
 
 

 TEL AVIV UNIVERSITY  אוניברסיטת תל אביב 
 

 ע"ש לסטר וסאלי אנטין הרוח למדעי הפקולטה

 פורטר ולזלי שירלי ש"ע התרבות למדעי הספר בית

  

 

 

 

 

 

 

 

 

לגיטימציה של ישראל" בנאומים -בנוסחה "דה םהשימושים הרטוריי
 פוליטיים

 

 

 נדיה אליס

 חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"

 

 

  הדרישות ממילוי כחלק אביב-תל אוניברסיטת של לסנאט מוגשת העבודה

 שלישי תואר לקבלת

 

 

  רות עמוסישל פרופסור  ההעבודה הנוכחית בוצעה בהנחיית



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אליסנדיה 

 עבודת המחקרקציר ת



 
 



 א
 

 הקדמה

 השיחואת  ישראלי ציבוריהשיח ציף את המישראל" של לגיטימציה -"דה המיליםרצף בעשור האחרון, 

הגדרה תנה ני", טרם נוסחהלמטבע לשון זה, אשר יוגדר על ידנו בהמשך כ" עם זאת,. חוץ לארץבהיהודי 

הם של נאומיבמרכזי ך ללגיטימציה של ישראל" הפ-"דהה נושא נראה כי .הואלו שאימצוכל על ידי מספקת 

או להימנע  פוליטי להשתמש מנהיגל ש תובחירעם זאת, . ים ישראלים וזרים בשנים האחרונותמנהיג

שהוא פרשנות בושל הרטוריקה קרב ה השדעמדה בתוך  בנקיטתכרוכה  שנוי במחלוקתכה מטבע לשון מ

   ממממממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממ .מייחס לו

ה" זאת מאופיינת בעמימות נוסח"לגיטימציה של ישראל"? -דהלמה מתכוונים אפוא בשעה שעוסקים ב"    

מציב בפנינו עורפל כה ממינוח והשימוש השונה והנרחב ב ,הגדרה מדויקת שאינה מאפשרת ,כך גדולה-כל

בנוסחה בנאומים  באותן השאלות העולות בהקשר של השימושני מתמקדת שאלות רבות. בעבודה זו, א

 נעשהבו בנאומים  השכנועילגיטימציה של ישראל" והשימוש -דה" הנוסחהניתוח לשם כך, ם. יפוליטי

הארגומנטטיבית, ובמסגרת המתודולגית הקרויה "הארגומנטציה בניתוח שיח", כפי מבעד לפרספקטיבה 

 ממ ממממממממממממממממממממ(.  Amossy, 2012 [2000]הפרנקופוני ) המחקר בעולםשזו התפתחה 

 

 המתודולוגיתו תתיאורטי': המסגרת החלק א

היא עבודה זו מטרת המסורתי.  הצרפתי ניתוח השיחב כבוליםשורשי המסגרת בה עבודה זאת נכתבת 

של בהקשר  , הדרך בה נואם מנסה לשכנע את הקהל שלו(קרי) הארגומנטטיביותאסטרטגיות הלפענח את 

נוסחה( ים השונים בשימושלנגנוני השיח )הקשורים ", ובמשראללגיטימציה של י-דה" מטבע הלשון

בהן מנגנונים אלו מופעלים בשעה שנעשה שימוש שאת הדרכים  תוחנב אניבמילים אחרות, שכנוע.  אמצעיכ

אומצה שיטת ניתוח המשתייכת לזרם הפרנקופוני של ניתוח שיח, . לשם כך אומים פוליטייםנה בנוסחב

אינה שואפת להסליל או לכוון את  ,CDA(Critical Discourse Analysis) פוני בניגוד לזרם האנגלו אשר

וברצוני להמנע  ,לרוב מזוהה כנושא אג'נדה פוליטית CDA-זרם ה .הקורא לעמדה פוליטית כזו או אחרת

 .כפי שקיימים כיוםמוסדות הפוליטיקה של שיפוט המבקרת מנגנוני הכוח ו

ים ל הנמנעקהמוצהרת היא לשכנע את ה םשמטרתשה שימוש במושגים נע יםפוליטיה הנאומיםמחלק ב     

אינה עוסקת בביקורת  זו עבודה. ספציפית אידיאולוגיה פוליטית המבוססים עלארגומנטים באמצעות 

 נואםתועלת השכנועית שמפיק כל במבנה הכוח המשתקף מהם, אלא ב או הפוליטית של תכני הנאומים

 בנוסחהאת האופן בו כל אחד מהנואמים עושה שימוש  אפוא הציגלמטרת עבודה זו היא  .מהנוסחה

 בחרתי, ((Ruth Amossy 2012 כהמשך לעבודתה של רות עמוסי לשם כך,. קהל מסויםלשכנע  במטרה

 ממממממ שיח.הניתוח וטיעונים( באמצעות השכנוע חקר ) חקר הארגומנטציהמשלבת את ה גיהומתודולב

-דה"של הנוסחה ( Argumentative function)מנטטיבי והתפקיד הארגח את לנת מציעה יאנעבודה זו ב     

. מנהיגים פוליטייםות על ידי ת ממסדיות רשמיובמסגר שנערכוים פוליטי נאומיםלגיטימציה של ישראל" ב

 םיפקידים פוליטילמנהיגים ולבמסגרת תפקידם, כיוון ש הנוסחה לבחינתזה הינו המסגרת הטבעית קשר 

על  שלהת והפוטנציאלי ותהשפעללגיטימציה של ישראל" ו-דהלשכנע את הציבור בנוגע ל" אינטרס ישנו

 נבחרו נאומים של נשיאים, ראשי ממשלה, שרים ומועמדים לבחירות.לשם כך  מדינה.ה



 ב
 

 המחקר ומושאי תקופת

בשיח הישראלי עד נוסחה הלהפצת  קשורה הבחירה בעבודה זו בנאומים שנערכו בתקופה מוגדרת

. ה"גל הראשון" של הנוסחה, שהינה תקופת 2013ועד  2008ם להתמקד בשני בחרתילכן . שותה בוהשתרל

להיות המוקד במהלך מבצע עופרת יצוקה של צה"ל בעזה, והחלה  2008זו פרצה לשיח הישראלי בחורף 

ת השתלטו. תשיח החברה האזרחיופוליטי השיח השיח חברתי, השיח תקשורתי, סוגי שיח שונים כגון הב

נהרגו תשעה אנשי במסגרתה  ,2010-ב משט החירות לעזה"(מ"חלק שהייתה מרמרה )ה תספינצה"ל על 

הייתה כבר מהתקשורת ומדעת הקהל הבינלאומיות. הנוסחה בשלב זה  תוביקורגל  , עוררהםטורקיצוות 

טימציה של לגי-בשיח הישראלי בפרט והיהודי בכלל, ונראה כי לא ניתן יותר להתעלם מנושא ה"דה שרושה

 מממממממממממממממממממממממממ מממממממ .יהודי-מרכזי בשיח הישראליהיות ל , שהפךישראל"

עצמה אל מול מאמץ קבוצתי מאורגן  מצאהישראל מדינת משוכנעים שהיו ישראלים ויהודים רבים      

לבקשה  הישראלית תגובהכחלק מהנוסחה ב נעשה שימוש, 2011לגיטימציה לישראל". בשנת -לעשות "דה

גם את "יציאתה" של הנוסחה  ציינה 2011פלסטינית כמדינה משקיפה. שנת או"ם להכרה במדינה מה

חלקת שה בה שימוש בנאום מפורסם שערך במאל בשעה שהנשיא האמריקאי אובמה עמגבולות ישר

, כיוון 2013בחרנו לתחום ולחתום עבודה זו עם הבחירות לכנסת בשנת המדינה של ארצות הברית. 

  מממממממממממממממממממממממממממממננננננננ לאחריהן, השימוש וההפצה של הנוסחה משתנים.ש

לגיטימציה של ישראל" הינו בעל אפיונים של "נוסחה" -ניתן לטעון שהרצף הלקסיקאלי "דה אבעוד של     

מטבעו ש ,על ידי מנהיגים בינלאומיים בוהשימוש  ,ץ לארץובחולקהילות היהודיות מחוץ למדינת ישראל 

עם אל מחוץ לגבולותיו.  ונחלהשיח הישראלי ההוכחה שהמורכבות, הינו סוגיות בן במשמעות ווטעהינו 

יהודיות גלותיות, נוסחה רק במדינת ישראל ובקהילות לגיטימציה של ישראל" הינה -העובדה ש"דה ,זאת

ת היהודיות הגדולות ובפרט באלו שבארצות הברית, אינה יד המקרה: בשתי מדינות אלו חיות הקהילו

ביותר בעולם, שאוכלוסייתן מסתכמת בשישה מיליון איש לערך בכל אחת. כפועל יוצא, צמצמנו את 

  ממממממממממממממממממממ המדינות בהן נערך ניתוח השיח בעבודה זו לישראל ולארצות הברית.

שמיים של אנשי נאומים שהוצאו מהארכיונים הרנערך ניתוח שיח של ארבעים לשם מחקר זה,      

נאומים של ראש ממשלה בנימין  15על ידי פוליטיקאים ישראלים ) נערכונאומים  32מתוכם, פוליטיקה. 

נאומים של הנשיא התשיעי שמעון פרס  וחמישה האופוזיציה דאז ציפי לבני תנאומים של ראש 12נתניהו, 

נאומים של סגן הנשיא  ובמה, שנינאומים של נשיא א )ארבעהעל ידי פוליטיקאים אמריקאים תשעה ז"ל( ו

ונאום אחד של המועמדת הרפובליקנית  ,דניס רוס ,נייני מזרח התיכוןעץ הנשיא לעביידן, נאום אחד של יו

 ישראלהקשת הפוליטית בעל הנמצאים פוליטיקאים של מדובר בנאומים לבחירות מישל באכמן(. 

 יםהאידיאולוגי יםשסעלהתייחס גם ל לנובאופן המאפשר  – אופוזיציה והנהגה –ארצות הברית וב

בנוסף . בעולם הישראלית תדמיתה או מעמדה של ישראלסוגיית ל בנוסף האופייניים לשתי מדינות אלה,

ארצות בממשל האתרי האינטרנט הרשמיים של ממשלת ישראל ונעשה ניתוח תמלילים של  ,נאומיםל

נוסחה בשימוש הלבחון את במטרה זאת  ."לגיטימציה של ישראל-"דהעוסקות בוות מגדירהן הברית בהם 

 לגיטימציה".-את עמדתן הרשמית של ממשלות אלו ביחס לתופעת ה"דה המביעיםטקסטים אותם הבתוך 

קהל הנמנעים, מוצהרת היא לשכנע את ה םשמטרתלקורפוס עבודה  נאומים פוליטייםעל כן נבחרו 

 בנוסחהו כל אחד מהנואמים עושה שימוש אופן בבעוסקת ב מחקר זה. מכיוון שמטרה זוושהקהל מודע ל

 מסוים.לשכנע קהל  במטרה

 



 ג
 

 (Formule) הלשוניתחלק ב': הנוסחה 

מתחילות  חברתיות שונותקבוצות  .באופן פתאומי יחסית דיון הציבוריל הינה מטבע לשון שחודר"נוסחה" 

מטבעות . יה קייםהוא כלל לא ה, מבלי להתייחס לעובדה שמספר חודשים קודם לכן, עשות בו שימושל

או הקניית משמעות  ,המבטא מטבע לשון חדש תחדיש או חידוש לשוני בעברית,)ניאולוגיים הללו הלשון ה

בה מוקדמת בשיח הציבורי, שאנו מתקשים להזכר בתקופה  כל כך משתרשים (חדשה למילה קיימת

מטבע מוגדר דה זו, בעבו באמצעות מילים אחרות. ו, או שבוטאהייתה נטולת חשיבותבשיח  משמעותם

הדקדוק וההגיון על מנת לשמור על כללי  ."נוסחה" באמצעות המושגלגיטימציה של ישראל" -"דה הלשון

"מטבע לשון". שניהם בייעשה שימוש לסירוגין במילה "נוסחה" או בטקסט זה  של השפה העברית,

 .מבטאים את אותו רעיון

(, Krieg-Planque) קפלאנ-קריג אליס על ידי 21בתחילת המאה  נעשתההנוסחה ההמשגה לעקרון      

מקבל הובנקודת זמן מסוימת, המתעורר "( רצף לקסיקאלי)להלן "כרצף מילים  את הנוסחהשהגדירה 

ולא  מקבל משמעות שונה מבעבר מטבע הלשון. על כל שכבותיו שיח הציבוריבמסגרת הדינאמיקה בביטוי 

 ארבעה קריטריוניםמציעה  (2003ק )פלאנ-קריג .סיאליתהסכמה קונצנזומ והינו חף לרוב חד משמעית,

 הרצף( 2)בתצורתו בשיח  נטמע ומושרש הלקסיקאלי )מילה או ביטוי( הרצף( 1)נוסחה: ה המאפיינים את

ואסמכתה  מקור סימוכיןהופכת ל( הנוסחה 3)להיות חלק מהשיח הציבורי, על כל גווניו  ךהלקסיקאלי הופ

  מממממממ מייצרת מחלוקות. או בעלת מאפיינים פולמוסיםבמהותה  הוסחנה( 4) משמעות חברתית תבעל

לגיטימציה -"דהבא לידי ביטוי: הנוסחה  פלאנק-קריגניתן להבחין את האופן בו העקרון הראשון של      

 אין אומריםבעל תצורה קבועה ולא בר שינוי )הציבורי כמטבע לשון בשיח  תומושרש צתשל ישראל" מופ

יה ישראלית" או כל וריאציה אחרת(, הן במרחב הציבורי של החברה הישראלית ושל יהודי לגיטימצ-"דה

 מממממממממממממממממממממממממממ התפוצות, וכלה בשיח של אינטלקטואלים המתמחים בנושא.

גם מטבע  הורחבשנות השמונים, אז בפיע לראשונה במדיה הישראלית לגיטימציה" הו-"דה המונח     

הייתה  "דבר"עיתון ב 1980באוקטובר  26-של המאמר הת רכותגיטימציה של ישראל". ל-"דה-ל הלשון

את הסביר  ע תדמורויהוש העיתונאי , ובולגיטימציה של ישראל בעצרת האו"ם"-"נמשכים המאמצים לדה

לגיטימציה -"דהשל  ממדינות ערב בעצרת הכללית של האו"ם מנוצל למטרותרוב קיומו של האופן בו 

באותה  אוזנו של הציבור הישראליל לחלוטין אינו זר שמטבע הלשוןבעוד . קהילה הבינלאומיתב לישראל"

 מממממממממממממממממממממממממ. 21-בר תאוצה בעיקר בתחילת המאה הוצו מתגבש, הוא תקופה

 קיימת במספר שפות, אך ישראל הינה המדינה הראשונה שעשתהלגיטימציה של ישראל" -"דההנוסחה      

 –ת בעברית ובאנגלי להתפתח יותר ויותר במדינה החלהנוסחה זו  .למטבע לשון התווש והפכה אשימ בה

בו הופיעה בעיתון היומי "הארץ", דוגמה לכך היא . פלאנק-כקריטריון השני על פי קריג דרשהוגמה 

ופה )התק 2008-2013לרגע כתיבת עבודה זו. בין השנים עד ו 2004כתבות בין השנים  1,499-הנוסחה ב

סוגיית לאפוא הנושא הפך ". לגיטימציה של ישראל-ה"דה כתבות עסקו בנושא 656המנותחת בעבודה זו(, 

 ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ מממממממל .משמעות וחשיבות חברתית תבעל מפתח

וזהו  – מטבע לשון זהבהולך וגובר שימוש  נעשה היהודי גלותי ובמדיה הבינלאומית שיחבישראל, ב     

 .רתיתהנוסחה הופכת למקור סימוכין ואסמכתה בעלת חשיבות חב: אנקלפ-קריג על פיהשלישי  הקריטריון

עושים  בעוד שישראלים; משמעותב הינו טעון על ידי אדם שאינו ישראלי שימוש בנוסחה זו, לא כל שכן

מחוץ לישראל  ,בחון את המשמעות שלהשרושה חברתית מבלי לכטענה  האות יםסכומנ שימוש בנוסחה

 ממממממממממ ממממממממממ מממממ ת.ישראלי-פוליטית פרו נקיטת עמדהביטוי לכ תהנוסחה משמש



 ד
 

בבסיסה מתאר את מהותה של הנוסחה ככזו שהינה  פלאנק-על פי קריגקריטריון הרביעי והאחרון ה     

חברתי  תיאור להיא כיוון שמטבע הלשון מכילפי החוקרת, הסיבה לכך  פולמוסית וכמייצרת מחלוקת.

לגיטימציה של ישראל" מרמזת על סוגיות חברתיות ופוליטיות חשובות מאד, -ופוליטי. הנוסחה "דה

עצם העובדה שהנוסחה בנויה ממספר מילים בעלות לצד כך, חלק בלתי נפרד מהן. מהווה שהמחלוקת 

מטבע על לם, קרי כש הלקסיקאלי רצףבאשר למחלוקת גם  מעוררת, כל אחת בפני עצמה משמעויות רבות

 . עצמו הלשון

 

 נטטיבי של הנוסחהמוארגהעושר החשיבות העמימות, לצד 

שימוש נעשה בהם ליים ארבווהכלים המ חלק, ומהווה חשוב בבניית ארגמונטציה אמצעי הינההנוסחה 

העמימות המהווה היא מחלוקת. הסיבה לכך  קיימתבנושאים עליהם את הקבוצה היריבה במטרה לשכנע 

לגיטימציה של -את הנוסחה "דההמרכיבות  המילים השונותכאמור, בנוסחה.  מושרששעיקרי היבט 

 לקבלוכפועל יוצא, כך גם עשוי מטבע הלשון כשלם  רבותישראל" יכולות להיות בעלות משמעויות 

לקונצנזוס באשר למשמעות שלו. להגיע להחליט על פרשנות אחידה או לא ניתן . על כן שונות משמעויות

 לגיטימציה של ישראל":-ן את היחידות הלקסיקאליות של הנוסחה "דהנבח

  לגיטימציה   -דה

הינה נומינליזציה )הפיכת פעולה  ( "delegitimation"או  "delegitimization"" )לגיטימציה-דה"באנגלית, 

יה" אינו לגיטימצ-בעברית המושג "דה .לגיטימציה"-"לעשות דה ,"to delegitimize" למצב/שם( של הפועל

וביחד הם  או "לייצר", פועל "לעשות"לשם ה לגיטימציה( מצוות-השם )דהז(, ולכן "קיים )אלא בלע

 ממממממממממממממממממממממממממממממממ לגיטימציה".-דה /לייצר"לעשות את הפועלמרכיבים 

תוקפו  נטילת הבסיס הלגיטימי ממשהו, ביטוללגיטימציה הינה "-דה ,"רב מילים" על פי המילון     

חלק אפוא הינם או המוסכמות החברתית ו/הפן החוקי ( https://www.ravmilim.co.il) ".החוקי

יה ניתנה הלגיטימציה לבנות במקום מסוים ילקבלן בנ :", לדוגמהמהפועל "להפוך ללגיטימיאינהרנטי 

ו לחילופין, למומחה קיימת הלגיטימיות לדבר בנושא ההתמחות , א)כלומר, הזכות החוקית לעשות זאת(

כל ביטוי בנומיליזציה של הפועל  אין בין השנייםבחנה הברם, ללכך(.  ישנה מוסכמות חברתיתשלו )כלומר, 

. מושג אחדמרכיבות ה)חוק ומוסכמות חברתית( שונות במהותן סוגיות שתי  מדובר ב – "להפוך ללגיטימי"

בלבד לפן אחד  קיים כיוון שלרוב ישנה התייחסותלגיטימציה" -פועל "לעשות דהם ההספק המושרש בש

מהשדה  איזה חלקברור  שלאכיוון וגם , הקשור ללגיטימיציה )הפן החוקי או המוסכמות החברתית(

שניתן פחות אינטואיטיבית מ , כמסתבר,התשובה לכך .לגיטימציה-דהלמושא  הינו"ישראל"  הסמנטי

 . לשער

    ""ישראל

(. Paveau 2008משמעויות רבות ) גם בעל ועל כן ,( הינו מושג בעל ייחוסים שוניםToponymשם המקום )

 זמן בו הוא נאמרה תנקודמ מושפעותש משמעויותהייחס למגוון תבמקרה הנדון, השם "ישראל" מ

השפעות מ"ישראל" יכול להיות טעון  . שם המקוםהדובר והקהל שלוקשר החברתי והתרבותי של ההומ

המדיה המכסה רבות את השפעות מ, או לחילופין, הדרה ות אופוליטיות הקשורות לתחושת שייכ-גיאו

אינו מייחס אותה בעשור הנוכחי י המתגורר בתל אביב ישראל, הלדוגמ פלסטיני.-קונפליקט הישראליה

https://www.ravmilim.co.il/


 ה
 

כן, יהודי . כמו 70-פלסטיני מוסלמי שנולד וגדל ברמאללה בשנות ה כמו מילה "ישראל"למשמעות 

ואנטי  פלסטיני-פעיל אירופאי פרוייחס "ישראל" אותה המשמעות שלמושג  ייחסלא אמריקאי דתי 

ניתן להשתמש יתרה מכך, לגיטימציה? -אך לאיזו "ישראל" עושים דה ,לא משתנה. שם המקום ישראלי

ממשלת את   ייצג"ישראל" יכול להשם , הלדוגמ –לחלק ממנו בשעה שמתייחסים לבאותו שם המקום גם 

. האם מדובר תמיד על אותה "ישראל" שלורגל ה קבוצת כדוראת , או אפילו את צבאו ישראל בלבד

"לגיטימציה" מדובר בדיוק: חוקית או  ולגיטימציה של ישראל"? ועל איז-כשמשתמשים בביטוי "דה

 מממממממממממממממממממ מוסרית?

 הינהתחושה זו  בפועל, נוסחה, אךל וא מייחסבמשמעות שהאמנם הדובר הישראלי הממוצע משוכנע      

 זו אינה  ,לגיטימציה של ישראל", בפועל-"דהשל המונח הכוונה  הלמשתמש ברורבעוד ש: המאפייניחלק מ

כל אלו הופכים  עוצמתי. האת הנוסחה לכלי ארגומנטטיבי כ ועצם עמימות זו היא ששהופכת ,ברורה כלל

 במיוחד בתחום השיח הפוליטי.הקשור לנוסחה,  ןחלק בלתי נפרד מכל טיעולהעמימות את 

 

  נטטיביתארגומניצול העמימות כאסטרטגיה  –חלק ג': השימוש בנוסחה בנאומים 

בפרק זה ניתחנו לגיטימציה של ישראל", -חה "דהבנוס תעל מנת להציג עד כמה העמימות הינה אינהרנטי

נוסחה נתניהו משתמש בישראל. כנסת  מול טים של ראש הממשלה בנימין נתניהושלושה נאומים בול

. יהעלשקיים קונצנזוס לסבור שעשוי להטעות ולגרום לנו דבר  – סביר את משמעותהלהמבלי  ונאומיב

ל כעורר ל, וזאת מבלי לנוסחה משמעויות שונות מייחסשנתניהו  עולה שלושת הנאומים ניתוחמבפועל, 

 ממממממממממ מ .כנסת(ה)חברי  ומים השוניםקהל בשלושת הנאההינו אותו שתגובה מקהל המקשיבים, 

מדינת ישראל לא רוצה לפיו לגיטימציה של ישראל" כאל שקר -"דה-לבנאום הראשון, נתניהו מתייחס      

לחזור שואפת שרבים בקהילה הבינלאומית חושבים שישראל לא כיוון  לדידו, .שלום עם הפלסטינים

נוסחה לבנאום השני, . ממנה את הלגיטימיות שלהעם הפלסטינים, הם שוללים  המתן-משאלשולחן 

שונה לחלוטין: מי שטוען שמדינת ישראל אינה מדינה דמוקרטית )במקרה של הנאום  משמעותיוחסת מ

לגיטימציה -דה" עושה (2011-הספציפי הזה, השמאל הישראלי המתנגד לחוק נגד החרמות שהועבר ב

התייחסות במקרה זה ישנה עילויות נגד מדינת ישראל )מי שלוקח חלק בחרמות ובפלא כל שכן,  ,לישראל"

-מציג את ה"דה בנאום השלישי, נתניהו .(2010-משט לעזה בבזועבי, שהשתתפה לחברת הכנסת 

 על ידי שימוש להשחיר את תדמיתה של מדינת ישראל בעולם באמצעותה יש ניסיון לגיטימציה" כפעולה

דמוקרטי של מדינת ישראל. בשלושת המקרים קשה להבחין כביכול לא על אופיה הלרבות שקרים שונים, ב

"ישראל" שוללים את השם של פן איזה מלגיטימיות חוקית או מוסרית, ויש ניסיון בשלילת אם 

עם מהמדינה כולה כגוף מדיני מוכר על ידי הקהילה הבינלאומית, או מהממשלה, מההלגיטימציה: 

 ממממ מממ ממממממממממ ממממממממממצצמממממממממממממממממ מ הישראלי כחלק מהמדינה?

המאפשר דבר  –במגוון משמעויות  ניתן להטעין את הנוסחההעמימות באמצעות להבחין אפוא ש אפשר     

לגיטימציה של ישראל" -הנוסחה "דהבדרכים שונות.  בבניית הטיעון שלהםשונים להשתמש בה לנואמים 

 חיזוק האתוס נטציה:ארגומשל  שונים בניית סוגיםב במקביל, מספר, לעתים הינה בעלת תפקידים שונים

והשתייכות  הנואם, ניצול מחלוקת הקיימת או יצירתה, נקיטת עמדהשל  )הדמות המשתקפת דרך הנאום(

)הבנייה לכידות חברתית למטרת שכנוע הקהל לפעול בדרך  קולקטיביהאתוס ההבנייה או חיזוק , פוליטית

. אסביר על כל זמנית-מספר אסטרטגיות בו. לרוב, ניתן לבחון הקהלשל  )רגש( פאתוסמסוימת(, ופנייה ל

 אחת מהאסטרטגיות האלו בפסקאות הבאות.



 ו
 

 לגיטימציה של ישראל" -חיזוק האתוס על ידי שיח ה"דה  

ציה דאז אופוזיה ראש יושבת האחד של ראש הממשלה נתניהו והשני של ,שני נאומים מנתחת אניבפרק זה 

לגיטימציה של ישראל" כפי שהיא -נוסחה "דהב ועשו שימוש מול אותו קהל מדועשני הנואמים . לבני

אש הממשלה רמהם.  של כל אחד  , באופן ששירת את האסטרטגיה הארגומנטטיביתהציבורי קיימת בשיח

יהודי מולו הוא נאם. -ני לקהל האמריקאיאבין האיום האירקשר פשר לו להשתמש בנוסחה באופן שא

שיאונה כל  יאפשרמיצב את עצמו בתפקיד המנהיג שלא רים לאיומים הללו, נתניהו בזכות הסברים הקשו

באשר חשיבותו וחשיבות תפקידו הממסדי. רע לישראל או ליהודים, ובכך ניסה להגיע לקונצנזוס לגבי 

 ,האפקט ההפוך לייצור אמצעי, ההגדרה שהיא נתנה לנוסחה שימשה עבורה דאז האופוזיציה ליושבת ראש

קיימת הבעיית תדמית קשורה ללגיטימציה" -"דהה לגיטימציה". לפיה,-מושא ה"דה שלח מחדש וסיולנ

להשחיר  למדינת ישראל לגיטימציה"-"עושים דה רשאקושי תדמיתי זה מאפשר לכל אלו  .מדינת ישראלל

החשובים   מנהיגיהואפילו לנסות להביא לדין את  ,עוד יותר את תדמית המדינה, לתקוף את חיילי צה"ל

כשטסו  2009-בחירי צה"ל שכמעט נעצרו על ידי המשטרה הבריטית ב מספרלבני עצמה ועוד לרבות )

המנהיג נתניהו אינו יכול לספק את  ,דידה של לבניאת ראש הממשלה לא ניסו לעצור(. ללציין ש .גליהנלא

, טיח את עתיד המדינהשות בשביל להבהמענה הנכון כיוון שאין הוא מסוגל לקחת החלטות מורכבות וק

פשר וחתימת הסכם שלום עם הפלסטינים שיא ,ויתור על התקווה ליצירת "ארץ ישראל השלמה" כגון

 ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממייייייי הקמת מדינה לצידה של ישראל.

 יכלוומול אותו קהל,  באותה נקודת זמן ,באותו נושא ועסקשואמים שני נ ,בזכות העמימות של הנוסחה     

 סביבו במטרה לבנותוזאת לגיטימציה של ישראל", -"דהמטבע הלשון להגדיר באופן שונה את 

  ננננננננננננננננ האחת מהשנייה, ובמטרה לחזק את האתוס שלהם כמנהיגים. במהותןות שונות נטציארגומ

 

 והשתייכות פוליטית נקיטת עמדה אמצעיכלגיטימציה של ישראל" -ה"דה

בעלת האופי לגיטימציה של ישראל" אינו לשוני גרידא, כיוון שאימוץ או דחיה של הנוסחה -ב"דה שימושה

טומנת בחובה גם הצהרה לפיה הפרט מסכים או מתנגד לתפיסת העולם של אלו שיצרו אותה,  הפולמוסי

שים שונים, כי נעשה שימוש נרחב בנוסחה הזו על ידי אנ להיווכחואכן ניתן במקרה זה, הישראלים. 

נטציה שנבנית מסביב הארגומהנמצאים על כל הרצף הפוליטי. בכל המקרים ניתן להבחין באמצעות 

לבעלת חשיבות כך הופכת הנוסחה לנוסחה את התמקמותם והשתייכותם הפוליטית ביחס למדינת ישראל. 

 מממממממממממממממממממפלסטיני. -קונפליקט הישראליבישראל או ב עוסקיםעבור כל אלו ה מרכזית

-השתמש לראשונה מול קהל אמריקאי בנוסחה "דה ,ברק אובמה ,נשיא ארצות הברית 2011במאי  19-ב     

בקשתו שלו.  194-קבל את פלסטין כחברה הדינות האו"ם למלבהתייחסו לדרישה לגיטימציה של ישראל", 

המדינות המעורבות בכך: להיות נושא מרכזי עבור מנהיגי שלוש  הפכהשל ראש הרשות הפלסטינית עבאס 

באופן חד  הבלתי מתקבלת על הדעת כיוון שנעשתזו הייתה יוזמה  עבורההרשות הפלסטינית, ישראל )

בדיאלוג ריבונת האו"ם. טמחוץ ל , גםשל ישראל ת ברית היסטוריותבעל הוארצות הברית, שהינ צדדי(

יקאי , הנשיא האמרישראל" לגיטימציה של-"דהצורה של כ שנתפסההמתמשך סביב הבקשה של עבאס, 

נה לו על במת האו"ם. מנגד, ראש נה, וראש הרשות הפלסטינית עבאס עעלה את הנושא לראשוהאובמה 

ממשלת ישראל נתניהו נמנע מלהשתמש בנוסחה בהקשר זה, למרות שהשתמש בה רבות בעשרות 

ממניעים  ונע לוודאיהה נוסחב היעדרוהזדמנויות שונות מול קהל ישראלי או יהודי גולתי. השימוש או 

 ממממממממממצצצצצצצצצצפלסטינית. -פוליטית בסוגיה הישראליתעמדה אסטרטגיים החותרים להציג 
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בדומה לנוסחאות  פוליטיות-טימציה של ישראל" טומנת בחובה סוגיות סוציולגי-הנוסחה "דהלא רק ש     

נקיטת עמדה מלאת אמצעי לכ הנוסחה בנאום משמשאימוץ  –אותן גם מייצרת שהיא , אלא אחרות

הנוסחה : נעשות תמיד בהקשר העולמיהסוגיות הפוליטיות אינן עם זאת, . השלכות רבותבעלת משמעות ו

, כאחד המדיניתו על המפה הפוליטית הגלובלית ם" יכולה לסייע לפרט להתמקלגיטימציה של ישראל-"דה

באמצעות השימוש בנוסחה, הוא : של נאומו בכנסת אחרת דוגמהבכפי שעשה ראש הממשלה נתניהו 

אלא גם לנקוט קואליציה לאופוזיציה מול כנסת ישראל, הצליח לא רק ליצור בנאומו דיכוטומיה בין ה

 גדיר כמוסרית. השהוא פוליטית עמדה ב

 

 ניצול של מחלוקת קיימת או יצירתה

 תלהגדריטריונים לגיטימציה של ישראל" עונה על ארבעת הקר-הלקסיקאלי "דה הרצף, פי שהוצג לעילכ

בבסיסה בעלת מאפיינים הנוסחה (לקריטריון הרביעי  בהתייחסנופלאנק. -קריגשנוסחו על ידי  "נוסחה"ה

 אותה המרכיבות יחידות הלקסיקאליותל המיוחסות המשמעויותי בויר (,מחלוקת פולמוסיים ומעוררת

 לא זאת רק,. הות משמעותמקור למחלוקת אודבין היתר הסיבה בעטיה היא במהותה פולמוסית ו ינוה

בין  אפוא להבחין יש .במטרה לשכנע את הצד השני מחלוקתבמהלך לעתים נעשה שימוש בנוסחה אלא ש

בזמן ויכוח  נוסחה כאמצעי ארגומנטציהשימוש בלבין , (משמעותהל )בנוגענוסחה הפולמוסי של הההיבט 

 ממממממממ מממממממממממממממממממממממ ממ. (, אלא ככליאז היא אינה משמשת כמושא הויכוח)

את  המרכיבותלגיטימציה של ישראל" יכולה להתמקד במשמעות המילים -מחלוקת סביב ה"דה     

ההיבט העמום של הנוסחה מעודד את . העצם קיום התופעה כפי שזו מתוארת על ידיבהנוסחה, או 

על כן נשאלת השאלה  , במטרה לפסול את טענת הנגד.במהלך פולמוס מנטציותוהשימוש בה במגוון ארג

, לבין השימוש בנוסחה ככלי בשעת  (יםפולמוסישבבסיסה מאפיינים )הנוסחה באשר לקשר הקיים בין 

 מחלוקת. 

על מנת להראות את האופן בו יכולה להיווצר מחלוקת סביב המשמעויות השונות של המילים      

, רבות פוליטיות-משמעויות סוציוצרת מייאת הנוסחה, והאופן בו העמימות האינהרנטית שלהן  המרכיבות

 הבכיר למדעי המדינה פרופסורהבין  2011מחלוקת שהתקיימה בשנת ת את המנתח יבפרק זה אנ

ומתן -, אחד מראשי צוות המשאשלמה אבינרי לבין תא"ל )במילואים( מייק הרצוג אוניברסיטה העבריתב

לסוריה במהלך שיחות השלום בעשורים  בין ישראל לרשות הפלסטינית, בין ישראל לירדן ובין ישראל

כללית על ההסכמה את היעדר ה מציגהוהיא  ו פורסמה רבות בעיתונות הארציתמחלוקת זהאחרונים. 

 ממממממממממ מממממממ לגיטימציה של ישראל".-"דהמה של קיו , או אפילו על עצםמשמעות הנוסחה

שני עימותים  נותחו במטרה לפסול טיעוני נגד, נוסחהבהמשך, על מנת להצביע על האופן בו ניתן לנצל      

ראש הממשלה  במהלכם התעמתו מול כנסת ישראל ",דיון ארבעים החתימות"הנקראים פרלמנטריים 

בסיסית במקרה זה למטרה  האופי הפולמוסי של הנוסחה נוצללבני. דאז נתניהו ויושבת ראש האופוזיציה 

כל  ואת הקונצנזוס סביבלחזק את האתוס  על מנתזאת , וותשוהכפהאחר דופי באמינות  הטלת – יותר

 בארגומנטציה הפולמוסי של הנוסחה לבין השימוש בהקשר בין ההיבט ההניתוח מראה ש .אחד מהם

מאפשרת לנואם להשתמש בנוסחה זו  – בשעת מחלוקת נסובה סביב העמימות האינהרנטית לנוסחה

  מממממממממממ. היריב שלולשלול את רוב טיעוני  כאמצעי 
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 הבנייה או חיזוק האתוס הקולקטיבי

 שונים ייצוגיםשל משיתוף  הנבנר שא מסוים, קולקטיבלדימוי שיש ל והאתוס הקולקטיבי מתייחס בעיקר

לדימוי שיש )לדוגמה, מספר חברי כנסת מאותה סיעה(, או לחילופין,  ועל יד המבוצעיםבמהלך נאומים 

 ממממממממממ ממממממממממ ממממממ .נציג שלהדרת וכלאדם מסוים מעצם השתייכותו לקבוצה מוג

לא נעשה ניתוח של ייצוג או השתקפות הדימוי הקולקטיבי במסגרת הנאום, אלא האופן בו  פרק זהב     

מדובר אפוא . ופומבית שלהבהלימה לזהות אותו הקולקטיב כך שיהיה  הנאום מבנה את האתוס של

באישור קהל המקשיבים,  ת הנואםא יזכהש לקטיבי מסויםדימוי קוניסיון לבנות : הוק-באתוס פוסט

 ממממממממממתתת ממממממממממצ .לפעול בדרך מסוימת קהל ואולי אף ישיג את מטרתו וישכנע אותו

, בנאומו מול הקונגרס , שמעון פרסהתשיעיההקשר, במקרה זה, הינו ה"אנחנו" המיוצג על ידי הנשיא     

 ייצוגומאידך גיסא, ומסמכות ממסדית,  הדוברמחד גיסא, נהנה לים. בירוש 2010התקיים בשנת שהציוני 

. לכן במקרה ציגלפגוע בטיעונים שה היה עשוישדבר  –ולא תמיד באופן חיובי  –בקרב הקהל  ראשופנם מה

למזג את ה"אני" שלו השנוי  שתאפשרהתנהל בשלוש רמות שונות: בניית דמות לקבוצה להיה זה על פרס 

ביל ל"אנחנו" שאינו כדי להוכל זאת  –דעות קדומות עליו( המחזיק ב )הקהל ה"אתם" אל תוך במחלוקת

הפונה ארגומנטטיבית אסטרטגיה בשתמש ה פרסזה, בנאום  ובמטרה לשכנע אותו קהל. ,שנוי במחלוקת

לשכנע  החתרשפרס, נטציה של ארגומההנוסחה. את  שילב ובה, )הרגש של הקהל( פאתוסל פעם אחר פעם

יש לנוע לכיוון שלום,  דימוי חדש לקבוצה, אשר על פיו משיוךניזונה , בשלום עם הערביםצורך ב הקהלאת 

דבר  – בהקשר זה לחיזוק הפתוס שמשהלגיטימציה של ישראל" -דה"ה ת. נוסחולו לטובתה האישית

 האתוס.לייצר את  במטרה הכרחי לאורך כל הנאום

 

 פאתוס של הקהל ל היפני

התייחס לרגשות: בשונות  גישות, קיימות שתי בנאוםשל רגשות  טטיביתנארגומבנייה בהקשר של 

ככלי שכנוע  (פאתוסאו במילותיו של אריסטו, ה) נטציהארגומרגשות בשל השימוש מתייחסת ל נההראשו

גישה ל מתייחסיםשלהלן, אנו . במקרה נטציהארגומהשנייה מתייחסת לרגשות כמושא ה קהל, ואילוה

 הראשונה. 

, נאוםכאשר החתירה היא לשכנע באמצעות  אצל קהלים שונים. מסוימים רגשותשונות מעוררות סיבות      

לשקול על הנואם על מנת לעורר רגש מסוים, . מוגדררגשות מתעוררים בקהל יעד יש לבחון את האופן בו 

נות ולבת שתבטיח עוררות רגשית זו יספציפסיטואציה ולהתייחס ל את הנורמות החברתיות והתרבותיות

 ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממממממממנורמות אלו. סביב  הארגומנטציה שלואת 

השאיפה  .הקשורים והמעוררים רגש כזה או אחרשיח הזיהוי ותיאור מבני ב תמתמקד יאנזה ניתוח ב     

 עוררלסיטואציה מוגדרת במטרה ל שמתייחס נאום בנייתמאחורי העומד להבין ולתאר את ההיגיון היא 

הופכת להיות חלק אופן שבו הנוסחה ב תניינעתמ יאנ .האופן בו סיטואציה זו מתוארת, וספציפי רגש

טקסטים ב מתמקדת ילשם כך, אנבבניית הארגמונטציה, ותורמת לתהליך השכנוע באמצעות הפאתוס. 

( גלותיו הציבור היהודי )ישראלי אהנושאים הרגישים ביותר עבור נטציה כוללת את אחד ארגומבהם ה

רשמיים של מדינת הנאומים השונים המופצים באמצעים  את האופן בויום: השואה. המטרה היא לבחון כ

 ממממממממת .ולהכחשתה שואהללגיטימציה של ישראל" -הדהסוגיית "ומקשרים את  יםתייחסמישראל 

המתחים ו האופן ב הודגשוהרשמית של מדינת ישראל,  הארגמונטציה נעשה ניתוח של לשם כך     

. מתחים שלו, קרי לרגשותיותוס אפפנייה ל כאשר נעשיתלהיעלם מעין הציבור עשויים הארגומנטטיביים 
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 .רמה המרומזת, ולא מוצגים בטקסט במפורשות, מתרחשים לעתים קרובות בם אף סותריםאלה, שבחלק

של הקהל, לגיטימציה של ישראל" משמשת ככלי עוצמתי לפניית הרגש -במסגרת זו, הנוסחה "דה

לגיטימציה של ישראל" למרות שקשר זה לא מובן -ומאפשרת לנואם לקשר בין הכחשת השואה ל"דה

 שמנתחים את הארגומנטציה באופן יסודי.בשעה מאליו בכלל 

 

 מספר אסטרטגיות בו זמנית 

 ,ארגומנטטיבית אחת ויחידהאסטרטגיה נטציה על גבי ארגומהנאומים אינו מבסס את החלק הארי של 

-"דה מטבע הלשון. באופן דומה, בטקסט אחד ארגומנטטיביותאסטרטגיות  מספר רבות תמצאנה לעתיםו

טרטגיות אחד ויחיד לשמש אמצעי עבור מספר ארגומנטציות ואס בנאוםלגיטימציה של ישראל" עשוי 

 לכך, ובאופן בו נעשה שימוש במספרדוגמאות במספר  דנה יבפרק זה אנבו זמנית. ארגומנטטיביות 

 נאוםבכולן  מתקיימותואשר  ארגומנטטיביות, המתייחסות בצורה כזו או אחרת לנוסחה,אסטרטגיות 

    .אחד

 

 לגיטימציה של ישראל"-חלק ה': גרסאות שונות של הנוסחה "דה

הארגומנטטיביות בהן אסטרטגיות התדירות ל ותנוגעבקרב נואמים שונים המגמות מספר לזהות ניתן 

מותאמות קהל מולו הם נואמים. הגרסאות השונות בהתאמה לשרים מסוימים ונעשה שימוש, וזאת בהק

קהל מגיב בצורה שונה הציבור בכנסת, למשל, י. כל הפחות לאופן בו הוא נתפס על ידי הנואםאו ל ,לקהל

בכנסת, נתניהו או לבני נואמים  לגיטימציה של ישראל".-"דהעשה שימוש בנוסחה גלותי בשעה שייהודי 

מתוקף השתייכותם  האחד או האחרתשל  ודיהמורכב בחלקו מחברי כנסת שהינם בצ בפני קהל

  ממממממממממ ממממממממממ מממממממ המתנגד לו או לה. לגתית, אך הוא מורכב גם מקהל נציהמפ

כנסת בדוגמה של )כמו  חתירה להשגת קונצנזוס מקהל בקיא המורכב מפלגים שוניםעבור נתניהו,      

, אזי שמוענק לו מראש תוקף ואישור מעצם קונצנזוס מקהל יהודי גלותי ר מאשר השגתקשה יות, ישראל(

באותה  בקרב יהודי הגולהאינה נוכחת בשיח הציבורי  הנוסחהתפקידו כראש ממשלה. לציין גם ש

כך, הנוסחה מתוך  בחברה הישראלית. מופיעהשהיא  , כפיביקורתיתעין אותה תחת מאסיביות ו

 , אך גם השימוש בה כחלק מהשיח הינו דלבקרב יהודי הגולה פחות דיון ומחלוקתומשמעותה מעוררות 

נמצאת תחת איום מדינת ישראל : פתמשותדוקסה על  הישעןלפשוט יותר במקרה זה  כפועל יוצא,. יותר

מבניית שמאפשרת להימנע  קולקטיביה פנייה לרגשזוהי  המודרנית. בצורתההמסורתית  של האנטישמיות

-"דהה סביבקונצנזוס כבר כיוון שקיים  (,היא לייצר נקודת מבט משותפת המטרתכל ש)ה ארגומנטצי

 ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממממממממ ."לגיטימציה של ישראל

אל, היא עושה זאת כחלק מהתקפה ה מול כנסת ישרנוסחמשתמשת בלבני , בשעה שללא יוצא מן הכלל     

נגד מדיניותו וממשלתו. הנוסחה לעתים  ביקורתכחלק מנגד ראש הממשלה, וכ (Ad hominem) הומינם-הד

מעשיו ך א ,"לגיטימציה של ישראל-"דהלנתניהו עצמו אינו אחראי כחלק מהסבר לפיו  הקרובות מופיע

, לעומת זאת, האסטרטגיה גלותילקהל יהודי לבני פונה  . כאשרהקיים את המצב יםחמיררק מבחירותיו 

"כמדינה  תמיד עם הפירוטלגיטימציה של ישראל" מלווה -דה"דרסטי: המשתנה באופן  נטטיביתהארגומ

 ממממממממממ  .להגן על המדינהצה"ל  של הקושי כגוןלגיטימציה זו, -המתלוות לדהתופעות , והיהודית"
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 : נואמיםובעבודה ז י מצביעה עליהן אנבהן מגמות במידת מה את ה יםפרס מאשרשמעון גם נאומיו של      

הם  נאמןמול קהל יהודי ; ישראלי ה באופן מפורט ומותאם מול קהלישראלים נוטים להשתמש בנוסח

-"דה נע מפירוט המושגמעל הדוקסה המשותפת המאפשרת להי ומתבססים, פאתוס של הקהלפונים ל

לא ב או קהל מעורלנים ופכשהנואמים לבסוף, ו ;הקהלקונצנזוס את להשיג במטרה זאת  –לגיטימציה" 

משמעות  עלשעבור קהל זה, השיח והמחלוקת  משום פירוטהסבר או כל מופיעה ללא ה , הנוסחיהודי

 ממממממממצ .אודותםוס זנצקונלגיטימציה של ישראל" הינם זרים מדי בכדי לשאוף לאיזה שהוא -ה"דה

יותר בנרחב המוש שיהאושיות העושות את הכנראה  ארצות הברית הינםמנהיגי מחוץ למדינת ישראל,      

של  "אימוץ" אם כיכשלעצמה, הנוסחה ראות זאת כהתפתחות של ללא ניתן במקרה זה, אולם  .נוסחהב

אמריקאים עושים שימוש נרחב ה. שלה פוליטייםוה חברתייםה באספקטיםותמיכה מוחלטת  ההנוסח

וטיב הישראלי מ-לוט בערפל. מדובר במעין אימוץ של הלייט עודנה ההמשמעות שלשלמרות ה, נוסחב

 ארגומנטציהה בנייתמ ולא כחלק, מדינת ישראלכלפי  הלהוכיח את מחויבותבמסגרת רצון ארצות הברית 

 . "לגיטימציה של ישראל-"דההבאה להסביר את משמעות הנוסחה או את מאפייני תופעת ה

 

 שינויים בתדירות השימוש בנוסחה

ת היה שימוש מקסימאלי בתדירו 2010-2011בשנים משנה לשנה משתנה השימוש בנוסחה, וניתן להבחין כי 

 2010מה קרה בשנת  נשאלת אפוא השאלההן על ידי גורמים זרים. השימוש בה, הן על ידי ישראלים ו

 ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממ ממממממממממממשהוביל לשימוש כה נרחב בנוסחה? 

לגיטימציה של ישראל" כתשובה לביקורת -"דה בנוסחהנתניהו  השתמשסביב אירוע המשט לעזה,      

, אז הגיש מחמוד עבאס בקשה 2011הנרחבת שהופנתה כלפי ממשלתו )מבית ומחוץ(, ועד לספטמבר 

כל  להשתמש בנוסחה )לא מצאנומלהכרה במדינה פלסטינית באו"ם. לאחר בקשה זו, פסק נתניהו כליל 

חלוקת וכחלק מהכלים הארגומנטטיביים שלהם, ני. נראה כי במסגרת המ, וכך גם לב(2012בשנת  העדות ל

האחד שבשעה  –את הכדור ממגרש האחד למשנהו  הממשלה ויושבת ראש האופוזיציה דאז זרקו ראש

 ושימוש דינאמיקה זושה בה שימוש, וכשצד אחד נמנע ממנה, כך גם השני. השני עגם , שתמש בנוסחהה

  ם אמריקאים. ימנהיגים פוליטי שלס והנשיא פר מופיעים בנאומים שלנוסחה באותה תקופה ב

 

 סיכום הממצאים

אלי את הפוטנציאל הארגומנטטיבי של יבמסגרתו ניתן לבחון באופן איד כאמצעי שיח פוליטיהשימוש ב

גם באמנות השכנוע, ובראש ובראשונה  מתמקדתהפוליטיקה הנוסחה הוכיח עצמו כנכון. זאת כיוון ש

לגיטימציה של -דה"ההרי שנושא  –קיימת בעיקר בשדה הפוליטי שנוסחה זו מתכיוון )ואולי בעיקר( 

מעוררת עניין, לפחות על לגיטימציה של ישראל" -דה"ה. למגוון נושאים מעולם הפוליטיקה קשורישראל" 

החותרים לתת קמפיינים מדיניים ופוליטיים  במסגרת ,בנוסחהשימוש  עושיםאלו ה פי הדוקסה של כל

על מגוון פרשנויותיו של שם ישראל )ל( חוקית או מוסריתמבחינה ימיות" )"לגיט זו או אחרתכבצורה 

-כפי שהוגדרו על ידי קריג ,הנוסחהכל המאפיינים של כל אלו אפשרו לי לבסס את הטענה לפיה  (.מקום זה

 ממממממממממ ממממממ            . ממנה הבנויההינם נקודת המוצא בבניית ארגומנטציה  ,פלאנק

בה עוסקת ופעה ים מהת, מושפעתיאורטימבחינה תלפחות ש, אותם אלוהם  השימוש בנוסחהעושים      



 יא
 

כיוון  ל הסיכוי הרב ביותר להשתכנע ממנהמיועדת לקהל בעו ,הינה בעצם הבניה רטוריתהנוסחה ה. הנוסח

מופצת במרחב הנוסחה . במילים אחרות, לגיטימציה של ישראל"-"דהשמדובר באותו קהל הסובל מה

קבוצות אחרות שאינן מושפעות יותר מ ואלא משום שהיא עשויה לשכנע קבוצות דווקוהישראלי  היהודי

ה המתאר את התפשטותה הנוסחלגיטימציה של ישראל", מאפיין -. במקרה של "דהעצמה מהתופעה

לשכנע בנוגע יותר פשוט  –הינו בבסיס השימוש הארגומנטטיבי שלה יהודי הישראלי והשיח המרחב ב

 צצמממממממממממממממממממ .רחשתמתבו תופעה זו מרחב לגיטימציה של ישראל" ב-ל "דהלקיומה ש

 תואסמכתה בעל מקור סימוכיןלהיות אף  והופכתהנוסחה מתפשטת במרחב השיח הישראלי והיהודי )     

השחקנים המתנהלים  כל היא מאיימת עלכיוון ש (פלאנק-מאפיין נוסף על פי קריג – משמעות חברתית

הינה, במקרה של  פלאנק(-ה. אפילו הטבעת הרצף הלקסיקאלי )המאפיין הראשון על פי קריגבשדה ז

לולא היה מדובר בישראל או ביהודים,  :בעלת תפקיד ארגומנטטיבי, לגיטימציה של ישראל"-"דה הנוסחה

ם. ככזו העשויה לפגוע בהם ובאחרי בדבר קיומה של התופעה זה קהלשה יותר לשכנע סביר להניח שהיה ק

ישירות את  תוקפתלגיטימציה של ישראל" -"דהמהרצף הלקסיקאלי שלה, תופעת הכפי שניתן להבחין 

רק "ישראל" עוברת לשכנע ש: שני קווים מקביליםב לעסוקעבודת השכנוע על ישראל, ועל כן במקרה זה, 

 ממממממ ממממממממממ ממממממממממישראל". עם רק את "ולשכנע בכך לגיטימציה, -תהליך של דה

שנוי אינו רק במהותו לגיטימציה לישראל" -"דהזאת ועוד, בעבודה זו הראיתי כיצד מטבע הלשון     

 גם לא רק אודות הנוסחה עצמה, אלא פולמוסארגומנטציה במסגרת מאפשר בניית לא גם במחלוקת, א

ציה של לגיטימ-"דה מטבע הלשון המאפיינים שלש מכאןבמטרה להכפיש ולהטיל דופי באמינות האחר. 

  .זונוסחה הארגומנטטיבי של  לכחבסיס כנוסחה, אך הינם גם ה מאפשרים לנו להגדירוישראל" 

לגיטימציה של ישראל" -דה" ההנוסחהגל הראשון של מעניין במיוחד להשוות את זה יהיה בהקשר זה,      

 התקיים שיא לכו, במה2015בשנת ל לגל השני שהח( אליהן יש התייחסות בעבודה זו 2008-2013השנים )

: העוסקת בעיר ירושליםהחלטה אונסק"ו באימצו  2016ץ לארץ. באוקטובר ובחושימוש בנוסחה בישראל ב

היה מדובר בשעה שגם הקדושים, מקומות הערביים של השמות בהחלטה זו נעשה שימוש בלעדי ב

לגיטימציה -"דהפת לנוסגרסה  החלטהבאו ור זעמוגולה הדי ישראלים ויהוהקדושים ליהודים. הבמקומות 

ושירחיב את ממצאי  על מחקר המשך שיחקור את הגל השני של הנוסחה על כן אני ממליצה. "של ישראל

 עבודה זאת עם ממצאים נוספים הקשורים לארגומנטציה המרתקת בה עסקנו. 

 


