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נוצריסמלהמגנים,חמשתידיעלנרמס

חומתמעלשהונףהעיר,כובשישל

חמשתכייודעסילבהריימונדון,וליסב

רקהדגלעלמקומםמצאוהמגנים

א~ו;נץוהסהרהבא,ליסבוןמלךכתקופת

אחרישניםמאותכמהמוסלמיכסמל

בתקופהליסבון,שלכיבושה

קשהכאןשלוהדילמההעותמאנית,

להיעלב;עשוישהמחבררקלאיותר:

אםאנושותלהיפגעעשויהטקסטגם

ליטבוןעלהמצורתולדות :הטפרכריכתוקומפוזיציהעריכהשיקוליבו,יתערב

היאכותב,כלשיודעכפינודעת,לאארץהיאהסופרשלהווייתו

קוסמחארץרקלאאליה,הכניסהטרםובמיוחדלעתים,נראית

מוקשים,שדותזרועתהיטב,מגודרתארץגםאלאהבטחות,ורבת

ומאיימת,רחבהשוממה,וטובענית,תובענית

גדול,הבאוהמקוםמהכיל,צרהנוכחיהמקוםשבוהזה,המצב

הלימינלי,לשלבהכניסהנקודתהואומוגן,מאייםלדמיון,ניתןבלתי

הספר,מתמקדשבוהשלב

המילהמןגזורהמושגהלימיניליות,מושגעללרגענתעכב

היהבולהשתמשהראשוןף, 9'שפירושה , Limenהלטינית

היה,אולם van Gennep)12 (נפ,ג,בן-ארנולדהצרפתיהפולקלוריסט

- 1983 (טרנרויקטורזה 1920) (Tumer (, שפיתח ,בריטיאנתרופולוג

מגיה:שלולאכותב,שלשיקוליומסדרשיקוליםאותו,מנחים

המגינים,חמשתעלהעטקצהאתהניחעודסילבה"ריימונדו

רעידת-כעיןתתחוללהסהר,ואתאותם,ישמיטשאםחשבמיידאבל

אחדבקנהיעלהשלאסוףבליסיפוריקרוס,והכלהדף,עלאדמה

ן,סהרגע"גדולתעם

ממנוושוללמידותיו,אתעודהולםלאאמנםהמגיהתפקיד

עםחיצוניתהכרהובעליציבמהותי,קשראובעלותכללנצח

עולמו,מגבולותהחוצהלפרוץפשוטענייןזהאיןאולםהטקסט,

זהאיננוהוא ,"הגנהלומספקתגםהטקסטמןהמרוחקתעמדתו

יאהבוהאםלשאלההטקסט,עללביקורתהסופר,כמוהחשוף,

יצירתו,ואתאותוויעריכו
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בהבנחמרכזילכליוה~כו·המושגאת

בחברוחתחילהחברתיים,תהליכים

בחברוחגםכךואחרשבטיות

השלג , 13בתר-תעשייתיותקפיטליסטיות

מיקוםביןמעברשלשלבהואהלימינלי

בחיים,אחדשלבאותפקידחברתי,

מעברטקסיחדש,למצבאולמיקום

טקסיםהםלמשל,לבגרות,מילדות

איננןבוהמצוימעבר,כשלבלימינליים,

טרםהשתייךלהלקבוצהעודשייך

לקבוצהעדייןשייךואיננולשלבכניסתו

נטולבהיותוהמתאפייןשלבזהוחדשה,

אי-לימבו;שלשלבברורים,כללים

אינטנסיביוחשלוחיפוש;מבוכהודאות,

הכולברור,לאהמבנהשבהופיזיתרגשית

מחדש,שאלהבסימןעומד

והטרנספורמציההמעברטקסי

שלושהוטרנר,ון-גנפלפיכוללים,

אןשוליים ,) separation (פרידהשלבים:

 .) aggregation (וכינוס ,) limen (סף

שהיןהקבוצהאוהפרטהראשון,בשלב

במבנהיחסיתמקובעבמקוםעתהעד

נשואשלמצבוהאמצעי,בשלבזה,ממיקוםמתנתקיםהחברתי,

לאחלקשאינןהתנסויותחווהוהואמעורפלהואהלימינליהטקס

המעברטקסהאחרון,ובשלבהבא,מהשלבולאהקודםמהשלב

עםיציבבמצבשובמצויהטרנספורמציהונשואוהושלםמומש

 ,ן 4ברורמבנימיקום

אי-נחחשלממצבמעבר,טקסבספרעוברסילבהריימונדו

נפשייםתנאיםליצורמינליהליהשלבלומאפשרהספר,בתחילת

לחייןבאשרנפשלשלוותולשובלכתובלושיאפשרווחיצוניים

בעולם,ולמקומו

לאזחוקיו,מהםברורלאמפחי.דתהליךזהולימינלי,כתהליך

הוספחה"לא",אתמוסיףסילבהריימונדו ,יסתייםוכיצדמובילהוא



הדמדומימגבולאתלחצותלתשוקתואימפולסיביביטויהיאה"לא"

אקטהיאה"לא"הוספתהסופר.שללתחומוולעבורמצויהואשבו

אדמה,רעידתמעיןעוברהלימינליבשלבהמצויזהקתרזיס.של

מוכר.ללאממוכרההופךבמרחב,שלומחודשמיקומהמחייבת

האלמנטימאודותמאליהן,ברורותהיולהןשהתשובותשאלות

ודורשותמחדשפתאוממתעוררותשלו,בעולמבסיסיימהכי

בשלבהמצויעלהזההדמדומיממאזורלצאתכדי .אחרותתשובות

למקוממחדשעצמוולעצבלהגדירטרנספורמציה,לעבורהלימינלי

ואי-השייכותאי-הנחתשלהמצבמןולהיחלץלהרגשתויותרנכון

הלימינלי.לשלבנכנסשבעטיו

נוקזוכוחותיוכלמותש,הואלקרוא.הוסיףלאסילבה"ריימונדו

הנקיהשמעלנוסףעתה,זההשליךשבאמצעותולאאותואל

ואילךמכאן .שקטמצפוןשלשלוותואתלו,ראוישהיהמרבב

נמנע,בלתיהואאבלבמאוחר,אובמוקדמשיגיע,הרגעלמעןיחיה

ן. Sהשגיאה"עלדין-וחשבוןממנולתבועמישהויבואשבוהרגע

מחכההואלאור.ההוצאהלביתהמוגi'זהספראתשולחהוא

אתלהשיביוכלעודאזההדפסה.בטרמהטעותאתיגלהשמישהו

ומשווקמודפסהספר . 16מזערייהיההנזקואולילקדמותוהמצב

הואדבלת,דפיקהמכלמתייסרהואלגילוי.מחכההואלחנויות.

האמדביוק?וכיצדאותו?יפטרומתיהטלפון.מצלצולימתחמק

לנסותבכללעליוהאמבמעל?הייתההזדוניתידוכילהכחישיצליח

שעשה?מהעשהמדוע ?כךלטעון

להוצאהש"נדרשומ"ומזדחליארוכימימימ"שלושה-עשראחרי

סוףסוףסילבהריימונדונקרא , 17החטא"אתלגלותבהלמישהואו

להפתעתו, .הפיטוריןשיחתתהיהשלהערכתולשיחהלהוצאה,

לומציגימזאת,במקומאותו.לפטרמתכוונימלאכילומתחוור

המגיהימ.עלחדשהאחראית

מהשלאו , anti-structureשלכשלבהלימינליותאתתיארטרנר

 , communityלקהילה,הלטיניתהמילה , communitasכינהשהוא

רומנטינראהלהודות,יששהיומ,באופןלושקסמהמילה

שייrרסוהספונטניימהשוויוניימהמאפיינימבגלל , 18ואנכרוניסטי

 ) structure (למבנהכמנוגדימהעמידשאותממאפיינימלקהילתיות,

אפשרותנפתחתשבומצבהואמןניטאס'קו .ונוקשהמרודבחברתי

המעמדיימ,שהכלליממאחרדווקאאנושיותופעולותליכולות

הכוחחלוקתהמקובלות,ההתנהגותנורמותהמגדריימ,התפקידימ

ובהיותושלובניגודיותכתיקונמ.כבימימתקפימאינמוהסטטוס,

המשקפתמר~המעיןמינליהליבשלבהמצויזהמשמשלחברהמחוץ

היאשבוהמצבואתכלליה,אתשלה,המבנהאתשלולחברה

משמ",שרואימ"דברימבחשיפתמהלימינליימ,~מצביממצויה.

מ.עתידייחברתיימלשינויימהזרעמצוי

סילבהלריימונדומגישהחדשה,אחראיתאותהמאריה-שרה,

פריהשגיאהעמשהודפסהספרשלשנותר,האחרוןאח,דעותק

טעותתיקוןלהמויוסףהחנויותמןנאספוהספרימשארכלעטו.

 ..חמוריחסכלפיולשדרבמקומלהפתעתו, . 19מחדששיופצולפני

 .)ו 998 (ליסבוןלעהמצורתוולותסאראמאגוז' , 8

קדעאן).פרשת(להלן: 258ו)נד(פ"דישראל,מקקרעימינהלניקדעאן 6698/95בג"צ , 9

 . 34בעי , 8הערהלעילסאראמאגו, ,ו 0

(שם,הספרבתחילתסילדהריימונדואומרמוכרת"לאתופעההואיעודמתוןמגיה"וו.

גםחוזרתכאמןדרןופילוסיצירתי,עצמימימושאחרחיפוששלהתמה .)ו Oבע'

 Manlla! on Painling al1d Ca!!igraphyכגון:סאראמאגו,שלאחריםבספרים

) 1999 ( Manches(er, 1995); The Ta!e ojlhe Unkl1owl1 fs!and ( טרם)לעברית).תורגמו

 . A. van Gennep The Riles ojPassage (London , 1960 (ו. 2

 B.A. Babcock "Mud, Miח ors, and Making Up: Limina1ity and Reflexivity inראו:ו, 3

: Be(ween (I,e Ac(s" Viclor TlIrnel' and Ihe COI7SII'IIClion oj CII!llIra! CI'ilicislll 

109 , 86 ) 1990 ,. veen Lilel'allll'e al7d Al7lhl'opo!ogy (K.M. Ashley ed tן. Be . 

 V.W .ז urner "Bel\vix( and Between :ז he LiminaJ Period in Ri(es de Passage "ז he .ו 4

94 , 93 ) 1967 ( ! Fol'esl ojSymbo!s: Aspecls ojNdelllbll Rillla . 

השוויון:משפטלניתוחלימינליותבמושגלהשתמששלילבחירהלהתייחסהמקוםזה

החברהמדעישלבשיחהאיתנהאחיזתואתאידבהלימינליותמושגכיטועןוברנלדדו

שנותובתחילת-70הבשנותחלקומנתשהייתהאחיזהבפרט,התרבותולימודיבכלל

 D. Weber "Froln Limen 10 Border: A Medi(alion on (he Legacy of Vic(or .-80ה

525 ) 1995 ( umer for American CuJturaJ Studies" 47 Al11el'ical7 Qllarlel'!y לסקירה .)ז

 B. Baח ie "Vic(orראו:האחרוניםבעשוריםטרנרשלהאזכוריםתדירותשלכמותית

8/121 Iast visited on ( נurner" at [http://w\v\v.indiana.eduJo/o7Ewan(hro/turner.htm ז

) 200 הוכיחווהתנגדותגבוליותשוליות,מפוצלת,תודעה ,רב-תרבותיותכגוןמושגים . 1

שלברקהיאובר,שלביקורתוכןלימינליות,תרבות.ללימודייותרכשימושייםצמםע

יציב.חברתימבנהולשמרכנועלהסדראתלהחזירהשואףאי-יציבות,שלזמניביניים

והמודלמעורפלת,ולאברורהעצמיותאחרמחפשיםטרנרשלהלימינליםיבוריוגכ,ן

 Weber ,בשוליים.מתנגדתולהישארותאמיתיתלחתרנותמקוםמותירננואיטרנרשל

532 . ibid, a( p , ,מתקדמת.באצטלהשמרנימושגהואהלימינליותמושגלטענתו,לכן

מארגן,כמושגבשולייםאובגבולולאבלימינליותלהשתמשבחרתיזו,ביקורתלמרות

המורחבתבגרסתההמפורטתלסובייקט,באשרהתאורטיתלעמדתימתקשרוהדבר

מבנהשלקיומוקבלתתוןדומני,נעשים,לשוויוןמשפטייםמאבקיםזו.רשימהלש

להתמודדותהקיימיםהחברתייםלמנגנוניםבפנייתםלשנותו,מבקשיםהםאםגםברתי.ח

במידהבהםלהשתלבושואפיםקיומםאתמקבליםהםואפליה,הדרהשלבעיותםע

שלנקייהחלוקהלפיחברתייםמאבקיםלסווגאפשריובלתינכוןלאאחרת.אוכזו

ובגבולותבערכיםבשפה,שימושתוןהנעשותפעולותגםקונפורמיים","מולחתרניים""

חתרניות.להיותעשויותהקיימתהחברתיתהמערכתשל

 . 4ובע' , 8הערהלעילסאראמגו,ו, 5

ההפקה]עלהאחראי[קוש\?הדיפדףאילוכיסבור"המגיה : 44בע'שם,משללראוו. 6

מסובכיםמשפטיםשלושהואבשנייםאותולשכנעיההיכולעדייןבטעות,נתקלהיהו

"ריימונדו : 48- 47ובע'וערפול":התאמהשלעין,מראיתוסתירהשלושלילה,קשר Qשל

הרגעתאלמנועמאוחרלאשעדייןוחושבוהתלולותהצרותבמדרגותורדיסילבה

ודאישםלדפוס,וימהרלמוניתשיעלהדיהנמהר,מעשהוכשיתגלהלושממתיןהמר

סילבהריימונדותפרץיכשפתאום ...יעילותואתוהוכיחששבהשמחקושטהאתצאימ

למוותלנידוןהמביאברומאנים,נשימהקטועשליחכאותוגנכבו,('צרו,בצעקה,פנימה

 ,הקלה"איזוהמלן,מחילתאתהאחרוןברגע

 . 62שם,בע'ו, 7

מאנגליהטרנרהגיעשבוההיסטוריברגעהזאתההיקסמותאתממקםוברונלדד .ו 8

 Weber, slIpra ,-60השנותשלההיפיםמקהילותולהתלהבותוקליפורניהלסטנפור,ז

528 . note 14, at p . 

 . 83בע' , 8הערהלעילסאראמגו,ו. 9
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מגוח,ךמופרך,לושנשמערעיוןמאריה-שרהלומציעהוחשדני,

ליטבון,עלהמצוראודותשלוטיפורואתלכתוב :אפילולעגני

 , 20המקורילטיפורשהוטיףה"לא"עלשיתבטטטיפור

במקוםעצמו,אלשלובקשרמשהו ,הביתהשבטילבהריימונדו

להשתנות,מתחילבמרחב,ממוקםשהואבאופןבביתו,תופטשהוא

בתוך"הבחין,טילבהריימונדומאריה-שרה,עםהפגישהמןזרוובח

הגיעדמיונית,חוויהרקוזוכאילו,זרות,שלמשונהבתחושהתוכו,

עכשיואבל .. ,אחרותותרבויותרחוקותבארצותוממושךארוךממטע

שונה,הריחאפילוזר,אדםוהואאחר,לאדםכשייךנראההבית

באמצעותמעוותיםשהםאובמקומם,אינםכאילווהרהיטים

שלו,שהיההמקום , 21אחרים"חוקיםאותהשקובעיםפרטפקטיבה

למעשהושהובילההמחנקתחושתככזה,מרגישאיננוכברביתו,

"שנוצרושלוהשינהחדרברהיטיעכשיומבחיןוהואמתחדדת,

 , 22המרחב"אתמכלימיםמאולצים,הםוכאןיותר,גדוליםתולקיר

האחדבעותקשלושהיאהיחידההמילההקצרה,האחת,להיהמ

לולהקנותכדימטפיקההשגיאה,עםשהודפטהטפרמןשנותר

 :היוצרשלכוחומתחושת ,טקטטעלהבעלותמתחושתטעימה

גודש,שלתחושהבוהתפשטהזהוברגע ..הטפר,אתלקח"הוא

באופן 'שלושהואמשהובידיוהחזיקהואהכל,חקה ?Iשכוח,של

יודע,מיכ,ךמשוםדווקאאבללו,בזיםכמובןשהאחרים ,יבלעד

אישאיןהזה,הטפרדבר,שלבטופובעיניו,מוערךיותרעודהוא

הטפראתמלדבלאהובדברלואיןהזה,והאישאותו,שיאהב

 , 23הזה"

חלקןהיטטוריותחלקןהדמויות,לכתוב,מתחילטילבהריימונדו

ה, ?1מו,גייביןנרקםאהבהטיפורדבפיו,וגידיםעורקורמותדביוניות,

קציןשפחתלאו"וא~ה,הפורטוגזי,בצבאפשוטרגליםחייל

איטי,אהבהטיפורבקרב,מתהאחרוןכשזהמעולוהמשתחררת

אחראיתאותהלמאריה-שרה,ריימונדוביןגםנרקםויפהזהיר

קשרטילבהריימונדוקייםלאלחייולכניטתהעד ,בהוצאהחדשה

מיןאוידידותזמנית,נחמהשלקשריםלמעטאישה,עםמשמעותי

ביחטיוהןמחייבת,יחטיםלמערכתכעתדרכומגששהואבתשלום,

 ,נשיםעםביחטיוהןטקטטים,עם

לעצמולמצואצריךטילבהריימונדומהוטט,הכתיבהתהליך

העבודהחדראתעוזבהואטופר,בולהיותמקוםבביתו,אחרמקום

אתאפילומחדשלהגדירצריךהוא ,השינהבחדרלכתובועובר

אמביוולנטייחטשלשניםלאחרשערואתלצבועמפטיקהואגופו,

תהליךגםולצדוהאחר,המצורטיפורנטווהאטאט , 24הזהלנוהג

אלפניםניצבהוא ,טילבהריימונדושעברהאינטנטיביהתמורה

ואתחייואתשאפףהמחנקאתופרץשלוהכתיבהדחףעםפנים

שר ?iוהשניםארוכתדבידותוחומתאתפרץאףהוא ,כמגיהמיקומו

נשבר,נתון,היהשבוהמצוראהבה,קשר

ריבודשלטיבוועלשוויוןעליותרגדולהאמירהפהישהאם

מבהיראיננוהטפרהטיפור,לתחילתלרגענחזוראםייתכן, ?חברתי

מצוקתהיאהאםכמגיה:טילבהריימונדושלהמצוקהנובעתממה
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מצוקההיאשמאאותפקידם,שלטיבובגללככאלה,כולם,המגיהים

בלדב?טילבהריימונדושלחייומנטיבותהנובעתקונקרטית,

לנונרמזבטפרהאחרון,בטעםשמדוברלחשובטיבותיש

ביקורותבכתיבתידולשלוחניטההטפריםבהוצאתימיושבראשית

ועלהפחדעללהתגברכדירבותשניםלונדרשואולי , 25טפרים

והעמיקגדלהשניםעםכייודעיםאנועודבכתיבה,הכרוכיםהע~בות

נאהטפרייהלעצמוצברוהואושונים,רביםבתחומיםשלוהידע

בהתמודדותשדרושמהכלכמעטלמצואלוהמטפיקיםמקורותשל

ריימונדושלאי-נוחותוכן,אםאולי, , 26מגיהשהואהטקטטיםעם

נובעתהטפר,בפתיחתמצויהואשבוהמקצועיהמקוםמןטילבה

שלו,והאינטלקטואליתהרגשיתהאישית,ההתפתחותמן

המצוקהטיבתלפיוהראשון,לטעםטיבותגםמטפקהטפראולם

הואטובמגיהכל ,מגיהשלמתפקידו~הגדרה,הנובעת,מבנית,היא

טופר,קצתגםאלאומקציע,משייףומאח,דמתקןרקלאבעצם

שביןהזההדמדומיםבאזורלהיותנדרשהואועדיין,עורך,קצת

ביןההייררכיהעלבטפרושםפהמצביעטאראמאגוליוצר,טכנאי

גםכמוממנה,הנגזריםוהשכרהיוקרההדבליועלהדפוטמקצועות

בחרזו,פרשנותלפיבכדי,לא , 27העצמיתוחשיבותהטרחנותהעל

מאבקולתיאורייד [iומיטטרג'ייקלד"רשלדבימויטאראמאגו

דימוירקאינםהם , 2Sה"לא"בהוטפתטילבהריימונדושלהפנימי

האפורבאזורהמצוייצורהואייד [iמיטטרלרע,טובביןהמאבקשל

ויכולתתבונהמדיביותרמצו~דבהיותואנוש,לבןרובוטשבין

הואטגורים,וכלליםמוגדרותנוטחאותתחתלתפקדכדירגשית

מאזורלהימלטחייבהואהמוכני,לקיומומוגבללהישאריכוללא

כנגדדקבהומורמתריטטאראמאגוזו,השערהלפי ,הדמדומים

שלוחלוקההייררכיתחלוקההזאת,פשוטההלכאורההחלוקה

יותרמהרבהמורכבתהמציאותכאומר, ,לטופרמגיהביןיוקרה,

ממהתפקידיםוהיפוךגבולותחצייתחפיפה,שלאפוריםשטחים

לשרטטיש , 29ההייררכיהבשמירתענווהנדרשת ,לחשובנוטיםשאנו

כלבתוךולעמעומם,למתיחתםמוכנותותוךבצניעותהגבולותאת

להתגלותעשוייםמטוימיםוטופריםטופר,להטתתרעשוימגיה

 , 30לאותוכטכנאים

 :הטפרטוףלקראתטילבהלריימונדומאריה-שרהביןהדיאלוגזה

אתהארץ,מלכותלבואאמורהמהםכילא,האומרים"אשרי

שייכתהארץמלכותהזאת,בצורההשתמשתיבכוונהאמורה,אומרת

לאלהאוהנ.ן,בשירותהלאאתלהציבהכישרוןלהםשישלאלה

 , 31נ.ן"לכונןכדיאותולבטלממהריםוהםלא,איזהשהגו

האדם,כבודביןמפגשזימןהטפרגיבורשעברהלימינליהתהליך

חדש,טיפורליצורכדי"לא"הוטיףטילבהריימונדווחירות,שוויון

האדישלדיווחהדברים,שלהאוטומטיתלהתרחשות"לא"אמרהוא

ועידודהה"לא",הוטפת , 32שהגיההטפרלקהשבוהתשוקהוחטר

שבירתעקבשנפתחהחקירהמרחבאתלנצלמאריה-שרהשל

בהוצאההתפקידיםחלוקתשלנוקשותהאתריככו ,הזאתהכללים

לשחקשלו,המיקוםאתלחקורחופשטילבהלריימונדוופתחולאור



ביןחפיפהשללמצביותרקרובולהגיעשלו,הזהותשאלתעמ

חישהואהחיימלביןתכליתמ,ואתחייואתעצמיותו,אתתפיטתו

 ,למעשה

שהיאבכךשוויוניובאורחכבודמתוךאליוהתייחטהמאריה-שרה

היאהטפרימ,הוצאתשלבהייררכיהלמיקומומע::וראותוראתה

לחקורהחירותאתלוואפשרהשלוהמהוטטתהשאיפהאתזיהתה

 ,בעולמלתפוטיכולשהואאחריממקומות

מוחלטות,מאמיתותטאראמאג~שלהכלליתטלידתובמטגרת

מלשווקלהימנעמתעקשהואטיומלקראתהעלילהבהתפתחותגמ

טילבהכשריימונדוהטפר,בטוףגמעצמי,למימושברורמתכוןלנו

ומתבטטימ,מתהדקיממאריהעמויחטיושלו,הטפראתכתבכבר

לאופייההיטבמודעעדייןטילבהריימונדופשוטימ,כהאינמהדברימ

אוכזהמיקומשללהשלכותמצוי,הואשבההחברהשלהרב~ד

להדבללהיותשעשויותלהשלכותמודעגמהואבהייררכיה,אחר

ההכנטהובעלהפורמליתההשכלהחטרבינו,החברתיבמיקומ

בהוצאה,עליווהאחראיתהאוניברטיטהבוגרתאהובתו,וביןהצנועה,

מגיהעמחיהשהיאמאריה-שרהלביןבינוברורשיהיהרוצההוא

טופר,עמולא

זהכיהמגיה,שלולשולחן-העבודהלכיטאלחזורלי/!מתחשק

מגיה,היותךעלהזאתההתעקשותלמהדבר,שלבטופושאנימה

אנידברי;ז,אתהטברנה, Tלאו'ר~אמ~.גייקהביןברורישארשהכלכדי

לעולמאניקצין,יהיהלאלעולמשהואכשמשדביוקלזהמתכוון

למ~.גייקהעורףתפנהנה Tשאו'ר~אחוששואתה ,טופראהיהלא

היושכברחושבאניקצין,שלאשתותהיהלאשלעולמכשתגלה

טובימחיימהיוכברנה Tשלאו'ר~אשוכחאתהאבלמעולמ,דברימ

מ~.גייקה,אתרוצהבכל-זאתהיאועכשיוהאביר,עמכשהיתהיותר

אנינה, Tר~א'אועלמדבראינניאותה,אילץלאשהואמשערתואני

בעיני,חןמוצאלאאומרשאתהמהאבלעלי,מדבראתהיודעת,

שיימשכו,כמהבינינוהיחטימשיימשכול,ךדעלעצמי,מתאראני

ואנישאתה,מהבשלאות;זאהבתיעכורימ,יהיושלארוצהאני

ריימונדו ..בכך,ודיאותי,לאהובממ;זמונעלאשאנישמהמשערת

אבלהזה,הטיפוראתלכתובצריכהשהייתזאת~תחיי,ךטילבה

לשלולדעת,;ןעלשעלההרעיוןעולההיהלאמעולמדעתיעל

לאאניגמהיומבמחלוקת,כללשנויהשאינההיטטוריתעודבה

האמת,למעןחושבת,אניזה,אתעשיתילמהלומריודעהייתי

לא,לאומרימכןהאומרימביןהיאבני-האדמביןהגדולהשהחלוקה

שישועשירימ,עניימשיששכחתילאבהחלטלי,שתעירולפני

כילא,האומרימאשרילזה,מתכוונתלאאניאבלוחלשימ,חזקימ

 , 33הארץ/!מלכותלבואאמ~רהמהמ

הואכעת,בבית,אחרלחדרטילבהריימונדועברלכתוב,בשביל

כוונתועלמצהירהואתמי.דעדבשבוהמגיהלכיטאלחזורמחליט

מטיימהואהישן,הכיטאעלביושבואולמבהגהה,ולהתמקדלחזור

מתוךלאזהכיטאעליושבהואעתה , 34המצורטיפוראתלכתוב

טוערתאיננהנפשושלווה,מתוךאלאהצרות,ממידותיומצוקה

לו,הנכוןהמקומאחרבחיפושעוד

בעלשהואזהות,ניטוחשלאחרבתהליךאעטוקהבאבחלק

הנתוןאישי,ולאקבוצתיתהליךבהיותורבימ,במובנימשונהאופי

התרחששבתוכממאלהיותרהרבהרחבפוליטיימ,בהקשרימ

המתרחשתהליךבהיותובנוטף,טילבה,ריימונדושעברהתהליך

יחדידוע,אינוהדביוני,הטקטטשלמטופולהדבילטופו,בהווה,

-הטיפורימלשניהמשותפימהאלמנטימכיטבורהאניזאת,עמ

הכרוכהובלימינליותבעולממקומושלשוויוןשלבשאלותעיטוקמ

שבהמאחרימאופנימלמציאתבטיטלהוותעשויימ-בהשגתמ

 ,אותמהבנתנואתולהעשיררעהואתמאיראחדטיפור

 " They are at once no longerקציר:ג,
" 35classified and not yet classified 

מינלי,ליבמצבמצוי 36יבשראלהפלטטיניהמיעוטמיעוט,קבוצתככל

לכל~כמעטישראלאזרחיהערבימשלשייכותמשמ:ולאפהלא

 . 86בעישם, . 20

 . 89בע'שם, . 21

 . 90בע'שם, . 22

שם.שם, . 23

 . 94 'בעשם, . 24

 . 86בע'שם, . 25

 . 22- 21 'בעשם, . 26

למחברטילבהריימונדוביןוהטעוןהיפהפהוהדיאלוג , 30 , 28 , 21בעישם,למשלראו . 27

 . 13- 9בעיהמקוריהמצורטפר

 . 40בע'שם, . 28

למשל(ראוומכוחמהייררכיהטלידהלמצואניתןטאראמאגושלבכתיבתויהשנכחוט . 29

) Saramago ;) 2000 (היעוורוןעל ;) 1990 (מינזרימידביר 1999), slIp"a note II . 

בעיניושהוא ,הראשוןהטפרשלהטופרעלטילבהריימונדושחושבמהשזהנראה . 30

בשות,יהעודבותיואתרקאלאבוריו,יגאתהטיפור,אתרואהשאינוטכני,היטטוריון

 .) 32-31,18,13בע' , 8הערהלעיל(טאראמאגו,אותוהורגהואובכך

 • 252 'בעשם,טאראמאגו, . 31

שבהוהצניעות,ההיטוט ,הטפקותנטולתהפטקנית,מהנימהטולדטילדה 1נד 1ךיימ . 32

טילבה,ריימונדולדעת ,היטטוריהלכתיבתזוגישההמקורי.ההיטטוריהטפרכתוב

רגשותיהם,ההיטטוריות,הדמויותכלפינפששוויוןשל ,אדישותשלנואלתעמדההיא

למחבר,המגיהביןהטפר,אתהפותחתבשיחה .) 121,97 'בעשם,למשל,(ראווחייהם

ההיטטוריהיה,גהמעמדתלפיטפרות.ללאהיטטוריהשלקיומהדבברמחלוקתמתגלעת

רק .) 1 3 'בע(שם,גיבוריהשלהממשייםלחייםגישהלנוואיןטיפור,אלאאיננה

הדבליםולאפשרםפרותיות,/ההיםטוריותדבמויותלהבחיןנוכלהםפקבאמצעות

נפש.שוויוןאלאשוני,איננושוויוןשלהיפוכושלפיהגישהזוהיביניהן.משמעותיים

הניגודקשרעלעודהדמויות.שביןוההדבלהייחודיותהואהשוויוןמןאינהרנטיחלק

להלן. ,בטיכוםראונפשלשוויוןוןישוובין

 . 252-251בע'שם, . 33

 . 253-251בע'שם, . 34

ז. urner, slIp"a note 14, at p . 96 :מינלייהלבשלבהמצוייםעלטרנר,ויקטורכך . 35

זוקבוצהמכונהשבהםהרביםולצירופיםלגרטאותלבתשומתמקדישרבינוביץדני . 36

 'ישראל''ליעריביהפלטטיניםהפכואיך :מזרחיתנוטטלגיה"רבינוביץ 'ד(יהישראלבשיח

למצבטימפטוםבעינייהואאףהשמותריבוי .) 141 ) 1993 ( 4וביקורתיתאוירה

שמותננקטיםזוברשימהגםזו.קבוצהמצויהשבומוגדרוהלאיציבהלאהלימינלי,

"אובייקטיבית"נכוןאחדבכינוילבחור ,לדעתיאפשרות,בהיעדרשונים,צירופיםו

בטבך-בישראלרביםע"הרכטא'גםראוהקבוצה.לשזהותהאתבאמת""המשקף

 9 ) 1998עור,ןרכטאי(זהיתלשידלמות :הישראליתבפלויטיקההערבים "זהויות

נאמנה).זהותםאתהמשקףלו,טםיחטםלפיבישראלהערביםבזהותבשינוייםוןיד(
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העצמאותלמאבקהערבי,לעולם-זהותםשלמרכיב

חלקית,שייכותהיא-הישראליתולחברההפלטטיני

שלבטיפור , 37וצרימותטתירותורבתמוגבלתמפוצלת,

לאהםלמשל,היהודית,המדינההקמתושלהציונות

תוךנעשיתבונוכחותםעםוההתמודדותמראש,נכתבו

אזרחיםהיותםגיטא,מאידך , 38ובמשורהשינייםחריקת

עבריתדומיננטיתתרבותבתוךהנטועיםישראלים,

והכלכליהפוליטיבשדהגוברתבמידהוהפעיליםויהודית,

עםגורלשותפותשלמעמדהאותםמרחיקההישראלי,

 , 39הפלטטיניםאחיהם

ערביתמשפחהשלמאבקה-קדעאןפרשתאת

והוצרכהקצירהיהודיהקהילתיביישובלגורשביקשה

לעשותהעקרוניתזכותהשתוכרכדיבג"צשללטעד

שלהניטיוןשלאחדכ~ןלראותניתן- 40זאת

המיקום-לא-מיקוםמןלהיחלץישראלאזרחיהפלטטינים

מתרחששהואכיווןאמרתי,אחד~ןמצויים,הםשבו

ערבית-פלטטיניתזהותשלאחריםניטוחניטיונותלצד

מאבקהואקעדאןמשפחתשלשמאבקהבעודבישראל,

בהקשרהמתרחשאזרחי,זכויותלשוויוןאינדיבידואלי

ניצןאביחי :צילוםקעדאן·משפחת , 4ןבישראלהערביםבקרבבינונימעמדשלהתגבשותושל

שונה,מושגיםעולםבתוךהמעוגנותאחרות,מגמותישנן

הפלטטיניםהערביםבקרבמתעצמתמגמההיאכזואחתמגמה

ופיתוח 42לאומיכמיעוטקולקטיביתמודע~תגיבוששלבישראל,

כזה,כמיעוטבמעמדםלהכרהלתביעהוהתארגנותפעולהדפוטי

בישראל,הערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכזעדאלה,ארגון

שלהקולקטיביותהזכויותעלוהגנהשוויון,"השגתהןשמטרותיו

זו,מגמהשלכמייצגזוברשימהישמש , 43בישראל"הערביהמיעוט

מורכבתתמונהשלטכמתיותמייצגותרקהןהאלההמגמותשתי

הערביתהאוכלוטייהבקרבותת-זרמים,רדביםרבתיותר,הרבה

שלהמורכבותלהדגמתמטפיקשתיהןביןהניגודאולםבישראל,

מטתמנתכן,אםגיטא,מחד ,הנכוןהמיקוםאחרשלההחיפוש

גיטא,ומאידךנדבלת,ולאומיתאתניתתרבותית,זהותניטוחמגמת

מודלים(לפיזכויותשוויכאזרחיםהישראליבמרחבהשתלבותמגמת

 ,) 44אזרחיתהשתתפותשלשונים

ביןהשלוםבתהליךהדרךפריצו'תאתמצייניםאחדיםכותבים

אוטלו)הטכמיאת(ובמיוחדהכבושיםבשטחיםלפלטטיניםישראל

בישראלהפלטטיניהמיעוטשלהצורךאתמחדששעוררכגורם

כגוןשאלות , 45המשתנההמציאותמולאלמחדשזהותואתלהגדיר

הפליטיםשלעניינםלקידוםאש"ףארגוןשלמחויבותומידת

אזרחילהיותהאפשרותהנפקדים");("הנוכחיםבישראלהפנימיים

אזרחימעמדלביטוטהטיכוישניומצדשתקום,הפלטטיניתהמדינה

טדרעלכולןהוצבו-השלוםמצבעקבבישראליותרשוויוני

ידיעלפההמיוצגזה-התהליכיםשניאתלראותניתן , 46היום

שבוהלימינלילשלבכביטוי-עדאלהידיעלהמיוצגוזהקעדאן
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חדשה:זהות ) to perfonn (לפועלולהוציאלנטחהניטיוןתהליךמצוי

והמקוםמטפק,ולאצרבישראלהערביםשתפטוהקודםהמקום

כלבפתיחתמתאפייןהואלימינלי,כשלב , 47מגובשלאעודהבא

שבהםהאופניםמהםשאיפותינו?מהאנחנו?מיהבטיטיות:השאלות

שלנוהקשרמההישראלי?במרחבלהשתלבלנוורצויאפשר

הערביתולזהותנוהכבושים,בשטחיםהפלטטיניתלאוכלוטייה

התיכון?במזרחיותר,הגדולהערביבמרחב

ניטוחמגמותשתיביןהמאבקים,שניביןהניגודשלהמורכבות

באוכלוטייהחלקאותושלהאמביוולנטיביחטוניכרתהזהות,

שלמאבקהכלפילאומימיעוטהיותואתהמדגישבישראלהערבית

ואשתו,יפה","הללהחוליםבביתאחקעדאן,עאדלקעדאן,משפחת

- 48חייםאיכותשחייהבריכתלילדו'תטובחינוךביקשואימאן
 , 'די
בוודאיעצום,שיעורשלמרשימתושונהשאיננהשאיפותרשימת

מיעוט,קבוצתשלבשפההמד:;ןר~י.בעי , 49בישראלהיהודיםשלרוב,

אתמותירהואהנכון,המאבקאיננוהזההאינדיבידואליהמאבק

קעדאן,משפחתשלהנוכחימגוריהמקוםאל-גרבייה,בקהתושבי

מודרנית,חשמלמערכתטלולים,כבישיםביוב,מערכתללאמאחור,

טפרבתיעםשחייה,בריכותאוציבורייםגניםכמופנאישירותי

שמשמעותהשאיפהומ=!טא , 50אזבטטתקרותועםתקציבמעוטי

המזדהיםרביםלגביאורחותיו,עלהיהודיבמרחבהיטמעותבעיניו

קולקטיביתזהותגיבוששלמגמהעדאלה,ארגוןשמייצגהמגמהעם

 , 51תבוטהלהיחשביכולהזההדיןפטקבישראל,לאומיכמיעוט

יהודי-קהילתיביישובלגורקעדאןמשפחתשלבשאיפתהאלה,לגבי



לראותאפשרהישראלי,המשפטביתלהשמושיטובעזרהישראלי

הערבית,אוכלוטייתהעלותרבותההיהודיתהמדינהניצחוןאת

ההיטמעותומודלוכציוניתכיהודיתהמדינהשלצביונהאישושתון

 • 52הציוניובמרחבהישראליתבחברההערבימשל

קעדאן,משפחתמצויהשבוהמקומשלהמורכבותהזה,הפיצול

שללאופייממאבקהשלאופיוביןבניגודרקביטוילידיבאלא

גמביטוילידיבאהואעדאלה.כמוארגוןשמובילהמאבקימ

שתיבתוןנטועהקעדאןמשפחת .עצמוהמאבקשלבמאפייניו

מונחלנקוטאמומגלמת,ביניהן,מצויההיאוככזאת,תרבויות,

הטף.את , limen-האתהמאפיינתטהורה""פוטנציאליותטרנרי,

שלברירהבליתאילוץ,מתוןאמגמ-המאבקשלמטרותיו

בעתידשישתנוהקטןוהטיכויאל-גרביהבבקההחיימבתנאימיאוט

והשתלבותישראלי-יהודיבטגנוןחיימאיכותהיו-לעיןהנראה

הישראליהמשפטבתוןלשוויוןלטעוןישראלי-יהודי.ביישוב

המתפתלתלתרבותלהתקרבמשמעותוהישראליתוהחברה

לקעדאנימלהקצותמוכנהשהיאהמקומאתלהגדירבניטיונות

 ...שפתמואתתרבותמאתולהחניקלצמצמומאיימתולשכמותמ,

בכפרחברתיותוהשתקפויותפולייטתחלוקהחצייה:זהותכבהאוט'מארהאמ'אור . 37

-175 , 131,97-88 ) 1996 (חציי במדינההערבים"יזידאנט'שלמאמרוראוכן ; 168

זהו,תלשידלמותהישראלית:בפלוייטקההערבים "דיובעתבהווהמעמדםת:יודהיה

האפורבשטחנמצא ...("אנימינליהליהמיליםמאוצרביטוייםהרצוף 111עיבשם,

חצי-דמוקרטיתחצי-שלי,היאהמדינה .יותראופחות ,חחצי-אזראנילנתין.אזרחשבין

למהחצי-קשובהןוהאוזבפני,פתוחים-חציוהחברההמדינהשערי .ותיארמנקודת

אדבןעל ;"משתלבוחציחצי-נפרדאני ,-נוכחדנפקאנילומר.אולהציעילישש

 . Tul-ner, SI/p"a note 14, at p . 28ראו:נליימליההשלבאתכמאפייןשמותה

פלדי' ; 64 ) 2001 ( 1נוטףמשפטשלכם"רופיבטוםקמלנו"איןדלאל 'ממשל,לו,רא . 38

 ) 1993 ( 3ויבקורתתיאוידהבישראל"הפלטטיניםשלהאזרחימעמדםבאוטופיה:םיר"ז

ללאזמןמקומות,ללאחללהיהודית:המדינהמולהדמוקרטיתהמדינה"פלדמןיא ; 21

משפטיתלהבחנההמגוונותהדרכיםעל ; 717ה)"(תשניטמשפטעיוני "משכיותה

 D. Kretzmer The Lega/ Statlls o!the A"abs :ראובישראללערביםיהודיםביןמפלה

) 1990 , in !s/'ae/ (Jerusalem . 

דערלעימוחרמנגדהמדדלמןבהיוצורותו:עםפלטטינים,מגדלש''וימרלינגקי 'ב . 39

הפלטטיניםידיעלנחשביםבישראלהערבים( 157 ) 1999 (הלאומיתהשרותליכנוו

מדבריםבישראל,היהודיםכמותרבותאותהצורכיםיהודים",םיערב"כבשטחים

ועוד).הודים,ימשליותרטוברבותפעמיםטה,ורהעברית

למדינהוהשאירהמבוקש,הטעדאתלמשפחההגישלאהמשפטביתמעשית,מבחינה . 40

שורותכתיבתמןזלנכוןלעותרים.המקרקעיןאתלהקצותאםהדעתשיקולאת

 .אל-גרביהבבקההגרעדייןקעדאןמשפחתה,אל

לעילומגדל,מרלינגיקלמשלראוישראלערבייבקרבבינונימעמדשלהיווצרותולע . 41

הזהותעםההזדהותמידתביןזיקהשלהמיוקדבברלטענה . 159יבע , 39רההע

 . 165יבע , 37הערהליעלוכבהא,אמארהראומקצועימעמדלביןישראליתה

 :והשופטהיבת ,רתוהא"דלאלמי .דרכו"תיבראשנמצאישראלבתוךהפלטטיניםאבקמ" . 42

בשתילדיון ; 43 , 40 ) 2000 ( 2דעאלהמחברות "דאןעקבפט"דהשורותביןריאהק

 . 114בע' , 37הערהלעילזידאני,ראו-לאומימיעוטמולאזרחישילוב-מותגמה

 .ריתוחאכריכה ) 2000 ( 2דעאלהמחברות . 43

הישראליזציה"חהוטמיטשלבמחקרוהמנוייםוניםשההדמוקרטייםהמודליםלשלמראו . 44

בחינה-ישראלרחיזאהפלטטיניםשלהפוליטיתיהוהאוריינטצבוציתיהקזהותהלש

 , 41בע' , 36הערהלעילזהות,שלידלמותהישראלית:בפולייטקההעריבםמחדש"

50-48 . 

 , 12 , 7 ) 2000 ( 1948מזאיבשראלהפלטיטניםהפלייטםהנוכחים:הנפקידםכהןהי . 45

בישראלהודיםים-יערב"יחטיטמוחהט' ; 10בעי , 36הערהלעילרכט, ; 116 , 105

 . 64(תשנ"ה)לזהשרחהמזרחהשלום"בעידן

יותראףחידדההטתםומןמחדשהקלפיםאתכנראהטרפהאל-אקצהאינתיפאדת . 46

לפניה.שהטתמנומאלהשוניםבכיווניםתשובותלהתגבשותותרמההזהותשאלותאת

הזהותמגמותעלאמפיריותמטקנותלגבשזמןזהואיןבעיצומה,נכתביםאלהדברים

זו,ברשימההתאורטיתהטענהמקום,מכלבישראל.הערביהמיעוטבקרבהמשתנות

שלמורכבתהליךשלחברתיהקשרבתוךלשוויוןמשפטייםמאבקיםלמקםהמבקשת

 .אלהבשינוייםתלויהאיננהזהויות,ניטוח

להיותצריךלאישראלמדינתאזרחיהפלטטיניםשלמיקומםעלהדיוןעקרוני,באופן . 47

זולשאלהלהתייחטראויהישראלית.ובחברהישראלבמדינתמיקומםלשאלתמוגבל

דיוניהערבי.העולםאתואףבשטחיםהפלטטיניםאתהכולליותר,רחבבהקשר

שלמאבקהידיעלהןשהוגדרההזירהשזוהיכיווןישראלבמדינתכמיקומםמתמקד

עלוהןכמגורים)הזכויותשוויוןשאלתאתהישראלילחוק(המפנהקעדאןמשפחת

מדינתבתוךכמיעוטהערביםמעמדלקידוםכפועלעצמו(המגדירעדאלהארגוןייד

הטוציולוגיהשלהשחרורמלחמתהחכמה:עמודי"שבעתפלדייראו .ישראל)

 . 242,239 ) 1996 ( 8ויבקורתתיאוריההישראלית"

אפליהנגדכמאבקקטנהופוליטיקהגדולהפוליטיקה :ביתךבנה"שמירור'זיונ' . 48

אתהעותריםבתפיטתהשינויתהליךעל . 45 ) 2000 ( 16ויבקורתתיאוירהבקרקע"

שלהם,ההזדמנויותובשוויוןבהםהפגיעהשלאישיפןכמייצגתבתחילהעתירתם

מטרהלמען"עריכת-דיןזיוניראויותררחבציבורבשםעקרוניכמאבקובהמשך

קבוצות-שלמשפטיבייצוגאתיותדילמותהמטרה?מהיהציבור?מיהו-ציבורית

 . 163,129(תשט"א)ווממלשמשפטבישראל"מיעוט

הקהילתיים,היישוביםועלבישראל,הלאומיהמרחבחלוקתשלהמעמדיההיבטעל . 49

ישראליםשלגינה"עםה"ביתחלוםאת,כמממשיםטפרכיישוביהמוגדריםאלהגם

הישראלית':ב'אתנוקרטיההמרחבוחלוקתאומה"בינוייפתחאלא'ראורבים,

-650 645 , 637ח)"(תשנכאמשפטיעוניעדתיים"ופעריםקרקעותהתיישבות,

ויבקורתיתאוירההישראלי"המקרקעיןמשטר :ואדמהעוצמה"עלקדרוא'יפתחאל 'וא

16 ) 2000 ( 67 • 

 :בקעדאןעאדלשלדבריווכןלבג"צ,קעדאןמשפחתשלהעתירהלכתב 8טעיףראו . 50

S. Schmelnann "Israeli Leams SOlne Are More Israeli Than Others" The Ne,v-YO/'k 

1,3 ) 1998 ( Times . 

מצדכמשקףקדעאן,בפרשתהדיןלפטקעדאלהארגוןשלביחטוהאמביוולנטיותעל . 51

במובלעכשוללשניומצד ,בישראלפלטטיניםאזרחיםבאפלייתבהכרהדרךפריצתאחד

כן ; 5- 2 ) 2000 ( 2אדעלהמחברותהמערכת""דברראולאומיכמיעוטמעמדםאת

יזהודז-ציוניזמולפיהערביםשלהעתיד'פני'הצופה"ישראליותג/באריוח'ראן

 . 62- 60 , 53(תשט"א)ווממשלמשפטפלטטיני"זמןבליבמרחב

אתוהןקעדאןמשפחתשלעתירתהאתהןהמאפיינתללאומי,האישיביןת 1השניעל . 52

"על : 62בע'ובמיוחד , 48הערהלעילושמיר,זיוראולעתירההמשיביםשלעמדתם

מדוברהכל,ככלותה'ישנות':הזהותקטגוריותבמונחימתנהלבקצירהמאבקפניו,

בטיפורהיהודיםאך][ ...ואתנילאומיבטיטעללרעההמופליםאזרחיםשלכמאבקם

המעמדבניהםאלהוגםאלה .נידחמכפראינםוהערביםר 9בי?חלוציםאינםקציר

שלגלובלייםקריטריוניםעםמגוריםמקוםמזההואשרבארץ,שצמחהחדשהבינוני

אתניים"להדבליםאולאומייםלגבולותמצייתיםאועוצריםשאינםחיים:איכותי

 .הושמטו)השוליים(הערות
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כמשפטנימ,השוויון:משפטשלחשובהתכונהמבהירהזונקודה

מדיניותכל :אנליטיבאופןשוויוןשללשאלותלגשתמורגלימאנו

אסורה,אפליהעקרוניבאופןמהווההיאאמהשאלהלפיתיבסן

לתוכהמגלמתאיננהשהיאכיווןחסרה,היאלשוויוןכזוגישה

לשאלותשהתשובותרקלאוזמן,חברהשלקונקרטיימהקשרימ

כפיאלא,קונקרטי,חברתיזמןבהקשרלהיבחןצריכותאפליהשל

לפתחוהמונחותהשוויוןשאלותגמקעדאן,שלעתירתושמדגימה

כפיאלה,קונקרטיותמציאויותשלתוצרימהןהמשפטביתשל

מביתשביקשוהסעדקעדאן,שניסחאי-השוויוןטענתשראינו,

סיפורשלאפשריימניסוחימשללמביןאחתגרסהרקהמהמשפט,

הזדמנויותאי-שוויוןשלגרסהזוהיישראל,ערבייכלשלאי-השוויון

שוויוןכמקיימתעצמההתופסתשיטהבתוךוחברתי,כלכליאזרחי,

לו,וכמחויבתכזה

המטרותשלהנכונהההגדרהאחרבחיפושרקאיננההמורכבות

לייצוגוהנכונההשפהאחרהחיפושגמהמאבק,שלוהשאיפות

המאבקשלשפתועללרגענתעכבקשימ,אתגריממציבולניסוחו

נפקידם:נזכחיםבספרוגרוסמןכותבכךקעדאן,משפחתשל

II ,בשפתי,אלימדברימוהמישראל,אזרחיפלסטינימוכאן

כאשרמבלבל:וזהשלה,הפנימיימובקודימובמליצהבסלנגבעברית,

מרווהכאשרשליי;הדו·סיתיהח:;!רהעלמספרתעות'מאןרימא

שפה ..הזה?.'הקטעו'מהיכאילו'שנימשפטבכלמרשלת~'~ארה

וליבידו,טמפרמנטבהישבהוויה,מסויימימניואנסיממבליטה

שלורזיהמיכמניהלכלמודעשאינומיגממשלה,והומוראלימות

על-מילולית,חושנית,דברךמתוודעמשתמש,הואשבההשפה

לוומציעימשונימברדבימעליוהפועלימצפנימ,שלעצומלמאגר

שהואהוא,אוייבשלמסממניואחדהמציאות,אלהתייחסותדרכי

ליבקאלכסצילום:קציך.היישוב

עולמי,ואתאותילתארכדישלי,לאלהמנוגדימאחרימ,שמותנוקט

גמלהיותבהחלטמסוגלימבישראלהפלסטינימהזו,הבחינהמן

בלב.דאויבלהיותהמפוקפקתהפריוילגיהלהמאיןכבראךאוייב,

הסתגלגמהעברית,אתלעצממסיגלושהמכפישפה,לושסיגלמי

אליה,

ותוהה:נבוךבימשהובעברית,אותיעויינימאותוקפימוכשהמ

השימושעצמ-ופעמימהשפה,קירבתבגללמתעצמהאיומפעמימ

מבטיח_זידאניסעידכאשרהמוצהרת,הזרותמןממעיטבעברית

אנסהאנייאזזכויותשוויוןולילדיולותעניקלאישראלשאמלי,

העברית,התודעהבעמקיבימצמררימדבריוהחיימי,אתלךלמרר

מסביריחיאזוjןירכאשראךקשה';בעבודהחייהמאתיוימררואת

עמכלשהמקשריממפנילהישמרחייבבישראלהפלסטיניכיצד

רקלאמדברימשאנויודעאני ,'ת~שך~זהיריןב'הוווחותמכ, IIהשב

 , 5311צופןבאותוגמאלאשפה,באותה

הדמדומימ,מאזורלימינלית,שפההיאקעדאןמשפחתשלשפתה

הישראליהמשפטביתערוךלאהמשפחהשלהאמשפתאת

אתלהמירהמשפחהצריכהאליההעברית,לשפההיחס , 54לשמוע

להיותכדילשלוטצריךשבההשפהזוהיסבוך,יחסהואבקשתה,

מסוכסכות,שפותשתיביןיציבלאמקומזהובישראל,נוכח

הקעדאנימ,שלכורחמבעלאוליהתרחש,עצמו,המאבקגמ

העליוןהמשפטלביתהיאהפנייההישראלי-יהודי,המרחבבתוך

ידיעלייצוגתוךיהודימ,שופטיושכלהיהודית,ישראלמדינתשל

בשיטהישראליימ,משפטועקרונותחוקימוציטוטיהודימדיןעורכי

יהודית IIמשפטכשיטתהקונסטיטוציוניימבמסמכיהעצמההמגדירה

 , 5511ודמוקרטית

רקלאשאלות,ניצבותמינליהליבשלבהמצויזהבפנירקלא

גמאלאחדש,למצבעצמולסגללהשתנות,נדרשהוא

קיומה,בדברשאלותמולניצבתשמסביבוהחברה

!;(קצהשהיאוהמקומשלה,המבנההבסיסיימ,מאפייניה

הלימינלי,השלבאחרות,במילימהזה,השלבאתלעו:;!ר

ללאמתרחשאיננולמחנה,מחוץמתרחשהואאמגמ

הואאליההחברהמןיוצאאותוהעוברחברתי,הקשר

לאותהיהיהלאששובוייתכןאךאליה,וחוזרשיי,ך

עברווהיאשהואהתמורותבגלליצא,שממנהחברה

 , 56בעקבותיו

לענותהישראליתהחברהמןתובעתקדעאןפרשת

רקלאשאלותהציבההעתירהקשות,שאלותעל

ביתשלולפתחוהמשפטיבהליךהמשיבימשללפתחמ

נדרשוהשופטימוהןלעתירההמשיבימהןאכן, ,המשפט

כיהודימעדיין,מצויימאנחנוהאמכגוןלשאלות

עלותרבותי,גאוגרפידמוגרפי,פנימי,במאבקבישראל,

מובחןקהילתיתוכןישנוהאמהזאת?בארץקיומנו

דיבורהמצדיקכזהבישראל,יהודיקהילתיביישובלחיימ

היהודי?הקולקטיבשלקבוצתיותזכויותשלבמושגימ

 50המשפט



ליהודימערבימביןפיזיתהפרדהשלהנצחתהלהצדיקעודניתןהאמ

גלעוררוהדיןופטקהעתירהמכ,ךחשובאולמועו.ד 57בישראל?

אקדמיימובכנטימעתבכתביהעברית,בעיתונותדיונימשלעצומ

הטלוןבשיחות-מתרדמתהקלישאהלהעירלייורשהאמ-ואף

אתפתרלאהדיןפטק .בערבשישימוביהיהודימהישראלימשל

אינהזועודבהבהמש,ךשאבהירכפי(ובעיניי,הללוהשאלותכל

אתהמאפשרימתנאימליצירתתרמהואאולמלהפך),-בעייתית

נותרהבישראלהיהודיתלחברהן,יהדפטקמתןאחריגמן.ליבונ

משפחתכלפיעצמה,כלפיקשותשאלותעלמענהשלרבהמלאכה

 • 58בישראלהערביתהאוכלוטייהכלפיוקעדאן

קעדאןמשפחתשהחלהבתהליךהטרנטפורמטיביאליהפוטנצ

השונימגווניהשלהןצור,ךמאבקהחוללשבובאופןכן,אממצוי,

בישראל,היהודיתהחברהשלוהןבישראל,הערביתהחברהשל

קוויאתמחדשלבחינהלהעמיד .לנראהנראההבלתיאתלהפוך

כאן.הקיומשלהיטוד

יותר,רחבבהקשרהשוויוןמשפטאתהתופטתמבטמנקודת

עלההתעכבותקבוצות,שלזהותניטוחבתהליכיתפקידכממלא

אליוהמובילימהגורמיממןנפרדכשלבהזהוהעיבודהחיפוששלב

 .קריטיתהיאומתוצאותיו,

בפרשתהדיןלפטקביחטשהושמעוהקשותהביקורותאחת

לאזרחיהישראלמדינתשביןלע~רמתייחטשהואאיהקדעאן

קנייתושלרבימבתחומימואפליההפרדהשלעברהפלטטינימ,

בלתימהמרבימשונימ,באמצעימערבימבאדמותשליטה

הואבכך .מוגמרתעודבהוכאלבעייתיבלתינתוןכאל , 59לגיטימיימ

שאלותכנגדולהציבהאפשרותאתוטוגרהילגיטימצהזהלע~רןנות

עצמוהמגדירהדיןכפטק . 60וכולייפיצואחריות,צדק,שלתוקש

מדיניותהשלהלגיטימציהאתומאששמאשרהואעתי,דפניפהוכצ

מדינתשלהיותהואתהציונותברוחישראלמדינתשלהיתוופעול

טוענתכךהדין,בפטקלעתידהיחטגמיהודית.מדינהישראל

למשפחתמלהושיטנמנעהמשפטשביתכיווןבעייתי,הואקורת,יהב

אותומחזירוהוא-בקצירמגורימ-שביקשההטעדאתקעדאן

 .המדינהשלדעתהלשיקול

ביתהתמודדעמההמשפטיתהשאלהאתנמקמאמלדעתי,

כשאלהכלומר ,לעילהמתוארהחברתיההקשרבתוךהמשפט

חברתיומיקומזהותאחרחיפוששלבתהליךלימינליבשלבשעלתה

לשאלהניגשהמשפטשביתניווכח ,בישראלהפלטטינימידיעל

גישהמתוךאלאואוניברטלית,על-זמניתעמדהמתוךלאוישלפנ

 .עליהלהשיבעליושבתוכוהקונקרטיהחברתיבהקשרהנטועה

שלבלימינליותהכרההמשקףבאופןהשוויוןשאלתעלענההוא

שראל,יאזרחיהפלטטינימשלמעמדמשאלתמצויהשבוהשלב

החיוניתלהתקיימותוזמן,מרחב ,מטוימנשימהמרחבוהמאפשר

הזה.השלבשל

הכרהביטאהשאלהעמהמשפטביתהתמודדשבוהאופן

 ..מחוץזהויותשיחשבקיומובחיוניות ,זכויותשיחשלבמגבלותיו

 . 46-45 ) 1992 (נפקידםנוכחיםגרוטמןד' . 53

ברזיליג'ראובישראלופומביתרשמיתכשפההערביתמוןרתשבהםהאופניםלניתוח . 54

 . 57- 56 , 55 ) 2001 ( 1נוסףמשפטיחיד"בלשוןרקערבים?"

שבמקרהכךעלעומדתהמשפטי,המאבקבתחילתקעדאןמשפחתאתשייצגהזיו,נטע . 55

במידהעצמוהלקוחמןמרוחקיםהיוומהלכיושלוהאטטרטגיההתיק,שלהשפההזה

שללידיההלקוחשלמידיועוברכשהואמשפטיתיקבכלהמתרחשתמזויותררבה

לשינוימשפטיותואטטרטגיותדיןעורכיקהילתיים,"יישוביםזיונ'הדין.עורכת

ראוזהמטוגבתיקהייצוגדבילמותנרחבלדיון . 34 ) 2000 ( 2דעאלהמחברותחברתי"

הפלטטיניםשלחווייתםשלהייצוגמוגבלותאתגםשוכחתאינני . 48הערהליעלזיו,

הקולואףגרוטמןשלקולוכמואחרים,יהודיים-ישראלייםקולותידיעלבישראל

 . 150בע' , 36הערהליעלרבינוביץ,ראוזו.ברשימהשלי

כמהשלכשאלהבישראלהערביםשל(מצבם 91בע' , 53הערהליעלגרוטמן,ראו . 56

"בתוכנו").להםיהיהמקוםואיזהמקום

באשרקשותהתחבטויותשלעקבותיהןניכרותלעתירההמשיביםשלהתשובהבכתבי . 57

שהכריזוקציר,הישובאתהמייטדיםלמטמכיםהתשובהכתיבחוזריםכך,אלה.שאלותל

קצירהקהילתיהיישובשלהקרקעעלעליתולצייןהשומרוןטלעיבןכאןהתכנטנו"

 ...היהודיהעםלמעןישראלמרחביעללשמורשנועדוהמצפיםבשרשרתחולייה-

ועדהעםתולדותשלהראשוניםהדורותלמעןהלוחםהאיכרבעקבותהולכיםאנו

השיתופית(האגודה 5מטיהמשיבהמטעםתשובהתצהיר(המדינית"תחייתולתקופת

לכךרבהחשיבותשיששאלותמעליםהתשובהכתבי .) 6-5בע' , 23.1.96מיוםקציר)

המתהווה,השוויוןנוטחתהחדש,המיקוםגיבושמתהליךכחלקונשקלות,עולותשהן

בימיישראל,בחגיבקצירהערביםשלחלקםיהיההמכגוןבישראל,הפלטטיניםשל

המשפחות,בטיולקרב""מורשתתיערךכאשרירגישוכיצדהעצמאות,ובימיהזיכרון

שלבמקרההיהודיםקצירתושביירגישווכיצדאחרת",ארץלי"איןבציבורוכשיושר

 .) 1 0- 9בע'(שם,ביישובהערביםהתושביםידיעלהאדמהיוםשלפומביציון

 29 , 25(תשט"א)ווממלשמשפטקעדאן"בג"ץבעקבותבישראל?"ציונותגביזוןרי . 58

הציבורי,לדיוןהכלליתהמטגרתבקיבעתהיאההחלטהשלהעיקריתהתרומה("בינתיים

חיוני").כל-כךשהוא

ליעלכהן,ראושראלימדינתידיעלערביםבאדמותשליטההעברתדרכישללטקירה . 59

 . 45הערה

הערהלעילזיו, ; 42הערהליעלדלאל, ; 69-65בע' , 51הערהליעלגיבארין,למשלראו . 60

עתידעבר, : 2000"ציונותשמירר' ; 168-166בע' , 48הערהליעלושמיר,זיו ; 55

 2דעאלהמחברותהמערכת""דבר ; 24 ) 2000 ( 2דעאלהמחברותקעדאן"ומשפחת

שלובקיומובהקמתומתחילה ...הפרשהשלומורכבותהותה("בעייתי 3 , 2 ) 2000 (

שמטרתההכוכבים,'יישובימתוכניתכחלקהוקםקצירהיישובעצמו.קצירהיישוב

תכנוניתתפיטהמתוךהמערבית,הגדהלביןמשולשהיישוביביןחיץליצורהייתה

תכנוניתמתפיטהחלקגםהואקציראויב.בהםורואההפלטטיניםהאזרחיםאתנתהעוי

הטוכנותידיעלהוקםאףקציר ...ערבירובבעליאזוריםילייהד'המבקשתיותר,רחבה

שלכזרועהלאומיים'ב'מוטדותשימושידיועלציונית,תפיטהמתוך ...היהודית

המדינה").
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השופטכדבריכי, 62הצנועהבקביעההמסתפקתהפסיקה . 61לכתליו

יחידיביןמשאבי-הכלל"בחלוקתלרעההופלוהעותריםחשין,

ובכןלשוויון,זכותכבעליהעותריםאתמכוננת , 63בישראל"החברה

המשמעותאתשיעבהזהויותשיחשללהתקיימותואפשרותיוצרת

בישראל.והיהודיםבישראלהפלסטיניםעבורזוקביעהשל

לשאלהבינארי,מודלבתוןחותכת,תשובהלספקנדרשוהשופטים

להימנעניסיונותיהםלאו.אםלרעההופלתהקעדאןמשפחתהאם

השתהותםואףלהתפשר,הצדדיםעידודבאמצעותכזומאמירה

הנשיאכותבכיום",עושים"אנו .צלחולאדין,פסקבמתןהארוכה

אמירההיאהזוהאמירה . 64ורגישה"קשהדברןראשון"צעדברק,

נמצאיםבתוכהוהפלסטיניםהישראליתשהחברהבכןהמכירה

זהשלהםהפוזיציהעלמחודשתמחשבהושלשינוישלבתקופה

הייתהחדשהדרןעלהדיבורזה.לצדוזהזהבתוןזהזה,כלפי

שלוהמופשטהעל-זמנימהאופילהיחלץהמשפטביתשלודרכ

שוויון.פסיקת

פסקמתןעםהנפתחתהקשההדרןבענייןבהתבטאותואכן,

משפטיותתשובותבשםשדביבורהכוחעלהמשפטביתמוותרהדין

כיהשארביןפשוט,ויתוראיננוזהווטרנסצדנטליות.אוניברסליות

כמוסדתדמיתוואתהמשפטביתשלהלגיטימציהאתמחלישהוא

החברהמןמושפעתשאיננהועצמאיתסגורהכמערכתתלוי,בלתי

אתהמשקף ,כןויתורזהואולםפועלת.היאשבהןהתרבותומן

ידהעלמעוצבפועל,הואשבהבחברהנטועהמשפטשלהיותו

 .אליהומגיב

בהקצאתלשוויוןזכותשלקיומהשאלתהמשפטית,השאלהעל

אכן,הנכונה:המשפטיתהתשובהאתהמשפטביתהשיבמקרקעין,

לאהואהנוסף;הצעדאתהלןלאהואאולםאסורה.אפליהפהיש

שלהעתידועלהעברעלזוהחלטהשלהרחבההמשמעותאתכתב

הוא .ישראלבמדינתופלסטיניםיהודיםשלהמשותפיםהחיים

הדיןפסקקליטתמלאכתאתוהפוליטיהחברתילשדההשאיר

המשותף.העתידבעיצוב

שלסלידתועלעמדתיליסבוןעלהמצורתולדותבניתוח

התהלין .נחרצתומנימהמוחלטותמתשובותסאראמאגו

לספק,כבודמתוןהתאפשרסיל~הךיימונדושעברהטרנספורמטיבי

ספרסופרשלהיהירההנחרצותלהיסטוריה.ביחסלאי-הוודאות

סיפורהסיפור.אתהרגהסילבה,ריימונדולדעתהמקורי,המצור

כתוביםסאראמאגו,שלספרוגםכמוסילבה,ריימונדושכותבהמצור

סאראמאגווהןסילבהריימונדוהןלמגבלותיו.המודעמאמץמתון

אתלארגןליכולתםבאשרצניעותשללחשיבותהחדבאופןערים

שניתןוהוברבחמקמקה,היאההיסטוריתהמציאות .המציאות

ומתוןבכבודאליהלהתייחסהואלהופיעלהלאפשרכדילעשות

ובהחלטיות.בוודאותדבריםלגביהלקבוענוכלשלאבכןהכרה

אינםסילבהריימונדושלהחדשבספרוהדביונייםגיבוריואפילו

מעיןשליחסיםלקייםעליושככותב,מביןהואבשליטתו.לגמרי

בטוח,מקוםלחיים,תנאיםלהםלאפשרעליו :דמויותיועםהורות

 52המשפט

בכןלהכירעליובבחירותיהם.המידהעליתרלהתערבלואלאבל

שממבטושאףמוגבלת,היאעבורםהחייםאתלארגןשיכולתו

הואדברשלשבסופוהרילהועיל,יכולמצדויתרמאמץראשון

הנכונההדרןאתלמצואמהםולמנועהתפתחותםאתלהחניקעלול

המשפטביתדומה.גישהמתוןכתובקדעאןבפרשתהדיןפסקלהם.

מזההשהואבכיווןלהתקדםוהחברתיתהמשפטיתלמציאותעוזר

המשטרושיטתהישראליהמשפטתופסיםשבוהאופןמןכמתחייב

לעצביכולותיובמוגבלותמכירהואאולםעצמם,אתהישראלית

החברהעבורלכתוביכולאיננוהואלדבו.הזאתהמציאותאת

החדשותהזהויותיעוצבושבווהמלאהמדויקהאופןאתהישראלית

בשוויונההפגיעהדבברהפורמליתהשיפוטיתהקביעהעיבויאהדדי.

הניואנסיםפרשנויותיה,השלכותיה,עיצובקעדאן,משפחתשל

הישראלית,החברהשלהדרגתיתעבודהלהיותצריכים ,שלה

אחדרקהואהמשפטשביתרבים,חברתייםלמוסדותמשותפת

 • 65מהם

בניסוחולנקוטאםקדעאן,בפרשתהדיןפסקשלבהשתהותו

עברביןעמוםדמדומיםאזורההווה,שלב"חללושמיר,רונןשל

ושלזההווהשלהחשיבותזיהוימשוםגםכן,אםיש, , 66לעתיד"

עלאל-זמניתהתעכבותאיננהזוהיאחרות,במיליםבו.המתרחש

ומכדבתהזמן,צירעלאותוהממקמתהתעכבותדווקאאלאההווה,

העברבגללדווקאנטוע.הואשבוההיסטוריבהקשרההכרהאת

תהליןשזהומשוםדווקאפחות,לאהמורכבוהעתידהמסוכסן

החיפוששבובאוויר,ותלוינפתחהכולשבומסוכן,כואב,סבון,

ראויתוצאותיו,תהיינהמהברורולאקשההואומקוםשפהאחר

 .בוהתעכבותולאפשרהזהההווהשלבלימינליותלהכיר

מקוםעלמאבקרקלאהואקדעאןבפרשתהמתבטאהמאבק

שלזהותופיזי.מקוםעלמאבקהואהישראלית.בחברהסימבולי

אזורבאותודביוקמצויהקציר,היישובבמחלוקת,השנויהמקום

,?פריישובבין-בישראלהערביתהחברהמצויהשבודמדומים

חלקהואהיהודיהלאומישאופיווככזהציוניותפונקציותהממלא

המאכלסתפרברית,ביתןבנהשכונתלביןלקיומו,וקריטיאינהרנטי

הלאומי,אופיואתהמדגישמקוםביןהבינוני;המעמדמןמשפחות

לחייואינדיבידואליסטיתאוניברסליתשאיפההמסמלמקוםלבין

לאומיספראזוררקלאכן,אםמהווה,קצירונינוחים.טוביםשגרה

"התנועותושלתושביושלהקולקטיבידבמיוןלפחותהוא(כזה

כרשהואחברתי-תרבותי,ספראזורגםאםכיהמיישבות")

חדשהקטגוריהותרבות,זהותשלשלישימקוםליצירתפוטנציאלי

 .חוצץהואביניהםהדמוגרפיתהדיכוטומיהאיברילשנימע:ב.ר

לשאלהקעדאןשלהשאלהאתברקהנשיאמקבילדינובפסק

בעניין ,בראוןבפרשתהאמריקניהעליוןהמשפטביתבפנישניצבה

למרות . 67בארצות-הבריתלשחוריםשווים"אבל"נפרדיםספרבתי

מאזשחלהמשמעותיהשיפורולמרותלשעתה,המהפכניתהפסיקה

האמריקנים-אפריקניםשלובמעמדםבזכויותיהםהדיןפסקמתן

השלבאתעברההאמריקניתשהחברהלומרקשהבארצות-הברית,



 , 68בתוכהלמיקוממקיימאברמודלונמצאזו,לשאלהבנוגעהלימינלי

שמצבמייתכןאחרות,במילימ ,בישראלגמהמצביהיהשזהייתכן

לימינליותשלנצחימצבאלאשלב,איננובישראלהערבימשל

לימינליבמצבנתונהכולההישראליתשהחברהגמייתכן(וכ,ך

הכוחותעקבזהותהשלקוהרנטיניטוחיאפשרשלאתמידי,

שהערבימלטעוןניתןשהרימורכבת),היאמהמהמטוכטכימ

עקבנקלעושאליוהמקוממעצמשמולאפהלאמצויימבישראל

אתלזהותראויבינתיימ,והגאו-פוליטיות,ההיטטוריותהנטיבות

קולה,אתקעדאןמשפחתמשמיעהשממנוהמקומשלהלימינליות

 OI·כ Oד.

מטאי,בעצמשהואשייתכןבאומרופעמצוטטטאראמאג~ז'וזה

טאראמאג~ , 69חיבורימלכתובכיצדיודעשאיננוכיווןרומנימהכותב

עמוקהמעורבותשלמעמדהוכותבכפוליטית,כתיבתואתתופט

החיבורפניעלהטיפורתבז'אנרששימושוייתכןחברתיות,בשאלות

ביטויאלאאי-יכולת,שלענייןמעי,דשהואכפירק,איננההעיוני

להציגהאפשרותמןיצירתו,שלרבימבממדימהניכרתלהטתייגותו,

פשוטהדרךלהתוותאואחתאמתבשמלדברמוחלטימ,טיעונימ

מטובכות,בעיותלפתרון

מנחרצות,והטלידהוצנוע,מהוטטחיפושושלטפקשלחשיבותו

המשפטי,ההליךליטבון,עלהמצורבתולדותהשניכחוטעוברימ

 ,נכונותופרשנויותפטקניימטיעונימלשמועבנויזאת,לעומת

מתאפיינתהמשפטביתושללהליךהצדדימשלהנימהלכך,בהתאמ

הדיןפטקוטפקות,הצעותמאשרוטענותקביעותיותרבהרבה

ששאלתהעודבהאתהמשקףבאופןלדעתי,מעוצב,קדעאןבפרשת

אחרחיפוששליותררחבמתהליךחלקהיאהמשפטיהשוויון

הכוחותאחדרקהואהמשפטביתיותר,נכונימוזהותחברתימקומ

כלאתלהקיףלשאוףמצדושגויזהויהיהזה,בתהליךהמעורבימ

אתלהחניקעשויהדברפטקנית,ג'טב~בחתאותמולעצבהיבטיו

מחדש,להתעוררותואפשרותלחטומואףהתהליך

מאפשרתלשוויוןבמאבקימהכרוךהלימינליבאלמנטהכרה

במושגהשוויון,שיחלתוךמקומושלזמןשלממדלהכניט

והרב-המורכבותשלזיהויתהליכית,ראייהמגולמתהלימינליות

לאהנדרשימהמבניימהשינויימושללשוויון,שבתביעותקוליות

מקבוצתגמאלאשוויון,התובעימהמיעוטקבוצתאוהפרטמןרק

לזהותהמושגעוזרומקומ,מבנהשלבו;ומדימבהתרכזותו ,הרוב

חירותו,ועמהאדמכבודעמנפגששוויוןשבההנקודהאת

מאבקה ,שונהמטוגמקרימהמברשימהשנותחוהמקרימלכאורה,

בתהליךהשוויוןזכויות,לשוויוןמאבקהואקעדאןמשפחתשל

אלאלעצמה,מטרהאיננוזאת,לעומתטילבה,ריימונדושעובר

אתלעצמולוקחשהואברגעעובר:שהואהתהליךשליוצאפועל

לו,כנכונימבעיניושנתפטימחיימלחיותעצמו,אתלממשהחופש

אולמ ,משמעותהאתבהנתוןשהואהמעמדיתההייררכיהמאדבת

אחרהחיפושמןכתוצאההמקרימבשנינפגשימוהחירותהשוויון

חיימשלנ~טחהאחרהחיפושהנכונה,הזהותאחרעצמית,הגשמה

המוצהרתזו(לפחותבחירותההכרההולידהישראליתבחברה

בינונימעמדשלחיימלחיותקעדאןמשפחתשלהעקרוני)במישור

להגדירטילבהריימונדושלהצורךביהודימ,כהעדהמאוכלטביישוב

ולתנאילכתוב,לעצמושלקחהחירותאתהובילמחדשעצמואת

השוויוןהמקרימבשנישלו,העבודהבמקומלפחות)(הזמניהשוויון

אדמבנישלולייחודיותלשונותהמאפשרימאלההמוהחירות

כבודמ,עלשמירהשלבתנאימלהתקיימוקבוצות

הרעיוןשלילתמחייבתעצמיתלהגשמהכתנאישוויוןתפיטת

המושגיתהטתירהמידתאתומפחיתהלשוויון,כתנאידמיוןשל

האפשרותשמירתהואחירותשלמרכזיהיבטאמלשוויון,חירותיבן

תנאיהואהשוויוןאזכיוקבוצות,פרטימשלייחודיתלהתפתחות

שוויון,שלהיפוכואפליה,זו,תפיטהלפיחירות,עללשמירההכרחי

החיימ,לפוטנציאלאדישותשללמצבלהביאנוהעשויהזוהיא

הנפש,שוויוןבקיומנו,הטמונימוהביטויהיצירתיותהחיפוש,

השוויון.שלהגדולימאויביוהמ-המלהדבלימ,האדישות

שגיאא'ראולזהיבחטזהותפקידיהמזהויותושיחזכויותשיחשלמאפייניהמעל . 61

(תשט"א)טזמשפטמחקייזהות"לשיחזכויותשיחביןבישראל:והמשפטהחברה"
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 48בע' , 58הערהליעלגביזון,אותמשמגדירהכפי ,"משמאלהבג"צ"מבקריבעיני . 62

אתמכוננתשהיאבכךמזיקה,אףואולימדי,צנועהזוקביעה ,) 54שוליימ(בהערת

הפלטטינימשלוהלאומיהקבוצתיההקשרמןבמנותקפרטיימ,כאזרחימהעותרימ

מוצאימלאהישראליבציבורמבוטלימלאחלקימכילזכורמקומישאולמיבשראל.

ההתיישבותלמפעלמוותמכתהציונות,כטוףאותהותופטימבהחלטה,צניעותכל
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