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רבעשל ,דמלמ יבא ,םיברע יניינעל קלוק ידטל ץעוי רבעשל ,ןישח רימא לש םרפס 

לש הנוטלשב קסוע ,ןמטה ליב יאנותיעהו ,טרמלוא דוהאל ץעוי ךשמהבו ןישח לש ונגס 

רפסה .םיעשתה תונש יהלש דעו 1967 תמחלמב השוביכ ןמל תיחרזמה םילשוריב לארשי 

Separate and)"םיווש־יתלבו םידרפנ" :ולש תישארה תרתוכב תולפוקמה תויפיצב דמוע 

 Unequal). לכוי אל ,דבלב דחא קרפ תאירקב ןיפולחל וא ,ףרפורמ ןויעב קפתסיש ימ םג

ןוטלשה תויושר וטקנ הטילש ירושע השולשמ רתוי ךרואלש ,ירק ,רקיעה תא ץימחהל 

תושרב הלכו יזכרמה ןוטלשב ךשמה ,תימוקמה ןוטלשה תושרב לחה - ילארשיה 
לכב ריעה לש םייברעה היבשות דגנ תנווכמו תיתטיש הילפא לש תוינידמ ־ תטפושה 

.םיירוביצ םיתורישלו חותיפל ,רוידל ,היינבל עגונש המב הנושארבו שארב ,ירשפא םוחת 

םיבאשמ תפערה לש הכופה תוינידמ המשוי ,"רקיע" ותוא לש רחאה ודיצכו ,ליבקמב 

רקיעב ,תידוהיה הייסולכואה ליבשב םייחה־תוכיא רופישו חותיפ ,היינב תבוטל תיביסמ 

.םיברעמ ועקפוהש תומדא לע ומקוהש תושדחה תונוכשב ררוגתהל הרבעש וז 

ןישח לש םרפסב םרוקמ .םיינויח םיירפסמ םינותנ המכ הנה המצע הריקסל שגא םרטב 

תעקפה :הילפא לש תוינידמ" ,1995 תנשמ "םלצב" ןוגרא םעטמ ח"ודב ,ויפתושו 

,1996 תנשמ ןוסרדנא ירפ'ג לש ורוביחבו ,"םילשורי חרזמב היינבו ןונכת ,תועקרק 

 ."Settlements and the Israel-Palestinian Negotiations"

תולובגל םנוד ףלא םיעבשכ לארשי החפיס ,המחלמה ירחא דיימ ,1967 ינויב 

םיחטשה .םנוד ףלא הנומשו םישולש זא דע ופיקהש ,םילשורי ברעמ לש םיילפיצינומה 

,םנוד םיפלא תשש לע הערתשה ןדרי ןוטלש תחתש ,תיחרזמה םילשורי תא וללכ וחפוסש 

הדגב םירפכ הנומשו םירשע לש םחטשב ויה םבורש ,םיפסונ םנוד ףלא העבראו םישישכו 

,תורחא םילימב .הללא'ג־תיבו םחל־תיב לש ילפיצינומה חטשב םתצקמו ,תיברעמה 
לש המכו המכ תחא לעו ,"תדחואמה םילשורי" לש ילפיצינומה החטש לש ובור־בור 

התנמ 1967 ינויב .תיברעמה הדגהמ קלח ויה ןרוקמבש תומדאב יוצמ ,"יתבר" םילשורי 

תיברעה הייסולכואה .שפנ ףלא הנומשו םיעשת האמ םילשורי לש תידוהיה התייסולכוא 

ללכמ 260/0־כ וויהש ,שפנ ףלא העשתו םישיש התנמ םילשוריל חפוסש חטשה ללכב 

דקפמב ודקפנש םייניתשלפה םיבשותה .םישדחה םיילפיצינומה תולובגב םיבשותה 

."עבק יבשות" לש דמעמ ולביק (1967 רבמטפסב)ןיסולכואה 

םיעבש תואמ שולש ףלא השולשו םירשע ועקפוה ,1996 תנשל ןוכנו ,1967 ינוי ןמל 

,םייטרפ םייניתשלפ םילעבמ לודגה םבור ־ וחפוסש ףלא םיעבשה ללכמ םנוד הנומשו 

"תועקפה ילג" המכב - םיידוהי םילעבמ דואמ ןטקה םקלחו תינדריה הנידמהמ םקלח 

אל ףאו תוידוהי ןייוול־תונוכש/תויולחנתה רשע ומקוה ועקפוהש תועקרקה לע .םיירקיע 

ונבנש רוידה־תודיחי תחאו םישימח האמ ףלא השישו םיעבש ללכמ .תחא תיברע הנוכש 
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373 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תונוכשב ונבנ םישימחו האמ ףלא הנומשו םישולש ,1995-1967 םינשב םילשוריב 

תופסונ תודיחי הרשע־תחאו האמ ףלא העשתו םירשע ,תיחרזמה םילשוריבש תוידוהיה 

םידוהי ליבשב ונבנש תורידה ללכמ תיצחמכ .ריעה ברעמ ימוחתב םידוהי ליבשב ונבנ 

עברא םילשורי לש םיידוהיה היבשות ונמ 1996 תנשב .תירוביצה היינבה תרגסמב ומקוה 

םהמ ףלא םיעבשו האמכ .ריעב םיבשותה ללכמ 700/0־כ וויהו ,שפנ ףלא םירשעו תואמ 

היבשות ונמ הנש התואב .תיחרזמה ריעבש תושדחה תויולחנתהב/תונוכשב וררוגתה 

םיידוהיה םיבשותה רפסמ ,רמולכ ,ףלא םינומשו האמכ םילשורי לש םייניתשלפה םייברעה 

.ריעב תיניתשלפה הייסולכואה ללכל טעמכ ההז היה תושדחה תויולחנתהב/תונוכשב 

,1967 תנש ןמל ריעה לש םייניתשלפה היבשות רפסמב 1500/0־מ רתוי לש לודיג ףרח 

תונודינה םינשה תצורמב ,30"/0־כ אוה ריעה תייסולכוא ללכב יסחיה םקלח יכ ףאו 

םיעשתו תואמ הנומש םיפלא תנומש קר םייברעה םירפכבו תונוכשב ופסונ (1995-1967) 

.םילשוריב ומקוהש תושדחה רוידה־תודיחי ללכמ 120/» תווהמה ,תושדח דויד־תודיחי 

רויד־תופיפצ לש םיחנומב .תיטרפ התיה ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ,תיברעה היינבה 

1993 תנשב .םיזוחא תואמב םה םילשוריב םיברעל םידוהי ןיב םילדבהה רויד־תקוצמו 
תמועל ,רדחב תושפנ שולשמ רתוי לש תופיפצב םייניתשלפה םיבשותהמ שילשכ וררוגתה 

וררוגתה תידוהיה הייסולכואהמ 34"/« .ךכ ויחש תידוהיה הייסולכואהמ דבלב 2.40/־, 

.ךכ ויחש תיברעה הייסולכואהמ דבלב 8.9"/» תמועל ,רדחב שפנמ תוחפ לש תופיפצב 

תעקפה .תומגודב םיכסוח םניא ויפתושו ןישח ?לעופב םירבדה ולהנתה דציכ 

יונישל ךרדה תא הללסש ,שוביכה ירחא לש םילשורי תודלותב רתויב הלודגה תועקרקה 

תא ישרפו םזיש אוה קלוק .1970 טסוגואב השחרתה ,ריעה לש םייפרגומד־ואיגה הינפ 

תעקפהל תוצלמה ויה הירקיעש ,"םילשורי חרזמל חותיפה תעצה" תרתוכה תחת תינכותה 

דבלב םירופס םישדוח .(38 'ע) ריעה חרזמב םינוש םירוזיא העשתב תבחרנ תועקרק 

."חטשב" תודובעה תליחתו תרשואמ הלועפ־תינכותל התכיפהל הצלמהה ןיב ודירפה 

הבושחה ;םילשוריב חותיפ תוינכות םואיתל רפסמ תורגסמ המיקה לארשי תלשממ 

וז .זאד הלשממה שאר הדמע השארבש "םילשורי יניינעל םירשה תדעו" ,דתיה ןהיניבמ 

וסייגתה ליבקמב ."ידיימ חותיפ"ל ודעויש םירתאב תועקפהה תא תודגנתה אלל הרשיא 

םיכילהה תא רשפאה לככ רצקל תנמ־לע םינוש הלשממ ידרשמ םעטמ םיריכב םידיקפ 

,הנידמה טילקרפ זא ,רגמש ריאמ .היינבה תודובע תא בכעל םייושעה םייטרקורויבה 

ורתוא ,םידעוימה םיחטשה ופומ ותארוהב .תועקפהה לש לעופל ןתאצוה לע דקפוה 
ובריס םילעבה לכ טעמכ ,םיבתוכ םירבחמה ,לעופב .םייוציפל תינכות השבוגו םילעבה 

תרשעמ רתוי היה ללוכה ןפקיהש ,וחקלנש םהיתומדא רובעב תונוטלשהמ םייוציפ לבקל 

התוכמסבש תדחוימ םירש תדעו תמקה לע הלשממה הטילחה ףסונ ךלהמב .םנוד םיפלא 

ודיצמ רגמש .תויצראו תוימוקמ ןונכת־תודעו תפיקע ךות םיידיימ היינב ירושיא קיפנהל 

.(44-38) המיאתמ הקיקח ידי־לע ךלהמה תא תובגל ודרשמ ישנאל הרוה 

תוינכותה ומלשוה ,"קלוק תמזוי" התלעוהש רחאל םישדוח השישכ ,1970 רבמטפסב 

ףלא םישימח טולקל הדעונש ,בקעי־הונ :תויקנע ןייוול־תונוכש יתש תיינבל תוטרופמה 

יפ־לע ,םיברועמה םימרוגה .ףלא רשע־השימחכ טולקל הדעונש חרזמ־תויפלתו ,םיבשות 

ורשכוה תורידה־יתב לע ףסונ ;קושה תוחוכל וא הרקמה דיל רבד וריתוה אל ,םירבחמה 

רפס־יתב ,דלילו םאל םיזכרמ ,םינוטועפ ,םידלי־ינג תיינבל םיביצקתה וצקוהו תויתשתה 

ישרגמו ראוד־יתב ,עונלוק־תיב ,תסנכ־יתב ,םיירוביצ םינג ,תואפרמ ,םיינוכיתו םיידוסי 
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תובישח לע םנמוא ורביד תושדחה תוידוהיה תונוכשל סחיב תוינכותה .(45) לגרודכ 

בור תא המירזהש איה הלשממה לעופב ךא ,"ןמצע תא תומייקמה" תוליהק לש ןתריצי 
.(49) םיפסכהו םיעצמאה 

"תועקרקה דוש" ,תועקפהה ךילהת ךשמה תא המוד תוידוסיב םיוולמ םיבתוכה 

ןתדעוה ,דתיה תועקפהל תיקוחה הקדצהה .םילשוריב תידוהיה היינבהו ,(57) םנושלכ 

תוקבדב וז הקדצה וצמיא לארשיב טפשמה תויושר םנמואו ,םיבתוכ םה ,"רוביצ יכרוצ"ל 

םניא םה .דבלב םידוהי ללכ םינהנ רוביצ ותוא לעופב ךא םיעיקפמה תבוטל םהיתוקיספב 

ולתנ אל תושדחה תונוכשב תורידל תוריכמה ידרשמב" :המשב תונעזגל אורקל םיססהמ 

הכומנ תיבירב תואוולהל םיאכז ויה םידוהי קר לעופב ךא 'דבלב םידוהיל' םיטלש םנמוא 

,בגא ,קלוק (60)".תוריד תשיכר ךרוצל הלשממה ידי־לע םידסבוסמה םינושה םיצירמתלו 

הרוקמש "ןוצרמ היצגרגס"ל יוטיבכ םילשוריב תינתאה־תימואלה הדרפהה תא ראתל גהנ 

תעב צ"גב ידי־לע םג הצמוא וז הדמע .(61) תוינידמ לש רצותכ אלו ,ירוטסיהו יתוברת 

םש ,"ידוהיה עבור"ב ררוגתהלו בושל השקיבש תיברע החפשמ לש התריתע תא החדש 

התדמע תא לביק צ"גב .חוכב ונממ וקלוס עבורה לש םייברעה ויבשויש ינפל םתיב ןכש 

תואיצמ" תפקשמ םיינגומוה םייתד־םיינתא םיעברל הקולחה יכ קספו הנידמה תוגיצנ לש 

תא תונפל הלשממה תא בייחל אל 1992 תנשמ ותקיספ .התונשל םוקמ ןיאש "תירוטסיה 

אל "תירוטסיהה תואיצמה" תרימש לש ןורקיעה יכ הארמ ןאווליסב םישלופה םילחנתמה 

.(219 ,62-61) םיברעל דמע 

טפעושו אנינח־תיב יבשות םילעבמ םנוד תואמ עבראו םיפלא תעברא לש םתעקפה 

םנוד םישימחו תואמ הנומש ףלא תעקפהו ,"באז תגספ" תמקה ךרוצל ,1980 תנשב 

תורטמ לע תודמלמ ,"המוח רה" תמקה תרטמל ,1991 תנשב םייברעו םיידוהי םילעבמ 
םיפיצר םיידוהי תויולחנתה ישוג רוציל :םילשוריב תילארשיה תוינידמה לש תופסונ 

קתנלו תוידוהיה תונוכשל ךומס תונבלמ םיברעה תא עונמל ,ריעה לש המורדבו הנופצב 

הצצהב יד .תיברעמה הדגב םהל םיכומסה םיבושייהמ ריעה ימוחתבש םירפכה תא 

רה" תבוטל תועקפהב םיברועמה םידיקפתה ילעב לש תוימינפ תובותכתבו םיריכזתב 

הנוכש תמקה לש הרקמ דועב קרו ךא רבודמ ןיאש חכוויהל ,םירמוא םיבתוכה ,"המוח 

םישימחו תואמ הנומש ףלאמ תוחפ הברה םיקיפסמ ויה וז הרטמל .דבלב םידוהיל השדח 

.(59-57)ועקפוהש םנודה 

.ריעב תיברעה היינבה לע דחוימב תושק תולבגהב התוול םידוהיל היינבה תפונת 

לארשי תולשממ ידיב יזכרמ רישכמל ךפהנ ,םיבתוכ םירבחמה ,םילשוריב ינוריעה ןונכתה 

םירפכלו תונוכשל .(31) ריעה לש תידוהי־אלה התייסולכוא לש התוחתפתה תעינמל 

תויהל הלוכי ,רתיה וז .ראתמ תוינכות ויה אל םיילפיצינומה הימוחתל וחפוסש םייברעה 

הייסולכואה יכרוצ לע ונעיש חותיפלו היינבל תוינכות תנכהל הבוט אצומ־תדוקנ 

,םיכרצלו יעבטה לודיגל םאתהב היינב אל :הכופהה ךרדב ורחב תונוטלשה ךא ,תיברעה 

תובר םיתיעלו ,תוליבגמה ,םייברע הנוכשו רפכ לכל רויד־תודיחי לש תוסכמ תעיבק אלא 

יפ־לע ,תוינוקרדה תוסכמה לש ןרוקמ .תונבל תורשפאה תא ,ןיטולחל תוקנוחו תומסוח 

םייתלשממ םיגרדב ולבקתהש ,תוידוס־תויוסח תוטלחה לש הרושב אוה ,םיבתוכה 

ברקב 40/» לש יתנש לודיג בצק תחטבהל לועפל ,חופיסל תונושארה םינשב םיינוריעו 

םינושארה לש יפרגומדה םנורתיש תנמ־לע םיברעה ברקב לודיגה בצק תלבגהלו םידוהיה 

.(34-31) 800/0־ל הלעי 
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375 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

ןונכתה־תדעו רקיעבו ,ןוטלשה תויושר .היינבה תוסכמב התצמתה אל היעבהש אלא 

םירפכלו תונוכשל ראתמה תוינכות לש ןרושיאו ןתנכה ךילהב ושמתשה ,תירוזיאה 

תונבל תנמ־לע .תובר םינש ךשמל היינב לש הבוכיעל וא התעינמל יעצמאכ םייברעה 

תנכה .תרשואמ ראתמ תינכות תרגסמב קר םינתינ תונוישרו ,היינב רתיהל קוקז בשותה 

ןכל םדוק הנבש ימ .1984 תנשב קר הלחה ,לשמל ,רבכומ לב'ג רפכל ראתמה תוינכות 

לש התנכה תפוקת .דבעידב םירושיאה וגשוה םירקמהמ קלחבשכ ,רתיה אלל תאז השע 

היינב ירושיא לכ ונתינ אל ןכלהמבש םינש רשעמ רתוי ךרואל החתמנ ראתמה תינכות 

תינכות .תונבל תיקוח ךרד לכ התיה אל רפכה יבשותל ,תורחא םילימב .םיבשותל 

.הנטק היעב התלגתה זא־וא .1992 תנשב קר המלשוה םילשורי ןופצב בקע רפכל ראתמה 

הל "הבצקוה"ש רוידה־תודיחי תסכממ לודג רבכ היה הנוכשב םימייקה םיתבה רפסמ 

ופוס תונבל תנמ־לע ראתמה תינכות לש הרושיאל ןיתמהש ימ .תונוטלשה ידי־לע רוקמב 

.(55-50) תוסכמה תטיש לש הרוצבה המוחב לקתנש 

תייריעל תורגאו םיסימ םולשתב ןבומכ ובייוחש ,םייברעה םיבשותה לש םהייח תחוור 

םירבחמהש יפכ ,םיילארשיה תונוטלשה לש תויופידעה רדס תיתחתב הדמע ,םילשורי 

לאמשה תולשממ ןיב לדבה לכ היה אל הז ןיינעבו ;"םיחכשנה" ותרתוכש קרפב םיבתוכ 

תמרב םוצעה רעפה .(125) טרמלוא דוהא ופילחמל קלוק ידט ןיבו ןימיה תולשממל 

היה אל םלועמ תויברעל תוידוהיה תונוכשה ןיב תויזיפה תויתשתהו םיירוביצה םיתורישה 

ינוכמ םעטמ הליבשב ונכוהש םיריקחת םג ומכ ,הייריעה לש םיימינפ תוח"וד .דוס תקזחב 

,םישיבכ תכרעמ ןיא תויברעה תונוכשה בורבש ךכל םיסחייתמ ,םיינוציח םיצעויו רקחמ 

לע םיעיבצמ םה ;תויעקרק־תת בויב תותשר ןיא ןקלחבו ,בוחר תרואת ןיאו תוכרדמ ןיא 

,םיצצוקמ ךוניח יביצקת ,דומיל־תותיכב רומח רוסחמ ,האורבתה םוחתב הרומח החנזה 

ישרגמ ,םייתליהק םיזכרמ ,םינודעומ ,טרופס ינקתמ לש טעמכ טלחומה םרדעה לעו 

.(155 ,23-21) המודכו םיקחשמ 

,תטלשנ הייסולכואל םיבאשמ תאצקהו דחא ןיינע איה ורושאל בצמה תעידיש אלא 

דוסב רמשנש המ .רחא ןיינע איה ,םייתנידמהו םיינוריעה תודסומב םיכלהמו גוציי תרסח 

אוה ,תורשמו םידיקפת יאשונ לש הכורא הרושל ףתושמ דוס היהש םגה ,םינשה לכ ךרואל 

.תונושה הייריעה תוקלחמ לש ןביצקתב םייברעה םירפכהו תונוכשה לש יסחיה םקלח 

יבגל םידרפנ ביצקת ירפס להנל אל ודיפקה תוקלחמה ילהנמ ,םיריבסמ םיבתוכה ,השעמל 

ופשחנ םיבאשמה תמרזה לש התוגלפתה לע םיטרופמה םינותנהו ,"יברעה רזגמה" 

הלעה הז ריקחת .קלוק תשקבל 1990 תנשב ךרענש ינוציח ריקחת תובקעב םחרוכ־לעב 

ועיגה (טוריפ םיאיבמ םניא םירבחמה) תוקלחמה יביצקתמ דבלב 120/0־ל 2x ןיב יכ 

"ךיבהל אל" תנמ־לע ,ורבחמ תמכסהב ,רבד לש ופוסב זנגנ ח"ודה .תיברעה הייסולכואל 

.(26-24) ריעה שאר תא 

תויברעה תונוכשב םירוגמה יאנת תא רפשלו םיתורישה תמר תא תולעהל תורשפאה 

לע הדמע אל םלועמ םיברעל םידוהי ןיב םיביצקתה תקולחב ןויוושה־יא םוצמצ ידי־לע 

.ימעטל ,רפסה לש רתויב תובושחה תומורתה תחא איה וז הדוקנ לש התשחמהו ,קרפה 

ויה ,רבתסמ ,םינומשה תונש יהלש דע :תיסלק המגוד אוה הפשא ףוסיאב תויושרה לופיט 

אל הייריעה לש לבזה תויאשמ ;"הפשא ףוסיא אלל רוזיא" תקזחב תויברעה תונוכשה בור 

,תולגל שדחה הייריעה ל"כנמ םהדנ 1987 תנשב דיקפתל ותסינכ םע .ללכ ןהילא ועיגה 

תא שרופמב תונמסמה תופמב הקיזחמ האורבתה תקלחמ יכ ,םינעוט םיבתוכה תוחפל ךכ 
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תנאותב תוירחאמ ומצע רטפש ,הקלחמה להנמ .הצחמל־םימרחומהו םימרחומה םירוזיאה 

לש םתקפסה .ודרשמב םיבאשמה תאצקה לש שדחמ־ןוגראל שרדנ אל ,"ביצקתב רסוח" 

.(127-125) תדחוימ ןומימ תפסות לש סויג אופיא השרד םיברעל ףוסיאה יתוריש 

היוואסיעב םקוה אלש לגרודכה שרגמ לש ורופיס םה לבזה לשמ רשאמ תוחפ אל םימיהדמ 

ךות - התלילש רופיסו (147-146) אנינח־תיבב וטלוש אלש תובוחרה רופיס ,(72-67) 
יבשותמ ימואל חוטיב ימולשתל תואכזה לש - תושרופמ תוחטבה תרפהו ללוש־תכלוה 

ריעה לש םיילפיצינומה היתולובגל תקשונה ,הירזעב ררוגתהל ורבעש םילשורי 
 (151-148).

יפל אלו ,וישעמ יפל ותוא םינדה ,םירבחמה דצמ תוחנהב הכוז וניא קלוק ידט 

הלא ןיב אלמ םאתמ ררש ןמזה בור ,םיארמ םהש יפכש םגה ,ויתונווכ וא/ו ויתורהצה 

העפשה ,םיכלהמ לעבכ ראותמ 1993 תנש דעו 1965 תנשמ ריעה שארכ ןהיכש ימ .הלאל 

ביבס "ימואלה סוזנסנוקה" לע ךמסנש ,םיריכב הנידמ ידיקפו הלשממ ירש לצא הדמעו 

הדימ־הנק לכב םידקת רסח ףקיהב םיבאשמו ןומימ תמרזהמ הנהנ ,"יתבר םילשורי" 

םעו םלועה יבחרב םיגיהנמ םע םיפנעה וירשקמ םג ברימה תא קיפהו ,יתאוושה 

םירעפה תא הקימעהו הביחרה קרש תוינידמ תבוטל ובתונו ולעות הלא לכ .םלוע־יעוש 

םתופתתשה עקר לע דחוימבו ,ותנוהכל ןורחאה רושעב .םילשוריב םיברעל םידוהי ןיב 

לש ויתופקשהב תומיוסמ תורומת ולח ,הדפיתניאב םייברעה םילשורי יבשות לש הליעפה 

האחמ לוק עימשה אוה .ותכלממב ןויוושה־יא ידממ חכונל תחנ־יא תולגל לחהש ,קלוק 

םהייח תוכיא תא רפשל ויתונווכ לע ריהצה ,(214-213)ןאווליסב תולחנתהה דגנ ףיקת 

.(242-239) תויברע תונוכשל תילהנמ הימונוטוא תוכזב אטבתה ףאו ,ריעב םיברעה לש 
הייטנה ,םילשורי לש תיתגרדהה התודרחתה .ודמעמל ריעה שאר ששח לכמ רתוי םלוא 

ומייא ינוליחה רוביצה לש תיטילופה ותושידאו יתדה רוביצה ללכ ברקב הנימי תקהבומה 

ךילשהל אלא הרירב ול הרתונ אל 1993 לש תוריחבה תארקלו ,ויתחתמ ואסכ תא טומשל 

תאשל הייריעה תוקלחמ הלילח ושרדנ אל וז םוריח תעשב םג .יברעה לוקה לע ובהי תא 

"דחוימ ןומימ" דרגל תנמ־לע הלשממה ירש לצא תונלדתש עסמל םתרנ קלוקו לטנב 

,רשק םע וא רשק ילב ,םיברעה .רתויב םימועז תוריפ בינה רחואמה ץמאמה .(28-26) 

שיאכ וסייגתה םידרחה ,(99-97) תומדוקה םימעפה לכב ושעש יפכ תויפלקה תא ומירחה 

.עודי ךשמההו ,וליפהל דחא 

יצעוי לש םקלחב/םמוקמב תעגונ רפסה ךרואל הנעמ אלל תרתונש תינדרוט הלאש 

חרזמב ילארשיה ןוטלשה לש ימינפה רופיסה" םינכמ םהש המב םיברע יניינעל ריעה שאר 

,םהינימל םישגפמבו תושיגפב ,תובישיב םיצעויה לש םתוחכונ רוכזא דבלמ ."םילשורי 

וא הלאכ תוצלמה לע םירופס םיחוויד טעמלו ,כ"בשהמו הרטשמהמ ימו ימה לכ דצל 

לש ותלועפ לע דואמ שולק גשומ םיקפסמ םרפס לש םיקרפה רשע־םינש ,ושיגהש תורחא 

תא תקזחמ םדיצמ וז תשקבתמ המושת לש הרדעה ."םיניינע"ה תבוטל "יניינעל ץעויה" 

.החלצה לש התוחפ אל הדימב הכאלמה תא תושעל לוכי היה ץורח יאנותיע יכ םשורה 

הנממ תותשל וכישמהש יממ ךא ,הנממ םיתוש דוע לכ ראבל םיקרוי ןיאש םנמוא לבוקמ 

םיתבהש העש הז לכו ,םלוק תא עימשהל וטילחהו ושרפ םרטב תובר םינש ךרואל 

לופיאה .ןובשחו־ןידל תוחפל תופצל רתומ ,דבלב דחא ןוויכב םהימימ תא םימירזמ 

טעמל .םייברעה םהיניתנ תא םג לצב ריתומ םתרשמ תוהמ לע םיליטמ םיצעויהש 

תא רקיעב רבסל ודעונש ,תיחרזמה ריעב םיגהנמו םיעבצ ,תוחיר לע תוקוחש תואשילק 
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םיתוריש תקפסאב הילפאה לע םייללכה םינותנה טעמלו ,יאקירמאה ארוקה לש וניע 

דימ רואית ןכש־לכ אלו ,ינטרפ רואית רפסה יפד ןיב אצמי אל שפחיש ימ םג ,םיינוריע 

רפכב וא הנוכשב ולו םוימויה ייח יווהו ,הייסולכואה בכרה ,םויקה יאנת לש ,הנושאר 

תוטטרושמ רפסב הלק העשל חראתהל וכזש םידדובה םיברעה לש םהיתויומד .דחא יברע 

ףירח םעט ריתומ הייריעה ידיקפ ןיבל םניב םיעגמה ילילמת לש םרוזחשו ,תויחטשב 

ילארשיה ןוטלשה תא םיראתמש ימל תוינע־תדועת יהוז .תונימא רסוח לש דישחמו 
.תוצמחה לש הכורא תרשרשכ תיחרזמה םילשוריב 

"To Ruie^ הנה ,"םיברע לוטנ" הבר הדימב אוה םיצעויה לש םרוביח םא 

 "Jerusalem דר'ציר לשו ,תותדה ידומיללו היגולויצוסל רוספורפ ,דנלדירפ ר'גור לש

,םייח םיניתשלפה ,הינרופילק תטיסרבינואמ םהינש ,תותדה ידומילל רוספורפ ,טכה 

הרצה תינשרפה תינבתה תולבגמ תחת תאז םישוע םהש אלא .םיטעובו םימשונ 

םילשורי תא ןחוב סרכה־בע םרפס .םהילע םיפוכ םירבחמהש הבר הדימב תירוקמ־אלהו 

לכ ךותבו ,תוימואל תועונת יתשו םימע ינש ןיב םינש־תבר תוששוגתה לש אשומבו הריזכ 

תיצחמ .םיימואל־אלו םיימואל םייתד ןיבל םיימואל םינוליח ןיב ־ תוצובקהמ תחא 

לע הרימשב ןיא ,םיבר םירקמב הרוקש יפכ ךא ,"יניתשלפה דצ"ל םנמוא תשדקומ רפסהמ 

.תרחאו תיטילופ ,תוניגה חיטבהל ידכ תיטילופה תוניקתה לש םיילמרופה היללכ 

.רפסה לש "יניתשלפה" וקלחל קרו ךא םצמטצא יתריקסב 

תנשב לארשיל תיחרזמה םילשורי לש החופיס יכ איה םירבחמה לש תחתופה הזיתה 

ןדרי ןוטלש תחת ןוממישמו החכשמ ריעה תא לאג הימוחתב ילארשיה קוחה תלחהו 1967 

היבשות ןכש ,ןיתשלפ תמדא לע תשדחתמה תיניתשלפה תוימואלה דקומל התוא ךפהו 

העוצרבו הדגב םהיחאל האוושהב "ףדעומ דמעמ"מ ונהנ הב ולעפש םייטילופה תודסומהו 

דע תובר םימעפ וז "הרטנמ" לע םירזוח םה .(275 ,274)יאבצה רטשמה יקוחל ופפכוהש 

."ונחפוסש הדות" רמול םיימלשוריה םיניתשלפהמ םישקבמ םהש םיתיעל המדנש ךכ ידכ 

בידנו האג עזגמ ,לארשי לש הנוטלש תחת ריעב חמצ םיימואל םיניתשלפ לש שדח ןז 

םהיחאמ רקיעבו - וידגנתמו וישנא ,,תפומהמ ,רמולכ - תובאה רודמ רזכא תוחפו 

לסייפ אוה טלובה םגיצנ .הימחולו תיניתשלפה רורחשה תעונת יגיהנממ ,רמולכ ,"ץוחב" 

ליכשה ךא ,רדק לא דבע ויבא לש תדקויה תוימואלהמ רטמיטנס דביא אלש ,ינייסוח 

תינרשפו תיטמגרפ השיג ץמאלו ,םילארשיה לש םחוכב רמולכ ,תואיצמב ריכהל 

תואיצמב תוקהבומ ןכתיתש המכ דע ,קהבומ רצות אוה ינייסוחש הדבועה .(296-290) 

אלמל ךישממו אלימש ,ף"שאו חתפ לש ,ךכ־לכ תבכרומהו תלצופמה תיניתשלפה 

ןב"כ ךרדה לכ ךרואל וראתל םיבתוכל העירפמ הניא ,ןוגראה תרמצב חתפמ־ידיקפת 

.םהלש תיזכרמה הזיתל יתוא ליבומש המ ,"גרוח 

תמישר ,תומשב רבודמשכ ,בגאו ,םילשוריב םיימואלה םיניתשלפה לש שדחה ןזה 

תורוצנו תולודג ללוחל לוכי היה ,אילפהל העטמו תלבלבמ םיקפסמ םיבתוכהש יאצמה 

,272) םלוכ לעמ ף"שאו ,םשמ ןדרי ,ןאכמ לארשי לש תשלושמה תבצב ןותנ היה אלמלא 

וא אוצמל הלוכי התיה אל לארשי יכ םיתיעל המדנ ,הנושארל רשאב .(311 ,298-297 

םיתברותמהו םירואנה םה םילארשיה .םירבחמהמ רתוי םינמאנ םירירגש איצמהל 
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לע ןגהל קר ואצי אלא שובכל ושקיב אל םלועמ םה ,ללכבו ,םירשעה האמה ישבוכבש 

אוה רוג הטומ םלצא עודמ ילוא ריבסמש המ ,(298) םדימשהל ועבשנש ימ ינפמ םמצע 

לייחה ,רזכאה יברעה שבוכה ומכ אל .(249) םילשורי לש ,תואכדמ ילב ,ררחשמה 

המוצעה המורתה תמועל "ןטק ףסכ" הזו ,(300) ולש הפקה רובעב םלשמ ילארשיה 

,םנושלכ ,"תויטמרדב" המידק הקניזש ,תטלשנה הייסולכואה לש םייחה־תמר תאלעהל 

םרענ רשוע ןומה .(300)"םיעבש םיניתשלפ דימת ופידעה"ש ימ לש םסקה עגמל רמולכ 

תודמגמה" ראפ־תוליו ,םיסדצרמ ופידעה םירישעה ,היוא לבא ,ןיתשלפב תוירכל תחתמ 

רדעהל תוירחאהו ,םמע ינב תבוט לע ירציווש דלוקושו "לארשיב ןיימדל רשפאש המ לכ 

תוינידמה לע םירבד המכ ארקש ימ קר אל .(300) םמכש לע רקיעב תצבור שועיתו חותיפ 

תצק יקבש ימ םג אלא ,הליחב ףקתיהל יושע םישובכה םיחטשב לארשי לש תילכלכה 

ןיעב ולו ,בקעש ימו םיחטשב תוינוחטבה תואצוההו תיאבצה השירפה ףקיה לע םירפסמב 

,םנושלכ ,"לוז"ה ילארשיה שוביכה ,דנלדירפו טכה יפל .הדפיתניאה רחא ,הצחמל־המוצע 

וחלשנש םילייחה בור .(298) הייסולכואב טולשל תנמ־לע חטשב תוחוכ דואמ טעמל קקזנ 

,"םימעוזה" םג .תוללקו םיניכס ,םיקובקב ,םינבא קופיאב וגפס תוממוקתהה תא אכדל 

רוזחל לכה־ךסב וצר ,(הזמ רתוי אלו ,הזה רדסב) תומצעו םיטיהר ,תונולח המכ ורבשש 

תושחכתהל תוירחאב םנמוא תאשונ לארשי .(319) "םיענ אל" תורישמ םולשב התיבה 

וז ךא ,תואמצעל היתועיבתב הרכהה־יאלו תיניתשלפה תוימואלל םינשה־תכוראו תשקיעה 

.רחאה דצה םע הוושב הווש תוחפל תקלחנ 

תנשב ןיסוח לש תמסרופמה קותינה תרהצה דע - עובתל הכישמה וז ,ןדריל רשאב 

המר דיב האכיד ,תיחרזמה םילשורי לע הז ללכבו תיברעמה הדגה לע התוכז תא - 1988 

רקיעב ,הדגב הזיחא לע הרמשו ,הכלממה ימוחתב תיניתשלפה תימואלה העונתה תא 

תאצקה לע חוקיפו םילשוריב םירחאו םייתד תודסומל תפטוש םיפסכ תמרזה תועצמאב 

.(286) םינמאנ לומגתו רבעשל הלשממ ידבועל תורוכשמ תרבעה ,םהיבאשמ 

לודגה םבייוא לומ ןהיתש תודמגתמ (ןדרי) תוסחה תשרופו (לארשי) תשחכתמה ךא 

(clans) םיטבש לש ףסוא" ,(306)"רישע ימואל־בר דיגאת" .ף"שא ,םיניתשלפה לש תמאב 

רחבנ טקל והז ־ (308)"תוילאינומירטפ תויצילימ ןיב תירב" ,(424)"םיניוזמ םייטילופ 

תורבוחל ללכ־ךרדב הרומשה ןושלב ןוגראל םיקיבדמ םירבחמהש יאנגה־ייוניכ ןווגממ 
.התסה 

העונתה לע ,יתטיש רקחמ לע רבדל אלש ,תיניינע הריקס רפסב אוצמל הפיצש ימל 

,םייתרבחהו םייטילופה היתודסומ לע - 1967 תנש ןמל םילשוריב תיניתשלפה תימואלה 

לע ,התלועפו התונגראתה יסופד לע ,םירפכבו תונוכשב התשירפ לע ,ישונאה הבכרה לע 

- המודכו הלוגב יטילופה זכרמה םע הירשק לע ,הכותב תינוגראה־תיטילופה הקולחה 

,הרואפתכ אל וליפא ,דבלב הלתמאכ םיבתוכה תא תשמשמ םילשורי .הלודג הבזכא הנוכנ 

רזע־תורפס בלשמה ,תורוקמ לילבב אילפהל יטקלקא שומיש ךות - הבר תוכיראב ללוגל 

תדסחתמ ןושל תטיקנ ךותו ,תועומשו תוליכר ירופיס תעפש םע תונויאר יעטקו 

תא - ןבומכ יניתשלפה דצה יפלכ ,רסומ־תופטהו םינויצ תקולח היוורה ,תאשנתמו 

םירושעב יניתשלפה-ילארשיה ךוסכסה תודלותב םיעודי־רתויה םיקרפל םתסרג 
.םינורחאה 

,וינפ לעש המ תא תושעל החילצמ איהש אוה וז הסרגל קולחל ןתינש דיחיה חבשה 

תא תשייבמ ,דתיה אלש הדמע ןיב החטבב קילחהלו טיישל :ירשפא־יתלב הארנ ,תוחפל 
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379 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

דראודא לש תיטילופה ותנשמב תמהלתמ הכימתל לארשי תולשממ ירבודבש םיינמיה 

םיקהל זאו הליחת הרבח תונבל ועדיש ,םילארשיה ומכ אל :לולסמה תיצמת וזו .דיעס 

.(309) לארשי תא דימשהל העובשב תודחואמה תויצילימ לע הנבנ ף"שא ,הילע ןגיש אבצ 

,הלעמלמ הפכנש םילא חוכ קר אלא ,(304) הטמלמ החמצש העונת םש ,דתיה אל םלועמ 

תוליהקה ינב תא ענמו ,תונורטפו לודג ףסכ רקיעבו ,םימויא ,רורט תועצמאב 

ליבוהלו הברקמ תיטנתוא תוגיהנמ חימצהלמ ,המצע ןיתשלפבש וז טרפבו ,תויניתשלפה 

.(310-302) היופשה תוימואלה לש הלוק תא 

ץבקל םירבחמה תא ררוג םתנעטל שממ לש לקשמ וקינעיש ןיכומיס איצמהל ישוקה 

,םיגלפה ןיבש םיקחרמב תוחפל וא ,ברעממ חרזמכ הזמ הז םיקוחרה םיגיהנמו רוביצ־ישיא 

,יתוגרב רישב ,הדאחש זיזע ,דמאח לימ'ג ןוגכ - ןיתשלפב תויטילופה תועפשההו םימרזה 

יעגפנ תתומע לש תינוימד היירטמ תחת ־ ינייסוח לסייפו הרויניס אנח ,קאקד םיהרביא 

"תוחוקל" ידיל ף"שא ידי־לע לוכיבכ ומרזוהש "םירלוד ינויליב" לע םירופיסה .תאפרע 

םיבוגמ םניא ,"הריירק תוימואלהמ ושע"ו ףסכב ונקנש םיליעפ לעו ,םיחטשב םייטרפ 

הממ רקיעב םינוזינ אלא ,יתטיש בקעמב וא םיימשר םיחווידב ,םיכמסומ תורוקמב 

.הקוצמ תעשב אטבתהל םיגהונ םירבחמהש יפכ ,"םיניתשלפ הברה" םהינזואב ועימשהש 

.םייברע םיחנומו תומש שובישב רפסמ םימעפ הקול טסקטה יכ דוע ןייצל שי 

םיחצרמה ,םינוירבה רחא והנ "םינפה־ישנא"מ ךכ־לכ םיברש אופיא הרק ךיא 

םגציימ תא ף"שאב וארו םייניתשלפה םינוגראה תורושל ופרטצה ,"ץוחבמ" םידחשמהו 

םישובכה םיחטשב תיטילופה־תירוטסיהה תוחתפתהה ןיב םאתמה רדעה יכ הארנ ?ידעלבה 

תורומתהו םייונישה אל םג ,םירבחמה תא הגיאדמ הניא תונורטפהו םימויאה תזיתל 

םע םיבשייתמ םניאש ,הפוקתה ךלהמב "ץוח־ף"שא" לש תיטילופה היגטרטסאה העדיש 

איה םמצע יפלכ וזה תובידנה ,היינש הבשחמב .ןוגראל םיסחיימ םהש תינומרה תימדתה 

ןמל תויוחתפתהל רושקש המ לכב ,ןכאו .תויטקלקאה לש היגליווירפה תיצמת הארנכ 

םתנעט לש יגול ךופיה ןיעמ םיצמאמ םיבתוכה ,ולסוא ןמל רקיעבו ,ץרפמה תמחלמ 

לביחש גשגשמ ילכלכ קסע לעבכ םהידי־לע קזחומ ולסוא־םורט לש תאפרע םא .תמדוקה 

,שלחומה תאפרע ,תורבדיהל םיימוקמ םינותמ םיגיהנמ לש תומזוי תויבקעב לכיסו 

תיבה תאשדמב תונורקעה תרהצה לע םתחש ,ףרוע ול ונפה רבכשמ ותירב־ילעבו וידידיש 

רתונש המ לכש ךכ לע ,ותונתסובת לע םדיצמ געלו זוב לש תונותיקב הכוז ,ןבלה 

,ןכ םא ,ךכ .(421-420 ,412) םירותיו תושעל תלוכיה אוה ,םנושלכ ,ותחתמאב 
תיזחב םמצע םיביצמ םירבחמה ,ךרפמ תוניילול עסמ תמתוחה סומלוק תייטהב/תכישמב 

.יתחכש תצק ,תמאה ?הז לכב םילשורי הפיאו .תיניתשלפה תוימואלה יריבא רדסמ לש 

דלפנזור היאמ 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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