
565 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000־ס"שת 

,תיחרזא היטרקומד :לארשי־תנידמ לש רטשמה 
?תינתא היטרקומד וא היטרקומד־יא 

*החומס ימס 

,םיכרצ לעבו הרבחהמ דרפנ ימונוטוא דסומ ,דניה הנידמהש איה םויכ תחוורה החנהה 

הרבחה תודסומ לע הבחרהב םינירקמ הרטשמ ביטו הנידמה יפוא .ולשמ םיללכו םיניינע 

,אל וא יטרקומד וניה יטילופה רטשמה םא דואמ בושח ןכל .םתלועפ ךרד תא םיבצעמו 

תוביציהו רדסה לע הרימשל שמתשמ אוה םהבש םינונגנמה םהמו ותוכיא יהמ - ןכ םאו 

.תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב םיטקילפנוקה לוהינלו 

.תיתוכיא תיברעמ היטרקומדכ םג אלא ,היטרקומדכ קר אל םלועב העודי לארשי 

קלח וניה הז ןיטינומ .הז יומיד תוציפמו ךכב תונימאמ לארשיב תוידוהיה תותיליעה 
תלצנמ איהו ,תוחתופמה ברעמה תונידמל תכייתשמכ לארשי לש רתוי הבחר הסיפתמ 

.ונממ בר עויס תלבקלו ברעמה םע םיפעוסמה הירשק סוסיבל ותוא 

,תיברעמ היטרקומדכ לארשי לש הגוויס תא םילבקמ יזכרמה םרזהמ הרבח ינעדמ 

,ןפוד־אצוי הרקמ איהש םיקיסמו יברעמה םגדהמ היתוגירח תא םישיגדמ םהמ המכ םלוא 

לארשי םיבר םינבומב"ש הצופנה הכרעהה םע םיכסמ ןאירא .המצעלשכ הירוגיטק ןיעמ 

:םכסמו ,"הנימב הדיחי הנידמ ןכא 

,תויטילופ תוכרעמ לש יתאוושה רקחמב םיקסועה ,הנידמה עדמ ישנא 

ירקוחמ ,ירוטראס .םהלש תומכסב תילארשיה תכרעמה תא ץבשל םישקתמ 

;הגירח העפות י"אפמ לש תכשוממה תויטנאנימודב האור ,תוגלפמה 

,תובושח תוינושלו תויתד ,תוינתא תוצובק ןיב םיסחי קדובה ,טראהפיל 
םג .הדוחיי ללגב ולש תוסחייתהה תרגסמב לארשי תא ללוכ וניא 

לארשיב םיאור יחרזאה רזגמל יאבצה רזגמה ןיב םיסחיה תא םירקוחשכ 

םינייצמ תיטילופ היצאזינרדומ לש ןויד לכבו ;ןפוד תאצוי העפות 

<14-13 ,1997 ,ןאירא) .לארשי לע םילח םניא םיבר םייללכ םיסופדש 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 

ףסאנ וב ללכנש רמוחהמ קלח .«1999 ,החומס> םדוק רמאממ קלח בלשמ הז רמאמ :הדות תרכה 

הביבח־תעבגבש םולשה רקחל זכרמה לש םיברע-םידוהי יסחי לע הבישחה תווצ טקיורפ תרגסמב 

רקסמ םיאצממ םיאבומ רמאמב .הכימתה לע דרופ ןרקל הדומ ינא .תיאקירמאה דרופ ןרק לש הנומימב 

רקס .םנאג דעסא ר"ד ףתוש ובש ,1995 רבוטקוא-רבמטפסב ךרענש םידוהי-סיברע יסחי לע תודמע 

דרשממ רקחמ קנעמ ,ךוניחו רקחמ תונרקל הדוגאה תועצמאב דרופ ןרקמ רקחמ קנעמ ידי־לע ןמומ הז 

תועצמאב ולבקתהש טרבא ךירדירפ ןרקמו רנטוז ןופ ,רטרב ןרקמ םימילשמ רקחמ יקנעמו ,עדמה 

םהידעלבש ,רקחמה יקנעמ לע הלא תודסומל העיגמ הדות .הפיח תטיסרבינואבש יברע־ידוהיה זכרמה 

,ןכ־ומכ .(Smooha, 1997a) דרפנ ח"ודב םאולימב םיעיפומ רקסה יאצממ .ירשפא רקסה היה אל 

תידעלבהו האלמה יתוירחא תא ןייצלו ,םהיתורעה לע טקיורפה תווצב םירבחל תודוהל ינוצרב 

.רמאמל 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 566 

איהש לככו ,הטשפהה תמרב היולת ןפוד־אצוי הרקמ ןכא ,דניה לארשי םא הלאשה ךא 

Barnett,) רתוי תוטלוב תויללכה תונוכתהו תחופ םיידוחייה םימרוגה לקשמ ןכ ,הלוע 

ןורקיעה לע םיקלוח םניא גירח הרקמ הניה לארשיש םירובסה לכ ,השעמל .(1996 

םינעוט ילקידרה םרזהמ הרבחה ינעדממ המכ ,םתמועל .תיברעמ היטרקומד הניה לארשיש 

ןכלו רקיעו ללכ יטרקומד וניא לארשיב רטשמה ,הגירחה וא תיטרקומדה ותוזח ירוחאמש 
.ביצי וניא םג 

לש רטשמל סחיב וללה תודגונמה תוכרעהה לכ תא החוד רמאמה לש תיזכרמה הזיתה 

־ (non-democracy) היטרקומד־יא וא גירח הרקמ ,תיברעמ היטרקומד - לארשי־תנידמ 

הז רטשמל .הביצי ךא ,הכומנ תוכיאמ ,תיחרזא■ אל היטרקומד תררוש לארשיבש תסרוגו 

םג ול שי ךא םיידוהיהו םייברעה םיחרזאה ןיב קומעה עסשה לע היולגו הרישי הכלשה שי 

אופיא רומא ץראב גוהנה היטרקומדה לדומ .םירחא םיבר םימוחתב תובושח תוכלשה 
.םידוהי-םיברע יסחיל רבעמ תילארשיה הרבחב תומגמו םיסופד לש הנבהל םורתל 

יברעה־ידוהיה ורשקהב לארשי־תגידמב ררושה רטשמב ןוידב דקמתמ הז רמאמ 

תוארהל איה הרטמה .תורחאה ויתוכלשהב םג הרצקב עגונ ךא ,קוריה וקה םוחתבש 

גשומ - "תינתא היטרקומד" הנוכמה ,רכומ־אל ,יברעמ־אל םגד םאות לארשיב רטשמהש 

לש ןושארה קלחב .תיטרקומדו תידוהי הנידמ לארשי תויה לש העפותה תא לילכמה 

ימגד וגצוי ,היטרקומד לש תחוורה תילרודצורפה םומינימה תרדגה אבות רמאמה 

עודמו לארשיב יטילופה רטשמה תא םימאות םניא םה עודמ רבסויו תיחרזאה היטרקומדה 

יפולחה םגדה עצוי ינשה קלחב .תוכרפומ יטרקומד־אל רטשמ ררוש לארשיבש תונעטה 

.םיפסונ םימוחת לע ויתוכלשה וגייוציו ,לארשי לע םשויי אוה ,תינתא היטרקומד לש 

יהמ היטרקומד 

תקולח ,םיפיצר םינתשמ תרדגה איה םיגשומ תרדגהל הרבחה יעדמב תחוורה השיגה 

םאתהב .עטק לכב םימגד ןיב הנחבהו םיעטקה ןיב רבעמ תודוקנ ןויצ ,םיעטקל ףצרה 

ףיצר הנתשמכ רדגומ ,דבלב יטילופ רטשמל סחייתמה ,היטרקומד גשומה ,וז השיגל 

םירטשמ לש ילילש עטק ,םייטרקומד םירטשמ םימקוממ ובש יבויח עטקל קלוחמה 

לש רתויב הצופנהו תלבוקמה הרדגהה .םהיניב דירפמה רבעמ חטשו ,םייטרקומד־אל 

תוריחב םייקמה רטשמ איה היטרקומד היפלו \תילרודצורפו תילמינימ הניה היטרקומד 

תרשפאמ וז הרדגה .חרזא תויוכז לע הרימשו ןוטלש יפוליח ,לכל הריחב תוכז ,תוישפוח 

תושקונ תויברעמ הדימ־תומא הפוכ הניא איה ,יטרקומדה הנחמב ללכיהל תובר תונידמל 

.היטרקומד לש תושדחו תובר תוסרגב הריכמ איהו 

עצמא ןמל םלועב היצזיטרקומדה ךילהת תוקזחתהו תילרודצורפה םומינימה תרדגה 

ןוכמה .תויטרקומדל תובשחנה תונידמה לגעמ תא הדמתהב תולידגמ םיעבשה תונש 

הרעה ,Collier Sc Levitsky, 1997 :לצא העיפומ המישר) וז הרדגה תבבלמה הפנע תורפס שי 1 

Huntington,) ןוטגניטנהו ,הרדגהה לש ילמינימה ןפב ןד (Dahl, 1971) לאד ,לשמל .(13 

.ילרודצורפה ןפב ןד (1991, 9 
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,םלועב היטרקומדה בצמ לע יתנש רקס ךרוע Freedom House קיתווה יאקירמאה 
דחא םלוס :7-1 חווטב םיגוריד םע הדידמ תומלוס ינשו תילרודצורפ הרדגה לע ססבתמה 

תוישפוח תוריחב ,תוגלפמב תונגראתה ,העבצה תוכז) תויטילופ תויוכזל םחייתמ 

שפוח ,תודגאתה שפוח ,יוטיב שפוח) תויחרזא תויוריחל םחייתמ רחא םלוסו ,(תונגוהו 

22"/» ,"תוישפוח" תונידמב ויח םדאה־ינבמ 360/» ,1984 תנשמ רקסה יפל .(דועו ןחלופ 

;(Gastil, 1985,165)"תוישפוח־אל" תונידמב 420/"־ו "יקלח ןפואב תוישפוח" תונידמב 

Karatnycky,) המאתהב ,360/0־ו 25"/0,39»/» םירועישה ויה 1999 תנשמ רקסה יפל וליאו 

תויאמצע ויהש תונידמה םייתשו םיעשת האמ לכ תא ללכ הזה ילבולגה רקסה .(2000 

דראילימ 2.34 ויח ןהבש)"תוישפוח" תונידמכ וגווס תונידמ שמחו םינומש :1999 תנשב 

"יקלח ןפואב תוישפוח" תונידמכ וגווס עשתו םישימח ,(םלועה תייסולכואמ 39"/» ,שפנ 

,דראילימ 2.1) "תוישפוח־אל" תונידמכ וגווס הנומשו םיעבראו <2594 ,דראילימ 1.5) 

 360/0).2

ףא םיתיעל םרגו םייטרקומד םירטשמ לש בחר תורוצ ןווגמ רצי היצזיטרקומדה ףטש 

.היטרקומד־יאל היטרקומד ןיב תולובג שוטשטל 

לש רגתא םידמולמה ינפב ביצה היצזיטרקומד לש ןורחאה ימלועה לגה 

post-) םייתוכמס־רתב םירטשמ לש םוצע ןוויג םע תיגשומ תודדומתה 

 Collier 8c Levitsky, 1997, 430) .(authoritarian)

לפטל ידכ םיטקונ םירקוחהש תונושה תוטישה תא הבחרהב םירקוס יקציוולו ריילוק 

םירטשמהמ קלח לש םתייטסמ עבונ הוושמ רקח לש רגתאה .וז השדח היעבב 

םע םידדומתמ םיבר םירקוח .תומדקתמ תושעותמ תונידמב תוגוהנה תויטרקומדהמ 

הדעונ וז היגטרטסא .היטרקומד גשומל (adjectives) ראות־תומש תדמצה ידי־לע רגתאה 

םימגדהמ תמיוסמ הייטס ךות ,יגשומה ףקותה תאו יטילנאה ןוחבאה רשוכ תא לידגהל 

ראות־תומש"ב שומיש איה תובוטה תוטישה תחא .היטרקומד לש םייברעמה םייסלקה 

,היטרקומדה םגד תא שטשטמ וניאו ביחרמ וניאש ,(diminished adjectives) "םיתחפומ 

.וב היוקל וא הרסח הנוכת תשגדה ידי־לע תירוקמה ותועמשמ תא דדחמ אקווד אלא 

םירטשמל ןתינ (restrictive democracy)"הליבגמ היטרקומד" תחפומה ראותה־טש ,לשמל 

הגלפמ לכ לש התוכזב ךכב םיעגופו תוריחבב ףתתשהלמ תומיוסמ תוגלפמ םיענומה 

היטרקומד לש (diminished type)"תחפומ םגד" לש ףסונ ןורתי .ןוטלשה לע תורחתהל 

יפואב הרכההו "היטרקומד־ יא ־היטרקומד" תינטשפה הימוטוכידהמ תוענמיהה אוה 

.םישדחתמהו םישדחה םירטשמה ןיבמ םיבר לש ,ידירביהה ,ברועמה 

רבעמה םע ,םייטילופ םירטשמ לש ןוימהו ןוחבאה רגתא םע דדומתהל תרחא ךרד 

.היטרקומדה לש תלכיא'ד דמימב תודקמתה איה ,םייטרקומד םירטשמ יוביר לש ןדיעל 

םינוש תויהל םייושע תילרודצורפה םומינימה תרדגה לע םינועה םייטרקומד םירטשמ 

םישולשו האמ ויה 1990 תנשבש ךירעה ,םלועב היצזיטרקומד לש ישילש לג ןחבאש ,ןוטגניטנה 2 

ויה (45.4»/«) ןהיניבמ עשתו םישימחו ,תוחפל שפנ ןוילימ לש הייסולכוא תולעב תונידמ 

תולעב תונידמ םייתשו םירשע האמ ןיבמ תויטרקומד תונידמ םישולשל האוושהב ,תויטרקומד 

.(Huntington, 1991, 26) 1973 תנשב <24.6«) תוחפל שפנ ןוילימ לש הייסולכוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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בלה־תמושת ןכ ,לדג םייטרקומדה םירטשמה רפסמש לככ .םתוכיא תדימב הזמ הז דואמ 

:תקמנמ ,וז הדמעב תדדצמה ,יולה־ינויצע .םתוכיא תכרעהב רתוי דקמתהל הכירצ 

,היטרקומד רצייל םילוכי הלאכ םילהנ .םיקיפסמ םניא םייטרקומד םילהנ 

.היטרקומד לש ההובג תוכיא רצייל םילוכי םניא םדבל םילהנ ךא 

 (Etzioni-Halevy, 1999, 181)

ןויווש ,םייטרקומדה םילהנה לע תיללכ המכסהב אטבתהל היושע היטרקומדה תוכיא 

ןתמ ,תיטילופ תונלבוס ,םירחובה תולוק ללכל היצמיטיגל ןתמ ,יטילופו יחרזא תויוכז 

תותיליע לא החותפ תועינ ,ידמעמה ןויוושה־יא םוצמצ ,דבלב טנמלרפה יקוחל ףקות 

תוצובק לש ירפ אשונו ליעי קבאמו הייסולכואה תוצובק לכ לש ןוטלשב גוציי ,תויטילופ 

.תוחפוקמ 

הביצי היטרקומד .ןתוליעיו ןתוביצי תגרדב םג תונוש תויטרקומד ,ןתוכיא לע ףסונ 

עובנל היושע תוביצי־יא .םישק םירבשמו םיריהמ םייוניש לש תותיעב םג םייקתת 

םיטקילפנוקה תא תסוול רשפאת הליעי היטרקומד .םיבשוימ םניאש םיימינפ םיטקילפנוקמ 

תוביצי ,תוכיא ןיב בייחמו יחרכה רשק ןיא .תומילא ילבו טקשב הייסולכואה תוצובק ןיב 

.םייטילופ םירטשמ לש תוליעיו 

תויטרקומד :תוישאר תוירוגיטק יתשל םייטרקומדה םירטשמה תא ןיימל ןתינ 

ינתאה םאצומל רשק אלל םיחרזאה רוביצ וא חרזאה איה ןהלש דוסיה־ןבאש ,תויחרזא 

הירוגיטק לכב .הניפה־קאכ תשמשמ תינתאה המואה ןהבש ,תוינתא תויטרקומדו :םתדלו 
.הנשמ־ ימגד שי 

לארשיל םתמאתה תדימו תיחרזאה היטרקומדה ימגד 

רטשמל םתמאתה תדימ ןודיתו תיחרזא היטרקומד לש םימגד העברא וגצוי ןלהל 
.לארשיב גוהנה יטילופה 

תיחרזאה היטרקומדה ימגד 

םימגד העברא אוצמל ןתינ תועוסש תורבחב םירטשמ לש הוושמה רקחה לש תורפסב 

תילרביל היטרקומד :הזכרמב םיבצינ םיחרזאה רוביצ וא חרזאהש היטרקומד לש 

היטרקומדו תילנויצוסנוק היטרקומד ,תינקילבופר תילרביל היטרקומד ,תילאודיווידניא 
.תיתוברתבר 

(individual liberal democracy) תילאודיווידניא תילרביל היטרקומד 
הנגהו קוחה ינפל טלחומ ןויווש ,לכל תווש טרפ תויוכז הקינעמ הז גוסמ היטרקומד 

,םיחרזאה לכ ןיב תישפוח תורחת םויקל םיאנת תרצוי איה ןכ־ומכ .הילפא ינפמ הבוט 

.הלבגה אלל םהיניב גוזימלו בוריעלו ,הילפה אלל םירושיכו הרשכה יפ־לע םמודיקל 

רבעמ תועמשמ הל ןיאו תינשמ תושי ,דניה המואה .טרפב הלוכ תנגועמ היטרקומדה 

יהשלכ הפש ,יהשלכ תינתא המוא םע ימשר ןפואב ההוזמ הניא הנידמה .םיחרזאה רוביצל 
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569 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

תימשרה התקוח םע המכסה אוה הנידמל היצמיטיגלה רוקמ .יהשלכ תוברת וא 

תשגרה וא יכרע סוזנסנוק אלו ,תפתושמ הירוטירטב םייח וא ("יתקוח םזיטוירטפ") 

רותב הנידמה אלא ,םואלה־תנידמ הניא היטרקומדל תרגסמה .המואל הקומע תוכייתשה 

זכרמ .םדא־ינב לש ףסואכ םיחרזאה ןיב תוחונ ילוקישמ עבונש ילטנמורטסניאו יחטש רשק 

ותוא םיליבגמ ןיאו ,ישפוחו ימונוטוא רוציכ ספתנ דיחיה .הנידמה אלו ,טרפה אוה הרבחה 

דיחיה תא בצעל חוכ אל םגו חוכ־יופיי ןיא הנידמל .ותלוז תויוכזב עגופ וניא אוה דוע לכ 

.םימיוסמ ןוזח וא לאידיא יפל הרבחה תא וא 

(republican liberal democracy) תינקילבופר תילרביל היטרקומד 
רתוי קחורמו טשפומ לדומכ תיארנה ,תילאודיווידניאה תילרבילה היטרקומדל דוגינב 

החיכשהו תלבוקמה ,דניה תינקילבופרה תילרבילה היטרקומדה ,תרכומ תואיצמ רשאמ 

ךא ,תויביטקלוק תויוכז תוללשנ הב םגו תווש טרפ תויוכז תונתינ הב םג .םלועב רתויב 

.הנידמה יחרזא ללכ לש לע־תליהק הווהמה םואלה־תנידמ איה וז היטרקומדל תרגסמה 

,תחא הפש לש ןשוביג ידי־לע הייסולכואה תוצובק לכל ףתושמה תא תחפטמ הנידמה 

איהו ,םיינתא םיניינעב תברעתמ הניא איה .תחא תוהזו תחא םילמס תכרעמ ,תחא תוברת 

תוינידמלו הקיקחל אשונ הווהמ וניאש דבלב יטרפ ןיינע לאכ ינתאה אצומל תסחייתמ 

 (1994 ,Spinner). הליהקל ךייתשמ חרזא לכ ,הנידמה תליהקל תוכייתשהה לע ףסונ

הנידמה .תוהזו תוכייתשה תשוחת ול הקינעמה (תיתוברת ,תינושל ,תינתא) תירלוקיטרפ 

תשיכרו תוחרזא תגשה .ןעימטהל שרדנ חרזא לכש ,תומיוסמ תוברתו הפש םע ההוזמ 

תד וא ינתא אצומ ןכש ,המוא־הנידמב תוללכיהל תוקיפסמ הנידמה לש תוברתהו הפשה 

םיליבומה העימטל םידבכ םיצחל םילעפומ וז היטרקומדב .תוכייתשהל הדימ־תומא םניא 

יאשר תיתרבח וא תיתוברת הניחבמ לדבתהל הצורש טועימ ;םיהובג תוללובתה ירועישל 

םה תיתרבחה תוירדילוסה ידקומ .ךכב ךורכה ריחמה תא םלשמ אוה ךא ,תאז תושעל 
.תחא המוא־הנידמל תוכייתשה תשגרהו תוברתה יכרע לע הבחר המכסה 

(consociationai democracy) תילנויצוסנוק היטרקומד 
תוצובקב תימשר הריכמ הנידמה ,היגלבו ץייוושכ תודחא תונידמב םייקה ,הז םגדב 

.לכל תוקנעומה טרפ תויוכז לע ףסונ תויצוביק תויוכז ןהל הקינעמו תונושה תוינתאה 

הלא תורטמ תגשה םשל .תופתושו המכסה ,ןויווש לש ןורקיעה יפ־לע תלעופ תכרעמה 

,תיתוברת) הימונוטוא ,ינויצילאוק ןוטלש ,יסחי גוציי :םיאבה םיידסומה םירדסהה םיעבקנ 

םיסרטניאב תועגופש תוטלחה עונמל תדעוימה וטו תוכז ,(תילאירוטירט וא תידסומ 

וא הרשפל ,סוזנסנוקל עיגהל ידכ ןתמו־אשמ לש הקיטילופו ,טועימה לש םיינויחה 

וא)ימואל־וד יפוא הנידמל םינקמ הלא םירודיס .(Lijphart, 1977) המכסהב הטלחה־יאל 

,םינותמ ןהב םיעסשהש תורבחב תמייקתמ הז גוסמ היטרקומד .יעמשמ־דח (ימואל־בר 

ןהב ןיאשו ,הייסולכואה תוצובק ןיב תילכלכה־תיתרבחה המרב רכינ ןויווש ןהב ררושש 

.תוצובקה ןיב םייטילופהו םייפרגומדה תוחוכה יסחיב ןמז ךרואל יתועמשמ יוניש 

(multicultural democracy) תיתוברתבר היטרקומד 

.הינטירבבו דנלוהב םויכ חתפתמה ,ילנויצוסנוק-ילרביל ףצרה לע םייניב־מגד והז 

תכלוה ,תילרבילה היטרקומדה ימגד ינשב העובטה ,םואלו הנידמ ןיב הפיפחה הז םגדב 
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.תילנויצוסנוק היטרקומדל תינייפואה תימואל־וד הנידמל תוכפהיה ילב ךא ,תשטשטימו 

הלא םירדסה ךא ,תויצוביק תויוכז םג תונתינו תרכומ םינוש תויהל םיטועימ לש םתוכז 

תא האור הניא הנידמה .תילנויצוסנוק היטרקומדב ומכ קוחב םינגועמ םניאו םיימשר םניא 

תלדתשמ אלא ,תחא הפש וא תוברת חוכב הטילשמ הניאו םיוסמ םואלל תכיישכ המצע 

דקומ שמשתש ידכ ,התובעלו םינכת הב קוציל ,תפתושמה תוחרזאה תא ביחרהל 

םיצחלהו העמטהה תלוכי .תונושה תוינתאהו תויתוברתה תוצובקל ףתושמ היצרגטניא 

תויטרקומדל האוושהב םינטק םניה תיתוברתברה היטרקומדב בורה תצובק דצמ העימטל 

ילדבה לש םרומישל היצמיטיגל הקינעמ תויתוברתבר לש היגולואידיאהו ,תוילרביל 

ימשר־אל ןפואב תוקנעומ םיטועימל .חופיטל םייוארכ םתוא האור וליפאו תוהזהו תוברתה 

3.הנידמהו רוביצה תודסומב גוציילו יתוברת דוחייל תויצוביק תויוכז 

לארשיל המאתהה תדימ 

םושמ יתייעב וניה תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ דחא לכב לארשי לש ץובישה 

תידוהיה המואה אלא ,םיחרזאה רוביצ וא חרזאה הניא לארשי־תנידמ לש דוסיה־ןבאש 

,ידוהיה םעה לש ותנידמ ,לעופב ןכא איהו ,המצע לע הזירכמ לארשי .תיתדה־תינתאה 
.היחרזא לכ תנידמ אלו 

ימלועה רקסב .תיחרזא היטרקומדכ המצע יניעבו םלועב תלבוקמ לארשי ,תאז תורמל 

תוישפוחה תונידמה שמחו םינומש ןיב לארשי הצבוש 1999 תנשמ Freedom House לש 

תויטילופ תויוכזב (תוגרד עבש ןב םלוס לע רתויב ההובגה הגרדה) 1 הגרד םע ,םלועב 

םג בוט םוקימב לארשי התכז 1.5 תעצוממ הגרד םע ;תויחרזא תויוריחב 2 הגרדו 

.(Freedom House, 2000) תוישפוח תויטרקומד לש הירוגיטקב 

קלח הניה לארשיש םיסרוג לארשיב תוידוהיה תותיליעה ירבחו םירקוחה בור 

תונורקע תטרפמ תואמצעה־תליגמ .תויברעמה תוילרבילה תויטרקומדה תחפשממ 

היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויוש םייקת" לארשי־תנידמ םהיפלש ,םיילרביל 

לע רומשת ,תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ,ןימו עזג ,תד לדבה ילב 

תומואה תליגמ לש היתונורקעל הנמאנ היהתו ,תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה 

תנשב וקקחנש ,"קוסיעה שפוח"ו "ותוריחו םדאה דובכ" דוסיה־יקוח ינש ."תודחואמה 

יטילופה רטשמה תא קוחב תנגעמה ,תיתקוחה הכפהמה ןיערגל םיבשחנ ,1992 

:קרב ןרהא ןוילעה טפשמה־תיב אישנ עבקש יפכ ,תילרביל היטרקומדכ 

םושמ היטרקומד איה לארשי תנידמ .תיתקוח היטרקומד איה לארשי תנידמ 

,1996 ,קרב) .םדאה תויוכזב הריכמ איהש םושמו בורה ןורקע הב טלושש 

 446)

הרתי .תויטרקומדה תויוכזה בור תא דוסיה־יקוח ינשמ רוזגל ןתינש םג רובס קרב 

וב םיאור םיבר .םירחאה םימגדה תשולש ומכ ןחבומו רכומ וניא תיתוברתבר היטרקומד לש םגדה 3 

,הנוי> םיעבשה תונש ןמל תויברעמה תוילרבילה תויטרקומדה לש היוצרו תרחואמ תוחתפתה 

.(van den Berghe, 1999; Kymlicka, 1995 :1999 ,רסיח איחיךוד :1998 
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ססובמ ילארשיה קוחהש םיעבוקו םירזוח ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־יקספ ,וזמ 

ןידה־קספ ,לשמל .הקיקחב םישרופמ ןיכומיס ךכל ןיאש יפ־לע־ףא ןויוושה ןורקע לע 

טפשמה־תיב)ילארשיה קוחה לש דסומ דוסי וניה ןויוושה יכ שיגדמו רזוח ריצק תשרפב 

היטרקומדל בשחיהל הלוכי לארשיש הרואכל םיזמור הלא םירבד .(2000 ,ןוילעה 
.תילאודיווידניא תילרביל 

תריקס ךות ,רבד לכל תילרביל היטרקומדכ לארשי תא חתנמ <ב1998) רגרביונ 

לארשיבש ןעוט רפש .םייתוהמ־אל "םימתכ" םתוא הנכמ אוהש םינושה היתונורסח 

תוחוכ ידי־לע םימרגנה היצזילרבילו היצזיטרקומד לש םיצרמנ םיכילהת םישחרתמ 

־ יכ קיסמ אוה .םולשל רבעמהו היצזילבולגה ידי־לע אלו ,םיימינפ 

הרבחה לש רבעמה ידי־לע תוענומ תומרופר לש ןוויכב תומייקה תומגמה 

היטרקומד לש םילדומל דואמ םימודש םירודיסמ תוילארשיה הקיטילופהו 

Sheffer, 1996,).תיטרפ תילרביל היטרקומדל תילנויצוסנוק וא תימכסה 

 35)

תויוכזה בור ,הקוח ןיא לארשיל .רקיעו ללכ תואיצמה תא םימאות םניא הלא םינועיט 

הכפהמה .הקוחל טפשמ־תיב ןיאו ,דוסי־יקוחב ןיידע תונגועמ ןניא תויתרבחהו תויחרזאה 

תימואל המכסהו תיקוח תיתשת לע תנעשנ הניא התבחרהו ,הפיקמ הניא תיתקוחה 

םיעגונה ןידה־יקספמו הקיקחהמ ,תואמצעה־תליגממ םג ,ןכ לע רתי .(א1998 ,ןוזיבג) 

דקומב .קהבומ יחרזא־אל ימואל יפוא שי הנידמלש רורב תויטילופהו תויחרזאה תויוכזל 

ם"ואה תרכהו תירוטסיהה ותדלומב הנידמל ותוכז ,ידוהיה םעה בצינ תואמצעה־תליגמ 

,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תא םיעבקמ דוסיה־יקוח .תידוהי הנידמל ותוכזב 

,תינויצו תידוהי הנידמכ .ךכל ףקות הנשמ םינתונ ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־יקספו 

םלועב ידוהיה םעה תא תגציימכ המצע תא האור איה אלא ,תילרטינ הנידמ הניא לארשי 

.טרפה תויוכז םוחתב אלמ ןויווש תמייקמ הניא םג לארשי .ץראב ידוהיה בורה תאו ולוכ 

םייחרזא ןיאושינ תרשפאמ הניא איהו ,םייתד־םיינתא הימגודנא יקוח תעבוק איה 
.םיישפוח 

.תינקילבופר תילרביל היטרקומדכ לארשי תא גיצהל רתוי ריבס הארנ ןושאר טבמב 

יעבט ,וזככ .תרחא תיברעמ םואל־תגידמ לכ ומכ םואל־תנידמ הניח לארשיש איה הנעטה 

תצובק לש תוברתה ירקיע תאו תונוצרה תא ,םיכרצה תא ואטבי הילמסו היתודסומש 

:ןוילעה טפשמה־תיב עבק ויתוקיספמ תחאב .בורה 

הייפוא תא ללוש וניא ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תנידמ לש המויק 

הייפוא תא תללוש הניא תפרצ לש התויתפרצש יפכ ,יטרקומדה 

(189 ,1988 ,ןוילעה טפשמה־תיב) .יטרקומדה 

,ינויצה לאמשה םע תונמבש הלא תוברל ,תוינויצה תוגלפמה לכ לש ןתדמע םג יהוז 

חוכיווב וז הדמע בטיה אטיב עשוהי ב"א רפוסה .ידוהיה רוביצה לש עירכמה בורה לשו 

לארשי תא ךופהל (1986) סאמש לש ותשירד דגנכ .סאמש ןוטנא רפוסה םע ולש 

אלל ,תובשה קוח אלל ,הרוהט םיחרזא תנידמ ־ תילאודיווידניא תילרביל היטרקומדל 

תבייח לארשיש (1986) עשוהי ןעט ־ תוצופתה ידוהי םע רשק אללו םיידוהי םילמס 

םיימואלה םהייוואמ תא םישגהל לארשי ייברעל ץעייו ,ינויצהו ידוהיה הנויבצ לע רומשל 
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ןותיע הז ןיינעב תושעל לידגה 4.הילא תופרטצה וא ןיטסלפ הנידמה םע תוהדזה ידי־לע 

לארשי תא ךופהל תויברע תושירד לע הבוגתב .הקזחה תילרבילה ותייטנב עודיה ,ץראה 

ןויווש עבות אוהשכ קדוצ יברעה טועימה" יכ תכרעמ רמאמב בתכנ ,היחרזא לכ תנידמל 

־ ךא ,"אלמ תויוכז 

ץילמהלו ותדמע תא עימשהל ידוהיה בורה לש ותוכז ובש ,דחא םוחת שי 

תועונת ולבסי אל הנידמה יחרזא בור :בשקב הל ןיזאהל יברעה טועימל 

תאזה הנידמה .הנידמה לש ידוהיה הייפוא לוסיחל וארקיש תויטילופ 

הפס לע םג וזכ הראשנ איהו ,ידוהיה םעל ימואל תיב קינעהל ידכ המק 

,הנימב הדיחי תימואל־תינתא תושי אוה ידוהיה םעה .21 ־ה האמה לש 

.וז םייח תדבוע תונשל לוכי וניא יחונימ טוטהל םושו ,םואלו תד תבלשמה 

,המויסקאה ןמ םירזגנ לארשיב םילהנתמה םייטילופה קחשמה יללכ ,ךכיפל 

ול רתויש תופצל לוכי וניא יטילופ חוכ םוש יכו ,תידוהי הנידמ וזש 

<12.2.1996 ,ץראה) .ךכ לע רערעל 

איהש םושמ תינקילבופר תילרביל היטרקומד לש םגדה תא תמאות הניא לארשי ,םרב 

הרמש אלא ,תחא תילארשי־ללכ תיחרזא המוא ,רוציל הנווכתה אל םלועמו ,הרצי אל 

.תורחאה תותדה ינבו יברעה טועימה ינב ןיבל תידוהיה המואה ןיב הדרפהה לע ןווכתמב 

.תוחרזאב אלו ,תדבו ינתא אצומב הרוזש תידוהיה המואה ,המצע לארשי־תנידמב וליפא 

אלו ,הנידמה יחרזא ןיב תיתדו תינתא ,תימואל הדרפה לע רומשל ודעונ תושיאה יקוח 

דוגינבו ,תוימואלל תוחרזא ןיב הדירפמ הנידמה .תחא תינקילבופר הליהקל םתוא שבגל 

הארמ (1998) תרופ .היחרזא ללכמ דחא םע רוציל הסנמ איה ןיא ,ברעמה תונידמל 

,רומאכ .אל לארשיש דועב ,תילרביל היטרקומדכ ירוטסיה ןפואב החתפתה תפרצש 

תויוכז הקינעמ םג איה .טרפה תויוכז םוחתב ןויוושה ןורקע תא תדבכמ הניא םג לארשי 

םיטועימל תירוטוטטס־אל תיתוברת הימונוטואו יברעה טועימל תומיוסמ תויביטקלוק 

תילרביל היטרקומד לש הסיפתל דגונמה רבד ,ידרחהו ימואלה־יתדה םיידוהיה 

יטרקומד ךילהב רטשמה יוניש תרשפאמה החותפ היטרקומד הניא םג לארשי .תינקילבופר 

םעה לש ותנידמכ לארשי תא תללושה הגלפמ תמקה ריתמ וניא קוחהש םושמ ,רדוסמ 

5.תאז רשפאתש קוח־תעצה תשגה לע רסוא תסנכה ןונקתו ,ידוהיה 

איהש םושמ תיתוברתבר היטרקומדל הבורקכ לארשי תא תוארל הרואכל רשפא 

תנתונ ףאו ,םיידרחהו םיימואלה־םייתדה םידוהילו םיברעל תויביטקלוק תויוכז הקינעמ 

הרבח ,דניה לארשיש הזיתה םג .הנידמה ןומימב תודרפנ ךוניח תוכרעמב קיזחהל םהל 

.ילארשיה רטשמל תיתוברתבר היטרקומד לש יפוא הוושמ (1999 ,ביצי) תילאירוטקס 

 Silberstein, 1999, :לצא אצמנ תויגויצ־טסופהו תוינויצה ויתויועמשמבו הז חוכיווב ףיקמ ןויד

 .130-145

רוערעה תא החד ןוילעה טפשמה־תיב .בושחה אוה ןורקיעה ךא ,לעופב םירמשנ םניא הלא םירוסיא 

יפ־לע־ףא ,יביט דמחא תושארב <ל"עת> "תושדחתהל תיברעה העונתה" לש הגלפמכ המושיר לע 

ל"עת־ד"לב לש העצמב םג הללכנ וז המסיס .היחרזא לכ תנידמכ לארשי לש ןויערב תלגוד איהש 

ןודיתש) ש"דח לש קוחה־תעצה םג .התליספל םרג רבדהש ילב 1999 תנשב תסנכל תוריחבל 

.ףסה לע הלספנ אל ,"תיתובדת־ברו תיטרקומד הנידמ"כ לארשי תא הרידגמה ,(ךשמהב 
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תיתוברתברה היטרקומדה םגד תא תמאות ,םואל־תנידמכ ,לארשיש ןעוט (1998)ירניבא 

םייתד ,םייתוברת םיטועימל סחיל עגונה לכב תפרצב תונידמ רשאמ רתוי וליפא 

תויוכז םהל תוקנעומו ,יתדו יתוברת טועימכ םירכומ לארשיב םיברעה .םיימואלו 

יתוברת־ינושל לדומ הפוכ תיניבוקעיהו תינקילבופרה תפרצש דועב ,תובחרנ תויצוביק 

הייפואמ תערוג הניא םיידעלב םיידוהי הנידמ־ילמס תעיבק .הייסולכואה ללכ לע דיחא 

,תוינוליחה תויברעמה םואלה־תונידמ לכב גוהנ ךכש םושמ לארשי לש יתוברתברה 

.הגרדהב תויתוברתברל תושענ ןהש יפ־לע־ףא םיירצונ תד־ילמסב שמתשהל תוכישממה 

םירגהמ תוצובק ףידעהל גוהנ הריגהה־תונידמ לכבש םושמ ידוחיי וניא תובשה קוח םג 

תוטונה ברעמה תוצראב םגש םושמ םיידוחיי םניא לגדהו ןונמיהה וליפא .תומיוסמ 

.יתד־ינתא יפוא ילעב ןיידע םניה םינונמיההו םילגדה ,תויתוברתברל 

לארשיב רטשמה תא תוגיצמה תושיגה דגנ יתרוקיב רמאמב .המוד הדמע גיצמ יטואד 

,דניה לארשיש תחוורה הסיפתה לע ןגמ אוה ,תינתא היטרקומדכ וא היטרקומד־יאכ 

םואל־תנידמ לכש םושמ גירח הרקמ הניא לארשי .רבד לכל תיברעמ תילרביל היטרקומד 

:תרחא וא וז הדימב תינתא ,דניה תיטרקומד 

תובשה קוח ךא .הנימב תדחוימ הניא תוינתאל לארשי לש התקיז 

־תונידמ ברקב התוא םימקממ םירחאה םישרופמה םיידוהיה םינייפאמהו 

תניחבמ רתוי תויתייעבה [תונידמה] ברקב ןכלו ,רתוי תוינתאה םואלה 

(Dowty, 1999,9).םיינתא םיטועימ 

אלו ,(הפוריא)"ןשיה םלועה" לש רתוי תוינתאה תויצאירווב לארשי תא בצממ יטואד 

יהשלכ הייטס לע דיעמ וניא הז גוויס ךא ,"שדחה םלועה" לש תוחפ תוינתאה תויצאירווב 

תא ךכרל הכירצו הלוכי לארשי ,יטואד תעדל ,הז םע .תילרבילה היטרקומדה תוהממ 

יסחיב םיילנויצוסנוק םירדסה ןוניכ ידי־לע יטרקומדה הרטשמ לש ינתאה יפואה 
.םידוהי-םיברע 

הניה לארשי .דוסי לכ ןיא תיתוברתברה היטרקומדה םגדב לארשי לש הצובישל ,םרב 

היגולואידיאכ תונויצלו ,ףדעומ דמעמ הב ןתינ םידוהיל ;תיתוברתבר אלו ,תידוהי הנידמ 

םוקמ סופתתש תיחרזא לע־תליהק םיקהל ץמאמ השוע הניא הנידמה .ינומגה דמעמ שי 

דוגינב .םיכייתשמ םה ןהילאש תוירלוקיטרפה תוליהקה דצל םיחרזאה ייחב בושח 

לארשיב ,הנידמה יפואב דרשש שלח ןממס וגיה ינתאה ביכרמה ןהבש ,ברעמה תונידמל 

ןויוושה ןורקע םג ,ךכ לע ףסונ .הנידמה תוהמב עובטה יזכרמ ןורקיע הניה תוינתאה 

.לארשיב םייקתמ וניא תויצוביקהו תוישיאה תויוכזב 

ברעמה תונידמ לע רבועה ךילהת ,תיתוברתבר היטרקומדכ תחתפתמ לארשי םאה 

הניחבמש םינעוטו ,הלילשב םיבישמ (1999) רסיזו איחי־ןוד ?ןורחאה רודב תוילרבילה 

לצאש איה ,םתעדל ,ךכל תירקיעה הביסה .יברעמה םלועב גירח הווהמ לארשי וז 

תוימואל לש םיינרדומה תונויערל םדק תינתאה־תיתדה תידוהיה המואה ןויער ,םידוהיה 

ונדועו היה אוה יכ תינתאה המואה ןויער תא ולביק לארשי־תנידמו תונויצה .היטרקומדו 

תויטרקומד תויובייוחמ לש רידנה בולישה" .ידוהיה םעה לש ודוחייו ומויק תרימשל ינויח 

תרמתשמה תיתולגה תידוהיה תוסנתהה לש ןפודה־תאצוי האצותה אוה תוימואל־ונתאו 

םה היטרקומדכ לארשי לש הדוחיי לע <22-21 'ע ,םש)".ידוהיה םואלה־תנידמכ לארשיב 
:םיבתוכ 
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תוגציימה תודדוב תונידמ ןתואמ תחא התויהב ץוענ לארשי לש הדוחיי 

ןייפוא לע תורמוש הז םעו ,תדה ידי־לע תדכולמה תימואל־ונתא הליהק 

לש םאשומל לארשי תא ךפוהש אוה הז ןפוד־אצוי דמעמ .יטרקומדה 

בוטיקה תא "תרבוש" לארשיש רמול ןתינ .םיבר הכ ןיינעו בל־תמושת 

ןמ ,םיירטירוטוא םיימואל־םיינתא םירטשמ ןיב ינרדומה םלועב רצונש 

,םש> .רחאה דצה ןמ םייטסילרולפ־םייטרקומד םירטשמ ןיבל ,דחאה דצה 

<18 'ע 

םואל־תנידמ הראשנ איהש םושמ היטרקומד לש גירח הרקמ הניה לארשי ,וז השיג יפל 

תונתשהל תנאממ איה ךא ,ברעמה תונידמ ויהש יפכ ינקילבופר יטרקומד רטשמ תלעב 

.תיתוברתבר היטרקומד ןוויכל ןתיא דחי 

הנידמ"כ אלו ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ תרדגומ לארשיש ירקמ הז ןיא 

תא ,1999 תנשב תוריחבה ירחא ,ש"דח תעיס השיגה הז ןיינעב ."תיטרקומדו תיתוברתבר 

:רמאנ הבש ,"תיברעה הייסולכואה ןויווש :דוסי־קוח" תעצה 

,הנידמה יחרזא םיברעה לש םתוריחו םדובכ לע ןגהל ותרטמ ,הז דוסי קוח 

דוסי קוחב ןגעל ידכ ,יניטסלפ־יברע ימואל טועימבו םילארשי םיחרזאכ 

,לארשי) .תיתוברת־ברו תיטרקומד הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא 

<2 ףיעס ,2000 ,תסנכה 

לש התאלעהל תוצרמנ ודגנתה תסנכה לש םייטפשמה םיצעויהו תסנכה תדעו ירבח 

לוספל אל טלחוה הז םע .תסנכה ןונקתל תדגונמ התויהב ,תסנכה תאילמב וז קוח־תעצה 

הנידמ" חנומה תא שרפל ןתינש םושמו צ"גבל הריתע ינפמ ששח לשב ףסה לע התוא 

תידוהי הנידמ" חנומה םע ובשיילו םומעו בחר ןפואב "תיתוברת־ברו תיטרקומד 

הרדגהה תא לטבל תארוק הניא קוחה־תעצהש הדבועהמ תעבונ תומימעה ."תיטרקומדו 

שדחמ לארשי תא הרידגמ הניאו ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ לארשי לש תמייקה 

6."תימואל־ודו תיטרקומד הנידמ"כ 

קסילו ץיבורוה .תואיצמהמ הקוחר תילנויצוסנוק היטרקומד ,דניה לארשיש הנעטה םג 

לכ לש ינויצילאוקה ןבכרהב םיטלובה םיילנויצוסנוקה םיטנמלאה תא םינייצמ (1990) 

םירדסהש םינעוט םה ןיא ךא ,םינוליחו םייתד יסחיב םידחוימה םירדסהבו לארשי תולשממ 

הרשיא ,תסנכה תאילמב ןוידל האבוה אלו ידמל תילקידר התיהש ,ש"דח לש וז קוח־תעצה תמועל 

תיברעה העונתה שאר ,יביט דמחא לש דוסי־קוח־תעצה ,26.7.2000 םויב ,תימורט האירקב תסנכה 

יחרזא"כ םיברעה תא הרידגמ קוחה־תעצה .יברעה טועימה לש דוסיה־תויוכז ןוגיעל ,תושדחתהל 

הילפא רדעהלו תויוכז ןויוושל יאכז יברעה סועימה"ש תעבוקו ,"תיברע םתוימואלש לארשי 

תויתד ,תויתוברת ,תוילכלכ ,תויתרבח תויוכז ,טפשמ ,קוסיע ,ןיינק ,ןושל ,רויד ,ךוניחב 

דחאו םישיש לש בור בייחמה ,ןיירושמ דוסי־קוח לש דמעמב היהי הז קוחש עצומ ."תויטילופו 

םוריח תעשל תונקתה ידי־לע ותועשהל וא וגייסל רשפא היהי אלש ןכו ,ויוניש םשל תסנכ־ירבח 

ךא ,יברעה טועימה תויוכז לע רתוי הבוט הנגה ןתיי ,לבקתי ןכא םא ,הז קוח .(27.7.2000 ,ץראה) 

.תיחרזא היטרקומדל התוא ךופהי אלו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תא ריתוי 
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לש הקיטילופ"ש הארמ (14-13 ,1997) איחי־ןוד .ימואלה עסשה תא םג םיפיקמ הז גוסמ 

־יקוליח לשב םידוהיו םיברע יסחיב םייקתהל הלוכי הניא םגו תמייקתמ הניא "הרדסה 

יסיסבה ןומאה־יא לשבו הנידמה לש ינויצה־ידוהיה הייפוא לע םהיניב םיקומעה תועדה 

,םידוהיל םיוושל םיבשחנ םניא םיברעה .יברעה-ילארשיה ךוסכסה לש ויטעב םהיניב 

תיברע־תידוהי תופתוש ןיא ,יסחי גוציי םינתונ ןיא םיברעל ,םידוהיב תדדצמ הנידמה 

,ידוהיה בורה ישארל יברעה טועימה ישאר ןיב ןתמו־אשמ לש רדוסמ להונ ןיא ,ןוטלשב 

םיקינעמ ןיא םגו יברעה טועימל הימונוטוא םינתונ ןיא ,המכסהו הרשפ לש הקיטילופ ןיא 

היטרקומד .ולש םיינויחה םיסרטניאב עוגפל תולולעש תוטלחה לע וטו תוכז ול 

ןיב רומג ןויווש םייקל ,ידוהיה הייפוא לע רתוול לארשי תא תבייחמ התיה תילנויצוסנוק 

.ףקותב ול םידגנתמ םידוהיהש רבד ,תימואל־וד הנידמל ךפהילו םיברעו םידוהי 

לארשיל התמאתה תדימו היטרןלומד־יא 

הייפוא ןכו ,תיחרזאה היטרקומדה ימגד תעבראמ דחאל אל ףא לארשי לש התמאתה־יא 

היטרקומד הניא לארשיש הנקסמל םידחא םירקוח וליבוה ,קהבומה יתדה־ינתאה־ימואלה 

תבייחמ היטרקומד הניה לארשיש הזיתה ,םינוש םיקומינמ תישענ הליספ לכש ןוויכמ .ללכ 

הנחבאה .דבלב דחא םעטמ היטרקומדכ לארשי תא לוספל קיפסמ ןכש ,םלוכ תא תוחדל 

.דחוימה הרשקה יפל ןלהל ןודית היטרקומד הניא לארשיש 

תנש ןמל שוביכה בצמ אוה היטרקומד־יאכ לארשי הגייות ובש רתויב עודיה רשקהה 

קוריה וקה םוחתבש לארשיש איה הנעטה .םיניטסלפל םידוהי ןיב קומעה עסשהו 1967 

רוביחה .תירוטדנמה ןיטסלפ וא המלשה לארשי־ץרא הספת המוקמ תאשו ,םייקתהל הלדח 

תולובג ודביא ןכלו ,קותינל ןתינ וניא אוהש ךכ ידכ דע קומע וניה םיחטשל לארשי ןיב 

חתיפ (1988) יתשנבנב .םמוקמ תא וספת הטילשה תולובגו ,םתועמשמ תא תונובירה 

איהש םושמ היטרקומד דוע הניא םימיה־תשש תמחלמ רחאלש לארשיש רובס אוה .וז הנעט 

םילחנתמב תגהונ ,דוסי־תויוכז םהל קינעהל ילב יניטסלפה םעה יגב לע תטלוש 

,התונוביר תולובגל רבעמ םיררוגתמ םהש יפ־לע־ףא רבד לכל תויוכז ילעב םילארשיבכ 

לארשי־ץרא .היינש הגרדמ םיחרזא לאכ קוריה וקה םוחתבש םיברעה לא תסחייתמו 

תיעוצקמה תורפסב הל םיאתמה ינכטה חנומהש תיטילופ תכרעמו תילאוד הרבח"ל הכפהנ 

,שוביכה לש ךשוממה יפואה .(Benvenisti, 1987,71)"'םינודא םע לש היטרקומד' אוה 

לכ דצמ וב הרכהה־יאו ימואלניבה טפשמה יפ־לע ותויקוח־יא ,בסמ אוהש תולוועה 

.לארשי לש תיטרקומד־אלה תורדרדיהל ףקות םיפיסומ םלועב תונידמה 

.ודוסימ העטומ וניה "םינודא םע לש היטרקומד"כ יתבר לארשי לש הגוויס ,םרב 

Herrenvolk democracy) (van)"םינודא םע לש היטרקומד" גוסמ יטרקומד־אלה רטשמב 

 1967 ,den Berghe), דע הקירפא־םורדבו 1964 תנש דע תירבה־תוצרא םורדב םייקתהש

לש דמעמ ןתינ תורחא תוצובקלו ,תחא תינתא הצובקל תלבגומ היטרקומדה ,1994 תנש 

רחביהלו רוחבל תיטילופה תוכזה אללו תולבגומ חרזא תויוכז םע דבלב עבק־יבשות 

םתוחרזא ,הנידמהמ דרפנ־יתלב קלחכ םמצע תא םיאור םיבשותהש יפ־לע־ףא .טנמלרפל 

הייסולכואהש םושמ לארשיב םייקתה אל היטרקומד־יא לש הזכ םגד .חוכב םהמ תללשנ 

תוכזלו הנממ קתניהל הקבאנ אלא ,לארשימ קלחכ המצע תא התאר אל םלועמ תיניטסלפה 
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ללועל לארשי הלכיש לודג יכה יוכידה ,םיניטסלפה לש םטבמ־תדוקנמ .תינידמ תואמצעב 

.תינוביר הנידמב תוכזל םהייוכיס לוטיבו םיחרזא לש דמעמב לארשיל םחופיס היה םהל 

תויברעמה תוילאינולוקה תומצעמה םג יזא ,היטרקומד הניא ילאינולוק שבוככ לארשי םא 

הלדח קוריה וקה םוחתבש לארשיש הנעטה .םינשב תואמ ךשמב תויטרקומד ויה אל 

הפקותמ רתוי דוע תדבאמ איהו ,הדוסימ תכרפומ תיתרבחו תינידמ תושיכ םייקתהל 

,םוקמ לכמ 7.תיאמצע הנידמל תכפהנה תיניטסלפה הימונוטואה תושר תמקה םע קפקופמה 

לארשיש חרכהב ןעוט וניא היטרקומד הניא יתבר לארשיש ןעוטש ימש םיעטהל שי 

.היטרקומד הניא קוריה וקה םוחתבש 

ידוהיה עסשה אוה היטרקומד הניא לארשיש הנעטה תילעומ ובש רחאה רשקהה 

תויוכז ןויווש לארשיב ןיא יכ םינעוט םנאגו הנאחור .קוריה וקה םוחתבש לארשיב יברעה 

תא םייברעה םיחרזאהמ ללוש הנידמה לש ידוהיה הייפוא יכו ,אלמ ימואלו יחרזא 

םנאג .(Rouhana <fe Ghanem, 1998) תואלמ תוהזלו תוכייתשהל תויסיסבה םהיתויוכז 

:בתוכ 

הצובקל םיכייתשמש םיחרזאל תפרוגו תיתטיש הפדעה תונתונש תונידמ 

.תויטרקומד אל ,תוינתא תונידמ ןניה היחרזא םהש הלא לכל סחיב תחא 

,הינוטסא ,היקבולס ,הינמור) םלועב תורחא תובר תונידמ ומכ ,לארשי 

םילכתסמ םא היטרקומד הניא ,<היזלמ ,םישישה תונש דע הדנק ,היווטל 

תינתא הנידמ אלא ,םיברעו םידוהי ןיב לוציפה לש טבמה־תדוקנמ הילע 

.הלש יברעה טועימה דגנ הרדה לש תמכחותמ תוינידמ תלהנמש 

 (Ghanem, 2000, 102)

תקנעהכ היטרקומד לש םייתוהמה םיביכרמה תא תמייקמ הניא לארשי ,םנאג תעדל 

.תוינתא תוצובק ינבכ ןהו םידיחיכ ןה ,היחרזא לכל קוחה ינפל ןויוושו טרפ תויוריח 

לש תחוורה תילרודצורפה םומינימה תרדגה לש השיטנ לע םידיעמ הלא םינועיט 

ןיבל היטרקומד םויק ןיב הניחבמ הניאש הרימחמו תמצמוצמ הרדגהב התפלחהו היטרקומד 

םוקמבשו ,רומג תויוכז ןויווש תשרודו תויוכז ןתמב תקפתסמ הניאש ,היטרקומד תוכיא 

.ןויוושו תוריח לש םיטלחומה םיכרעה לש אלמ םויק לע תדמוע איה םייטרקומד םיכילה 

.המויק םצעב אלו ,היטרקומדה תוכיאב םיעגונ םה ךא םיבושח םיניינע םניה הלא םיכרע 

תוללושה ,היווטלו הינוטסא ןיב םילדבהה תא ןווכמב תושטשטמ תואבומש תומגודה 

תויוכזו תוחרזא תוקינעמה תורחא תונידמ ןיבל ,ןהב םייחש תיסורה ירבוד בורמ תוחרזא 

היווטלבו הינוטסאב תיסורה ירבודמ התלילש עודמ ,ךרע־תלוטנ תוחרזאה םא .חרזא 

וא הילע רתוול םינכומ םניא לארשי ייברע עודמו ,םדא תויוכז לש הרפהל תבשחנ 

רובעל קר אל תוצרחנ םידגנתמ לארשי ייברע עודמ ?תרחא תיברע תוחרזאב הרימהל 

םיבושיי חופיס לש ןויערה תא ורקיעמ םיללוש םג אלא ,םוקתשכל ,ןיטסלפ הנידמל 

לש יטרקומדה הרטשמ ןיאה ?יניטסלפה םמע לש ותדלומל תבשחנה ,ןיטסלפל שלושמב 

םייברעה םיחרזאה תא תרשוקה תוקיזהו םילוקישה תכרעמב בושח םרוג לארשי־תנידמ 

,בולישה ךשמה לש וריחמב ןוידלו ,הזע־תעוצרלו הדגל לארשי ןיב בולישה לש ףיקמ חותינל 7 

.1999 ,ןטפיש לש ורפס תא ואר ,הדרפהל עיגהל ידכ תושעל ןתינש םידעצבו הדרפהה לש התולעב 
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תויוכזה ילעב םייברעה םיחרזאה ןיב יתועמשמ לדבה היה אל תמאב םאה ?הנידמל 

תחת תויוכזה ירסח םייניטסלפה םהיחא ןיבל קוריה וקה םוחתבש תויטילופהו תויחרזאה 

תויחרזאו תויטילופ תויוכז םיברעל תוקנעומ לארשיב ?קוריה וקל רבעמ שוביכה ןוטלש 

ןמז ךרואלו לעופב םילהנמ םה ,קוחה תרגסמב האחמהו גוצייה תוכז םהל תנתינ ,תובחרנ 

וללה תודוסיה לכ .תיקלח תונעיהב תוכוז ףא םהיתועיבתו ,ץרמנו רדוסמ קבאמ ךשוממ 

ינבמ תוחרזא םיללושה םייטרקומד־אל םירטשמב םימייק םניא תילארשיה היטרקומדב 

8.טועימה 

ינוליחה ־יתדה עסשה לש רשקהב םניה וז היגוסב גיצמ גנילרמיקש םינועיטה 

תרדגהל ףיסומ אוה ןכש ,היטרקומד לש הרימחמ הרדגה ץמאמ אוה םג .יברעה-ידוהיהו 

אצומ אוה .היטרקומד לש המויקל םייחרכה םיאנת השולש דוע תילרודצורפה םומינימה 

תורשפאו תוישפוח תוריחב לש תילמרופה םומינימה תשירד תא קר תאלממ לארשיש 

יקוח לש תוידעלב עבוקה יטרקומדה ןחבמה תא תרבוע הניא איה .ןוטלש יפוליחל 

לש יאנתה םג .ישיאה דמעמל םיעגונה םיניינעה לכב טלוש יתדה קוחהש םושמ ,טנמלרפה 

תולפונ יברע לש תוחפשמ דוחיאל תוכזהו ןיינקה תוכז ,לשמל ;רפומ חרזאה תויוכז ןויווש 

תרצוי תיתדו תינתא ,תידוהי הנידמכ לארשי לש הרדגהה ,וזמ הרתי .ידוהי לש הלאמ 

הלשממש םושמ "דובא לוק" וניה תיברע הגלפמ ןעמל לוקש ךכ ,"בורה תוצירע" לש בצמ 

הניא לארשיש קיסמ גנילרמיק .תימיטיגלל תבשחנ הניא םיברעה תולוק לע תנעשנה 

Kimmerling,)"תינמואל היטרקואתל היטרקומד ןיב דנדנתמה רטשמ" אלא ,היטרקומד 

.היטרקומד תוכיא ןיבל היטרקומד ןיב בברעמ גנילרמיק םג .(1999,341 

:חסינש םייביטמרונ םילדומ השולש יפל לארשיב יטילופה רטשמה תא ןחוב הנוי 

קדוב אוה .תיתוברתבר היטרקומדו תינקילבופר היטרקומד ,הרוהט תילרביל היטרקומד 

עסשה ,יברעה־ידוהיה עסשה ,ינוליחה-יתדה עסשה תוברל ,םירושימ המכב לארשי תא 

דחא אל ףא תמאות הניא לארשיש אצומ אוה .םירבגל םישנ ןיב עסשהו יזנכשאה-יחרזמה 

השיגש ךכ לע אלפתהל ןיא .(Yonah, 1999) גיצהש היטרקומדה ימגד תשולשמ 
הניא לארשיש אצמת תילרודצורפה םומינימה תרדגהל רבעמו לעמ הרימחמה תיביטמרונ 

ןיא הרוהט תילרביל היטרקומד לש לדומה יפל .היטרקומד איה םא קפסש וא היטרקומד 

ובשחיי תונידמ המכ ןיינעמ .תילרביל היטרקומד הניהש תחא הנידמ וליפא םלועב 

.הנוי לש לדומה יפל תויתוברתבר תויטרקומדל 

,דניה לארשי םא הלאשה לע חוכיווה תא בטיה םימכסמ (27-19 ,1999) איר־ובאו ןוזיבג 

,לארשי־ תנידמ תמקהל םיניטסלפה לש םתודגנתה לשב .יברעה טועימה לש רשקהב אל וא היטרקומד 

הייפוא תא םתלילשו תינעזגו תילאינולוק העונתכ תונויצה תא לארשי ייברע לש םתסיפת חכונלו 

יברעה טועימל עגונה לכב היטרקומד הניא קוריה וקה םוחתבש לארשיש הנעטל ,הנידמה לש ידוהיה 

השירדל היצמיטיגל ןתמכ שרפתהל הלולע איה .תויוצר־יתלב תונווכמ־אל תואצות תויהל תולולע 

תויוכזמ םינהנ םניא אליממ םיברעה םא .םיברעהמ תילארשיה תוחרזאה תלילשל ןימיהמ םידוהי לש 

?םתוחרזא לש תימשר הלילשל ודגנתיש עודמ ,תויחרזאה םהיתובוחמ קלח םיאלממ םניאו חרוא 

דגנ םיברעה דצמ תומילאב שומישל דודיעכ םג שרפתהל הלולע היטרקומד הניא לארשיש הנעטה 

בשחיהל הלולע לעופב תויוכז הקינעמ הניא ךא תיטרקומדכ המצע לע הזירכמש הנידמ .הנידמה 

.תומילאב הדגנ קבאיהל רתומ ןכלו יקוח־יתלב רטשמ תלעבל 
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."היטרקונתא" םשב יטרקומד־אל רטשמ לש לדומ גיצמ לאחתפי 

הטילש רמשל וא ביחרהל הסנמה יטרקומד־אל רטשמ הניה היטרקוגתא 

.תקולחמב הנותנה תינתא־בר הירוטירטב תינויצרופורפסיד תינתא 
 (Yiftachel, 1999, 367-368)

לשב ביצי וניא רטשמה ךא ,הירוטירטה לע תוטלתשהל רישכמכ תשמשמ הנידמה 

לכמ היטרקונתאכ תגווסמ לארשי 9.תעגפנה הייסולכואה דצמ תקסופ־יתלב תודגנתה 

ייברע יפלכ תיטרקומד־אל ,תיטסירטילימ ,תשבוכ ,תילאינולוק הרבח :תירשפא הניחב 

תודע תא הלפמ ,םיכומנה תודמעמה תא תקשועה תיטסילטיפק ,היטרקואת ,לארשי 

העוסש הרבחב :דחא יביטמרונ לדומ ידי־לע ךרדומ לאחתפיש הארנ .אל המו ,חרזמה 

הנידמו תילנויצוסנוק היטרקומד אוה ביציו קדוצ וניהש דיחיה יטרקומדה רטשמה 

חכונל .לאידיאהמ הקוחר איה יכ תיטרקומד הניא לארשי .תימואל־בר וא תימואל־וד 

אלפ ןיא ,לאחתפי לש ותשיגב תילארשיה תואיצמהמ תושילתו םיגשומ שוטשט לש שדוגה 

,היטרקומד לארשיב תוארל םיכישממ לארשיב הרבחה יעדמב ילקידרה םרזהמ םירקוחש 

10.היטרקונתא איהש םימיכסמ םהיניבמ םידדוב קרו 

הניא קוריה וקה םוחתבש לארשיש םינעוטה ,(יתשנבנבל טרפ> הלא םירקוחל ףתושמה 

שומישו היטרקומד לש תילרודצורפה םומינימה תרדגה לש התייחד אוה ,היטרקומד 

םה .התוכיא תמר םע היטרקומד לש המויק םצע תא דחי תוכרוכש תורימחמ תורדגהב 

איה ,תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ דחא אל ףא תמאות הניא לארשי םאש תורשפאל םיעדומ 

תידוהי הנידמכ הנוניכ סיסב לע תינתא היטרקומד לש םגדה תא םואתל אקווד היושע 

רוקמ .תוחרזא ידי־לע אלו ,ינתא ךויש יפל רקיעב תועבקנ תויוכזה ,היטרקונתאה לדומ יפל 9 

תולובגה .תטלשה תינתאה המואה אלא ,<"סומד"ה> םיחרזאה רוביצ וניא רטשמה לש היצמיטיגלה 

הצופתה לש התוברועמ ידי־לע ,הנידמה לש תילאירוטירט תוטשפתה ידי־לע םישטשוטמ םייטילופה 

םידסיימה תצובק .הנידמב םייחש םיינתאה םיטועימה לש םתותיחנ ידי־לעו היניינעב תינתאה 

הימוטוכיד תרצונ .תורחאה תוצובקה דגנ הלפמ תוינידמ תעבוקו הנידמה ןונגנמ תא המצעל תסכנמ 

.םיינתא תודמעמל תלצפתמ ןהמ תחא לכש ,(םידילי תמועל םיבשייתמ) תוינתא תומוא יתש ןיב 

רטשמה .תודמעמו הקיטילופ ,םירוגמ ,הלכלכ - הרבחה ימוחת לכל תטשפתמ תינתאה היצגרגסה 

היצמיטיגל גישהל ידכ ,תויקלח תויטרקומד תויוכז ןתמ לש הרוצב ,"תיביטקלס תוחיתפ" םייקמ 

:היטרקונתא תריציל םירבוח םיכילהת השולש .תימואלניב תרוקיב עונמל ידכ דחוימבו תמיוסמ 

םילפמ םיכילהת םניה הלא לכ .ןוהה לש ינתא לנויצרו תינתא תוימואל ,תילאינולוק תובשייתה 

לש םיעגפה םג םיפסונ םהילע .יטרקומד רטשמ חתפל םירשפאמ םניאש ,קהבומ ןפואב םירידמו 

,היווטלו הינוטסא ,היברס ,הקנל־ירס ,היזלמב תמייקתמ היטרקונתא .היטרקואת יסופדו םזירטילימ 

.1968 תנש דע דנלריא־ןופצב םג המייקתה איהו 

ןהש הדבועה חכונל היטרקונתאה לדומ תא תומאות היווטלו הינוטסא עודמ ,לשמל ,רורב הז ןיא 

.תויטסירטילימ ןניאו תויתד ןניא ,תוילאינולוק תונידמ ןניא 

ירוא ,אריפש ןתנוי ,דלפ באוי ,הראשב ימזעכ םייתרוקיב םירבחמ וליפא" :ךכ לע םערתמ לאחתפי 10 

םוחתבש תינוימדה הדיחיה)'הנטקה לארשי'ל ןיידע םיסחייתמ םר ירואו יקסריבס המלש ,רזעילא־ןב 

(Yiftachel, 1999, 383) ".יניצר ןפואב םוגפ יכ םא ,יטרקומד רטשמ לאכ *קוריה וקה 
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579 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

םהיניעבש םושמ היטרקומד הניה לארשיש תורשפאה תא םיללוש םה ,םרב .תיטרקומדו 

היטרקומד הניה לארשי םא הגשמ הז ןיא ןכלו ללכ היטרקומד הניא תינתא היטרקומד 
.אל וא תינתא 

תינתאה היטרקומדה םגד 

התחימצל םיאנתה ,הינייפאמ לא דובעיו תינתא היטרקומד יהמ הלאשב חתפיי ןוידה 

.תררועמ איהש תוקולחמהו הלש הנשמה־ימגד ,התוביצילו 

יהמ תינתא היטרקומד 

ימגדמ דחא תא אל ףא םימאות םניאש םימיוסמ םייטרקומד םירטשמ םימייק 

לש ןנוכמה ללכה .םזכרמב םיבצינ םיחרזאה רוביצ וא חרזאהש תיחרזאה היטרקומדה 

אוה הז םגדל ןתינש םשה .תינתאה המואה וא הצובקה - ינתא וניה הלא םירטשמ 

,ונייהד ,היטרקומד לש "תחפומ םגד"כ הליחתכלמ הנבנ הז םגד 11."תינתא היטרקומד" 

12.םימיוסמ םייטרקומד תודוסי רסחה הכומנ תוכיאמ יטרקומד רטשמ לש ברועמ םגד 

תויוכז תוקנעומ ובש יטרקומד רטשמ הניה (ethnic democracy) תינתא היטרקומד 

ףדעומ דמעמ ןתינ תעב־הב ךא ,תוחרזא תלבקב םיניינועמה עבקה־יבשות לכל חרזא 

־ תונורקע ינש ןיב תיתוהמ הריתס אוה הז רטשמ לש ןנוכמה ללכה .בורה תצובקל 

טועימה לש (structural subordination) תינבמ תופיפכו לכל תויטילופו תויחרזא תויוכז 

אלל תומלידו םיטקילפנוק רצוי הלא םידגונמ תונורקע יפ־לע הנידמה ןוגרא .בורל 

יעצמאבכ הנידמב שמתשמ בורהו ,היחרזא ללכל אלו ,בורל תכייש הנידמה .ןורתפ 

חוכב תונמאנ־יא לש השק היעב ינפב בצינ טועימה .םיימואלה ויתורטמו ויניינע םודיקל 

,הז םע .הנידמה םע האלמ תוהדזהלו אלמ ןויוושל עיגהל לוכי וניא אוהש ןוויכמ הנידמל 

תרשפאמ טועימל תוחרזא תקנעה .הקיר תרגסמ אלו ,תישממ ,רגיה תיטרקומדה תרגסמה 

ידי־לע טלשנה יטרקומד־אל רטשמ ןויצל 1975 תנשב דוע ץניל שמתשה "תינתא היטרקומד" םשב 11 

,םייטרקומד־אל םירטשמ ןויצל הז חנומב שמתשהל םיכישממ ןפטסו ץניל .תמיוסמ תינתא הצובק 

תויוכזו תוחרזא םיללושו תמיוסמ תינתא הצובק םיתרשמה ,היווטלבו הינוטסאב םירטשמה תמגוד 

Linz Sc Stepan, 1996,) תויטילופ תויוכזו תוחרזא לבקל םישרודה םיינתא םיטועיממ תויטילופ 

ידי־לע טלשנה יטרקומד רטשמ ןויצל "תינתא היטרקומד" גשומב שמתשמ ינא ,הז תמועל .(433 

.םיינתא םיטועימל תויטילופ תויוכזו תוחרזא וב תוקנעומ הז םע דחיש ךא בורה תצובק 

Smooha,) 1990 תנשמ ירמאמב לארשי לע לחוהו הנושארל גצוה תינתא היטרקומד לש לדומה 12 

תחתופמה תיטרואיתה הסרגה .טשפתה וב שומישהו ללכוש אוה םיעשתה תונש ךלהמב .(1990 

תודחא תונידמ ןיב האוושהל שמיש לדומה .Smooha, 1999 :ירמאמב העיפומ הז לדומ לש רתויב 

היווטלו הינוטסא לע םשויו ,(Smooha, 1997b) דנלריא־ןופצל לארשי ןיבו (1993 ,לאחתפי) 

 (1996 ,G. Smith). החומס ,(1993) דלפ ידי־לע ומסרופ לארשי לע לדומה לש םיפסונ םימושיי

 (1996 a לדומה לש רתויב אלמה םושייה תא גיצמ יחכונה רמאמה .(2000)ןבסו.
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תונוטלשה דצמ יוכידמ שושחל ילב ובצמ רופישלו ויתויוכז שומימל ץרמנ קבאמ להנל ול 

עונמל ידכ טועימה לע תונוש תולבגהו חוקיפ הליטמ הנידמה .בורה תצובק דצמו 

הבטה הלח ןמז ךרואל ךא ,םייקה בצמה רמשנ ךכמ האצותכ .תוביצי־יאו רדס־יא ,תונרתח 

.טועימה דמעמב תיקלח 

התוהמב העובטה ,תינתא תויטננימודל היטרקומד ןיב תיזכרמה הריתסה תא שרפל ןיא 

םיניינע ויהי .ןיינעו ןיינע לכב טולבת וא ררועתתש הריתסכ ,תינתאה היטרקומדה לש 

תישחומ הרוצ שבלת איה םהבש םיניינע ויהי ,ללכ תיטנוולר הריתסה היהת אל םהבש 

לש יוטיבה תורוצ .תונתשמו תונוש תוגרדב אטבתת איה םהבש םיניינע ויהיו ,הטובו 

קר אלו ,בורהו טועימה ינב לש תודמעבו םישוריפב ,תוסיפתב םג תויולת הריתסה 

תוינידמ ידי־לע תוסיוול תונתינ םג ןהו ,הטילשל םינתינ־יתלב םייביטקייבוא םיבצמב 
.תירוביצו תיתכלממ 

אוה הב יסיסבה יוקילה ?תויחרזא תויטרקומדל האוושהב תינתאה היטרקומדב יוקל המ 

תכייש הנידמה .בורה תויוכזמ תותוחפ טועימה תויוכז ןכש ,יטילופו יחרזא ןורוש רדעה 

,בורה תצובק םע ההוזמ התויהב .טועימה תא רשאמ רתוי ותוא תתרשמו בורה תצובקל 

המכסהב ,היצמיטיגלב הכוז הניאו תוכזל תלדתשמ הניא םג הנידמה ,היחרזא לכ םע אלו 

.הב תויחה תוינתאה תוצובקה ללכ לש הלועפ־ ףותישבו 

.היטרקומד לש םלש־אל הרקמ אופיא הניה תינתא היטרקומד םג ,תחפומ םגד לכ ומכ 

םגד" םוקמב "היטרקומד־יא לש לדגומ םגד" תינתא היטרקומדב תוארל אל עודמ ,ןכ םא 

לודג תיחרזא היטרקומדל תינתא היטרקומד ןיב ףתושמהש םושמ ?"היטרקומד לש תחפומ 

םומינימה תרדגה לע הנוע תינתא היטרקומד .היטרקומד־יא ןיבל הניב ףתושמה ןמ רתוי 

לכל תויטילופו תויחרזא תויוכזו תוישפוח תוריחב) היטרקומד לש תילרודצורפה 

לש םתוביוחמ :תופסונ תויטרקומד תולעמב תנייטצמ ףאו (ךכב םיניינועמה עבקה־יבשות 

םויקו קוחה רדגב קבאמ להנל טועימל תוכז ןתמ ,היטרקומדל רוביצה לשו תותיליעה 

.םירופישל ליבומה רקע־אל קבאמ 

םייטילופ םירטשמ לש הוושמה המיכסה תא ביחרמו רישעמ תינתא היטרקומד לש םגדה 

תלוכי תא לידגמ אוה .היטרקומד גשומה תא שטשטלו חותמל ילב ךא תועוסש תורבחב 

לש םילבוקמה םימגדהמ יתועמשמ ןפואב הטוסה םגד תפסוה ידי־לע רקוחה לש הנחבהה 

אוה ."המלש היטרקומד" לש תועמשמה תא רתוי דוע דדחמ אוה ךכבו ,תיחרזא היטרקומד 

גיצמ וניא אוה יכ ,ותוא ףלסמ וניאו "היטרקומד" גשומה תא הדימה לע רתי ביחרמ וניא 

.דבלב תחפומ םגדכ אלא ,היטרקומד לש הווש תוכיאבו ףסונ םלש הרקמכ ומצע תא 

היטרקומדה םגדל תיחרזאה היטרקומדה ימגד ןיב םיירקיעה םילדבהה תא גיצמ 1 חול 

,ולש ימינפה ןויגיהה תאו תינתאה היטרקומדה םגד לש ודוחיי תא הארמ חולה .תינתאה 

.ולש םינייפאמב ןוידב ןלהל ונבלתיש 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 582 

םירחא םירטשממ הנחבהו םינייפאמ 

ותוא םיניחבמ םגש ,םיאבה םינייפאמב ןייפאל ןתינ תינתאה היטרקומדה םגד תא 

:היטרקומד־יאמו תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ 

תידעלב תוכז הל שיש תחא תינתא המוא שיש תעבוק תטלשה תינתאה תוימואלה . 1 

תינתאה המואל םיכייתשמל הייסולכואה תא תקלחמ וז הסיפת .ץראה לע 
תינתא המוא לש יוהיז .םדמעמב ןויווש־יאל היצמיטיגל תנתונו ,הילא םיכייתשמ־אללו 

לכמ ירמגל רדענ אוה ךא "םינודא םע לש היטרקומד"ב םג םייק הדיחיו תחא תיזכרמ 

.תיחרזאה היטרקומדה ימגד 

המואל תוכייתשה .תוחרזא ןיבל תינתאה המואל תוכייתשה ןיב הדירפמ הנידמה .2 

.התגשהל קיפסמ וא יחרכה יאנת הניא תוחרזאו ,ללכ־ךרדב הדילמ הניה תינתאה 
תא הרידגמ איה .דבלב תינתאה המואה ינבל תוחרזאה תא םצמצל תלדתשמ הנידמה 

.ואל םא ןיבו םיחרזא םה םא ןיב ,תינתאה המואה ינבל הנושארבו שארב גואדל הדועיי 

המואה לש תיתוברת העיקשו יפרגומד לודלד ,העימט עונמל םיעצמא תטקונ איה 
.תינתאה 

תא תוחפו ,תינתאה המואה ינב תא רקיעב תתרשמ הנידמה תינתא היטרקומדבש דועב 

,חרזאה תא תתרשמ הנידמה תילאודיווידניא תילרביל היטרקומדב ,םיחרזאה ללכ 

דחי םיווהמה ,םיחרזאה לכ תא תתרשמ הנידמה תינקילבופר תילרביל היטרקומדבו 

תנחבומ תינתאה היטרקומדה ,ןפוא ותואב .תינתא־אלה תיחרזאה המואה תא 

תסחייתמ הנידמה ןהב םגש ,תילנויצוסנוק היטרקומדמו תיתוברתבר היטרקומדמ 

תינתאה היטרקומדה .הב תויחש תונושה תומואה ינבלו םיחרזאה לכל הווש ןפואב 

"םינודא םע לש היטרקומד" וליאו ,םתוא תתרשמו היחרזאב הבר הדימב תבשחתמ 

.םיתורישו תוחרזא םיעובקה היבשותמ תענומו תינתאה המואה ינב תא קר תתרשמ 
הווהמ הנידמה .תיזכרמה תינתאה המואה לש הטילשבו תולעבב תאצמנ הנידמה .3 

תדלומה וניה הנידמה חטש ,תימצע הרדגהל תינתאה המואה תוכז לש המשגה 

המואה תושרל דמועש רישכמה וניה הנידמה ןונגנמו ,תינתאה המואה לש תידעלבה 

םיכייתשמה לכ לש םהיניינעו התחוור ,הנוחטב ,תוימואלה היתורטמ םודיקל תינתאה 

הפשה תוברל ,םייתכלממה םיסופדה לכ תא תבצעמ תינתאה המואה חור .הילא 

,הנשה־חול ,םילובה ,םילמסה ,ןונמיהה ,לגדה ,תודסומה ,תוברתה ,תדה ,תימשרה 

ןפואבו) םיקוחה ,יביטקלוקה ןורכיזה לש םירתאהו םימיה ,םירוביגה ,תומוקמה תומש 

(םיקסעו עקרק לע תולעבה תאו הריגהה תא ,תוחרזאה תא םירידסמה הלא דחוימ 

הזכ סחי םילבקמו הנידמהמ ףדעומ סחי לבקל םיפצמ תינתאה המואה ינב .תוינידמהו 

ןמ םיחרזא תויהל םילוכי תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש הלאש דועב .לעופב 

ףתתשהל םיאכז םניא םה ,רמולכ ,"םיבוט םיחרזא" תויהלמ םיעונמ םה ,הרושה 

תונהיל םילוכי םניאו (תויתכלממה תומישמה בוציע) ףתושמה בוטה תעיבקב 
.ללכה תורישב תונייטצה רובעב םינתינה םידחוימה םילומגתהמ 

,ילרטינ ףוג הניאו ,תינתאה המואה דצל יולגב תדמוע תינתא היטרקומדב הנידמה 

הנידמה ,וז הניחבמ .הייסולכואה תוצובקל סחיב םכסומ ררוב וא ןגוה ךוותמ 

םג ןיא תינתא היטרקומדב ."םינודא םע לש היטרקומד"ל המוד תינתא היטרקומדב 
;תוהזו תוברת יכרע ,הפש תללוכה ,תמכסומו תפתושמ ,הבחר תיחרזא תיתשת 
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583 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

הב םגש יפ־לע־ףא ,תינקילבופרה תילרבילה היטרקומדה תא תנייפאמ וזכ תיתשת 

,ךכל דוגינב .בורה תצובק םע ההוזמ אלא ,תילרטינ הניא (םואלה־תנידמ) הנידמה 

היטרקומדבו תיתוברתבר היטרקומדב ,תילאודיווידניא תילרביל היטרקומדב הנידמה 

וז הצובקב דדצמ וניאש ,ימונוטואו ילרטינ ןוגרא ינורקע ןפואב הווהמ תילנויצוסנוק 

םיניינעה תא רידסהל הסנמהו ,טקילפנוקב תויוצמה הרבחב תוצובקה ןיבמ תרחא וא 

.תולבוקמ תורשפ אוצמלו םינפ־אושמ אלל 

ינב לש םשוביגו םנוגרא לע תדקוש הנידמה .תינתאה המואה תא תסייגמ הנידמה .4 

תימואל תוהז לש חופיט .םדיצמ העימטו תושידא עונמל תנמ־לע תינתאה המואה 

תא ,האלמה םתמכסה תא גישהל םידעוימ םהל ףדעומ סחי תקנעהו םברקב תידעלב 

ןעמל בירקהל םתונוכנ תאו הליעפה םתופתתשה תא ,םתכימת תא ,םתוהדזה 

לע הנגה וא ,המוא־הנידמ ,המוא תיינב אוה לודגה טקיורפה .םיימואל םיטקיורפ 

םורתל םיארקנ תינתאה המואה ינב .המודמ וא יתימא םויא ינפמ תינתאה המואה 

םינומהה סויגש תויה .תודחוימ תויוכז םילבקמ םה הרומתבו ,ללכה ןעמל בירקהלו 

תונידמב תוחוור תוינתא תויטרקומד ,תויגולואידיא תורבח ןייפאמ הנידמה ידי־לע 

המוד תינתא היטרקומד ,וז הניחבמ .תיסחי תושלח תויחרזא תורבח םע תויגולואידיא 

,תויחרזאה תויטרקומדהמ תרכינ הדימב הנוש איה ךא ,"םינודא םע לש היטרקומד"ל 

הניא הרבחהו תבייחמ הניא תימואלה היגולואידיאה ,הקזח תיחרזאה הרבחה ןהבש 
.תסיוגמ 

תוישיא תויוכז תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקל הקינעמ הנידמה .5 

תויוכזו חרזא תויוכז ,תויתרבח תויוכז ,םדא תויוכז ןתמ .תואלמ־אל תויצוביקו 

לע ףסונ .היטרקומדל תינתאה היטרקומדה תא השוע עבקה־תייסולכוא לכל תויטילופ 

תוצובקכ הנידמה ידי־לע תורכומ תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובק ,ךכ 

םייקל תורשפאה ןהל תקנעומ דחוימבו ,תויביטקלוק תויוכז ןהל תונתינ ,תודרפנ 

תויטילופה תויוכזה תא האור הנידמה .ןהלשמ תוברת ינוגראו רפס־יתב ,תד תודסומ 

םע .דבלב תינתאה המואה ינבל ןליבגהל רשפאה לככ תלדתשמו ,תונוילע תויוכזכ 

תינתאה המואה לש יטרקומדה סותאה לשב לכל תוקנעומ תויטילופה תויוכזה ,הז 

.םירחא םייטמגרפ םילוקיש ללגב וא םיימואלניב םיצחל ללגב ,הנידמב תטלשה 

תינתאה היטרקומדה תא הניחבמ לכל תויטילופ תויוכז תקנעה ,אסיג דחמ 

המואל ךייתשמ וניאש ימ לכמ תוללשנ ןה הבש ,"םינודא םע לש היטרקומד"מ 

תויחרזא תויטרקומדל האוושהב התוחנ תינתאה היטרקומדה ,אסיג ךדיאמ ;תינתאה 

.תינתאה המואה ינבל ףדעומ דמעמ הב ןתינו לכל אלמ תויוכז ןויווש הב ןיאש םושמ 

,הז תמועל .תמיוסמ הדימב רסחב תוקול טרפה תויוכז וליפא תינתא היטרקומדב 

היטרקומד לעו תילאודיווידניא תילרביל היטרקומד לע הפידע תינתא היטרקומד 

.ללכב תויביטקלוק תויוכז תוקינעמ ןניא ינורקע ןפואבש ,תינקילבופר תילרביל 

הלא רשאמ רתוי תורפושמ תינתא היטרקומדב תוקנעומה תויביטקלוקה תויוכזה 

תואלמה תויביטקלוקה תויוכזהמ תותוחפ ןה ךא ,תיתוברתבר היטרקומדב תוקנעומה 

םירדענ תילנויצוסנוקה היטרקומדה ירדסה .תילנויצוסנוק היטרקומדב תוקנעומה 

ןניאש תוצובקל ,רמולכ ,יקלח ןפואב קר הב םימייקתמ וא תינתא היטרקומדב ירמגל 

תוכז ,ןוטלשב תופתוש ,הימונוטוא ,יסחי גוציי םינתונ ןיא תינתאה המואל תוכייתשמ 

.הרשפלו ןתמו־אשמל דצ לש דמעמו וטו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC����34:56 UTC 

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



לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 584 

ירטנמלרפ קבאמ להנל תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקל הריתמ הנידמה .6 

,היטרקומדב םילבוקמה ,קבאמלו האחמל םיעצמאה לכ .יונישל ידטנמלרפ־ץוחו 

תויאשר ןה .תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקה ידי־לע שומישל םירתומ 

,םייטילופ םיצחלב ,טפשמ־יתבב ,םינומה־תרושקתב ,תומוצעב ,יפלקב שמתשהל 

םשל תורחא תויקוח םיכרדבו תותיבשב ,תונגפהב ,תולודשב ,סרטניא־תוצובקב 

וז הניחבמ .תונוטלשה דצמ תומילאו יוכיד יגפמ שושחל ילב ,ןדמעמ תבטה 

תוכז םינתונ ןיא הבש ,"םינודא םע לש היטרקומד"מ הנוש תינתאה היטרקומדה 

רשאמ רתוי תמצמוצמ תינתא היטרקומדב וז תוכז ךא ;קבאמלו האחמל תימיטיגל 

.תויחרזא תויטרקומדב 

םימויא .םויאכ תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקה תא תספות הנידמה .7 
תילכלכ תורחת ,חוכ לש רתי־תריבצ ,םייפרגומד הפצה וא לודיג :לולכל םייושע 

,תינוחטב הנכס ,"ינתאה רהוט"ב העיגפ ,תימואלה תוברתה לש הלוליד ,תנגוה־אל 

ימגד לכב םיחיכש םימויא .תונרתחו תוביצי־יא ,הסיסת ,תינוציח תדלומל תונמאנ 

קלח םיווהמ םה "םינודא םע לש היטרקומד"בו תינתא היטרקומדב קר ךא ,היטרקומדה 

.תכרעמה לש דרפנ־יתלב 

הלאו ליאוה .תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובק לע חוקיפ הליטמ הנידמה .8 
םילוכי םניא ,תידסומו תישיא הילפאמ םילבוס תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש 

םתונמאנ ,הנידמה םע אלמ ןפואב תוהדזהל םילוכי םניאו אלמ ןויוושמ תונהיל 

,ןכ לע רתי .הרבחה לש תוביציהו רדסה לע םויאכ םיספתנ םג םה .תיתייעבכ תרדגומ 

וליפא .תומילאלו קוח תורפהל ,תועיבתב המלסהל וליבוי םקבאמו םתאחמש דחפ םייק 

בשחנ םהלש תונמאנה־יא לאיצנטופ ,קוח ירמוש םהש הארמ ירוטסיהה ןויסינה םא 

סחיב תודשחהו תוששחה תא תוניזמ םדיצמ קוחב תונמדזמ תועיגפו ,,תועמשמל 

תוחוכ לש הרטמ תווהמ תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובק ,וז הביסמ .םהילא 

תושיגר תורשמל ןתלבקו יוסח עדימל ןתשיג ,ןוחטיבה תוחוכב ןתופתתשה .ןוחטיבה 

רחא בקעמ ךרענו הנידמה תויונכוס לש החגשה תחת תואצמנ ןה .תולבגומ ןניה 

רדרדית אלש ידכ ןתאחמ לע םג םעפ ידמ תולטומ תולבגמ .ןהיגיהנמ תויוליעפ 

.תומילאלו טקש־יאל 

תועונת לע וא תויטסימ תותיכ לע ,םידיחי לע חוקיפ םיליטמ היטרקומדה ימגד לכב 

תינתא היטרקומדב קר ךא ,רדסלו קוחל ,רטשמל הובג ןוכיסכ םירדגומה תויטילופ 

לע קר אלו ,תומלש הייסולכוא תוצובק לע חוקיפ לטומ "םינודא םע לש היטרקומד"בו 

בקעממ רתוי לובסי תטלשה תינתאה המואל ךייתשמ וניאש חרזא .ןברקמ םידדוב 

.הילא ךייתשמש ימ רשאמ ןוחטיבה תוחוכ לש תודרטהמו 

תורצוויהל םימרוג 

:םיללוכ תינתא היטרקומד לש תורצוויה םידדועמה םימרוגה 

תינהנה בורה תצובק .היטרקומדה תורצוויהל תמדוקה תדסוממ תינתא תויטננימוד 

התונוילע לע רומשל הטית תויטרקומד־אל הימונוטואב וא הנידמב תדסוממ תונוילעמ 

תא תנתממ תינתאה היטרקומדה .תיטרקומדל וז תיטילופ תושי ךפהיתש רחאל םג 

.היצזיטרקומדה ךילהת 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



585 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

לש היגולואידיא וא העונת םא .היטרקומדה תורצוויהל תמדוקה תינתא תוימואל .2 

יזא ,יטילופה רטשמה לש תודוסיה תחנהל וא הנידמ תורצוויהל המדק תינתא תוימואל 

םושמ תאז .תינתא היטרקומד תלעב וא תינתא היהת םוקתש הנידמהש הקזח הייטנ שי 

תוכיא אלו ,תינתאה המואה םודיק איה תינתא תוימואל לש הנוילעה הרטמהש 

םהבש תומוקמב תוחמוצ תוינתא תויטרקומד .קדצ תיישע וא יחרזא ןויווש ,רטשמה 

המואה םולש תחטבה ךרוצל הנידמה תא המיקהש איהו הנידמל המדק תינתאה המואה 

הנידמה םהבש תומוקמב תוחמוצ תויחרזא תויטרקומד ,הז תמועל .הלש םיסרטניאהו 

.תיתרבח־ללכ תוירדילוסל רישכמכ תיחרזאה המואה תא הרציש איהו המואל המדק 

הפוריא חרזמב רתוי םימייקתמ הכ דע וטרופש םימרוגה ינש ,תוירוטסיה תוביסמ 

תויטרקומדל הפוריא חרזמב הייטנה .(A. Smith, 1986, 1998) ברעמב רשאמ 

ןלצא ומדק תינתא המואו תינתא תוימואל :תירוטסיהה ןתוחתפתהל הרושק תוינתא 

ןהב התיהש תונידמב שחרתה היצזיטרקומדה ךילהתש וא ,תויאמצעה תונידמה תמקהל 

ןהו ,רתוי תוקיתו ןניה ברעמב תונידמה וליאו .תדסוממ תינתא תויטננימוד רבכ 
.תוילאירוטירט־תויחרזא תומוא המשב ונבו תוימואלה תא ורציש 

,יסיפה םויקל הנכס תפקשנ רשאכ .ךשוממו בחרנ סויג בייחמה ישממ םויא .3 

לש ןמז ךרואלו ינומה סויג שורדו תינתא המוא לש ילכלכה וא יתוברתה ,יפרגומדה 

ליעי יעצמאכ תינתא היטרקומדב שמתשהל הייטנ שי ,דורשל לכותש ידכ המואה ינב 

טועימהו תניוע הביבסב היח המואה רשאכ ,תורחא םילימב .םויאה תפידה םשל סויגל 

היטרקומדה יסופד יפל הרטשמ תא בצעל היושע הנידמה ,וז הביבסמ קלח הווהמ 
.ימינפהו ינוציחה םויאה םע החלצהב דדומתהל לכותש ידכ תינתאה 

תיטמגרפ וא תיגולואידיא תוביוחמ שי תינתאה המואל .היטרקומדל תוביוחמ .4 

םיכרצ וא םיכרע םע תורחתב תדמוע אלא ,תטלחומ הניא וז תוביוחמ .היטרקומדל 

.הילע ישממה םויאה לורטנו תינתאה המואה םודיק םהיניבו ,םירחא םינוילע 

תוביוחמ רדעה .הלא םישגנתמ םיכרע ןיב הרשפ הניה תינתאה היטרקומדה 

."םינודא םע לש היטרקומד" תחימצל םורגל לולע היטרקומדל 

תוביציל םיאנת 

תוטלובה ןלהל .תובר ןניה תינתאה היטרקומדה לש התוביציל תועייסמה תוביסנה 

:ןהיניבמ 

אלל תיטרקומד ךרדב הטילש חיטבמ בור .קצומ ירפסמ בור הווהמ תינתאה המואה . 1 

ץרחנו דחואמ ,<80"/0־מ רתוי) לודג בורהש לככ .("בורה תוצירע") טועימה ףותיש 

.םילדג התוביצי לע רומשל תינתאה היטרקומדה לש הייוכיס ןכ ,רתוי 

טועימ .יתועמשמ טועימ הווהמ תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הייסולכואה .2 

טועיממ םלעתהל םיתיעל ןתינ .יתועמשמ וניה הייסולכואהמ o/100-«/200 לש לדוגב 

אוה 200/0־מ רתוי הווהמ טועימה םא ,םרב .הובג־אל ריחמב ואכדל וא 100/0־מ קקש 

ירפסמה וחוכב יכ ,תינתא היטרקומדב ותוא לולכל רשפא היהיש ידכמ לודג השענ 

םניה וללה םירפסמה .בורה לש הטילשה תכרעמ תא שבשל לוכי אוה ילרוטקלאהו 

טועימ ,לשמל .םירחא םימרוג לש ףוריצב בצמל בצממ תונתשהל םייושעש םינדמוא 

וקלח םא םג טלחהב יתועמשמ תויהל לוכי בטיה ןגרואמו הקזח העדות לעב 
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הקזח העדות ול ןיאש ,200/0־מ רתוי לש לודג טועימ וליאו ;100/0־מ ןטק הייסולכואב 

13.תועמשמ־רסח תויהל לוכי ,ןגרואמ וניאשו 

עונמל היד הקזח תויהל הכירצ תוביוחמה .היטרקומדל תוביוחמ שי תינתאה המואל .3 

."םינודא םע לש היטרקומד"ל תינתאה היטרקומדה לש תורדרדתה 

תב תובשותב תנגועמ תויהל הלוכי תודילי .הדילי הצובק הניה תינתאה המואה .4 

לש היתועיבתל ףקות הנקמ איה .התדלומל הבשה הצופת לש בצמב וא םינשב תואמ 

.תינתאה המואה 

תוחפ שי םירגהמלש תויה .תרגהמ הניה תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הצובקה .5 

טולשל רתוי לק ,םידיליל רשאמ הנידמה לעו השדחה תדלומה לע תועיבתו תויוכז 

.םהיתויוכזב עוגפלו םהב 

תינתא הצובקמ רתויל תלצופמ תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הייסולכואה .6 

.לודג דחא טועימב רשאמ םינטק םיטועימ המכב טולשל רתוי לק .תחא 

הריזחהלו הצופתה לע ןגהל ךרוצה .תכמותו הלודג הצופת שי תינתאה המואל .7 
.הנידמב יחש טועימה לע הצופתה לש הפדעהל םיסב שמשמ תדלומל 

תדלומ"ל תבשחנה ,תרחא הנידמ םא .תינוציחה תדלומה לש תוברועמה ביט .8 

הנגה םשל תברעתמ הניא ,תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הייסולכואה לש "תינוציח 

היטרקומדה רוערעל תלעופ הניאש וא ,הלש תינתאה המואל ךייתשמה טועימה לע 

.רתוי םיהובג תינתאה היטרקומדה לש התוביציל םייוכיסה ,תינתאה 

רטשמל היצמיטיגל תנתונ תימואלניבה הייליהקה םא .תימואלניבה תוברועמה ביט .9 

רטשמה תוביציל םייוכיסה ,טועימה תבוטל תברעתמ הניא וא ,תינתא היטרקומד לש 

,םדא תויוכז לש תוטוב תורפה לש םירקמב תברעתמ תימואלניבה הייליהקה .םילדג 

לש תוברעתה תובקעב וא (תוחרזא תקנעה־יא) תויטילופ טרפ תויוכז לש הלילש 
.ימלועה רדסה תא רערעל הלולעש "תינוציח תדלומ" 

הנשמ־ימגד 

ףצרה לע םמוקימ יפ־לע תינתא היטרקומד לש הנשמ־ימגד השולש ןיב ןיחבהל ןתינ 

:"םינודא םע לש היטרקומד"ל תילנויצוסנוק היטרקומד ןיבש 

עצמאל בורק אצמנ אוה .ליעל ראותש הנשמה־םגד והז .תיטרדנטס תינתא היטרקומד . 1 

."םינודא םע לש היטרקומד"ל תילנויצוסנוק היטרקומד ןיב 

."םינודא םע לש היטרקומד"ל ברקתמ הז הנשמ־סגד .תחשקומ תינתא היטרקומד .2 

המואל םיכייתשמ םניאש הלאל תוקנעומה תויצוביקהו תוישיאה תויוכזה הז םגדב 

ירטנמלרפ קבאמ להנל םהל ןתינש שפוחה ,רתויב תומצמוצמ ןניה תינתאה 

,םייקתמ וניא ינשה יאנתה ךא םייקתמ ןושארה יאנתהש רשפא :םייולת־יתלב םניה 2־ו 1 םיאנתה 13 

ךא םייקתמ וניא ןושארה יאנתהש רשפא ;3"/» לש חינז טועימו 97»/» לש קצומ בור לש בצמב ומכ 

רשפאו ;35»/» לש לודג יתועמשמ טועימו 65»/» לש קצומ־אל בור לש בצמב ומכ ,םייקתמ ינשה יאנתה 

ימינפ לוציפ לשב קצומ וניאש 85»/» לש לודג בור לש בצמב ומכ ,םימייקתמ םניא םיאנתה ינשש 

.תיטילופ העדות רדעהו ימינפ לוציפ לשב יתועמשמ וניאש 15»/« לש טועימו ,תונססהו 
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חוקיפו ידיימכו יניצרכ ספתנ תכרעמה לע םמויא ,דואמ לבגומ ירטנמלרפ־ץוחו 

המואל ךייתשמ וניאש ימ לכ לש םתוחרזא ,ןכ־ומכ .רומחו ףרוג םהילע תונוטלשה 

םע לש היטרקומד"ב ומכ ןיטולחל תרדענ הניא ךא ,רתויב תמצמוצמ תינתאה 
."םינודא 

הזוזת הלח תינתא היטרקומד לש רפושמה הנשמה־ םגדב .תרפושמ תינתא היטרקומד .3 

;תקזחתמ תינויוושהו תפתושמה תוחרזאה :תילנויצוסנוקה היטרקומדה םגד ןוויכל 

תויביטקלוק תויוכזבו טרפ תויוכזב הכוז תינתאה המואל ךייתשמ וניאש טועימה 

קבאמהו האחמה ;ןוטלשב םיוסמ גוצייו תידסומ הימונוטוא םג תוללוכה ,תובחרנ 

תורבדיהל תונוכנב ,בוט ןוצרב ,הנבהב תמיוסמ הדימב םינענו םיצרמנ םניה ןויוושל 

ךא יתועמשמכ ספתנ טועימה דצמ םויאה ;םייתועמשמ םירותיו תיישעבו תוחקמתהלו 

;ילרבילו יביטקלס אלא ,ףרוג וניא טועימה לע חוקיפהו ,ידיימ־אלכו ילאיצנטופכ 

הנקמ הניא ךא תישממ ,דניה תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש הלא לש םתוחרזא 

ךא ,םינצינ וא םינממס קר םניה הלא לכ .תויתצובקו תוישיא תויוכז לש אלמ ןויווש 

תינתא היטרקומדב ,תורחא םילימב .שממ לש תילנויצוסנוק היטרקומד ינונגנמ אל 

,הטישכ םיבאשמה לש תיסחי הקולח ןיא ,ןוטלשב האלמ תופתוש ןיידע ןיא תרפושמ 

וטו תוכז ןיאו רטשמה לש לנויצרב הרשפו ןתמו־אשמ ןיא ,האלמ הימונוטוא ןיא 
.טועימל 

תוקולחמ 

תוביצי לע תקולחמ ,היצמיטיגל לע תקולחמ ררועמ תינתא היטרקומד לש לדומה 

הניא תינתא היטרקומדש םינעוטה שי ,היצמיטיגלה ןיינעב .תוליעי לע תקולחמו 

יזכרמה םרזה םע ההוזמש ימל תינייפוא (1999) רגרביונ לש ותרוקיב .ללכ היטרקומד 

הניא תינתא היטרקומדש ןעוט רגרביונ .ינויצה לאמשה לש הדמעה םעו הרבחה יעדמב 

Zakaria,) הירקזמ לבקמ אוהש ,תילרודצורפה םומינימה תרדגה יפלש םושמ היטרקומד 

תויוכזה ןויוושו ,תואלמ תויוכזב תוכזל םילוכי םיחרזאה לכ יטרקומד רטשמב ,(1997 

דוסי־תושירד יתש - והשלכ רחא יגרדמ ןורקיעל הריתסב דמוע וניא ונממ םינהנ םהש 

ןיב תינתא היטרקומדב תלפוקמה הרשפה לע .תינתאה היטרקומדה םגדב תואלמתמ ןניאש 

:רגרביונ רמוא תינתא הנידמו יטרקומד רטשמ 

ןיב הרשפ וז ."היטרקומד לש סופיט דוע" אל רבכ הז זא ,הרשפ תאז םא 

,1999 ,רגרביונ) .היטרקומד יצח ,עצמאב והשמ ,רחא והשמל היטרקומד 
 107)

רטשמה יזא ,תיתוהמ הכ הניה תינתא תויטננימודל תויטרקומד תויוכז ןיב הריתסה םא 

אוה ךא ,םימייק םייטרקומד םירטשמ לש םימגפל םנמוא עדומ רגרביונ .יטרקומד וניא 

הלאה םירטשמה תא .ןוקיתל תונתינה ,תויתוהמ־אל ,לעופב תויטס לאכ םהילא םחייתמ 

."םימתכ םע תויטרקומד" תונכל ףידעמ אוה 

דועב ,היטרקומדב העיגפ לכל היצמיטיגל ןתונ תינתא היטרקומד גשומה 

הלא לבא ,םימתכ םנמא שיש רמוא "םימתכ םע היטרקומד" גשומהש 

<םש ,םש> .ילרבילה יטרקומדה לדומהמ תויטס ,היטרקומדה לש םימתכ 
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תוקרמתהל דימתמ ץמאמ ידי־לע רפתשהל הלוכי ,רגרביונ יפ־לע ,היטרקומד לכ 
.הימתכמ 

הרדגה איה םהלש אצומה־תדוקנ ךא ,המוד תרוקיב םיחתומ לאחתפיו הנאחור ,םנאג 

ןה אלמ תויוכז ןויווש אוה המויקל יחרכה יאנתש ,היטרקומד לש רתוי תינעבותו הפיקמ 

יפלש םושמ םהיניעב הלוספ תינתא היטרקומד .תינתאה הצובקה תמרב ןהו טרפה תמרב 

היטרקומד םוקמב .בורה תויוכזל תווש ויהי טועימה תויוכזש תורשפא ןיא התרדגה םצע 

תא טילבהל ידכ "היטרקונתא" וא "תינתא הנידמ" גשומב שמתשהל םיעיצמ םה תינתא 

אוה העוסש הרבחל םיאתמש רטשמה םגד ,םתעדל .רטשמה לש יטרקומד־אלה ויפוא 

.תילנויצוסנוק היטרקומד 

לש לדומ לכש םשכ ,יביטמרונ לדומ .דניה תינתא היטרקומד ,תרחא תרוקיב יפל 

לש הז םוגפ גוסל היצמיטיגל תנתונ איה וזכש רותבו ,יביטמרונ לדומ וניה היטרקומד 

ךילהת תורבועה תונידמל יוקיחל לדומכ ותבצהו היטרקומדכ ותרדגה םצע ידי־לע רטשמ 

הדימה־תומאב דמוע אוהש יפ־לע־ףא ,הז לדומ ,(1996) הראשב תעדל .היצזיטרקומד 

תוברל ,תומיוסמ תונידמב תואיצמה תא הנוכנ שרפמו ראתמו היטרקומד לש תוילמינימה 

,1999 ,הראשב)"התוא רקבל םוקמב תואיצמה תא חיצנמ" אוה יכ "ןכוסמ" וניה ,לארשי 

רישכמ שמשל ולכויש ידכ יתרוקיב ןפואב ולש םילדומה תא חסנל רקוחה לע .(113 

היטרקומד לש לדומה תא עיצמ הראשב .היטרקומדה תוכיא לש הרופישלו יתרבח יונישל 

.ילארשיה רשקהב ינכפהמו יתרוקיב לדומכ תיתוברתבר 

תדמוע איהש םושמ היטרקומד ,דניה תינתא היטרקומדש ריעהל שי הלא תוגשה דגנכ 

םומינימה תרדגהבש םושמ ההומת רגרביונ לש ותרוקיב .תילרודצורפה םומינימה תרדגהב 

הריתס רדעה לש תשרופמ השירד ןיאו תויוכז ןויווש לש שרופמ יאנת ןיא טקונ אוהש 

איהש םושמ היטרקומד לש ןחבומ םגד ,דניה תינתא היטרקומד .תונורקע ןיב תיתוהמ 
דוגינב ,םיחרזאה רוביצ לע תופידע םהל תנתונו תינתאה המואה ינב תא זכרמב הדימעמ 

הרוצ אלא ,תיחרזאה היטרקומדהמ הייטס קר ןאכ ןיא ןכל .תיחרזאה היטרקומדה ימגדל 

םושמ תיניינע הניא לאחתפיו הנאחור ,םנאג לש תרוקיבה .יטרקומד רטשמ לש תרחא 

.היטרקומד לש הרימחמ הרדגהב םישמתשמ םהש 

שיגדהל שי ,יביטמרונ לדומכ הקיזמ העפשה שי תינתא היטרקומדלש תרוקיבל רשאב 

הל סחיילמ ענמיהל ךרד לכ ןיאש ןוכנ .יביטמרונ אלו ,יעדמ לדומ תויהל הדעונ איה יכ 

,םרב ;היטרקומד לש לדומל קר אלו ,יעדמ לדומ לכל םיסחיימש יפכ ,יביטמרונ ןפ םג 

תיביטמרונ תוסחייתה תרשפאמ התוכיא ןיבל היטרקומדה םצע ןיב תיגשומה הדרפהה 

דחאכ תגווסמ איה םא םג הלוח הערכ תינתא היטרקומד לולשל ןתינ .הילא רתוי תשרופמ 

היטרקומדל תבשחנ הניא "םינודא םע לש היטרקומד"ש םשכ ,היטרקומדה ימגדמ 

םג אלא ,תיכרעו תיטנמס קר הניא הלאשה ךא .המשב לולכ היטרקומד חנומהש יפ־לע־ףא 

תיעדמ החנה תלפוקמ וב שומישבו תינתא היטרקומד גשומה תעיבטבו ,תיתוהמ 

.הכומנה התוכיא תודמל היטרקומד ןכא .דניה תינתא היטרקומדש תחאכ תיביטמרונו 

תוחרזא תוללוכה ,היטרקומד לש תוילמרופה תושירדה לע הנוע תינתא היטרקומד ,רומאכ 

,יתומכ הנתשמ הניה היטרקומדש הסיפתה ידי־לע םג תכמתנ וז החנה .תוישפוח תוריחבו 

,יטרקומדה דצב תאצמנ תינתא היטרקומד ,היטרקומד־יאל היטרקומד ןיבש ףצרה לע יכו 

בטיה תנחבומ איהו ,םיבטקה ינש ןיבש רופאה רבעמה רוזיאל רתוי בורק יכ םא 
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אל העיבתל .ףצרה לש יטרקומד־אלה דצב היוצמש ,"םינודא םע לש היטרקומד"מ 

הב שי םג אלא ,תיניינע הקדצה ןיא קר אל היטרקומד לאכ תינתא היטרקומדל סחייתהל 

ומכ ,לילעב תיטרקומד־אל .דתיה תינתא היטרקומד וליא .העפותה תוהממ תומלעתה םושמ 

,דחא דצמ ,תוימינפ תוריתסב הקולו תיתייעב התיה אל איה ,"םינודא םע לש היטרקומד" 

.רחא דצמ ,הב ריכהל תימואלניבה הייליהקלו המיע םילשהל טועימל תרשפאמ ,דתיה אלו 

לש ןורקיעה ןיב קסופ־יתלבה חתמהו תימינפה הריתסה איה תינתא היטרקומד לש התוהמ 

היבוברעב הב םישמשמה ,תדסוממ תינתא תויטננימוד לש ןורקיעה ןיבל לכל תויוכז 

תמייק הניא תאזה תינבמה תוינשה .תכרעמב הכובמו תואדו־יא ,לופרע םיברמו 

.היטרקומד הניא וזש םושמ "םינודא םע לש היטרקומד"ב 

םינפ לא םינפ בצייתהל הכירצ תינתאה היטרקומדה לש הדוריה התוכיא לע תרוקיבה 

וא תילאודיווידניאה - תיסלקה תילרבילה היטרקומדה לש תונורסחה לומ 

םילכה תא טועימל הקינעמ הניא ,טועימהמ תויביטקלוק תויוכז תללושה ־ תינקילבופרה 

,עמטנ־אל טועימ .םיהובג םירועישב תוללובתהל תמרוגו ימצע רומישל םייחרכהה 

םינייפאמה העימטל םידבכ םיצחל םע תושק דדומתהל ךרטצי ,ודוחיי לע רומשל ןיינועמה 

.וז היעבמ רוטפ היהי אוה תינתא היטרקומדב וליאו ,תוילרביל תויטרקומד 

הלוכי הניאו הביצי הניא ,הביט םצעמ ,תינתא היטרקומדש תסרוג תרחא תרוקיב 

ול הקינעמ ךא טועימל ןויווש החיטבמ הנידמה .הב תועובטה תוריתסה לשב הביצי תויהל 

םייאמ םרוג לאכ אוה וילא סחיה ךא תוחרזא םנמוא תקנעומ טועימל .דבלב יקלח ןויווש 

םע אלמ ןפואב תוהדזהל לוכי וניאו הווש תויהל לוכי וניא טועימה .ןיוע ףא םיתיעלו 

םיעיגמ םניא דובכלו תוכייתשהל ,ןויוושל םייעבטה ויכרצ .ולשל תבשחנ הניאש הנידמה 

היטרקומד םהבש םיאנתהש םג ןעוט (1993) לאחתפי .(Rouhana, 1998) קופיס ללכל 

טועימ ,הפירח תקולחמ ,םירכינ תוברת ילדבה ןוגכ) םיילילש הכ םניה תמייקתמ תינתא 

.עסשה םע תוליעיב דדומתהל הלוכי תילנויצוסנוק היטרקומד קרש ,(ינתא־וד עסשו ידילי 

תויטרקומדל תינייפוא היעב יהוז ךא ,תוביצי־יא לש היעב ןכא שי תינתא היטרקומדל 

קלחו ,היגלבו הדנק תמגוד ,תוילנויצוסנוקה תויטרקומדה םג .העוסש הרבח לכב 

תולוכי תוינתא תויטרקומד .הרתי תוביציב תונייטצמ ןניא תויחרזאה תויטרקומדהמ 

םירשפאמה תושימג תגרדו ןורמת בחרמ ןהל שיש םושמ םימיוסמ םיאנתב בר ןמז דורשל 

היצקנופ הניה תוביציה תדימ .תוביציו טקש גישהלו טועימה תצובקל םירותיו תושעל ןהל 

וא םרדעהב ךא ,תינתא היטרקומד לש התוביציל ליעל םיטרופמה םיאנתה לש 
.ררופתהל לוכי רטשמה םתושלחיהב 

לוהינל רטשמכ תינתאה היטרקומדה לש התוליעי איה תקולחמ תררועמש תרחא היגוס 

ימיטיגל־אל ותויהב ליעי־אל םגד והזש םינעוט םירקבמה .םיימינפ םיטקילפנוק בושיילו 

טלחהב תרשפאמ תינתא היטרקומדש םיעטהל שי ,וז תילילש הכרעה דגנכ .ביצי־אלו 

תוחתפתה תשחרתמ רשאכ .טועימה תצובקו בורה תצובק ןיב םיטקילפנוקה תא ךכרל 

לכב תינתא היטרקומד .טועימה דמעמב רופיש ףא גשומ רפושמה הנשמה־םגד ןוויכב 

רפסנרט ,םע חצר ןוגכ - תויטרקומד־אל םיכרדל הבוט הפולח ,דניה הלש הנשמה־ימגד 

תינתאה היטרקומדה ,אסיג ךדיאמ 14.קומע ימואל וא ינתא עסשב לופיטל - הטילשו 

תמועל תויטרקומד םיכרדב טרופמ ןויד .םיינתא םיטקילפנוק לוהינל תונווגמו תובר םיכרד תומייק 14 
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קומעה עסשה תא םניעב הריאשמ ךא טועימהו בורה ןיב טקילפנוקה תא םנמוא תתסוומ 

.יסיסבה ךוסכסה תאו הרבחב 

תינתא היטרקומדכ לארשי 

,וינייפאמ ונודיי :לארשי לש רטשמה לע תינתאה היטרקומדה לדומ םשויי הז קלחב 

יופצש יונישהו ןמז ךרואל וב לחש יונישה ,ותוביציו ותורצוויה ידיל ואיבהש םיאנתה 

.דיתעב וב ללוחתהל 

לארשיל המאתה 

תא תפקשמ ןכא וז הזרכה ."תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ המצע לע הריהצמ לארשי 

םינייגועמה םיעובקה היבשות לכל תויטילופו תויחרזא תויוכז הקינעמה הנידמכ התייווה 

,תילרביל טבמ־תדוקנמ .ידוהיה בורל ףדעומ דמעמ םג תנתונ ןמז ותואב ךא ,ךכב 

תופיפכו לכל היטרקומד - םירתוס תונורקע ינש לע תתתשומ תילארשיה תכרעמה 
.היחרזא ללכל אלו ,םידוהיל תכייש הנידמה .ידוהיה בורל יברעה טועימה לש תינבמ 

תמשגהל יעצמאכו םהלש םיסרטניאה םודיקל רישכמכ הנידמב םישמתשמ םידוהיה 

חותינ) תויטנוולרה טבמה־תודוקנ לכמ .תימלועה תינויצה העונתה לש היתורטמ 

,(יברעה טועימהו ידוהיה בורה ,םיילארשיה תונוטלשה ,ץוחבמ ףיקשמ לש יביטקייבוא 
הב עיגהל לוכי וניא אוהש םושמ תיתייעבל תבשחנ הנידמל יברעה טועימה לש ותונמאנ 

.אלמ ןפואב המיע תוהדזהל לוכי וניאו טלחומ ןויוושל 

תונוטלשה .קוחה רדגב יטרקומד קבאמ להנל תורשפאה תנתינ לארשי ייברעל 
תוכזב השוע יברעה טועימהש בחרנה שומישה לע תומילאבו יוכידב םיביגמ םניא םידוהיהו 

ןפואב הנשמ וניא ךא םייקלח םירותיוו םירופיש בינמ ץרמנה יברעה קבאמה .האחמה 

רדס־יא ענומ םיברעה לע לטומה חוקיפה .היטרקומדה לש ינתאה הייפוא תא יתוהמ 
.םידוהיו םיברע יסחיב המילא־אלו תינויווש־אל תרגסמ לע רמושו תוביצי־יאו 

םינייפאמ 

.תינתאה היטרקומדה ינייפאמ לכב תנייפאתמ לארשי ,ןלהל ררבתיש יפכ 

תידעלב תוכז הל שיש תחא תינתא תידוהי המוא םיווהמ םידוהיהש תעבוק תונויצה .1 

ץראה לע 

םעה לש ותודחא ןורקע תא וילאמ ןבומכ החינמ ,העונתבו היגולואידיאכ ,תונויצה 

תונווכמה תוטישה לש הפיקמ הריקסו ,Smooha Hanf, 1992 :לצא אצמנ תויטרקומד־אל 

McGarry 81 :לצא תאצמנ "םלוהינ"ל תונווכמה תוטישה תמועל םיינתאה םילדבהה "לוטיב"ל 

 1993 ,O'Leary.
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לש ימינפה לוציפה בצמ תורמל הלבקתה וז תיגולואידיא המכסומ .ויתורודל ידוהיה 

םיטלובה םילדבהה תורמלו ,הרשע־עשתה האמה יהלשב ררשש ,תובר תוצרא ןיב םידוהיה 

.<1980 ,ירניבא) הירוטסיהבו תינוציחה העפוהב ,דמעמב ,תוברתב ,הפשב םהיניב 

המואה לש הדיחיה תדלומה התויה ףקותמ ץראה לע תידעלב תוכז העבת תונויצה 

הריכה ךא ,ץראה לע תוימואל תויוכז םיברעהמ הללש איה ךכב .תידוהיה תינתאה 

םע ,רבד לכל תיברע המוא ןוכיתה חרזמה ייברעב התאר איה .םידיחיכ הב תויחל םתוכזב 

התואש ,ץראה לע ןיטסלפ ייברע לש םהיתויוכז תא התחד ךא ,רוזיאה לע תוימואל תויוכז 

םידוהי ןיב תכתוח הנחבה התשע תונויצה .לארשי םע לש הדיחיהו תחאה ותלחנב הרידגה 

ףסואכ הב םייחה ,ץראה ייברע ןיבל ,ץראה לע תואלמ תוימואל תויוכז םהל שיש ,םיינתא 

ןויווש־יא לפוקמ וז תיעמשמ־דח הנחבהב .הילע תימצע הרדגהל תוכז אללו םידיחי לש 

.ימואלה םכויש יפ־לע םדא־ינב לש תוירוגיטק יתש ןיב סוטטסב 

תילארשי תוחרזא ןיבל תידוהיה תינתאה המואל תוכייתשה ןיב הדירפמ לארשי .2 

רשפא .וזל וז תורושק ןניא תילארשי תוחרזאו תידוהיה תינתאה המואל תוכייתשה 
וניאש יברעו ילארשי חרזא יברע ,ילארשי חרזא ידוהי ,ילארשי חרזא וניאש ידוהי תויהל 

:לקשמ־תודבכ תויועמשמ המכ שי ךכל .ילארשי חרזא 

.תוחרזאו תוימואל ןיב הדרפהה תא םייקל ךישמהל תפאוש תינויצה־תידוהיה הנידמה .א 

אל השדחה תילארשיה תוחרזאל וליאו ,הנידמל המדק תידוהיה תינתאה תוימואלה 
הנידמהו תונויצה .תידוהיה תינתאה תוימואלה תא שטשטל וא תונשל תורשפא הנתינ 

יבשות םיחרזאה ללכמ בכרומה שדח ילארשי םע רוציל תוניינועמ ןניא תידוהיה 

לארשיב תידוהיה תינתאה המואה תא לטבת שדח יתד־ בר ילארשי םע תריצי .הנידמה 

עונמל תלדתשמ הנידמה וזכ תוחתפתה לכסל ידכ .תוחרזאה םע תוימואלה תא גזמתו 

םייחרזא ןישוריגו ןיאושינ תגהנהמ תוענמיהה םג .םידוהיב םיברע לש תוללובתה 

.תידוהיה תינתאה המואה לש דרפנה םויקה לע רומשל הדעונ 

תיזכרמ תוהז תידוהיה תינתאה המואל תוכייתשהב האור תינויצה־תידוהיה הנידמה .ב 

םידוהיל הגאדכ לכ־סדוק הדיקפת תא הרידגמ איה .תילארשיה תוחרזאה רשאמ רתוי 

.םתוימואלל רשק אלל םיחרזאל תוריש ןתמכ אלו ,םתוחרזאל סחייתהל ילב 

תינתאה המואה לע רומשל ידכ םידחוימ םיעצמא תטקונ תינויצה־תידוהיה הנידמה .ג 

תודסומל דחוימ ירוטוטטס דמעמ ןתמ ידי־לע תאז השוע איה .תוצופתב תידוהיה 

איה .(לארשיל תמייק ןרקו תידוהיה תונכוסה) לארשיב תימלועה תינויצה תורדתסהה 

ידוהי ךוניח תצפהב תכמות ,תוצופתה ידוהי לש םתחוור ןעמל םתיא דחי תלעופ 

תוינידמב דוסי־ןבא .עויס תושירדב םהילא הנופו םלצא תידוהי תוהז תחפטמ ,םברקב 

Avineri,) םמיע םירשקה קוזיחו תוצופתה ידוהי לע הנגה איה לארשי לש ץוחה 

 1986).
.דבלב םידוהיל תילארשיה תוחרזאה תא םצמצל תלדתשמ תינויצה־תידוהיה הנידמה .ד 

הריגהל תוכז קינעמ תובשה קוח .לארשי תולשממ לכ לש תוינידמה יהוז 

םידוהיל קר "היילע" ןיגב תילארשי תוחרזא לש תיטמוטוא הלבקלו תלבגומ־יתלב 

תידוהיה תונכוסה .(םידוהי לש םידכנ וא םידלי ,גוז־ינב םניהש םידוהי־אלל ןכו) 

הטילק־לס הקינעמ הנידמהו ,ץראל תולעל םידוהי דודיעל לודג ךרעמ הליעפמ 

ןיא הביס התואמ .םתביזע תא בכעלו ץראב םתובשייתה תא חיטבהל ידכ םילועל 
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תוכז ןתמל ףקותב תדגנתמ הנידמה .תוחרזאתההו הריגהה קוח תא טעמכ םיליעפמ 

דוחיא לש תינכותמ תגייתסמו ,םהיאצאצלו 1948 לש םייניטסלפה םיטילפל הביש 

עבק־יבשות יפלאמ תילארשי תוחרזא הענמנ הנש םישולשכ ךשמב .תויברע תוחפשמ 

תסיפת .םתוחרזאתה תא רשפא 1980 תנשמ תוחרזאה קוחל ןוקית קרו ,םייברע 

תוחרזאה תלבגה לש ןויערה לע תתתשומ לאמשה לש תילאירוטירטה הרשפה 

אל םלועמ המלשה לארשי־ץרא לש היגולואידיאה ידיסחו ,דבלב םידוהיל תילארשיה 

םיחטשב ויחיש םיניטסלפה לכל תילארשי תוחרזא לש תיטמוטוא הקנעהב ולגד 
.הנידמל וחפוסיש 

תועצמאב םג ץראב ידוהיה בורה לש לודיג תדדועמ תינויצה־תידוהיה הנידמה .ה 

תוינידמה תרטמ הוויה תידוהיה הייסולכואה לש ןוירפה דודיע .תיתרבח תוינידמ 

1996 ףוס דעו ,םידלי־תובצק תונתינ ךכ םשל .לארשי תולשממ לכ לש תיפרגומדה 

תוחפשמל ונתינש הלאמ יתועמשמ ןפואב םילודג תוידוהיה תוחפשמל םיקנעמה ויה 

.אבצ־יאצוי תוחפשמל תופסות ןתמ בקע תויברע 

תידוהיה תינתאה המואה לש הטילשבו תולעבב תאצמנ לארשי־תנידמ .3 

הרדגהל םידוהיה תוכז ובש םוקמלו ידוהיה םעה לש ותדלומל תבשחנ לארשי־תגידמ 

תינתאה המואה תושרל דמועה רישכמ הווהמ הנידמה .אלמ שומימל העיגמ תימצע 

םיבצועמ תויהל םירומא הנידמה תודסומ לכ .תוימואלה היתורטמ תמשגה םשל תידוהיה 

.םידוהיה יכרוצ לע תונעלו תידוהי חורב 

םיבר םניה תידוהיה המואה ידי־לע הנידמה לש (appropriation) סוכינל םייוטיבה 

רתויב תועמשמה־ברו קהבומה יוטיבה :קוחב רורב ןפואב ןגועמ רבדה לכ־םדוק .םינווגמו 

לש םילעבה וגיה ידוהיה םעהש ישעמו ילמס ןפואב עבוקה ,"תובשה קוח" קפס אלל אוה 

גוהנל שי יטפשמ ללח לש םירקמבש הרומ (1980)"טפשמה תודוסי קוח" ;לארשי־תנידמ 

םידמעומ תמישר לסופ (1985)"תסנכל תוריחבה קוח"ל ןוקית ;"לארשי תשרומ" יפ־לע 

תלבקמ איה םא וליפא ,תוריחבב ףתתשהלמ ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תא תללושה 

בייחמ (1992)"תוגלפמה קוח" ;היטרקומדה יללכ יפל תגהונו הנידמה לש המויק תוכז תא 

...עמתשמב וא שרופמב ,הישעמב וא היתורטממ הרטמב שי םא הגלפמ םשרית אל"ש 

םדאה דובכ :דוסי־קוח" ;"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש 

היכרע תא דוסי־קוחב ןגעל ידכ ,ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ" ,(1992)"ותוריחו 

שפוח :דוסי־קוח"ל (1994)ןוקיתה םג ;"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש 

הקיז העבקנ ןכ־ומכ ;תיטרקומדו תידוהי הנידמ הניה לארשיש ןייצמ (1992) "קוסיעה 

טלחומ ןפואב לארשי תא תרשוקה ,הנידמה תזרכה ןיבל הלא םיקוח יגש ןיב תשרופמ 
.תונויצל 

לש התותיחנבו תירבעה הפשה לש הטילשב םג בטיה ןגועמ הנידמה לש ידוהיה הייפוא 

ימיבו םיגחב ,(הנידמה למס ,ןונמיהה ,לגדה) םיידוהיה םיימשרה םילמסב ,תיברעה הפשה 

,(האושלו ל"הצ יללחל) ןורכיזה ימיב ,(לארשי יגחו תבשה) םייתכלממה החונמה 

םג .תודסומה לשו תובוחרה לש ,םיבושייה לש םיירבעה תומשבו םירוביגב ,תוטרדנאב 

יגש תיב ןברוח םע הקספנש תידוהיה תויתכלממה ךשמה הווהמ הנידמהש הסיפתה 

תודסומ לש דחוימה דמעמה .ידוהיה םעה לש ןיינקה הניה הנידמהש ךכ לע העיבצמ 

לע הנגהל הנידמה תוביוחמו תוצופתה ידוהי םע םיפנעה םירשקה ,תינויצה העונתה 
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המואה לש סכנ לארשי תויה תא םה םג םיפקשמ םלועבו לארשיב םיידוהיה םיסרטניאה 

םידיחיכ ןה ,םידוהיל הפדעה תנתונ תידוהיה הנידמה .היחרזא לש אקווד ואלו ,תידוהיה 

ידוהיה רוביצה .דועו םייונימב ,תועקרקב ,תובשייתהב ,םיביצקת תאצקהב ,הצובקכ ןהו 

.הנידמה דצמ הפדעהל הפצמ 

.ףתושמה בוטה תאו היתורטמ תא םיעבוק םה קר ,םידוהיל תכייש הנידמהש תויה 

ץוביק) היילע ,ימואל ןוחטיב ןה ,תינויצה העונתה ידי־לע ובצוהש יפכ ,וללה תומישמה 

תידוהיה הייסולכואה רוזיפ ,תידוהיה תובשייתהה תבחרה ,ידוהיה בורה תלדגה ,(תויולג 

תוברת חותיפו תירבעה הפשה לש הטילש ,תויולג גוזימ ,תילכלכ תואמצע ,ץראה יבחרב 

בשחיי ןכלו ףתושמה בוטל םרות וללה םידעיה םודיקל םרותש ימ קר .תילארשי תידוהי 

ללכ־ךרדב םיעונמ םה ,הרושה ןמ םיחרזא תויהל םילוכי םיברעש דועב .בוט חרזאל 

תדחוימה תוכזה ,ןכ־לע .ןתונשלמ םיעונמ םגו הלא תוינויצ־תוידוהי תורטמל םורתלמ 

ביטקלוקל םתוכייתשה םג ךכ בקעו ,השעמל הכלה םהמ תללשנ םיבוט םיחרזא תויהל 

.(1993 ,דלפ) הוושו האלמ הניא ילארשיה 

תידוהיה תינתאה המואה תא תסייגמ לארשי .4 

.תינויצ־תידוהי הנידמ תיינבל םידוהיה תא תסייגמה תיגולואידיא הרבח הניה לארשי 

ינויצה טקיורפה עוציבב ףתתשהל ,םיחרזא־אלו םיחרזא ,םידוהיה לכ תא הנימזמ איה 

,םיפסכ תמורת ,הב עבק־תבישי ,הילא היילע ,הנוחטב ןעמל םמצע תברקה ידי־לע 

תשיכר ,תירקיע הפשכ תירבעה ץומיא ,תודע גוזימ ,היילע תטילק ,תובשייתהל תובדנתה 

םילעפמ תמשגהב קלח תליטנו תינתא תידוהי תוהז לש חופיט .דועו תידוהי תוהזו תוברת 

תובשחנה ,םיידוהי םיסרטניאל תושידאו םידוהי לש תוללובתה וענמי םיינויצו םיידוהי 

תויה .(Kook, 1995) תידוהיה תינתאה המואה לש המויק ךשמה לע םירומח םימויאל 

תעבות איה ,םלועב ידוהיה םעה לש ומויק תחטבהל ירקיעה יעצמאכ תספתנ לארשיש 

.ידוהי לכ ייחב דקומ תויהל 

לש הדיקפת לעו ,יוניב ךילהתבו רוצמב הנותנה הרבח לע לארשיב םשומה שגדה 
הרבחה תשלחה ידיל איבמ ,היינבו הנגה תרטמל תידוהיה הייסולכואה סויגב הנידמה 

יצחלב דומעל םייד םיימונוטוא םניא םיינוצר תודסומו םינוגרא .לארשיב תיחרזאה 

,רזעילאךב ;Yishai, 1998) טועימהו טרפה תויוכז לע ןגהל םייד םיקזח םניאו הנידמה 

תינתאה המואה סויג .וב ןיינע ןיא הנידמלש ,יברעה טועימב דחוימב השק העיגפה .(1999 

רוכינ םלצא רצוי ,םייברעה םיחרזאה דגנ תנווכמה תוליעפל רתיה ןיב דעונש ,תידוהיה 

.תודגנתהו 

תואלמ־אל תויצוביקו תוישיא תויוכז םיברעל הקינעמ הנידמה .5 

המואל םיכייתשמ םניא םהש ןוויכמ ךא ,םיחרזאכ םיברעב תינורקע הריכמ הנידמה 

יגוס לכמ לארשיב םינהנ םיברעה .תואלמ תויוכז םהל םינתונ ןיא תידוהיה תינתאה 

,תואירב ןוגכ) תויתרבח תויוכז ,(יסיפ ןוחטיבו דובכ ןוגכ) םדא תויוכז :תוישיאה תויוכזה 

שפוח ,יוטיב שפוח ,תודגאתה שפוח ,העונת שפוח) חרזא תויוכז ,(ןוכישו הדובע ,ךוניח 

טועימכ םירכומ םה ,ןכ־ומכ .(תורחביהו הריחב ,האחמ) תויטילופ תויוכזו (דועו ןחלופ 

ישפוח שומיש :דרפנ םויק לע הרימשל תוינויחה תויצוביקה תויוכזה לכ םהל תוקנעומו 

,(תונותיע ,היזיוולט ,וידר) םתפשב תרושקת ,םתפשב תדרפנ ךוניח תכרעמ ,םתפשב 
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םידרפנ םייתד ןיד־יתבו תד תודסומו (ןורטאית ,תורפס ,תונמוא) םתפשב תוברת תודסומ 

ידי־לע אלמ ןפואב וא תיקלח םינמוממ הלא םיידסומ םירדסה .הימגודנא םיחיטבמה 

תוליהקב תויחל םהל םירשפאמ ,םינוש תויהל םיברעה תוכזב םיריכמ ןכ־ומכ .הנידמה 

.העימטל םהשלכ םיצחל םהילע םיליעפמ ןיאו תודרפנ 

.םידוהיל תונתינה תויוכזה ומכ תונגומ ןניאו תואלמ ןניא וללה תויוכזה לכ ,הז םע 

הנידמה .העיגפ םיברעה תוכז ,ןיינקה תוכזב קוחב ןויווש םייקש יפ־לע־ףא ,המגודל 

שוכרל םתוכז .םלוה יוציפ ןתמ אללו תיניינע הקדצה אלל םיברעמ תובר תומדא העיקפה 

ןוילעה טפשמה־תיב קספ ריצק תשרפב .ידמל תלבגומ םיידוהי םירוזיאב םיתב וא תומדא 

,ידוהי בושייב תיב שוכרל ןיינועמה יברע ןיפיקעב וא ןירשימב תולפהל הנידמל רוסאש 

ץורלו הגלפמ םיקהל םיברעה לש םתוכז 15.םיבר םיגייסב תעפושמ וז תילרביל העיבק ךא 

,הכלהל) תללשנ הנידמה לש ינויצה־ידוהיה הייפוא תא תונשל הרטמב תסנכל המישרב 

.תרמשנ תורחא תויקוח םיכרדב תונויצב םחליהל םתוכז יכ םא ,(השעמל אל םא םג 

םניא לארשיב םיברעה ,ונייהד ,תוימואלה תויוכזה תורדענ תויביטקלוקה תויוכזה לולכממ 

םתוכזב ,םהלש תיצרא תוגיהנמב םיריכמ ןיאו ,יניטסלפ ימואל טועימכ םירכומ 

.יניטסלפה םעל םתקיזבו הימונוטואל 

םיברעה לש םהיתויוכז שומימב תושק תעגופ תונושה היתורוצ לע הילפאה 

 (1990 ,Kretzmer). הנידמה ותועצמאבש ירקיעה ןונגנמה הווהמ תינבמה הילפאה

תויצקנופ לש הרבעהה .תיברעה הייסולכואה תא םיחפקמ םירחא םיירוביצ תודסומו 

יתורישו םישדח םיבושיי לש חותיפו ןונכת ,תומדא לש הרכחהו הקזחא ןוגכ - תויתכלממ 

ןתקוח יפ־לע תורומאה ,לארשיל תמייק ןרקלו תידוהיה תונכוסל - םימיוסמ החוור 

ץראב םיבושייה גוויס .קהבומ ןפואב םיברע הלפמ ,דבלב םידוהי תרשל תימינפה 

הערל הלפמ םיבשותל סמ תולקהלו םיעיקשמל תוידיסבוסל םתואכז תגרד יפל םירוזיאל 

תונוש תובטה תקנעהל הדימ־תמאכ אבצ־ררחושמ לש דמעמב שומישה .םייברע םיבושיי 

תשיכר וא התנכשמ תפסות ןוגכ ,(םמצע םהל קר אלו) םיררחושמ םילייח לש תוחפשמל 

םהמ 900/0־ש ,םיברע תולפהל הפיקע ךרד הווהמ ,"ךתיב הנב" תינכות תרגסמב שרגמ 

.םייברעה םיחרזאה דגנ הלפמ ןפואב דקפתמ הדובעה קוש םג .אבצב תורישמ םירוטפ 

םיקיסעמ םניא הנממ תונמזהל םיפצמש וא ןוחטיבה תכרעמל םירושקה םיבר םילעפמ 

תדקוממ םג איה אלא ,דיתע ינפ הפוצ הריתעהש דבלב וז אל" :תואבה תויוגייתסהה ונמנ ןידה־קספב 15 

םיגוסמ םיבושיי םימייק ,םירבדה עבטמ .ונינפב ואבוהש יפכ תוביסנב ,ריצק יתליהקה בושייב 

אל .תונוש תויעב ררועל םייושע םינוש םיגוסמ םיבושיי .םיפצמו םיבשומ ,םיצוביק ,ןוגכ ,םינוש 

תאז .הלאכ םיבושיי יבגל הדמע טוקננ אל םג ןכלו םינוש םיגוסמ םיבושייל עגונב תונעט ונעמש 

תודחוימ תוביסנ ומכ ,בושייה גוסל רבעמ תודחוימ תוביסנ תוירשפאש ןובשחב תחקל שי .דועו 

תוביסנ לש תועמשמה יבגל תונעט ונעמש אל .תובישח ןהל תויהל היושעש ,הנידמה ןוחטב תניחבמ 

םויכ םישוע ונא יכ רוכזלו תעדל ,ךכל ףסונ .ןהלש תועמשמה יבגל העד עיבנ אל םג ןכלו ,הלאכ 

,לשכינו דעמנ אלש ,לדוגא דצב בקע תאז ךרדב דועצל יוארה ןמ .השיגרו השק ךרדב ןושאר דעצ 

היהת ךרדה םא םג ,תאז םע .הרקמ לכ לש תוביסנה יפל ,הרקמל הרקממ תוריהזב הב םדקתנ אלא 

,ןוילעה טפשמה־תיב» ".םיכלוה ונא ןאל םג אלא ,ונאב ןיאמ קר אל ,דימת עדנש בושח ,הכורא 

(37 ףיעס ,2000 
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:ןוגכ ,םתלבקלו םידבוע שופיחל םילבוקמ םילהנב הנומט םיברע דגנ הילפא .םיברע 

־תוכשלל היינפ םוקמב תוישיא תוינפב שומיש ,דבלב תירבעה תונותיעב תועדומ םוסרפ 

יברעה רזגמה תא םילפמ הלשממה ידרשמ ,ןכ־ומכ .תויניינע־אל תושירד תדמעהו ,הדובע 

.(Rosenhek, 1999 :1999 ,רטכיד) םייונימבו בוצקתב ,החוור יתוריש ןתמב 

םניא וללה הילפהה ייוליג לכ ,ידוהיה רוביצה תניחבמש הז רשקהב שיגדהל שי 

תודחוימ תויוכז תקנעה לש םיניקת םילהנב אלא ,םיברעה לש הערל הילפהב םיספתנ 

הרבחל האלמה םתוכייתשהל תודוה תידוהי הנידמב ןידב םהל תועיגמה ,םידוהיל 

.םיבר םימוחתב הל םתמורתו הנידמה ןוחטב לועב םתאישנ ,תילארשיה 

יונישל ירטנמלדפ־ץוזוו ירטנמלרפ קבאמ להנל רתומ םיברעל .6 

בטיה תדבוכמ ,תויקוחה םהיתורוצ לכ לע ,קבאמלו האחמל ,גוצייל םיברעה תוכז 

תעמשהל ירקיעה יעצמאה אוה יפלקה .לארשיב לעופב םויכ תשמוממ ףאו הנידמה ידי־לע 

יפכ ,האלמ הרוצב וז תוכזב םישמתשמ לארשי ייברע .תויטרקומד תורבחב הקעצה תוכז 

7596 ופתתשה 1999 תנשב תסנכל תוריחבב :םהלש םיהובגה העבצהה ירועיש םידיעמש 

,1999 ,רזל־יקצסואו םנאג) 7996 לש יצרא עצוממ תמועל ,םייברעה הריחבה תוכז ילעבמ 

5196 תמועל ,55"/» היה 1994 תנשב תורדתסהל תוריחבב ועיבצהש םיברעה רועיש :(36 

היה 1998 תנשב תויברעה תוימוקמה תויושרל םיעיבצמה רועיש 16;םיעיבצמה ללכמ 

הכשלה ,לארשי) תוידוהיה תוימוקמה תויושרל תוריחבב דבלב 57.496 תמועל ,90.7"/» 

םידיעמ הלא םיהובג תופתתשה ירועיש .<טי 'ע ,ה הלבט ,א1999 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה 

תא םדקל םילוכי םהש םתנומא לעו הקיטילופב םיברעה לש הלודג תוברועמ לע 

תנשב ךרענש גציימ יצרא רקסב .תירטנמלרפ הקיטילופ תועצמאב םהלש םיסרטניאה 

ייברע לש םהיניינע תא םדקל ןתינש הכרעה םיברעה בור ועיבה (1995 רקס :ןלהל) 1995 

ורמא 32.8"/» :םייטילופ םיצחלו הרבסה ןוגכ ,תולבוקמה תויטרקומדה םיכרדב לארשי 

4.496 קרו ;תמיוסמ הדימב - 17.696;תרכינ הדימב - 35.296 ;הבר הדימב ןתינ רבדהש 

17.ןתינ הז ןיאש ורבס 

,תונגפהב דחוימבו ,תירטנמלרפ־ץוח הקיטילופב שמתשהל םג םיברמ לארשי ייברע 

רתוי בר םיברע ידי־לע הלא םיעצמאב שומישה .תויללכ תותיבשבו תויקלח תותיבשב 

םימייקמהו "ביואה" םע יבמופב םיהדזמה םלועב םיטועימה םירידנ .םידוהי ידי־לע רשאמ 

ינויב השדחה םידבועה תורדתסהל תוריחבב םייברעה םיעיבצמה רועיש ,ימשר־אל ןדמוא יפ־לע 16 

.<1998 ינויב 10 ,דאחיתא־לא) 45"/» לש יללכ העבצה רועיש תמועל ,80"/"־כ היה 1998 

רבוטקוא-רבמטפסב ךרענש יברע יצרא רקסמ םיחוקל ןלהל וטטוציש םירחא םיאצממו הז אצממ 17 

םירבג םייתאמו ףלא לש גציימ םגדמ םע םינפ לא םינפ וכרענש תונויאר לע ססובמ רקסה .1995 

,םיוודב ,םירצונ ,םיזורד ,םימלסומ תוברל ,ץראה יבחר לכב הלעמו הרשע־הנומש ינב םישנו 

.םיבשותה םשרמ ךותמ יארקא ןפואב ורחבנ םירקחנה .םיליכשמ־אלו םיליכשמ ,םיינוריע ,םיירפכ 

יברעה רזגמב רקסל ליבקמב .רוגס ןולאש ךמס־לע תיברעב וכרענ תונויארה .3» איה המיגדה תועט 

האוושה ינב םירקס תרדסמ קלח םניה וללה םירקסה .תידוהיה הייסולכואב גציימ יצרא רקס ךרענ 

:םה םהיניב םיירקיעהש ,םינוש םימוסרפב הבחרהב םיחוודמ םה .1995-1976 םינשב וכרענש 

 .Smooha, 1992, 1997a
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ועיבה הדפיתניאה לש תונושארה םייתנשב .האחמ םשל תויללכ תותיבש רדוסמ ןפואב 

ירמה םע ־ ירטינמוה עויס תשגהבו תונגפהב ,תורהצהב ־ היולג תוהדזה לארשי ייברע 

התיבש לש קזחה קשנב שמתשהל םיברמ םה .ילארשיה שוביכה דגנ יממעה יניטסלפה 

םיברעה ומייק 1999 סרמב 30־ב ,לשמל .1976 תנשב ןושארה "המדאה םוי" ןמל תיללכ 

.הלשממה תוינידמ לע האחמבו "המדאה םוי" ןויצל תיללכ התיבש לארשיב 

םע .םהלש םייחה יאנת רופישל קבאמ לוהינל תובר תורגסמ תודמוע םיברעה תושרל 

דעו ,הנוילעה בקעמה־תדעו ,תסנכב תוגצוימה תוגלפמ עברא :םינמנ םיבושחה םיפוגה 

תיצראה הדוגאהו תויברעה תומדאה תנגהל דעווה ,תויברעה תוימוקמה תוצעומה ישאר 

תותומע ףלאמ רתוי ,הלא םיפוג לע ףסונ .<א1998 ,רגרביונג םייברעה םיטנדוטסה לש 

םייתוברתה ,םייתרבחה םיניינעה םודיקל תולעופו יקוח ןפואב תומושר תויברע 

תלעופ תימלסיאה העונתה .(2000 ,םנאגו ןאדימ תיברעה הייסולכואה לש םייטילופהו 

תוימוקמ תוצעומו החוור תודסומ ,תוימוקמ תותומע לש תשר תועצמאב ץרמנ ןפואב 
.התטילשבש תודחא 

וא תונגפה ךורעל םהילע רסוא אוה ןיא :ישפוח קבאמ להנל םיברעל רשפאמ דסממה 

אוה ןיא :תויברע תוגלפמ לש וא תועונת לש ,תותומע לש םושיר ענומ אוה ןיא :תותיבש 

לוסיחב וא רורטב ,יוכידב שמתשמ אוה ןיא :קוחל ץוחמ לא תויברע הלועפ־תוצובק איצומ 

םיריתמ תונוטלשה ,אסיג ךדיאמ .תיברעה הייסולכואה ברקמ רטשמל םידגנתמ יפלכ 

קינעמ וניא ידוהיה רוביצה ךא ,תירטנמלרפ־ץוח הקיטילופב שמתשהל םיברעל םנמוא 

(םיברעהמ 56.4« תמועל) םידוהיהמ 17.8« קר 1995 רקסב ,לשמל .היצמיטיגל הל 

ייברע לש קבאמב ימיטיגל יעצמאכ תויללכ תותיבשב שומישב תוגייתסה אלל ודדיצ 
.לארשי 

ידי־לע תירטנמלרפה הקיטילופה תמיתרל םג תודגנתה הלגמ ידוהיה רוביצה 

תלשממ .םייברע םיניינע םודיק םשלו הלשממה תוינידמ לע העפשה םשל לארשי ייברע 

המויק םשל תויברעה תוגלפמה לש ןתכימתב היולת התיה (1996-1992) צ"רמ־הדובעה 

םע דחי ךא .םיברעה ורבצש תיטילופה המצועה לע דיעמ הז רבדו ,םולשה תיישע םשלו 

היצילאוקה לא תויברעה תוגלפמה תא ףרצל הנכומ התיה אל וז לאמש תלשממ ,הז 

הרערע ןימימ היציזופואה .םיבאשמבו םייונימב יסחי קלחו ןוטלשב תופתוש ןהל קינעהלו 

בור ידי־לע וכמתנ אל םהש הנעטב םולשה ךילהת לעו הלשממה לש תוימיטיגלה לע 

40.0« תמועל ןימיה יכמותמ 77.6«) םידוהיהמ 59.9« ומיכסה 1995 רקסב .ידוהי יטילופ 

תויהל בייח ןורמושו הדוהי לשו ןלוגה־תמר לש םדיתע לע תוטלחהבש (לאמשה יכמותמ 

לש היצמיטיגלה תלאש .הנידמה יחרזא םיברעה לש םהיתולוקב בשחתהל ןיאו ,ידוהי בור 

ותריחב םע הלקה שח ץראב לאמשה שוג .ימואלה םויה־ רדסמ תדרוי הניא יברעה לוקה 

תישארב .51"/0־כ לש ידוהי בור ותועמשמש ,56.8« לש בורב הלשממה תושארל קרב לש 

ןרושיאש תעבוקה ,תימורט האירקב הרבעש ,תסנכל קוח־תעצה דוכילה שיגה 2000 תנש 

תא רקעל הדעונ וז קוח־תעצה .סחוימ בורב היהי םע־ילאשמב הלשממ תוטלחה לש 

.יברעה לוקה תעפשה 

םויאכ םיספתנ םיברעה .7 

םויאל םג תטעומ הדימב קרו ,תיפרגומדו תינוחטב הנכסל רקיעב םיבשחנ םיברעה 

םושמ תיברע תיתוברת הפצהמ םיששוח םניא םידוהיה .יתרבח וא ידמעמ ,יתוברת 
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יפלכ זובה םוסחמש םושמו רבכ הקחשנ חרזמה תודעמ םידוהיה לש תיברעה תוברתהש 

וניא תבורעת־יאושינ ינפמ ששחה םג .קיפסמ ןוסיח לש השוחת ןתונ תיברעה תוברתה 

הובגה ריחמב שיש הליעיה העתרהה בקעו הדרפהב םידדצה ינש לש םתכימת בקע חוור 

הייחד תרצוי הניא הדובעה קושב תורחתה םג .םלשל םיעבתנ םהיאצאצו םיללובתמש 

הפדעה חיטבמה ףתושמ הדובע קושו דרפנ יברע הדובע קוש לש םמויק לשב תיללכ 

ייברע םע תורחתמ עגפנ םיחרזמהמ קלח ,הז םע .(Semyonov, 1988) םידוהי לש הרורב 

תוקהבומ תויברע־יטנא תויוגהנתהבו תודמעב ביגמו ,ףתושמה הדובעה קושב לארשי 

 .(Lewin-Epstein, 1989)

:םניה םייברעה םיחרזאה ינפמ ינוחטבה ששחה ירוחאמ םידמועה םילוקישה 

רוזיאב םוצע בורמ דרפנ־יתלב קלח ךא הנידמב טועימ םניה םייברעה םיחרזאה .א 

םתיאש תיברעה המואהמו יניטסלפה םעהמ קלח םה .רז עטנ לאכ לארשיל סחייתמה 

יסחיב תויהל ףיסותו ,הב היורש הנדוע ,תללוכ תימויק המחלמב היורש לארשי התיה 

תוברתו םואל ,תד ,הפש ןכו החפשמ־ירשק םהל שי .םתיא תונייוע ףאו ןומא־יא 

תודושח ויהי םהיתויוגהנתהו םהיתונווכ ןכלו ,לארשיל יתודידי־אל םרוג םע םיפתושמ 

.ןיעל הארנה דיתעב 

םימרוגל עייסל םיצחלה םהבש ,תומיע יחטשבו רפס־ירוזיאב םייח םיברעהמ םיבר .ב 

.רתויב םידבכ םניה םינייוע 

תנשמ תודחואמה תומואה לש הקולחה תטלחה יפלש םירוזיאב םיררוגתמ םיברעה בור .ג 

ושבכנ הלא םיחטש .ןיטסלפ תיברעה הנידמה ימוחתב ללכיהל םירומא ויה 1947 

סבומ טועימל וכפהנ םהב ורגש םיברעהו ,תואמצעה־תמחלמ ךלהמב ל"הצ ידי־לע 

תא ףוחדל ידכ וב שיש בצמ והז .השדחה תידוהיה הנידמב תויחל וילע הפכנש 
.הנידמהמ תודרפיה עובתל שלושמהו לילגה יבשות םיברעה 

הנידמל םישחור םהש הניטה לשב םג קפסב תלטומל תבשחנ הנידמל םיברעה תונמאנ .ד 

תעקפה ,םיימינפ םיטילפ ,יאבצ לשממ :ללוכה ,הווהבו רבעב םהילא השקה סחיה בקע 

ןוטלשב ףותיש־יא ,ינוחטב חוקיפ ,םירכומ־אל םייברע םיבושיי ,תינומה תומדא 

.םייונימבו בוצקתב הילפהו 

גוהנ וניא תוומ שנוע .רתויב הרומחל תבשחנ ,הביט םצעמ ,תינוחטבה הנכסה 

לעו המחלמ ןמזב ביואל םיעייסמ לע ,תדלומב םידגוב לע וליטהל ןתינ ךא ,לארשיב 

ןכוס םע עגמ םויקו ביוא ץראל הסינכ םג רסוא ילארשיה קוחה .רורט תולועפב םיעשרומ 

ילארשיה הרקמב ךא ,םיריבס םניה הלא םירוסיא .ימשר רושיא אלל רורט ןוגרא םע וא רז 

רבעב .ביואה לש תויסולכואלו תוצראל הרישי הקיז םהל שיש םייברעה םיחרזאב רבודמ 

וב ואר לארשי ייברעש יפ־לע־ףא וירבח םע עגמ לע רוסיא לחו רורט ןוגראל ף"שא בשחנ 

ידוהיה רוביצה בורש ךכ לע אלפתהל ןיא הז עקר לע .יניטסלפה םעה לש ימיטיגל גיצנ 

46.796 ורמא 1995 רקסב ,לשמל .הנידמה ןוחטבל הנכס םיווהמ לארשיב םיברעה יכ רובס 

םיווהמ םהש ורמא 19.296 ,הנידמל תמיוסמ הנכס םיווהמ םייברעה םיחרזאהש םידוהיהמ 

ןיאש ורבס 22.596 קרו ,דואמ הלודג הנכס םיווהמ םהש ורמא 11.696 ,תרכינ הנכס 

.יברעה טועימהמ הנידמל יהשלכ הנכס תפקשנ 

תליחתבש הדבועה ידי־לע תכמתנ תיפרגומד הנכס םייברעה םיחרזאב האורה הסיפתה 

יחרזאמ 16.096 וויהו שפנ ףלא העבשו םישיש תואמ עשת םיברעה ונמ 2000 תנש 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 598 

הזל המוד םהלש הייסולכואה לודיגש םושמ טעמכ הנתשמ וניא םיברעה רועיש 18.הנידמה 

םידוהי לש םתיילע ידי־לע זזוקמ םיברעה לש רתוי הובגה יעבטה יובירה) םידוהיה לש 

.(ץראל 

:תואבה תוניחבהמ תמייאמ תיברעה היפרגומדה ,םידוהיה לש םטבמ־תדוקנמ 

םייזכרמ םיאשונב עירכהל חוכה םדיבו ,הריחבה תוכז ילעבמ 11"/0־כ םיווהמ םיברעה .א 

טלחומ ןפואב םיכייתשמ םיברעהש תויה .ןימיל לאמש ןיב םהב םייוצח םידוהיהש 

הלשממה תושארל תוריחבב ,לשמל .ןימיה לע רישי ןפואב םימייאמ םה ,לאמשל טעמכ 

5"/0־כ תמועל ,לאמשה דמעומ דעב םיברעהמ 95"/0־כ ועיבצה 1999־ו 1996 םינשב 

םידוהיהמ 55x לש םהיתולוקל קוקז היה ןימיה דמעומש ךכ ,ןימיה דמעומ דעב דבלב 

.רחביהל ידכ 

םירשע ידמ לפכומ אוהו הריהמו תדמתמ היילעב אצמנ םיברעה לש טלחומה רפסמה .ב 

םיתורישבו רוידב ,תועקרקב לדגו ךלוה שומיש שרוד הז בר לודיג .ךרעל הנש 

םיברעה לש ץחלה ,םידלי לש דחוימב הובג רועישב הוולמ הז לודיגש ןוויכמ .םירחא 

.ינויצרופורפסיד וניה הנידמה יבאשמ לע 

לילגה יבשותמ 70"/0־כ םינומ םה .םימיוסמ םירוזיאב בור םיווהמ םיברעה .ג 

וכע יבשותמ עברכ .שלושמה יבשות ברקב עירכמ בור םיווהמו יררהה יזכרמה־יברעמה 

הפיח תטיסרבינואב םיטנדוטסהמ תישישמ רתוי .םייברע םניה וכע ידלימ תיצחמכו 

תא םיטילבמ םהש םושמ םיבר םידוהיל םיעירפמ הלא םייברע םיזוכיר .םייברע םניה 

לע תולעבהו תוחונה תשוחת .הלא תומוקמ לש יברעה ןפה תאו םיברעה לש תוחכונה 

בורכ "תידוהי הנידמ" גשומה תא םישרפמ םבורש םושמ תעגפנ םידוהיה לש הנידמה 

.םימוחתה לכב תידוהי תוידעלבכו רוזיאו רומא לכב ידוהי 

םתוא ףוחדל לולע לילגב םיברעה לש ילאירוטירטה זוכירהש םיששוח תונוטלשה .ד 
.תילאירוטירט הימונוטוא שורדל 

רקסב .להקה־תעד ירקסב יוטיב לבקמ הייסולכואב םיברעה לקשממ םידוהיה לש םדחפ 

דדועל תונמדזה לכב שמתשתו שפחת הנידמהש ךכב םידוהיהמ 36.7»/» ודדיצ 1995 

וגייתסה 35.00/»,הייסולכואב םרפסמ תא ןיטקהל ידכ ץראה תא בוזעל םיילארשי םיברע 

,"לילגה דוהיי" תינכותב םידוהיה תכימת .תושרופמ ךכל ודגנתה 28.3"/» קרו ,ךכמ 

:תטלחומ ,דניה ,םידוהיה תבוטל יתובשייתההו יפרגומדה ןזאמה תא תוטהל התרטמש 

,יחכונה בצקב הב ךישמהל שיש ורבס 33.90/»,העוציב בצק תא ריבגהל שיש ורבס 60.90/» 

.הקיספהל שיש ובשח 2.50/« קרו ,העוציב בצק תא ןיטקהל שיש ונעט 2.7"/» 

חוקיפ תחת םינותנ םיברעה .8 

חוקיפ םהילע לטומ ,חוכב םינמאנ־יתלבלו הנידמה לע םויאל םיבשחנ םיברעהש תויה 

חוקיפה .רטשמל ליעפ ןפואב דגנתהלו רדסה תאו קוחה תא רפהלמ םתוא עונמל ותרטמש 

יחרזא םניא עירכמה םבורש ,ןלוגב םיזורדה תאו םילשורי חרזמ ייברע תא ללוכ וניא הז ןיינמ 18 

הייסולכואהמ 19"/0־כ םיווהמ םיברעה ,םתוא תללוכה תימשרה הקיטסיטטסה יפל .לארשי־תנידמ 

.לארשיב 
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599 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

לש הרוש תועצמאב אלא ,הנחבה אלל הדרטה וא םילא יוכיד ,רורט ידי־לע השענ וניא 

יעצמא 19.(א 1996 ,החומס> םיידועיי םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ ,םיינוחטב םידעצ 

:םיללוכ חוקיפה 

הרומאה ,ןוחטיבה תכרעמ לש תימיטיגל הרטמכ םירדגומ םיברעה .ינוחטב חוקיפ .א 

כ"בשה ךותב .תודגנתה וא ירמ ,הסיסת ינפמ עירתהלו יברעה רזגמב טקשל גואדל 

םיבשחנה םידיחיל לבגומ וניא חוקיפהש ךכ ,םיברעה יניינע לע הנוממה ףגא םייק 

תודיחי שי הרטשמב םג .תיברעה הייסולכואה ללכ לא הנפומ אלא ,הובג ןוכיסל 

עובק ןפואב ףסוא כ"בשה .םיברעה לע החגשהל ,כ"בשה םע תומאותמה ,תודחוימ 

לע תופטוש תויזחת שיגמו וחתנמ ,תיברעה הייסולכואה לע יומסו יולג עדימ 

20.יצרא הדימ־הנקב רדס־תודפהו תויוצרפתה לש תויורשפא 

תוחוכמ םיברעה תקחרה אוה ולש יסיסבה ביכרמה .רתויב ףיקמ ינוחטבה חוקיפה 

ירמוחבו קשנב הקזחה ,תיאבצ הרשכה ,ינוחטב עדימל השיג םהמ עונמל ידכ ןוחטיבה 

ימשרה קומינב אבצל סויג תבוחמ םיברעה תא םירטופ ךכ םשל .ביואל עויסו הלבח 

,םמע ינב דגנכ םתנידמ לע הנגה לש תירסומה המלידה ינפב םדימעהל ישונא הז ןיאש 

םיבצמב םינוכיס המצע לע לוטיל הנידמה לש התונוכנ־יא אוה עירכמה לוקישה ךא 

םג ףרטצהלמ םיברע םיענומ הביס התואמ .תויונמאנ טקילפנוקל עלקנ יברעה םהבש 

םהילע םידיבכמ ,ימואל תורישל בדנתהל םהל רשפאל םידגנתמ ,יחרזאה רמשמל 

.יברעה ךוניחב ע"נדגה תינכות תא םיליעפמ ןיאו קשנ תאישנל תונוישר תלבקב 

תומיוסמ תודעווב םיברע לע תולבגה תלטהל ירקיעה םעטה הניה שיגר עדימ תעינמ 

הלשממב םירשכ םיברע יונימ־יאל תבכרומה םילוקישה תכרעמב םג 21.תסנכה לש 

הנידמה םעטמ םידיקפת יולימו הנידמה תורישב הדובע תלבק .ינוחטב בושיח םייק 

תונקמש תוכרעמל "םייוצר־אל" םיברע לש הרידח בכעל ידכ ינוחטב רושיא םינועט 

.(םייברע רפס־יתב ןוגכ) תיברעה הייסולכואה לע העפשה 

לא המצעב תרדוח םג אלא ,הילא הרידח םיברעמ תענומ קד הניא ןוחטיבה תכרעמ 

הרידחה .ינמואל עקר לע תיקוח־אל תוליעפ לכסלו יניעידומ עדימ ףוסאל ידכ םהיניב 

לע עדימ םיקפסמה הלועפ־יפתשמו םיעידומ לש תשר תשירפב לכ־םדוק תאטבתמ 
םיגירח םיעוריאו תויולת־יתלב תויונגראתה ינצינ ,חור־יכלה ,תוינרתח תולועפ 

םיליעפ רחא בקעמ ךרענ ןכ־ומכ .םיינומהה תרושקתה יעצמאב םיחוודמ םניאש םירחא 

.םייזכרמה םידעיה דחא הווהמ תימלסיאה העונתה .םיינמחול םייברע םיגיהנמו 

לש ימינפ לוציפ) לודיב :םינונגנמ השולשמ תבכרומה חוקיפ לש תכרעמ גיצמ (1985) קיטסול 19 

לש "היינק") היצטפואוקו (םידוהיב םיברעה לש) תילכלכ תולת ,(םידוהיהמ םתדרפהו םיברעה 

יאבצה לשממה תפוקתב בטיה הדקפת וז חוקיפ תכרעמ .(תויברע הגהנה תוצובקו תותיליע 

.תינתאה היטרקומדה םגדב ביכרכ קר חוקיפ םייקתמ םויכ .זאמ הקחשנ ךא (1966-1948) 

.(1998 ילויב 10 ,ץראה) תונותיעב ומסרופ 1998 תנשל כ"בשה לש בצמה תכרעה לע םיטרפ 20 

הנשמ־תודעוובו םיפסכה תדעווב ,ןוחטיבו ץוח תדעווב תורבחה םיברעמ הללשנ תובר םינש ךשמב 21 

הנשמ־תודעוול אל ךא ,הלא תודעווב םירבחכ םיברע ופרוצ הנורחאל .הנידמה תרוקיב תדעו לש 

דצמ תודגנתהו האחמ םיררוג הלא םידעצ .ץוחה רש ןגסכ יברע הנמתה הנושארל ,ןכ־ומכ .תושיגר 

.ןימיהמ תסנכ־ידבח 
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־ץוחמו םיחטשהמ םיברע םע לארשי ייברע לש םיעגמל תשדקומ תדחוימ בל־תמושת 

םיקדבנ הילא םיסנכנהו ץראהמ םיאצויה םייברעה םיחרזאהמ לטובמ־ אל קלח .ץראל 

.ןוחטיב־ישנא ידי־לע םילאשותמו 

.עיתרמ םרוגכ תולעופ תיברע תודגנתה יוכידב תונוטלשה לש םתוליעיו םתושיחנ .ב 

םוריחה יקוח םג הז ללכבו ,ברעתהל םייקוחה םילכה לכ םידמוע תונוטלשה תושרל 

תאצוה ,רצוע תלטה ןוגכ) טעמכ תולבגומ־יתלב תויורשפא ךכ םשל םהל םיקינעמה 

םיחטש לע הזרכהו םיילהנמ םירצעמ ,תותיצ ,הרוזנצ ,קוחל ץוחמ לא םינוגרא 

ןיא ,ןוילעה טפשמה־תיב לש ילרבילה ןיטינומהו "תיתקוחה הכפהמה" תורמל .(םירוגס 

ןוחטבל םירושקכ םיגצומ וא םירושקה םיאשונב םיברע תבוטל ללכ־ךרדב ברעתמ אוה 

תונוטלשה לש ןויצל היוארה םתחלצה .(1999 ,רמצרק ;1991 ,גנונפוה) הנידמה 

לע קוח יריפמ לש ןידל האבהבו הסיפתב ןכו ,תיקוח־אל תוליעפ לש םדקומ לוכיסב 

.םיילאיצנטופ םידגנתמ העיתרמ ,רתומהמ וגרחש רטשמ ידגנתמ לש וא ינמואל עקר 

רוציל ידכו םיצחל ררחשל ידכ יברעה רזגמל םיבאשמ רקובמ ןפואב םירזמ דסממה .ג 

האנה־תובוט ,םייונימ ,חותיפ יפסכ ,םיפטוש םיביצקת םיללוכ הלא םיבאשמ .תולת 

יצחלל תיקלח הנענ םג דסממה .תונוש תולקהו "םייבויח" םיברעלו הלועפ־ יפתשמל 

.םגיפהל ידכ םיברעה 

םהל שמשת איה אמש ששחמ םיברעל תיתוברת הימונוטוא קינעהלמ תענמנ הנידמה .ד 

,החומס) הנידמהמ תודרפיה תעונת תמקהלו קבאמל ,חוכ תיינבל יולת־יתלב סיסב 

םניה יברעה ךוניחב םידומילה תוינכותו םיחקפמה ,םילהנמה ,םירומה .<ג1999 

תויתכלממה היזיוולטהו וידרה תונחת .הקזוחב תכרעמב םיטלוש םידוהי ךא ,םייברע 

ןידה־יתב לגס .הלומעתו הרבסה יעצמאכ תולצונמו םידוהי ידי־לע תולהונמ תיברעב 

ימלסומה שדקהה יסכנב םיטלוש םידוהיה .םידוהי ידי־לע הנמתמ םיברעה לש םייתדה 

תדעו תמגוד תיצרא תיברע תוגיצנ לש המויקב הריכמ הניא הנידמה .(ףקאווה) 

ימדקאה שפוחה לצוני ןפ תיברע הטיסרבינוא םיקהל םיריתמ ןיא .הנוילעה בקעמה 

חוקיפהו םייברעה םיחרזאב יסיסבה ןומאה־יא אלול .תיניטסלפ תימואל הסיסתל 

בורה תצובקל טועימה ןיב הפיקמה תידסומה הדרפהה ,דתיה ,םלורטנ םשל לעפומה 

.םיברעל הבחר תילאירוטירט־אל הימונוטוא תקנעהל הליבומ 

ילאירוטירטה ףצרה תריבשלו םייברע םירוזיא דוהייל הנידמה הלעפ הדוסיי ןמל .ה 

דוסייל וא תילאירוטירט הימונוטוא תלבקל תיברע השירדל סיסב עונמל ידכ ,םהלש 

ףצרל ץק םישל התוינידמב החילצה ןכא הנידמה .הנידמהמ השירפ תעונת 
.םש םיידוהי םיבושיי תורשע לש השירפ ידי־לע לילגב יברעה ילאירוטירטה 

לש םתוהז לש היצזיניטסלפ־הדו היצזילארשי ,דתיה לארשי תולשממ לכ לש תוינידמה .ו 

שדח יברע טועימ רוציל הרתח הנידמה .הנידמל םתונמאנ תא קזחל ידכ לארשי ייברע 

הגהנההמו תיניטסלפה תוימואלהמ ,יניטסלפה םעהמ קתונמו ותוהזב ילארשי היהיש 

בשחנ השוטשט ,תונרתחל םדוק דעצכ תשרפתמ תיניטסלפ הקיזו ליאוה .תיניטסלפה 

."ענומ חוקיפ" לש דעצל 

,םייניטסלפ אל ,םיינתא םיטועימ לש הרדסל םיברעה תא לצפל םג תרתוח הנידמה 

קבאמב דחאתהלו ןגראתהלמ םתוא עונמל ידכו םהמ קלח לש םתונמאנב תוכזל ידכ 

לש דוחייו תולומחל םילוציפ תדדועמ הנידמה ךכ םשל .םייקה רדסה רוערעל ףתושמ 

לופיט ,םידרפנ םייתד ןיד־יתב ,תדרפנ ךוניח תכרעמ ,אבצל הבוח סויג) םיזורדה 
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תיזורד תוהז חופיט ,םיברע־אלכ ימשר ןפואב םתרדגה ,הלשממה ידרשמ ידי־לע דרפנ 

.םירצונה לש םג תמיוסמ הדימבו םיוודבה לש ,(תדרפנ 

ורמא 1995 רקסב .לארשיב םיברעה לע חוקיפה תוינידמב ךמות ידוהיה רוביצה 

ךוסכסה דוע לכ לארשי ייברע לע תוינוחטב תולבגה ליטהל קדצומש םידוהיהמ 49.0"/« 

.תאז וללש 12.696 קרו ,תיקלח הקדצה ךכל שיש ורבס 38.396 ,ךשמנ יברעה-ילארשיה 

38.50/0 ,לארשי ייברע יפלכ הקזח די לש תוינידמב ודדיצ םידוהיהמ 29.7"/«,ךכל המודב 

ןיאש ורבס 53.196 ,םיידוהיה םילאשנה ללכמ .ךכל ודגנתה 31.996־ו ,ךכמ וגייתסה 

הימונוטוא תקנעהל םג םידגנתמ םידוהיה בור .וריבגהל שי אלא ,יחכונה חוקיפב קפתסהל 

םיברעש תורשפאל ודגנתה םידוהיהמ 59.996 ,לשמל .םיברעל תיתוברת וא תילאירוטירט 

םייתדה םידוהיהש יפכ ,םהלש םיסרטניאה תא םדקל ידכ יולת־יתלב ןפואב ונגראתי 

תוגלפמ לש תרגסמב איה הפידעה תונגראתהה תרוצש ובשח 7.196 קרו ,םיגהונ ץראב 

תתל םידוהיה דצמ רתוי הבר תונוכנ שי ,הז תמועל .תויולת־יתלב תוימואל תויברע 

ומיכסה םידוהיהמ 45.096 ,המגודל .תירוטוטטס־אל תיתוברת הימונוטוא םיברעל 

23.296 קרו ,ךכמ וגייתסה 31.896 ,תיברעה ךוניחה תכרעמ תא ולהניו ועבקי םיברעהש 

םיחרזאה יפלכ היצזיניטסלפ־הדה תוינידמ תא םג לבקמ ידוהיה רוביצה .ךכל ודגנתה 

םתוהזב יניטסלפ ביכרמ םושב וריכה אל רקסב םידוהיהמ 81.496 לש עירכמ בור .םייברעה 

.הנידמל תונמאנ־יא לש ןמיס וב ואר הז ביכרמב וריכהש הלאמ םיברו ,לארשי ייברע לש 

הדרטה לע וחוויד רקסב םיברעהמ 9.296.םיברעה ידי־לע שגרומ חוקיפה לש ומויק 

תעבה בקע תונורחאה םינשה שולש ךלהמב הסנרפב העיגפ לע וא תונוטלשה ידי־לע 

לדבה .קבאמב קלח ולטייש הרקמב ךכמ ששח ועיבה 22.196־ו ,קבאמב תופתתשה וא תועד 

ענומהו עיתרמה יפואה לע עיבצמ ,תועגפיהמ ששח ןיבל לעופב תועגפיה ןיב ,הז יתועמשמ 

.ןושאר טבמב הארנש יפכמ רתוי םיהובג חוקיפה לש העיגפה ירועיש ,םרב .חוקיפה לש 

וא ועגפנ םיברעהמ 25.596־ש אצמנ ,העיגפמ ששחה םע תישממה העיגפה תא ףרצנ םא 

ברקב רתוי דוע הובג אוהו ,הובג רועיש והז .קבאמב תופתתשה בקע עגפיהל םיפצמ 

.רטשמל דגנתהל וא קבאמב ףתתשהל תוטונה תיברעה הייסולכואב תומיוסמ תוצובק 

תימדקא הלכשה ילעב שולשו םישימח דע ששו םירשע ינב םירבג ריכזהל שי ןהיניב 

םייקתהל הנידמה תוכז תא םיללושה םיברע ןכו ,צ"רמו תויברע תוגלפמ דעב םיעיבצמש 

םייקתהל הנידמה תוכז תא םיללושה םיברעהמ 40.596,לשמל .ולסוא םכסהל םידגנתמ וא 

.קבאמ תולועפב ופתתשי םא ועגפייש םיששוח םהש וא ועגפנש וחוויד 

תורצוויהל םימרוג 

תינתא היטרקומד לש התורצוויה ידיל ואיבהש תוירקיעה תוירוטסיהה תוביסנה 

:ןה לארשיב 

בוציעלו הנידמה תמקהל ומדק תינתא תוימואלב תונויצהו תידוהיה תינתאה המואה .1 
הרטשמ 

הליהק"כ ותוא קרבפל וא ןיאמ שי ידוהיה םעה תא איצמהל הכירצ התיה אל תונויצה 

םייפוא לע הלש היגולואידיאה תא הססיב תונויצה .(A. Smith, 1992) "תניימודמ 
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תודוסי השולשמ תבכרומה תושיכ הירוטסיהה ךלהמב שבגתהש ,םידוהיה לש דחוימה 
:הזב הז םירוזשה 

םיימואל םינייפאמ לעב דחא םעכ םמצע תא םיאור םידוהיה .םע םיווהמ םידוהיה .א 

אציש םע לש הירוטסיה ,תירוטסיה תדלומכ לארשי־ץרא ,תירבע הפש ןוגכ םיפתושמ 

־תופתוש לכל לעמו ,םינש יפלא לש תיתוברת תשרומ ,הנש םייפלאכ ינפל הלוגל 

.דרפנ םעכ תויחל ןוצרו לרוג 

דסיימה ןומדקה באה יאצאצכ םמצע תא םיאור םידוהיה .תינתא הצובק םגיה םידוהיה .ב 

םידלונ - ןותיח־תצובקו םד־תצובק םניה םידוהיה בור .לארשי םשב םג עודיה ,בקעי 

תוצופתב םייחה ףא־לע רמשנ הזה ףתושמה אצומה .םידוהיל םיאשינו םידוהיכ 

תוגוזה יאצאצמ קלח .םינשה ךלהמב ידוהיה םעל םיטעמ־אל םייוג לש םתוחפתסהו 

22.םידוהיב וללובתה וא םידוהיל ובשחנ םיברועמה 

תדעותמהו השמ הדסיימל תסחוימה תידוהיה תדב םיקיזחמ םידוהיה .תד םגדו םידוהיה .ג 

םייק תודהיה לש התודחא ךותב .ויתובקעב הרבטצהש הפנעה תיתדה תורפסבו ך"נתב 

םיביטוורסנוקל ,םיסקודותרואל םיקלחתמ םידוהיה יתדה םרזה תניחבמ :רכינ יוביר 

תניחבמו ;םידרפסלו םיזנכשאל םיקלחתמ םה יתדה חסונה תניחבמ ;םימרופרלו 

,םייתרוסמל ,םיימואל־םייתדל ,םידרחל םיקלחתמ םה תיתדה תרוסמה תרימש 

ףתושמ הנכמ םידוהיל שי ,הזה יובירה ףרח .הרכהב םינוליחלו םישידא םינוליחל 

תדל תוכייתשה־יאבו תיוושכע וא תירוטסיה תודהיל יהשלכ הקיזב אטבתמה יתד 
.תרחא 

,םע םידוהיה תויה ,ונייהד ,"ידוהיה שולישה" לש תיביטקייבואה תואיצמה 

ךייתשהל ןוצרה ."תינתא המוא" םיווהמ םידוהיהש השוריפ ,תדו תינתא אצומ־תצובק 

ינתא אצומ םג שורד אלא ,תוכייתשהל יחרכה וא קיפסמ יאנת וניא תידוהיה המואל 

הדיל ידי־לע תידוהיה תדל רשק) תד וא (ןיאושינ וא הדיל תועצמאב םידוהיל םד־רשק> 

ןפואב םיפפוח ויה םידוהיה ייחב הלאה םיביכרמה תשולש .<תד תרמה וא היידוהי םאל 

תוצובקלו םימעל וכייתשה (םירצונ וא) םימלסומש דועב .םינשב תואמ ךשמב רתויב קודה 

וכייתשה (תדה תניחבמ) םידוהי ,םהיניב תוברת ירשק וא םד־ירשק אלל תונוש תוינתא 

הקיז םע דבלב תחא ןותיח־תצובקו אצומ־תצובק וויהו (ידוהיה םעה) דבלב דחא םעל 

.תונוש תוצראב םרוזיפ ףא־לע םהיניב לרוג־תופתושו הרורב 

הללכ אלו ,ידוהיה םעה לש לדבתמה ינתאה ןויבצה תא רוערע אלל הלביק תונויצה 

המואה תא הדסימו השביג איה ךכב .ללוחל הפאשש הכפהמה תורטמ ןיב ויוניש תא 
אופיא הניה תונויצה .תינרדומ תידוהי תינתא המואכ תיתרוסמה תידוהיה תינתאה 

אצומ לעב ,(ותוא רוציל ךרוצ ןיאש ,קיתע) םייק םע םידוהיב התארש תינתא תוימואל 

יחה םעל הלוג םעמ ותונשל ,רמולכ ,ילמרונל ותוא ךופהל הרתח איהו ,םיפתושמ תדו 

הרכה לש ןוויכב תידוהיה הכלהה החתפתה ,לארשי ללכמ םיברועמה םיאצאצה תא איצוהל םוקמב 22 

ןורקע לע םג וססבתהו טלחהב םיירטינמוה ויה םינברה לש םהילוקיש .םידוהיב היידוהי םא ידליב 

תוידוהי םישנל ודלונש םיבר םידלי םידוהי־אלל םיבשחנ ויה וז הקיספ אלול .החפשמה תומלש 

.הפוריא ידוהיב םיפוכתה םימורגופה ךלהמב סנוא ישעממ האצותכ 
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,ולרוגל ןודא ,המוק־ףוקז ,"שדח ידוהי" תריצי - יתרבחה ויפוא תא ןקתל ןכו ,ותדלומב 

.(1997 ,אריפש 'א)ותדלומב ןובירו תירבע רבוד ,םידוהי םע יח 

םג אלא ,ידוהיה םעה לש ויפוא דוסי לע קר אל חתפתה תונויצה לש ינתאה הנויבצ 

הרצונ םשו םידוהיה בור ויח םש ,הפוריא חרזמב תוינתאה תוימואלה תועונתה עקר לע 

הרדגהל תוכז ועבתש ,םיבר םימע לש תוררועתה הללוחתה הז רוזיאב ."תידוהיה הלאשה" 

לש הרדה ידי־לעו תידעלבה םתדלומל הנידמה תכיפה ידי־לע המישגהל וסינ וא תימצע 

תומואל וכייתשה אל םה יכ ןכ־סג וקחרוה הפוריא חרזמב םידוהיה .הנממ םירחא םימואל 

תושק העגפש ,הפוריא חרזמב תינתאה תוימואלה .םש תונידמה לע וטלתשהש תוינתאה 

לש םידסממהו םידסיימה .תוהדזהלו יוקיחל לדומ תונויצל השמיש ,םש םידוהיב 

תנש ינפל םילועה בורו שדחה בושייה ישאר ,ונייהד ,תילארשיה תינתאה היטרקומדה 

היטרקומדבו ,"תיעבט" העפות תינתא תוימואלב וארש הפוריא חרזממ םידוהי ויה ,1948 

םג .תיברעמ היטרקומדב םייחב ןויסינ םהל היה אלש םושמ ,דבלב טשפומ לדומ תיחרזאה 

םתובלתשהל עירפהלו ברעמב םייקתהל וכישמהש ,תינתא תוימואל לש םימיוסמ תודוסי 

היצמיטיגלו הארשה וקינעה ,(הינמרגבו תפרצב דחוימב) םש םידוהיה לש םתוללובתהלו 
23.תונויצה לש ינתאה הביטל 

ךשוממו בחרנ סויג בייחש ישממ םויא תחת םינותנ ויה ץראב םידוהיה .2 

היילעה .תינתא היטרקומד לש התושבגתהל תובר םרת ץראב םיניטסלפה םע שגפמה 

תוביסמ תדרפנ תידוהי הרבח תמקה לש תילרוגה הערכהה תא התשע היינשה 

יברעה-ידוהיה ךוסכסה לש תודוסיה תא החינהש תוחתפתה ,תוימויקו תויגולואידיא 

 (1989 ,Shafir). תמקה ינפלש לארשי־ץראב תידוהיה תובשייתהה לש םינשה לבוי ךלהמב

םלעפמ תא לסחל המייאו םתוא התחדש תניוע תיברע הביבסב םידוהיה ויח ,הנידמה 

םתוא םיקשוע ,םתמדאל םישלופה םיילאינולוק םיבשייתמ םהב ואר םיברעה .ימואלה 

אל יטירבה טדנמה תונש לכב .(1999 ,לדגמו גנילרמיקג םתרבח תא סורהל םימייאמו 

םה ;לארשי־ץרא לש והשלכ חטשב תימצע הרדגהל םידוהיה תוכזב םיברעה וריכה 

םידוהיה תוכז תא וללש ,שדחה ידוהיה בושייה לש םיימונוטואה תודסומהמ ומלעתה 

לכב תיברע הנידמ רתלאל םיקהל ועבתו ,םידוהיל תועקרק תריכמל ודגנתה ,תולעל 

תא וחד ,םידוהי דגנ תומילאב ושמתשה םה .(1979 ,ובנ) תירוטדנמה ןיטסלפ יחטש 

דועב עונמל תנמ־לע המחלמב וחתפ ברע תונידמ םע דחיבו ,ץראה לש הקולחה תועצה 

,ימויק היה םיניטסלפה םע ךוסכסה ,םידוהיה תניחבמ .תידוהיה הנידמה תמקה תא דעומ 

.תודרשיה לש הפירח היעב רציו ,ךשוממו ילטוט 

לש האצקה ,םידוהיה לש ןמז ךרואלו אלמ סויג הבייח יברעה םויאה םע תודדומתהה 

לע תדמתמ הרימשו םידוהיה דצמ םיבר תונברוק ,ךוסכסב לופיטל םילודג םיבאשמ 

תידוהיה תינתאה המואה חופיטו ,תידוהי תינתא תוימואלב ,תונויצה .תימואל תודיכל 

תמקה לש ינויצה טקיורפה םודיק םשל םידוהי סויגל רתויב םיליעי םיעצמא ושמיש 

תוימואלה ,(A. Smith (1986 ידי־לע הנודינ תיחרזא תוימואלל תינתא תוימואל ןיב הנחבהה 23 

.(Brubaker (1996 ידי־לע הנודינ םש םיטועימה דמעמ לע היתוכלשהו הפוריא חרזמב תינתאה 

.תיתאוושה הביטקפסרפב תונויצב םינד (1996) הפפו (1996) לארשי־ןב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 604 

ןיב הלועפ־ףותישו תימואל תודחא תגשה םשל ,לארשי־ץראב תידוהי המוא־הנידמ 

לש הלוכיסו םיברעה דגנ קבאמ םשל - לכל לעמו ,תוכסכוסמו תונוש תוידוהי תוצובק 

־רישכמ המצעב התוויהו הז לולכמב הפי הבלתשה תינתא היטרקומד .ימואלה םויקה תנכס 

הרבח תמקה ,ונייהד ־ וז תוחתפתהל הפולחל םייוכיסה .הנושארה הלעמהמ םייגמ סותימ 

םייספא ויה ־ םיניטסלפלו םידוהיל תפתושמ תיחרזא היטרקומדו תחא תימואל־וד 

הייסולכואה ןיבל ידוהיה בושייה ןיב םילודגה םירעפה ללגב ,אליממו הליחתכלמ 

לדבתמה ןייפוא ללגבו ,היצזינרדומה תמרו תוימואלה ,הפשה ,תדה תניחבמ תיניטסלפה 

.תושגנתמה תוימואלה תועונתה יתש לש 

היטרקומדל תוביוחמ התיה קיתווה בושיילו תינויצה העונתל .3 

תידוהי הנידמ תמקהל הליחתכלמ ורתח קיתווה ידוהיה בושייהו תינויצה העונתה 

תינתא היטרקומדל הנושארבו שארב ,דתיה וז תוביוחמ יכ שיגדהל יוארה ןמ .תיטרקומדו 

םידוהיה לש הקזחה היצטניירואה .ההובג תוכיאמ תיחרזא היטרקומדל אלו ,הכומנ תוכיאמ 

ישרוש תא םיסחיימה שי .יטרקומדה רטשמב וז הנומאל ףקות הנתנ יברעמה םלועל 

םינייפאמה םג .הלוגב תוידוהיה תוליהקה ונהנ הנממש הימונוטואל היטרקומדב הנומאה 

םהיפ־לעש םייטרקומדה םיסופדהו ,תימלועה תינויצה העונתה תודסומ לש םייטרקומדה 

שוביגב תובר ועייס ,יטירבה טדנמה ןוטלש תחת ימונוטואה ידוהיה בושייה להנתה 

.(1993 ,1977 ,אריפש 'י) היטרקומדל תידוהיה תוביוחמה 

םילוקישהמ תוחפ אל םיבושח היטרקומדה ןעמל ולעפש םיישעמה םימרוגה ,םרב 

תעונת לש היכמות ןיב טדנמה תפוקתב ידוהיה בושייב םיקומעה םיעסשה .םייכרעה 

ובייח ןוהה ילעבל םילעופה ןיבו םייתדל םינוליחה ןיב ,םיטסינויזיוורה ןיבל הדובעה 

.(1977 ,קסילו ץיבורוה) םיכוסכסהו תוקולחמה לוהינל ןונגנמכ היטרקומדב שומיש 

דורשל לכוי בושייהש הרכההו ,תיטרקומד תידוהי הנידמ לש לעה־תרטמ לע המכסהה 

.בושייב יטרקומד רטשמ תגהנהל וליבוה ,דחאתהל ליכשי םא קר תניועה תיברעה הביבסב 

תוביוחמ לע הנעשנ הנידמה םוק םע דיימ תילארשיה היטרקומדב םיברעה תללכה 

תנש ןמל בושייה ישאר לש תינשנו תרזוחה החטבהל לקשמ םג היה .היטרקומדל םידוהיה 

תויטרקומד תויוכז קינעהל ,ץראה תקולח לש תורשפאה הנושארל התלעוהשכ ,1937 

תוחרזא וקנעויש שרופמב העבק 1947 תנשמ ם"ואה לש הקולחה תטלחה .יברעה טועימל 

לארשי תלבק לש הינתהה םג .ומקויש תונידמה יתשמ תחא לכב םיטועימל חרזא תויוכזו 

תא ךא .בושח דיקפת האלימ יברעה טועימל האלמ תוחרזא תתל השירדב ם"ואב הרבחכ 

םיברעהש הדבועה קפס אלל העירכה הייסולכואה לכל (תינתא) היטרקומד תבוטל ףכה 

24.הטילש־רבו ןטק טועימ ללכל המחלמה ךלהמב וקמטצה 

ךוסכסה לש םיחנומב ילארשיה יטילופה רטשמה תורצוויה תא ריבסמ (1999) גרבנירג 24 

היטרקומד לש לופכה ןבומב) "תניימודמ היטרקומד" רטשמה תא הנכמ אוה .יברעה-ידוהיה 

.ילאינולוקה בצמל תיתימא היטרקומד לש התוחתפתה־יא תא סחיימו (תבזוכו תישחומ־אל 

:תונורקע השולש לע תתתשומה הרבח ןנוכל .דתיה םיידוהיה םיבשייתמה לש היגטרטסאה 

םזינוחטב ,שואל־תמדאל הכפהנש עקרק לע תירפכ תיביטרפואוק תובשייתה) םזיביטקלוק 

תא וענמש תונורקעה ויה הלא .*םיירזגמו םיידמעמ םיסרטניא שוטשט» תימואל תודחאו (םזירטילימ) 
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תוביציל םיאנת 

.םינווגמו םיבר םניה לארשיב תינתאה היטרקומדה לש התוביציל םימרותה םיאנתה 

:םהיניבמ םיטלובה ואבוי ןלהל 

קצומ ירפסמ בור םיווהמ לארשיב םידוהיה .1 
םידוהיל רשפאמ העבצהה תוכז ילעבמ 89"/0־ו הייסולכואהמ 840/0 לש ידוהיה בורה 

םג רמשיהל יופצ הז בור .הנידמב םתטילש תא דבאל ילב היטרקומדב םיברעה תא לולכל 

25.םיברעה לש רתוי לודגה יעבטה יובירה תא זזקתש היילע ץראל םורזת דוע לכ ,דיתעב 

לארשי ויפלש ינויצ סוזנסנוקמ םיעבונ הז עירכמ בור לע רומשל םיצמאמה ,וזמ הרתי 

96.40/»ורמא 1995 רקסב ,לשמל .תאזכ ראשיהל הכירצו תיטרקומדו תידוהי הנידמ הניה 

.ידוהי בור לע רומשל הכירצ לארשיש םידוהיהמ 

לש התויכשמהלו התחימצל יתוהמ ומויקש ידוהיה בורה רצונ דציכ הלאשה תלאשנ 

םירשעה האמה תישארב ץראב השדחה תידוהיה תובשייתהה .לארשיב תינתא היטרקומד 

הרבחהמ קתנתהלו "תדרפנ תידוהי הרבח" םיקהל תיגטרטסאו תיגולואידיא הערכה התשע 

תגשה .לודג ידוהי בור אוה תינוביר תידוהי הרבח לש יתוהמ ביכרמ .תיניטסלפה תיברעה 

ריעצה רמושה תוברל ,בושייב םיינויצה םימרזה לכ לש יזכרמ ימואל דעי .רתיה ידוהי בור 

קר וגרח וז תיללכ המכסהמ .תידוהי הטילשו ידוהי בור םע ךא תימואל־ וד הנידמב לגדש 

.(1985 ,ינרוג) תיטסינומוקה הגלפמהו "םולש תירב" תוינויצ־אלה תועונתה 

םה יטירבה טדנמה תישארב .בור תגשהלו םרפסמ תלדגהל יבקע ןפואב ורתח םידוהיה 

תנשב המחלמה ףוס לש הנידמה תולובגב .שילשכ ־ ופוסבו ,הייסולכואהמ תירישעכ וויה 

בורק 2000 תנשב םיווהמ ויהש ,םיברע ףלא תואמ עשתכ אצמיהל םירומא ויה 1949 

החירב לש בולישמ האצותכ ללוחתה הז יוניש .ןוילימל בורק םוקמב שפנ ןוילימ העבראל 

לש הבוריסו ינומה שוריג ,הסונמה תריצע־יאב יברע לדחמ ,ןיטסלפ ייברע לש תינומה 

לודג הדימ־הנקב תוחפשמ דוחיא וליפא וא םייברעה םיטילפה לש הביש רשפאל לארשי 

ורתונש םיברעה ףלא םישישו האמ לע ופסונ הנידמל ןושארה רושעב .(1991 ,סירומ) 

יפל לארשיל חטשה םע וחפוסש ,שלושמה ייברע ףלא םישולש דוע 1948 תנשב ץראב 

תמצמוצמ תרגסמב הילא ובש וא ץראל וננתסהש םיברע יפלא המכ דועו ,סודור םכסה 

םידוהיה תא יברעה-ילארשיה ךוסכסה ךפה שממ ןמז ותואב .תוחפשמ דוחיא לש רתויב 

המירזה האושה .ץראל תולעל םתוא ףחדו ,וטקפ־הד םיטילפלו הבורע ינבל ברע תוצראב 

התיה איהש יפ־לע־ףא ,היטרקומדל םויק ןיא הידעלבש ,תימונוטוא תיחרזא הרבח לש התחימצ 

םע תוברועמ םירעב ויחש ינוניבה דמעמהו םידבועה דמעמ ינב םידוהיה ךותמ חומצל הלוכי 

אלו ,תילמרופ רתויה לכל התיה ,לארשיב ךכ־רחאו ,בושייב היטרקומדה .תיברעה הייסולכואה 

םע ךוסכסב ולוכ ןגועמ ותויהב ידממ־דח וניה גרבנירג לש הזה רבסהה .הרבחה לש ןנוכמ ןורקיע 

.םיניטסלפה 

,35.4 - םימלסומה לש וליאו ,שפנ ףלא לכל 11.7 קר םידוהיה לש יעבטה יובירה היה 1998 תנשב 25 

םיברעה לש הדוליה רועישב הדיריה תמגמ תורמל ,תאז ;17.1 - םירצונה לשו ,23.4 - םיזורדה לש 

.(3.1 חול ,ב 1999 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי) 
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הדסימ םתחפשמ יבורקו םידוהי ינוילימ לש היילעה .הפוריאמ םיטילפ יפלא תואמ ןכ־מג 

26.קצומה ידוהיה בורה תא 

תא וכפהש (יניטסלפה ןוסאה ,"הבכנ"ה) תויגרטה תוביסנה אקווד ,ילסקודרפ ןפואב 

תוחרזא םיברעל קינעהל לארשיל ורשפאש ןה ןטק טועימל 1948 תנש ירחא םיברעה 

טועימב טולשלו ידוהי בור םייקל םתלוכיב םידוהיה וקפקפ וליא .תויטרקומד תויוכזו 

םג תכמתנ וז הנקסמ .השדחה היטרקומדב םיברעה תא לולכלמ םיענמנ ויה םה ,יברעה 

1967 תנש ירחא הזע־תעוצר תאו תיברעמה הדגה תא החפיס אל לארשיש הדבועה ידי־לע 

ידוהי בור לע רומשל ךרוצהש הדבועה ידי־לעו ,םש הלודגה תיברעה הייסולכואה לשב 

תיברעמה הדגהמ הגיסנ דעב יזכרמ ןועיטכ ינויצה לאמשה תא דימתמו זאמ שמשמ לודג 

.הזע־תעוצרמו 

לודג־אל ךא יתועמשמ ירפסמ טועימ םיווהמ לארשיב םיברעה .2 
ול שי ,אסיג דחמ .ידמל יתועמשמ וניח ,הייסולכואהמ 16"/« הווהמה ,יברעה טועימה 

בייחלו הנידמה לע םויא תווהל ויד לודג אוה :הנממ םלעתהל רשפא־יאש תיטירק הסמ 

םידוהיל רשפאל ויד לודג אוהו :ודגנ תונוטלשה דצמ לורטנו המילב תולועפ ךכ לשב 

טועימ םיווהמ םניא םיברעה ,אסיג ךדיאמ .וזכ הילפאל ףואשל ןכלו ודגנ הילפאמ חיוורהל 

יברעה טועימה .םייטרקומד םיעצמאב וב הטילשה לע השקמ היהש ,20"/0־מ רתוי לש לודג 

התושעל ויד לודג וניאו ,תרתוימל תינתאה היטרקומדה תא ךופהל ידכמ יתועמשמ 
.תירשפא־יתלבל 

היטרקומדל תוביוחמ שי םידוהיל .3 

םייגולואידיא םילוקישמ תעבונו הקומע הניה היטרקומדל םידוהיה לש םתוביוחמ 

םויק לע םידוהיה ןיב תיללכ המכסה שי .(1998 ,ןמטכוי־רעיו סרפ) םייטמגרפו 

תא םג הפיקמ וז המכסה .םיטקילפנוקו םיעסש תבורמ הרבחב ידנוויו סודומכ היטרקומדה 

רשפאמה רישכמכ לעופב התוא םילבקמ ךא היטרקומדה תא ןורקיעב םיללושש ,םידרחה 

ידרח־אלה בורה לש ותוצירע ינפמ םהילע ןגמה ,יטילופ חוכ תונבלו ןגראתהל םהל 

ךרוצה לע ףסונ .םיבר םימוחתב דסממהמ םייתועמשמ םירותיו גישהל םהל רשפאמהו 

שומישהו ברעמב תולתה םג ,תידוהיה הרבחב םיימינפה םיטקילפנוקה תא תסוול ינויחה 

.היטרקומדה בוצייל םילעופ תויברעמה תונידמה ןודעומב רבח סיטרככ היטרקומדב 

,הכומנ תוכיאמ תינתא היטרקומד .דניה הל םיביוחמ םידוהיהש היטרקומדה ,רומאכ 

היטרקומדה לש תחפומה םגדל תוביוחמה םלוא :ההובג תוכיאמ תיחרזא היטרקומד אלו 

הברהב הנטק הניאש הדימב היטרקומדל ידוהיה רוביצה לש הכישמב תאטבתמו הקזח ,דניה 

רקסב םידוהיה ושקבתה רשאכ .הנידמה לש ינויצ,היידוהיה הייפואל הלגמ אוהש הכישמהמ 

,תידוהי־אל תיטרקומד הנידמב תויחל ורחב 41.90/» ,תויורשפא יתש ןיב רוחבל 1995 

ףא ךא ,1948 ירחא ץראב הרתונש תיברעה הייסולכואה לולידל וא רפסנרטל תונורתפ הנחב לארשי 26 

םיישעמ־אלה תונויערהו תויממוקה־תמחלמב שוריגה ,םרב .(Masalha, 1997) שמומ םהמ דחא אל 

תורגתהלמ םעיתרהש ,רפסנרט ינפמ ישממ דחפ לארשי ייברעב ורידחה רפסנרט רבדב תונוטלשה לש 

.היתחת רותחלמו הנידמב 
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607 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

ןה םידוהיה לש הלודגה הכישמה .תיטרקומד־ אל תידוהי הנידמ ופידעהש 58.10/» תמועל 

הבחרה םתוגלפתהב בטיה תפקתשמ הנידמה לש ינויצה־ידוהיה יפואל ןהו היטרקומדל 

ורמא 21.90/» :םהיניב תושגנתה לש הרקמב הלא תונורקע ינש ןיב רוחבל ושקבתהשכ 

ופידעיש ורמא 23.80/«,הנידמה לש ינויוושה־יטרקומדה הייפוא תא ופידעיש םיחוטב םהש 

הייפוא תא ופידעיש ורמא 24.6"/»,ךכב םיחוטב םניא ךא ינויוושה־יטרקומדה הייפוא תא 

הייפוא תא ופידעיש םיחוטב םהש ורמא 29.70/0־ו ,ךכב םיחוטב םניא ךא ינויצה־ידוהיה 

.ינויצה־ידוהיה 

הדילי הייסולכואכ םמצע תא םיספות םידוהיה .4 

םבורו םירגהמ ינב וא םירגהמ םניה ץראב םידוהיה לכ טעמכ םויכ םגש יפ־לע־ףא 

ךילהתמ האצותכ תימצעה םתסיפת התנתשה ,הרירב תילב וא םיטילפכ ץראל ועיגה 

םנוצרמ םיבשה םילועכ םמצע תא םיאור םה .םתיילע רחאל ורבעש זרוזמ ינויצ תורבח 

1995 רקסב .םמצע תא םיספות לארשיב םידוהיה ךכו תסרוג תונויצה ךכ .םתדלומ ץראל 

לש םתדלומ הניה לארשיש ורמא 72.10/« ,םינויצכ םידוהיהמ 90.50/» םמצע תא ורידגה 

קרו ,(םיברעהו םידוהיה לש תפתושמ תדלומ איהש ובשח 27.9"/» קרו) דבלב םידוהיה 

ובשח 28.9"/0־ו ,אוהש יפכ וריאשהל שיש ורבס 68.10/0) תובשה קוח לוטיב דעב ויה 3.0"/» 

.(םימיוסמ םיאנתב וריאשהל שיש 

תויוכז תעיבתב םישוחנ תויהלו ץראב םישרשומ שוחל םידוהיה תא הליבומ וז הסיפת 

תושענ ןה ,ץראל־ץוח ידילי רוד ברקב תודמלנ ןניה הלא תושוחתש דועב .הילע תוידעלב 

.תידוהיה הייסולכואהמ 60"/0־מ רתוי םויכ םיווהמה ,ץראה ידילי ברקב "תויעבט" 

המוא לש העדותה תא םיקזחמ םידוהיה לש ימינפה עונכשהו תינויצה היגולואידיאה 

תוחנ דמעמ ןתינ הבש ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ םייקל הל עיגמש תידוהי תינתא 
.םידוהי־אלל 

תכמותו הלודג הצופת שי םידוהיל .5 

םיקוקז םה ,התדלומל הבשש הצופת םביה ,םטבמ־תדוקנמ ,ץראב םידוהיהש ןוויכמ 

60"/0־מ רתוי םיווהמה ,םידוהי ןוילימ העשתכ .ץראב םסבתהל ידכ וז הצופת לש הכימתל 

תיטילופ הלודש ,היילעל רגאמ לארשי יבגל םיווהמו הרוזפב םייח םדוע ,ידוהיה םעהמ 

ןיירושמ סרטניא שי ,םהל הקוקזה ,הנידמל .(תומורתו תועקשה ,תוריית) הסנכה רוקמו 

דוע לכ .הצופתה ןיבל הניב רשקה תרימשל יעצמאכ תינתא היטרקומד םייקל ךישמהל 

הסיפתה לע רומשל הנידמל ינויח ,התוא הכירצ הנידמה דוע לכו ,הלודג תראשנ הצופתה 

הילא םיכייתשמה הלאשו ץראה לע תידעלב תולעב הל שיש ,תידוהי תינתא המוא לש 

.הנידמה םעטמ ףדעומ דמעמב םיכוז 

תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש םייקה םגדה ןכש ,ההז סרטניא שי תוצופתה ידוהיל 

דקומ לאכ הילא םחייתהל םהל רשפאמ ,הנידמה לע הקזח םהל ןתונ אוה .םמיע ביטימ 

תידוהי הנידמ .תוללובתהה תמילבל םרותו תידוהי תוהז לע רומשל םהל עייסמ ,תוהדזה 

הרוזפה ידוהי הלא תוביסמ .הקוצמב ידוהי לכל חוטב טלקמ הניה הב םייק תובשה קוחש 

ודגנתיש יפ־לע־ףא (תיטרקומדו תידוהי) תינתא היטרקומד תויהל ךישמת לארשיש םיצור 

םידוהיה םג ,לארשיב םידוהיל המודב ,הז םע .םבשומ תוצראב הזכ רטשמל ףקותב 

םה .יטרקומדה הייפוא ןיבל הנידמה לש ידוהיה הייפוא ןיב הריתס םיאור םניא תוצופתב 

.ברעמב םירואנה םירטשמה ומכ תילרביל היטרקומדכ התוא םיאור 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 608 

לארשיב תינתאה היטרקומדה דגנ תלעופ הניא תיניטסלפה תושרה .6 

הרומאש ,לארשיב םיברעה לש "תינוציח תדלומ" תיניטסלפה תושרב תוארל ןתינ 

םלועהו ף"שא ףאו ,תיניטסלפה תושרה ךא .לארשי לומ לא םהלש םיסרטניאה לע ןגהל 

הלאש הניה יברעה טועימה תייגוס היפלש תילארשיה תוינידמה תא םילבקמ ,יברעה 

סייגל םילוכי לארשי ייברע םא בר קפס .(1996 ,עלס) הב דצ םה ןיאש לארשי לש תימינפ 

.הנידמה לש ינויצ,היידוהיה הייפוא לוטיבל קבאמל ברע תונידמ תא וא יניטסלפה םעה תא 

הנידמכ לארשי לש הייפוא אשונב םויכ םיברועמ םניא תיניטסלפה תושרהו ף"שא 

םישרוד םה ןיאו לארשיב םיברעה דמעמ יבגל הדמע םיטקונ םה ןיא .תיטרקומדו תידוהי 

תולאש םילעמ םניא םה לארשי םע םהלש ןתמו־אשמב .םהיפלכ לארשי לש תוינידמ יוניש 

ייברעש אוה דחא סרטניא :לופכ סרטניא שי תיניטסלפה תושרל .יברעה טועימל תועגונה 

דגנ הסרתהש םושמ ,רטשמל תודגנתה תולועפמו הסיסתמ וענמייו טקשב ובשי לארשי 

תא חישקהלו םידוהיה לש ןוחטיבה־יא תאו םויאה תשוחת תא לידגהל הלולע לארשי 

הלודש ושמשי לארשי ייברעש אוה ףסונה סרטניאה :עבקה־רדסה לע ןתמו־אשמב םתדמע 

רתוי חונ וניהש ,לאמשה הנחמב תוריחבב הכימת ידי־לע יניטסלפה םעה ןעמל תיטילופ 

.םיניטסלפה ןעמל םיצחל תלעפה ידי־לעו ,םיניטסלפל 

לש דיקפת אלמל השדחה הנידמה תא בייחי תיאמצע תיניטסלפ הנידמל רבעמה 

קלח לעכ םהילע ןגהלו םהיניינעב לפטל ,רמולכ ,לארשי ייברעל סחיב "תינוציח תדלומ" 

ןתמל םיאנתה ועבקיי שבוגתש תללוכה תוינידמה תרגסמב .יניטסלפה םעהמ דרפנ־יתלב 

ירשקו יניטסלפ ךוניח םהל ועצוי ,תאז ושקביש לארשימ םיברעל תיניטסלפ תוחרזא 

שי ,םרב .םהיתויוכז רוציבל לארשי לע םיצחל ולעפויו םהמ תויפיצה ורהבוי ,תוברת 

אל איהש םושמ לארשי לש ידוהיה הייפוא לוטיבל לעפת אל ןיטסלפ הנידמהש חינהל 

תא הנממ לולשי הלש ינתאה הייפואש םושמו תאז תושעל תכמסומ המצע תא הארת 

.ךכל היצמיטיגלה 

לארשיב תינתא היטרקומדב תכמות תימואלניבה הייליהקה .7 

לשב תרוקיב הילע תחתמנ ןיאו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ םלועב תרכומ לארשי 

יחטשב יניטסלפה םעה תויוכזל םיסחייתמ לארשי לע םילעפומה םיצחלהו םייוניגה .ךכ 

.יברעה טועימל אלו קוריה וקה םוחתבש לארשיל אל ךא ,הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה 

תנשמ רופלב תרהצהב :הנשנו רזוח רושיא הלביק לארשי לש דחוימה הייפואב הרכהה 

טדנמה בתכב ,לארשי־ץראב םידוהיל ימואל תיב תונבל הינטירב הבייחתה הבש ,1917 

לע םידוהיה לש תוימואלה תויוכזה ורכוה ובש ,1922 תנשמ םימואלה־רבח םעטמ יטירבה 

יתש םיקהל הארקש ,1947 תנשמ תודחואמה תומואה לש הקולחה תטלחהבו ,ץראה 

לארשיש ,1948 תנש ןמל ם"ואה תוטלחה לכ םג .תיברע תחאו תידוהי תחא - תונידמ 

הרכהל הריתסב תודמוע ןניא ,םיניטסלפה תויוכז תא דבכלו םיחטשמ תגסל ןהב תארקנ 

ם"ואה תטלחה ,לשמל .םהלשמ תיטרקומד תידוהי הנידמל םידוהיה תוכזב וז תימואלניב 

תוינידמל הסחייתה ,תונעזג לש הרוצכ תונויצה תא הנגמש ,1975 רבמבונב 10־ב 

יפלכ הנידמה לש הסחיל אלו ,הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב לארשי לש יוכידהו שוביכה 

.ולסוא ימכסה רחאל וז הטלחה לוטיב ידי־לע ןתינ ךכל ףסונ רושיא .םייברעה היחרזא 

היטרקומד אלו ,רבד לכל תיברעמ היטרקומד לארשיב תואור ברעמה תונידמ ,ןכ לע רתי 
.היינש הגרדמ תינתא 
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לש ודמעמ תייאר אוה לארשיב רטשמה יפואב וז תימואלניב הכימת לש םילשמה ןפה 

ןיא תימואלניבה הייליהקלש ,לארשי לש תימינפ היעבכ וא יתייעב־יתלבכ יברעה טועימה 

,תומילאו יוכיד יעצמא םדגנ םיליעפמ ןיאו היטרקומדב םיללכנ םיברעהש תויה .הב ןיינע 

.תומצעמהו ם"ואה תניחבמ "רדוסמ" טועימל םיבשחנ םה 

תא םאנבל םיסנמ לארשי ייברע ,הנידמב םבצמ רופישל םקבאמ תרבגה תרגסמב 

םימייאמ םה ,םהלש תותומעהו תועונתה ,תוגלפמה תועצמאב .םהיתונלבוק תאו םהיתויעב 

,ץראל־ץוחב םייתלשממ־אל םינוגראל ,ם"ואה תודסומל ,לעופב םינופ םגו ,תונפל 

תונידמלו (לארשי םע םולש ימכסה לע תומותחה ,ןדרילו םירצמל דחוימב) ברע תונידמל 

תויואר תויברע תותומע יתש .לארשי־תנידמ דצמ הילפה ינפמ הנגה תשקבב ברעמה 

טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה ־ הלאדע" :תימואלניבה ןתוליעפ חכונל דחוימ ןויצל 

לש תויטילופהו תויחרזאה תויוכזל ם"ואה תדעוול 1998 תנשב השיגה "לארשיב יברעה 

State of Israel,) לארשי תלשממ לש ימשרה ח"ודל (Adaiah, 1998)ידגנ ח"וד םיטועימ 

Arab) הלשמ יתרוקיב ח"וד השיגה "םדאה תויוכזל תיברעה הדוגאה"ו ;(1998 
 1998 ,Association of Human Rights) תויתרבחה ,תוילכלכה תויוכזל ם"ואה תדעוול

תוברעתה ,םרב .(State of Israel, 1997)ימשרה ח"ודה דגנכ םיטועימ לש תויתוברתהו 

יוניג לש הרוצב ,ללכ־ךרדב תיתדוקנ ,דניה יברעה טועימה תבוטל הלא םירז םיפוג 

ינש תובקעב ם"ואה תדעו לש היתוטלחה ,לשמל) םנוקיתל האירקו םימיוסמ םיתוויע 

Arab Association of Human Rights, 1998, :םוסרפב תואבומה ,םינורחאה תוח"ודה 

 122-130 .pp), הנידמה לש ידוהיה הייפואל תוסחייתה אלל ךא.

םימרות םדועשו ,לארשיב תינתאה היטרקומדה תא ורציש םיאנתה ןכ םא הלא 
שי םהיניב .הז בצמ רוערעל םילעופה םידחא םימרוג שי םתמועל .הבוציילו הסוסיבל 

,ץראה לע תולעב תשוחת םע םידילי לש טועימ םניח לארשי ייברעש הדבועה תא ריכזהל 

אוה רחא םרוג .ץראה לע םידוהיה לש תוידעלבה תעיבת םע םילשהל םהל השק ןכלו 

לוציפ .ידוהיה בורה דגנכ הצובקכ דמוע יברעה טועימה ובש ינתא־וד עסש לש בצמה 

טעמ־אל ךכרתה הז בצמ .טועימה דצמ תומיע וליפאו המלשה־יא דדועמ הזכ ימוטוכיד 

,םיזורד לש יתועמשמ דוחיי הרציש ,יברעה טועימה לש ימינפ לוציפ לש תוינידמה ידי־לע 

תינתאה היטרקומדהש רובס (1993) לאחתפי .םירצונ לש םג תמיוסמ הדימבו םיוודב לש 

ינפמ ,ונייהד ,הלא םימרוג ינש ללגב ןמז ךרואל הביצי תויהל הלוכי הניא לארשיב 

.ינתא־בר אלו ,ינתא־וד וניה עסשהש םושמו ,םירגהמ אלו ,תדלומ־טועימ םניה םיברעהש 

םימרוגה תרושל ןפואו םינפ םושב םילוקש םניא הלא םימרוג ינש יכ שיגדהל שי ,הז םע 

.ליעל וטרופש םיבציימה 

יטרדנטסה הנשמה־םגדל השקומה הנשמה־םגדמ רבעמה 

־םגדל תכייתשמ הנידמל םייתשו םישימחה הנשב תילארשיה תינתאה היטרקומדה 

םינייפאמה תא םאותה הנשמ־םגד והז .רפושמה וא השקומה אלו ,יטרדנטסה הנשמה 

היטרקומדה רשאכ ,רבעה תמועל יתועמשמ יוניש הווהמ םויכ בצמה ,םרב .ליעל ונייוצש 

הרבע םינש לבוימ רתוי ךלהמב .השקומה הנשמה־ םגדמ התיה ץראב הררשש תינתאה 

הנשמה־םגדל השקומה הנשמה־םגדמ שממ לש ךרד תרבכ תילארשיה היטרקומדה 
.יטרדנטסה 
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עצמא ןמל לארשיב ללוחתמה היצזיטרקומד לש רתוי ףיקמ יונישמ קלח וניה הז רבעמ 

ויוטיב תא אצמש רבד ,םינשה ךלהמב רתוי תיטרקומד התשענ לארשי .םישישה תונש 

יפוליח אלל תחא תיטננימוד הגלפמ לש תכרעממ הרבע הקיטילופה :םיבר םימוחתב 

ינונגנמ וטלש םהבש םינמזה ופלח ;םיפוכת ןוטלש יפוליח םע תישוג־וד תכרעמל ןוטלש 

םינווגמ ,םיבר ושענ תרושקתה יעצמא ;םיגיהנמ ונימו םירחובה להקב תוגלפמה 

םוחתל ץוחמ םניא רבכ ןוחטיבה תוחוכו ,םפקותמ ודביא ןוחטיב ילוקיש ;רתוי םייתרוקיבו 

ןפואב ברעתמו טיפשכ ןיינע לכ טעמכ האור ןוילעה טפשמה־תיב ;תירוביצה תרוקיבה 

שפוח :דוסי־קוח"ב שומיש תועצמאב ,ןוטלשה לש וביל־תורירש דגנכ טרפה תבוטל ליעפ 

דיספה זכרמה ;תיתקוח הכפהמל דוסי־ינבאכ "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח"בו "קוסיעה 

ןוויכב המינפ וצרפ הירפירפה תוצובק - םיקוחר םיילוש הניא בוש הירפירפהו ,ותליה תא 

התוכיא תא הרפיש תילארשיה היטרקומדה .םיוסמ גוצייב וכזו האחמ ועימשה ,זכרמה 
.םינשה תצורמב 

לארשי .היצזילבולגה ךילהתל תודוה םינומשה תונשב ץאוה היצזיטרקומדה ךילהת 

,טפשמב ,עדמב ,תוברתב ,תונמואב ,תרושקתב ,הלכלכב יברעמה םלועל הרבחתהו הכלה 

תא ושע לודגה םלועל הפישחהו םייחה תמרב תדמתמה היילעה .טרופסבו תורייתב 

יכרוצו חרזאה תויוכז .רתוי ינתנהנלו רתוי ינכרצל ,רתוי יטסילאודיווידניאל ילארשיה 

.תירוביצה תוינידמבו ילארשיה חרזאה לצא רתוי תובר תובישחבו בל־תמושתב וכז טרפה 

.ותחפ ,אבצב תרשל היצוויטומה הז ללכבו ,ונעמל בירקהלו ללכה תא תרשל תונוכנה 

קלחב ינוציקה ןימיה תחימצו ןימיה תיילע ,תדה תוקזחתה תורמל השחרתה וז היצזילרביל 

שוגל המצוע םנמוא הנתנ הנימי וז הייטנ .םימיה־תשש תמחלמ ןמל ידוהיה רוביצה ןמ 

היצזילבולגה ,היצזילרבילה ,ןוליחה יכילהת תא הטאה קר איה ךא ,ינמואלהו ינמיה 

.םתוא הרצע אלו ,היצזיטרקומדהו 

תודוסיה תא וקזיחו םיינתאה םיביכרמה תא וככיר תילארשיה הרבחב הלא תורומת 

םיברעה לש תפחוסה הרדההו הנידמה לע תוידעלבה תסיפת .היטרקומדב םייחרזאה 

םהינפל חותפל ,ץראה לע םיברעה תויוכזב ריכהל םידוהיה לש תמיוסמ תונוכנב ופלחתה 

והז .םהיכרוצל תונעיהלו םהיתוקוצמב בשחתהל ,םתאחמל ןיזאהל ,הנידמה תודסומ תא 

־םיידוהי תוחפו) רתוי םייברעמ םישענ םידוהיה רשאכ .יתועמשמ ךא ,ןטק רופיש 

ןיבל םניב םילדבהה ,הנידמה לש םיינויצ־טיידוהי םיטקיורפל תוחפ םיסיוגמו (םיילארשי 

.םימצמטצמ םיברעה 

תוישיאה תויוכזה לע הנגהב םיוסמ רופיש איה הזה בחרה יונישה לש תוכלשהה תחא 

יאבצה לשממה לוטיב תובקעב הגשוה הבטהה .םייברעה םיחרזאה לש תויצוביקהו 

תויוכזהמ תובר .הז לוטיב תובקעב הגהנוהש םוריח תעשל תונקתב היצזילרבילהו 

םינשה ןיב ,לשמל .רתוי בוט זאמ תורמשנ םיברעה לש תויטילופהו תויחרזאה 

1981 תנשמ ךא ,קוחל ץוחמ לא םינושה הילוגלגב דרא־לא תעונת האצוה 1965-1959 

העונתה לש תיטילופה תוליעפה תא רוסאל ידכ םוריחה יקוחב שומיש השענ אל ךליאו 

לשו רפכה ינב תעונת לש ,(תימואלה תיטרקומדה העונתה) ד"לב לש ,םולשל תמדקתמה 

תונוטלשה לש םטבמ־תדוקנמ םייאמ םזילקידרב ןה םג ונייפאתהש ,תימלסיאה העונתה 
.ידוהיה רוביצה לשו 

ןויוושל ץרמנ קבאמ לש החיתפבו םיברע לש תויונגראתהב שומימ ללכל עיגה יונישה 

אל םה םישישהו םישימחה תונשב .םיברעה תדמעב הלודג הרומת הלח וז הניחבמ .םולשלו 
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וא םיילרביל םיגוח ידיב םנעמל קבאמה תא וריאשה אלא ,תיטילופ הניחבמ ךכ־לכ ולעפ 

קבאמה תא ולטנ ,ונגראתה םה םיעבשה תונש עצמא ןמל ךא ,ידוהיה רזגמב םיינויציזופוא 

תופיקת תוירטנמלרפ תורוצ שבל יברעה קבאמה 27.הבר המצועב ותוא ולהינו םמצע לע 

תוצרמנ תוירטנמלרפ־ץוח תורוצ תועצמאבו תויולת־יתלב תויברע תוגלפמ תועצמאב 

לביק יטילופה םזיביטקאה .תויללכ תותיבשו תויקלח תותיבש ,תוינומה תונגפה ןוגכ 

1990-1989 םינשבו 1970-1968 םינשב רשאכ ,לשמל ,תיקוח־יתלב הרוצ םג םיתיעל 
.יניטסלפה רורטב םייברע םיחרזא לש תיתועמשמ תוברועמ התיה 

ייברע דצמ הנידמה לע םויאה תרמוח תא םידוהיה תסיפתב הדירי התוולתה יונישל 

הנכס םיווהמ םניא םיילארשיה םיברעהש הארה תונוטלשה לש ךשוממה םנויסנ .לארשי 

הריבגהו בחרה ידוהיה רוביצל םג הלחלח הסיפתב וז הרומת .תידיימ וא הבורק ,הלודג 

רתוי יביטקלסל ךפהנו םצמטצה םיברעה לע חוקיפה .םייברעה םיחרזאב ונומא תא 

תשר תא שורפל ךרוצה םצעמ םג הבייחתה הלקהה .יאבצה לשממה לוטיבמ האצותכ 

בל־תמושתו תוחוכ ריבעהלו םימיה־תשש תמחלמב ושבכנש םיחטשב ב"בשה לש ןיעידומה 

ךורכו רתוי םכחותמו יומס םג השענ חוקיפה .קוריה וקל רבעמש הייסולכואה לא םינפבמ 
.תודרטהבו תודבכהב תוחפ 

וכרענש האוושה־ינב םירקסב ידוהיה רוביצה תדמעב םג םיפקתשמ הלא םייוניש 

לע העיבצמ 1995 רקסל 1980 רקס ןיב האוושה .1995־ו 1988 ,1985 ,1980 םינשב 

ייברעב םידוהיה לש ןומאה־יא תדימב ןמז ךרואל תיתועמשמ הדירי לש תיבקע המגמ 

דרי לארשיב םיברעה בורל ןימאהל רשפא־יאש םירמואש םידוהיה רועיש :לארשי 

םיברעה יפלכ הקזח די לש תוינידמב תוגייתסה אלל םיכמותה רועיש ;54.30/0־ל 65.90/0־מ 

דרי לארשי ייברע לע חוקיפה תא ריבגהל שיש םירובסה רועיש ;29.70/0־ל 46.50/0־מ דרי 

לע תוינוחטב תולבגה תלטה תוגייתסה אלל םיקידצמה רועישו ;53.19'0־ל 65.40/0־מ 

.49.00/0־ל 67.7"/0־מ דרי ךשמנ יברעה-ילארשיה ךוסכסה דוע לכ םיברעה 

תוליעפ בקע תונוטלשה לש הדרטהמ וא הסנרפב העיגפמ ולבסש םיברעה רועיש 

1985 םינשה ןיב טעמכ עובק םנמוא רתונ לארשי ייברע לש םדמעמ רופיש ןעמל תיטילופ 

וז הפוקתב הלח העיגפ ינפמ םיברעה לש םהיתוששחב ךא ;10"/0־כ לע דמעו 1995־ל 

לעו םיברעב יסיסב ןומא־יא לע םידיעמ הלאה םירפסמה לכ .22.10/0־ל 31.50/0־מ הדירי 

.תתחופו תכלוה הדימב ךא ,םהילע חוקיפ 

גוויסמ לבקל ןתינ לארשי ייברע יפלכ ידוהיה רוביצה תדמעב רופישה לש יללכ דדמ 

ורזחש תולאש לש הרדס לע ססובש גוויס ,םהלש תיללכה היצטניירואה יפ־לע םידוהיה 

םיסופיטה לקשמב היילע לש הרורב המגמ האצמנ .1995-1980 םינשה ןיב ולאשנו 

רועיש הלע וז הפוקתב .םיינלבוס־יתלבה םיסופיטה לקשמב הדיריו םיילרבילה 
וליאו ;43.00/0־ל 33.5"/0־מ הלע "םיישעמה" רועישו ,14.2^0־ל 7.70/»־מ "םירשפתמה" 

.13.40/0־ל 22.20/0־מ דרי "םילדבתמה" רועישו ,29.40/0־ל 36.70/0־מ דרי "םישקונה" רועיש 

לש תונלבוסהו הלבקה רועישב ןמז ךרואל תיתועמשמ היילע םיפקשמה םירפסמ הלא 
.םייברעה םיחרזאה יפלכ םידוהיה 

"תודגנתה" לש היגטרטסא וטקנ לארשי ייברע היפלש תיפולח הסיפת גיצמ (1997) ידעס 27 

ללגב יתוברתה םוחתל רקיעב ומצמטצה הייוטיב ךא ,הנידמה המק זאמ םינשה לכב תונוטלשל 

.תיטילופה םתשלוח 
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דיתעל םישיחרת 

הארנה דיתעב תונתשהל יושע םידוהי-םיברע יסחיב םייקה בצמה םינפוא וליאב 

םישיחרתה םהמ ?רפתשת וא ערות ,סורקת לארשיב תינתאה היטרקומדה םאה ?ןיעל 

תויופצה תויוחתפתהה יבגל דוסיה־תוחנה תא טרפל בייחמ הלא תולאשב ןויד ?דיתעל 

.(Smooha, 1998) תואבה םינשה הרשע־שמח דע רשע ךלהמב הבחרה תילארשיה הרבחב 

:ןה הלא תוחנה 

.ברע תונידמ םע ביצי םולש גשוי . 1 

.הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תדרפנ תיאמצע תיניטסלפ הנידמ םוקת .2 

ופרחוי) לארשי יבגל הביצי־אלו החוטב־אל הביבס תויהל ףיסוי ןוכיתה חרזמה .3 

םייקל לארשי תא חירכיש רבד ,ןהיניבו רוזיאב תונידמה ךותב תויעבהו םיכוסכסה 

.(הביבס השענב ברעתהלו הלודג תינוחטב המצוע 

.לארשיב הייסולכואהמ 200/0 לע הלוע וניאש טועימ וראשיי םייברעה םיחרזאה .4 

.החוור־תנידמ תויהל ךישמת לארשי .5 

םע םולשה ךכיפלו ,קזחתת וליפאו ךשמית הנידמה לש תיברעמה היצטניירואה .6 
לארשי לש תיתוברתו תילכלכ ,תיטילופ תובלתשה ידיל איבי אל יברעה םלועה 

.בחרמב 

היצזילאודיווידניאהו היצזילטיפקה ,היצזילרבילה ,היצזילבולגה יכילהת ומצעתי .7 
.תילארשיה הרבחב 

.וקימעי ץראב יתדעה עסשהו ידמעמה עסשה .8 

.תוברת־תמחלמ ץורפתו ינוליחה-יתדה עסשה לש תיניצר הפרחה לוחת .9 

"ילילשה" שיחרתה .םייפולח םישיחרת יגש טטרשל ןתינ הלא תוחנה סיסב לע 

תיטרדנטס תינתא היטרקומדמ הערה לש הרוצ שבלתש הגיסנ לע עיבצמ 
םייברע םיצחל ףרח םייקה הנשמה־מגד לש ןועביק וא ,תחשקומ תינתא היטרקומדל 

לש הייפוא לע ידוהיה בורל יברעה טועימה ןיב תומיע עלגתי הז שיחרת יפל .ורופישל 

םיוסמ קזנ בסיו םידוהיב המ־תדימב עגפי ,םיברעל בר לבס םורגיש תומיע ,הנידמה 

םיילאירוטירט םירותיו תיישע ירחאש םושמ הז ןוויכב ליבוהל לוכי םולשה .הנידמל 

־ידוהיה הייפוא תא קזחל םידוהיה וצרי ,רוזיאה תועפשהל לארשי תוחתפיהו םיברעל 

רישכמכ ,תוללובתה ינפמ ןגמכ ,חטשה תוקמטצה לע יוציפכ הנידמה לש ינויצה 

תוצופתה ידוהי תכישמל יעצמאכו הנידמה םע םיידוהיה םיבשותה לש רשקה קודיהל 
.הילא 

.הנידמל סחיב םהלש רוכינה תשוחת לדגתו םיברעה דגנ הילפהה ףירחת ךכ בקע 
.תוכומנה תובכשל םבורב םיכייתשמה ,םיברעב דחוימב עגפת ידמעמה עסשה תובחרתה 

קיזיש רבד ,םילוז םירז םידבוע אובייו םיילארשי םילעפמ אוציי ידיל איבת היצזילבולגה 

ובזכאתי לארשי ייברע .םייברעה םיחרזאהמ בכרומ ונממ לודג קלחש ,םידבועה דמעמל 

לש לוזלזה תא קיספי אלש ,הנידמה לש תיברעמה היצטניירואה תא קזחיש םולשמ תושק 

רחאל .בחרמב רז עטנכ לארשי תא ריתוישו ,םייברעה םימעבו תיברעה תוברתב םידוהיה 

לצפל ךרוצ דוע היהי אלש םושמ ןויוושל םקבאמ תא םיברעה ומילסי םולשה ןדיעל רבעמה 

לוטיבל הריתחל חרכהב שולגי יברעה קבאמה .ןויוושהו םולשה ידעי ןיב קבאמה תא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



613 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

םידוהיה דצמ תורפחתהב לקתיהל הלולע ותפרחהו ,הנידמה לש ינויצה־ידוהיה הייפוא 

28.םיברע-םידוהי יסחיב רבשמלו תומיעל ליבוהלו 

יוניש ידיל הגרדהב איבתש םייקלח םירופיש לש תורבטצה אוה "יבויחה" שיחרתה 

וז תיזחתל סיסבה .תרפושמ תינתא היטרקומדל תמייקה תיטרדנטסה תינתאה היטרקומדה 

היטרקומדל תחשקומ תינתא היטרקומדמ רבכ שחרתהש םודיקה לש ירוטסיהה ןויסינה אוה 

ךילהתה לש יעבט ךשמה רבדב החנהה לע אופיא תכמתסמ תיזחתה .תיטרדנטס תינתא 

.םולשה ןדיעל רבעמה ידי־לע שחוי הז ךילהתש יפצה לעו ,אליממ רבכ הרקש ירוטסיהה 

תרבחל המחול תרבחמ ,קויד רתיל) םולש תרבחל תילארשיה הרבחה לש רבעמה 

תשוחת קוזיח ,היצזיטרקומדה ךילהת תרבגה ידי־־לע םג הז ןוויכב םרות (המחול־יא 

.םינמאנ םיחרזאכ םיברעה לש סוטטסה תרדסהו םידוהיה לש ןוחטיבה 

ןויוושה תא ולידגי ,םיברעה תויוכז לע רתוי הבוט הנגה ונתיש תויוחתפתה ןה הלא 

.תוימיטיגלל יניטסלפה םעל םתקיז תאו תיניטסלפה םתוהז תא וכפהיו םידוהיה ןיבל םניב 

- םולשה אוב םע ורצווייש תושדחה תויונמדזההמ תלעות וקיפי לארשי ייברעמ קלח 

.יברעה םלועל לארשי ןיב ךווית ידיקפת שויאו ברע תונידמ םע תוברתו רחסמ ירשק 

תא ומצמצי הנידמה לש ינויצה־ ידוהיה הייפוא םע המלשההו היצזילארשיה ךילהת ךשמה 

ילקידר יונישל השירד ביבס תונוטלשה םע תומיע וענמיו ןויוושה תרבגהל יברעה קבאמה 

םא דחוימבו) תיניטסלפ הנידמ תמקה רחאל הפקותמ הברה דבאתש השירד ,רטשמה לש 

ןיב המכסה לש המויק .(ינתא־ימואל סיסב לע תובש קוחכ םיינתא םינייפאמ ויהי ןיטסלפל 

לש םתדמע תא ךכרמ תרפושמ תינתא היטרקומד לש הנשמה־ םגד לע םיברעו םידוהי 

התיה 1995 רקסב וקדבנש םיברעו םידוהי יסחיל תויורשפאה לכ ןיבמ .לארשי ייברע 

ומיכסה םידוהיהמ 71.50/»לש בורו םיברעהמ 65.9»/»לש בור :דבלב וז תורשפא לע המכסה 

ונהיי םיילארשיה םיברעהו תינויצ־תידוהי הנידמ תויהל ךישמת לארשי" :טפשמה םע 

ךוניחה ,תדה תודסומ תא ולהניו םיביצקתב יסחיה םקלח תא ולבקי ,תויטרקומד תויוכזמ 
29."םהלש תוברתהו 

רתוי םאות ותויהב ,רתוי ריבסה וניה "יבויחה" שיחרתהש הארנ םישיחרתה ינש ןיבמ 

ברקבו ידוהיה בורה ברקב ,הבחרה תילארשיה הרבחב תוירוטסיהה תויוחתפתהה תא 
30.יברעה טועימה 

לשו (1993) רפוס לש םהיתודובעב היוצמה ,ידדה רוכינ לש השיגה תא םאות "ילילשה" שיחרתה 28 

םנאגו הנאחור לש רבשמ־הקוצמ לש השיגה תאו ,(Israeli, 1998 ;1995 ,ילארשי) ילארשי 

 (1998 ,Rouhana 8l Ghanem).

,החומס> דרפנ רמאמב הבחרהב הנודינש ,תידדה תולגתסה לש השיגה תא םאות "יבויחה" שיחרתה 29 

 1995).

םיברעה לש םסחיב הערל יוניש לש המגמ לע תועיבצמ 1999-1996 םינשה ןיב תויוחתפתהה ,הז םע 30 

לש םויקה תוכז תא םיללושה רועישב לודיגב תאטבתמ הערהה .הב טועימכ םהייחלו הנידמל 

לוטיבל קבאמל הלשממה תוינידמ לש היונישל תושירדמו הילפאב המחלממ קבאמה לועיתב ,הנידמה 

,םיברעה לש םבצמ רופיש םשל םייקוח־אל םיעצמאב שומישה תקדצהב ,הנידמה לש ידוהיה הייפוא 

תלשממ תפוקתב םיברעה יפלכ תוינידמב לחש הערל יונישה :םידחא םימרוגמ תעבונ וז הערה .דועו 

םייטילופה םימרזה ןיב תורחתב תיניצרה הפרחהה ,קרב תלשמממ םיברעה לש םתבזכא ,והינתנ 
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לארשי לע תינתאה היטרקומדה םגד לש תובחר תוכלשה 

.ידוהיה-יברעה עסשה לש רשקהב רקיעב השענ תינתאה היטרקומדה םגד לש ומושיי 

ויה אל וליא םגש ,לקשמ־ברו יזכרמ הכ וניה לארשי לש יטרקומדהו ידוהיה הייפוא ,םרב 

דיקפת תאז־לכב אלממ היה אוה ,חינז טועימ םיווהמ ויה וליא וא ללכב םיברע לארשיב 

תוכלשההמ המכ ורקסיי ןלהל .ץוח יפלכו םינפ יפלכ םינוש םיסופד בוציעב בושח 

:ליעל ורכזנ ןקלחבש ,לארשי לע תינתאה היטרקומדה םגד לש תויתועמשמה 

1948 תנש ינפל םיידוהיה םיבשייתמה לש םתערכה .יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה .1 

איה תיאמצע תידוהי הנידמו תדרפנ תידוהי הרבח ןיטסלפב וא לארשי־ץראב םיקהל 

ןמט הז דעצ אקווד ךא ,םיניטסלפהו םידוהיה ןיב ךשוממה ימויקה ךוסכסל המרגש 

תיניטסלפ הנידמ וא תושי תמקהל הדרפהה לוצינ ידי־לע ךוסכסה בושיי תא ובוחב 

לש רפסנרטה תא ריבסמ תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש יגומגהה ןויערה .תדרפנ 

םיטילפה לש םתרזח תא ריתהל לארשי לש הבוריס תא ,1948 תמחלמ ךלהמב םיברעה 

לכ לש תוענמיהה תאו ןטקה יברעה טועימל תוחרזא לש יטמוטואה ןתמה תא ,םייברעה 

לשב 1967 תנשב ושבכנש םיחטשה לש אלמ חופיס עצבלמ לארשי תולשממ 
.הלודגה תיניטסלפה םתייסולכוא 

תונחבה תושעל תבייחמ לארשיב תררושה תינתאה היטרקומדה .ןימיו לאמש .2 

וכותב תוקומע עוסש ילארשיה לאמשה .לארשיב ןימיו לאמש ןיב תונידעו תובכרומ 

לע ןימיה ןיבל ינויצה לאמשה ןיב תינורקע המכסה שי .ינויצ־אל ףגאל ינויצ ףגא ןיב 

ןיב ןוזיאה יבגל תקולחמ םג שי ךא ,תינתא היטרקומד לש ווק־סוטטסה ךשמה 

לש ידוהיה ןפה לוטיבב דדצמ ינויצ־אלה לאמשה .םיישחומה הייוטיב יבגלו היביכרמ 

ןוזיאה דעב ןימיה ,יטרקומדה ןפה קוזיח דעב ינויצה לאמשה ,תינתאה היטרקומדה 

תפקתשמ תאזה תקולחמה .ידוהיה ןפה לש בר קוזיח דעב ילקידרה ןימיה וליאו ,םייקה 

לש תוימיטיגלה ןוגכ תונוש תויגוס יבגל וללה םייטילופה םימרזה תדמעב םג בטיה 

בור ,הלשממה תושארל רחבנה לש בור> יברעה לוקה לע ןעשנה יטילופ בור 

וגיה "יטילופ בור" גשומהש םג הארמ תאז המגוד .(םע־לאשמב בור ,ינויצילאוק 

.תונוש תויועמשמ לעבו תקולחמב יונש ,יתייעב 

ילקידר ןימי לש תועונת ברעמה תונידמב ולע םיעבשה תונש ןמל .ילקידר ןימי .3 

יתוברתהו ינתאה ינושה תרבגה .םעימטהל ישוקה לעו םירז לש הריגה לע הבוגתב 

ןימיהש ,םירז םירגהמ תאנש תורצוי תושלחה תובכשה ינב םע תילכלכה תורחתהו 

עינמה חוכה הניה תינתאה היטרקומדה ךא .התוא הבלמו הנממ ןוזינ ילקידרה 

,תינתאה המואל תכייש הנידמהש ןויערב לגודה ,ילקידרה ןימיה לש יגולואידיאה 

היטרקומדה תא ףילחהל שישו ,בוזעל םהילעו ןהשלכ תויוכזל םיאכז םניא םירגהמהש 

.הנידמל הנידממ הגוש ילקידרה ןימיה לש וחוכ .תינתא היטרקומדב תיחרזאה 

,(תיטילופה הריזל תימלסיאה העונתהו ד"לב תסינכ תובקעב) יברעה רוביצה תכימת לע םייברעה 

הנידמש הרכהה תוטשפתהו ,יברעה יטילופה חישל "היחרזא לכ תנידמ לארשי" המסיסה תרידח 

תא להנל םהילע ןכלו לארשי ייברעל עייסל לכות אל תיטרקומד־אלו השלח ,היינע תיניטסלפ 

.םדבל םקבאמ 
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615 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000־ס"שת 

לש םינייפאמ שי הינמרגלש םושמ תפרצב רשאמ הינמרגב רתוי שלח אוה ,המגודל 

העיגפ לארשי ,הינמרגל המודב .רצוי יצאנה רבעהש תובכעה לשבו תינתא היטרקומד 

תמייק תינתא היטרקומדש םושמ םירז תאנש לע אשינה ילקידר ןימי לש היילעל תוחפ 
החלצהב תורחתהל םילוכי הב םילגודה םיינויצה םייטילופה םימרזהש םושמו רבכ הב 

ילקידר ןימי תוטשפתה ינפב םוסחמ הווהמ האושה תעדות ,ןכ־ומכ .ילקידר ןימי םע 
31.לארשיב 

,םירכונ לש דחוימב תוחנ דמעמ עבוק תינתאה היטרקומדה םגד .םירכונה דמעמ .4 

םיחרזאה לע ףסונ .תויחרזא תויטרקומדב רשאמ הברהב ער ץראב םבצמ ןכ־לעו 

םילוע :םייברע־אל םירכונ לש תוירוגיטק יתש ץראל וסנכנ םידיליה םייברעה 

תיטמוטוא הלבק) תובטהה לכב םיכוז םיידוהי־אלה םילועה .םירז םידבועו םיידוהי־אל 

ינבל םהלש םדה־תברק ןיגב םיידוהי םילועל תונתינש (הטילק־לסו תוחרזא לש 

הפירחה הילפהה .תד ימעטמ הערל םילפומ םה תעב־הב ךא ,תידוהיה תינתאה המואה 

־אלל םיבשחנ ןהיאצאצש םושמ תוידוהי־אל תולוע םישנו תורענ דגנ איה רתויב 

לש התלוכי יבגל תולאש ררועמ םיידוהי־אלה םילועה רועישב ברה לודיגה .םידוהי 

.(Lustick, 1999)ידוהיה הייפוא לע רומשל לארשי 

היטרקומדה ;(Rosenhek, 2000) םירז םידבוע לש אוה רתויב דוריה סוטטסה ,םרב 

הל ביצהל תורשפאה תא םהמ תענומו ןיטולחל םהמ תרענתמ תידוהיה תינתאה 

,הדובע ירתיהו הייהש תורשא םירזה םידבועל הקיפנמ הניא הנידמה .ןהשלכ תושירד 

םירזה םידבועה תאיציל םג םיארחאה ,דבלב םיקיסעמל םיינמז םירתיה הקינעמ אלא 

וניא םירזה םידבועל הנידמה ןיב הרישי תיקוח הקיז רדעה .רתיהה םותב ץראהמ 

ןהשלכ תועיבתב אובל וא עקתשהל ,יקוחה םדמעמב יוניש שקבל םהל רשפאמ 

יאנת רבדב םימכסה לע תמתוח הניאו םייקוח־אל םידבוע תשרגמ הנידמה .הנידמל 

קוח םייק ימשר ןפואבש יפ־לע־ףא .תוחלושה תונידמה םע םירז םידבוע לש הקסעה 

הריגהל השקב שיגהל תוכזה םהל ןיא ,םייוצר םניא םירז םידבוע ,לארשיב הריגה 

וז תינוציק השיגל לנויצרה .םייסיסב םיתוריש םהל תקפסמ הניא הנידמהו ,חרזאתהלו 

,הייסולכואה לש ינתאה רהוטה לע רומשל הרומא תינתא היטרקומדב הנידמהש אוה 

םידמעומ םניאו ,דבלב תוינמז תודבוע םיידיכ םישמשמ םירזה םידבועה ןכלו 

ןוניכ לע דואמ הדיבכמ לארשיב תינתאה היטרקומדה .תוחרזאלו הריגהל םיילאיצנטופ 

הצובקל םתוכפהיה ךילהת לעו לעופב םתועקתשה לע ,םירז םידבוע יפלכ ןגוה םחי 
.השדח תינתא 

וז תא וז דואמ תוקזחמ לארשיב תדהו תינתאה היטרקומדה .ינוליחה־יתדה עסשה .5 

םיינויצה םינוליחה לש תדחוימה השלוחה םג תעבונ ןאכמ .וזב וז ןרוזיש לשב 

םינמואל ,ל"דפמ ,םינומא שוג) קיתו "ילקידר ןימי" ןיב ןיחבמ (Sprinzak, 1998) קצנירפש 31 

לאמשה תאנשו םיברע תאנש .(היילעב לארשי ,ס"ש ,הרותה תודהי) שדח "ךר ןימי"ל (םיינוליח 

המלשה לארשי־ץראל תוביוחמה תגרד ךא ,םיגלפה ינש תא תדכלמ ינרשפהו ילרבילה ,ינוליחה 

הקיחש ינפמ ידוהיה רוביצה לש וידחפ יובילמ חוכו הכימת םיבאוש םג םיגלפה ינש .םהיניב הדירפמ 

הניה לארשיש םושמ וז היגוס לצנל םתלוכיל לובג שי ךא ,לארשיב תינתאה היטרקומדה לש 

.שממ לש םרוג םיווהמ םניא הלוטיבל םיארוקה םינויצ־טסופהו אליממ תינתא היטרקומד 
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תיתדה הייפכה דגנ םקבאמב םהידי תא תלבוכ תינתא היטרקומדב םתכימת .לארשיב 

ןיב הדרפהה ריחמ תא םלשל םינכומ םניא םהש םושמ ,הנידמהמ תדה תדרפה דעבו 

הגרדהב קתנתמהו תונוש תותד ינב ליכמה שדח ילארשי םע תריצי - םואלו תד 

,תינתאה תידוהיה המואה לש תוררופתה תנכס ךכב םיאור םה .תידוהיה הרוזפהמ 

םוחתב רתוי תוחונ תורשפל עיגהל ישוקה םג עבונ ןאכמ .ןוילע ךרע םהיניעב הווהמש 

םידרחהו םיימואלה םייתדה .םיריהמ רויג יכילהו םייחרזא ןישוריגו ןיאושינ ןוגכ ,תדה 

הייפוא קוזיחב םידדצמ םה .תיחרזא היטרקומדל הריתח ינפב השק לושכמ םיווהמ 

םיברע לש םדמעמ רופישל תופיקתב םידגנתמו ,הנידמה לש יתדהו ינתאה ,ידוהיה 

םירז תאנשב ןייפאתמה ,ילקידר ןימיב םיילאיצנטופה םיכמותה םג םה .םירכונו 

32.היטרקומדל הכומנ תוביוחמבו 

תצובקו בורה תצובק ןיב קומע עסש תרצוי תינתא היטרקומד .תיתרבח תוירדילוס .6 

תצובק ברקב תוירדילוסה תא הלידגמו ןהיניב תוירדילוסה תא הניטקמ ,טועימה 

לש תימינפה תודיכלל םרות בטיה ןחבומו ףדעומ ידוהי סוטטס לש ומויק .בורה 

םייח לש ןורקיעה .(Handelman, 1994) םיעסש,rתבורמ תידוהיה הייסולכואה 

םעט ןתונ ,לארשיב םידוהיה לש תפתושמ לע־תרטמכ ,תיטרקומדו תידוהי הנידמב 

קינעמ אוה .רתויב קזח תוירדילוס דקומו הבחר המכסהל םיסב הווהמו םהייחל 
,םיידוהיה םילועלו םידרחל ,םיחרזמל ,תושלחה תובכשה ינבל דחוימבו ,םידוהיל 

תידוהיה המואהש הנידמלו הרבחל תוכייתשהו ןויווש תשוחתו םידוהיכ הובג סוטטס 

ןיב םילדבהה תא תשטשטמ תינתאה היטרקומדה .ןהינייעמ שארב תדמוע תינתאה 

לוציפה תא הגיצמ איה ,אסיג ךדיאמ .תודעה גוזימ ךילהת תא השיחמו םידוהיה 

תויהל םילוכי םניא םיברעה .רושיגל ,רשקכו רתויב קומעכ םייברעה םיחרזאהמ 

־יאו הקוצמ םישח םה .הנידמה םע אלמ ןפואב תוהדזהל םילוכי םניאו םיווש םיחרזא 

לש יוצימה תורשפאב םג תעגופ םדגנ תינבמה הילפאה ,ןכ לע רתי .ןוצר־תועיבש 

.הנידמהו קשמה תבוטל םהלש הדובעה־חוכ לשו םהירושיכ 

לכ לש ךוותה־דומעו רכיהה־ןמיס ,דניה תיחרזא היטרקומד .תיברעמ הרבחל רבעמ .7 

.תיברעמ הנידמל בשחיהלמ לארשי תא לוספל הרדעהב יד ןכלו ,ברעמה תונידמ 

ינפב ינבמ םוסחמ םיווהמ תובחרה תוידסומה היתוכלשהו תינתא היטרקומד לש המויק 

קותיב בייחמ תיברעמ הרבחל רבעמ .תיברעמ הרבח ןוויכל לארשי לש התונתשה 

ימשרה הדמעמ לוטיבו הנידמל תד ןיב לעופב הדרפה ,םואלו תד ןיב ידרמ,ד רשקה 

,החומס) לארשיב תינתאה היטרקומדה תודוסיב תכמותה תינויצה היגולואידיאה לש 

.(א 1999 

לש רושימב רקיעבו ,לארשי לש ילאודה הייפואב םיחתמבו תוריתסב תועגונה תויגוסהמ המכב ןויד 32 

ןוזיבג ,לארשיב גהונה יקוחה רטשמה לע הרפסב .(2000) דוד תכירעב ץבוקב אצמנ ,הנידמו תד 

.תידוהיה-תיברעה היגוסה םע תינוליחה-תיתדה היגוסה תא תרשוק (1999) 
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תונקסמו םוכיס 

תידוהי הנידמ"כ לארשי לש תימשרה התרדגהל תועגונה תולאש תרוש הנודינ ןאכ דע 

דחא תא םאותה רטשמ והז םאה ?לארשי־תנידמל שי יטילופ רטשמ הזיא :"תיטרקומדו 

םאה ?המצע תא הוושמו תכיישמ לארשי וילאש ,ברעמב םיררושה היטרקומדה ימגדמ 

לארשי תא גווסל בושח עודמ ?ברעמב ללכ תמייק הניאש היטרקומד תרוצ לארשיב הגוהנ 

שי תוכלשה וליא ?יטרקומד־אל רטשמכ הגיצהל וא היטרקומד לש רחא וא הז סופיטל 

?לארשיב הנידמהו הרבחה יסופד לע הז ןוימל 

גוסמ יברעמ־אל יטרקומד רטשמ שי לארשיל :תשלושמ ,דניה תיזכרמה הזיתה 

תדקפתמ לארשיו :ביצי ךא הכומנ תוכיא לעב וניה הז רטשמ ;"תינתא היטרקומד" 

ןיב קומעה עסשה לש רשקהב ,הפוקש הרוצבו הנושארבו שארב ,תינתא היטרקומדכ 

םיסופד תנבהל ינויח הז םגדש ךכ ,םירחא םירשקהב םג ךא ,ידוהיה בורהו יברעה טועימה 

.תילארשיה הרבחב םיבר םיכילהתו 

רוביצ תא הביצמה ,תיחרזא היטרקומד ןיב הנחבה איה חותינה לש אצומה־תדוקנ 

תאצמנ תינתאה המואה הבש ,תינתא היטרקומד ןיבל ,הנידמה לש דוסיה־ןבאכ םיחרזאה 

:תיחרזא היטרקומד לש םינחבומ םימגד העברא םימייק .הנידמה לש הינייעמ שארב 

היטרקומד .תיתוברתברו תילנויצוסנוק ,תינקילבופר תילרביל ,תילאודיווידניא תילרביל 

יפלכ תילרטינ הדמע תטקונו לכל תווש טרפ תויוכז הקינעמ תילאודיווידניא תילרביל 

תינקילבופר תילרביל היטרקומד .ינתאה ןאצומבו ןתוברתב תונושה הייסולכוא תוצובק 

,הפש תלעב הדיחא המואל םיחרזאה לכ תא בצעל תרתוח ךא תווש טרפ תויוכז תנתונ 

םידדועמו תויתצובק תויוכז םיללוש וללה םיילרבילה םימגדה ינש .תחא תוהזו תוברת 

ןהל הקינעמו תוצובקב יקוח ןפואב הריכמ תילנויצוסנוק היטרקומד ,אסיג ךדיאמ .העימט 

ןויווש גישהל ןהל תרשפאמ איהש ךכ ,ןלדוגל םאתהב םיבאשמו תויביטקלוק תויוכז 

תינקילבופר היטרקומד ןיב תמקוממ תיתוברתבר היטרקומד .דרפנ םויק לע רומשלו 

םינוש תויהל תוליהקו םידיחי לש םתוכזב הריכמ איה :תילנויצוסנוק היטרקומדל 

םימגדה לכב הנידמה לש דעיה םניה םיחרזאה .קוחב וז הרכה ןגעלמ תענמנ ךא ,םידרפנו 

התיא םיהדזמו הנידמב םיאלמ םירבחכ םישח ,תווש תויוכזמ םינהנ םה :הלאה םייטרקומדה 

.תופתושמ תוהזו תוברת וידחי םיקלוחו ,אלמ ןפואב 

םירטשמ לש חווטה תא םיצממ םניא תיחרזאה היטרקומדה לש םימגדה תעברא ,םרב 

חרזמב תונידמב םיחתפתמה םירטשמה תא אל דחוימבו ,תועוסש תורבחב םייטרקומד 

אוה וללה םירטשמה דחא .םזינומוקה לפנ זאמ היצזיטרקומד ךילהת תורבועה ,הפוריא 

ב גוסמ היטרקומד ,ונייהד ,"היטרקומד לש תחפומ םגד" וניהש ,"תינתא היטרקומד" 

תונורקע לע תתשומה יטילופ רטשמ הניה תינתא היטרקומד .םיטלוב תונורסחב הקולה 

תויוחיתמב הנועט איהו ,תדסוממ תינתא תויטננימודו לכל תויוכז ןתמ לש םידגונמ 

תויתצובקה תויוכזהו טרפה תויוכזו ,בורה תצובקב תדדצמ הנידמה .תוימינפ תוריתסבו 

המואה ןיב הרורב הנחבה תישענ .בורל תוקנעומה הלאל תווש ןניא טועימל תוקנעומה 

הנידמהו ,הילא םיכייתשמ םניאש םיחרזאהו םיבשותה ןיבל בורה תצובק לש תינתאה 
תינתאה המואה ינב תא תתרשמ הנידמה .וז תינתא המוא לש תרש־ילכלו תדלומל תבשחנ 

ידכ םהילע חוקיפ הליעפמו םתונמאנב תדשוח ,טועימה ינב תא הערל הלפמ איה .הלש 

.רדסה תאו קוחה תא רפהלמ םתוא עונמל 
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לש שוביג :ןה ןהיניב תוטלובהש ,תומיוסמ תוביסנב תחמוצ תינתא היטרקומד 

,(יטרקומד רטשמ לש ונוניכ ינפל וא) הנידמה תמקה ינפל תינתא המואו תינתא תוימואל 

תגשהו הילע הנגה םשל המואה ינב לש ךשוממו ינומה סויג שרודש יניצר םויא לש ומויקו 

םויק :םיללוכה ,םיאנת לש הרוש םויקב תינתומ תינתא היטרקומד לש התוביצי .הידעי 

,לודג־אלו לצופמ ךא יתועמשמ טועימ ,תינתא תוימואל לעב ידיליו קצומ בור 

.תטלשה הצובקה דצמ היטרקומדל תוביוחמ ןכו ,טועימה ןעמל תינוציח תוברעתה־יא 

םינושה - רפושמו יטרדנטס ,השקומ - הנשמ־ימגד השולשב העיפומ תינתא היטרקומד 

איה היתורוצ לכב ,הז םע דחי .טועימהו בורה יסחיב הייפכה תגרדבו ןויוושה־יא ףקיהב 

תויוכז תונתינ הבש ,תילנויצוסנוק היטרקומד לש וזמ הכומנ תוכיאב תויהל הטונ 

הב םגש ,תיתוברתבר היטרקומד לש וזמו ,טועימל תואלמ תויביטקלוקו תוילאודיווידניא 

ןיא ,הז תמועל ךא ,תויוכז ןויווש םיקינעמ ןיא תינתא היטרקומדב .תויוכז ןויווש ןתינ 

היטרקומדב ללכ תוקנעומ ןניאש תויביטקלוק תויוכז תונתינו העימטל ץחל םיליעפמ 

הפידע תינתא היטרקומד .תינקילבופר תילרביל היטרקומדבו תילאודיווידניא תילרביל 

תוללשנ הבש ,"םינודא םע לש היטרקומד" תמגוד יטרקומד־אל רטשמ לע טלחהב 

תוררופתה ,טקש־יא ,תוביצי־יא לש בצמ לע םג הפידע איהו ,ןהשלכ תויוכז טועימהמ 
.תבחרנ תומילאו 

תא אל ףא תמאות הניא לארשי ,הלש םייברעמה ןיטינומלו ימצעה היומידל דוגינב 

לע בטיה הנועה יטרקומד רטשמ הל שי ךא ,תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ דחא 

המצע לע התרהצה םע דחא הנקב הלוע הז ןוחבא .תינתאה היטרקומדה לש הדימה־תומא 

,"ידוהיה םעה לש תדלומה" הניה לארשי ויפלש קוחה םעו "תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ 
,םילמסב ,תודסומב ,תוברתב ,הפשב תידוהי ,דניה הנידמה .היחרזא לכ תנידמ אלו 

ןתמב תיטרקומד הנידמ איה .םידוהיל ןתינש ףדעומה דמעמבו הריגהה יקוחב ,הייסולכואב 

תודסומ םייקל םיברעל תיביטקלוק תוכז תקנעהבו לכל תויטילופו תויחרזא תויוכז 

תילרביל היטרקומד הניא לארשי .יוכידמ ששח אלל רדוסמ קבאמ להנלו םידרפנ 

ןיבל המואל תוכייתשה ןיב הדירפמ הנידמהש םושמ תינקילבופר וא תילאודיווידניא 

לארשי .םיברע לע םידוהי הפידעמ ןכו ,םהילע תרמושו םיינתא םילדבהב הריכמ ,תוחרזא 

תללושו םידוהיל הפדעה תנתונ הנידמהש םושמ תילנויצוסנוק היטרקומד הניא םג 

,םייונימבו םיביצקתב הווש קלח ,ןוטלשב תופתוש ,יסחי גוציי ,הימונוטוא םיברעהמ 

לארשי .טועימה ייחל םיינויח םיאשונב וטו תוכזו ,המכסהלו הרשפל עיגהל ידכ ןתמו־אשמ 

תונויצל שיש םושמו תויוכז ןויווש תמייקמ הניא איהש םושמ תיתוברתבר היטרקומד הניא 

הקינעמ הנידמהש םושמ "םינודא םע לש היטרקומד" הניא םג לארשי .הב ינומגה דמעמ 

.רבד לכל היטרקומדכ תדקפתמו הייסולכואה ללכל תויוכז 

התחימצ תא ובכיעו לארשיב תינתא היטרקומד תריציל ולעפ םייזכרמ םימרוג השולש 

תונויצה לשו המואכ םידוהיה לש יתדה־ינתאה ירוטסיהה םייפוא :תיחרזא היטרקומד לש 

רטשמ בוציעל ופחד ,הפוריא חרזמב ובשנש תוחורה תעפשהב ,היגולואידיאכו העונתכ 

לארשי־ץראב םיידוהיה םיבשייתמה לע ימויקה םויאה :ףדעומו דרפנ דמעמ םידוהיל ןתייש 

םתוביוחמו :ותוא הרשפא תסייגמ תרגסמכ תינתא היטרקומדש ,ךשוממו ינומה סויג שרד 

דוסיב תחנומה ,הרשפל הליבוה והשלכ גוסמ היטרקומדל תונויצה לשו םידוהיה לש 

.לכל היטרקומדל תידוהי הטילש ןיב תבלשמה ,תינתאה היטרקומדה 

םידוהיה .תינתאה היטרקומדה םגד לש ותוביציל םיאנתה בור םג םימייקתמ לארשיב 
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ול ןיא ךא יתועמשמ וניה יברעה טועימהו ,הייסולכואהמ 840/0 לש קצומ בור םיווהמ 

תלעב תינתא תוימואל לש ןזב .היטרקומדה שובישל תיטילופהו תיפרגומדה המצועה 

תידוהי הנידמ םיקהל תונויצה הרתח ,תקהבומ תיברעמ היצטניירואו היטרקומדל תוביוחמ 

תא םאות תינתא היטרקומד לש רטשמה .ואולימב גשוה אל הז דעי ךא ,הרוהט תיטרקומדו 

טועימ לש היופכה ותואצמיהל ישעמ ןורתפ קפסמו ,תינתא תוימואלב תונויצה לש הייפוא 

,תילארשיה היטרקומדה לש התוביצי .תיטרקומד תויהל םג תפאושש תידוהי הנידמב יברע 

.ץוח ימרוג לש תוברעתה־יאמ םג תעבונ ,יברעה טועימה םע תוקולחמהו םירעפה תורמל 

הרשפא אלו ,תימינפ היעבכ קומעה יברעה ־ידוהיה עסשה לע רומשל החילצה לארשי 

.וב ברעתהל ף"שאלו ברע תונידמל ,תומצעמל ,םירז םינוגראל ,תודחואמה תומואל 

ןהו םידוהיה יבגל ןה תירוטסיה הרשפ ןכ םא הווהמ תינתא היטרקומד לש ווק־סוטטסה 

תדרפנ תידוהי הרבח תונבל לאידיאה ןיב איה הרשפה םידוהיה תניחבמ .םיברעה יבגל 

םידוהיהש יניטסלפה םעהמ קלח וניהש ,יברע טועימ םויק לש תואיצמה ןיבל םיברע ילב 

רהנל ןוכיתה םיה ןיבש חטשב הטילשה לע םימד־קבאמ הנש האמכ הז ותיא םילהנמ 

םע םימילשמ םה ,הרוהט תידוהי הנידמ םייקל םילוכי םניא םידוהיהש תויה .ןדריה 

הטילשב עגופ וניא אוה דוע לכ ,תויטרקומד תויוכזמ םג הנהנש ,יברע טועימ לש ותוחכונ 

לע םיידעלבה םינודאב םמצע תא םיספותה ,םידוהיה לש םטבמ־תדוקנמ .ץראב תידוהיה 

השירד הווהמ הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תיניטסלפ הנידמ תמקהל השירדה ,ץראה 
.םדיצמ תפסונ תירוטסיה הרשפל 

.תירוטסיה הרשפ הווהמ לארשי־תנידמ לש המויק םע המלשהה םצע ,םיברעה תניחבמ 

תונויצה ןוחצנ ושוריפ המויק םצע ,םטבמ־תדוקנמו ,םהילע התפכנ הנידמכ לארשי 

,ושע ןכאו ,תושעל וצלאנ לארשי ייברעש תפסונה הרשפה .תלשנמו תילאינולוק העונתכ 

הנידמה יחרזא תויהל םירומא ויה לודגה םבורש דועב ,טועימ לש דמעמ םע המלשה איה 

הרשפ תושעל בר ישוק םישח לארשי ייברע ,וז הלופכ הרשפ חכונל .ןיטסלפ תינובירה 

הייפוא לש הלבק - םהמ םיעבות הנידמהו םידוהיהש תפסונ תבאוכ תירוטסיה 
הנשמה־טגד םע םילשהל םישרדנ םה .הב תוחנה םדמעמ לשו הנידמה לש ינויצה־ידוהיה 

םדגנ תוינבמ תוילפאו תולבגה תרוש ובוחב ןפוצה ,תינתא היטרקומד לש יטרדנטסה 

תלאש ,םיימינפה םיטילפה לש הרזחה תוכז) ןורתפ אלל םהלש תובר תויעב ריאשמהו 

לש םבוצקתב הילפה ,תוחפשמ לוציפ ,תועקרק תעקפה לע יוציפ ,םירכומ־אלה םירפכה 

.(דועו תוימוקמה תוצעומה לשו ךוניחה 

,טקש תחטבהב התוליעי תא תינתאה היטרקומדה החיכוה םינש לבוימ רתוי ךלהמב 

1948-1947 םינשב המחלמה ןמזב .יברעה טועימה לש ודמעמב יתגרדה רופישו תוביצי 

לש הסירקמו תוחפשמ לוציפמ ,הלוגל האיצימ ,שוכרבו שפנב תוריבאמ םיניטסלפה ולבס 

ולבס םימיה־תשש תמחלמל הנידמה תמקה ןיב רבעמה תפוקתב .תיתרבחה תכרעמה 

.תבחרנ הילפהמו תינוטיס תומדא תעקפהמ ,יאבצ לשמממ ,היצטניירואסידמ לארשי ייברע 

,תומילאמ ולבס אל םג םהו רפתשהו םבצמ ךלה הנידמה לש המויק תונש לכ ךלהמב ךא 

לארשי־תנידמ .םירחא םירומח םייוליגמו היופכ היצגרגסמ ,הטוב תונעזגמ ,ינתא רוהיטמ 

ףשחיהל ,החוורה־תנידממ תונהיל ,יטרקומדה רטשמב ףתתשהל םיברעל הרשפא םג 

,תודרפנ תוברתו תוהז לע רומשל ,םייחה תמר תא תולעהל ,היצזינרדומה ךילהתל 

הטלחהה תלבקלו ןוטלשל ותאלעהל םחוכב שמתשהל ףאו לאמשה שוגב בלתשהל 
.ולסוא ימכסה רבדב תירוטסיהה 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 620 

:םה םהיניב םיירקיעהש ,תינתא היטרקומד לש ווק־סוטטסה לע ורמש םיבר םימרוג 

.800/0־מ רתוי לש קצומ ידוהי בור לארשי המייק המויק תונש לכב .1 

ןיב האטבתהש ,םידוהיל םיברע ןיב תוחוכה יסחיב תרכינ היירטמיס־א םג הרמשנ .2 

.יברעה טועימה לע ףטוש חוקיפב רתיה 

לש ינויצה־ידוהיה הייפואל עגונב תרשפתמ־יתלבו תיטלחה הדמע הליג ידוהיה בורה .3 

.הנידמה 

הייליהקה - ךפיהל אלא ,הנידמה לש הייפוא יונישל ברעתה אל ינוציח םרוג םוש .4 

.ךכל היצמיטיגל הנתנ תימואלניבה 

דימתמו לחוז רופישמ תונהיל םהל רשפאו לארשי ייברעל וסחיב תושימג הליג ןוטלשה .5 

.םבצמב 

הנידמל "תולגתסה תכרע" ללכש ,ףיקמ היצזילארשי ךילהת ורבע לארשי ייברע .6 
.טועימ לש דמעמ םע המלשהו (תויתוברת־וד ,תוינושל־וד) 

.טטומתהל דמועו קחשנ אוהש וא ךשמיהל לוכי הז ווק־סוטטס םא הלאשה תלאשנ 

תויושחרתהה .ותוא רערעל תולוכיש תויושחרתה לש ןתוריבס תדימב היולת ותוביצי 

חופיס ,יעבט יוביר ידי־לע) תיברעה הייסולכואב רכינ לודיג :ןה ןתעפשה חוכב תוטלובה 

לארשי ןיב םכסה תגשה ,הטנדריא תעונת לש החימצ ,ינתא רוהיט ,רפסנרט ,(הביש וא 

,הירוטירטו הייסולכוא יפוליח לארשי ייברע לע הפכיש עבקה־רדסה תרגסמב םיניטסלפל 

הדרפהל עיגהל רשפא־יאש ררבתיש םושמ םיניטסלפל לארשי ויב עבק־רדסה תגשה־יא 

לש ינויצה־ידוהיה הייפוא לוטיבל יטרקומד־אלו ינומה יברע קבאמ ,םימעה ינש ןיב 
,יברעה טועימה לש ילכלכה בצמב תרכינ הערה ,תימואל־וד הנידמל התכיפהל וא הנידמה 

להניש ילקידרה ןימיה לש ןוטלשל היילעו ,תיניצר הרוצב לארשי תא שילחתש המחלמ 

ףוריצ וא ,הלא תויושחרתה ןיבמ תחא לכ .ץוחבו םינפב םיברע דגנ החושק תוינידמ 

תמייקש תויה ,םרב .תויפולח תויורשפאל ךרד וסלפיו םייקה בצמה תא ושבשי ,ןהלש 

ווק־סוטטסה ךשמהש חינהל שי ,שחרתת ןכא הז גוסמ יהשלכ תוחתפתהש הכומנ תוריבס 

33.רתויב ההובגה תוריבסה לעב וגיה תרחא וא וז תנוכתמב 

הנשמה־טגדמ רבעמב םישישה תונשב רבכ התסנתה תילארשיה תינתאה היטרקומדה 

־םגדל טא־טא תרבוע איה םיעבשה תונש ןמל ךא ,יטרדנטסה הנשמה־מגדל השקומה 

ךוסכסה תעיווג םע ץאוי ףאו ךשמיי הז יונישש חינהל ריבס .רפושמה הנשמה 

תומיוסמ תוניחבמ תברקתמה ,תרפושמ תינתא היטרקומדש הארנ .יברעה־ילארשיה 

תויחל םילוכי םידדצה ינשש רדסה הווהמ ,תילנויצוסנוק וא תיתוברתבר היטרקומדל 

דצ לכל רתויב ןטקה קזנה תא בסיש רדסהה והזש םושמ דחוימב ,ןיעל הארנה חווטב ותיא 

רתויב בוטה רדסהה ,יחכונה בצמב .םויכ המכסה םהיניב שי וילעש דיחיה רדסהה םג והזו 

ךא :תימואל־וד הנידמ ,ונייהד ,תילנויצוסנוק היטרקומד ןבומכ אוה לארשי ייברע תניחבמ 

ןכלו תטלחומ הניה ,תידוהיה הנידמה תא תלסחמה ,וז תורשפאל םידוהיה תודגנתה 

לש םתוכזב הריכמ תימואלניבה הייליהקה .הייסולכואה בורל ארונ לווע םורגת התמשגה 

תינתא היטרקומדמ רטשמה יונישבו םידוהי-םיברע יסחיב ווק־סוטטסל תונוש תופולחב ףיקמ ןוידל 33 

.(1999) הפפו םנאג ,רזל־יקצסוא תכירעב ץבוקה תא ואר ,רחא רטשמל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



621 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

רותפל והשלכ ץחל םהילע הליעפמ הניא איה ןכלו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמל םידוהיה 

.תימואל־וד הנידמל לארשי תכיפה ידי־לע יברעה טועימה לש תימינפה היעבה תא 

קר אלש הרכהה ןמ תעבונ תרפושמ תינתא היטרקומדל םיעיבמ לארשי ייברעש המכסהה 

ידממ םוצמצב אטבתת איה .יתועמשמ ןפואב םהל עייסת םג איה אלא ,םהל קיזת אל איהש 

,ןוטלשב םפותישב ,םהל תילאירוטירט־אל הימונוטוא ןתמב ,םחוכ תרבגהב ,םדגנ הילפאה 

םיתוויע ןוקית םשל תנקתמ הפדעה תגהנהב ףאו םיבושח םיניינעב םתיא תוצעייתהב 

תוביצי חיטבהל םג הלוכי תרפושמ תינתא היטרקומד .םידוהיה ןיבל םניב םירעפ רושיגו 

.םיתוחפ לוכסתו הייפכ ךות ,םיברעו םידוהי יסחיב תויכשמהו 

.ןיעל הארנה חווטב תרפושמ תינתא היטרקומד לש הז ןורתפב תדדצמ <ב1998> ןוזיבג 

:םייטמגרפ םימעטב התשיג תא תקמנמ איה 

לבא .תיטילופ וא תירטשמ הניחבמ יטנרהוק ןורתפל עיגהל חוכ ונל ןיא... 
תויהל לוכי .הלשמ תונורתי הל שי תופירשה יוביכו האלטהה תטיש 

ךשמהל ,ידוהי םינפה עסשב םגו יברע־ידוהיה עסשב םג ,םינודנ ונחנאש 

,םיביקע ,םייטנגלא ,םייקנ םניאש םירבד ינימ לכו תורשפו ווק סוטטס לש 

<136 'ע ,םש> .דחא ףא םיקפסמ םניאו 

היטרקומדהו תילרבילה היטרקומדה ימגד לש תוילקידרה תויורשפאה תא החוד ןוזיבג 

:הקיסמו ,תויתואיצמ־יתלבכ תילנויצוסנוקה 

,הלש ןויוושה תאלעהו תומדקתה לש לולסמב ,תינתאה היטרקומדה לבא 

34<םש ,םש) .תירשפא ךרדכ המצע תא החיכוה 

היטרקומד־יאכ וא תינתא היטרקומדכ לארשי לע חוכיוול תמרות (Gavison, 1999) ןוזיבג 34 

רחאלו התמקה רחאל ,םויכ לארשילש הרובס איה .יעדמה חותינל רבעמ תיביטמרונ הייאר־תיווז 

הרדגהל ותוכז תא םישגמ ידוהיה םעה הבש הנידמכ םויק תוכז שי ,הב םידוהי ינוילימ לש םזוכיר 

,תימואל־וד הנידמל לארשי־תנידמ תא ךופהל העיבתל תירסומ הקדצה ןיא הביס התואמ .תימצע 

,םרב .יוכיס לכ ןיא ךא תירסומ הקדצה שי ןיטסלפ יבחר לכב תימואל־וד הנידמ לש הפולחל וליאו 

הז ןיא ,לשמל .םימייקה םירדסהה לש תפרוג הקדצה השוריפ ןיא תידוהי הנידמ לש המויק תקדצה 

עונמל קדצומ הז ןיאו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ הגיה לארשיש שרופמ דוסי־קוחב עובקל קדצומ 

ןגראתהלמ הנידמה לש ידוהיה הייפוא תא המילא־ אלו הטקש ךרדב תונשל תניינועמה םיחרזא תצובק 

הרטשמ תא תונשל ידכ חוכב שומישל הקדצה ןיא ןכלו היטרקומד הניה לארש.י ,רחא דצמ .הגלפמכ 

ןמ הברהש יפ־לע־ףא .םולש יכרדב יוניש תרשפאמו קדצ לש םומינימה לע הנוע איה דוע לכ 

,ביצי וניה לארשיב יטרקומדה רטשמה ,םיקדצומ םניא תידוהיה הנידמה לש םייחכונה םירדסהה 

לכ .לארשי לש המויק תוכז תלילשל קדצומ םרוג וניא רטשמל תיתוהמ תוביצי־יא סוחיי ןכלו 

תילארשיה היטרקומדה ןכלו ,םייתדו םיינתא םירדסה לש בחר ןווגמ םע בשייתהל הלוכי היטרקומד 

םג (תחאכ תימואלו תינתא ,תיתד תושיכ) תידוהי הנידמ לש םימיוסמ םירדסה םע בשייתהל הלוכי 

הלולע היטרקומד הניא לארשיש הזיתה .תילנויצוסנוק היטרקומד וא תילרביל היטרקומד תויהל ילב 

םיברע לש העבצהה תוכז תלילש ,םיברע ידי־לע תוריחבה תמרחה לש הקדצה ןוגכ ,םיקזנ המכ בסהל 

,תויטקרפ תוביסמ םג אלא םייביטמרונ םימעטמ קר אל ,ןכל .הנידמה דגנ םדיצמ תומילאב שומישו 

.ללכ היטרקומד הניא איהש הזיתה לע הפידע תינתא היטרקומד הניה לארשיש הזיתה 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 622 

לש היעבה םג רתפית תעב־הב םא לארשי ייברעל ליעות תרפושמ תינתא היטרקומד 

דצל הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תמקה ידי־לע םמע 
לארשי־תנידמש םשכ לארשי ייברע םע ביטיהל הרומא תיניטסלפ הנידמ .לארשי־תנידמ 

שחש יברע לכש םוקמלו תימואל תוהדזה דקומל ךפהית איה .תוצופתה ידוהי םע הביטיה 

איה .וילא רובעל לוכי הלבגה אלל םיימואלה וייוואמ תא םישגהל ץפחש וא לארשיב ער 

.הנידמה לש ידוהיה הייפוא לוטיבל תיברעה השירדה ףקות תא שילחת םג 

טועימה ןיבש עסשל רבעמו לעמ תוכלשה שי תינתא היטרקומדכ לארשי לש הגוויסל 

הב היה אל וליא םג תינתא היטרקומדכ תדקפתמ התיה לארשי .ידוהיה בורהו יברעה 

לש המויקל רשק אלל םג וזככ םויכ תדקפתמ ןכא איהו ,יתועמשמ לדוגב יברע טועימ 

,תחא הנועבו תעב תדו תינתא הצובק ,םע םניה םידוהיה .הב היחש תיברע הייסולכוא 

לש םייחהו רטשמה ירדסב דסמתה אוה התעפשהבו ,הזה "שולישה" תא הלביק תונויצהו 

םתולדבתה תא ריבסמ תדרפנ תינתא המוא לע רומשל םידוהיה ןוצר .לארשי־תנידמ 

יתש תמקה ידי־לע יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה בושייל תורשפאה תאו םיניטסלפהמ 

םינויצ ןיב לאמשה ברקב בטיה ןיחבהל תבייחמ תינתא היטרקומד .םימע ינשל תונידמ 

והז .לארשיב הז רטשמ לש ומויק לע קלוח ינויצ־אלה לאמשה קרש םושמ םיגויצ־אלל 

השקש םושמ ,התוא הבלמו םירז תאנשמ ןוזינה ילקידר ןימי לש ותיילע תא בכעמש רטשמ 

הריגהל םה ףא םידגנתמש םייזכרמה םייטילופה םימרזה םע תורחתהל ילקידרה ןימיל 

הנידמל לארשי תא תכפוה תינתא היטרקומד .תילארשיה הרבחב םירכונ בולישלו 

םניאש םירכונל רתויב תוחנ דמעמ תעבוקשו (דבלב היילעל החותפ איה) הריגה תענומש 

ןיב קומע עסש תרצוי איה .(םיידוהי־אל םילוע תמיוסמ הדימבו ,םירז םידבוע) םיברע 
םידוהי לש םתונמאנ תא החיטבמו םידוהיה לש הבר תודיכלל תמרות ,םידוהי־אלל םידוהי 

,םילוע ,םיחרזמ ,תושלחה תובכשה ינב) תטלשהו תדסיימה הצובקה םע םינמנ םניאש 

םלשל םתונוכנ־יא לשב םינוליחה תא השילחמ תינתא היטרקומד .(םידרחו םיימואל םייתד 

שדח ילארשי םע תריציל ליבותש הדרפה ,הנידמו םואל ,תד ןיב הדרפהה ריחמ תא 

לש התוחתפתה ינפב ירקיעה לושכמה םג איה .הרוזפה ידוהימ הגרדהב קתנתיש יתד־בר 

ןתמב ,תילאירוטירט־תיחרזא תוימואלב תנייפאתמה תיברעמ הרבח לש ןוויכב לארשי 

.הנידמו תד ןיב וטקפ־הד הדרפהבו היחרזא לכ תנידמ התויהב ,אלמ תויוכז ןויווש 

ןידע וניה לארשי־תנידמ לש רטשמה לש םיינתאהו םייטרקומדה תודוסיה ןיב ןוזיאה 

,תינתא תוימואל לש גוסהמ איהש םגה ,תונויצה .רבטצמ ךא ,יקלח ,יטיא ןפואב הנתשמו 

ןימי לש תונויצו תיתד תונויצ ,ןימי לש תונויצ ,לאמש לש תונויצ - םינפ־תבר הניה 

טועימל ,יניטסלפה םעל ,םולשל ,לארשי־ץ־ואל הלא םיינויצ םימרז לש םסחי .ילקידר 

ןמזה לכ אלו םוחת לכב אל .עובק וניאו דיחא וניא היטרקומדלו םירכונל ,תדל ,יברעה 

ןהו דימת תויתוהמ ןה ןיא תומייק ןהשכ םגו ,היטרקומדל תונויצ ןיב תוריתס תוררוש 

לע רושיגל ןורמת בחרמ שי תירוביצו תיתלשממ תוינידמל .לופיטל םיתיעל תונתינ 

.תוקולחמ בושיילו הילפאה םוצמצל ,םירעפ 

לש תוינייפוא תולוגס ןניה תושימגו תונתשה .לארשיל םיידוחיי םניא הלא םירבד 

תינתאה תוימואלל םג תוינייפוא ןהו ,ותוביציל תומרותה תינתאה היטרקומדה לדומ 

:ךכ־לכ םיעובקו םידח םניא תוימואלה יסופיט ןיב םילדבההש ןעוט תיממ .ודוסיב תחנומה 

הלגמ תמיוסמ םואל־תנידמו ,םימעפל םיפפוח הלא םיסופיט ,השעמל 

,םייחרזא םיביכר ןהו םיינתא םיביכר ןה הלש תוימואלה תרוצב םיתיעל 
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623 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

היושע הלש תוימואלהש וא ,םיירוטסיה םידברב םיקרפל םיחנומ םהשכ 

(A. Smith, 1998,212).הרזחבו והנשמל דחא גוסמ ךרד תרבכ רובעל 

תויעבב תנייפאתמ םג אלא ,הנתשמ קר הניא תוימואל לכש ןעוטו ףיסומ תימס 

תוימואל גוס הזיא רורב הז ןיא ,השודנה תילרבילה הבישחל דוגינב ,ןכלו ,הלשמ תודחוימ 

םיינתא םילדבהל תינלבוס הניא תילאירוטירטה־תיחרזאה תוימואלה :ער הזיאו בוט וניה 

תוימואלה וליאו ,הרידמ תיגולאנגה־תינתאה תוימואלה ,םיטועימ תעמטהל תרתוחו 

.<םש ,םש> תוביצי־יאו דוריפ תערוז תיתוברתברה־תילרולפה 

אל ףאו לארשיל ידעלבו ידוחיי וניא תינתא היטרקומד לש ילארשיה הרקמהש הארנ 

תונידמל רתויו רתוי םייטנוולר םישענ ילארשיה ןויסינהו הז םגד .דיתעב הזכ היהי 

ךילהת תורבועה ,תויאמצעה תונידמה רבחלו הפוריא חרזמב תונידמל דחוימב ,תוינתא 

לארשי ןיב יתאוושה רקחמ 35.תרכינ תינתא תויטננימוד לע תורמוש ךא היצזיטרקומד לש 

וחותיפל םורתל יושע תינתאה היטרקומדה לדומל הייטנ תולגמה תורחא תונידמל 
.יללכ לדומכ ותומיאלו 

בורה תצובק לש תינתאה תוימואלה לשב רתויב ןיינעמ היווטלו הינוטסא לש הרקמה ,הז רשקהב 35 

הטילש רשפאמ וניאש (הייסולכואהמ 50*־ל 40y»ןיב) םש תיסורה ירבוד םיטועימה לש םלדוג לשבו 

תוחרזא תגשה לע תולטומה תורומחה תולבגהה איה םויכ הלא תונידמ לש תיזכרמה היעבה .םהב 

G. Smith םינד וז תבכרומ היגוסב .תטלשה תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש םיבשות ידי־לע 

.(433-401 'ע ,Linz 81 Stepan (1996 ןכו (1996) 

תורוקמ 

תימואלה הבשחמה תודלותב םיקרפ :וינוגל ינויצה ןויערה .(1980) 'ש ,ירניבא 
.דבוע םע :ביבא־לת .תידוהיה 

סכר 'א :ךותב ."תויטרקומד םואל תונידמב םיימואל םיטועימ" .(1998) 'ש ,ירניבא 

.<27-17 'ע) תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב םיברעה ,(ךרוע) 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ןייד זכרמ :ביבא־לת 

תויטרואית תויצפוא :םיכרד 7 .(1999)(םיכרוע)'א ,הפפו 'א ,םנאג ,יש ,רזל־יקצסוא 

.םולשה רקחל ןוכמה :הביבח־תעבג .לארשיב םיברעה דמעמל 

האמה תארקל רטשמו הקיטילופ :היינשה תילארשיה הקילבופרה .(1997)'א ,ןאירא 

.ןתיב־הרומז/הפיח תטיסרבינוא :ביבא־לת .21־ה 

קלח ,במ ךרכ ,ןיד יקספ ."1/88 'סמ תוריחב רוערע" .(1988) ןוילעה טפשמה־תיב 
.197-177 'ע ,יעיבר 

יעקרקמ להנימ 'נ ןאדעק ןאמיאו לדאע 6698/95 צ"גב .(2000) ןוילעה טפשמה־תיב 

תידוהיה תונכוסה .ןוריע־לט תימוקמ הצעומ ,ןוכישהו יוניבה דדשמ ,לארשי 

תודחאתהו מ"עב ןורמושב תיתליהק תובשייתהל תיפותישה הדוגאה־ריצק ,י"אל 

.<8.3.2000 םויב ןתינ :םסרופ םרט) לארשיל םירכיאה 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 624 

תותומעב תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" .(1999)'א ,רזעילאךב 

.97-51 ,<1מ ,תילארשי היגולויצוס ."תושדחה 

.רתכ :םילשורי .םיברעו םידוהי ,םיחטש :הלאהו עלקה .(1988)'מ ,יתשנבנב 

:ךותב ."תונויצה לע ןתולח תדימו תוימואלה לע תוירואת" .(1996) 'ח ,לארשי־ק 

.(222-203 'ע) וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע) ילארב 'או רסוניג 'פ 
.ןוירוג־ק תשרומל זכרמ :רקוב־הדש 

.450-445 ,<3)42 ,טילקרפה ."לארשיב םיכרעו תויושרה לע" .(1996)'א ,קרב 

רסוניג 'פ :ךותב ."עוסש יטילופ חישב םינויע :ילארשיה יברעה" .(1996) 'ע ,הראשב 

זכרמ :רקוב־הדש .(339-312 'ע)וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או 

.ןוירוג־ןב תשרומל 

.115-113 ,(ביבא) 9 ,םינפ ."םלשוה אל דוע תונובירה ךילהת" .(1999)'ע ,הראשב 

תוריקס ,15־ה תסנכל תוריחבב תיברעה העבצהה .(1999)'ש ,רזל־יקצסואו 'א ,םנאג 

.םולשה רקחל ןוכמה :הביבח־תעבג .24 'סמ לארשיב םיברעה לע 

תא המישגמה האובנ וא תואיצמ רואית :תיתקוחה הכפהמה .<א1998> 'ר ,ןוזיבג 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי ?המצע 

םיברעה ,(ךרוע) סכר 'א :ךותב "?תיטרקומדו תידוהי הנידמ" .<ב1998) 'ר ,ןוזיבג 

,ןייד זכרמ :ביבא־לת .(137-125 'ע) תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

:ביבא־לת .םייוכיסו םיחתמ :תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי .(1999) 'ר ,ןוזיבג 

.ריל ןו ןוכמ :םילשוריו ,דחואמה ץוביקה 

.םירגתאו םינייפאמ :לארשיב יברע־ידוהיה עסשה .(1999) 'ע ,איר־ובאו 'ר ,ןוזיבג 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי 

םייגולואידיאו םיינידמ םימרז :תידוהיה היעבהו תיברעה הלאשה .(1985)'י ,ינרוג 

:ביבא־לת .1948-1882 םינשב לארשי־ץראב תיברעה תושיה לא םסחיב תונויצב 
.דבוע םע 

הביטקפסרפו יטרואית עקר - לארשיב תניימודמ היטרקומד" .(1999) 'ל ,גרבנירג 
.240-209 ,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס ."תירוטסיה 

.םירמאמו תונויאר ץבוק :היטרקומדל תודהי ןיב :לארשי תנידמ .(2000)<ךדוע> 'י ,דוד 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי 

.לארשיב תד יאשונב םיכוסכס בושיי :הרדסהה לש הקיטילופה .(1997)'א ,איחיךוד 

.תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי 

.'"גירח הרקמ'כ לארשי :תוימואל דגנכ היטרקומד" .(1999) 'ב ,רסיזו 'א ,איחי־ןוד 

.22-9 ,1 ,תיטרקומד תוברת 

םיברעה םיחרזאה בולישו ןויווש :יוכיס תתומע ח"וד .(1999) (ךרוע) 'ש ,רטכיד 
.יוכיס תתומע :םילשורי .1999-1998 לארשיב 

.(תכרעמ רמאמ)"יחרזא ןויוושו תוהז" .(12.2.1996) ץראה 

:םילשורי .1991-1948 קוחה ןוטלש לומ הנידמה ןוחטב - לארשי .(1991)'מ ,גנונפוה 
.ובנ 

.דבוע םע :ביבא־לת .הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 

.רתי־סמועב הרבח - לארשי :היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
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625 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

.דבוע םע :ביבא־לת 

.לארשיב תיניטסלפ ־תיברעה הרבחב תובדנתהו המורת .(2000)'א ,םנאגו 'א ,ןאדיז 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה :עבש־ראב 

.1986 ראוניב 31 ,ובלכ ."סאמש ןוטנא לומ" .(1986) ב"א ,עשוהי 

לארשי ?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל־תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998)'י ,הנוי 

.263-238 ,16 ,םייפלא ."תילרבילה היטרקומדה תולובגו 

םיטביה :לארשיב םיברע־םידוהי יסחיו 'תינתאה היטרקומדה' לדומ" .(1993)'א ,לאחתפי 

.59-51 ,38-37 ,היפרגואיגב םיקפוא ."םייטילופו םיירוטסיה ,םייפרגואיג 

.קילאיב דסומ :םילשורי .תילאירוטקסה הרבחה .(1999)'ג ,ביצי 

'סמ העצה) ."תיברעה הייסולכואה ןויווש :דוסי־קוח תעצה" .(2000) תסנכה ,לארשי 

(.המסרופ אל ךא ,3.1.2000 םויב תסנכה ןחלוש לע החנוה ,1202/פ 

,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תואצות .(א1999) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי 

הכשלה :םילשורי .(1112 'סמ דחוימ םוסרפ) 10.11.1998 ,ט"נשת ,ןוושחב א"כ 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה 

,50 'םמ לארשיל יטסיטטסה ןותנשה .<ב1999> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי .1999 

.31-25 ,(ראוני) 42 ,ביתנ "?ישימח סיג םנמאה - לארשי ייברע" .(1995)'ר ,ילארשי 

:הפיח .ימואל טועימב לארשי תטילש :תידוהיה הנידמב םיברע .(1985)'א ,קיטסול 
.שרפמ 

םע :ביבא־לת .1948-1947 םיניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .(1991)'ב ,םירומ 

.דבוע 

:ךותב ."תינויצה העונתלו ידוהיה בושייל לארשי־ץרא ייברע סחי" .(1979) 'י ,ובנ 

.(172-163 'ע> תואצרה תובקעב םירמאמ ץבוק :תיברעה הלאשהו תונויצה 
.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי 

הטיסרבינואה :ביבא־לת .תובלתשהו רוכינ :יברעה טועימה .<א1998) 'ב ,רגרביונ 
.החותפה 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .תילארשיה היטרקומדה .<ב1998>'ב ,רגרביונ 

.108-104 ,(ביבא) 9 ,םינפ ."םימתכ העברא םע היטרקומד" .(1999)'ב ,רגרביונ 

טועימה :תועוסש תויטרקומד תונידמב םיטועימ לש יטפשמה דמעמה" .(2000)'א ,ןבס 

הטיסרבינואה ,טרוטקוד תדובע ."הדנקב תיתפרצה רבוד טועימהו לארשיב יברעה 

.םילשוריב תירבעה 

.53-50 ,(סרמ) <2)31 ,ביתנ "?ןכתייה - םיברעל אלמ תויוכז־ןויווש" .(1993)'א ,רפוס 

.18 'םמ לארשיב םיברעה לע תוריקס .לארשיב םיברעהו ף"שא .(1996) 'מ ,עלס 

.םולשה רקחל ןוכמה :הביבח־תעבג 

,זל ,שדחה חרזמה ."םולשה ןדיעב לארשיב םידוהי־םיברע יסחי" .(1995) 'ס ,החומס 
 78-64.

."יברעה טועימהו הנידמה ןוחטיב :היעבהמ קלח וא ןורתפהמ קלח" .<א1996)'ס ,החומס 

לארשיב ימואל ןוחטיבו היטרקומד ,(םיכרוע) ימע־ןב 'או רגרביונ 'ב :ךותב 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .(517-493 'ע) 

רסוניג 'פ :ךותב ."סופיט־באכ לארשי :תינתא היטרקומד" .<ב1996) 'ס ,החומס 
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זכרמ :רקוב־הדש .(311-277 'ע> וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או 

.ןוירוג־ןב תשרומל 

,17 ,םייפלא ."םינש לבוי רחאל ־ תילארשיה הרבחב תורומת" .<א1999) 'ס ,החומס 

 261-239.

הנידמ :תינתא היטרקומדכ לארשי :ווק סוטטסה תייצפוא" .<ב1999) 'ס ,החומס 

:םיכרד 7 ,(םיכרוע) הפפ 'או םנאג 'א ,רזל־יקצסוא 'ש :ךותב ."תיטרקומד־תידוהי 

ןוכמה :הביבח־תעבג .(77-23 'ע) לארשיב םיברעה דמעמל תויטרואית תויצפוא 

.םולשה רקחל 

הרבחה רקחל זכרמה :לרב־תיב ?לארשיב םיברעל הימונוטוא .<ג1999) 'ס ,החומס 
.לארשיב תיברעה 

הירואית ."לארשיב םיניטסלפה :תיטילופ תוגהנתה לש דממכ תוברת" .(1997)'א ,ידעס 

.202-193 ,<ץיק) 10 ,תרוקיבו 

הקיטילופב םיברעה ,(ךרוע) סכר 'א :ךותב "?היחרזא לכ תנידמ יהמ" .(1998)'י ,תרופ 

תטיסרבינוא ,ןייד זכרמ :ביבא־לת .(124-117 'ע) תוהז לש תומליד :תילארשיה 
.ביבא־לת 

3 ,תרוקיבו הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש םדמעמ :היפוטואב םירז" .(1993)'י ,דלפ 

.35-21 ,(ףרוח) 

."תיפרגוירוטסיהה הדותמהו תוימואלה לש תוירואתה ןחבמב תונויצה" .(1996)'א ,הפפ 

.(263-223 'ע)וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או רסוניג 'פ :ךותב 
.ןוירוגךב תשרומל זכרמ :רקוב־הדש 

העדותב םולשו היטרקומד :תקולחמל המכסה ןיב .(1998) 'א ,ןמטכוי־רעיו 'י ,סרפ 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .תילארשיה 

.רתכ :םילשורי .ותורצוויהב םע :םיניטסלפ .(1999)'י ,לדגמו 'ב ,גנילרמיק 

תויוכז - ןוילעה טפשמה תיבב ירוביצ טפשמ לש הנש םישימח" .(1999) 'ד ,רמצרק 
.337-297 ,ה ,לשממו טפשמ ."םדא 

תטיסרבינוא :ביבא־לת .תיניטסלפה תושיהו לארשי :הדרפהה חרוכ .(1999)'ד ,ןטפיש 

.ןתיב־הרומז/הפיח 

.1986 ראוניב 31 ,ובלכ ."הקשובבה תמשא" .(1986)'א ,סאמש 

.דבוע םע :ביבא־לת .םישדח םידוהי םינשי םידוהי .(1997)'א ,אריפש 

.הדסמ :ןג־תמר .תילארשיה היטרקומדה .(1977)'י ,אריפש 

הגלפמכ י"אפמ :תילארשיה היטרקומדה לש םיירוטסיהה תורוקמה" .(1993)'י ,אריפש 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."תיטנאנימוד 
.תורירב :ביבא־לת .(53-40 'ע> 

 Adaiah (1998). Legal Violations of Arab Minority Rights in Israel: A Report on

 Israel's Implementation of the International Convention on the

 Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Shfaram: Adalah - The

 Legal Center for Arab Minority Rights in Israel.

 Arab Association for Human Rights (1998). The Palestinian Arab Minority in

 Israel: Economic, Social and Cultural Rights (a report presented by Arab

 Association for Human Rights to the UN CESCR Committee on Israel's
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 implementation of the international covenant on economic, social and

 cultural rights). Nazareth: Arab Association for Human Rights.

 Avineri, Sh. (1986). "Ideology and Foreign Policy". Jerusalem Quarterly, 10

 (Winter), 133-144.

 Barnett, M.N. (1996). "The Politics of Uniqueness: The Status of the Israeli

 Case". In M.N. Barnett (ed.), Israel in Comparative Perspective:

 Challenging the Conventional Wisdom (pp. 3-25). Albany, NY: SUNY
 Press.

 Benvenisti, M. (1987). 1987 Report: Demographic, Economic, Legal, Social

 and Political Development in the West Bank. Jerusalem: The West Bank

 Data Base Project.

 Brubaker, R. (1996). Nationalism Reframed: Nationhood and the National

 Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

 Collier, D. and Levitsky, S. (1997). "Democracy with Adjectives: Conceptual

 Innovation in Comparative Research". World Politics, 49 (April), 430
 451.

 Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, CT:

 Yale University Press.

 Dowty, A. (1999). "Is Israel Democratic? Substance and Semantics in the 'Ethnic

 Democracy' Debate". Israel Studies, 4(3) (Fall), 1-15.

 Etzioni-Halevy, E. (1999). "Introduction to Monographic Section: Elites, Social

 Processes and the Quality of Democracy". International Review of
 Sociology, 9(2) (July), 177-182.

 Freedom House (2000). "Country Ratings", http://www.freedomhouse.org/

 ratings.

 Gastil, R.D. (1985). "The Past, Present and Future of Democracy". Journal of

 International Affairs, 38(2) (Winter), 161-179.

 Gavison, R. (1999). "Jewish and Democratic? A Rejoinder to the Ethnic

 Democracy Debate". Israel Studies, 4(1), 44-72.

 Ghanem, A. (2000). "The Palestinian Minority in Israel: The 'Challenge' of the

 Jewish State and Its Implications". Third World Quarterly, 21( 1), 87-104.

 Ghanem, A., Rouhana, N. and Yiftachel, O. (1999). "Questioning 'Ethnic

 Democracy'". Israel Studies, 3, 253-267.

 Handelman, D. (1994). "Contradictions between Citizenship and Nationality:

 Their Consequences for Ethnicity and Inequality in Israel". International

 Journal of Politics, Culture and Society, 7(3), 441-459.

 Huntington, S.P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late
 Twentieth Century. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 Israeli, R. (1998). "The Arabs in Israel: Identity, Criminality and the Peace

 Process". Terrorism and Political Violence, 10( 1) (Spring), 39-59.
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 Karatnycky, A. (2000). "The 1999-2000 Freedom House Survey: Freedom - A

 Century of Progress", http://www.freedomhouse.org/news/akessay.html.

 Kimmerling, B. (1999). "Religion, Nationalism and Democracy in Israel".
 Constellations, 6(3), 339-363.

 Kook, R. (1995). "Dilemmas of Ethnic Minorities in Democracies: The Effect

 of Peace on the Palestinians in Israel". Politics and Society, 23(3)

 (September), 309-336.

 Kretzmer, D. (1990). The Legal Status of the Arabs in Israel. Boulder, CO:
 Westview Press.

 Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University
 Press.

 Lewin-Epstein, N. (1989). "Labor Market Position and Antagonism toward

 Arabs in Israel". Research in Inequality and Social Conflict, 1, 165-191.

 Lijphart, A. (1977). Democracy in Plural Societies. New Haven, CT: Yale
 University Press.

 Linz, J.J. and Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and
 Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist

 Europe. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

 Lustick, I. (1999). "Israel as a Non-Arab State: The Political Implications of

 Mass Immigration of Non-Jews". Middle East Journal, 53(3) (Summer),
 417-433.

 Masalha, N. (1997) A Land Without a People. London: Faband Faber.

 McGarry, J. and O'Leary, B. (1993). "Introduction: The Macro-Political
 Regulation of Ethnic Conflict". In J. McGarry and B. O'Leary (eds.), The

 Politics of Ethnic Conflict-Regulation (pp. 1-40). London and New York:

 Routledge.

 Rosenhek, Z. (1999). "The Exclusionary Logic of the Welfare State: Palestinian

 Citizens in the Israeli Welfare State". International Sociology, 14, 195
 215.

 Rosenhek, Z. (2000). "Migration Regimes, Intra-State Conflicts, and the

 Politics of Exclusion and Inclusion: Migrant Workers in the Israeli Welfare

 State". Social Problems, 47( 1), 49-67.

 Rouhana, N. (1998). "Israel and Its Arab Citizens: Predicaments in the

 Relationship between Ethnic States and Ethnonational Minorities". Third

 World Quarterly, 19, 277-296.

 Rouhana, N. and Ghanem, A. (1998). "The Crisis of Minorities in Ethnic
 States: The Case of the Palestinian Citizens in Israel". International

 Journal of Middle East Studies, 30, 321-346.

 Semyonov, M. (1988). "Bi-Ethnic Labor Markets, Mono-Ethnic Labor Markets,

 and Socioeconomic Inequality". American Sociological Review, 53(2)
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 (April), 256-266.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian
 Conflict 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Sheffer, G. (1996). "Has Israel Really Been a Garrison Democracy? Sources of

 Change in Israel's Democracy". Israel Affairs, 5(1) (Autumn), 13-38.

 Silberstein, L.J. (1999). Postzionism Debates: Knowledge and Power in Israeli

 Culture. New York and London: Routledge.

 Smith, A. (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell.

 Smith, A. (1992). "The Question of Jewish Identity". Studies in Contemporary

 Jewry, 8, 219-233.

 Smith, A. (1998). Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent

 Theories of Nations and Nationalism. London and New York: Routledge.

 Smith, G. (1996). "The Ethnic Democracy Thesis and the Citizenship Question

 in Estonia and Latvia". Nationalities Papers, 24(2), 199-216.

 Smooha, S. (1990). "Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of the

 Arab Minority in Israel". Ethnic and Racial Studies, 13(3) (July), 389
 413.

 Smooha, S. (1992). Arabs and Jews in Israel (Vol. 2). Boulder, CO: Westview
 Press.

 Smooha, S. (1997a). "Coexistence between Arabs and Jews in Israel: Attitude

 Change during the Transition to Peace" (Research Report). Haifa:

 Department of Sociology, University of Haifa. (Mimeographed)

 Smooha, S. (1997b). "The Viability of Ethnic Democracy as a Mode of
 Conflict-Management: Comparing Israel and Northern Ireland". In
 T. Endelman (ed.), Comparing Jewish Societies (pp. 267-312). Ann
 Arbor, MI: University of Michigan Press.

 Smooha, S. (1998). "The Implications of the Transition to Peace for Israeli
 Society". The Annals of the American Academy of Political and Social
 Science, 555 (January), 26-45.

 Smooha, S. (1999). "The Model of Ethnic Democracy: Characterization, Cases

 and Comparisons". Paper presented in the conference on "Multiculturalism

 and Democracy in Divided Societies", Center of Multiculturalism and

 Educational Research, University of Haifa.

 Smooha, S. and Hanf, Th. (1992). "The Diverse Modes of Conflict-Regulation

 in Deeply Divided Societies". International Journal of Comparative

 Sociology, 33( 1-2) (January-April), 26-47.

 Spinner, J. (1994). The Boundaries of Citizenship: Race, Ethnicity, and
 Nationality in the Liberal State. Baltimore, MD: Johns Hopkins

 University Press.

 Sprinzak, E. (1998). "Netanyahu's Safety Belt". Foreign Affairs, 77(4) (July
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 August), 18-28.

 State of Israel (1997). Combined Initial and Second Report of the State of Israel

 Concerning the Implementation of the United Nations Covenant on

 Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) (Submitted in 1997 to the

 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights;

 compiled and edited by M. Altan, Adv.). Jerusalem: Ministry of Foreign

 Affairs, Ministry of Justice and Ministry of Labor and Social Affairs.

 State of Israel (1998) Combined Initial and First Periodic Report Concerning

 the Implementation of the International Covenant on Civil and Political

 Rights (ICCPR) (Submitted in 1998 to the United Nations Human Rights

 Committee; Author: R.D. Bardenstein, Adv.). Jerusalem: Ministry of

 Justice and Ministry of Foreign Affairs.

 van den Berghe, P. (1967). Race and Racism. New York: Wiley.

 van den Berghe, P. (1999). "Multicultural Democracy: Can It Work?" Paper

 presented in the conference on "Multiculturalism and Democracy in Divided

 Societies", Center of Multiculturalism and Educational Research,

 University of Haifa.

 Yiftachel, O. (1999). "'Ethnocracy': The Politics of Judaizing Israel/Palestine".

 Constellations, 6(3), 364-390.

 Yishai, Y. (1998). "Civil Society in Transition: Interest Politics in Israel". The
 Annals of the American Academy of Political and Social Science, 555
 (January), 147-162.

 Yonah, Y. (1999). "Fifty Years Later: The Scope and the Limits of Liberal
 Democracy in Israel". Constellations, 6(3), 411—428.

 Zakaria, F. (1997). "The Rise of Illiberal Democracy". Foreign Affairs, 76(6)
 (November-December), 22-43.
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