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*ךירדרא ןרול 

שוביכה תחת םיאצמנש םיחטשב םיניטסלפה לש םהייחב תקסועה תיעדמה תורפסה 

םייתחפשמ םיסחי ,ךוניח ,הלכלכ :םייתרבחה םייחה לש םיבחר םידממב תעגונ ילארשיה 

תורפסה ,ללכ ךרדב .דועו תוירוטסיהו תויטילופ תויוחתפתה ,ינוגרא הנבמ ,םיירדגמו 

קסועה ,ינויאיר וא יפרגונתא יגתוכיא רקחמ :תורוצ יתש תשבול אשונב תיגולויצוסה 

 Kawar, :המגודל) שוביכה תחת יתרבחה רדסל םיטרפ לש םתודגנתהבו םתונגראתהב

Peteet, 1991; Warnock, 1990 ;,טקילפנוקה לש ירוטסיה־ יתרבח חותינ וא <1996 

 Abu- :המגודל) םיטילופ םיכילהתב יתרבחה רדסה לש ותורצוויה תא ריבסהל ףאושה

 Lughod, 1987; Kimmerling &C Migdal, 1993; Lustick, 1993; Morris, 1987;
 .(Muslih, 1988

ןויסינב ,וללה ורקמהו ורקימה תושיג ןיב דלפנזור היאמ השיגפמ ונינפלש רפסב 

וז הרטמ .ותוא םיבצעמ םג ןמזב־ובו הנבמה ךותב םילעופ םייטרפ םינקחש דציכ ןוחבל 

ויהש ,השייהד םיטילפ הנחמב תוחתפתהו יוניש לש תומגמב הניחבהש תעב השבגתה 

ורבג ףא םיתעלו ,שוביכה תחת םייחה לש םיינבמה םיאנתל תובורק םיתעל תודגונמ 
.םהילע 

תויפצתו קמוע תונויאר ,םירקס ןיב בלשמה ,קימעמו ידוסי רקחמ לע ססובמ רפסה 

תויוכזל םינוגראמו םייניטסלפו םיילארשי תורוקממ םייטסיטטס םינותנ ןיבל תיב־ירוקיבמ 

.שוביכה לש יטילופהו ילכלכה ,ירוטסיהה עקרה לש תינדפק הריקסב ןגועמ אוה .םדאה 

־תילכלכה תינבמה תכרעמה דציכ חכוויהל םיארוקל תרשפאמ וז תיעצמא־בר היגולודותמ 

םתוא תקלחמ דלפנזורש) םיילאודיווידניאה םיבשותה לש םתוליעפו שוביכה לש תיטילופ 
תגצומה הנומתה .םיטילפה הנחמב םייחה תריציב תופתתשמ (םייגולויצוס תורוד השולשל 

םירקחנהמ עדימ ץלחל תרקוחה לש הירושיכ תא החיכומ איהו ,תינורכאידו תינורכניס איה 

לע ףרגונומ רצונ ךכ .יללכה רשקהה לע ףיקמ עדיב הוולמה ,חיש־וד תרוצב ותוא איבהלו 

.םייגולויצוס םיכילהת לע שוביכה לש תויללכה ויתוכלשה תא ריאמ םגש ,דחא הדש 

,(venues of social transformation)"יתרבח יוניש יצורע" השולש ביבס בבוס חותינה 

רבכ וללה םיצורעה ןמ דחא לכ .הקיטילופו הלכשה ,הדובע םהו ,תאז הנכמ דלפנזורש יפכ 

חונעפב איה הז רפס לש ותמורת :םיניטסלפב תקסועה תיגולויצוסה תורפסב בחר ןוידב הכז 

םיירוביצה םיצורעה ןיב רבחל תגאוד םג דלפנזור ,תאזמ הרתי .םהיניב ןילמוגה יסחיו רוביחה 

תיטסינימפ הירואית רדעיה תורמל .החפשמה ־ רתויב בושחה יטרפה םוחתה ןיבל וללה 

תומוד תוחנהמ תאצוי דלפנזור ,(היולגה תיטסיסקרמה התשיג תוכזב ילואו) תרהצומ 

ןיב רוביחה תא (1972 ,1884) סלגנא לש וחותינמ תונוזינה ,ילרבילה םזינימפה לש הלאל 

יתרבחה רדסה לש וסיסבב החפשמב הריכמ איה .םישנ יוכידו יטרפ ןיינק ,היכראירטפ 

הלכשהב ,הדובעב םייתרבח םייוניש לש םהיתוכלשה תא תררבמ איה ןכלו ,יתקוסעתהו 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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דציכ ןחוב השולשה ןמ ץורע לכב ןוידה .םיירדגמו םייתחפשמ םיסחי לע הקיטילופבו 

וא/ו םינתשמ םה דציכו ,וב םיברועמו יתרבח יוניש םירשפאמ םיירדגמו םייתחפשמ םיסחי 

.יונישה יכילהת ךלהמב םירזחושמ 

:םיקרפ השולשמ בכרומו םיצורעה תשולשמ דחאב ןד קלח לכ .אירקו רורב רפסה הנבמ 

תשולשמ דחא לכמ םייח ירופיס תגצה ,יטנוולרה יתכרעמה רשקהה לש תיללכ הריקס 

.ץורעה ךותב ןורמת םירשפאמה תיתחפשמה תונגראתהה יסופד חותינו תורודה 

.ימוי רכש תדובעמ רקיעב תומייקתמה תוחפשמ לש םופיט־בא גיצמ ןושארה קלחה 

תומוקמל םירבג לש םתעונת תא הליבגמה ,תיאבצה תוינידמה ללגבש אוה יזכרמ אצממ 

לש ימויה רכשה תדובע ,םיריעצ םירבג לש תוידרופסה רסאמה תופוקת ללגבו ,םהיתודובע 

תוחפשמ לש תולת תרצוי וז הדבוע .קפסמ־אלו ביצי־אל הסנרפ רוקמל תכפהנ םירבגה 

םיילארשי תודסומ ןויקינב וא ףיטקב תודבועה ,םישנ לש תיעוצקמ־אלה ןתדובעב תובחרומ 

תרשפאמה ,תודבוע תוריעצ םישנ לש תיתחפשמ תרשרש איה החיכש העפות .םייניטסלפו 

דע וא התנותח דע ,החפשמה תסנרפל הרותב תדבוע תב לכ :החפשמה לש התודרשיה תא 

,הבש םישנב החפשמה לש תילכלכה התולת תורמל .רותב האבה תבה לש התורגבתה 

ןהיתורוכשמ תא ריבעהל תוכישממ ןה .רפתשמ וניא תיתחפשמה תכרעמב םישנה לש ןמוקימ 

לש םהיתויוכז תורמשנ דבב דב .(היינשה הרשמה) תיבה קשמ לועב תאשלו החפשמה באל 

תועצמאב)תוריעצה םישנה לש ןפוג תאו תיבה בחרמ תא ,יתחפשמה ףסכה תא קלחל םירבגה 

.(ןיאושינ 

הלכשה תגשהב םדקתהל םיטילפה הנחמ יבשות וחילצה דציכ ריבסמ ינשה קלחה 

ומכ .שוביכה יישק תורמל (הצחמל־תיעוצקמו תיעוצקמ ,תימדקא) תינוכית־לעו תינוכית 

.דרפנב םירבגו םישנ יבגל הלכשהה יגשיה לש תויתקוסעתה םהיתוכלשה תא ןחוב אוה ןכ 

טקיורפכ תספתנ הלכשה תשיכרש הלגמ דלפנזור ,םייח ירופיסו תוקיטסיטטס לע ךמתסהב 

UNRWA: United Nations Works) א"ורנוא ידי־לע ךוניחה תכרעמ תבחרה .יתחפשמ 

 and Relief Agency for Palestine Refugees in the Near East) תויונמדזה לש ןתורצוויהו

.הז ךרע לש וחותיפ תא ורשפאו ודדוע (ץרפמל הדובע תריגה) ל"וחב הדובעו םידומיל 

לש תרוכשמה הבש ,תפסונ תיתרשרש הטיש תועצמאב ותוא תושמממ םיטילפ תוחפשמ 

רשא ,חאה וא תוחאה לש םידומילה ןומימל תשדקומ הדובעל ואצי רבכש תבה וא ןבה 

החפשמה ינב לש םידומילה תא םיגמממו ושכרש עוצקמב דובעל םיליחתמ םהידומיל םויסב 

ללגב ךא .םיעצמאב רוסחמה תורמל ,דומלל םילוכי החפשמה ינב ברמ ךכ .רתוי םיריעצה 

שי םיימדקא תועוצקמ םידמולה םירבגל ,שוביכה תחת הדובעה קוש לש ירדגמה והנבמ 

הדובע ימוחתב תוחמתמה םישנ תמועל ,הסנרפ חוכל םתלכשה תא םגרתל תויונמדזה תוחפ 

הלכשהה לש המוגרת תלוכיב רעפה לש ויתוכלשה .הארוהו דועיס ומכ ,הצחמל־טייעוצקמ 

.ילכראירטפה יתוברת־יתרבהה רדסה לש יונישבו רוזחשב םיטרפ לש םתלועפ לע תודיעמ 

לע ,תדבועה תבה לש התוקוור תכראה :תילכראירטפ הטילש לש שדח סופד רצונ דחא דצמ 

הריעצ ,רחאה דצה ןמ .תמדקומה הנותחה תעפות תא הפילחמ ,התרוכשממ םייקתהל תנמ 

החפשמב הלוק תמצעה םשל הלש הסנרפה חוכב שמתשהל הלוכי תאשינ רשא הליכשמ 

.החפשמה ןונכת ומכ םינוש םיאשונב הערכהב ,המיקהש תיניערגה 

יטילופ םזיביטקא לש ותעפשה - הליהקה לש היצזיטילופה תא ןחוב ישילשה קלחה 

לש םהירופיס ךותמ .החפשמב םייחהו םיסחיה לע (תוראש ביבס תנגרואמ הניאש הלועפ) 

איהש יפכ ,counterorder)"ידגנה רדסה" לש שודג רואית הגיצמ דלפנזור ,םיטסיביטקאה 
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םיכרצב לופיט ,דומיל רדסמו דומיל תוצובק :אלכב םיריסאה םירציימש <תאז הנכמ 

תקחשמ ידגנה רדסב תופתתשהה .יללכ שוביג ןכו תותיבשו תונגפה ןוגרא ,םיימוימוי 

ברקב .םרורחש רחאל םיריסאה לש תיטילופה םתוליעפ ךשמה דודיעב יזכרמ דיקפת 
ינבבו םיריסאב לופיטה ביבס תויתרבח תויונגראתה תוחמוצ םיריסאה לש םהיתוחפשמ 

םיסחיה לש היצזיטילופ אוה דחא סופד :םיסופד ינש ההזמ דלפנזור .םיכחמה םהיתוחפשמ 

ךותמ תוסיוגמ םייטילופה םיריסאל הרזעהו הכימתה ,הז סופדב .תבחרומה החפשמה לש 

־םייתוראש םיסחי תורציימ םיריסא תוחפשמ ךשאכ רצונ ינשה סופדה .םייתוראשה םירשקה 

ןוגרא יפל חרכהב אל ךא) תויטילופ תותשר תונבל ידכ ,החפשמה יווקל רבעמ ,הרואכל 

.םיריסאה םע תוהדזה תנגפהלו תידדה הכימתל תודעוימה (יטילופ 

תיגולודותמ המורת םרות רפסה ,השייהדב םייחה לש הגצהלו חותינל רבעמו לעמ 

םיינתוכיא םינותנל םייתומכ םינותנ ןיב בלשל םיסנמה םירקחמ ,תובורק םיתעל .הבושח 

םייגולומטסיפאה תודוסיה תא ןובשחב םיאיבמ םניא םהש ןוויכמ ,ךכב םיחילצמ םניא 

רפס .(תויטסיביטיזופ־טסופהו תויטסיביטיזופה) תויגולודותמה ירוחאמ םידמועה םינושה 

,דחאכ םיינתוכיאו םייתומכ םינותנל סחייתמ אוהש םושמ אקווד ענכשמו םלש אוה הז 

,תויפצתבו תונויארב ופסאנש ,םיינתוכיאה םינותנל תוסחייתהה .תיטסיביטיזופ השיג ךותמ 

רמוחה .תונותנ תויתרבח תודבוע לאכ איה ,םירקסבו םינולאשב ףסאנש ,יתומכה רמוחלו 

לש הלועפ יכרד ףושחל תרקוחל םירשפאמו ,הז תא הז םימילשמ ,תומכהו ינתוכיאה 

תובקעב תרצוימה תימינפ תיתחפשמ הקימניד דעתלו םיירוטסיה םיכילהת ונוויכש םיטרפ 

תוקיפסמ ןניא תיתלכשה הגשה יבגל תושבי תוקיטסיטטס ,לשמל .תויללכ תויתרבח תומגמ 

הלכשהב דומלל ןהידלי בור תא חולשל תוחילצמ םידלי תובורמ תוחפשמ דציכ ריבסהל ידכ 

ראתל הלכיו דלפנזור התליג ןהילע תויפצתו תוחפשמ םע תונויאר תועצמאב קר .ההובג 

תסייגמ דלפנזור ךכ .ורותב דחא לכ םידבועו םידמולה םיחא לש יתרשרשה ךילהתה תא 

.ורקמל ורקימה ןיב שיגפהל - תירקחמה התרטמל יגולודותמה בולישה תא 

ןוידל ררגנ וניא רקחמה ,תרקוחה לש תיטסיביטיזופה השיגה תורמלו ךכ לע ףסונ 

הניא תרקוחה ,תאז םע .תרחא וא וז תוימואלל תוכזבו קתווב ,תויטנתואב ירוטסיה/ירסומ 

דלפנזור ,אוה ךופהנ .יתרבח ןשרפ תויהל ימדקאה גולויצוסה לש ותוירחאמ תקמחתמ 

תא ,המגודל ,ואר) םילימה לש ןחוכ תא קזחמש ,ייווגנימה יומד יתדבוע ןונגסב תבתוכ 

ךשמב וחלשנש םיפסכב הנבנש החפשמ לש תיב ל"הצ סרה ובש הרקמה לע הלש "חוויד"ה 

ידיב תראשנ ירסומה טופישה תכאלמ .(170 'ע ,ל"וחב ודבעש החפשמה ינבמ תובר םינש 

וז הביתכ תקיטקט .ןמצע דעב תורבדמ <תויטסיביטיזופה> תויעדמה תודבועהו ,םיארוקה 

ינדפקו יתטיש יגולויצוס רקחמ תועצמאב .דחי םג תיטילופו תימדקא הניחבמ הקזח איה 

םכשמהלו םמויקל יטילופ־ילכלכה סיסבה תא תפשוח דלפנזור ,יטסיסקרמ יטרואת חותינו 

תלילש ,תומילא ,ינוע ומכ ,ילארשי שוביכ תחת םינותנה םיניטסלפ ברקב תולווע לש 

רדסה לש םיקומעה וישרוש לע העיבצמ איה ןכ ומכ .תיטילופ תונגראתה תעינמו תויוכז 

ילכלכה ץורעהמ רתוי םיקומע םיצורעב יתרבח יוניש שרוד ירדגמ יונישש הארמו ירדגמה 
.יטילופהו 

לכ ינפל תבצינה הרטמב קובדל חילצמ םג רפסה ,הרורבה תיטסיסקרמה השיגה תוכזב 

יסחי ןיב תובלצהה לש תויופצ־אלה תואצותה תא תוארהלו ףושחל :ילאינולוק־טסופ רקוח 

.םתוא םידבעמו םכותב םילעופ םייתרבחה םינקחשה רשאכ ,םיימוקמו םיימלוע־ללכ חוכ 

םינונגנמה ,םיצורעה לש רבסה וא הגצה לכ .תויוהז לש הקיטילופב ןוידב תעגל ילבמ תאזו 
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יטילופה רשקהה לש הפיקמ הקידבב םינחבומו םינגועמ יתרבחה יונישה לש תוכלשההו 

תומגמ לש ,א"ורנוא התנבש תיתרבחה תינוגראה תיתשתה לש ,שוביכה לש ירוטסיההו 

,דחוימב ברע תונידמב ההובגה הלכשהה תוטשפתהו הרקה המחלמה ומכ ,תוימלוע־ללכ 

םיינתמיאה םיאצממה עפשו חותינה לש ינבמה שגדה .םיירדגמו םייתוברת םימרוג לש םגו 

.רפסה לש וחוכ אוה הז חסונ .הקיטילופו םייח לש תיתימא הנומת םירייצמ 
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