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 ,אלמוגעוזפרופטורשלכרכים)בשני ,עמודים 1,412 (היריעהרחבטפרו

שחלהערכיםבשינויעוטקחיפהבאונירבטיטתישראלארץללימודימהחוג

היהוזיתהשכבהיי ,אלמוגאותהשמגדירכפי ,שהיא ,הישראליתבאליטה

שלצביונהעלשהשפעתה ,והמבוטטתהמשכילה ,החילונית ,הוותיקה

שהיהיי , 3 "דיוקן-הצברייומחברטוציולוג ,אלמוג . 2 "גזולההמדינה

שינוייילכשלעצמהחזקה(עזותהאחוריתהכריכהשמכריזהכפי ,"רב-מכר

התמורותמיפוי :שאפתנימפעללנומגיש ,)"הישראליתבאליטההערכים

 , 2002לשנתועזהמזינהקוםמאזהישראליתהאליטהשלבערכיהשחלו

 ,התקשורתיתהחזית :"חזיתותיימכנהשהואשונותמבטנקוזותמחמש

והחזיתהפמיניטטיתהחזית ,הפטיכולוגיתהחזית ,המשפטיתהחזית

טקירתיחלקעיקריים:חלקיםלשנימחולקות "חזיתות"ההמשפחתית.

וחלק ,הנטעניםהשינוייםשלכרוניקהשעיקרו ,בהמשך)כךעל ,(לכאורה

כללבזרך ,המחבר)כלשון ,"וכיווניםמשמעויותיי(לטקירהניתוחהמציע

קצרים "וכיווניםמשמעויותייהקרוייםהחלקים ,ככללותמציתי.קצר

לכרוניקהבעיקרהטפראתהופכתאשרעובזה ,הטקירותמןניכרתבמיזה

לזעת ,לציוןהראויות ,הנזוניםהשינויבתהליכיזרךואבניאירועיםשל

 .המחבר

חטריםמח,דשרירותית.לעתיםנזמיתלחזיתות-שעריםהטפרחלוקת

 ,הישראליתבחברהשחלערכיםשינויהםגםהמשקפיםמרכזייםשערים

חפיפותישנןמאיז,ךהפוליטית.והחזיתהצבאית-הביטחוניתהחזיתזוגמת

חלקיםלמוזרה:ביניהםהחלוקהאתשהופכות ,הקיימיםהשעריםבין

 ,"המשפטיתחזית"בלהיכללהיויכולים "הפמיניטטיתחזית"בנרחבים

המשפטייםוהמאבקיםהמגזריהזכויותשוויוןבשאלתעוטקיםשהםמשום

הייתהיכולה "המשפחתיתייהחזיתלכ,ךבזומה ;ובפטיקהבחקיקהלעיגונו

 "התקשורתיתהחזיתייוגם ;"הפמיניטטיתהחזיתייתחתלהיכללבחלקה

הפטיכולוגית ,המשפטיתזוובכללן ,האחרות "חזיתותיילרבהבמיזהחופפת

הנמקהעבוזתזורשת ,מאליהמובנתשאינה ,שכזוחלוקהוהמשפחתית.

לעומתבהשישהיתרונותאתהקוראיםבפניותפרוש ,ביצועהאתשתצזיק

 .עין)למראית(לפחותיותרוטבעיותאינטואיטיביות ,אחרותחלוקהזרכי

 ,חשובותפחותלא "חזיתותייהשמטתגםכמו ,השרירותיתהחלוקה

בטפרנוטפתבעיהעלמצביעות ,שנכללומאלהחשובותיותראףואולי

בטפרניכר .ממצאיואתומנתחבתרטתמתבונןהמחרבשטבאופןהקשורה
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ולמרות ,וארוכותרבותבציטטותעמוטהטפרהטפר.שלהתזהלביטוטדרב

אינוהרבהגוזשובמוזע,במכווןנעשההזברכיבמבואהמחברהצהרת

 .הכרחיאינוובווזאי ,מנומקתמיד

להופעתםהr,כטריםוהרמז ,משמעותייםעיווריםכתמיםכמהבטפריש ,בנוטף

מפותחתמזינההיאזהיוםישראליי :במבוא ,הראשוןבעמודוכברמופיע

למשל, ,"המשפטיתחזית"ב . 4וטכנולוגית"כלכליתמבחינהומשגשגת

הליכהשללינאריכטיפורהישראליתהמשפטמערכתהתפתחותמתוארת

ותת-הפרק ,רטתפעמיםחוזרת "לירבליזציה"התיבהיותר.הטובאלמהטוב

כמאהמתוךעמוזיםכארבעהשאורכו ,"מוגבלבעירבוןדמוקרטיתמדינהיי
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תשנ"ח).שלישית,(מהזורהזיוקן-הצבראלמוגעי

 . 19בעי , 1הערהלעילאלמוג,
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האחרותהמשמעותיותהבעיותאתאוהמגזריתההפליהאת ,למולההחוק

ישראל.מזינתשלהחוקתיבמשטר

במיוחז.צורסהמשפטית "חזית"מהחירוסלשעתההגנהתקנותשלהיעזרו

אותסועוצרתבתיהסאתהורטת ,פלטטיניסמגרשתהמזינהמכוחו

טעיףועוז:זאתמתנחליס).גסביותרנזיריס(ובמקריסמנהלייסבמעצריס

לשנותיפהכוחוחירוסשעתתקנותייכיקובעהממשלהלחוק-יטוז: )ג( 50

אולהטילוכו ,תנאיסבולקבועאותוקפואתזמניתלהפקיע ,חוקכל

אחרתהוראהאיואסזולתוהכל ,אחריסחובהתשלומיאומטיסלהגזיל

הזמוקרטיהכיהמטקנה . 50החירומצבטטללא ,היוסועז 1945מאזי'בחוק

מתחייבת ,המחרבשלכהגזרתו ,מוגבל,,בעירטוייקרטיהזמוהיאהישראלית

 .למזינהזתביוההפרזהמהיעזרבהכרחולאזומעובזהזווקא

חירוסלשעתההגנהבתקנותזיווכלשלהמהזהזהיעזרולעומת

שלהמשפטיבחלקמטוימיסנושאיסנכללומזועברורלא ,ובהשלכותיהו

השמאלועלייתישראלמלחמותשללכרוניקהבמיוחזכוונתיהטפר.
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י!המשפטיתולייחזית
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התרבותיות.התמורותבראיהישראליתהמשפטבמערכתשחלוהתמורות

בעייתיתתמונהיוצרתוהחלקיתשגרתיתהלאהחומריסבחירת ,כאמור

 .הישראליתהמשפטיתהתרבותעלשעברוהתהליכיסשלמאוז

הרביעיהשערשהיא ,"הפמיניטטיתחזית"בגסקיימותזומותבעיות

אתשאפייוהמגזריבעיוורווכאוממשיךהמחרב ,משונהבאופו .הטפרשל

המוקזשיסהעמוזיסוארבעיסמאהלמרות , 9 "זיוקו-הצברייטפרו

כותב:הוא ,למשל ,"וגלובליזציהייפמיניזסהקרויבתת-הפרק .זו "חזיתייל

בהזרגהונעשהובארץבעולסטפחאחרטפחכובשהפמיניטטיהאתוטיי

תרסהפמיניטטיהמאבק .זמוקרטיתגלובליתמאיזיאולוגיית-עללחלק
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ח"זופיעל .הגלובליזציה!!בעיזובמיוחזמצטיינתישראלשבותחוס

בראשותאזסבבניטחרבנושאהפרלמנטריתהחקירהועזתשלהבינייס

זולרכמיליארזהמגלגלתבתעשייהמזוברגלאוו,זהבההכנטתחברת

 .! 2בשנה

בזברהבינלאומיתהאמנהעלישראלחתימתאתהמחברמצייוזוברוח

ההטתייגויותאתמזכיראינואך ,כהישגנשיסנגזההפליהצורותכלשלביעורו

 ,זתייסזיובבתיכשופטותנשיסמינויבזברלחתימתהישראלשהוטיפה

רואהאינהישראלכיהצהרהוכו ,! 3המשפחהוזיניהאישיהמעמזחוקי

 .! 4האמנהשל ,ההצהרתי ,הראשווהטעיףיזיעלמחויבתעצמה

לטוגייתהמחרבמתייחטשבובאופוגסביטויליזיבאההכרוניקהחלקיות

וחלההמוכותהנשיסבעייתהחריפההתשעיסבשנותיינשיס:נגזהאלימות

הנתוניסמצייו.הוא ,! 5 "בעליהוביזישנרצחוהנשיסבמטפרעלייהגס

אך , 1998-1990השניסביוהכוללהנרצחותמטפרטיכוסהסמביאשהוא

לייחטנהוג ,מזאתיתרה .! 6כלשהייריזה)(אועלייהעלמצביעיסאינסהס

המקריסבמטפרולעלייההמוזעותלעלייתהללוהגזוליסהמטפריסאת

שעברונשיסלעיזוזפמיניטטייסארגוניסשללפעילותסהוזות ,המזווחיס

במטפרלעלייהזווקאולאו ,תמיכהמנגנוניולהקמתלהתלונוהתעללות

המזווחיסהמקריסמטפרכימחלוקתאיוכ,ןאוכךהמותקפות.הנשיס

נשיס.כלפיהאלימותבעייתשלהקרחווקצההוא

שלהמשפטייסההיבטיסביולהפרזהההצזקהברורהלאכאמור,

במשפטהנשיסהפלייתי!המשפטיתהחזיתיילביו "הפמיניטטיתהחזיתיי

בזמוקרטיהשמזורבלכךנוטפתאינזיקציההיאביטוייה,כלעלהישראלי,

י!המשפטיתהחזיתייבמטגרתבהלזווהיהראויולכו ,"מוגבלבוובעיריי

ולחוטרהמחקרשלהמתוזולוגיתלבעיהטפורותזוגמאותהואלה

הו ,מטפקבלתיחיבורהיאהתוצאהפרשנותה.לביוכרוניקהביוההבחנה

 .והפרשנותהניתוחברמתוהוהכרונולוגיהתיעוזברמת

הוסמכהוהכנסתהממשלה,בחוק-יסו:דהתמיזיהחירוסמצבבוטל 1992בשנתכיזוע,

משנתהחירוסמצבשרציפותכןנעשה,שאכןזרבמחזש,שנהבכלחירוסמצבעללהכריז
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הוצאההבחנה,כלמשמעונשיסייאפלייתיי

,שתוצאתןמיןיסוזעלהגבלהאוהכללמן

ההכרה,אתלבטלאולפגוסמטרתןאו

לאשיסבלאנשיס,ביזיוהשימושההנאה

גרביסביןשוויוןבסיסעלהאישי,למעמזן

בתחוסהיסוזוחירויותהאזסבזכויותונשיס,

האזרחיהתרסתי,הסוציאלי,הכלכלי,המזיני,

אחריי.תחוסבכלאו

 . 956בעי 15
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