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יתרבח יונישו הטילש ־ לארשיב םיברעה ברקב ךוניח 'גאחלא ד'גאמ 
.םידומע 208 .1996 .תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ תאצוה :םילשורי 

קיפא תשמשמ ךוניחה תכרעמ םאה :איה 'גאחלא ד'גאמ לש ורפסב תיזכרמה הלאשה 

איה אמש וא ,לארשיב יניתשלפה־יברעה טועימה יבגל יתרבח יוניש לש זרזו המצעה לש 

רפסה תא הביצמ וז הלאש ?טילשה ידוהיה בורה ידיב חוקיפו הטילש לש ןונגנמ הווהמ 

תדימל וסחייתהש ,ומצע רפסה רבחמ לש םקלח ,םירקחמ לש הפינע תרוסמ ךותב 

תויונמדזהב ןויוושה־יאלו םהיגוסל םייתרבח םיבאשמל יברעה רזגמה ינב לש תושיגנה 

ןיב תואוושה תכירע לע רקיעב תססובמ וז תירקחמ תרוסמ .הקוסעת ךוניחכ םימוחתב 

הרבחב ימינפה לודיבל דבלב תילוש תוסחייתה ךות ,יברעה טועימה ןיבל ידוהיה בורה 

יבאשמל יברעה רזגמה ךותב תויתרבח תוצובק לש תושיגנה לע ויתוכלשהלו תיברעה 
.הלכשה 

תולאש תבצהב הניא ,תילגנאה הפשב םג דוא הארש ,הז רוביח לש ותובישח ,ןכא 

,יכוניחה השעמהו ךוניחה תוינידמ לש תויכוניחהו תויתרבחה תויועמשמה יבגל תושדח 

תתצמותמו הפיקמ הריקס ללוכ רפסה .תוקיתו תולאשל תוירוקמ תובושת ןתמב אל םגו 

,תינמ'תועה הפוקתב לחה ,תיברעה ךוניחה תכרעמ לש התוחתפתהו היתודלות לש תחאכ 

םישדח םינותנ םג גיצמ רבחמה .לארשי־תנידמ לש התמקה ןמלו טדנמה תפוקת ךרד 

םירטמרפה יבגל םימדוק םירקחמ יאצממ םיששאמה תויתומכו תוינתוכיא תוטישב ףסאש 

לע םיססובמ הלא םינותנ .יברעה רזגמב תויכוניח תויונמדזהב ןויוושה־יא לש םינושה 

תמר יבגל םירקס השולשב זכורש עדימ לעו ,תונותיע יעטקו תוח"וד ,םיינויכרא םיכמסמ 

לש "תיכוניחה הירוטסיהה" יבגל םייברעה רפסה־יתבב םייסיפה םיאנתהו םיתורישה 

םירגוב לש תיתקוסעתה םתובלתשה יבגלו היבלשל ךוניחה תכרעמב םייברע םירבג 
.1987-1982 םינשב םהידומיל תא ומייסש הפיח תטיסרבינוא לש םייברע 

הרבחב ושחרתהש תורומתה יבגל ארוקל יללכ ירוטסיה עקר ןתמב חתופ רפסה 

.תינמ'תועה הפוקתה ןמל תיטילופו תילכלכ ,תיתרבח ,תיפרגומד הניחבמ תיברעה 

תובקעב לארשיב תיברעה הרבחב הרבג יתרבח באשמכ הלכשהה תובישחל תועדומה 

םיבאשמ לש םתובישח תתיחפ ,תיברעה החפשמה הנבמב תורומת ,היצזינרדומ לש תומגמ 

,רויע ,(המחלמ וא העקפה תמחמ הז באשמ דבאל ששחה ללגב םג> עקרק ןוגכ םייתרוסמ 

לארשיב הרכהב תוכזל ןוצרו היצזיטילופ ,ילארשיה הדובעה קושב תיקלח תובלתשה 

הבחרתה תיברעה־תיתכלממה ךוניחה תכרעמ .ינתא טועימכ קר אל ,ימואל טועימכ 

תיברעה הייסולכואה ןמ 50"/»־ בו ,ריעצה םיאליגה בכרה לשב הנידמה תפוקתב הפעתסהו 

ללכ לע לח םפקותש ,הבוח ךוניח קוחכ הקיקח ישעמו ,רפסה־תיב ליגב םויכ םה לארשיב 

.םהילע םג םילח ,לארשי יחרזא 

יעצמא הלכשה תשיכרב םיאור יברעה טועימה ינבש איה 'גאחלא לש תיזכרמה ותנעט 

זרזו ,תיניתשלפ־תיברע תוהז חופיטו תויברעה תוברתהו ןושלה תלחנה לש ,המצעה לש 

הטילש לש ילכ ךוניחה תכרעמב תוארל םיטונ ןוטלשב םיקיזחמה םלוא .יתרבח יוניש לש 

ךוניחה תכרעמ ,דתיה יטירבה טדנמה תפוקתבו תינמ'תועה הפוקתב .טועימ תוצובקב 

.תילסרווינוא ךוניח תבוח הלח אלו ,הידימלת רפסמבו הפקיהב דואמ תמצמוצמ תיברעה 

הארוהה תפש .םיברעל ךוניחה תכרעממ ימואלה ןכותה אצוה תינמ'תועה הפוקתב רבכ 
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םידימלתל תונימזה תויכוניחה תופולחה .היינש הפשכ הדמלנ תיברעו ,תיקרוט .דתיה 

תוברת־יגכוסכ ושמישש ,םייתייסנכ ךוניח תודסומ ויה הרשע־עשתה האמה יהלשב םייברע 

םהב םידומילה תינכותש םיינמ'תוע רפס־יתב וא ,תונושה תויפוריאה תומצעמה לש 

רפסה־יתב ורבע חוקיפה ףרח םלוא .תיתפרצה םידומילה תינכות תארשהב הבצוע 

תיברעה תימואלה העונתה לש עורזל וכפהנו תרכינ היצזיטילופ טדנמה תפוקתב םייברעה 

טעמ ביחרהל רחב אל 'גאחלאש רעטצהל שי .יטירבה ןוטלשבו תינויצה העונתב הקבאמב 

תוערואמב םייברעה רפסה־יתב תופתתשה תא ,המגודל ,ריכזמ וניאו ,הז אשונב ןוידה תא 

.תונגפהלו תויללכה תותיבשל תופרטצהה ידי־לע רקיעב ,1939-1936 

תכרעמ לע ילארשיה דסממה לש חוקיפה יסופד חותינל שדקומ רפסה לש יראה־קלח 

ךוניחה תכרעמ ןיב ןויווש־יא לש םירטמרפ רואיתלו הב הטילשהו תיברעה ךוניחה 

תויושר וצמיא הנידמה תמקה ןמל יכ ןעוט 'גאחלא .תירבעה ךוניחה תכרעמ ןיבל תיברעה 

לשממה היה הנידמה םוק םע .םיברעל ךוניחה תכרעמב תטלשנ הדרפה תוינידמ ןוטלשה 

הרישי הרוצב םייברעה רפסה־יתב לש םהייחב ברעתהש םרוג ,1966־ב קר רסוהש ,יאבצה 

,יאבצה לשממה תפוקת םויס רחאל םג .ךוניחה דרשמ תעדל דוגינב םג םיתיעל ,הטובו 

םירומל שרדמה־יתבל םידמעומ תלבקלו םירומ תקסעהל יאנתכ ינוחטב רשכה שרדנ 

ישנא לש םתקסעה ךרוצל ינוחטבה ספוטה יולימ לש היחנהה הלטוב 1994־ב קר .םייברע 

,ךוניחה דרשמב םג ומכ ,םיימשרה תודסומה בורב .םיברעל ךוניח תודסומב םייברע ךוניח 

תומוסח ויה םיברעל תוקלחמב תוריכבה תורשמה .םיברע יניינעל תודחוימ תוקלחמ ומקוה 

השע 1987־ב .םיברע יניינעב םיחמומל ובשחנש םידוהי ידי־לע ושייואו ,םיברע ינפב 

ךוניחה לע הנוממה דיקפתל רדייח ילע תא הנימו םידקת רסח דעצ ךוניחה דרשמ 

םיבאשמ תאצקהב ,ןונכתב תוטלחהב ףתתשהל תוכמס ול קינעה אלש דיקפת ,םיברעל 

רוביצה .ךוניחה דרשמ ל"כנמסל חלאפ ןאמלס הנומ 1992־ב קר .תופידע ירדס תעיבקבו 

תונש ןמלו ,הלפמ םרוג םיברע יניינעל תודרפנ תוקלחמ לש ןמויקב האור לארשיב יברעה 

הלשממה ידרשמב תיברעה הייסולכואב לופיטה לש אלמ בוליש ןעמל קבאמ להינ םיעבשה 

.םינושה 

תימואל תוהז לש חופיטו שוביג עונמל איה תטלשנה הדרפהה תוינידמ לש התילכת 

םעה לש םואל־תנידמכ לארשי לש היפואל הריתסב דומעל הלולעה תיניתשלפ־תיברע 

יזורדה ךוניחה לש היצזירלוקיטרפה תראותמ ,לשמל ,ךכ .ינוחטב ןוכיס תווהלו ידוהיה 

םייקלו ,תללוכ תיברע תימואל תוהז לש השוביג תא לכסל תונוטלשה לש ןויסינכ יוודבהו 

תורטמ לש חוסינב םג .תויתוברתו תויתד טועימ־תוצובק לש ףרצמכ יברעה רזגמה תא 

טועימ םתויהל תעמתשמ וא היולג הרכה ןיא םיברעל תיתכלממה ךוניחה תכרעמל ךוניחה 

תויניתשלפהו ללכב תויברעה תוברתהו הירוטסיהה תא םיעינצמ דומילה ינכותו ,ימואל 

תומגמ ללוכ םידומילה רמוחו ,תומדקתה םנמוא הלח תיברעה הפשה תארוהב .טרפב 

ךא ,םייניתשלפ םיררושמו םירפוס לש תוריציו תינרדומה תיברעה תורפסב םימרזו 

.תימואלה תשרומה תא הנמאנ תגציימ הניאו ןיידע הרסח תינכותהש רובס 'גאחלא 

ןמל םיברעל ךוניחה תכרעמ לש תיביסמה התופעתסהו התובחרתהב םג ןד 'גאחלא 

יברעהו ידוהיה םירזגמה ןיב ןיידע םייקש ןויוושה־יא תא שיגדמ אוהש ךות ,הנידמה םוק 

ןויוושה־יא .ךוניחה תודסומב םייסיפה םיאנתבו םהיגוסל ךוניח יתוריש לש םתונימזב 

ךוניחה םוחתב ,יברעה רזגמב ךרה ליגל ךוניח יתוריש לש םתונימז תדימב ,לשמל ,טלוב 

.הרשעההו םידומילה תוינכות ןווגמבו ,יכוניחה ץועייה םוחתב ,יגולונכטהו יעוצקמה 
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ןיינעתמה לכל הבוח תאירקכ שמשל יוארה ,ףיקמו יתיצמת רוביח אופיא ונינפל 

םע .הדוקפת יכרדו םיברעל ךוניחה תכרעמ הנבמ לש תויתרבחהו תויכוניחה תויועמשמב 

םיברעו םידוהי ןיב ןויווש־יאל תסחייתמ רבחמה תא התחנהש תירקחמה תרוסמה ,תאז 

,םהיגוסל םייתרבח םיבאשמ לש האצקהה ינונגנמב בורה תטילש לש ידבלב רצות לאכ 

אלממה ,לארשיב תיניתשלפה־תיברעה הרבחה ךותב ימינפה לודיבה ןמ תומלעתה ךות 

ידי־לע טעמב אל ורשפאתה בורה לש חוקיפהו הטילשה .הז רשקהב בושח דיקפת 

,לשמל ,ופיב .ןדמעמ תא ססבלו רמשל ופאשש ,יברעה רזגמב תוטילא לש היצטפואוק 

םייטרפה םייתייסנכה רפסה־יתב תא ףידעהל הדימתמ תססובמה תיברעה הייסולכואה 

הרידמ איהו ,םיברעה לש תיתוברתה םתשרומו םנושל םהב תודמלנ אלש הדבועה ףרח 

יכ המוד .הקוצמה תובכש תא םיסלכאמה ,םיברעל םייתכלממה רפסה־יתבמ הילגר תא 

םיכיישה םידלימ ןהידלי תדרפהו ןדמעמ רומיש אוה תוימוקמ תוטילא לש ןוילעה סרטניאה 

ןעמל לועפל ןיינע ופיב תוטילאל היה אל ,יכוניחה דסממל המודב .םיכומנה םידברל 

,ופיב תיטנוולרה ליגה תייסולכוא לכ תא ליכהל לכותש ךכ ,תיתכלממה תכרעמה תבחרה 

תויברעה תוטילאה לש ןתוברועמ .ופי ידלי ללכל ךוניחה לש תוכיאה רופיש ןעמלו 

תיביסמ הינפה םג ומכ ,םירז םילוקיש יפ־לע םילהנמו םירומ לש םייונימב תוימוקמה 

רפסה־יתבב םבוליש־יאו דחוימה ךוניחה תורגסמל םייוודב םידימלת לש תקדצומ־יתלבו 

לודיבה וב ןפואל תופסונ תומגוד םה םהב תדמול םימיוסמ םייברע םיבושיי תייסולכואש 

.יברעה רזגמה ךותב תויכוניחה תויונמדזהה ןויווש תא לכסמה ימינפה 

בוליכיא תירוא 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:44:37 UTC������������� 

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


