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:היצמיטיגלה לע קבאמה 
לארשיב תינופצמה תונברסה תוחתפתה 

*ןונבל תמחלמל דעו הנידמה תמקהמ 

ףייטשפא 'ד קלא 

אובמ ירבד 

םייפוריא םירקוח ידי־לע ןה ,תונורחאה םינשב תובר רקחנ תינופצמה תונברסה אשונ 

 Levi DeTray, 1993; Moskos <fe Chambers, :המגודל ,ואר) םייאקירמאךופצו
 1993; von Bredow, 1992; Bebler, 1991; Modzelewski, 1994; Nikolov, 1992;

Burk, 1995; Nuciari, 1992) ןמלה ;1989 ,ףלש :ואר) םיילארשי םירקוח ידי־לע ןהו, 

זנג :Peri, 1993 :Linn, 1989, 1996 :1996 ,1993). ןוכמה ןגרא ףא 1992 רבמבונב 

.הז אשונב דחוימ ימואלניב סנכ בקעי־ןורכזב םייאבצ םירקחמל ילארשיה 

םויה דע טעמכ הרקחנ אלש הפוקתב ותודקמתהב תאטבתמ יחכונה רקחמה תוידוחיי 

תודלות תא הנושארל רקוס הז רמאמ :לארשיב יאבצ תוריש תרשל תונברס לש רשקהב 

תמחלמל ומדקש הנש שמחו םישולש ןתוא ךלהמב לארשיב תונברסה לש תוחתפתהה 

ןונבל תמחלמ ימיב תיביטקלס תונברסל וסחייתה הז אשונב םירקחמה בור .ןונבל 

הטלוקפב םדאה תויוכזל זכרמה לש ועויסב רבחמה השעש רקחמהמ קלח וניה הז רוביח * 

להנמל ותדות תא עיבהל שקבמ רבחמה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל 

.ןזח ןיסנרפ ,תיביטרטסינימדאה תלהנמלו ,רמ'צרק דוד רוספורפ ,זכרמה לש ימדקאה 

הירוטסיהל גוחהמ דלפרק ןו ןיטרמ רוספורפל הקומעה יתדות תא עיבהל בייח ינא ןכ־ומכ 

לכ ןרואל הבידנה תינויערה םתכימת לע היגולויצוסל גוחהמ גנילרמיק ךורב רוספורפלו 

תעפות לש יתרבחה עקרה תא רתוי בוט ןיבהל יל רועש ימ לכל םג הנותנ יתדות .ךרדה 

.לג ןבואר ר"דו רצינש רחש ,ןמיונ ארויג ,ירפ םרוי ר"ד ,ץריבג סומעל דחוימבו ,תונברסה 

רופישל תובר ומרת תוליעומה םהיתורעהש ,םיימינונאה םיארוקה ינשל םג הדומ ינא 

.יחכונה רוביחה 

.םייעדמ םימורופ המכב ונממ םיקלח וא הז רוביח גיצהל ילזמ יל קחיש הנורחאה הנשב 

הדוגאה לש 29־ה סנכב "הרבחו אבצ" בשומה יפתתשמל הדות ירבד רמול שקבמ ינא 

זכרמה לש דוסי־סנכ יפתתשמל ,רזעילא־ןב ירוא ר"ד וזכרמלו תילארשיה תיגולויצוסה 

,ןורדג ןימינב רוספורפ ,זכרמה לש ימדקאה ולהנמלו ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה 

ויזכרמלו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הירוטסיהל גוחה לש םירקוח רנימס יפתתשמל 

תויוכזל הברנימ זכרמ לש ימוחתניב רנימס יפתתשמלו ,ןמסוז ןתנ ר"דו יתמר לביע ר"ד 

םימורופב תואצרהה תארקל יתננוכתהש תמיא לכ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םדאה 

.ןביבס יונב רוביחהש תויגוסה לע שדחמ יתבשח ,וללה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל גוחה ** 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 320 

לש התעפוהו תיטסיפיצפה תונברסה תוחתפתה לע רקחמ רוא האר םרטו ,הדפיתניאהו 

הלכו (1947) "המחלמ ינברסל תילארשיה הדוגאה" תמקהב לחה תיביטקלסה תונברסה 

הבושח המלשה שמשל רומא הז רקחמ וז הניחבמ .(1979)"העבשו םירשעה תצובק" ימיב 

.תמייקה תורפסה לש 

,לארשיב תינופצמה תונברסה לש יגולויצוס־ירוטסיה חותינל שדקומ רוביחה ,ובורב 

הנידמה ימי תישארב .המחלמ ינברסל תילארשיה הדוגאה לש התוליעפב תודקמתה ךות 

דסממה דצמ ןה יהשלכ הרכהב וכז אלש ,םיטסיפיצפ םישימחכ םינברס לש הצובק הללכ 

,הזע־תעוצרו ןורמוש ,הדוהי יחטש שוביכו םימיה־תשש תמחלמ .תיחרזאה הרבחה דצמ ןהו 

ודלונש ,םיריעצ םישנא הילא ופרטצהש ,םינברסה תדוגא לש בכרהה יונישו ,אסיג דחמ 

םתוליעפב היצזיטילופו היצזילקידר וללוח ,אסיג ךדיאמ ,ריעצ ליגב הצרא ועיגה וא ץראב 

ךותב דחא קר ךא ,ומצעלשכ בושח האחמ־השעמל הכפהנ תונברסה :הדוגאה ירבח לש 

תונש תליחתב ועיפוה ,םייטסיפיצפ םינברסל ףסונ ,ןכ־ומכ .יטילופה קבאמב םילכה ןווגמ 

אל ךא ,אבצב תרשל תינורקע םינכומ ויהש ,םינושאר םייביטקלס םינברס םג םיעבשה 

תוידעלבה תא ורבש ךכבו ,הדוגאה תורושמ ואצי אל וללה םינברסה .םישובכה םיחטשב 

,ןנמזב ללכ ומסרפתה אלש תושרפו תועודי תושרפ לש חותינ תועצמאב .םוחתב הלש 

תודגנתה רשאכ ,ןונבל תמחלמ ימיל דע תונברסה תעפות לש התוחתפתה הזב תרקסנ 
יתוהמ יונישלו םינברסה תורוש לש הבר תובחרתהל המרג "הרירב תמחלמ"ל תינומה 

.תיתרבחה םתוהזב 

לש היפוא בוציע לע ןה עיפשמה הנתשמה יתרבחה עקרב ןוידה לע יונב ולוכ רמאמה 

חותינ תועצמאב .הרבחהו הנידמה יניעב הלש היצמיטיגלה תדימ לע ןהו תונברסה 
לע עיבצמ רמאמה ,תינופצמה תונברסה תעפות לש תירוטסיהה תוחתפתהה לש יגולויצוס 

יוטיב ידיל תואבה תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה רושימב תויתוהמה תויעבה 

הקוקז הנידמה :איה רמאמה לש הנושארה תיזכרמה הנעטה .העפותה ביבס ירוביצה חישב 

םינווחמ םישמשמ ופקיהו בוריסה תמצוע ,ןב-לעו ,תיחרזאה הרבחה רצמ היצמיטיגלל 

רמאמה הז רשקהב .תויושרה תוינידמ לש - תוימיטיגל-יאה וא - תוימיטיגלה תדימ לש 

תרגסמה תא ואר) ילגל־יתלבהו ילגלה תא התרדגהב הנידמה לש תויגטרטסאב ןד 

D'Entreves, 1967; Ferrarotti, 1987; Dyzehnaus, :לצא הז ןוידל תילאוטפסנוקה 

,תילמרופה תרגסמה בוציעל יזכרמה יטילופה ןכוסה התויהבש החנהה ךותמ ,(1996 

תובורק םיתיעל םיברסמה הידגנתמ לש תטפושכ דואמ יתייעב דיקפת תאלממ הנידמה 

רתיה ןיב סחייתא .(1989 ,ףלש לצא ואר) הילא רתי־תונמאנ ךותמ היתודוקפל תייצל 

תכרעמ לש תונושה היתורוצב תינופצמה תונברסל תוסחייתהב תונושה תוקימנידל 

.אסיג ךדיאמ ,תיחרזאה הרבחה לשו ,אסיג דחמ ,טפשמה 

יתרבהה היפואבו תונברסה ףקיהב יוניש :תסרוג רמאמה לש היינשה תיזכרמה הנעטה 

ןפואבו ,היחרזאל הנידמה ץב םיסחיה תכרעמב אבצה לש ומוקימ יוניש לע עיבצמ 

לש ומוקמ יוניש .הנידמה םעו אבצה םע תירוביצה תוהדזהה תדירי לע ,רתוי יטרקנוק 

(van Creveld, 1991 לצא ואר) ללכב תינרדומה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזב אבצה 

לצא ,המגודל ,ואר) םיגולויצוס המכ ידי־לע הנורחאל ןודינ טרפב תילארשיה הרבחבו 

יל הארנו ,(1998 ,ירפ :van Creveld, 1998 ;1995 ,לגו יחרזא :1990 ,קסיל :1996 ,ןהכ 

.ףסונ בושח דמימ הז ןוידל ףיסומ תונברסה לש התוחתפתה חותינ יכ 
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- הנתשמה םלועב תינופצמה תונברסה 

האחמל תוכזהו הרבח ,קוח 

,תיתיצמתה התרדגהל הינפהב תיתרבח העפותב קימעמ ןויד ליחתהל לבוקמ 

;ול הצוחמ וראשיי וליאו חותינב וללכיי םיטביה וליא שארמ רידגהל רקוחל תרשפאמה 

סחייתהל םעט שי וז הביסמ .הרדגהה יבגל םג המכסה ןיא ןודינה הרקמבש איה היעבה 

ןיב תונושש הווקתב ,הנידמה יעדמ ירקוחו םינטפשמ ועיצהש תונוש תורדגה המכל 

תוסחייתהב תוביטקפסרפה ןווגמ לע ןה עיבצהל לכות המצעלשכ איה וללה תורדגהה 

.הדמעמבו היפואב םייונישה לע ןהו תונברסה תעפותל 

יבגל ,ונייהד ,יביטקלוק ןופצמ לש ומויק תורשפא ביבס תקולחמ תמייק ,תישאר 

רבדה ,תיטפשמ הניחבמ .תינופצמה תונברסה לש יתצובקה וא יטסילאודיווידניאה יפואה 

שפוחל תוכזה ןיבל ןופצמה שפוחל תוכזה ןיב הפיפח תמייק םא הלאשב יוטיב ידיל אב 

:הרובס ןוזיבג תור ,ךכ .העדה 

ןופצמה שפוח :העדה שפוח לש יטרפ הרקמ םיוסמ ןבומב אוה ןופצמה שפוח 

תוביוחמ .רסומה םוחתב רקיעב ,תומיוסמ תועדב קיזחהל שפוחה אוה 

ותורשפאב הייפכ לש ךרדב תוברעתה היהת אל יכ השוריפ ןופצמה שפוחל 

,1994 ,ןוזיבג) .רסומ לש םיניינעב הבושת ומצעל שבגל רגובמ םדא לש 
 45)

:ןעט חלש 'פ ןמח ,תאז תמועל 

ןופצמה תוריח ןיבל תעדהו הבשחמה תוריח ןיב ,ןוימדהו הברקה תורמל 

,תעדהו הבשחמה תוריח רדגב תללכנה תוליעפה .תוהז ןה ןיא ,תדהו 

תונווכמהו ןתוהמב תויטילופ תויוליעפו תוירקחמ תויוליעפ תוללוכ 

תוליעפ .תללוכ םלוע תפקשהל םאתהב תיתרבחה תרגסמה בוציעל 

,חלש) .תדהו ןופצמה תוריח רדגב לולכל םוקמ ןיאש יאדו ־ תיטילופ 
 1990, 48)

דואמ עפשומ לארשיב תינופצמה תונברסה ןיינעב יעדמהו ירוביצה חישה יכ הארנ 

תואמ ולעה םינומשה תונש תליחתב לחהש ףא ,קוחב הב תשרופמה הרכהה־יא םצעמ 

םילימב .ןוחטיב תורישל סויג יווצל תייצל םתוגוכנ־יאל הביסכ ןופצמבש םימעט םיחרזא 

:ןוזיבג לש 

תייהנ ןופצמה שפוחל תוכזהו ,רתוי השק תייהנ ןופצמה שפוח לש הלאשה 

,םיירסומ םיניינעב העד שבגל שפוחב קר אל רבודמ רשאכ ,תוחפ תטלחומ 

שי רשאכ תכבתסמו תכלוה היעבה .ןופצמה יפ לע לועפל שפוחב םג אלא 

הלא ךא ,(תויתרבחה תועיבתל וא) קוחה לש תושירדל בוט יאמצע םעט 

.תוצובק לש וא םיטרפה לש תדה וא ןופצמה יווצ םע תושגנתמ 

ןיב תושגנתהה לש םיבושחה םירשקהה דחא"כ יאבצה תורישה תא הגיצמ ףא תרבחמה 

־דבכ לאיצנטופ ימדקא רמאמב ןומט הלא םיאנתב .(50 ,1994 ,ןוזיבג)"ןופצמ ןיבל קוח 

תלילשל ןהו םימיוסמה היביכרמ וא העפותה לש היצזילגלל ןה םורתל לוכיה ,לקשמ 
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תרגסמב חותינל תנתינ תרחא וא וז העפותש הטלחהה םצע .לכו לכמ תאזה היצמיטיגלה 

הכויש־יא ,ךפיהלו ;העפות התואל היצמיטיגל הקינעמ תינופצמה תוליעפה לש הירוגיטקה 

,תויטילופ) תורחא תויצטניירוא תלעבכ הגוויסו תינופצמ תוליעפל תונברסה לש 
לכמ תויושרה תא םיררחשמו הלש ילגלה סיסבה תא םיללוש <הזב אצויכו תויגולואידיא 

.םינברסל סחיב ימצע ןוסירל הבוח 

תונברסה תעפות לש םייתרבחה תולובגב לדבהה תא ביתכמ תורדגהב ינושה 

:(52-51 ,1994)ןוזיבג לש היצזירוגיטקה יפל .תינופצמה 

תורישה יבגל ןופצמ ימעטמ תונברס לש םיגוס השולש ןיב ןיחבהל גוהנ 

תבשייתמ הניאש תיללכ תינופצמ הנומא לע תססובמ הנושארה .יאבצה 

לכ ,חוכב שומיש לכש םירובסה ,לשמל ,שי .יאנת לכב אבצב תורש םע 

תונידמה בור .םיירסומ־יתלב םה - ישונא גרה לכ ,תומילאב שומיש 

יאבצ תורישמ רוטפב ,םישק םיקבאמ ירחאו ,הגרדהב וריכה תויטרקומדה 

אוה ,רתוי השקהו הנשה תונברסה גוס .תיתימאהו הנכה ותדמע וזש ימל 

.םימיוסמ םירוזאב וא תמיוסמ המחלמב תרשל בוריס :תיקלחה תונברסה 

המחלמ יכ םיבשוח ןופצמ ימעטמ אבצב תרשל םיברסמה םישנאה בור 

ןגהל ידכ חוכב שמתשהל יוארו ןוכנ םהבש םירקמ שי יכו ,םיתעל תקדוצ 

תומחלמ שיש םינעוט םה .הנידמה לש וא םהלש םיבושח םיסרטניא לע 

םימיוסמ םידיקפת וא םימיוסמ םיבצמ שיש :תוקדוצ ןניאש תומיוסמ 

ןופצמ ימעטמ תונברס לש ישילש גוסב .תוירסומה תשוחת תא םיממוקמה 

תויפיצפס תודוקפל תויצ־יא אלא ,יאבצ תורישל תובצייתהל תודגנתה ןיא 

.תוירסומ־יתלב ןהש הנעטב 

:חלש ןייצ תאז תמועל 

,תישעמה הנחבהה תלאש ףירחהל הלולע ,תיביטקלס תונברס לש םירקמב 

תרשל ןוצר יא ,ונייהד ,םייטילופ םימעטו תדבו ןופצמבש םיעינמ ןיב 

יכ ונעטש ויה .הנידמה לש תמיוסמ תיטילופ הדמעמ תוגייתסה בקע ,אבצב 

יכ ,ונעטו ופיסוהש הלאכ ויה .תורישל וזכ תודגנתהב םג ריכהל שי 

,תומחלמ להנל הרבחה תלוכי לע הזכ יללכ רוטפ תורשפא לש התעפשה 

תוינידמ בוציעב ליעפ קלח לוטיל דיחיל תרשפאמה היוצר האצות איה 

ןורקע לע תססובמ איה םא תיעטומכ ונל תיארנ וז הדמע תקמנה .הנידמה 

,הרבחה ייח לוהינב םידיחיה לש םפותיש ךרדו תדימ .תדהו ןופצמה תוריח 

תוטלחה וא ,בורה תוטלחה עוציב לכסל םתלוכי ,היתוערכהב םפותיש 

תא ,הזכ רשקהב ,תולעהל ןויסינה .הז ןורקיע יפ־לע ועבקיי אל ,תודסומה 

לש הקינכטלו םיגשומה לופרעל המגדה איה ,תדהו ןופצמה תוריח ןורקע 

הנועטה תוליעפ .תורחא תורטמ תגשהל "ץולח"כו "תוסכ"כ וב תורזעיהה 

וסחי ידי לע לכ םדוק תרדגומ ,תדהו ןופצמה תוריח חוכמ תובשחתה 

תרצויה תוליעפ וז .היפלכ ןימאמה לש םייביטקייבוס־םיימינפה ותדמעו 

יפלכ תנווכמ הניאו ויבגל טלחומה ךרעה םע רשקה תא ורובע תלמסמו 

.ילמס ךרע ותואל טרפ ,יאוול תואצות תגשהל וא הרבחב םירחא םירבח 

.(55-54 ,1990 ,חלש> 
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תיאבצ תוליעפ לכב קלח לוטיל םיברסמה םיחרזא קר ,חלש לש ותרדגה יפל ,רמולכ 

ךרעה לש ותרהוט תרימש םשל תאזו ,תיטסילאודיווידניא םלוע־תסיפת ךותמ איהש 

וניא רחא בוריס לכ ;"ןופצמ ינברס"כ רידגהל ןתינ םתוא קר - םייחה תשודק לש ןוילעה 

בור תא היתולובגל ץוחמ ריאשמ העפותה תרדגה לש הז חסונ .וז תירוגיטקל סנכנ 

תיגולויצוסה השיגה תא תמאות הניא וז הרדגה ,ןכ־לע רתי .התיא םיהדזמה םירקמה 

רושימב העפותה תנבהל תושיגו םילכ חתפל תרשפאמ הניאו תויתרבחה תועפותה רקחל 

םיטסיפיצפ לש ןטק רפסמ רתאל ןתינ היה תופוקתה לכבו תוצראה לכב ירה .יתרבחה 

דציכ הלאשה ביבס דקמתהל רומא תונברסה תעפות לש יגולויצוס חותינ .םירוהט 
הינוגל תונברסה דציכו ,תונברסה לש היצולובאה לע תועיפשמ תויתרבחה תורומתה 

תינופצמ תונברס ,ןיל תור תנייצמש יפכ .תיתרבחה תוינידמה בוציע לע העיפשמ םינושה 

המ) לע ןגהל ידכ תאזו ,תיאבצ תוליעפב ףתתשהל טרפה תונוכנ־יאמ תעבונ המחלמ תעב 

,1989 ,ןיל) הללכב הרבה לע עיפשהל ידבו ,ןופצמ וצ ,תירסומ תומלש (הנכמ אוהש 

תא הבר הדימב תוועל הלולע םינברסה תוליעפ לש הז טביהמ רקוחה תומלעתה .(49 

.ויתונקסמ 

וצלאנ תונברסה אשונב וקסעש הנידמה יעדמ ישנאו םיפוסוליפה ,םיגולויצוסה לכ 

היעבהו ,תוירוקמ תורדגה העפותל ועיצה םיבר ;העפותה תרדגה לש היעבה םע דדומתהל 

התנח ב ה ךות תונברסה לש םינושה הימרזל גג־תרוק שמשל לכותש הרדגה אוצמל איה 

ןיב הנחבהב םידקמתמ זנג םייחו ןורוד ןועדג .תורחא תויתרבח תועפותמ תיטילנאה 

ירמל דוגינב ,ןורוד לש ותרדגה יפל .יחרזא ירמו תיתרבח האחמל תינופצמ תונברס 
־ יחרזא 

והז .םיירסומ םימעטמ קוח תרפהב קסועה ןיינע איה תינופצמ תונברס 

רסומה תכרעמ תניחבמ ער אוה קוחה יכ רובסה םדא לש יטרפ השעמ 

היתואצותש הלועפ וילע הפוכ קקוחמה יכ ןימאמ ןברסה .ותוא החנמה 

הלועפה תא עצבל ברסל ףידעמ אוה ,ךכ םושמ .ושפנ תא תיחשהל תולולע 

(29 ,1989 ,ןורוד) .קוחב תרדגומה שנועה תולע לכב תאשל ןכומו 

- זנג יפל 

ןורקיעה וא תוינידמה יוניש גישהל תדעוימה קוח תרפה אוה יחרזא ירמ 

קוח תרפה אוה ינופצמ בוריס .אטבמ וא תרשמ רחא קוח וא רפומה קוחהש 

(120 ,1996 ,זנג) .רפמה לש ונופצמ תלצה :רתוי עונצ הדעיש 

,חלשל המודבש םושמ הנושארבו שארב תויתייעב תוארנ וללה תורדגהה ,יללכ ןפואב 

יכ הארנ ;ירוביצ אלו ,יטרפ השעמכ ינופצמה בוריסה השעמ תא םירידגמ זנגו ןורוד 

אל םגו (Moskos, 1992) תונברסה לש םייוושכעה םיסופדה תא תמאות הניא וז הרדגה 

.(Kimmerling, 1996) תירוביצה הריפסה לש הנתשמה הרדגהה תא 

לכב האור ךא ,ינכפהמ ירמו יחרזא ירמ ,תינופצמ תונברס ןיב הלידבמ ץיברוג יליב 

:התרדגה יפל ;תיטילופ תונברס לש ינטרפ הרקמ םהמ דחא 

ךכ השועה .םיירסומ םיעינממ קוח תרפה לש השעמ איה תינופצמ תונברס 

יללכה ויפוא םושמ קוח ותואל תייצל ירסומ רוסיא וילע לח יכ ,ןימאמ 

יוארה ןמש םימיוסמ םירקמ לע קוח ותוא לש ותלחה ללגב וא <טסיפיצפכ> 
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(.םייביטקלס םינברסל סחיב הבוח סויג קוח תלחה ןוגכ) ולוחי אלש 

(אנ-נ ,1989 ,ץיברוג) 

("Conscientious Disobedience")"ינופצמ תויצ־יא" גשומב שמתשמ לאה טרבור 

םייתימא קדצ ילוקיש ךותמ קוחה תא רפהלמ סונמ טעמכ ןיא םהב םיבצמה תא רידגמו 

ריהבהל יוארה ןמ תונברסה לע ןוידב יכ ןייצמ לג ןבואר .(Hall, 1971,139) םיינללוכו 

תעבונ וז הנחבהב תיזכרמה הדוקנהו ,תונמאנ־יא וא תויצ־יא לש השעמ הווהמ איה םא 

םג הריאשמ תונמאנ לש תימינפ השוחת ,ץוחבמ הנבומה ,יטולוסבא תויצל דוגינבש ךכמ 

וא הלא תויוליעפב תופתתשהה־יא וא תופתתשהה לש תשדוחמ הרדגה לש היצפואה תא 

תיגולויצוס תוסחייתהל דחוימב הבושח תיארנ וז הנקסמ .(Gal, 1985, 556) תורחא 
.תונברסה תעפותל 

לש התעיבק לע קולחל ןתינ ןכלו ,םיפסונ םידממ חותינל הפיסומ תיגולויצוס הייאר 

:תנעוטה ,ןמלה תירש 

.יפוסוליפה ןוידהמ רתוי יפיצפסו רצ אוה בוריסב יגולויצוסה ןוידה 

תוידסומ תוריז לש רשקב וא תרגסמב בוריסה תא תנחוב היגולויצוסה 

םידיחישכ חתפתמ בוריסה .הנידמל דיחיה ןיבש הקיזה תשממתמ ןהבש 

תולטומה תומישמה לעו אבצל םיסיוגמ םה ןמשלש תורטמה לע םירערעמ 

(262-260 ,1993 ,ןמלה) .םימחולכ םהילע 

תימצע הליספ ,המגודל .ברקה־הדשב שחרתהל בייח וניא ינופצמ בוריס ,לכ תישאר 

.תינופצמ האחמ לש קהבומ טקא איה םג הווהמ ןופצמ ינברס טופשל ברסמה טפושה לש 

הניחבמ חותינה תא תנקורמ םינברסה לש םייפוסוליפה םינועיטהמ תומלעתה ,תינש 
.תינכות 

רבדה ."תינופצמ תונברס" גשומב הנומטה תויתייעבה תא הטילבמ וז הרצק הריקס 

תונברסה תעפות ,דחא דצמ .םיכילהת ינש לש הליבקמה םתושחרתהמ רקיעב עבונ 
תויתרבחה תורומתה חורב ,תרחא תיתרבח העפות לכ ומכ ,תחתפתמ תינופצמה 

ואר) היצזילאודיווידניאהו היצזירלוקסה תומגמ ןניה ןהיניבמ תוטלובהו ,תוילבולגה 

םיסחיה יסופד יוניש ,ןכ־לע רתי :(Moskos, 1992; van Doom, 1975 :לצא הז ןיינעב 

ועיפשה ברעמה תוצראב תימונוטואה תיחרזאה הרבחה לש התוקזחתהו הרבחל הנידמ ןיב 

ךשמב רתויו רתוי תובר תונידמ וריכה ,רחא דצמ .תינופצמה תונברסה יסופד לע חרכהב 

יסופד לע חרכהב העיפשה תאז הדבוע םגו ,ןופצמה שפוחל תוכזב תימשר הרוצב םינשה 

,דחא דצמ ,הנתשמה תיתרבחה העפותה לא טפשמה תכרעמ לש תיטטס השיג .תונברסה 

יתש ,רחא דצמ ,וזה תכרעמה דצמ רכומ דמעמ תלבקל ףואשל םמצע םינברסה תייטנו 

.רתויב תיניצר היעב תורצוי וללה תודגונמה תומגמה 

:(27 ,1989)ןורוד ןועדג ןייצש יפכ 

תולבוקמה תויטפשמה תורגסמב לפוטמ אוהש יפכ תונברסה אשונב ןויד 

ירטמיס וניא ,אשונב םיקסועה םיפוסוליפה תיברמ ידי־לעו היטרקומדב 

קקוחל הנידמה תוכז תא ןותנכ לביק לבוקמה ןוידה .תלבגומ ותופקת ןכלו 

לע תונברסה תקדצהל החנהה לטנ תא ליטהו ,תוינידמ עובקלו םיקוח 

תוירחאה תא קלחל שי ,הצממו םלש היהי היגוסב ןוידהש ידכ .טרפה 
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יכ תוארהל ןוטלשה ךירע םג ךכ ,טרפה ומכ .ןוטלשהו טרפה ןיב החכוהל 

יללכ םעו יכרעל הרבהה ידעי 0ע םייבקע םה וטקננש תולועפהו םיקוחה 

[.'א 'א - ילש השגדהה] ,םירדגומ קחשמ 

ריכהל ןתינ םהב םיאנתה תלאשל םהינויד תא םישידקמ םיפוסוליפהו םינטפשמה 

לדבהה תא םישיגדמו ,ףסונ דמימ הז ןוידל םיפיסומ םיגולויצוסה .ינופצמ בוריסל תוכזב 

ושוריפ ילגל .(legitimacy)"תוימיטיגל" גשומה ןיבל (legality)"תוילגל" גשומה ןיב 

ותנעטל ;ומצע ינידמה ןוטלשה ידי־לע תעבקנ תוינידמה לש תוילגלה תדימ ,רמולכ ;יקוח 

תורצוויהב יוטיב ידיל אב תינרדומה הנידמה לש םייזכרמה םינייפאמה דחא ,רבו סקמ לש 

תדימ ,רחא דצמ .תוילנויצר תוילגל הדימ־תומא ידי־לע תיחנומה חרזא לש הירוגיטק 

םיכרעה םלוסל םאתהב תיחרזאה הרבחה ידי־לע תעבקנ םישעמה לש תוימיטיגלה 

,תטלשנה הרבחה ידי־לע תעבקנ תוינידמה לש תוימיטיגלה תדימ ,רמולכ .םייתוברתה 

:לצא הז ןיינעב ואר> תימיטיגלכ וילאמ ןבומב תלבקתמ רטשמה לש תוינידמ לב אל ןבלו 

 1996 ,D'Entreves, 1967; Ferrarotti, 1987; Dyzehnaus), הרבהה לש האחמה ףקיהו

Dogan,)ינידמה ןוטלשה לש תוימיטיגלה תדימל ןווחמה אוה ןוטלשה דגנ תיחרזאה 

הנידמה תודוקפל םיתייצמ םיחרזאהו ,םינוש תורוקממ םיעבונ וללה םיגשומה ינש .(1994 

גישהל ידכ :איה תשקבתמה הנקסמה .תוימיטיגל ןניה הלא תודוקפ יכ םירובס םה רשאכ 

.םימייקה םיאנתב תוקדצומ היתושירדש םענכשל תבייח הנידמה ,םיחרזאה לש אלמ תויצ 

־תוקיחרמ תונקסמ בינמ תונברסה תעפות לש יגולויצוס חותינ ,יביטקודד ןפואב ,רמולכ 
.הנממ הנהנ וניא וא הנממ הנהנ ינידמה דסממהש היצמיטיגלה רבדב תכל 

תגצה רשאמ רתוי קומעו בושח והשמ שי ,תונברסה תעפות לע םירבדמ ונא רשאכ 

לש ומוקמ תא גיצה רשאכ תונברסה תייעב בלב עגנ ןורוד .םחותינו םייתומכה םינותנה 

.הרואכל תיקוח ,הדוקפל סחיב חרזאה 

ותבוח םיינוציק םיאנתב יכ ,הסיפתה הלבקתה היינשה םלועה תמחלמ זאמ 

תויהב יוטיב אצומ הז ינוציק יאנת .קוחל תייצל ברסל חרזאה לש 

חרזאה ,ונייהד ,"לילעב תיקוח־יתלב" הלשממה ידי־לע תטקננה תוינידמה 

[...] .םייסיסב םיישונא םיכרעב (קוחה םשב) תעגופה הלועפ עצבל שקבתמ 

שרפל חרזאה בייח דחא דצמ .תוינוציק יתש ןיב םחות תונברסב ןוידה 

דצמ .לילעב יקוח־יתלב אוה תיביטקייבוא הניחבמש בצמ תיביטקייבוס 

לפונ םירקמה ינשב החכוהה לטנ .תייצל וילע - הזכ וניא בצמה םא ינש 

תאז) תיביטקייבואש בצמ תיביטקייבוס רידגהו העט םא .חרזאה לע 
העיגפכ שרפתהל לוכי וניא (ריבסה םדאה לש ונחבמ יפ־לע ,תרמוא 

בשחתמ וניא קוחה .ותונברס ריחמ אולמ תא םלשל וילע ,לילעב 

םיבצמ הנוש ןפואב שרפל םייושע רשא ,םיחרזאה לש תונושה תויושיגרב 

<27 ,1989 ,ןורוד) .םימוד 

תודוקפה לש תוימיטיגלה תדימ תא קודבל הבוח תלטומ חרזא לב לע ,רמולכ 

תחא לכ לש תוימיטיגלה תדימ תא קודבל שרדנ אוה ,דועו תאז .ול תונתינה תוילגלה 

הזה גשומה לש הברה תויתייעבהו "ריבסה םדאה" לש םיכרע תכרעמ יפל תודוקפהמ 

ןיב םגו תונושה תורבחה ןיב דואמ םיבר םילדבה שיש םיכסנ םא .המצע דעב תרבדמ 
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יניעב ריבסש המש םג םיכסהל ךרטצנ ,תחא הרבחב הז דצל הז םייחה םינושה םישנאה 

יתוברתה םעקרמ םא דחוימב ,םירחא יניעב ללכ ריבס וניא וא ישוקב ךא ריבס םידחא 

תויוברת יגב דחי םימייקתמ תילהנימ הדיחי לכב ,יתוברת־ברה יוושכעה םלועב .הנוש 

תעינמל יחרכה יאנת הווהמ םויק־ודל םיפתושה לש םיכרעה תכרעמב תובשחתההו ,תונוש 

,ואר ;םירוביח לש בר רפסמב העיפומ וז הנעט) תיתרבחה תכרעמה ללכ לש התוקרפתה 

Peters, 1994; Cordeil, 1994; Jakubowicz, 1989; Moodley, 1983; :לצא ,המגודל 

 1994 ,Rickard). רצומ ,דגיא ןופצמ תונברמ יכ רצלוו לקיימ ןייצ ,וננויד אשונל רשקב

ןבו תיתרבח,ר ותליהק יפוא לש היצקנופ אלא ,דיחיה לש תירמומה ותבשחמ לש דרוב 

ןתואל םינוש םישוריפ ןתמ ,ןכ־םא .(Walzer, 1970) הליהקה ןיבל וניב םימהיה לש 

היצמיטיגלל סיסב ומצעלשכ שמשמה ,רתויב יעבט רבד אוה םינוש םישנא ידי־לע תודוקפ 

.הלא תודוקפל תייצל ברסל תורשפא לש 

ןוטלש לש ותוהמ איהו ,תפסונ תיתייעב היגוסל תוסחייתה ביתכמ תונברסב ןויד 

.תילסרווינואה היטרקומדה לש ןויגיהה דגנכ תיפולח הבישח תרוצ דימעמ בוריסה .בורה 

:ןייצמ ,"לובג שי" לש הישארמו הימיקממ ,ןיחונמ ישי 

"ןוילעה ךרע"ל קוחל תויצה ךפה תיטרקומדה הרבחל םיפתושה בור יניעב 

ךירצ קוחהש תסרוגה תיעטומ הסיפתמ ןוזינ הז ךילהת .היטרקומדה לש 

,רמולכ ,תאזה הפקשהה תא הניכ טראה .ל.ה .בורה ןוצר תא קר אטבל 

םשב ,"תויחל םלוכ לע דציכ ביתכהל תירסומ תוכז ול שי בורהש הפקשה" 

הרוטטקיד ,םצעב ,איה היטרקומדה תאזה הסיפתה יפל ."ירסומ םזילופופ" 

תא דיקפהל בטומש ליבקה ןורקיעה ןיב םיניחבמ ןיא"ו ליאוה .בורה לש 

חוכב השוע בורהש המש ,הליבק־אלה הנעטה ןיבו ,בור ידיב יטילופה חוכה 

[...] הז הנחבה רסוח ."ודגנכ םוקמ ןיא םלועלו תרוקיבל רבעמ אוה הז 

קינעמ םג אוה ךכו ,"םעה ןוצר"ל ויתולועפ תא סחייל ןוטלשל רשפאמ 

בור ןוצר תא אטבמ םנמא ןוטלשה רשאכ ,יגש דצמ .ןלוכל היצמיטיגל 

אלל ,בורה לש הדמע לכ טועימ לע תופכל הז הנחבה רסוח רשפאמ ,םעה 

(100 ,1990 ,ןיחונמ) .הנכותל רשק 

:ןייצמו ךישממ רבחמה 

רומא [...] ,"ןוילע ךרע"כ קוחל תויצה לש תירלופופה הסיפתה תורמל 

.םיפתושמה םייחה ןוגרא םשל םימיוסמ םיכרע שומימל יעצמא תויהל קוחה 

תשרדנ תיטרקומד הרבח [לבא] ,הרבחל הרבחמ הנוש תיסחיה םתובישח 

לע הרימש ךות הירבח לש םהייח תא חיטבהל וגאדיש םיקוחו םיווצ עובקל 

,יברמ ןויוושמ ,יברמ שפוחמ תונהיל ,ןוטלשה תעיבקב ףתתשהל םתוכז 

דחא רסח הבש הרבח .הנומאהו יוטיבה שפוחמו ,קוחה ינפב ןויוושמ 

,הלאה תונורקעה דחא תא םידבכמ םניא הירבחש וא ,הלאה תונורקעה 

הלוכי הניא םיקוח תכרעמ .תיטרקומדכ המצע רידגהל הלוכי הניא 

הלאה םיכרעה לע תתתשומ איה ןכ םא אלא ,תיטרקומדכ בשחיהל 

יטרקומד קוח ןכ־לעו .החוכ תא םהמ תבאוש ,ןכ לע רתי .םתוא תפקשמו 

,הקיקח תוכמס לעב ףוג ידי־לע קקחנ אוהש יד אלו ,ילמרופ ןיינע קר וניא 

םיכרע תכרעמל ףופכ יטרקומדה קוחה .םימיוסמ הריחב יכילהב רחבנש 
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327 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

םיכרעל דגונמה קוחש רחאמ .םהל הריתסב דומעל ול רוסאו ,םייקוח־לע 

קדצומ השעמ אוה הזכ קוחל תויצה־יא ,קדצומ־יתלב אוה םייטרקומדה 

<105-103 ,1990 ,ןיחונמ) .םייטרקומד םיכרעב תלגודה הרבחב 

תכרעמה תוהמ לש תרחא הנבהל עיגהל ךכב רשפאמ תונברסה תעפות חותינ 

.תיטרקומדה 

היצמרופסנרטה יסופדב אקווד דקמתהל תרשפאמ תיגולויצוסה השיגה ,ךכ לע ףסונ 

ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה יסופדב םייונישל תודע שמשל םילוכיה ,תונברסה תעפות לש 

לש האצות - תוחפה לכל ־ וניה המחלמלו אבצל סייגתהל בוריסה .תיחרזאה הרבחה 

דעוג־ינב לש תרבוגו תכלוה תוגייתסה .הבוחה־סויג תוינידמ לש היצמיטיגלה תעיקש 

לש האצות איה ,יאבצה תורישב תומלוגמ הלאש יפכ ,"תויביטקלוק" תורטמל םתריהלמ 

תוברתב םייוניש לשו ,הישומיש תסיפתבו תיאבצה המצועב תכל־יקיחרמ םייוניש 
תא רערעל ידכ םהב שי הב שומישבו תיאבצה המצועב םילחש םייוניש .תיטילופה 

קשנה חותיפ רקיעבו ,תמדקתמה שומיחה תייגולונכט .הבוחה־סויג לש היצמיטיגלה 

םילולכשל .תואבצה לש ףטושה םקוזחתל תוחוכ לש רתוי םינטק םיפקיה תעבות ,יניערגה 

,בחרומ סויגב חרכהה תא ומצמצש תימואלניבה הריזב םייוניש םיוולנ הלא םייגולונכט 

.(Janovitz, 1983,57-65 :ואר> יביטקלס סויגל ילסרווינוא הבוח־סויגמ רבעמ לחו 

תוימואלה תותיחפ לש האצות הניה הבוחה־סויג לש היצמיטיגלה תותיחפ ,תינש 

תעיקש .היתועיבתל תונעיהה תאו הנידמל תוביוחמה תא תננוכמה תיתוברת תינבתכ 

תוצובקו ,תיזכרמה תיביטקלוקה הרטמכ ימואלה ןוחטיבה תסיפת תא תרערעמ תוימואלה 

לש הבחרה ןוגכ ,תורחא תורטמ םודיקל םתריהל הנידמהמ תושרוד תונוש תויתרבח 

תויביטקלוקה תורטמה תרדגהב יונישה .הביבסה תוכיא לע הרימשו החוורה תוינידמ 

,הבוחה־סויג לש היצמיטיגלה ,ךכמ האצותכו ,ןמודיקל םיבאשמ תאצקהל העיבת ללוחמ 

בייחמו תורחא תוליעפ תוריזמ םידיחי עיקפמ אוהש ןוויכמ ,תרערעתמ ,ףיקע סמכ ספתנה 

.(Martin, 1977,355^106) םיילכלכ םיבאשמ לש העקשה 

סותאה לש וקוזיחו ותוטשפתה לע הדיעמ תונברסה תוחתפתה ,תישילש 
תורישה תא םידימעמה ,ימצע יוטיבל תופיאש רעונ־ינב ברקב חפטמה ,יטסילאודיווידניאה 

."תוישיאה תוחתפתה תא ליבגמ"כו "םמעשמ"כ ביתכמ אוהש םייחה ןונגס תאו יאבצה 
םיכרעה לש תויטננימודה .תויטרפל הרידחכ םג ספתנ יאבצה תורישה 
אבצל סייגתהל םיריעצה םיחרזאה לש םתונוכנ תא השילחמ םייטסילאודיווידניאה 

.(Van Doom, 1975:1995 ,רדו ימהרבא) 

םינווחמה דחא הווהמ איהש םושמ אקווד תינופצמה תונברסה תא רוקחל יוארה ןמ 

תדימ תא ררבל הסננ רוביחה ךשמהב .וננמז־תוגב תויתרבחה תורומתל רתויב םינידעה 

דחא דצמ :לארשיב םישחרתמה םיכילהתל וללה תויטרואיתה תונקסמה לש תויטנוולרה 

,רחא דצמו ,תונברסה תעפות הרבעש תויצמרופסנרטה ןווגמל םרג המ ןיבהל הסננ 

ןיב םיסחיה תכרעמב םייונישה תוהמ תא ןיבהל הסננ תונברסה תעפות רקח תועצמאב 

דצמ .וניניע דגנל שחרתהל םיכישממו ושחרתהש לארשיב תיחרזא הרבחו אבצ ,הנידמ 

ןמ קלחל התכיפהו תונברסה תעפות לש םיסופדה יוניש יכ הרעשהה קדבית דחא 

לש תיביטקלוקה תוהזב אבצה םוקמ יוניש לע םיעיבצמ הרבחה לש תימיטיגלה הירפירפה 

קדבית רחא דצמ .אבצה ביבס ימואלה סוזנסנוקה תריבש לעו תילארשיה הרבחה 
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תורומתל תודע הווהמ תונברסה תעפות לש םיסופדה יוניש יכ תסרוגה ,הכופהה הרעשהה 

תיביטקלוקה תוהזב אבצה לש ומוקימ יונישל ־ רתוי יפיצפס ןפואבו ,תויתרבח 
.תילארשיה 

המחלמ ינברס לש תילארשיה הדוגאה לש הדוסייו ישפוח ןתנ 

תנשב הדסונ ,"םולש תירב" ,תירוטדנמה הניתשלפב הנושארה תיטסיפיצפה העונתה 

םתופרטצה תוכזב םלוא ,םירבח םייתאממ רתוי םלועמ התנמ אל וז העונת .1925 

התואב המקוהש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םירוספורפה ןמ םיבר לש היתורושל 

לבוקמה חונימה תא הללש "םולש תירב" .הבר תילאוטקלטניאה התעפשה ,רתיה ,הנש 

דמעמ שוביכ תארקל הריתח אטיבש ,תונויצה תרטמכ "לארשי־ץראב ידוהי בור" לש 

םידוהי ןיב הנבה לש ךרד לולסל ,דתיה "םולש תירב" לש קבאמה תילכת ;יטננימוד 

םהיתויוכזב אלמ ןויווש דוסי לע לארשי־ץ־ואב תפתושמ םייח תרוצ יבגל םיברעל 

לע םינורחאה םימוסרפה ןיב) .הבחר הימונוטואמ ונהייש ,םימואלה ינש לש תויחרזאה 

(.Wilcock,1995־ו ,1995 ,יבצר לש םהירוביח תא ואר "םולש תירב" 

ינברס תדוגא תא וידידיו ,"םולש תירב" לש קיתו רבח ,ישפוח ןתנ ודסיי 1947 תנשב 

דלונ ,העונתה החמצ וביבסש שיאה ,ישפוח ןתנ .לארשי־ץראב ןופצמ ימעטמ המחלמ 

םישגהל חילצה אוה .ןילופב תינויצ העונתב ליעפ היהו ,הליכשמ תידוהי החפשמל 

ותונויצש רפיס ומצע ישפוח .1909 תנשב ,םירשע ןב ותויהב הצרא תולעלו ומולח תא 

םעה דחא לש תונויערמ דואמ העפשוהו ,התוהמב תינחור אלא ,תיטילופ־אל ,רתיה 

תססובמה תידוהי הרבח תמקהל םורתל ידכ הצרא הלע אוה ,ישפוח ירבדל .ןודרוג 'ד 'או 

לארשי יאיבנ חורב תידוהיה תרוסמה תייחתו תומילא־יא ,תירבע הדובע לש תונורקע לע 

ןימאה וייח לכ .(Blatt et ai., 1975, 22-34 :לצא ישפוח לש היפרגויבוטוא ואר) 

םילודג תוחוכ םישורד" :ונושלכ :תחא ץראב םימע ינש לש םויק־וד לש תורשפאב 

ימואלה תיבה תמקהו ,ונצרא לש תוימואל־ודה דוסי לע םולשהו םכסהה ןעמל םילמעל 
תסיפת לע תססובמ ישפוח לש תינויצה הסיפתה ".תידדה הנבהו םולש יכרדב ידוהיה 

ולגדו ,"םולש תירב" לש וקה תא וכישמה ויכמותו ישפוח :םידוהיל םיברע ןיב ןויוושה 

.תקלוחמ־אלה ןיתשלפב םימע ינשל תיב לש ןויערב 

ןופצמ ימעטמ המחלמ ינברסל תימואלניבה העונתה 1921 תנשב המקו הדסונשכ" 

העונתל ונתאמ םידחא ופרטצה" ,םישישה תונש תליחתב ישפוח בתכ ",הינטירבב הזכרמו 

המשגהה לע ןתינ תולועפבו הרבסהב שגדה .ימוקמ ףינס אלל םידדוב םירבחכ ,תישיא וז 

1".ונתעונת לש לאידיאהו ןויערל םחורב םימיאתמה הלועפ יכרד לעו רבח לכ לש תישיאה 

:ךישממ ישפוח 

ףנוסמה ימשר ףינס םיקנש שורדל םירבח המכ ולחה ,ונרפסמ לודיג םע 

ששחה ךותמ רקיעב ,םיססהמה ןיב יתייה .תימואלניבה ונתעונתל 

לולע ,רקיעב תישיא הכ תינויער העונתב ירוביצ־ינוגראה ןונגנמהש 

.11 יעב ,(1963 ,רבמבונ)ןולע ."הווהבו רבעב ונתדוגאו ונתעונת" ישפח ןתנ 1 
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לא רתויו רתוי ונריבעהלו ימינפה ירסומה חתמה תא שילחהלו תוהקהל 

.ץראב רתויו רתוי הטשפתהו הכלהש תיטילופה תיתגלפמה תוירוביצה 

תאז לכבו ;הנימב תדחוימ ונימיב איה ונתעונת יכ יתושי לכב יתשגרה 

םישק םיבצמב ידדה עויסבו הרזעב ךרוצו חרכה לש םיקומינה ועירכה 

טלחומו יולגה םבוריסב השקה ןחבמב ודמעיש םירבחל םייופצה םינוש 

עייסל בוריסה ןכו םהיתורוצ לכל הנידמה לש יאבצה סויגה יקוחל תייצל 

2.המחלמה תנכהל איהש ךרד הזיאב 

ןולע לש ןושארה ןויליגה ,1951 לירפאב ,רואל אצי ,הדוגאה תוליעפ תרגסמב 

.ןכל־ םדוק םג ומסרפתה הצובקה לש הרבסה תורבוח יכ םא ,העונתה 

הרותה תא חתיפש ,יוטסלוט בל לש ותארשה תחת םג ושבגתה ישפוח לש ויתוסיפת 

הטטוצו ישפוחל הבורק ,רתיהש ,יוטסלוט לש ותואר־תדוקנמ .יממעה םזיפיצפה לש 

- 1934 יאמב ךרעש תרבוחב 

תורמל ,תומילאב ףתתשהל םדאה ינב ולדחישכ ,זא קר קספת המחלמה 
ידיחיה יעצמאה והז .וז תופתתשה־יא םהל םורגתש םירוסיחו תורצה לכ 

3.םלועה ןמ המחלמה רועיבל 

טושפה םעה לע תונוילעה תובכשה לשו לשממה לש םתוטלתשה ,יוטסלוט תעדל 

ותטילש תא רשפאל ידכ קר םייק אבצה .המילאה תואיצמל תירקיעה הביסה תא הווהמ 

לכ .דבלב ץורית ,דניה םיינוציחה םיבייואה ינפמ הנגההו ,םעה לע לשממה לש הצירעה 

לש תוינודזה םהיתונווכב םיבשותה תא דיחפמ ומע לע טולשל ידכ אבצל קוקזה לשממ 

,םולשב תויחל םיפאוש םימעה לכ ;וינכשב םחליהל הצורה םע ןיא לבא .םירחא םימע 

לש תענמנ־יתלב האצות ןה תומחלמה .םלועב רחא רבד לכמ רתוי המחלממ םיעתרנו 

םיצוחנ תואבצה וליאו ,הז םויק תקדצהל תוצוחנ ןה תמיוסמ הדימבו ,תואבצה םויק 
.םעה לע טולשל ידכ היכרגילואל 

דגנ םידרמתמ הלא רשאכ םמע ינבב םירויה םילייח םתוא םהימ לאשו ךישמה יוטסלוט 

אבצל סייגתהל חירכמ ףאו אכדמ רטשמהש םיחרזא םתוא םה םילייחה .ינדורה ןוטלשה 

םיעצמאה לכב .ותטילש ךשמה תא חיטבהל ידכ השעמל ךא ,"תדלומה לע ןגהל ידכ" 

קוח לכל תייצל םיבייח םהש ללכה תא םילייחה לע הפוכ ןוטלשה ותושרל םידמועה 

ררחשל ךרדה ןכל ;יתימאה ישונאה ךוניחה תא ףלסמ ןוטלשה ,יוטסלוט תנעטל .הדוקפו 

.תיתלשממה הלומעתה לש ץחלה ןמ ךוניחה רורחשמ הליחתמ ללמואה ובצממ םעה תא 

ךרדה וז ;יוכידה תכרעמ תסירקל םורגי אבצל סייגתהל םדא־ינב לש ינומהה םבוריס 
.יוטסלוט םכיס ,ישונאה לבסה תעינמלו ילסרווינוא םולשל הדיחיה 

ויה ןכא היצזירטילימה דגנ קבאמהו תיאבצה תכרעמה םע הלועפ־ףתשל בוריס 

ךוניחה תכרעמ לש היצזירטילימ־הדל ארקש ,ישפוח לש ויתויוליעפב םייזכרמה תונורקעה 

ידי־לע תיאבצ הלומעת לש םוסרפה תקספהל ,םייאבצ םידעצמ לוטיבל ,ע"נדגה לוטיבלו 

לוטיבל ,הבוחה־תוריש ךשמ רוציקל ,אבצל םישנ סויג לוטיבל ,תויתכלממ רואל־תואצוה 

.13 'עב ,םש 2 

.23 'עב ,(1934 ,ביבא־לת)ישפוח ןתנ תכירעב "ןופצמה לוק" תרבוח 3 
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םיחרזאה לכ תא ךפוה לארשיב םיאולימה ליח" יכ עירתמ ישפוח .םיאולימה תוריש 

4."הנשב םישדוח 11 ךשמב םידמ ילב םילייחל 

שממל םיקסופ־יתלבה תונויסנה םע דחי ןופצמ ינברסל רוטפה תייגוס ,םירבדה עבטמ 

1959 לירפאב .הדוגאה לש תויוליעפה זכרמב ודמע יפולח יחרזא תורישל םתונוכנ תא 

:ישפוח ןייצ 

ימעטמ םיברסמה םיריעצה ונירבח לש םניינעב ונלופיטב ירקיעה ישוקה 

לע רדגומ יתלבה בצמה ,לפרועמה בצמב אוה אבצל סייגתהל ןופצמ וא תד 

קוח"ב םינש רשע ינפל דוע הינוידב ,תסנכה .אוהש רדסהו קוח הזיא ידי 

אל ,ןוירוג־ק דוד ןוחטבה רש לש ותשירדל התייצ ,ךוחטבה תוריש 

יאבצה תורשה תבוחמ םדא ינב רורחשל סחיב אוהש קוח לכ קקוחל 

,ןוחטבה רש לש תידעלבה ותוכמסב לכה ריאשהל אלא ,םימיוסמ םיבצמב 

ןכו ,ויניע תואר יפל ,אבצה תבוחמ ןיטולחל וא תיקלח ררחשל לוכיה 

דצמ בוריס לש הדקמ לכבש םרוג הז .אוהש רורחש לכל ןיטולחל ברסל 

לש דרשמל דרשממ ץצורתהלו תישארבמ ,שדחמ ליחתהל שי ונירבח 

־ירקמה־וחור בצמב ןיינע לכ יולת םייתניבו ,םינושה םיאבצה םימרוגה 

המכב .תיקוח הארוה לכ אלל רבדב לעופה ןוטלשה גיצנ ותוא לש ישיא 

ורדוסו םיסייגמה דצמ יהשלכ הנבהו הבשקה שוכרל ונחלצה םירקמ 

הנבה ,ןויגה לכ רדעהב ,םיישקב ונלקתנ םירחא םירקמבו ,בוטב םיניינעה 

ודריש םירוסייהו םייוניעב םירבחה לש הצימאה םתדימע קרו ,תובשחתהו 

לרוג יצרוח תא האיבה איה קר ,הנידמה ךוחטב"ל םיגאודה דצמ םהילע 

5.רוהטה ןופצמה ינמאנ לש םרורחשל םגו םירותיול םדאה 

תויטרקנוק תואצות ובינה אל ןוחטיבה תויושר םע הנבהל עיגהל ישפוח לש ויתונויסנ 

םינברסהמ דחא לכ לש ויתונעטל סחייתהל ןתונוכנ לע וריהצה תויושרה יכ םא ,ןהשלכ 

.ןיינע לש ופוגל 

ןפואב החיכוהש ,השיא אבצ אצוי" :עבוק <1949) ןוחטיבה תוריש קוחל 11 ףיעס 

תרשלמ התוא םיענומ ןופצמבש םימעט יכ ,ןהיפ לע עבקנש תושרלו תונקתב עבקנש 

הליע תווהמ ןופצמבש תוביסה קוחה יפ־לע ".תוריש ותוא תבוחמ הרוטפ ,ןוחטיב תורישב 

תקיקח תעב .<1982 ,ףלש) יתד םייח חרוא חיכוהל ךרוצ אלל תורישמ םישנ רורחשל 

וכמת .םירבגל םג ןופצמ ימעטמ רוטפ ןתמ רשפאמה ףיעס וב לולכל עצוה תסנכב קוחה 

תויוגייתסהב ןוידה תעב .תיטילופה תשקה לש םיגוש םיקלח וגצייש תוגלפמ יגיצנ ךכב 

ותודגנתה תא ,ץיבונורהא כ"ח ,ןוחטיבו ץוח תדעו לש שארה־בשוי קמינ ,תסנכ־ירבח לש 

:םינכ ןופצמ ימעטב תובשחתה רשפאמ עצומה קוחהש הנעטב ןופצמ ימעטמ רוטפ ףיעסל 

ךא ,רוהט ןופצמ ימעט לגרל לארשי תנידמב ןוחטב תורישמ םירבג תוענמיה ןכתית" 

ףיעסב התסנכה ידי־לע וזכ 'תינופצמ' הירוגטק רוציל ךרוצ ןיא .דבלב םירידנ םירקמב 

תעצה תא הרשיאו תויוגייתסהה תא התחד תסנכה .<250 ,1993 ,גנונפוה) "קוחל דחוימ 

.13 'עב ,(1953 ,ביבא) 4 ,ןולע 4 

.2 'עב ,<1959 ,לירפא) 8 ,ןולע ."ץראכ ונתעונתב" ישפוח ןתנ 5 
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עבתו ,ירדגמ סיסב לע הילפא לש קהבומ הרקמב רבודמש ישפוח ןעט הז ןיינעל .הדעווה 

.םירדגמה ינשמ ןופצמה ינברס לש םבצמ תא תוושהל 

,ינורכז ןונמא היה םוסרפו תויבמופ לביקש הדוגאה ירבח ןיבמ ןושארה ןופצמה ןברס 

דחאב .התחדנ ותשקב .ןופצמ ימעטמ אבצהמ וררחשל שקיבו 1953 ילויב אבצל סייגתהש 

הלחהו ,רסאנ וז הריבע לע .קשנ ילב םוקמב עיפוהו הרימשל תאצל הדוקפ לביק םימיה 

ישימחה םויבו ,בער־תתיבש ליחתה 28.5.1954 םויב .םינשנו םירזוח םירסאמ לש השרפ 

ןודינו תעמשמ תרפה לש תונוש תוריבע לע תרצנב יאבצ ןיד־תיבב טפשנ וז ותתיבשל 

לביק אל ךא ,ןייטש יכדרמ ןיד־ךרוע ידי־לע גצוימ היה הז טפשמב ;רסאמ ישדוח העבשל 

־תיבל אבוהו ,עצפנו לפנ ,ףלעתה ןידה־תיבמ וכרדב .ומעטמ הנגה ידע איבהל תושר 

רשל ,הלשממה שארל ,הנידמה אישנל ישפוח ןתנ הנפ ינוי שדוח ךלהמב .םילוחה 

טרבלא רוספורפלו דסרפ הדרנ'גור ר"ד ,ודוה אישנל םגו תסנכה שאר־בשויל ,ןוחטיבה 

.יאבצה תורישהמ ןהו רצעמהמ ןה ינורכז לש ורורחשל עייסל השקבב ,ןייטשניא 

תא השרדש המוצע לע ומתח ןומיס טסנרא אביקעו רבוב ןיטרמ ,ןמרב וגוה םירוספורפה 

םימי שדוח לש רסאמל רצוק ושנוע יכ העדוה ינורכז לביק 20.6.1954 םויב .ורורחש 

השימחכ תריש ,השפוחה תפוקת ירחא .הארבהל ותיבל עוסנל יאשר אוה יכו ,(רבע רבכש) 

תונש ףוסב .לילכ אבצהמ ררחוש ףוסבלש דע ,רכש אללו םידמ ילב א"גהב םישדוח 

ץיבולסינ ןאירדא ,רלוק והיעשי ,טוג ןימינב םהיניבו ,העונתב םירבח המכ ורבע םישימחה 

ללכ ועיגה אל וללה תושרפה ,ינורכז לש וקבאמל דוגינב .םימוד םיקבאמ ,םירחאו 

.יתעידי בטימל ,הנושארל ןאכ תומסרפתמ ןהו ,להקה תעידיל 

לע ריהצהו ,סויגה תכשלב ,ועוצקמב המב ןקחש ,רלוק והיעשי בצייתה 1958 תנשב 

תיחרזא הדובעל רסמתהל תונוכנ עיבה םלוא ,לייחכ סייגתהל ןופצמ ימעטמ ובוריס 

ישפוח ןתנ .שרדייש םוקמ לכבו בגנב ,םילוע יבשומב תוברת תלועפב רקיעב ,תינויח 

:ןייצמ 

םיסייגמה לע לבוקמ היהש ישונא רתוי וא תוחפה גהונל דוגינב וב וגהנ 
וב וגהנו יאבצ אלכב והורסא דימ .םילייח ויה םרטש םיריעצ יפלכ 

קר םסרופש םינותיעל יולגה ובתכממ תוארל שיש יפכ ,המיהדמ תוירזכאב 

6...היטרקומד בורמ ,ומסרפל וברס הנידמה ינותיע ראש לכ יכ ,"רנ"ב 

הלבקתה םיטפשמהו ןוחטיבה ירש ינפל בתכב ישפוח לש תופירחה ויתונולת לע 

תלחמב הלוח אוהש אלא ,ןידה־תרושמ םינפל רלוק והיעשיב וגהנש רמאנ הב הבושת 

אלו ויה אלש םייוניעו תופידר ובילמ הדב ךכו ,הפידרה ןועגש תלחמ ,הינרפוזיכסה 

לכש הרזומה הדבועה לע ישפוח עיבצה םיטפשמהו ןוחטיבה ירשל ףסונה ובתכמב .וארבנ 

לש הלחמ התואב דיימ םילוח אבצל סייגתהל םבוריס ללגב םירסאנה המחלמה ינברס 

םימשאנה יכ בתכמב עידוהל תונוטלשה תטיש יכ ישפוח ןייצ ןכ* ומכ .הפידרה ןועגש 

לומ לא םישאמה לש ותדמעה אלל ,שפנ־הלוח לש הידב קר וזו ןיינעה לכ תא םישיחכמ 

ררחוש רבד לש ופוסב .םינברסה לש ישונאה דובכה תא הליפשמ ,םינפ לא םינפ וישגונ 

.יאבצ תורישמ רלוק 

.3 'עב ,םש 6 
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םבוריס לע וזירכה ותרישו וסייוג רבכש םילייחש םירקמ ויה םישימחה תונשב רבכ 

יאבצה תורישה ךלהמב אקווד םזיפיצפל ועיגהש ונעט םישגא םתוא .תרשל ךישמהל 

,עבשו םירשע ןב ותויהב ,1949 תנשבש ,רימז םולש היה םינושארה דחא .ונממ האצותכו 

1957 תנשב .הנגהבו יטירבה אבצה לש ירבעה דודגב תרישש רחאל ל"הצב תרשל בריס 

תא ךישמהל ץרחנה ובוריס לע ריהצהש ,טוג ןימינב ,םינחנצ דודגב לייח אלכנו טפשנ 

לש דואמ המוד השרפ החתפתה הנש רובעכ .אבצהמ ררחוש ףוסבל ;יברק לייחכ ותוריש 

רחאל :דחוימב השק היה ץיבולסינ לש וקבאמ .ץיבולסינ ןאירדא ,ןוירשה ליחב לייח 

ויברוקמ לע רסאנ ;ירזכא חוכב םירטושה ידי־לע לכאוה ,בער־תתיבשב חתפו אלכנש 

.רסאמב תועובש השולשמ רתוי לש הייהש רחאל קר הז םגו ,ותחפשמ ינב טעמל ,ורקבל 

אבצ ידמ שובלל בריס ךא ,יאבצ הנחמב ץיבולסינ קתור אלכהמ ורורחש רחאל שדוחכ 

ךותב םא םג ,יאבצ־אל שבוחכ וקיסעהל שקיב ץיבולסינ ןאירדא .םינומיאב ףתתשהלו 

דיקפתב לועפל "וטקפ־הד" ול וחיגה ךא ,תימשר הרוצב הרשוא אל וז השקב .הנחמה 

ותוליעפ תא ץיבולסינ ךישמה ,ותוריש תפוקת המייתסהש רחאל .ךרוצה תעשב הז 
.המחלמ ינברס לש הדוגאה תרגסמב תיטסיפיצפה 

.יטסירטילימ־יטנא םג אלא ,יטסיפיצפ קר אל קבאמה היה וירבחו ישפוח ןתנ יבגל 

םושב הב ךומתל ןיא ןכלו - תושונאה דגנ עשפ קר אל איה המחלמש ענכושמ היה ישפוח 

תאז םע .הרטשמ־תנידמ לש התחירפל סיסב םג אלא ,ןיפיקעב אלו ןירשימב אל ,ןפוא 

םה 1955 תנשמ וירבדו ,תויטסיכרנא תוסיפתב םלועמ לגד אל ישפוח יכ ןייצל בושח 

:ךכל תיעמשמ־דחה החכוהה 

לכ יפלכו הנידמה יפלכ תינורקעה םתדמעש ,םירבח וניניב שיש תורמל 

הלא םע והשלכ הלועפ ףותישמ ונא םיקוחר ירה ,תילילש איה ,הנידמ 
ונילעו ,ונכרד וז אל .םיאב םהש יטילופ םרז הזיאמ הנידמה דגנ םימחולה 

ןוזח חורב תמא תונויצ ןיב ימוהתה לדבהה תא טילבהלו שיגדהל דימת 

תנידמ םויכ התוא המישגמש יפכ תפלוסמה תונויצה ןיבו וניאיבנ 
7."לארשי 

ןעמל דחי הב םידבוע םימעה ינשש ,תקלוחמ־אלה הניתשלפב תחא תימואל־וד הנידמ 

דדוע אוה .ישפוח ןתנ לש ןוזחה התיה ,תווש תויחרזא תויוכזמ םינהנו ץראה לש התחירפ 

םיקבאמה דחא היה ןכלו ,םתלוכי בטימכ הרבחל םורתל יאבצה תורישה ינברס תא 

.ןופצמה ינברסל יפולח יחרזא תוריש לע קבאמה ויבגל םיבושחה 

לש ףיוזמה םסקהמ קחרתהל דימת עדיש ךכב םג האטבתה ישפוח לש ותלודג 

לוק רוביצ־יליעפו םיאנותיע תצובקמ ישפוח לביק 1953 תנשב .תיטסינומוקה הלומעתה 

תויטילופ תופקשה ילעב םישנא דכלתש" ,לארשיב תיטסירטילימ־יטנא הגיל דוסייל ארוק 

ךוניחב יאבצה ןוויכה תרבגהו תיאבצה המגמה תמקה דגנ יתלומעתו ירוביצ קבאמל תונוש 

ארוק-לוקל 8."ונייח לש םיבחרו םיבר םיחטש ינפ לע היצזירטילימה תוטשפתה דגנו 
ם"פמ יגיצנ .תעצומה הגילה לש דוסיה־תפיסאל םינמזומ םישיא תמישר הפרוצ 

.4 'עב ,(1956) 4 ,ןולע ."טרופמ זז"וד - 18-19.11.1955 א"תב ףינסה סוניכ" ישפוח ןתנ 7 

.17 יעב ,(1953 ביבא) 4 ,ןולע 8 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:36 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



333 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט"נשת 

תונעל ישפוח ןתנ תא העינה וז הדבוע .וז המישרב בושח םוקמ וספת םיטסינומוקהו 
:תופתתשההו תופרטצהה תנמזה לע הלילשב 

בתכ ־> דואמ ןיינעה יל בורק ןופצמ ימעטמ המחלמ ינברס תעונתל רבחכ 

ישנא לש תויתמחלמ־יטנאב ןימאמ ינניא ךא (הנמזהל הבושתב ישפוח 

,הפוריא ברעמו תירבה תוצרא לש תויאבצה תא םילסופ םה .י"קמו ם"פמ 

ןהיתש יתניחבמ .דואמ היוצרו הרשכ תימרופניאמוקה תויאבצה וליאו 

םודאה אבצהו ח"מלפה יצירעמ ולעפי דציכ ןיבמ ינניא .טלחהב תולוספ 
.תויאבצה דגנ 

יכרדב םולשה ןעמל םחול דימת ראשנו היה ,ידוהיה בושייה לש טושיק ןוד ,ישפוח 
.םולש 

תינופצמה תונברסה לש היצזילקידרו ק"יש אמות 

־שש ןב ותויהב ,1955 תנשב דוע םינברסה תדוגאל ףרטצה ק"יש (והיעשי) אמות 

טכמרווה תוחוכ לש םתשילפ ,וירבדל .1939 טסוגואב טשפדובב דלונ אוה .הרשע 

ןיבמ הרשע ;קונית ותויהב ושרגתה וירוה .ותודלימ רכזש ןושארה עוריאה התיה הירגנוהל 

תא אמות לחה ,המחלמה םויס רחאל .האושב ופסנ ומיא לש היתויחאו היחא רשע־מינש 

ברע־רפס־תיבב םג רקיב תונושארה וידומיל תונש עבראב .ידוסיה רפסה־תיבב וידומיל 

רחבנש ,רענה לש תוישיאה תווהתה לע דואמ העיפשה תיתכלממה הלומעתה .ידוהי 

רקבל קיספה םג אוה ;תיטסינומוקה רעונה־תעונתב םיריעצ תצובק לש שאר־בשויל 

םינש שולש רובעכו ,הירגנוה תא לודגה ויחא בזע 1945 תנשב .ימוקמה תסגכה־תיבב 

הענכשל חילצה אל אמות .ויתובקעב תולעל הטילחה ק"יש לש ומיא .לארשי־ץראל עיגה 
אמות םלח לארשיל ותריגה םוימ .לארשיל ועיגה םה 1950 תנשבו ,התטלחה תא תונשל 

הסינכ רושיא לבקל שקיבו תירגנוהה תורירגשב רקיב ףא אוה :הירגנוהל רוזחל ק"יש 

ותוכז תא שממל לוכי היה אל ןיטקכ ךא ,רושיאה תא לביק םייתנש רובעכ .ותדלומ ץראל 

רקיב הנש התואב .ינוחמצ השענ הרשע־שש ןב ותויהב .ומיא לש השקונה הבוריס בקע 

.ינורכז ןונמאו ישפוח ןתנ תא שגפ םש ,המחלמ ינברסל הדוגאה לש יצרא סנכב הנושארל 

לש ורוגינס ,ןייטש יכדרמ דמע השארבש ,"ישילשה חוכה" תצובקל ףרטצה םג אוה 

היה ןייטש .התוהמב תילקידר תיטסילאיצוס התיה וז הצובק יכ רפיס ומצע ק"יש .ינורכז 

יפ־לע־ףא .תותבשב רואל אציש לארשיב דיחיה ־ "יטרקומדה ןותיעה" ןועובשה ךרוע םג 

לע םיטרפ ומסרופ היצמאמ תוכזב יכ רפסמ ק"יש ,לד היה הצובקב םירבחה רפסמש 

ןיד־ךרועל ואב רפכה יבשות :םסאק־רפכב םייברע םיבשות חצר לש עזעזמה הרקמה 

רבוטקואב 29־ב ,יניס־תמחלמ הלחה וב םויב ,עודיכ .השרפה יטרפל יבמופ ןתנש ,ןייטש 

רצועה תלטה רחאל דיימ .םסאק־רפכ לע רצוע לטוה ,םיירהצה־רחא שמח העשב ,1956 

םתדובע תא ומייסש ירחא רפכל ורזחש םדא־ינב השולשו םיעברא םילייח תיילוח הרצע 

תורמל .רפכה לע לטוהש רצועה לע ללכ תעדל ולכי אל הלא םישנא .רוזיאה יבושייב 

תא וגרהש םילייחה ודמעוה ,ירוביצה םעזהמ האצותכ .תוומל םילייחה םהב ורי ,תאז 

הקלחמה דקפממ הדוקפ ולביק םה יכ ונעט טפשמה־תיבב .ןידל עשפ לכמ םיפחה םיבשותה 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 334 

ןעט הקלחמה דקפמ .ותיבל ץוחמ רצועה תלטה ירחא אצמייש םדא לכב הנחבה אלל תוריל 

דקפממ לביקש הדוקפה וזש ןעט דודגה דקפמ .דודגה דקפמ לש הדוקפה ,דתיה תאזש 

,לילעב תיקוח־יתלבכ הדוקפה תא רידגהו ,םימשאנה תונעט תא החד ןידה־תיב .הביטחה 

תויקוח־יא ,יולה 'ב טפושה ידי־לע בתכנש ,ןיד־קספ יפל .הילעמ ססונתמ רוחש לגדש 

תא תממוקמו ןיעה תא תרקודה תויקוח־יא" אלא ,"תילמרופ תויקוח־יא" הניא הדוקפה 

הרקמה היה הז .(1990 ,שורפ)"תחשומ וא םוטא וניא בלהו תרוויע הנניא ןיעה םא ,בלה 

וצ וא הדוקפ לכ אל היפל הסיפתה תא תילארשיה טפשמה תכרעמ הצמיא וב ןושארה 

םדוק ירסומה ןחבמהש טפשמה־תיב עבק הנידמה תודלותב הנושארל .םעוציב תא םיבייחמ 

.ילמרופה ןחבמל 

אבצהש (םינורחאה םג םויהל ןוכנו) םינושארה םינברסה ויה דעיבא ןורהאו ק"יש אמות 

־אשמ רחאלש רפיס ק"יש אמות .תיאבצה תרגסמל ץוחמ יחרזא תוריש םהל רשפאל םיכסה 

יניינעב לופיט לע זא דקפוהש ימ לצא ןויארל ןמזוה ,1958 תליחתב ,ךשוממו ךורא ןתמו 

תרשלו סייגתהל ול עיצהש ,ןהכ יבצ ,ןוחטיבה דרשמב םדא־חוכ ףגא שאר ןגס ,םינברסה 

הרומכ תרשל ול רשפאל ק"יש אמות שקיב הבוגתב .יאבצ םילוח־תיבב וא ל"הצ תרומזתב 

דמלל והומכ םדא חלשי אלש ק"ישל רמא ןהכ יבצ .התחדנ ותשקב .תורבעמה ידלי ברקב 

ץוביקב יאלקחכ ותוריש תבוח תא אלמי ק"ישש םכסוה ףוסבל .םזיפיצפה תונויער תא 

ןב ,דעיבא ןורהא ריעצה ונרבח" יכ ןולעב ישפוח ןתנ בתכ 1959 לירפאב .בגנב םילאצ 

'קתורמ' דבועכ ןוחטבה דרשמ ידי־לע תימשר רשואו רכוה ,המחלמה ינברס וירוהל ןמאנ 

ק"יש םג ,בגא ."אבצב 'תורישיל הביטנרטלאכ ,ןורשבש 'והילא רינ' ץוביקב םינש עבראל 

.ליגר יאבצ תוריש לש יצחו םייתנש םוקמב ,םינש עברא ךשמב תרשל םיכסהל שרדנ 

ילארשיה ףינסה לש תיתנשה הפיסאה לא היינפ ק"יש אמות םסריפ 1.12.1966 םויב 

הנושארל עיבה הבו ,(ם"סבת) "ןופצמ ימעטמ המחלמ־ינברסל תימואלניב העונת" לש 

ימיב לחה .העונתב תוליעפמ רצק ןמז ךותב שרפש ,ישפוח ןתנ םע ותמכסה־יא תא יולגב 

שארב ק"יש אמות דמע ,ץראה תא בזע רשאכ ,1995 רבמבונב הלכו םימיה־תשש תמחלמ 

ףרטצהש ,ץריבג סומע ודיצל דמע רושעמ רתוי ךשמב .לארשיב המחלמ ינברס תדוגא 

ץריבג .ןולעה ךרועכ ומצע תא אצמ ,ישפוח לש ותשירפ רחאלו ,1967 תנשב ם"סבתל 

,ק"יש לש ילקידרה ,טסיביטקאה וקה ןיבל ישפוח לש "תרחא תונויצ" ןיב רשיפו רשיג 

.הצובקה תודחא לע רומשל ותלוכי בטימכ השעו 

היתופיסאב .םירבח לש בר רפסמ ידי־לע םלועמ הנייפוא אל םינברסה תדוגא 

רסוח לע ישפוח ןנולתה 1952־ב דוע .שיא םישימחל םיעברא ןיב וחכנ תונושארה 

ךלוה ךא ,שלחנ אל ונצרמ" :ןולע לש ינשה ןויליגב בתכ ךכ ;העונתה ירבח לש תויביטקא 

ונינפ .םירקי םירבח ,םכדצמ הלועפ ףותשו םכתוניינעתה ,םכתונרעל סחיב ונששח לדגו 

םיליעפהש ןכתי אל [...] .הנחמב תררוש תומ תממד ךא ,הבוגתל וניפצו ביבאב םכילא 

ירבח לש םרפסמ ךלה םינשה ךשמב 9".םירבחה ברקב דה הל ןיאשכ םתוליעפב וכישמי 

קלח ,תישאר :תוירקיע תוביס יתשמ עבנ העונתה תורושב לולידה יכ הארנ .ןטקו העונתה 

,תינש .ישפוח ןתנ תובקעב ןוגראהמ ושרפ קלחו םמלועל וכלה םיקיתווה םירבחהמ 

רשפא :תודחא תוביס ךכל אוצמל ןתינו ,םישדח םירבח הילא ךושמל החילצה אל העונתה 

ףרטצהש ימ לכמ שרדש ,ק"יש אמות לש ינרשפ־יתלבה ויפואמ עבנ רבדה יכ רעשל 

.1 יעב (1951 רבמטפס) 2 ,ןולע 9 
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335 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

העונתהמ קיחרה הז בצמ .תינוליחה תיטסיפיצפה היגולואידיאה תא האולמב לבקל ןוגראל 

העונתה תוטלחה לכ ולבקתה ,הדסוויהמ רשאכ דחוימב ,תצקמב הנוש התיה וכרדש ימ תא 

הלבקתה אל היבגל סוזצסנוק היה אלש העצה .האלמ םיעד־תומימת ןניינעב הגשוה םא קר 

הצובקה ירבח רפסמב לולידל תיזכרמה הביסה יכ הארנ תאז םע .בור הב ךמת םא םג 

שמתשנ הז רשקהב .לארשיב תיחרזא הרבחל הנידמ ןיב דחוימה םיסחיה גוסב הנומט 

לככ רתוי "תיתנידמ" איה הרבח .לטנ לופ ןו'ג עיצהש (stateness)"תויתנידמ" גשומב 

.(Netti, 1968) הב הרכהלו הנידמל רתוי הבר תובישח תסחיימ הלש תיטילופה תוברתהש 

תיקוח תרוסמב ,רתיה ןיב ,תונייפואמ הובג ןהלש תויתנידמה רועישש תורבחה 

.תירוביצה המצועה אולמ תא ,ןוגראכ ,הנידמל הקינעמה ,תירוטסיהו 

בושיימ רבעמה תפוקתב :"תיתנידמ" הרבחל תקהבומ המגוד איה תילארשיה הרבחה 

.לארשי תואמצע לש יזכרמ למסל ("תויתולג"ל הזיתיטנאכ) תויתכלממה הכפהנ הנידמל 

.ידוהיה םעה לש יחצנה םולחה תומשגתהכ ,ןוילע ךרעכ הספתנ "ךרדב הנידמה" 

םע ךוסכסה תואיצמ ידי־לע ןה הכמתנ תיזוכיר הנידמכ לארשי־תנידמ לש התווהתה 

חרזאה תויוכז אשונ" ;(1993) גנונפוה םחנמ ירבדכ) לארשי לש תויברעה היתונכש 

רשאכ ,יברע־ידוהיה ךוסכסה תוכלשהמ ,עפשומ ונדועו ,רבעב עפשוה לארשי תנידמב 

אל דוע לכ םייוצרו םיפי םיכרעכ ובשחנ םדאהו טרפה תויוכז הנידמה ידסיימ יניעב 

לש ןוטלשה תפיאש ידי־לע ןהו ("הסוסיבו תידוהי הנידמ תמקה ,תירקיעה הרטמל ועירפה 

לש ,יטילופה הנבמה לש תויזוכיר" :(19 ,1995) ארים־ןב באז ירבדכ) בושייה יגיהנמ 

ימיקמ לש תרהצומה םתפיאש התיה ,תוטלחהה ולבקתנ ובש ,תורדתסההו הגלפמה 

םוקמ תספות היביכרמ לכב הנידמ ,זאמ .םמצע בושייה יבשות לש תויפיצהו ("ןונגנמה 

Kimmerling,־ו ,1996 ,רזעילא־ןב לצא ואר) תילארשיה תיביטקלוקה תוהזב יזכרמ 

ברקב םילודג םיקלח" יכ אצמנ םיבר להק־תעד ירקסבש אלא ,דבלב וז אל .(1993 

תא ןהל רשפאל אלו ,םידגנתמ םה ןהלש תויטילופ תוצובק ליבגהל םינינועמ רוביצה 

לש תרוסמ .(86 ,1992 ,רימש) "יטרקומדה רטשמב תולבוקמה תויטילופה תויוכזה 

תא הביתכה הנידמהו ,טעמכ תומייק ויה אל ,תימונוטוא תיחרזא הרבח םג ומכ ,םזילרביל 

תוהזבו יתרבחה הנבמב אבצה לש דחוימה דיקפתהו םוקימה .םיירוביצה םייחה יסופד לכ 

טדטשנזייא נ"שכ גולויצוס ידי־לע םג הרדגוה) תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה 

בוריס יכ רעשל ונל ריתמה ףסונ עקר םרוג םיווהמ (10"חותפ יחרזא רצבמ"כ (201 ,1989) 

הרבחה ברקב תוהדזהו הנבה לש הבר הדימב תוכזל רומא היה אל אבצב תרשל 
.תילארשיה 

לש וחופיטל רושק תילארשיה הרבחב הליחתכלמ ל"הצ אלימש ףסונ ינויח דיקפת 

רעי־ןמטכויו סרפ לש םרקחמב אצמנש יפכ קר אל .תמייקה לשממה תכרעמב רוביצה ןומא 

ןהיניבו) הנידמה תויושר רתי לכ לשמ רתוי הבר ןומא תדימב הכוז ל"הצש ,(21 ,1992) 

רשאכ" :<71 ,1973) ריאמ־ןב בד ירבדכ ,אלא ,(טפשמה־יתבו הרטשמה ,תסנכה ,הלשממה 

םילגתמ רשאכ ,הגרדמה לפשל ימואלה חורה בצמ דרוי רשאכ ,יתרבחה בצמה רדרדימ 

חתפתה ,תישאר :תובושח תונוכת רפסמב ןייפואמ הז חותפ רצבמ" :(201 ,1989) טדטשנזייא ירבדל 10 

לש יסיסב ביכרמ השמיש וז השגדה ;הרבחה הנותנ ובש ץחלה שגדוהו ףיקמ ינוחטבו יאבצ סותא וב 

םיישארה םיביכרמה דחאל וכפה תיאבצה תימדתהו ינוחטיבה דמימה .תחתפתמה תיביטקלוקה תוהזה 

".תילארשיה תוהזה לש 
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םחנתמ - הלשממ תורטפתה דע הנידמה תא תוגלפמה תואיבמ רשאכ וא תותיחש ישעמ 

בוטה בצמה יכ ,ומויק םצעב חיטבמה ,ל"הצ םייק ןכש ,'דובא לוכה אל ןיידע'ש ,טרפ לכ 

(1996) יול ליגי ,(1993) גנילרמיק ךורב םינייצמש יפכ ".ותומדקל רוזחי לחוימהו 

הנוניכב תוילנויצקנופ תורטמל שמיש םזירטילימה ,(1995 ,1994) רזעילא־ןב ירואו 

רתוי רחואמ םגו ,(1956-1948) תבצעמה הפוקתב הנידמה לש תימינפה התוטשפתהבו 

ואר) הפוריא ברעמב הנידמה בוציעב אבצה לש ודיקפתל המודב ,(Heiman, 1997 :ואר) 

היטרקומדה ,ןכ־לע רתי .(Tilly, 1975, 1985־ו ,Giddens, 1985 :לצא הז ןיינעב 

הלוכיהו ,הנידמה תמקה ןמל הלטוב אלש ,םודיח־תעשל הקיקחב תנייפואמ תילארשיה 

.(1993 ,גנונפוה) לארשיב םדאל תינקומה תוכז לכ תועשהל וא לטבל ינורקע ןפואב 

תעשב הנתינש תוכמסב" השענש שומישה רקיע ,רימז קחצי טפושה ןייצש יפכ ,לעופב 

.תותיבשו םימוציע לע וזירכהש לארשי ידבוע דגנ אלא ,לארשי יביוא דגנ היה אל םוריח 

,רימז)"םוריח־תעש םע םולכ אלו םהל ןיאש םירשקהב ןוטלשה תא תשמשמ תאז תוכמס 

 1989, 23).

לש ןטק רפסמ העונתה ןיערג ללכ ,ןונבל תמחלמ דעו םימיה־תשש תמחלמ רחאל 

יביטקא ןפואב ופתתשהש ,םירחאו סיוויד ירוא ,רימז םולש ,ק"יש אמות םהיניבו ,םישנא 

וקהש הארנ .תעד־ייוליגו םיזורכ ,תונגפה לש ךרדב תיטילופ־תירוביצ תוליעפב 

לש תושלוחה תחא .םייקתהל ךישמהלו דורשל הצובקל רשפיאש הז אוה ,טסיביטקאה 

תוינידמ תויעבב תשרופמ העד עיבהל התלוכי־יאב האטבתה ןופצמ ינברסל הדוגאה 

:ץריבג סומע לש ונושלב .תילארשיה הרבחה לש ירוביצה םויה־רדס לע ודמעש 

יתשל תיביטקא תוליעפכ תומילאה־יא לש רסמה תא תולעהל בושח 

תישיאה היעבה קר אל אוה םזיפיצפ .תיאניטסלפהו תידוהיה - תורבחה 

ןוחטיב לש היצפצנוקל הביטנרטלא םיגיצמ ונחנאש בשוח ינאש אלא ,ילש 

ןומאו הלועפ ףותיש לע יונבכ ןוחטבה תסיפת איהו - תומילא ךרד 
".ידדה 

רורחש אל - ונקבאמ רקיע" - רימז םולש לש ונושלב - יכ ורבס הצובקה ירבח 

היטרקומדה תסימר ,הלפשה ,יוכיד ,תימואל הילפא לש תוינידמ דגנ אלא ,סויג ינברס 

ויכמותו ק"יש .קיפסמ אל ךא ,יחרכה השעמ וניה תרשל בוריס ,ןכ־מא ."םדאה תויוכזו 

תומכסהה לע רערעל האבש ,תילקידר תיטילופ הצובקל םינברסה תדוגא תא וכפה 

.םנמז־תב תילארשיה הרבחה לש סוזנסנוקבש 

תורישי עבנ העונתה הרבעש הזה יטמרדה יונישה םא יעמשמ־דח ןפואב רמול השק 
־תשש תמחלממ האצותכ לארשי־תנידמב ושחרתהש תויטילופהו תויתרבחה תורומתהמ 

ריבס תאז םע .ומצע ק"יש לש תידוחייה תוישיאהמ וא ,םירופיכה־סוי תמחלמו םימיה 

ירוא ,1922 תנשב דלונש ,רימז םולש היה הצובקב רגובמה) רחא רוד ינבכש חינהל 

;ינויצה ןוזחה תייווחב קלח ולטנ אל םה ,(הנש םירשעב ונממ םיריעצ ץריבג םומעו סיוויד 

ק"יש ,ץראב ודלונ סיוויד ירואו ץריבג סומע :היילעה יצולח ויה אל םה ,ישפוחמ לידבהל 

ורחב אל םה .הרשע־םיתש ןב ותויהב רימז ,הרשע־תחא ןב ותויהב ותחפשמ םע עיגה 

הברה דדובמ בצמב דומעל םהל הרשפיא וז הדבועו ,םמצע תא הב ואצמ אלא ,לארשיב 

.8.ז. 1996 ,םילשורי ,ץריבג סומע םע רבחמה תחישמ 11 
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337 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

ירוא - םהמ םיינש ,רבד לש ופוסב .תוחוורה תויתרבחה תומרונהמ רכונמ ףאו רתוי 

לש ירוביצה קבאמהש וז איה תפסונ הבושח הדוקנ .לארשי תא ובזע ־ ק"יש אמותו סיוויד 

תועקרקה תעקפה דגנ םתוליעפב אלא ,אבצב תרשל םבוריסב ליחתה אל סיווידו רימז 

,1964־ב להנתהש ,הזה קבאמה ךרד .לאימרכ ריעה תמקה םשל לילגב תויברעה 

ינפל הז היה סיוויד ירוא לש הרקמב :אבצב תרשל םבוריס לע םיטרפה םג ומסרפתה 

.הנש הרשע־עברא רבכ זאמ ורבע רימז םולש לש והרקמבו ,םירופס םישדוח 

־ינברסל תימואלניב העונת"ל המש תא םינברסה תדוגא התניש םיעבשה תונשב 

."המחלמה־ינברס לאנויצנרטניא לש ילארשי ףינס / <ם"סבת) ןופצמ ימעטמ המחלמ 

שי ,ליעל ורכזוה רבכש תומשל ףסונ) דואמ ןטק היה העונתב םיליעפה רפסמש יפ־לע־ףא 

,דוסיל 'א ,יקצמינב 'א ,חילמלא 'מ ,האליבא 'י ,לקניפרוג 'ל לש םהיתומש תא ןייצל 

.בחרתהו ןוגראה לש תוליעפה םוחת ךלה ,(םיליעפ המכ דוע ויהש ןכתייו ,גרבניק 'מ 

תיתדה תכה ידיסח םע ־ המחלמ ינברס לש תורחא תוצובק םע םירשק ורצונ ךכ לע ףסונ 

היה הלאה תוצובקהמ םינברסה לש םבצמ .תיזורדה הדעהמ םינברסה םעו "הווהי ידע" 

תודועת ילעב לכ לש הקידב וכרע ןוחטיבה תונוטלשש רחאל ,1975 תנשב .דחוימב השק 

.הנש יצחמ רתוי לש תללוכ הפוקתל "הווהי ידע" תכה ינב םיריעצ העבש ואלכנ ,רוטפה 

ביטח־לא םיסא - 1962 תנשב - היה יבמופב ובוריס לע ריהצהש ןושארה יזורדה ןברסה 

םינברסה ירחא ופדר תונוטלשה .(Blatt, 1975, 119-123 :לצא ולש היפרגויבה ואר) 

.תירוביצ הכימת שפחל ןיאמ םהל היה אלו ,תוירזכאבו תויבקעב םייזורדה 

תדחאמ גג־תרוקכ הדמעמ תא העונתה הדביא םינשה ךשמבש ןייצל בושח תאז םע דחי 

־ םיעבשה תונשב ינופצמה בוריסה לש רתויב םסרופמה הרקמה .המחלמ ינברס לש 

ןמיונ ארויג לש השרפה .רקיעו ללכ ם"סבתל רושק היה אל - ןמיונ ארויג לש והרקמ 

.לארשיב תינופצמה תונברסה לש היצזיטילופב ףסונ בוביס הווהמ 

תונברסה לש התעפוה - יזגלא ידגל ןמיונ ארויגמ 
לארשיב תיביטקלסה 

ואר)"ןפצמ" ,ילקידר יטסילאיצוס ןוגראמ םירבח העברא וחלש 1971 טסוגואב 2 םויב 

תיריעו ןמיונ ארויג ,ןמסל ןבואר ,לג בד - (1977 ,סיוויד־לבוי :הזה ןוגראה לע 

סייגתהל םבוריס לע וזירכה ובו ,ןייד השמ ,זאד ןוחטיבה רשל בתכמ - יבוקעי 

םיחטשב םייתרטשמ םידיקפתב שמשמ ילארשיה אבצהש ונעט םבתכמב .שוביכ־אבצל 

בתכמה תא ואר) רחאה םעה ינב יוכידב ליעפ קלח לוטיל םבוריס תא ועיבהו ,םישובכה 

ולוכ בתכמהש רפסמ ןמיונ ארויג .(Blatt, 1975,112-113 :לצא תילגנאל םוגרתב ל"נה 

ודחפ םירבחהמ קלח" :ךפצמ"ב רעוס חוכיוול המרגש ,וירבחמ לש המזויה ירפ היה 

תא להנל שיש ובשח םה ךכל ףסונ :הלוכ העונתה לש היצמיטיגל־הדל םימרוג ונחנאש 

רתויש המכ ענכשל תוסנלו סייגתהל שי ןכלו ,וב םיאצמנ םיחרזאהש םוקמ לכב הלומעתה 

אבצה םג 12".יברע־ילארשיה ךוסכסה תויעבל ןורתפה וניא יאבצה שוביכה יכ םילייח 

סייגתהל ומיכסהו ןמיונ לש וירבח ורבשנ ויתובקעבש ,רידא ץחל העבראה לע ליעפה 

.16.10.1996 ,ביבא־לתב ותיבב ןמיונ ארויג םע רבחמה תחישמ םיטוטיצ - ןלהלו ןאכ 12 
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,דתיה ןמיונ לש ותונברס .םידמ שובלל ףקותב בריסו ענכנ אל ןמיונ ארויג .תורישל 

האחמ ,זא לש לארשיב תיטילופה־תיתרבחה תואיצמה דגנ האחמ :האחמ לש ןווג תלעב 
.שוביכה דגנ 

םישולש לש רסאמ תופוקתל םירטוז טופיש־יניצק ידי־לע םימעפ שמח טפשנש רחאל 

ינפל ןידל ןמיונ דמעוה ,תונוטלשה ץחלל ענכנ אל תאז תורמלו ,תחא לכ םוי השימחו 

.ןוילעה טפשמה־תיבב טפוש םויכ ,אצמ והילא ןרס־בר היה ויטפושמ דחא .יאבצ ןיד־תיב 

לע ףוכאל הטילחהש ,ריאמ הדלוג ,זאד לארשי תלשממ שארל םג עדונ השרפה ילוגלג לע 

חלשו ןמיונ ארויג תא ןידה־תיב עישרה 5.7.1972 םויב .יאבצה תורישה תבוח תא ןמיונ 

אצוי ינאש רורב יל היה .רתווא ינאו יל סאמייש ובשח םה" .לעופב רסאמ תנשל ותוא 

םוקל לוכי ינא רקוב לכב ,ןיוצמ בצמ היה הז .יתרתיווש דיגא ינאש םוי ותואב אלכהמ 

ןולל ורזח וירהוס יכ םא ,ןמיונ רפסמ ",ןושאר סאמיי ימל היה קחשמהו ,יד רמולו 

וז הפוקת רחאל .םישדוח הנומש ךשמב רסאמב ראשנ ,הרשע־עשת ןב ,ארויגו ,םהיתבל 

.יאבצ םילוח־תיבב םידמ אללו קשנ אלל תרשל ול רשואו ,רשפתהל תויושרה ומיכסה 

האחמ לש טקא ,דתיה איה ,המצעלשכ הרטמ ,דתיה אל ילש תונברסה 

יתיצרש אלא ,טסיכרנא אלו טסיפיצפ יתייה אל ינא .שוביכה דגנ תיטילופ 

אלו םילשהל ןכומ אל ינא תאזה תיטילופה תואיצמה םעש םר לוקב זירכהל 

עקר לע אלש בוריס לש ןושאר הרקמ היה ילש הרקמה .תוהדזהל ןכומ 

לש רבטצמה ןויסינהו תויורשפאה ןווגמ יניע דגנל היה אל .יטסיפיצפ 

שבוכ אבצב תרשל ברסמ ינא :,דתיה ילש הדמעה .םינומשהו םיעבשה תונש 

רחא לייח ררחשמ הזש ינפמ ,[ביבא־לתב] הירקב םג תרשל ךלא אלו 

רבעמ תרשל ברסמ יגאש רמולו םוקל רשפאש ןויערה .שבוכ לייח תויהל 

.רתוי רחואמ הדלונש היצקיפידומ הז ,יתעדב הלע אל ללכב קוריה וקל 

שי .יביטקלסה בוריסה לש הזה ןויערה דלונ ןכיה יעמשמ־דח ןפואב עובקל השק 

- ח"יש הרחתמה ןוגראה יליעפ לש םשארב רתוי רחואמ םישדוח המכ דלונ אוהש םינעוט 

לש רגיתה־תאירקל םלוה הנעמ ושפיחש ,ןתוכ יסויו רואל קיציא - "שדח ילארשי לאמש" 

ןורוד ,י"קמ לש יללכה ריכזמה זא ,רנליו ריאמ לש ונב היה ןושארהש הארנ ."ןפצמ" ירבח 

וריבעהל שקיב ובו ל",דצב םדא־חוכ ףגא שארל בתכמ חלש 31.1.1971 םויב רשא ,רנליו 

שולש יגיצנ ןיב םואית רדעיהו הלאשה ביבס תקולחמה םצע .תוינופצמ תוביסמ הביטחהמ 

תוצובקה ןיב םיסחיה לע טעמ אל םידמלמ (י"קמו ח"יש ,"ןפצמ")תוילקידר לאמש תוצובק 

.הפוקת התואב תיטילופה הפמה ילושב ןמוקימ לעו וללה 

:רנליו ןורוד בתכ ובתכמב 

יתעציב תונוריטב ."ינלוג" תביטח תרגסמב תונוריטה תא יתמייס התע הז 

רותב יכ ,יל רבתסה תונוריטה ידכ ךות .יתלוכי בטימכ ילע לטומה תא 

השקבב יתינפ .ינופצמ תא תודגונה תולועפ עצבל שרדא וזה הביטחב לייח 

ייתורבסה תורמל .51 ד"גמה לא ןכו ט"במה ,פ"מה לא הביטחהמ הרבעהל 

רקי ,יתדלומו ימע ןוחטב ,לארשי ןוחטב ןיינע .םקיר יגפ הלא לכ ובישה 

םיחטש לע ןגהל ןכומ יניא ךא .ייח תא ףא בירקהל ינא ןכומ ונעמלו ,יל 

אכדל ןכומ יניא ימואל יוכיד עדיש םעל ןבכ .םהיבשות תא אכדלו םישובכ 

ןיא .רחא םע לש ובג לע תרבוע הניא ןוחטבלו םולשל ךרדה .תלוז םע 
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339 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

.םישובכה םייברעה םיחטשב הטילש בייחמ לארשי ןוחטב יכ ,הנעטל דוסי 

לארשי לש הנוחטב ןיינע תא תרתוס םישובכה םיחטשה תקזחה :אוה ךופהנ 

ידיקפת אלממש לייח תויהל יל השרמ וניא ינופצמ .םולשה תא הקיחרמו 

הביטחהמ יתוא ריבעהל השקבב ךילא ינא הנופ ךכל־יא .אכדמו שבוכ 

.ינופצמל דוגינב היהי אל ויולימש ,רחא דיקפתל 

13.הרשוא ותשקבו א"כא שאר לצא ןויארל ןמזוה רנליו ןורוד 

תרשל אל השקבב ילאודיווידניא ןפואב םיסייגתמ המכ ונפ םיעבשה תונש ךלהמב 

ןוחטב ןעמל ותלוכי בטימכ םורתל ותונוכנ תא עיבה םהמ דחא לכ :קוריה וקל רבעמ 

3.12.1976 םויב .תאזכ המורת הווהמ םיחטשה שוביכש רובס וניא יכ ןייצ ךא ,לארשי 

םויב 14.ותשקב הרשוא הנש יצח רובעכו ,א"כא שארל תאזכ השקבב יקסנ'זוג םרוי הגפ 

תרשל אל השקב"ב א"כא שארל ,סויגה ינפל דמעש ,ןייטשפא ןורימ םומע הנפ 5.6.1977 

:רתיה ןיב ,ןייטשפא בתכ הז בתכמב ."תוינופצמ תוביסמ קוריה וקל רבעמש םיחטשב 

יפל ךא ,התנגהו ונתדלומ ןעמל לכה תתל ןכומ ינאו סויג ןברס ינניא 
,1967 ינויל דעש היתולובגב לארשי תנידמ איה ונתדלומ יתרכה בטימ 

תיברעה היסולכואה לש יוכידהו קוריה וקל רבעמש םיחטשב הקזחה וליאו 

ןכל .םולשה תא םיקיחרמו ונתדלומלו ונמעל תונכסו קזנ קר םיאיבמ םהב 

השקבב ךילא הנופ ינאש הביסה תאזו ,ךכל די תתל יל רשפאמ ינופצמ ןיא 

.[קוריה וקל רבעמש םיחטשב תרשל אל] 

סומע לש ותשקב תא ,ןזור קחצי מ"לא ,סויג זכרמ שאר רשיא יצחו שדוח רובעכ 

יכ ךעידוהל יננה .ונתקידבל הרבעוה 77 ינוי 5 םוימ א"כא שארל ךתיינפ" :ןייטשפא 

תא .ךסויג רחאל קר ומכוסי קיודמה תורשה םוקמו הרשכהה טוריפ .בויחב הרשוא ךתשקב 

םג הנפ הנש התוא ילויב 1־ב 15".ל"הצ לש יזכרמה תונוריטה סיסבב רובעת תונוריטה 

אוה םג לביק תועובש השולש רובעכ .קוריה וקל רבעמ תרשל אל השקבב יבהז רורד 

ירחא דחא םוי חלשנ הז בתכמ .הרשוא ותשקב יכ ול עידומה ןזור קחצי ם"לאמ בתכמ 

16.ןיטולחל ול ההז היה ןכותה תניחבמו ,ןייטשפא סומעל בתכמה חלשנש 

יפכ" :רמאנ ,24.3.1971 םוימ ,רנליו ןורוד יארוטל ,רלימ הלב ,ל"כטמרה תריכזמ לש התבושתב 13 

.ךתשקבל תונעיהל ךרד ךמע ףתושמב אצמ רשא ,א"כא שאר םע ןויארל תנמוז ל"כטמרל רסמנש 

".םיענ תורש ךשמה ךל לחאל שקיב ל"כטמרה 

שאר" :18.5.1977 םוימ ,יקסנ־זוג םרויל ,ןנ־הד הויז ןגס ,רוביצה תוינפ תניצק לש בתכמהמ טוטיצ 14 

יאבצ ךמסמ] ".(קוריה וקה םוחתב) תיפרוע הדיחיב םיאולימה ךרעמב ךצוביש תא רשיא טרפ רודמ 

[.הנידמה ןויכרא ,6395 300 אכ 

אכ יאבצ ךמסמ] 20.7.1977 םוימ ,ןייטשפא סומעל ,ןזור קחצי מ"לא ,סויג זכרמ שאר לש ובתכמ 15 

 50(1384 (12830x1, הנידמה ןויכרא].

ךתיינפ ,דבכנ ריעצ" :21.7.1977 םוימ ,יבהז רורדל ,ןזור קחצי מ"לא ,סויג זכרמ שאר לש ובתכמ 16 

טורפ .בויחב הרשוא ךתשקב יכ ךעידוהל יננה .,תקידבל הרבעוה 77 ילויל 1 םוימ א"כא שאר לא 

םינוריטה סיסבב רובעת תונוריטה תא .ךסויג רחאל קר ומכוסי קיודמה תורשה םוקמו הרשכהה 

[.הנידמה ןויכרא ,12671x1) 1385)50 אכ יאבצ ךמסמ] ".ל"הצ לש יזכרמה 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 340 

.קהבומ יטילופ־יגולואידיא אלא ,יטסיפיצפ יפוא לעב היה אל הז בוריסש רורב 

לש םנופצמ לוק לע הססבתהש ,תילאודיווידניא היינפ התיה תוינפהמ תחא לכ ,הרואכל 

תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה לש יגולואידיאה וקה יכ ןייצל שי תאז םע .םישקבמה 

יגיהנמ וצמיא 1970־ב דוע .ע"שי יחטשב תרשל םילייחה לש וז תודגנתהב ויוטיב תא אצמ 

םג תישיאה המרב ושע ךכו ,שבוכה אבצה םע הלועפ־ףתשל בוריסה לש ןויערה תא י"קמ 

תושקבה ללכ־ךרדב ורשוא ךכו ,י"קמ ישנא לע ודיתע תא הנב אל אליממ אבצה .םהידלי 

.המ־ןמז רובעכ ושגוהש תוטעמה 

,תוריעצו םיריעצ העבשו םירשע ונפ 1979 ילויב 25 םויב .1979 תנשב הנתשה בצמה 

ובו ,ןוחטיבה רשל רצק בתכמב (העבשו םירשעה תצובק :ןלהל) בי־ו אי תותיכ ירגוב 
:תפתושמה םתטלחה לע ועידוה 

,ונא ־ םש אוה רשאב יאניתשלפה םעה יוכידלו שוביכל ונתודגנתה ךותמ 

.םישובכה םיחטשב תרשל ברסנ יאבצ תורשל ונארקיהב ,הטמ םימותחה 

לארשיב ידוהיה םעה ןיב םולשל םימרות ונא הז ונבוריסב יכ ,םיחוטב ונא 

םע לע ןוטלש ותועמשמ שוביכה יכ ,םיבשוח וגא .יאניתשלפה יברעה םעל 

יוכיד התועמשמ םישובכה םיחטשב ל"הצ תוחכונ ;ויתויוכז תלילשו רחא 

ילארשי רעונ ןיב - םיאניתשלפל םילארשי ןיב הביא םוהת תיירכ ,דימתמ 

םיחטשב ונתורש ;םימעה ינש ןיב םולשה ייוכיס לוסיחו ,יאניתשלפ רעונל 

תנווכמ תוינידמ עוציבב הליעפ תופתתשה ותועמשמ 1967 ינויב ושבכנש 

המלשה ,תפסונ המחלמל ונתוא הליבומה תוינידמל די תניתנ ,יוכיד לש 

תאו םיאכדמל ונתוא ךפוהה ,שוביכה םע םילשנ אל .שוביכה םע 

ונתרכה תא דגונ קוריה וקל רבעמ תורשה ,םיאכודמל םיאניתשלפה 

.םישובכה םיחטשב תרשל אל ונטלחה ןכל ־ תינופצמהו תיטילופה 

ותובישח ללגב - וטילחהש ,רדא ןורואו יזגלא ידג בתכמה לע ומתח הצובקה לכ םשב 

הרקמה היה אל הז ,ליעל ראותש יפכ .הז בתכמל יבמופ תתל - ןיינעה לש תירוביצה 

להונ אל ,ןמיונ ארויגו רנליו ןורודב להה ;םימידקת ךכל ויה ,יטילופ בוריס לש ןושארה 

הנושארה םעפה .רתיה אל םג וז .ויפוא לע אלא ,יאבצה תורישה םצע לע חוכיווה 

םגו ןייטשפא סומע םג :םתוריש םוקמ תא שארמ םכסל ושקיב סייגתהל ודמעש םיריעצש 

תויושרש רמול רשפא ,תאז תורמל .םסויג דעומ ינפל אבצה תויושרל ונפ יבהז רורד 

.םידקת ול היה אלש ,שדח בצמ ינפל ודמעוה ןוחטיבה 

הלודג הכ הצובק ידי־לע קוריה וקל רבעמ תרשל אל היינפ השגוה הנושארל ,תישאר 

ק"יש אמותו ,םקבאמ תונורקע תא םסרפל םינברסה וטילחה הנושארל ,תיגש .םיריעצ לש 

תונוכגה־יאמ אקווד ועבנ בתכמה לע םימותחה לע ולטוהש תופירחה תויצקנסהש רובס 

ירוביצ חוכיו ררוע הז םוסרפ 17.אשונב ירוביצה ןוידהו םוסרפה םע םילשהל תויושרה לש 

םויה־רדסל זא דע ולעוה אלש ,אבצהו הנידמה לש תוכמסה תויגוסב וגוסמ ןושאר 

?הנידמה לש המשב תושעל יאבצ ןוגראל רתומ המ :התיה הלאשנש הלאשה .ירוביצה 

,תיסיסבהו תידעלבה התוכז תא הנידמהמ םיריעצה וללש םיחטשב תרשל םבוריסב 

.ןוכנל םיאצומ הנידמה תויושרש ןאל םילייחה תא חולשל ,לוכיבכ 

.1 יעב ,(1981 סרמ)ןולע ."יזגלא ידג ןודינ ומוסרפ לע - ונופצמ לע אל" ק"יש אמות 17 
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341 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תא תויושרה ולביק ךכ לע ףסונ .הזה בתכמה לע ביגהל אל וטילחה ןוחטיבה תויושר 

:רפסמ יזגלא ידג .ןהל םיחונ יד ויה הלאה םיאנתהש םושמ הצובקה העיצהש קחשמה יללכ 

היה ןויערה ,רמולכ ,םיילאודיווידניא םישנא לש תנגרואמ הצובק ונייה 

שיש אבצה הארי ךכבו ,ילאודיווידניא קבאמ להנמ ונתיאמ דחא לכש 

ןיב תוירדילוס לש ההובג הדימל וניפיצ ־ הרקמ דועו ,הרקמ דועו ,הרקמ 
18.םירבחה 

תויצקנסה תלעפה תא שורפל אלא ,דחי םינברסה לכב לפטל אל אבצל רשפיא הז בצמ 

לומ דדובה םדאה לש הרישי תודדומתה ךות ,תכשוממ יד ןמז־תפוקת ינפ לע םדגנ 
.תכרעמה 

תדיחיב וצוביש היה ךומנ יאופר ליפורפ בקע .רימא ןד היה סייגתהל דמעש ןושארה 

ןד .ש"ויב אצמנה םינוריט סיסבב תונוריטה תא רובעל וילע לטוה ךא ,ירשפא־ יתלב הדש 

םישולש לש שובחמ תופוקתל וז רחא וזב םימעפ שולש ןודינ ךכמ האצותכו ,בריס רימא 

תא רובעל םיכסהש ינפמ ,קלח קר הציר תישילשה הפוקתה ןמ .תחא לכ םוי השימחו 

רחאל םשל ץבושי אלש אבצה תחטבה ךות קוריה וקל רבעמ אצמנה סיסבב ותונוריט 

הנתינ אלו רדסה םוש ומע השענ אל"ש ןעט ,ביתנ השמ ףולא ,זאד א"כא שאר .תונוריטה 

הלאכ םינותנ לעב לייח ץובישל תויורשפאה ברימ יכ" אלא ,"ותוריש יבגל החטבה םוש ול 

וקה םוחתב בצוה היטעבש תידעלבה הביסה וזו ־ קוריה וקה םוחתב םה רימא לש 

.אבצהמ רימא ןד ררחוש םישדוח המכ רובעכ 19."קוריה 

לעופב ובריסש העבשו םירשעה תצובק ירבחמ השולש דוע וטפשנ ,רימא ןדל ףסונ 

ןיצק ידי־לע ןורוא רדא ןודינ םוי השימחו םישולש לש רסאמ תפוקתל :םיחטשב תרשל 

.יזגלא ידג אלכנ םימעפ שמח ,יקסבליפ איג רסאמל חלשנ םיימעפ ,טופיש 

:העבשו םירשעה תצובק לש ליבומה חומה יזגלא ידג היה ,יצחו הרשע־עבש ןב ותויהב 

ןובשחה ורפסמו ןורבע זעוב לש םירמאמהמ דואמ יתעפשוה תישיא ינא 

עימדמ זג וקרז רשא םילייחה לש יודיו רמאממ יתעזעדזה 20.ימואלה 

ןכיה רכוז אל רבכ ינא - לוחלחב וא ,םחל־תיבב רפסה־תיב תותיכל 

הז לע בתכ ןורבע זעוב ,[השרפה ירחא םינש הרשע־עבש ימלא ידג רפסמ] 

המל זא ,ארונ ךכ לכ הז םא :לאש ובו ,"ןטב יבאכ םע םיטסינופצמ" רמאמ 

,1978 תנשב היה הז - הלאכש תודוקפל ברסל אל המל ,הזמ תאצל אל 

רפסה־תיבב דוע .ונמצע ןיבל וניניב הילע ונחכוותהש הלאשה ,דתיה תאזו 

.תרשא אל םיחטשבש רורב יל היהו ,וראט ירגה לש ורפס תא יתארק 

רשל ישיא בתכמב ,20.11.1979 םויב ,ימלא ידג הנפ ,הצובקה לכ לש בתכמל ףסונ 

.9.10.1996 ,ביבא־לת תטיסרבינואב ודרשמב יזגלא ידג םע רבחמה תחישמ 18 

470/80 הריתעב צ''גבל ,ביתנ השמ ףולא ,א"כא שאר לש הבושת ריהצתל 7 ףיעסמ םיטוטיצה 19 

.[הנידמה ןויכראב אצמנה רוקמ יפל טטוצמ ;םסרופ אל] א''כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 

רואל אצי !ריבד :ביבא־לת)ימואלה ןובשחה ןורבע זעוב לש ורפס :יזגלא לש ונורכזב תועט הארנכ 20 

.תורח לש הדימ ,ןורבע זעוב לש םדוקה ורפס םסרפתה 1975 תנשב ;1988 תנשב 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 342 

תא דגונ השעמהש םעטהמ קוריה וקל רבעמ תורישה לועמ וררחשל שקיבו ,ןוחטיבה 

ץבוש אוה .וסויג דעומ ינפל ויתוינפל תיניינע הבושת לבקל הכז אל יזגלא ידג .ונופצמ 

ינוביר חטש ךותב ,םינצינב סיסבב םישדוח העברא לש תונוריט תונייטצהב םייסו ןוירשל 

עדונ סרוקה םויס םויב .קנט ןחתות סרוק החלצהב םייס ןכמ־רחאל .לארשי־תנידמ לש 

אוה ועסוי םשמ ,ביבא־לתב תוסנכתהה םוקמב 9.6.1980 םויב בצייתהל וילעש יזגלאל 

ילאודיווידניא ןפואב הנפו יזגלא בש הז דעומ ינפל םוי .םכש ריעל ךומס הדיחיל םירחאו 

בצייתהל טילחה ףוסבל .םישובכה םיחטשב תרשל ובייחל אל השקבב ןוחטיבה רשל 

יזגלא אצמ אל ,ותעתפהל .םכשל םיעסונה לא ףרטצי אל יכ עידוהל ידכ סוניכה תדוקנב 

גהנו סרוקה ימייסמל טרפ ,אבצה תוארוהל דוגינב :ק"שמ וא ןיצק ףא סוניכה תדוקנב 

לע יזגלא הלע אל םוי ותואב .יהשלכ תידוקיפ הגרד לעב שיא םוקמב חכנ אל ,סובוטואה 

תרשל חלשייש ול רמאנ תרחמל .ביבא־לת ריעה־ןיצקל רזחו םכשל אציש סובוטואה 

תדרל יזגלא בריס סיסבה חטשב .םכש דיל סיסבל תימרתב אבוה אוה ךא ,ןאש־תיבב 

החישל תדרל ,ן"סר תגרדב ,יתביטחה גולוכיספה ידי־לע ענכוש המ־ןמז רחאל ;פי'גהמ 

םיכסהלו ויתונווכמ וב רוזחל וענכשל הסינש ,יראךב ארויג ן"סר ,דודגה דקפמ םעו ותיא 

וקל רבעמ תרשל ןיידע ברסמ יזגלאו וליעוה אל ויתונויסנש הליגש רחאל .סיסבב תרשל 

,25.6.1980 םויב ,םייעובש רובעכ .רסאמ ימי רשע־העבראל ד"גמה ותוא חלש ,קוריה 

ופסוה 8.7.1980 םויב ;הביטחה תדקפמב רצעמה־רדחל רזחוה יזגלאו ,ומצע לע סקטה רזח 

חולשל טילחהו ,בוש הביטחה דקפמ ותוא טפש 21.7.1980 םויב .רצעמ ימי הרשע דוע ול 
שפחל יזגלא לש ותחפשמ הטילחה טסוגוא תליחתב .6 אלכל םוי השימחו םישולשל ותוא 

םויב ,יאבצ אלכב יזגלא ידג לש ותייהש ןמזב .צ"גבל קיתה תא חקייש ןיד־ךרוע 

ינבש הדבועה .צ"גבל הריתע ,וגודרב םהרבא ןיד־ךרוע ,וחוכ־אב שיגה ,13.8.1996 

םירתנפה" םע ההוזמה ןטפשמ ידי־לע גצוי םנבו רחא ןיד־ךרוע ואצמ אל יזגלא תחפשמ 

.הפוקת התואב יביטקלסה בוריסה ןויערל היהש ילושה דמעמה תא הטילבמ "םירוחשה 

:רמאנ הריתעל הנידמה תוטילקרפ תבוגתב 

תושקבב רבעב ובשחתה אבצה תונוטלש יכ ךכ לע קלוח ןיא 
ןיא אלא .[...] קוריה וקל רבעמ תרשל אלש םיריעצ לש תוילאודיווידניא 

ןתוי ויתופקשהב תובשחתה ךותמש השקבב אבצה לא אבה ריעצה לש וניד 

,העינמ ןיא יכ אצמנ תיניינע הקידבבו ,קוריה וקה םוחתב ךא תרשל ול 

הצובק לש הניד ירהכ ;ץראה בלב תרשיש ,אבצה יכרצ תניחבמ 

אבצל ביתכהל תשקבמו ,ינידמ־ינויער עצמ סיסב לע שארמ תנגראתמה 

לע ףוכאל האבה תנגרואמה תיטילופה האחמה [...] .אל ןכיהו תרשת ןכיה 

תרתוח םג - הצובקה ירבח לש םהיתופקשהב תובשחתה ל"הצ תונוטלש 
21.אוה רשאב אבצה תחת 

תבוגתל חפסנכ שגוהש הבושת ריהצתב ןייצ ,ביתנ השמ ףולא ,זאד א"כא שאר 

:תוטילקרפה 

טילקרפל ריכב ןגס ידי־לע השגוה) 470/80 צ''גבל הנידמה תוטילקרפ םעטמ העדוהל 5 ףיעס 21 

.ירוקמה ךמסמב ושענ תושגדהה לכ .(29.7.1980 םויב ,קאראי וטאגר ד"וע ,הנידמה 
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םוחתב קרו ךא תרשל םהל ןתויש ושקיבש םישנא יפלכ ל"הצב הגהנ רבעב 

תושקבב אשונה תא זא ואר :תיחכונה וזמ הנוש תוסחייתה "קוריה וק"ה 

םרוקמש םגה) םיינופצמ־םיישיא םימעטמ ,םרקיעב םידדוב לש 

תובייחתה םישקבמל ונתנו - (תוינידמהו תוינויערה םהיתופקשהב 

םדא חוכ ףגאו ל"הצ םלוא .קוריה וקה םוחתב קר ,םתשקבכ ,ותרשיש 

ןיא .םתוינידמ תא רבכמ אל הז וניש - אשונה לע הנוממכ ,יתושארב 

תויחל" חילצה ל"הצש ,תידארופס העפותש ךכמ םלעתהל ונתורשפאב 

,תנגרואמ תיתצובק האחמ תריצי ידיל הנויבצ התניש וא הלגלגתה ,"המע 

־יטילופ קבאממ קתונמה ,ולוכ םעה אבצ - ל"הצ תא ךופהל האבה 

,אבצב םריכי אל םמוקמש תוקולחמלו םיחוכיול הכרעמ הדשל - ינויער 

חרכהב םיגוהנה תעמשמהו רטשמה תרגסמה םע םיבשייתמ םניא רשאו 

22.ל"הצ לע תולטומה תומישמה םעו אבצב 

םירשעה תצובק ירבחב קר אל עגפ אבצה תוינידמ לש הז יונישש ןייצל יוארה ןמ 

םיחטשל ץוחמ תרשל אל ינטרפ ןפואב תושקב ושיגהש םילייחב םג אלא ,העבשו 
לש תוילאודיווידניא תוינפ יתש תוחפל ויה 1980 תנשב .לארשי־תנידמ לש םיינובירה 

ךלהמב קוריה וקל רבעמ ותרשי אלש םהל חטבוהש ,ןיגיש ילוטנאו ןיניח םירוב םילייחה 

וחדנ ,םיאולימה תורישב םג רדסהה תא םייקל ושקיב רשאכ .םהלש הבוחה תוריש 

ןיניש ילוטנאל ,םוגיל תימלוש ל"אס ,זאד רוביצה תוינפ תניצק לש הבתכמב .םהיתושקב 

לש יוטיבל םוקמה וניא ל"הצש ךינפב ןייצל ינוצרב" :רתיה ןיב ,רמאנ ,13.6.1980 םוימ 

ארקת אל יכ בייחתהלו ךתשקבל תונעיהל לכונ אל .תויטילופ תואחמו תויטילופ תודמע 

הזב התאר תוטילקרפה 23".קוריה וקל רבעמ ךלש םיאולימה תורש תא תושעל ןמז לכב 

יכ (124 ,1989)ןייצמ ףלש ןואילש יפ־לע־ףאו 24,"אשונל תוסחייתהב ימיטיגל יוניש" 

,וזמורב ,אבצה תוינידמ יוניש חכונ ותאילפ תא עיבהל ןוכנל האר" ןהכ םייח טפושה 

תסיפתש רמולו םכסל רשפא ,"רתועה תנעט תא אקווד ףודהל ידכ ילוא השענ יונישהש 

ותריתעל רשקב הדיחא העדל ועיגה אל צ"גב יטפוש .צ"גב ידי־לע םג הצמוא תוטילקרפה 

תויושר יגיצנש החנהה תא ולביק םהינשב ךא ,םידרפנ ןיד־יקספ ינש ונתנו יזגלא ידג לש 

־תיב אישנ םוקמ אלממ .םינברסה יפלכ םתוינידמ יללכ תא תונשל םיאשר ויה אבצה 

:ןידה־קספב בתכ ,ןהכ םייח טפושה ,ןוילעה טפשמה 

לש ויתולאשמבו ויתושקבב ילאודיווידניאה לופיטה ןיב ינורקע לדבה םייק 

לכ לע ,ךליאו םתליחת זאמ ,ולוחיש םילחונ תעיבק ןיבל ,ינולפ לייח 

תבשק ןזואל םיילאודיווידניא םילייח וכז רבעב םא .םייוסמ גוסמ השקב 

470/80 הריתעב צ"גבל ,ביתנ השמ ףולא ,א"כא שאר לש הבושת ריהצתל 3 ףיעסמ םיטוטיצה 22 

.19 הרעה ליעל ,א''כא שארו ןוחטגה רש 'נ יזגלא 

צ"גבל ביתנ השמ ףולא לש הבושת ריהצתל ףרוצמ ;13.6.1980 םוימ 2126 (21־אש>נמ יאבצ ןמסמ 23 

.םש ,א"כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 470/80 

.םש ,470/80 צ"גבל הנידמה תוטילקרפ םעטמ העדוהל 6 ףיעס יפל טטוצמ 24 
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עובקל תונוטלשה דעב עונמל ידכ ךכב ןיא ,תוינופצמה םהיתושירדל 

25.הז גוסמ תושקב לכ לע אבהלו ןאכמ ולוחיש םיללכ 

:ובתכ ןיול 'שו יקסייב 'מ םיטפושה 

ולכוי ויפ לעש יללכ ןורקע םע םילשהל הלוכי הניא תיאבצ תכרעמ םוש 

26.ותרשי ןכיה הל ביתכהל םירחא וא הלא םילייח 

.תוינידמ יונישו הילפאה תייגוסל ולוככ ובור שדקוה יזגלא לש ותריתעב צ"גבב ןוידה 

טעמכ ןודינ אל העבשו םירשעה תצובק ירבחו יזגלא ידג לש תרשל בוריסל ינויערה עקרה 

התלעוה אל .יטרקומדה רטשמב ימיטיגלה בוריסה תולובג לע הלאשה םג הלאשנ אל .ללכ 

לש תחוורה היצפסנוקה דגנכ .אבצה לש היצזיטילופה תדימ איהו ,תפסונ הבושח היגוס םג 

תיאבצה הגהנהה תא םיחנמש םילוקישה יכ הצובקה ירבח ונעט ,יטילופ־או יתכלממ אבצ 

.ןתילכתב תויטילופ תודוקפל תייצל םילייחה םישרדנ ךכבו ,םרוקמב םייטילופ םניח 

לע ךמתסהב תיביטקלסה תונברסה תא קידצהל ןויסינ הירוגינסה התשע הז טפשמב 

ורפסב רבסוהש יפכ .(תימצע הנגה וא) ךרוצה תנגה איה ,ילילפה טפשמב תרכומ הנגה 

תא רפהש ןועיטב ילילפ טפשמב ןנוגתהל םשאנל רתומ וז הנגה יפ־לע ,(1989) ףלש לש 

.ותואירב וא וייח לע ןגהל ,לשמל :קוחל תויצמ תוחפ אל בושח ךרע גישהל תגמ־לע קוחה 

יכ ןעטנו ,"דובכ" םג היה וז הנגהב םיטרופמה םיכרעה דחא ,זאד קוחה חסונ יפל 

לע ןגהל ידכ הדוקפ אלמל ברסל םדאל רתומ ןכל ."ןופצמ" םג הניה וז הלמ לש התועמשמ 

.רסאמ תנש לש שנוע יזגלא לע ליטהו הנעטה תא החד טפשמה־תיב .ודובכ-ונופצמ 

תוגויסנה לכ תורמלו ,ץראל־ץוחבו לארשיב האחמ תולועפ ןגרא יזגלא ידג לש ויבא 

תויושרה יגיצנ תעצה תא החד םג יזגלא .ירוביצה םויה־רדסמ ןיינעה דרי אל ,וקיתשהל 
תויושר וטילחה 1981 תליחתב .אבצהמ לילכ ררחתשהלו יאופרה ליפורפה תא דירוהל 

ןהל הפצמ המ .רמגנ ןיינעהש השגרה ךות אלכה ילתוכמ ררחוש יזגלא ידגו ,רתוול אבצה 

.תעדל אבצה תויושר ולכי אל יאדווב הדפיתניאבו ןונבל תמחלמב 

היצזיטילופ :הרירב תמחלמ דגנ יחרזא ירמ 
תינופצמה תונברסה לש 

לארשי יכ םשור הרצי המחלמה םוזיי לע 1982 ינויב 5 םוימ לארשי תלשממ תטלחה 

ידי־לע התחדנ ףקיה תבחר תיאבצ הלועפל העצהה .דבלב לבגומ יאבצ עצבמ המזי 

תא ענמי ןיגב םחנמ יכ תסנכהו הלשממה ירבח וחינה ןכלו ,1981 רבמצדב דוע הלשממה 

וק תא גישי ל"הצש רחאל גשות שאה־תקספה יכו ,הלודגה "םינרוא" תינכות לש התמשגה 

.ינופצה לובגה ןמ םירטמוליקה םיעברא 

,א"כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 470/80 הריתעב ןהכ 'ח טפושה אישנה מ"מ לש וניד־קספ 25 

.(הנידמה ןויכראב אצמנה רוקמ יפל טטוצמ) 19 הרעה ליעל 

,א"כא שארו ןוחטבה רש 'נ יזגלא 470/80 הריתעב ןיול ישו יקסייב 'מ םיטפושה לש םניד־קספ 26 

.םש 
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ןוגרא ירבח ,םיטנדוטס תורשע המכ שא־תקספה ושרדו המחלמה דגנ וחמ םינושאר 

,המוזי תיאבצ הלועפ לכ דגנ הרורבה םתדמע בקע .םירחא ילקידר לאמש יפוגו "ןפצמ" 

לכ ךותמ .ותחלצה תדימו עצבמה ףקיה תלאשב תינתומ־יתלבו תצרחנ םתודגנתה התיה 

,תסנכל השיגה ךכ־לעו ,"ןונבלל השילפ" הליחתכלמ תוברקב התאר ח"קר קר ,תוגלפמה 

ייוטיב הלא ויה הז בלשב .הלשממב ןומא־יא עיבצהל העצה ,המחלמל ישילשה םויב רבכ 

ח"קר תעצה התלעוה רשאכ :תיללכה תיטילופה־תירוביצה המגמה ןמ וגרחש סננוסיד 

תוברל ,תסנכ ירבח העבראו םיעשת ,8.6.1982 םויב ,העבצהל הלשממב ןומא־יא עיבהל 

רמא 8.2.1982 םויב תסנכב ומואנב ."לילגה םולש" עצבמב וכמת ,הדובעה תגלפמ יגיצנ 

תדמשה תמחלמ ,תינפקות המחלמ איה תיחכונה המחלמה" יכ ,רנליו ריאמ ,ח"קר ל"כזמ 

"לארשי תנגהל אל ,תמהוזמ תילאינולוק המחלמ ,שוביכ תמחלמ ,יאניטסלפה םעה 

לש רכינ קלח תכימתב הלאכ תועד וכז רפסמ תועובש רובעכ .(194 ,1987 ,יליזרב) 

תכלוהה התולע ,םירטמוליקה םיעבראל רבעמ תוברקה ךשמה .לארשיב לאמשה הנחמ 

תימואלניב להק־תעד תודגנתהב םגו םיעוצפו תונברוקב םג ־ המחלמה לש הלדגו 
תורייב לע רוצמה תליחת דחוימבו ־ תיחרזא הייסולכוא לש םיזוכיר תצצפהל 

תקדוצ־יתלבו תיאדכ־יתלב איה המחלמה יכ ןותמה לאמשל וריהבה (13.6.1982) 

.המוזיי תוביסנל תוקדצה ויה םא םג ,היכלהמב 

הנושארה הנגפהה .תירטנמלרפ־ץ־וח היציזופוא יוטיבל האבו התווהתה ךכל ליבקמב 

םויב ,המיע ההוזמה ,"ןונבלב המחלמה דגנ דעווה"ו ח"קר תמזויב המייקתה המחלמה דגנ 

םישנא תורשע המכ הב ופתתשה וז הנגפהב :התליחת רחאל יצחו םייעובש ,23.6.1982 

ורצי ריעל הצירפה לע םינוידהו (27.6.1982) תורייב ביבס רוצמה תמלשה .דבלב 

יפלא תואמ לע תיברע הנידמ לש הריב לארשי שובכת היתודלותב הנושארלש תורשפא 

וז הלועפ .תורייבל תיאבצ הצירפ דגנ םיעד־תומימת ,דתיה היציזופואה תוגלפמב .היבשות 

עבתתש ןוכיסה חכונל תיאדכ־יתלבל ,לילגה םולש תחטבהל תיחרכה־אלל הבשחנ 

בקע תקדצומ־יתלבל ,*םילבחמה תודקפמ סרה) היופצה תלעותל סחיב ידמ םיבר תונברוק 

תורייב שוביכל תודגנתהה .ןיטולחל הלוספל ןכלו ,תיחרזא הייסולכואב העיגפה תנכס 

.תוברקה ךשמהל תצרחנ תיבמופ תודגנתהל עגונב לאמשה תוגלפמב המכסה הבינה 

םולש" לש תינומה הנגפהב היוטיב תא האצמ המיחלה ךשמהל תרבוגו תכלוהה תודגנתהה 

תונחמב חבטה רחאל עובש .שיא ףלא האמכ ופתתשה הב ,3.7.1982 םויב "וישכע 

בורק המחלמה דגנ הנגפהב ופתתשה ,(1982 רבמטפסב 18-16) הליתשו הרבס םיטילפה 

.הנידמה תודלותב רתויב הלודגה הנגפהה ילוא התיה תאזו ,שיא ףלא תואמ עבראל 

בקע .םימחולה לצא ,תיזחב ףא אלא ,יחרזאה ףרועב קר אל הררועתה תקולחמה לבא 

,הרבחל אבצה ןיב םירידח תולובג לש םמויקו םיאולימה תורישו הבוחה־סויג לש ףקיהה 

ןכ־לע .תידוהיה הרבחב תויטילופה תודמעה תוגלפתה תא ,הבר הדימב ,ףקשמ ל"הצ 

לדגו המחלמה הכשמנש לככ .אבצב םג אטבתת המחלמל סחיב רוביצב תקולחמש יעבט 

םייונש םידעי תמשגהל המזוי תמחלמ - המחלמה תוהמ הרהבתהש לככו ,םיעגפנה רפסמ 

,תיזחב םימחול ברקב דחוימב ,ל"הצ ילייח לצא תוקפסה ורבג ןכ ־ תקולחמב 

הנכס תפקשנ יכ לייחה תשוחת ןיב המאתה־יא .לארשי םויקל המחלמה לש התויחרכהב 

המחלמל םילייח תודגנתה הבינה ומצע ןוכיסב חרכהל סחיב ויתוקפס תמועל וייחל 
.(198 ,1987 ,יליזרב) 

םילייח רשאכ ,(1956) יניס תמחלמב דוע הנושארל עיפוה המחלמב תרשל בוריס 
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םע והדזה הלא םילייח .המוזיה הפקתמה דגנ האחמ יוטיבכ המחלמב תרשל ובריס םידחא 

,ןונבל תמחלממ לידבהל 27.תופירחב תאזה המחלמה תא התניגש ,תיטסינומוקה הגלפמה 

דסממה לש תיזוכירה הטילשה ללגב ןה ,םינברסה לש רתויב םצמוצמה םרפסמ ללגב ןה 

ללכ תאזה תונברסה העיגה אל ,המחלמה לש ריהמה המויס ללגב ןהו תרושקתה־יעצמאב 

.ןונבל תמחלמב היה ךכ אל ;םינש ןתואב רוביצה תעידיל 

שאר לא םיניצק השולש לש םבתכמ היה אבצב תקולחמל ןושאר ירוביצ יוטיב 

וריהבה םיניצקה .תורייבל הצירפל םתודגנתה תא ועיבה וב ,13.7.1982 םוימ הלשממה 

קהבומ דעצ הז היה .הלועפה תעינמ ידיל איבהל םישקבמ םה ,בתכמה םוסרפ תועצמאב יכ 

םרמע ףולא־תת לש ותבוגת ,דתיה המוד תיטילופ תודגנתה .תיטילופ תופתתשה לש 

ךשמה לע האחמב ם"ופה לע דוקיפמ ותשירפ לע 23.9.1982 םויב עידוהש ,ענצמ 

העיגפ יכ עבג ילא ןוירשה ט"חמ ריהצה ,25.7.1982 םויב ,ןכ־ינפל םיישדוח .המחלמה 

השירפ לע עידוה ןכ־לעו ,תימיטיגל־יתלבל המחלמה תא תכפוה תיחרזא הייסולכואב 

תודלותב שדח ןדיע לש ותליחת תא למסמ אוהו ,וגוסמ ןושאר הרקמ הז היה .ודיקפתמ 

הנונכת לע ףאו תוינידמה עוציב לע עיפשהל הסנמה תיטילופ תונברס :תונברסה 

ןיא .תילארשיה הרבחה לש סוזנסנוקה תוצובק ךותב םישרוש התכיה וז תונברס .הבוציעו 

,ןמלה)"תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגה"ל יוטיב איה ;רקיעו ללכ תיטסיפיצפ תונברס איה 

ךכ םשל םינכומו ,םתלשממ לש היוגשה תוינידמה תא תוגשל םיסנמה םישנא דצמ (1993 

.התוא רפשלו הנידמל םורתל ןכו יתימא ןוצר ךותמ תאז לכו ,אלכיהלו רצעיהל ףא 

ןמשריה טרבלא לש םיגשומב - הווהמה ,יחרוא ירמל תקהבומ המגוד איה וז תונברמ 

 (1970 ,Hirschman) ןיל תורש יפכ ,תכרעמהמ "האיצי"ל אל יוטיב ־(1996 ,Linn)

.םתנידמל םיחרזאה לש רתי■ תונמאנ ךותמ לוק תעבהל אלא ,תנעוט 

העונתל ונגראתה ,יזגלא ידג רורחשל דעווב םיליעפ ויה םקלחש ,םינברס תורשע המכ 

־ןגס דע יארוט תוגרדב םיררחושמ םילייח תואמ ןמזה ךשמב ופרטצה הילא ,"לובג שי" 

תולועפ תועצמאב קר המחלמה תקספה ידיל איבהל רשפא היה ,םתסיפת יפ־לע .ףולא 

:ןיחממ ישי ,הצובקה ישארמ דחא רמואש יפכ .תוגירח האחמ 

תועמשמל עיגהל ,דתיה התרטמש תיטילופ העונת ,דתיה "לובג שי" 

תא רידגהל םילוכי ונייה .תונברסב שומיש ונישע ךכ םשלו ,תיטילופ 
ידכ - תרחא הרטמל ונגראתה לבא ,םינברסל הרזע תעונתכ ונמצע 

28.תוינידמה תא תונשל 

יפכ 29."םיחטשב תורש ינברס תואמ המכ אוה ןורתפה" ,'ץיבוביל והיעשי לש םילימב 

:וז הבשחמ וק טרפמ ףלשש 

לע שוביכה לש תוינסרהה תואצותה ינפמ אוה עירתמ ברעהו םכשה 

אל לארשיש דבלבו ,תידדצ־דח וליפא ,הגיסנ שרודו תילארשיה הרבחה 

.ךכמ תעמתשמה תענמנ יתלבה הלילשה לכ לע ,רחא םע לע טולשת 

.(136 ,1989 ,ףלש) 

.28-26 'עב ,10.1.1997 ,ץראה ףסומ ."ילש המחלמה אל תאז" לפרק הילד לש התבתכב ךכ לע ואר 27 

.5.8.1996 ,ןיחממ ישי םע רבחמה תחישמ םיטוטיצה ןלהלו ןאכ 28 

.153 ,1989 ,ףלש לצא םג טטוצמ - 11.11.1988 ,ץראה ףסומ 29 
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.תינפקות המחלמל לייח סייגל תוכז הנידמל ןיא ,"לובג שי" ישנא לש םתואר־תדוקנמ 

לכ ייח לע ןגהל הנידמה לש התבוח תמשגהל ץוחנ סויגה ןיא ,םויקל הנכס רדעיהב 

תעגופ ךכו ,ךרוצל אלש ותוא תנכסמ הרירב־תמחלמל לייח תסייגמה הנידמ ,ןכל .היחרזא 

וניא ,ירסומ וניא הלא תונוילעו תויעבט תויוכז רפמה רטשמ .תוריחלו םייחל ויתויוכזב 

הנידמה יפלכ תוכז לייחל שי ינוציק תוירסומ רסוח לש הז בצמב .הלוספ ותמחלמו קדוצ 

גוהנל םיחרזאה ללכ יפלכ הבוח וילע תלטומו (ילוכו קוח ,הדוקפ)יביטמרונ יוויצ רפהל 

ןורקע יפל" יכ הדמעה תא אטבמ סלור ןו'ג .המחלמה תא קיספהל ידכ רומאכ תונברסב 

לש יאנת ,ונייהד ."םיקדוצ־יתלב תודסומ יפלכ ביוחמ תויהל ירשפא הז ןיא ,תוניגהה 

ןיינעב ואר)ירסומו קדוצ קוחה רשאכ קרו ךא ףקת יטרקומדה רטשמב קוחל תויצה תבוח 

:רמוא ןיחונמ ישיש יפכ .(1992 ,ןונ־ןב :97-86 ,1996 ,זנג :הז 

רטשמהש עגרב .רשפא קרש יטרקומד יכה טקא תויהל לוכי יחרזא ירמ 

.ול תייצל אל תיחרזאה יתבוח ,קדצהו רסומה תונורקע תא רפמ 

ןייפאל ןתינ םיתיעלו ,תונוש תוביסמ עובנל לוכי תרשל בוריס ,תישיאה המרב 

היצלטסנוק הווהמ בוריס לש טקא לכש ךכ ,הז תא הז םימילשמה הבשחמ־יווק המכ 

תיתשת רציש ,םינברסה ןיב ףתושמ והשמ היה ,תאז םע דחי .ולשמ תילאוטקלטניא 

:"ילארשיה םנטייווה" תשוחת לע ורביד ןונבל תמחלמ ינברס .תפתושמ תוליעפל 

:"םעה תמחלמ" הניא ,הילב'גבו םכשב הדפיתניאה תפוקתב םג ומכ ,ןונבלב המיחלה 

Linn, 1989,) תיזחב לעופב אצמנש ימל קר תוומו םייח לש ןיינע איה תאזה המיחלה 

ועיבה ךכמ האצותכו ,םדא ייח תשודק לש תילאיצנטסיזקא השוחת לע ורביד םה .(1996 

לע ,רוכינו תודידב תשגרה לע וחוויד ןכ־ ומכ .םידדצה ינשמ תונברוקל הפירח תודגנתה 

תצבקמ (233-217 ,1993)ןמלה תירש .םישחרתמה םיכילהתה לע עיפשהל תלוכי רסוח 

:תוירוגיטק עבראל בוריסה יעינמ תא 

.ימויק םויא רדעיהב הלשממה המזיש הרירב־תמחלמב ףתתשהל המכסה־יא • 

הנחמ תא הז רשקהב השיגדמ ןיל תור ;המחלמה ךלהמב סרההו תוינחוכה חכונל עוזעז • 

ןיבמ השימח .(Linn, 1989, 39) "למגה בג תא רבשש שקה"כ ראסנא םייובשה 

;ראסנא רוזיאב םתוריש רחאל ךישמהל ובריס הנייאירש םילייח השישו םישולש 

לש ירסומה חווטב ךרדךויצכ הז רתאל וסחייתה םש ותריש אלש םירחא םינברס 
.םתלועפ 

.לומגת־תלועפ לש הווסמב המחלמל תודגנתה • 

וזה המחלמה תא הדימעמה ,תיטילופ היעבל ינחוכ ןורתפ לש ןויערה םע המכסה־יא • 

.תוילאינולוקה תומחלמה םע תחא הרושב 

,דתיה איה :המישרמ החלצהל למס הווהמ ןונבל תמחלמ תפוקתב םינברסה תונגראתה 

אל .ןונבלב המיחלה תקספה לע טילחהל הלשממה תא ועינהש לקשמה־ידבכ םימרוגה דחא 

תורשפאה לע חותפה ירוביצה ןוידהו תונברסה תעפות לש םויקה םצעש אלא ,דבלב וז 

,וז המחלמב םדיקפתל םילייחה לש תועדומה תאלעהל ומרג וז המחלמב ףתתשהל ברסל 

הלוספ ףאו תיתייעב תיארנש המחלמב תופתתשה לש המלידה םע תדמתמ תודדומתה ךות 

 .(Linn, 1989, 34)

ידקפמל ונפ םיבר .וז המחלמב תרשל ברסל וטילחה םילייח המכ רמול השק 
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לש ימשר רפסמ .(1989 ,ןיל) ןונבלב תרשל אל םהיתושקב תא ורשיאש ,םהיתודיחי 

ןיגב יאבצה אלכב םשנוע תא וצירו וטפשנש שיא םישישו האמ םתוא ללוכ םינברסה 

רפסמ עיגה דחא שדוח ךלהמב רשאכ ,1983 יאמ שדוחב היה אישה .ןונבלב תרשל םבוריס 

ודימעה םהו ,הנידמה תודלותב םידקת ירסח םניה הלא םירפסמ .העבשו םירשעל םינברסה 

לש יגולויצוסה ליפורפה םג הנתשה .היואר הבוגת לש השק המליד ינפל תויושרה תא 

םמצע לע םילבקמ םניאש ,זכרמל םירכונמ ,םיילושה ישנא אל הלא ויה .םמצע םינברסה 

,םהלשמ קחשמ יללכ יפ־לע םילעופו ,םייטננימודה םייביטמרונה םיכרעהו םיללכה תא 

הלא ויה .ןכ־ינפל היהש יפכ ,םהלשמ תויופידע ירדסו תויכרע תוחנה לע םיססובמה 

יוניש ךותמ ,תיתבוגת תוילושמ החתפתה תיגולואידיאה םתוילושש הרושה ןמ םיחרזא 

"םיילוש"ו "הירפירפ" ,"זכרמ" םיגשומה לע) .זכרמה תמזויב םייביטמרונה הלועפה יסופד 

ירגוב םבורב הלא ויה .(Adler <fe Sever, 1994, 15-18־ו Shils, 1975 :לצא ואר 
םג ותרישש ,תולודגה םירעה יבשות ,םייתשו םישולש דע ששו םירשע ינב ,תוטיסרבינואה 

,1989 ,ןיל) םיניצקב ותריש ףא םהמ תישימחכ ;םיאולימב תובר םינש םגו רידס תוריש 

יפלאו תואמ .העפותה ףקיה לע קפס אלל העיפשה תירוביצה הכימתה רדעיה .(52-51 

תעידיל ועיגה אל - םיחטשב םגו ןונבל תמחלמב םג - "הרופא" תונברס לש םירקמ 

וסינ םיבר .(1990 ,ירפ) תודיחיב קוה־דא ירדסהב ומייתסהו ,תיטפשמה תכרעמהו רוביצה 

וסינ יכ ורסמ םינברסהמ 270/0 ,ןיל תור לש םינותנה יפל ,ךכ :"ךומנ ליפורפ" לע רומשל 

תא תוחדל ושקיבו ,סויגה יווצ םע תיתיזח תושגנתהמ ענמיהל תוירשפאה םיכרדה לכב 

.(Linn, 1996) קוריה וקה תולובגב םיאצמנה םירחא םיסיסבל םריבעהל וא םתוריש דעומ 

רפסמ לע והשלכ עדימ ונידיב ןיא ךא ,ורשוא אל םישנא םתוא לש תוינטרפ תושקב 

תוריש תייחד לע ןתמו־ אשמ ידי־לע תכרעמה םע רישי תומיעמ ענמיהל וחילצהש םישנאה 

תונברסה תעפות ,ךכ םג לבא .ינופצמה אשונל םירושק םניאש םימעטמ ונממ רוטפ וא 

ימיטיגלה לאמשה ךותל תיטילופה תכרעמה לש םיימיטיגל־יתלבה םיילושה ןמ הרדח 

םיקוחל תויצ־יאל תיתרבח היצמיטיגל הרצונש רבד לש ושוריפ .(Peri, 1993) לארשיב 

.היחרזאל לארשי־תנידמ ןיב םיסחיה יללכ תא חרכהב הנשמ וז הדבוע .םימיוסמ םיבצמב 

ןווכתהל ילבמ ,הבינה ןונבל תמחלמב תרשל יביטקלסה בוריסה תעפות ,ןכ־לע רתי 

רבכש יפכ .תיטסיפיצפה תונברסה לש - תיטרואית הניחבמ ,תוחפל - היצזילגל ,ךכל 

תויביטנטסבוס תונעטב טעמכ עגנ אל יזגלא ידג לש ותריתעב צ"גבב ןויד ,ליעל רמאנ 

תכרעמה ידי־לע תוטלחהה תלבק לש יכילהה דצב קר אלא ,תינופצמה תונברסה לש 

ןויד .םיסייגתמה ןיב הערל הילפא םושמ הב שי םא הלאשב רתוי יפיצפס ןפואבו ,תיאבצה 

ןייש בקעי לש ותריתעב ,1983 רבמצדב ןוילעה טפשמה־תיבב להנתה תונברסה תוהמב 

תרשל ובוריס לע תישילשה םעפב אלכנש רחאל טפשמה־תיבל הנפש ,(734/83 צ"גב> 

:ןידה־קספב בתכ ןולא 'מ טפושה ךא ,התחדנ ותריתע .ןונבל תמחלמב 

םירשפאמה ,םיקומינה דחאכ ושמשיש לוכי ןופצמבש םימעט יכ ,הארנ 

תבוחמ רוטפל ,םתעד־לוקיש יפל ,םהב בשחתהל םיכמסומה םימרוגל 
.יאבצה תורישה 

:ןיוצ ןידה־קספב 

תמייק ןהבש ,תירבה־תוצראו הילגנא ןהיניבו ,תוטעמ אל תונידמב יכ 

םג ךא ,[...] ןופצמבש םימעטמ יאבצ תוריש תבוחמ רוטפל ןידבש תוכז 
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349 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

איה תינופצמה תודגנתהה רשאכ אלא ,םייק וניא הז רוטפ הלא תונידמב 

,וזכש רותב תומילא־יאב לגוד דגנתמהש ךותמ ,הזכש רותב יאבצ תורישל 

ינופצמ עונכשב הדוסיש ,תיללכ הניא תונברסה רשאכ ךא .יללכ ןפואבו 

םיקומינמ ללכ ךרדב תעבונה ,תיביטקלס תונברס אלא ,תומילא־יא רבדב 

תומוקמב וא תומיוסמ תוצובק דגנ לועפל אלש םייטילופ־םייגולואדיא 

תירבה תוצראב םג הרכהל התכז אל וז תיביטקלס תונברס ירה ,םימיוסמ 

לוקיש קר יכ ,עבק תירבה תוצראב ןוילעה טפשמה תיב [."] .הילגנאבו 

קידצהל ידכ וב שי תומילאל תודגנתה לש םיינללוכ םיינופצמ םימעטמ 

רשאב תיטילופ הדמעב הדוסיש ,תודגנתהה אל ךא יאבצ תורישמ רוטפ 

תוריש תרשל אלש תוכז תמייק אל יכו ,תמיוסמ המחלמ לש היתוביסנל 

.תיטילופ־תיגולואדיא הרקיעב איה הערכהה רשאכ ,ןופצמ ימעטמ יאבצ 

תלבק לש יטרקומדה ךילהה תוניקתב תעגופ תיביטקלס תונברסב הרכהה 

30.סויגה םוחתב הילפאל תישממ הנכס םושמ הב שיו ,תוטלחה 

,תילגל־יתלב איה ־ התוהמב תיטילופ - תיביטקלס תונברסש צ"גב עבק הז ןיינעב 

הביס - רבעב השמיש ףאו ־ שמשל הלוכי תילסרווינוא תינופצמ תונברסש ןייצ ךא 

.יאבצ תורישמ סויג יביוחמ לש םרורחש תא הקידצהש 

תילארשיה הדוגאה לש קבאמ תונש שמחו םישולש ומייתסה ךכבש רמול רשפא 

הקספוה (1995 תנשל דעו) 1982 ןמל :התוליעפ םג םצעב המייתסה ךכב .המחלמ ינברסל 

תעפות לש המוקימב יוניש .הירבח לש םישגפמ טעמכ וכרענ אלו הצובקה ןולע תאצוה 

עיפשה ־ טפשמה תכרעמ לש סחיה תניחבמ ןהו יתרבחה סחיה תניחבמ ןה - תונברסה 

התנבנש ,םינברסה תדוגא .םינברסה תוצובק לש תוליעפה תונוכתמ לע חרכהב 

.הכרד ףוסל ךכב העיגה ,תילארשיה הרבחה ילושבש הצובקכ הליחתכלמ 

:(191 ,1996)יליזרב דג ירבדכ 

,הפ־לעב בצועמ וא בתכב קוקח ,יחרזא דוק לש תרוסמ ןיא לארשיב 

ןוטלשה תא תבייחמה תשבוגמ הקיתא הב ןיאו ,חרזא תויוכז רידגמה 
.חרזאה תויוכז תא דבכלו רומשל 

תימונוטוא תיחרזא הרבח הנושארל לארשיב השבגתה ןונבל תמחלמ ךלהמב ,תאז םע 

ךרדל תיגטרטסא הפולח העיצה אלא ,םייטמסוק םייוניש תושעל הנידמהמ השקיב אלש 

יזוכירה יפואה (.Taylor, 1990 :לצא ואר תיחרזא הרבח לש םילדומה לע) .תיתלשממה 

,לארשיב תיחרזאה האחמה תוחתפתהל דחוימב החונ תיתשת רצי אל לארשי־תנידמ לש 

אלו ףקדזהל תימונוטואה תיחרזאה הרבחה החילצהש דע הנש שמחו םישולש ושרדנו 

תיחרזאה הרבחה קזחתתש לככש תוזחל ןתינ .ינידמה ץחלה ינפל המצע ףופכל 

לככו ,(הדי־לע םבורב םינווכמה ,קושה תוחוכמ ןהו הנידמה לש החוכמ ןה) תימונוטואה 

הרכהה םג לדגת ןכ ,הרבחה בוציע לע עיפשהל םייחרזאה םינוגראה לש םתלוכי לדגתש 

דוסי־קוחב תעבוק הנידמה רשאכ .ונופצמ וצל םאתהב סויג וצל תייצל ברסל םדאה תוכזב 

תיחרזאה תוהדזהה תושלחיהש קפס ןיא ,תומילאה יעצמא לע הלש ידעלבה לופונומה תא 

.393 <3>חל י"דפ ,ןוחטבה רש 'נ ןייש 734/83 צ"גב 30 
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תינופצמ תונברס ןייטשפא 'ד קלא 350 

ללכ לש היצזירטילימ־הדל םג ךכו ,אבצה םע תוהדזהה תושלחיהל םג םורגת הנידמה םע 

.הרבחה 

תויתרבח תורומתל דואמ ןידע ןווחמ תשמשמ תינופצמה תונברסהש םושמ אקווד 

ילניש ,דחא דצמ .תאזה תידוחייה העפותה תא קמועל רוקחל םעט שי ,ונגמז־תונב 

הרבחה לש תימיטיגלה הירפירפה תארקל התומדקתהו תונברסה תעפות לש םיסופדה 

לעו תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהוב אבצה לש ומוקמ יוניש לע םידמלמ 

יוניש :הנוכנ הכופהה הנעטה םג ,רחא דצמ .אבצה ביבס ימואלה סוזנסנוקה תריבש 

יפיצפס ןפואבו ,תויתרבחה תורומתה לש האצותה וניה תונברסה תעפות לש םיסופדה 

.תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזב אבצה לש ומוקמב יונישה לש ,רתוי 

רבעמב ילנימיל בלש ןיעמ ,דתיה ןונבל תמחלמב םינברסה תורוש לש תובחרתהה 
םיחרזאה תונמאנש ,רתוי החותפ הרבחל "םעה אבצ" ביבס הלוכ תדכולמה הנידמהמ 

תונברסה לש תירוטסיהה תוחתפתהה תריקס ,וז הניחבמ .הילאמ הב תנבומ הניא אבצל 

יוטיב ,רתוי בחר ןפואבו ,אבצה לש ודמעמ תעיקש לש הריקס םג הווהמ תינופצמה 

הכרד בוציע לע עיפשהל התוכז לע תקבאנה ,תימונוטואה תיחרזאה הרבחה תוקזחתהל 
.לארשי־תנידמ לש 

תורוקמ תמישר 

:םיריעצ םיבדנתמ יעינמב םזילאודיווידניאו םזיביטקלוק" .(1995) 'י ,רדו 'א ,ימהרבא 

.28-5 ,<1>זל ,תומגמ ."ץוביק ינב לש הרקמה 
יפלכ םיינוכית רפס יתבב םידימלת לש תודמעו םלוע תוסיפת .(1995)'ר ,לגו 'י ,יחרזא 

.םייתרבח םירקחמל למרכ ןוכמ :בקעי ןורכז .םולשו ןוחטיב ,הרבח יאשונ 

ש"ע םירפס תאצוה :םילשורי .היתורומתב תילארשיה הרבחה .(1989)'נ 'ש ,טדטשנזייא 

.סנגאמ 

,םינמז ."תונושארה היתונשב לארשי :המחלמו 'םידמב המוא"' .(1994) 'א ,רזעילא־ןב 

 49, 64-53.

1956 ,ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה - תנווכה ךרד .(1995)'א ,רזעילא־ק 
.ריבד :ביבא־לת .1936 

היגולאינגה :לארשיב הרבח ןיבל הנידמ ןיב הרבחה לש השוטשט" .(1996)'א ,רזעילאךב 

.228-207 ,(3>זל ,תומגמ .'"ץולחה' לש 

.אטרכ :םילשורי .תילארשי הרבחב רבשמ .(1973)'ד ,ריאמךב 

.רעי :ביבא־לת .יחרזא ירמ .(1992)'ח ,ןונךב 

־םילארשי םירגבתמ לש םיכרעו תודמע :היטרקומד לומ תונויצ .(1995) 'ז ,אריס־ןב 
.סנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה - תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .םידוהי 

,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ."המחלמב היטרקומד" .(1987)'ג ,יליזרב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה יעדמל גוחה 

קסיל 'מ ."המחלמב םינומה תרושקת :ימואל ןוחטבו הרבח ,הנידמ" .(1996)'ג ,יליזרב 

:םילשורי .(176-195 ימע) 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע) זפ־ינק 'בו 
.ןומדקא 
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351 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

.ןוחטבה דרשמ :ביבא־לת .לארשיב םדא תוירכז .(1994)'ר ,ןוזיבג 

תויעב "?םיחטשב הרוק המ - תוממוקתהו תונברס ,יחרזא ירמ" .(1989) 'ב ,ץיברוג 
.הס־טמ ,50 ,לשממו רנידמ ,תוימואלניב 

תאצוה :ביבא־לת .תיטילופ תונברסו יפוסוליפ םזיכרנא :בוריסו תויצ .(1996)'ח ,זנג 

.דחואמה ץוביקה 

הנידמ ,תוימואלניב תויעב ."תוינידמ לש תסווכ תינופצמ תונברס" .(1989) 'ג ,ןורוד 
.35-26 ,53 ,לשממו 

:םילשורי .1991-1948 :קוחה ןוטלש לומ הנידמה ןוחטב - לארשי .(1993)'מ ,גנונפוה 
.ובנ 

רוביח ."תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסינכ אבצב תרשל בוריסה" .(1993)'ש ,ןמלה 

תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל גוחה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל 
.םילשוריב 

.39-17 ,(1>טי ,םיטפשמ ."הנידמה ןוחטבו םדאה תויוכז" .(1989)'י ,רימז 

,היגולויצוסל הקלחמה .לארשיב יטסילאיצוסה ןוגריאה :ןפצמ .(1977)'נ ,סיוויד־לבוי 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

"?אבצה לש ידוקפת םוצמצ תארקל :תילארשיה הרבחהו ל"הצ" .(1996) 'ס ,ןהכ 

.(232-215 'מע> 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע) זפ־ינק 'בו קסיל 'מ 
.ןומדקא :םילשורי 

:הנידמה לש תימינפ תוטשפתהו םייתדעניב םיסחי ,תיתמחלמ תוינידמ" .(1996)'י ,יול 

.223-203 ,8 ,תרוקיבו הירואת ."1948-1956 לארשי 

.32-19 ,42 ,ךוניחב םינויע ."ןונבל תמחלמ ינברס לש ירסומה טופישה" .(1985)'ר ,ןיל 

,ךוניחב םינויע "?ןונבל תמחלמב אקווד עודמ - ןופצמ ימעטמ תונברס" .(1989)'ר ,ןיל 
 49, 66-49.

תירוטסיה הוויטקפסרפ :תילארשיה הרבחהו הדאפיתניאה" .(1989) 'מ ,קסיל 
ץוביקה :ביבא־לת .(37-17 'מע> תיעיבשה המחלמה ,(ךרוע) לג 'ר ."תיגולויצוסו 

.דחואמה 

ימע) תויצו היטרקומד לע ."הבוחל הקדצה ןיב - תונברס ,תויצ" .(1990) 'י ,ןיחונמ 

.האירק ןמיס ירפס / לובג שי :םילשורי .(109-99 

הדוקפ לש גשומהו רוחשה לגדה ןחבמ ,םסאק־רפכ תשרפב ןידה־קספ" .(1990)'ע ,שורפ 

.272-245 ,<2>וט ,טפשמ ינויע ."לילעב תיקוח־יתלב 

תיעיבשה המחלמה ,(ךרוע) לג ןבואר ."ל"הצ לע הדאפיתניאה תעפשה" .(1990)'י ,ירפ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(128-122 'מע> 

סנכב "לארשיב הרבחו אבצ" בשומב האצרה ."רבשמב אבצ-הרבח יסחי" .(1998) 'י ,ירפ 

ראורבפל 25 ,הפיח תטיסרבינוא ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה לש 29־ה יתנשה 

 1998.

.140-123 ,4 ,תרוקיבו הירואית "תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

ןופצמה תודיח ,(תכרוע)ןוזיבג תור "?יהמ תינופצמ תוליעפ" .(1968) (1990)'ח ,חלש 

תויוכזל הדוגא .<55-47 'מע> חלש 'פ ןמח לש ורכזל םירמאמ תפוסא .תדהו 
.חרזאה 

חרזא תויוכז ,(תכרוע) ןוזיבג תור ."ןופצמ ימעטמ קוחל תויצ יא" .(1982) 'ל ,ףלש 
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תויוכזל הדוגא .(151-117 'מע> ןהכ .ה םייח דובכל םירמאמ ץבוק .לארשיב 
.חרזאה 

.תומר :ביבא־לת .תיחרזא תונמאנ ךותמ תינופצמ תונברס :דובכה לוק .(1989)'ל ,ףלש 

יקסריבס הנא ."תילארשיה הרבחב תוגיהנמו תיטילופ תונלבוס" .(1992) 'מ ,רימש 

ןמח לש ורכזל םירמאמ ףסוא .לארשיב םדאה תויוכז ...לדבה ילב ,(תכרוע) 
.חרזאה תויוכזל הדוגאה :ביבא־לת .(93-81 ימע) חלש 

,תואיצמ ינחבמב היגולואדיא :םולש תירבב הפוריא זכרמ שיא" .(1995) 'ש ,יבצר 

תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ."1925-1945 
.ביבא־לת 
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 Cordeil, K. (1994). "An Analysis of Cultural Difference and Societal Conflict:

 The Role of Multicultural Education". International Journal of Group
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 Dyzehnaus, D. (1996). "The Legitimacy of Legality". University of Toronto
 Law Journal, 46, 129-180.

 Ferrarotti, F. (1987). "Legitimation, Representation and Power". Current
 Sociology, 35, 21-27.

 Gal, R. (1985). "Commitment and Obedience in the Military: An Israeli Case

 Study". Armed Forces and Society, 11(4), 553-564.
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 Janovitz, M. (1983). The Reconstruction of Patriotism: Education for Civic

 Consciousness. Chicago: The University of Chicago Press.
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 Levi, M. and DeTray, S. (1993). "A Weapon Against the War: Conscientious
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 Moral Disobedience. Westport: Greenwood.
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 Albany: State University of New York Press.

 Martin, M.L. (1977). "Conscription and the Decline of the Mass Army in France

 (1960-1975)". Armed Forces and Society, 3, 355^106.
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 Moodley, K. (1983). "Canadian Multiculturalism as Ideology". Ethnic and
 Racial Studies, 6, 320-331.

 Moskos, C. (1992). "The secularization of conscience". International workshop

 on Conscientious Objection: from Religious Pacifism to Political Protest
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 Moskos, C. and Chambers, J. (eds.) (1993). The New Conscientious Objection.

 Oxford: Oxford University Press.

 Nettl, J.P. (1968). "The State as a Conceptual Variable". World Politics, 20,
 559-592.

 Nikolov, S. (1992). "Conscientious Objection in Post-communist Bulgaria: No

 Challenges". International workshop on Conscientious Objection: from

 Religious Pacifism to Political Protest Papers (pp. 88-100). Zihron
 Yakov: Israeli Institute of Military Studies.

 Nuciari, M. (1992). "Conscientious Objection in Italy: Secularization and
 Ethical Commitment in the Consideration of Military Service".
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 Shils, E. (1975). Center and Periphery. Chicago: University of Chicago Press.
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