
319 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

:לובגה לש תוארמה תפש 
לארשיב ימואל טועימ לש ונוניכו םיילאירוטירט תולובג 

*פמק הנאירדא 

אובמ 

יברעה טועימה ןב לש ותופדרנ תא "טסימיטפואה" ורפסב ראתמ יביבח לימא רפוסה 

־הגיאש־ותנידמ וילע הליטהש דישחמה גתה תא יפיזיס חרואב םזהל ןודינש ימכ לארשיב 

רתתסמו אבצה ינפמ חרוב רפסה רוביג לש ונב ."תנכוסמ הייסולכוא" לש גתה :ולש 

:ברסמ אוה ךא הרעמה ןמ תאצל ול תארוק ומיא .םיה תפש לע הרעמב 

תא םתקנחה הסירעב ...תוישפוחב םושנל ידכ וזה הרעמל יתאב ?קנחיהל 

רפסה תיבב .תושיחל תלוז יתעמש אל ןזוא םכל יתירכו יתלדגשכ ,ייכב 

ידידי ילש הרומה יכ לע םכל יתרפיס ".ךנושלב רהזיה" :יתוא םתרהזה 

לע זירכהל ידכ ידידי תא יתסניכ "!ךירחא שלוב אוה ילוא" :םתשחל ,אוה 

התא" :אמיא יל הרמא רקובבו "!ךנושלב רהזיה" :יל ורמא םה םגו ,התיבש 

:אבא יב רעג ,היטבמאב יתמזמז "!ךתנשב ךנושלב רהזיה ,ךתנשב רבדמ 

רהזיה "!ךנושלב רהזיה ,לתוכל םיינזוא !תאזה הניגנמה תא הנש" 

תחא םעפ ולו ינושלב רהזיהל אלש הצור ינא !ךנושלב רהזיה !ךנושלב 

רתוי הבחר לבא ,איה הרצ הרעמה ,תמא !םושנל יל היה השק !הדיחיו 

.סאמש ןוטנא :םוגרת) !אצומה איה לבא ,המוסח הרעמה ,תמא !םכייחמ 

.(60 ,1992 ,ןמסורג :ךותב 

,היטועימו תימואל־ונתא הנידמ ןיבש יתייעבה רשקה וזכרמבו ,יביבח לש ורופיס 

םייתורירש םייטילופ םיווק לש םטוטדש ובש ןפואה יבגל רפסמ תויהת ןיפיקעב הלעמ 

םמוחית ןיב הקיזב הז רמאמ לש וניינע .םתייווה תא בצעמו םדא־ינב לש םהייח לא רדוח 

ימואל טועימ לש וגוניכו (govemmentaiity) לשממה תונמוא ,םיילאירוטירט תולובג לש 

םינפואה תא גיצמ רמאמה ,רתוי יפיצפס ןפואב 1.םישישהו םישימחה תונש ךלהמב לארשיב 

יביסרוקסיד אשומכ ןה (לובג וק> תיבחרמ הריזכ ןה ,ילאירוטירטה לובגה םהבש םינושה 

טועימה לש ונוניכב יטירק םרוגל ךפהנ ,םייתנידמה היצרטסינימדאהו קוחה ינונגנמ לש 

הנידמה לש יטילופה ףוגה ךות לא תלבומה הייסולכוא :"תנכוסמ הייסולכוא"כ יברעה 

.עבש־ראב ,בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,לשממו הקיטילופל הקלחמה 

"תוילשממ" גשומב ןיגוריסל שמתשא ,governmentality חנומל לבוקמ םוגרת ןיאש תויה 

לוהינב הנידמה לש הניינע ןיב בולישל סחייתמ תוילשממ חנומה ,יללכ ןפואב ."לשממה תונמוא"ו 

ןיב בלשמה תירנילפיצסיד הטילש לש ךרעמ איה תוילשממ .םיינוחטבה היכרצו תויסולכוא 

.(המודכו תונוישר ,יתרבח חוקיפ םג ךא ךוניח לשמל) ורקימו (טפשמו קוח לשמל)ורקמ תוקיטקרפ 

.Burchell, Gordon 8c Miller, 1991, 1-52, 87-104 :ואר ,גשומה תועמשמ לע בחרנ ןוידל 
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ימכ ,"םירז"כ) הנממ תדדומ םג ןמזב־ובש ךא (תיתנידמ הטילש לש םיניתנכו םיחרזאכ) 

.(תוכייתשהה תליהקל םיכייש םניאש 

תוצובק לש (incorporation) הלכה ןונגנמכ ילאירוטירטה לובגה לש ותועמשמ תא 

רתוי םיבחרנ םירשקה ינש עקר לע ןיבהל שי (exclusion) הרדה תועצמאב תוימואל־ונתא 

דעוימה יביטמרונה דיקפתב עגונ דחאה :אשונב םייקש ירקחמהו יטרואיתה ןוידה לש 
היצזינגומוה תריציל םיארחאש ימכ תיטילופ־ויצוסה הירואיתב םייתנידמ תולובגל 

בורה יסחי לע םייקה רקחמב עגונ רחאהו ;תיתנידמניב היצאיצנרפידו תיתנידמ־םינפ 

לש ימואל־ונתאה הנויגה תא שיגדהל הטונ הז רקחמ .לארשיב יברעה טועימהו ידוהיה 

לעב ןויגיהכ יטרקורויבה־ילשממה ןויגיהה תובישחב טיעממו תיתנידמה הטילשה 

.םייברעה היחרזאו הנידמה ןיב םיסחיה־תכרעמ בוציעב הימונוטוא 

םיימואל־ונתא םילהק םיננוכמ לובגה תמגוד הנידמ תודסומ ובש ןפואב ןודל ידכ 

ןוידה תא גיצא ןושארה קלחב .םיקלח העבראל רמאמה תא קלחא לארשיב םינוש 

ינשה קלחב .המוא־תונידמ לש ןדיעב םיטועימו םיילאירוטירט תולובג ביבס יטרואיתה 

קלחב .לארשיב םיימואל טועימו בור ןיב םיסחי אשונב םייקה רקחמל הרצקב סחייתא 

תעשל תונקת אוה ןושארה :לובגה אשונב ןירשימב ועגנש הקיקח־יפוג ינש חתנא ישילשה 

ילאירוטירטה ןחוסינש ,(ןוחטיב ירוזיא ח"שקת :ךליאו ןאכמ) 1949 (ןוחטיב ירוזיא) םוריח 

גיצהלו לובגה ירוזיאמ תיברעה הייסולכואה לש התרדה תא (to reify) םיצעהל רשפא 

הנגה יקוח אוה ינשה םיקוחה ףוג ;לילעב םילפמ־יתלב ןוחטיב ילוקישמ עבונכ הז ךילהת 

יאבצה לשממה ןונגנמל תיביטרטסינימדא תוכמס וקינעהש 1945 תנשמ (םוריח תעש) 

.לארשיב םייברעה םיחרזאה לש םתעונת תא ליבגהלו "רוגס חטש"כ חטש לע זירכהל 

הכפהתה ובש ימונורטה בחרמל לובגה ירוזיא תא הלא םיקוח וכפה דציכ הארא הז קלחב 

הניחבמ םלדבל ןתינ היהש ךכ ,םייברעה םיחרזאה יבגל "ץוח"ו "םינפ" לש תועמשמה 

הבחר הירוגיטקל םכיישל ןמזב־ ובו תידוהיה הייסולכואהמ תיטילופו תיתרבח ,תיפרגואיג 

הגהנ ובש תוילשממה ןויגהב ןד יעיברה קלחה 2."הנידמ יבייוא" לש תנחבומ־יתלבו 

ןיב םייקתהש יאבצה לשממב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ תיברעה הייסולכואה יפלכ הנידמה 

ירוזיא תא וכפהש תוירנילפיצסידה תוקיטקרפה ןווגמ תא ראתא .1966־ל 1948 םינשה 

הלא תוקיטקרפ .םייברעה םיבשותל סחיב "ילטוט דסומ" ןיעמל הנידמה לש לובגה 

ןה אסיג דחמ :םיימואל־ ונתאה היטועימ יפלכ הנידמה הגהנ הבש תוילאודה תא תואטבמ 

הנוניכ תועצמאב תימואלה תוכיישה תליהקמ תיברעה הייסולכואה תא רידהל ורשפא 

לשממהו היצרטסינימדאה ינונגנמל םג ורשפא ןה אסיג ךדיאמ ךא ,"תנכוסמ הייסולכוא"כ 

תכרעמ ושוריפש ,הימונורטה גשומה .Ruggie, 1993, 150-151 :ואר ,םיימונורטה םיבחרמ לע 

.(Friedrich Meinecke) הקניימ ךירדירפל סחוימ ,םינוש תורידסו תויקוח יגוסל םינותנ היקלחש 

,תויביסולקסקא־יתלב תונובירל תועיבת לש בחרמכ תילדואפה תוילאירוטירטה תא ןייפא הקניימ 

- "היפוטורטה" - המוד גשומב שמתשמ Foucault .םיימונורטה תונורקע ולעפ ובש בחרמ 

תוכופה וא תונוש ןה ולש תויצקנופהשו רתוי בחר יתרבח בחרממ קלח אוהש ידוחיי בחרמ ושוריפש 

דוגינב דמוע הימונורטה גשומה ,םהינש לצא .(253-252 ,1984) םירחא םיבחרמ לש הלאמ 

םייביסולקסקא םיבחרמ עבוקש תינרדומה תוילאירוטירטל ינייפואה ןויגיה ,"הימונומוה"ל 

.הטילש לש םיינגומוהו 
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,חוקיפל אשומכ הנידמה לש הטילשה רטשמ ךות לא תיברעה הייסולכואה תא ליכהל 

.םיקדקודמ תיטרקורויב הטילשו בקעמ 

תוימואל לש ןדיעב םיימואל םיטועימו תוילאירוטירט 

רליו רייפ יתפרצה ןוירוטסיהה לש ותנעטל ,םדא־ינבו תולובג ןיב ןילמוגה־תקיז 

 (Pierre vilar), ־לע־ףא .הרבחה יעדמב תולובגב קוסיעה לש תידמיכראה הדוקנה איה

םיטועימ ןוניכו ילאירוטירט םוחית ןיב קודהה רשקב קוסעל הרבחה ינעדמ וטעימ ןכ־יפ 

רצות אוה תולובג לש םמוחית ,תיטילופ־ויצוסה הירואיתה לש הרצה הניחבהמ .םיימואל 

תוילאירוטירט תונידמ לש תכרעממ קלח ןה תונידמ - ינוציח םרוג לש ינטלומיס 

העיבתה - ימינפ םרוג לשו - וזל וז היצמיטיגל תוקינעמו ןמוחית לע תואנקב תורמושש 
יפלכ התונלבוס רסוחו החטש לכ לע התונוביר תא ליחהל תינרדומה הנידמה לש תפרוגה 

יברעמה יטילופואיגה ןוימדב .תטלחומה התוכמס לע רגית־סיארוקה םיקיר םיימינפ םיללח 

םג ןמזב־ובו תינוציח תונחבומ םירצוי םה :לופכ יביטמרונ דיקפת תולובגל סחוימ 

ויטעב ךפהנש המ לש רקיעב אלא ,םמצעלשכ הירוטירטו בחרמ לש אל ,תימינפ תוינגומוה 

Giddens, 1987; Poggi,) תילאירוטירט הניחבמ תנחבומו תמחותמ הייסולכואל לובגה לש 

 1993 ,1990; Lustick). לובגה ,הנידמה לש יטסינרדומה טקיורפב ,תורחא םילימב

;(order of states) תונידמ לש רדס ללוחמכ :םינבומ ינשב ללוחמ דוסי הווהמ ינידמה 

.תונוביר לש תיובמו דיחא (orderly society)יתרבח רדס ללוחמכו 

ןורחאה טביהה תא שיגדהל וטג ,תוילאירוטירטב ללכב וקסע םא ,םייטילופ םיגולויצוס 

Dandeker,:לשמל ואר> ירוטקיפיספה וא "ימינפ"ה טביהה ,הרבחו תולובג ןיב רשקה לש 

 1987 ,1990; Giddens). יכ איה ,העירי־בחר ירוטסיה רקחמ לע בורל תכמסנה ,םתנעט

תינרדומה הנידמה לש ,"םיינוציח"ה ,םייטילופואיגה םיביטרפמיאהו תויעבהש עגרב 

תוכרעמ חותיפל ,ונייהד ,"םינפ יפלכ םולש" תנכשהל הצרמ תא הנפמ איה ,םירתפנ 

־יתלב קלח ןה הלא תוכרעמ .םינפךוחטבבו הייסולכוא לוהינב ןניינעש תוירנילפיצסיד 

תינרדומה תיטסילטיפקה הנידמב יתרבחה חוקיפה לש היצזיטרקורויבה יכילהתמ דרפנ 

 (1990,110-149 ,Dandeker). תינרדומה לשממה תונמוא תוחתפתהמ יתוהמ קלח םג ןה

תוקיטקרפ ןיבו (קוחה ךרד בורל) הייסולכואה לע ןובירה לש לעה־טבמ ןיב תבלשמה 

.(Burchell et al., 1991,25) התוברתו הייסולכואה תויבב ןניינעש תויפוקסורקימ חוקיפ 

תירטנצופוריאה תיטילופ־ויצוסה הירואיתהש ינגומוהה יומידה תא וניאר ןאכ דע 

םלועב המואה־תונידמ בור ,הז יומידמ לידבהל םלוא .תינרדומה הנידמל תוושל התסינ 

ידי־לע ראותמה (power container)"הטילשה לכימ" לדומ תא תומאות ןניא וננמזךב 

Giddens, 1987,120-121; Tilly,)ןאמ וא יליט ,סנדיג ןוגכ העפשה־יבר הנידמ ירקוח 

 251 ,1993 ,1975; Mann). תונוע םלועה תונידממ רכינ קלחש הדבועב בשחתהב

דחא םואל הבש ,(one dominant-nation-state) תיטננימוד־המוא־תנידמ לש הרדגהל 

,(Connor, 1978, 379-388; Smith, 1986) םישלח םיימואל־ונתא םיטועימ לע טלוש 

תולובג ןיב הפיפחל תינרדומה תוימואלה סיסבב תדמועה תיביטמרונה השירדה 

האולמב םתסה ןמ תמייקתמ ,"הנידמ"ל "המוא"ה ןיב ,םייתנידמניב תולובגל םיימואלניב 

.דבלב תוקוחר םיתיעל 
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דיקפתה יולימב םלועמו זאמ םייטילופ תולובג ושקתה ,ךכמ אצוי לעופכו ,המאתהב 

ןיב יעמשמ־דח ןפואב םידירפמש ימכ ,יברעמה יגולוטנואה םזילאודה םהל הוויצש ,לופכה 

המרת הרשע־עשתה האמה ןמל ,השעמל ."םה"הו "ונחנא"ה ןיבו "םש"הו "ןאכ"ה 

גוס תווהתהל ,הרואכל "הקולחל תנתינ־יתלבהו תחאה" ,תילאירוטירטה המואה־תנידמ 
אלו הנידמה לש םיילאירוטירטה היתולובגל אל םיפפוח םניאש תולובג לש שדח 

ןיבל "םיטועימ" ןיב תולובג :םללגב הבר הדימב םימייקתמש אלא ,םיימואלה היתולובגל 

םיטלוב תוימואל ירקוחש יפכ .(Mommsen, 1993,1-18; Alter, 1994,16-38)"בור" 

ףקוממה חנומה ,רבכמ הז וארה (Smith (1986־Connor (1972: 1978) 1 ןוגכ 
תודיחא םוקמב תונוש לש תבכרומ תואיצמ הווסמש ןושל־עבטמ אלא וניא המוא־תנידמ 

3.םייטילופ תולובגו םיימואל־ונתא תולובג ןיב המאתה רדעה לשו 

םניאש םיינתא םיטועימ תולעב תוימואל־ונתא תונידמ יבגל דחוימב ןוכנ הז בצמ 

ידיב םייוצמ לשממהו לוהינה ינונגנמ הלא םירקמב .לארשיב ומכ העמטהל םינתינ 

יגונגנמשמ רתוי ,הזכ בצמב .המוא אלל הנידמב :רמוא יווה ,םיפקמ אלל ,"הנידמ"ה 

הרשוכ תא טשפמה ינגומוה יביטרטסינימדאו יטפשמ בחרמ רוצייב םיקוסע הנידמה 

ןיב תיקפוא תוירדילוסו הווחא תשוחת רוציל תרתוח איהשמ רתויו ,הנידמה לש ילשממה 

,השעמל הכלה ,ךרדומ היטועימ יפלכ תימואל־ונתאה הנידמה לש "הנויגה" ,המואה ינב 

,לוהינב םא יכ ,תודיחאו ןוימד רוצייב וניא םניינע לכש םייטרקורויב םינונגנמ ידי־לע 

.ינושו םילדבה לש קותעשבו (objectification)הצפחהב 

תילאינולוקה הנידמה תא רקוחה ,(Comaroff (1998 גולופורתנאה יפ־לע 

וז הדוקנב הצמתמ היטועימו תימואל־וגתאה הנידמה ןיב שגפמה לש ועבט ,הקירפא־םורדב 

שגפמב ,ותנעטל 4.הלוהינבו (difference) תונוש רוצייב ידימתה קוסיעב :קוידב 
דועב :תוליפכב וא תימינפ הריתסב דימת הדוכל הנידמה ,הז ןיעמ "ילאינולוק" 
,קוחה ינפל םיווש םיחרזא ןוניכ לש תברתמה עסמה רבעל העיבצמ הלש היגולואלטהש 

תנגועמ הלש תואיצמה ,תויוריחו תויוכז לע תיטסילסרווינוא הקירוטרב הוולמה עסמ 

,םדיצמ ,םיימואל םיטועימ .ינתוחמ ףקות תולבקמש תויעזגו תוינתא תויכרריה לש םלועב 

םכפוהל דעונש ךילהת ,אסיג דחמ :ליבקמב להנתמה לופכ ךילהת ותואב קוידב םידוכל 

ךילהת ,אסיג ךדיאמו ,תובוחו תויוכז יאשונ "םיחרזא"כ יטרקומדו דיחא ,רפסוממ ןיתנל 

(המודכו תיתד ,תיעזג ,תינתא) תוהז ילעב "םידילי"כ םתוא בצעמה היצקיפינתאה 

ןוידה ןיב תיטילופה היגולויצוסב יזכרמה םרזה דירפה םישישה תונש דעש עיתפמ הזה ןבומב 

תיטילנא הדרפה ."םיימואלה םיטועימה" תייגוסבו תוינתאב ןוידה ןיבל הנידמ לש התיינב ךילהתב 

"תינרדומ"כ הנידמה לש התוידוחיי תא ןייפאל ןויסינהמ הבר הדימב העבנ וז תירקחמו 

ינרדומ־ םורט םלוע לש ילאידרומירפ דירשכ תוינתאה הספתנ הז ןויסינ תרגסמב ."תיברעמ"כו 

יכ ,אופיא ,אלפתהל ןיא .תירוטזינרדומהו תיטרקורויבה הנידמה לש ךותיהה־רוכב םלעיהל ונידש 

,תוימואלה תעפותל דואמ הטעמ בל־תמושת תיטילופ־ויצוסה תורפסה הקינעה םירושע ינש ינפל דע 

.(Hutchinson <fe Smith, 1994, 3-13)"ברעמ"ל ץוחמ התוא המקימ איה ,תאז התשע רשאכו 

תינילופורטמה הנידמה ןיב ילאינולוקה שגפמה לש יתוהמ קלחכ תונושה רוציי לע רבדמ ףורמוק 

םזילאוד ,תונחבומ :םינבומ השולשל סחייתמ תונושה רוציי ,ותנעטל ."םידילי"ה ,תובשומה ינבו 

.(distinction, dualism 81 discrimination :D's; 1998, 321־n תשולש) הילפאו 
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323 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

:ואר ,היצקיפינתא יכילהת לע :Comaroff, 1998,329) הרואכל הנתשמ־יתלבו תינתוהמ 

 1997 ,Oommen).

הב הדוכל לארשיב הנידמהש "תוליפכ"ב איה הז רמאמל תיטילנאה אצומה־תדוקנ 

דחמ :בטיה התוא אטבמ יתנידמ דסומכ לובגהש תוליפכ ,יברעה טקייבוסה תא הננוכב 

חרזאכ אסיג ךדיאמו :ידוהיה ימואלה רוביצה לומ לא עמטנ־יתלבו ינתוחמ "רחא"כ אסיג 

ןושארהש דועב .הנידמה לש חוקיפהו לשממה ינונגנמ לש אשומו תויוכז אשונ ,"יתרדס" 

הנידמכ לארשי־תנידמ לש ימואל־ונתאה חישה לש תודידמה תוקיטקרפה רצות אוה 

תללכהב תירנילפיצסידה־תיטרקורויבה הנידמה לש תדמתמה הגאדל רושק ינשה ,תידוהי 

.הייסולכואה לע חוקיפו לוהינ יכרוצל היניתנ 

יברעה טועימה תא (incorporate) ליכמה לופכה ךילהתה תנבה יכ ןעטא ךשמהב 

.לארשיב רקחמב חוורה הזמ תוחפ יטסינימרטד חותינ תרשפאמ ותרדה תועצמאב לארשיב 

לארשיב ימואל טועימ לש ותורצוויהו לובגה 

,"המוא"הו "הנידמ"ה ןיב הפיפח תמייקתמ ןיא לארשיב םג ,המואה־תונידמ בור ומכ 

ידי־לע ראותמש יליריטסה לדומה םע םיבשייתמ םניא םיילאירוטירטה היתולובגו 

חטבל ,ירשפא תמוצ םיווהמ םיילאירוטירט תולובג ,וז הביסמ .תיטילופ־ויצוסה הירואיתה 

םישגפנ םיילוש תוצובק לש ןרופיסו תיטננימודה־המואה־תנידמ לש הרופיסש ,דיחיה אל 

לש תישארה היצקיפה םא" :תאז םירידגמ Horsman <fe Marshall^ יפכ .וב 
תולובג ,הלש תיתוברתהו תינושלה ,תיעזגה ,תינתאה תוינגומוהה איה המואה־תנידמ 

,הביס התואמ (Wilson <fe Donnan, 1998, 10 :ךותב) ".וז היצקיפ דימת םיריגסמ 

תיתנידמ הטילש לש אשומל ךפהנ ,חיש לש הריזכ ןה תיפרגואיג הריזכ ןה ,"לובג"ה 

.(30-1 ,םש)"תנכוסמ הייסולכוא"כ הנמיס הנידמהש תוצובקל עגונב דחוימב ,תרבגומ 

ןכותב תומייקמה תוימואל־ונתא תונידמ לש הבחר הירוגיטקל תכייש לארשי־תנידמ 

תרגסמהש וז איה תימואל־ונתא הנידמ .(Smooha, 1978) םיקומע םיימואל םיעסש 

לש הגיצנכ הווהתמו תגצומ ,הלש דוסיה־תונורקע לעו היתודסומ לע ,הלש תינידמה 

הנידמה לש התוביוחמ לע םנמוא זרכוה הנידמה תמקה םע .תחא תיטננימוד תינתא הצובק 

תידוהי הנידמכ לארשי לש רהצומה היפוא ךא ,םייללכ םייחרזא־מייטרקומד תונורקעל 

.םייטרקומדה הירודיס לש םתופקת תא הלאש ןמיסב דימעמ 

דחוימב ,לארשיב יטילופה רטשמה לש יטרקומדהו ימואל־ונתאה דוסיה ןיב חתמה 

,החומס לש ותנעטל 5.לארשיב ףנע ירקחמ סומלופל אשונ אוה ,םייברעה םיחרזאל עגונב 

לש בצמכ לארשיב יברעה טועימה לש ובצמ תא רידגמש (Zureik, 1979) קירוז :לשמל ואר 

הנידמה יחרזא עודמ ריבסהל ידכ חוקיפה לדומ תא חתפמש (1985) קיטסול ;"ימינפ םזילאינולוק" 

Yiftachel, 1992, 125-) לאחתפיו ;תימואל־ונתאה הנידמה ירדסה לע םירערעמ םניא םייברעה 

לארשיב רטשמה לש ותרדגה םצע תא תרגתאמה תרוקיב חתומש (136; 1997, 505-519 

:ואר ,החומס לש לדומה לע המוד תרוקיבל ."היטרקונתא" גשומה תא המוקמב העיצמו "היטרקומד"כ 

 .Rouhana, 1997; Ghanem, 1998, 428-448; Ghanem et al., 1998
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לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 324 

תויוכז תקנעה ,אסיג דחמ ,תבלשמה רטשמ תרוצ ־ "תינתא היטרקומד" איה לארשי 

םיטועימל תומיוסמ תויביטקלוק תויוכז ןתמ ,אסיג ךדיאמו ,םידיחיל תויחרזאו תויטילופ 

Smooha, 1990,) תיטננימוד הצובקכ תחא תינתא הצובק לש התטילש דוסימ םע דחי 

הדמעמכ לארשי יחרזא םיברעה לש יחרזאה םדמעמ תא דלפ ראית הנורחאל .(389^113 

יטילופ רטשמ והז .(35-21 ,1993 ,דלפ)"תינקילבופר היטרקומד"ב טועימ תצובק לש 

תילרביל תוחרזאו םידוהיל תינקילבופר תוחרזא :וב םימייקתמ תוחרזא יגוס ינשש 

קר ,תווש תויחרזא תויוכזמ ימשר ןפואב םינהנ םיברעהו םידוהיהש דועב" .םיברעל 

יתרבחה בוטה תרדגהב קלח תליטנכ ,לעופב םתוחרזא תא שממל םילוכי םידוהיה 

(22 ,םש> ".ףתושמה 

יתשב וז תירקחמ תורפסל ףתושמ ןיינע שי םינושה םירקוחה ןיב םילדבהה ףא־לע 

גוס לע םתעפשהו לארשיב טועימו בור ןיב םיסחיה ביט תניחבב ,תישאר :תוירקיע תויגוס 

לארשיב יטילופה רטשמה לש יטרקומדה ךועריג"ה לש ןדמואב ,תינש ;יטילופה רטשמה 

,לכה תולככ ירהש .םהב םימייקה הדימה־ינקלו םיילרביל םייברעמ םירטשמל האוושהב 

תמדוק ימואל־ונתאה ביכרמל תוביוחמה ובש רטשמ לש גוס איה תינתא היטרקומד 

.םיילרבילה־םייטרקומדה תונורקעל תוביוחמל 

היה לעופב םהילא סחיה ןיבל םיחרזאכ םיברעה לש תילמרופה הרדגהה ןיב רעפה 

ימיב יאבצה לשממה תמקהמ ,הנידמה לש םינושארה םירושעה ינש ךלהמב דחוימב ףירח 

םינשב דחוימבו ,ומויק תונש לכ ךשמב .1966 תנשב ולוטיבל דעו תואמצעה תמחלמ 

תוינידמ תוטלחה ירפ תנווכמ תוינידמ רדעהב לשממה לש ותוליעפ הנייפאתה ,תונושארה 

,1992 ,רוצנמו ןמיזנב) קוה־דא תונורתפ תועצמאב תויעבה תא רותפל הייטנבו תוינורקע 

.(2 קרפ ,1985 ,קיטסול :50-32 

תמקה ."הליל־ ןב רצונש טועימ"ל ויה לארשי תטילשבש םיחטשב וראשנש םיברעה 

תואמצעל למס ,דתיה םידוהילש ,המחלמה ;ךוסא"כ םהיניעב הספתנ לארשי־תנידמ 

התניש המחלמה ירהש ,ךכב אלפ לכ ןיאו .(ןוסאה) הבקאנ-א םהיפב התנוכ ,תויממוקלו 

םירפכה םישימחו תואמ שמח ךותמ :ץראה לש תיפרגומדהו תיזיפה הפמה תא לילכ 

םלית לע דחאו םירשע האמ קר ורתונ יטירבה טדנמה תטילשב ואצמנש םייברעה 

 (1983,122 ,Kimmerling: 157 ,1996 ,סירומ). ךרענש ןושארה ןיסולכואה דקפמ יפל

תמועל ,םישנא ףלא העשתו םישיש תיברעה הייסולכואה התנמ ,1948 תנשב לארשיב 

תוישימח עבראכ ,רמולכ ,המחלמה ינפל םירומא םתואב ובשיש ףלא םישישו תואמ הנומש 

ידי־לע ושרוגש םושמ ןיב ,וחרבש םושמ ןיב ,םיטילפל וכפהנ םייברעה םיבשותה ללכמ 

6.ילארשיה אבצה 

תובבר לש םבוש תא עונמל הגהנהה הטילחה המחלמה לש המוציעב רבכ ,הרקמ לכב 

תשקבמה תימואל־ונתא הנידמ הריעצה הנידמה תויה תא הרשיא הטלחהה .המחלמה יטילפ 

.תונכשה ברע תונידמלו םלועה תונידמל תודגנתה לש ריחמב םג ידוהי בור לע רומשל 

תואמ לש היגוסב ןד י"אפמ זכרמ רשאכ ,לשמל ,1948 ילויב יוטיב ידיל האב וז המגמ 

המלש ריבסה ",ץראל הלא ...סינכנ םא" .רוזחל וצפחש םייניתשלפה םיטילפה יפלא 

ןיכס ונל תתל ידכ תונמדזה לכ ולצני םה" ,הגלפמה לש םיריכבה הינקסעמ דחא ,איבל 

.Morris, 1989 :ואר ,םייניתשלפה "םיטילפה תייעב" לש התורצוויה לע 6 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:54:11 UTC������������� 

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



325 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

םאיצוהלו ץראב םיבשויה םיברע תחקל חוכ קיפסמ ונל ןיאש רורב" :ףיסוה דועו ".בגב 

7".ואצי רבכ רשא הלאל רוזחל תתל אל ידכ חוכ קיפסמ ונל שי ךא .הנממ 

ףלא םישישו האמל הנידמה תולובג ךותב תיברעה הייסולכואה הלדג 1949 תנשב 

תוחפ יכ םא) לארשיב הייסולכואה ללכמ יצחו םיזוחא רשע־םינשכ וויה םהו םיבשות 

םרפסמב לודיגל .(המחלמה ינפל רוזיאב התייחש תיברעה הייסולכואהמ םיזוחא םירשעמ 

והש אלש םייברעה םיבשותה ומשרנ אל ןושארה דקפמב :רקיעב "תיטסיטטס הביס" ,דתיה 

תועטה" תא העביק הנידמה .הנידמה חטש תא ואצי אלש יפ־לע־ףא דקפמה תעב םתיבב 

ךותמ ףלא םיעבשכ ,הנידמב תיברעה הייסולכואה לש התיצחמל בורק ךכו ,"תיטסיטטסה 

שוריפ ."םיחכונ-םידקפנ" לש וא "םיימינפ םיטילפ" לש דמעמ הלביק ,ףלא םישישו האמ 

"שוטנ"כ זרכוהש םשוכר לע תולעב םהמ הענמנ ךא לארשי יחרזא םנמוא םהש היה רבדה 

.(Kimmerling, 1983, 134—146 :7 קרפ ,1992 ,ונק :65-61 ,1985 ,קיטסול) 

הליחתב ויה הנידמה ךותב תיברעה הייסולכואב לפטיש יאבצ לשממ םיקהל הטלחהל 

ריאשהל הטלחהה םלוא .תוברק ימי הלא ויהש הדבועב בשחתהב תוקצומ תוינוחטב תוביס 

םידיגו דוע המדקש ,הפקשהמ הנוזינ המחלמה םות םע םג ונכ לע יאבצה לשממה תא 

גואדל שי ןכ־לעו "תנכוסמ הייסולכוא" םה הנידמה יחרזא םיברעה היפלש ,העש התואב 

הדעווב .םייתנידמה היצרטסינימדאה ינונגנמ תועצמאב םהילע םיידימת חוקיפלו בקעמל 

ןיב םירשק ןוניכל תוירשפאה םיכרדב ןודל תנמ־לע הסנכתהש ,י"אפמ לש תיטילופה 

הארנ ונל םא..." :ןוירוג־ןב ןוחטיבה רשו הלשממה שאר ריבסה ,לארשי ייברעל הגלפמה 

- טועימ ונחנאש קר אל לבא ...טועימ ונחנאש הארנ םיברעל ־ טועימ םה םיברעהש 

תנידמ ...רהמ ךכ לכ םילחומ אל םהו םצראמ םתוא לשינ רשא ,םהיניב טועימ ונחנא 

סיג"כ םייברעה הנידמה יחרזא לש םרואית 8".קנע םיברע םי ךותב ןטנטק יא איה לארשי 

רוביצ־ישיאו םיאקיטילופ לש םהירבדמ בושו בוש הלע וילע ךומסל רשפא־יאש "ישימח 

הסחימ דרפנ־יתלב קלחל וז הפקשה הכפהנ הרהמ דע '.<1992 ,רוצנמו ןמיזנב לצא ואר) 

.םייברעה היניתנ לא הנידמה לש 

ודסימו "תנכוסמ הייסולכוא"כ םיברעה תייאר תא וניזהש םינונגנמה ,ינוריא ןפואב 

תועצמאב ולעפוה םישישהו םישימחה תונש ךלהמב הנידמה לש התוינידממ קלחכ התוא 

וללכנ הלש ןוקיסקלב .היצרטסינימדאהו קוחה לש תילרטינ,דו תירוטזינגומוהה ןושלה 

תולאש ביבס בסנ ירקיעה הניינעו "העונת תולבגה"ו "ןוחטיב ירוזיא" ןוגכ םיגשומ 

קוחה ןושל .םינגומה םירוזיאה לש םיקיודמה "םכרוא"בו "םבחור"ב ועגנש תוינכט 

.24.7.48 ,י"אפמ זכרמ ,י"אפמ ןויכרא 7 

,י"אפמ לש תיטילופ הדעו ,י''אפמ ןויכרא ;24.1.52 ,י"אפמ לש תיטילופ הדעו ,י"אפמ ןויכרא 8 

 3.8.52.

רחאל ,הלא םימיב םג תרחא וא וז ךרדב תמייקו הרירש "ישימח סיג"כ הנידמה יחרזא םיברעה תייאר 9 

םתונמאנ תא חיכוהל ביטקלוקכ םישרדנ םייברע םיחרזא רשאכ ,הנידמה לש המויק תונש םישימח 

טקיורפ תרגסמב ,לשמל .הנידמה דגנ םילעופש םהיניבמ םידדוב ישעמ חכונל הנידמל תגיוסמ־יתלבה 

יכ הארמש רקס םסרופ ,ביבא־לת תטיסרבינואב םולש ירקחמל ץמניטש זכרמב ךרענש ,םולשה דדמ 

תונחמ הצוח וז הייאר .םיעוגיפב םיכמות לארשיב םיברעהש םירובס םיילארשיה םידוהיה בור 

.<3ב ,5.10.99 ,ץראה ,"1999 רבמטפס - םולשה דדמ") םייתגלפמו םייגולואידיא 
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לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 326 

ןוגכ םיחנומ ללכ הב ורכזוה אלו הייסולכוא לש םיגוס ןיב הניחבה אל היצרטסינימדאהו 
."תוינתא" וא "םואל" 

םירוזיאל םיסחייתמה הלא דחוימב ,הנידמה לש םיילוהינה הינונגנמו היקוח תניחב 

תודסומ ןיב רשקל סחיב תוניינעמ תולאש הלעמ ,לובג ירוזיא תמגוד "םייתייעב" 

היפואב בשחתהב .םינוש םיימואל־ ונתא םילהק לש םנוניכ ןיבו "לובגה" תמגוד םייתנידמ 

,הנידמה הצמיא עודמ :הלאשה תלאשנ ,תימואל־ונתא הנידמכ לארשי־תגידמ לש רהצומה 

תאו תוילאירוטירט לש תירוטזינגומוהה ןושלה תא ,התמקה לש םיינושארה םיבלשב דוע 

תא הנגיע עודמו ?םליחהל ידכו היקוח תא חסנל ידכ תוחרזא לש תילסרווינואה הפשה 

(pacification) םינפ יפלכ םולש תנכשה לש (civilizing process) תברתמה עסמה 

תוליעי"ו "חטש" ,"הייסולכוא" לע ורבידש םייביטרטסינימדאו םייטרקורויב םינונגנמב 

הירוטירט לע קבאמב ,טועימ־בור יסחיב השעמל םיקסוע םה יכ רורב היה רשאכ "תילוהינ 
?ימואל־ונתא לודיב לש תוינידמבו 

תא לארשיב םיינידמ תודסומ וננוכ ובש ןפואה תא ןיבהל תנמ־לע יכ איה יתנעט 

הלעפ ובש ילשממה ןויגיהב ןיחבהל שי ימואל־ונתא טועימכ תיברעה הייסולכואה 

אשונב תירקחמה תורפסה ,רומאכ .תירנילפיצסיד־תיטרקורויב הנידמכ לארשי־תנידמ 

,םינושה היתודסומ לע ,הנידמה לש ימואל־ונתאה חישה לש ותובישח תא שיגדהל הטונ 

הנבממ םלודיבו תוירוביצה זכרממ לארשי יחרזא םיברע לש םתרדה תנבהל יזכרמ םרוגכ 

,תודידמה תוקיטקרפה לש ימואל־ונתאה ןנויגה תא השיגדהב םלוא .לארשיב תויונמדזהה 

ירנילפיצסיד־יטרקורויב הנבמכ הנידמל שיש ןנוכמה דיקפתהמ םלעתהל הטונ וז תורפס 

התלכה תא ריבסהל לוכי הז ןויגיה .יברעה טועימה לע הליעפמ איהש תוילשממה ןויגהמו 

ןונקת ,חוקיפל אשומכ יתנידמה "הטילשה לכימ" ךות לא תיברעה הייסולכואה לש 

 (standardization) ומושיר תועצמאב ,לשמל) םייטרקורויב םינונגנמ ידי־לע םושירו

םג ךא ,ותוליעפו ויתועונת לע בקעמ ךרוצל וא יפלקב ילאיצנטופ עיבצמכ ,םימימ םלשמכ 

.(היפלכ תועיבת הלעמכו הנידמהמ םיתוריש לבקמכ 

הכותבש ימואלה טועימה יפלכ תימואל־ונתאה הנידמה לש הסחי ,ןייצמ קיטסולש יפכ 

הלסחל אל .(76 ,1985 ,קיטסול) תיברעה הליהקה לע חקפל :יזכרמ דחא דעי יפ־לע עבקנ 

הכפוהלו הילע חקפל אלא ,הזמ הכותב העימטהלו תידוהיה הליהקב הבלשל אל ,הזמ 

רידהל אוה הנידמה לש ימואל־ונתאה עינמהש דועב ,הזה ןבומב .לשממה יניעב הפוקשל 

־רבו תיובמ ןיתנל ותכיפהלו ותלכהל אקווד רתוח ילשממה ןויגיהה ,"רחא"ה תא לדבלו 

.םיירנילפיצסיד לוהינ ינונגנמ ידיב חוקיפ 

לשו לובגה ירוזיא לש היצלוגרב וקסעש הקיקח־יפוג ינש חתנא םיאבה םיקרפב 

םיירוטדנמה הנגהה יקוחו 1949 תנשב לבקתהש ןוחטיב ירוזיא קוח 10:"לובגה־ישנא" 

קסע ןושארה הקיקחה־ףוג .הנידמה לש הקיקחה־ףוגב רתוי רחואמ וגפסנש 1945 תנשמ 

תעונת לע חוקיפה תא רידסה ינשה וליאו "בחרמ" לשו "םיחטש" לש היצלוגרב 

יוטיב ןתנ ןושארה קוחהש דועב ,וזמ הרתי .רתויב םיקדקודמה היטרפל דע הייסולכואה 

לש םיבשותל איה הנווכה ,ילולימה ונבומב :םינבומ ינשב "לובג־ישנא" גשומב תשמתשמ ינא 10 

ןתייווהו ןתוהזש תוצובקל הנווכה ,יתוברתה־יגולופורתנאה ונבומבו ;תולובגל םיכומסה םירוזיא 

.דחאכ םייטילופואיגו םייתוברת "תולובג תוצוח" 
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327 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

ינדיחיהו ינקדקדה החוכ לע ןעשנ ינשה ,קוחה לש (totalizing power) לכ־קבוחה חוכל 

 (individualizing power) ןבומב ןה - הפוגב תקסוע איה רשאכ היצרטסינימדאה לש

יעצמא םנמוא ושמיש הקיקחה־יפוג ינש .הייסולכואה לש ־ ילולימה ןבומב ןה ירופטמה 

ואטיב םה הז םע דחי ךא ,תיתנידמה הירוטירטה דוהיי לש ימואל־ונתאה טקיורפב יזכרמ 

ןתינ וניאש ןויגיה ,השדחה הנידמה לש יטרקורויבה־ירנילפיצסידה הנויגה תא רוריבב 

.םיימואל־ ונתאה היעינמל היצקודרל 

ימונורטה בחרמ תריצי :"ןגומ חטש"כ לובגה 

<ח"שקת :ןלהל) ט"שת (ןוחטיב ירוזיא) םוריח תעשל תונקת וקקחנ 1949 תנשב 

."ןוחטיב ירוזיא"כ תיקוחו תיביטרטסינימדא הניחבמ ורדגוי ץראה תולובג לכ יכ ועבקש 

תונקתה לש ןפקות תא ךיראמה קוחב ןושארה ןוידה תסנכב ךרענ 1949 ילויב 5־ב 

תא ןוירוג־ןב ןוחטיבה רש גיצה החיתפה ירבדב רבכ .הנש התואב לירפאב וקקוחש 

םידוהי ,םיבשותה םולש תאו הנידמה ןוחטב תא חיטבהל :תונקתה ירוחאמ דמועה ןויגיהה 

העוצר תריצי ידי־לע גשוי הז ןוחטיב .(907 ,5.7.49 ,תסנכה ירבד) םיברעכ 

ירוזיא" ןוירוג־ק ארק וז העוצרל .לובגה יווק ךרואל דחוימ דמעמ תלעב תילאירוטירט 

םירומאב לארשי יבשות לע ןגהל דעונש "דחוימ רטשמ" גהנוי ,רמא ךכ ,םהבו "ןוחטיב 

.הלוכ תינידמה הירוטירטה לש "תיזחה וק" םהש 

השדחה הנידמה הננוכתה ותועצמאבש יזכרמ יקוח ךבדנ וויה ןוחטיב ירומא ח"שקת 

בחורב תועוצר ,"םינגומ םיחטש" ועבקנ תונקתב .לובגה רוזיאב היבשות ייח תא רידסהל 

םורדב םירטמוליק השימחו םירשעו ץראה ןופצב המינפ לובגה וקמ םירטמוליק הרשע 

.ןוחטיב רוזיא ויהי ונממ קלח וא ןגומ חטשש וצב זירכהל ךמסוה ןוחטיבה רש .ץראה 

םיעובקה ויבשות םניאש םישגא לש האיציו הסינכ הרסאנ ןוחטיב רוזיאכ זרכוהש רומאב 

םיבשות איצוהל רשפא היה תונקתה ךמס־לע .ףולא־ןגס תגרדב אבצ ןיצק לש רושיא אלל 

םישנא לע וילא הסינכה תא רוסאלו םירחא תומוקמב םבשיילו ןוחטיבה רוזיאמ םיעובק 

.וב םיעובק םיבשות םניאש 

תמחלמ ימיב ןוחטיבה רשל ונתינש תובחרה תויוכמסה תא וחיצנה 1949 ח"שקת 

תונקתה .לארשי־תנידמ לש לובגה ירוזיא לכב יאבצ רטשמ ליטה אוה ןייטעבשו תואמצעה 

ןה .ינותלקע יפרגואיג םשרמ ורציש םיווצ לש הרושב ןוחטיבה ירוזיא תא וביחרה ןמצע 

אלא הנממ אצוי ןיאו הילא סנכנ ןיאש תינוימד "ןוחטיב־תרוגח" ןיעמב הנידמה תא ופיקה 

םוריח תקיקחב שומישה עבנ המחלמה םות םע .הנידמה לש םיינוחטבה הילוקיש יפ־לע 

בצמ" ,םינוש םיירוביצ םימורופבו תסנכה ןכוד לעמ ,ותונכל וגהנש דחוימה בצמהמ 

לע זירכהלמ וקספ אלש ,ברע תוצרא לש היינש השילפ ינפמ ששחה :רמוא יווה ."תולובגה 

,םיניתשלפ תובבר ובשי קשנה־תתיבש יווקל רבעמ יכ הדבועהו ,תוינפקותה ןהיתונווכ 

"םיננתסמ"ל וכפהנ תולובגה םוחית םעשו םהיתבל בושל וויקש ,המחלמה יטילפ 

ןוצרמ םג עבנ ,םוריחה תקיקח תא קידצהש ,"תולובגה בצמ" יוטיבה ךא .היצנטופב 

זע היהש ןוצר ,המחלמב ושבכנש םיחטשב תידוהיה תוחכונהו הטילשה תא ססבל הנידמה 

םגו הפקתה לש הרקמב הנידמה לש תימדק הדמע םג וויהש ,לובגה ירוזיאב דחוימב 

יעצמאל וכפהנ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ,ללככ .םיברע ידי־לע רקיעב םיבשוימה םירוזיא 
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־הדה ךילהתו לובגה ירוזיא "דוהיי" לש הנידמה לש ימואל־ונתאה טקיורפב ירקיעה 

.וב ךורכה היצזיברע 

ןויגיה ןהב םולג היה ןמישגהל ודעונ ח"שקתש תוימואל־וגתאה תורטמה לע ףסונ םלוא 

,הייסולכוא :תירנילפיצסידה הנידמה לש "שודקה שוליש"ב היה רהצומה וניינעש רחא 

לש הייקנה ןושלל ויה הלא תשולש .(Burchell et.al., 1991, 1) ןוחטיבו הירוטירט 

.תימואל־ונתא הטילשו עקרק ,תוינתא לא וסחייתהב יתנידמה ןוקיסקלה 

יפ־לע הנידמה תא הקליח איה :תילאירוטירט ןושל התיה תונקתה לש ןנושל 

ןוירוג־ק רזח תונקתה תכראהל םינוידב .םדא־ינב יגוס יפ־לע אלו ,"םיחטש"ו "םירומא" 

יבשות םיברעה לע םגו םידוהיה לע םג ןגהל איה קוחה תרטמש ותנעט לע בושו בוש 

לכ םדוק ףיקתהל תולולעהו לובגה רוזיאב תוטטושמה תויברעה תויפונכה ינפמ לארשי 

תוחפלש תוארהל ידכ הבושח התיה קוחה לש היצזילאירוטירטה .הז רוזיאב םיבושייה תא 

.םינושה היבשות ןיב תידסומ הניחבמ תולפמ תונווכ הנידמל ןיא ןוחטיבל עגונש המ לכב 

יתש רוריבב רצי אוה לבא םינושה הנידמה יבשות ןיב הכלהל ןיחבה אל קוחה ,ןכאו 

יוגיה תונורקע יפ־לע תלהנתמה תחא :הנידמה חטשב תונוש תויגולוקא תוכרעמ 

תלהנתמה תרחאו ,םיחרזאה ייח לש היצזילמרונלו היצזיניטורל םירתוחש םייטרקומד 

1948 יאמב דוע .המייתסה םרט המחלמהש החנהה לע םיססובמה םוריח תונורקע יפ־לע 

הלבקתנש ,וז הטלחה .הנידמב םוריח בצמ םויק לע תינמזה הנידמה תצעומ הזירכה 

בצמ לע תינוטלש הזרכה ןיעמ התיה ,הנידמה תולובג ךותב םירמ תוברק לש הפוקתב 

.םיגירח םיעצמאב לופיט שרודה גירח םיניינע 

ידוחיי היה אל ןהירחא דיימ וא המחלמ תותיעב םוריח תקיקחב שומישה 
לש רתויב טלובה ןייפאמה םלוא .(49-37 ,1991 ,גנונפוה לצא ואר) לארשי־תנידמל 

בצמ לע הטלחהה .(51 ,םש> עובקו ליגר בצמל הכפהנ איהש אוה לארשיב םוריחה תקיקח 

םוריח תקיקחב בר שומיש השענ םישימחה תונשב .המחלמה םות םע הלטוב אל םוריח 

ידימת ןפואב ןותנה ,"ןוחטיב רוזיא"כ דחוימה םדמעמש לובגה ירוזיאב דחוימב ,"תינמז" 

ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הכראה יקוח .הכראה יקוח תועצמאב חצנוה ,םוריח בצמל 

עקפש דע ,םינש שולשו םירשע ךשמב ,תונקתה לש ןפקות תא הנשב הנש ידמ וכיראה 

.(71 ,םש> 1972 תנשב תפסונ הכראה אלל ןפקות 

ןתמבו טרפה תויוריח לע תורומח תולבגמ תלטהב ךורכ היה ח"שקתב בחרנה שומישה 

.הל הצוחמו לארשיב רוביצה יניעמ םלענ אל רבדהו ,ןוחטיבה רשל תובחרנ תויוכמס 

תונורקע יפ־לע םיבחרנ םירוזיאב הלעפ השדחה הנידמהש ךכ לע הדיעה םוריח תקיקח 

תודגנתהל חונ יטילופ ןורתפ ושמיש ,םייערא םתויהב ,הכראה יקוח .םייטרקומד־יתלב 

.תוריחב העיגפה לש התוינמז לע לוכיבכ ועיבצה םה ירהש ,הלא תועיגפל ץוחמו תיבמ 

,"תולובגה בצמ" תא ךפה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הכראה יקוחב רזוחה שומישה םלוא 

,ןוחטיב רוזיא לעכ לובגה לע זירכהל הטלחהל הליחתכלמ ליבוהש בכרומ לולכמ ותוא 

ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ,בושח תוחפ אלו .תולובגב עובק םוריח בצמ תחצנהל קודיצל 

לעפ םהמ דחא לכש ,תחא תינידמ הירוטירטב םינוש םיבחרמ ינש תריציל יעצמא ושמיש 

הנידמ ןיעמ ורצי םהש רמול ןתינש ךכ ,עוציבו טופיש לש םיימונורטה תונורקע יפ־לע 

.(10 ,1966 ,סירי'ג) הנידמ ךותב 

לבקתה אל םוריח יקוח תרזעב םיימונורטה םיבחרמ הכותב תמייקמ הנידמה יכ ןויערה 

םצע לע וממוקתה תונוש תוגלפממ היציזופואה ירבח .הלחתהה ןמל תסנכב תובהלתהב 
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329 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

חרז .םתלעפהל תסנכה תמכסה תא גישהל ילבמ םוריח יקוחב רזענ ןוטלשהש ןויערה 

אב [ח"שקתב שומישה] הזש ,םשורה יל שי" :ריבסה תדחואמה תיתדה תיזחהמ גיטפהרו 

םיקוח ילב םייקתהל רשפא יאש ,טאדנאמה ימיב ול ונלגרתהש ,בוט אל לגרה ךותמ ונלצא 

ובש "ילמונא" בצמ ינפמ ועירתה ם"פמ ירבח (979 ,12.7.49 ,תסנכה ירבד) ".הלאכ 

דחא שיא לש ותוכמס תחת םינותנ היחרזא ייח לשו הנידמה לש ידמל םיבחר םיחטש 

וזש תנמ־לע תסנכל תאזה תוכמסה תא ריזחהל עיגפמב ועבת םה .יאבצ קוחל םיפופכו 

11.(321 ,6.4.49 ,תסנכה ירבד ,ןורהאךב> ןיקת יטרקומד דוסי לע םיקוח קקוחת 

ןיבל לובגה ירוזיא לע הלחש םוריחה תקיקח ןיבש חתמה תא ןתמל תועיסנהמ קלחכ 

םינוקית סינכהל תסגכ־ירבח ושרד ,תיטרקומד הנידמכ לארשי־תנידמ לש התימדת 

תדקפומ היהתש ןוחטיבה רשב היולת־יתלב רערע־תדעו לש המקה םללכבו קוחל םידחא 

ןכ־ומכ .(2183 ,12.7.50 ,תסנכה ירבד ,ןיבור תסנכה־רבח) חרזאה תויוכז תרימש לע 

הנש לש אלו ,דבלב םישדוח השולש לש ןמז־קרפל קוחה תכראה תא ליבגהל ועבת 

ןיגוריסל ולעוהש ,הלא תושירד .(528 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד ,ריפס תסנכה־רבח) 

הלשממה יגיצנ תא העגמ אל וז הדבוע ךא ,ולבקתה אל ,הכראה יקוחב םייתנשה םינוידב 

ץוח תדעו שאר־בשוי גיצה קוחה לש "תוילרביל"ל היארכ .,לרבילכ קוחה תא רידגהלמ 

ומויק לע ותעדל םיעיבצמה קוחה לש ויפיעסמ המכ ,בוגרא ריאמ תסנכה־רבח ,ןוחטיבו 

והשלכ רוזיא לש ותזרכה לע ,ןוחטיבו ץוח תדעו ךרד ,תקקוחמה תושרה דצמ חוקיפ לש 

קזחל ידכ .(530 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד :754 ,19.12.51 ,תסנכה ירבד)ןוחטיב רוזיאכ 

לש םצמוצמה הבחורב הנומט קוחה לש תוילרבילה רקיע יכ בוגרא ףיסוה ןועיטה תא 

תיברעה התייסולכוא לש הלדוגלו לארשי לש היתולובג ךרואל תיסחי ןוחטיבה־תרוגח 

.(530 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד) 

תא תובר הקיסעה הנידמה תולובג תא הפיקהש ןוחטיבה־תרוגח לש הבחור 

ירוזיא קוח ,רומאכ .ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש ןתכראהל קוחה לע םינוידב םיפתתשמה 

ןופצמ יכ עבק אוה .ימורדה הקלח ןיבל הנידמה לש ינופצה קלחה ןיב ןיחבה ןוחטיבה 

,לובגה ןמ םירטמוליק הרשע בחורב העוצר ינפ־לע ןוחטיבה רוזיא ערתשי 31" בחורה־וקל 

הצוענ ,דתיה ינושל הביסה .לובגה וקמ םירטמוליק השימחו םירשע ינפ־לע - ול םורדמו 

הדוקנ לכ לע רומשל תלוכיה רדעהבו הנידמה םורדב תידוהיה תובשייתהה תולילדב 

לע ןוידל ןוחטיבה ירוזיא לש "םבחור" לע חישה ךפהנ םיתיעל .לובגה רוזיאב הדוקנו 

12."םיטסילמינימ"ו "תיטסילמיסקמ" ןיב ןשונ־ןשיה סומלופלו הנידמה תולובג לש םמוקימ 

תועיבת .(386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד> ם''פממ םרא השמ תסנכה־רבח םג ואר ,תפסונ אמגודל 11 

ןיבור ןנח עיצה 1951 תנשב .1945 תנשמ (םוריח תעש> הנגהה תונקת לש ןלוטיבל ולעוה תומוד 

,תסנכה ירבד) (ןוחטיב יניינע) תיטירבה םוריחה תקיקח לש הלוטיבל קוח דיימ קקוחל ם"פממ 

.תילארשי הקיקחב ןפילחהלו םוריחה תונקת תא לטבל שיש המכסה הררש תסנכב .(1804 ,21.5.51 

לש היתודוסיל דוגינב ןה 1945 (םוריח תעש) הנגהה תונקתש הטלחה תסנכה הלביק ןוידה תרחמל 

רבד ךא .ןלוטיבל קוח־תעצה חסנל טפשמו קוח ,הקוח תדעו לע םג הליטה תסנכה .תיטרקומד הנידמ 

תא לטבל םינושה תונויסנל .(22.5.51 ,תסנכה ירבד)ןניעב ורתונ םוריחה תונקתו ןודינב השענ אל 

.91-79 ,1991 ,גנונפוה ואר ,םישימחה תונש תצורמב םוריחה תונקת 

,הנידמה תולובג םע םילשה אלש ,קוק .תורח תעונתמ קוק ללה תסנכה־רבח לש וירבד ,לשמל ,ואר 12 
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,םנושלכ ,'"זרטמוליק"ה יניינעבש שיגדהל בושו בוש ודיפקה הלשממה יגיצנ ,םיגפ לכ לע 

הנש ידמ ריכזהל הברה בוגרא תסנכה־רבח .ןוחטיב והמ עובקל עדיו תוכמס שי אבצל קר 

הדבועב בשחתהב יטסילמינימ אוה ןוחטיבה ירוזיא לש םחטש יכ תסנכב םינוידב הנשב 

ירבד) "דחא לובגל לארשי לכ תא השעמל םיכפוה הנידמה לש םיללמואה תולובגה"ש 

.(547 ,24.12.56 ,תסנכה ירבד ;390 ,16.12.53 ,תסנכה 

קוחל ןתוא ךופהלו ןוחטיב ירוזיא ח"שקת תא לטבל ןויסינ השענ 1953 תנשב 

,ןוחטיבה רש םוקמ־אלממ לש ותדמע .והותב הלע הז ןויסינ םלוא רידסו עובק ירטנמלרפ 

תרוגח לש התשלחה וא הלוטיב תא תעדה לע תולעהל ןיא" :תצרחנ התיה ,ןובל סחנפ 

ףא־לע ,ךכ (385 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) ".ונביבס תומקרנש תומיזמה חכונ ...ןוחטב 

וכראוה ,הנידמה לש תיטרקומדה התימדתל ויקזנו קוחה לש ותועמשמ רבדב םיחוכיווה 

תמחלמש רחאל םג ,םירושע ינשמ רתוי ךשמב הנש ידמ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

םוש ,"םוריח בצמ"כ תולובגה בצמ רדגוה דוע לכ .1948 תולובג תא הקחמ םימיה־תשש 

יכ קומינה אל םג ,ףילחת םוריחה תונקתל אוצמל הלשממה תא ענכש אל קומינ 

,אוה ךופהנ .(835 ,21.2.50 ,תסנכה ירבד ,יבוט) "הקולחל תנתינ הנניא היטרקומד" 

,תוינידמ תפיכאל ליעיו ריהמ ילכ קר היה אל ןוחטיבה ירוזיא קוח ,הלשממה ירבח יניעב 

תפוקתב] זא" :תרש השמ ץוחה רש ריבסהש יפכ .המואה־תנידמ ןיינבל יעצמא םג אלא 

םה וישכעו ,ימואלה תיבה יוכידל [םוריח תעש תונקת] ושמיש ['ק 'א ,יטירבה טדנמה 

:איה תלאשנה הלאשה (1804 ,21.5.51 ,תסנכה ירבד)".לארשי תנידמ רוציבל םישמשמ 

?הנידמה תולובג ורצוב םייטעבש הלא ויה ימ 

?ימ ינפמ :"ןגומ חטש"כ לובגה 

םינשב יכ הלעמ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הכראה יקוחב תסנכה ינוידב ןויע 

ירוזיא .ןוחטיבה ירוזיא לש םתוציחנ תא קפסב ודימעה אל תסנכה־ירבח בור תונושארה 

םיטילפ לש םינשנו םירזוחה לובגה תייצח ישעמ חכונל דחוימב םיעיגפכ וספתנ לובגה 

סחיה .לארשי לש החטשל סנכיהל וסינו לובגה לש רחאה ורבעב ובשיש םייניתשלפ 

היונש התיה םהב לארשי לש התזיחאש הדבועה חכונל םג עבקנ לובגה ירוזיאבש םיחטשל 

םג קדוצו ליעי ינוטלש יעצמא קוחב ואר ףא תסנכה־ירבח .תימואלניבה הליהקב תקולחמב 

ליג 'י תסנכה־רבח ,לשמל ,ואר) תיטרקומדה הרודצורפה תא ןיטולחל םלוה וניא םא 

יקוחב םינוידב ,הז םע דחי .(918 ,5.7.49 ,תסנכה ירבד ־ םייללכה םינויצה תגלפממ 

דגנ דחוימב וממוקתה היציזופואה ירבחמ םידחא .רפסמ םיגייס ולעוה תונקתה לש הכראה 

."םדא־ינב יגוס" ןוחטיבה רוזיאמ קיחרהל תונוטלשה תא ךימסהש הנקתה לש 4 ףיעס 

תומוקמב עיגמ ףוחה לא לובגה ןמ קחרמה הבש ,וסקיפ לש רויצל םימוד תולובגה הבש הנידמבש ןעט 

ךותב קר אל ןוחטיב רוזיא ןנוכל ךירצ ,םירטמוליק רשע־העברא וא רשע־םינשמ רתוי אלל םימיוסמ 

קוק .החרזמ םירטמוליק השימחו םירשע םג אלא ,לובגל הברעמ םירטמוליק השימחו םירשע ,הנידמה 

ירבד) חרזמל ברעממ םג אלא ,םורדל ןופצמ ץראה תקולח תא קר אל ןובשחב איבי קוחהש שקיב 

.(2182 ,12.7.50 ,תסנכה 
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331 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

איה הנווכהש לכל רורב היה ךא ,רבודמ םדא־ינב לש "םיגוס" וליאב םנמוא ןייצ אל קוחה 

.לארשי יחרזא םיברעל 

לש תילאירוטירטה ונושל ירוחאמש ריכזה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש 4 ףיעס ,השעמל 

תיברעה עבקה־תייסולכוא היה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש ירקיעה חוקיפה אשומ ,קוחה 

םייחרזא ,םימרוג יניעב הספתנו ןוחטיב ירוזיאכ ורדגוהש םיחטשב הבשי התיברמש 

םיטועימה דרשמ שארב דמעש ימ ,תירטש רוכב ,לשמל .ישימח סיגכ ,דחאכ םייאבצו 

,לארשי ייברע תייסולכוא יפלכ "תירטינמוה"ה ותשיגב עדונש ימו ומויק תנש ךלהמב 

ןוחטב ילוקיש" :ןושלה וזב הנידמה יחרזא םיברעה יפלכ תונוטלשה לש םסחי תא אטיב 

רורב .תיברעה היעבל לארשי לש התשיגב ענמנ יתלב ןפואב ,וטלש תימצע הרימשו 

תלקה וא ,רפסה ירוזאב םיברע לש םהיתועונת לע ולטוהש תוינוחטיבה תולבגהה תרסהש 

שודיח תנכס הבש הפוקתב םיחוטב יתלב םידעצ ויה ,ץראה ןמ ורגיהש םיברע לש םתביש 

<67 ,1985 ,קיטסול :ךותב)".תדמתמו תישממ התייה המחלמה 

ןבומכ תסחייתמ תידיימ הבושת ?םיילאירוטירט םיחנומב תאז־לכב קוחה רדגוה עודמ 

הריעצה הנידמה לש התוביוחמ לש רצות ,הנידמ יקוחל היהש ינוציחה ינויצמיטיגלה ןפל 

ידיל ואב הלא .הילא ךייתשהל ןוצרה לשו תיתנידמניבה תכרעמה לש קחשמה־יללכל 

םהילאש תונורקעבו תודחואמה תומואה ןוגראב הרבחכ לבקתהל לארשי לש הנוצרב יוטיב 

,דלפ) הנידמה יבשות לכל אלמ יחרזא ןויווש וחיטבהשו הלש תואמצעה תליגמב הבייחתה 

 1993, 27-26).

ינויצמיטיגלה ןפל סחייתמה ףסונ ךרע םג היה קוחה לש תילאירוטירטה ןושלל םלוא 

אוה הלש יטילופה רטשמהש ןיב ,תינרדומה הנידמב היצרטסינימדאלו קוחל שיש ימינפה 

תושעל הנידמל הרשפא הירוטירטל םישנאמ שגדה תטסה .רחא וא ימואל־ונתא ,יטרקומד 

יחרזא םיברעה לע קוחה םשב תונוטלשה וליעפהש חוקיפהו הטילשה לש היצקיפיאר 

הטילש לש ישומישו חונ יעצמא השעמל שמיש ילאירוטירטה וחוסינב קוחה .לארשי 

.לח אוה םהילעש תוצובקה תאו םידיחיה תא ןייפאל וא רידגהל ךירצ וניאש תיטילופ 

,חוקיפה יאשומ לש קיודמ יוהיזל קוחה קקזנ אל ,יפרגואיג ןורקיע יפ־לע רדגומ ותויהב 

הירוטירטה תא ךפה אוה הז םוקמב ."םישנא יגוס" טשפומה גייסב שמתשה רשאכ אל םג 

תא ךקורל"ו "אלמל" קוחה רשפא וז ךרדב .םייתרבח םיסחי בוציע לש טשפומ יעצמאל 

הרדגהה ידי־לע ,תישעמ הניחבמ ןה תיגשומ הניחבמ ןה ,לובגה תברקבש םיבחרמה 
".םיינוחטב םיכרצ לשו םיסחי לש - תילנוסרפ־אה - תילאירוטירטה 

ירוזיא ח"שקת יכ בושו בוש םהירבדב שיגדהל קוחב םידדצמל ורשפא הלא םיאנת 

םיברע ןיב תולפמ ןה ןיא הלאכ ןתויהבו ,םיחטש לע אלא ,םישנא לע תולח ןניא ןוחטיב 

.תינורקעה המרב ול דגנתהל קוחה לע םיגרטקמה םג ושקתה הלא תוביסמ .םידוהיו 

ןייטשנרב ץרפ תסנכה־רבחל לשמל הרשפא ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש היצזילאירוטירטה 

לש םיטלוב םיטביה השולש שממל השעמל הרשפא ןוחטיבה ירוזיא קוח לש תילאירוטירטה הרדגהה 13 

םיסחי תריצי <ב> !בחרמה לש ישעמו יגשומ ןוקיר (א) :תינרדומה הנידמב תוילאירוטירטה 

הז הרקמב) יתרבחה הרוקמ תאווסה <ג) :הנידמה לש בכרומה יטרקורויבה הנבמב םיילנוסרפ־א 

לע ."חטש"ל התכיפהו <היצקיפיאר> התמצעה ידי־לע םדא־ינב לע הטילשה לש (ימואל־ונתאה 

.Sack, 1986, 127-153 :ואר ,תינרדומה תוילאירוטירטל שיש תויצקנופה 
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,תיפרגואיג הנבה־יאב םיקול םה יכ קוחל םידגנתמה ינפל חיטהל "םייללכה םינויצה"מ 

קוחה ןושלש החכוה ירה וזו ,םידוהי רקיעב םיבשוי ןוחטיבה ירוזיא בורב ונובשח יפ־לעש 

.וילע תופקתהל דוסי ןיא ןכ־לעשו ,הלפמ הניא 

השעמל הדעונ וז .ח"שקתה לש תוילאירוטירטה תשגדהב תוממתיה טעמ אל התיה 

יאבצה לשממה לש ותוליעפ תולובג תא עבק ומצע קוח ותוא יכ הדבועה תא חיכשהל 

יאבצה לשממה תא הכימסמה 1945 (םוריח תעש) הנגהה יקוחמ 125 הנקת םע דחי ,הוויהו 

לש ותוכמס הססבתה וילעש ירקיעה יקוחה דסמה תא ,"רוגס חטש" םיוסמ חטש לע זירכהל 

ןניא ןוחטיב ירוזיא ח"שקת יכ ןויד לכב שיגדהל וחרט הלשממה ירבוד .יאבצה לשממה 

יכ ןעט ,ןובל סחנפ ,ןוחטיבה רש םוקמ־אלממ .יאבצה לשממל ינויגה רשקב תורושק 

קוח תויהל לוכי ;יאבצ לשממ ללכב היהיש ילב ןוחטב ירוזא קוח תויהל לוכי" השעמל 

קוח ילב םייוסמ רוזאב יאבצ לשממ תויהל לוכי ;יאבצה לשממה ןיינעב קוחו ןוחטב ירוזא 

,דתיה אל ןוחטיבה ירוזיא תפמש םגה ,םלוא 14.<16.12.53 ,תסנכה ירבד) "ןוחטב ירוזא 

.םיינשה ןיב יביטרפוא רשק שיש רורב היה ,יאבצה לשממה ירוזיא תפמל ןיטולחל ההז 

םג שמישש ןוכיתה רוזיאב יאבצה לשומה לש הרקמב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב הז רשק 

וריעה ,"םידיקפת ינש" .ןוחטיב ירוזיא ח"שקת חוכמ לובגה ירוזיאב תכמסומה תושרכ 

,גנונפוה :ךותב) ".םהיניב דירפהל ןיאש ול המדנ היה יכ דע ול ובברעתנ" ,םירקבמ 
(79 הרעה ,150 ,1991 

תיזכרמ ,תינופצ :תורזג שולשב לעפו 21.10.48־ב ימשר ןפואב םקוה יאבצה לשממה 

לככ םיבר םייברע םיבושיי תללכה היה יאבצה לשממה תפמב טלובה וקה .תימורדו 

ואר) םהל ץוחמ לא רשפאה לככ םיבר םיידוהי םיבושיי תאצוהו תונושה תורזגב רשפאה 

ררשש םוריחה בצמ היה יאבצה לשממה לש ומויקל קודיצה .<17-16 ,1966 ,סירי'ג 

לטוב אל יזכרמ יחרזא ןוטלש תבשהו תוברקה ךוש םע .םהירחאל דיימו תוברקה תפוקתב 

רתוי יאבצה לשממה לעפ השעמלש ךכ .תיטפשמ הניחבמ רדסוה אל ודמעמ לבא ,לשממה 

(ןוחטיב ירוזיא) ח"שקת לש ןמוסרפ .(66-65 ,1985 ,קיטסול)יקוח סיסב לכ אלל הנשמ 

.לובגה ירוזיאב ותוליעפלו לשממה לש ומויקל יקוח יוביג ןתנש אוה 1949 לירפאב ט"שת 

לשממה לש םייפרגואיגה ראתמה יווק תא השעמל ורידגהש ןה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

ןתשירדל הבושתב ,ךכ .דבלב תיברעה הייסולכואל לעופב הנווכ ותוליעפ יכ םא ,יאבצה 

ןתנעטלש ןוויכמ יאבצה לשממה תא לטבל יברעמה לילגב ןויצ־יבשו הירהנ תוצעומ לש 

םיחטשב יאבצה לשממה דקפמ ,רומ לאונמע בתכ ,רוזיאה לש וחותיפל לושכמ הווהמ ומויק 

םיידוהיה םיבושיב יאבצה לשממהש םושמ [וז] הנעטל אוהש לכ דוסי ןיא" יכ ,םיקזחומה 

15."רחא רבד לכב אלו העונתב אל תולבגה ןיא השעמלו הכלהל קר םייק יברעמה לילגב 

חטשה תופיצר לע רומשל ךרוצה אוה ונכ לע לשממה תראשהל ןתנ אוהש קודיצהש ןיינעמ 

- יאבצה לשממה םע ןוחטיבה ירוזא ןיינע תא בברעל ןיא" :ןזור סחנפ םיטפשמה רש ירבד םג ואר 14 

חטשב ,םיאצמנ ףא השעמלו ,אצמיהל םילוכי ןוחטב ירוזא .דוחל יאבצ לשממו דוחל ןוחטב ירוזא 

ןיבל הרדח ןיבש רוזאה לע םג ןוחטב רוזאכ זירכהל לוכי ןוחטיבה רש .יאבצ לשממ וב ןיאש 

.(527 ,13.12.55 ,תסנכה ירבדו "ךכב ךרוצ היהי םא ,לשמל ,ביבא־לת 

לשממה דקפמ ,רומ 'ע :28.9.49 ,ןוחטיבה רשל הירהנ תימוקמ הצעומ ,11־5434־ג ,הנידמה ךזנג 15 

.13.10.49 ,ןוחטיבה רש שילש ,בוגרא הימחנ ןרס־ברל יאבצה 
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333 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

"תיביטרטסינימדא תודחא"ו "תילאירוטירט תופיצר" .תיביטרטסינימדאה ותודחא לעו 

ןוגכ םיגשומל חונ ףילחתל םוריחה תונקת לשו לשממה לש תיפרגואיגה הפשב וכפהנ 

.םדא־ינבב םיקסועה "חוקיפ"ו "הטילש" 

םילשומל תופיקמ תויוכמס לש הרוש וקינעה 1949 תנשמ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

םירוזיאל םיבשות לש האיציו הסינכ לע תולבגה תלטה ויה ןהבש תובושחה .םייאבצה 

םיבשות יגפמ לובגה ירוזיא לש השעמל תטלחומה םתריגסו ןוחטיב ירוזיאכ ורדגוהש 

תויוכמס .רוזיאב עבק־יבשותכ ומשרנ אל 1948 רבמבונב ןיסולכואה דקפמ לש םויבש 
םתואל םייניתשלפ םיטילפ לש םבוש תורשפא ינפמ לובגה ירוזיא תא "ומטא" הלא 

,24.12.56 ,תסנכה ירבד ,ןיגב ירבד ואר> המחלמה ינפל וררוגתה םהבש בושיי תומוקמ 

לש הסמ התואל םג אלא ,תולובגל רבעמ ואבש םיטילפל קר אל ,דתיה הנווכה .(541 

תויוכמס .הנידמה תולובג תא ובזע אל םלועמש "םיימינפ םירוקע" וא "םיימינפ םיטילפ" 

לש ,תטלחומ אל יכ םא ,תרכינ היצזיברע־הדל ומרת ןוחטיבה ירוזיא קוח קינעהש הלא 
.לובגה ירוזיא 

התיה ,הב שמתשהל וברהש ,אבצהו לשממה יגיצנל הנתינש רתויב הבושחה תוכמסה 

לע תווצל תיאשר ןוחטיבה רש ידי־לע הנומתש תכמסומ תושר יכ עבקש קוחב 8 ףיעס 

ויהי ןמז המכ ךשמל עבק אל קוחה .רוזיאה תא תאצל ןוחטיבה ירוזיא לש עובק בשות 

דבלמ ,ןכ־ומכ .ןוחטיב רוזיאכ עבקנש רוזיאמ חרזא איצוהל םיאשר םייאבצה תונוטלשה 

.םיקחדומה לרוגב הלעי המ עבקנ אל ,שדחמ ןוכיש תחטבה 

וחוסינ בקע .לובגהמ קיחרהל ןוחטיבה רש יאשר הייסולכוא וזיא םג עבק אל קוחה 

ירוזיאמ םיקחרומ םמצע אוצמל הרואכל ולכי םיברע םגו םידוהי םג ,ילאירוטירטה 

לש 14 ףיעס תקיקח תעב יכ ןוחטיבו ץוח תדעו שאר־בשוי ןעט ,ךכל היארכ .ןוחטיבה 

דגנל ודמע םיברע אל ,עבקךוכיש ומוקממ אצוהש ןוחטיב רוזיא לש בשותל חיטבמה ,קוחה 

תסנכה־רבח) תואמצעה תמחלמ תעב וקוזינש םידוהי יפלא רקיעב אלא ,קקוחמה יניע 

לש ילאירוטירטה חסונב אקווד ,רומאכ ךא 16.<619 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד ,בוגרא ריאמ 

היוניפל לילעב הלפמ־יתלב יקוח יוביג ןתנש אוה ןכש ,ץקועה ןומט היה הקחרהה תויוכמס 

םירחא םירוזיאל התרבעהלו "ןוחטיב רוזיא"כ זרכוהש םיוסמ רוזיאמ תיברע הייסולכוא לש 

.הל הצוחמ וא הנידמב 

יפלאו וסרהנ םהיתב ,םהירפכמ םייברע םיבשות ואצוה ןוחטיבה ירוזיא קוח לש ויטעב 

םינופמה ונכוש רשאכ םג .םירחא םיבשותל ורבעוהו םהילעבמ וערקנ המדא םנוד 

רפכה ישנא לש םלרוג איה תמסרופמ אמגוד .םנוצרל דוגינב רבדה השענ םירחא תומוקמב 

ןוילעה טפשמה־תיבמ יאנת לע יוניפ וצ ולביק םיבשותהש רחאל סרהנ םרפכש תירקיא 

17.םבוש תא ריתהל אל ידכ ןוחטיבה ירוזיא קוח יפל ותוכמסב שמתשה ןוחטיבה רשו 

ותועמשמל ךכ־לכ גאוד היה אל אוהש בל־יוליגב ןורהא־ןב תסנכה־רבח רמא בוגרא ירבד לע הבוגתב 16 

ןיב ,חטבומ הלא לש םדיתע ןכש ,םיידוהי םיבשות לע קר לעפומ היה וליא קוחה לש הז ףיעס לש 

םייברעה םיבשותל סחיב הנוש בצמה .םהל וגאדיש םירחא םימרוג ידי־לע ןיבו הנידמה ידי־לע 

,19.12.51 ,תסנכה ירבד) לובגה ירוזיאמ ,ןתינש לככ ,םג םתסה ןמו םתיבמ וקחרוה קוחה ףקותמש 

 754).

םויה־רדסל העצהב ם"פממ ינותסב םותסור תסנכה־רבח ואר ,תירקיא תשרפ לש התולשלתשה לע 17 
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יבשות לש םשוריגל הווסמ ךא ינוחטיבה קומינה שמיש תירקיא לש הרקמב יכ הדבועה 

תירקיא תשרפ תא בושו בוש ולעהש םינושה תסנכה ירבוד יניעמ המלענ אל םתיבמ רפכה 

,הטוספ רפכל ךומס בשייתהל תירקיא יבשותל עצוה 1952 תנשב :אמגוד הנה .ופרה אלו 

קלח לא ומויב םוי ידמ עונל םשמו ,המצע תירקיאמ םירטמוליק העברא לש קחרמב 

ךא העצהל ודגנתה רפכה יבשות .הטוספ רפכה לש תומדאה תייצח ךות םהיתומדאמ 

םהל עצויש רחא םוקמ לכב שדח רפכ םיקהל םתונוכנ תא יאבצה לשממה ינפל ועיבה 

תא הלעהש ,ןיבור תסנכה־רבח .ליאוה אלל ךא ,םהיתומדא תולובג ךותב היהיש יאנתב 

םתובשייתהל עצוהש םוקמה" :ןוחטיבה רש לש ותוינידמ לע המת ,תסנכה תאילמב אשונה 

תקחרה םאה ,הלאשה תלאשנ ןכ לע ,ןוחטיבה רוזא םוחתב אוה ףא אצמנ רפכה יבשות לש 

"?םיבשותה לש םתוגהנתה אלו ,ןוחטיבה תא חיטבת רשא איה םרפכמ םירטמוליק רפסמ 

(270 ,9.12.52 ,תסנכה ירבד) 

אמגוד שמישו תונוש תוירוביצ תומיבבו תסנכב בושו בוש ןוידל הלע תירקיא הרקמ 

היה אל תירקיא הרקמ ךא ,8.ןוחטיבה ירוזיא קוח םשב עצבל ןתינש םייתורירש םישעמל 

ןכמ־רחאל םינש שמח ותסירהו 1948 ץיקב םעריב יטינורמה רפכה לש ויוניפ .דיחי 

,תסנכה ירבד ;386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד ,םרא) ןוחטיב ירוזיא ח"שקת תועצמאב 

,גנונפוה) 5.6.49־ב הנואו'גו היטק ,םאסק םייברעה םירפכה יוניפ :(462 ,23.12.53 

םירוזיאל םתרבעהו םהיתומדאמ בגנה רוזיאב םיוודב םיטבש תקחרהו :(151 ,1991 

,9.ןוחטיבה ירוזיא קוח תרזעב הלעפוהש הקימנידל תופסונ תואמגוד םה הלא לכ ־ םירחא 

םירפכ לש (evacuation) םיוניפל דימת שמיש אל ןוחטיבה ירוזיא לש הפמה טוטרש 

ןיבל םירפכה יבשות ןיב וצצח "קר" ןוחטיבה ירוזיא לש םיווקה םיתיעל .םימלש 

ץוחמ"ל וכפהנ ןה ןוחטיבה רוזיאמ קלח הלא תומדא ורדגוהשמ .םתסנרפ רוקמו םהיתומדא 

ואב ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ויפלש ינוריא בצמ רצונ ךכ .םייברעה ןהילעב יבגל "םוחתל 

20.םיבשותה לש אלו ,תומדאה לש ןנוחטב תא חיטבהל 

הענמ יגוחטבה קומינה תאלעה ובש ןפואה לע .(1011 ,16.1.52 ,תסנכה ירבד) תסנכה ינפל גיצהש 

,16.1.52 ,תסנכה ירבד> ןוירוגךב ןוחטיבה רש לש ותבוגת ואר ,יגותסב לש התליאשב יניינע ןויד 

 1012).

השגוהש התליאש ;617-616 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד ,סיסק דעסמ תסנכה־רבח :לשמל ואר 18 

,תירקיא יבשות לש םמוקישו םנוכיש רבדב תואלקחה רשל יגותסב תסנכה־רבח ידי־לע 30.7.52־ב 

.394 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד ;150 ,25.11.52 ,תסנכה ירבד 

ןוחטיבה רשל ביבח 'א תסנכה־רבח לש התליאש :ואר ,םהיתומדאמ םיוודב לש םתקחרה ןיינעל 19 

־א־ינעב ,הבכוע ינעב ־ עבש־ראב רוזיאב םיוודב םיטבש השולש לש םתרבעה רבדב 12.12.51־המ 

רוויא לש ינופצה קלחב םהיתומדא תא 1951 רבמבונב 2־ב בוזעל ובייוחש ־ שינפא־לאו עלאלאת 

םויה־רדסל העצה ;<1222 ,6.2.52 ,תסנכה ירבד) רוזיאה לש יחרזמה קלחל רובעל וצלואו עבש־ראב 

־לא ברע ,ףכ־ובא ברע ,קייקר־ובא ברע ,ןיוואר'גלא ברע םיטבשה שוריג לע םרא תסנכה־רבח לש 

.Peretz, 1958, 96 :ואר ,םיפסונ םירקמל .<1320 ,13.5.53 ,תסנכה ירבד) ענאצ־א טבשו ןיווראפ 

םהיתומדאמ קלח לא עיגהל ויבשות לע רסאנש ןופצב היליעימ רפכה לש הרקמה תא ,לשמל ,ואר 20 

םתקחרה .ונממ םירטמוליק הרשעמ רתוי לש קחרמב ןכוש רפכה יכ ףא ,לובגל בורק רוזיאהש הנעטב 

ןוליא בושייל הנתנו שדח ידוהי בושיי תמקה הרשפא לובגה לע םהיתועקרקמ רפכה יבשות לש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:54:11 UTC������������� 

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



335 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

חכונל וסרק ,ןוחטיב יכרוצב המשל הילפאו םיחטשב םישנא ופילחהש ,"ןושלה יקחשמ" 

הדמל הנשב הנש ידמשו "םינגומה םיחטש"ב קוחה םשב ושענש םייתורירשה םישעמה 

הרצונש הילפאל םידגנתמה .ם"פמו י"קמ ירבח לש םהיפמ ללכ־ךרדב ,םהילע תסנכה 

קומינ לכ היה אל רשאכ תוביצי לש תופוקתב םג ושענ הלא םישעמ יכ ונעט קוחה תרזעב 

.קוחה לש ילולימה חסונה לע יאבצה לשממה תונוטלש ודיפקה רשאכ םגו םהל ינוחטב 

,יאבצה לשממה ידי־לע ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הערל לוצינה ררבתהשמ ,םינשה ףוקנב 

קוחל יכ הרכהה .תיטילופה תשקה יעבצ לכ תא ופיקהו תודגנתהה תולוק ורבגו וכלה 

תוכייש השעמל ןיא ,ץוחבמ ביוא ינפמ תוננוגתה םשל הרואכל קקחנש ,ןוחטיבה ירוזיא 

קר אל לחלחל הלחה ,"םינפבמ" םיברעה יפלכ אקווד ןווכמ אוה אלא ,ץוחבמ םיבייואל 

הגלפמה וא םייללכה םינויצה ןוגכ תוגלפמ ברקב םג אלא ,י"קמו ם"פמ ירבח ברקב 

וללכש יאבצה לשממה תולועפ ינפמ ועירתהש ויה יתדה שוגה יגוחב וליפא .תיביסרגורפה 

םיעשפ לע תיביטקלוק תוירחא תלטהו ןישנוע יעסמ ,םיחרזא ישוריג ,םירפכ תריקע 
.הטישה תוליעי לע והתש ויהו .(386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) םידיחי לש תוריבעו 

:הילשא לע השעמל ןעשנ ןוחטיבה ירוזיא קוח יכ ןעט ,לשמל ,ם"פממ םרא תסנכה־רבח 

ןוחטיבה תדימ תא עבוקה אוה אוה רטמוליקהש הילשאה לא ונתוא ריזחמ אוה םעפב םעפ" 

םיינש ךשמב ונמייק ירה :הייאר אהו .וז הילשא תצפנמו תואיצמה האב םעפב םעפו ,לובגב 

בצמ רפתשנ ךכ ידי לע םולכ ;תיפרגואיגה םכתסיפת יפל םוריח תעשל תונקתה תא 

(386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד)"?תולובגב ןוחטיבה 

רמולו ןוחטיבה ירוזיא קוח לש ומושייל םינש שש םכסל רבכ ןתינ היה 1954 תנשב 

הז היה .דבלב תוילאירוטירט הרואכל ויה ויתויוכמסש קוחה לש ותועמשמ המ רוריבב 

דחא אוה הז קוח..." :ורמואב קוחה דגנ תופירחב אטבתהש ם"פממ ןיתפיר תסנכה־רבח 

תא םג למסמה ןוטלש ותוא לש תועורזה דחא ונהו ,הייסולכואה לע םימירעמה םיקוחה 

רחואמ הגש וליאו (295 ,13.12.54 ,תסנכה ירבד)".ללוהמה יאבצה לשממה לש ןוטלשה 

.םרפכל תינופצ תויפולח תומדא ועצוה היליעימ יבשותל .קבט לודיגל תועקרק לש תרכינ תפסות 

יבשות ןיא" :לארשי ייברעל תיטרקומדה המישרהמ סיסק דעסמ תסנכה־רבח לאש השרפה תובקעב 

קחרמה יפל תדדמנ הנידמל םיחרזא לש םתונמאנ ןיאו ,רוזאה יבשות ראשמ םינמאנ תוחפ היליעימ 

תא דבעל םתוכז ללשיתו םקלח ערגיי אופא עודמ .םיררוגתמ םה וב בושיה ןיבל לובגה ןיבש 

רתוי הנידמה ןוחטב תא ןכסמ ,לובגה ןמ תוקוחרה ,הנידמה םינפב תועקרק דוביע םאה [...] ?םתמדא 

רשפא םאה ?םמצע םישנאה םתוא ידי לע ,הנופצ רתוי ,ןוליא בושיי לש ויתועקרק דוביע רשאמ 

,11.12.51 ,תסנכה ירבד> "?ןוחטבה לע רומשל הרטמב היליעימ יבשות יבגל עצוב קוחהש סורגל 

םייברע םיחרזא תרדה לש תוקיטקרפל הווסמ ויה "ןוחטיבה ימעט" יכ שיחמהש רחא הרקמ <617 

.ילארשיה אבצב ותריש ויבשותמ קלחש לילגב שיפרוח יזורדה רפכה לש הרקמה אוה םהיתומדאמ 

לש ינופצה וקלח תא רידגהש ןפואב םיינשל רפכה תא הצוחה וק לשממה תונוטלש וחתמ 1953 תנשב 

,רפכה תמדאמ יצח ,ןוחטיבה רש תנעטל .ןוחטיב רוזיאל ךיישכ ,םנוד םייפלאמ רתוי ,רפכה 

תכייש איה ןכ־לעו םידקפנל םיבשחנ הילעבש השוטנ המדא אליממ איה ,םנוד םיפלא תשולשכ 

יבשות לש םהיתויוכזב ועגפ אל ןוחטיבה רוזיא יווקש דבלב וז אל ,וירבדל ,ןכל .סופורטופאל 

,8.7.53 ,תסנכה ירבד) םהל ךיישה חטשהמ רתוי םנוד ףלאכ םהידיב וריתוה םהש אלא ,שיפרוח 

 1871-1870).
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לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 336 

יכ חיכומ רבעה ןויסינ" :קוחה לש ותועמשמ תא הנס השמ תסנכה־רבח ריבסה רתוי 

הייסולכואה יוכיד ךרוצל אלא ,ץוח יפלכ הנידמה ןוחטב יכרוצל אל היה הז קוחב שומישה 

<527 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד)".םינפ יפלכ תיברעה 

שחכתהל ולכי אל םג ךא "תימרת"כ קוחה תרדגהל ןבומכ ומיכסה אל הלשממה ירבח 

דעונ ,ץוח יפלכ לובגה תא םחתל דעונשמ רתוי ,ןוחטיבה ירוזיא קוח יכ ןועיטל ירמגל 

קוחה לש וז תילכת ."םינפב"מ םיברעה ינפמ וילע ןגהלו םינפ יפלכ ומחתל השעמל 

ןפואב לאש ,תרש השמ ,הלשממה שאר םוקמ־אלממ רשאכ 1951 תנשב רבכ בטיה הרהבוה 

ינפמ תינש .ןיידע םולש ןיאש ינפמ הנושארו שארב ?הזכ קוח םייק עודמ" :ירוטר 

ןה תונכס הנידמל תופקשנש ינפמ ,רמוא הווה .םינפב הרצבתה םרט תאזה הנידמהש 

סחנפ ,ןוחטיבה רש םוקמ־אלממו <1804 ,21.5.51 ,תסנכה ירבד) ".םינפבמ ןהו ץוחבמ 

םעפ ריהבהו ,המחלמה םות רחאל םינש שמח ,ןכמ־רחאל םייתנשכ ךכ לע רזח ,ןובל 

ןוחטב תרוגח" :תואבה םילימב ןוחטיבה ירוזיא לש תיתימאה םתרטמ יהמ תפסונ 

העיגפ לש ששח אלל תיאבצ הניחבמ הב לועפל םילוכי ונאש ,מ"ק 10 לש תילאירוטירט 

".ןחבמב דומעל ךרטצנש הרקמל וננוחטיבל הנושאר הגרדממ דוסי תדמע איה - םינפבמ 

,לובגה ירוזיאמ תיברעה הייסולכואה תקחרה ,ןובל יניעב <394 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) 

לארשי־תגידמש הדבועב בשחתהב תינויגה ,דתיה ,"ןוחטיב ירוזיא" םירדגומ םתויה ףקותמ 

לכ הזב האור ינניא" :ףיסוה דוע .םינומה תיילע לשו תימניד תובשייתה לש הנידמ איה 

(299 ,13.12.54 ,תסנכה ירבד)".תיטרקומדה יתפקשהל הריתס 

יכ ששחה תועצמאב וקדצוה ,ןוחטיבה ירוזיא קוח ףקותמ ושענש ,יאבצה לשממה ישעמ 

לש החטשל םיננתסמה םיטילפל עייסל םילולע וא תוסח םינתונ לארשי ייברע 

לש הרומחה היעבה" :תושרופמ םירבדה וגצוה הרבסהה דרשמ לש ךמסמב .לארשי־תנידמ 

ןהמ תובר ...לארשי תולובגל רבעמ ףרה אלל תוננתסמש םידדושהו םיזזובה תויפונכ 

רורב ...רפסה ירוזא לכב טעמכ ןברוחו םד תובקע ןהירחא תוריתומ ןה[ש איה] ...תושומח 

לש הליעפה םתרזע אלל עצבתהל תולוכי ויה אל וללה תופוצרהו תולודגה תוטישפהש 

שמשל םילולע לארשי ייברע יכ ןעטנ דוע (68 ,1985 ,קיטסול :ךותב)".לארשיב םיברעה 

המייקתה וז דוסי־תחנה .לארשי־תנידמ לש החטשל ברע תואבצ לש השילפ ןויסנל רשג 

דע יאבצה לשממה לש ולוטיב־יאל קודיצ השעמל השמישו םישימחה תונש לכ ךלהמב 

רבכש הדבועה ףרח ,1972 תנשל דע ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש ןלוטיב־יאלו 1966 תנשל 

תישממ הנכס תפקשנ ןיאש לארשיב יללכה ןוחטיבה יתוריש וכירעה 1951 תנשב 

ותואב .לארשי תונוטלש לש םתבוגתמ הששח לשב רקיעב ,לארשיב תיברעה הייסולכואהמ 

לע אלפתהל שי תוננתסהה ישעמ ידי־לע םיצורפה תולובגה חכונלש דוע רמאנ ח"וד 

ןמיזגב) הנידמה ןוחטבכ עוגפל תוסנל ותפתהש םיילארשי םיברע לש טעומה םרפסמ 

.(104 ,1992 ,רוצנמו 

תנמ־לע 6.12.55־ב המקוהש ,רנטר תדעו םשב תרכומה ,הדעווה לש תוצלמהה ח"ודב 

םיברעה יפלכ ינדשחה סחיה ןיידע רכינ היה ,יאבצה לשממה לוטיבל תורשפא קודבל 

לשממה (1):תואבה תוביסהמ יאבצה לשממה תא לטבל אל ץילמה ח"ודה .לארשי יחרזא 

תייסולכוא ןיב קחרמה םהבש תינוחטב הניחבמ הפרות־תודוקנו לובג ירוזיא לע לח יאבצה 

(2):חינז ףא םימיוסמ תומוקמבו ןטק אוה לובגל רבעמש םיברעל לארשי יחרזא םיברעה 

תומייאמה תונידמ עברא תונכוש הנידמה לש םילתופמהו םיכוראה היתולובג ךרואל 

ייברעב רזעיהל תולולע הלא תונידמש ששח םייקו ,לארשי דגנ המחול לע תוזירכמו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:54:11 UTC������������� 

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



337 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תא ןיבהל שי ,ח"ודה םכיס ,וללה תודבועה חכונל .יאבצ תומיע לש הרקמב לארשי 

דצמ תניוע תוליעפ תעינמ (1) :תואבה תומישמב יאבצה לשממה לש ותובישחו ודיקפת 

לש םבוש תעינמו תוננתסה תעינמ (3);לובגה רוזיאב ןוחטיבה קוזיח (2) ;לארשי ייברע 
לש תובשייתהו חותיפ םע דחי םתמדאלו םהיתבל רוזחל םיניינועמה םייניתשלפ םיטילפ 

רטשמ תגהנה (4) ;הנושאר הגרדממ תינוחטב תובישח ילעב רפס־יבושייב םישדח םילוע 

לע ,ח"ודה לש ונושלכ ,"ןיע םישל" תונוטלשל תרשפאמ האיציו הסינכ תונוישר לש 
21."תיתייעב" הייסולכוא 

הל ונתנ ףאו לארשי יחרזא םיברעה יפלכ הטוקנה תוינידמה תא ורשיא הדעווה ירבד 

הסיפת לע תעה לכ הכמסנ וז תוינידמ .היולת־יתלב הדעווה תויה תוכזב ףקות הנשמ 

תירוגיטקל ,הרישי הרוצב םיתיעל תזמורמ הרוצב םיתיעל ,לארשי ייברע תא הכיישש 

,םהל הצוחמש יברע ןיבל הנידמה תולובג ךותבש יברע ןיב הניחבמ הניאש רתוי הבחר 

השענ אל "ץוחבמ יברע" ןיבל "םינפבמ יברע" ןיב םילדבהה שוטשט ."ביואה חטש"ב 

ולעפש אבצה לשו לשממה לש תימוימויה היישעל רדח אלא ,דבלב תיביסרוקסידה המרב 

ימ יפלכ ולעפוהש הלאל םימוד םיעצמאב םייברעה םיחרזאב וגהנ הלא .ןוחטיבה ירוזיאב 

22."ןנתסמ"כ רדגוהש 

םתרדגה ,םיננתסמ לש תנחבומ־יתלב הירוגיטקב םייברעה לארשי יחרזא לש םתללכה 

ןוידה להנתה הבש תילאירוטירטה הפשב בשחתהב תינוריא .דתיה ,"תנכוסמ הייסולכוא"כ 

הזה ןבומב .בטיה םמחתלו תולובגה תא םוטאל הרואכל האבש הפש ,ןוחטיבה ירוזיאב 

סחיב תימואל־ונתאה הנידמל תינייפואה תוליפכ התוא ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ומליג 

.Supplement - Military Government in Israel ,11־5434־ג ,הנידמה ךזנג 21 

ירוזיאב םישטשוטמ ויה "ץוחבמ" םיברעל "םינפבמ" םיברע ןיב םילדבהה ובש ןפואל תטלוב אמגוד 22 

לובגה ךרואל הנמאתהש םירייס תדיחי ,1952 ינויב 25־ב .הרע רפכ לש הרקמב תוארל ןתינ לובגה 

לובגה ןוויכל םויה רואל הכלהש הרע ידאוומ םיירפכ לש הלודג הרובח לע שאב החתפ ינדריה 

,םירבג ינש וגרהנ יריהמ האצותכ .ןדמרה גח םויס םע ,םיווקל רבעמש םהיבורק םע שגפיהל הרטמב 

םתסרג .תמדקומ הרהזא אלל שאב םילייחה וחתפ ,םיירפכה תודע יפל .דלי םהיניבו ועצפנ השימח 

.םהיתואירקל ונענ אל םיכלוההש רחאל קר החתפנ שאה יכ ונעט םה .הנוש התיה םילייחה לש 

ןיב העבקש הריקח־תדעו ילויב ןוירוג־ןב הנימ ,תורורב־יתלב ויה היתוביסנש ,תירקתה תובקעב 

המחלמ'ה לע תוארוהה תא םילשהל םוקמ ןיא םא וקדבי םייאבצה תונוטלשהש יוארה ןמ" :היתוצלמה 

עודיכ םהו לובגל יולגב םיברקתמה םישנאב םיננתסמ ןיד טוקנל ןיא יכ ,רהבויש ןפואב 'תוננתסהב 

םא אלא ,שאב םהילע חותפל ןיאו ,םייתרטשמ םיעצמאב הלא יבגל טוקנל שי אלא ,לארשי יבשות 

יגרט עוריא .(3207-3203 ,28.8.52 ,תסנכה ירבד)".לובגה רבעמ םדעב עונמל רחא יעצמא רתונ אל 

רק םדב תוומל התרי לובגה־רמשמ תדיחי רשאכ ,1956 רבוטקואב שחרתה ,רתוי םסרופמ ,רחא 

.םרפכב רצוע זרכוה יכ ועדי אלו םתדובעמ ורזחש םסאק רפכמ םייברע םיחרזא העשתו םיעבראב 

הפוקת רוביצה תעידימ הרתסוה ,"םסאק רפכ חבט"כ לארשיב תירוביצה העדותב הקקחנש ,תירקתה 

המחלמה ץורפ ינפל םימי םתואב הררשש חתמה תריוואב השעמה קדצוה הריקח החתפנשמ ךא ,הכורא 

םימעפ םיחצורה וכז וז הביסמ .םיווקל רבעמ םהיחאל ועייסי לארשי ייברע יכ ששחבו יניס יאה־יצחב 

אישנ םעטמ תונינח רחאל אלכה ןמ םינודינה לכ וררחתשה 1959 רבמבונ דעו םשנועב הלקהב רפסמ 

.(646-645 ,1996 ,סירומ ;70-53 ,1990 ,םליע) הנידמה 
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הרוכעה תואיצמה ןיבו ןוימד תריציו הלכה לש תירוטזינגומוהה הקירוטרה ןיב :היטועימל 

ירוזיא קוחב ןוידה ףשח לכמ רתוי ךא .(Comaroff, 1998 :ואר)ינתא לודיבו הרדה לש 

:ימואל טועימל םיסחייתמ םה רשאכ הנידמה תולובג לש "תוארמה תפש" תא ןוחטיבה 

הירואיתה ידי־לע יופצכ ,םינפ יפלכ תוינגומוהו ץוח יפלכ תונחבומ רוציל םוקמב 

המינפ םמוחתב ץיח ורצי םה :ךפיהה תא ושע םה ,תידטנצופוריאה תיטילופ־ויצוסה 

הננוכ וז ןיעמ "תוארמ תפש" תועצמאב ."ץוח"הו "םינפ"ה ןיב םילדבהה תא ושטשטו 

.םייברעה היחרזא ינפמ רקיעב "ןגומ בחרמ" ותוא ,"היפוטורטה"כ לובגה תא הנידמה 

ינללוכ דסומכ לובגה 

לש תירוטזינגומוהה התלוכי תאו לכ־קבוחה חוכה תא ואטיב ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

ךא .הירוטירטו הייסולכוא לע טולשל ידכ שרדנה לעה־טבמ תא ןובירל ונתנ ןה .הנידמה 

ייח לש םיקדה םיסנאוינב בכעתהל ילבמ ,רמול רשפא םא ,"הלעמלמ" תאז ושע ןה 

המחית איהש ךכב היה ןוחטיבה ירוזיא תפמ לש החוכ .תוימוימויה םהיתולועפב םיחרזאה 

עבונה ,עובק םוריח רטשמ תגהנה רשפאש יאנת ,הנידמה יחטש ראשמ לובגה ירוזיא תא 

אל וז הפמ ךא .הנידמה תא הפיקהש תיביטרטסינימדאה הרוגחב ,"ןוחטיב ילוקיש"מ 
לובגה ירוזיאל הסינכה תלבגהו שוריגה תויוכמס .המינפ םמצע לובגה ירוזיא תא המחית 

לש סוטטס ילעב םישנא לש העונתה תא ורידסה אל ןוחטיב ירוזיא ח"שקתב וללכנש 

םיבשות לש םתאיציו םתסינכ תא אל םגו םמצע ןוחטיבה ירוזיא ךותב םיעובק םיבשות 

ןוחטיבה ירוזיא תונקת יפ־לע יאשר היה עובק בשות ,הכלהל .וללה םירוזיאהמ םיעובק 

.ןוחטיב ירוזיאכ וזרכוה אלש ץראה ירוזיא לכב ישפוח ןפואב עונל 

םייקוחה םילכה ילב יאבצה לשממה תא וריתוה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ,הזה ןבומב 

הייסולכואה לע חוקיפו לוהינ :ודועיי תא אלמל רומא היה םמיעש םייביטרטסינימדאהו 

שפוח תא הליחתכלמ םנמוא ליבגה לשממה .הנידמה תולובג ךותב תבשויה תיברעה 

השירדל ךא ,תונוישרו יוהיז יעצמאב דייטצהל םתוא בייחו םייברעה םיבשותה לש העונתה 

תדחוימ הקיקח םוזיל םג וששח תונוטלשהו תמוערת ררוע רבדה .יקוח סיסב לכ היה אל וז 

ול ןורתפהש יטפשמ דוכלמ רצונ ךכ .תימואלניבה הליהקב תואחמו תיבב הסיסת ררועתש 

יפ־לע םייאבצ םידקפמכ ונומ ןוחטיבה ירוזיאב םייאבצה םילשומה :1950 ראוניב קר אצמנ 

ינשה יקוחה ךבדנל ךליאו זאמ וכפהנ הלא תונקת .1945 (םוריח תעש) הנגהה תונקת 

.יאבצה לשממה לש ותלועפל ותובישחב ירקיעהו 

הקיקחב רבודמ ןיאש ץוח יפלכ ןועטל הלשממל רשפא תויטירבה תונקתב שומישה 

תמשוימה תירוטדנמ תילאינולוק םוריח תקיקחב אלא ,ילארשיה םירחבנה־תיב לש הלפמ 

תוברל ,תורומח ןוחטיב תויעב ויה םיחטשב .לובגל תיפרגואיג םיבורקה םיחטשב קר 

עגרמ ,םינפ לכ לע .תונוכנ ןרקיעב ויה תונעטהש ךכ ,הלבחו לוגיר תולועפו תויוננתסה 

םרטב תונקתה לוטיבל הווקת לכ טעמכ הספ הנגהה תונקת לע יאבצה לשממה תתשוהש 

ח"שקת יכ ,אופיא ,רמול ןתינ .(83-82 ,1991 ,גנונפוה) ומצע יאבצה לשממה לטובי 

וליאו יאבצה לשממה יחטש לש םייפרגואיגה ראתמה יווק תא לעופב טטרש ןוחטיב ירוזיא 

.ןכותב הלא םיחטש ואלימ יאבצה לשממהו 1945 (םוריח תעש) הנגהה יקוח 

לש "לוהינ" תויעבב ולפיט םה ,תיביטרטסינימדא ןושל התיה הנגהה יקוח לש םנושל 
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ונקתוהש יטירבה ביצנה לש הנגהה תונקת .םנוחטב תחטבהבו תולובגב םיבשותה ייח 

עונמל ןרוקמב ודעונ תירוטדנמה הניתשלפ־לארשי־ץרא לש החטשב 1945 תנשב 

תרתחמ תוצובק דצמ ןה םייברע תודגנתה תוחוכ דצמ ןה ,תימוקמה הריזב טקש־יא 

קוחב ,םימיוסמ םיגייס םע ,הלא תונקת וגפסנ לארשי־תנידמ תמקה םע .תוידוהי 
.ילארשיה 

תוקינעמ ןהו תונקת םיעבשו האמ לש סופרוק םיליכמ 1945 (םוריח תעש> הנגהה יקוח 

.הילע חוקיפבו הייסולכואה לוהינב טעמכ תולבגומ־יתלבו תובחרנ תויוכמס תויושרל 

רתי .ליעל הרכזוהש 125 הנקת איה ,הב שמתשהל הברה לשממהש וז ,ןהיניב הבושחה 

שפוח לשו העונת שפוח לש הלבגה ,הרוזנצ :תוישיא תולבגה לש ןווגמב תוקסוע תונקתה 

,110־ו 109 תונקת .המודכו קשנ תקזחה לעו הרובחת יעצמא לע חוקיפ ,תונותיעו יוטיב 

םישנא רחא םייתרטשמ בקעמו הקידב רשפאמה וצ איצוהל לשומה תא תוכימסמ ,לשמל 

הפוקתל עצבל יאשר לשממהש יביטרטסינימדא רצעמל תסחייתמ 111 הנקת :םימיוסמ 

שרגל תוכזב הנד 112 הנקת :תוסחוימה תומשאה תגצה אללו טפשמ אלל ,תלבגומ־יתלב 

;הנידמה תולובג ךות לא םבוש תא עונמל ןיפולחל וא הנידמה תולובגל ץוחמ לא םישנא 

תרפהב דושחש ימ לש שוכר סורהל וא םירחהל לשממה תא תוכימסמ 120־ו 119 תונקת 

:םיוסמ רוזיא לע וא רפכ לע אלמ וא יקלח רצוע ליטהל הריתמ 124 הנקת :רדסו קוח 

תויח וא םיבכר ,םישנא לש םתעונת לע רוסיאב וא הלבגהב תונד 132־ו 126 תונקת 

.(7 ,1966 ,סירי'ג) האלה ךכו :םימיוסמ םירוזיאב 

,יאבצה לשממה לש יביטרטסינימדאה־"ילשממ"ה ויפוא תא תעה לכ שיגדה ןוירוג־ק 

הנידמל רשפאל דעונש ילכ השעמל אוה לשממה ,ותנעטל .יאבצה ויפוא תא קר אלו 

ליעי תוריש קינעהל םג אלא ,הפרותה יחטשב ןוחטיבה יכרוצ תא קר אל חיטבהל 
לש םייחה ימוחת לכב ועגנש ,תויוכמסה זוכיר 23.וללה םיחטשה יבשות לש םהיכרוצל 

לש םייביטרטסינימדא םיקומינב אוה ףא קמונ יאבצה לשממה ידיב ,םייברעה םיבשותה 

:"םיברעה לש םתבוט"מ קלחכ גצוה ףא אוה .הייסולכואה לש היתויעבב לופיטה תוליעי 

לשממה תכרעמ םע םהיעגמש םהל בטומ ,תירבעה הפשה לע וטלתשה אל דוע לכ 

דובכ־תארי ול שוחרל םיטונ ,"םעבטמ" ,םיברעהש יאבצ םרוג םע ולהנתי תילארשיה 

חותיפו המדק לש ןונגנמ לשממה תויה רבדב ןועיטה םגו .(36 ,1992 ,רוצנמו ןמיזנב) 
תגלפממ בוליכיא ארזע תסנכה־רבח ,לשמל .חישהמ רדענ אל םייברעה םיחרזאה ליבשב 

אל לוכי וניא יאבצה לשממהו ןוחטיבה ירוזיא לש חטשב רבועש ימש ןעט םייללכה םינויצה 

הייסולכואה לש םייחרזאה םייחבו םייקשמה םיאנתב המוצעה תוחתפתההמ לעפתהל 

האוושהב םג אלא ,ברע תונידמב םימוד םיאנתל אמגוד לכ איבהל ןיאש קר אל" :תיברעה 

.(543 ,24.12.56 ,תסנכה ירבד)"תירבעה הייסולכואה בור לש הייח תמרו הבצמל סחיבו 

לופיטה יכרד תא לעיימה "תויעב רתופ" ףוגכ גצוה יאבצה לשממה ,תורחא םילימב 

.היצזינרדומו המדק ןמזב־וב ןהל קינעמו תיברעה הייסולכואב תויתנידמה 

םלגל רומא היה לשממה ןונגנמש ,"הייסולכוא לוהינ"ו "ןוחטיב יכרוצ" ןיב ףוריצה 

הז ףוריצ .תינרדומה הנידמב הטילשה לש התוידוחיי תנבהל יזכרמ אוה ,ןוירוג־ןב יפ־לע 

םישוביכה ןדיע םות םע תיפוריאה הנידמה לש הקיטמלבורפהמ קלחכ הליחת חמצ 

.25.3.53 ,הלשממה ירבחל ןוירוג־ןבמ בתכמ ,11־5434־ג ,הנידמה ךזנג 23 
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לש התודרשיהלו התחלצהל ןחוב־ןבאל ךפהנ אוה רתוי רחואמ .תשביב תוטשפתההו 

זיקרמה בתכ הרשע־הנומשה האמב רבכ .םיל רבעמש היתובשומב תילאינולוקה הנידמה 

רפס־לשומו רשע־השימחה יאול לש ץוחה רש ,(Marquis d'Argenson) ןוסנ'גרא'ד 
תא להנל ליחתהלו תונפתהל הכירצ תפרצ ,םישוביכה לש םנמז םות םע יכ ,ומצעלשכ 

.(Sahlins, 1989,102) ךשוממו בר הכ ןמז ותשיכרב העיקשהש 

היה ,תושדחה תובשומבו הפוריאב תילאירוטירטה הנידמה לש תולובגה ומחתנשמ 

סוסיב ידי־לע םינפהךוחטב תחטבהל ןכ םא הנפומ תויהל ךירצ הלש ירקיעה ץמאמה 

הנייפאש היצזינגומוהלו תוסיוול ,ןונקתל ,תויזוכירל הייטנה .תיבמ היניינע לש בוצייו 

סויגל תילמיטפואה הרוצה יהמ :ןוגכ תולאשב תוקסעתהמ העבנ תיתנידמה הקיטקרפה תא 

םהמ תוטמתשה תעינמ ךות היתונקתו הנידמה יקוח תא ליחהל דציכ ?םילייחו םיסימ 

,תואירבה ,ךוניחה ,רחסמה יניינע תא ןנכתלו תסוול דציכ ?תומלוה השינע יכרד תעיבקו 

(Tilly, 1990)?םתוליעפו םתעונת לע חקפל דציכו ,הנידמה יניתנ לש הדוליהו םירוגמה 

הלועפ לש המיאתמה הקינכטה תלאשב תוקסעתה ושוריפ "הייסולכוא לוהינ" ,הזה ןבומב 

.יתרבחו יטילופ ןוחטיב חיטבת ךכו ויניתנמ דחא לכל עיגהל ןובירל רשפאתש תילשממ 

תילאירוטירטה הנידמב "לשממה תונמוא" לש הביל־בל אופיא אוה הייסולכוא לוהינ 

 .(Burchell et.al., 1991, 19)
םיתיעל הנוכמש המ לש התדיל תא הרשיב תינידמה הטילשה לש היצזילאירוטירטה 

תוקיטקרפ לש תכרעמל סחייתמ גשומה .Poiizeistaat^ ,"הרטשמה תנידמ" םשב 

הז - הייסולכואה לע ןובירה לש "לעה־טבמ"מ חוקיפה ןיב תורשקמה תוירנילפיצסיד 

,תוקדקודמה תוסיווהו הרקבה תוטיש ןיבל - קוחה תועצמאב ול רשפאתמש 
דחא לכ לש תילאודיווידניאה םתוגהנתה לע תולעפומה ,טעמכ תויפוקסורקימה 

"Police power must bear 'upon everything,' the dust of :וקופ יפ־לע .םיניתנהמ 

 "'.events, actions, behavior, opinions. 'Everything that happens (25 ,םש). וירבדל,

םיכפהנ הלאו ,"עגר לכ לש םינטקה םירבדה" אוה יתרטשמה חוכה לש ויתולועפ אשומ 

dangerous) "תונכוסמ תויסולכוא"כ תוספתנה תוצובקל עגונב דחוימב םיבושחל 

 populations) 24, 1991,143-153)יזכרמה לשממה לע רגית־אורקל תולולעש.(Simons

תיברעה הייסולכואה ברקב םישחרתמה "עגר לכ לש םינטקה םירבד"ל הגאדה 

ומכ .יאבצה לשממה ןונגנמ לש לנויצרהמ קלח התיה לובגה ירוזיא תברקב הררוגתהש 

םג ססבתה ךכ ,"הטוס"הו "עשופ"ה ,"עגושמ"ה יפלכ תירנילפיצסידה הנידמה לש הסחי 

תוקיטקרפ לע "תנכוסמ הייסולכוא"כ ימואלה טועימה יפלכ יאבצה לשממה לש וסחי 

לשומה .בחרמב טועימה ינב לש םתעונת תוסיוו "תוריח תליטנ" ןרקיעש תוירנילפיצסיד 

1958 תנשב שרופמ ןפואב ראית רשאכ תאז רידגהל ביטיה "ןטקה שלושמה" לש יאבצה 

לעו לובגה רמשמ לע תלטומ וז המישמ .ןגהל וניא ידיקפת" :וילע תלטומה המישמה תא 

תינרדומה הנידמב הטילשה ביטל יוטיב תינרדומה תוילשממה לש ירנילפיצסידה חוכב האור וקופ 24 

םינוגרא לש םחוכש ןובשחב האיבמ הניא וקופ לש תפרוגה ותייאר ,סנדיג תנעטל .התוללכב 

,הזה ןבומב .הביבסה ללכמ תידוקפת םינחבומו תיזיפ םידרפומ םתויהב אקווד ןומט םיילטוט 

יאבצה לשממה לש ודוקפת יפוא תטלבהל רתוי המיאתמ םיינללוכה םינוגראה תא ןמפוג לש ותסיפת 

.(Giddens, 1987, 185) טועימ תצובק יפלכ 
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341 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

דוע לכ רוזאב תיברעה הייסולכואה לע חקפל ידיקפת .לובגה ךרואלש םיידוהיה םיבושייה 

בושח <79-78 ,1985 ,קיטסול)".חוקיפבו םיבקעמב ,תוקידבב ךרוצ אופא שי ...םולש ןיא 

;ימינפ "טקש" גישהל ידכ תויאבצ םיכרדב שומישה תא חנז אל יאבצה לשממה ,שיגדהל 

לע תכל־תקיחרמ ,דתיה ןתעפשהו תוחפ אל תובושח ויה תויביטרטסינימדאה ויתולועפ ךא 

.לשממה ירוזיאבש םייברעה םיבשותה ייח 

ירוזיא" ורדגוהש םירוזיא םתסה ןמ - לשממה ירוזיא תא וכפה םוריחה תונקת 

לש םוימויה ייח ולהנתה ובש ינללוכ דסומל ־ וידחי םהינש וא "רוגס חטש" ,"ןוחטיב 

שמתשהל םא ,"inspection house" ןיעמל וכפהנ הלא םיחטש .םייברעה םיבשותה 

־יתלבהו החוקפה וניע הלכי םכרדש םיפוקש תוריק לעב ,םהטנב ימר'ג לש הרופטמב 

טעמכ .םיבשותה/םיסוחה לש םשוכרו םהישעמ ,םהיתועונת רחא בוקעל לשממה לש הפרמ 

ידי־לע השענש יבחרמ םוחית :לשממה יחטשב ומייקתה ינללוכה דסומה לש וינייפאמ לכ 

השעמל הכלה שממתהו "ןוחטיב רוזיא" לעכ וא "רוגס חטש" לעכ רוזיא לע הזרכה 

תיעמשמ־דחו הרורב הקולח ;האיציו הסינכ ירתיה לש םתקפנהו םימוסחמ תבצה תועצמאב 

תולת יסחי המרגש ,הייסולכואה ,"םיסוח"ה ןיבל ,לשממה תודיקפ ,"לגסה ישנא" ןיב 

רצוע תלטה תרזעב גשוהש ןמז תודיחי יפ־לע םיחרזאה ייח רודימ ;תיגרדמ תופיפכו 

תונוטלש וליטה ,לשמל ,לארשי־תנידמל שלושמה ירפכ לש םחופיס רחאל .עובק ןפואב 

,1953 תנשב ורימחהו וכלהש ,הלא תולבגה .ברעב 9 העשב לחה הליל־רצוע לשממה 

לש רחא דצמו לשממה תונוטלש לש דחא דצמ - הלופכ הרטמל שלושמה יבשות תא וכפה 

םתלוכי רדעה תאו תובוחרב םישנאה רדעה תא ולצינשו לובגל רבעמ ואבש םיניתשלפ 

הלפשה תוטיש םג .<1947 ,15.7.53 ,תסנכה ירבד) םשוכר לע ןגהל ידכ םתיב תא תאצל 

,לשמל ,ואר) םיניתנה לש היצזינמוה־הדל ומרגו לשממה דסוממ קלח ויה תועובק הדחפהו 

הנמאנל תיברעה הייסולכואה לש התכיפה ,ףוסבל ;<396-393 ,14.11.51 ,תסנכה ירבד 

"שדחמ תורבח" ידיל איבהל ינללוכה דסומה לש ותנווכל איה ףא המוד לארשי־תנידמל 

.<262-230 ,1986 ,ןמפוג)וב םינכושה לש 
"תואטג" תריצי לש הטישכ םעפ אל ורידגהל יאבצה לשממל םידגנתמה ורחב ידכב אל 

יללכה עבותה זירכה םייעובש ינפל" :ריבסה יביבח לימא תסנכה־רבח .םייברעה םיבשותל 

הלאה ןוחטיבה ירוזא יכ ,םינפ ינשל תעמתשמ הניאש הרוצב ,וכעב יאבצ ןיד תיב ינפל 

גישהל םיעבתנה םה םדבל םיברעה םיחרזאה יכו ,םיברעה םיחרזאה ליבשב תואטג םה 

וליאו <391 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) ".םהמ האיציל וא הלא םירוזאל הסינכ תונוישר 

ימחול ,ונא" :תושגרתהב תסנכה ןכוד לעמ ארק לאמשה תעיסמ ןמרב םהרבא תסנכה־רבח 

ירבד)".לארשיב םייברע םיחרזאל תואטג םע ,תאזה הפרחה םע םלועל םילשנ אל תואטגה 

<21.12.53 ,תסנכה 

הז תא הז םיללכשמה חוכו עדי לש שגפמ רתאל לובגה ירוזיא תא ןכ םא ךפה לשממה 

הנושארבו שארב שמומ חוכו עדי ןיב ידרוגה רשקה .לשממה לש וחוכ תא ךכב םימיצעמו 

"חוקיפ" םתילכתש רבעמ ירושיאו העונת תונוישר לש ףיקמו השקונ רטשמ תועצמאב 

ךכב םירושיאהו תונוישרה רטשמ לש ורקיע .לארשיב תיברעה הייסולכואה רחא "בקעמ"ו 

.היתועונת רחא קדקודמ בקעמ ידכ ךות הייסולכואה לע יברמ עדימ ףוסאל רשפא אוהש 

.תירנילפיצסידה הנידמה לש יפוקסורקימהו ינדיחיה החוכ תא םליג אוה ךכב 
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לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 342 

תונוישר רטשמ 

תונוטלשל ינויח יאבצה לשממה יכ בתכנ 1955 תנשמ רנטר תדעו לש םכסמה ח"ודב 

Peretz, 1958,) "הילע ןיע חוקפל ידכו תיברעה הייסולכואה תא ריכהל ביטיהל" ידכ 

הייסולכואה לש התוגהנתהו היתועיד ,היתולועפ לע לכה תעדל ההימכה ,םנמואו .(101 

תקולח לש תוימוימוי תוקיטקרפ תועצמאב השמומ הילע "ןיע חוקפל"ו לארשיב תיברעה 

,ראוד תקולח ,דוגיב ,ןוזמ ישולת ,האיציו הסינכ ירושיא ,הדובע תונוישר ,רבעמ תונוישר 

דע ףיקמ היה יאבצה לשממה לש תונוישרה רטשמ .המודכו תועסה ןוגרא ,ןיאושינ ירתיה 

םוקמ לכב ,לארשי־תנידמב יברע בשות לכ השעמל ךפה אוהש ןעטש ימ היהש ךכ ידכ 

,1951 ,תסנכה ירבד ,רנליו תסנכה־רבח) ומצעלשכ "רוגס חטש"ל ,וב אצמנ אוהש 

יחרזא ינפמ ןגומ רוזיאכ לובגה תא בצעל רשפא תונוישרה רטשמ ,ןכאו .(242-241 
תועצמאב אלא ,המצע הירוטירטה לע תולבגה תלטה תועצמאב אל םייברעה הנידמה 

הקיטקרפ תונוישרה ויה הזה ןבומב .הב םיבשויה םדא־ינב לע תולבגה תלטה 

.(Foucauit, 1991) בחרמב םדא־ינב לש הקולחו האצקה התילכתש תירנילפיצסיד 

לשממ לש םירוזיא העבראו םישימח לע ןוחטיבה רש זירכה םישימחה תונש ךלהמב 

,לילגה .(152-151 ,1991 ,גגונפוה) הנשמ־ירוזיאל רוזיא לכ קלוח ףא םיתיעלו יאבצ 

לע חוקיפה תא ריבגהל לשממל רשפאש המ ,הנשמ־ירוזיא םישימחמ רתויל קלוח ,לשמל 

ובשיש םיבשותה לע ורסא הנגהה יקוח .(131 ,1985 ,קיטסול) םש הבשיש הייסולכואה 

סנכיהל ,םהל הצוחמ וא הלא םירוזיא ךותב תוישפוחב עונל יאבצה לשממה ירוזיאב 

תונשל וא ישפוח ןפואב םהירוגמ םוקמ תא רוחבל ,םהמ תאצל וא יאבצה לשממה ירוזיאל 

25."רוזיא"ל "רוזיא"מ םהירוגמ םוקמ תא 

םיבשותהש ,יאבצה לשממה תא החנהש "ילשממ"ה ןויגיהב בשחתהב ,עיתפמ הז ןיא 

ראתמה יווק ומחתנש רחאל אקווד העונתה תולבגה לש ןחוכ אולמ תא ושיגרה םייברעה 

חותיפב הנידמה הזכרתה זא .(Peretz, 1958,97-98) קשנה־תתיבש ימכסהב הנידמה לש 

הגאדהמ רתוי תובושחכ וספתנ הלאו ,םיטועימה ינב לוהינ לש תוירנילפיצסיד תוקיטקרפ 

היה ,לשמל ,ופיב החפשמ בורק רקבל הצרש תרצנמ יברע .תילאירוטירט תובחרתהל 

עוסנל ידכ .האיצי רושיא לבקל תנמ־לע יאבצה לשומל שארמ םיימוי וא םוי תונפל ךירצ 

םיתיעל ,רתיהש הבושתל רותב תוכחלו לשממל ואיבהל ,השקב ספוט אלמל ךירצ היה אוה 

דומעל ךירצ היה הפיחב הדובע אוצמל הצרש םערפש תמגוד רפכמ לטבומ יברע .תילילש 

היה הזו ;(1951 ,15.7.53 ,תסנכה ירבד ;826 ,18.1.56 ,תסנכה ירבד) הרודצורפ התואב 

ירבד ,לשמל ,ואר) וירוגמ רוזיאל ץוחמ יאופר לופיט לבקל ץלאנש ימ לש ולרוג םג 

תלבק םשל וכעמ בשותל תרצנ ריעל הסינכ רתיה ןתמ־יא לע ,1523 ,8.6.53 ,תסנכה 
.(יאופר לופיט 

,ןוישרה לעב לש דעיה םג אלא ,ןוישרה לש ופקות דעומ קר אל ןיוצ העונתה ןוישרב 

העונת תולבגה ליטהל ולכי םילשומה .הרזחה דעומו דעיה לא עיגהל ול רתומ הבש ךרדה 

לע עודמ לאש הבו םינפ רשל קיפות תסנכה־רבח ידי־לע השגוהש 12.5.53־מ התליאש ,לשמל ,ואר 25 

,וכעב ,יאבצה לשממה חטשל ץוחמ לא רוגס חטשמ לילגב הירוגמ םוקמ תא הקיתעהש ,אסומ תחפשמ 

.<1525 ,8.6.53 ,תסנכה ירבד) תבותכה יוניש תא םושרל ידכ יאבצה לשומהמ רושיא לבקל 
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343 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

ןזור סחנפ םיטפשמה רשל 14.3.56־ב השגוהש התליאשב .יאבצה לשממה חטשל ץוחמ םג 

הדעונש הדומע תאצמנ העונתה תונוישר לש םיספטב יכ סימ'ח 'י תסנכה־רבח ןעט 

רשיא ותבושתב .יאבצה לשממה יחטשל ץוחמ םג םיחרזא לש העונתה שפוח תא ליבגהל 

ןוישר קינעמה יאבצ דקפמ ,1945 <םוריח תעש> הנגהה תונקתל 125 הנקת יפ־לע יכ רשה 

ול הארנש יאנת לכ וילע ףיסוהל וא ןוישר תונשל וא לטבל ךמסומ רוגס חטשמ האיצי 

.(1853 ,23.5.56 ,תסנכה ירבד) ץוחנ 

רעונ תלהקמ לש העיסנ וליפא .תוליעפ ףא לע וחספ אל תונוישרו םירושיא ,םירתיה 

םג 26.לשומה לש ותכשל ךרד רובעל הכירצ ,דתיה רחא רפכב יתונמוא עפומל תיברע 

יגותסב תסנכה־רבח שיגהש התליאשמ הלעש יפכ ,לשומה לש וניינע ,דתיה ראודה תקולח 

יבשות ולביק ןוילעה לילגב החישרת רוזיאב יכ ןייצ הבו ,30.1.52־ב הרובחתה רשל 

,ןונד ,תייווג ,היימאס רפכ ,שיפרוח ,ןיעיקפ ,הטוספ ,היילעמ ,החישרת) םירפכ רשע־דחא 

רש .ודרשמב ראודה חולשמ תא לבקל יאבצה לשממהמ הארוה (תימדיאו ןיברע ,הידרו'ג 

םירפכל העגהב תינכט היעב ,רתיהש ךכב לשומה תארוה תא קמינ ,סקנפ 'צ 'ד ,הרובחתה 

ןתינש יפכ ,יאבצה לשממה לש וניינע ,דתיה תישיא תובתכתה םגש רורב ךא .םמצע 

תמגרותמ תבותכת לש םיקתעה םיליכמה םינויכראב יאבצה לשממה יקיתב ןויעמ דומלל 

27.לובגל רבעמ םתחפשמ יבורק ןיבל לארשי יחרזא םיברע ןיב הלהנתהש 

תושיגנב םג :"תינוקיטפונפ"ה ותוכיאב ןומט היה לשממה לש ותחלצהל חתפמה 

ויומידב םג ךא ,םייברעה םיבשותה לש םייחה ימוחתמ דחא לכל ול ,דתי,דש תישעמה 

םיאשונה תמישר .(Sack, 1986, 184) לכב־תחכונ איה תיארנ־הניא םא םגש תושיכ 

ןתמב לחה :הכורא איה ברועמ לשממה היה םהבש םייברעה םיבשותה ייח לש םימוחתהו 

ירתיה ןתמב הלכו 28הייסולכואה יכרוצ תא תרשתש תירוביצ הרובחת םייקל םירושיא 

תותדה דרשמל יאבצה לשממה שאר לש וחוכ־אבמ בתכממ דומלל ןתינש יפכ ,ןיאושינ 

,םיאושינ ךורעל םיאשרה ,םיימלסומהו םייזורדה ,םיירצונה תדה ישנא לכ ושקבתה ובש 

ידרשמל גוזה תא תונפהל ,תוהז־תודועת םהל ןיא םאו ,תוהז־תודועת םיאשינהמ שורדל 

29.לשומה רושיא תא ולבקי םרטב םיאושינה תא ךורעל אלו לשומה 

יפרגואיג חטש לע ,קוחה ןושל יפ־לע ,לח יאבצה לשממה םג ,ןוחטיבה ירוזיא קוח ומכ 

תולבגהל הכלהל םינותנ םידוהי םג ויה ךכיפל .תיפיצפס הייסולכוא לע אלו ,רדגומ 

ןתינ אל עודמ המת הבו ןוחטיבה רשל התליאש יביבח לימא תסנכה־רבח שיגה 1953 רבוטקואב 26 

רש לש ותבושת .יתונמוא עפומ לגרל םערפשל העיסנ ןוישר תרצנמ "העילאט־א" הרמוה תקהלל 

ןכ־לעו תונוטלשהמ ןוישר הלביק אל ,עיפוהל הרומא הקהלה ,רתיה הבש ,הפיסאהש ,דתיה ןוחטיבה 

.(400 ,21.12.53 ,תסנכה ירבד) הקהלל העיסנ ןוישר קינעהל הביס לשומה האר אל 

תבותכת לש םוגרת םע ןיעידומ תוח"וד שי קיתב .922/52*1277 ,ל''הצ ןויכרא ,לשמל ,ואר 27 

.לארשיב החפשמ יבורקל םיטילפ ןיב תיטרפ 

קחרמב אצמנה ,וכע זוחמב ינעב־לא רפכה יבשות :הרובחתה רשל יביבח תסנכה־רבח לש התליאש 28 

,רפכה דע סובוטוא וק םייקל השירדב הרובחתה דרשמל ונפ ,ישארה שיבכהמ יצחו םירטמוליק ינש 

דרשמ ךא ,אשמ־תינוכמ "הלעושא" תיביטרפואוקה הרבחה ךרד ונק רפכה יבשות .תואצות אלל ךא 

.(23 ,6.3.52 ,תסנכה ירבד)יאבצה לשומהמ רושיא ילב הלבוה ןוישר איצוהל בריס זוחמב הרובחתה 

.27.8.50 ,תותדה דרשמ לא יאבצה לשממה ףנע - םיעצבמ/ס"גא ,834/53*177 ,ל"הצ ןויכרא 29 
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רקבמ ח"ודב יוטיב ואצמ רדסהבש םימגפה .השעמל היה ךכ אל ךא ,יאבצה לשממה 

דקפמהמ בתכב רתיה תדועת ילב ונממ אצוי וא רוגס חטשל סנכנש ימ לכ" :הנידמה 

םניאו תאזכ הדועת םידוהימ םישרוד םניא השעמל .תילילפ הריבע הכלהל רבוע ,יאבצה 

...וז הנקת תוארוה םיריפמ םהשכ הלא םיבשות דגנכ תילילפ הנקסמ ללכ ךרדב םיקיסמ 

השעמל ךא ץראה יבשות לכ תא ללוכ אוהש ךכ ,תיללכ הרוצב עבקנש רדסהב םגפ שי 

םיפסכה תנשל ןוחטיבה תכרעמ לע הנידמה רקבמ ח"וד> ".םהמ קלח יבגל קר לעפומ 

לש וירבד םג ואר ;151 ,1991 ,גנונפוה :ךותב ,78 ,15.2.59 ,םילשורי , 1958-1957 

תחאל רוקמ הוויה הז הלפמ רדסה (.1828 ,23.5.56 ,תסנכה ירבד ,סימ'ח תסנכה־רבח 

רובעל לוכי ידוהי" :לארשי יחרזא םיברעה וסנקנ וא ורצענ ןהילעש תוירקיעה תוריבעה 

ןודנ ותיבמ דחא רטמוליק רבועש יברע לבא ,ןידל אבוי אל םעפ ףאו הזכ קוח לע 

השעמ דעב רהוס תיבב ותוא םיבישומו וידליו ותשאמ ותוא םיחקול ,רסאמ םיישדוחל 

,1951 תנשב 30(616 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד ,רנליו תסנכה־רבח) ".רתויב לקה תוטש 

יחטש לכב םישנא הנומשו םירשע םייפלא ומשאוה ,ןוחטיבה רש לש וחוויד יפ־לע ,לשמל 

עיגה תוסנקה לש ללוכה םוכסהו ,תונוישר אלב תיקוח־יתלב האיציב יאבצה לשממה 

.(2397 ,19.8.53 ,תסנכה ירבד)י"ל 13,606,440 ידכל וז הפוקתב 

ובוכיע וא רושיא ןתמ .העונת ןוישר לבקל ולכי יוהיז־תדועת ולביקש םיבשות קר 

;הלטבאל ונודיי וא הדובע וגישי םא ועבק םה ןכש םיבשותה לש םהייח תוכיא תא ועבק 

םירתיההו תונוישרה ושמיש ךכ .הלאב אצויכו יאופר לופיט ,ןוזמ ישולת ולבקי םא 

.םייברעה םיבשותה ןיבל לשממה ןיבש םיסחיה־תכרעמב "רזג" םגו "לקמ" םג םהינימל 

לע רוריבב עיבצמ תסנכה ןכוד יבג־לעמ הלשממה ירשל ושגוהש תותליאשב ןויע 

ללוג םינפה רשל השגוהש התליאשב :תואמגוד המכ הנה .תונוישרה תטיש לש הקינכמה 

םחפ־לא־םואמ הרבעש יואמחאפ חלס הלידפ לש הרופיס תא יבוט קיפות תסנכה־רבח 

ולביק אל הז בוכיע ללגבו ,תודילה םשרמב הנב םושיר תא בכיע לשומה .הרמת רפכל 

םהיכרוצ ראש תא קפסל םינכומ ויה אל םג תונוטלשהו תובוצקה ןוזמה תונמ תא םיינשה 

20.10.55־ב ןוחטיבה רשל השגוהש תרחא התליאשב .(780 ,23.2.53 ,תסנכה ירבד) 
תב החפשמ סנרפמה ,לאסכיא רפכה בשות ,ידאה לודבע ילע םיהרביא לש ורופיס שרפנ 

ותדובע תא דביא אוה ךכמ האצותכו ונוישר ללשנ ןכ ינפל םייתנשכ .תושפנ הנומש 

ךא ,רפכה רתכומ םעטמ הדועת איצמהל וילע הוויצ יאבצה לשממה דיקפ .ערזמ ץוביקב 

רש הנע התליאשל הבושתב .םיבורקה ויכמותל קר הלאכ תודועת תתל גהנ רתכומה 

,תסנכה ירבד) ערזמ ץוביקל הדובע תונוישר םינתינ ןיא ןוחטיב ימעטמש ןוחטיבה 

העונתה ןוישר תא ךיראהל לשממה בריס ,אוה ףא גציימ ,רחא הרקמב .<826 ,18.1.56 

דובעי בשותהש ךכב ןוישרה תכראה תא הנתה לשממה .גהנכ דבעש הבייט בשותל 

.(826 ,18.1.56 ,תסנכה ירבד)יאבצה לשממה תורישב 

ןוכנ לוצינמ חומצל היושעש תיטילופה תלעותה תא ןוטלשה תגלפמ התליג םינשה םע 

העגמ ןיפולחל וא ןוטלשה יברוקמ םע הביטיה איה ותועצמאב .יאבצה לשממה לש 
.היציזופוא תוגלפמל הדהאב ודשחנש םייברע םיחרזאמ םינוש םילומגתו האנה־תובוט 

,היציזופואה תוגלפמ לכל ריהנ היה ןוטלשה תגלפמ ידי־לע לשממה ןונגנמ לש ולוצינ 

.Korn, 1995, 659-682 :ואר ,יאבצה לשממה ידי־לע לארשי ייברע לש היצזילנימירק לע 30 
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345 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תודגנתהל תירקיעה הביסה השעמל ,רתיה תאז .לשממה לש היצזיטילופה דגנ וסירתהש 

םייח תסנכה־רבח לשמל רמא ךכ .לשממה לש ומויקל סחיב וליג תונושה תוגלפמהש 

אל לפטיש יאנתב לבא ,יאבצה לשממה לש ומויק דעב ינא" :תורחה תעונתמ ואדנל 

ברעתמ אוה ,ונרעצל ...ןוחטיבה יניינעב אלא לארשי ץרא ילעופ תגלפמ יניינעב 
,16.12.53 ,תסנכה ירבד) ".תיתגלפמ תויתתיכ יכרוצל ,ליעפ חרואבו םירחא םיניינעב 

;2182 ,12.7.50 ,תסנכה ירבד ,רנליו תסנכה־רבח :ואר ,תופסונ תואמגודל ;387 

(.529 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד ,ואדנל תסנכה־רבח 

,ידעלב אל יכ םא ,בושח יעצמאכ םג ושמיש תונוישרב ךרוצהו העונתה תולבגה 

ומישאה תיטסינומוקה הגלפמה ירבח ,לשמל .תיאמצע תיברע תיטילופ תונגראתה תעינמל 

לשממה ןונגנמ תועצמאב יברעה רוביצה ברקב םייטסינומוק םיליעפ "דיצ"ב י"אפמ תא 

םעפ םג וסינ תונוטלשה .(2332 ,26.7.50 ,תסנכה ירבד ;2277 ,17.6.59 ,תסנכה ירבד) 

,םיליעפ רצעמ ,הילגה יווצ תועצמאב תיברעה תיממעה תיזחה תא ררופל םעפ רחא 

,15.7.59 ,תסנכה ירבד) המודכו םיסוניכל ןוישר ןתמ־יא ,העונת תונוישר ןתמ־יא 

לשממה לש תימואל־ללכה ותמורת תא ןוירוג־ןב ןוחטיבה רש םכיס הז רשקהב '\<2547 

םינמואל ברקב תיטנדריא העונת לש התמקה תורשפא השעמל ענמ אוהש ךכב יאבצה 
.(2922 ,5.8.59 ,תסנכה ירבד) םייברע 

התימדתב םגופה יאבצ לשממ לש ומויקמ תירוביצה תחנה־יא הרבגו הכלה םייתניב 

לש ומויק ךשמה רוריבל רנטר תדעו המקוה 1955 תנשב .לארשי־תנידמ לש תיטרקומדה 

ברקמ ןה היציזופואה ברקמ ןה תוגלפמ לש ןצחל תובקעב המקוה הדעווה .לשממה 

ילעופ-הדובעה תודחאו ם"פמ תוריחבה רחאל ופרטצה הילאש תיתלשממה היצילאוקה 

חווד ,תולובגה ךרואל המלסהה םע ,1956 ראורבפב .לטוב אל לשממה ,רומאכ ךא .ןויצ 

םייברעה לארשי יחרזא לש העונתה שפוח לע יאבצה לשממה תולבגהב הרמחה לע םג 

,הלשממה הטילחה 1959 תנשב קר .(1085 ,15.2.56 ,תסנכה ירבד ,יבוט תסנכה־רבח) 

תולקה לש הרוש לע ,ןזור סחנפ םיטפשמה רש תושארב השדח תיתלשממ הדעו תצלמהב 

םוי :ןהיניבו ,לשממה ירוזיאל ץוחמ לא םייברע םיבשות לש תישפוח העונת ורשפאש 

יבשותל םויה תועשב העונת שפוח ;תונוישרב ךרוצ אלל עבש־ראבל העונתל ףסונ ישפוח 

,הינתנ ,הרדח ,הפיח ,הירהנ ,הלופע) תויזכרמה םירעה לא ןופצה רוזיא יבשותלו שלושמה 

םעטמ םילויטל תורשפא ;ןוחטיבה ירוזיא טעמל ,(דולו הלמר ,ופי-ביבא־לת ,הוקת־חתפ 

הצעומה שאר תקחרה לע םינפה רשל ןיבור תסנכה־רבח לש התליאש :ואר ,תופסונ תואמגודל 31 

:(54 ,9.11.53 ,תסנכה ירבד> רפכה ידבכנמ םיינשו הצעומ־רבח םע דחי ורפכמ שוג־ובא תימוקמה 

היינשה תסנכל תוריחבה םויב י''אפמ לש התוברעתה לע ינותסב םותסר תסנכה־רבח לש וירבד 

םיבשות השולשמ העונת ןוישר תלילש :(614 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד> שלושמב הייברג־לא הקאבב 

,תסנכה ירבד) תיטילופה םתוכייתשה לשב םישדח השישמ רתוי ךשמל הייברג־לא הקאב לש 

ודביא םילעופהש ךכל המרגש ןובליע רפכ יבשות השולשמ העונתה ןוישר תלילש :(826 ,18.1.56 

תררוש ןובליע רפכב יכ התיה ןוחטיבה רש לש ותבושת .הדובע ירסוחמ םהו םתדובע םוקמ תא 

.(1951 ,15.7.53 ,תסנכה ירבד) רוביצה םולש תא ונכיסש התסה ישעמו תוחפשמ ביר ללגב תוחיתמ 

,1985 ,קיטסול ואר ,םיברעה ברקב תיטילופ תונגראתה תעינמל יאבצה לשממב שומישה לע ןוידל 

 150-130.
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,5.8.59 ,תסנכה ירבד) דועו יביטקלוק ןוישרב אלא ישיא ןוישרב ךרוצ אלב רפס־יתב 

לש ולוטיב םע ,1966 תנש דע ולטוב אל תונוישרה רטשמו העונתה תולבגה .(2923 

.יאבצה לשממה 

םוכיס 

לש הנוניכב עירכמ עגרל ךפהנ םיילאירוטירט תולובג םוחית דציכ הארה הז רמאמ 

לש ירנילפיצסידהו יטילופה ףוגה ךות לא תלבומה ,"תנכוסמ הייסולכוא"כ טועימ תצובק 

לובגה לש ותובישח תא .תימואל־ונתאה תושגרה תליהקמ תדדומ איהש ןמזב־וב הנידמה 

עקר לע ןיבהל שי ,הרדה תועצמאב תוימואל־ונתא תוצובק ליכמה ןונגנמכ ,ילאירוטירטה 

הטונ הז רקחמ .לארשיב יברעה טועימהו ידוהיה בורה ןיבש םיסחיב קסועש םייקה רקחמה 

ןויגיהה תובישחב טיעמהלו תיתנידמה הטילשה לש ימואל־ונתאה הנויגה תא שיגדהל 

ןיבו הנידמה ןיב םיסחיה־תכרעמ תא ימונוטוא ןפואב בצעמה הלש ירנילפיצסידה־ילשממה 

הנידמה לש תינלדבה התוינידמ תא שיגדהל הטונ לארשיב רקחמה .םייברעה היחרזא 

לש תיטילופהו תיתרבחה ןתועמשמ םע דדומתהל ילבמ יברעה טועימה יפלכ תינתאה 

"הטילשה לכימ" ךות לא תיברעה הייסולכואה תא סנכל תורתוחש תויתנידמ תוקיטקרפ 

.תיטרקורויבה הנידמה לש 

םיילאירוטירטה תולובגה ובש ןפואב קוסיעה לש תירקיע ילואו תפסונ תועמשמ 

תוהזו הטילש ןיב םיסחיה יכ טושפה יוליגב איה םינוש םיימואל־ונתא םילהק םיננוכמ 

ןתינ אלש ללכ־ךרדב םיבכרומ םיסחי םה ,הנידמהו לובג ירוזיא ןיבו ,לובג ירוזיאב 
,הנשונ הנשי המגידרפל םאתהב .תוטשפומ תויטרואית תוללכה יפ־לע םניבהל 

תיתרבחהו תילאירוטירטה "תוירפירפ"ה לא "זכרמ"ה ןמ תינבנ תינרדומה המואה־תנידמ 

Deutsch, 1953; Weber,) תיתוברת היצלימיסאו תידסומ היצרגטניא ךילהת תועצמאב 

יתנידמ־מינפ רדס לש יביטרנג השעמכ תולובגה םוחיתל תסחייתמ וז המגידרפ .(1976 

ידכ תיזוכירה הנידמל םיצוחנה ןונקתהו היצזינגומוהה יכילהתל םדקומ יאנת וב האורו 
.הילושב טולשל 

האיבמ הניא ,לארשיב םיקסועה םייטילופ םיגולויצוס ברקב החיל סנ אלש ,וז המגידרפ 

השירדה הבש תבכרומ תימואל־ונתא הביבסב תלעופ תינרדומה הנידמהש ןובשחב 

- םייתוברת־ונתא תולובגו םייטילופ־סיילאירוטירט תולובג ןיב הפיפחל תיביטמרונה 

,וז תואיצמב .בורל תמייקתמ הניא - תינרדומה תוימואלה סיסבב תדמועה השירד 

תוריתס־תבר תילמסו תיבחרמ הריזל ךפהנ "לובג"ה ,הל תיארחא המצע הנידמהש 

.רשקהה יפ־לע םינתשמ הדוקפתו התרוצש 

היה אל לובגה ,הארמ לארשיב המואה־ תנידמ לש התיינב ךילהת לש חותינהש יפכ 

השעמל .הזמ םידוהיו הזמ םיברע ,הנידמה יחרזא יבגל הנוש התיה ותועמשמו דיחיו דחא 

חוקיפ ינונגנמ לובגה ירוזיאב ולעפוה אסיג־דחמ :ליבקמ ךילהת לש אשומ לובגה היה 

הנידמה לש ירנילפיצסידהו יזוכירה ,ריפוא תא תאש רתיב ואטיבש םיקדקודמ בקעמו 

םילימב תאז חסנל םא ."עגר לכ לש םינטקה םירבדה" לע שולחל תשקבמה תיטרקורויבה 

תא הנידמה התליג ,"לובגה־ישנא" ,םהיבשותל סחיבו לובגה ירוזיאב אקווד ,תורחא 

תעב "לובג"ה דקפית אסיג ךדיאמ .רתויב תינוציקה הרוצב "תינוקיטפונפ"ה התוכיא 
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,הז בחרמב .תיתנידמה הירוטירטה ראשמ ןחבומה ימונורטה בחרמכ םג תחא הנועבו 

םיחטשו םינגומ םיחטש ,ןוחטיב ירוזיא לש םיאלט־םיאלטל ףיצר־יתלב ןפואב קלוחש 

־ש המב תיברעה הייסולכואה תא ןגראל הנידמל ורשפאש יוגיה תונורקע ולעפ ,םירוגס 

 1990) Dandeker) הטילשה תיב" הנכמ" (house of power) הרידהל ידכ יתנידמה

תחא ,"תנכוסמ הייסולכוא" לש הירוגיטק תחת המישלו תימואלה תוכייתשהה תליהקמ 

.ונלשמ אל ךא ונכותב איהש 

הסחיב הדוכל תימואל־ונתאה הנידמה הבש תוליפכה תא ןכ םא למיס "לובג"ה 

,םיסימ ימלשמ םיחרזא לש ינגומוה רוביצ רוציל ףאושה יטרקורויבה יוויצה ןיב :היטועימל 

,תינרדומה הנידמה לש יביסרגורפה טקיורפב םיפתתשמו קוחל םיתייצמ ,יפלקב םיעיבצמ 

תא רמשל ימואל־ונתאה יוויצה ןיבו ;םלבקל םיאכזש ימכ םג ךא םיתוריש םינתונש ימכ 

.יטילופו יתרבח ןויווש־יא לש תידסומ תכרעמב התוא עבקלו תינתאה תונושה 

תורוקמ 
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