יחרזא-ללכ קבאמ אלו ,אקווד
-ללכ" האצותל ליבוה הז םוחתב תוידוהיה תויתדה תוגלפמה לש ןגשיה םג ,המוד
 האצות .תויתדה תודעה לכמ םיחרזאה לכ יבגל ווק-סוטטסה ךשמה תומדב ,"תיחרזא
-אל "שאר באכ"מ ותוא הרתפש לדחמ-תררבכ ,ןוטלשל הרקמ לכב החונ התייה תאזכ
 תוחונ תוביסנב ףאו תוילארשיה תוביסנב – הרקמ לכב ךורכ היה הזכ שאר באכ .לטובמ
 ברעתהל ישממ ןויסינ לכב – )ודוהב הרקש המל האוושההמ םשרתהל ןתינש יפכ( רתוי
 רשק היהש רמול רשפא-יא םלוא .תיברעה הייסולכואה ברקב ישיאה דמעמה םוחתב
 הז ןיינעב ווק-סוטטסה לע רומשל ותטלחה ןיבל ןוטלשה לש תאזה תוחונה ןיב יתביס
 תא 1953 תנשב רבכ קופיסב וארש דסממב םישנא ויה םא .םיטועימה תודע ברקב
 יל הארנש המ –תבורעת-יאושינל ימשר חתפ חותפלמ םיענמנ םג וז ךרדבש הדבועה
 ןתינ םא בר קפס ,השעמל .וז הטלחהל יתביס רשקל תודע הניא תאז םג – דואמ ריבס



 ג"פשת וכ לשממו טפשמ ןוסבוקעי רדנסכלא

 40 

 תעדומ הטלחה לש ןבומב ,הז ןיינעב ילארשיה ןוטלשה לש "הטלחה" לע רבדל ללכב
 טופישה תוכמס .המכ ךותמ תחא תורשפא ,םירחאו הלאכ םיעינממ ,רחוב םדא הבש
 האצותה ,יעבטה רחאה דצה התייה םיירצונהו םיימלסומה ןידה-יתב לש תידעלבה
 וז תוכמס ריאשהל תוידוהיה תויתדה תוגלפמה תשירד תא לבקל הטלחהה לש ,תיחרכהה
 .םיינברה ןידה-יתב ידיב

 םוכיס .ט

 ררושה ישיאה דמעמה יניד רטשמל עקרה ןכא איה תידוהיה הנידמה ,רבד לש ופוסב
 רשק ,יתעדל ,היה אל םירבדה ינש ןיב רשקה םלוא .לארשיב יברעה טועימה ברקב
 ילארשיה דסממה לש תכל-תוקיחרמ תונווכב ךורכה ,יניירק עיצמש יפכ ,יגולואידיא
 יברעה טועימה אל .ול יוצרה ןוויכב תיברעה הרבחה לש ימינפה הנבמה לע עיפשהל
 ולכי תידוהי הנידמב קר ,תאז םע .1953 תנשב תוטלחהה ילבקמ לש םהיניע דגנל דמע
 ןגשיהו ,הרומאה הקיקחה לע תערכמ העפשה תולעב תויהל תוידוהי תויתד תוגלפמ
 ךכבש רורב .םייתדה ןידה-יתב דצב יחרזא לולסמ לש ותמקה תא ענמש אוה הז ןיינעב
-ברה יגוס לכמ ,טרפה תויוכז תניחבמ ,הערל הנוש ןכא אוהש בצמ לארשיב רצונ
 םייקתמ אל תיטרקומד הנידמ םושב .יטרקומדה םלועב ,ערלו בוטל ,םיגוהנה תויתוברת
 .ישיאה דמעמה יניד לע םייתד ןיד-יתב לש לופונומל המוד והשמ

 לש התוהממ חרכהב בייחתמ תויתדה תוגלפמה תעפשהב עבקנש ןורתפה םאה
 לש םתדמעו ידוהיה יתדה דסממה לש ותדמע םנמוא תאז ?תידוהי הנידמכ לארשי
 לש יזכרמה םרזב תיללכ המכסה ךכ לע התייה אל םלועמ םלוא ,םיטעמ-אל םילארשי

 תילארשיה תואיצמה םג .תידוהיה הנידמה םע ההדזמה ,ילארשיה ידוהיה רוביצה
 םייקלחה תונורתפל .הל םאתהב קר תעבקנ הניא לבא ,תיתדה הסיפתהמ םנמוא תעפשומ
 ןיאו ,בחר ירוביצ יוביג שי תיטפשמה תכרעמה לש תילרביל הקיספ תובקעב ורצונש
 הנוש היה ראתמ יניירקש בצמה םאה .הקיקח לש ךרדב םלוטיבל קיפסמ ירוביצ יוביג
-יאש ,תיטתופיה הלאש תאז .חרכהב אל לבא ,ןכש ןכתיי ?תידוהיה הנידמה אלמלא
 יאנתב ,התייה הנידמ לש גוס הזיא תיטתופיהה הלאשב קוסעל ילבמ הילע תונעל רשפא
 ,תינוליחה ודוה יבגל וניארש המ ,םינפ לכ לע .תידוהי הנידמל תישעמה הפולחה ,ץראה
 םוחתב יטופיש-ידסומה הנבמה וליא םג יכ דיעמ ,תיטסילטנמדנופ-אלה םירצמ יבגל םגו
 יתדה ןידהש חרכהב רבדה שוריפ ןיא ,םויכ גוהנה הזמ הנוש היה ץראב החפשמה יניד
 – טרפה תויוכז תניחבמ ררועמ אוהש םיישקה םע – םיברעה םיחרזאה לע לחה יתוהמה
 .הנוש היה

 חרכהב עבנ טועימה יבגל – ונכ לע ראשוה קויד רתיל וא – עבקנש רדסההש רחאמ
 שיש ,רבד לש ופוסב ,הארנ אל םג ,בורה לע לוחיש רדסהה יבגל הלבקתהש הערכההמ
 ,ישעמ ןפואב ,ךיא תוארל השק .דחוימ יתוברת-בר גשיהכ הזה רדסהה תא ראתל םוקמ
 שקעתהל םנמוא הלכי איה .הז אשונב תוחפ תיתוברת-בר תויהל לארשי-תנידמ הלכי

 יגיצנו תד ישנא םגש בכרומה ךילהתב אלו ,ןירשימב הלשממה ידי-לע ונומי םידאקהש
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 םלוא 81,הנידמה לש הכרד תליחתב ולע הלאכ תונויער .וב םיפתוש םימלסומ רוביצ
 ןידה-יתב ינייד לש יונימה תטישל תמיוסמ הלּבְקה הב שיש הטיש הצמוא רבד לש ופוסב
 היירטמיס לש הדימ רוציל ושקיב ילארשיה קקוחמהו ןוטלשהש הדבועה םצע .םיינברה
 אשונל רשאב םלוא .תיתוברת-בר תוילרביל לש תמיוסמ הדימ תפקשמ הז אשונב
 ,תרחא הערכהמ חרכהב תעבונ רשא "לדחמ-תררב"ל סחייל םעט ןיא ,ירקיעה
-יטנא וא תוילרביל – תכל-תוקיחרמ תויגולואידיא תונווכ ,םירחא םילוקישמ הלבקתהש
 םייתוברת-בר םימעטמ הז אשונב לעפ אל ילארשיה דסממהש יפ-לע-ףא ךא .תוילרביל
 לע ,וטקפ-הד יתוברת-בר בצמ אוה ומצע בצמה ,דחוימ חבש םהילע ול עיגמש
 ,יניירק תעדל .)ןהב ונקסעש תוביסהמ ורמחוה תונורסחה יכ םא( ויתונורסחו ויתונורתי

 לש תוירקיעה תורטמה תחאש רחאמ רתיה ןיב ,תיתימא תויתוברת-ברב ללכ רבודמ ןיא
 ןיא לארשיל דועב ,ללובתהל אלו םתוהז לע רומשל םיטועימל רוזעל איה תויתוברת-בר
 .)תוירטנצונתא תוידוהי תוביסמ( תיברעה הייסולכואה יפלכ תוללובתה לש תוינידמ ללכ
 עייסל םירומא ויה םייתדה ןידה-יתב רשא הנכסה תמייק אל ,עבוק אוה ,ךכ םושמ
 איה .ללובתהל אל טועימל רוזעל קר הדעונ אל תויתוברת-בר םלוא 82.התיא תודדומתהב
 תוברעתה ילב ,וייח חרוא תא החונ הרוצב םייקל ול רוזעל ,הנושארבו שארב ,הרומא
-יתב תא האור לארשיב יברעה רוביצה בור ,רבחמה לש ותודע יפל .ץוחבמ )תזרפומ(
 .הזה דיקפתה תא החלצהב םיאלממכ םייתדה ןידה

-ידוהיה רוביצל חתופ אוה .דואמ בושח רקחמ אוה יניירק ליאכימ לש קתרמה ורפס
 םע דדומתמ אוה .וריכהל בושח רשאו ,ותיברמל רכומ וניאש םלועל רהוצ ילארשי

 .הפירחו הריהב ,תפומל תדמולמ הרוצב תורגתאמ תובושת עיצמו ,תולודג תולאש
 הז .יתממעתשה אל עגרל ךא ,רפסה תא יתארק רשאכ רבחמה לע יתקלח תובר םימעפ
 םיימדקאה םינממסה לכ םע ,ימדקא רקחמב רבודמ רשאכ וילאמ ןבומ תויהלמ קוחר
 ,הנושארה הרושהמ ןטפשמל האיכ ,הרואכל "םיינכט"ה םייטפשמה םיטרפהו םיינדפקה
 הז רפסב .יעוצקמ-אל ארוקל הנהמ האירק םיחיטבמ םניא םירחא םיבר םירקמב רשא
 םיעונצ םה םייקה בצמל עיצמ יניירקש םינוקיתה .רעיה תא םיריתסמ םניא םלועל םיצעה
 תילרביל המרופר לש תיטילופה תונכתיהל רשאב ותונקפסל .תווקל הצור ינאש יפכ ,ידמ
 יתד לולסמ ןיב הריחבה שפוח תא תויחרזאהו םיחרזאה לכל חיטבתש ,רתוי האלמ
 שי .תמייקה תואיצמב תובוט תוביס ןבומכ שי ,ישיאה דמעמה יאשונב יחרזא לולסמל
 רבדהש ךכב קפקפל שיא לכוי אל הז רפס תאירק רחאל .הנתשת וז תואיצמש תווקל
 .תחאכ טועימה ינבו בורה ינב םע קדצ תושעל ידכ שורד
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