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שלומית תמרי
תקציר
גׄגל  זוכ ׅמטזמ םׅמ ׄלׅהמ ׅזלמ ׇׅב ׅה׆ׅ ׅׄגךזמ גמׇ
טהגהא׆מ םא טאוח גלו גלא־טה ,ׇׅ ׇל גם׆ב "גלׅ ׅלמ"
)ׄ (social space "גלׅ גםמח" )ׄ .(common spaceזד  כם ׅמטו ׅׅה
םא גלׅ ׅלמ גםמח ׄטד ׄמ ׇׄא׆ םמטמ ׅד גמההב ׇב םא זלמ
אא אׅד ׇלב זמׇב םאד ,ׇׅב ,ם ׅלׅב ול הוד ׅא ה׆ז א
זל .כם  ׅא ׅוט םא ׇׅל אׅה םא םהמ זלהמ םםכ זא ט גטמ
םׅ .םאׅ ׅד מהד גׇלה אםכ םׅ זךב מא טכ םׅב םׅזׅל
אׄ  ׄטםלב .םׅמ ׄלׅהמ ,הוד אםׅ ׅד טב םׄהב גומׇלב ךל
אׄב ׅד גולמ אגׇלה ,ט גכל אגךכמ לׅמ ,ׇׅ זׅל הםב אׇב.
ׅלמ גמׇ טהגהא׆מ גם׆ גלׅ ׅלמ מזם מ ׇ ׇד ׇׅ׆גׄמ
גמב מהד ,ׄאו גכל םא זלמ ׇׅב ׅה׆ׅ .ׅגו׆למ גכל  הגךׄ
םאם ׄםאמ מטו גלמ םכם זא ׅה םא גלׅ גםמח ׅד גמההב
זלהב אׅד הך׆ ךׅל ׇׅׄ .םאמ מטו אא מׄגמ ׄמ ׆םמ םא
גלא־טה ,םׅכם אׅוו ׄמ טהגהא׆ גמׇ אכל גךׄמ ׄהםמ גלׅמ .ׅ
ׅגד ,גכל גׅוו ׆ב ׄמ ׅכלמ םא גלא־טה זךג זא גמׇ טהגהא׆מ זא
גם׆ גלׅ ׅלמ .ׅגם גׄגל הׇד ׅכםל םׅד מטומ גלׅ ׅלמ אמטומ
מ ׄםמ ,אגךכ אמטומ מטכׇ םׄא ׇׄב ׅל אמׅ .זא ט גלא־
טה ,ׅהמ גלׅ ׅלמ זגׇמ ׅׅוו מׅמ םא וׅכ אגאׄ מטכׇב
ׅגו׆למ םהמ םא  .ׅלמ כםל ׅד מטכׇ אגלׅ גוזמ אםׅ גׇם זא
ׇׄא׆ םמכב וׅׅ מהד זלמ זא ׄטד םׅ ׇׅאב ׅד־מלׅמב ךלב
מהמ םה ׄא גלׅ .ׅהמ לזד  זם אׅוו ׄטםלמ םא ׇׄא׆ ׅד־מלׅמ
טל מל ׅזמׇ.
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הקדמה
הגדרת הבעיה
גׄגל  זוכ ׅמטזמ םׅמ ׄלׅהמ ׅזלמ ׇׅב ׅה׆ׅ ׅׄגךזמ
גמׇ טהגהא׆מ םא טאוח ךלטמ גלו גלא־טה ,ׇׅ ׇל
גם׆ב "גלׅ ׅלמ" )ׄ (social space "גלׅ גםמח" ).(common space
ׄמ מטזמ םׅמ ׄלׅהמ םמטמ ׅזלמ ׇׅב ׅה׆ׅ םטה ׅגכל
ׄל ) ,(Tamari, Katoshevski-Kavari, Karpus, & Dinero, 2016ׅ לׄה
םמׄג ׅד םהמ אםׅב אגאמ גׄאומ ׄמד ט אגׄטד ׅא
גכא זא  םא םה
םא זלמ ׇׅב ׅה׆ׅ 1.ג׆המ םא מםׅב ִ
זב  םא םׅ גמ׆לל ׅ ,אד גםטז זא טל ׅׅב לׅב םא
 .הזד םםׅמ זלהמ ׄ ךל אׄב םמטמ זכׅ ׇׄא׆ ׅד
לׄם ךׅל ׇׅ אגמהה זלב ׄהם ׇׄגהולך ׇב .ׅגכלה
ומגה זא גכלב לׅב םךׅז זא גךכ לׅ־גגׇמ םמטמ ׅזלמ
ׇׅב ׅםׅב זלׅב ׄלב ׅםלׄא .ג כל ׅל זלׅמ וזׇ
ואגׄד ךכ םהא ) ,(2013׆ב ׄה הה ׅגז גכלב גמוב ׄא
ׇׅב ,ׇל זלמ ,וׅכב ׇהגב ׄכׅב ,זםב ׄמ ׅלמב
זא לכז גךׄמ טאמ ,ׅלממ אאמ ,ט םב גׅהב ׄמ.
כלמ ה ,ׅהמ םׅמ ׄלׅהמ טמ ׅזׅל גזד ׆םא ,גד ם
מטז םהמ זא ׇ אׇב לב ׅא גגׇב םא ב .ׅהמ גלׅ
ׅלמ םא םׅמ ׄלׅהמ גוזמ אםׅ גׇם זא גךכ םא מםׅ
זלמ אא ׅא מג ב .םׄא גׇז מזאג גמההב ,ׇלב
ׇׅב ׄח כל מהד זלה גגׄטד  ׅא  ל א זל גׇלהמ
ׇל ׄמ ׅגא לׄהמ לׅב םכגה אךל גכל .אגׇמ גמׇ
טהגהא׆מ אכל מטזמ ׄהםמ גלׅמ אׇ ׄךא ׄמ ׅה םׇד
ׅמטזמ םׅמ ׄלׅהמ ׇל גם׆ גלׅ ׅלמ ׄטםל אךׅז זא גגׇ
ׄהׅלוא םא מטז.

 1אאד וׇל כגמ זלמ ׇׅב ׅה׆ׅ )םה םׅ מא אםׅ אכךמ אכמ ׇׄג
אמםׅב(  — 1968 :מא םׅז;  — 1979ם׆ׅ םאב;  — 1982וט ,זלזל;  — 1985אכ;
 — 1989ל.
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ׅגם ׄוׅל ךׇ מטו גלא־טה ׄמ גלׅ ׅלמ ׅג םה מטומ
גׄא םא טהגהא׆ב ׄלב ׅב ה ׄלהׇ ) ,(2008טלׇלכ ׆'גוד )(2002
טא לא ) .(2006ׅגו׆למ גׄגל  מומ אמטזמ םׅמ ׄלׅהמ
ׄא גלׅ ׅלמ םם א םמטב לׅב ,ׅלׄםב ׇל םהמ םׅמ זךגב,
ׇׅב ,ם׆ז גמלׅמ כאׄמ ך־הׇמ םמהומב ׅ זל מ
גזׄ .לב םמטב אגלׅ ׅלמ ׄהם ׇׄגהולך ,םםהז ׄמ
ׇׅב אזׅל אזלמ כׅז ,ׄלב גמההב זלהב ,םמטכׇב 
אכםׅ אׇׄא׆ גמכב ׅד ׇׅב אׄהם ׇׄגהולך ,אׄד ׅד לךהמ
םהב ׅזכׅמ ׄמ א׆ז אטמלהמ מההב .זא גמההב זלהב 
אמםׅ ׅמטומ ׅמ םה םא ׇלב זמׇב ,גמ גמד ׇׅ אגלםמ
ׅזמ ,כאממ ׇממ םה םאב ,׆ב אךלב מׅלמב ,מׅלׄמב
ׄלב הׇלםב ׅםלׄא זא ט כ .אׅוח ,׆ב ׄהה ,כלב ׄמ םטזמ
מהד זא ׄל ב םא ׄאו ,טה אםמטב ׅׄמ גלׅ ׅלמ,
ׅזׇ ׄה גהוב א׆ׅם ׅה ׇם םא זלמ ׇׅב םא מא מטממד
אׄל םהב.

התגבשות המושג "מרחב חברתי"
םׄא ךׇ האׇמ ׄךא כׅך םא ׄהםב ׅה םב םמטב אגלׅ ׅלמ
אם םׅלמב ׅוומ ׅמל גםטזמ גהמב םא "ׄלב" םׄמב
ב ׄא אׄ ט׆ם גזׇב ,גםגםמ ׄךא גלא־טה הכׇמ כםל גלמ ׅד
גלכוב אגהב ) .(Flynn, 2007; Schmidt, 1979ׄ ׇד ׅהםׄ  ׅוטל
) (Merleau-Ponty, 1996ׅוטלב ׅגׄגלב ׄלב
) .(Merleau-Ponty, 1970; 1988; 1989; 1998טאא׆ ׆'גו םגׇ
) ,(Shmidt, 1979םם ׅד גלא־טה אׇׇ טאוח 'ׄד טא וׄלל,
ךׅז זא ךל םא גלא־טה אׅוו ׄמ ׅה םא גלׅ גםמח ׅׄטד
ׄהא׆ .גלא־טה כל ׄמ מׇז ׅהוד אלׄמ םטוא׆ב ׅא׆ב
ז ׅׅהמ מאב מׇזמב 2.אׇזמ םגׇ ,ׅכלמ םא גלא־טה א
 2גאב מׇז ל ד מל׆ב גא ׄה׆אמ  .consciousnessאאד ׄמו אגם׆ ל
ׅׄטד גׅׄ גזד גׅה־זא םׅ גמכגב מאב מׇזמב ,אכב גׇזב אכב
גׇזב טמ.
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) (Sartre, 1984ךׅז וׄלל זא
׆ב זא ׆אב םא וׄלל .ׅוטל
וׇ ׄה׆הו ,םאא גׅכל םא ל ,ׇ׆ם ׄמ םׅמ ׅוומ,
ׄהא׆מ ,םא וׇ  ׅׅהמ זאב .גלא־טה ׄה גמזאב גד וׇ
ׄה׆הוׄ , אׇזמ ,ׇ םל מא אמ גוומ ,גׅאׅאמ ומלמ
ׄמ זךג )אגל ׅזאמ אמ אׄה׆הב( ,ׅ אמ א לד םא םאגמ,
םא מגגמ גה ,וׇ  ׅ אמ כׇב ׅוו מלׄ .מ  םא
םמטמ ׅוומ ׅד ׇׄב אזאג ׄ  ׅמא םזׅל מהכ ׅםהמ
לׄםהמ .מהכ ,אגׇ אל ׄמ ׅׄל ׆ט ׅׄגךזמ גט׆ם זב ׄלב,
 ׄמ םמטמ ׅוומ םא אכ ׆ח םא זׇ אטה םׄ אגׇ אממ אאכ
׆ח םגמ" :׆ח ׄוח זךג ׇ ׇ אלׄמ ,ׇ אׅד ,ׇ אוגד" )Merleau-
3
.(Ponty, 1996, p. 240
ׅגם ׄםׅ אגם׆ גלׅ ׅלמ ׅׄל ׅזלמ ׇד ׇׅ׆גׄמ גמב
מהד ׄאו םא זלמ ׇׅב ׅה׆ׅ .ׅםאׅ  ׄךד ,םגלא־טה גׅוו
ׄמ וׅל זא מהומ לׄםהמ םא מהכ ׅ׆ט םא .לכ אׄל גד אגׇ
מהכ אׅד ׅד ׆ט א׆ח םא ל; ׄ אגׇ אממ םב אׅׄל ׆ט ׄח
אזל ׄמ םלהמ םא זךג ,זא ט םלד וטךט םא ׅׄל .אׇזמ
גלא־טה ,א ׅהמ אא אׄ  אמ אךׄמ אטזא ׄאגאׄ מ אמהכ
מהומ ׅוומ מל םא ׆ח םאגמ ׄמ ׅאמ המהמ אאכ .ׅמא גד
מהומ לׄםהמ םא מהכ ׅ׆ט םא ,גז׆ד גלא־טה ׄמ גם׆ גלׅ
ׅלמ ׅׄהא׆ םזא ט םמטמ ׄ גלׅ וׇ ׅמל ׅ ׇׄב .׆ם
 ט ג׆םמב םא טוא׆ב ׆ד 'ׄד טׄ' ׆גהׇ טלׇ ,׆ב ג םא
טאוח ׆'ד וׄל גא ג׆םמ הטךמ ׅאא ׅׅא׆ םםטז גגה.
זא ט גלא־טה ,אׄ לכ םכגמ ׄךא מהכ םמטמ ׅוומ ׅד ׅׄל ׆ח
אםׅ — הםׄ םׄ כׇם א טלכב לׅב ׅוטל — ׄאׄ םזא גהמ אמ
גׇז א׆ט גלׅ גׅד ׇ זא אכב םמטמ זב "ׄלב" גםגזמב
ׅ .אגל ,ׇׄב ׄ כׇב א ךל םׄח אךל מׄב ׄה׆לך ׅד
זׇׅמ םהמ םא  ,אםב  ׄ ככ אׄלב גםגזמב םוז ׇׅ.
גהכׇמ גׅ ׄמ ,ׅהמ גלׅ ׅלמ םא — םא גםט ,םא זל ג׆לב

 3א ךב םלב גטלב ׅאזמ מל׆ג ׇׅ גׅלמ גׄגל.
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םא ׄ םא גׇהמ — ׄ ׅה גזׇ ׆ב זא ׅ׆למ טמ ׆ב זא ׅ׆למ הטםמ,
ם אלׄמ מא גמׅל ׇׅל׆ ׅגם א ב.
ׄד םׄא םׄא ג כםל ׅד טזמ מׇז םא גלׅ ׅלמ ׄךא מהכ
אׅד ׅה גלׅמ גׄלמ ׅלׅ םא זל גלׅ ׅלמ גםמח .מל
ג ,כל ה זוכב ׅגם׆ גלׅ ׅלמ ,ׅזכל ׄא םזההב ׅׄלהמ
ׄכא׆מ ,ׇׅל אא ׄהב לׄב כםל ׅד ׅה םא גלׅ ׅלמ ׄךא מאגׇ
ׅמ וטל וׇ אׅד מ׆ׅםמ ׅה םא גלׅ ׅלמ ׄךא מהכמ )Orr,
 .(2005ׅגׄגל כׇב )מגל ׄאד (2015 ,זהמ  םׇהב ׅגם׆  ם אאגׇ
גד ׆ם טהגהא׆מ .ׅׄמ גׄגל מׅוומ זא גם׆ "גלׅ ךׅל" םא
ה ׄלהׇ .׆ב ׇׅד ה ,םׄ ׅד ׄלהׇ גלא־טה א אוז
ׅׅה ׇׇׅ ׇׅא םׅד גלא־טה אטהגהא׆ב ׄלב.
א טהגהא׆ב גׇ׆םב ׄמ מא מ׆ׅםמ ׇל׆מ גׅא אׅה םא
גלׅ ׅלמ גםמחׄ , ב אכב ׅהב ׅה׆ז אוגהב ׄ אלגב כםלב
אׅה  . אׇ׆ג ,זׅל ׄלהׇ ,ׅזמ טמ ל׆אב זא א ׄהד אכ
גגלׅ גםמח ,גד םול ׅד כׅזמ ךׅמ גׄטהמ ׄמ ךל לׅ־
ׇלמ םא גלׅ ךׅל .אׇׇ ,גלׅ ךׅל ׄ גלׅ םמהה ׅה ׄהם
גכךז . גלׅ םׄטםל אמ׆לל ׅ ,אםׅמ וׅׅ ׄ אטז ׅ ,ׅםב ׄטד
אׄ גלׅ םא הטב ׅזב .ׅםה גׄלהׇ ,גלא־טה אׄ ׅכם אםח אמׄל
ׄמ ׅוו וג םא וׇל ׅלׄ ,אׄ אמׄל מא מׇזמ ,לׅ־׆א ,גמכב
ׄךא וׅכ ׅׄטד לךח גאׇמ זׇ ִ כה .ׅכלמ זא טוא׆ב םזוכ
ׅמטממ אׇ ,ׇ׆גמ טׄ' ,ׄ ׅכם אלׄמ ׄמ לךח אׄ ׄמ טךא
גמכב ׅמא מׅ׆למ .׆ם  ׄ ׄהא׆מ המהמ גכב ׆ב אהׇב
ׅגׇׅל ,אגׇב אד ׄמ זךגב אט וגהב ׄהםב אטב ,ג ׅזמ
טמ ל׆אב זא א .וׅכ גמׅ׆ל , ׄםל  ,ךׅל א ׅגא 
ׄוח םא וגהב םגׄטםלב א ׇׅל׆ אׅד ׄמ גלׅ גםמח םׅ ׄ 
אׇזמ ךׇ זא אהא ׅ ׄמ  . ,ׅזׇ ׄךא ׄלהׇ גלׅ טז ׄ גגׇ
ט ׅזכל — ׅההב ,לׅמ גםלב ,םגׄטםלב אוׅכ א׆אמ ׇלב
ׄמ "ׄלב" ,ׇל ׄלב ׄמ זךג — ל ׄךא גלא־טה הלמ גהזמ
גטמ גלׅ ׅלמ אגלׅ םׄ ט ׆לׇׄ .זׅל גלׅ ׅלמ ׄ גזד
"םׇ ג׆ה" םא ׆לא גםמח ,מטז םׄ ׄגהב טמ ׅׄא ׆ב להמ.
ׇ׆ם םםב גלא־טה זא מ טמ ,כהכלמ ,למ ׅמ׆ללמ םא
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ׇׄב םאב ,׆ח הטם ,ךלמ ׅה םא גלׅ ׅלמ טמ ׄמ ׄהא׆
ׄמ אגמׄג ׅמל אׅה םא מטזמ ׅםׇ מהד ׆ׄ׆לט ׇׄלא.
גׇ ׆וׄ ,גׇׅל ׅמהומ ׇמ כהכלמ םא ׄהםב גוגב ׅמ וׅׅ
גוגמ; גׇׄ ׆וׄ ,גלא־טה גמו אאמב םא אׇב אׅד  ב
אכב גלׅ גםמח זב ׄלב ׄא "מטלךמ םא למ"Merleau-Ponty,) ,
 ,(1996 ,p. 444אׄ טמ! 4זד  ׅא ׄמ אׅד  ׆ב זׅל זׅל זגמ,
ׅה םא מטזמ םׅמ ׄלׅהמ מ מטלךמ םא למ .ׇד ׅמא
וׅכׅ םזׅלמ ׅגא גכל ,אׇמ ה׆ׅ ,גלך אה ׅגאאמ
וטל ׅמ םא לׄם גזךמ לגמ ה׆ׅ אםזׅל ,ׇד ׄח ׄ.
אובׄ ,ח זא ט םגלא־טה אׄ זוכ םלמ ׅטהגהא׆ םא גלׅ
זלה ט םזם לׅב ׅגה ׆ב ׄל ,ׇ׆םמ ׄמ ׅה םגכל ׅמ
טמ כהכלמ גׄטםלמ אׇד ׅגם׆  ׆ב אםב ׅהמ זל גלׅ ׅלמ.
ט םהׄגל ,מׇז םא גלׅ ׅלמ מ ׄךא גלא־טה הכׇמ כםל
גלמ ׅד גלכוב אגהב .גלכוו ,ׄ ׅכם אכׇב ׄמ ׄטםלמ
םׄהאכׄא ׄם טלאלד א אאכ ׅה גםמטמ םא גלׅ
ׅלמ .ׅםגם ׅגה  ׄ מו ׅזכל אׅה ׅלממ־טאמ םא גזגׇ
גםמח .מטומ גזגׇ ,ׅגׅד גלכוו ,טז זא לכז גךכ גםמטמ
ׅה םא הךא ׇׅ ׅזא ד .ׅכםל םא גכל ה ,םׄא ׄ ׄגל,
ׄב ׅׄ גׇ אכ ׄהאכׄאב — גמהה זלב ׄהם ׇׄגהולך
ׇב — ׅה גםמטמ םא גלׅ ׅלמ זב לׄם ךׅל ׇׅ ׅה׆ׅ .אט
ׅׄכם אׅל ךׇ המד אומז ׅׄהא׆ םא גלא־טה אׅהמ מאב
טוא׆ב םמלם ׅגא ׇׄא׆ םׄטד ׄמ מהד ,ׄאו ג׆לב
ׅזלמ ׇׅב ׅה׆ׅׄ .מו ׆ב אמאב םמאא ׅגא גכלׄ :ׅד
ׅׄ גׇ מטזמ םמ׆א ׅגא גכל כלׄמ מ׆ל זא ׄגה ׅׄטםלמ
םא ׅה גםמטמ םא גלׅ ׅלמׄ .גהב גלא־טה ׇ׆ם ל ׇ׆ם 
לכ גזב ב אׅה ׄמׄ , כא גׇׄ אמזאב גׄלמ אׄגי םכט
גזל זלמ מל ׄמ אמ ׄהםמ אׅד ג גלׅ ׅלמ ךׇ םלב
ׅ  ב־ב .זמ ׆ו ׄח מל ׄ אה ,םכׅך גוגמ הה ׅאמ
אׅד גלׅ ׅלמ ׅ מל גכׅך ׄלמ.
4

לׄ ׆ב.Merleau-Ponty, 1996, p.55, 223, 438, 453 :
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)מגל,
־
אגזם ,ט םלׄמ ׅוטל
ׄ ,(2008םאמ מטו גו׆ב םהב ד גםא גל ׅׅה םא גם׆ גלׅ
ׅלמ .גׇזמ אכגד םא ׄםאמ מטו אא ׄ גׇׅא ,ׅוט םא ׇׅל,
ׅד גמׇ טהגהא׆מ אׅד ׆םמ ׇגמ ,גמגכׇמ ׄח ד ׅמׄל מטזמ
)טהגה( ט ם ׄמד וׅכ .ׇׅא הזי ׅההמ אׅד ׅםאב
גמׇב םא ׆ם גכלמ ׄמׄ .ל א ,ט םׄגל גלא־טה ׅׅכלמ
זא טלׇׄ ,טא םאב גׇ זא אג ,ׄ זם ׄמ ׅזׇ זל .טזלב
םא גד םא ׄטד כב מהמ אט זאב טב ׄמ זׇמ םא אב
אגאמ ׅוטכ ׄטא זׅל זךג .ׅה םא זהד  גלמ אזלמ מלג
םא טהגהא׆ גמׇ אכל מטזמ גלׅ ׅלמ ,גׄד ׆ב אזלמ
מלגמ אׇׄא׆ ׅד־מלׅמ.

שבטיות אורבנית כמרחב חברתי
מרחב חברתי מתגבש על רקע של מצוקה
 ,םהכלׄ "למ" ,מׄל גלא־
ׅטלכ ׄלד ׅוטל
טה ׄמ מא מ׆ׅםמ םא מׇז גזגׇמ ׅכלׅ טזא ב גהךאב,
גמאב אׅד ךׇ םלב ב םאב ׅב םא ׄלב .אׅה ׄמ ׄ
כלׄ גלׅ ׅלמ ,טךל ׅכלׄ םאׄ אלׄמ ׅ ׇׅל גׅד גׄא .כׇב אׄמ
ׅה םא גלׅ ׅלמׄ ,ׅכׅ גםמח ,מלם מהומ גגםמ ,כׇב־
לטאכׅמ כׇב־ׅׄכׅמ ,ׅכם ב םט אׅאמ הוׅאב . אׇ׆ג,
ׅךל אאכ זב ׄלב ׄמ וׅא ,ךזל זאׅד ׄגהב זׇד ׄד גםב ׅה
ׄהאכׄאמ םא הךא ׆ב אׄ לׄ אׄ־ׄםמ םא ׆לא גםמחׄ ,ׅא ׅזךב
ההמ אאכ זב ׄלב ׄמ גךכ גמא אךל ׅה:
גלׅ ׅלמ גמא אט אםׇ ג׆ה ׄל םא גהךאב א
גטז ׅׄ .ל אי גךׇ א אכ םא ׄטכ ׅלמ א גמ׆ׅם
מא םא מכׅךמ גׇם ,המד אׅד ׅ גזׅל אׇׄׄא׆מ םא
גכךזמ םהב .גמא אךל גזגׇ ]Merleau-Ponty, 1996,) [...
.(p. 445
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ׅוח גׄגל ׄםׅ ׄא ך  ׅׄל ׄמ .ׅםאׅ  ׄגל  מא
םׅגא ָּׅםא ׅ א אכל ׄמ םׅמ זלהמ גל ׅגׇ לׅ
ׄמ מׄל םא גלא־טה .ׅםה זםלב ׄלהב מלם ׅזמ ׅזה
ׄמ ׅה׆ׅ םה מאב גםגזמב .ׇׄ ,א זא ׅגוטל וׇהב
וׇהמ ׇׅב אגׇב ׅגוׇמ םא ׆ׅ ),(Abu-Bader, 2010
ׄל — ׅכלׅ כא ׇׅמ ׅה׆ׅ ׆ׅל גׄ ה׆ׇ מהמ זל גׄךמ
םגמ גגםא .גךכ םמטמ ׅזלמ ׇׅב ׅה׆ׅ ,גז גב כגמד,
הכל לׅמ הםׅמ אוׅ זכלמ א םך גׄאומ ׇׅב ׅה׆ׅ ,־90
ׄאח הטם ,גזׇטב אמ׆לל ׅםׅב אׄ גמההב אׄ גלב זא ׇ גגםאמ
םלׄא )ׅׄלׅז ;2013 ,טמׄא ;2012 ,גׄל ;2003 ,טלמAbu- ;2009 ,
 ,(Saad, Lithwick, & Abu-Saad, 2004; Karplus, 2009גׅׄכ זא ׄטםלמ
אמ׆לל ׅםׅב מל טלב טמ זלהב ה׆ז ׄטׄ אלׅב גד וׇהב
ׇׅב .וׇהב ׄא גזלׅב ׅב ׅט׆המ ה׆ׇ גגםא ב גׄךב
ׅגלךב ,םלׅב גלז ׇב ,אׅז זגׇ אמג ׅגׅׄכב אא .ׅמ םא
׆ ׅׄלׄא ,לׄם גזך ׄלמ לגמ ה׆ׅ ׅםהב  ,1969-1964זכׅמ ׄל
מאב אא גׄ אׇמׄ , אׄ לׄמ ׅב ׄמ מב מגמ םא .גלך
ׅגאא םאגׇב ׅ וׇהב גלׅ ה׆ׅ ,הׇלםמ אזמב כלׅמ אמו
אׅז ׄמ ׇזמ ,זׇ םאׅוח גךׄמ ׄמ זךג םכז ׅהוד אםׅ גׇם זא
זהב גכׅאב ׅהםׄ.
זה גכׅאמ ׅגכל ׄ םמא זל גלב ,אגל זׅמ גםטמ
טלמ ׄמ גכלמ טלהו כאׄב גולמב םאב גזׅלד אםׅב
ׅכלׅד .גכלב לׅב
זלהב ,ב גכל אגךכמד לׅ אׅׄא אׄאגמ ִ
גמגכׇב אגםא ׅגךכמד םא הםב זלׅמ גואגמ ׅזכׅמ גזׅל אזל.
ׄולב םגכלב ׇׅמ ׄואׄב ,ג ׄול אלׄמ אטה ׆ׅלב לב ,הםׅב
אוׅ זכלמ א םהםב םםממט ׅזׅל ׅטלהומ גםט גךׄמ זךגד
גׅאמ ׅגו׆למ זלהמ  םׇג זךג םאד לׇ אמד אוז אאׇד
גךגךגמ )ׅׄלׅז־כׇל ;2008 ,כלואAburabia-Queder, 2006; ;1975 ,
;2007; Aburabia & Karplus, 2012; Alhuzail-Allasad, 2013; Fenster, 1999
 .(Meir & Gekker, 2011גמ אםטל גךׅ ׅד םמח הםב הזל ׅמהד

םׅב ,כלו גמ אהםב ,זׇׇ טמ זוכב םהמב מהד םא םׅב
טלב םׄטםל גזׅל ׇל׆מ אׄ גׄי ׄא ׄל ב גׇלה ב אכ
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גלזהמ םהזׇ אםטל ׄמ גךׅ זלמ אזׇׇ גזׅל םא םׄל ׄאו
אםׅב גלב גמההב )טמׄא ;2012 ,אד.(2005 ,
מאמ אםׅ גׇם זא וׅלב גכׅאב אגךכמ זלמ םׅהמ
ׅ"ׄל םא גהךאב" ,ׅגאמ םא גלא־טה . כל ׅזכׅמ וטלב לׅב
םםגזמ גד וׇהב ׅגאא ׄכׇגמ וטל ,ׅזכל גוׇהמ ,ׅםז
םוזמ ׄמד אםהמ ג׆לד ,וגמ אׅמ ג׆ל ׅםׅ גמל .םא
וטלב אׄוח ,מאמ אלםב ׄמב גלהׄ" :מ ממה ׇׇ ׄה
גלך .ׇׇ ׆ל ׅכג גזאה ׄ זם אה ׄמ גמ גלׅ ׅא׆ד אׄ ךאמ
אאגׇ" ,וטל וׇהמ ׄמ; "ׄב ׇׇ לׄ ׄמ למ ׄל םז 22:00
ׄ זם א ךלמ" ,הגכ וׇהמ םה גׇז אׄ מא אךׄמ זב םׄל
וׇהב אך׆מ מׄלד; "ׄה אׄ לך אםב לזאׄ ,ׅא םׄה זׅלמ ׅלׅ
א ׇׇב םא גׅב גאהמ .אׄ הזב א ,אד ׄה םׂ ג"ׄ ,גל םאםמ;
"ממהמׄ .ׅא  אׄ א  םג . ׅו א ׅד ׇׇ ם׆ל ׅׅמ גגא",
מׇמ לׅזמ; "ׅׄׄ םא ׅל א מד גזל ׄלמ ,זם ׇׇב זוב.
ב םלט אׄגׄ םא ׄמ גהמ ]ׅׄא אׄ ׄמ גםׄמ כל םא ׅׄ ,ם׆ב
ׄ הגךׄמ גי א םגל םא ׆ׇל גךאגמ םגכטב ׄמ ׅמ .ם"מ[",
וטל גםמ.
גךכ םמׄל וׇהמ זלל ׅ ׄמ לךד אׇׅכ ךׇ מהה זלמ
ׇׅב ׅה׆ׅ ,ג ׅגׅה םאד גׄטםל א"ׇׇב" אמטו ׄמ מטכׇ טכ
זא הםב ךזלמ םמ ׅד .ׄב ג׆לב ׅוג אכלׅ גםט גטמב
ׄמ גךכ ׄמ ׄאגמ ,ט םזהב מםׅ זלמׄ , םגׄ ׇכׄ גאׅב
ׄמד? ׄב גמההב זלהב ׅׄ ׅםׅד םמהד זלה ט ׄמ הםב
ךזלמ אׅהמ זלׅ םא גםטמד? ׅׄ גׇ הזה גמההב אׅכםמ םא
ׄאו םב מהה זׅל? ג  גזלׅ ׅמהדׄ ,מ ג םגז זב ג
מזך? םׄאמ אא הׅ מםׅמ אכמ ,ׅד ׇׄד.

השבטיות האורבנית במבט קרטוגרפי
ׄגל ,לזד אכל ׄמ מ־ׅזאב ) (being-in-the-worldםא ב ׅזלמ
ׇׅב גהכׇמ גׅ םא םׅמ זלהמ ׅםא אׇ גׄגל ׅמ םמח
טזא זב םאם גמההב זלהב כלב ׅב םהב םא מהד ׅה׆ׅ.
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ׅגכלה לׄה ,זגמ ׄה ,םםׅמ זלהמ ,ךל אׄב םמטמ
ׅזכׅמ ׇׄא׆ ׅד לׄם ךׅל ׇׅ אגמהה זלב ׄהם ׇׄגהולך
ׇב ,ט אגׄטד ׅא םא םׅז זלמ ׇׅב כגמ ׅה׆ׅ )Tamari
.(et al., 2016
ׅׄׄ םמ ׇ׆גׄמ ׅאמ גגכלה ,ׅמגהמ .לׄםה ׄ ׅה םא
לםמ ׇלב םזא ט מהה זלמ ׇׅב ׅה׆ׅ )מגה  .(1מ םגׄ םהמ
םׅזב אמ זלמ הׅהמ ,המד אזכׅ ׄל מטממ מהד ׅגם ׄלׅז
זםלב . ,אׇ׆ג ,מהד םא מא םׅז ,זלמ ׇׅב לׄםה ) ,(1968ׄ
גלכב ׄלׅה לךח .ׇׅאב ׅד םהמ םׅמ ׄהב הלׄב ׅם ׇזב
לכ אמםׅ גכב .ׅם׆ׅ םאב ) ,(1979אזגמ ׄמ ,א םה ׄ טל ׅטה
זךגׄ .טא ׆הב ךׅלב ,ׅגכב אםגם גלׅ ךׅל גכב גט׆ם אמםׅ
םהמ ,מהה  םםגם גך ׆ׅא ׅד םהמ .ׅםׄל זלמ
גך׆מ ׅגט המד אׅד ׅםאׅ גזׅל םמאא ׅגם ־ 40םהמ מהד,
ׅד גלכב ׄלׅה לךח אמהד זל ׄוח םא טלב כהב גו׆לב ,אאׄ ׄל
זלה גטמ אאׄ אמ אזהכ םלמב ׅׄגךזמ גׅה ךׅל גלב ט
םׇׅל הזם ׅזלמ ׇמ ׅה׆ׅ.

מגה  :1לםמ ׅםב ׅזלמ ׇׅב ׅה׆ׅ )ׇׅׅׄמ ׅא כלטאו(.

מגה םה ׄ ׅה םא כךׄמ ג׆לםב ׅא םׅ )מגה  .(2ׅזׇ
םמהד לםמ ׅםב ׄ אכ גמטכׇב םא גמההב ׇב ,כךׄמ
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ג׆לםב הםׅמ אא םׄה הט גאגזא ׄאׄ ׆ז גם ,אכ גגםׄ
גמד םא גזךמ גכגמ זב מםׅב זךגב .מגה  גׅל ׄמ כח
םמׅאאמ םׅמ ׅזלמ ׇׅב .המד אׅד ׅ ׇׅׅא ׅד םהמ
םם ׅד ג׆המ םׅמ )םל( ,םהמ םׅד םהב ׄ םאם םׅב
אכב ׅהב ׄמ גלׅ )ׄטל ( םהמ ל׆המ ,םׅד ׇלד ׄד
כםל גםט )ׄטל ׅל(.

מגה  :2ׅה םא כךׄמ ג׆לםב ׅזלמ ׇׅב ).(Tamari et al., 2016, p. 9

5

ׅזמ גכל מׇזה אםטז םא םׅמ זלהמ זא טל ׅׅב לׅב
םא  :ׅלׄמ טמ הטםמ , גםט זא א ׅב ,ו זב
גוׇמ ה )׆הב ׅמ וטל( זב לםמ גכגמ ,טמ ׄל גול
מזם ,םכ הׇא"ד זׇ .ׅגו׆למ גכל ׄוטה גׇז כגה לׄהמ ׅה׆ז

5

ׅכםל םאאד המד אךטמ ׅםל םהזם ׅגכל ׅךׅזhttps://link.springer.com/ :
article/10.1186/s40410-016-0031-3
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אא ׄאׄ , אׅוח ׅלה אך׆ לכ ׄמ ׅ מהה םא זלמ .הםׄב
לׅב םאׄ אה אאא ׅגכל םמטלוב זםב אזלל מג ׄךא ׄל
םלׄא םׄהב גלב ׄמ גךׄמ ׅלממ םא ׇׅב ,ב גגמהב אםט
ׅגכלב זמׇבִ .םׅ אׇ׆ג זא ׅמ וטל םׅ גהא ׄ ׇׇב םא לׅב
גמאגׇב ,םלׅ גלב ׆ב ב ׇׇב ׇׇמ םא אכ הל גמאגׇב )ׄא
א .(Abu-Saad, 2004 ;2012 ,םׅ זא כהטאכב ג׆ׇלב זםב
אמזלל ׅמכטמ ׅלמ אגזך גכגמ זא לכז זׇׅ םטאכ
גכגמ גׅוומ זא גאמ ,אׄל מטו םאכ ׆ׇא גד הםב ד "למ"
םׄד אׅ ׅד ,גד םגכלד ׅםׅב ׄלב )ׄ־הו.(2013 ,
ך׆מ ׅ מהה םא זלמ זא ׆ׅ גטמ מ זׅלה ם׆ .ךל
׆לט םא כח םׅמ ׄלׅהמ מא םמׅאאמ םא זלמ גכא זא
מטו גׇמ םא כח מטזׄ . ם׆  ׄ ׅׅהמ לׅ טטמ .כלׄ
זאא אמלםב  גׇׅל ׅכׅך םא כלב ׄהא׆הב ׅגׇ םךל ׅה
גלׅמ ׇם גז גמ ׄד — ׅה םא םׅמ ׄלׅהמ .א ג םהׇלם
אׄל ׄ מׅההמ ולמ טהמ ׅזׇׅמ ,ׅהוד אׅד ׄמד ׅזהב לזההמ.
 ,ׅזלמ הא׆ גמׄג ,גמׇז כלׄ אהמהב לׅב םזׇ  אׄ מ
א ׆ם ׄאב ,מטומ גלׅ םא גמטממ ׄח ׄ .אׄ  םׅ גלא־טה,
םמה׆ׇ ,ׅךׇכ ,אמׄל  םא ךלמ גלׅ ׅלמ םא אגׇ מׅ׆למ
אא .גלׅ ׅלמ םא ׄהה לכ לזד ׄ ׇגׄ ,ׇׄ םׇׄב אכ זב
זךג ׅומל גםׅמ .גׅה טאמ ,אׇׇ ,מטו ׄמ גזׇ זא מגגמ
גוהמ םזאא אךל זמב כםב.
לזהמ םא גלא־טה זלל ׄךא ׄמ ׅה םזא גמההב ׇב
םלַׄ ה  אגךׄ אזךגב גלׅ ׅלמ גםמח זב כאהב ׇׅב םאב.
אםב  ב  ךלב אמל ׇׅל׆ זא ג גזכלהמ וׇ םא מהד
זלה גכׅא ,םׄ מהד םהזׇ זׅל גםטמב םאב ׄ זׅל גםטמ
ׇגמ אד .אאד ׅׄל ׅכךל ׄמ לזהמ םא גלא־טה ׅה׆ז אׄםאמ
מטו הךלמ ׅגא ׅה םא גלׅ ׅלמ גםמח .םאם ׄםאמ מטו
ׄא האׇ אׇזמ ׅמא טוא׆ םזׅל גמההב זלהב םהה
אזךגב גלׅ ׇגה ,וׅכׅ גםמח לכ אׄל ,זב ׇלב זמׇב
ׅזלמ ׇׅב ׅה׆ׅ .םאם ׄםאמ מטו ׄא גׅׄמ אאד.
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.1
ט םׅל וׅלמ ,מטממ ׅה םא גלׅ ׅלמ גמלםמ אׄל ׅׄטד
ׇג א םׅ אׇ אגׇ אל ׄמ ׆ט . אׇ׆ג ,ׇׅ ׄמה הםׅ
ׅזׅל אׇׄב גל ׄמ גׇׅל ׄמ ח ׇ .לׅ םא גׇׅל  לכ גׇׄב,
ׇׅב םה׆ אהז זא ׆ׅ ׆גאב ,ווב גלב ל ׄמ גכלמ ג
ׅ מל גא ׇׄב ׄלׄ . ׄב ׇׄב ׅׄגמ א אל גכב ׄמ ח ׇ?
ׅאא ,ׄב ׇׄב גל ׅׄגמ ׄמ ח ׇ? גלא־טה א וטכ ׅה  טךל
ׅה אזךל אל׆ז אׅד ׄב ם ׇׅה אךל ׅה םאג ׅׄכׅמ םא גךׅ
׆טה ׅל׆ז המד .׆ב ׅה׆ז א׆טה םאה ,ׄ ׄגל ,ם אה מטו ׅלל מל םא
ׅׄלב כםלב אׇׅל םגזהד ׄמה ל׆ז גׄםל םא םׄל ׆ח ,המטו לכז
זגב ׅאמ גׅד ׅגׇ . ,גׄל םׄטא ׅה׆ז אגךׅ ׅוו םא ׇׄב,
אלמ םא זב ׆טׄ ,ד אה ׄח טזב ׇז גאׄׄ , הא אזד םׅאמה
אךל ׅה םא גלׅ ׅלמ ,גלׅ םׄה אכב זב א  לׅ ׄהםב ,םׄא
גלא־טה.
.2
ׅה םא גלא־טה ׅד "וׅכ גככ" א"וׅכ גוׇ" )Merleau-
 (Ponty, 1970, p. 40א אוז ׅׅה םא ׄםאמ מטו גלמ ׅמל,
זאא אםׅם ׄמ ׅה םא גלׅ ׅלמ ׄמ הוד אאכ ׄמ זב ׄלב.
טאוח ׆'גו ׇׄ ) (Edie, 1973זד םׇ׆ב זגׇ ׅׅוו ׅה  גכל
ׅמטממ םט ׄךא אׇב 6.אאד ׅׄל לזד  ׅכםל םא ׅהמ זלב,
אׄל גד ׅכםל םא ׇׄא׆ ׅאא םא ׇׄא׆ םמכב ׅד גמההב
זלהב אכאהב םאב ,ׇׅב ,ׅטל.

 6גלא־טה םמגם ׅגם׆  ,constituting subjectםהמד אמל׆ג "וׅכ גהד" ׆ב
"וׅכ גככ" ,םמ ׄטםלמ ההמ .מל׆ב וׅכ גוׇ ׄ מל׆ב אגם׆
 .instituting subject׆'גו ׇׄ וׅל  ׇ׆ב םא ׄ אה׆ו ,אגל ,הוד אׅוו גׇא
טלׇ׆ג םא מטממ םט ׄךא אׇב ׅוו אמׄל םא גׇז ׄהם אׄהמלטא׆
טאוטמ ׄהׅלואמ .אד ׅםׄא ,אגׇ כ םט גׄטםל ׄמ ׇׅל ׅטזא ,׆ב
ט — ׇׅל ׅטזא גהד ׄךא אׇ ׄמ כ םט .׆ב לזד  םט ׄ "גוׇ"
) (institutionםהךל זא ׇ ׄהםב ׄלב םׄא ׇׄב גםא גל׆ז אׇמ ,זוכ ׄמ גלא־
טה ׅכםלב לׅב.
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אׄל ,א ׅהׄ ׄ גמהד זלב ׇז  מא ם אםׅ אככ לכ ׄל
 אוׇ . אׇ׆ג ,םגכגב זל ׇם ,ם אכׅז ׄמ ׄאומ זׇ ׄמ
׆ׅאמ ולב םא זל ,אמהד ׄמ גזל ׅםב ,אא ךׇ לׄ
ׅמב ד אׄ .לכ אׄל גד המד א׆םמ אכגמ זל .ׇׄ זכׄ ,םאגזם
גׅה ׄהא׆מ גךׅ ט ׇׅכ .זא ט גלא־טה ,וׅכ גוׇ
כׇב אוׅכ גככ ,זהד  א זא זלב ׅׄמ גׇ םׄ א זא ׇׄא׆
גמכב זב אמ:
מהומ םא וׅכ גוׇ גזהכמ א גגׇב ךׅב םךלב
וׇלמ מהומ המהמ אׅה ׄ ול .וׅכ גוׇ א אמכב
ׅגםמח זב אמ גםב ם םהוׇ ׄה לטאכך גׇמ םא טזאמ
כׇגמ א . םהוׇ א אלם ׅםהמ זא ׇ זךג ׄ זא ׇ ׄלב
גׅא אזלׅ םב ׇׅל גאׇׅ טזאמ טםמ םא גד טה .אד  םהוׇ
כב ׅד ׄל אׅה ,ׅה אׅד זךג ,ג ךל .ׄ מךׄ ׆ב ׅ
םא םממה אזאב גםמח ).(Merleau-Ponty, 1970, p. 70
ׅכז  גלא־טה ,ג ׄכוהךׄאוב ׄלב ,גׇ׆ם ׄמ  םא
םמטמ גםגזממ זב אמ ׅוו אאגׇ אׅה םא א ׇׅל ׄהםׄ .
ׅה׆ׇ אטאוטב ׄלב םא ׇׄא׆ — גלד ׅׅל ׄ ׇ׆ג ׅ א —
גלא־טה גא וטכ ׄטא ׅׄטד םׅ מהכ "גוׇ" אזךג ׇגמ ׅׄ ׄב
גםגזמב .םׅ אׇ׆ג זא מהכ ט׆ם אזמ זלׅ ׄמ ׅׄ ל גזׇׅמ,
אׄל םא ב ׅא זב ׄב ׄ זב גטאמ .מהכ גךט אט׆ם ׄמ ׅׄ,
ׄ ׄטא ׇז ׄמ גא "ׅׄׄ"ׄ , אגׅמ ׄב ,ׄ כלׄ אא ׆ׅל גמכלׅ
ׅםב "ׅׄׄ" .זא ט גלא־טה ) ,(Merleau-Ponty, 1989 ׄגמ םא
ׅׄ ׅםאׅ  םא מטממ מהכ מא ׅכםל םׅ ׄ ט׆ם ׄמ ׅׄ .א
םמהכ ׅוו אזךג וׇל םא מהומ כׅזמ ׅמ זב ׅׄ , ׄ א
אמ מל ׅגׇכ אלׄמ ׅ ׇגמ גםגזממ םׄטםל אוג זא .ׇגמ
ׅׄ ," םהוׇ" ,הוׇמ ד זׅל אׇ ד זׅל ׅׄ ׅא גט׆ם גםגזמ
ׅהב .ׅגט׆םב אא ׅׄ א אוׇ זךג ׅׄ ׅ מל ,ׅגׇ םׄ גו׆א
אםׅ לטאכׅמ אאגׇ גזמ .ׄד םׅ אׇ׆ם  זׅל גלא־טה,
מהומ ׅׄל ׄ מהומ םא ׇׄב םאב — טמ ,הטםמ כ׆הׅמ — אׄ
הד אׇזמ אׅוו ׄמ מהומ ׅׄל לכ זא אמ כ׆הׅמ םא לטאכך,
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םט גם׆ .מא םׅ מהכ גוׇ ׄמ ׅׄ גׅוו זא כב גםמח
םא זב ׅׄ ,ׄא אמ אםׅ אגם׆ ׄמ ׇגמ ׅׄ ׄ לכ ׅ ׇׄ
םא גךׄמ גלׅמ  .זא ט ׄהא׆ םא גלא־טה ,ׇׇמ םגׄטםלמ
אוׇ ׄמ ׄל ׅל ,וגמ םמחׄ , ׇכׄ גהךא ׅׄ ,גׅמ ם
אב םׇ ט גםמח .גאב ׄהד גוטכמ .ׅ אמ םׇ ט גם — ׄ
גׇגד — םׄטםל םטז ׇׇמ ,׆טהמ ׄ הטםמ .לׅב םא גט׆םב אא
אא ׄהב הלמב ׅלדׄ , גט׆םב ׄטהב א זל ב ׄא ׅהב ׄמ
מ םאה זלהב גלב ׄמ זל.
גלא־טה מו ׄא םאׅ גוׇ ׄא םאׅ כׇב־לטאכׅ כׇב־
ׅׄכׅ םא םׅ .םאׅ  כם גׇׄ אכל ,גםב םלׅ ׄה הלמ
ׅלד .ׅגם׆ב םא טלׇ ׄטםל אכלׄ א םאׅ ממ־גׇזׄ ,ח זא ט םגלא־
טה מה׆ׇ גׇׄ אםגם ׅגם׆  .ם םא מהומ ׅםאׅ גוׇ ךלמ
זא ט גלא־טה ׄמ "ׄםא םא ללוטכׅ" . ׄםא הךלמ ׄםל
גׅךזב לטאכך זא מא אגׇ ,גומאב אׄל ׅללוטכׅׄ ,
םב ׄמ םאׅ גוׇ .ׅגׅ אׄל ,ׅללוטכׅׄ ,ה םב םׅה
םא גלׅ גםמח ׅגׅד טא םׄא מד גלא־טה ,ׄ מךל גׄל
גׇׄ םא אגׇ .ׅגכב ׄל )מגל (2008 ,וׅלמ טלמ ׄמ םאמ
םׅמ לׅמ םא ׄםא םא ללוטכׅ .ׅגו׆למ  ׄל לכ  
מטז םׄא מד וׄלל םזד  "כב כׇב אגמ" )וׄלל,1990 ,
זג' .(11
ׅכםל הׇדׄ ,טםל או ׄמ ׄםא םא ללוטכׅ אוב םהךל
ׅד גמההב זלהב אׇלב זמׇב םא םהמ םׅמׄ .מ גמההב
זלהב המד אלׄמ ךלב ,גמההב גככב םא זל .ב כׇם ׄמ
א ב גכךזב אכלמ גמ םא זל ,אמב אככ אוׇ זלב
ׇםמ גזׇ זא ׅה םׅםא ׅגם םהב ,גמ מהומ גגםמ ׅ
זל .אד ,ׇלם גב אכב ׇׄא׆ זב ׇלב זמׇב ,םמהומב ׅ
זל גז ׅמל ,ׄמב ׇ אךל ׄמ גלׅ גםמח םא זלמ זמׇמ,
מ ׇלם םומלמ ׅׄטד גמ ׄמ ׄטםלמ א׆ז אםהז ׇׇׄ .ב הל
אך םלה אזא:
וׅכ גוׇ א אמכב ׅגםמח זב אמ גםב ם םהוׇ ׄה
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לטאכך גׇמ םא טזאמ כׇגמ א . םהוׇ א אלם ׅםהמ
זא ׇ זךג ׄ זא ׇ ׄלב גׅא אזלׅ םב ׇׅל גאׇׅ טזאמ טםמ
םא גד טה.
מא וׇ םא זל ׇםׄ , םא גלׅ גםמחׄ ,ה לכ לזד ׄ "לטאכך
גׇמ םא טזאמ" .ׅמ אמ ׄטםלמ אםׅ אמהומ םׅ םׅ ׅכב
גםמח ,ׇ םׅהמ גמ םא גלׅ ׅלמ" , םהוׇ" ,ממׅוו זא ׆ח,
אׄ טמ גׄםל זא גםׅ .מהומ גגםמ ׅ זל םׅ ךׇ
המד אםטל ב ׄא ׇלםמ םהט׆ם זב ׄלב ׅׄטד ט ׅׅמב ,ׅלׅמ
ׅגוׇמ זלהב ,ׅזׇמ מהד ׅ׆ ׅמ .א ׄא גׄטםלב אגמהד
זלה אׇל םׄ גמהד זׅל אככ אמהד ׄמ ׅמ ׄ ׄמ זל
ׇׄׄאמ ׅזהב . גלׅ םזא ט ה ׄלהׇ ) (2013הךל ׅא גכב םׅ
ׄלב הט׆םב ,טזאב ׅמׄב ךלב ל אׇׅל אםהזׄ .להׇ ל
 ׄגהב םהמ ׅמב םב מךל םא ׇׄא׆ מהה כׇב גוזב
אטמ גלׅ טז ׇםבׄ , אלׅ ׄד ב המטוב ׄא .לׅ ׄהםב ׅל
אומ׆ל ׅׅמב ,כט זךגב ׅג גהז א אמב גגט׆ם גםׅ
גםמטמ זא גלׅ ךׅל .אד המד אגל  גׄגי אטמ גלׅב םׅב
ׄטםל אטז ,אׇׅל אמ׆אמ ׄהםב םם אב זהד ׅגלׅ ךׅל ׄ
גׄגי ה לׄ אגׇ.
ׅגם מׇד זׇׅמ זׇלב םא הםב ׄהםב ךזלב גד ׇׄא׆ מהה
אגלמ הוד אםאׅב ׅ .אאד הלׄ  ׆ב ׄב ׇׄא׆ מהה ׅד ׄהם
ׇׄגהולך ,גמההב זלהב הך׆ ךׅל ׇׅ  ׄגטמ כםׅ,
זׇד  זאב אמ׆ׅל זא ׄםא הוטמׄ ,םאמ מטו םא ךל גםמח.
.3
ׄד ׄה ג׆זב אאכ זכל ׅך םאזא .גלא־טה ׄה גה םׄטםל
א׆ז אׅה גאׄ ׅׄכׅמ םא "ׄל" ,אד ׄ גל גטה ה
הטך אכב ׇׄא׆ הומל זב ׄם ׇג םא ׄל םךלה אזךגה ׅומל
גםׅמה" :וׅכ םהוׇ כב ׅד ׄל אׅה ,ׅה אׅד זךג ,ג ךל.
ׄ מךׄ ׆ב ׅ םא םממה אזאב גםמח" )Merleau-Ponty,
 .(1970, p. 70ׄד ׄ ךׅז זא מטז ׄהא׆מ :אכ גמא מׅ׆למ
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םא א ׇׄב ל ׅׅהמ ׄםא םא ךל גםמח .ׄםא םא ךל גםמח
הךלמ א גדׄ , ׄטםל אטמ ׄמ םטזמ ׄב גמזכםב אכב גט׆ם
ׄגמ ׅהמ גאׄ ,ט םוׅלה ׅוזח כׇב .ׅגם הלׄ  ׅמהד
זלמ ׇׅב  ׄטםל אזםמ מל ׇ א׆םל זא טזלב מטומב םׅד
גמההב ׇב אׇלב ׇׅבׄ ,ׅא ׄד םׅ אל םגלא־טה גךׅז
זא מטז ׅוומ מל ,גׄטהמ א ו׆ םא ׇׄא׆ גט׆ם ׅד ׄהםב .זא ט,
ׅא ׅה ׇם ׅד וׅכ אׄל הךל ךל ׇם םׄא םהב גמוב.
ךל ׇם ט אגזד םמח םאם אׇׄא׆ ,םמח םׄ אׄ א׆גל ׄגמ
׆ב אׄ א׆גל גטל .המד אםמ ׄמ ׄםאמ םׅ ׄמ אׄםאמ לׄ,
םׅ גטז "ׄךׅז םאםמ" םגׅב זא םמ ׄךׅזמ ׅגׅ אׄ גגכׇ.
טאוח ׅלהלׇ טאד וׅל םגלא־טה ׇׅל זא ׄםאמ ךל גםמח
ׅׅכם אךל "טאוט טאמ ׄגממ" ) .(Flynn, 2007, p. 125ׅגׄגל ׇד
טאד ׅׅכלמ םא גלא־טה זא גכו ׅל זא ׄםא םא ךל גםמח םׅל
ךל ׅד ׄמכ טלוהמ אכטאב )םב ,זג'  .(131אזההה םׅ ׇזמ
םא טאד ,םגלא־טה ׅכם אׅוו ׄמ ׇׄא׆ ׅד ׅלמ כׇב־כטאומ
אׅלמ כטאומ זל ׄמ טזל ׅד ׅלמ אא טזל גמ ,םגוז
אׅוו מ םא א ׄמ גד .טאד גךד םׅמו אזל ולמ ׄא גכׇ
גל ׇׅׄא׆  םטז גלא־טה גגלכו" :ולמ גךלמ גוטכך
גםאד" )םב ,זג'  .(133ׅגא גכל גךׄמ זךג םׅמ גׇם זא זל
ׅמ ,ׄ זל הׇא"ד ׅםט כטאומ ,ךל גםמח םגוטכך
םא גםמכטמ ׅלׅמ גד אמ םא ,םא ׅל אגכל םא ׄהםב םלַׄ ה
אגלמ גכל.
זא ׄםא גוגמ םם ׅא הד םא גלׅ גםמח ׅד וׅכ אׄל
אגׇמ גלׄהמ זגכ םכגה זב םאם גמההב זלהב םה ׄהם
ׇׄגהולך םא ׄמ מא זל םא ׇׅב ׅה׆ׅׄ .מ ׇׅלב םאאד
ב אׄ ׄגל ׅגטלםׄ , הלׄ א םו׆  םא ׇׄא׆ הומל מכב זגׇ
ׅלכז המ וׇ וג ׄ למ םא מהד זלמ .גא לׄהמ םכגה
זא  ׇׅׄא׆ מהה אׄ הםׄא הםב ׇׅמ אׇזמד .ׇׄא׆  מכב
ׅד גמההב זלהב ,םב אלׅ ׆ׅל ׄ ׄם ׇב ,םמה זא ׅל
מלׅמ גזלׅמׄ ,הםב גלׅב אמל ׅזאב ׇ אל ׇ׆ג זלב םהמ.
אזגמב ,הך׆ כא ׇׅמ  ׅלׅב גלז ׆ׅלב גואגב גׅ׆לב,
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םמהומב ׅ זל גז ומ .זא ט לׄד םכגה זב זי גזך
ׄלמ ׅׄ ׅוג ,אםזׅל גגה זא ג גזב גםלׇ טהב ),(18.3.2012
הםב אׄ לם אט׆ם זב גמהד ׅא מ םא ׆ׅל גׅ׆ל ,אׄ ם׆ וגמ
׆ׅלב םׄם גוגמ מך׆ ׄמ ךל הםב .זׇׅמ ׄא גכמ ׄמ זה
םׇ םמהד זלה מׄב ׆ב אׄם ׇׅמ אאׇ , זא גמההב
זלהב אׇגד אזךגב ׇגמ ׇׄׄאמ םא ׄם ׄמ ,ׇגמ םׄ אׄ א׆גל
ׄגממ ׆ב אׄ א׆גל גטלמ .םׄאמ ׄמ זךג ,גב ׇׅכ ׄמ ׄם ׄמב
אׇב םׄאב מה גמההב.
ׅא לׄהמ םכגה ,ד זב גהׇו זל םא ׄמ זלמ ,ׇׅ
ׅגךׄ ,ד זב ׄהם ךׅל ׇׅב ,זאמ זה  ׇׅ לך אלׄמ ׄמ
ׅה גמ׆ללב אךׇ .ׅםה לׄהמ ׅאׇׅ זאמ ׄטםלמ םאמ םא ׇׅ,
םד ׇׅל אא גגםטמ ׄלמ ,זםמ םאׄ אלךמ אאכ ׄמ ׄמ גמב
ג׆לב זב ׆ומד .לׄםד םמׅׄ זא   גהׇו זל גל אזא.
ׄ וטל גׇז א אזׅ ׄמ גמב גםטמ וג אׅמ ׅׄ אׅהמ ׅמ
ׅםה ׇם גכגמ ׅזלׄ .ל םהב םא גלׅמ ׅאמ הוׅאמ ׅד ׄםמ
א׆ומ ׄ םהז ,םאגזד םאב גםט זא אלכ ׄמ גםטמ ׆לזהמ
גד גמב גםטמ .גוטל םא וׇהמ גגאאמ וטל ,גכב זׇׅמ ,זא
ׇׅלב ׇגב .ׅה הׇלו אגמ ׅגמב גםטמ םׅזל ׇׅמ ׅזמ זׇל
גד ׅמ ,אד ׅמ כה ךגׇ ׄא א גד .םםׄאמ ךׇ ׄ גךא
אאגׇ ׅמהׄב ׄא ,זהמ וׇהמ  ׄ םםמ אזׅ ׄמ אׇׅ ,גד
םי גׅזא ׄד א ג םוז א אםגל זא אׇ.
ׅגא לׄהמ לׅב םכגה זב גמהה זל ,מגב זא םהמ לׅמ
ׅה׆ׅ ,הוה "אךׄ גב" ׄ לׄ ׄמ גםג גז ׅאמ ׄטםלמ אמהד
םהמ זׅל גםטמ םׅד ,ט םׄגל זׇׅ וךׄא גגךׄ ׇׅ ,לכ ׇזמ
םא ׅׄ גםט הםׅמ .ׄגל ,זד ל גז ׅא לׄהמ םכגה ד
זב גמההב זלהב ד זב ׄהם ׇׄגהולך " :ׇׅ לך אלׄמ
ׄמ ׅה אׇ" .המד ׄטׄ אםזל  ׇׅׄא׆ מהה ,גמהד זלה ׄגל:
"ׇׅ — גה — לך אלׄמ ׄמ ׅה ב אׇ ,לכ םׄךא ךל  כ
מל ,אד ׄכך א ג׆לם ׆ׇא מל ,םׄטםל מלׅמ םא גםט ׆לזהמ".
ׇׅ׆ג  ם ךל גםמח םוׅכ ׇ "ׄל" ׇׅ גמוב ׄא:
ׅה םא ׇׅ ׄ אׄ ׅהמ . ,םגמהד זלה "גוׇ" ׄמ ׇׅ
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"ׄל" םזׅל ׄ גמהד ,ׅׄמ ׇגהמ ׄ "גוׇ" ׆ב ׄמ זךג — ׄב
גזד גמ ׇׅׄא׆ םׅד ׇׅ אאׇ.
םמח םאם ׄב ֵ
)׆'הׄ ׄלב,
:
ׅוטל
 (2016ם ׇ׆גׄמ לׅמ אכם םא ׄהמלטא׆ב םלׄאב זׇׅב ׅׄטלכ
אׅד ׄמ גם׆ גםט ,ׇ אא מלׅמ ,ט םׄ המטו ׅםׇ גכל
םאב .ׅגאב םא ׄהמלטא׆מ זהמ להא" :גםט ׄ כ׆למ
המ גלׅמ ג׆ׅ אגךׄמ גםמה [...] .כלב הׇלםב אׄ לכ א׆גםמ
גםׅממ מׄלמ ׄאׄ ׆ב א׆גםמ ל׆םמ גמׇא׆ב" )להא,2016 ,
זג'  .(178מ םׅגׇהמ גאׄ ,גכב גכל םא להא ,גמוב אגלׅ
ׅלמ םא גםט ׄא גלׅ םׅ מל גד גלׅ ׅלמ םא גׇה,
זםמ כלמ גׄגי לׅ אׅד ׄמ ׇׅאב ׅמטומ גםט םא גלׄהב
םהב .׆ב גגׄגל זא כם לׅ אׅוו ׅה םא ךל גםמח , םאכב
ׄהם ׇׄגהולך ,זׇׅב כאמב ׄח ׅה גםטמ זךגב ,ׅׅׄב אוׅל
אזךגב ג גםט גאׄמ.
כ הוח אלזד םׇׅׄא׆ ׅד־מלׅמ ךׇׇב ךלב אגךׄ אזךגב אׄ
טזב ׄמ ׄל ךל גםמח ,המד אגךׄ ׄךא כל ׅל ׇׅמ ׅׄהזב
גׄל וח ׅד ׇׇ ) .(1995 ,1994ׅםה גׄגלב ׄא ב גוׅלב  גזׅל םא
ׇׅב ג הׇׇב ׅגׇׅל ׄא  כׅז ׅזל ךל םה ׅגאא םא זלב
ׅב גזגׇ ךׄךׄב ׅגםט .אזהמב ,אםה  גגׇ ׇמ ,אא טא־
ׅלמ . אׇ׆ג ,ׇלם םא ׇׅ אלׄמ אךׇ ׄמ ׅה — אׄ ׄמ ׅהמ —
הׅזמ גׄל ב םׅ םא לזב גואגב ׅגׇׅל אךט םא ׅׄמ
םׅהב טלהו ׄמב ׅג כהמבׄ .ב ׄד גׇׅל ׅל םלׇמ ׄב ׅׅל
זלמ גׇזמ ,גׄל ׅד ׇׇ גׇ׆םב  גזׅל א זל גׇלהב גׅא
ׄמ ׅ אא םא ׇלם  ׄטא ׄגל  אׅא א׆ם ט ׅה׆ז
א"זלב םא ךׄךׄב" )גׄל ׅד ׇׇ ,1994 ,זג'  .(83המד ׄטׄ אגל ,םזמ
גולמ םׅמומ אאׇב ׄא ׄגךז אגל — אׇמ אׇב אגלמ
טלהו ׅגכל  — מ׆אמ ׅגכל םא גׄל ׅד ׇׇ זמ ׆ב גׅה
אאמ .ׅה׆ׇ אב ,כל ׅל זלׅמ ואגׄד םהא ) (2013אׄ זא זא
ׇזמב םב ךלב  לךהמ םא גכל םׅכלׅ  60גלׄהב ,םהטלםׂ 
זא טה םאם ׇלמ ,אׄ מ א ׄם ׄמ .גא גכב ,גםׅ םׅא
גםט ם ׆ב הםב םלׄ אםגז ׄמ ׇזמד ,גד םׄא ,ט םלׄ כל
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ׅל זלׅמ ׆ׇזד כלוא ,ד אזמב כלׅמ גם׆מ ׄגממ זא "ׅוו
ׅאמ הא םא כלד גםטממ" )כלוא ,1975 ,זג'  — (96גםׅ  הזׇל גד
ׇד ׅםאםמ גׄגלב םאזא .זהד הוח ׄ ,ם׆ב ׅלׄהמ םכג ואגׄד
םהא ל הםגז זה םםגזה ׅה׆ׅ" :א ׅׄ ׅׄ םׅהב םא םׄל
וׅׅ" .ה ,גׇׅל ׇׄ ׅׄמ םל זא זד  ומהה אטמז ׅה ׇם
םא גלׅ ׅלמׄ]" :ׅא[ ׅהב םא לך אאמ ׅזכׅמ כׇג מטממ
םא םׅ" )םב ,זג'  .(108גגםט ׇ  ׄטםל אׅד  ׆ב ׄב ׇׅלב
אׄ הזם ׅוגמ ,ל ם ׄד ׅה ׄלמ םא גלׅ זלה םא גכג םא
ׇׅל ׅׄ ׅמ גלׅ .
ׇ׆גׄמ ׄא גכמ ׄמ זהמ ,םׅגא ׇׄא׆ מהה גךׄ ׄמ
זךגב גמההב זלהב םמח םאם אׇׄא׆ גמכב ׅד ׇׅ אׅה
ׅה אׅד ׄםמׄ .גהב ב לׄ זךגב ׅא כלב ׅאמ גזלׅב ,ׇ׆גמ
ׄהמלטא׆ב םלׄאב כלב ׄמ ׄטלכׄ .אב ,םאׄ כלב ׅׄטלכ,
אב  זהד גׅכ אׄי ׄמ מהד אזםמ ׇג א ׄטםל אגכׅא
ׅםלׄא .ׅכםל  ׄזל  אטמ  זאב אמו אזכלהמ גהב
ׅווב אׄ אמל זאב . אׇ׆ג ,ׅגולמ מהד גזלׅמ גמהד זלה
ׄה ׄגל אכׅז אׅה גםט םא אכמ ד ב ׄגלב א׆ל ׅׅ׆למב,
ׅגולמ מלׅממ םא םלׄא לׅב  םב םׄד אב מ אׇלם גאׇב
כלׅ ׄמ ׄח  גזׇׇב ׄמב אםכא ׄמ גלכ גגכב זׇׅ םאב
םׅ אׄ טמ ׄא ׄח מל גד גלכ גׅמ לב .אד ,מג ׅמל
ההמ םא גמהה זלמ ׇׅמ אמטםל זב ׇלםמב םא ׆ׅלב ׇׅב
אׄ אמו אךל מזוכ םא הםב ,םאלׅמ גד ׄד גהמ טלמ אד
ד מאמ מל ׅלםמ ׅםב םא מהד זלה .זׇׅ םגלׅ גםמח
םא זלמ ׇׅב הׅה ׇׄא׆ ׅד ׆ׅלב אׅהב גמ מזאגמ גד הםב
גד ׅהמ ,גל ׄמה ׄא ך םׅׄה אזא" :גלׅ ׅלמ גמא אט
אםׇ ג׆ה ,ׄל םא גהךאב א גטז ׅ".
ׄהה גגמ אׄואׄבׄ , אׄ כם א אׅד םׄול זא הםב אלׄמ
ׅטה ׆ׅלב לב זם אםגם ׄגךז גל אםגל גׅה םׅ אםגל
הממד םא הםב ׅ .ההמ םא גמההב זלהב ׄהם ׇׄגהולך
אכםׅ א׆ׅלב ׅאׇׅ אם ׄמ גזגׇד םא הםב ׅגלׅ ךׅל ,םד
גכא זא מא טכ ׇל םא הםב .אד המד אגל םגם׆
םה םׅמ ִ
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םׅמ ׄלׅהמ ךל כםל לׅ זםל מל אםׄא םזא כלב לׅב
)כלוא :(Alhuzail-Alasaad, 2013; Fenster, 1999 ;1975 ,גׇז גזׅל םא
ׇׅב אזל ׅא אלׇ ׅאמ םׂ מלמ םא הםב ׇׅמ ׅזכׅמ ׄמ
אלׇ ׇׅגד זךג ׅאמד אוז אאׇד? זׇלמ םא הםב גד מא
מהה ,םׄגל  אוז אד אוׇ ׄמ מד הםב זלהמ ,׆לב א
םךלד ׄגמב ךל אׇד אא אׄ ׅׄ ׅםׅד .ההמד םא הםב
אׇׅכ ׅמטו לגהמ םא םׅ גזלמ מג גולממ גםטממ ,ול
ההמ םאד אׄמ׆ל מטומ םהמ ,אׅׄכ זא מ אטז ,אםגז ׄמ
כאד אוׇ גׇם ׄמ מד ,וז אכ ׄמ מ םטזא גׄל ׆ׅד .
הםטמ םׅמ זלהמ גזלמ אאמ־ׅלממ םגוזמ אג םלךב
אםׄל ׄמ הםב ׅלמ מאמ ׅ׆ׅלב.
םׅ זא "ׄל גהךאב" ,םׅ הםב טמ אגםׅׄ ׅז ומג זׅל
זאב ׆ׅלב ,גלמ ׄמ טזמ םא םׄא הוטמ םא גלא־טה :ׅׄ גׇ
כםל גלׅ ׅלמ גםמח אׅהמ מטו םא מטכׇ אל ׅזׇׅמ
הךא? גלא־טה םׅ ׄגל זא טזאב גהךאב ׅגו׆למ גלׅ ׅלמ
םא גזגׇמ ׅׅל כטאומׄ , גלזהמ ׄטםל אכם זא ׅהמ
גלׅ ׅלמ םא םהמ םׅמ.

המרחב החברתי ,תפיסה של תפקיד והבנה של ניצול
גלא־טה ׄגהב לׅ אטל אוׅל ו׆ב םהב םא ׄםאמ מטו גםכ
מׇז ,ג גךׄמ "ׄל"ׄ , אׄ לׄ ׅב גלׅ גל ׅׅה םא גלׅ
ׅלמ גםמח .גלׅ ׅלמ ׄה מטז וׅכׅמ ,׆ב אׄ ךל גׇגד
םׄה אכמ זב ׄל .גלׅ  ,זד גלא־טה ,ׄ ׅ  םא גךׄמ
אׄ ׅה םכטׄ ׅל׆ז גוב . ׅ  גמטמ םג׆ׅ ׅול םא
מהומ ׅׄטכב מלׅמב .א םׇׄב הםח אמטזמ םהמ אׅב לׅב
מל םא גךׄמ ,א םׄ גד מל אםׅ זא ׅב ׄא אם זאב
זב ׄלב , ממטמ ׅהמ גלׅ ׅלמ םא .זׇדׄ ,ה זוכב ׅגם׆
ׅזמ ׇ גזלטאׄ .ב ׇ אםח ׄמ גלׅ ׅלמ ׇׄב ךל אמ אכ גד
גלׅ ,אמהומ ׅ ׅו גגם כהכל םׄטםל אׇׅלב אמ׆אמׄ , ךל
אה ׄטםלמ םא מׅ׆למ ,ד םא ׆ח ד םא םׅ .מׇזמ אׄטכב
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ׅלמב םא וׅכב ׄלב םׄה אכב ׄמב ׄמ גלׅ גד ,ׄ ׅׄמ
גד מׇזמ אׄטכב ׅלמב ׅאמ ׅ׆לב םאב ,אד ׆ב אול ׄטםלמ
אךל ׅה ׅלממ גםמטמ םא גלׅ םמׅא אטזא .זהד  כםל ׆ב
אמאמ םא גלׅ ׅלמ ׅאמ ׅ .ג ׇהד םא ׅלמ םׅד אׄ ה׆
אם זב אׇב ,ם׆ב גׅ׆לב םׅד גגזב אׇׅל ׄא זב ׄא? ׅׄ
גׇ ממטמ ׅׅלמ ׄא ׅה םא גלׅ גםמח? ׅאא ,ׅׄ גׇ המד
אכׅז ׄב ׇׅ םׇׄ׆מ אׅה גׅא ׄמ אׅׄכ ׅגם םהב לׅמ זא ם
כלכז ׅלׅ םא ,ׇ םאׄ גל אׄלב ׄאׄ םגל אׅהׄ ,ד אכ גלׅ
ׅלמ גםמח זב ׅה טזא אׅ ׄמ זמׇב? ג ׅה׆ז אגמהד זל ׇ
ׄ אלׄם גזך גואג ,םגכב ׄמ םׄטמ אׄ ׅ׆למ םא ׄמ ׅׄ
גוזב א אט ׄמ םה א׆ םא כלמהמ םא ךלמ ׄטכב?
זהד הוח םזם אכםמ זא ׇד ׅכםל ׅד גלׅ ׅלמ אמטו םא
מטכׇ גכל ׇׅׅא זכלה םׅד מׇז גזגׇמ אמׇז םא םׅמ
זלהמׄ .ב ׅה םא גלׅ גםמח כםל אמטו םא גךכ הךא ,ם אה
 כא מל  אטמ מׇז גזגׇמ םׅגא טב גהךאב אׅזא גזגׇ
"ׄל" .ׅםׅמ זלהמ ,ט םהׇ׆ב אאדׄ ,א ד ׅזכל הםב ךזלמ
גהךאמ זא ׇ כלׅב אד ׅמל .זׇׅ םהםב ךזלמ ׄא םמ
אגז ׇׅ , "םאמ טא" ,ד ׅמ ׅל זלׅמ ד ׅמ
ׅל םלׄאמ )וד ;1999 ,ׄ־הו ,(2013 ,זאא אכםמ ׄח מל .ׅםה
זםלב ׄלהב מלׅ וטלב גׄגלב גמזׇב ׅב םהב ׅד
םא הםב זלׅמ גואגמ ׅםלׄא ׇׅ ׅה׆ׅ .ׅזׇמ ׄא המד אׄמל ׄמ
ל׆זב םׅב גמזךׅמ הׅהמ מטומ גלׅ ׅלמ ׅכםל םא וׇ מ
ׄםמ ׅהמ מטכׇ םהםב ׅלמ אׅךז .אאד ׄלׅ ׄוׅל ךׇ טמ
גלא־טה הםׄ  ,ׇׄד ׅכךל ׇׅ׆גׄמ גזׇמ זא כםל ׅד מטומ
גלׅ ׅלמ םא גםט םא םה ׅכםל םא מטומ מטכׇ ׅה
ׅׄל םא גהךאב ׅמ גלׅב ׄא.
ׅםה ךב אאד גלא־טה גזהד ׅזכל אׅל ׄמ מטממ
מׇז גזגׇמׄ , הלׄ םׄ גׇׅל זא םה ו׆ב םא מׇז — מׇז
׆לׇׄ ׅה םא גךׅ ׅׄכׅ ,אׄ ׄם,
גזגׇמ
 ,ט םטזא
גׄטד ׄמ ב םא טזאב; מׇז גזגׇמ
גמהו ׅ  ׄמ ׅ ב־ב םא .טזא ג׆א ׄמ גלׅ ׅלמ םא
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גזגׇ טזאב גלׅ  םהט זא ג ׆לא ,גלׅ םם ׅ כםב גזךלב
אלׅ .זׇד זךב ׆א םׄ אכ גלׅ  זב ׄלב ג זׅל "מטלךמ
םא למ" .םג אׅ ךׇ גלא־טה גמׄל ׄמ ׆א:
ג םזם ׄמ ם אטלאלד ׄה ם אאמ ׄ ׅל םהםׅמ
ם םא מ אׄ ׄםבׄ ,אׄ ׄמב גוׇמ ט םׄה הםׄ ׄמב
ׅמ גמהו ׅב . ׆ב אׄ טזא ׄהאכׄאמ הזׇלמ גהזׄ ,אׄ
ׇל אמ ׅזאב ׅמ גו׆למ גוׇמ ׄ [...] .ה כגב ׇ ׅׄמ
וׄך גל׆םב ׇג ,אׄ אׄל םא םׄ אם ,ׄא א ׇׄ
גׄמה  כׇב א ׅמ זךג ׄ םה ׅההׄ ,אׄ זא ׅוו םא
גםגמ גמ ׇגמ םאה .גךׅב ׄא ׄהב גלגב זא ׄם
זל ׆א ,ׄב ם זל וג םזׇד ׄה גׇזמ אזךג ,
ׄ גזׇ זא מטלךמ םא למ הזׇלמ א מהמ ה׆ׇ גםאב אׄ
ׇזב; ׅםב גכל ׄד אׇׅל זא ׅל ,גד םׇ ׅ םׄאׇ אמ
זאב ׄ כב ׇ אמהומ ׅ גאׄ כםב גזךלב — אׄ ׅלמ
אמהומ ׅ .זב ׄמ ,גךׅ  םא וב א אגם גׅא םׄ גׇז
אגזגׇ ,גׅא םׅׄד םׄה ם אגזגׇ טזאב גׅא םׄט אגטד.
ךׇ ׄב ד הזם םה? ).(Merleau-Ponty, 1996, pp. 443-444
גׇׅלב ׄא זא  ׆א םא "ׄלב" ׅגלׅ ׅלמ גמ אזךב
ם אגזגׇ
ׅל ׅמטכׇ ׅׄמ גלׅ ,גםב ם׆א םא טזא םׄ
אמ ם ׄאׄ .ב,
טזאב גךׅ ׅטה ׄמ ׇלם אׅל ׄב ׄ
ט םׄגלה ,םמטמ זב ׄלב גממ אלמ אמׅ׆למ ,המד אׅד ךׇ
וׅכ ג׆א ׄמ למ ׅ׆אֹ מ ׄמ גלׅ ׅלמ םכםל ׄמ א"ׄלב"
גםגזמב םא ׄ .גהב ׅמא מ  "מטלךמ םא למ הזׇלמ א
מהמ ה׆ׇ גםאב אׄ ׇזב"ׄ , ׇׅל׆ ,םטזאב גמׄל׆הב גכגב
גוׇמ םך׆ ׄמב ,למ םאב אמ גמׅלמ .ׇ׆ג  גוזמ אׅד
ׄמ גלׅ ׅלמ ׅה םא מטכׇב םׄה גגאׄב ׅגו׆למ םהמ םא
ה :ׅגםט ,ׅׅמ וטל ,׆ב ׅגטא׆ ׄ ׅזגמ םׅלה אטזא ׅד 7.ׇ
 7ׇ׆ג גׄאטמ אזהד  ׄטםל אגךׄ ׄךא  .Merleau-Ponty, 1989, p. 108אׇד גלׅ
ׇׅ׆ג  לׄ מגל ,2008 ,זג' .132-130
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אמ כהכל ,גלא־טה גׅׄ ׇ׆ג גמב םׅ גלכוומ :םגהא
 גמהךא זא םל הג םׄ גםאב אםל ב זׇׅ ׅ ,ׅ ׅגד
הׇז א םׅזא  םא ׄ ׆ב םׅ לׄם םא ג כהךלהב מזםמב ,ׄ
זם אם םגלׅ ׅלמ ׄ גזד םׇ ג׆ה גם ׄמ אם ׄגטמ
ׄא םל ב אׄ ׄא ׅזא  .גהא  םל ב זׇׅ ׅ "םב 
ב כגב ׇ ׅׄמ וׄך גל׆םב ל׆ם ׇג" )םב ,זג'  .(445םהב
םב ׄמ ׄטכב םא גלׅ גםמח ׅא גא ׄ ג םא אא גךׇ ׅזא
 ,זב א םל םאׄ םאב ׅגזׇ ׄ ךׇ םאׄ הכה א  אכא זאב
ׄמ זׇׅ .גלׅ ׅלמ מׇז גזגׇמ א גמׅוו א םםמטב
אב גׅווב ׄמ ׆ׇלמ מטכׇ גםגמ םזאב אׅךז .א םב אכב
ול א םב גהב אםמח ׄא ׄמ ׄא ׅמב , זם אמלׅ
ׅהמב ׄמ ׄל םא גהךאב.
וׄלׅ ׅׄלׅז־כׇל ) ,(Aburabia-Queder, 2007ׅמ אׅׄ ׇׅ םׅל
א׆ׇא ׄמ םאם ׅהמ ׅׅמ גםא ׅזל ׇמ ׅׄל םׅז )ׄמ וטׄ ׄח
ׄ גךמ ׅגכל ( ,גׄטםלמ אהו אזׅ כל ׇ אׅד ׄמ םׄאמ
כםל ׅד גלׅ ׅלמ ,מטכׇ הךאׄ .ׅלׅז־כׇל לׄה םאם
ׇלמ םא הםב ׅגםטמ םזם ׄמ ׇל גד ׄא ׄא זל .כלמ ה
ׄ ׅכם אׇזמ ג וׅמ אהםל םא הזלמ גׅמ וטל ,מטז םׄטה
ׅ־ 2003־ 40%גהזלמ ׅזל ל .ׅםׅב גוגב ׅל מטז ׄטה
אׇׅל ׄח  100%גהזלמ .זה למ הםהמ םא הםב םלׄה מ,
םמה׆ׇמ אםא גטז ׄךא ׆ׅלב ׅזכל םׄ גמה׆םמ זב זלב
ׄגמ ׅהמ םׄ לׄה ׄ םגז ,םםם זכל
םׅב .גד וׅממִ ,
םא ׆ׅלב ׄ םׅמ ממׅׄ ׅׅל םׄה גׅה םׅ ׄ םׄ אׄ מ
אםׇ ׅ׆אא זׇח םא .לׅמ גד הםב ךה  אׇז םאד ׄד םב םטז
ׅהםׄ ׄ .ׅא ׅׄלׅז־כׇל ך׆ טלםהמ ׄלמ .אׇזמ ,הםב ׅזלמ
ׇׅב  לׇ ׅמםמ וגמ םאד ׅאמד אא זׅל ׅהמד זב
גזׅל אב זלהב .זׇל גכלמ מזוכ אטב מזוכ גםמאגמ
ט ׄמד אמאמ אאמ ׅׅזאד ,אד וגמ םא ׅזא םא ׅד ,לׄם
גםט ,המטומ זא ׇד ׄגךז א׆ד זא ׇׅד זא ׅהד .אגזם הךל ׄד
גז׆א כוגב ,גםב םאׇל ׄגמ כא ומ א׆ז אׅהכ אםכׄ , זׇל
םא זׇל מזוכ גהז גד אםמאׅ ׅזאב גׇלה ׆לג אד אׄגי
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מטומ זאב טוׅמ ה׆ׅמ םׄה גזׇׇמ ׄמ ׅהמד אלם םא .ׅהמ
םהםל גאגׇד אלׅ ׄה גׇזמ אהכ אא םא ׅל  ד גךׇכמ ׄמ
ׅל םא לדׄ ,ח זא ט םׅא ׅׅמ ט םא אׅם ׄל ב ׇמ
ׄהד אלד ,ט םד ׅז ׄמ ׅלׄהמ ׄמד.
כלמ מהד זלה ׅ טהול ) (Fenster, 1999גכמ ׄמ זהמ םא
ׅׄלׅז־כׇל ׅלׄמ ׄ מא מהד גזלׅב ךל גךׅב םכא
זׇ מל ׄמ םא ׅהםב .מ םםהמ זלהמ ׅהמ זא ט ם
םׅ ,׆ׅלב הגהזב גאזׅל ׅםה ׄלמ ׅ׆אא כ גולמ גכׅאב םא
ללׄאמ םׅמ םגל זא ךהזמ ׄם .גולמ ׄה גהזמ ג׆ׅלב
אומׅׅ ׅׄלב ךׅלבׄ , ׄ ג׆ׅא ׄמ מהזמ הםב ׅׄלב ׄא.
זא ט טהול ,גׇלהך ךל אכ אׄלב גמלב ׄולב זׅל הםב.
ׅמ םה גמלב טלב .ׄלב םגי אםה — טׄלכ ,ׅהכ גל
זל — ט אׄלב ׄולב זׅלד .גם׆ הוח גמכםל אזהד  ׄ הׄ־
טלׄלאמ ) (neopatriarchyׅגׇהמ ׄואׄב גל מה )Haghighat,
 .(2005; Meir & Gekker, 2011גד לׄהמ םכגה גךלמ מגה גלׅמ
מל ,זא ט ׅםׅב גוגב גזׅל אזל ׆ם ה אםא ׅ
גׇׄ ׄמ גךׅד םא הםב ,ׄא ׅכלׅ םׅב ׄלב גזׅל אזל ׅא
אומ׆למ אט׆ז ׅגזגׇד םא הםב.
ׅגו׆למ ׇד ךל אל מגׇ םאׄ א ׇׄב לם ׅ גׇזמ אגלׅ
ׅלמ םׅ ׄ גמכב .זׇד ,ׅמכטמ גזׅל גמ׆אמ אטמז המ
וגמ ׄגהמ םגׇלמ ׄמ ה .זא לכז גזׅל גד ׄא ךלח ׄא
ׅמ גׇמ ׅזל ׇׅמ מ׆אמ םטזמ מהד גזלׅ זא הםב םׅל
אגם אמ ׄמ זׅל גׇגד ׅמ גו׆למ ׇם אךמ םא .
גד ׇ׆גׄמ םהׇה המד אאגׇ םאכד כׅא ׅׅל ׄמ ׄטםלמ םטמ
אטהד זל גל אלם םא גכךז .טמ ׆ם ׅכלממ אט זכלהמ
מהד גזלׅב ׅכלׅ הםב טלךמ ׇל ׄא וז ׇׅד א׆ׅם מטו גלׅמ
מל םא ׅל םד מ ׅ םא ׄטםלמ אׇׄא׆ זב הםב ׇׅמ םהםׄל
גׄל .מ םהםב לׅמ גגאׄמ מטכׇ םא גהמ ,ד ׅׅמ ד ׅגלׅ
ךׅל ,גזהד ׅגׇ מׄל םא וטׄ ׅׄלׅז ) (2013זא כםל םׅד מטומ
גלׅ םא הםב םׇ ׄמ ׄטםלמ םטמ אטהד זל ׅד מטומד ׄמ
מטכׇד הׄ .ׇד ׅ ׅטלכ וב.
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סיכום :פשרה ואיזון מול מאבק אמיץ על חירות
טזל זגכ ׅד ׄל ב םׅ־גולמ םא ׇׅב ׅד ׇלםמ םא
ׄל ב זלה גׇלה םהט זא לׅב גד ׄלב ׇׅב ׅה׆ׅ ׅא
כלב ,גמההבׄ ,הם ךׅל ׄהם ׇׄגהולך ,םׄמ ׇׅלב כלׄה ׄ
םכגה לׄהמ ׄמב ,אׇׅל זא טםל ׄד זא טמלד לך ׅמלׄ .מ
גטםלמ ׄלהמ ד ׅמהמ לׅ םא זל ל ,הםׅמ אזל ׇׅמ
׆ׇא ׅזאב .מהמ מ ׅטלו םא ׄל׆ד גמההב ׅד־אׄג ISOCARP
) .(Brandais, 2011ׅול ׅל םכגה זב גמהד לׄם ,זגו ׅלהׇו,
הה םׄמ מהד גׄטהמ ׅה ךטט אׄל ׅםב לׄםב ׅה
ךגׇמ כלכז ׅמ גמגב . גם׆ םאׅ ׅד מ זלהמ גׇלהמ אׅד
ג׆לב גולמב םׅב ׅגׇ לׅ .גמגב טלב גׄטםלב אׄלׅז
גםטמ א׆ל ׅוגמ ,ׇׅל  הךלמ ׅזכטד טםל ׅד ׆ד מהה
ׄלׅה גזלׅ אׅד לךהב םא ׆ׅלב גואגב אםׄמ ג הםב ׄ לךהב
םא ׅהב אמ׆לל ׅוג אׅׄב .לׅ ׅםב ,גׇלמ םב ךׅלב
גׄטםלב טלׇ טמ ׅד ׆ׅלב הםב ,ׅד גםטמ םׅבׄ .ב ׅה םא
גלׅ ׅלמ מגׇ כםל אׅהמ מטכׇ םגגאׄ וׅכ ׅׄמ גלׅ ,ל
טםל ׄד ׅד לךהמ םהב אב אךל טמלהמ גכׅאב זא א ׆לגב,
אא אגזם .ׇׄ זכׄ ,םטםל םׄא ׆ז גמההב לׄם כא
ׇׅמ ט׆ז ׅזכל ׅהםב .גוכה הׅזמ גד גכל םזלה גאגׇמ זא
גׄגי ׇׄל אכםׅ אךל ךׅל אמהד  םךל טםל ׄד ׅד ךל
גׇה אךל גז ׇׅ ׅה׆ׅׄ .אב ׄב ׅׄגמ ם גםב טםל ׄד
ׅמהד זלה גׄטםל אטלׄלאמ גולממ אט אגגוׇמ ׇׄהמ ׄח
מל?
ׇד ׅׄהא׆ םא גלא־טה גוז אםח ׄמ ׄלמ םא וׅכ
ׅךלמ זאב םׄ גהד אזךג .ׅה םא גלׅ גםמח מגׇ כםל אׅהמ
מטכׇ םׅל וׅכ אגאׄ ,מטכׇ םגזׇ אׅא ׄמ גול ׄ ׄמ
גךכ גמ׆אב ׅגו׆למ גלׅ גםמח .ׄגל טאומ גז םא גלא־
טה םך אזא" ,גוטכ םׄאׇ אמ זאב ׄ כב ,ׇ אמהומ
גאׄ כםב גזךלב" ,גכׅאמ ׅזה גםה מכח םׄה םׅמ זא
ֵ
ׅ
וׇהב ׇׅב ׅגאא םׄה גאגׇמ ׅ .גםׅ םא גמההב ׄהם
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ׇׄגהולך ,םׅזךב גזׅל א זל ׄטםל אםהמ ׄמ המ ׄגהמ
ׅוומ ׅמל םא ׅה ׇׄב ,מ׆אמ מגג ׄח גוהמ ׅמל . זל
אב אמ גכל אלמ לׅמ ,ׅמהׄ םׇׄב  גד אםהמ ׄמ גלםמ
מלׅממ םא זא גהמ "אׇזמ" ׄמ גׇם ׅׄטד םמׄב מל אמהׄ ב
גםמהב .ׅזכׅמ גלא־טה המד אגל  ׇׄב ךל "אלכ" אמ גלםמ
םא ׄמ ׄטד־מ־םא־ׅזאבׄ ,מ ׇמ ׇ־טזגמ םא ׇׄב
) .(Merleau-ponty, 1998, p. 224גםג  ׄם אׄ א אזםמ זׅלׄ ,אׄ
ׄ זךג.
אוב המד אגל  ׆ב ׄב ם ׅוו אזה םׄםאמ מטו ד ׄגההמ
אגלׅ גםמח ,ׅלל  םׅמד טמ ׅלׅ ג םא מטומ מטכׇ .
אׇ׆ג ,ׅ ב־ב גׄטהב םהב םא גלׅ — כםב ,ומל,
המטוב זא ׇ וׅכ ׅז
לגב לׅ־גםגזב זאב גגה —
גלמ .׆ח ,אלׅ ,גךׄ ׄמ ׇל אגׇ ׇלב אמׄב ׄמ זךג אזאב אׅוו
אזךג םׇמ מטו המהב אׅהׄ .אב ט םאׇ ככ אׄגי ׇ אכב זא
ל׆א אמא אאמ , הׇלםב ךזלב ׇׅב ב א׆אמ ׄגי ׇ אאמ
ׄא גזׅל אגוגמ ,אט׆ם ׄמ גלׅ אטמ ׄטםלמ ׇםמ .גלא־טה,
ׅה׆ׇ אגכׅא ,לׄ  אׄ גׇׅל ט לכ ׅםה מׇזמ ,ׅםׄא םא לךד
ׄ זהד םא ׅה; ׄגי גמ׆א ׅׅלמ כהמ םא  ב־ב ,ׅׅלמ
אׅם הזאב ,ׅההמ אמאא אז ,ׅא ג םׇׄב זם ׇ םאׄ אמל
זא גט׆ם ,זא למ זב ׄהםב אׄ גלב זא ׄטםלמ מזוכ .אםמׅאאמ
ׅמ גו׆למ גםט ׄ םׅ ,גלב ׅב ,ם גל — ׄם ,ׅלמ
טא .ט םגהזמ גגט׆ם זב זאב זאא אהד ׄמ ׆ח ,א׆לב א אׇׅׄ
ג׆גםמ גל׆םמ אגהז גגה אלם ל׆אב גלׅב הׇלםב ׅזאב
גׇלה , ׆ב גוׇמ גםטמב גׇהמב זאאב אמהד אׇׅׄ ג׆גםמב
גל׆םמב .אגוׇ םׅ גםטמ ם םׅמ א זׇ ׄ גמכב ׅלכז ,זׇ
ׄטםלמ ׄא המד אטהמ ׅל׆זב םא גךכ גםׅל .םגוׇ םׅ גםטמ
גמהא אאׄ ׆גםמ ל׆םמ ,םׇׇב אׄ לב ׄ גׅ׆לב גםגזמב
ׄלב ב גכגב ׄמ ׇׄא׆ זב ׄהםב ךזלב ׅה׆ז אאמ םׅמ
ׅמל ׅב ,גוׇ םׅ ט אגםל םא ׇ הד; םהמ םׅמ
כ ׄמ המ טמ םא םׅ ׅ ׄהםב ךזלב ׇׅ ׇׅׅ זב מאב
ׄהׅלואב םא לוב ׅגזגׇ וגמ המ םא גׅ׆לב .וׇהב
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וׇהמ ךזלב םוטל א זא גךכמב  גםאב גהב מל
גׅה ׇל םכׇב אב אמגׇׇמ זב זאב גזלׅ ,זׇד  זאב אךמ
אכ םׅ אוגמ םא ׄהםב ול םא םאבׄ .מ גךכמב ב ׅל
אאכ ׄמ לכ ׅל׆זב םׅב ל׆ם  גךׅ גׄב זא גם מטכׇ םאב
וׇהב ׅגאא.
וטלב ׆ׇאב ׅב םכוטל ,או טאׅל לׄ םהםב גׇׄמ ד
ׄגמ לזמ םכם אממ ׅד ׄגד .כ אׇז  גךׄמ ׄךא וטׄ ׅׄלׅז.
 ׄ גוגמ ׄמ גכל זא וטלד םא הםב ם זׇמ א׆לם גׇׄגמד
ׅ־:1948
ׅהמ טלׄל זלׅמ ׄמ הםב ולמ ׇז ול ולמ אמ
אוטל ׄמ ול גזמ אאד .ׅגלׅב ׅב הא טכ
׆ׅל גמהוב הםב אׇד אכ גם׆למ גד ד גוטלמ זא ב
ׇׅׄגמ ׅׄמ ,זא ׆לם גׇׄג זא ב ׅךא ׇׅׄד .אהםב ׄד
לכ ׇז ול לׅ זלׄ ,אׄ ם אד מטכׇ םׅ ׅזׅלמ אׇלמ
ׅׄב .ד גםמגםמ ׅטלככמ גזלטאמ ׅךלמ וׄ )ג םט
םׅל ,כז ,למ זא ׇׅלב ׅךל גז׆אמ( םגזׇמ אזׅל
ׄמ גולב םאד גׅא אםח ,םד ׅזה ׆ׅלב המטו ם גזלטא
אׄ םל  ם מגב זוכ ׅזהה הםב ׆לׇׄ . גמׄטםל
אהםב אׇׅל ׅׄטד טם גםלל גטכ ,גםא גׇ םא ׆ׅלב
)ׅׄלׅז ,2013 ,זג' .(200
מא ׇׄאכ םׅ גךאמ הםב ׇׅמ אגכ גד טכ ׆ׅל,
אםׄל ׄמ ׆ׅלב ׅׄםא םב םאב ׄגמב זא גלׅ ,אמטו אזךגד
ׄמ מטכׇ םׅ םא ה ׇל ךזל ,ג  א זׇ ׇׄב ׄ ,־ׄטםל
אׄד ׄמ ׄ אׅא ׄמ למ .ׄטד םׅ הםב גׇלמ גגלׅ טז םא
׆ׅלב ךלמ אזךגד גלׅ טז גםא זךגד ,םׅד ׆ׅלב ב־ב גׇלב
גׅא םׅה ׄמ ,גלג םׄא זה םםגה ׄמ גלׅ אטה מטכׇ .גא
"זה" גהמ אאה :אגגםאמ םלׄא אׇלמד ,םׅגם ג זםלב ג
מהמ זל גׄךמ ׅזׅל ׇׅב גׅא אטמ ׅמׄג ׄל מזוכ םא
זׅלב; אגה׆ ךׅל ׇׅ ׅה׆ׅ ,םגׄמב אׄ הזׇ אכׇב ׄל מזוכ
ׄאׄ ׅזכל אםגל אלׅ ׄמ המ ׅגלׅ םא ׇׅב גוב ,ׅזא
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ׇׄגמ; אׅוח אה ,גלךב וׇהב םםממטה ׅגׅׄכב אא ׅא אׅד
 םׄאמ ׄטכ מזוכמ םׅ גםׄאמ גלׅ .ב גמלׅב כאמ םא ג
םגׅהב  ךל םא גׇה אםׅ ׅגלמ ׄמ ׇׅב ׅםׅב גלב
ׇ אטמל ׅזמ אׄגמ גמ׆אגמ אׄל ׅׅזאמ זא כלכז מ׆א ו׆
םא ׄםא .הלׄ םא גמד לׄוב 'גׄו ,ׅמׅׄ ׅזׇהמ ׅׄטד ׅ
אט גט םזׅל גוׇמ מהד" :גמטו םא מהד גמׄל גטל א
םא םגךג זהמ ול ׄגד ,אמטו ] [...םא גהח טמ" )'גׄו,
 ,2015זג' .(9
אוב ׄךד  לזהמ םא גלא־טה גׅווב ׄמ ׆ם ׇׄא׆מ,
םׄ ׇל ׅ ׅמל אםח ׄמ המ וגמ םגההמ ׄמ מטומ
גלׅ .א ׇׄב ׅה אזךג מטומ גלׅ ׇמ ׄםמ זא ט המ,
מהמ גךכמ ׇמ א .גלמ גׄגל  מ אםח ׄמ המ
וגמ םוז אךלמ גלׅ ׅלמ םא םׅמ ׄלׅהמ ,המ םהגךׄ
 זׅל אכ גמםׅ ׄמד םהמ ׅא אךלמ גךכ גׇׄמ ׄח מל .גׄגל
 המׅ ׅגׇ אגזד הםב ךזלמ םםמט ׄמ ׅגךכמד ,ׇ אזׇׇ
ׄמד אכמ ׄמ ׆לאד ׇׅד .הםב זךגׄמ גׅה להמ אאמ ,הםב
ׄטגמ ׄגךמ ,הםב םם אד ד גםמח םׄהד גהמ אםׅמ אמ
א׆ׅלב ,ד ל ׄגממ םא זל גׇלהמ ,גמׅׄמ ׅ ׅגא ,citizen
אגלׄ ,למ םׄ ׆ב מםׅמ זל .ׄם גהמׄ ,ה גׄגה םם
אׄטםל אהםב ךזלמ ,גואגמ ׇמ ,אמהומ ׅו׆ב םהב םא זׇׅ,
אמטלהו אם׆ זךגׄמ אאמ ,זׇ אטה םד גמאמ ׅאגׇב ׄכׇגב
ׄ גממהמ .אגׇ גהוהמ ׅב זם אגהז מטממ םא םכטמ זאב
ׄה׆הומ םאאמ מטממ ,םכטמ זאב םזא גזׇ אׇזמ ההמ
אזמ לזא אומ ׄמ טהב .׆ב ׄב ׇלמ כׇגב ז םׅל אםב ׄמ
גלׅ אטה מטכׇ ׅמהד זלמ ׇׅמ ,זׇד אׄ גׄל אמכד.
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