
499 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

לארשיב שועיתה לש הקיטילופה :המלענ אלה דיה רואפ־יול דוד 
.םידומע 295.2001 .יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

.םטבמ־תדוקנמ תוחפל וא םיחצנמה ידי־לע תבתכנ היפרגוירוטסיהה יכ ןועטל לבוקמ 

.וז הירואית לע םיוסמ הלאש־ןמיס ביצמ תילארשיה הירוטסיהה ירפס ףדמב ףיקמ טבמ 

תיטילופ היפרגוירוטסיה הניה ,וננמזב תבתכנה וז םג ,תילארשיה היפרגוירוטסיהה תיברמ 

םע וא הדובעה תעונת םע םיהוזמה םיאקיטילופ לש םהיניע ךרד רקיעב תבתכנה 

"םיקתשומה תולוקה" תא עימשהל םמצע לע ולטנש ,םישדחה םינוירוטסיהה .תורדתסהה 

תירוטסיהה האירקה תא םויה־רדסל םילעמ ,יפולח רפיס ונל קפסלו תילארשיה הרבחב 

םישנה ,תונושה תוינתאה תוצובקה ,םיניתשלפה ידי־לע תספתנ איהש יפכ 

ןפואב .לארשיב הרבחה לש "םירחא"ל םויכ םג תובשחנה תוצובק - םילאוסקסומוההו 

הרבחה לש םילודגה "םיחצנמ"ה קפס אלל םניהש ימ לש הירוטסיהה אקווד ,ילסקודרפ 

ידיל ןיידע האב אל ־ שדחה דמעמה ינבו םיניישעתה ,ןוהה ילעב - וננמז־תב תילארשיה 

דיה ,רואפ־יול דוד הנידמה עדמ שיא לש ורפס .תילארשיה היפרגוירוטסיהב קיפסמ יוטיב 

ללח לש ויולימל הבושח המורת הווהמ ,לארשיב שועיתה לש הקיטילופה :המלענ אלה 
.הז 

םיאקיטילופה לש טבמה־תדוקנ לש התדמעהמ םנמוא קמוח וניא רואפ־יול לש ורפס 

דועיתל הכ דע ומסרופש םיניינעמהו םיפיקמה תונויסנה דחא קהבומב והז לבא ,זכרמב 

התייה ןתועצמאבש תונווגמה םיכרדה לש רקיעבו תילארשיה היישעתה לש התוחתפתה 

.יתיישעתה חותיפב תברועמ הנידמה 

הנידמה לש תצרמנה התוברועמב האורה ,תחוורה תילרביל־ואינה הסיפתל דוגינב 

היישעת לש םינשנו םירזוחה היתונולשכל תיארחאה הלוח הער לארשיב היישעתה חותיפב 

חכונל היישעתה לש החותיפב יחרכה םרוג הנידמב האורה הזת גיצמ רואפ־יול ,וז 

לוטיל החמש אל ,רואפ־יול יפ־לע ,הנידמה .הפוקתה לש םיינוחטבהו םיילכלכה םיצוליאה 

לטנה תא ריבעהל ידכ התלוכיבש לכ התשעו ,היישעתה חותיפ לש המישמה תא המצע לע 

העקשהל סייגתהל יטרפה רזגמה לש תלבגומה תונוכנה חכונל םלוא ;תויטרפ םיידיל 

םאתהבו וזכ העקשהב ךורכ היהש ברה ןוכיסב בשחתהב ,תילארשיה היישעתב 

התוברועמ תא הלא ואר ,היגיהנמ תא הכירדהש הנידמהו המואה ןיינב לש היגולואידיאל 

.ול שחכתהל ןיאש ץוליאכ היישעתב הנידמה לש הקומעה 

םירזגמ השולשב הנידמה לש התוברועמ יסופד לש ירוטסיה חותינ ךרוע רואפ־יול 

,ליטסקטה תיישעתו תיסיסבה תכתמה תיישעת ,תימיכה היישעתה :םינוש םייתיישעת 

יתיישעתה החותיפ ידיל איבהל תנמ־לע הנידמה הטקנש תויגטרטסאה ןווגמ לע עיבצמו 

היישעתה לש התוטלתשה תמיסח ,תימיכה היישעתב םילעפמה תמאלה :לארשי לש 

- םייטרפה םיניישעתה - םיחצנמה תריחבו ,תיסיסבה תכתמה ףנע לע תיתורדתסהה 

ריפס סחנפו היישעתהו רחסמה דרשמ רקיעב) הנידמה תמזויב לארשיב עיקשהל וענכושש 

.הדוסבסבו (ושארב דמעש 

לש ותוחתפתה תא ןחוב ןושארה :םירזגמה ןמ דחא לכל םיקרפ ינש שידקמ רואפ־יול 

םחותיפב הנידמה לש התוברועמ תאו ,הנידמה לש המויקל ןושארה רושעב רקיעב ,רזגמה 

שקבמ םירזגמה ןמ דחא לכל שדקומה ינשה קרפב וליאו ;ףנעב םייזכרמה םילעפמה לש 
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לביקש ימונוטוא םרוגכ הנידמה תא הדימעמה ולש תיטרואיתה הזתה תא חיכוהל רואפ־יול 

תא םיפשוחה ,םייריפמאה םיקרפה .תינויצה היגולואידיאל םאתהב רקיעב ויתוטלחה תא 

םיקרפה ימעטל םניה ,םיניישעתהו תורדתסהה ,הנידמה תודסומ ןיב בכרומה םיסחיה גראמ 

,2 קרפ :םייריפמאה אובמה יקרפ ינש תא ףיסוהל שי םהילע .רפסב םיבושחהו םיקזחה 

,הנידמה לש םינושה היתודסומ ןיב םיסחיה תולשלתשה תא טרופמו קיודמ ןפואב ראתמה 

תוינידמה לש הבוציעל וליבוהש ,היישעתהו רחסמה דרשמו חותיפה דרשמ ןיב רקיעבו 

ילעב תודחאתה לש תיטילופה הצמחהב דקמתמה ,4 קרפו :לארשי לש תיתיישעתה 

אל תילארשיה היפרגוירוטסיההש תויגוס לש ןיינעמ חותינ םיקפסמ הלא םיקרפ .היישעתה 

.הכ דע ןהב קוסעל התברה 

ןימיה יגוח לש תלבוקמה הנעטל דוגינב יכ רוריבב הלוע רפסב םייריפמאה םיקרפה ןמ 

י"אפמ תושארב הנידמה הלעפ היפלש ,םמצע םייטרפה םיניישעתה לשו יתרבח,ה־ילכלכה 

לעופב ,רוצייה יעצמאב םידבועה תטילש לש ןויערה תא םדקל תנמ־לע הנושארבו שארב 

תומוקמ םתואב קרו ,הנתיא תיטרפ היישעת לש הסוסיבל התלוכי לככ הנידמה הרתח 

הנידמה תודסומ תועצמאב תיאמצע הלועפל התנפ איה ,תאז תושעל החילצה אל םהבש 

טרופמ רואיתב ךמתנ הז ןועיט .תורדתסהה לש תוילכלכה היתועורז תועצמאב וא םמצע 

:תויזכרמה תוימיכה תוישעתה שולש תמאלהמ ענמיהל הנידמה לש היתועיסנ לש ןימאו 

השמ לש ותנעטל דוגינב ."קוקיז,ה־יתב"ו "םיימיכ םירמוחו םינשד" ,"גלשאה תרבח" 

תא הנידמה המסח היפלש ,ןושארה הלהנמו "גלשאה תרבח" לש הדסיימ ,יקסיימובונ 

היתועיסנ לע עיבצמ רואפ־יול ,1948 תנשב הברחש רחאל הרבחה תא בוש םיקהל ונויסנ 

.תיטרפ הרבחכ הרבחה םוקישל תולועפב יקסיימובונל עייסל הנידמה לש םינשנו םירזוחה 

,ףסונ ןוה ותושרל דימעהל ובריס ויפתוש רשאכו ,קיפסמ ןוה סייגל ונויסנב לשכשמ קר 

תולשלתשה .םזיל םייוציפ םולשת ךות לעפמה תא המיאל,רו הלועפל הנידמה הסנכנ 

.ברועמ יקסיימובונ היה הב םגש ,"םיימיכ םירמוחו םינשד" תא םג הנייפא המוד םירבד 

לש היצמאמ .היוצר־יתלב לדחמ־תרירב המאלהה התייה ,רואפ־יול ןעוט ,םירקמה ינשב 

תא ךישמהל "םוילורטפ שיטירב"ו "לש" תוימואלניבה קלדה תורבח תא ענכשל הנידמה 

,הז לעפמ תמאלהמ םג ענמיהל התפיאש לע ,רבחמה יפ־לע ,םיעיבצמ לארשיב ןתוחכונ 
.הברה תיגטרטסאה ותובישח תורמל 

הטקנש תומזיה־תכמות הדמעה לע אוה ףא עיבצמ תיסיסבה תכתמה ףנע לש הרקמה 

תוקתרמה תודוזיפאה תחא תא טוריפב ראתמ רואפ־יול .תונושארה היתונשב הנידמה 

דחא לכ ,ולעפ ןובל סחנפו ריפס סחנפ רשאכ ,לארשי לש ילכלכה החותיפ תודלותב 

שדחמ־ןוגראלו "הנוב ללוס" ידי־לע הדלפה־תיירק לש התמקה תמיסחל ,אוה־וילוקישמ 

הראותש ,וז הדוזיפא .ימזיה החוכו התואמצע תא דואמ־דע שילחהש ,הרבחה לש 

,ילארשיה רשקהב תיתיישעתה תוטלחהה תלבק לש היצזיטילופל יוטיבכ ללכ־ךרדב 

לומ - הלש הימונוטואה סוסיבלו הנידמה לש החוכ קוזיחל יוטיבכ הז רקחמב תראותמ 
םג חותיפ יאשונב לועפל ־ תורדתסההו תוגלפמה תמגוד םייטילופו םייתרבח תוחוכ 

.תיתורדתסהה היישעתה לש החוכ תשלחהב ךורכ רבדה רשאכ 

םינשב הלועה ,ליטסקטה תיישעת אוה דקמתהל רבחמה רחב ובש ישילשה רזגמה 

ירוזאבו חותיפה־תורייעב ליטסקטה ילעפמ רשאכ תובורק םיתיעל תורתוכל תונורחאה 
לש דוסבסה יפסכמ ורשעתהש םילעבו לכ ירסח םידבוע םיריתומו םוי ידמ םירגסנ רפסה 

תונויארו הפוקתה ןמ תונותיע יעטק ,םיינושאר םיינויכרא םירמוח לע ססבתהב .הנידמה 
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תגצומה ,ליטסקטה תיישעת לש החותיפ רופיס תא רואפ־יול רזוש ,םימזיה ןמ המכ םע 

ןפואב תילארשיה היישעתה תא בצעל הלוכי התייהש תיטרפה המזויל המגודכ ללכ־־קדב 

ליטסקטה תיישעתב םיקסועה םיקרפב .הנידמה ידי־לע המדוקו הכמתנ לעופב םלוא ,הנוש 

תוברועמ רדעהב יכ םיסרוגה ,תיטרפה המזויה יריבא לש םתנעט םע רואפ־יול דדומתמ 

חיכומו ,םייטרפ םימזי תועצמאב תחתופמ הלוכ תילארשיה היישעתה התייה תיתלשממ 

הבש הדימב לארשיב םיעיקשמ הלא םימזי םג ויה אל ,הנידמה לש התוברועמ אללש 

לע הבר הדימב תכמסנ "הז תא ושע"ש םהיניבמ הלא לש םתחלצה םג יכו ,ועיקשה 

תוינידמה לע חוכיוול תיתועמשמ המורת םרות רפסה הז ןבומב .הנידמה לש התוברועמ 

םירוצעמה תרסח קושה תייגולואידיא לש התכרפהב עייסמו ,לארשי לש היוצרה תילכלכה 

הרבחב שועיתבו הלכלכב םיקסועה ברקב יטננימודה חישל תונורחאה םינשב הכפהנש 

ןותיע לש םירפסה ףסומב הז רפס רוקסל שקבתהש ,רודירא םרויש אלפ ןיא .תילארשיה 

.םעז־תמחב ודגנ אצי ,ץראה 

היפרגוירוטסיהה לש םירפסה ףדמל הבושח תפסות אופיא הווהמ המלענ אלה דיה 

.הנידמב הלכלכהו היישעתה תוחתפתהב ןיינעתמש ימ לכל תיחרכה האירקו ,תילארשיה 

תיטרואיתה טבמה־תדוקנל אקווד ,ןלוככ ןבור ,תורושקה תויעבמ ףח וניא רפסה ,הז םע 

לופ'צוקסכ םיבתוכ םע ללכ־ךרדב ההוזמה תיתנידמה המגידרפה :רבחמה רחב הבש 

הנידמב תוארל הטונ וז המגידרפ .(Skocpol, 1979; Krasner, 1978, 1984) רנסרקו 

תוגלפמ ,תותיליע ,תודמעמ תמגוד םייתרבח םינקחש לומ לעופה ימונוטוא ןקחש 

רצותכ אלו ,תיתוהמ הנחבהכ וז השיגב תספתנ הרבחהו הנידמה ןיב הנחבהה .םידוגיאו 

,תיתנידמה המגידרפה תא וצמאב .(Mitchell, 1991 :ואר) ישחומ ירוטסיה ךילהת לש 

ימונוטוא ןקחש ,םינושארה הימיב םג ,תילארשיה הנידמב האורו וז הדמע לבקמ רואפ־יול 

הנחבהה תריצילו ותונוביר ןוניכל קבאנ רשאו שוביג יכילהתב יוצמש ףוג אלו ,ןחבומ 

םיכלהמה ןמ קלח ריבסהל היושע התייהש הדבוע) הרבחב םידסוממה תוחוכה ןיבל וניב 
.(ראתמ רפסהש 

ץלאנ ירוטסיהה רואיתב ןכש ,תפסונ היעב ררועמ יריפמא רשקהב "הנידמ"ב ןוידה 

האצותה .ישממ םויק ילעב תודסומ וא םישנא לש םייפיצפס םישעמב זחאיהל רפסמה 

רשכ ריפס סחנפ לש ולעופ םע טעמכ ףרוג ןפואב הנידמה לש היוהיז איה ונינפלש הרקמב 

רקיעבו) הנידמב תוארל תשקבמה ,תיתנידמה המגידרפל דוגינב .היישעתהו רחסמה 

התלשממ לש הלאמ םינחבומ םיסרטניא תלעב תושי (הנידמה תוריש לש תודיקפב 
.וז הנחבה שטשטמ ונינפלש רפסה ,הירחבנו 

הרקמב ןוידו יתאוושה חותינ רדעה אוה רפסה לש רתויב יתייעבה ונורסח םלוא 

םלועה־תמחלמ רחאל וללוחתהש םיילבולגה שועיתהו חותיפה יכילהתמ קלחכ ילארשיה 

התייה אל הנידמהו ,תידוחיי התייה אל לארשי לש יתיישעתה חותיפה תוינידמ .היינשה 

תונידמ בור .ימואלה סרטניאכ התארש המל המיאתהש הטלחה לכ לבקל תימונוטוא 

תוינבת ורציש םיצאומ חותיפ יכילהת םינש ןתואב ורבע ,תוחתפתמו תוחתופמ ,םלועה 

סופד תא הליבגה םג ךא הרשפאש תרגסמה תא ורצי הלא תוינבת .הלועפל תוימיטיגל 

־תוצרא לש התלועפ דחוימב הבושח התייה הז ןיינעב .תילארשיה הנידמה לש הלועפה 

תא הבר הדימב וביתכהש ,ילכלכו ינכט עויסל םיחמומ רוגיש תועצמאב רקיעב ,תירבה 

תא תצלאמ תיתנידמה המגידרפב הריחבה יכ המוד .הנידמה לש היתולועפ תולובג 

תרהבהל םייטנוולר הכ ויהש ,םייתנידמ־לע תוחוכמ וא ץוח תוחוכמ םלעתהל רואפ־יול 
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םירפס תרוקיב לקנרפ לכימ 502 

לארשי לש תיתיישעתה תוינידמב קסוע ומצע רואפ־יול .טטרסל שקבמ אוהש הנומתה 

םירקחמ םג יכ תווקל שיו ,תילגנאה הפשב ומסרפתהש םירחא םירקחמב יתאוושה רשקהב 

היפרגוירוטסיהה ף־וצתל ףסונ בושח קלח ףיסוהל ידכ ירבעה ארוקל םישיגנ ושעיי הלא 

אופיא ץלמומ המלענ אלה דיה .יתועמשמ ללח וב אלממ יחכונה רפסהש ,תילארשיה 

תקסועה האירקה תמישרב בושח טירפכו ,םלוכ תילארשיה הרבחה ירקוחל הבושח האירקכ 

.הלש שועיתה ךילהתבו לארשי תלכלכב 
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לקנרפ לכימ 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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